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Metams baigiantis
Gyvenime yra laikotarpių, kai reikia stabtelti ir 

susimąstyti - apžvelgti, kas padaryta, kas darytina, įver
tinti veiklą bei planus. Vienas tokių laikotarpių paprastai 
būna metų pabaiga.

S
TABTELĖJIMĄ įprasta vadinti ataskaitomis, kurių 
apimtis gana plati - nuo pavienių asmenų bei vi
suomeninių organizacijų iki valstybes valdančių 
viršūnių. Visiems tenka įvertinti savo darbus, atidžiau pa

galvoti apie užmojus. Ataskaita, kokia ji bebūtų - vieša ar 
ne - padeda rikiuoti darbotvarkes ir dienotvarkes, persijo- 
ja vertybes, nurodo padarytas klaidas, palengvina plana
vimą. Tik tvarkos nepripažįstantys galėtų sakyti, kad to 
nereikia. Bet tai išimtis, kuri priversta nusileisti normaliai 
daugumai. Susidoroti su finansinėm ataskaitom nėra su
dėtinga - dalykai apčiuopiami, matomi, matematiškai pa- 
tyrinėjami ir juodai ant balto pateikiami. Metiniai biudže
tai rodo, kaip tvarkytas!, kur laimėta ar pralaimėta. Kas 
kita, kai reikia įvertinti atliktą darbą, jo metodus, įvairias 
kliūtis, nesėkmių priežastis, skirtingus vadovaujančių po
žiūrius į tą patį dalyką ir t.t. O turbūt sunkiausia įvertinti 
savo paties pajėgumą, prisiimtų pareigų atlikimo laipsnį. 
Yra vadovaujančių žmonių, kuriems atrodo, kad ką kiti 
daro vis negerai, nes gerai padaryti tik jis vienas tegali. 
Kartais tokie vertina geriau tuos, kurie nieko nesako ir 
nedaro, nes jie jam nekliudo. Tai savęs iš arčiau neįsten
giantys pažinti “solistai”. Su tokiais bendradarbiavimas 
sunkus. Gerai, kad visuomeninėje veikloje jų per daug nėra. 
O jei pasitaiko, tai po pirmo nesutarimo jie dažniausiai 
dingsta. Šiaip jau dauguma veikėjų sutaria ir moka pa
sidalinti nuomonėmis, bendru darbu kuria ir bendrą gerovę.

A
TASKAITOS - praeitis. Kas padaryta - padaryta.
Pagerinti, pataisyti galima tik iš praeities klaidų 
pasimokant. Šiaip jau nieko nebesusigrąžinsi. Be

lieka žvelgti ateitin, planuoti veiklą, apgalvoti jos ėjimus, 
pobūdį, reikšmę, finansinę ir moralinę naudą. Ir visa tai 
turėtų būti tikroviškai įvertinta. Mat kartais pasiūloma la
bai gražių ir įdomių sumanymų, originalių, naujoviškų 
dalykų. Viskas puiku ir reikalinga, bet prieš projektų pri
ėmimą reikėtų patikrinti ir savo pajėgumą - finansinį ir 
darbo jėgos. Nesunku nutarti, nubalsuoti ir išsiskirstyti. 
Vadovaujantieji prisiima visą atsakomybę, o nesėkmės at
veju dažnai net ir kaltinami. Kai ateina įvairių renginių 
sezonas, ne visur galima stipriau užsimoti, ypač kai ren
ginys pareikalauja stambesnių išlaidų. Didesniuose telki
niuose ta prasme rizika mažesnė, o mažesniuose - kas ki
ta. Žinoma, kiekvienos nesėkmės atveju dažnai gelbsti 
pavieniai aukotojai, mecenatai ar savos finansinės institu
cijos. Bet tai neturėtų sudaryti pavyzdžio, kad turime tvir
tus užnugarius, kurie visada į “skylę” sulindusius gelbės. 
Kalbant apie veiklos planus ir renginius, atrodo, kad jau 
laikas būtų mums patiems smarkiau sukrusti, tai yra iš 
nuošalės į savo vietas grįžti išeivijoje veikiančioms gru
pėms. Mat per pastarąjį dešimtmetį įpratom scenas ir sa
les užleisti svečiams iš Lietuvos. Nėra abejonės, kad daug 
kas iš ten gražu, įdomu, kokybiška. Tačiau to viso lauk
dami, neturėtume silpninti savųjų pastangų, kurios ne 
vien tik mėgėjišką meną rodo, bet, kas svarbiausia, pade
da jungtis, jausti savitumą, skatina organizuotis ir palai
kyti lietuvišką išeiviją gyvą. Svečiai atvažiavo ir išvažia
vo, o mes čia turime gyvuoti ir savo pačių jėgomis laiky
tis. Tad žvilgterėkime į ateinančių metų renginių tvarka
raščius, teigiamai atsiliepkime į skelbimus, kvietimus. O 
savo jaunimą skatinkime visais įmanomais būdais jungtis 
į lietuvišką veiklą. Sutarkime ir būkime visi drauge. C.S.

Savaitė Lietuvoje

> KANADOS ĮVYKIAI

JAV prezidentas Kanadoje
JAV prezidentas George 

W. Bush antradienį, lapkričio 
30, pirmą kartą per savo ketve
rtų metų kadenciją, oficialiu vi
zitu lankėsi Kanadoje. Jo lanky
mosi Otavoje metu, Kanados 
ministeris pirmininkas Paul 
Martin norėjo galutinai užbaigti 
derybas dėl Kanados mėsos eks
porto į JAV, aptarti miško me
džiagos eksporto sunkumus ir 
ekologinius bei saugumo klausi
mus. Opozicija nepritaria Kana
dos prisidėjimui prie ginkluotės 
plėtimo, o Naujųjų demokratų 
partijos vadas Jack Layton labai 
ragina kovoti, kad Kanada ne
prisidėtų prie vadinamųjų 
“žvaigždžių karų” (Star Wars). 
Prezidento vizito trečiadienis 
buvo skirtas tolesniems jo ir 
ministerio pirminininko P. Mar
tin pasitarimams Halifakse. Ten 
G. W. Bush padėkojo Atlanto 
pakraščio kanadiečiams už pa
galbą 2001 m. rugsėjo 11 d., kai 
vyko teroristų antpuolis Niujor
ke ir buvo sustabdytas bet koks 
susisiekimas JAV oro erdvėje. 
Tada Kanados vyriausybė ir 
gyventojai atidarė duris visiems 

pakelėj į JAV įstrigusiems lėk
tuvams bei laivams. Pasitari
muose Kanados ministeris pir
mininkas sutarė su JAV prezi
dentu dėl geresnės sienų kont
rolės ir galimai greitesnio naujų 
tiltų tiesimo, kad tarp kraštų ga
lėtų vykti sklandesnis prekių 
pervežimas. Tarptautinėje politi
koje, liečiant ir Irako karą - vis
kas kaip buvę. Tačiau manoma, 
kad Kanada galės prisidėti per 
ateinančius rinkimus Irake kaip 
priežiūros ir kontrolės dalininkė. 
Apie raketinį ar “žvaigždžių ka
rus” buvo vengiama kalbėti. 
JAV prezidentas atvyko į Kana
dą su žmona Laura. Juos lydėjo 
JAV valstybės sekretorius Colin 
Powell, ir busimoji sekretorė C. 
Rice.

Doleris jau gali pirkti 85 
JAV centus. Tai labai didelis 
Kanados dolerio vertės pasikei
timas per vienerius metus. Euro 
ir Kanados dolerio santykis 
tarptautinėj rinkoj laikosi gana 
pastoviai. Finansų ministeris 
Ralph Goodale mano, kad Ka
nados prekybiniai importo-eks-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Rašytojo Jono Biliūno giminės sąskrydis Niūronyse 1999 m. Rašytojo brolio vaikaičai ir provaikaičiai
Nuotr. R. Pocauskienės

Politkalinių ir tremtinių sąskrydis Ariogaloje. Antras iš kairės - Biliūnas ir jo žmona Ona
Nuotr. R. Pocauskienės

Istorijos klastojimo prielaidos
ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Būti išmintingam yra geriau, 
negu būti stipriam; žinojimas 

yra svarbesnis už jėgą 
Pat 24,5.

Išsivadavę iš okupacijos pa- 
veldėjome sovietinį požiūrį į is
toriją. Žymiausi mūsų istorikai 
savo darbe ir toliau iš įpratimo 
taiko istorinio materializmo teo
riją ir laikosi nebeveikiančių 
kompartijos direktyvų, vedančių 
prie istorijos klastojimo. Bolše
vikinės istorijos perrašymo 
nuostatos tebėra giliai įsismel
kusios ne tik į istorikų profe
sionalų, bet ir į daugelio inteli
gentų - istorijos mėgėjų sąmo
nę. Mūsų praeitis neretai vaiz
duojama iškreiptai, “žiugždiškai”. 
Nesusimąstome, jog klastojant 
praeitį prarandama tautos savas
tis. Toks elgesys kelia grėsmę 
tautos gyvatai. Turbūt niekur 
pasaulyje istorija nebuvo taip 
falsifikuojama kaip bolševikų 
valdomoje Lietuvoje. Tasai juo
das darbas iš esmės tebetęsia- 
mas. Jam sąlygas sudarė žemiau 
aptariamos aplinkybės, tos veik
los prielaidos.

