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Šviesus tautos palikimas
Šiais metais sukanka 400 metų nuo to laiko kai 

Lietuvos pasiuntiniai parsivežė iš Romos popiežiaus 
Klemenso VIII brevę dėl Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro paskelbimo šventuoju. Istorikams negalint tiksliai 
nustatyti to paskelbimo datos, Lietuvos vyskupų konfe
rencija pasirinko šiais metais paminėti 400 metų jubilie
jų nuo š.m. kovo 4 d. iki Advento pradžios paskelbiant 
Sv. Kazimiero metus. Tikslas - plačiau atskleisti šven
tojo asmenybę, supažindinti su Lietuvos istorijos bei 
kultūros lobynu ir, svarbiausia, įtvirtinti vienintelio ka
nonizuoto Lietuvos šventojo religinį paveldą.

I
ŠEIVIJOJE būtų tikslu irgi įvairiais būdais šiuos 
metus paminėti. Mažai begirdime apie šį lietuvių 
nuo senovės gerbiamą šventąjį, nors jis buvo itin 
populiarus Šiaurės Amerikos telkiniuose. JAV-se pir

moji lietuvių šventovė Shenandoah, Pensilvanijoje buvo 
šv. Kazimiero garbei, jų skaičius augo su lietuviškų tel
kinių plėtra. Taip pat 1907 m. įsteigta jo vardo moterų 
vienuolija Kanadoje turime jo vardo parapijas Monrea
lyje, Delhi, Vindsore ir Vinnipege (iki 1999 m., kai mi
rė klebonas prel. Justinas Bertašius). Toronte 1984 m. 
rugsėjo 1-2 d.d. buvo surengtas šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukakties kongresas, kuriame šalia akademinės 
programos vyko ir operos “Dux Magnus” premjera 
(muzika Dariaus Lapinsko, žodžiai - Kazio Bradūno). 
Nuo tos šventės jau praėjo dvidešimt metų. Šiais laikais 
jau rečiau rengiamos net Kaziuko muges, išskyrus pa
čiuose didžiausiuose lietuvių telkiniuose. Ir tai nenuo
stabu, nes jos reikalauja nemažo skaičiaus rengėjų ir 
lankytojų. Kai kuriose vietovėse, pvz. Toronte, kasmet 
šią šventę surengia skautų organizacija, kuri savo pro
gramomis įstengia pritraukti ir išlaikyti daugiausia jau
nų talkininkų. Kaip tik dera, kad jaunimas ta proga pa
sidarbuoja, nes vis tik šv. Kazimieras buvo popiežiaus 
Pijaus XII (1948 m.) paskirtas ne tik Lietuvos, bet ir vi
sos lietuvių jaunuomenės globėju.

IAIS laikais, vyraujant televizijos ir kompiuterio 
kultūrai, sunku įsivaizduoti, kad jaunimą paveiktų 
kilni šv. Kazimiero asmenybė, jo pasišventimas 

Dievui, Marijai ir skaistybės idealui, jo pamaldumas. 
Taipgi nelengva būtų rasti ne tik šiandienos jaunimo, 
bet ir suaugusių, kurie sektų jo asketiškumo pėdomis, 
atsisakydami žemiškų malonumų. Neabejotina, kad jis 
ir savo laiku buvo retas idealizmo pavyzdys. Dvejus 
metus prieš mirtį (nesulaukęs 25 metų amžiaus), jis ėjo 
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo'Kunigaikščio 
pareigas, ir tai atliko sumaniai, net sutvarkydamas jo tė
vo paliktas valstybės iždo skolas. Jo paties raštai liudija, 
kad jis buvo teisingas ir paslaugus valdovas.

Laiminga tauta, turinti tokį šviesuolį, mūsų isto
rijoje įžiebusį nepaprastą vilties žiburį, idealą, kurį iš 
tikrųjų būtina kuo plačiau skleisti šiais pragmatizmu pa
sižyminčiais laikais. Linkėtina, kad jis neliktų pamirštas 
tų, kurie kūrybingomis pajėgomis galėtų tą šviesą at
kurti ir pritaikyti dvidešimt pirmojo šimtmečio jau
nimui. Galimybių yra, tik reikia noro jas ištirti ir įgy
vendinti. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Priekaištai valdančiai partijai
Aukščiausiojo teismo tei

sėja Louise Arbour palieka savo 
pareigas Kanadoje ir taps Jung
tinių Tautų žmogaus teisių prie
žiūros įgaliotinė. JT generalinis 
sekretorius Kofi Annan pakvietė 
ją perimti 2003 metais Bagdade 
žuvusio Sergio Vieira de Mello 
pareigas. Ji jau 1990 metais bu
vo JT Rwanda genocido ir Jugo
slavijos žmogaus teisių, pažeidi
mų prokurorė ir ten dirbdama 
pasižymėjo tarptautinėje plot
mėje. Louise Arbour yra 57 m. 
amžiaus, palieka savo tarnybą, 
neprašė laikino atleidimo iš 
Aukščiausio teismo teisėjos pa
reigų, todėl jos pozicijai yra jau 
daug kandidatų. Naujam Kana
dos ministeriui pirmininkui Paul 
Martin teks svarstyti ar skirti 
moterį, nes šiuo metu yra likę 
šeši vyrai ir dvi moterys; ar skir
ti asmenį iš Ontario provincijos, 
nes pagal tradiciją iš ten yra ski
riami trys asmenys, taip pat du 
iš Vakarų ir vienas iš Atlanto 
provincijos, ar tą kuris jam pa
čiam ar partijai patinkamiausias. 
Pagal įstatymus trys teisėjai turi 
būti iš Kvebeko provincijos.

Atlanto provincijas šią žie
ma aplankė rekordiniai šalčiai ir 
sniegas. Ypatingai nukentėjo 
Nova Scotia provincija ir Prince 
Edward sala, kur buvo paskelbta 
kritinė būklė. Per vieną dieną iš
kritus 90 cm. sniego ir iškilus 50 

km/val vėjams, net ir sniego 
plūgai turėjo nutraukti savo dar
bą. Prie to prisidėjo ir elektros 
tiekimo sutrikimai, kurie pavei
kė keliasdešimt tūkstančių gy
ventojų abiejose provincijose. 
Sniegas ne tik kad nesiliovė kri
tęs, bet dienai praslinkus dar 
prisidėjo 20 cm. Supustyto snie
go klodai vietomis siekė dau
giau kaip 2 metrus. Nukentėjo ir 
New Brunswick ir Newfound
land provincijos, nors ten iškrito 
tik 60 cm. sniego, tačiau su 
smarkiais vėjais sustabdė judėji
mą beveik visą parą. Dvi naktis 
iš eilės buvo leidžiama vaikščio
ti ar važinėti gatvėmis tik oficia
liems pareigūnams ar maši
noms. Per sekančias tris dienas 
iškrito dar 35 cm. sniego, kuris 
padėties nepagerino.

Valdančioji liberalų parti
ja negali atsikratyti kaltinimų 
dėl veiksmų senosios, taip pat 
liberalų vyriausybės, prieš mi

nisteriui pirmininkui Paul Mar
tin perimant pareigas. Dauguma 
kaltinimų buvo išryškinta gene
ralinės revizorės pranešime, ta
čiau atsiranda vis daugiau neaiš
kumų valstybės lėšų panaudoji
me - viršytos sąmatų ribos, arba 
išlaidos nepateisinamos doku
mentais. Manoma, kad mokes
čių mokėtojai nustojo daugiau 
kaip bilijono dolerių. Liberalų 

(Nukelta į 6-tą psl.)

KLB Toronto apylinkės surengtame Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, Mississaugoje, vasario 22 d. Viršuje (iš 
k.) apyl. pirm. Danutė Garbaliauskienė įteikė knygą pagrindinei kalbėtojai ambasadorei Gintei Damušytei; (iš d.) 
“Gintaro” ansamblio šokėjos šoko “Abrūsėlį”; apačioje (iš k.) Lietuvos gynybos atašė pik. Itn. Gediminas Grina 
įteikė žymenį šauliui Vytautui Pečiuliui; (iš d.) dalis “Volungės” choro, atlikusio meninę programą, su vadove muz. 
Dalia Viskontiene Nuotr. K. Baliūnaitės

Lietuva turi surasti savo vietą...
Vasario 16-tosios minėjimas Toronte-Mississaugoje. Iškilmingos pamaldos Prisikėlimo, 
Lietuvos kankinių ir Išganytojo šventovėse. Pagrindinė kalbėtoja Gintė Damušytė, 
Lietuvos ambasadorė prie NATO (ŠAS). Įdomi meninė programa, paįvairinta Lietuvos 

vaizdų skaidrėmis. Savųjų ir svečių sveikinimai. Gausūs šventės dalyviai
J, ANDRULIS

Toronto bei Mississaugos 
lietuviai Lietuvos nepriklauso
mybės 86-tąsias metines šventė 
sekmadienį, vasario 22. Iškil
mingos pamaldos įvyko Prisikė
limo, Anapilio ir Išganytojo pa
rapijų šventovėse, dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis. Lie
tuvos kankinių šventovėje pamal
dose dalyvavo ir Lietuvos kari
ninkai, besimokantys anglų kal
bos Kanados kariuomenės sto
vykloje Camp Borden. Minėji
mo iškilmės pradėtos didžiojoje 
Anapilio salėje vėliavų įnešimu 
bei Kanados ir Lietuvos him
nais, kuriuos sugiedojo Toronto 
lietuvių choras “Volungė”. Jis 
taipgi atliko giesmę Už Lietuvą 
tėvynę motiną (muzika J. Govė- 
do ir žodžiai M. Paulavičiaus), 
skirtą Sausio 13-tosios aukoms 
prisiminti. “Gintaro” ansamblio 
14 šokėjų, pasipuošusių tauti
niais drabužiais, scenos priekyje 
laikė žuvusiųjų pavardes, o šo
kėjos gintarietės, taipogi pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
laikydamos rankose degančias 
žvakutes, atliko ritmingus jude
sius, ekrane (scenoje) pasirodė 
Kryžių kalno vaizdas.

Prasmingą invokaciją sukal
bėjo Išganytojo (evangelikų-liu
teronų) parapijos klebonas kun. 
A. Žilinskas. Programai vadova
vo R. Sakalaitė-Jonaitienė. Įspū
džius iš Toronto lietuvių jau
nimo choro kelionės po Lietuvą 
ir iš Dainų ir šokių šventės per
davė choro atstovai D. Kuras ir 
L. Underienė. Jų prisiminimus 

Vasario 16-tosios minėjime, įvykusiame Anapilyje, Mississaugoje, vasario 
22 d. “Gintaro” ansamblio šokėjai dalinasi prisiminimais iš praeitos 
vasaros šventės Lietuvoje Nuotr. K. Baliūnaitės

paįvairino gražūs Lietuvos ir 
Dainų šventės skaidrių vaizdai.

Toliau meninę programą tę
sė “Volungės” choras, vadovau
jamas muz. D. Viskontienės, 
akompanuojant muz. J. Govė- 
dui. Buvo atliktos trys dainos: 
Mūsų dienos kaip šventė (muz. 
V. Kernagio, žodžiai V. Kerna
gio, S. Nėries ir J. Erlicko); Sau
lėlydis tėviškėje (muz. B. Gor- 
bulskio, žodžiai N. Tallat-Kelp- 
šaitės), Tėvynė (muz. J. Cecha
novičiaus, žodžiai A. Antanavi
čiaus). Prisimintas lietuvių spau
dos atgavimo šimtmetis. R. Sa
kalaitė-Jonaitienė padeklamavo 
šiai progai tikusį J. Degutytės 
eilėraštį.

Sveikinimai
Pirmoji sveikino Lietuvos 

ambasadorė Kanadoje S. Jakšto- 
nytė, pažymėdama, kad švenčia
me brangią istorinę šventę ir kad 
visų vieningai atliktas darbas 
leidžia pasidžiaugti puikiais jo 
vaisiais. Šį pavasarį Lietuva taps 
Europos sąjungos ir Šiaurės At
lanto sąjungos pilnateise nare. 
Pranešė, kad LDK Gedimino or
dinais apdovanoti Kanados lietu
viai: prof. R. Vaštokas, adv. A. 
Pacevičius ir rašyt. A. Šileika.

Lietuvos generalinis garbės 
konsulas H. Lapas pasidžiaugė 
ryškia Lietuvos ekonomijos pa
žanga, taipgi primindamas 
Lietuvos partizanus, 1941 metų 
sukilimo dalyvius, tarp jų vieną 
sukilimo vadų prof. A. Damušį, 
ambasadorės G. Damušytės tė
vą. Taip pat dėkojo Kanados 
valdžiai už pagalbą Lietuvai. 

R. Žilinskienė, KLB valdy
bos pirmininkė, padėkojo sve
čiams, padėjusiems švęsti Lietu
vos nepriklausomybės šventę. 
Perskaitė G. Žemkalnio, Pasau
lio lietuvių bendruomenės pir
mininko, sveikinimą. Padėkojo 
KLB Toronto apylinkės valdy
bai ir jos pirm. D. Garbaliauskie- 
nei už surengtą minėjimą. Prane
šė, kad velionies dr. S. Čepo 
įsteigtą visuomenininko-kultūn- 
ninko premiją, kasmet teikiamą 
Prisikėlimo kredito kooperatyvo, 
KLB valdyba paskyrė prel. E. 
Putrimui, lietuvių išeivijos sielo
vados vadovui ir veikliam Lie
tuvių bendruomenės bei lietuvių 
jaunimo darbuotojui. Premiją įtei
kė Prisikėlimo kredito kooperaty
vo valdybos pirm. L. Matukas.

Pagrindinė kalba
Su pagrindine kalbėtoja Lie

tuvos ambasadore prie ŠAS 
(NATO) G. Damušytė Briusely
je supažindino J. Kuraitė-Lasie- 
nė, pažymėdama, kad ambasa
dorė anksčiau gyvai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje, o Lietuvai at
stačius nepriklausomybę buvo 
pakviesta įsijungti į diplomatinę 
tarnybą. Paskaitininke kalbėjo 
apie Lietuvos ir ŠAS ryšius. Pir
miausia priminė, kad š.m. balan
džio mėn. šalia kitų Šiaurės At
lanto sąjungos valstybių vėliavų 
suplėvesuos ir Lietuvos trispal
vė. Teks Lietuvai su kitais kraš
tais dalytis bendra atsakomybe 
už visų Sąjungos narių saugu
mą. Kartu lietuviams atsiras 
naujos galimybės stiprinti savo 
valstybę ir užtikrinti jos ateitį. 
Tačiau Lietuvai reikės didžioje 
Europos ir pasaulio politikoje 
surasti savo vietą. Ambasadorei 
kelia nuostabą buvę Lietuvos 
diplomatai, esant kraštui oku
puotam, ištvėrę didelius sunku
mus, padėties neaiškumus, psi
chologinę įtampą, bet svarbiau
sia - nesuabejoję savo tautinės 
misijos būtinumu.

1990 m. Lietuva atstačiusi 
savo nepriklausomybę ryžosi 
surasti naujų kelių į saugesnę 
ateitį - įstoti į Europos sąjungą 
ir Šiaurės Atlanto sąjungą. Ko
voje prieš terorizmą Lietuva su 
Vilniaus dešimtuku remia JAV 
vadovaujamą koaliciją. Pasak 
kalbėtojos, Europa ir Šiaurės 
Amerika kartu veikdamos gali 
kalnus nuversti ir išspręsti pai
niausius klausimus.

Lietuva suinteresuota, kad 
(Nukelta į 3-čią psl.)

ES plėtros tikslai
Vasario 26 d. Vilniuje vyko 

susitikimas Europos komisijos ir 
jos užsienio pagalbos politiką įgy
vendinančios institucijos “Europe- 
Aid” atstovų delegacijos su Lietu
vos politikais, nevyriausybinių or
ganizacijų, akademinių sluoksnių 
ir verslo atstovų. Jame pristatyta 
pagrindinis Europos sąjungos plėt
ros ir pagalbos politikos tikslas - 
skurdo mažinimas pasaulyje bei 
trečiojo pasaulio šalių įtrauki
mas į globalizacijos procesus, 
skatinant jų politinį, ekonominį 
ir socialinį augimą.

Susitikime pristatytos gali
mybės ir sąlygos dalyvauti ES 
plėtros ir pagalbos programose 
bei projektuose, skirtuose tre
čiosioms šalims. Europos komi
sija, kaip ES atstovaujanti insti
tucija, kasmet tam tikslui skiria 
maždaug 6.5 bin. eurų. Kartu su 
valstybėmis narėmis plėtros ir 
pagalbos politikai bendrai ski
riama maždaug 30 bin. eurų per 
metus. ES teikia pagalbą dau
giau kaip 160 valstybių, teritori
jų ir organizacijų visuose žemy
nuose.

Imigracijos apribojimai
ELTOS-LGTIC žiniomis, 

Europos sąjungos dabartinės na
rės vis daugiau apriboja imigra
ciją iš valstybių-kandidačių. 
“Štiprėjanti imigracijos baimė 
Vakarų Europoje gali suvaržyti 
galimybes, kurias šalių-naujokų 
gyventojams atveria ES narys
tė.” Vasario 17 d. Olandijos par
lamentas pritarė precedento Eu
ropoje neturinčiam planui iki 
26,000 pabėgėlių, kuriems nesu
teiktas prieglobstis, išsiuntimo 
iš šalies. Jam dar turi pritarti 
parlamento aukštieji rūmai. 
Daugelis užsieniečių “pabėgė
lių” turės per trejus metus iš
vykti, o apie 2,300 pabėgėlių 
bus pritaikyta amnestija. Parla
mento užsakytas tyrimas padarė 
išvadą, kad 30 nevaldomos imi
gracijos metų sukūrė atsiskyru
sią, uždarą ir priešišką imigrantų 
bendruomenę.

Didžiosios Britanijos vy
riausybė susitarė dėl priemonių, 
kurios nebeleis migrantams iš 
tokių šalių kaip Čekija, Lenkija 
ir Lietuva atvykti “žvejoti pabė
gėlių lengvatų”. Britų ministe
rial esą paveikti kitų Europos 
valstybių, pvz. Prancūzijos, Vo
kietijos ir Italijos, kurios nebe
leidžia įsidarbinti būsimiems 
naujiems ES piliečiams. Viena 
Airija neįvedė kokių nors apri
bojimų Vidurio Rytų Europos 
darbo jėgai.

Nauji kaltinimai
Vasario 24 d. prezidento 

Rolando Pakso patarėjas Ro
mualdas Senovaitis, nuvykęs į 
Valstybės saugumo departamen
to Alytaus apygardos skyrių, 
remdamasis prezidento pavedi
mu, pareikalavo iš VSD apy
gardos viršininko Alberto Serei
kos operatyvinės bylos, susiju
sios su “Alitos” privatizavimu: 
Tuojau iškilo aršios diskusijos 
dėl tokių prezidento veiksmų 
teisėtumo.
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Septintasis Kauno fortas

Pirmoji žydų naikinimo vieta Lietuvoje

Tą pačią dieną VSD pareiš
kė, kad tokiu būdu paimant bylą 
buvo pažeisti Operatyvinės 
veiklos bei Valstybės ir tarny
bos paslapčių įstatymai, nes 
VSD teritoriniai padaliniai ne
turi teisės savarankiškai priimti 
sprendimo perduoti ar leisti su
sipažinti su įslaptinta informa
cija kitiems asmenims ar kitų 
institucijų atstovams. Tokį 
sprendimą gali priimti tik VSD 
vadovybė.

Vasario 26 d. prezidentas 
tvirtino, kad VSD nepateikė jam 
tos medžiagos, nors jis buvo jos 
du kartus prašęs. Jis pakartojo 
savo įtarimus, kad departamente 
buvo falsifikuojami dokumentai, 
ir savo įsitikinimą, kad jis turi 
teisę turėti informaciją. VSD va
dovas Mečys Laurinkus teigė, 
jog prezidentas nebuvo prašęs 
tos medžiagos. Generalinė pro
kuratūra tirs, ar operatyvinės 
medžiagos paėmimas nepažeidė 
Operatyvinės veiklos įstatymo.
Finansų ministerei - kultūra 

ir mokslas
Europos komisija (EK) va

sario 18 d. paskelbė sąrašą nau
jų EK komisarų iš valstybių, ku
rios gegužės 1 d. taps Europos 
sąjungos narėmis. Lietuvos siū
lyta komisare priimta finansų 
ministerė Dalia Grybauskaitė, 
kuri tikėjosi darbo, susijusio su 
finansų kontrole. Tačiau jai iki 
lapkričio mėnesio paskirta dirbti 
kartu su EK švietimo ir kultūros 
komisare Viviane Reding. Pana
šus sričių pakeitimas taikomas ir 
Latvijai, kurios užsienio reikalų 
ministerei Sandrai Kalnietei pa
skirta pusmetį stažuotis kartu su 
EK žemės ūkio komisaru Franz 
Fischler.

EK prezidentas Romano 
Prodi pasilieka teisę keisti postų 
paskirstymą. Lapkričio mėnesį 
bus sudaryta naujos sudėties ko
misija.

Lankėsi Makedonijos 
pareigūnas

Vasasrio 10-11 d.d. oficialiu 
vizitu lankėsi buvusios Jugosla
vijos respublikos Makedonijos 
gynybos ministeris Vlado Buč- 
kovskis. Susitikime su Lietuvos 
krašto apsaugos ministeriu Linu 
Linkevičiumi jis domėjosi Lie
tuvos patirtimi regioninio bend
radarbiavimo srityje, rašo EL- 
TA/LGTIC. Jis taip pat susitiko 
su kariuomenės vadu Jonu 
Kronkaičiu, užsienio reikalų vi- 
ceministeriu Justu Paleckiu bei 
kitais pareigūnais.

Makedonija yra Vilniaus 
“dešimtuko” narė, kurių septy
nios šį pavasarį bus priimtos vi
sateisėmis ŠAS (NATO) narė
mis. L. Linkevičiaus nuomone, 
“dešimtuko” veikla nesustos, ir 
Lietuva yra pasirengusi dalintis 
savo patirtimi. Nutarta, kad ati
tinkami pareigūnai aptars būsi
mo bendradarbiavimo kryptis ir 
parengs sutarties projektą.

