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Kovos ir pavadinimai
Tuoj po Antrojo pasaulinio karo, per kurį žuvo 

keliasdešimt milijonų žmonių, sunaikinta daug turto ir 
kitokių vertybių - plačiau pradėta kalbėti ir skleisti tai
ką. Užmojis kilnus, jokių viešų prieštaravimų nesusi
laukęs.

T
YLIAI sau, be jokių pasiruošimų ir stipresnių 
garsų, tai vienur, tai kitur žvangėjo ginklai, lie
josi kraujas, žodžiu - vienaip ar kitaip kariauta. 
Ir priežasčių būta - dėl to niekas nesiginčijo, nors kai 

kur smarkiau įsiliepsnojusius kovų židinius bandė ge
sinti, rodos, tam ir įsteigta Jungtinių Tautų organizacija, 
kad atskiros valstybės galėtų taikiai sugyventi ir bend
rauti. Tačiau kiekvienai kovojančiai grupei savi reikalai 
ir tikslai atrodė taip svarbūs, kad tarptautinis įsikišimas 
ar kovojančių raminimas nedaug ką reiškė. Štai ir mūsų 
partizanai kone dešimt metų nelygioj kovoj ir “vienui 
vieni” grūmėsi su okupantu. Kaip jie atrodė Jungtinėms 
Tautoms, tikro atsakymo dar nė dabar negirdėti. O mū
sų požiūriu, jie buvo ta tautos dalis (turbūt vienintelė), 
kuri mirtį už tėvynę laikė garbingesnių apsisprendimu 
negu sukiojimąsi apie okupantus, neva bandant saugoti 
gyvybinius tautos reikalus. Partizanus palankiai vertino 
ir juos rėmė visi tie Lietuvos gyventojai, kuriems lais
vės kovos buvo suprantamos ir kurie jėgų persvarą ma
tavo daugiau toliaregišku žvilgsniu ir, kaip dabar ma
tome, neapsiriko. Prisitaikėliai, įvairaus plauko pragma
tikai, oficialūs Maskvos patikėtiniai laisvės kovotojus 
vadino banditais, kurių veiksmai, šių dienų terminologi
ją vartojant, tikriausiai būtų įvardijami terorizmu.

V v.

Č
EČĖNIJOS pavyzdys verčia susimąstyti. Po 
Rugsėjo 11-osios teroristinio antpuolio beveik 
visų vakariečių pažiūros į Islamo tikėjimą išpa
žįstančius pasikeitė. O JAV prezidento G. W. Bush pa

skelbtas karas terorizmui, Amerikos karinis įsiveržimas 
į Iraką be Jungtinių Tautų pritarimo pažiūras į tarptauti
nius santykius ir pastangas išlaikyti taiką apvertė aukš
tyn kojom. Atsinaujino senoji tiesa “kur galia, ten ir tei
sybė”, kilstelėjo pusę šimtmečio ramiau tūnojusi milita- 
rinė dvasia. Šiandien esame- vėl naujo ir žiauraus karo 
stebėtojai, liudininkai, net ir dalyviai JAV suorganizuo
toje koalicijoje. Lietuvos kariai gerą dešimtmetį atliki
nėję taikdarių įsipareigojimus, šiandien kovoja JAV 
pusėje, ko niekada dar nėra buvę. Nenagrinėjant, kodėl 
Lietuva jungėsi į koaliciją prieš Iraką, vienas dalykas 
aiškėja: Lietuvos kariuomenės uždaviniai ir ateities 
veikla jau nebebus tokia, kokia praeityje buvo. Dabarti
nės karinės pajėgos, kaip dalis Šiaurės Atlanto sąjungos 
(NATO);, nėra abejonės, bus naudojamos mainais už tai, 
kad Lietuvą saugo kitos tos pačios Sąjungos narės. Tai, 
žinoma, teikia daug apčiuopiamų vilčių ateičiai, kuri, 
jaučiant stipresnį užnugarį, turėtų tapti visapusiškai 
šviesesne. Užtat Lietuvos kariuomenė, kaip į ją kas pra
eityje bežiūrėjo ar kaip dabar ją vertina, praktiškai už
ima vieną iš pirmaujančių vietų tvirtinant valstybinį gy
venimą ir tarptautinius santykius. Švęsdami Lietuvos 
kariuomenės šventę - Lapkričio 23-čiąją - sveikiname 
savuosius karius, dėkodami už svarbius įsipareigojimus, 
linkėdami sėkmingų žygių ir prisimindami dėl šių dienų 
laisvės kovojusius ir garbingai žuvusius. Č.S.

S a v aitė L i e t u v oje

KANADOS ĮVYKIAI_______J
Geriau be Kvebeko?

Toronte kalbėjo “Bloc Que
becois” partijos vadas Gilles 
Duceppe, mėgindamas įtikinti 
Ontario provincijos pramoninin
kus ir prekybininkus, kad Kana
dai būtų geriau be Kvebeko. Jo 
manymu, Kvebeko provincijai 
nesant “tikra” Kanados dalimi, 
Kanada galėtų pati sukurti vals
tybę pagal savo vertybes ir inte
resus. Kvebeko provincija ne
gauna tinkamos, jai priklausan
čios, dalies iš federacinės val
džios investicijoms skatinti, o 
paskolų garantijom pirmenybė 
teikiama kitoms provincijoms. 
Nors iš valstybės iždo Kvebeko 
provincija gauna tiek pat, kiek ji 
apmokestinimo tvarka įdeda į 
federacinį iždą, tačiau, turėdama 
laisvas rankas, pati provincija 
galėtų tuos pinigus panaudoti 
reikalingesniems projektams įgy
vendinti. Duceppe gyrė Šiaurės 
Amerikos laisvos prekybos su
tartį ir norėtų, kad tą sutartį pa
sirašę kraštai, įskaitant ir nepri
klausomą Kvebeką, atsiskaity
mui vartotų JAV dolerius. Jis 
netiki, kad dėl to Kvebeko pre
kybiniai santykiai su Ontario ar 
ir visa Kanada pasikeistų.

Nova Scotia provincijoje, 
dar žiemai neatėjus, šąlantis lie
tus ir sniegas nutraukė elektros 
energiją 100,000 namų. Net 
dviem dienom praėjus, daugiau 
nei trečdaliui nebuvo prijungta 

elektra. Viena išvargusi šešių 
vaiku motina. Tara Yaschuk, 
Nova Scotia parlamente ieškojo 
kaltininko po to, kai nesėkmin
gai bandė susirišti su provinci
jos elektros jėgainių tvarkytoju. 
Parlamente, įsibrovusi į vyks
tančią žiniasklaidos konferenci
ją, šešias minutes skundėsi, kad 
šiame techniškai pažangiame 
krašte su šešiais vaikais neturin
ti nei šviesos, nei šilumos, nei 
vandens, nei telefono. “Nova 
Scotia Power” korporacija buvo 
privatizuota 1992 m., ir daugelis 
savivaldybių skundėsi dėl su- 
menkusio aptarnavimo, tiekimo 
linijų ir įrengimų priežiūros. 90 
km/val. vėjas ir 45 centimetrų 
sniego pūga šioje provincijoje 
yra dažnas svečias - net keturi 
elektros laidų bokštai susmuko. 
Panašios apimties elektros tie
kimas buvo nutrūkęs 2003 m., 
kai tuo metu siautėjęs uraganas 
Juan pralėkė 231 km/val. grei
čiu. Tada į pagalbą atvyko kai
myninių provincijų elektros tie
kimo grupės ir net 20 grupių su 
kranais iš JAV, Maine valstijos. 
Dabar Halifakso orauostis buvo 
uždarytas dvi dienas.

Dėl asmens dokumentų 
praradimo ar tapatybės piktnau
džiavimo 2003 m. nukentėjo be
veik 6,000 kanadiečių, kuriems 
tas kainavo daugiau nei 12 mili-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lietuvos politinių kalinių sąjungos vainikai didvyriams - laisvės kovotojams, palaidotiems Vilniuje Tuskulėnų 
parko teritorijoje Nuotr. S. Sajausko

Lietuvos kraitis Europai
Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje 2004 m. suvažiavimas

VINCAS BARTUSEVIČIUS
Dvidešimt ketvirtasis Lietu

vių kultūros instituto (LKI) su
važiavimas - mokslinė konfe
rencija - įvyko 2004 m. spalio 
8-10 d. Hūttenfelde, Romuvos 
pilaitės didžiojoje salėje. Pa
skaitose ir diskusijose dalyvavo 
per 60 LKI narių ir svečių.

Suvažiavimas prasidėjo penk
tadienio vakare. Jį sveikinimo 
žodžiu pradėjo LKI vedėjas dr. 
Vincas Bartusevičius. Jis pir
miausia pasveikino suvažiavime 
dalyvaujančius naująjį LR am
basadorių Vokietijoje Evaldą Ig
natavičių, jo pavaduotoją įgal. 
min. Vytautą Gudaitį ir taip pat 
neseniai paskirtą kultūros atsto
vę Rasą Balčikonytę. Jis trum
pai pristatė Vokietijos Lietuvių 
bendruomenę bei LKI ir išreiškė 
viltį, kad bendradarbiavimas 
tarp ambasados ir bendruome
nės darbuotojų bus darnus ir 
glaudus, nes užsienio lietuvių 
problema yra ir Lietuvos prob
lema.

Ambasadorius Ignatavičius 
savo sveikinimo žodyje pasi
džiaugė lietuvių bendruomenės 
aktyvumu ir pažadėjo remti bei 
skatinti jos kultūros iniciatyvas. 
Ta proga jis įteikė LKI valdybos 
nariui ir LKI bibliotekos vedėjui 
Artūrui Hermanui Lietuvos pre
zidento apdovanojimą, Ordino 
už nuopelnus Lietuvai karininko 
kryžių.

Istoriko žvilgsnis
Šiais metais Lietuva tapo vi

sateise Europos sąjungos nare. 
Užsibrėžta suvažiavime pana
grinėti su kokiu kraičiu Lietuva 
atėjo, kuo ji gali praturtinti Eu
ropą, kokiais patyrimais ir suge
bėjimais ji gali pasitarnauti ES.

Pirmąją, įvadinę paskaitą 
Lietuvos kraitis Europai skaitė 
prof. dr. Edvardas Gudavičius iš 

Vilniaus. Jis plačiu istoriko 

“Tauro” apygardos partizanams paminklas Marijampolės miesto so
de, pastatytas 2003 metais Nuotr. S. Sajausko

žvilgsniu gvildeno Europos tau
tų ir civilizacijų vystymosi raidą 
ir bandė nustatyti toje raidoje 
Lietuvos vietą. Jis teigė, kad 
Lietuva praplėtė Europos ribas 
kaip jos civilizacijos subjektas, 
tuo būdu atnešdama Europos 
politinei sistemai pusę rusiškųjų 
žemių. Dėl to šiandien egzistuo
ja ukrainiečių ir baltarusių tau
tos. Nuo XV š. pradžios Lietuva 
pasidarė Vakarų Europos užtva
ra prieš į ją besiveržiančius Ry
tus. Iš Lietuvos kilusi Jogailai- 
čių dinastija, kuri XVI š. galy
nėjosi su habsburgiečiais ir su
kūrė lenkų-lietuvių respubliką, 
užtikrino, kad Vidurio Europos 
kultūros užtvara išsilaikė iki 
XVIII š. Lietuva užtikrino erdvę 
plėstis miestams ir Magdeburgo 
teisei. Priimdama lotynišką raštą 
ji savaime padarė įnašą į bendrą 
Europos raštiją. Mokslo srityje 
Lietuva liko daugiau gaunamoji 
pusė, nors kai kas iš svarbios ir 
plačiau žinomos mokslinės lite
ratūros buvo ir lietuvių arba Lie
tuvoje parašyta.

Susumuodamas Gudavičius 
padarė išvadą, jog Lietuva, kaip 
ir kitos Naujosios Europos tau
tos Europos civilizacijai daug, 
bet kartu ir mažai davė, nes jos, 
atėjusios pavėluotai į Europą, ją 
rado daug toliau išsivysčiusią ir 
turėjo sunkiai išsikovoti sau de
ramą vietą.

Kaip naujesnės istorijos pa
vyzdį Lietuvos priklausomumo 
Europai paskaitininkas paminė
jo lietuvių kovą su caristine Ru
sija dėl savos spaudos. Tai bu
vusi sena krikščioniška, kartu 
europietiška savimonė, kuri ne
palaužiamai nepriėmė ir sėk
mingai atmetė svetimos civiliza
cijos kėslus. Tai buvusi bene di
džiausia Lietuvos dovana Euro
pos civilizacijai. Šioji laimėjo 
subjektą, kuris ir didžiausioje 
priespaudoje bei pažeminime 
neišdavė jos vertybių.

Vokiečio žodis
Sekančios paskaitos žvelgė į 

tai, koks tas Lietuvos įnašas į 
Europą buvo atskirose srityse. 
Jaunas vokietis istorikas, Erfur
to universiteto docentas dr. Ma
thias Niendorfas kalbėjo apie tai 
Ką sako europiečiui Lietuvos is
torija. Prelegentas, apibrėžęs 
Lietuvos istorijos terminus, 
svarstė, ką Lietuvos istorija ga
lėtų ar turėtų europiečiui pasa
kyti ir kiek ji padeda suprasti 
Europos istoriją. Jo manymu jau 
vien darbas su Lietuvos istorija, 
gali duoti svarbų indėlį mokslui. 
Lietuva, kaip žinia, dokumen
tuose pirmą kartą paminėta 
1009 metais, priėmusi krikščio
nybę išgyveno modernizacijos 
postūmį. Prelegentas iškėlė trijų 
Lietuvos Statutų reikšmę, kurie 
garantavo gyvenimo sąlygų tam 
tikrą lygiateisiškumą, ir moterų 
statusas ten palyginti buvo ne 
taip jau blogas. Taigi buvo ryš
kus tam tikras Lietuvos teisės 
pranašumas. Išvis teisė tais lai
kais buvo lietuvių identiteto pa
grindas. Kalba juo tapo tik vė
liau. Prelegentas kiek skeptiškai 
vertino bandymus Lietuvai pri
skirti užtvaros funkcijas (kaip 
krikščioniško vakarų pasaulio 
užtvara prieš Rytus), daugiau jis 
linkęs pritarti tilto tarp Rytų ir 
Vakarų funkcijai (kuri, tarp kit
ko, nėra jau tokia nauja). Lietu
vos istorija nėra vien lietuvių is
torija, kaip ir Europos istorija 
nėra vien europiečių istorija, pa
darė išvadą prelegentas.

Literato duomenys
Teologijos magistras, litera

tūros kritikas, vertėjas ir žurna
listas Cornelius Hellis iš Vienos 
kalbėjo tema Ką sako europie
čiui lietuvių literatūra. Jo trum
pas atsakymas į klausimą būtų - 
matomai nedaug. Nes literatūra 
tik tam gali kalbėti, kuris sugeba 
ją skaityti. Kadangi nedaug kas 
iš europiečių moka lietuviškai, 
su lietuvių literatūra susipažinti 
gali tik iš vertimų. O jų yra ne
daug. Prelegento manymu, ne
galima būtų kalbėti ir apie “eu
ropietį” apskritai. Jis atskyrė 
bent 8 skirtingas kraštų grupes 
su , skirtingomis aplinkybėmis, 
plačiau sustodamas prie prancū
zų, anglų ir vokiečių kalbomis 
kalbančių grupės ir dar specia
liau prie vokiškai kalbančiųjų 
kraštų, kadangi juos geriausiai 
pažįsta.

Angliškai kalbantys kraštai 
yra savo ruožtu gana skirtingi, 
išsimėtę po visą pasaulį, tačiau 
pas juos iš kitų kalbų verstos li
teratūros nuošimtis yra labai 
mažas. Prancūzai yra kultūriškai 
labiausiai autarkiškas kraštas, 
turintis kiek provincialumo. Vo
kiškai kalbantieji kraštai labiau
siai domisi mažųjų tautų litera
tūra. 11.3% visu Vokietijoje pa-

CNukelta į 2-rą psl.)

Posėdžiavo devintasis seimas
Lapkričio 15 d. į visuotinį 

posėdį susirinko devintasis Lie
tuvos seimas. Pirmininkauti iš
kilmingam posėdžiui teko vy
riausiajam parlamentarui - 81 
m. Kaziui Bobeliui. Sėkmingo 
darbo naujiems seimo nariams 
linkėjo prezidentas Valdas 
Adamkus ir kiti aukšti svečiai. 
Parlamentarų priesaiką būti išti
kimiems Lietuvai priėmė Kons
titucinio teismo pirmininkas 
Egidijus Kūris.

Vakare seimo pirmininku per
rinktas Naujosios sąjungos pir
mininkas Artūras Paulauskas. Jo 
pavaduotojais tapo socialde
mokratas, ilgiausią parlamenti
nio darbo praktiką turintis poli
tikas Česlovas Juršėnas bei 
Valstiečių ir Naujosios demok
ratijos partijų sąjungai (VNDS) 
atstovaujantis parlamentaras Al
fredas Pekeliūnas.

Seimo nario mandato atsisa
kė Darbo partijai atstovaujantis 
Žilvinas Padaiga, Liberalų ir 
Centro sąjungos pirmininkas, 
Vilniaus miesto meras Artūras 
Zuokas, Europos parlamento na
rys liberaldemokratas Rolandas 
Pavilionis bei pagal VNDS sąra
šą išrinktas Ignalinos rajono me
ras Bronius Ropė. Jų vietas užims 
liberaldemokratė Ona Valiukevi
čiūtė, VDNS teisininkė Aldona 
Staponkienė bei Darbo partijos 
narys Mindaugas Subačius. Nau
jasis seimas lapkričio 16 d. pa
tvirtino užsienio politikos tęsti
numą.

Premjeru siūlomas 
Brazauskas

Lapkričio 18 d. seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
įteikė prezidentui Valdui Adam
kui keturių partijų vadovų pasi
rašytą siūlymą į ministerio pir
mininko pareigas teikti Algirdo 
Brazausko kandidatūrą. Neabe
jojama, kad V. Adamkus sei
mui pateiks A. Brazausko kan
didatūrą, ir tai bus daroma lap
kričio 23 d.

Prezidentui taip pat pateik
tas numatytų kandidatų į minis- 
terius sąrašas, kuris bus oficia
lus prezidentui jį pasirašius.

Susitarta dėl komitetų
Seimo seniūnai lapkričio 17 

d. suderino seimo komitetų na
rių skaičių ir frakcijų atstovavi
mą jose laikantis proporcinio at
stovavimo principo. Seime, kaip 
ir anksčiau, bus 14 komitetų. 
Daugiausia seimo narių (24) 
dirbs Europos reikalų komitete, 
mažiausiai - po 7 seimo narius 
- turės Sveikatos reikalų, Žmo
gaus teisių bei Informacinės vi
suomenės ir plėtros komitetai.

Aplinkos apsaugos komitete 
dirbs 8 parlamentarai, Socialinių 
reikalų ir darbo bei Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komite
tuose - po 10, Kaimo reikalų - 
11, Valstybės saugumo ir gyny
bos bei Švietimo, mokslo ir kul
tūros - po 12 parlamentarų, Tei
sės ir teisėtvarkos - 13. biudžeto 
ir finansų bei Užsienio reikalų ko
mitetuose bus po 14 seimo narių, 
ekonomikos komitete - 15.

Komitetuose dirbančių par
lamentarų skaičius pasikeitė la
bai nedaug, rašo ELTA-LGTIC. 
Nutarimas, patvirtinantis seimo 
komitetų narių skaičių, buvo 
priimtas lapkričio 18 d.

Šiame numeryje
Kovos ir pavadinimai

Lietuvos kariai kovoja JAV pusėje, ko dar niekada nėra buvę
Lietuvos kraitis Europai

Darbas su Lietuvos istorija gali duoti svarbų indėlį mokslui
Lietuvių kalba dabartinėje Lenkijoje 
Bendruomenė su gimtąja kalba bus išsaugota

Kai beržai buvo jauni...
Jiems atminti skambėjo dainos, giesmės, gyvųjų padėka

Naujas “Laisvės kovų archyvo” numeris
Kam palikti gyvus, jei jų tėvai nušauti

Lietuva amerikiečių spaudoje
Autorė pasakoja savo įspūdžius apie kraštą, kur yra jos šaknys

Kaimo daktarėlis? Ne. Kaimynas daktaras!
Beveik jau poilsio metą noriai padeda kaimynams

Bendradarbiavimo pamatai
Kaip skelbia ELTA-LGTIC, 

naujos kadencijos seime planuo
jama tęsti anksčiau tarpparla
mentiniu lygmeniu išplėtotą 
bendradarbiavimą su kaimyni
nėmis Baltijos valstybėmis, taip 
pat Lenkija ir Ukraina.

Lapkričio 18 d. seimo nariai 
pritarė nutarimų projektams, ku
riuose numatyta sudaryti naujas 
delegacijas Baltijos parlamente, 
Lietuvos ir Lenkijos seimo narių 
grupuotėje bei Lietuvos seimo ir 
Ukrainos Aukščiausiosios Ra
dos susirinkime.

Kaip iki šiol, tarpparlamen
tinėje bendradrabiavimo institu
cijoje su Baltijos valstybėmis ir 
Lenkija dirbs po 20 įvairioms 
frakcijoms atstovaujančių parla
mentarų. Tikimasi, kad 15 sei
mo narių dirbs tarpparlamenti
nėje grupuotėje su Ukrainos 
parlamentu.

“Žmonių balsas 2004”
Pasaulio ekonomikos foru

mo užsakymu šių metų liepos- 
rugpjūčio mėnesiais buvo atlik
tas tyrimas “Žmonių balsas 
2004”. Buvo apklausta daugiau 
kaip 50,000 gyventojų 60-tyje 
pasaulio valstybių. Dalyviai bu
vo apklausiami apie požiūrį į 
saugumo ir ekonomikos per
spektyvas. Iš trijų Baltijos vals
tybių lietuviai teigiamiausiai nu
siteikę - net 62% tvirtina, jog 
ateinanti karta gyvens šiek tiek 
arba gerokai saugiau negu da
bartinė. Latvijoje taip galvoja 
46%, Estijoje - tik 50%. Ateity
je palankesnes ekonomines sąly
gas matyti tikisi 79% (Latvijoje 
- 70%, Estijoje - 68%) apklaus
tųjų.