Neįvykdyta desovietizacija
Atgavus nepriklausomybę li

ko nepriimtas desovietizacijos 
įstatymas. Ši aplinkybė lėmė 
daugumą vėlesnių mūsų valsty
bės bėdų. Be desovietizacijos 
buvo neįmanoma greitai atkurti 
tvirtą valstybę. Šis įstatymas bū
tų sutrukdęs išsirinkti komunistą 
prezidentą, paskirti komunistus 
ministerius ir kitus aukštus pa
reigūnus. Seime nebūtų susida
riusi komunistinė dauguma. Gy
venimas būtų pakrypęs visai ki
ta vaga. Antai Čekijoje ir Veng
rijoje, kur komunizmas buvo 
įstatymu pasmerktas kaip netei
sėtas ir nusikalstamas, komunis
tai pareigūnai buvo pašalinti iš 
valdžios. Taip šiose šalyse pa
rengta dirva naujoms doroms 
vyriausybėms. Desovietizacijos 
įstatymas reikalingas ne nesan
taikai kelti, ne kerštui, bet mūsų 
visų ateičiai: kad niekas daugiau 

nesusigundytų išduoti savo tau
tos. Buvę partiniai funkcionie
riai turėjo atsiprašyti tautos ir 
bent keleriems metams pasi
traukti iš vadovaujančių postų. 
Tai privalėjo padaryti patys, jei
gu būtų buvę dori žmonės. Deja, 
neįvyko.

Sovietinės nomenklatūros 
įsigalėjimas

Nesant desovietizacijos įsta
tymo nepriklausomoje Lietuvoje 
įsigalėjo sovietinė nomenklatū
ra. Grįžo į valdžią “buvusieji”. 
Partinė grietinėlė, atsiskyrusi 
nuo SSKP, persikrikštijo į LDDP. 
Iki tol valdžiusi valstybės turtą 
sovietinės sistemos sąlygomis, 
pasiglemžė jį esant laisvajai rin
kai. Buvusiai sovietinei “liau
džiai” liko tik trupiniai. Po turto 
“prichvatizacijos”, pusvelčio įmo
nių išpardavimo, tiesiog jų išsida
lijimo, bankų griūties, “buvusie
ji” tapo naujuoju nepriklauso
mos Lietuvos turtuolių luomu, iš 
esmės kapitalistais. Jie gyvena 
kaip inkstai taukuose. Atmetę 
pajamų deklaravimo įstatymą 
paslėpė savo praturtėjimo siūlų 
galus, panaikino ribą tarp lega
liu darbu ir nusikalstamu būdu 
įgyto turto. Maždaug per ketve
rius metus Lietuvoje atsivėrė 
didžiulė praraja tarp saujelės 
turtuolių ir skurstančių masių.

Naujieji turtuoliai greit pa
miršo dar neseniai jų pačių 
skelbtą socialinę “lygybę”. Nu
sispjaut į ideologiją! Buvęs 
kompartijos aktyvistas, užkietė
jęs ateistas tapo konservatoriu
mi, net krikščioniu demokratu, 
nekalbant apie stojimą į savo 
pačių sukurtas socialistų, vals
tiečių, ūkio ar moterų partijas. 
Daugelio partijų branduolį su
darė tie patys “buvusieji”, kurie 
joms ir vadovavo. Mąstančiam 
žmogui šypseną kėlė matant tą 
pačią panelę su kita suknele. 
Visų tikslas buvo vienas - pa
tekti į seimą. Girdėjau dainuo
jant:
Komunistų maišalynė

susiraizgė, susipynė.

Savo veidą kasdien maino, kad 
pakliūtų tik į seimą.

Ir su velniu susidėtų, kad tiktai 
seime sėdėtų.

Po 1992 m. rinkimų Lietuva 
tapo pirmoji iš postkomunistinių 
valstybių, kurioje į valdžią “tau
tos valia” grįžo komunistai. Pa
saulis tai pavadino lietuvišku 
sindromu. Ir stebėjosi. Nesupra
to šio fenomeno. Tomis dieno
mis man teko skaityti lingvisti
kos paskaitas Mūnsterio univer
sitete (Vakarų Vokietijoje). Pri
simenu pokalbį su prorektoriumi 
ponu Dapperiu, kuris niekaip 
negalėjo suprasti įvykių Lietu
voje. Kaip tai atsitiko? Kaip ga
lima išsilaisvinus vėl rinktis 
pančius? Mano pastangos paaiš
kinti Lietuvoje rinkėjų elgesį 
liko bevaisės. Vis tiek jis nieko 
nesuprato!

Buvę komunistai nesisielojo 
dėl savo pažiūrų kaitos. Apie są
žinės išsivalymą negalėjo būti ir 
kalbos. Juk jie buvo “teisūs”: 
veikė pagal įstatymus (savo pa
čių sukurtus), o visa kita - nie
kai! Ir toliau mūsų šalis buvo 
dalijama tarsi į dvi Lietuvas: 
tautinę, kovojančią dėl nepri
klausomybės, ir prosovietinę 
(prorusišką).

Valdžioje įsitvirtinę komu
nistai negalėjo pamiršti dešimt
mečiais okupuotoje Lietuvoje jų 
pačių deklaruoto neigiamo po
žiūrio į lietuvių tautą, Lietuvos 
valstybės ignoravimo. Siekė tą 
valstybę traukti atgal į poso
vietinę erdvę, arčiau prie “mo
tušės” Rusijos. Neteko girdėti, 
kad palankiai kas nors iš jų būtų 
kalbėjęs apie laisvės kovotojus. 
Juos perlaidojant dalyvaudavo 
nebent priversti. Nereikia stebė
tis, kad pirmasis bolševikų isto
rikų darbas Vilniaus universitete 
buvo panaikinti su vargu soviet
mečiu išlaikytą Lietuvos istori
jos katedrą. Pasidaro nejauku: iš 
kur tiek akiplėšiškumo ir begė
dystės!

{Istorijos iškraipymai, 2004)

Prezidentas Ukrainoje
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus lapkričio 26 d. išskri
do į Ukrainą, kur jis su Lenkijos 
prezidentu Aleksandru Kvas- 
nevskiu bei Europos sąjungos 
užsienio politikos vadovu Ja
vier Solana vyko tarpininkauti 
sprendžant Ukrainos prezidento 
rinkimų krizę. Lietuvos pozicija 
suderinta su Europos komisijos 
pirmininku Jose Manuel Barro
so, pasitarta su Vilniuje atsilan
kiusiais Latvijos prezidente Vai
rą Vyke-Freiberga ir Estijos - 
Arnold Ruutel.

Grįžęs į Lietuvą savaitgalį, 
V. Adamkus vėl išvyko gruo
džio 1 d. į Kijevą, kur jis kartu 
su Lenkijos prezidentu ir J. So
lana tęsė derybas dėl politinės 
krizės. Vyko susitikimai su pre
zidentu Leonidu Kučma, Rados 
(seimo) pirmininku V. Litvinu ir 
opozicijos vadu V. Juščenka.

Pasiūlė prezidentui 
vyriausybę

Lapkričio 29 d. prezidentas 
Valdas Adamkus pasirašė dek
retą dėl Algirdo Brazausko sky
rimo ministeriu pirmininku ir 
pavedė jam ne vėliau kaip per 
15 dienų sudaryti Lietuvos vy
riausybę ir pateikti jos sudėtį 
tvirtinti šalies vadovui.

A. Brazauskas tą pačią die
ną pateikė prezidentui kandidatų 
į ministerius sąrašą. Į finansų 
ministerio postą yra siūlomas 
ligšiolinis ministeris socialde
mokratas Algirdas Butkevičius, 
į aplinkos ministerio — socialde
mokratas Arūnas Kundrotas, į 
krašto apsaugos ministerio pa
reigas - socialdemokratų vienas 
vadovų Gediminas Kirkilas, į 
susisiekimo - socialdemokratas 
Zigmantas Balčytis, į švietimo ir 
mokslo — socialdemokratas da
bartinis šios ministerijos sekre
torius Rimantas Vaitkus, į užsie
nio reikalų - socialliberalas An
tanas Valionis, į socialinės ap
saugos ir darbo ministerės parei
gas vėl siūloma socialliberalų 
viena vadovių Vilija Blinkevi- 
čiūtė.

Ūkio ministeriu siūlomas skir
ti Darbo partijos vadovas Vikto
ras Uspaskichas, vidaus reikalų 
ministeriu - Darbo partijos vice
pirmininkas Viktoras Muntia- 
nas, sveikatos apsaugos ministe
riu - Darbo partijos vicepirmi
ninkas Žilvinas Padaiga, kultū
ros ministeriu - Darbo partijos 
narys operos solistas Vladimiras 
Prudnikovas, teisingumo minis
teriu - taip pat Darbo partijos 
narys Gintautas Bužinskas, že
mės ūkio ministere siūloma 
skirti Valstiečių ir naujosios de
mokratijos partijų sąjungos pir
mininkė Kazimiera Prunskienė.

Uždaro IAE bloką
Vykdydama tarptautinius įsi

pareigojimus, Lietuva šių metų 
gruodžio 31 d. uždarys Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
pirmąjį bloką. Priimdama spren
dimą vyriausybė įvertino ir Lie
tuvos energetikos žinovų iš
reikštus nuogąstavimus dėl gali
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Buvęs kompartijos aktyvistas tapo konservatoriumi
Europos-Amerikos santykiai

Sunku tikėtis, kad Irake pavyks įvesti tikrą demokratiją

Sutemos ir pragiedruliai Karaliaučiaus krašte 
Pasidžiaugėme pozityvia veikla, kuri akivaizdi, nenuginčijama

Stiprinama patriotinė jaunimo dvasia 
Jie padėjo intensyviai lankyti buvusius partizanus 

“Kas. šviečia virš galaktikų visų” 
Be penkerių metų šimtametis toliau kūrė eilėraščius

Lietuviška radijo valandėlė “Ecos de Lituania” Argentinoje 
Labai svarbu siųsti savo jaunimą į Vasario 16-tosios gimnaziją

mo elektros energijos tiekimo 
saugumo sumažėjimo. Lietuvos 
ir Europos sąjungos žinovų nuo
mone, nors padidėja elektros 
energijos tiekimo sutrkimio rizi
ka, ji nėra didesnė negu kitose 
ES valstybėse. Ministeris pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas tei
gė, kad bet kokio sutrikimo 
elektros energijos perdavimo li
nijose atveju paruošti atitinkami 
taikytinų priemonių planai.