Trūksta žmogaus teisių
JAV valstybės departamen

tas vasario 26 d. paskelbė prane
šimą apie žmogaus teisių būklę 
2003 metais, rašo ELTA-LG-

(Nukelta į 2-rą psl.)

http://www.tzib.com


2 dsI. • Tėviškės žiburiai • 2004.III.2 • Nr. 9 (2816)

TEV1SKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada.
Tel. 905 275-4672 FAX 905 290-9802 E-mail: tevzib@pathcom.com 

www.tzib.com
PAP Registration No. 09408. CPM 1001760

LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, Č. Senke
vičius, G Gaižutienė. Metinė prenumerata - $50, rėmėjo - $60, garbės 
- $70. Oro paštu į užjūrius - $170, paprastu paštu - $60. Amerikoj - 
JAV dol. Pavieniai nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ 
administraciją. Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už 
skelbimų turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuo
žiūra. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos
nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) is 
published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. 
Subscriptions: regular $50.00, patron $60.00, sponsor $70.00 per year. 
Airmail overseas - $170, regular mail overseas - $60. Printed in Canada.
ISSN 0040-4063.
We acknowledge the financial assistance of the Government of 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs.

Q RELIGINIAME GWENIME

SPAUDOS BALSAI

Lenkė apie arkivyskupą Reinį

Vilniaus arkivyskupijos ku
nigų susirinkime, įvykusiame vasa
rio 4 d., kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis pristatė kunigams Šv. Kazi
miero metų renginius. Šiais metais 
sukanka 400 metų nuo to laiko, kai 
Lietuvos pasiuntiniai parsivežė iš 
Romos popiežiaus Klemenso VIII 
išleistą brevę dėl Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero paskelbimo šventuo
ju. Istorikams negalint tiksliai nu
statyti to paskelbimo datos, pasi
rinkta šiais metais paminėti 400 
metų jubiliejų nuo š.m. kovo 4 d. 
iki Advento pradžios paskelbiant 
Šv. Kazimiero metus. Norima pla
čiau atskleisti šventojo asmenybę, 
supažindinti su Lietuvos istorijos 
bei kultūros lobynu ir svarbiausia - 
įtvirtinti vienintelio Lietuvos šven
tojo religinį pagerbimą. Pagrindinės 
iškilmės vyks gegužės 6-9 d.d.

Maldos už krikščionių vieny
bę savaitę sausio 18-25 d.d.visose 
Vilniaus parapijose šia intencija bu
vo melstasi po kiekvienų Mišių. 
Sausio 23 d. Šv. Jonų šventovėje 
vyko ekumeninės pamaldos, kurio
se dalyvavo įvairių krikščioniškų 
konfesijų atstovai. Klaipėdoje sau
sio 25 d. Kristaus Karaliaus švento
vėje Telšių vyskupas Jonas Boruta, 
SJ, aukojo Mišias, po kurių vyko 
ekumeninės pamaldos, dalyvaujant 
prel. dr. Juozui Šiuriui, penkiems 
kunigams ir trims diakonams bei 
evangelikų liuteronų, evangelikų 
baptistų ir anglikonų kunigams. Pa
nevėžyje Švč. Trejybės šventovėje 
taipgi buvo surengtos ekumeninės 
pamaldos, kuriose dalyvavo aštuo- 
nių krikščioniškų bendruomenių at
stovai. Šakiuose sausio 24 d. bend
rai maldai susirinko katalikų ir 
evangelikų liuteronų parapijų tikin
tieji, su Šv. Jono Krikštytojo para
pijos klebonu Sigitu Matusevičiu
mi, vikaru kun. Jonu Cikana bei 
Šakių ir Jurbarko evangelikų liute
ronų kunigais Virignijum Kelertu ir 
Mindaugu Kairiu. Sausio 25 d. eku
meninės pamaldos surengtos Ky
bartų Eucharistinio Išganytojo kata
likų šventovėje. Ten pamaldas vedė 
parapijos klebonas kun. Vytautas 
Sakavičius ir Jungtinės metodistų 
parapijos kunigas Chet Cataldo, 
giedojo įvairūs chorai. Pamaldos 
baigėsi žiburių liturgija.

Palaimintojo Jurgio Matulai
čio minėjimas įvyko Marijampolė
je sausio 27 d. Minėjimo Mišioms 
Marijampolės bazilikoje vadovavo 
ir pamokslą pasakė Kauno vysku
pas augziliaras Jonas Ivanauskas, 
koncelebruojant vyskupams Euge
nijui Bartuliui, Jonui Borutai, SJ, 
Juozapui Matulaičiui, Rimantui 

BUVUSIAI ŠAULEI

a.a. ADOLFINAI PETRAITIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

reiškiame nuoširdžią užuojautą giminėms bei 
draugams ir kartu liūdime -

Hamiltono LDK Algirdo šaulių kuopa

PADĖKA
AtA

SALOMĖJA KARAŠKIENĖ
iškeliavo amžinybėn 2003 m. gruodžio 28 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Juozapui Marijai Žukaus

kui, OFM, ir kun. Audriui Šarkai, OFM, už suteiktą Ligonio 
sakramentą, už Rožinio maldas laidotuvių namuose, už auko
tas gedulines Mišias bei palydėjimą į kapines. Ačiū karsto 
nešėjams ir muz. L. Turūtaitei už giesmes šventovėje. Dėko
jame draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvių 
apeigose, už pareikštas užuojautas, gražias gėles, užprašytas 
šv. Mišias.'

Testamento vykdytojai

Norvilai, Juozui Preikšui, Juozui 
Žemaičiui, MIC, ir 20-čiai kunigų. 
Vysk. Ivanauskas pamoksle pabrė
žė palaimintojo J. Matulaičio pa
stangas į bendrą Bažnyčios misiją 
labiau įtraukti pasauliečius.

Katalikų bendruomenė “Gy
vieji akmenys” su Šv. Jono bend
ruomenės nariais vasario 1 d. Kau
ne surengė Atsinaujinimo dieną, 
skirtą pristatyti Šv. Jono bendruo
menės dvasiai ir jos yeiklai. Lietu
voje apaštalaujantis kun. Elijas 
Leydsas, FJ, Lukiškių kalėjimo ka
pelionas ir Vilniaus kunigų semina
rijos dėstytojas, kalbėjo apie Šv. 
Jono bendruomenės įsteigimą 1975 
m. gruodžio 8 d. Tą dieną popie
žiaus Paulius VI paskelbtas paragi
nimas Evangelii nuntiandi dėl 
evangelizacijos šiuolaikiniame pa
saulyje tapo pirmąja tos bendruo
menės regula. Bendruomenei vado
vavo kun. domininkonas Marie-Do- 
minique Philippe, priklausė jo stu
dentai, kurie domėjosi jo paskaito
mis, rekolekcijomis, Apokalipsės 
apmąstymais bei galimybėmis su
aktualinti tomistinę filosofiją. Jo 
studentai pasiryžo broliškai gyven
ti, sekant šv. Jono pavyzdžiu, tar
nauti Bažnyčiai. Šv. Jono bendruo
menės apaštalavimas plaukia iš 
broliško gyvenimo, sekant šv. Jono 
dvasia, nepaliaujamai ieškant Die
vo, stengiantis išgryninti savo protą 
ir valią, kad jie taptų pąjėgūs priim
ti tiesą. Įsteigta brolių šaka, vėliau 
kontempliatyvių ir apaštališkųjų se
serų šakos. Šiuo metu bendruome
nė vienija maždaug 500 brolių ir 
400 seserų iš daugelio pasaulio 
valstybių. Po meditacijos sekė ant
roji konferencija, kurią vedė Šv. Jo
no kongregacijos narys, filosofijos 
ir medicinos daktaras kun. Paskalis 
Haegelis, FJ. Jis aptarė Jėzaus ir jo 
mokinio Jono draugystės paslaptį. 
Po pietų dalyviai rinkosi į darbo 
grupes. Popietinėje konferencijoje 
kun. Paskalis, FJ, toliau plėtojo 
meilės slėpinio temą. Kun. Kry
žiaus Jonas de Bazelaire de Lesse- 
ux, FJ, apibūdino Šv. Jono bend
ruomenės drauge su talkininkais 
pasauliečiais organizuojamą pagal
bą gatvės vaikams, pradėtą 1996 m. 
rugsėjį kardinolo A.J. Bačkio pa
geidavimu. Taip pat susitikime bu
vo aptarta bendruomenės draugų - 
oblatų veikla Lietuvoje. Jų yra apie 
60, kurie veikia keturiose brolijose, 
dalyvauja Šv. Jono bendruomenės 
šventėse, rekolekcijose. Atsinauji
nimo diena baigėsi Mišiomis, ku
rias kartu su joanitais koncelebravo 
ir pamokslą pasakė Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius, SJ.

KLB archyve-muziejuje Vasario 16-tosios proga surengta senų žemėlapių paroda, kurios atidarymas įvyko prieš 
Nepriklausomybės šventės minėjimą vasario 22 d. Iš k. - pik. Itn. Gediminas Grina, Toronto apyl. pirm. Danutė 
Garbaliauskienė, Lietuvos ambasadorė prie NATO Gintė Damušytė, KLB pirm. Rūta Žilinskienė, Lietuvos 
ambasadorė Kanadai Sigutė Jakštonytė, Muziejaus-archyvo ko-pirm. Ramūnė Jonaitienė, gen. garbės konsulas 
Haris Lapas Nuotr. K. Baliūnaitės

Lietuva tarptautinėje plotmėje
Transatlantinė vertybė ir tarptautinis saugumas. Kas jungia Lietuvą, 

Kanadą ir NATO?
AMBASADORĖ 

GINTE DAMUŠYTĖ

Visą pastarąjį dešimtmetį 
Lietuvos užsienio politika siekė 
gauti tarptautinį pripažinimą, iš
vesti okupacinę kariuomenę, 
įstoti į Europos Sąjungą ir NA
TO. Tą tikslą ji pasiekė.

Pagaliau Lietuvos vėliava 
suplevėsuos šalia kitų NATO 
šalių vėliavų NATO vadavietėje 
Briuselyje. Nuo balandžio pra
džios Lietuva bus pilnateisė na
rė transatlantinio saugumo “klu
be”. Nuo šiol, drauge su kitomis 
vakarų pasaulio šalimis, Lietuva 
dalinsis atsakomybe už bendrą 
likimą. Akivaizdu, kad šių dienų 
Lietuvos pasiekimai yra įvertinti 
ir, drįstu teigti, Lietuva pirmą 
kartą savo valstybingumo istori
joje turi istorinę galimybę tapti 
Vakarų pasaulio dalimi.

Artėjant į užsibrėžtą tikslą, 
mums atsiveria naujos galimy
bės, bet tuo pačiu pastebime tai, 
kas anksčiau nebuvo taip mato
ma ar iki galo pilnai suvokiama 
- Lietuvos valstybė kuria pati 
save, ir ši kūryba nesibaigs ta
pus Europos sąjungos ir NATO 
nare. Matome, kad pasaulis kei
čiasi ir tiek demokratija, tiek 
saugumas turi būti puoselėjami 
ir stiprinami. Jei “užmigsime ant 
laurų”, tai vieną rytą netikėtai 
pamatysime, kad viską, ką turė
jome vakar, praradome. O kad 
Lietuva būtų galutinai pripažįs
tama, turėjo - ir vis dar turi - 
surasti savo vietą Europos ir pa
saulio politikoje.

Lietuvos valstybės istorija 
mirgėte marga šlove ir laimėtais 
istoriniais mūšiais. Bet toje isto
rijoje yra ir pralaimėjimų, ir is
torinio letargo vaizdų. Lietuvos 
valdovų sėkmingi ir nesėkmingi 
bandymai išsaugoti valstybę ir 
tautą buvo siekiami karais, są
jungomis, interesais, netgi atsi
davimu kito valiai. Visos šios 
istorinės aplinkybės suformavo 
mūsų tautos ir mūsų valstybės 
charakterį. Daugelį amžių Lietu
va naudojo visas įmanomas 
priemones: kariavo, vedė diplo
matines derybas, sudarinėjo po
litines bei karines sąjungas, ne
sėkmingai ieškojo galingų vals
tybių užtarimo. Tačiau visa tai 
nebuvo tvaru. Ne viena Lietuva, 
bet ir visa Europa išgyveno pa
našią dilemą. Tik po Antrojo pa
saulinio karo, Europa kartu su 
Jungtinėmis Valstijomis ir Ka
nada pradėjo kurti naują Euro
pos saugumo modelį. Noriu pa
brėžti, kad ne tik Sovietų Sąjun
gos grėsmė sutelkė Vakarų pa
saulio šalis, bet ir bendros verty
bės, kurios vienijo žmonių pro
tus ir širdis abiejose Atlanto pu
sėse. Visi matome, kad intere
sai, grėsmės, “priešai”, “drau
gai” greitai keičiasi, tačiau tik 
bendros vertybės išlaiko žmones 
ir šalis drauge, vertybės padeda 
susitarti ir siekti bendrų tikslų.

Ne paslaptis, kad vertybių 
principas kol kas dar naujas Lie
tuvos gyvenime. Jį nelengva 
įgyvendinti ne tik mūsų užsie
nio, bet ir vidaus politikoje. Ma
tome, kaip dideli ir maži intere
sai kartais į antrą planą nustu
mia visuotinai pripažintas verty
bes. Tačiau valstybių santykiuo
se, kaip ir kasdieniame gyveni
me, “kalnus verčia” ne interesų, 
o vertybių politika. Tai patirta ir 
išbandyta kovoje dėl laisvės ir 
nepriklausomybės. Lietuvos na-

• Kur kyla pavojus, atsiranda 
ir pagalba (Hoelderlinas) 

rystė Europos sąjungoje ir NA
TO pirmiausia remiasi visuoti
nai pripažintomis vertybėmis. 
Šiuo vertybiniu keliu turime eiti 
ir toliau. Tuo pačiu, narystė 
ŠAS reikš, kad turime ruoštis 
padėti tiems, kam reikia mūsų 
paramos, bei turime išmokti da
lytis tuo, ką patys ir kitų pade
dami sukūrėme.

Būdama diplomatė, stebiuo
si kaip Lietuvos diplomatai dra
matiškomis XX amžiaus aplin
kybėmis, sugebėjo išlikti veiks
nūs ir penkiasdešimt metų atsto
vauti dėl agresijos iš tarptautinio 
politinio žemėlapio išnykusiai 
valstybei. Šaltojo karo sąlygo
mis tai buvo unikali padėtis ir 
ypatinga misija, ypač tiems, ku
rie išbuvo tarnyboje visą okupa
cijos laikotarpį. Šiems žmonėms 
jokie nepritekliai, padėties ne
aiškumas ar psichologinė įtampa 
neleido abejoti užsibrėžtais tiks
lais. Tai išskirtinis valstybingu
mo suvokimo ir profesionalumo 
pavyzdys.

Pagarbą ir padėką būtina iš
reikšti taip pat ir tiems, kurie sa
vo darbais ir veikla prisidėjo 
prie demokratinių valstybių Bal
tijos valstybių aneksijos nepri
pažinimo politikos.

Nepripažinimo politika ne
atsirado pati savaime. Ją įtakojo 
ir lėmė aktyvus rezistencinis bei 
vėliau jį pakeitęs disidentinis ju
dėjimas Baltijos šalyse, aktyvi 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos išei
vijos organizacijų bei atstovų 
veikla Kanadoje ir kitose šalyse. 
Jų veikla rėmėsi tomis pačiomis 
vertybėmis, kuriąs puoselėja va
karietiškąsias demokratijos ir 
kultūros tradicijas išpažįstančios 
valstybės.

1990 metais nepriklausomy
bę atkūrusi Lietuva siekia suras
ti patikimą, naujausios istorijos 
patikrintą saugumo užtikrinimo 
būdą. Šis būdas yra narystė 
ŠAS, kurios saugumo pagrindas 
yra kolektyvinė gynyba ir kurios 
nariai išpažįsta tas pačias de
mokratines, politines ir sociali
nes vertybes. Demokratija, as
mens laisvė, solidarumas, bendri 
veiksmai, atsakomybė yra tai, 
kas išskiria Šiaurės Atlanto są
jungą nuo kitų tarptautinių orga
nizacijų.

Negalima pamiršti, kad tai
ka Europoje buvo įtvirtinta tik 
po Maršalo plano įgyvendinimo 
ir susikūrus NATO. Amerikie
čių ir kanadiečių buvimas Euro
poje ir stiprus transatlantinis ry
šys leido jau beveik šešis de
šimtmečius europiečiams gy
venti be didesnio europinio ka
ro. Tai negirdėtas dalykas lig
šiolinėje Europos istorijoje. Tai 
kai kas jau pradeda ir pamiršti.

Taip pat reikia pripažinti ir 
tai, kas yra akivaizdu: keičiantis 
Europai, keisis ir transatlantinė 
partnerystė. Jei prieš penkiasde
šimt metų prie NATO stalo sė
dėjo dvylika valstybių, tai netru
kus prie to paties stalo sėdės 
dvidešimt keturios Europos 
valstybės (beveik visos Europos 
sąjungos narės) su Kanada ir 
JAV.

AtA
JONUI DIRMANTUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo mylimai 
žmonai ONUTEI, dukroms - DANUTEI ir VIDU
TEI su šeimomis ir visiems artimiesiems -

Feliksas Mockus ir vaikai

Kaip pasiekti, kad šie proce
sai ne stabdytų, o skatintų trans
atlantinį sutarimą, juolab, kad 
stiprėjanti ir taip pat didėjanti 
Europos sąjunga bendru balsu 
siekia kalbėti ne tik ekonomi
niais, socialiniais, bet ir užsienio 
politikos bei saugumo klausi
mais. Tiesa, kol kas Europos ša
lys nenori galutinai Europos ko
misijai atiduoti užsienio politi
kos ir saugumo, tačiau ateityje 
Europos sąjungos siekis kalbėti 
vienu balsu su JAV, Kanada ir 
kitu pasauliu tik stiprės. Tačiau 
pasaulis dar nėra tokia saugi 
vieta gyventi, kaip norėtume įsi
vaizduoti. Rugsėjo 11 dienos te
roristiniai išpuoliai Jungtinėse 
Valstijose, nugriaudėję teroristų 
sprogdinimai Balio saloje, Ka
sablankoje, Saudo Arabijoje, 
piktavalių šalių (rogue states') 
ketinimai įsigyti ir tobulinti ma
sinio naikinimo ginklų progra
mas, Al-Qaidos stovyklos Afga
nistane parodė, kad atsirado 
naujos grėsmės, į kurias reika
lingas sutelktas ir organizuotas 
Vakarų pasaulio gynybinis at
sakas.

Po rugsėjo 11 d. išpuolių 
NATO paskelbė 5 nuostatą, ku
ris reiškė, kad išpuolis prieš 
Jungtines Valstijas buvo išpuo
lis ir prieš kitas NATO šalis. 
Kova ir veiksmai prieš teroriz
mą tapo nauju išmėginimu ŠAS 
solidarumui. ŠAS šalys parėmė 
JAV veiksmus Afganistane ko
voje prieš nežmonišką talibų re
žimą, kuris globojo Al-Qaida te
roristus. Šiuo metu NATO vyk
do taikos stabilizavimo misiją 
Afganistane, kurioje taip pat da
lyvauja ir Lietuvos kariai. Stabi
lizavimo misijos vadavietei Ka
bule vadovavo Kanada. Noriu 
paminėti, kad Lietuva šiuo metu 
dalyvauja iš viso 11-oje tarptau
tinių misijų.

Lietuva yra ant pilnateisės 
narystės slenksčio. Klausiame 
save, į kokią sąjungą stojame, 
ką turime padaryti, kad ji dar la
biau stiprėtų ir išvengtų tokių 
nesutarimų, kokie kilo prasidė
jus karui Irake, kaip atsakyti į 
naujas grėsmes ir iššūkius sau
gumui.

Prasidėjus veiksmams Irake, 
ŠAS narė Turkija paprašė kitas 
šalis suteikti pagalbą, jei karas 
paliestąją. Turkijai pagalba bu
vo suteikta, tačiau vykusios dis
kusijos nepriminė, kad kalbasi 
tarpusavyje to paties klubo na
riai. Ar pavėluotas sprendimas 
padėti Turkijai (pradėti operaci
nį Turkijos gynybos planavimą) 
reiškia tai, kad kitą kartą sąjun
gininkė bus palikta viena, jeigu 
jos kaimynystėje kils krizė? Ira
ko karo pasekmėje kilę nesutari
mai mums sukėlė daug nerimo. 
Kas tai? Atsitiktinis konfliktas, 
nuomonių išsiskyrimas ar bepra
sidedantis vertybinis ginčas, nu
lemtas Europoje ir pasaulyje 
vykstančių permainų? Kyla 
klausimas, kaip sumažinti nuo
monių skirtumus, kaip paveikiai 
reaguoti į naujus iššūkius, ką 
Lietuva gali padaryti?

(Bus daugiau)

Lietuvos lenkė istorikė L 
Miklaszewicz Lietuvos lenkų 
dienraštyje Kurier Wilenski š.m. 
sausio 28 d. laidoje taip pasisa
kė apie arkivyskupą Mečislovą 
Reinį:

“Buvo bandymai sukiršinti 
tikinčiuosius. Iš dokumentų, ku
riuos nagrinėjau, aiškėja, kad 
valdžios nusistatymas šiuo klau
simu buvo toks: jeigu pati kata
likybė yra blogis, tai sujungus ją 
su lenkiškumu yra dvigubas blo
gis. Arkiv. Jalbrzykowskio ištrė
mimas iš Sovietų Sąjungos aiš
kiai rodo, kad komunistai neto
leravo padėties, kurioje vienas iš 
Bažnyčios hierarchų būtų len
kas. Tačiau čia reikia atiduoti 
tai, kas priklauso jo įpėdiniui: 
vyskupas Reinys nepasidavė 
NKVD spaudimui, žadančiam 
lietuviams tikintiesiems paleng
vinimą, jeigu jis pasmerks arki
vyskupą Jalbrzykowskį ir griež
tai su lenkais ėlgsis. Vyskupas 
pareiškė, kad su visais vienodai 
elgsis ir į jokį bendradarbiavimą 
neis. Už šį tikrą ganytojišką nu
sistatymą jis buvo ištremtas ir 
mirė Rusijos kalėjime, skirtame 
pavojingiems nusikaltėliams.”