Daugiau kaip trečdalis 
(34%) Lietuvos gyventojų ma
no, kad verslo vadovai yra nesą
žiningi, 24% mano, kad jie turi 
per daug valdžios ir atsakomy
bės. Net 63% Latvijos gyvento
jų mano, kad politikai yra nesą
žiningi, o Lietuvoje taip manan
čių yra 49%, Estijoje - 36%. 
Teiginį, kad politikai turi per 
daug valdžios ir atsakomybės, 
patvirtina 29% lietuvių, 34% es
tų ir 69% latvių.

Apskundė nuosprendį dėl 
Pakso

Generalinė prokuratūra lap
kričio 12 d. apskundė Lietuvos 
apeliaciniam teismui Vilniaus 
apygardos teismo nuosprendį, 
išteisinusį pašalintąjį prezidentą 
Rolandą Paksą. Prokuratūra jį 
kaltina atskleidus valstybės pas
laptį savo finansiniam rėmėjui 
Jurijui Borisovui. Bylą išnagri
nėjęs Vilniaus apygardos teis
mas nusprendė išteisinti R. Paksą 
trūkstant jo kaltės įrodymų. Teis
mo nuomone, nepatvirtinta, kad 
informacija gauta iš R. Pakso.

Kaltinimas R. Paksui pa
teiktas pagal Baudžiamojo ko
dekso 125 straipsnio 1 dalį, kuri 
numato atsakomybę už valsty
bės paslapties atskleidimą - tei
sės dirbti tam tikrą darbą arba 
užsiimti tam tikra veikla atėmi
mu, bauda, arba laisvės apriboji
mu, arba laisvės atėmimu iki 
trejų metų. R. Paksas kaltinamas 
tuo, kad praėjusių metų spalio 
17 d. savo namuose jis pasakė J. 
Borisovui, jog Valstybės saugu
mo departamento pareigūnai 
klausosi jo pokalbių. RSJ
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SPAUDOS BALSAI
Rusija ir Baltijos valstybės

Lenkijos dienraštis apie Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
santykius su Rusija

Lietuvos vyskupų konferen
cijos visuotinis posėdis įvyko spa
lio 19-20 d.d. Vilniuje. Dalyvavo 
visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir 
augziliarai, apaštališkasis nuncijus 
arkiv. Peter Zurbriggen ir jo pata
rėjas mons. Charles Balvo. Vysku
pai aptarė valdžios institucijoms 
parengtus pasiūlymus dėl nepilna
mečių apsaugos nuo seksualinio iš
naudojimo. Taip pat patvirtinta Šv. 
Kazimiero jubiliejinių metų užbai
gimo programa. Vysk. J. Ivanaus
kas pristatė nuolatinių diakonų ug
dymo, gyvenimo ir tarnystės gairių 
projektą, ir naujai išleistus popie
žiaus bei Dievo kulto ir sakramentų 
tvarkos kongregacijos dokumentus. 
Lietuvoje Eucharistiniai metai ofi
cialiai bus pradėti švęsti advento 
pirmąjį sekmadienį,užbaigus Šv. 
Kazimiero jubiliejinius metus. Lie
tuvos šeimos centro direktorė Vio
leta Valantiejūtė pateikė centro 
veiklos ataskaitą, biudžetą bei atei
ties planus. Centro direktore ji pa
skirta dar vienai trejų metų kaden
cijai. Lietuvos katechetikos centro 
direktorius kun. Vidmantas Balčai- 
tis pateikė centro veiklos ataskaitą, 
biudžetą bei programą. Lietuvos 
Caritas direktoriaus kun. Roberto 
Grigo kadencija pratęsta dar viene- 
riems metams. Kitas LVK visuoti
nis posėdis vyks gruodžio 9 d. 
Kaune.

“Dėl nepilnamečių apsaugos 
nuo seksualinio išnaudojimo” raštą 
ir siūlymus Lietuvos vyskupų kon
ferencija pateikė Lietuvos valdžios 
institucijoms. Gilų susirūpinimą ke
lia tai, kad užsienyje Lietuva prista
toma kaip šalis, kurioje suaugusieji 
ir homoseksualai nebaudžiami už 
išnaudojimą 14-mečių. Veikiantys 
įstatymai neužtikrina tėvams bei 
globėjams teisiškai ginti nepilna
mečius nuo lytinio išnaudojimo. 
Rašte aptariamos Lietuvos Bau
džiamojo kodekso nuostatos, ap
žvelgiama ES valstybių ir vaka
rietiškos kultūros, valstybių patirtis 
šioje srityje. Siūloma taisant įsta
tymus atsižvelgti į Lietuvos religi
nes bei kultūrines tradicijas, psi
chologų bei pedagogų rekomenda- 
c.įjas, Airijos, Didžiosios Britanijos, 
Maltos patirtį. Visi, kuriems rūpi 
Lietuvos ateitis, raginami nelikti 
abejingais keliamai problemai.

Šv. Kazimiero jubiliejinių 
metų užbaigimo programa vyks 
lapkričio 18-21 d.d. Lietuvos dai

Marijampolės Šv. Vincento Pauiiečio šventovė, sovietmečiu buvusi paversta 
archyvu, Lietuvos atgimimo metais (1989?) kun. V. J. Bartuškos, atvykusio 
iš JAV, pastangomisjr lėšomis, atstatyta, vitražais papuošta, sumodernin
ta. Š.m. spalio 31 d. Šv. Tėvas kun. Vincui Jonui Bartuškai suteikė apašta
liškojo protonotaro titulą, kokį Lietuvoje teturėjęs poetas J. Mačiulis- 
Maironis

lės muziejuje 2-osios parodos “Šv. 
Kazimiero kultas ir ikonografija” 
atidarymas įvyks lapkričio 18 d. 
Lapkričio 20 d. Vilniaus arkivysku
pijos sielovados centre bus V. Ali
šausko ir M. Paknio knygos “Šv. 
Kazimiero koplyčia. Vadovas” su
tiktuvės. Iškilmingos Mišios arki
katedroje bus aukojamos lapkričio 
21 d. 12.30 v.d. Po pamaldų Šv. 
Kazimiero koplyčioje knygos “Šv. 
Kazimiero koplyčia. Vadovas” ki
tos sutiktuvės. Religinės muzikos 
valanda vyks 1 v.p.p. Šv. Kazimie
ro šventovėje. Lietuvos vyskupų 
konferencija nutarė kreiptis į Šv. 
Sostą leidimo rugpjūčio 26 d., ka
da dabar minimas Šv. Kazimiero 
palaikų perkėlimas, visoje Lietuvo
je minėti kaip Šv. Kazimiero - 
lietuvių jaunimo Globėjo šventę.

Vilniaus akademinis sielova
dos centras, įsteigtas 2001 m., už
tikrina galimybę akademiškai studi
juoti katalikų tikėjimo raišką šiuo
laikiniame pasaulyje. Organizuoja
mi kursai Vilniaus universitete, 
Teisės universitete, Muzikos aka
demijoje bei Dailės akademijoje. 
Taip pat rengiami Susitaikymo va
karai, leidžiami vadovėliai, organi
zuojami studentų, dėstytojų reko
lekcijos ir vasaros stovyklos. Ban
doma kurti socialinio bendradarbia
vimo aplinką ir ugdyti akademinės 
bendruomenės dvasią. Įsteigtos dvi 
sielovados centro stotelės, kuriose 
teikiamos krikščioniškos psicholo
ginės konsultacijos ir kitos paslau
gos. Viena - Vilniaus universitete, 
kita - Vilniaus pedagoginiame 
universitete. Kiekvieną sekmadienį 
Vilniaus Šv. Jonų šventovėje 1 vai. 
p.p. aukojamos Mišios studentams, 
gieda “Gospel” choras, po jų vyksta 
susirinkimai.

Kauno kunigų seminarijos 
parengiamojo kurso klierikams 
mokslo metų pradžios rekolekcijos 
vyko rugsėjo 28-30 d.d. Šiluvoje, 
Jono Pauliaus II namuose. Jas vedė 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 
kalbėjęs apie kunigo pašaukimą, 
kaip visiškai atsidavusios tarnystės 
Dievui ir jo žmonėms gyvenimą. 
Spalio 4-6 d.d. rekolekcijas klieri
kams vedė Panevėžio ordinaras 
vysk. Jonas Kauneckas tema Dvasi
ninko pašaukimas — pašaukimas 
šventumam Vyko klausimų ir atsa
kymų popietė, kurios metu klierikai 
galėjo sužinoti vyskupo nuomonę 
jiems rūpimais klausimais.

Vokietijos Lietuvių kultūros instituto suvažiavimo dalyviai Vasario 16 gimnazijos patalpose Hūttenfelde

Lietuvos kraitis Europai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sirodančių knygų yra vertimai, 
tačiau beveik pusė jų yra verti
mai iš anglų kalbos, apie 8% iš 
prancūzų. Iki šiol joks lietuvis 
rašytojas neįsitvirtino Vokietijos 
rinkoje. Didžiausius tiražus yra 
pasiekusi Ivanauskaitė (1200 
egz.), lietuvių literatūros antolo
gija (1000 egz.), visos kitos lie
tuvių autorių išleistos knygos 
nepasiekia po 1000 egzemplio
rių tiražo.

Lietuvių literatūra Vokieti
joje neturi nuoseklios paklausos. 
Tam tikromis progomis pakyla 
susidomėjimas (pvz. Nepriklau
somybės kovų metu, 2002 m. 
Frankfurto knygų mugės proga, 
tikimasi ir 2009 metais didesnio 
dėmesio). Daug padeda pvz. ir 
tas, kai Lietuva tampa Europos 
krepšinio nugalėtoja. Taip pat 
svarbu yra pagauti tinkamą mo
mentą knygai išleisti. Lietuvoje 
yra geros literatūros, kuriai pa
plisti jau yra per vėlu. Prelegen
tas nurodė ir į tai, kokia temati
ka užsienio skaitytojas galėtų 
domėtis. Kokia bus lietuvių lite
ratūros ateitis Europoje priklau
sys nuo daug veiksnių pačioje 
Lietuvoje ir Europoje. Galimy
bės savo literatūrą propaguoti 
yra pvz. knygų mugės, poezijos 
festivaliai, bendradarbiavimas 
su kitų kraštų rašytojais, specia
lių progų išnaudojimas ir, be 
abejo, planingas vertimų skati
nimas. (Nė vienas literatūros 
Nobelio premijos laureatas jos 
būtų negavęs, jei jo kūryba ne
būtų buvusi išversta į anglų, 
prancūzų ar vokiečių kalbas).

Filmas ir teatras
Radijo korespondentė Vida 

Kaluza iš Berlyno kalbėjo tema 
Lietuvių filmas ir teatras pake
lyje į Europą (išsivystymas nuo 
1990 metų). Jeigu anksčiau 
kiekvienas Lietuvos filmas buvo 
statomas valstybinėje studijoje 
ir finansuojamas iš valstybės lė
šų, tai Lietuvai atgavus nepri
klausomybę viskas radikaliai 
pasikeitė. Šarūnas Baras įsteigė 
pirmąją nepriklausomą kino stu
diją, jį sekė kiti. 1992 m. visos 
nepriklausomos kino studijos 
daugiau pagamino filmų, negu 
didžioji studija. Pagrindinė šio 
meto problema yra pinigų sty
gius. Jų gaunama iš producentų, 
iš kultūros fondų ir iš bendra
darbiavimo su užsienietinėmis 
firmomis. Televizija, kaip filmų 
užsakovas, nevaidina jokio 
vaidmens. Pokyčiai matosi ir te
mų pasirinkime (pvz. Sibiras, 
tremtiniai) ir darbo būde (nėra 
cenzūros, laisvas temų ir meto
dų pasirinkimas). Orientuojama
si į meniškus filmus, kadangi 
ten su maža pinigų suma ir men
ka technika, galima daugiausia 
pasiekti. Matosi lietuvių tam 
tikras pasisekimas tarptautiniuo
se meno ir dokumentinio filmo 
festivaliuose.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Lietuvos ambasadorius Vokietijai E. Ignatavičius įteikia ordiną Lietuvių 
kultūros instituto Vokietijoje bibliotekos vedėjui Artūrui Hermanui

Su teatru panaši padėtis. Jei 
anksčiau visos kultūros institu
cijos veikė valstybės priežiūroje 
ir buvo jos finansuojamos, tai 
atgavus nepriklausomybę viskas 
pakito. Atsisakyta principo - 
vienas teatras, vienas ansamblis. 
Greitai rastas sąryšis su Vakarų 
Europos postmodernizmu, sėk
mingai ieškota naujų išraiškos 
formų, išsilaisvinta iš vietos ir 
teksto varžtų. Žymiausieji užsie
nyje savo ansamblius sukūrę re
žisieriai yra Nekrošius ir Koršu
novas.

Muzika ir menas
Muzikologės ir pianistės 

prof. dr. Ramintos Lampsatyiės 
iš Berlyno prapešimo tema buvo 
Ką sako europiečiui lietuvių 
muzika ir menas. Prelegentė 
peržvelgus pasaulinio masto lie
tuvių muzikus padarė išvadą, 
kad jų skaičius yra reliatyviai 
mažas, tačiau ne per mažas 3.5 
mln. tautai. Lyginant proporcin
gai muzikos žvaigždžių Lietuva 
turi daugiau ; negu Vokietija, 
Švedija ar Prancūzija. Panašus 
vaizdas susidaro imant antrosios 
eilės (Europoj lygio) muzikus. 
Lietuvos padėtis čia vėl geresnė 
negu pvz. Portugalijos, Danijos 
arba Belgijos, tačiau prastesnė 
negu Olandijos, Šveicarijos ar 
Airijos.,

Lietuvių muzika Europoje 
sistemingai neskleidžiama, ta
čiau vyksta nemažai koncertų 
įvairiomis progomis, muzikos 
festivaliuose, knygų mugėse, 
įstojimo į EU proga ir pan. Ap
skritai lietuviška muzika plati
nama pavienių asmenų dėka.

Panaši padėtis yra ir meno 
srityje. Pasauliniu mastu garsus 
yra tik vienas kitas menininkas. 
Savo pranašumu Lietuva šiuo 
metu pasižymi grafikoje, foto ir 
filmo mene. Tapyboje reiškia
mas! neblogai, tačiau ne taip ge
rai, kaip pvz. Latvijoje. Taip pat 
nebloga padėtis skulptūroje ir 
knygų iliustravimo srityje. Vėl 
neblogas balansas - mažas kraš
tas, tačiau nemažai tarptautiniu 
mastu žinomų menininkų kelio
se specialiose srityse.

Lietuviams tiek muzikoje, 
tiek mene būdingas lyriškumas, 
tikslumas, archaiškumas, polin
kis į vienatvę ir filosofavimą. 
Dažnai jie puoselėja mažas for
mas, naudoja gležnesnes, natū
ralesnes medžiagas. Pasakojama 
apie savo tautą ir platesnę Euro
pos erdvę, jaučiama meilė deta
lei, kontempliacinis nusiteiki
mas, skausmo išgyvenimas ir

LEDAS REFRIGERATION
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R. Jareckui
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simbolinės vertybės. Lietuvių 
menas melancholiškas su vilties 
priemaišomis.

Tikybų įvairovė
Istorikas prof. dr. Alfredas 

Bumbliauskas iš Vilniaus kalbė
jo apie Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės konfesinį pliuraliz
mą europietiškame kontekste. 
Prelegento manymu konfesijų 
pliuralizmas klestėjęs LDK ne
turi sau pavyzdžio kituose Euro
pos kraštuose. Jis suskaitė 10 
konfesijų taikiai besireiškiančių 
XVI š. ir vėlesnėje Lietuvoje 
(katalikai - ortodoksai - graikų 
apeigų katalikai -"evangelikai 
liuteronai - evangelikai refor
matai - arijonai - žydai - karai
mai - musulmonai - sentikiai).

Prelegentas pateikė įvairias 
teorijas, bandančias paaiškinti, 
kodėl to meto Lietuvoje viešpa
tavo konfesinis sugyvenimas, 
kurio tokio niekur kitur tuo me
tu nebuvo, taip kad su pagrindu 
galima teigti, kad nuo XVI š. vi
durio europietiškos pakantos 
lopšys buvo Lietuvoje. Jis gvil
deno reformacijos, pavėluotos 
krikščionybės atėjimo, Vidurio- 
Rytų Europos specifikos įtaką 
šiam reiškiniui.

Lietuvos, kaip ir visos Rytų 
Europos, vėlavimas, šio regiono 
luominės visuomenės “dvaro 
absoliutizmas”, Lietuvos buvi
mas ant dviejų pasaulių ribos, 
paaiškina XVI š. konfesinį pliu
ralizmą. Visos šios aplinkybės 
tačiau neleidžia konfesinio pliu
ralizmo pavadinti tolerancija ir 
gretinti jį su XVII š. Olandijos 
reiškiniais. Jis neatitiko apšvie- 
tos amžiaus tolerancijos princi
pų, kurie apėmė visus visuome
nės luomus. Todėl tenka kalbėti 
tik apie toleranciją bajorų luo
me. LDK konfesinė ir kartu kul
tūrinė įvairovė gali tapti šaltiniu 
įvairias nacionalizmo, autorita
rizmo ir totalitarizmo ideologi
jas išgyvenusios Lietuvos atsi
naujinimui, teigė Bumblauskas.

Po visų paskaitų vyko gyvos 
diskusijos, suvažiavimo pabai
goje susumuojant išvadas, ap
žvelgtos suvažiavime keltų temų 
mokslinės perspektyvos.

Koncertas
Šeštadienio vakarą koncertą 

atliko Stuttgaro valstybinėje 
operoje dainuojanti Irena Bespa- 
lovaitė (sopranas) ir Salzburgo 
Mozarteume dirbanti Gaiva 
Bandzinaitė (pianinas). Publika 
buvo sužavėta ir negailėjo ka
tučių.

LKI narių susirinkimas
Lietuvių kultūros instituto 

nariai sekmadienį susirinko ap
tarti einamųjų reikalų. Buvo iš
klausyti pirmininko ir kontrolie
riaus pranešimai, aptarta ateities 
veikla ir patvirtinta valdyba 
ateinančiai kadencijai: dr. Vin
cas Batusevičius, dr. Vilius Lė- 
nertas ir dipl. bibl. Artūras Her
manas, kontolieriumi patvirtinąs 
Petras S. Odinis.

Varšuvos dienraštis Gazeta 
Wyborcza š.m. spalio 28 d. lai
doje rašo: “Viena iš labiausiai 
pastebimų šio šaltojo karo pa
sekmių yra ‘Ad Calendas Grae- 
cas’ Vladimiro Putin vizito Lietu
voje atidėliojimas. Putin prieš 
dvejus metus pakvietimą priėmė. 
Pirmiausia vizitas buvo atidėtas 
dėl Rolando Pakso pašalinimo iš 
valdžios. Putino užsienio kelionių 
sąraše artimiausiame pusmetyje 
Lietuvos vėl nėra.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
politikai nuolat kartoja, kad jie 
nori gerų, bet visų pirma lygia
teisių santykių su Rusija. Pasak 
jų, geriausia pradžia būtų forma
lus Maskvos pripažinimas, kad 
Baltijos respublikos buvo Sovie
tų sąjungos okupuotos.

Rusija atsako, kad jų požiū
riu, pagal tų metų teisę, apie 
okupaciją negalima kalbėti, o 
jeigu baltiečiai siekia santykių 
normalizavimo, perspėja Mask
va, tai turėtų pirmiausia susido
roti su rusų tautinės mažumos 
diskriminacija, žmogaus teisių 
nepaisymu ir Rusijos ekonomi
kos interesų ignoravimu. Rusi
jos krašto apsaugos ministeris 
Sergiej Ivanov neseniai kalbėjo, 
kad Estijos ir Latvijos demokra
tinių normų nesilaikymas sudaro 
Rusijai pavojų. (...)

Nuo nepriklausomybės at
gavimo pavyzdingus santykius 
pavyko išlaikyti tik su Lietuva. 
Tiktai Vilnius pasirašė sutartį su 
Maskva dėl sienų. Prie to prisi
dėjo ir tai, kad rusų tautinė ma
žuma Lietuvoje sudaro vos 6% 
gyventojų, kai tuo tarpu Latvi
joje ir Estijoje rusai ir rusakal
biai ukrainiečiai su kazachais 
sudaro 35-40% gyventojų. Ne
paisant tranzito koridorius iš 
Rusijos į Karaliaučių per Lie
tuvą ši problema ilgai dar kenks 
abiejų kraštų santykiams. Nepa
dėjo ir tai, kad rusai sužinojo, 
jog tranzito klausimąjie gali iš
spręsti tiesiogiai Bruselyje ir 
ėmė Vilnių ignoruoti. Laimei, Eu
ropos komisija atsisakė vesti to
kias derybas aplenkiant Lietuvą”.

Rinkimų atgarsiai
Varšuvos dienraštis Rzecz

pospolita š.m. spalio 25 d. lai
doje rašo: “Darbo partija laimė
jo Lietuvoje rinkimus. Bet tai 
nėra laimėjimas, kuris užtikrina 
krašto valdymą. Antrajame rin
kimų rate daug lietuvių balsavo 
prieš populistinės Darbo partijos 
kandidatus, kuriems vadovauja 
rusas Viktoras Uspaskichas. (...) 
Juodas scenarijus neįvyko; rusų 
multimilijonierius neturės spren
džiamos įtakos ŠAS(NATO) ir 
Europos sąjungos narės poli
tikai. Tai gerai. (...) Iš kitos pu
sės, reikia ieškoti atsakymo į 
klausimą, kodėl taip daug pa
prastų Lietuvos piliečių labiau 
tiki populisto rusų milijonieriaus 

Vilniuje Tuskulėnų parko teritorijoje 2004 m. lapkričio 2 d. buvo atidarytas 
pirmasis Lietuvoje kolumbariumas, kuriame yra palaidoti sovietų 750 
lietuvių laisvės kovotojų palaikai. Iškilmėje dalyvavo katalikų, reformatų, 
ortodoksų dvasininkai ir gausi visuomenė Nuotr. S. Sajausko

AtA
STASIUI VERBICKUI 

iškeliavus amžinybėn, skaudžios netekties valandą 
liūdinčią žmoną VIDĄ, jo seserį LINĄ ir visą šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame -

Algis ir Vanda Ulbinai

pažadams, negu tradicinių parti
jų vadovams, kurie turi Lietuvos 
nepriklausomybei nuopelnų”.