Antrasis blokas turėtų būti 
uždarytas 2009 metais, jei bus 
gauta reikiama tarptautinė para
ma. Sustabdžius pirmąjį bloką, 
ruošiamasi panaudoto branduo
linio kuro iškrovimo darbams, 
keičiami sustabdyto bloko prie
žiūros taisykles, įrengiamos pa
naudoto kuro saugyklos, statomi 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
ir saugojimo įrenginiai.

Pirmojo bloko vartojimo nu
traukimo programa taip pat fi
nansuoja priemones, skirtas so
cialiniams IAE uždarymo pada
riniams sušvelninti. ES paramos 
lėšomis bus atnaujinama Lietu
vos elektrinė, elektros energijos 
ir dujų jungčių bei dujų saugyk
lų projektai.

EK nerado kliūčių
Europos komisijos (EK) at

stovybės Maskvoje vadovo pa
vaduotojas Vincent Piquet’ lap
kričio 23 d. pareiškė, jog dėl 
krovinių tranzito iš Rusijos į 
Karaliaučių klausimų nėrar. Jo 
teigimu, yra iškilusios tik kelios 
nedidelės techninės problemos, 
dėl kurių tęsiamos derybos. Jis 
priminė, komentuodamas viršū
nių susitikimą Hagoje lapkričio 
25 d., kad visi pagrindiniai klau
simai, susiję su privačių asmenų 
tranzitu, jau išspręsti. Jis pabrė
žė, kad “ES negali sutikti su tuo, 
kad tiek krovinių, tiek privačių 
asmenų tranzitas per Lietuvos 
teritoriją nebūtų inspektuoja
mas”.

Lankėsi Vokietijos 
prezidentas

Lapkričio 22 d. Vilniuje ofi
cialiu vizitu lankėsi Vokietijos 
prezidentas Horst Kohler su 
žmona Eva Luise Kohler. Su 
prezidentu Valdu Adamkumi 
buvo aptartas dvišalis bendra
darbiavimas. Didelis dėmesys 
skirtas tarptautiniams energeti
kos projektams, naujai dujotie
kio linijai iš Rytų į Vakarus per 
Lietuvą, elektros jungties nuo 
Lietuvos link Vakarų Europos 
tiesimui. Lietuvos Prezidentas 
išreiškė viltį, kad Vokietija, kaip 
viena didžiausių dujų vartotojų, 
priimdama strateginius sprendi
mus, atsižvelgs ir į Lietuvos 
ekonominio ir energetinio sau
gumo interesus.

Susitikime taip pat buvo ap
tarta Europos sąjungos politika 
Rytų kaimynų atžvilgiu. V. 
Adamkus pažymėjo, kad būtina 
vieningesnė Europos Sąjungos 
strategija šio regiono šalims. 
Prezidentai sutarė, kad būtina iš
siplėtusioje Europoje plėtoti kul
tūrinius ir visuomeninius ryšius. 
V. Adamkus padėkojo Vokieti
jai už jos pasirengimą perimti 
NATO oro erdvės patruliavimo 
misiją Baltijos šalyse nuo kitų 
metų liepos mėnesio. rs j

http://www.tzib.com


2 psl. • Tėviškės žiburiai •2004.XII.7 »Nr.49-50(2856-2857)

I/ISMS ŽIBURIAI
“7“' THE LIGHTS OF HOMELAND

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

www.tzib.com
Agreement No. 40012376 PAP Registration No. 09408. CPM J001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, Č. Senke
vičius, G Gaižutienė. Metinė prenumerata - $50, rėmėjo - $60, gar
bės - $70. Oro paštu į užjūrius - $170, paprastu paštu - $60. 
Amerikoj - JAV dol. Pavieniai nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu 
kreiptis į “TZ administraciją. Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki 
ketvirtadienio. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi 
redakcijos nuožiūra. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia 
redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) is 
published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. 
Subscriptions: regular $50.00, patron $60.00, sponsor $70.00 per year. 
Airmail overseas - $170, regular mail overseas - $60. Printed in Canada. 
ISSN 0040-4063.
Return undeliverable Canadian addresses to Circulation dept. 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3.
We acknowledge the financial assistance of the Government of 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs.

SPAUDOS BALSAI
Pamiršta šventovė Vilniuje

Q RELIGMAMIGYVENIME
Kaišiadorių vyksupijos Sielo

vados cetnre rugsėjo 30 d. vyko 
sės. Myrtos Stockle vedamas semi
naras tema Ir Dievas matė, kad tai 
gera. Dalyvavo 32 įvairiausio am
žiaus, išsilavinimo ir patirties žmo
nių - Kaišiadorių vyskupijos tiky
bos mokytojų, katalikiškosios mo
terų organizacijos “Vilties tiltas” 
grupių vadovų bei jaunimo grupių 
vadovų iš vyskupijos parapijų. Se
minarus įvairiose Lietuvos vieto
vėse rengia Lietuvos katechetikos 
centras.

Katalikų bendruomenė “Gy
vieji akmenys” spalio 17 d. suren
gė Atsinaujinimo dieną Kaune tema 
Dievo mažųjų susitikimas: Pran
ciškus ir Teresėlė. Belgijoje įsi
kūrusios Tiberiados bendruomenės 
broliai neseniai apsigyveno Balt
riškėse. Jie pasakojo apie savo at
sidavimo Viešpačiui kelią, jiems 
artimą šv. Pranciškaus Asyžiečio 
dvasią. Paskaitą apie vidinį išgyve
nimą per atleidimą skaitė Aušros 
Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bend
ruomenės .vadovė sės. Rozana 
Graulich. Ji kalbėjo apie atleidimą 
kaip būtiną krikščioniškojo gyve
nimo sąlygą, apžvelgė vidinių žaiz
dų gijimo etapus, padrąsindama vi
sus atleisti savo priešams ir juos 
mylėti. Popietinėse darbo grupėse 
vyko Tiberiados brolių supažindini
mas su savo bendruomene, kita 
grupė buvo skirta jaunimui. Norin
tys galėjo pasižiūrėti vaizdajuostę 
apie Aušros Vartų Marijos ir Tere
sėlės bendruomenę arba dalyvauti 
grupėje apie tylos maldą. Atsinau
jinimo diena baigėsi Valandų litur
gija ir Mišių šventimu, kuriai vado
vavo Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičiuš.

Blaivybės pouoselėtoio kun. 
Ignaco Štacho, ilgamečio Sv. Petro 
ir Povilo parapijos klebono 150 
mirties metinės bei Vyksupo Mo
tiejaus Valančiaus blaivybės sąjū
džio Šiaulių skyriaus 15 metų su
kaktis buvo paminėta spalio 23 d. 
Šiaulių katedroje Mišias aukojo 
vyskupas Eugenijus Bartulis, per 
pamokslą kalbėjęs apie Dievo nu
tiestą meilės kelią. Po Mišių miesto 
savivaldybėje vyko koncertas, ku
riame dainavo Šiaulių universiteto 
choras “Bičiuliai”, studija “Sinte
zė” atliko fragmentą iš programos 
“Credo Omega”. Mokslinėje konfe
rencijoje, kurioje sveikinimo žodį 
tarė vysk. Bartulis, daug dėmesio 

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI
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195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager

buvo skirta kunigo Ignaco Štacho 
asmenybei, jo veiklai bei blaivybės 
sąjūdžio idėjoms ir veiklai. Kalbėta 
apie alkoholio ir narkotikų daromą 
žalą jaunimui. Pabrėžta, kad alko
holizmo problema turi būti spren
džiama valstybės mastu, kuriant 
atitinkamus įstatymus. Taip pat 
svarbu sutelkti dvasines jėgas, 
skleisti blaivybę mokyklose, šviesti 
visuomenę. Po konferencijos daly
viai aplankė kun. Štacho kapą seno
siose miesto kapinėse, jo atminimas 
pagerbtas malda ir giesmėmis.