Mirė kun. Gutauskas
Tas pats dienraštis š.m. sau

sio 26 d. laidoje praneša, jog 
mirė prel. Algirdas Kazimieras 
Gutauskas. Laikraštis rašo: 
“Gailestingasis Dievas suteikė 
jam tokius turtus, ‘kurių joks 
vagis neišplėš ir kandys nesuės 
(Lk 12,33)’ - nuoširdžiai jam to 
linkėjo vyskupai, dvasiškiai, bi
čiuliai ir artimieji. Š.m. sausio 
19 d., dalyvaujant 80 kunigų, 
trims vyskupams - kardinolui 
A.J. Bačkiui, vysk. J. Tunaičiui 
ir arkiv. T. Kondrusiewicz Auš
ros Vartuose įvyko laidotuvių 
pamaldos už a.a. Algirdo Kazi
miero Gutausko vėlę.

Vilniaus Kalvarijų kapinėse 
per laidotuves kalbėtojai pabrė
žė mirusiojo pasiaukojimą ir 
nuoširdumą puošiant šventoves, 
kuriose jam teko darbuotis, ypač 
Švenčionių ir šv. Teresės Vil
niuje. Daug kartų buvo pabrė
žiamas kun. Gutausko nuolatinis 
rūpestis tikinčiųjų dvasine gero
ve; taip pat eidamas Vilniaus ar- 
kidiecezįjos administratoriaus 
pareigas niekad nepaliko ir ne
pamiršo parapijiečių reikalų.”

Kun. A. Gutauskas gimė 
Suvalkijoje 1921 m., įstojo 1941 
m. į Vilniaus kunigų seminariją 
ir studijas baigė Kaune 1945 m. 
Darbavosi kaip vikaras bei kle
bonas Trakų, Švenčionių, Dūkš
to, Vilniaus Šv. Petro ir Povilo, 
Šv. Teresės parapijose. 1979- 
1988 m. ėjo tos Vilniaus arki
vyskupijos dalies pareigas, kuri 
priklausė Lietuvai.
Šustauskui gresia pašalinimas

Varšuvos dienraštis Gazeta 
Wyborcza š.m. sausio 13 d. lai
doje rašo: “Lietuvos seimo na
riai nori pašalinti iš seimo Vy

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

TIC. Lietuva pranešime prista
toma kaip konstitucinės parla
mentinės demokratijos valstybė, 
kurioje vadovaujamasi įstaty
mais ir kuri žengia rinkos eko
nomikos kryptimi, bendrasis vi
daus produktas 2003 m. išaugo 
8.9%. Teigiamai vertinami fak
tai, kad Lietuvos vyriausybė yra 
grąžinusi žydams 28 sinagogas, 
vykdoma žydų kvartalo atstaty
mo programa, remiama priva
čiomis lėšomis, rugsėjį žydams 
grąžintos dar 46 toros (2002 m. 
- 309 toros). Tačiau žydų bend
ruomenė reiškianti susirūpinimą 
dėl antisemitinių pareiškimų, 
kuriuos skelbia ekstremistai ar- 

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

tautą Šustauską, nes mano, kad 
jis diskredituoja gerą seimo na
rio vardą.

Šustauskas vadovauja radi
kaliai Laisvės lygai ir yra vadi
namas elgetų karaliumi. Anksty
vesniais metais prieš tapdamas 
seimo nariu, organizuodavo el
getų žygius prieš seimą ir grasi
no, kad įves tvarką sušaudyda- 
mas iš kalašnikovo šią ‘supuvu
sią’ instituciją. Greit tapo popu
liarus ir trumpą laiką buvo Kau
no meru.

Kai 2000 m. pateko į seimą, 
ėmė bičiuliautis su Kauno nusi
kaltėlių grupuote ir visai to ne
slėpė. Ūmus ir nesiskaitantis su 
žodžiais, įžeidinėjantis net kal
bėdamas prieš kamerą, tapo gar
sus pareiškimu: jeigu ne Hitle
ris, jis šiandien turėtų valyti žy
dams batus. Pastaruoju metu gy
nė prezidentą Rolandą Paksą, 
prieš kurį yra vedama pašalini
mo iš pareigų procedūra. Kai 
praėjusį savaitgalį bandė seimo 
viešbutyje primušti žmoną, sei
mo nariai nusprendė, kad jau 
gana tokių išsišokimų.”

Vakarai apie Paksą
Lietuvos rusų savaitraštis 

Litovskij Kurier š.m. vasario 4 
d. laidoje rašo: “Lietuva gavo 
neoficialius pageidavimus, kad 
Vakarai laukia R. Pakso pašali
nimo kaip demokratinio pasi
reiškimo. Apie tai pirmadienį 
kalbėjo po susitikimo su seimo 
pirmininku A. Paulausku užsie
nio reikalų min. A. Valionis, ku
ris grįžo iš oficialaus vizito 
JAV-se. Vašingtone jis susitiko 
su JAV valstybės sekretoriumi 
C. Powell ir kongreso nariais. 
(...) ‘Iš neoficialių pokalbių gali
ma spręsti, kad jie laiko prez. 
Pakso pašalinimą sėkme’- sakė 
žurnalistams URM-jos vadovas. 
‘Mūsų Vakarų partneriams 
konstitucinio teišmo sprendi
mas, kad suteikdamas savo fi
nansiniam rėmėjui Jurijui Bori- 

’sovui pilietybę Paksas pažeidė 
priesaiką ir konstituciją, yra la
bai rimtas argumentas’, - pažy
mėjo ministeris. O įvykusiuose 
Vašingtone susitikimuose su žy
dų organizacijomis buvo pa
reikšta, kad ‘prezidento Pakso 
aplinkoje dažnėjantieji antisemi
tizmo pasireiškimai nesulaukia 
tinkamos reakcijos’. Prezidento 
susitikimuose su visuomene vis 
dažniau dalyvauja neformalių 
radikalių politinių organizacijų 
atstovai, jų tarpe fašistuojantieji 
veikėjai bei asmenys, žinomi dėl 
savo antisemitinių išsišokimų.

Pasak Valionio, ‘jis nemato 
jokio pavojaus”, kad dėl prezi
dentinio skandalo pavasarį nu
matomas Lietuvos įstojimas į 
ŠAS (NATO) ir ES neįvyks, ta
čiau gali kilti klausimai dėl ‘na
rystės kokybės’ ir kad ‘gali būti 
apribotas teikimas Lietuvai slap
tų informacijų, ir tai reikštų, jog 
mes nebūsime pilnaverčiai orga
nizacijų nariai.” J.B.

ba kai kurie politikai. Už tai pra
ėjusių metų balandžio mėnesį 
Europos taryba kritikavusi Lie
tuvą.

Pranešime teigiama, kad 
Lietuvos vyriausybė gerbia pi
liečių žmogaus teises, bet esama 
ir problemų. Policija kartais mu
ša suimtus asmenis ar kitaip ne
tinkamai fiziškai su jais elgiasi. 
Minimos blogos kalėjimų sąly
gos. Rimta problema laikoma 
smurtas prieš moteris ir vaikus.

Slovakijos pareigūno vizitas
Vasario 25-26 d.d. Lietuvo

je lankėsi Slovakijos gynybos 
ministerijos valstybės sekreto
rius Martinas Fedoras. Kaip rašo 
ELTA-LGTIC, su krašto apsau
gos ministeriu Linu Linkevičiu
mi jis aptarė Europos saugumo 
ir gynybos politiką, Lietuvos ir 
Slovakijos kariuomenių refor
mas. Jis taip pat susitiko su 
Krašto apsaugos ministerijos 
sekretoriumi Povilu Malakaus
ku, kariuomenės vadu generolu 
majoru Jonu Kronkaičiu.

Svečias lankėsi Generolo 
Jono Žemaičio karo akademijo
je, Generolo Adolfo Ramanaus
ko kovinio rengimo centre. 
Lietuvos Krašto apsaugos ir 
Slovakijos gynybos ministerijų 
bendradarbiavimas grindžiamas 
2002 m. sutartimi dėl bendra
darbiavimo karinėje srityje. RSJ

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Alvytias
MARKKA

Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, Mississaugoje, vasario 22 d. dainavo Toronto choras “Volungė” (vir
šuje), vad. muz. D. Viskontienės. Apačioje - “Gintaro” ansamblio šokėjai dalyvauja Sausio 13-tosios aukų 
paminėjime Nuotr. K. BaliOnaitės

Vytautas 
VAITKUS

Lietuvių kalbos kursai Kaune

Lietuva turi surasti savo vietą
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Rytų kraštai, ypač Ukraina, Pie
tų Kaukazo ir Centrinės Azijos 
kraštai būtų įtraukti į glaudų 
bendradarbiavimą su ŠAS (NA
TO). Čia Lietuva savo patirtimi 
galėtų konkrečiai prisidėti. Pa
skaita baigta linkėjimu, kad Eu
ropos sąjungos, JAV-bių, Kana
dos ir kitų kraštų užsienio politi
ka išliktų atvira, koordinuota ir 
ginanti bendrąsias vertybes bei 
interesus.

Svečių sveikinimai ir 
apdovanojimai

Kanados ministerio pirmi
ninko P. Martin sveikinimą per
skaitė ir savo vardu sveikino S. 
Bulte, latvių kilmės, Parkdale- 
High parko rajono atstovė Ka
nados parlamente. Pasidžiaugusi 
baltiečių veikla, pasisakė, kad 
prekybos reikalais vyksianti į 
Baltijos kraštus.

Mississaugos miesto merė 
H. McCallion, kaip visuomet, 
gyvai kalbėjo, prisipažindama, 
kad jai patikę ekrane matyti gra
žius Lietuvos vaizdus, tai gal 
reikėsią aplankyti šį kraštą. 
Sveikinimą baigė Long Live Li
thuania (Tegyvuoja Lietuva).

Lietuvos gynybos atstovas 
(atašė) JAV ir Kanadai pik. Itn. 
G. Grina Vašingtone už globą 
Lietuvos karininkų, besimokan
čių anglų kalbos, ir Lietuvos ka
riuomenės populiarinimą visuo
menėje bei šaulišką veiklą To
ronto VI. Pūtvio kuopos vadą V. 
Pečiulį ir šaulę 1. Pečiulienę ap
dovanojo Lietuvos krašto apsau
gos medaliais civiliams. Taipgi jis 
tarė ir trumpą sveikinimo žodį.

R. Sakalaitė-Jonaitienė pri
statė Lietuvos karininkus, daly
vavusius minėjime: mjr. A. 
Kudžmaitę, mjr. D. Labanauską, 
mjr. E. Petrauską, kpt. E. Paliūtį 
ir kpt. Itn. E. Naraškevičių. Ji 
taip pat pristatė Kanados latvių 
bendruomenės (The Latvian Na
tional Federation in Canada) 
pirm. A. Budrevics, Kanados 
lenkų bendruomenės (The Na
tional Polish Congress) pirm. G. 
Sobocki. Raštu sveikino Ontario 
premjeras D. McGuinty, Ontario 
parlamentarė, Etobicoke-Lake
shore atstovė L. Broton, Kana
dos konservatorių partijos kan
didatas į pirmininkus S. Harper 
ir Toronto meras D. Miller.

II meninės programos dalis
Praėjusią vasarą Pasaulio 

Prel. E. Putrimas Vasario 16-tosios 
proga apdovanotas 2004 m. KLB 
visuomenininko premija. Kairėje - 
pirm. R. Žilinskienė

Nuotr. K. BaliOnaitės

Pik. Itn. Gediminas Grina vasario 
22 d. apdovanojo Ireną Pečiulienę 
už ilgametę veiklą šaulių organiza
cijoje Nuotr. K. BaliOnaitės

lietuvių dainų ir tautinių šokių 
šventėje Vilniuje dalyvavo ir 
Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” studentų 
tautinių šokių grupė. Jos atsto
vai V. Benotaitė ir J. Didžbalis 
dalinosi šios šventės įspūdžiais. 
Kartu publika galėjo gėrėtis ek
rane ir šios šventės vaizdais. 
Minėjime gintariečių studentų 
grupė gyvai pašoko 4-ris šokius: 
Abrūsėlį (chor. J. Danys); Pa
siutpolkę (chor. J. Lingys); Ro- 
lenderį (chor. T. Kalibaitė) ir 
Suk, suk ratelį (lietuvių liaudies 
žaidimas). “Gintaro” vadovė — 
R. Karasiejienė, studentų grupės 
mokytojai - G. Kalendrienė ir 
R. Jonušonis. Šokiams grojo 
kaimo kapela: J. Balaišis, R. Jo
nušonis, R. Melkienė, T. Pabrė
ža ir V. Ramanauskas.

Minėjimas baigtas vėliavų 
išnešimu ir KLB Toronto apy
linkės pirm. D. Garbaliauskie- 
nės nuoširdžia visiems padėka 
bei paprašymu prie gražiai pa
puoštų stalų pasilikti vaišėm. 
Salėje visi stalai buvo užimti, 
balkonuose buvo ir stovinčių. 
Turėjo būti gerokai per 400 
dalyvių. Minėjimą surengė KLB 
Toronto apylinkės valdyba, 
pirmininkaujama D. Garbaliaus- 
kienės, su gerais talkininkais: K. 
Baliūnaite, L. Baziliausku, N. 
Benotiene, Č. Joniu, J. Karasie- 
jumi, A. Kišonu, J. Kuraite-La- 
siene, V. Narušiu, G. Paulionie- 
ne ir K. Rimkuviene. Minėjimo 
programą suderino G. Paulio- 
nienė.

Kiti renginiai
Tą patį sekmadienį, vasario 

22, KLB muziejaus-archyvo pa
talpose vyko senų Lietuvos ku
nigaikštijos žemėlapiiĮ paroda, 
suorganizuota vedėjos dr. R. 
Mažeikaitės su V. Gačionytės ir 
L. Mockutės pagalba. Parodą 
vieną valandą prieš minėjimą 
atidarė J. Richardson, paskoli
nęs jai ir šiuos rodinius.

Toronto Maironio mokykla 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį minėjo šeštadienį, vasario 
14, mokyklos auditorijoje. Apie 
Nepriklausomybės šventės reikš
mę kalbėjo mokyklos vedėja A. 
Aušrotaitė-Šimonėlienė. Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungos 
nariai D. Karka ir J. Didžbalis 
parengė mokiniams programą.

Toronto lietuvių skautija 
Vasario 16-tąją iškilmingai 

. šventė sekmadienį, vasario 15.
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišias aukojo kun. V. Staškevi
čius, pamokslą pasakė prel. J. 

Staškevičius, giedojo “Angeliu
kų” choras. Skautai atliko skaiti
nius ir organizuotai su vėliavo
mis dalyvavo pamaldose. Po jų 
Anapilio didžiojoje salėje vyko 
iškilminga sueiga, per kurią 
skautės ir skautai buvo pakelti į 
aukštesnius laipsnius bei paskir
ti aukštesnėms pareigoms.

Vilniaus rūmuose Nepri
klausomybės šventės minėjimas 
įvyko pirmadienį, vasario 16. 
Lietuvių spaudos atgavimo tema 
kalbėjo R. Sakalaitė-Jonaitienė. 
Meninę programą atliko “Dai
nos” choras, vadovaujamas 
muz. L. Turūtaitės. Po progra
mos vyko vaišės. Daug pensi
ninkų dalyvavo iš viso lietuvių 
telkinio.

TORONTO HELSINKI

STOCKHOLM TALLINN

VILNIUS

FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS FROM TORONTO TO 
NORTHERN EUROPE ON SALE NOW

Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly to Vilnius via Helsinki between June 17 and September 7, 2004. Call and 
book today to save with the Early Bird rates. In addition, Finnair operates 
daily code-share flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, 
U.K. and from New York with many convenient connections from Canada.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www.finnair.com 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651

Šių metų sausio 13 - 27 d. 
VDU trečią kartą surengti inten
syvūs lietuvių kalbos žiemos 
kursai užsieniečiams. Septyni 
studentai nepabūgo šaltos lietu
viškos žiemos, didžiulių sniego 
pusnių ir ryžosi lietuvių kalbos 
studijoms.

Šiemet kursų dalyviai - 
įvairiausių profesijų, pomėgių, 
amžiaus, kultūrų žmonės: anglų 
kalbos dėstytojas, studentai, ne
vyriausybinių organizacijų pata
rėjas. Šioje nedidelėje grupelėje 
darniai dirbo dalyviai iš JAV, 
Lenkijos, Didžiosios Britanijos, 
Austrijos, net 3 - iš Vokietijos. 
Vienas studentas į žiemos kur
sus atvyko jau antrą kartą.

Vieni stengėsi įsiminti pir
muosius žodžius ir frazes lietu
viškai, perprasti sudėtingą lietu
vių kalbos gramatikos pradžia
mokslį, o kiti tobulino jau turi
mas žinias ir įgūdžius. Nepai
sant amžiaus, kultūrų, pomėgių 
skirtumų kursų dalyviai bendra
darbiavo spręsdami painius kry
žiažodžius, žaisdami lietuviškų 
žodžių bei daugybės skirtingų 
galūnių domino, ieškodami atsa
kymų į įvairius klausimus, la
vindami savo vaizduotę bei lau
žydami liežuvį ir mėgindami iš
tarti lietuviškus žodžius, greita
kalbes bei padainuoti Jurgeli 
meistreli lietuvių kalbos paskai
tose. Be to, jie kartu puikiai lei
do laisvalaikį.

Pirmą kursų šeštadienį buvo 

Lietuvių kalbos kursų dalyviai Rumšiškių dvaro akademijoje

organizuota Meno diena Rum
šiškėse. Kursų dalyviai galėjo 
parodyti savo meninius gebėji
mus piešdami ant stiklo ir žva
kių. Smagiai dainuodami lietu
viškas dainas visi pasivažinėjo 
arklio traukiamomis rogėmis po 
muziejaus teritoriją, lipdė senius 
besmegenius, “kariavo” sniego 
gniūžtėmis, pietums kepė šaš
lykus.

Laisvalaikiu studentai žaidė 
kėgliais klube “Boulingo alėja”, 
turėjo galimybę apsilankyti ledo 
arenoje, paragauti cepelinų - 
lietuviškos virtuvės pasididžia
vimo.

Šilti užsieniečių atsiliepi
mai, drąsiai tariami lietuviški 
žodžiai ir šypsenos buvo geriau
sias atpildas žiemos kursų orga
nizatoriams ir dėstytojoms už 
intensyvų darbą auditorijose ir 
kartu po paskaitų praleistą lais
valaikį.

Kursams pasibaigus, daly
viams buvo įteikti pažymėjimai. 
Atsiminimui apie kursus ir 
VDU kiekvienas dalyvis gavo 
marškinėlius, kalendorių su lie
tuvių kalbos pamokėlėmis kiek
vienam mėnesiui, nuotraukų al
bumą bei namų darbų.

Dvi savaitės pralėkė tarsi 
vėjas, bet tikimės, kad visus 
kursų dalyvius dar ilgai šildys 
malonūs prisiminimai apie Kau
ną ir lietuvių kalbą.

Ugnė Miseikytė

one world FinnniR

PADĖKA
MYLIMAM SŪNUI, TĖVUI IR BROLIUI

A+A
VAIDOTUI MATUKAIČIUI

mirus 2004 m. sausio 28 d., ypatingą padėką reiškiame Auš
ros Vartų parapijos kun. Audriui Šarkai, OFM, už aukotas 
Mišias, dr. Vaidotui Kvedarui už skaitymus ir jautrų atsi
sveikinimo žodį.

Gili padėka tiems, kurie skausmo valandoje buvo su 
mumis kartu. Dėkojame užprašiusiems Mišias, aukojusiems 
“Pagalba Lietuvos vaikams”, pareiškusiems užuojautas. Ačiū 
gerosioms ponioms už paruoštus pusryčius ir pyragus.

Dėkingi Jums - motina Sofija Matukaitienė, 
sūnūs - Steven, Richard, 
seserys - Nijolė ir Rūta, 
broliai - Rimas, Vytas, Algis 

su šeimomis
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Paminklas Vincui Kudirkai Tauragėje Nuotr. G. Kurpio

Idėjos, jei didžios...
A. a. prof. dr. Adolfo Damušio atmininio fondas

2004 m. vasario 27 d. su
kanka a.a. prof. dr. Adolfo Da
mušio - ateitininko, mokslinin
ko, rezistento, visuomenės vei
kėjo - mirties metinės.

Šeimos iniciatyva steigia
mas prof. Adolfo Damušio atmi
nimo fondas prie Ateitininkų 
šalpos fondo, kurio tikslas yra 
paremti šios iškilios asmenybės 
paskaitų ir straipsnių išleidimą 
bei platinimą, siekiant įtvirtinti 
krikščioniškojo jaunimo pilietiš
kumo ugdymą.

Prof. dr. Adolfo Damušio 
asmenybė ir veikla liudijo asme
niniu pavyzdžiu grindžiamą 
idealizmą, optimizmą ir tarnavi
mą aukštesniems visuomenės 
tikslams. Jo mėgstamoji paskai
tų tema ateitininkams, o ypač 
jaunimui, buvo krikščioniškoji 
asmenybė. Jis gvildeno sociali
nio teisingumo klausimus ir ska
tino jaunimą derinti dvasinį ir 
mokslinį išsilavinimą. Jis ne tik 
kvietė kitus rinktis dvipolę kul- 
tūrinės-pasaulėžiūrinės ir profe
sinės veiklos kryptį, bet ir pats 
taip gyveno. Velionis dažnai sa
kydavo, kad ateitininkas privalo 
būti ne tik geras krikščionis, bet 
ir sąmoningas pilietis, kuris do
misi valstybinio gyvenimo pro
blemomis ir pozityviai dalyvau
ja jas sprendžiant.