Britų savaitinis žurnalas The 
Economist po pirmojo rinkimų 
rato spalio 16 d. laidoje rašo: 
“Reikėtų tikėtis, kad lietuviai 
savo likimu turėtų būti paten
kinti. Jie turi vieną iš greičiau
siai augančių ekonomikų, o šiais 
metais prisijungė prie Europos 
sąjungos ir ŠAS(NATO). Jie 
niekad nebuvo kaip tauta sau
gesni nuo 17-to šimtmečio. Ta
čiau jie, kaip ir kiti nauji ES-gos 
nariai, yra savo valdžia nepaten
kinti. Pirmajame seimo rinkimų 
rate spalio 10 d. jie nustūmė val
dančiąją centro kairiųjų koalici
ją į antrą vietą. Paskui naujai 
įsteigtą populistinę Darbo parti
ją, kuri pažadėjo pigesnį šildy
mą, didesnius atlyginimus ir di
desnes pensijas. Darbiečiai lai
mėjo 28.5% (...) balsų ir dabar 
rungsis dėl vietos koalicinėje 
valdžioje. (...) Jeigu ponas Bra
zauskas negali sudaryki sandėrio 
su darbiečiais, jis gali bandyti 
įeiti į koaliciją su Tėvynės są
junga bei liberalų ir centro są
junga, tačiau kai kurie jo parti
jos nariai baiminasi, kad išstū
mimas Darbo partijos iš val
džios tik padidins jos populiaru
mą. Jie sako, kad geriau rizikuo
ti priimant ponąUspaskichą, nes 
jį atsakomybė sutramdytų.

ES konstitucija
Toronto lenkų dienraštis Ga

zeta š.m. spalio 12-14 d. laidoje 
rašo: “Lietuva, kaip pirmoji Eu
ropos sąjungos valstybė, ketvir
tadienį ratifikavo sąjunginę 
konstituciją. Ją ratifikavo Lietu
vos seimas. 84 seimo nariai bal
savo už, keturi pasisakė prieš, o 
trys susilaikė.

Sprendimą, kad konstituciją 
ratifikuos seimas, o ne krašto re
ferendumas, praėjusią savaitę 
padarė Lietuvos valdžia. Sku
baus konstitucijos ratifikavimo 
klausimas sukėlė Lietuvoje daug 
diskusijų ir prieštarų. Kai kurie 
tai apibūdina kaip logišką žings
nį, o kiti - kaip ‘tautos išdavi
mą’ bei nepriklausomybės atsi
sakymą.

Sąjungos konstituciją ratifi
kavo dabartinis seimas paskuti
niame posėdyje. Pirmadienį dar
bą pradeda naujos kadencijos 
seimas.

‘Aš manau, kad Lietuvos 
gyventojai strateginį sprendimą 
dėl Lietuvos priklausymo są
jungai padarė praėjusiais metais 
referendumo būdu. Dabar mums 
liko šį sprendimą tik patvirtinti’ 
- pasakė seime jo nariams Lie
tuvos diplomatijos šefas Anta
nas Valionis. (...)

Kitos nuomonės buvo euro
skeptikai. ‘Už kelių minučių nu
stos mūsų valstybė egzistuoti, 
nes mūsų konstitucija liks pa
prastu popierėliu”. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Partizanų pagerbtuvėsc Merkinės kryžių kalnelyje kalba seimo narys
Algis Kašėta Nuotr. A. Garmutės

Kai beržai buvo jauni...

Veikli lietuvė Aliaskoje
Aliaskoje gyvenanti lietuvė skaitė paskaitas

Omahoje ir Atlantoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Daugiau kaip ketvirtį šimt
mečio Aliaskoje gyvenanti lietu
vaitė Svaja Vansauskaitė-Wor- 
thjngton skaitė paskaitas dvie
juose universitetuose - “Univer
sity of Nebraska” Omahoje ir 
“University of West Georgia” 
Atlantoje.

Ši “University of Alaska 
Anchorage” mieste anglų kalbą 
ir literatūrą dėstanti mūsų tautie
tė, dalyvavo 29-je Europinių 
studijų konferencijoje Omahoje, 
kur jos paskaitos tema lietė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

Svaja yra vaikaitė žymiojo 
Lietuvos valstybininko, buvusio 
Lietuvos teisingumo ministerio 
Stasio Šilingo, kuris, kalintas 
Rusijos kalėjimuose, tik prieš 
mirtį galėjo grįžti į savo kraštą. 
Apie šį neeilinį vyrą Svaja irgi 
dažnai užsimena savo paskaito
se, o neseniai viename amerikie
čių mokslo žurnale išspausdino 
ilgą rašinį.

Kai ji tarp minėtų konferen
cijų buvo sugrįžusi į savo buvu
sius namus Čikagos priemiestyje 
Lyons, pavyko su ja pasikalbėti 
apie gyvenimą Aliaskoje bei jos 

Aliaskoje gyvenanti lietuvė Svaja 
Vansauskaitė-VVorthington savo tė
vų namuose prie Čikagos esančia
me Lyons miestelyje

Nuotr. E. Šulaičio—. — — — — — — — -^i
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norą paskleisti žinias apie ko
munistų priespaudą Lietuvoje, 
suardžiusią ne tik jos šeimos, 
bet ir kitų lietuvių gyvenimus. 
“Kiek tik galėsiu, stengsiuosi, 
kad amerikiečiai sužinotų, kiek 
turėjo iškentėti mano senelis iš
trėmime (ten žuvo jos senelė ir 
viena mamos sesuo)”, kalbėjo 
Svaja.

Ji šį kartą keliavo kartu su 
savo vyru Robertu, irgi gyve
nančiu šalia Anchorage esančia
me - Chugiak miestelyje. Jiedu 
apsigyveno čia Svajos tėvo - 
Mykolo Vansausko name (moti
na mirė prieš 4 metus). M. Van- 
sauskas, kuris gruodžio 18 d. 
minės savo 96-jį gimtadienį, ne
seniai savo kitos dukros Riman
tės palydėtas sugrįžo nuolati
niam apsigyvenimui į Lietuvą.

Mykolas nėra eilinė asme
nybė. Šis 1908 m. gruodžio 
mėn. 18 d. Cicere gimęs vyras, 
būdamas 4 metų amžiaus tėvų 
buvo parvežtas Lietuvon ir čia 
išgyveno iki antrosios rusų 
okupacijos, kai reikėjo bėgti nuo 
atėjūnų. Jo žmona buvo vyriau
sioji ministerio S. Šilingo vy
riausioji dukra Laima. Po karo 
metų Vokietijoje jis vėl grįžo į 
Cicero miestą, o tada persikėlė į 
kaimyninį Lyons miestelį, kur 
išgyveno iki grįžimo Lietuvon.

Sulaukęs garbingo amžiaus 
Mykolas dar labai domėjosi vis
kuo, kas lietuviška - skaitė 
spaudą, knygas. Jis paliko gau
sią biblioteką, kurios dalį pasi
ėmė dukra Svaja, o kitus daly
kus sakė persiųs į Lietuvą.

Svaja ateinančių metų pa
vasarį - kovo mėnesį su vyru 
žada keliauti į savo tėvynę, kuri 
dabar jai bus dar brangesnė, nes 
joje ji ras savo tėvą.

Beje, S. Worthington šiemet 
dažniau turėjo lankytis Čikago
je. Rugpiūčio mėn. antroje pusė
je ji čia atvyko rūpintis savo te
tos Galindos Šilingaitės laidotu
vėmis.

ANTANINA GARMUTĖ

Klausantis šios partizanų 
dainos, ypač kai ją dainuoja 
dzūkė Aldona Bernatavičienė, 
nejučiomis drėksta akys. Ir dai
nos žodžiai, ir krištolinio tyru
mo balsas žadina kilnius jaus
mus, primena nepamirštamus 
įvykius. Tarsi grįžta tos dienos, 
kai Dzūkijos miškuose aidėjo 
šūviai, kai sraunusis Merkys ant 
ledo lyties nešė žūstančių parti
zanų daiktus, tarp kurių buvo 
Aldonos tėvo maldaknygė... Po 
kelių dešimtmečių Merkinės 
kryžių kalnelyje Aldonai buvo 
įteikta ši tėvo relikvija. O anuo
met jos vaikystę lydėjo ešelonas 
į Sibirą, močiutės bado mirtis, 
nepakeliami darbai vergų sto
vykloje...

Nuo partizaninio karo pra
džios praėjo 60 metų. Šią sukak
tį iškilmingai paminėjo likę gyvi 
Laisvės kovų dalyviai ir jų arti
mieji. Dainavos krašto partizanų 
pagerbimas įvyko Merkinėje ir 
prasidėjo, kaip įprasta, šv. Mi- 
šiomis; jas aukojo kun. Robertas 
Rumšas. Po to eisena patraukė į 
kryžių kalnelį. Jame, buvusio 
stadiono vietoje okupantai ir jų 
pakalikai užkasė apie 700 nu
kankintų ir nužudytų partizanų 
palaikus. Dabar jiems atminti 
skambėjo dainos, giesmės, gy
vųjų padėka. Dainavos apygar
dos vadas Kazimieras Savičius 
teisingai pastebėjo, kad kovose

Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė prie paminklo savo tėvui - parti
zanų vadui A. Ramanauskui-Vanagui Merkinės kryžių kalnelyje

Nuotr. A. Garmutės

Lietuvių centras Airijoje
Steigiamas lietuvių katalikų sielovados centras Dubline

Užsienio lietuvių katalikų 
sielovados delegatas prelatas 
Edmundas J. Putrimas lankėsi 
Dubline, Airijoje. 2004 m. ge
gužės ir spalio mėn. Ten jis ta
rėsi su Airijos vyskupų konfe
rencija, Dublino arkivyskupu 
D. Martin, Lietuvos ambasados 
atstove I. Bričkovskiene ir vie
tiniais lietuviais. Buvo nutarta 
steigti lietuviams katalikams 
sielovados centrą Dubline.

Sielovados centras bus 
įsteigtas paskirtoje parapijoje 
centriniame miesto distrikte. 
Paskirtas kunigas iš Lietuvos 
aptarnaus lietuvius Dubline ir 
kitas lietuvių bendruomenes 
Airijoje.

Spalio 23 d. Dublino pro- 
katedroje pirmą kartą buvo at
našautos Mišios lietuvių kalba. 
Po Mišių buvo pasitarimas su 
lietuviais veikėjais iš Dublino. 
Bray Portlaoise, kitų miestų, 
Lietuvos diplomatine atstovy

su okupantais žuvę partizanai 
savo ištverme, drąsa ir ištikimybe 
Tėvynei iškovojo Lietuvos ne
priklausomybę, o “susirinkę čia 
gyvieji Laisvės kovų dalyviai - 
pirmieji ir tikriausi atkurtos nepri
klausomybės signatarai”.

Laikas negailestingai retina 
šiandien dar gyvų kovotojų gre
tas. Todėl branginame kiekvieną 
susitikimą su jais. Tokia pat - 
žvali ir energinga išliko “ešelo
nų sesė” Aldona Bernatavičienė. 
Švelni, saulėta šypsena žaidžia 
jos lūpose - tarsi nebūtų nei me
tų naštos, nei sveikatos sutriki
mų, nei pastarųjų išgyvenimų 
bei įtampų, kai teismuose per 
keletą metų teko atsikovoti tėvų 
paliktą (jai - vienturtei dukrai - 
o ne giminaičiams!) nuosavybę 
- namelį Mardasavo kaime, 
Merkio pakrantėje... Ten, kur tė
vų krauju palaistyta žemė bylojo 
ir bylos vaikaičiams tai, ko ne
valia pamiršti.

Partizanų pagerbime Merki
nėje dalyvavo ir kalbėjo legendi
nio Lietuvos partizanų vado gene
rolo Adolfo Ramanausko-Vanago 
(1918-1957) duktė Auksė Raina- 
nauskaitė-Skokauskienė. Prisimin
dama savo vaikystę ir partizanų 
auką Tėvynei, ji pakartojo tėvo 
žodžius: “Už laisvę žuvusiems 
mirties nėra”.

Šventa tiesa. Jie žuvo “kai 
buvo beržai dar jauni”. JIE - 
AMŽINAI GYVI.

be, naujai įsikuriančia Airijos 
lietuvių laikraščio “Saloje” re
dakcija.

Lietuvos ambasados Dubli
ne žiniomis, šiuo metu yra per 
20,000 lietuvių, gyvenančių Ai
rijoje, ir apie 4000 Dublino 
mieste. Rugsėjo mėn. buvo pra
dėta šeštadieninė lituanistinė 
mokykla Lietuvos ambasados 
patalpose.

Gegužės 6 d. Lietuvos at
stovybėje įvyko Airijos Lietu
vių Bendruomenės slegiamasis 
posėdis, kuriame dalyvavo vie
tiniai lietuviai, bendruomenės 
pradininkas Linas Jakučionis, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos Londone klebonas kun. Pet
ras Tverijonas ir PLB valdybos 
narys prel. E. Putrimas. Šiuo 
metu ALB yra oficialiai regist
ruojama Airijos valdžios įstai
gose,

Prel. Edmundas J. Putrimas

Tarp partizanų pagerbtuvių Merkinėje dalyvių (4-ta iš dešinės) Aldona Bernatavičienė-Kondrataitė, kurios 
tėvas Tomas Kondratas-Šernas žuvo mūšyje su okupantais prie Merkio, ir ledo lytis išplukdė partizano 
maldaknygę Nuotr. A. Garmutės

Lietuvių kalba dabartinėje Lenkijoje
Manoma, kad lietuviškai kalbančių Lenkijoje esama apie 12,000

IRENA GASPERAVIČ1ŪTĖ

Kiek žmonių kalba 
lietuviškai?

Manoma, kad tie, kurie lai
ko save lietuviais, buriasi į lietu
vių kultūrinį gyvenimą, leidžia 
savo vaikus į lietuviškas mo
kyklas, tie ir šeimose bendrauja 
lietuviškai. Tačiau siūlyčiau pa
žvelgti į 2002 m. Lenkijos vi
suotinio piliečių surašymo re
zultatus. Palenkės vaivadijoje 
lietuvių tautybės esą užsirašė 
5,200 žmonių, tačiau 5,400 as
menų teigė, kad jų šeimos ben
dravimo kalba yra lietuvių. Va
dinasi 200 žmonių nelaiko savęs 
lietuviais, nors lietuvių kalba 
yra jų šeimos bendravimo kalba. 
Reiškinys atvirkštinis nei JAV, 
Didžiosios Britanijos ar Austra
lijos bendruomenėse, kur trečio
sios ar ketvirtosios kartos lietu
vių emigrantų vaikai dažnai sa
vo gimtosios kalbos nebemoka 
arba moka prastai, tačiau jaučia
si esą lietuviai. Matyt, apsi
sprendimą lemia valstybių poli
tika svetimtaučių atžvilgiu.

Dar vienas esminis Lenkijos 
piliečių surašymo rezultatas. Vi
soje Lenkijoje lietuviais užsirašė 
tik 5,846 žmonės. Vadinasi, tik 
apie 600 surašytų lietuvių gyve
na ne Palenkės vaivadijoje, ne 
etninėse žemėse. Turint omeny
je pokario emigraciją iš Lietu
vos bei Suvalkų krašto lietuvių 
migraciją į miestus ieškoti darbo 
ir pastarojo dešimtmečio Lietu
vos piliečių išvykimą šis sura
šytųjų skaičius yra stulbinančiai 
mažas.

Dar vienas skaičius - Palen
kės vaivadijoje 18,000 piliečių 
neįmanoma buvo nustatyti tau
tybės, kadangi jie neatsakė į 
klausimą apie tautybę, taip pat 
18,000 gyventojų nenustatyta, 
kokią kalbą vartoja namuose.

Nuomonei, kad surašymo 
duomenys vis dėlto nėra iki galo 
objektyvūs, pritaria ir Lenkijos 
valdžia. Pats faktas, kad visos 
Lenkijos mastu net 774,900 ne
nustatyta tautybė ir 772,200 kal
ba, kurią vartoja namuose, liudi
ja Lenkijos visuomenėje vis gy
vuojantį nepakantumą kitatau
čiams. Nustatyta ir nemažai at
vejų, kai surašinėtojai nepa- 
klausdavo šių, taip svarbių tauti
nėms mažumoms, klausimų, bu
vo ir kitokių pažeidimų. Todėl 
vadovautis surašymo rezultatais 
kalbant apie tikrą skaičių, nede
rėtų ir reikia manyti, kad vien 
tik Suvalkų trikampyje gyvena 
apie 12,000 lietuvių tautybės 
žmonių, kurių bendravimo kalba 
yra lietuvių.

Paminklas Aukštuosiuose Paneriuose sovietmečiu sušaudytiems lietuviams atminti. Prie paminklo - lankyto
jas Feliksas Mockus iš Kanados

Nors surašymo rezultatai 
tikrai neatspindi lietuvių skai
čiaus, tačiau akivaizdžiai liudija 
tautinio sąmoningumo stoką bei 
vykstančius asimiliacijos proce
sus, kurie šio krašto gyvento
jams matomi “gryna akimi”.

Lenkijos lietuvių bendruo
menė laikosi nuomonės, kad es
minį vaidmenį tautiniam sąmo
ningumui išsaugoti atlieka mo
kyklos lietuvių mokomąja kal
ba. Ypač mokymas per visas 
mokymo pakopas nuo darželio 
iki vidurinės mokyklos ir bran
dos egzaminai. Vykdomas nuo
seklus auklėjamasis darbas ir 
gimtosios kalbos mokymas lei
džia manyti, kad lietuvių bend
ruomenė su gimtąja lietuvių kal
ba dar kurį laiką bus išsaugota.

Lietuvių kalba mokyklose
Teisę mokytis gimtosios kal

bos Lenkijoje garantuoja tarp
tautiniai teisės aktai, tokie kaip 
Europos tarybos sisteminė tauti
nių mažumų apsaugos konven
cija, 1994 metų Lenkijos ir Lie
tuvos draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo su
tartis, Lenkijos vidaus teisės ak
tai, pirmiausia konstitucija. 
Švietimo sistemos įstatymas bei 
Nacionalinės edukacijos minis
terio potvarkiai.

Nuo 1989 metų, kai pradėjo 
steigtis lietuviškos mokyklos ir 
Seinų valsčiuje (Krasnagrūdos 
mokykla), iki 1998 metų, gali
ma sakyti, Lenkijos lietuvių 
švietimas buvo sutvarkytas ne
blogai. Juolab svarbu, kad lietu
vių kalbos pradėta mokyti ir 
paribio kaimų mokyklose, kur 
lietuviai buvo tikra mažuma. 
Pavyzdžiui, Ramoniškių mo
kykloje lankyti lietuvių kalbos 
pamokas atsirado norinčių vaikų 
iš mišrių šeimų. Tai buvo vie
nintelis kaimas Krasnopolio 

Žiedų vainiku pagerbiami Lietuvos Vietinės rinktinės žuvę kariai, 
kuriems pastatytas paminklas Panerių miške, kanadiečių vardu

valsčiuje, kur buvo mokoma lie
tuvių kalbos, kur dar nemažai 
šeimų namuose kalba lietuviškai.

Prieš pradedant įgyvendinti 
Lenkijos švietimo reformą, t.y. 
iki 1998 m., lietuvių kalbos arba 
lietuvių kalba mokėsi apie 1,000 
mokinių.

Pradėjus 1998 m. švietimo 
reformą Lenkijos lietuvių švie
timas ėmė griūti. (...)

Dėl įvairių priežasčių mažė
ja vaikų, besimokančių lietuviš
kose mokyklose skaičius. 2004- 
2005 m. jų yra 755. (...)

Punsko Kovo 11-osios lietu
vių licėjus per beveik penkias
dešimt gyvavimo metų yra at
likęs nepaprastą vaidmenį. Ši 
mokykla Punsko ir Seinų kraštui 
išugdė nemažą būrį inteligenti
jos ir, manoma, kol ji dirbs, tol 
bus gyva ir lietuvių bendruome
nė. Šiuo metu stengiamasi užtik
rinti jam tinkamą bazę, t.y. 
pastatyti priestatą, nes kol kas ši 
mokykla dirba patalpose, nuo
mojamose iš Punsko pagrindi
nės mokyklos.

Periodinė spauda ir knygos
Šeštajame dešimtmetyje Len

kijoje prasidėjus politiniam atša
limui bei leidus tautinėms ma
žumoms kurti draugijas tautiniu 
pagrindu (aišku partijos “globo
jamas”), buvo leista kiekvienai 
tautinei mažumai turėti po lei
dinį gimtąja kalba. Tokio spren
dimo tikslas buvo visai kitas nei 
pačių tautinių mažumų: norėta 
supažindinti tautines mažumas 
su socialistinės santvarkos “pa
siekimais” jų gimtąja kalba. 
Taip 1960 metais išleistas pir
masis Aušros numeris. Tuomet 
Aušrą leisdavo vieną ar du kar
tus per metus. Vėliau pasiro
džius pačių lietuvių leidžia
moms ir niekieno necenzūruo-

(Nukelta į 4-tą psl.)