Šiaulių savivaldybės paskelb
to sveikatos mėnesio dalimi semi
naras Dvasinė sveikata surengtas 
Šiaulių universitete spalio 26 d. 
Renginiui vadovavo Šiaulių univer
siteto Medicinos katedros docentas 
Vladas Vaitkevičius ir kapelionas 
kun. Egidų us Venckus. Dalyvius 
sveikino Šiaulių vyskupas Eug. 
Bartulis, kalbėdamas apie sunkiai 
sergantį šiandieninį pasaulį, kuriame 
nebevertinama tikroji meilė šeimo
je. Vilniaus fokoliarų jaunimas pa
sakojo apie šio judėjimo atsiradi
mą, veiklą bei principus (mylėti vi
sus; mylėti pirmam; mylėti matant 
Jėzų kitame; mylėti kitus kaip save 
ir mylėti priešą). Gydytojas Danie
lius Serapinas paskaitoje Parduo
dama sveikata ir gyvybė kalbėjo 
apie užmegztos gyvybės žudymo 
padarinius. Kuri. Venckus kvietė 
studentus prisidėti prie kitų organi
zuojamų renginių.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
spalio 4 d. Šiaulių universitete skai
tė paskaitą Kaip akademinis jauni
mas vertina savo tėvą ir motiną. 
Apklausos duomenys. Pateikdamas 
studentų apklausos duomenis, psi
chologijos mokslų daktaras kvietė 
kartu paieškoti galimų atsakymų. 
Studentų samprotavimai rodo, kad 
jaunimas remiasi tradiciškai priim
tais tėvo bei motinos įvaizdžiais. 
Norima, kad tiek tėvas, tiek motina 
būtų mylintys, rūpestingi, supran
tantys. Tačiau kritiškai žvelgiama į 
tėvą. Tik 6% sūnų ir dukterų pripa
žino, kad jų tėvai yra tokie, kokius 
jie norėtų matyti. Dauguma studen
čių nenori turėti tokio vyro, koks 
yra ar buvo jų tėvas, daugelis 
studentų nenori būti panašūs į savo 
tėvus. Kun. Trimako teigimu, prob
lemos šeimoje iškyla, kai netikima, 
jog šeima yra slėpinys, kurio es
mėje yra supratimas, kad tėvas ir 
motina kuria Dievo vaikus, ir Kū
rėjas yra versmė.

Pamaldos Rumšiškių šventovėje šventinant kai kuriuos naujai padarytus kryžius Nuotr. Ramūno Virkučio

Europos
DR. JONAS KUNCA

Europa ir JAV, veikdamos 
kartu, laimėjo šaltąjį karą, ir bu
vusi pavergta Europos dalis at
gavo laisvę. Tai parodė, kiek ga
li pasiekti glaudus abiejų pusių 
bendradarbiavimas, kuris ir to
liau yra labai svarbus, nes liko 
išspręsti keletą globalinių žmo
nijos problemų: išlaikyti taiką, 
sumažinti skurdą Trečiajame pa
saulyj, sumažinti teršalus į at
mosferą, sustabdyti terorizmo 
bangą, teisingai išspręsti Palesti
nos konfliktą ir susidoroti su 
ekonomine krize. Tam yra būti
nas Europos ir Amerikos glau
dus bendradarbiavimas, be kurio 
minėtų problemų sprendimas 
negali būti sėkmingas.

Bet likusi be lygaus priešo 
Amerika nusprendė tvarkyti pa
saulį viena ir pagal savo nuožiū
rą. Pasak prez. G. W. Bush, li
kęs pasaulis privalo apsispręsti, 
ar jis eina su JAV, ar su jos 
priešais - teroristais. JAV galio- 
ja_ tik jos įstatymai, o ne tarp
tautinė teisė. JT turi pritarti Va
šingtono akcijai arba ji liks be
reikšmė. JAV palieka sau teisę 
pavartoti jėgą prieš kraštą, kuris 
Vašingtonui atrodo esąs pavo
jingas amerikiečių saugumui ar 
interesams, arba kuris siektų pa
sivyti JAV militarinėje srityje. 
Suglaudus galima sakyti, jog 
Amerika nusprendė vesti viena
šališką ir kartu preventinę politi
ką. Likusi žmonijos dalis priva
lanti paklusti Vašingtonui.

Toks Vašingtono politikos 
pokytis pradėtas įgyvendinti po 
2001 m. rugsėjo 11 d. teroristų 
antpuolių Niujorke ir Vašingto
ne. Buvo nustatyta, kad tai pa
darė teroristai iš Saudi Arabijos, 
Egipto ir kitų arabų šalių, bet

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus
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-Amerikos santykiai
paruošti tokiam darbui jie buvo 
Afganistane, bin Laden įruošto
se apmokymo stovyklose.

JAV reikalaujant, JT ir Eu
ropa pritarė Afganistano invazi
jai. Bet kai po minėtos šalies 
okupacijos Vašingtonas rengėsi 
pradėti karą ir prieš Iraką, netu
rėdamas įrodymų, kad ta valsty
bė turi masinio naikinimo gink
lų ir yra susidėjusi su teroristi
nėm organizacijom. JT ir Euro
pa buvo už ginklų ieškojimo ko
misijos pasiuntimą Irakan, kad ji 
ištirtų tų kaltinimų tikrumą.

JAV, pamačiusios, kad mi
nėta komisija masinio naikinimo 
ginklų ten neranda, bet siūlo to
liau tirti šį reikalą, ir kad Sau
gumo taryboj trūks balsų karo 
paskelbimui, vienašališkai oku
pavo Iraką. Nusiųsti amerikiečių 
minėtų ginklų ieškotojai jų irgi 
nesurado. Dar blogiau, kad oku
pantai nesugebėjo palaikyti tvar
kos ir aprūpinti gyventojus van
deniu, maistu, elektra.

Prasidėjo irakiečių protestai, 
o po šaudymų į demonstrantus- 
terorizmas prieš sąjungininkus. 
To karo metu, pagal anglų 
medikų žurąąlą Lancet, žuvo 
j,00,000 nebaltų irakiečių ir 
Y,100 amerikiečių, JAV iždui jis 
kainavo iki šiol 200 bin. dolerių. 
Sugriautų miestų atstatymui teks 
išleisti bene dar tiek. Sunku 
tikėtis, kad Irake pavyks įvesti 
tikrą demokratiją, kokią buvo 
manę amerikiečiai. Naftos gavy
bos okupantas irgi neturės.

Apskritai tai buvo žalingas 
karas, kuris sutrikdė svarbią 
Vid. Rytų sritį, kur yra didžiausi 
naftos ištekliai, taip reikalingi 
Vakarams. Teroristai sprogdina 
naftotekius ir taip sumažino naf

A+A
Sktn. ALGIMANTUI VALIŪNUI 
iškeliavus amžinybėn, velionies žmonai sesei GENEI 
VALIŪNIENEI, dukrai SNAIGEI su šeima, sūnaus šei
mai ir visiems artimiesiems giliausią užuojautą reiškia -

Toronto skautininkių-skautininkų draugovė
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VYTAUTO SENKAUS

dešimtąsias mirties metines minint, žmona 
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minti velionį savo maldose.
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STANISLOVUI VERBICKUI

mirus, jo žmonai VIDAI ir seimai, seseriai STASEI 
ZUBRICKIENEI ir šeimai reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime -
J. Bieliūnas
J. Bušauskienė
J. Karaliūnas
O. A. Pamataičiai
I. Tauteras

J. J. Šarūnai

tos gamybą okupuotame krašte. 
Tai prisidėjo prie naftos kainos 
padvigubėjimo ir pasaulinės 
ekonominės krizės padidėjimo.

Nepaisydami Europos ir JT 
įspėjimų, amerikiečiai pateko į 
keblią padėtį. Savęs kaltinti Va
šingtonas, aišku, nenori. Pyktį 
išlieja ant nieko dėtų europiečių. 
Taip pablogėjo buvę draugiški 
transatlantiniai santykiai. O glo
balinių pasaulio problemų spren
dimui yra būtina juos pagerinti, 
nes nei viena pusė atskira to 
padaryti negalėtų. Greit žmoniją 
pradės kamuoti klimato poky
čiai, surišti su teršalų padidė
jimu atmosferoje. Vieną kartą 
prasidėjusio atšilimo niekas ne
sustabdys. Jis užsitęs šimtme
čius, kol pati gamta apvalys orą. 
Tarp kita ko, naftos ištekliai 
baigiasi. Iškils kita svarbi ener
gijos problema. Būtina visiems 
kartu imtis preventinių priemo
nių. Stebuklų žmogus nepada
rys, bet taupant naftos išteklių 
užtektų ilgesniam laikui, per ku
rį gal surastume naują energijos 
šaltinį.

Europa pasiruošus pamiršti 
JAV klaidas ir glaudžiai bendra
darbiauti minėtų problemų spren
dime, bet kamuolys yra Ameri
kos kieme. Tik ji gali pakeisti 
utopinius planus į racionalų 
bendradarbiavimą su likusiu pa
sauliu. Kito kelio nėra.

Terorizmas yra nauja žmo
nijos rykštė. Bet kova su juo 
būtų daug sėkmingesnė ir trum
pesnė, jei JAV giliau pagalvotų 
apie jo atsiradimo priežastį. O ji 
visiem žinoma. Tai neišspręstas 
Palestinos klausimas, kuris pa
gimdė kerštą okupantui ir jo 
globėjai - Amerikai.

I. P. Baronai
E. K. Dervaičiai
E. Kuraitienė
Z. J. Sendžikai
P. Skeivelienė

Vilniaus Naujininkų seniū
nijos teritorijoje stovinti Po- 
krovskaja Molenna sentikių 
cerkvė yra vadovų po Vilnių au
torių visiškai ignoruojama. Nie
ko apie ją nerašo visų vadovų 
po Vilnių pradininkas J. Klos, 
nei tiksliausio vadovo autorius 
Tomas Venclova, nei 2003 m. 
G. Šlevis rusų kalba išleistoje 
knygoje Vilniaus stačiatikių 
šventovės. Nemini jos nei Vil
niaus miesto meras A. Zuokas 
savo leidinyje Vilnius - mūsų 
miestas. Ji vis dėlto buvo pami
nėta Vilniaus lenkų dienraštyje 
Kurier Wilenski š.m. rugsėjo 21 
d. laidoje.