Jautriai į jo mirtį sureagavęs 
išeivijos jaunimas, išklausęs jo 
žodžių ateitininkų kursuose bei 
kitose konferencijose, žavėjosi 
prof. dr. Adolfo Damušio asme
nybe, nes jo mintys buvo susiju
sios su kasdieniniu gyvenimu. 
Jam nekilo abejonių, kad kiek
vienas tvirtos vertybinės orien
tacijos ir minties dinamizmo 
nestokojantis žmogus gali kilti 
ir kelti kitus ne tik šeimoje, bet 
ir profesiniame gyvenime, vi
suomenėje, valstybėje.

Neveltui sugrįžusį į Lietuvą 
jį dažnai kviesdavo kalbėti ir 
Lietuvos jaunimui. Velionis kvie
tė jaunimą siekti aukštos dvasi
nės ir politinės kultūros, sude
rinti asmeninius ir visuomeni
nius uždavinius, ugdyti tvirtus 
krikščioniškos pasaulėžiūros prin
cipus, bet likti tolerantiškais ki
taip mąstantiems. Jis tikino, kad 
demokratija nėra prigimties do
vana, o kovos laimėjimas, todėl

A.a. dr. A. DAMUŠIS

auklėjimas demokratijai yra vie
nas iš pagrindinių visuomeninių, 
įskaitant ateitininkų, uždavinių.

Kreipiamės į visus Velio- 
nies gyvenimo veiklą gerbusius, 
jo idealizmą ir optimizmą paži
nusius, jo įsteigtos ir puoselėtos 
Dainavos stovyklos dvasią paty
rusius, jo mintis apie ateitininkų 
organizacijos idėjas, socialinį 
teisingumą ir rezistencines ko
vas išklaususius žmones. Damu- 
šių šeima nuoširdžiai kviečia 
Jus ir savo auka paremti šį at
minimo fondą, kuris skatins a.a. 
prof. dr. Adolfo Damušio raštų 
išleidimą ir platinimą, ypač tarp 
krikščioniškojo Lietuvos jauni
mo. Tokiu būdu prisidėsite prie 
pilietinės visuomenės ugdymo, 
kurį velionis pats aktyviai skati
no tiesos ir teisingumo, tarpusa
vio pagarbos ir krikščioniško
sios meilės pagrindais.

Aukas siųsti Ateitininkų 
Šalpos Fondui / Ateitis Relief 
Fund, Inc., nurodant a.a. prof, 
dr. Adolfo Damušio atminimo 
fondą. Adresas: Ateitis Relief 
Fund, Inc., c/o R. & R. Lapšys, 
1079 Shady Tree Lane, Wheel
ing, IL 60090, USA. Inf.
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<0> LAISVOJE TEVfflEJE G LIETUVIAI PASAULYJE
AWEPA VICEPIRMININKAS

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcijos narys Egi
dijus Vareikis vasario pradžioje bu
vo išrinktas Europos parlamentarų 
susivienijimo Afrikos klausimams 
spręsti (AWEPA) pirmininko pava
duotoju. 1984 m. įsteigtos organi
zacijos tikslas - Afrikos valstybėse 
puoselėti demokratiją, taiką ir sta
bilumą, mažinti skurdą. Jai pri
klauso parlamentarai iš daugiau 
kaip 20 valstybių. Buvusio liberal- 
centristų frakcijos nario E. Vareikio 
teigimu, jei “negalvosime apie tai, 
kaip gyvena kiti, negalvosime apie 
paramą kitiems, tikrai būsim varg
šai”. Jis pažymėjo, kad šalys, ku
rios netingėjo investuoti į tarptau
tinę diplomatiją pasidarė reikšmin
gomis.

SIGNATARŲ KAPŲ 
PAMINKLAI

Lietuvos vyriausybė patvirtino 
Nepriklausomybės akto signatarų 
antkapių atributiką ir laidojimo iš
kilmių tvarką. Signatarų kapai bus 
pažymėti Mindaugo Šnipo sukur
tais antkapiais - žalvario plokšte ir 
ženklu ant piramidės formos poli
ruoto granito plokštės. Ant žalvario 
plokštės bus išgraviruotas užrašas, 
o virš piramidės, iškiliame varinia
me apskritime bus pavaizduotas 
Vytis ir signataro autentiško parašo 
faksimilė. Signataro artimiesiems 
pageidaujant, sudaroma Laidotuvių 
komisija, kuri svarstys sprendimus 
dėl nekrologo, šarvojimo, atsisvei
kinimo bei religinių ir kitų apeigų, 
pasitariant su artimaisiais.

“ALYTAUS TEKSTILĖS” 
ATEITIS

Šios bendrovės akcijų privati
zavimo sutartis buvo sudaryta 1998 
m. Honkongo firma “Asian Inte
rests Limited” žadėjo 240 mln. litų 
investicijas bei išlaikyti 3,500 dar
bo vietų, tačiau įsipareigojimų ne
vykdė. Sutartį nutraukus, Valstybės 
turto fondas (VTF) perėmė 47.13% 
“Alytaus tekstilės” akcijų. Bendro
vės gaivinimui sudarytas planas. 
Įstatinis kapitalas - 85.7 mln. litų. 
Estijos įmonei “Tolaram Investe- 
eringute Aktsiaselts” priklauso 
26.87% akcijų. Manoma, kad 
įmonės veiklą bus galima stabili
zuoti per pusantrų metų, o po to bus 
vėl mėginamąją privatizuoti.

NAUJA GIMNAZIJA 
SEINUOSE

ELTA-LGTIC skelbia, kad lie
tuviškos mokyklos Lenkijoje nebus 
uždaromos tol, kol Seinuose nepra
dės veikti nauja lietuvių gimnazija. 
Švietimo ministeris Algirdas Mon
kevičius pranešė, kad kasmet kyla 
klausimas apie lietuviškų mokyklų 
skaičiaus mažinimą, nes jose mo
kosi nedaug vaikų, trūksta lėšų 
joms išlaikyti. Dabar pasiektas su
sitarimas padės išspręsti šią prob
lemą taip, kad ji daugiau nepasi
kartotų. Ministerio teigimu, minis
teris pirmininkas Algirdas Brazaus
kas yra įpareigojęs priimti spren
dimus, kad iki šių metų vidurio bū
tų įsigytas žemės sklypas mokyklai. 
Vyriausybė numato šiais metais 
skirti iš savo rezervo fondo lėšų 
gimnazijos statybos techniniam 
projektui parengti, o kitų metų biu
džete jau turėtų būti skirtos lėšos

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus
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statybai. Naują gimnaziją Seinuose 
turėtų išlaikyti Lenkijos valstybė.

APDOVANOTI KARIAI
Algirdo bataliono LITCON-2 

būrio kariai, grįžę iš misijos vasario 
23 d. Rukloje buvo apdovanoti 
krašto apsaugos medaliais “Už 
tarptautines misijas”, rašo ELTA- 
LGTIC. Būrio vadas Įeit. Marius 
Steponavičius už sėkmingai atliktą 
užduotį sudėtingomis sąlygomis 
prezidento Rolando Pakso dekretu 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordi
no Riterio kryžiumi. Sugrįžusius 
karius sveikino krašto apsaugos mi
nisteris Linas Linkevičius, Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas ma
joras Jonas Kronkaitis. Taip pat 
juos sveikino JAV ambasadorius 
Stephen Mull. Jis teigė, jog JAV 
įvertino Lietuvą kaip gerą NATO ir 
JAV sąjungininkę, prisidedančią 
prie saugumo ir stabilumo kituose 
pasaulio kraštuose stiprinimo, tero
rizmo grėsmės šalinimo. Iš misijos 
grįžusius karius pakeitė kitas būrys 
- LITCON 3, kuris bus Irake iki 
rugsėjo mėnesio.

4000-asis “RYTAS”
Dienraštis Lietuvos rytas (LR) 

vasario 19 d. pasiskelbė išleidęs 
4000-ąjį numerį. Laikraščio veda
majame pasinaudota šia proga pa
žvelgti į jo nueitą kelią, “pradėtą 
dar sovietų okupacijos metu ir pri
artinusią Lietuvą prie Europos są
jungos slenksčio”. Prisiminta, kad 
neretai stengtųsi įtikinti redakciją 
su valdžia “sugyventi draugiškai”, 
neaprašyti arba nekritikuoti kai ku
rių dalykų. “Bet Lietuvos rytui nie
ko iš valdžios nereikia, nieko jis 
neprašė ir neprašys”. LR nepabijojo 
nei mokesčių inspekcijos, nei STT 
ir Generalinės prokuratūros tikrini
mų, nieko įtartino nerasta. LR atlai
kė ir redakcijos sprogdinimą 1995 
m. ir iš sendaikčių parduotuvės pa
statytos LR krepšinio arenos pade
gimą - nusikaltimai, kurie dar neiš
tirti. Teigiama, jog pastaruoju laiku 
LR “sulaukia vis galingesnio ir ge
rai organizuoto puolimo, į kurį įsi
traukė ne tik R. Pakso rėmėjai, bet 
jau kažkelintą kartą ir prokurorai, 
taip pat prezidentą remianti žinia- 
sklaida”. Redakcijos skiltyje pabrė
žiama, jog LR “neteikė ir neteiks 
spaudą bei žurnalisto profesiją že
minančių ‘politinio aptarnavimo’ 
paslaugų”... “laikraščio pareiga - 
dirbti skaitytojui, puoselėti demok
ratijos vertybes, o ne patarnauti 
prezidentui ir kitiems parei
gūnams”.

ŽEMAS “ŽIV” PLITIMAS
Jungtinių Tautų vystymo pro

gramos (JTVP) pranešime, išleista
me vasario 17 d., pažymėta, jog 
Rusijoje, Ukrainoje ir Estijoje ŽIV 
(AIDS) plitimas yra iš sparčiausių 
pasaulyje. Virusu yra užsikrėtęs 
vienas iš šimto šiose valstybėse gy
venančių suaugusiųjų, ir jų skaičius 
nuolat didėja. Ataskaitoje pažymi
ma, jog ŽIV plitimas Lietuvoje yra 
žemiausias iš visų Baltijos valsty
bių. Tokių rezultatų pasiekta dėl 
koordinuotos prevencinės veiklos, 
kuri buvo nukreipta į labiausiai ri
zikuojančias užsikrėsti ŽIV infekci
ja žmonių grupes. Lietuvoje pavy
ko pristabdyti pirmąsias ŽIV pliti
mo bangas. Šiuo metu Lietuvoje 
ŽIV infekcija plinta tik tarp aukštos 
rizikos (ypač intraveninių narkotikų 
vartotojų) grupių. Per visą ŽIV in
fekcijos registravimo laikotarpį 
Lietuvoje įvairiomis priemonėmis 
siekta užkirsti kelią galimam viruso 
plitimui tarp visų gyventojų grupių. 
Prevencinis darbas Lietuvoje buvo 
pradėtas dar 1991 m., o pirmasis 
ŽIV užsikrėtęs vartotojas užregist
ruotas tik 1994 m. Pranešime pa
brėžiama, jog neišprusę gyventojai, 
atstumti infekuotieji ir netinkama 
politika didina ŽIV (AIDS) epide
mijos pavojų. rs j
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“Dainos” choras iš Toronto Delhi lietuvių parapijoje Vasario 16-sios minėjime. Vadovė - muz. L. Turūtaitė
Nuotr. V. Staškevičiaus

Ginčas dėl paminklo
KAZYS BLAŽEVIČIUS
Š. m. vasario 16 d. sukako 

60 metų nuo istorinės gen. P. 
Plechavičiaus kalbos, kurioje jis 
kvietė Lietuvos jaunimą savano
riais stoti į jo organizuojamą 
Vietinę rinktinę. Savanorių re
gistracija prasidėjo vasario 21 
d., o vasario 27-tą buvo sustab
dyta - užsiregistravo 19,000 vy
rų - žymiai daugiau nei buvo 
planuota. Tai nepaprastai nuste
bino nacius, kuriems nebuvo pa
vykę suvilioti lietuvius kariauti 
už Reicho interesus.

Vokiečiai, davę sutikimą or
ganizuoti Vietinę rinktinę, pla
navo klastą. Pasinaudodami su
siklosčiusia mums nepalankia 
situacija, vokiečiai keturis bata
lionus karių nuginklavo ir išve
žė į Vokietiją darbams prie 
aerodromų, karinėse gamyklose 
ir kitur. Siekdami įbauginti in
ternuotus karius, vokiečiai apie 
150 karių sušaudė, iš jų 86 
Aukštuosiuose Paneriuose, šalia 
tos vietos, kur jau buvo nužudy
ta apie 80,000 Vilniaus ir jo 
apylinkių žydų.

Lietuva - kraštas, kur amžių 
slinktyje kryžiavosi įvairūs ka
rai. Daugelyje Lietuvos vietų 
yra kapinės, kuriose greta vieni 
kitų palaidoti lietuvių, vokiečių, 
rusų ir kt. kariai. Jų ramybės 
niekas nebandė trikdyti, praeity
je nekilo diskusijų, kur ir kokius 
atminimo ženklus žuvusiems 
statyti. Nelauktai ir netikėtai to
kia problema iškilo A. Pane
riuose.

Žydai pirmieji savo tėvynai
niams pastatė paminklą, kurį 
lanko daug garbių svečių iš už
sienio - A. Panerių holokausto 
aukų kapavietė žinoma pasauly
je. Prie paminklo ir Lietuvos 
piliečiai žydai mini atmintinas 
tragiškų įvykių datas.

Armijos krajovos žuvusiųjų 
karių atminimui paminklą netoli 
holokausto aukų paminklo pa
statė lenkai. Kaip bebūtų keista, 
Lietuvos valdžia nepasirūpino 
pastatyti paminklo savo ka
riams, žuvusiems nuo rudųjų 
okupantų rankos.

Paminklo statybos sušaudy
tiems kariams iniciatyvos ėmėsi 
žuvusiųjų bendražygiai - Vieti
nės rinktinės karių sąjunga. Pa
minklo projektas paruoštas, su
derintas su visomis institucijo-

•Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti. 
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▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

mis, pamatai išlieti, pinigais re
mia Krašto apsaugos ir Kultūros 
ministerijos, tikimasi, kad pa
rems ir vyriausybė.

Netikėtai iškilo nesusiprati
mas. Žydų bendruomenės atsto
vams atrodo, kad mūsų pamink
las statomas per daug arti pa
minklo holokausto aukoms, gali 
būti, kad juos baimina, jog nau
jas paminklas nustelbs jų pa
minklą. Atsirado sveiku protu 
nesuvokiamas pasiūlymas mūsų 
paminklą statyti ne ant kapo 
duobės, bet jį nustumti toliau į 
mišką, netgi pasukti taip, kad, 
einant keleliu, nesimatytų kry
žiaus! Tokios mintys be reikalo 
gali išprovokuoti tautinį prie
šiškumą... •

Savaime suprantama, kad 
buvę kandidatai į sušaudomus, 
su tokiais pasiūlymais sutikti 
negali. Juolab, kad paminklas 
statomas Lietuvos piliečiams, 
ėjusiems ginti tėvynės jų gim
tojoje žemėje.

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS atgavimo metinės iš
kilmingai paminėtos vasario 16-tą 
dieną parapijos salėje. KLB Wasa- 
gos apylinkės pirm. A. Vitkienė, 
pasveikinusi susirinkusius pakvietė 
prel. J. Staškevičių invokacijai. Ty
los minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Padėkojusi prela
tui, pirmininkė scenon pakvietė 
prel. E. Putrimą, supažindindama 
dalyvius su jo nueitu keliu. Prel. E. 
Putrimas savo kalboje visiems pri
minė reikalą nepasiduoti materia
lizmo įtakai, išsaugoti dvasines ver
tybes ir taip sunkiai spaudos drau
dimo laikais išlaikytą lietuvybę ir 
tų laikų didvyrių iškovotą laisvę. 
Lietuvos vyskupų konferencija pa
skyrė prelatą tęsti vyskupo Baltakio 
veiklą - rūpintis išeivijos lietuvių 
sielovada. Šalia naujų pareigų prel. 
Edmundas yra PLB valdybos narys 
jaunimo reikalams. Po visų dalyvių 
sugiedoto Tautos himno, scenon 
pakviesta Lina Verbickaite Sawitz, 
kuri jautriai padeklamavo atgimimo 
laikų poeto Maironio Nepriklauso
mybę atgavus, V. Vosylienės Gim
tasis lopšys ir Bernardo Brazdžio
nio Šiaurės pašvaistė Wasagos 
choras “Bočiai”, vadovaujamas A. 
Ulbino, energingu Tėvynės maršu, 
patriotinėmis ir romantinėmis dai
nomis Gintaro tėvynė, su solistu Ą. 
Kusinskiu ir choru atliko Mėlynaki 
Nemunėli, Stoviu aš parimus. Tau 
linkėjimų juostą nupinsiu. Linos 
Verbickaitės-Savviz ir choro atlikta 
melodeklamacija Lietuva brangi 
prasmingai užbaigė šventės progra
mą. Po jos vyko vaišės. E.K.

Delhi, Ont.
SIMCOE MIESTELIO laik

raštis Simcoe Reformer vasario 16 
d. išspausdino straipsnį apie vasario 
14 d. Šv. Kazimiero parapijoje, 
Delhi, įvykusių iškilmių, surengtų 
Nepriklausomybės šventę paminėti. 
Žurnalistas kalbino ten dalyvavu
sius lietuvius - kleboną prel. Joną 
Staškevičių, Dalią Norkienę, Petrą 
Lapienį ir Toronto choro vadovę 
Liliją Turūtaitę, kurios choras “Dai
na” atliko meninę programą. Straips
nyje apibendrinti žurnalisto surinkti 
duomenys apie Lietuvos istoriją, pa
žymėta, kad Delhi apylinkėje gyvena 
apie 100 lietuvių šeimų.

Hamilton, Ont.
PRANEŠAME Hamiltono ir 

apylinkės tautiečiams, kad š.m. 
Kovo U-tosios minėjimas Hamil
tone įvyks kovo 20 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centre, 56 Dundurn St. N., 
o sekmadienį, kovo 21, per iškil
mingas pamaldas prisiminsime žu
vusius už Lietuvos laisvę.

Meninę minėjimo dalį atliks 
Toronto lietuvių pensininkų choras 
“Daina”, vadovaujamas muz. Lili- 
jos Turūtaitės, hamiltonietė smuiki
ninkė Audra Balytaitė, “Aukuro” 
aktoriai - M. Kalvaitienė, K. Kal
vaitis. Minėjimui vadovaus Mc
Master universiteto studentų radijo 
“Gintariniai aidai” vedėja Liuda 
Stungevičienė. Laukiame svečio iš 
Lietuvos gen. mjr. Jono Kronkai- 
čio, kuris duos platų pranešimą apie 
Lietuvos kariuomenę, NATO ir 
paskutinius įvykius. Taip pat pa
klėsta dalyvauti Kanados lietuvių 
bendruomenės pirm. Rūta Žilins
kienė. Kviečiame visus gausiai da
lyvauti. Būsite visi pavaišinti pyra
gaičiais ir kavute.

Kovo II-tosios minėjimo 
rengimo komitetas. L.P.

VAIKŲ DIENOS CENT
RAMS aukojo: a. a. Jono Kęstučio 
Norkaus atminimui: $30 - M. V. 
Kazlauskai; $20 - J. Gedrimienė; 
a.a. Adolfinos Petraitienės atmini
mui: $30 - M. V. Kazlauskai; $20 
- Z. J. Rickai.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” parėmė 
dosnia $500 auka.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams ir užjaučiame mirusiųjų 
artimuosius. VDC komitetas

A.a. KĘSTUČIO JONO NOR
KAUS atminimui, užjausdami duk
rą Elaine, sūnų Kęstutį Joną, jn, ir 
jo žmoną, “Pagalba Lietuvos vai
kams” aukojo: $30 - E. M. Klevas; 
$25 - J. Asmenavičius; $20 - G. 
Agurkienė, A. Bungardienė, E. K. 
Gudinskai, H. Liaukienė, R. Luka- 
vičius, 1. Ulbinienė, A. Volungienė; 
$10 - J. Astas, E. Grajauskienė, F. 
M. Gudinskai; $5 - M. Borusienė.

PLV
A.a. ADOLFINAI-ADAI PET- 

RAITIENEI, ilgametei šaulei mi
rus, reikšdami užuojautą jos globė
jui ir giminaičiams, Kanados lietu
vių fondui aukojo: $20 - J. Stan
kus, K. K. Deksniai, L P. Zubai, O. 
A. Jusiai, G. J. Krištolaičiai, J. V. 
Svitai, Ieva Repečkienė; $10 - Al
bina Didžbalienė.

KL fondas už aukas visiems 
dėkoja. J.K.

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

DFZt/ltoč FOUR seasons rVJZZr IHCS. REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant. perkant 
tik dėl informacijos 

■ p t J aP’c namus, vasama- 
BY *** *•*• Lfl mius, ūkius, žemes 
■L jfl Wasagos, Staynerio ir 

C'ollingwoodo apy-

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

JA Valstybės
St. Petersburgo, FL, Lietuvių 

klubas praėjusių metų Kūčių vaka
rienę gruodžio 24 d. surengė savo 
patalpose. Klubo valdyba su pagal
bininkais paruošė 12-kos patiekalų 
be mėsos vakarienę. Programą atli
ko dr. B. Kazėno vadovaujamas 
choras, pagiedodamas kalėdinių 
giesmių. Klubo pirm. L. Kynienei 
pakvietus, maldą sukalbėjo Sv. Ka
zimiero misijos vadovas kun. B. 
Talaišis, ir po to vyko kalėdaičių 
laužymas. Po vakarienės choras dar 
pagiedojo daugiau kalėdinių gies
mių. Scenoje stovėjo gražiais lietu
viškais ornamentais papuošta eglu
tė, prie kurios daug svečių nusifoto
grafavo. Jau daugelį metų eglutę 
puošia klubo narė N. Liubienė su 
pagalbininkais p.p. Aleksiejūnais.