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių
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LAISVOJE TĖVfflĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
FORUMO VADOVAS - IŠ 

LIETUVOS
Didžiausios Europoje jaunimo 

organizacijos Madride susirinkęs 
visuotinis forumas savo pirmininku 
išrinko Lietuvos jaunimo organiza
cijų tarybos atstovą Renaldą Vais- 
brodą. Naujasis pirmininkas yra 23 
m. amžiaus, jauniausias iš visų, va
dovavusių 26 metus veikiančiai or
ganizacijai ir pirmą kartą išrinktas 
atstovas iš Baltijos valstybių. R. 
Vaisbrodas Vilniaus universitete 
įgijo politikos mokslų bakalauro 
laipsnį, dabar studijuoja tarptau
tinės komunikacijos magistratūroje. 
Buvęs Lietuvos moksleivių sąjun
gos pirmininku Lietuvos jaunimo 
organizacijų taryboje 2003 m. buvo 
išrinktas Europos jaunimo forumo 
vicepirmininku. Ši nevyriausybinė 
organizacija vienija 96 aktyviausias 
tarptautines jaunimo organizacijas, 
atstovauja jaunimui Europos sąjun
gos institucijose bei Jungtinėse 
Tautose.

TOLERANCIJOS KELIAS
Lapkričio 16d., Tarptautinę to

lerancijos dieną, Lietuvos diploma
tai, politikai ir moksleiviai daly
vavo projekte ‘Tolerancijos kelias” 
Vilniaus Gedimino prospekte. Da
lyviai Savivaldybės aikštėje spalvi
no kartonines dėžes, išrašydami 
mintis apie pagarbą žmogui, jo lais
vei ir kitoniškumui. Kiekvieno su
kurta “plyta” ir iš jų sudėliotas 
bendras kelias simbolizuoja suau
gusiųjų ir vaikų troškimą gyventi 
atviroje visuomenėje. Pilietinės ak
cijos tikslas - pademonstruoti pa
garbą įvairių grupių kultūrai ir ver
tybėms, skatinti tolerantiškesni po
žiūrį į skirtingas tautines bendrijas 
bei pažeidžiamas socialines grupes. 
Renginį organizavo Tarptautinės 
komisijos Nacių ir sovietinio oku
pacinių režimų nusikaltimams Lie
tuvoje įvertinti vykdantysis direk
torius Ronaldas Račinskas. Jo teigi
mu, pusę amžiaus Lietuvoje trukęs 
totalitarinis režimas siekė visus su
vienodinti, todėl antrą kartą Lietu
voje minint UNESCO paskelbtą 
Tarptautinę tolerancijos dieną sie
kiama pabrėžti asmeninės, tautinės 
ir kultūrinės įvairovės grožį.

LIETUVOS MEDICINOS 
ISTORIJA

Lapkričio 12 d. Lietuvos svei
katos apsaugai nuo 1960 m. vado
vavę ministerial visuomenei pri- 

, statė “Gyvąją medicinos istoriją”, 
kurioje išspausdinta 11 ministerių 
požiūris į sveikatos apsaugą politi
nės bei ekonominės būklės poky
čius, turėjusius įtakos pacientų nuo
taikoms ir medikų darbo sąlygoms. 
Pristatyme kalbėjo dabartinis svei
katos apsaugos ministeris Juozas 
Olekas, nuo 1960 iki 1980 m. 
sveikatos ministerių dirbęs doc. 
Vytautas Kleiza, dr. Antanas Vin- 
kus, iš viso 9 ministerial, kurie ap
gailestavo nepajėgę visus užsibrėž
tus tikslus įgyvendinti, stengiantis 
sudaryti sąlygas, kad visiems gy
ventojams būtų prieinama medici
nos pagalba. Ministeirų teigimu, jų

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LI ETŲ VĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650 

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio ir 
Coilingwoodo apy
linkėse kreipkitės j
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
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► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
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GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
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IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS
PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

darbus žmonės vertino prieštarin
gai, sveikatos apsauga buvo ir yra 
labiausiai visuomenės kritikuojama 
sritis. Tūkstančio egzempliorių ti
ražu išleista knyga iliustruota nuo
traukomis ir papildyta lentelėmis, 
kurios atspindi Lietuvos gyventojų 
sveikatos pokyčius.

GALĖS REIKALAUTI 
ATLYGINIMO

Lapkričio 9 d. Lietuvos seimas 
priėmė Moterų ir vyrų lygių gali
mybių įstatymo pataisą pagal kurią 
diskriminaciją dėl lyties ar seksua
linį priekabiavimą patyrę asmenys 
galės reikalauti iš kaltų asmenų at
lyginti turtinę ar neturtinę žalą. Pa
taisa numato galimybę Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka prisiteisti 
neturinę žalą atsiradusią dėl to, kad 
asmens teisė į garbę, orumą emoci
nį ir dvasinį neliečiamumą buvo 
pažeista, ar asmuo dėl to patyrė 
materialinę žalą. Diskriminuojantys 
veiksmai ar seksualinis priekabiavi
mas gali padaryti asmeniui mora
linę, neturintę žalą sukeliant fizinį 
skausmą psichologinį sukrėtimą 
depresiją emocinę įtampą aplinki
nių pagarbos sumažėjimą. Pagal 
Civilinį kodeksą neturtinė žala atly
ginama tik konkrečių įstatymų nu
statytais atvejais. Jame neribojamas 
nei materialinės, nei moralinės ža
los atlyginimo dydis.

IŠAUGO EKSPORTAS
Lietuvos eksportas per devynis 

šių metų mėnesius, palyginti su tuo 
pačiu 2003 m. laikotarpiu, išaugo 
18%, o importas - 16.5%. Per tris 
šių metų ketvirčius iš Lietuvos 
eksportuota 18.6 bin. litų vertės 
prekių, importuota už 25.45 bin. 
litų. Lietuvos užsienio prekybos de
ficitas sudarė 6.2 bin. litų ir buvo 
12.4% didesnis negu praėjusiais 
metais. Eksportas į 15 senųjų Euro
pos sąjungos valstybių sudarė 
44.9%, o įskaitant visas dabartines 
ES nares - 65%. Eksportas į NVS 
valstybes siekė 16%. Importas iš 
senųjų ES narių sudarė 45.6%, iš 
visų dabartinių - 63.7%, iš NVS 
valstybių - 26.4%. Pagal eksporto 
apimtį tarp svarbiausių Lietuvos 
užsienio prekybos partnerių buvo 
Vokietija, Latvija, Rusija, Šveicari
ja, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir 
Olandija. Pagal importo dydį svar
biausios - Rusija, Vokietija, Lenki
ja, Olandija, Latvija ir Danija. Per 
tris šių metų ketvirčius, palyginus 
su tuo pačiu praėjusių metų laiko
tarpiu, investicinių prekių eksportas 
sumažėjo 20.4^o, o importas padi
dėjo 9.4%.

*
KYLA TRANSPORTO KAINOS

Kauno miesto taryba nuspren
dė branginti visuomeninio transpor
to bilietus. Nuo gruodžio 1 d. 
brangs važiavimas ir Kauno rajono 
maršrutiniais taksi. Važiavimas mi- 
kroautobusik Kauno rajone kainuos 
1.5 litų - 50 centų brangiau negu 
keleiviai moka dabar. Kainos ke
liamos atsižvelgiant į vežėjų prašy
mus, kuriuose pagrindinė kainų pa
kėlimo priežastis - didėjančios ku
ro kainos. Autobusų bilietų brangi
nimo klausimą Kauno rajono taryba 
svarstys metų pabaigoje, naujos 
kainos turėtų įsigalioti nuo 2005 m. 
pradžios. rsj

DF/AA^C four seasons lUZ/F lrx\ REALTY LIMITED

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1 -888-657-4844
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

Hamiltone gyvenantis ilgametis TŽ prenumeratorius Kostas Meškaus
kas 2004 m. lapkričio 8 d. atšventė savo 98-tąjį gimtadienį. Dešinėje - jo 
žmona Liucija, viduryje-jų duktė Aldona Stanaitienė Nuotr. I. Ross

Lietuvių kalba dabartinėje...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

jamos Varsnoms, valdžia, norė
dama atsikratyti to leidinio, Auš
rą “padarė” periodiniu ketvirti
niu žurnalu. Nuo 1989 m. Len
kijai tapus nepriklausoma vals
tybe Aušra pradėta leisti kas 
mėnesį, o po poros metų kas dvi 
savaites. Toks periodiškumas 
išlaikytas iki dabar. Savarankiš
kas Aušros leidimas paskatino 
ieškoti patogiausių leidybos ir 
spausdinimo variantų. 1993 m. 
Punske buvo įkurta “Aušros” 
leidykla ir spaustuvė.

Šiuo metu Aušra finansuo
jama iš Lenkijos centrinio biu
džeto per Kultūros ministeriją o 
leidėja yra Lenkijos lietuvių 
draugija. Kiekvienais metais pa
rengiami projektai ir pagal juos 
suteikiama lėšų. Toks finansavi
mo būdas nėra pats geriausias 
dėl kelių priežasčių. Pirma - 
neaišku, koks bus kitų metų biu
džetas, ir pirmi pinigai perve
dami ne anksčiau kaip kovo 
pabaigoje - susidaro nemažai 
keblumą be to, ministerija nefi
nansuoja redakcijos techninės 
bazės kūrimo bei jos gerinimo, 
kas šiais laikais yra labai svarbu.

Prieš kelerius metus Kultū
ros ministerija siūlė Aušrą leisti 
dviem kalbomis, kad ji galėtų 
pasiekti ir “lietuviškai jau nekal
bančius lietuvius”, o kaimynus 
lenkus supažindintų su lietuvių 
gyvenimu ir prisidėtų griaunant 
nusistovėjus stereotipus. Tačiau 
leidėjas mano, kad Aušros prio
ritetas yra informuoti lietuvių 
tautinę mažumą apie jai aktua
lius įvykius, kelti tautinę savi
monę bei puoselėti lietuvių kal
bą todėl ministerijos siūlymo 
atsisakyta.

Aušros skaitytojų ratas per 
pastarąjį dešimtmetį jau nusisto
vėjęs: Aušra leidžiama 1,000 
egz. tiražu.

Kiti periodiniai leidiniai lie
tuvių kalba: Suvalkietis - ketvir
tinis žurnalas, redaguojamas Su
valkų lietuvių. Jo skaitytojai - 
visų pirma Suvalkų miesto gy7 
ventojai. Suvalkų “Vienybės” 
klubo nariai yra ir žurnalo kū
rėjai, ir korespondentai.

Nuo 1997 m. leidžiamas ir 
atskiras žurnalas vaikams Auš
relė. Tai mėnesinis leidinys, 
platinamas per darželį ir mokyk
las. Jo kūrimo procese dalyvauja 
patys vaikai, tuo visų pirma jis 
ir vertingas.

Nuo praėjusių metų rudens 
Lenkijoje redaguojamas ir “Auš
ros” leidykloje spausdinamas 
Pasaulio lietuvis. PLB valdybos 
sprendimas PL redaguoti ir leisti 
pavesti Lenkijos lietuvių ben
druomenės atstovams yra labai 
svarbus. Tokiu būdu stiprinama 
mūsų bendruomenė, pabrėžia
mas PLB ir mūsų krašto ryšys 
bei įrodoma, kad PLB neabejin
ga šio krašto likimui.

Per pastarąjį dešimtmetį 
“Aušros” leidykla išleido apie 
80 pavadinimų knygų ar brošiū
rų lietuvių kalba. Jų tematika 
labai įvairi - tai memuarai, 
etnografiniai darbai, grožinė li
teratūra, istorija ir pan. Jų auto
riai - daugiausia šio krašto 
žmonės.

Knygos leidžiamos 300-500 
egz. tiražu, ir nors akivaizdu, 
kad “Aušros” leidykla jokiu bū
du neprilygsta “Šaltinio” spaus
tuvei, vis dėlto sudėjus visus 
knygų egzempliorus susidaro vi
sai padori suma apie 35,000 
vienetų.

Finansų knygų leidybai ieš
koma įvairiuose fonduose, Lie
tuvoje ir Lenkijoje. Kartais kny
gos leidžiamos paties užsakovo 
lėšomis ar iš “Aušros” leidyklos 
pelno.

Radijo ir televizijos laidos
Europos taryba prižiūri Sis

teminės tautinių mažumų kon
vencijos vykdymą atskirose ją 
ratifikavusiose šalyse ir ypač 
domisi, kaip Valstybės užtikrina 
tautinėms mažumoms galimybę 
pasinaudoti žiniasklaidos prie
monėmis.

Lenkijoje tautinėms mažu
moms galimybę turėti laidas 
gimtąja kalba visuomeninėje te
levizijoje ir radijuje garantuoja 
Radijo ir televizijos įstatymas. 
Laidos lietuvių kalba rengiamos 
regioniniame Balstogės radijuje 
ir televizijoje. Šiuo metu radijo 
laidos lietuvių kalba transliuo
jamos vieną valandą per savaitę, 
jos girdimos Palenkės vaivadi
joje. Televizijos laidos lietuvių 
kalba rodomos pusvalandį per 
mėnesį per Balstogės TV ir ma
tomos Palenkės vaivadijoje. Jau 
daugelį metų LLB stengiasi, kad 
ir radijo, ir TV laidos būtų trans
liuojamos per centrines radijo ir 
TV stotis ir pasiektų visoje 
Lenkijoje gyvenančius lietuvius. 
Tačiau į šį prašymą nebuvo 
atsižvelgta, argumentuojant ma
žu lietuvių, gyvenančių Lenki
jos gilumoje, skaičiumi. Šiais 
metais Balstogės radijos valdy
ba pasiūlė dar labiau susiaurinti 
lietuviškų laidų transliavimo te
ritoriją ir palikti jas girdimas tik 
Suvalkų apylinkių gyventojams. 
Per kitus 3 Balstogės radijo 
siųstuvus tuo pačiu metu būtų 
transliuojamos laidos lenkų kal
ba. Radijo valdybos direktorius 
savo pasiūlymą argumentavo 
tuo, kad laidos tautinėms mažu
moms mažina radijo klausytojų 
skaičių. Lenkijos lietuvių ben
druomenė nepritarė radijo vado
vybės siūlymui. Šiuo klausimu 
vis dar diskutuojama. Nesusi
pratimų su radijo vadovybe būta 
ir anksčiau. Ypač nesupranta
mas Radijo vadovybės kai kurių 
žurnalistų favorizavimas, kai su
daromos nelygios darbo sąly
gos. (...)
(Sutrumpintas tekstas iš Aušros 
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Autobusėlis, vežantis vasaros stovyklautojus į stovyklavietę prie Šiluvos
Nuotr. I. Ross

Hamilton, ON
HAMILTONO AUŠROS VAR

TŲ PARAPIJA greitu laiku turės 
kunigą vikarą. Diakono Arūno Bra
zausko šventinimas kunigu numa
tytas gruodžio 11 d. Kennebunk- 
porte. Primicinės Mišios vyks Ha
miltone gruodžio 19 d. 3 v.p.p. Po 
Mišių rinksimės į Jaunimo centrą 
kuriame vyks naujojo kunigo svei
kinimai ir iškilmingi pietūs. Norin
čius dalyvauti prašome registruotis 
pas R. Choromanskytę tel. 905 
527-6440. Bilieto kaina $25. Kvie
čiame dalyvauti. Rengėjai

KLKM DR-JOS HAMILTO
NO SKYRIAUS VALDYBA ren
gia išvyką į Kanados vyrų choro 
ORPHEUS kalėdinį koncertą kuris 
įvyks “Hamilton Place”, gruodžio 
17 d., 8 v.v. Programoje taip pat 
dalyvaus Hamiltono vaikų choras ir 
Hamitono jaunimo orkestras. Bilie
to kaina $12. Registruotis pas A. 
Žilvytienę tel. 905 679-4578 arba 
pas D. Enskaitienę tel. 905 628- 
1804. D.G.

VDC KOMITETUI padengti 
siuntinių į Lietuvą išlaidoms auko
jo: $200 - V. Kežinaitis; $20 - G. 
Beržaitienė; $6.80 - Br. Skverec- 
kienė; $5 - R. Pakalniškienė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
dosniai mus parėmusiems daiktais 
ir pinigais. Linksmų šv. Kalėdų!

VDC komitetas
Atitaisymas. TŽ 46 nr. žinutė

je iš Hamiltono, kurioje rašoma 
apie P. Breichmano amžiaus sukak
tį, įsivėlė klaida. Už nuopelnus Lie
tuvai buvo apdovanota, (G. Breich- 
manienė), ne apdovanotas kaip iš
spausdinta. Už klaidą atsiprašome.

London, ON
A.a. POLINA MARIJA BUT

KIENĖ mirė lapkričio 9 d. Marion 
Viloje, eidama 82-sius metus. Ve
lionė buvo pašarvota O’Neil laido
tuvių namuose. Čia susirinko daug 
giminių, draugų ir londoniečių, ge
dulines apeigas'vedė klebonas kun. 
K. Kaknevičius. KLB Londono 
apyl. pirm. A. Švilpa šeimai ir arti
miesiems tarė nuoširdų užuojautos 
žodį visų londoniečių vardu. Velio
nės marti Baiba šiltais žodžiais pri
siminė mirusiąją kaip rūpestingą 
žmoną motiną ir senelę. Jos karstą 
puošė daug gražių gėlių puokščių. 
Laidotuvių Mišios vyko Šiluvos 
Marijos šventovėje lapkričio 12 d. 
susirinko velionės palydėti daug 
žmonių. Mišių metu gražiai pagie
dojo “Pašvaistės” choras. Velionė 
išlydėta amžinam poilsiui Šv. Petro 
kapines, Londone. Liūdesyje liko 
velionės vyras Jonas, sūnų Leono ir 
Jono šeimos, sesuo ir brolis, gyve
nantys Ukrainoje bei kiti giminės ir 
artimieji.

A.a. ONA ABROMAITIE- 
NĖ, 88 m. amžiaus, mirė lapkričio 
7 d. Šv. Juozapo ligoninėje. Velio
nės sudeginti palaikai šeimos atvež
ti į Šiluvos Marijos šventovę gedu
linėms pamaldoms kapkričio 13 d. 
Urną puošė gražiausių rožių puokš
tės. Šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. K. Kaknevičius. Mišių metu 
giedojo “Pašvaistės” choras, solo 
smuiku pagrota Avė Maria, prita
riant vargonų muzikai. Velionės 
palydėti susirinko daug londonie- 
čią draugų ir giminių. Velionės pa
laikai bus palaidoti Čikagoje, šalia 
anksčiau mirusi vyro. Liūdesyje li
ko velionės dukra Rita Vilis su šei
ma, dukra Kristina ir sūnus Jonas 
Abromaitis su šeima bei kiti arti
mieji. Aldona V.

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

JA Valstybės
JAV LB krašto valdybos po- 

sėdžai, kaip rašoma jos pranešime, 
dažnokai vyksta rytinėje Amerikos 
pakrantėje, kur gyvena valdybos 
pirm. V. Vėbraitė-Gust, sekr. G. 
Stankūnienė, valdybos nariai - A. 
Dzikas, E. Vaišnienė, L. Karosienė 
ir kiti darbuotojai. Krašto valdyba 
gauna daug informacinių laišką 
ypač spaudos iš fondą parapiją LB 
apylinkių. Yra rengiamos radijo va
landėlėms programos. Rūpinamasi 
Dainų švente, įvyksiančia 2006 me
tais. Kitais metais sueina Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 15 me
tų sukaktis. Planuojama, kaip ją pa
minėti. Yra skelbiamas LB apy
linkių žiniasklaidos konkursas: ap- 
linkraščią laikraštuką tinklalapių 
sklaidos. Premijoms yra paskirta 
2000 dol. Bus sudaryta JAV LB 
krašto valdybos ir Lietuvos tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
vertinimo komisija. LB apylinkių 
žiniasklaidos pavyzdžius siųsti šiais 
adresais: V. Bagdonavičienė, T. 
Kosčiuškos gatvė, LT-1100 Vil
nius, Lithuania, arba: G. Stankūnie
nė, 329 Congnewaugh Rd., Cos 
Cob, CT, 06807. Paskutinė data 
konkurso medžiagai gauti - 2004 
m. gruodžio 31 d.

Gudija
Pelesos lietuvių vidurinė mo

kykla rugsėjo 1 d. mokslo metus 
pradėjo pamaldomis Šv. Lino šven
tovėje. Kun. K. Krikščiūnaitis atna
šavo Mišias ir pasakė pamokslą. Ja
me pasveikino mokinius su mokslo 
metų pradžia, linkėdamas stropiai 
mokytis. Mokykloje iškilmes pra
dėjo direktorius A. Švelnys. Sugie
doti Gudijos ir Lietuvos himnai. 
Pirmokams įteiktos kuprinės su 
mokslo priemonėmis. Mokykla 
taipgi sulaukė naujų mokytojų - M. 
Grišanaitės ir V. Palavinkos. Abi 
buvusios šios mokyklos mokinės ir 
baigusios pedagogikos mokslus 
Vilniaus universitete.

Mokslo metus pradėjo Pelekų 
ir Vainiūnų sekmadieninės mokyk
los. Į Pelekų mokyklą atvyko 12 
mokinią o į Vainiūnų - 20. Moki
nius į mokyklą atlydėjo jų tėvai. 
Abiejose mokyklose darbuojasi 
mokytoja S. Pauliukienė. Mokslo 
metų pradžios proga mokinius pa
sveikino Breslaujos rajono lietuvių 
bendruomenės “Rytas” pirm. I. Kri- 
velienė. Vasarą mokiniai atostoga
vo šaulių stovykloje Utenos rajone. 
Mokiniai taipgi lankėsi Vilniuje ir 
kituose Lietuvos miestuose. Pelekų 
ir Vainiūnų gyventojai nepraranda 
vilties, kad bus įsteigta lietuviška 
mokykla, kurioje visus dalykus mo
kiniai galės mokytis lietuvių kalba. 
Taipgi pageidaujama, kad šias vie
toves lankytojų Gudijos lietuvių 
laikraštis Lietuvių godos.