“Sentikių kapinės yra tarp 
Tyzenhauzo, Naujininkų ir Dzū
kų gatvių. Sentikiai buvo Rusi
joje persekiojami dėl religinių 
įsitikinimų, XIX šimtmečio pra
džioje emigravo iš Rusijos į už
sienį. 1825 m. kelios jų šeimos 
įsikūrė dabartinėje Liepkalnio 
gatvėje. 1828 m. sentikiai įstei
gė kapines, kuriose buvo palai
dotas A. Novikovas, vienas iš 
sentikių parapijos steigėjų. 
1830-1835 m. šalia kapinių bu
vo pastatyta mūrinė cerkvė, pa
vadinta Pokrovskaja Molenna. 
Kapinės buvo apjuostos mūro 
tvora. Čia palaidota daug para
pijai užsitarnavusių piliečių”.

Aukšta mūro tvora buvo pa
statyta apsiginti nuo cariniais 
laikais organizuotų prieš senti
kius riaušių. Jie buvo vadinami 
“raskolnikais” - atskalūnais.

Prunskienė - koalicijos 
ramstis

Varšuvos dienraštis Rzecz
pospolita š.m. lapkričio 5 d. lai
doje rašo: “Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų sąjun
gos, kurios vakar prisijungė prie 
Lietuvą valdančios centro kai
riųjų koalicijos, šefe yra Kazi
miera Prunskienė. Jos grupuočių 
dėka socialdemokratai ir Darbo 
partija gavo dešimtį mandatų. 
Šiuo būdu visa koalicija užsitik
rino lemiamą daugumą Lietuvos 
seime. Prunskienė buvo viena iš 
steigėjų nepriklausomybės sie
kiančio Sąjūdžio. Lietuvos ne
priklausomybės akto signatarė ir 
pirmoji nepriklausomos valsty
bės min. pirmininkė. Vienok 
valdžioje vadove ilgai nebuvo. 
1991 m. pati atsistatydino. Neat
laikė įtampos, kai valdžia stai
giai pakėlė maisto gaminių kai
nas ir tauta ėmė rodyti nepasi
tenkinimą. Jai atsistatydinus so
vietų kariuomenė bandė užimti 
Vilniaus TV bokštą. Kruvinuose 
susidūrimuose žuvo 14 asmenų. 
Prasidėjo Sovietų Sąjungos by
rėjimas.

Sentikių cerkvė Pokrovskaja Molenna Naujininkuose

AtA
JUOZUI ŠLEKAIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui
ANTANUI, “Rambyno” vedėjui -

“Rambyno” lietuviai

Jai 61 metai. Savo gyveni
me, tarp kitko buvo patarimų 
biuro savininkė ir dėstytoja Vil
niaus universitete. 1995 m. įstei
gė Moterų partiją ir pateko į sei
mą. Kartu su Lietuvos lenkų rin
kimų akcija sudarė nepriklauso
mą seimo frakciją. Du kartus 
kandidatavo prezidento rinki
muose. 2002 m. gavo 5% balsų, 
o šiais metais tik 5% pralaimėjo 
V. Adamkui. Ji buvo viena iš 
nedaugelio politikų, kurie neslė
pė savo paramos atstumtam nuo 
valdžios R. Paksui, o Paksas pa
rėmė ją prezidento rinkimuose.

Lietuvoje daug kalbama apie 
jos simpatijas rusams. 90-tų me
tų pradžioje buvo apkaltinta 
bendradarbiavimu su KGB. 
Prieš dvejus metus teismas dėl 
įrodymų stokos ją išteisino. 
‘Lietuvos-Rusijos santykiai būtų 
daug šiltesni ir geresni, jeigu 
prezidente būtų ponia Prunskie
nė’ - rašė rusų V remia Novosti".

Rusų laikraštis yra teisus. 
Prunskienė 1993 m. balsavo 
prieš išvedimą okupacinės ka
riuomenės iš Lietuvos ir Atgi
mimo metu bandė Lietuvos ne
priklausomybę atidėti dvejiems 
metams.

Branduoliniai ginklai
Rusijos dienraštis Kommer

sant š.m. spalio 9 d. laidoje ra
šo: “Karinė oro bazė šiaurinėje 
Lietuvos dalyje Zoknių oro uos
te prie Šiaulių yra naudojama 
Lietuvos ir ŠAS(NATO) saugu
mo užtikrinimui sutinkamai su 
tarptautine teise ir tarptautiniais 
Lietuvos įsipareigojimais. Apie 
joje išdėstymą kokių nors bran
duolinių ginklų negali būti nei 
kalbos, o pasigirdę apie tai gan
dai neturi jokio pagrindo’, - va
kar pareiškė Lietuvos krašto ap
saugos ministeris Linas Linkevi
čius. Jis taip komentavo infor
maciją apie tai, kad ŠAS pla
nuoja patalpinti šaudmenis san
dėliuose vienoje iš buvusių so
vietinių bazių Šiauliuose, kurio
je anksčiau buvo laikoma strate
ginė sovietų karo aviacija. Kaip 
anksčiau pareiškė Maskvos šal
tinių painformuotas Interfaksas 
- ‘mums nerimą kelia ne tiktai 
besitęsiantis karinės ŠAS in
frastruktūros atsiradimas prie 
Rusijos sienų, bet ir tas faktas, 
kad be papildomo šios sovieti
nės karo bazės sandėlių naudoji
mo gali būti laikomas bet koks 
sąjungos ginklas įskaitant ir 
branduolinį’. Ponas Linkevičius 
vakar pasakė, kad šiuo metu 
Šiaulių bazė yra naudojama Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos oro 
erdvės apsaugai”. J.B.

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


Tautine apranga pasipuošusi moterų grupė į jubiliejines Šv. Kryžiaus parapijos pamaldas atėjo su parapijos 
vėliava Nuotr. E. Šulaičio

Sutemos ir pragiedruliai Karaliaučiaus krašte

Lietuvių šventovė be lietuvių
Čikagoje paminėtas lietuvių šventovės šimtmetis

IEVA ADOMAVIČIENĖ
Rusijos federacijos sukurtos 

ekonominio bei dvasinio pasto
vumo neturinčios Karaliaučiaus 
srities problemos, ekonominė 
raida ir perspektyvos aptariamos 
tarptautinėje plotmėje, dalyvau
jant ir Lietuvos politikams bei 
diplomatams, tačiau Mažosios 
Lietuvos reikalų kėlimas tarp
tautiniame lygyje kol kas rezul
tatų neduoda. Visa eilė iškilių 
Mažosios Lietuvos kultūrinio 
paveldo tyrinėtojų ir puoselėto
jų, kaip vydūnietis dr. Vacys 
Bagdonavičius, dr. Algirdas Ma
tulevičius, Vytautas Šilas, dr. 
Martynas Purvinas su žmona, R. 
Matulis, nebeįsileidžiami į Ka
raliaučiaus sritį - jų veikla nepa
geidaujama.

Oficialūs Lietuvos vyriau
sybės diplomatiniai santykiai su 
Rusijos federacija ir srities ad
ministracija pakenčiami. Vytau
tas Žalys, Lietuvos generalinis 
konsulas Karaliaučiuje dalyvau
ja įvairiuose lietuvių bendruo
menės renginiuose, taip pat J. 
Kindurys, generalinis konsulas 
Tilžėje, Tautinių mažumų bei 
išeivijos departamento prie Lie
tuvos vyriausybės atstovai. Rug
sėjo mėnesį Gumbinėje (šeši 
kilometrai nuo K: Donelaičio 
gimtinės Lazdynėlių) buvo iškil
mingai atidengtas paminklas lie
tuvių literatūros klasikui Kristi
jonui Donelaičiui, dalyvaujant 
keletui oficialių asmenų. Konsu
las V. Žalys pasidžiaugė kultū
rinio bendradarbiavimo su sri
ties administracija tąsa.

Lietuvybės gaivinimu ir ug
dymu krašte rūpinasi tautos pat
riotai. Beveik visuose rajonų 
centruose yra bendruomenės 
skyriai, veikia lietuviškos mo
kyklėlės, lietuvių kalbos ir etno
kultūros fakultatyvai. Prieš kele
tą metų visas Karaliaučiaus sri
tyje veikiančias lietuviškas drau
gijas, bendruomenės skyrius, lie
tuvių kalbos mokytojų sąjungą, 
po savo sparnu priglaudė “Lie
tuvių tautinė-kultūrinė autonomi
ja”, užsimojusi derinti ir veiklą ir 
finansinius reikalus. Kiek teko 
girdėti ir skaityti, tas jungimas ne 
visiškai sklandžiai vyksta, sukėlė 
nepasitikėjimo ir nepasitenkini
mo. Bet ne mums iš tolo spręsti 
apie vietinius nesklandumus. Pa- 

GIMTOJI KALBA
------ RINDAS

7 TAUTINI
PIGUMĄ

Rota Mačiūnienė 2004.IX.4 Tilžėje lietuvių kalbos mokytojų konferen
cijoje “Gimtoji kalba - tautiškumo uedvmo pagrindas”

KALB

Klaipėdos universiteto “Vorusnės” ansamblis Tilžėje. Iš k.: profesorė A. 
Kaulienė, dėstytoja R. Grumodaitė, dr. D. Pakalniškienė, dėstytoja D. 
Jakulytė, kanklėmis skambina dr. D. KiseliOnaitė
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akivaizdi, nenuginčijama.
Mažosios Lietuvos fondas 

tiesiogiai remia srities Lietuvių 
kalbos mokytojų sąjungos dar
bus ir užmojus. Mūsų atstovė 
Lietuvoje Rūta Mačiulienė glau
džiai bendradarbiauja su sąjun
gos pirmininku A. Bartniku, da
lyvauja įvairiuose renginiuose ir 
tuo užtikrina mūsų paramos 
tikslingą paskirstymą. Su mumis 
p. Mačiūnienė tiksliai atsiskaito 
pateikdama pateisinamus doku
mentus. Iš pradžių stengtasi ap
rūpinti klases ir fakultatyvus pa
grindinėmis mokymo priemonė
mis; dabar dėmesys krypsta į 
lietuvybės ugdymo profesinio 
lygio kėlimą. Tai surišta su ne
mažomis finansinėmis išlaidomis.