Gruodžio mėn. pabaigoje St. 
Petersburgo lietuvių telkinį aplankė 
Lietuvos ambasadorius Vašingtone 
V. Ušackas su šeima. Atlikęs kai 
kuriuos reikalus su Lietuvos garbės 
konsulu A. Kamavičiumi, sekma
dienį, gruodžio 28, ambasadorius 
dalyvavo lietuviškose pamaldose 
Šv. Vardo šventovėje ir Lietuvių 
klubo popietėje. Čia jis pasakė kal
bą ir atsakinėjo į klausimus. Vakare 
garbės konsulo A. KamaviČiaus na
muose buvo surengtas priėmimas, 
kuriame dalyvavo Petersburgo lie
tuviškų organizacijų atstovai, mies
to pareigūnai, kai kurių mokslo ins
titucijų. vadovai. Taipgi dalyvavo 
buvęs telkinio gyventojas Lietuvos 
seimo narys dr. K. Bobelis su žmona, 
taip pat - ambasadoriaus dėdė S. 
Ušackas ir žmona, atvykę iš Daytona 
Beach vietovės. Meninę programą 
atliko dainininkai M. Rego ir R. Kar- 
navičius bei pianistas D. McMillan.

(Lietuvių žinios, 331 nr.)

Brazilija
Apie Lietuvių sąjungą Brazi

lijoje rašoma mėnraštyje Mūsų Lie
tuva 2004 m. 1 nr. Jis buvo įsteig
tas 1931 m. lapkričio 3 d. Sao Pau
lo mieste. Steigiamajame susirinki
me dalyvavo Lietuvos konsulas Sao 
Paulo mieste dr. P. Mačiulis, bend
rovės “Šviesa” atstovas J. Gauri- 
lius, lietuvių parapijos klebonas 
kun. B. Sugintas, sporto sąjungos 
“Lituania” atstovai J. Januškis ir J. 
Bacevičius, Šv. Cecilijos choro at
stovas Vinkauskas, lietuvių mokyk
los Mokoje atstovė Valiulevičiūtė, 
lietuvių mokyklos Anastazijoje mo
kytojas L. Gaigalas, lietuvių mo
kyklos Bom Retire atstovas A. Če- 
maskienė ir F. Čemarka. Šiame su
sirinkime buvo priimti Lietuvių są
jungos Brazilijoje įstatai. Valdybos 
rinkimai įvyko 1931 m. gruodžio 6 
d. pirmajame sąjungos narių susi
rinkime. Jos nariai galėjo būti tik 
lietuviai, bet 1963 m. visuotiniame 
susirinkime buvo pakeisti įstatai, 
kur nariais galėtų būti nelietuviai. 
Nuo to laiko sąjunga tapo mišri lie
tuvių ir brazilų organizacija. Dabar 
vėl ketinama padaryti pakeitimų. 
Yra sudaryta komisija, kuri visuoti
niame narių susirinkime pateiks 
naują projektą.

Ukraina
Kristijono Donelaičio sekma

dieninė mokykla Zaporožėje 2003 
m. spalio 3 d. šventė 2003-2004 
mokslo metų atidarymą. Vietiniai 
lietuviai džiaugėsi, kad buvo gautos 
dar kitos patalpos mokyklai. Atida
ryme dalyvavo ir Zaporožės tauti
nių mažumų skyriaus viršininkė N. 
Derkaš. Buvo daug sveikinimų ir 
linkėjimų mokiniams, mokytojams 
ir mokyklai. Mokiniai atliko meni
nę programą.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

66np AT A " LIETUVIŲ KREDITO 
A AL1V1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 0.75%
INDĖLIAI:
90 Hienų indėlius..................... 1.55%
180 dienų indėlius...................1.55%
1 m. term, indėlius...................2.10%
2 m. term, indėlius...................2.25%
3 m. term, indėlius...................2.50%
4 m. term, indėlius...................3.00%
5 m. term, indėlius...................3.50%
RRSP irRRIF
(Variable)..................................1.00%
1 m. ind....................................2.10%
2 m. ind
3 m. ind
4 m. Ind.
5 m. ind.

2.25%
2.50%
3.00%
3.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLALAPIS: www.talka.net

2003 m. lapkričio 30 d. Zapo
rožės lietuvių draugijos jaunimas 
kartu su sekmadieninės mokyklos 
mokiniais, vadovaujant mokytojai 
V. Savodčenko, surengė parodą Aš 
ir mano tėviškė, kurion buvo pa
kviesti lenkų, čekų, vokiečių mažu
mų ir ukrainiečių draugijų atstovai. 
Paroda skirta liaudies kūrybai, se
nolių papročiams, legendoms, so
džių ir miestų istorijoms, verslo bei 
amatų įvairovei, krašto savitumui 
pažinti. Pasak lietuvių draugijos Re
ginos Baltrušytės-Falkevič, graudžiai 
skambėjo Maironio žodžiai: ... “o jei 
kartais atsitinka atsiskirti nuo jos 
(tėvynės) ir važiuoti į tolimą šalį, 
tai sunku suturėti krintančias ašaras 
ir nuraminti širdį”.

(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 1 nr.)

Lenkija
Seinų Lietuvių Namuose 

2003 m. lapkričio 16 d. svečiavosi 
vokiečių ir totorių ansambliai, kai 
vyko tautinių mažumų susitikimas 
Punske. Vokiečiai pasirodė su vai
kų grupe “Saga” ir folkloro an
sambliu “Warmia”. Abi grupės atli
ko įvairių Vokietijos bei buvusios 
Prūsijos sričių šokius ir dainas. To
torių liaudies ansamblis iš Lietuvos 
žiūrovus sužavėjo įdomiais bei ori
ginaliais tautiniais drabužiais, dai
nomis ir šokiais. Lapkričio 23 d. 
Lietuvių Namuose lankėsi Kaišia
dorių kultūros centro mėgėjų dra
mos teatro grupė “Vilties žibintas” 
ir atliko spektaklį “Juokais ir rim
tai” - dainų turinys buvo pateiktas 
ne tik žodžiais, bet ir judesiais bei 
gestais. Po programos svečiai su 
žiūrovais linskminosi vakaronėje.

(Aušra, 2003 m. 22 nr.)

Australija
A.a. Stasys Šiuškas, 86 m. 

amžiaus, mirė 2003 metų pirmąją 
Kalėdų dieną Melburne. Iš vakaro 
velionis Kūčias valgė draugo J. 
Keblio šeimoje, o rytojaus dieną 
nustojo plakusi jo širdis. St. Šiuš
kas gimė 1917 m. vasario 22 d. Vi
tebske, Gudijoje. 1920 m. tėvai grį
žo į Lietuvą ir apsigyveno Dumšiš- 
kių kaime, Raseinių parapijoje. 
1944 m. St. Šiuškas, pasitraukda
mas į Vokietiją, turėjo Lietuvoje 
palikti žmoną Petrutę ir 7 mėnesių 
dukrytę Angelę. Jis iš Vokietijos į 
Australiją atvyko 1948 m. ir apsi
gyveno Melburno mieste - dirbo 
autobuso vairuotoju. Po ilgo lauki
mo 1969 m. Melburne vėl susitiko 
su savo žmona, vėliau atvyko ir 
duktė. Buvo dosnus aukotojas. Šel
pė gimines Lietuvoje, aukojo Prisi
kėlimo ir Šiluvos šventovėms, ku
nigų seminarijoms Lietuvoje. Pas jį 
svečiavosi 21 asmuo iŠ Lietuvos. 
Buvo paslaugus organizacijoms ir 
pavieniams asmenims. Nuo Vokie
tijos laikų tarnavo Mišioms, Mel
burne ėjo zakristijono pareigas. 
Priklausė parapjos tarybai Lietuvos 
karių ramovei, nuo pat pradžios uo
lus Tėviškės aidų ekspeditorius. 
Prieš penkis mėnesius mirė žmona, 
o anksčiau ir duktė. Gedulines Mi
šias atnašavo kun. A. Šimkus, skai-. 
tinius atliko J. Keblys, giedojo pa
rapijos choras, garbės sargyboje 
prie karsto stovėjo Melburno Lie
tuvos karių ramovės veteranai ir 
šauliai. Atsisveikinimo žodžius tarė 
J. Keblys, krikšto duktė J. Keblytė- 
Beatte, Ramovės vadas V. Bosikis, 
parapijos tarybos pirm. H. Antanai
tis, Gyvojo Rožinio būrelio vadovė 
V. Jablonskienė, Lietuvių katalikų 
federacijos pirm. R. Mačiulaitienė, 
B. Prašmutaitė. Velionis palaidotas 
Melburno Favvkner kapinėse šalia 
savo žmonos. J. Andr.

(Tėviškės aidai, 2004 m. nr. 1)

PASKOLAS
Asmenines nuo............6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.40%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
vaidilos Iki $100,000.00 
sumos draudimu

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


GYDYTOJO UŽRAŠAI
Pasitikėjimas gydytoju ir analizėmis
DR, VYTAUTAS MEŠKA

Norint tiksliai nustatyti su
sirgimo diagnozę ir paveikiau 
gydyti pacientą, svarbių duome
nų duoda susirgimo klinika, o 
taip pat paciento būsena, net jo 
įėjimas į kabinetą, pasisveikini
mas, atsisėdimas į kėdę, kalbė
sena, kalbos nuoseklumas, aso
ciacijų apimtis, veido, ypač 
akių, išraiška, pagaliau apsiren
gimo savitumai turi svarbos 
diagnozei nustatyti.

Štai turiu prieš akis studiją 
apie vaistą, kuris vadinasi val- 
sartanu. Jo veikimas panašus į 
kitų arterinį spaudimą mažinan
čių preparatų. Ištyrus pakanka
mai gausias pacientų grupes, ku
rie sirgo tokia pačia liga, nusta
tyta, kad pavyzdžiui, vartojant 
valsartaną galvos skausmai su
mažėja 9.8% pacientų, o nuo 
placebo (tabletė pagaminta iš 
pieno miltelių ir su vaistu nieko 
bendro neturinti) - 13.5%; gal
vos svaigimas atitinkamai 3.6% 
ir 3.5%; nuolatinis nuovargio 
jausmas 2.1% ir 1.2% ir 1.1. Ten
ka dar pabrėžti, kad šis tyrimas 
buvo vykdomas taip vadina
muoju dvigubai aklu metodu: 
kuri tabletė yra vaistas, o kuri - 
tik indiferentinė tabletė (place
bo), nežinojo ne tik gailestingo
sios seserys, bet ir gydytojai. 
Nėra reikalo įrodinėti, kad toks 
geras placebo veikimas yra dėl 
įtakos, kurią daro ne tik tinka
mas medicinos personalo bei 
gydytojų elgesys, bet ir gydo
mosios - reabilitacinės ligoninės 
autoritetas, turima naujausia diag
nostinė ir gydomoji aparatūra.

Jeigu taip, reikia paminėti ir 
homeopatiją. Pagrindinis jos 
principas, kurį dar XIX š. nusta
tė S. Hahnemann, yra similia si- 
milihus curantur: ligos simpto
mus reikia gydyti tokiais vais
tais, kurie didelėmis dozėmis 
kaip tik ir sukelia tokį patį susir
gimo vaizdą. Tradicinė medici
na šiuo atžvilgiu laikosi priešin

KLB muziejaus-archyvo senų žemėlapių parodos atidaryme prieš Nepri
klausomybės šventės minėjimą vasario 22 d. susitiko Lietuvos ambasadorė 
prie NATO Gintė Damušytė, ambasadorė Kanadai Sigutė Jakštonytė ir 
gen. garbės konsulas Haris Lapas Nuotr. K. Baliūnaitės

KLB muziejaus-archyvo senų Lietuvos žemėlapių parodoje vasario 22 d. 
Kodinius paskolinęs kolekcionierius Jay Richardson (kairėje) dovanojo 
muziejui vertingą žemėlapį. Dešinėje muziejaus direktorė dr. Rasa 
Mažeikaitė Nuotr. K. Baliūnaitės

Jaunųjų muzikų koncertas “Snaigių sūkuryje” įvyko š.m. sausio 11 d. Toronto Lietuvių Namuose. Nuotrau
koje - programos atlikėjai (iš.k.): Mindaugas Vigelis, Antonas Wasowicz, Aušra Šivickytė, Stefanas Waso
wicz ir Giedrius Vigelis Nuotr. A. Šarpytės

go principo, būtent - contraria 
contraribus, pagal kurį vaistai 
turi veikti priešingai susirgimą 
sukėlusiems veiksniams bei li
guistiems procesams ir ligos su
keltiems simptomams. Pastarąjį 
gydymą S. Hahnemann pavadi
no alopatija (gr. alios - kitas, 
priešingas + pathos - liga). Ant
ras šio mokslininko principas 
yra gydyti “aukštomis potenci
jomis”, o tai galima pasiekti 
ypač mažomis vaisto dozėmis, 
pavyzdžiui, vartojant atskiedimą 
net iki 1:1 000 000 000 (D9). 
Čia tikriausiai kalba eina apie 
vaisto veikimą molekuliniu ly
giu arba net apie vaistingos mo
lekulės paliktą žymę vandenyje.

Man homeopatija daro blo
gą įspūdį, nes remiasi tik psi
choterapiniu placebo poveikiu. 
Be to, homeopatijos teorijoje 
yra ir tokių nurodymų, apie ku
riuos nesinori net kalbėti. Štai 
Tarptautinės homotoksikologi- 
jos draugijos (Baden-Baden, Vo
kietija) darbuose Bioterapinių 
preparatą rodyklė (Vilnius, 
2003) randame, kad autonozo- 
dus (auto — savi, nozodai — tai 
ligos sukelti reiškiniai) galima 
sunaikinti sergančio organizmo 
išskirtu šlapimu, pūliais, išmato
mis. Nors homeopatija plačiame 
pasaulyje yra paplitusi, bet pas
tarojo nurodymo jau per daug!

Klinikinis objektyvus pa
ciento tyrimas nėra sudėtingas, 
tačiau jį reikia atlikti labai 
kruopščiai. Akių sklerų ir odos 
spalva, širdies ir plaučių išklau
symas, pilvo ertmės organų pra- 
čiuopimas duoda daug informa
cijos.

Tačiau modernioji medici
na, o ypač jauni gydytojai, la
biau pasitiki kompiuterine to
mografija, magnetinio rezonan
so tomografija, endoskopija, ge
netiniais ir kitais organizmo ląs
telių tyrimais, pagaliau elektro- 
kardiografija ar rentgenu. Nie
kas to nenuneigs: tai iš tikrųjų 
didžiulis laimėjimas, padaręs 

medicinoje tiesiog perversmą.
Kalbant pro donto sua (apie 

savus namus) negalima apsieiti 
ir be druskos krislelio, kurio 
niekaip negaliu išmesti iš savo 
prisiminimų.

Jaunystėje dirbau vyriau
siuoju gydytoju ir dažnai mėg
davau apsilankyti sanatorijos la
boratorijoje bei funkcinių tyri
mų kabinete. Kartą aukštąjį išsi
lavinimą turinti laborantė turėjo 
paruošti 20% sieros rūgšties 
(HjSO4) tirpalą. Ji paėmė 100 
ml distiliuoto vandens ir supylė 
į jį 20 ml koncentruotos sieros 
rūgšties. Kadangi buvome tik 
dviese, aš paprieštaravau, kad 
vandens reikia imti tik 80 ml. į 
tai laborantė atsakė, kad ji per 
visą savo gyvenimą procentinius 
tirpalus darė taip. Ambicinga la
borantė užtikrino kitą dieną at
nešianti man vadovėlį, kuriame 
yra parašyta apie tirpalų ruoši
mą. Koks buvo jos nusivylimas, 
kai pasirodė, kad teisybė buvo 
mano pusėje. Padėtį ypač blogi
no tai, kad ji buvo seniai dir
banti ir, kaip ji sakė, taip dariusi 
per visą savo gyvenimą. Tai 
reiškia, kad visos jos darytos 
analizės buvo gerokai klaidin
gos ir jos darbas ne tik kad ne
padėdavo gydytojams, bet ir 
stipriai juos dezinformuodavo, 
sukeldavo įvairių bereikalingų 
galvosūkių.

Kitas pavyzdys taip pat ke
lia abejones analizių duomeni
mis. Staiga susirgo mano vado
vas ūmiu inkstų uždegimu. To
kiu atveju - ligoninė, atitinkami 
tyrimai, gulėjimas, speciali die
ta, vaistai. Po mėnesio jis buvo 
išrašytas į namus gydytis ambu
latoriškai. Praėjo dar vienas mė
nuo. Paciento savijauta pagerė
jo, patinimai išnyko, susinormi- 
no arterinis kraujopūdis. Savai
me aišku, šlapimo analizės duo
menys buvo vieni svarbiausių. 
Vilniaus eksperimentinės medi
cinos instituto laboratorija nu
statė, kad šlapime yra tik vienas 
kitas eritrocitas. Tai reiškė pa
sveikimą arba bent pastovų pa
gerėjimą. Tą pačią dieną jis šla
pimo analizę atliko Raudonojo 
kryžiaus ligoninės laboratorijoje 
ir, regis, Šv. Jokūbo ligoninėje. 
Pirmu atveju eritrocitų regėjimo 
lauke buvo 15 - 20, o antruoju — 
jau 30. Pagal pastaruosius duo
menis jam dar reikėjo gulėti lo
voje, griežtai laikytis bedruskės 
gydomosios dietos, vartoti vais
tus. Aš patariau jam gulėti. Pa
cientas apsiblausė ir liūdnas nu
važiavo namo. Pasirodė, kad 
mano patarimas buvo teisingas, 
jis dar 2-3 mėnesius praleido 
namie, dažniausiai gulėdamas 
lovoje.

Labai svarbus medicininės 
diagnostikos elektroninių prie
taisų kalibravimas. Štai papras
tas pavyzdys. Prieš kurį laiką 
Respublikos sveikatos priežiū
ros įstaigose buvo masiškai pa
tikrinti elektrokardiografai ir nu
statyta, kad apie 60% iš jų brėžė 
šiek tiek skirtingas širdies darbą 
atvaizduojančias kreives. Todėl 
visu 100% pasitikėti tokia infor
macija būtų naivu.

Išvada: gydant pacientą la
biau verta pasitikėti klinikine 
susirgimo eiga, paciento somati
ne (kūno) ir psichoemocine bū
sena, t.y. susirgimo simptomais 
bei požymiais. Jeigu klinikinis 
procesas ir specialių tyrimų 
duomenys vienas kito neatitin
ka, pacientas dar turėtų pasilikti 
klinikoje, jam reikėtų atlikti di
naminius tyrimus.

Šv. Kazimieras - Lietuvos globėjas (1458.X.3-L484.III.4)
Dail. Adomas Galdikas

Jaunųjų muzikantų koncertas
Šių metų sausio 11 dieną 

Toronto Lietuvių Namuose įvy
ko jaunųjų muzikantų koncertas 
“Snaigių sūkuryje”. Pasirodė 
vaikai ir jaunuoliai nuo 3 iki 23 
metų amžiaus. Koncertą pradėjo 
3 metų mažylis, pirmą kartą iš
ėjęs į sceną. Nors per repeticiją 
jam sekėsi visai neblogai, bet 
pamatęs publiką, jis susijaudino, 
ir mokytojai teko padėti. Dides
niems vaikams sekėsi geriau. 
Kiekvienas jų paruošė jų lygį 
atitinkančius kūrinėlius ir labai 
stengėsi juos kuo geriau pagroti. 
Penki jaunieji smuikininkai pir
mą kartą gyvenime grojo gau
siai publikai. Nėra abejonių, kad 
šis koncertas liks visam gyveni
mui jų širdelėse. Girdėjome ir 
pirmuosius mažųjų pianistų ban
dymus. Po solo programos jau
nųjų smuikininkų ansamblis “Ly- 
relė” pagrojo Kalėdų dainelę, V. 
A. Mocarto Šokį ir L. Beetho- 
veno Švilpiko dainelę.

Vyresnieji paruošė įvairesnę 
programą. Broliai Stefanas (gi
tara) ir Antonas (saksofonas) 
Wasowicz atliko Stefano sukur
tą dainą Ir aš. Stefanas, pade
damas Audronės Šarpytės, pa
grojo A. Vivaldi Koncertas G 
minor III dalį. Aušra Šivickytė 
ir Stefanas Wasowicz gražiai ir 
jausmingai sudainavo dainą A 

Klaidų dėmės
Klaidus įvertint pažymiu įpratus, 
(Mana profesija kasdien taip lėmė). 
Daug kartų apsisuko metų ratas, 
O kokios liko mano klaidų dėmės? 

Nepanaikinsi jų jokiais valikliais, - 
Širdies kertelėj dulkėmis nusėdo. 
Jonis visąlaik ten lemta pasilikti, 
Ir man dėl jų nė kiek negėda.
Šitų klaidų nieks pažymiu nevertins, - 
Lemties diktantai liko netaisyti.
Kam žvelgt dabar į ramią širdies kertę 
Ir praeitį be tikslo nuolat vytis?

Nebark, gyvenime, juk pats paskyrei 
Kančios saldybę ir kartėlio skonį. 
Ėjau, klupau, tartum per upęyriaus, 
Nes be klaidų nėr’ žemiškos kelionės.

Dienų tėkmė
Nenusiminkit - dienos tokios gražios, 
Surinkit jas lyg gintarus pajūry. 
Jos niekada nebus rūkų miražu, 
Nes Laiko jūroj plaukia eikliom burėm. 

Išprausta jūra debesis baltuosius, 
Dienas išprausta, kad skaistesnės būtų. 
Dienų tėkmė gali ir jus paguosti, 
Gali išvest į Amžinąją Būtį.

Pažvelkite - saulėtekiai žavingi 
Ir džiaugtis kviečia linksmas ryto vėjas. 
Jei nusidrieks laiko tėkmėj koks vingis, 
Ištiesins jį kita diena atėjus.

Vaikystei
Šalpusnių pieva bėgo, nuskuodė 
Mano vaikystė - kovo saulelė. 
Dar medžių šakos plaikstėsi juodos, 
Tik ievos bailiai stiepėsi žalios.
Tik vyturėliai virpino dangų, 
Ir rainos bitės šnekino blindę. 
Gimti takeliai, kokie jūs brangūs!

Little Fall of Rain iš Les Mi- 
serables ir A. McBroom dainą 
Rožė. Daugeliui atlikėjų akom
panavo Mindaugas Vigelis. Kon
certui vadovavo jo brolis Giedrius 
Vigelis.