(Lietuvių godos, 2004 m., 9 nr,)

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazija 

Vokietijoje mokslo metus pradėjo 
rugpjūčio 30 d. Buvo pakeltos Eu
ropos sąjungos, Vokietijos ir Lietu
vos vėliavos. Ta proga dovanų at
vežė Bensheimo elektros ir dujų 
bendrovės pirmininkas dr. P. Muel
ler ir gimnazijos diretoriui A. Smi
tui įteikė 5000 eurų čekį. Ši bend
rovė kasmet apdovanoja kurią nors 
Bergtras apskrityje pasižymėjusią 
instituciją. Pasak aukotojo, ši mo
kykla gražiai atstovauja savo tėvy
nei ir pasižymi europietiška orien
tacija auklėdama dviejų tautų vai
kus. Paramą pažadėjo ir Hesseno 
parlamento krikščionių demokratų 
atstovas Europos komisijoje J. Rie- 
bel, šios komisijos pirmininkas A. 
Lenz bei minėto parlamento narys

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT TZ'A*9 lietuvių kredito
1 tVL'TVTY 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 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki 0.75% 
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dr. P. Lennert. Svečiai apžiūrėjo 
gimnaziją bendrabutį ir pilį. Susi
pažino su gimnazijos veikla, stebė
josi, kaip lietuviai taip ilgai galėjo 
išlaikyti savo mokyklą. Jiems padė
kojo gimnazijos direktorius A. 
Šmitas, kartu primindamas, kad. 
sumažėjus užsienio lietuvių au
koms, bendrabutis atsidūrė sunku
muose. Vokiečiai pažadėjo ir toliau 
remti gimnaziją bei paieškoti ir 
naujų šaltinių paramai bendrabu
čiui. Taipgi gimnaziją aplankė Eu
ropos sąjungos parlamento narys 
dr. W. Klinz su savo draugais. Su 
gimnazijos vadovybe aptartos gali
mybės, kaip šią gimnaziją Punsko 
Kovo U-tosios licėjų ir Rygos lie
tuvių vidurinę mokyklą galėtų pa
remti Europos sąjungos fondai. 
Šiais mokslo metais gimnaziją lan
ko 194 moksleiviai iš Lietuvos, Ru
sijos, Lenkijos, Šveicarijos, Brazili
jos, Argentinos ir Vokietijos.
(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 10 nr.)

Australija
A.a. dr. Sofija Valentina Bi- 

rietaitė-Ambrozienė, 88 metą mi
rė birželio 12 d. Berry miestelyje, 
netoli Sidney miesto. Velionė gimė 
1915 m. lapkričio 26 d. Smolenske, 
Rusijoje. Tėvai grįžo į Lietuvą 
1917 m. ir apsigyveno Kybartuose. 
1933 m. Sofija baigė Kybartų gim
naziją ir tais pačiais metais įstojo į 
Vytauto Didžiojo universitetą Kau
ne studijuoti medicinos. Studijas 
sėkmingai baigė 1939 m. ir, atlikusi 
praktiką ligoninėse, pradėjo dar
buotis dr. V. Kuzmos klinikoje chi
rurgijos asistente. 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją ir apsigyveno 
Wiurtembergo apylinkėse, vėliau 
patekusiose į prancūzų zoną. Pran
cūzų okupacinė valdžia dr. S. Birie- 
taitę pakvietė vadovauti išvietintųjų 
medicinos skyriui Reutlingene. Ji 
gydė ligonius ir pasižymėjo savo 
jautrumu bei pagalba patekusiems į 
vargą. 1946 m. sukūrė šeimą su 
Povilu Ambroza, tarnavusiu pran
cūzų okupacinei valdžiai. Am- 
brozos 1949 m. atvyko į Australiją. 
Velionė, baigusi dvejų metų sutartį 
Sidnio ligoninėje kaip slaugė, 1954 
m. įstojo į Sidnio universitetą ir 
1957 m. baigusi akreditacijos kur
sus, gavo australikšą medicinos 
diplomą. Dr. S. Ambrozienė medi
cinos praktika vertėsi Sidney mies
to viename priemiestyje ir čia dar
bavosi iki 1972 m. Tais metais nu
sipirko ūkį netoli Beny miestelio. 
Vyras norėjo auginti lenktyninius 
arklius, bet staiga 1976 m. mirė. 
Velionė toliau pasiliko gyventi Ber
ry miestelyje, susiradusi draugų ra
telį. Laiką leido daug skaitydama, 
taipgi mėgo meną ir klasikinę mu
ziką. Praėjusių metų pabaigoje ma
žos problemos virto didelėmis ir 
reikėjo ilgus mėnesius praleisti li
goninėje. Ligonė silpnėjo ir birželio 
12-tosios rytą atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Gedulines Mišias Berry St. 
Patrick šventovėje atnašavo kun. P. 
Flaherty. Velionės pageidavimu, 
jos palaikai pasiųsti į Lietuvą ir 
brolio šeimos palaidoti šalia tėvų.

(Mūsųpastogė, 2004 m., 38 nr.)

Lenkija
Seinuose, kaip rašoma Lenki

jos spaudoje, dar šiais metais bus 
įsteigtas Seinijos muziejus buvu
siuose Seinų vyskupų rūmuose. 
Muziejaus steigėjai tikina, kad jau 
yra sukaupę nemažai medžiagos, 
susijusios su Seinais ir jo kraštu. 
Vyskupų rūmų savininkas Seinų 
parapijos klebonas mielai sutiko 
muziejaus reikalams perduoti antrą 
pastato aukštą. Pasak vieno muzie
jaus steigėjo S. Buchowski, šis mu
ziejus visų pirma populiarins Seinų 
kraštą ir sutelks įvairių kultūrų pali
kimą. Finansinės paramos tikimasi 
gauti iš Seinų miesto ir Europos są
jungos fondų. J.Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............4.30%
nekiln. turto 1 m...........4.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu
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Naujas “Laisvės kovų archyvo” numeris
HENRIKAS KUDREIKIS

Laisvės kovų archyvas pra
dėtas leisti atstatytos nepriklau
somybės pradžioje. Sudaryta jau 
didelė partizanų kovų bibliote
ka. Kiekviena šio archyvo kny
ga viena už kitą įdomesnė. Sį 
didžiulį darbą atlieka Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių są
junga.

Numerį 36-tą parengė Jani
na Semaškaitė. Jos žodžiai: 
“Galbūt ne visi jie gali didžiuo
tis dideliais žygdarbiais ir per
galėm, tačiau viskas jų gyveni
me buvo tikra šventė: meilė ir 
skausmas, kova už laisvę ir ne
priklausomybės viltis, nes tik jie 
tragišku tėvynei metu buvo mū
sų balsas. Jie tik jie buvo tikra 
gyva, pasipriešinusi smurtui 
Lietuva”.

Janina Semaškaitė, naudo
damasi Obelių istorijos ir Rokiš
kio krašto muziejuose esamais 
dokumentais, nukelia skaitytoją 
į partizanų būtį. Ji rašo labai pa
traukliai ir kartais jaučiasi poe
zijos atskambiai.

Skaudu skaityti apie tautos 
išdavikus, kurių juodi darbai la
bai plačiai knygoje nušviesti.

Daug rašo apie Latvijos pa
sienyje kartu kovojusius broliš
kų tautų partizanus. Latvių par
tizanų vadas Juozapas Fricas, tik 
sumušęs okupantų kariuomenės 
dalinį, krinta nuo išdaviko-smo-

Anapilio sodybos vaikų choras “Gintarėliai”, vadovaujamas Deimantės 
Grigutienės, atlieka programą “Rudens popietėje” Toronto Lietuvių 
Namuose š.m. lapkričio 7 d.

Sakralinės muzikos festivalis
VYTAUTAS KUTKEVIČHJS

Jurbarko Švč. Trejybės šven
tovėje spalio 9 d. įvyko antrasis 
sakralinės muzikos festivalis Te 
Deum landomus (Tave, Dieve, 
garbinam). Festivalio organiza
toriai buvo Jurbarko kultūros 
centras ir Vadžgirio (Jurbarko 
raj.) sakralinės muzikos ansamb
lis. Šį muzikinį renginį rėmė Jur
barko A. Sodeikos muzikos mo
kykla, Turizmo ir informacijos 
centras, keletas akcinių bendrovių 
ir individualių įmonių.

Festivalio iniciatorė - Vadž
girio sakralinės muzikos an
samblio vadovė Lina Lukošienė 
pareiškė, kad šiuo renginiu no
rim parodyti, kaip Viešpatį gali
ma garbinti ir klasikine, ir šiuo
laikine, ir liaudiška muzika, taip 
pat ir temperamentingais krikš
čioniškų Afrikos tautų ritmais.

Festivalis buvo pavadintas li
turginio himno vardu Te Deum 
laudanius. Šis himnas sukurtas 
prieš IV š. ir buvo išgarsintas Mi
lano vyskupo šv. Ambraziejaus.

Iš Vilniaus atvykęs choras 
“Schola Gregoriana Vilnensis”, 
vadovaujamas Živilės Stonytės, 
festivalį ir pradėjo himnu Te 
Deum laudamus. Šis meninis 
kolektyvas gražiai atliko tokius 
nelengvus kūrinius, kaip anti
foną Salve Regina ir introitą Da 
paceni. 

Prie Lietuvos Vietinės rinktinės žuvusiems kariams pagerbti paminklo Panerių miške. Kairėje - Antanas 
Paulavičius, Vietinės rinktinės Kauno apskrities pirmininkas. Paminklas pastatytas Lietuvos valdžios lėšomis

Nuotr. V. Zujaus

giko rankos. Šis vyras kovėsi 
kartu su lietuvių partizanų grupe.

1944 m. gruodžio 25-tą, po 
garsių Antazavės šilo kautynių, 
Antanas Streikus ir Kazys Ra
manauskas su partizanų būriais, 
apie 100 vyrų, persikėlė į Latvi
jos miškus. Ten susijungė su 
latvių partizanais ir kovojo su 
okupantų kariuomene. 1945 m. 
rugsėjo 28-tą Raudinės miške, 
prie Latvijos sienos, Antanas 
Streikus įsakė partizanams verž
tis iš apsupties, o pats liko deng
ti jų pasitraukimo. Žuvo mūšyje 
kartu su dvylika vyrų. Būriui 
vadovauti ėmėsi jo sūnus Juozas 
Streikus. Kova Latvijos pasie
nyje truko keletą metų. Okupan
tai rusų dalinius papildė specia
liai parengtais enkavedistų-smo- 
gikų daliniais. Jie, išdavikų pa
dedami, partizanus išnaikino.

Janina Semaškaitė aprašo 
1949 m. gruodžio 12 d. kauty
nes. Trys jungtiniai partizanų 
būriai, 300 vyrų, dainuodami 
įžygiavo į Panemunio miestelį. 
Labai greitai miestelį užėmė, 
nes okupantai paspruko. Vadas 
paėmė vykdomojo komiteto do
kumentus. Juose trėmimo sąra
šai. Kautynių metu nukauta 12 
komunistų, paimta 30 šautuvų, 1 
kulkosvaidis, galybė šovinių ir 
sprogstamos medžiagos. Par
duotuvėse partizanai pasirinko 
reikalingų produktų. Kai kurie

Vilniečiams nenusileido ir 
vadžgiriečiai. Jų sakralinės mu
zikos ansamblis, diriguojamas 
minėtos L. Lukošienės, vykusiai 
pagiedojo nežinomo autoriaus 
Giesmę prie Barboros Radvilai
tės kapo ir modernią Pietų Af
rikos krikščionių giesmę We are 
marching.

Tytuvėnų moterų ansamblis 
“Darna”, kurio vadovė Rita Če- 
kanauskienė, savo koncertinę 
programą pradėjo L. Abario gies
me Avė Maria. To paties pavadi
nimo giesme savo pasirodymą 
pradėjo ir Jurbarko kultūros cent
ro moterų vokalinis ansamblis 
“Verdenė”, vadovaujamas Da
lios Jonušauskienės. Tą tik jur
barkiečių giedamą Avė Maria 
yra sukūręs talentingas Jurbarko 
pedagogas ir kompozitorius Kęs
tutis Vasiliauskas. “Verdenė” jau 
gyvuoja per 20 metų, įvairių 
konkursų bei festivalių nugalė
toja, sėkmingai koncertavusi dau
gelyje užsienio šalių.

Kauno Vytauto Didžiojo šven
tovės choras “Cantate Domino”, 
vadovaujamas Rolando Daugėlos, 
į savo repertuarą buvo įtraukęs 
nemaža giesmių kurias sukūrė 
lietuvių kompozitoriai - V. 
Bartulis, L. Abaris, V. Miškinis. 
Ypač gražiai nuskambėjo choro 
atlikta N. LaCour giesmė Hodie 
Christus natus ėst. Taip sakrali
nės muzikos atlikėjai įsimintiną 
šventę padovajojo jurbarkiečiams. 

komunistai paimti į nelaisvę, bet 
paleisti, nes pažadėjo daugiau 
okupantams netarnauti. Po kau
tynių partizanai išsiskirstė į ma
žas grupes ir pasitraukė iš Pa
nemunio.

Panašių kautynių šiame ar
chyvo tome randame gana daug. 
Žinoma, daug jų liūdnų su 
dideliais partizanų nuostoliais.

Semaškaitė aprašo partizano 
Povilo Mateikio tragišką likimą. 
Penki partizanai pasirinko mirtį, 
kai rusų kareiviai buvo už kelio
likos žingsnių. Akimirksniu juo
dojo voratinklio tarnai nuspren
dė: “Norit mirti, mirkite visi!”

Enkavedistų ir stribų ordos 
primiausia sudegino dviejų par
tizanų rėmėjų Mateikių sodybas. 
Paskendo liepsnose Albino Zo- 
lubo ir Petro Pajarsko sodybos. 
Kaimo pakrašty, dūminėje pir
kioje gyveno senukai Ulijonas 
Vaičius su žmona. Vaičius 90 
metų amžiaus, žmona kiek jau
nesnė. Senuką nušovė ir įmetė į 
degančią pirkią. Senoji puolė iš 
ugnies traukti vyro kūno, norėjo 
garbingai palaidoti, bet pripuolę 
kareiviai savo auką įmetė atgal į 
ugnį.

Neišvengė tragiško likimo ir 
Povilo Mateikio pusbrolis su 
šeima. Genocido akcijos vykdy
tojai nušovė Balį, nušovė Petro 
Mateikio motiną Teresę. Du ma
žus klykiančius iš baimės vai
kus: trejų metų Algiuką ir ketve- 
rių Nijolytę gyvus įmetė į lieps
nas. Raudančiai senukei Vaičie
nei kareiviai šaltakraujiškai pa
aiškino: “Kam palikti gyvus, jei 
jų tėvai nušauti. O tėvai tuo me
tu dar buvo gyvi ir apie vaikų 
žūtį nežinojo.

Antanina Mateikienė pasa
koja apie kūdikio Vytuko Žu
kausko likimą, kurį, motiną ve
jant saugumiečiams, paliko Lau- 
kesų šventovėje. Jaunos moters, 
vaiko motinos, gyvenimas per
nelyg trumpas ir tragiškas. Par
tizanų ryšininkę Eleną Mockutę- 
Žukauskienę nukankino budeliai 
saugumiečiai.

Šiame archyvo tome randa
me eilę vienas už kitą žiauresnių 
enkavedistų ir tautos išgamų- 
stribų žudynių ir kankinimų. Pa
vyzdžiui, ar šiandien jauni gy
dytojai pajėgtų įsivaizduoti su
dėtingiausią operaciją, kai chi
rurgui už nugaros stovi ginkluo
ti enkavedistai, įsibrovę į opera
cinę su automatais, purvinais 
kareiviškais batais.

Skaitome partizanų pavar
des: Juozas Streikus, Antanas 
Streikus, broliai Kalpokai, Kos
tas Jasinevičius, Povilas Ma- 
teikis, Česlovas Kazakevičius, 
Feliksas Mažeikis, Ženonas 
Liutkus, Kazimieras Akelaitis- 
Vėtra, Gediminas Klyvis, Stasys 
Untulis ir keliolika kitų tautos 
didvyrių, žuvusių kovose ar 
kentėjusių Sibire. Taip pat parti
zanės, ryšininkės, gailestingo
sios seserys, rizikavusios gelbs
tint sužeistus partizanus: Aldona 
Petrylaitė-Jasinevičienė, Bronė 
Pupeikytė-Birutė, Elena Mocku- 
tė-Eglė, Bronė Kaseiienė-Naš- 
laitė, Alma Poškaitė-Kubilienė, 
Ona Akelaitytė-Klyvienė ir kt. 
Taip pat žuvusios, kankintos ar 
praleidusios daug metų tremtyje.

Ar tauta šiandie prisimena 
juos? Tenka abejoti, nes 50-60 
metų sukanka nuo daugumos 
didvyrių mirčių, bet iki šiol ne
matėme nei vieno partizano vei
do Lietuvos pašto ženkluose. 
Prorusiškas ir bolševikinis ele
mentas šiandien valdo daug Lie
tuvos valstybinių įstaigų.

Tremtinių koplyčia Marijampolėje, pastatyta Atgimimo metais toje vie
toje, kur buvo užkasti nukankintų partizanų kūnai. Pamatų akmenys 
buvo sunešti Sibiro tremtinių Nuotr. S. Sajausko,

Lietuva amerikiečių spaudoje
Puikus straipsnis apie Lietuvą “Chicago Tribune”

EDVARDAS ŠULAITIS

Chicago Tribune dienraštis 
savo kelionėms skirtoje sekci
joje (Travel section) jau ne 
pirmą kartą spausdina rašinius 
apie Lietuvą. Tačiau tokio ilgo 
ir puikaus koks buvo išspaus
dintas spalio 24 d. laidoje, dar 
iki šiol nebuvo tekę matyti.

To rašinio autorė, lietuvių 
kilmės amerikietė Karen Torme 
Olson, kuri vasarą viešėjo Lie
tuvoje su amerikiečių jaunimo 
grupe, turėjo progą labiau pa
žinti savo prosenelių kraštą ir 
visa tai sugebėjo gerai perduoti 
daugiau negu du puslapius užė- 
musiame straipsnyje.

Šioje gerai paruoštoje me
džiagoje randame ir nemažai 
nuotraukų (viena iš jų, vaizduo
janti Kryžių kalną, užima net

VANDA KINDERYTĖ- 
BUDRIENĖ

Kai širdgėla,..
Kai širdgėla širdį suspaudžia, 
Kai žemėje dangūs apniunka, 
Tada prie Tavęs prisiglaudžiam, 
Po Tavo kojom suklumpam.

Ir, regis, žvaigždynai atgyja 
Ir liūdesio skraistė nukrinta, 
Pražysta viltys lelijom - 
Dangus ir žemė nušvinta.

Iš Meilės taurės amžinosios 
Atsigertam Tavo gerumo, 
Tu, Višpatie, mums dovanoki, 
Nes kartais akli mes būnam.

Nuskendęs varpas
Laiko žirklės negailestingai 
Mano dienas karpo —
Aš vis ieškau Kiauklių ežere 
Nuskendusio varpo.
Žvelgiu į ežero gelmes,
Ar nepamatysiu
Savo prabėgusių rugsėjų, 
Gal netikėtai rudens vėjas 
Vaikų balsus atneš, 
Ir vėl atjaunės apleisti namai 
Ant ežero kranto, 
O iš gelmės
Aidės nuskendęs varpas, 
Saukdamas mane į darbą...

MINIA
Nereikšmingi prisiminimai

Senoje palėpėje krūvos laiš
kų. Tai - džiaugsmas ir nusivy
limas, tai laimė ir praradimas, 
tai jau praeitis... Laiškai skaityti 
keletą kartų. Laiko dulkės ap
klojo daugtaškius. Neatplėštas 
vokas gražiai apglaistytas kait
riai degusios žvakės vašku. Aš 
žinojau neskaitytojo turinį. 
Šiandien laiškas niekojau nebe
reiškia. Laiko karuselė neša gy
venimą pirmyn.

Senoje palėpėje krūvos laiš
kų... Eikliaisiais žirgais nuplasno
jo mažytės vaikystės svajonės.

Ieškojimai
, Darbai ir rūpesčiai mūsų 
veidus apdengė pilkomis mono
tonijos kaukėmis. Kur tik einu, 
vis matau ponus, dėvinčius kar
navalinius drabužius. O kaip 

trečdalį puslapio), o taip pat ir 
informaciją, kaip nuskristi į Lie
tuvą, duodami viešbučių vardai 
įvairiuose miestuose su kaino
mis bei kitos turistui reikalingos 
žinios.

Pats straipsnis pavadintas 
Lithuania an Adventure in Inde
pendence yra pažintinio pobū
džio, kuriame jo autorė pasakoja 
savo įspūdžius bei išgyvenimus 
krašte, kur yra ir jos šaknys.

Autorė daugiausia rašo apie 
didžiausius Lietuvos miestus - 
Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Bet 
užsimena ir apie Kuršių Neriją 
(ją kažkodėl pristato kaip Curo
nian Spit, o visi kiti pavadinimai 
yra žymimi lietuviškai), Šiaulius 
bei netolimais esantį Kryžių 
kalną. Be to, autorei teko viešėti 
ir Druskininkuose, Grūto parke 
bei kitur, kas irgi atsispindi jos 
rašinyje.

Šiaip ji matytus vaizdus bei 
vietas vertina gana teigiamai. 
Tik kai kurie viešbučiai, kur jai 
yra tekę apsistoti, nepalikę gero 
vaizdo. Tokiais ji mini “Skry
džio” viešbutį netoli Vilniaus 
oro uosto ir viešbutį Šiauliuose, 
kur vyko remonto darbai ir ne
buvo karšto vandens.

Bet tokie dalykai, kaip gali
ma išskaityti iš jos pateikto ra
šinio, nesugadino jos nuotaikos 
kelionėje po Lietuvą.

Karen Torme Olson pažymi, 
kad ji Lietuvon vyko kartu su 
“Snowball” organizacija (jos 
centras Springfield, IL), kurios 
tikslas yra padėti jaunimui. Ji 
taip pat turėjo progą atskirai 
pakeliauti po Lietuvą, dalyvauti 
jaunimo stovykloje pietinėje 
šalies dalyje.

Autorė taip pat duoda žinių 
apie savo prosenelį, kuris 1865 
m. Lietuvoje palikęs savo šeimą 
bei draugus išvyko ieškoti ge
resnio gyvenimo Amerikon. 
Jam tuo laiku buvo 16 m. am
žiaus ir jo pasiryžimas padėjo 
pritapti naujame krašte. Jis mirė 
1932 m. prieš tai spėjęs pabūti 
ūkininku, krautuvės savininku, o 
po to dviejų aukštų namo savi
ninku Čikagos North Lawndale 
apylinkėje.