Jau tradicija tapusi mokslo 
metų pradžios šventė Tilžės 
aštuntojoje vidurinėje mokyklo
je šiemet buvo sujungta su 
mokytojų konferencija: Gimtoji 
kalba — tautiškumo ugdymo pa
grindas. Rugsėjo 4 d. į Tilžę 
suvažiavo Karaliaučiaus srities 
lietuvių kalbos mokytojai ir 
gausūs svečiai: Lietuvos vyriau
sybės ir ministerijų atstovai, ge
neralinis konsulas, Tilžės švieti
mo skyriaus atstovės, ir kiti. Su
sirinkusius pasveikino Tilžės 
vaikų darželio lietuviškos gru
pės auklėtiniai atitinkamomis dai
nelėmis, pradžiugindami ir gerai 
nuteikdami iškilmių dalyvius.

Pirmininkas A. Bartnikas 
savo pasveikinimo žodyje pa
brėžė mokyklos svarbumą ku
riant ateitį: palinkėjo darbuoto
jams ryžto ir sėkmės Įgyven- 
dinant sumanymus^ Gražių padė
kos žodžių mokytojai išgirdo ir iš 
visų svečių už ilgalaikį darbą 
stiprinantį lietuvybę Karaliaučiaus 
krašte. Mokytojams ir mokyklų 
direktoriams, kuriuose veikia lie
tuviškos klasės bei fakultatyvai, 
buvo įteikti padėkos raštai. Pa
žymėtina Tilžės švietimo skyriaus 
viršininkės M. Sliapina pastaba, 
kad srityje jaučiama lietuviškų 
klasių mokinių teigiama veiklą 
sėkmingai surengtas vaikų festi
valis Karaliaučiuje.

Po pertraukos susirinkę da
lyviai išklausė Vilniaus lietuvių 
kalbos instituto darbuotojų J. 
Zaborskaitės ir M. Liučinskie- 
nės paskaitas. Mokytojai įgijo 
naujų žinių, idėjų ir knygų. Po 
išradingai 8-tosios mokyklos 

pėdos universiteto folklorinio 
ansamblio “Vorusnė” muzikinis 
pasveikinimas.

Mokytojų sąjunga išreiškė 
nuoširdžią padėką Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijai Či
kagoje ir Mažosios Lietuvos 
fondui už finansinę paramą.

Spalio 16 d. Tolminkiemyje 
paminėtos Kristijono Donelaičio 
muziejaus atidarymo 25-tosios 
metinės. Muziejaus direktorei 
Liudmilai Silovai buvo padėko
ta už priežiūrą ir įteiktas guber
natoriaus padėkos raštas. Vieti
nės valdžios atstovai pažadėjo ir 
toliau rūpintis, kad muziejus bū
tų tvarkingas.

Lietuvių kalbos mokytojų 
sąjunga ta proga surengė meni
nio skaitymo konkursą - Done
laitis ir mes. Konkurse dalyvavo 
lietuviškų klasių ir fakultatyvų 
moksleiviai bei įsruties pedago
ginės kolegijos studentai. Kol 
komisija sumavo skaitymo re
zultatus, susirinkusius savo dai
nelėmis linksmino Tauragės 
gimnazijos antros klasės mokinė 
Vaineta Baronaitė ir ansambliai 
iš Tilžės bei Gumbinės.

Lapkričio 12-13 d.d. vyko 
tradicinis sąjungos seminaras 
įsruties pedagoginėje kolegijoje. 
Šių metų tema - “Sakytinės ir ra
šytinės kalbos ugdymo procesas 
— aktuali didaktikos problema”. 
Mūsų atstovė R. Mačiūnienė nu
matė dalyvauti, kaip ir Vilius 
Trumpjonas iš Čikagos. Jų daly
vavimas labai vertinamas, o dar 
labiau finansinė parama.

Stiprinama patriotinė jaunimo dvasia
Lietuvos patriotinio jaunimo dešimtmetį pasitinkant

Praeitis, iš kurios stiprybės 
semtųsi mūsų jaunimas, niekam 
nerūpi. Apie rezistenciją masi
nes žudynes, trėmimus ir pra
gaištingus kolchozus mokyklose 
nieko nekalbama. Tautiškumo ir 
patriotizmo sąvoka išjuokiama 
ir siejama su nacionalizmu, nes 
tai įskiepijo komunistų partija, 
kuri iki šiol neoficialiai vyrauja 
mūsų gyvenime. Trispalvė vė
liava liko bereikšmiu audeklu, 
nepagarbiai rodomu jumoristi
nėse laidose.

Todėl sunerimusi Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių są
junga (LPKTS) pareiškimais ir 
rezoliucijomis reikalavo, kad 
mokyklose būtų atstatyta tarpu
karyje naudota tautinio-patrio- 
tinio auklėjimo linkmė. Į tai jo
kios reakcijos. Tai buvo panašu 
į tyruose šaukiančiojo balsą.

1995 m. LPKTS Varėnos 
skyriaus taryba nutarė į jaunimo 
patriotinio auklėjimo judėjimą 
įtraukti jaunimą panaudojant 
vidurinių mokyklų tinklą.

Tais pačiais metais buvęs 
politinis kalinys, laisvės kovų 
dalyvis, LPKTS Varėnos sky
riaus tarybos narys Edvardas 
Laugalys gavo iš Kanados Ha
miltono m. lietuvės Elvyros 
Kronienės 150 dol. Juos aukotoja 
leido panaudoti pagal mūsų 
nuožiūrą. Pasitarę su istoriku Al
giu Kašėta nutarėme Varėnos ra
jone tarp vidurinių mokyklų (ra
jone jų 70) vyresniųjų klasių mo
kinių pradėti Lietuvos laisvės ko
vų ir kančių istorija konkursą ir 
minėtus pinigus panaudoti moki
nių paskatinimui. Konkursą nu
matėme sudaryti iš dviejų dalių: 
mokinių rašiniai ir viktorina.

Mūsų nuostabai ir džiaugs
mui jaunimas sujudo visame ra
jone. Jie pradėjo intensyviai lan
kyti buvusius partizanus, kali
nius ir tremtinius (tokių rajone 
daugiau nei tūkstantis), užraši
nėjo jų atsiminimus, pergyveni
mus ir netekčių skausmą. Suži
nojo, ką reiškia bolševikinis te
roras mūsų tautai.

EDVARDAS SULAITIS
Čikagos lietuviai turėjo pro

gą grįžti į ankstyvųjų tautiečių 
laikus ir paminėti vienos iš se
nesniųjų lietuvių įsteigtų parapi
jų šimtmečio jubiliejų. Jis buvo 
atšvęstas lapkričio 13 d. šioje 
lietuvių pastatytoje gal pačioje 
gražiausioje šio miesto Šv. Kry
žiaus šventovėje, anksčiau va
dintame distrikte “Town of La
ke”, o dabar - “Back of the 
Yards” (netoli buvusių garsiųjų 
skerdyklų).

Nors šioje apylinkėje mūsų 
tautiečiai jau nebegyvena ir apie 
dešimtį metų šioje šventovėje 
lietuvių kalba pamaldos nebelai
komos, dabartinis Šv. Kryžiaus 
parapijos, kuri šiuo metu yra su
jungta su “Immaculate Heart of 
Mary” parapija, klebonas kun. 
Bruce Wellems kartu su savo 
komitetu ir Amerikos lietuvių R. 
Katalikų federacija (pirm. Sau
lius Kuprys) surengė gražią, 
bendrą jubiliejinę šventę.

Rengėjai nelabai tikėjosi, 
kad į erdvią šventovę šeštadie
nio popietėje sugužės tūkstanti
nė minia, kurios maždaug pusę 
sudarė lietuviai ar lietuvių kil
mės žmonės. Buvo nemažai to
kių, kurie anksčiau gyveno šioje 
parapijoje, lankė parapijos mo
kyklą, arba tokie, kurie retkar
čiais anksčiau šioje istorinėje 
šventovėje yra meldęsi ir panorę 
sugrįžti į senuosius laikus, kada 
apylinkėje gyveno tūkstančiai 
mūsų tautiečių, o sekmadieniais 
čia giedojo tais laikais “Daina
vos” choras.

Vyskupo žodis
Išeivių lietuvių vyskupas P. 

Baltakis, kuris čia atnašavo jubi
liejines Mišias, kartu su tuzinu 
kitų kunigų (jų dauguma buvo 
Čikagoje ir apylinkėse besidar
buojantieji lietuviai) čia pasakė 
ir ilgoką pamokslą.

Pradžioje, kalbėdamas an
gliškai, šis buvęs Užsienio lie
tuvių sielovados vadovas, tik 
tumpai užsiminė apie lietuvių 
nuopelnus šios šventovės staty
boje. Lietuviškoje pamokslo da
lyje jis jau išsamiau pažvelgė į 
Šv. Kryžiaus parapijos istoriją, 
suminėjo ir lietuvius klebonus, 
kurie parapijai vadovavo.

“Mes, lietuviai, galime di
džiuotis savo protėviais, kurie, 
nebūdami didesnio išsilavinimo,

Vis plačiau mezgėsi mūsų 
ryšiai su Kanados lietuviais, vis 
daugiau gavome aukų skiriamų 
konkursui, kol pagaliau 1999- 
iais metais konkursas tapo res
publikiniu ir pradėjo trijų etapų 
veiklą. Pradžia vidurinėse mo
kyklose, toliau rajonuose ir bai
giamasis Vilniuje. Pirmaisiais 
metais respublikinio konkurso 
nugalėtojus apdovanojo prezi
dentas Valdas Adamkus.