Dėkoju visiems prisidėju- 
siems prie šio koncerto rengimo 
ir žiūrovams, negailėjusiems plo
jimų mažiesiems atlikėjams. 
Ypač dėkoju Audronei Šaipytei 
- pagrindinei šio koncerto orga
nizatorei ir muzikos mokytojai. 
Dėkoju Lietuvių Namų valdy
bos pirminininko pavduotojui 
Ernestui Steponui ir Lietuvių 
Namų Kultūros komisijos pirmi
ninkui Vytautui Kulniui. kurie 
jau ne pirmą kartą sudarė gali
mybę mažiesiems pasirodyti 
Lietuvių Namų scenoje. Pritariu 
E. Stepono žodžiams: mažieji 
turi kuo dažniau parodyti, ką iš
moko ir jausti visos bendruo
menės pritarimą. Gyvas pavyz
dys - mano dukra Austėja. Ji sa
vaitę prieš koncertą, po sunkios 
pamokos, buvo nusprendusi dau
giau niekada negroti smuiku, bet 
po koncerto pakeitė savo nuo
monę. Aš tuo labai džiaugiuosi 
ir manau, kad ji ir kiti vaikai 
įgis daugiau pasitikėjimo savimi 
ir pasidžiavimo savo tautinėmis 
šaknimis.

Loreta Vaškevičienė

Kas pasakytų, kurgi pradingot? 
Šalpusnių pieva kas metai žydi, 
Ir kovo vėjas debesis gena. 
Veltui bandyčiau surasti brydę - 
Jos nepaliko vaikystė mano.

Pareinu
Tėviškės prisiminimui 
Vienplaukiai beržynai, 
kasas išsipynę, 
sustoję palaukėj, 
pareinančios laukia - 
gimtinės laukai artimi. 
Tą kaimą mažytį, 
kur akmenys žydi, 
kur tylūs žvangučiai, 
kvapnus vėjas pučia, 
aš myliu visa širdimi.

Juk čia - Panenupiai. 
Jurginai sutūpę 
liepsnoja ugnelėm 
ir dairos į kelią, 
ar jau pareinu, ar dar ne. 
Tie mėlyni toliai, 
berželiai baltuoliai, 
ramunės prie tako 
tiek daug man pasako: 
paguodžia, užjaučia mane. 
Čia žemė gimtoji, 
rugiai, vasarojus; 
nuo šitos pirkelės - 
į Lietuvą kelias, 
čia - šaknys, prie jų ir grįžtu. 
Man viskas čia sava: 
ir klėtis, ir klevas, 
tėvų rūpestėliai 
ir sodas, ir gėlės -

Pareinu, pareinu... 
Negirdėti dainų, 
skausmu kalba tyla, 
širdyje tik gėla.
O tėviške mano! Kur tu?
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hll.U lillfH VEIKLOJE
Lietuvos valstybinis simfoni

nis orkestras 15-jo gimtadienio ' 
proga š. m. sausio 24 d. sukvietė 
savo gerbėjus į išskirtinį koncertą 
Vilniaus Kongresų rūmuose. Gin
taro Rinkevičiaus diriguojamas 
orkestras kartu su Kauno valsty
biniu choru (meno vadovas Pet
ras Bingelis) ir solistais pirmą 
kartą Lietuvoje atliko vokiečių 
kompozitoriaus Richard Wagne- 
rio operos Parsifal fragmentus. 
Parsifalį dainavo ukrainiečių te
noras Aleksandr Vostriakov, 
Gralio karalių Amfortą - barito
nas Dainius Stumbras, Karaliaus 
tėvą Titurelį ir Gralio riterį Gur- 
nemanz - bosas Vladimiras Prud
nikovas. “Kitos tokio skaidrumo 
ir genialumo muzikos pasaulyje 
nėra”, - tvirtino prieš koncertą G. 
Rinkevičius. Sovietmečiu šis reli
ginis veikalas buvo pasmerktas 
užmarščiai. Orkestro iniciatyvą 
prikelti šią vieną garsiausių R. 
Wagnerio operų publika sutiko il
gomis ovacijomis.

Per penkiolika veiklos metų or
kestras surengė daugiau kaip 800 
koncertų, jam dirigavo per 100 di
rigentų, buvo atlikti 7 operų kon
certiniai variantai, atliktos visos 
Gustav Mahler ir Ludwig van 
Beethoven simfonijos, įrašyta 17 
kompaktinių plokštelių. Šio sezo
no tęsiniui orkestras yra suplana
vęs 19 koncertų (11 simfoninių, 5 
kamerinius ir 3 vaikams), gastro
les Olandijoje, Prancūzijoje ir 
Šveicarijoje, simfoninį koncertą 
skirtą kompozitoriaus Balio Dva
riono gimimo šimtmečiui paminė
ti, tenoro Sergejaus Larino rečita
lį ir sezono užbaigimui Gustav 
Mahler 8-tąją simfoniją su trimis 
chorais ir solistais.

Vytautas Kubilius, 75 metų 
amžiaus, habil. daktaras, profeso
rius, literatūrologas š. m. vasario 
18 d. tragiškai žuvo Vilniuje. 
Daugiau nei dvidešimties knygų 
autorius, parašęs XX amžiaus lie-, 
tuvių literatūros istorijų (1995), 
monografijas apie daugelį lietu
vių rašytojų - Salomėją Nėrį, Ka
zį Borutą, Ievą Simonaitytę, Joną 
Aistį, Antaną Vaičiulaitį ir kitus, 
paskelbęs stambius mokslinius 
veikalus apie lietuvių literatūros 
ryšius su pasaulio literatūra, daug 
lietuvių lyriką, romantizmo plėtrą 
aptariančių, teorinių ir istoriogra
finių studijų. “Grakšti ir skvarbi 
velionio plunksna šimtuose litera
tūros kritikos straipsnių gebėjo 
perteikti didelę intelektualinę pa
tirtį, emocinę-poleminę kaitrą ir 
begalinį rūpestį dėl tautinės kul
tūros, mūsų valstybės likimo. V. 
Kubilius ištisus dešimtmečius bu
vo tauriausias moralinis autorite
tas, kurio vertinimai skatino ir pa
dėjo formuoti visą lietuvių litera
tūros vyksmą”, taip jį apibūdino 
moksliniai bendradarbiai.

Romualdui Budriui, Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriui, š. m. 
sausio mėnesį už jo didelius nuo
pelnus saugant ir puoselėjant is
torines ir kultūrines vertybes bu
vo įteiktas Santarvės ordinas, bal
toji Santarvės vėliava ir graviruo
ta laureato lentelė. Pernai 70 me
tų jubiliejų atšventęs R. Budrys 
jau 45 metus darbuojasi muzieji- 
ninkystės srityje. Jo ir. jo kolegų 
pastangomis buvo išsaugotas ir vi
suomenei pristatytas Vilniaus ka
tedros lobynas, 1963 metais grafo 
Tiškevičiaus rūmuose Palangoje 
atidarytas Gintaro muziejus, Klai
pėdoje - Jūrų bei Laikrodžių mu
ziejai. 1973 m. į Vakarų Europą 
pirmą kartą po II pasaulinio karo 
išvežta lietuviška dailės paroda 
buvo surengta Paryžiuje. Jis suor
ganizavo Vilniuje puošnių Chod
kevičių ir Radvilų rūmų atnauji
nimą ir daug kitų projektų.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Šv. Kristoforo statula Šv. Mikalojaus šventovės kieme Vilniuje
Nuotr. G. Kurpio

Laureatas R. Budrys yra Lie
tuvos muziejų tarybos pirminin
kas, Pasaulio muziejininkų drau
gijos prezidiumo narys. Anksčiau 
Santarvės ordino laureatais yra 
tapę premjeras Algirdas Brazaus
kas, kardinolas Vincentas Sladke
vičius, monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas, poetas Justinas 
Marcinkevičius, literatūrologė 
Viktorija Daujotytė, Tėvas Sta
nislovas, aktorius Donatas Banio
nis, medikas Antanas Vinkus, pir
moji atkurtosios Lietuvos vy
riausybė.

Vilniaus mažasis teatras pa
statė Rimo Tumino režisuotą 
spektaklį pagal serbų dramatur
ges Biljanos Srbljanovič pjesę Šei
myninės istorijos. Režisierius šia 
pjese susižavėjo pamatęs ją vaidi
nant Maskvoje ir nutarė, kad tai 
puiki medžiaga jaunoms teatro 
aktorėms - Valdai Bičkutei, Vai
dai Būtytei, Ilonai Kvietkutei, 
Gintarei Latvėnaitei ir Inetai Sta- 
siulytei. “Pirmą kartą perskaičius 
pjesę, rodos, kraujas sustingo. 
Žiaurumo, siaubo pliūpsnis. Į do
miausia, kad rezultatas išėjo visai 
kitoks - mūsų spektaklis labai 
žaismingas ir kupinas siautulio. 
Bet paradoksas tas, kad publika, 
pasižiūrėjusi spektaklį, ko gero 
patiria tokį patį įspūdį kaip ir 
mes, pirmą kartą susidūrusios su 
pjese”, - pastebėjo viena iš akto
rių V. Bičkutė. B. Srbljanovič bu
vo išrinkta į populiariausių Serbi
jos žmonių dešimtuką, jos visuo
meninius reikalus drąsiai lukšte
nančios pjesės turėjo stulbinantį 
pasisekimą visoje Europoje.

Vilniuje buvo filmuojamas 
vaidybinis kino filmas Getas, pa
gal Izraelio dramaturgo Joshua 
Sobol pjesę Ghetto. Tai bendras 
Lietuvos ir Vokietijos kino pro
jektas, kainavęs apie 1.5 mln. eu
rų. Filmą režisavo Audrius Juzė
nas, pagrindinius vaidmenis atli
ko vokiečiai Sebastian Huelk, 
Heino Ferch, Jork Lambrecht bei 
vengrė Erica Moraszan. Tarp 90 
aktorių buvo lietuviai Vytautas 
Šapranauskas, Andrius Žebraus
kas, Margarita Žiemelytė, Adrija 
Čepaitė, Evaldas Jaras, Sigitas 
Račkis, Daiva Stumbraitė. Filme 
debiutavo gausus jaunųjų aktorių 
būrys, masinėse scenose dalyvau
davo apie 200 statistų. Getas - tai 
Sukrečianti istorija apie II pasau
linio karo metais nacių okupuoto 
Vilniaus geto kalinių įsteigtą uni
kalų geto teatrą, kuris tapo meno, 
kultūros ir dvasinio pasipriešini
mo centru.

Pirmaisiais veiklos metais geto 
teatre buvo suvaidinta 111 vaidi
nimų, kuriuos aplankė 35,000 žiū
rovų. Filmas atspindi geto teatro 
aktorių likimus jų bendros tragiš
kos lemties fone. Muziką filmui 
sukūrė žinomas Lietuvos kompo
zitorius Anatolijus Šenderovas, 
vietomis panaudojęs autentiškas, 
sukurtas tuometinių geto teatro 
aktorių bei muzikantų, melodijas, 
kurias jidiš kalba įdainavo Judita 
Leitaitė, muziką įgrojo Vilniaus 
Šv. Kristoforo kamerinis orkest
ras, vadovaujamas prof. Donato 
Katkaus. Pirmieji šį filmą pamatė 
57-jo Cannes tarptautinio kino 
festivalio dalyviai, vėliau jis bus 
rodomas Europos kino teatruose, 
Vokietijos TV. Filmas į Lietuvą 
atkeliaus šių metų rudenį. Ža
dama išleisti ir DVD versiją. Fil
mą rėmė Lietuvos kultūros mi
nisterija, Vokietijos, Olandijos 
bei Lenkijos ambasados, globojo 
buvęs prezidentas Valdas Adam
kus ir Vilniaus burmistras Artū
ras Zuokas. G.K.

Janina Marcinkevičienė, Šakiai
X^X^X^X^X^K^X^H^X^X^X^X^Xt^X^X^X^X^X^X^X^K^K^X^H^X^t
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................
180-364 d. term.ind................
1 metų term, indėlius...........
2 metų term, indėlius...........
3 metų term, indėlius...........
4 metų term, indėlius...........
5 metų term, indėlius...........
1 metų GlC-mėn.palūk.........
1 metų GlC-met. palėk.........
2 metų GlC-met. palėk.........
3 metų GlC-met. palėk.........
4 metų GlC-met. palėk.........
5 metų GlC-met. palėk.........
RRSP, RRIF irOHOSP

“Variable".......................
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind, 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind, 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. 
Taupomąją sąskaitą iki........
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................

1.10% 
1.20% 
1.30% 
1.75% 
2.10% 
2.50% 
2.75% 
1.05% 
1.55% 
2.00% 
2.35% 
2.75% 
3.00%

1.00%
2.05%
2.50%
2.85%
3.25%
3.50%
1.00%
1.00%

0.40%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo......................5.25%

Sutarties paskolas
nuo................................5.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.
2 metų.
3 metų.
4 metų.
5 metų.

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų..

3.70%
4.00%
4.45%
4.80%
4.90%

4.25%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS" kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

į 3’/2°/o
IŠ VISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

SKUBIAI PARDUODAMAS pomir
tinis palikimas, Ron-
cesvalles, atsku^V-? kambarių, 4 
virtuvėsaJ^3rVfcroga investavimui 
arbaY^timal su vaikais. Prašo 

$489,000.

CENTRAL PKWV ^/S.',LINTON 
atskiras, ’ ..amb. Idealus
jaunai še ?‘S7r:rašo$317,000

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,B.A.

416-769-1616

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(I PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z2X3

["MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$000* $O00*Ooff for 1 parcel O off

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Skautų-skaučių vadovų kursai įvyko š.m. sausio 31 d. Toronto Prisikėlimo 
parapijos patalpose. I eilėje iš k.: s. M. Rusinas (“Rambyno” tuntininkas), 
ps. R. Baltaduonytė-Lemon (“Šatrijos” tuntininkė), ps. K. Dambaraitė-Ja- 
nowicz, v.s. fil. A. Dailydė, jv.s. E. Namikienė; II - R. Otto (Kanados rajo
no vadas ir LSB atstovas, kursų vadovas), sk.v.vsl. M. Sungaila, s. R. Ka
lendra (kursų instruktorius), vyr.sk.sl. V. Mackevičius, ps. D. Steponai
tienė; III - prit.sk. D. Puzeris, ps. P. Petrauskas, vyr.sk.sl. E. Ploog, 
vyr.sk.sl. V. Skilandžiūnienė, vyr.sk.sl. V. Lemon; IV - vyr.sk.psl. V. Ra
džiūnaitė, vyr.sk.sl. K. Yčaitė, vyr.sk.vsl. L. Bražukaitė, vyr.sk.sl. A. Kra- 
kowskaitė

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

partijos populiarumas vis kren
ta, todėl ministeris pirmininkas 
abejoja ar skelbti rinkimus, ku
rie dar tik prieš porą mėnesių at
rodė užtikrintų liberalų daugu
mą, nes opozicija tikrai nebuvo 
pasiruošus rinkimams. Apklau
soje dalyvavę kanadiečiai pasi
sakė, kad už liberalus balsuotų 
36%, už konservatorius - 27% ir 
už naujuosius demokratus -17%. 
Ministeris pirmininkas Paul 
Martin, stengdamasis atstatyti 
pasitikėjimą vyriausybe, atleido 
iš pareigų du valstybės korpora
cijų pirmininkus: Verslo banko 
pirmininką Michel Vennat ir 
Via Rail (geležinkelių) pirmi
ninką Mare Lefrancois. Kana
dos pašto pirmininkui Andre 
Ouellet palikta alga iki priekaiš
tų išaiškinimo. Ministeris pirmi
ninkas prisipažino, kad buvo ne
sklandumų dėl finansinių perlai
dų ryšium su jo buvusios įmo
nės “Old Port of Montreal”, ku
rią dabar valdo jo sūnūs, ir jis 
pažadėjo juos atitaisyti. Šiuo 
metu Kanados konservatorių 
partijoje yra įsitvirtinęs Stephen 
Harper, turintis beveik dvigubai 
didesnį populiarumą nei Belinda 
Stronach ir Tony Clement.

Populiaraus Rideau ka
nalo užšalusiu paviršiumi ota- 
viečiai vaikai žaidė 110 ledo ri
tulio rungtynių. Tai buvo Ledo 
ritulio diena Kanadoje. Nei snie
gas, nei šaltis nenutraukė žai
dynių eigos. Pakaitomis tie pa
tys žaidėjai ir žaidė, ir valė snie
gą, ir, svarbiausia, tie 1500 jau
nuolių, jų tėvai ir daugelis Ota
vos čiuožimo mėgėjų prisidėjo 
prie tos dienos populiarumo. Ri
deau kanalas, žiemos metu, tam
pa didžiule čiuožykla ir yra la
bai mėgstama daugelio apylin
kės gyventojų. Ledo ritulio die
ną šventė ir daugelis kitų Kana
dos miestų, o šventei paryškinti, 
šešetas profesionalų komandų 
prisidėjo žaidžiant draugiškas 
rungtynes. Ledo ritulys yra lai
komas Kanados sportu ir jo išra
dimu didžiuojasi trys miestai: 
Montrealis, Halifaksas ir Vind- 
soras.

Pokario prieaugis jau sie
kia 50 m. amžiaus vidurkį, ta
čiau nemažina savo įsiskolini-
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

mų. Daugelis šio amžiaus žmo
nių jaučiasi, kad nekilnojamas 
turtas yra savotiška apdrauda 
ateičiai, tad, pasinaudodami pi
giomis palūkanomis, savo na
mus ar butus keičia į didesnius, 
prabangesnius, o kartais ir už 
Kanados ribų esančius namus. 
Ypač populiarūs yra Victoria, 
Kelowna, ir St. Catharines/Nia- 
gara miestai. Dėl nuvertinto Ka
nados dolerio JAV pietų valstijų 
nekilnojamas turtas kanadie
čiams buvo sunkiai prieinamas, 
tačiau pakilus dolerio vertei, po
puliarėja ir ši rinka. Mažai dė
mesio kreipiama į seną patarimą 
taupyti kąsnį juodai dienai, tad 
nekilnojamo turto pareikalavi
mas vis didėja ir tuo būdu didėja 
bendras kvadratinių metrų skai
čius, tenkantis vienam to am
žiaus asmeniui. Kanados ipote
kos ir namų rūpybos korporacija 
palengvino nuosavų namų įsigi
jimo procesą leisdama užtraukti 
paskolą net ir tiems, kurie pir
mųjų penkių nuošimčių sumą 
įmokėjimui skolinasi iš kitų fi
nansinių įstaigų.

Norint užpildyti reguliarios 
kariuomenės dalinių trūkumą 
bus bandoma praplėsti Kanados 
atsargos dalinių veiklą. Pirmam 
bandymui bus naudojami gene
ralinio gubernatoriaus pėstieji 
sargai Otavoje. Pagal numatytą 
šešerių metų planą, atsargos da
liniams bus duodama daugiau 
atsakomybių ir apmokymo. Bet 
kokiu atominio, biologinio ar 
cheminio užpuolimo atveju ši 
atsargos kariuomenė būtų sku
biai iškviesta, naudojant asme
ninius elektroninius iššauktuvus 
(“pagers”), į jau iš anksto numa
tytus būrimosi punktus. Kitur, 
po visą Kanadą 130-tyje vieto
vių išsibarsčiusiems atsargos ka- 
riarps, bus paruošta panaši pro
grama grynai vidinės apsaugos 
tarnybai. Šiuo metu pirminėje 
parengtyje yra apie 21,000 narių 
sausumos, jūrų ir oro karių re
zervas. Kritiniu atveju gali būti 
papildomai sušaukta apie 57, 
000 karių, kurie neseniai baigė 
tarnybą kariuomenėje. Gynybos 
departamento patariamoji taryba 
pasiūlė šį planą, pabrėžtinai pa
tardama keisti veiklos kryptį: 
nuo kariuomenės išsiuntimo už 
Kanados ribų į savos valstybės 
gynimą nuo priešų ir teroristų 
užpuolimų. Kariuomenės vado
vybė taip pat numato, kad norint 
sustiprinti krašto apsaugą, da
bartinis reguliarios kariuomenės 
ir atsargos karių skaičius turi 
būti bent padvigubintas ir tam 
reikalui turi būti skirtos atitinka
mos lėšos.

Kelinei. keliauti ■ TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis
Skrydžiai į Lietuvą, užsakant iš anksto, iš- 
skrendant iki 31 gegužės - $699. Vyresnio 
amžiaus keleiviams 10% nuolaida. Skren
dant su suomių linija FINNAIR, nemokama 
nakvynė Helsinkyje, viešbutyje “SOKOS”. 
Rugsėjo pradžioje organizuojama grupė 
kelionei į LIETUVĄ.

Jūsų paslaugoms - mūsų agentūros: HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

L/t/iuanian Airlines Lufthansa

AIR CANADA > O HS Hį
"BEST WAY TO TRAVEL"

Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 
Darbo valandos nuo pirmad. Ikipenktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 

1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749

Skautų veikla
- Praeitą savaitgalį, vasario 2l- 

22 d.d., skautai ir vadovai buvojo 
Romuvos stovykloje, atlikdami sa
vo žiemos programą. Pasitaikė ge
ras oras ir visi smagiai praleido lai
ką. Dalyvavo ir kun. Petras Šarka, 
OFM, kuris pirmą kartą apsilankė 
Romuvos stovyklavietėje ir žada 
šią vasarą bent vieną savaitę daly
vauti stovykloje.

- Skelbiamas stovyklos ženklo
konkursas. Jis turi būti ne daugiau 
kaip penkių spalvų ir ne didesnis 
kaip 3 inčai apskritas arba 4 inčai 
pailgas. Projektus prašoma įteikti 
vadovams/tuntininkams ne vėliau 
kaip š.m. balandžio 30 d. Ženklai 
bus įvertinti ir parodyti visiems per 
Šv. Jurgio iškilmingą sueigą. Lai
mėjusiam konkursą bus įteikta pre
mija. Visi kviečiami dalyvauti šia
me konkurse., M.R.