T ŪR O S
norėtųsi matyti malonius šir
džiai apdarus.

Kantriai ir drąsiai braunuosi 
per gyvenimo brūzgynus. Su
randu. Vakaro tyloje spragsti 
žvakės, kvepia karti ąžuolo gi
lučių kava, kukliais drabužiais 
apsirėdę, susispietusios gyveni
mo vertrybės.

Šypsenos mirtis
Karštų žodžių lavina, ledi

nio vandens liūtys, neapgalvo
tas spjūvis į veidą, netikėta iš
davystė. Per miestą nuskriejo 
sensacija: mirė šypsena. Kaįp 
paprastai, kaltina medikus. Šį 
kartą ne jų klaida. Diagnozė: 
teisingumo audinius mirtinai 
sužalojo abejingumas. Tragiška 
mirtis...

Reda Kiselytė,
Rokiškio “Romuvos” gimnazijos 

bibliotekos vedėja
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Panevėžio J. Miltinio dra

mos teatre lapkričio 13-14 d.d. 
įvyko premjerinis spektaklis 
Mariaus Katiliškio psichologi
nio romano Miškais eina niduo 
motyvais. Romaną inscenizavo 
vilnietis aktorius ir režisierius 
Ramutis Rimeikis. Scenografiją 
spektakliui sukūrė Giedrė Bra- 
zaitytė, muziką - Algirdas Mar
tinaitis. Pagrindinius vaidmenis 
atliko Darius Petkevičius (Ty
lius), Ligita Kondrotaitė (Moni
ka Doveikienė), Enrikas Ka
činskas (Laurynas), Romualdas 
Urvinis (Doveika), Vytautas 
Kupšys (Petras). Vaidinime pa
sirodė ir jaunųjų aktorių būrys: 
Justė Jukonytė, Jolita Skukaus- 
kaitė, Vita Šiaučiūnaitė. Reži
sierius R. Rimeikis, anksčiau 
pastatęs spektaklius Pakeleivingi 
(pagal Juozo Erlicko pjesę), F. 
Weber Vėplų, J. Cromwell Va
landa ir visas gyvenimas, O. 
Zahrodniko Solo laikrodžiui su 
gegute, taip aptarė naująjį spek
taklį: “Meilės ir išdavystės tema 
aktuali ir šiandien, ji bus aktuali 
ir po kelių dešimtmečių, nes re
to žmogaus tai nepaliečia. Visi 
žmonės vienaip ar kitaip išgyve
na meilės trikampį”.

Kauno medicinos universi
teto keturių aukštų moderni, 
Europos standartus atitinkanti 
biblioteka pradėta statyti Suki
lėlių prospekte, šalia KMU mo
komojo laboratorinio pastato. 
Vyriausybės finansuojama 9 
mln. litų kainuosianti biblioteka 
suprojektuota pagal naujausius 
Europos universitetų bibliote
koms keliamus reikalavimus. 
Visuose pastato aukštuose veiks 
atviros skaityklos, bus įrengta 
moderni 60 vietų interneto skai
tykla, kabinetai grupiniam stu
dentų mokymuisi bei semina
rams skirtos patalpos. Keliose 
kompiuterizuotose klasėse nuo
lat vyks informacinio raštingu
mo kursai. Pirmame aukšte įsi
kurs kavinė, poilsio zonoje nu
matyta rengti parodas. Dabar
tinė KMU biblioteka, kaip ir 
daugelis kitų, taupant lėšas, 
įrengta pritaikant jau turimas 
patalpas, kurios nevisada atitin
ka bibliotekos ir skaitytojų po
reikius.

Lietuvos valstybinis simfo
ninis orkestras naująjį koncertų 
sezoną vaikams pradėjo (spalio 
2 d.) su Camille Saint-Saens 
1886 metų linksmu šedevru 
Gyvūnėlių karnavalu (Le Car- 
naval des animaux). Spektaklyje 
aktorius Andrius Bialobžeskis 
tai pat skaitė 1975 m. vokiečių 
satyriko, karikatūristo Loriot 
šiam muzikos kūriniui parašytus 
tekstus - tai savotiška šmaikšti 
inscenizacija Saint-Saens muzi
kos temomis. Kartu su orkestru 
solo partijas atliko pianistės 
Gryta Tatorytė ir Roberta Mi- 
kučionytė, M. K. Čiurlionio me
nų gimnazijos moksleiviai valtor
nininkas Laurynas Naujikas ir 
smuikininkas Algirdas Šochas.

Antrajame koncerte (spalio 
23 d.) skambėjo vaikams pritai
kyta versija klasikinės W. A. 
Mozarto operos Užburtoji fleita 
(Zauberfloete). Šį veikalą atve
žė į sostinę Kauno muzikinio 
teatro solistai. Kaune ir kitur 
Lietuvoje nuo 1997 metų, kada 
jį pastatė lenkų režisierius An
drzej Gala, šis veikalas buvo 
sėkmingai rodytas per 100 kartų 
smalsiems jauniesiems žiūro

(ELTOS, Delfi, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Romo Kalantos paminklas Kaune Valstybės teatro sodelyje mirties vie
toje “Ugnies laukas”. Jo autorius - Robertas Antinis

vams. Dainavo jauni dainininkai 
neseniai baigę muzikos akade
miją: Ieva Vaznelytė, Gitana 
Pečkytė, Kristina Siurbytė, To
mas Vaitkus ir kt.

Trečiasis koncertas (gruo
džio 4 d.) - Pasaulio šokių vai
vorykštė turėtų patikti ir vai
kams, ir jų tėveliams. Jame bus 
pristatomi įvairių tautų liaudies 
šokiai - čardašas, lezginka, tan
go, polka, farandola, mazurka, 
valsas - ir kompozitorių Aram 
Chačaturiano, Piotr Čaikovskio, 
Stanislaw Moniuszkos, Balio 
Dvariono, Astor Piazzolos, Geor
ges Bizet sukurti svaiginantys šo
kių ritmai. Visiems koncertams, 
kurie vyksta Vilniaus Kongresų 
rūmuose, diriguoja jaunosios 
kartos muzikai: Mindaugas Pie- 
čaitis, Modestas Pitrėnas ir Vir
gilijus Visockis.

Vyriausybės meno premijos 
2004 metais buvo skirtos dešim
čiai Lietuvos kūrėjų. Ministerių 
kabineto sprendimu, už reikš
mingus Lietuvos menui ir kul
tūrai darbus premijos - 18,750 
Lt ir atitinkami diplomai - buvo 
paskirtos dailininkams Juozui 
Adomoniui, Adasai Skliutaus- 
kaitei ir Eglei Valiūtei, rašyto
jams Vandai Juknaitei ir Henri
kui Algiui Čigriejui, kino reži
sieriams Almantui Grikevičiui, 
Rimtautui Šiliniui, dainininkui 
Virgilijui Noreikai, fotomeni
ninkui Jonui Romualdui Ra
kauskui ir obojininkui Juozui 
Rimui. Pasiūlymus, kurių šie
met buvo 22, skirti meno premi
jas gali teikti kūrybinės sąjun
gos, meno institucijos, visuome
ninės organizacijos, fondai bei 
privatūs asmenys.

Žurnalistikos premijos, ku
rias įsteigė ir finansuoja išeivi
jos žurnalistai pažangiausiems 
žurnalistikos studentams Lietu
voje atžymėti, šiemet buvo pa
skirtos dviem trečio kurso stu
dentam. Žurnalistės Salomėjos 
Narkėliūnaitės vardo premija 
teko Ryčiui Masilioniui ir žur
nalisto Henriko Blazo vardo 
premija - Ievai Dauguvietytei. 
Abj premijos suteikia laimėto
jams 300 JAV dolerių ir vardinį 
pažymėjimą.

Taras Ševčenkos fondas, 
įsteigtas prieš ketverius metus 
Lietuvos ir Ukrainos prezidentų 
iniciatyva abiejose valstybėse, 
šiemet paskyrė premiją poetui 
ir vertėjui Algimantui Baltakiui 
ir dvi pomirtines atminimo pre
mijas rašytojui Vladui Šimkui 
už ukrainiečių klasikės Lesios 
Ukrainkos kūrinių pristatymą 
bei Lietuvoje gyvenusiai ukrai
nietei gydytojai Olgai Gradaus- 
kienei į gimtąją kalbą vertusiai 
Lietuvos rašytojų veikalus. Ren
ginys įvyko prezidentūros pasta
te Vilniuje, dalyvaujant prezi
dentui Valdui Adamkui, Ukrai
nos ambasadoriui Boris Klim- 
čiukui ir fondo pirmininkams 
Igor Maistrenkai (Ukrainoje) ir 
Algirdui Kumžai (Lietuvoje). 
Prezidentas Adamkus ta proga 
pastebėjo, kad “abiejų tautų 
istorijos yra glaudžiai susipynu- 
sios, todėl nenuostabu, kad 
bendra istorija paliko gilų pėd
saką lietuvių ir ukrainiečių tau
tų kultūrose.” Ankstyvesnės 
fondo premijos buvo įteiktos 
ukrainiečių vertėjui Dmitro Če- 
redničenko, lietuvių rašytojams 
Jonui Strielkūnui ir Vladui Bra
ziūnui, kultūrologei Nijolei 
Laurinkienei. G.K.
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pRISIKELIMO
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 
330 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais nuo 
9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 830 v.r. iki 12.45 v.p.p. ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 1230 v.p.p.; antradieniais nuo 9 v.r. iki 330 v.p.p.; 
ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v._______

AKTYVAI per 66 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. palūk..........
2 metų GlC-met. palūk..........
3 metų GlC-met. palūk.........
4 metų GlC-met. palūk.........
5 metų GlC-met. palūk.........
RRSP, RRIF “Variable"........
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd. 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd. 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd. 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd. 
Taupomąją sąskaitą iki........
Kasd. pai. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk........................0.65%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind.................................. 1.25%

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____

1.10% 
1.20% 
1.50% 
2.15% 
2.60% 
2.85% 
3.40% 
1.25% 
2.00% 
2.50% 
2.80% 
3.30% 
.3.60%

2.00%
2.60%
3.05%
3.55%
4.00%
1.00%
1.00%

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

4.30%
4.60%
5.20%
5.50%
5.60%

4.25%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

3'/z%
IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 1B metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

$400,000, $500,000, $700,000?
Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ 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.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, BSc,ol.s...o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue.Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

MARGUTIS Parcels
1134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
/ i laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
«Q00* So 00*
Ooff for 1 Parcel ą>off

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

“Romuva 2004” stovyklautojai ir vadovai-ės. Kairėje - stovyklos viršininkas ir Kanados rajono vadas v.s.
Romas Otto Nuotr. R. Sriubiškio

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jonų dolerių. Daugelis nepaste
bi, kai piktadariai ima naudotis 
jų kredito kortelių, socialinio 
draudimo numeriais, investicijų 
ir namų remontų apgavystėmis, 
labdaros organizacijų vardu ir 
net atmatų dėžėse rastais doku
mentais, jų nuorašais bei sąskai
tomis. Net ir automatinės banko 
mašinos yra patvarkomos, į jas 
įmontuojant kortelių magneti
nius numerių ir slaptažodžių 
skaitovus. Ekonomijos ir varto
jimo ministeris Jim Watson 
įspėjo žmones nesinešioti per 
daug dokumentų, o tik tuos, ku
rie tuo metu reikalingi, būti at
sargiems viešose vietose, ypač 
ten, kur yra spūstis, avarija ar 
kiti žmonių dėmesį blaškantys 
įvykiai.

Rusijos geležinkelių valdy
ba buvo užsakiusi 11 geležinke
lio traukos motorų, tačiau atsisa
kė juos pasiimti ir už juos mo
kėti. Tik “Bombardier” bendro
vei pagrasinus teismu už 1997 
m. pasirašytos sutarties sulau
žymą, lapkričio 9 d. daugiau nei 
už vieną bilijoną rublių (34,4 
mil. dol.) sutartis bus vykdoma. 
Motorai bus įmontuojami Novo- 
cherkask (pietinėje Rusijoje) 
fabrikuose. Iš viso Rusija buvo 
užsakiusi 21 motorą, tačiau da
bar nusiderėjo ir mokės tik už 
vienuolika.

Ontario gamtos turtų mi
nisteris David Ramsay neprita
ria, kad nuo Didžiųjų ežerų ba
seino būtų nukreipiamas vanduo 
į JAV pietines valstijas. Jau vien 
tik Čikagos kanalų sistema da
bartiniu sutarimu gali sumažinti 
Didžiųjų ežerų vandens aukštį 
15 centimetrų. Deja, pagal 1985 
metų sutartį, kurią pasirašė JAV 
valstijos Michigan, Wisconsin, 
Minnesota, Illinois, Indiana, New 
York, Ohio ir Pennsilvania, o 
taip pat ir Kanados provincijos - 
Quebec ir Ontario - tik JAV 
gubernatoriai gali vetuoti van
dens reguliavimą ežeruose, o abi 
Kanados provincijos turi būti tik 
„konsultuotos“. Kanados politi
kai nustebę tokia vienapusiška 
veto teise ir norėtų, kad toks 
svarbus tarptautinis susitarimas 
turėtų būti federacinės valdžios 
projektas, kurį turėtų pasirašyti 
JAV ir Kanados vyriausybės. 
Ramsay nuomone, geriau palikti 
derybas toms provincijoms ir 
valstijoms, kurios yra tiesiogiai 
susijusios su Didžiųjų ežerų 
ateitimi.

Generolas leitenantas Ro
meo Dallaire, kuris vadovavo 
Jungtinių Tautų kariuomenei 
Rwanda’oje, aprašė savo išgy
venimus knygoje Spausk ranką 
velniui: Žmoniškumo nesėkmė 
Rwanda’oje. Už šią knygą jis 
buvo apdovanotas Generalinio 
gubernatoriaus premija. Prieš de
šimt metų JT vadovai nekreipė 
dėmesio į Dallaire įspėjimus dėl 
besiartinančio genocido, kai Hu
tus dauguma grasino Tutsi ma
žumai. Dėl to buvo išžudyta 
800,000 beginklių Tutsi tautelės 
vyrų, moterų ir vaikų.

Vis daugiau mokslininkų 
pasirenka Toronto universitetą 
ar bet kurią kitą vietovę Kana
doje, kaip geriausias sąlygas sa

vo darbui tęsti. 35,000 moksli
ninkų pasisakyme iš 90-ties dau
giausia vertinamų institucijų 
JAV, Kanadoje ir Europoje net 
penki Kanados universitetai, ša
lia pirmaujančio Toronto, pate
ko į pirmąjį dešimtuką. Edmon- 
tono universitetas tapo antruoju, 
Halifakso - ketvirtuoju, Hamil
tono septintuoju, o Vankuveris - 
devintuoju. Tokio įvertinimo 
susilaukė tik keturi JAV univer
sitetai ir vienas Europos. Kana
da buvo pasirinkta dėl tinkamo 
finansavimo moksliniams dar
bams, gerų darbo sąlygų, labiau 
priimtino visuomeninio ir socia
linio gyvenimo būdo bei palan
kių ekonominių standartų. Pa
čioje Kanadoje apklausinėjus 
12,000 šiemet universitetus bai
gusių asmenų, rytinių provincijų 
universitetai užėmė pirmąsias 
tris vietas. Toronto universitetas 
pirmavo medicinos srityje.

Per metus šimtai kompiu
terių buvo pavogti iš valstybi
nių įstaigų. Nors jų vertė yra 
daugiau kaip vienas mlj. dol., 
tačiau didesnę baimę kelia kom
piuteriuose sukaupta informaci
ja, kuri gali patekti į nepagei
daujamas rankas. Pavogta net 7 
kelioniniai ir penki raštinės tipo 
kompiuteriai iš Kanados valsty
bės policijos (RCMP), 6 iš pri
vačios ministerib pirmininko ta
rybos (Privy Council), 18 iš 
krašto apsaugos departamento, 
52 iš muito ir imigracijos depar
tamento. Kompiuterių neteko 
net 25 įvairūs valstybės departa
mentai, kuriuose sukaupta infor
macija gali būti piktnaudžiauja
ma ne vien krašto viduje, bet ir 
už valstybės ribų.

New Brunswick policija 
nepagavo vagių, kurie pavogė 
didelį kiekį alaus iš sunkveži
mio. Vis tik ji negrįžo į savo po
licijos stotį tuščiomis rankomis, 
nes šalia tuščių ir aplamdytų 
alaus dėžių buvo kanapių augi
nimo ir perdirbimo punktas. 
Kiek kitaip buvo Toronte. Rug
sėjo mėnesį policija nusavino 
daugiau kaip milijoną vertės ka
napių dirbinių. Kartu su kanapė
mis buvo paimti ir jų auginimui 
reikalingi įrengimai, kuriuos iš
montuojant policija atpažino jau 
anksčiau nusavintus daiktus. Pa
sirodo, kad jie buvo viešose var
žytinėse parduoti kartu su kitais 
nusavintais, atrastais ar nežino
mų savininkų daiktais. Toronto 
policija jau šiais metais išardė 
daugiau kaip šimtą kanapių au
ginimo įrengimų.

Vyresnės kartos asmenys 
perpus mažiau naudojasi pirmo
sios pagalbos mašinomis ir pa
tarnavimais ligoninėse. Dau
giausia šių patarnavimų šaukiasi 
15-24 metų amžiaus žmonės. 
Statistikos duomenimis, asme
nys, kurie dažnai naudojasi pir
mosios pagalbos patarnavimais, 
yra ir kitų mediciniškų patarna
vimų besaikiai naudotojai. Ma
žiau pasiturintieji dažniau nau
dojasi pirmosios pagalbos patar
navimais. 75% visų ligonių sakė 
esą patenkinti arba labai paten
kinti tais patarnavimais, o tik 
11% buvo nepatenkinti.

SPORTAS
Žinios iš Lietuvos

- Trečiąją pergalę iš eilės FIBA 
moterų Eurolygos krepšinio turnyro 
septynių komandų A grupės rung
tynėse iškovojo Lietuvos čempio
nės Vilniaus “Lietuvos telekomo” 
krepšininkės svečiuose 70:45 įvei
kusios Sankt Petersburg “Baltijska- 
ja zvezda” (Rusija) krepšininkes.

- Alytuje susijungė krepšinio 
klubas “Alita” ir futbolo klubas 
“Alytis”. Naujai įkurtos viešosios 
įstaigos “FBC Alytus” prezidentu 
tapo krepšinio klubo pirmininkas 
V. Junevičius.

- Kauno sporto halėje vykusių 
Eurolygos rungtynių tarp Kauno 
“Žalgirio” ir Liublijanos “Olimpi
jos” metu sirgalių sukeltas triukš
mas siekė 113 decibalų. Tai yra ofi
cialus Lietuvos rekordas, tačiau tai 
nepadėjo “Žalgiriui” laimėti.

- Lietuvos rugby taurę iškovo
jo Šiaulių “Baitrex” komanda finale 
Jurbarke 23:13 įveikusi Panevėžio 
“Skorpiono” komandą.

- Lietuvos futbolo rinktinė sve
čiuose laimėjo 2006 metų pasaulio 
čempionato Europos zonos VII at
rankos grupės rungtynes prieš San 
Marino komandą 1:0.

- Lietuvos jaunieji imtyninin
kai iškovojo pirmąją vietą komandų 
įskaitoje Daugpilyje vykusiame 
graikų-romėnų jaunių imtynių tur
nyre. V.P.

Europos sąjunga apskun
dė Kanadą ir JAV Pasaulio 
prekybos organizacijai dėl tebe
sitęsiančių sankcijų hormonų tu
rinčios jautienos įsileidimui. Eu
ropos sąjunga tokias sankcijas 
panaikino, kai Pasaulio preky
bos organizacija pripažino, kad 
draudimas nebuvo pagrįstas 
moksliniu įvertinimu. Europos 
sąjungos valstybės kasmet eks
portuoja į Kanadą daugiau kaip 
14 mil. dol. vertės jautienos pro
duktų.

Dviejų asmenų nužudymu 
apkaltintas Vahab Dadshani 
per savo advokatą apkaltino On
tario visuomenio saugumo ir pa
taisos tarnybos ministerį Monte 
Quinte ir Otavos kalėjimo admi
nistraciją už kalinio teisių pažei
dimą, nesuteikiant jam žmoniš
kų gyvenimo sąlygų ir neparūpi
nant legalaus teisinio patarėjo. 
Si byla yra Otavos advokatų 
sąjungos būdas atkreipti dėmesį 
į Otavos kalėjimą, perpildymą 
kaliniais, netinkamą kalinių ap
rūpinimą ir nepakankamą kali
nių priežiūrą. Po šio skundo 
Dadshani laukti savo teismo 
dienos buvo iš izoliatoriaus nu
keltas į kambarį, kur yra jo bro
lis, kiti keturi panašiais nusikal
timais apkaltinti asmenys, tele
vizorius ir priėjimas prie dušo. 
Dėl kalėjimo perpildymo advo
katams esą sunku prieiti prie 
savo klientų, o teisėjai, atsi
žvelgdami į vietos trūkumą ka
lėjimuose, trumpina nusikaltu- 
siems bausmes arba stengiasi 
rasti kitų bausmės priemonių ar 
būdų. a. V.

ANTANAS GENYS

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ 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

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

DėJ nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurancc Realty Inc.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME IMAME
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.10% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.20% už 180-269 d. term, indėlius 
1.20% už 270-364 d. term, indėlius 
1.70% už 1 m. term, indėlius 
2.15% už 2 m. term, indėlius 
2.60% už 3 m. term, indėlius 
2.85% už 4 m. term, indėlius 
3.20% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.70% už 1 m. GIC invest. 
2.70% už 2 m. GIC invest. 
2.80% už 3 m. GIC invest. 
3.20% už 4 m. GIC invest. 
3.50% už 5 m. GIC Invest.
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
1.85% RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
2.40% RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
2.90% RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
3.40% RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.00% RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

už asmenines paskolas
nuo.................................5.25%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų..........................4.30%
2 metų......................... 4.60%
3 metų..........................5.00%
4 metų..........................5.50%
5 metų..........................5.60%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................4.25%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line ot Credit)
• komercinius mortglčlus

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:
Plrmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 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 1C1 Telefonas: 416 207-9239

'MasterCard!