2000-iais m. mūsų konkur
sas dėl efektingesnės veiklos su
sijungė su giminingu konkursu
- Lietuvos kariuomenės istorija 
ir paskelbė naują pavadinimą: 
Lietuvos kovų už laisvę, kariuo
menės bei netekčių istorija. 
Apie konkurso naudą Lietuvai 
reikėtų kalbėti atskirai. Primin
siu tik tiek, kad pirmųjų kon
kursų dalyviai jau bakalaurai, 
siekiantys magistrų laipsnių. Jie
- netolimos ateities mūsų vals
tybės politikai ir valdytojai. Mū
sų ryšiai nenutrūko ir jų veikla 
mūsų rajone ženkli, ypač rinki
mų į seimą metu. Algis Kašėta 
ir šiais metais jau trečiai kaden
cijai mūsų rajone išrinktas į 
seimą (konkurentai buvo net 5).

Šiais mokslo metais Varė
noje įvyks 10-asis sukaktuvinis 
konkursas.

LPKTS Varėnos skyriaus 
taryba mane įpareigojo nuošir
džiai padėkoti visiems, kurie sa
vo aukomis prisidėjo prie pat
riotinio jaunimo auklėjimo. Per 
dešimt metų mokinių skatinimui 
išdalinta per 18 tūkstančių litų. 
Pirmiausiai nuoširdžiai dėkoja
me Liudai Stungevičienei-Lau- 
galytei, Hamiltono m. lietuviškų 
radijo laidų “Gintariniai aidai” 
vedėjai, kuri buvo ir tebėra ga- 
grindinė tarpininkė ir rėmėja, 
gyvena jos brolis Edvardas vienas 
iš konkurso pradininkų, visą 
gyvenimą paaukojęs už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Vytautas Kaziulionis, 
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių Varėnos skyriaus tarybos 
pirmininkas 

la

negalėjo gyvuoti be savo religi
nės bendruomenės, be savo mo
kyklos”, - kalbėjo pamokslinin
kas. Jis vėliau savo pamoksle 
pabrėžė, kad senieji lietuviai už 
pirmuosius naujame krašte už
dirbtus dolerius pirko ne sau pri
vačius namus, bet statė mokyk
las, šventoves.

Vėliau savo pamoksle vysk. 
P. Baltakis supažindino tikin
čiuosius su įdomia parapijos is
torija, paminėdamas, kad 1905 
m. buvo pastatyta mokykla ir 
laikinoji šventovė, prieš tai nu
pirktame žemės sklype. Jis pa
žymėjo ir pirmojo klebono kun. 
Aleksandro Skripkos rūpestį bei 
po jo buvusiųjų kun. A. Lin- 
kaus, kun. E. Abronaičio pastan
gas kurių dėka parapija ir jos 
mokykla gerokai padidėjo na
riais bei mokiniais. Pamoksli
ninkas pažymėjo ir jau gerokai 
liūdnesni faktą, sakantį, jog 
1995 m. sausio 15 d. šioje šven
tovėje atlaikytos paskutinės lie
tuvių kalba pamaldos, nes apy
linkėje nebeliko lietuvių.

Giedojo “Dainavos” choras
Šių jubiliejinių pamaldų 

metu giedojo “Dainavos” an
samblis - tokiu pačiu vardu kaip 
ir “senais, gerais” laikais vadi- 
nęsis dainos vienetas, kuris 
buvo girdimas sekmadieniais 
šioje šventovėje per Sumą. Nors 
ansamblio vardas liko tas pats, 
bet per tuos dešimtmečius ne 
kartą pasikeitė jo dirigentai ir 
patys jo nariai.

Šeštadienio pamaldų metu 
“Dainavai” vadovavo jaunasis 
muzikas Darius Polikaitis (dau- 
fuma antrosios kartos lietuvių 

v. Kryžiaus šventovėje girdė
davo muz. Stepo Sodeikos diri
guojamą “Dainavą”). Šį kartą 
savo muzikinę programą Mišių 
metu “Dainavos” ansamblis bai
gė giesme O Kristau, Pasaulio 
Valdove (žodžiai B. Brazdžio
nio, muz. K. Kavecko).

Mišių metu taip pat giedojo 
Marius Polikaitis, o maldas 
skaitė vienuolė Joellen Tumas, 
Vida Kuprytė ir kiti. Mišiose 
skambėjo giesmės ir maldos tri
mis kalbomis: lietuviškai, an
gliškai ir ispaniškai. Mat ispano- 
kalbiai sudaro Šv. Kryžiaus - 
IHM jungtinės parapijos narių 
daugumą.

Grojo “Sodžius”
Šis jubiliejinis renginys bu

vo baigtas susitikimu prie pat 
Šv. Kryžiaus šventovės esančios 
mokyklos salėje. Čia buvo su
ruoštos vaišės, vyko meninė 
programa.

Į šią salę susirinko apie 500 
žmonių, kurių tarpe irgi buvo 
nemažai lietuvių. Tarp jų sutiko
me vieną iš minėjimo rengėjų - 
adv. Saulių Kuprį, dabartiniu 
metu vadovaujantį dviems stam
bioms lietuviškoms organizaci
joms - Lietuvių katalikų federa
cijai ir Amerikos lietuvių taiybai. 
Jis pažymėjo, kad jubiliejų šven
čiančiai šventovei jaučia išskirtinę 
pagarbą, nes joje ne tik jis, bet ir 
jo du sūnūs, yra pakrikštyti.

Taip pat čia buvo proga 
pabendrauti su savo tautiečiais.

Susikaupimo valandėlė. Pasiruošimas atsakinėti į sudėtingus viktorinos 
klausimus “Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija” 
konkurso metu

“Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija” konkurso nugalėtojai, istorijos mokytojai ir 
vertinimo komisijos nariai (2004 m.)

Tėviškės žiburiai »2004.XII.7 »Nr.49-50 (2856-2857) • psl.3

Taip atrodo Čikagoje senutė Šv. Kryžiaus šventovė iškilmių dieną - 
2004 m. lapkričio 13-ją Nuotr. E. Šulaičio

Klaidinantys teiginiai 
opiuoju klausimu 

Atsiliepiant į Algimanto Zolubo straipsnį “Žydų 
naikinimas - atoveikis į klaidatikystę” 

primiršti kas tam terorui tikrai 
vadovavo (sovietinė Rusija bei 
lietuviai komunistai) ir kas yra 
okupantų įpėdiniai - buvę Lie
tuvos komunistų partijos vado
vai bei asmenys, turintys ryšius 
su kagėbisto V. Putino valdoma 
Rusija, kuri jau kelintą kartą sie
kia savo žmones įtaisyti Lietu
vos valdžioje. Nejaugi autorius 
nori padėti šiam bandymui ištei
sinti valdžios siekiančius arba 
jau valdančius tikruosius Lietu
vos budelių įpėdinius?

Tikrai 1940-1941 m., kai už 
sienos laukė visiems žydams 
mirtį nešanti vokiečių kariuome
nė, buvo žydą dirbusiu su so
vietų okupantu, nors ne jie va
dovavo akcijoms. O vokiečių 
okupacijos metu buvo daug lie- 
tuvią užimančių svarbius pos
tus arba net dirbančių žydšau
džiais, nors jie irgi nevadovavo. 
Iš kitos pusės, daug lietuvių nu
kentėjo nuo vokiečių okupaci
jos ir prieš ją kovojo (mano pa
čios tėvelis slėpė antinacinę lite
ratūrą), daug žydų nukentėjo 
nuo sovietinės valdžios, buvo iš
tremti į Sibirą arba nužudyti. 
Jeigu lietuviai nenori, kad visa 
tauta būtų kaltinama dėl kai ku
rių lietuvių kriminalinės veiklos, 
tai turi suprasti, kad visos žydų 
tautos negalima kaltinti dėl kai 
kurių žydų tautybės sovietinių 
tardytojų.

Autorius nusikalsta ne tik 
logikos bei teisingumo dės
niams, bet ir įžeidžia žmonių re
liginius įsitikinimus teigdamas, 
kad “žydų tauta” nepripažino 
Jėzaus “nes Jis neatėjo kurti ir 
nesukūrė rojaus žemėje”. Jeigu 
autorius pažvelgs į Naująjį Tes
tamentą (o nelabai yra kitų šalti
nių apie Jėzaus gyvenimą), tai 
jis pamatys, kad tenai pirmieji 
krikščionys apaštalai (kurie, tei
sybė, visi buvo žydai) kartais 
klaidingai siekė “rojaus žemė
je”, klausdami Jėzų kas bus pir
masis ir pan. Reikia sutikti su 
prielaida, kad kiti žydai netikėjo 
Kristų dėl normalaus skepticiz
mo, laikydami Jį netikru prana
šu, taip kaip ir mes netikime 
dauguma save pranašais skel
biančiais, kaip ir apaštalas To
mas netikėjo Jėzų prisikėlusį, 
kol Jo žaizdų nepalietė. Žy
dams priskirti vien materialinius 
motyvus net religiniuose reika
luose yra neteisinga.

Dr. RASA MAŽEIKAITĖ
Rašau dėl straipsnio Žydų 

naikinimas (TŽ, 2004.XI.2). Tai 
masinių žudynią vaikų ir senelių 
gyvų deginimo, nežmoniškų dr. 
Mengelės eksperimentų ir kitų 
baisybių pateisinimas, nes auto
rius teigia, kad Hitlerio įvyk
dytas žydų išžudymas yra tik 
reakcija prieš komunizmą kurį 
autorius priskiria, atrodo, vien 
žydams.