SPORTAS
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Praėjusį šeštadie
nį Kauno sporto halėje įvyko de
šimtosios Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) “Žvaigždžių” su “Fastum 
Gel” rungtynės. “Lietuvių” rinktinė 
I3l:ll3 nugalėjo “Legionierių” 
(“Time team”) komandą. Naudin
giausiu rungtynių žaidėju išrinktas 
Kauno “Žalgirio” žaidėjas ameri
kietis T. Beard, pelnąs “Legionie
rių” komandai 33 taškus. “Lietu
vių” rinktinei 24 taškus laimėjo R. 
Šiškauskas (Vilniaus “Lietuvos ry
tas”) ir 22 t. - M. Timinskas (Kau
no “Žalgiris”).

IMTYNĖS: Novi Sade (Serbi- 
ja-Juodkalnija) įvykusiose graikų- 
romėnų imtynėse, kuriose dalyvavo 
216 imtynininkų iš 59 šalių, vilnie
tis M. Ežerskis (svorio kategorija 
iki 96 kg) nugalėjo penkis varžovus 
ir užsitikrino bent antrąją vietą ir 
kartu kelialapį į olimpiadą Atėnuo
se. Tai jau trečias lietuvis imtyni
ninkas išsikovojęs kelialapį į olim
piadą.

BOKSAS: Europos bokso 
čempionate Pula (Kroatija) Lietu
vos atstovai vilniečiai R. Jasevičius 
(svorio kategorija iki 69 kg) ir sun
kiasvoris J. Jakštas (per 91 kg) iš
kovojo bronzos medalius ir keliala
pius į Atėnų olimpiadą.

TENISAS: Šiauliuose vykusia
me “Tennis Europe” jaunių (iki 14 
metų) turnyre dalyvavo daugiau 
kaip 100 tenisininkų iš aštuonių ša
lių. Vaikinų varžybas laimėjo vil
nietis R. Berankis, finale 6:4, 6:2 
nugalėjęs lenką W. Banasik. R. Be
rankis su klaipėdiečiu V. Pinko 
dvejetu varžybose finale 6:3, 6:2 
įveikė ukrainiečius K. Baisak ir V. 
Namanichin. Merginų turnyro nu
galėtoja tapo A. Sevestova iš Latvi
jos ir dvejetų varžybas - rusės J. 
Slonickąja ir J. Abajeva.

ŠOKIAI: Pasaulio klasikinių 
šokių įvertinimo varžybose Mask
voje (Rusija) A. Ivašauskas ir J. 
Dingelytė iškovojo pirmąją vietą ir 
varžybose Airijoje A. Bižokas ir E. 
Daniūtė iškovojo antrąją vietą.

ŠAŠKĖS: Kaune pasibaigusį 
Lietuvos braziliškų šaškių čempio
no titulą trečius metus iš eilės iško
vojo šiaulietis A. Kybartas (19 taš
kų). Sidabrą laimėjo V. Sajenko iš 
Kauno rajono (14 t.) ir bronzą - 
kaunietis V. Gavrilovas (13 t.). V.P.

Lošimas pinigais gali būti 
net 85-ių savižudybių priežastis. 
Kanadoje valstybinės loterijos, 
lošimų namai, arklių lenktynių 
lošimai, privačiai ruošiamos šal
pos organizacijų, ligoninių ir ki
tų institucijų loterijos bei bingo 
žaidimai, tapo liguistu įpročiu, 
dar kenksmingesniu visuome
nei, nei narkomanija. Šiam įpro
čiui pasiduoti yra linkę ne tik 
jaunesnės kartos žmonės. Dau
giausia šiuo įpročiu užsikrėtusių 
žmonių yra Kvebeko provincijo
je, kur beveik visuose miestų 
kvartaluose yra prieinami lošia
mieji įrengimai, tad ir savižudy
bių skaičius, surištas su loši
mais, yra didžiausias. A.V.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-364 d. term, indėlius 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
1.75% už 2 m. term, indėlius 
2.10% už 3 m. term, indėlius 
2.50% už 4 m. term, indėlius 
2.75% už 5 m. term, indėlius 
1.05% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1.55% už 1 m. GIC invest. 
2.00% už 2 m. GIC invest. 
2.35% už 3 m. GIC invest. 
2.75% už 4 m. GIC invest. 
3.00% už 5 m. GIC invest.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.05% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.50% už RRSP 5 m. term. ind. 
1.00% užOHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................................5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
pažym.

1 metų......................... 3.70%
2 metų......................... 4.00%
3 metų...’.....................4.45%
4 metų......................... 4.80%
5 metų......................... 4.90%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvirtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - B v.v.

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

r z\ " 
MasterCard 
k. V J

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

Ulini linini imu 
ROYAL I_e=F»ZKGE 
■■■■■■■■■■■■Hllllllllllllllllllllll

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tei. 416 762-8255 fax 416 762-8853

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip nuolatinis šal
tinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės išlaikymą bei studijuo
jantį jaunimą Kanadoje ir teikti finansinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais irtrečiadieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

A 1 • a fnrxnT QUEEN SYRENA TRAVEL
A CT1Q ivl h I ) h I l\ 133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont.

M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
I LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531*4800 Bilietus prašau atsiimti, j tolimes
nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING 45 Forest Heights Str., WHITBY, Ont. L1R 1T7 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
prit.sk
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


'ib SKAITYTOJAI PASISAKO
PAGALBA MOKYKLAI
Naujosios Ūtos pagrindinė mo

kykla yra perspektyvi įstaiga: yra 
aplinkinių kaimų centre, šalia pa
grindinio kelio, dirba kvalifikuoti 
mokytojai. Mokykla veikia nuo 
1933 m., 1965 m. pastatytas 6 kla
sių priestatas. Mokykloje mokosi 
pusė mokinių, kurie yra iš daugia
vaikių, asocialių, bedarbių tėvų šei
mų, todėl paramos iš tėvų nesitiki
me. Mokykla per 71 gyvavimo me
tus nė karto nebuvo pagrindinai re
montuota. Mokyklos priežiūrą ir re
montą atliekame tik kiek galime sa
vo lėšomis. Mokykla apšildoma 
krosnimis. Žiemos metu vidutinė 
temperatūra kabinetuose yra +10°C, 
todėl negalime normaliai dirbti. 
Manome, jog pakeitus langus, nors 
apkūrenant ir krosnimis, būtų 5°C 
šilčiau. Norėtume nors kiek pare
montuoti. Maloniai prašome padėti 
kaimo mokyklai. Labai džiaugia
mės, turėdami draugų Amerikoje - 
tai Vašingtono BALFO skyrius, ku
ris jau renka aukas mūsų mokyklai. 
Gavę paramą informuosime apie 
pinigų panaudojimą ir pateiksime 
ataskaitą. Prašytume, aukojant pini
gus pranešti savo adresą. Pinigus 
pervesti: Bank NORD/LB of Li
thuania, Prienai, Laisvės a.4 
SWIFT.AGBLLTSX N. Ūtos bend
ruomenė A/S LT3 840100411000- 
70781.

BŪNA IR TOKIŲ 
INFORMACIJŲ...

Didžiausias radijo tinklas Aust
ralijoje yra valdiškas ABC, kuris kas 
dieną perduoda žinias netgi iš 
Anglijos BBC, taip pat iš Vokieti
jos ir Olandijos. Šią savaitę su pa
kartojimu transliavo 15 minučių 
programą apie Vilnių. Programa 
buvo paruošta amerikiečių radijo 

SOCIAL 
INSURANCE 
NUMBER

900 000 000

And your SIN card does not have an expiry date, 
you need a new card by

April 3, 2004

Here’s how to reapply
Visit your local Human Resource Centre of Canada. 

Bring proof of identity and work authorization 
(documents must be original and valid). 

And fill out an application form.
You will keep the same SIN 

but your new card will have an expiry date 
that matches the end of your authorized stay in Canada.

There is no cost. You can also apply by mail.
Part of the Government of Canada’s plan 

to improve management of SINs.

Protect Your SIN — It’s Personal!

For more information please call 1 800 206-7218

Or visit the SIN Web site at www.hrdc-drhc.gc.ca/sin

To locate the nearest Human Resource Centre of Canada, 
A call 1 800 O-Canada (1 800 622-6232),
V TTY/ATS 1 800 465-7735

■ Government Gouvernement
■ of Canada du Canada

stoties 2WD iš Vilniaus, o translia
vo per Vokietiją. Girdėjo visas pa
saulis! Sakė, kad Vilnius yra pats 
didžiausias barokinio stiliaus mies
tas visoje Europoje ir turi unikalų 
charakterį. Tačiau jis yra ir geriau
siai išsaugota “paslaptis” visoje Eu
ropoje. Bet neilgai taip bus, nes ti
kisi vis daugiau turistų susilaukti 
ateityje. Sakė, kadangi lietuviai yra 
be galo nuolankūs kitoms religi
joms dabar čia yra 40 maldos na
mų, kurie priklauso 12-kai religijų! 
Sakė, kad kažkoks Mindaugas (?) 
įsteigė Vilnių, bet tikrų įrodymų 
nėra. Minėjo ir tai, kad Lietuva pir
mutinė pajudino komunizmo kolo
nas - ir jos subyrėjo!

Tačiau įdomiausia buvo ilgas 
pokalbis su žyde vardu Roza (pa
vardė rusiška). Ji buvo labai susi
jaudinusi ir pasakojo, koks buvo 
Vilnius prieš Antrąjį pasaulinį karą. 
Nors gyveno čia daug ir lenkų, ta
čiau Vilnius buvo žydų miestas jau 
nuo senų laikų ir todėl vadinosi 
“Šiaurės Jeruzalė”. Dūsaudama sa
kė, kad Vilniuje buvo 100 sinagogų 
ir gyveno per 100,000 žydų. O da
bar beliko tik viena sinagoga! Ji ne
supranta, kas tie lietuviai ir iš kur 
jie atsirado šiame žydų mieste, nes 
tais laikais jų nebuvo. Vilniuje gy
veno tik viena lietuvių šeima ir vie
na rusų. Visi kiti, šalia dar lenkų, 
buvo žydai! Ir visas Vilnius kalbė
davo tik angliškai! (?) Tad štai kur 
nueita per didelį lietuvišką nuolan
kumą ir dar didesnę toleranciją! 
Skelbiama, kad net ir mūsų sostinė 
mums nepriklauso. Priklauso tam, 
kad ji reikalinga, nes dėl mažo prie
auglio atrodo, kad mums ji nerei
kalinga. Štai Vilniuje stovi giltinė 
aukštai iškėlusi dalgį! O ant dalgio 
užrašyta: “Mažavaikystė”.

J. Šarkauskas, Australija

If your “ 
Social Insurance Number 

begins with 9

NUMĖRO
D’ASSURANCE
SOCIALE

YOUR NAME
EXPIRES/EXPIRE LE : 2004/08/07

“Gintaro” ansamblio šokėjai, atlikę antrąją meninės programos dalį Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje,
Mississaugoje, š.m. vasario 22 d. Nuotr. K. Baliūnaitės
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Septintasis Kauno fortas
Pirmoji žydų, naikinimo vieta nacių okupacijos metais

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

juozas (Joseph) NORKUS

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

REŽŽVIKK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

ALEKSAS FAITELSONAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Akiniuotieji
Trečiadienį (1941.VII.2), kai 

tik pradėjo aušti, į aikštę pasipy
lė partizanų. Jie įsakė, kad visi 
akiniuotieji atsistotų, juos vesią 
į lengvesnius, inteligentiškus 
darbus. Daugelis akiniuotųjų ins
tinktyviai paslėpė akinius ir pa
sitraukė giliau į minią. Tuoj po 
to partizanai pasakė, kad darbui 
jiems reikia inžinierių, advoka
tų, gydytojų ir kitų. Dalis pasi
davė apgaulei, nes kas gi galėjo 
įminti mūsų priešų prasimany
mus. Dalis, jau išvargę ir praėju
sių pragaro naktų palaužti, gal
vojo rasią išsigelbėjimą darbe ir 
naiviai stojo į eiles.

Iki 7 v. ryto partizanai siau
tė ir vedė žydų grupes prie kal
velių, per baisų ir kruviną takelį. 
Aikštėje buvo girdėti duslus 
kulkosvaidžių tratėjimas ir toli
mi šūviai. Tik tada pradėjome 
suprasti, kad žmones veda ne į 
kažką gera... Bet vis dėlto nega
lėjome įsivaizduoti, kad nuves
tieji žydai taip žiauriai žudomi.

Canada

(SJycSJp eSyr

Be vandens
Minia, baisiai ištroškusi, ne

begalėjo daugiau išlaikyti kan
čių. Žmonės ėmė kilnoti rankas, 
maldauti pasigailėjimo, kad leis
tų atsigerti. Karštis ir čiurlenan
tis artezinis šulinys tūkstantį 
kartų stiprino troškulį. Kiekvie
nas tik galvojo, kaip gauti tru
putį vandens, kaip malšinti ugnį, 
kuris degina gomurį ir visą kū
ną. Seilės burnose pakeitė savo 
spalvą - žmones spjaudė tirštu, 
karčiu ir juodu skysčiu.

Tuomet partizanai ėmė 
šaukti, kad vandenį gausią tik 
seniai ir nusilpę. Pagal jų įsaky
mą seniai ir ligoniai stojo į eilę 
vandens. Jie privalėjo klaupti 
ant kelių ir keletą šimtų metrų 
ropoti iki šulinio. Kai tik jie 
gaudavo gurkšnį vandens iš 
trykštančio šulinio, lietuvio žudi
ko šūvis nutraukdavo jų gyvybę. 
Šis košmaras tęsėsi visą trečia
dienį visos minios akivaizdoje.

Žiaurus viršila

Vakare, apie 8 v., atvyko vi
sas būrys vokiečių. Lietuviai 
pradėjo ištraukinėti iš žmonių 
masės atskirus asmenis ir vesti 
juos į kalvas. Čia jie žmones su
statydavo ir visų akivaizdoje tai
kydavo ir šaudydavo įjuos. Gir
tu, rėžiančiu balsu lietuvis kari
ninkas duodavo kareiviams įsa
kymus, į katrą kūno dalį taikyti. 
Vokiečiai juoku ir 'žvengesiu ly
dėdavo kiekvieną šūvį ir tuo pa
čiu metu gerdavo degtinę iš gre
ta stovėjusios dėžės. Šitokiu bū
du per porą valandų buvo sušau
dyta keletas dešimčių žydų. Ši 
atvira žmogžudystė mus visai 
išblaivino. Visiem tapo aišku, 
kad mus čia laiko ne politiniam 
patikimumui nustatyti, o papras
čiausiai - fiziškai mus sunaikin
ti. Silpnų nervų žmonių dvasinis 
atsparumas krito, ir jie visiškai 
rezignavo. Tame kampelyje, kur 
aš voliojausi, mano bičiulis Izra
elis Langlebenas (buhalteris, ki
lęs nuo Prienų) išprotėjo. Jis 
pradėjo siausti, šaukti, prišoko 
prie kalvelės, kur buvo uždraus
ta priartėti. Žudiko kulka nu
traukė jo jauną gyvybę. Tarp 
šaulių ypač “pasižymėjo” savo 
žiaurumu vienas aukštas, apkū
nus vyras (gojus). Tai buvo lie
tuviškos kariuomenės viršila 
(feldfebelis) Tamulis, kuris gy
veno Kauno priemiestyje Šan
čiuose. Mes pastebėjome, kad 
keli žydai šnekėjosi su juo. 
Matyt, už auksą ar brangakme
nius jis išvesdavo žydus iš forto 
ir paleisdavo. Vėliau, jau gete, 
aš buvau sutikęs jaunuolį (elek
triką, jo vardą primiršau), kurį 
už kyšį šis žudikas paleido iš 
forto. Stipresnieji, kurie įstengė 
tvardyti savo nervus, ėmė pla
nuoti, kaip ištrūkti iš šio baisaus 
pragaro. Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį nuo kalvelių nuolat 
šaudė į minią. Aukas vėl nešiojo 
į kalveles, o tie, kurie nešiojo, 
nebegrįždavo. Mes aiškiai su

pratome, jog už baisių kalvelių 
iškastos duobės, kur sušaudomi 
mūsų šventieji ir brangieji.

Duonos vežimas
Ketvirtadienio (VII.3) rytą 

atvedė dar vieną grupę žydų, 
apie 600 - 700, kurie, matyt, bu
vo laikomi kalėjimuose aplink 
Kauną. Jų nepaliko su mumis 
aikštėje, bet nuvedė šalia mūsų 
per garsųjį takelį į kalvas. Tarp 
jų mes matėme žinomą advoka
tą Šimėną Jofę (kilęs nuo Žas
lių), juristą Mejeri Vazbickį 
(dirbo buhalteriu Benjaminavi- 
čiaus firmoje, Daukšos g.), Za- 
nekonį (klaipėdiškis) ir dar daug 
pažįstamų žydų. Po kurio laiko 
mus pasiekė liūdnas kulkosvai
džių tratėjimas. Apie 11 v. die
nos metu pirmą kartą per visą 
laiką atgabeno mums vežimą 
duonos, vadinasi, mumis esą su
interesuoti ir daugiau nebešau- 
dys. Tuojau po to, kai išrikiavo 
minią duonai išdalinti, jau buvo 
matyti, jog optimistų pranašystė 
klaidinga. Partizanai vienam pa
duodavo galabėlį duonos, o an
tram ar trečiam - kulką į galvą. 
Bet alkis buvo toks didelis, jog 
kiekvienas, kas stovėjo eilėje, 
galvojo kad jo nesušaudysią, jis 
būsiąs laimingasis.

Taip pat suvalgius duoną, 
padėtis nepasitaisė. Žmonės, ba
davę tiek dienų, nuo žalios duo
nos pradėjo viduriuoti. Jie ėmė 
prašinėti leidimo eiti į šalia 
esančią išvietę. Partizanai tuojau 
pat pamokė, kad norint atlikti 
žmogiškus poreikius, reikia pir
miau kelti ranką, o po to tik 
prašyti leidimo. Bet pakėlę ran
ką daugelis užuot leidimo gau
davo kulką į ranką.

Vis tik pradėjo tamsėti, mi
nia išgirdo nežmoniškus riks
mus. Aimanos sklido iš tos pu
sės, kur buvo įkalintos žydų 
moterys. Kaip vėliau sužinojo
me, iš moterų, kurias vėliau pa
leido iš forto, partizanai tamsoje 
ištraukė iš kazemato 36 žydų 
moteris, jas išžagino ir sušaudė.

Naktis iš ketvirtadienio į 
penktadienį ir visas penktadienis 
(VI1.4)’buvo baisiai kruvini. Su
šaudymų visoje tvirtovės aikštė
je nesiliovė, taipogi tęsėsi gru
pių žmonių vedimas už kalvelių.

Lietus
Troškulio iškankinti mes 

penktadienio naktį susilaukėme 
lietaus. Tai buvo pirmas lietus 
per visą laiką. Ištroškusi minia 
ištiesė veidus į dangų, atvėrė 
plačiai bumas, ir kiekvienas lau
kė, kad kuo daugiau Dievo laše
lių jam atitektų ir malšintų ugnį. 
Kiti išskleidė savo purvinus liet
palčius ir rinko vandenį, norėda
mi kaip reikiant atsigerti. Lietus 
buvo gana stiprus, visi gerokai 
permirko. Drėgmė, nakties vėsa, 
nuovargis ir mirties baimė alino 
iškankintus kūnus — visi tirtėjo, 
it dizenterijos apimti.

(Bus daugiau)

1918 metus pažymėjo du 
lietuvių tautai savo turiniu susiję 
aktai - Vasario 16-osios apie 
Lietuvos valstybės atkūrimą ir 
lapkričio 30-osios Tilžės aktas 
apie reikalą į atkuriamą valstybę 
įjungti ir Mažąją Lietuvą. Kad

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W. 

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Mažosios Lietuvos vėliava Vilniuje
primintų apie tai, nešini šimtme
tine žalia-balta-raudona Mažo
sios Lietuvos vėliava prie Vasa
rio 16-osios signatarų namų Vil
niuje atėjo ir Mažosios Lietuvos 
reikalų tarybos nariai. Išdidžiai 
iškeltą Mažosios Lietuvos vėlia
vą kelis kartus rodė Lietuvos te
levizija. Deja, ji “netilpo” į di
džiausiu tiražu leidžiamus sto
riausių Lietuvos dienraščių 
Respublika ir Lietuvos ryto pus
lapius... Vėliava susidomėjo ir 
apie ją klausinėjo ne tik Vil
niaus jaunimas, bet ir praeinan
tys užsieniečiai. Mažosios Lie
tuvos reikalų tarybos nario Jono 
Česnavičiaus nuotraukoje ma
tote (žr. iš kairės) šios tarybos 
vicepirmininką dr. Algirdą Ma
tulevičių ir pirmininką Vytautą 
Šilą su Mažosios Lietuvos vėlia
va fone.

Vytautas Miklaševičius

Lietuvių vaikai be lietuvių kalbos 
— nuostolis šeimai ir tautai.

http://www.hrdc-drhc.gc.ca/sin
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Anapilio žinios
- Anapilio parapijos vyrų bū

relio steigiamasis susirinkimas įvy
ko vasario 26, ketvirtadienį. Būre
lio kopirmininkais išrinkti: K. Ba- 
lyta ir K. Batūra. Į valdybą įeina: J. 
Karasiejus, K. Pajaujis, R. Paulio- 
nis, L. Radzevičius ir A. Samsonas. 
Būrelis rūpinsis Anapilio pastatų ir 
visos aplinkos tvarka.

- Gavėnios susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus kovo 17, trečiadienį 2 v.p.p. 
Susikaupimą praves Vilniaus ka
tedros klebonas kun. Ričardas Do
veika. Išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias.

- Gavėnios susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
kovo 18, ketvirtadienį, 11 vai. ryto. 
Susikaupimą praves Vilniaus ka
tedros klebonas kun. Ričardas Do
veika. Išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias.

- Gavėnios susikaupimo dienų 
tvarka Lietuvos kankinių šventovė
je: kovo 19, penktadienį, - Mišios 
su pamokslu 11 vai. ryto; kovo 20, 
šeštadienį, - Mišios su pamokslu 
11 vai. ryto ir 6 vai. vakare; kovo 
21, sekmadienį, - pamokslai ir 
Mišios įprasta sekmadienio tvarka. 
Susikaupimą praves Vilniaus ka
tedros klebonas kun. Ričardas Do
veika. Išpažinčių susikaupimo ve
dėjas klausys kas dieną prieš ir po 
Mišių.