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

1 Resurrection Rd., Torontg, ON, M9A5G1 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: plrmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo plrmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

MnnBMHHnnaHaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiii 
ROYAL LePAGE

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

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Algis MEDELIS
QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVĄ - 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 į.staigoje 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 #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM ( RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Kreipimasis į tėvus
Vaikų auginimas yra vilties 

ženklas. Jis rodo, kad žmonės 
turi vilties dėl ateities ir tikėjimo 
tomis vertybėmis, kurias jie per
duoda kitai kartai.

Europos tėvų teisių ir 
pareigų chartija

Tėvų atsakomybė už savo 
vaikus yra nepakeičiamas visuo
menės kertinis akmuo. Europos 
sąjungoje jie yra laikomi svar
biausiais švietimo bei socialinės 
politikos partneriais ir aktyviai 
dalyvauja priimant strateginius 
švietimo ir socialinės politikos, 
susijusios su šeima, sprendimus. 
Lietuvoje to dar nėra, todėl švie
timo nevyriausybinių organiza-
cijų koalicija “Naujos jungtys” 
ėmėsi burti tėvus, besidomin
čius savo vaiku ugdymusi bei 
norinčius daryti įtaką Lietuvos 
švietimui.

Vienas iš pradėto koalicijos 
projekto uždavinių yra sukurti 
tėvų informavimo sistemą inter
nete, padėsiančią kiekvienam tė
vui ar kitam visuomenės nariui 
gauti prieinamą informaciją 
švietimo klausimais, galėti kon
sultuotis ir diskutuoti.

Toronto ansamblio “Gintaras” nariai - Grybų šeimos šokėjai. Iš.k. 
Edvardas, Daiva Smith, ansamblio vadovė Rita Karasiejienė, Linas ir 
Robertas. Visi jie ruošiasi dalyvauti “Gintaro” 50-mečio paminėjimui, 
kuris įvyks 2005 m. balandžio 9 d.

Netektis iškilaus sportininko
B. STUNDŽIA

Laikas vis retina pirmosios 
Lietuvos respublikos gyventojų 
eiles. Tai buvo patriotiškai nusi
teikusios ir kūrybingos kartos. 
Ginklu jos iškovojo nepriklau
somybę, iš nieko sulipdė admi
nistraciją, sudarė platų mokyklų 
tinklą. Reikėjo rūpintis sveika
tos reikalais, moderninti ūkinin
kavimą, kurti pramonę, stiprinti 
ginkluotas pajėgas. Ir tai vyko 
žingsnis po žingsnio net ir va- 
dizmui įsitvirtinus. Jaunimo už
imtumu rūpinos naujai susida
riusios organizacijos, taip pat 
kitose šalyse įgiję patirtį sporti
ninkai. Jų pastangomis buvo su
daryti sporto klubai į kuriuos 
greitai ėmė skverbtis mokslei
viai. Gal pradžioje mėgstamiau
sia sporto šaka buvo futbolas, 
kurį žaisdavo kiemuose ir net 
gatvėse. Mokyklose vykdavo 
tarpklasinės varžybos. Gabesni 
jau eidavo žaisti į klubus.

Tokiu keliu ėjo ir Vladas 
Adomavičius. Jis gimė 1917 m.

! Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grasstire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

Iš kairės: V. Adomavičius (Juja), “Burbuliukas”, Genys, Choniauka, Kuzmickas, Dzindzia, Liusė Adomavi
čienė, Apuokas, D. Ilgūnas Vilniaus oro ouste 1975.III.29

Kitas “Naujų jungčių” koali
cijos projekto tikslas - sustiprin
ti tėvų dalyvavimą švietimo po
litikos formavime stiprinant tė
vų veiklą regionuose bei subu
riant egzistuojančias ir besiku
riančias tėvų organizacijas į 
krašto tėvų sąjungą, ilgainiui 
tapsiančią Europos tėvų sąjun
gos nare.

Tuo pačiu metu Vilniuje, 
prie Vilniaus arkivyskupijos 
Šeimos centro ėmė veikti inicia
tyvinė grupė, kurios tikslas 
taipogi burti šeimų ir tėvų orga
nizacijas, atstovaujančias įvai
riems Lietuvos regionams, į są
jungą, kuri koordinuotų savo na
rių veiklą sprendžiant su šeima 
ir vaikų ugdymu susijusius klau
simus, aktyviai dalyvautų švie
timo bei socialinės politikos for
mavimo procese, rengtų šviečia
muosius renginius sąjungos na
riams rūpimais klausimais, bend
radarbiautų su kitų šalių ana
logiškomis organizacijoms. Todėl 
buvo nuspręsta bendradarbiauti 
ir kartu organizuoti Lietuvos 
šeinių ir tėvų organizacijų 
steigiamąją konferenciją 2004 
lapkričio 27 dieną Kaune.

lapkričio 20 d. Rusijoje, mokėsi 
Kauno “Aušros” gimnazijoje, 
kur ir man vienerius metus teko 
tame pačiame suole sėdėti, o 
baigė suaugusių mokyklą. Tai 
buvo veržlus, energingas jau
nuolis. Atlikdamas karinę prie
volę, baigė atsargos karininkų 
mokyklą jaunesniojo leitenanto 
laipsniu.

Dar būdamas gimnazijoje 
priklausė LFLS (Lietuvos fizi
nio lavinimo sąjunga) klubui, 
kur žaidė stalo tenisą ir futbolą. 
Greitai pakliuvo į stalo teniso 
Lietuvos rinktinę. Taip pat pa
teko į futbolo rinktinę ir atstova
vo Lietuvai tarpvalstybinėse fut
bolo varžybose.

Ir Vokietijoje gyvendamas 
buvo veiklus sportininkas, daly
vavo stalo teniso ir futbolo 
pirmenybėse.

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose žaidė tenisą ir buvo nugalė
toju New Jersey varžybose. 
Nesiskyrė ir su futbolu, nes pri
klausė Niujorke lietuvių “Atle
tų” klubui.

1975 m. su žmona Liucija 
nuvyko į Lietuvą. Ten buvo 
mielas svečias tarp LFLS - 
“Tauro” ir kitų klubų buvusių 
sportininkų.

V. Adomavičius mirė Flori
doje, Orlande, 2004 m. rugsėjo 
4 d. Paliko sūnų Algį ir Toronte 
gyvenantį brolį Leoną.

“Bočių” choras iš Vasagos, atlikęs meninę programos dalį KLB tarybos narių suvažiavime 2004.XL6 Missis- 
saugos Anapilio salėje. Choro vadovas - muz. A. Ulbinas Nuotr. R. Jonaitienės

Tėviškės žiburiai • 2004.XI.23 • Nr. 47 (2854) • p sl. 7

Kaimo daktarėlis? Ne. Kaimynas daktaras!
ALE RŪTA

Tai pasaka - ne pasaka. Iš 
tikro dabartinio gyvenimo - 
apie vieną jauną gydytoją, kurį 
pažįstu. Kur gi dabar atrastum 
kaimo daktarėlį? Nei kaimų ne
bėra, kai “liaudies draugai” su
jaukė Lietuvą.

Seniai seniai tėvai sakyda
vo: būdavo kartais kaime išmin
tingas žmogus, gal kiek ir moks
lo ragavęs, kuris gydydavo kai
miečius nuo slogų, nuo “gum
bo”, susižeidusius peiliu ar dal
giu, moterėles prieš gimdymą ir 
po. Ir kūdikius šaukštu pražio
dydavo, jei gerklytė raudona, 
duodavo su vandeniu kokių gy
dančių miltelių. Tokių daktarė
lių gal ir nebėra, kai pasaulis 
greit modernėja.

Be to, jaunas žmogus, apie 
kurį čia pasakosiu, nėra joks 
daktarėlis... Jis yra pilnai išsi
mokslinęs medicinos daktaras, 
dirba dabar UCLA (Kalifornijos 
universiteto) ligoninėje, turėda
mas ten atsakingas pareigas; be 
to* atliekamu nuo tarnybos laiku 
ten pat - UCLA - dėsto univer- 
sitetąjau baigusiems, daktarams 
rezidentams, svarbius teorinius 
ir praktinius dalykus, nes jie, 
baigę privalomą kursą, bus jau 
tikri daktarai. Girdėjau, kad tarp 
dėstančių rezidentams šis dr. 
Anthony Nyerges yra populia
riausias ir laikomas geriausiu.

Taigi ir paseksime dabar to 
dr. Anthony - dr. Antano dar
bus. Kodėl vadina jį “kaimynų 
daktaru?” O todėl, kad jis ne 
toks, kaip kiti jo amžiaus ir jo 
profesinės aukštos padėties dak
tarai. Dr. A. Nyerges yra pilnai 
užimtas tiesiogine (žinoma, ap
mokama) tarnyba UCLA uni
versiteto ligoninėje, be to, dės
tytojas jaunesniems už save, 
žengiantiems į medicinos gydy
tojo karjerą ir darbą.

Kodėl jis ne kaip visi kiti? 
Ogi savo dar atliekamą laiką, 
beveik jau poilsio metą, noriai 
padeda kaimynams - pažįsta
miems ir nepažįstamiems... be 
jokio atlyginimo. Kai jau kas pa
siūlo atsilyginti nors menkiausiu 
honoraru, jis trumpai atsako: 
“Ačiū - ne”. Jis nelabai daug 
lietuviškai ir moka, nors mano
ma, kad supranta daug, tik kal
bėti neįgudęs. Juk su pacientais 
susikalba. Juk tiek daug moterė
lių, iš Lietuvos atvykusių čia (į 
USA) užsidirbti, nemoka ar la
bai menkai temoka angliškai. O 
dr. Nyerges jas supranta ir...
padeda; kartais susiprasti, susi-

Pasaka iš gyvenimo

kalbėti padeda jo lietuvė mama 
- Salomėja Nyerges. Tėvelis 
(jau miręs) buvo vengrų kilmės 
amerikietis-karininkas; sūnui kad 
ir norint, būtų buvę sunku išmok
ti lietuviškai.

Bet jis gavo iš tėvų išsi
mokslinimą ir ...paveldėjo gerą 
širdį (abiejų!), norą padėti žmo
nėms, ypač vargšams. Juk tos 
moterys iš Lietuvos, čia laikinai 
dirbančios pas senesnius, ligotus 
žmones, neturi nei sveikatos 
draudos, nei privataus gydytojo, 
nei pakankamai pinigų vaistams 
ar ligoninėms. Ir štai kur jų lai
mė! Kai netoli, šioje aplinkoje, 
yra gailestingas “kaimynas dak
taras”, taip jį pavadinai. Jis pa
cientų nesirenka, padeda netu- 
rinties iš ko apsimokėti, padeda 
ir turintiems, kai atsiranda sku
bus ir svarbus reikalas. Bet jis 
taip jau išgarsėjo, kad kiekvie
nas jį susiranda (dažnai per Sa
lomėją), ir kiekvienas išdrįsta 
kreiptis, nes jis niekada neatsi
sako pagelbėti, nieko neatstu
mia. Jis labiausiai čia išgarsėjo, 
kai prieš 2.5 metų (tiek jau nuo 
Poeto mirties), padėjo Bernardui 
Brazdžioniui, gyvenusiam Los 
Angeles. Poetas, -tada jau pradė
jęs 96-tuosius metus, sunkiai 
sirgo, nebegalėjo nieko valgyti. 
Pakviestas privačiai dr. A. Ny
erges (nors nebuvo Poeto gydy
tojas) prirašė įvairias košeles-ty- 
reles su pagausintais jose vita
minais. Taip jį maitino šeima. 
Visi likome įsitikinę, kad dr. 
Antanas Nyerges prailginio Poe
to gyvenimą bent pusmečiu. 
Šeima buvo daugiau negu dė
kinga, o mes - nustebinti. Ir, ži
noma, dr. Antanas tą pagalbą 
Brazdžioniui suteikė savo atlie
kamu laiku, kartais vėlai po sa
vo tiesioginio darbo... be jokio 
mokesčio.

Na, tada išdrįso ir daugiau

Indijos misijonierius laišku 
kreipiasi į TŽ skaitytojus, prašy
damas Naujų metų proga siųsti 
jam paruoštas siuntas: rožinius, 
statulėles, medalikėlius, škaplie
rius, vartotas sveikinimo korte
les, žurnalus, mokyklos reikme
nis - rašiklius ir kt. šiuo adresu: 
Fr. Paul Cruz, St. Antony’s Chur
ch, Kanjirakodu P.O., Kundara - 
691 501, Kollam, Kerala, India.

Šaukiamas Vasario 16-tos 
gimnazijos buvusių mokinių su
važiavimas 2005 m. vasario 24 
d. Lietuvių klube - Lithuanian 
American Hali, 4880 46th Avė. 
North, Saint Petersburg, FL 
33714, tel. 727 525-2924. Nu
matoma - susipažinimo vakaras 
ir iškilminga vakarienė su šo
kiais. Tikimasi, kad bus smagu 
vėl susitikti ir prisiminti praleis
tas dienas Vasario 16-tos gim
nazijoje. Labai svarbu, gausiai 
dalyvauti. Vasario mėnesį Flori
doje labai puikus oras. Rengėjai 
prašo jau dabar apie dalyvavimą 
pranešti Valei Majauskaitei-

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Bet kas, galįs 
matyti grožį, niekad nepasens.

(Franz Kafka)

^įoEnSanSSk
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukštaj'.okybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

žmonių kreiptis į tą ligonių gel
bėtoją... Vienus jis aplanko, kiti 
pas jį pribūna, treti telefonu (per 
jo motiną) kreipiasi, patarimų 
klausia, receptų prašo, atsiųstus 
iš Lietuvos receptus rodo, kad 
čia gautų vaistų, kurių ten gimi
nės negauna.

Dr. Antanas visiems pasi
stengia padėti. Aišku, jis sąži
ningai atlieka darbus tiesioginė
je tarnyboje, bet visas jo laisva
laikis - žmonėms: arti jo namų, 
kaimynams, kartais tolimes
niems, pagal reikalą. Dabar jau 
visi taip įpratę, kad ir prie mirš
tančio ligonio, kuriam jau joks 
daktaras padėti nebegali, šau
kiasi dr. Nyerges. Jis kartais pri
būna net ir vėlai vakare... Ko
dėl? Ogi kartais mirštantys (jei 
namie, ne ligoninėj) kenčia di
delius skausmus. Dr. Nyerges, 
tai matydamas, mėgina paskuti
nes ligonio valandas palengvin
ti. Jis tada būna pasiruošęs, apsi
rūpinęs raminančiais vaistais, 
švirkštais.

Toks yra čia mūsų daktaras. 
Jis - giliai religingas ir visa tai 
daro Viešpaties vardu. Ir kai kas 
iš mūsų neiškentęs vėl pasiūlo 
honoraro ir kai jis atsako “ačiū, 
ne”, tada siūlytojas susipranta.

“Tai aš už jus, daktare, pasi
melsiu”.

“Ačiū, tai geriausias hono
raras”.

Kaip^ sakiau čia pasaka - ne 
pasaka. Čia tikrovė, ir ją papasa
kojau gan santūriai. Galima būtų 
dar daugiau gero apie dr. Anta
ną pasakyti. Tiesa, nebėra šiais 
laikais “kaimo daktarų”. Bet 
man rodos, dar daug rastume ir 
tokių “kaimynų daktarų”, kurie 
savu išsilavinimu ir darbu (ne
lengvu!) pelno sau duoną, o 
poilsio valandas atiduoda artimo 
meilei.

Weinhoefer, 8421 29th Street 
East, Parish, FL 34219, tel. 941 
776-3634 arba Vytautui Biretai 
- 199 Sylvan Ave., Toronto, 
ON, MIE 1A4, Canada, tel. 416 
261-4312, el.paštas: vbireta- 
@rogers.com. Suvažiavimo ren
gėjai: V. Majauskaitė-Wein- 
hoefer, Aldona Gasnerienė-An- 
driulienė ir Vytautas Bireta. Inf.

Gitaristai Eric Benzant- 
Feldra ir Michael Philip Ku
dirka, kartu sudarę duetą “The 
Duo”, yra pasižymėję JAV va
karuose, laimėję įvairias premi
jas. Toronte jie koncertuos lap
kričio 28, sekmadienį, 7 v.v. 
(prieš koncertą - paskaita 6 v.v.) 
Royal Conservatory of Music 
patalpose, 273 Bloor St. W. Įėji
mas - $10. Informacija teikiama 
telefonu 416 408-2824. Jie at
liks Kanados kompozitorių Ni
colas Gilbert ir Veronikos Krau- 
saitės kūrinius, taip pat Jeffrey 
Holmes, Naomi Sekiya, Brah- 
ms’o ir Rameau kompozicijas. 
Kitas koncertas vyks Monrea
lyje gruodžio 2, ketvirtadienį, 8 
v.v. (prieš koncertą - paskaita 7 
v.v.) Chapelle historique du Bon- 
Pasteur, 100 Sherbrooke E. (tei
rautis tel. 514 872-5336). Inf.

TĖ VIŠKĖS ŽIB URIŲ interne
to tinklapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu - 

tevzib@pathcom.com

Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

DENTAL CARE
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. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb.

PACE LAW FIRM

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKT
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrendantiems Į Lietuvą iki gruodžio 3 d. 
bilietų kaina - nuo $669 ♦ Vyresnio am
žiaus keleiviams 10% nuolaida ♦ Išpar
davimai norintiems pailsėti prie Karibų 
jūros ir vandenyno ♦ Kelionių drauda ♦ 
Taip pat padedame iškviesti svečius iš 
Lietuvos.

“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

Kauno miesto lopšelio-darželio globotiniai, pasiruošę popietės poilsiui
Nuotr. I. Ross

Š y p s
Naujas žmogus

Grįžo namo vyras girtas. Žmo
na: “O ką tu vakar man žadėjai? 
Sakei, kad nuo šios dienos būsi vi
sai kitas naujas žmogus”.

Vyras: “Ko tu pyksti? Juk aš 
nežinojau, kad ir tas naujas žmogus 
mėgsta išgerti”.

Bitininkas
Kaimietį kaimyną įgėlė bitė. 

Jisai sako bitininkui: “Mane įgėlė 
Jūsų bitė. Skauda, darykite ką 
nors!” Bitininkas:

“O taip! Tik parodyk, kuri bitė 
tai padarė. Aš ją nubausiu”.

Plikis
Ateina klinikon nuplikęs vyras 

ir klausia: “Ar jūsų gydymas tikrai

e n o s
toks veiksmingas kaip reklamuoja- 
tės?

- Žinoma! Prieš keletą dienų 
mes baigėm gydyti vieną pacientą, 
kuris buvo visai nuplikęs. Kai pa
davėm sąskaitą, jis griebėsi už gal
vos ir pradėjo rauti plaukus.

Įmantrūs žodžiai
Klausydamas radijo, tautietis 

išgirdo nesuprantamus žodžius: 
subjektas, objektas, idėja. Nuėjo 
pas mokytoją paklausti, ką reiškia 
tie žodžiai. Mokytojas paaiškino: 
subjektas - žmogus, objektas - 
daiktas, idėja - ką galvoji. Grįžda
mas namo užėjo į parduotuvę ir pa
prašė pardavėją:

- Subjekte, duok man objektą, 
reikia iš galvos iššukuoti idėjas.

rogers.com
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com


rIŠ TO ROTT O" M MONTREAL
Anapilio žinios

- Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventės proga, praeitą sekma
dienį Lietuvos kankinių šventovės 
pamaldose iškilmingai su vėliavo
mis dalyvavo Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopa ir Lietuvos karininkai 
iš Borden karo bazės.

- Lapkričio 14, sekmadienį, 
Wasaga Beach miesto Gerojo Ga
nytojo misijos salėje vyko Wasaga 
Beach moterų būrelio susirinkimas, 
kuriame išrinkta nauja valdyba iš šių 
asmenų: Alinos Zabulionienės, Joa
nos Dūdienės ir Rūtos Poškienės.

- Toronte yra miręs a.a. Algis 
Valiūnas, 77 m. amžiaus. Jis bus 
pašarvotas Turner & Porter laidotu
vių namuose prie Bloor ir Winder- 
mere gatvių sankryžos. Maldos prie 
karsto bus lapkričio 26, penkta
dienį, 7 v.v. Laidotuvių Mišios bus 
lapkričio 27, šeštadienį, 10 v.r. 
Lietuvos kankinių šventovėje.

- Pasiruošimo pamokos Sutvir
tinimo sakramentui jau vyksta sek
madieniais po 9.30 v.r. Mišių kle
bonijos posėdžių kambaryje.

- Pasiruošimo pamokos Pirma
jai Komunijai jau vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių klebo
nijos patalpose.

- Lapkričio 28, sekmadienį, 
Gerojo Ganytojo misijos salėje 
šaukiamas tos misijos susirinkimas 
tuoj po 2 v.p.p. Mišių. Susirinkime 
bus renkamas naujas misijos komi
tetas. Dabartinis komitetas, vado
vaujamas Adolfo Kanapkos, po il
gų darbavimosi metų atsistatydina.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų kalėdinę eglutę gruodžio 19, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje. Telefonu bilietus 
galima užsisakyti iki lapkričio 25 d. 
pas Zitą Kružikienę 905 608-1153.

- Mišios lapkričio 28, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Čepų ir Nacevi- 
čių mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Juozą Bataitį; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
lapkričio 27, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Juozą Vitą.

KLKM dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius paau
kojo $200 tremtinių vaikaičių mo
kyklai LietuviųNamai Vilniuje. E.S.

Išganytojo parapijos žinios
- Lapkričio 28, sekmadienį, 

pirmosios Advento pamaldos 9.30 
v.r. Po pamaldų Lietuvių Namuose 
11 v.r. posėdžių kambaryje įvyks 
konfirmantų pamoka.

- Praeitą sekmadienį mirusių 
prisiminimo pamaldose buvo prisi
minti Kanados lietuvių fondo miru
sieji.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio tėveliai! Visuotinis 

tėvų susirinkimas įvyks lapkričio 
27, šeštadienį, 9.15 v.r. mokyklos 
patalpose. Kviečiame visus, besirū
pinančius savo vaikų lietuviškų 
auklėjimu.

- Nuoširdžiai dėkojame Bro
niui Sapliui, padovanojusiam kny
gų mūsų knygynui. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Ateinantiems metams ruošia

ma paroda apie Toronto “Gintaro” 
ansamblį, kuris švenčia 50 m. jubi
liejų. Ieškoma nuotraukų, koncertų 
programų ir kitų suvenyrų, ypač iš 
pirmo “Gintaro” veiklos dešimtme
čio (1955-1965). Galintys archyvui 
juos padovanoti ar paskolinti pra
šomi skambinti 905 566-8755.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui Gražina Butkienė aukojo $100.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 21 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 180 svečių. 
Pranešimą padarė Moterų būrelio 
pirm. A. B'iškevičienė. Svečių kny
goje pasirašė R. J. Ardys iš Pensil
vanijos, vyr. Itn. T. Nūtautas, M. 
Alekna (KAM), KAM Gynybos 
štabo pik. V. Gilys, pik. Itn. V. 
Keveris, pik. Itn. V. Eidukas, pik. 
Itn. A. Plieškys, P. Skevelienė ir J. 
Karaliūnas iš St. Catharines.

— Šiemet Lietuvių Namuose 
rengiamas Naujų Metų sutikimas. 
Platesnė informacija bus pateikta 
artimoje ateityje.

- Lietuvių Namų valdybos na
rių susirinkimas įvyks š.m. gruo
džio 8, trečiadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

- Barui “Lokys” reikalingas 
tarnautojas-“barmenas” dirbti pilnu 
laiku. Kreiptis į LN vedėją raštinėje 
arba skambinti tel. 416 532-3311.

- LN Kultūros komisija yra ga
vusi vertingų, naujai išleistų knygų 
iš Lietuvos. Tai S. Katkausko Gy
venimo paveikslai, poeto S. Gedos 
Adolėlio kalendoriai, J. Ivanauskai
tės Mėnulio vaikai. Norintys pasi
skolinti šiuos veikalus prašome 
skambinti tel. 416 769-1266.

- LN Kultūros komisijos 160 
vaizdajuosčių “videoteka” neseniai 
gavo naujų kūrinių. Norintys įsigyti 
ar išsinuomoti prašome skambinti 
tel. 416 769-1266.

- “Lokyje” galima įsigyti me
daus, duonos ir kitų lietuviškų 
maisto prekių. Dėl papildomos infor
macijos teirautis tel. 416 534-8214.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį parapijos 

“Retkartinis” choras su dalimi 
“Volungės” choristų giedojo per 
10:45 v.r. Mišias. Ateinantį sekma
dienį giedos parapijos jaunimo 
choras.

- Išpažinčių parapijos švento
vėje yra klausoma sekmadieniais 
15 minučių prieš kiekvienas Mišias 
tol, kol yra einančių išpažinties. Iš
pažinčių klausoma ir pirmąjį mėne
sio penktadienį prieš 7 v.v. Mišias.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Linas Balaišis su Erika Catford.

- Lapkričio 26 d. palaidotas 
a.a. Aloyzas Rūta, 86 m. Giminių 
Kanadoj neturėjo. Lietuvoje mirė 
a.a. Justinas Poška, Jono ir Stasio 
Poškų brolis ir a.a. Justina Totoraitie- 
nė, A. Baronaitienės pusseserė; Ka
nadoje prieš kurį laiką mirė a.a. Van
da Salomėja Bagdonavičienė, 93 m.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus metinė šventė yra Nekalto 
Marijos Prasidėjimo šventė, šven
čiama gruodžio 8 d. Ta proga sky
rius rengia pietus/agapę su trumpa 
programa ir turtinga loterija sekma
dienį, gruodžio 5, po 12:15 v.p.p. 
Mišių.

- Prieškalėdinis vienos dienos 
susikaupimas vyrams ir moterims, 
kurį praves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, įvyks gruodžio 11, šeštadie
nį, parapijos patalpose. Registruotis 
prašoma pas skyriaus pirmininkę I. 
Vibrienę tel. 416 762-8414 ar para
pijos raštinėje tel. 416 533-0621.

- KLKM dr-jos skyriaus vado
vybė nori priminti, kad artėjant 
Kalėdoms gera dovana yra lietuviš
kų valgių receptų knyga Treasures 
of Lithuanian Cooking, kurią gali
ma įsigyti sekmadieniais prie Ka
talikių moterų pyragų stalo.

- Žmonės, kurie gyvena vieni 
ir norėtų turėti su kuo ryšį, kad li
gos ar nelaimės metu galėtų susi
siekti, yra prašomi skambinti dia
konui dr. Kazimierui ar Angelei 
Ambrozaičiams 416 236-7589 ar 
parapijos raštinei. Jei kas norėtų 
apsiimti būti tokiu ryšininku vieni
šiems žmonėms, taip pat yra pra
šomi skambinti parapijos raštinei.

- Visos parapijos tarybos susi
rinkimas įvyks gruodžio 6, pirma
dienį, 7.45 v.v. Po susirinkimo bus 
daromos visos tarybos ir atskirų 
sekcijų nuotraukos.

- Parapijos aukų vokeliai 2005 
metams yra išdėstyti alfabetine 
tvarka šventovės prieangyje, ku
riuos pasiimti parapijiečiai gali sek
madieniais ir kitomis dienomis.

- Parapijos bibliotekoje, kuri 
veikia pirmą ir trečią mėnesio sek
madienį, yra apie trys tūkstančiai 
lietuviškų knygų. Kviečiame para
pijiečius ir ne parapijiečius biblio
tekoje apsilankyti ir tapti lietuviš
kos knygos skaitytojais.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
28: 8 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 9 v.r. už a.a. Vytą Vin
gelį; 10.45 v.r. už Vėlinių novenai 
pavestas sielas, už a.a. Liudą Eini
kį, už a.a. Viktoriją Žemaitienę; 
12.15 v.p.p. už a.a. Ksaverą Šle- 
kienę.

XII Lietuvių tautinių šo
kių šventės rengimo komitetas, 
dėkodamas už informacijos 
skelbimą apie šventę, Tėviškės 
žiburiams aukojo $300.

Toronto “Gintaro” ansam
blis kviečia visus į 50-čio kon
certą 2005 m. balandžio 9, šeš
tadienį, 4 v.p.p, kuris įvyks 
“Etobicoke School of Arts” 
salėje, 675 Royal York Rd. 
Koncertą Supyniau šokių margą 
juostą atliks daugiau kaip 200 
ansambliečių. Antroji dalis “Ar 
prisimeni kai...” įvyks tą patį 
šeštadienį, balandžio 9, 7 vai. 
vakaro Anapilio didžiojoj salėj. 
Veiks baras, bus šiltas, šaltas 
maistas, loterija, kazino žaidi
mai. Šiems renginiams yra suda
rytas komitetas: V. Bireta, J. Gai- 
žutytė-Barry, R. Giniotienė, A. 
Kaminskas, A. Karasiejūtė, G. 
Karasiejus, J. Karasiejus, P. Ku
ras, R. Kurienė, A. ir D. Nausė
dai, A. Nausėdas, jn., G. Paulio- 
nienė, R. Paškauskas, M. Rusi
nas, V. Rukšienė, dr. R. ir S. Sap- 
liai, T. Valickis, A. Vanagas, J. 
Vingelienė. Jie iš anksto visus 
kviečia gausiai dalyvauti šioje 
auksinėje “Gintaro” šventėje.

Per “Gintaro” eiles yra pra
ėję daugiau kaip 1000 jaunimo. 
Kviečiame juos visus vėl susi
rinkti ir šia proga prisiminti 
“Gintare” praleistas dienas. Jau 
yra pasižadėję atvykti buvę gin- 
tariečiai iš Čikagos, Los Ange
les, Detroito, Vankuverio, Ota
vos, Vindsoro ir Lietuvos. Su
kakties proga bus surengta 
“Gintaro” ansamblio paroda Ka
nados lietuvių muziejaus patal
pose. Ruošiamas ir 50-čio lei
dinys.

Daugiau informacijos gali
ma gauti E.paštu karasiejus @ 
hotmail.com Inf.

Susitikimas su prel. E. Putrimu Prisikėlimo parapijos salėje, Toronte, sekmadienį, lapkričio 7. Dalis Mont- 
realio ir Toronto lietuvių, sugrįžusių iš Lietuvos. Sėdi (iš k.): Roma Lietuvninkaitė-Pingitore. Gražina Lauri
naitytė, Laima Simanavičiūtė, Dalia Simanavičiūtė; stovi (iš k.): prel. Edmundas Putrimas, Aušra Pleinytė, 
Vida Lietuvninkaitė, Roma Pleinienė, Pat Pingitore Nuotr. P. Pingitore

3 Resurrection Rd, Toronto, ON M9A 5G1 Tel.: (416) 532-3400. (416) 532-3414 Fax: (416) 532-4816 
Anapilyje tel.: (905) 566-0006 Fax: (905) 566-1554

PRISIKĖLIMO KREDITO 
KOOPERATYVAS

LOTERIJA SKOLININKAMS
Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba PRANEŠA, kad visi 
nariai, paėmę iš mūsų būstui paskolą (mortgage) 2004 metais, 
galės dalyvauti loterijoje ir laimėti $2,000.
2005 m. metiniame susirinkime bus loterijos būdu išdalintos 
5 premijos po $2,000.
Norintiems laimėti dalyvavimas metiniame susirinkime privalomas!

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija prieškalėdiniu lai
kotarpiu bus atidaryta nuo 
lapkričio 21 iki gruodžio 5 d. 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug 1 v.p.p. 
Bus galima sutvarkyti prenu
meratas, sumokėti skolas, įteik
ti kalėdinius sveikinimus, užsa
kyti TŽ kaip dovaną savo 
bičiuliams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 
14 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 1 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką TŽ. Asmeniniai 
bei atskirieji sveikinimai yra rė
miniai. Jų kaina pagal užimamą 
plotą. Jais daugiausia naudojasi 
parapijos, organizacijos, institu
cijos ir pavieniai asmenys. Svei
kinimas per laikraštį šiuo metu 
yra geriausias būdas pasiekti 
savo artimuosius ne tik išeivi
joje, bet ir Lietuvoje. Tuo būdu 
išvengiama atvirukų siuntinėji
mo, kuris pareikalauja daug lai
ko ir išlaidų.

Joana Valiukienė šv. Kalė
dų proga Tėviškės žiburius parė
mė $500 auka.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo Tėviškės žibu
riams'.

$150 - Marija ir Jurgis Ast
rauskai; $100 - Antanas Bumbu
lis ir dukros Vida ir Rima su šei
momis; $50 - Onutė ir Leonas 
Radzevičiai, Alvina ir Vladas Ra
manauskai, Hilda Simanavičienė, 
Birutė ir Vytautas Biretos, Mari
ja Gečienė, A. ir P. Kaziliai; $40
- Zuzana ir Petras Jonikai, Ha
milton, Ont., Ona ir Vladas Ke- 
ziai, Ancaster, Ont.; $30 - Stasys, 
Marija ir Dana Jokūbaičiai, Mari
ja Borusienė ir vaikai Danutė, Al
gimantas ir Roma su šeima, Ha
milton, Ont., Jonas Gimžauskas, 
Hamilton, Ont., Joana Valiukie
nė; $25 - Birutė Tamošiūnienė, 
Irena ir Povilas Gimiai, Hamil
ton, Ont., J. J. Šarūnai, St. Catha
rines, Ont., Jonas Karaliūnas, St. 
Catharines, Ont.. B. V. Vytai, Ire
na ir Jonas Nacevičiai, Danguolė 
Radzevičienė, Adolfas ir Teklė 
Sekoniai, Wasaga Beach, Ont., 
Valė Kecorienė; $20 - Andrius, 
Kristina, Gintaras ir Ričardas Ga- 
pučiai, Hudson, Que., Marija ir 
Juozas Vaseriai, Liuda Stulgins- 
kienė, Angelė Bungardienė, Ha
milton, Ont., Anelė Puterienė, 
Danutė ir Adolfas Bajorinai, Al
dona ir Vladas Vaitoniai, Teofilė 
Kobelskienė ir vaikai, Irena ir 
Anicetas Zalagėnai, A. ir S. Pet
raičiai, Ona Dementavičienė ir 
sūnus Vidas, Margarita ir Justinas 
Zubrickai, Adelė Dobienė ir Aud
ra; $15 - Izabelė ir Petras Baro
nai, St. Catharines, Ont.; $10 - 
Lina Einikienė, Irena ir Antanas 
Patašiai.

KVIEČIAME į 19-ąjį 
Prisikėlimo parapijos ir “Volungės” choro 

Kalėdinį koncertą - susikaupimą

gruodžio 12, sekmadienį, 4 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos šventovėje

DALYVAUJA:
SVEČIAI iš Klyvlando, OH, Dievo Motinos Marijos 

Nuolatinės Pagalbos parapijos choras “EXUL.TATE”, 
Prisikėlimo parapijos jaunimo ir “VOLUNGĖS” chorai, 

instrumentalistai. . . in.„.
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M O KAME

O *10°/o
už 1 ir 2

■L
metų indėlius

PARAMA

1573 Bloor St.W., Toronto ON 
TEL: (416) 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON 
TEL: (416) 207-9239

AMERIKOS DOL G.I.C.
MOKAME

1.25%
už 1 metų indėlius

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Road, Toronto
Tel. 416/532-3400

2185 Stavebank Road, Mississauga
Tel. 905/566-0006
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Prisikėlimo kredito koope
ratyvas įsteigė stipendijų fondą, 
ir kiekvienais metais studentai 
galės gauti 5 stipendijas: dr. Sil
vestro Čepo stipendija - 1500 
dol., kooperatyvo valdybos sti
pendija — 1000 dol. ir trys sti
pendijos bendruomenininko ar 
bendruomenininkės po 500 dol. 
vertės. Stipendijų prašymus 
įvertina Prisikėlimo kredito ko
operatyvo stipendijų fondo ko
mitetas, kuris pristato savo nu
tarimus kooperatyvo valdybai 
galutiniam sprendimui, kam su
teikti stipendijas.

Šiais metais buvo gauti trys 
stipendijų prašymai ir visi buvo 
teigiamai įvertinti. Stipendijos 

l%n
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paskirtos: Ramunei Jonušonytei 
- dr. Silvestro Čepo stipendija 
1500 dol. vertės, Šauliui Simo- 
navičiui - bendruomenininko 
500 dol. ir Justei Kisielytei - 
bendruomenininkės 500 dol. Ka
dangi tik trys stipendijos buvo 
paskirtos, stipendijų likutis pa
pildys ateinančių metų stipendi
jų fondą. 2005 metais bus tei
kiamos septynios stipendijos.

Stipendijų reikalais visuo
met galima kreiptis į kooperaty
vo vedėją Ritą Norvaišą, tel. 
416 532-3400. Šių metų PKK 
Stipendijų fondo komitetą suda
rė: J. Adamonytė-Danaitienė, 
kun. V. Staškevičius, dr. Č. Jo
nys, R. Norvaiša ir V. Bireta. Inf.

Kristaus Karaliaus ir Lietu
vos Kariuomenės šventės Aušros 
Vartų parapijoje paminėtos lapkri
čio 21 d. 11 vai. Mišiose šauliai da
lyvavo su vėliavomis. Lietuvos vė
liavą nešė mjr. Jurgis Žutautas. 
Vainiką prie paminklinės lentos žu- 
vusiems kariams padėjo vyr. Itn. 
Aidas Diksas ir kpt. Mindaugas Mi
lius. Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kleb. kun. R. Birbilas. Šven
tei pritaikytas giesmes giedojo pa
rapijos choras. Mišios baigtos Tau
tos himnu. Salėje šaulei Danai Ur
bonavičienei pasveikinus susirinku
sius, trumpą žodį tarė kpt. Raimun
das Ardavičius. Buvo norima paro
dyti filmą, bet netiko turima apara
tūra. Susirinkusieji vaišinosi Loretos 
Polichauskaitės-Drysdale paruoštais 
skaniais ir gausiais patiekalais. Džiu
gu, kad šią šventę kasmet praturtina 
svečiai kariškiai iš Lietuvos.

KLKM dr-jos Montrealio sky
riaus metinė šventė bus gruodžio 5, 
sekmadienį, Aušros Vartų parapijo
je. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias 
draugijos nares bus aukojamos 11 
v.r. šventovėje. Susirinkimas ir vai
šės po Mišių vyks klebonijoje. Pas
kaitą skaitys Irena Valkauskienė. 
Narės ir svečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Daivos Jaugelytės-Zatkovic 
ir Joanos Adamonytės pastango
mis suorganizuotas lietuviškų pa
tiekalų gaminimo pamokos. Lapkri
čio 17 d. Aūšros Vartų parapijoje 
besidominčios mokėsi kepti aguonų 
pyragą šližikus bei silkių patie
kalus. Sausio 12 d. numatyta kita 
pamoka.

Skautų sueiga įvyks Aušros 
Vartų parapijoje gruodžio 3 d., 6.45 
vai. vakaro.

Skautų Kūčios rengiamos 
gruodžio 17 d., 6.30 v.v. Kūčių 
valgiai - suneštiniai. Besiruošiantys 
įžodžiui per skautų Kūčias, privalo

Šv. Elzbietos dr-jos 85 metų jubiliejaus rengėjai. Iš k. - Vida Lietuvnin
kaitė, Antoinette Brilvičienė, Viktoras Lukošius, pirm. Julie Bernotienė, 
Mickie Tautkus, Nijolė Šukienė Nuotr. P. Pingitore

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

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

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349

PRANEŠIMAS
Lietuvių fronto bičiulių rin

kimų į naują tarybą komisija, 
susidedanti iš dr. Petro Rasučio, 
Julijos Smilgienės ir Aldonos 
Šmulkštienės, kreipiasi į LF bi
čiulius, kviesdama siūlyti kandi
datus į LFB tarybą iki š.m. 
gruodžio 20 d., gavus kandidato 
sutikimą. Kandidatų sutikimus 
siųsti LFB rinkimų komisijos 
pirmininkui dr. Petrui Rasučiui, 
3808 W. 66th Street, Chicago, 
IL 60629 (USA). Taip pat prašo 
visus LF bičiulius siųsti kuo 
skubiau rinkimų komisijai savo 
adresus ir telefonus. Inf.

Vienui vieni (Utterly alone) 
L.R. Generalinio konsulato ir 
KLB Krašto valdybos rūpesčiu, 
šeštadienį, gruodžio 18, 2 vai. 
p.p. ir 4 vai. p.p. “National Film 
Board of Canada” teatre, 150 
John Street, bus rodomas filmas 
“Vienui vieni”. Tai istorinė dra
ma lietuvių kalba su angliškais 
įrašais, 90-ties minučių trukmės, 
vaizduojanti partizanų kovas su 
Sovietų okupantais, ypač jauno 
Juozo Lukšos didvyrišką gyve
nimą ir tragišką mirtį. Bilietų 
kaina $10. Jų galima įsigyti sek
madieniais visose parapijose ir 
Lietuvių Namuose arba krei
piantis telefonu 416 533-3292.

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. 

įsigyti skautų uniformas. Jos gau
namos: Scouts of Canada, 280 Dor- 
val Ave., Dorval, Que. Tel. 334- 
3004. Prieš metų pabaigą prašoma 
susimokėti $20 nario mokestį.

Pirmoji Komunija Aušros 
Vartų parapijoje numatyta vėlyvą 
pavasarį. Informacinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 27 d., 12.15 v.p.p. 
A.V. parapijos klebonijoje. Pamo
kos vyks šeštadieniais po lituanis
tinės mokyklos pamokų klebonijoje 
nuo 12.15 iki 1 v.p.p. Antrojo sky
riaus mokiniai 7 m. amžiaus ir vy
resni registruojasi pas mokyklos 
vedėją Živilę Jurkutę-Blayney (tel. 
428-0333). Vaikus Pirmajai Komu
nijai ruoš Daiva Jaugelytė-Zatkovic.

KLB Montrealio apylinkės 
solidarumo mokestis $10 bus nura
šytas gruodžio pradžioje nuo pasi
rašiusių sutikimą “Lito” narių sąs
kaitos.

Kalėdinių plotkelių (kalėdai
čių) jau galima įsigyti. Prašoma 
kreiptis į Aušros Vartų parapijos 
komiteto narius. D. S.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Sekmadienį, lapkričio 21, Šv. 
Elzbietos draugijos narės iškilmin
gai paminėjo dr-jos 85 metų jubi
liejų. Šventė pradėta Mišiomis, ku
rias aukojo kleb. kun. Aloyzas 
Volskis. Montrealio vyrų oktetas su 
vadovu vargonininku muz. Alek
sandru Stankevičiumi, pagiedojo 
gražių giesmių. Po to buvo pietūs. 
Pirmininkė Julie Bernotienė pasvei
kino atsilankiusias nares ir svečius. 
Su Viktoro Lukošiaus pagalba dr- 
jos komitetas paruošė kalakuto, 
dešrų ir kugelio šiltus pietus. Narės 
sunešė skanių pyragą lietuviškų 
sūrių ir saldumynų stalui. Jonas Iš- 
ganaitis, Julie Norkeliūnas-Hanu- 
siak ir Sylvie Perron-Pališaitienė 
buvo loterijos laimėtojai. Vyriausia 
narė ir buvusi pirmininkė Anne 
Kreivys, yra 99 metų amžiaus.V.L.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

GAMINU koldūnus su įvairia mė
sa, grybais ir varške. Pristatau į 
namus. Kaina už 100 koldūnų - 
$20. Skambinti Birutei tel. 416 
233-5996.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 
519-2299 (nešiojamas).

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 kotybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.
TORONTO AUTOMATION SYS- 
TEMS atlieka visus elektros dar
bus. Specializuojasi: vėdinime, šil
dyme, šaldyme, elektros instalia
cijoje, signalizacijose. Skambinti 
Arūnui mob. 416 890-4219.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

hotmail.com