- Autobusėlis' Gavėnios susi
kaupimo metu veš maldininkus nuo 
Islington požeminių traukinių sto
ties Anapilin penktadienį ir šešta
dienį 10.30 v.r. ir atgal parveš po 
susikaupimo pamaldų. Sekmadienį 
autobusėlis veš maldininkus įprasta 
sekmadienio tvarka.

- Tikinčiosios Lietuvos diena 
bus švenčiama Lietuvos kankinių, 
Gerojo Ganytojo ir Šv. Kazimiero 
šventovėse kovo 13 ir 14 d.d. Ta 
proga bus renkama antroji rinkliava 
Tikinčiajai Lietuvai. Vokeliai jau 
yra padėti prie šventovių durų ir jie 
bus dalinami visiems ateinantį sa
vaitgalį. Aukos Tikinčiajai Lietuvai 
bus priimamos ir ištisą Gavėnios 
bei Velykų laikotarpį.

- Delhi-Tillsonburg apylinkėje 
Kovo 11-toji bus iškilmingai at
švęsta kovo 20, šeštadienį, 3 v.p.p. 
Šv. Kazimiero šventovėje Mišiomis 
ir po jų šventovės salėje vyksiančiu 
minėjimu.

- Buvo pasiekusi žinia, kad po 
sunkaus susižeidimo Brazilijoje mi
rė kun. Petras Rukšys, SDB. Pasi
rodo, kad jis dar gyvas. Jo gyvybė 
palaikoma įvairių medicinos įtaisų 
pagalba.

- Kovo 5 yra pirmasis mėnesio 
penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios bus 7 
v.v., o po Mišių - Šventoji Valanda 
prie išstatyto Švenčiausiojo.

- KLKM dr-jos skyriaus vi
suotinis susirinkimas įvyks kovo 
14, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių 
Anapilio parodų salėje. Programoje 
- dr. R. Zabieliausko paskaita apie 
Alzheimer ligą. Kviečiama ir pla
čioji visuomenė dalyvauti.

- Mišios kovo 7, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
kun. Petrą Rukšį, SDB; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje kovo 6, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Apoloniją ir 
Bronių Urbas.

A. a. Antano Danaičio 
šviesiam atminimui pagerbti, 
minint dešimtąsias mirties meti
nes, žmona Stasė, vaikai Rūta ir 
Algis su šeima Tėviškės žibu
riams aukojo $200.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo parapijos jau
nimo choras ir solistė iš Lietuvos 
Judita Leitaitė.

- Šį trečiadienį, po 7 v.v. Mi
šių dr. Indrė Čuplinskaitė pradės 
keturių paskaitų ciklą apie Bažny
čios istoriją. Šio trečiadienio pas
kaitos tema yra: Kas tas Augusti
nas? - susipažinimas su praeities 
krikščionimis per mūsų pirmtakus.

- Lietuvių ekumeninės pamal
dos, kuriose dalyvaus lietuvių liute
ronų Išganytojo parapijos choras ir 
parapijiečiai, kartu su šios parapijos 
choru ir lietuvių katalikų parapijų 
tikinčiaisiais, įvyks kovo 17, trečia
dienį, 7 v.v. mūsų parapijos šven
tovėje. Tai progai pritaikytą pa
mokslą pasakys Išganytojo para
pijos klebonas kun. Algimantas 
Žilinskas.

- Parapijos metinės rekolekci
jos, kurias praves kun. Ričardas 
Doveika, vyks kovo 25-28 d.d.

- Šį sekmadienį, Kanados lie
tuvių katalikų centro paskatintos, 
visos lietuvių parapijos ir misijos 
daro rinkliavą Lietuvos religiniams 
projektams paremti.

- Kovo 2 d. palaidotas a.a. 
Vincas Butrimas, 92 m. Paliko 
žmoną Mildą ir gimines Toronte ir 
Lietuvoje.

- Pakrikštytas Justin Fred, Lo
retos (Stanulytės) ir Fred Duz sūnus.

- “Kretingos” stovyklavietėje, 
Vasagoje, šią vasarą stovyklos vyks 
tokia tvarka: liepos 4-17 d.d. - an
gliškai kalbantiems lietuvių kilmės 
vaikams; liepos 18-31 d.d. - lietu
viškai kalbantiems vaikams; šeimų 
stovykla - rugpjūčio 1-7 d.d. Pirmą 
kartą norintys tapti stovyklų vado
vais prašymus siunčia Linai Kulia- 
vienei parapijos adresu, o jau anks
čiau buvę vadovais prašymus siun
čia jos elektroniniu adresu: Lina@- 
kuliavas.com.

- Žodis tarp mūsų kovo ir ba
landžio mėnesių knygutės yra pa
dėtos šventovės prieangyje. Jas ga
lima įsigyti už $5.

- Mišios sekmadienį, kovo 7: 8 
v.r. už a.a. Vladą ir Adelę Nava
linskus; 9.15 v.r. už Šelmių ir Se- 
liokų šeimų mirusius; 10.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius, už 
a.a. Ireną ir Kazimierą Ardavičius, 
už a.a. Joną Danaitį; 12 v.d. už a.a. 
Mariją ir Praną Žilvičius.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį kovo 

7, 11.15 v. ryto bus pamaldos su 
Šv. Komunija.

- Ekumeninės pamaldos įvyks 
š.m. kovo 17, trečiadienį, 7 v.v. Pri
sikėlimo parapijos šventovėje, ir 
kovo 21, sekmadienį 11.15 v. ryto 
Išganytojo parapijos šventovėje.

- Sveikiname mūsų parapijie
čius Mėtą ir Gustavą Pamataičius, 
kurie šeštadienį vasario 28, To
ronto Lietuvių Namuose atšventė 
savo auksinį vedybinį jubiliejų, 
lygiai prieš 50 metų susituokę 
Sudargo liuteronų parapijoje, 
Lietuvoje.

Maironio mokyklos žinios
- Kovo 13 ir 20 d.d. pamokų 

nebus - pavasario pertrauka.
- Kun. Hermanas Šulcas, misi- 

jonierius Ruandoje, aplankė vyres
nes klases (6-8 sk.) bei mokslei
vius, juos supažindino su gyvenimu 
Afrikoje, rodė jiems vaizdajuostę 
savo misijos sodybos, kur jis glo
boja bei auklėja apie 300 našlaičių. 
Jaunimas domėjosi jo pateiktomis 
žiniomis, svečią klausinėjo. Živilė

Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, Mississaugoje, vasario 22 d. Sėdi iš kairės: Ugnė Grinaitė, pik. Itn. Ge
diminas Grina (Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadai), Edita Grinienė, kpt. Itn. Edgardas Naraškevičius, 
Irena Pečiulienė, mjr. Edgardas Petrauskas; stovi: mjr. Darius Labanauskas, mjr. Algirdas Kudžmaitis, kpt. 
Egidijus Paliulis Nuotr. K. BaliOnaitės

M MONTREAL^
KLK moterų dr-jos Mont- 

realio skyriaus visuotinis susirin
kimas šaukiamas kovo 7 d. po 11 
vai. Mišių Aušros Vartų kleboni
joje. Paskaitą apie Aušros Vartų 
Vilniuje istoriją skaitys Irena Val
kauskienė. Narės ir rėmėjai kvie
čiami dalyvauti.

Zuzana Laurinaitytė-Giedrai- 
tienė, 91 m. amžiaus, mirė vasario 
25 d. Po gedulinių Mišių Aušros 
Vartų šventovėje kovo 1 d. palaido
ta Notre Dame dės Neiges kapinėse 
greta anksčiau mirusio vyro Kleo
po. Liūdi giminės Lietuvoje. D.S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Vasario 16-osios minėjime Anapilyje vasario 22 d. dalyvavo Mississaugos 
burmistrė Hazel McCallion (viduryje). Iš k. - Virginija Zubrickienė, iš d. - 
Kanados lenkų bendruomenės pirm. Gžegoš Sobocki Ntr. K. BaliOnaitės

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, B.sc,o.i.s..olų? 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893 
FAX: (416) 237-0426 
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

Kanados lietuvių fondas 
primena, kad paramai gauti pra
šymo anketos organizacijoms 
2004-siems metams turi būti 
grąžintos iki šių metų kovo 15 d. 
Organizacijos, gavusios paramą 
2003-siais metais, turi pristatyti 
arba organizacijos “exemption” 
numerį arba pateisinamuosius 
dokumentus už gautą paramą iki 
šių metų kovo 1 d. To reikalauja 
Kanados valdžia. Organizaci
joms, nepristačiusioms pateisina
mųjų dokumentų parama 2004- 
siais metais nebus teikiama.

Studentų stipendijoms gau
ti anketos jau paruoštos ir jas 
galima atsiimti asmeniškai fon
do raštinėje pirmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 
v.p.p.; paprašyti elektroniniu 
paštu - klfondas@on.aibn.ca; 
paprastu paštu arba telefonu 416 
889-5531. Anketos turi būti grą
žintos į KLF raštinę iki 2004 m. 
gegužės 15 d. Inf.

Užgavėnių vakarienė “Šiu
pinys”, surengta Mažosios Lie
tuvos moterų draugijos vasario 
24 d. Toronto Lietuvių Namuo
se, susilaukė gražaus būrio sve
čių. Programai vadovavo Asta 
Šernaitė-Simkienė. Susirinkusius 
pasveikino ML moterų draugijos 
pirmininkė Kristina Dambaraitė- 
Janowicz. Vyrų choras “Aras” 
koncertą pradėjo mažlietuvių 
giesme Lietuviais esame mes gi
mę, po to smagiai dainavo įvai
rias dainas. Pabaigoje - vadovės 
Lilijos Turūtaitės ir Vytauto 
Mašalo duetas. Pavalgius skanių 
ausyčių, kumpio, kopūstų ir, aiš
ku, šiupinio gaminių, paruoštų 
B. Stanulienės, choras dar pa
dainavo savo tradicinę dainą 
Aras, kuri, be abejo, bus jų 
naujoje kompaktinėje disketėje. 
Mažosios Lietuvos draugiją ir 
visus susirinkusius pasveikino 
generalinis garbės konsulas Ha
ris Lapas ir Tėviškės žiburių 
redaktorė Ramūnė Sakalaitė-Jo- 
naitienė, primindami mažlietu
vių istoriją ir svarbų įnašą spau
dos draudimo laikotarpyje. Joa
na Kuraitė-Lasienė paskaitė iš
trauką iš Donelaičio Metų. Va
karas baigtas loterijos bilietų 
traukimu ir gausių dovanų atsiė
mimu, kurį pravedė Rūta Balta- 
duonytė-Lemon. Dlv.

Lietuvių Namų žinios
- Š.m. vasario 29 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 150 sve
čių. Pranešimą padarė LN kultūros 
komisijos narys A. Kynas. Svečių 
knygoje pasirašė B. Šilinienė ir M. 
Silinas iš Palangos, S. Pranskevi- 
čius.

- Lietuvių Namų valdybos po
sėdis įvyks kovo 18, ketvirtadienį 
7 v. v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- 2003 m. Dainų šventės an
samblių vakaro “Versmo spalvos” 
vaizdajuostė bus rodoma seklyčioje 
kovo 14, sekmadienį 1.30 v.p.p.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: a.a. 

J. Dirmanto atminimui ir koplyčios 
įrengimui $50 - dr. K. Ambrozai- 
tis; $100 - M. V. Kriščiūnai. Besi
dominčius slaugos namais informa
cijos galite gauti tinklalapyje 
www.labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems aukotojams už aukas. 
Jos priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M6P 1A6.

A. a. Eugenijui Rovui stai
ga mirus, reikšdami nuoširdžią 
užuojautąjo žmonai Bernadetai, 
sūnums, tėvui, uošviams ir arti
miesiems, Birutė ir Vytautas 
Biretos Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

Toronto vyrų choras “ARAS" vad. Lilijos Turutaitės, 
rengia naujos kompaktinės plokštelės

SUTIKTUVIŲ KONCERTĄ
kovo 14, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. IV.

Visuomenė kviečiama atsilankymu paremti choro veiklą
Bilietai bus parduodami prie įėjimo į salę

Konkursas studentams
Vydūno fondo Vasario 16-osios proga studentams 

(18-25 m.) a.a. prel. ps. Juozo Prunskio vardo 
rašinių konkursas

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto Lietuvių Namų švietimo fondas “Labda

ra ” išduoda paraiškas stipendijoms gauti. Dėl smul
kesnės informacijos prašome kreiptis Lietuvių Namų 
raštinėje, 1573 Bloor Street West, Toronto, Ont., M6P 
1A6, darbo valandomis tel. 416-532-3311.

Užpildyta paraiška turi būti grąžinta į LN raštinę 
iki š.m. kovo 20 d.

TLN švietimo fondas “Labdara ”

The Mississauga News va
sario 25 d. pirmajame puslapyje 
išspausdino nuotrauką iš Anapi
lyje vykusio Vasario 16-osios 
minėjimo, kurioje “Gintaro” šo
kėja Vilija Yčaitė laiko aukurėlį 
Sausio 13-osios aukų paminėji
me programos pradžioje. Po 
nuotrauka - trumpas aprašymas, 
kad buvo švenčiama Nepriklau
somybės šventė, kad Lietuva 
buvo pirmoji, atsiskyrusi nuo 
Sovietų Sąjungos ir bus priimta 
į ŠAS (NATO) balandžio mėne
sį. Fotografas Brennan O’Con
nor dalyvavo minėjime.

The Toronto Globe & Mail 
vasario 16 d. išspausdino ilgoką 
nekrologą apie a.a. David Albert 
Spurgaitį. Brolis dvynis Kevin 
rašinyje paminėjo jo lietuvišką 
ir airišką kilmę, kuri gal prisidė
jusi prie jo malonaus, nesava
naudiško būdo. Sirgęs cukralige, 
jis mirė Toronte 2003 m. gruo
džio 9 d., būdamas tik 32 metų 
amžiaus.

Runnymede bibliotekoje bu
vusios lietuviškos knygos dabar 
perkeltos į Toronto Reference 
Library (789 Yonge St., 5-ame 
aukšte). Runnymede biblioteka 
bus uždaryta remontui iki 2005 
m. Lietuviškas knygas bibliote
kai parenka Astrida Narbutaitė.

Wellando dienraštis The 
Tribune vasario 2 d. išspausdi
no straipsnį apie Niagara Colle
ge studentę Erin Bogues, kuri 
vasario pradžioje išvyko į Lietu
vą. Ji ten trijų savaičių stažu pa
dės įgyvendinti turizmo plėtros 
programą, kurios pirmąją dalį 
pradėjo Kauno kolegijos atsto
vės, apsilankiusios Niagaros ko
legijoje praėjusių metų lapkričio 
mėnesį. Jos tikslas - Kauno ko
legijoje aiškinti kaip organizuoti 
kultūrines-istorines keliones Lie
tuvoje.

A. a. Petro Balčiūno atmi
nimui pagerbti, žmona Nina 
Balčiūnienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $200.

KLB Wasagos apylinkės 
valdyba paaukojo Tėviškės žibu
riams $100.

A. a. Liudviko Boruso 20 
metų mirties prisiminimui (kovo 
7 d.) žmona Marija, sūnus Algi
mantas, dukros Danutė ir Roma 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių namai Vilniuje 
S. Čeponienė paaukojo $20.
CLEAN FOREVER. Valome kili- 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

XII Lietuvių tautinių 
šokių šventės žinios
- Jau yra užsiregistravusios 43 

šokių grupės. Tikimasi, kad daly
vaus 1800 šokėjų (nuo 7 iki 70 me
tų amžiaus) iš Lietuvos, Brazilijos, 
Švedijos (pirmą kartą), Kanados ir 
JAV.

- Per S. Balzeko pastangas Či
kagos-Vilniaus miestų “dvynių” 
programa buvo įtraukta į bendra
darbių eiles. Ši organizacija mums 
galės padėti reklamuoti šventę ame
rikiečių tarpe.

- Marytė Meškauskaitė organi
zuoja atidarymą, kuris įvyks Daley 
Plaza birželio 30 d. Dalyvaus Lie
tuvos, JAV bendruomenės ir Čika
gos miesto atstovai. Pasirodys ke
lios tautinių šokių grupės. Yra gali
mybė lietuviams menininkams ir 
verslininkams rodyti ir parduoti sa
vo kūrinius. Norintys dalyvauti pra
šomi kreiptis į M. Meškauskaitę 
telefonu 312 226-5705.

- Prasidėjo lėšų telkimo vajus. 
Tokios šventės išlaidas yra neįma
noma padengti iš pajamų už bilie
tus. Didžiausia išlaidą yra salės 
nuoma. O salė turi būti didelė, kad 
tilptų šokėjai. Šokių mokytojai ir 
šokėjai patys apmoka savo išlaidas 
- kelionės, viešbučio, tautinių dra
bužių. Komiteto nariai taip pat ne
gauna jokio atlyginimo. Reiškia, 
kad be aukų nebūtų šventės. Šiam 
darbui vadovauja Jūratė Budrienė.

- Jonas Gražys organizuoja su
sipažinimo vakarą kuris įvyks lie
pos 2 d. Navy Pier patalpose.

- Daina Dumbrienė vadovauja 
rengimui šventės pokylio ir jauni
mo šokių su vakariene. Jie įvyks po 
pačios šventės Hyatt Regency 
O’Hare viešbutyje.

- Bilietai bus parduodami ko
vo pabaigoje.

Pensininkų reikalų ministeri
ja Ontario provincijoje rūpinasi au
gančiu vyresnio amžiaus gyventojų 
skaičiumi. Jų dabar jau yra 1.5 mi
lijono. Ministeris John Gerretsen 
skelbia birželio mėnsį “senjorų” 
mėnesiu. Bus įvairūs renginiai bei 
seminarai apie sveikatą ir kitas rū
pimas temas. Norintys informacijos 
yra prašomi kreiptis tel. 1-888-910- 
1999 arba internetu www.gov.on. 
ca/citizenship/seniors.

NUOMOJAMAS namas (town 
house) Dundas-High Park rajo
ne. 3 miegamieji, kiemas, gara
žas. Nuoma $1350 mėn. Skam
binti tel. 416 207-0637.
“BALTIC TREE SERVICE” - 

Žiema yra geriausias ir sveikiau
sias laikas nugenėti medžius ir 
krūmus. Nelaukit pavasario! 
Darbas garantuotas. Danius Le- 
lis: 647 519-2299 (nešiojamas).

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio' 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323 arba 416 882-8531.

TEMOS
1. “Vydūnas” - asmenybė, 

meilė tėvynei, ryšys su ASS;
2. “LSS įsikūrimas ir veik

la Lietuvoje iki 1941 m.”
a) įžymūs vadai,
b) ryšys su kariuomene,
c) įnašas Lietuvai;

3. “Kaip sustiprinti religi
nę skautišką programą?”

PREMIJOS
I vieta - 250 JAV dol.; II 

vieta - 150 dol.; III vieta - 100 
dol.

Paieškojimas
Stefanija Dambrauskaitė-Damb- 

rauskienė gyvenanti Didkiemio km. 
Šilalės rajone ieško savo tėvo - 
Juozo Dambrausko, kuris gyveno 
Kanadoje adresu: 430-25 St.S., 
Lethbridge, Alberta. Buvo vedęs, 
Jo žmona Adela Dambrauskienė. 
Tėvas mirė 1970 m. Norėčiau su
žinoti ar gyva jo žmona, gauti jos 
adresą.

REIKALAVIMAI
Rašinys arba projektas. Ra

šinys turėtų būti aštuonių ma
šinraščiu rašytų puslapių. 
Projekto pasiūlymas/planas 
pirmiausia turi būti prisiųstas 
ir patvirtintas rašinių konkur
so komisijos narių. Po to sektų 
projekto įvykdymas. Rašiniai 
ir projekto apibūdinimai turi 
būti atsiųsti rašinių komisijai 
ne vėliau 2004 m. rugsėjo 1 d. 
Rašiniai ir projektai pasirašo
mi slapyvardžiu, įdedamas at
skiras vokelis su vardu, pavar
de, adresu, telefonu arba ei. 
pašto adresu, taip pat kur ra
šantis studijuoja, kurie studijų 
metai. Viską siųsti: Vidai Bra- 
zaitienei, 12 St. Moritz Dr. 
Unit 201, Palos Park, IL 
60464, USA. Arba elektroni
niu paštu: vidabl213@hot- 
mail.com

Premijos bus įteiktos ASS 
metinėje šventėje 2004 m. spa
lio mėnesį. INF.

IEŠKOME atsakingo asmens pri
žiūrėti du vaikus ir tvarkyti na
mus nepilnu laiku su galimybe 
dirbti pilnu laiku High Park ra
jone. Skambinti tel. 416 604-0733.

psAMocnwj Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. 
Iš anksto dėkingi - TZ leidėjai

ŽEMIAUSIOS BILIETŲ KAINOS Į LIETUVA!
(su FINNAIR per Helsinkį)

Dar galima įsigyti bilietus su “Early Bird” nuolaida
Visą informaciją teikia 

VIOLETA LAURINAVIČIENĖ
telefonu (416) 690-4922

SKYTRAIN LTD. TOURS & TRAVEL
2558 Danforth Ave., Ste. 205, Toronto, Ont. M4C 1L3

Fax: (416) 690-4944 E-mail: skytraintravel@canada.com

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į A.ie.tuoą — tik 26 elniai!

Lietuva - 26 centai Lenkija - 7.9 centai
JAV - 4.9 centai 9t. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Skambinant Siaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + 1 + rajono kodą + numerį

Tarptautiniams skambučiams 
10-10-580 + 011 •+ krašto kodą + rajono kodą + numerį

NEREIKIA keisti telefono firmos.
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

Visos kainos galioja 24 valandas, 7 dienas per savaitę. 
Ryšiai su nešiojamais telefonais gali kainuoti daugiau. 

Kainos gali keistis be pranešimo.
Visiems skambučams taikomas 25 centų minimumas. 

Pilną kainoraštį galite skaityti tinklalapyje 
www.10-10-580.com

Padalinys Eiger Technology Ine., viešos akcinės bendrovės, 
dalyvaujančios Toronto akcijų biržoje - T$E (simboliu AXA).
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