Dauguma istorikų nesutiktų 
su tokiu paaiškinimu, ypač dėl 
to, kad Hitleris kaltino žydus ir 
dėl komunizmo ir dėl kapitaliz
mo, - ir dėl pasaulinės ekono
minės depresijos atneštų proble
mą blogo meno bei muzikos ir 
dėl visų pasaulio bėdų.

Svarbiau, kad autorius į po
lemiką prieš žydus įtraukia pa
stabas apie religinę priespaudą 
sovietmečiu Lietuvoje, lyg tai 
irgi būtų žydų kaltė, nors prof. 
S. Vardys aiškiai įrodė, kad ir 
sovietinė, ir carinė Rusija siekė 
Lietuvoje įvesti labai panašius 
religiją varžančius įstatymus, tik 
sovietai tai darė efektingiau ir 
žiauriau. Lietuvos okupacija aiš
kiai buvo carinės Rusijos poli
tikos tęsinys, kaip ir dabartinė 
Rusijos valdžia (kurioje tikrai 
nėra žydų) tęsia SSSR politiką 
bandydama paveikti įvykius 
Lietuvoje. Ne žydų kariuomenė 
okupavo Lietuvą ne žydai suda
rė sovietinės Lietuvos valdžią ir 
ne žydai, o grynieji lietuviai in
teligentai rašė poeziją apie “Sta
lino saulę” ir važiavo į Maskvą 
okupanto sveikinti.

Sovietinio teroro kaltės pri
skyrimas žydams arba (dar keis
čiau!) šimtmetį prieš tai gyvenu- 
siam Marksui leidžia lietuviams
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@ LAISVOJE TĖVYNĖJE
NELAIMĖS DARBOVIETĖSE

Kaip praneša LGTIC, Lietuvo
je nelaimingų atsitikimų gamyboje 
yra du kartus daugiau negu Latvi
joje, Estijoje, Lenkijoje, keturis 
kartus daugiau negu Skandinavijos 
valstybėse ir dešimt kartų - negu 
Didžiojoje Britanijoje. Lietuvoje 
40% žmonių darbe žuvo darbda
viams neteisingai organizavus dar
bą. Valstybinės darbo inspekcijos 
Klaipėdos skyriaus duomenims, 
tarp 275 mirčių Lietuvoje pernai 
nemažai ištiko dėl girtavimo, 73 
tenka statyboms, 70 - apdirbimo 
pramonei, 47 - transportui. Likę 85 
atvejai - žemės ūkyje ir prekyboje, 
kitose šakose. Nuo sausio pradžios 
iki lapkričio vidurio vien Klaipėdo
je įvyko 45 sunkūs nelaimingi atsi
tikimai, iš kurių 20 baigėsi darbuo
tojų mirtimi. Būta ir 518 lengvesnių 
sužalojimų. Klaipėdoje pavojin
giausios yra laivų remonto, laivų 
statyklos, uosto įmonės. Už legaliai 
įdarbintus žmones darbdaviai pri
valo reguliariai mokėti mokesčius 
“Sodrai”, socialinės apsaugos fon
dui. Jeigu įvyksta nelaimė, žuvusio
jo šeimai priklauso “Sodros” kom
pensacija - apie 100,000 litų.

TARPTAUTINIS SEMINARAS
Lapkričio 26 d. Vilniuje įvyko 

užsienio reikalų mnisterijos, 
(URM), finansų ministerijos bei Is
panijos ambasados organizuotas se
minaras, kuriame buvo kalbama 
apie projektų rengimą paramai iš 
ES Sanglaudos fondo gauti, apie jų 
administravimo ypatybes ir bendro 
finansavimo galimybes. Žinovai 
per seminarą lietuviams pristatė 
praktinę Ispanijos fondų valdymo 
patirtį. Didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas praktinėms problemoms, 
galinčioms iškilti paramos gavė
jams pasirašant sutartis, atliekant 
reviziją, reklamuojant, paskirstant 
išlaidas. Taip pat buvo nagrinėja
mas Europos regioninės plėtros 
fondo valdymas - fondo tikslai, 
bendrijų iniciatyvos, fondo išmokų 
ir kontrolės struktūros. Seminare 
dalyvavo Lietuvos apskričių ir savi
valdybių, aukštojo mokslo įstaigų, 
Finansų, Socialinės apsaugos ir 
darbo, Švietimo ir mokslo ministe
rijų, kitų vyriausybinių institucijų 
atstovai, dirbantys regioninės plėt
ros ir struktūrinių fondų srityje.

VEIKĖ “MAISTO BANKAS”
Keturiolikoje Lietuvos miestų 

lapkričio 26-27 d.d. vyko labdaros 
veikla “Maisto bankas”. Antrus 
metus iš eilės jį organizavo labda
ros ir paramos fondas “Lietuvos ir 
JAV iniciatyvos”, pritraukė apie 
120 organizacijų ir 121 “Iki”, “Ikiu- 
kas”, “Maxima”, “Hyper Maxima”, 
“Media”, “Saulutė”, “Rimi” ir “Rimi 
Hypermarket” parduotuves. Pernai 
vykusio vajaus “Maisto bankas” 
metu labdaros buvo surinkta už 
100,000 litų. Žmonių paaukoti pro
duktai atiteko 59 nevyriausybinėms 
organizacijoms, kurios labdaros 
valgyklose pusę metų maitino per 
2,300 žmonių, dar 4,600 skurstan
čiųjų gavo vienkartinius maisto pa
ketus. Vajaus simboliu - obuoliu - 
pažymėtuose prekybos centruose 
pirkėjai galėjo nupirkti ir parduotu
vėse esantiems savanoriams atiduo
ti būtiniausių maisto produktų, ku-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

j Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
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► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

rie atiteks tų miestų skurstantiems 
vaikams, seneliams, neįgaliesiems, 
gausioms mažo biudžeto šeimoms.
VIENIJASI TRANSLIUOTOJAI

Trijų Baltijos valstybių visuo
meniniai transliuotojai kartu sieks 
kuo didesnės Baltijos valstybių įta
kos Europos transliuotojų sąjungai 
(EBU), praneša ELTA-LGTIC. 
Bendrame Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos visuomeninių transliuotojų 
vadovų susitikime Taline lapkričio 
pabaigoje buvo nutarta sustiprinti 
tarpusavo bendradarbiavimą. LLR 
generalinio direktoriaus Kęstučio 
Petrauskio teigimu, veiksmų su kai
mynais derinimas suteiks didesnį 
svorį Europos kontekste. Rotacijos 
principu į pagrindinę EBU admi
nistracinę tarybą visos trys valsty
bės paskirs po vieną atstovą. Trijų 
Baltijos valstybių visuomeninių 
transliuotojų vadovai pasisakė už 
mišrų jų vadovaujamų organizacijų 
finansavimo modelį - televizijų fi
nansavimą tiek iš valstybės biu
džeto, tiek iš pajamų už komercinę 
reklamą, tiek kai kuriose valstybėse 
iš pajamų už abonentinį mokestį. 
Mažiausiai iš trijų Baltijos vals
tybių gyventojų turinčioje Estijoje 
televizijai skiriamas didžiausias fi
nansavimas - kasmet per 46 mln. 
litų, radijui - beveik 25 mln. litų. 
Latvijoje televizijos biudžetas virši
ja 41 mln. litų, radijas gauna atskirą 
20 mln. litų finansavimą. Lietuvoje 
visuomeniniam radijui ir televizijai 
2005 metais iš valstybės biudžeto 
numatoma skirti 38 mln. litų.

TIRS BALTIJOS TARŠĄ
Maskvoje surengtame Lietuvos 

ir Rusijos jungtinės komisijos posė
dyje patvirtinta bendra Baltijos jū
ros bei Kuršių marių priežiūros 
programa, praneša ELTA-DELFI. 
Programa pradės veikti nuo 2005 
m. praždios. Jos metu abiejų valsty
bių specialistai tirs prie naftos telki
nio D-6 esančio vandens kokybę, 
taip pat keisis informacija apie ki
tas ekologines problemas. Iki šiol 
jungtinė komisija buvo susitikusi 
tik vieną kartą (balandžio mėn. Vil
niuje), nors ji sudaryta prieš penke
rius metus pagal Lietuvos ir Rusi
jos pasirašytą susitarimą bendradar
biauti aplinkos apsaugos srityje. 
Dabartiniame posėdyje taip pat aiš
kintasi, kaip aplinkosaugos reikala
vimus vykdo Karaliaučiaus srityje 
veikiantys Nemano ir Sovetsko ce- 
liulozės bei popieriaus kombinatai, 
smarkiai teršiantys Nemuną. Kalbė
ta, kaip Rusija numato įgvyendinti 
UNESCO Pasaulio paveldo komi
teto 28-sios sesijos sprendimą dėl 
Kuršių nerijos apsaugos nuo gali
mos taršos iš naftos verslovės telki
nyje D-6. Tos sesijos, vykusios Ki
nijoje liepos mėnesį metu, nutarta 
Kuršių neriją įtraukti į Pasaulio pa
veldo pavojaus sąrašą, jeigu iki 
2005 m. vasario 1 d. nebus pasira
šytas Rusijos ir Lietuvos sutartis 
dėl naftos gavybos telkinyje D-6 
ekologinės krizės bendro įvertini
mo. Šis turi būti atliktas abiejų 
valstybių specialistų kartu su nepri
klausomais tarptautiniais žinovais.

BRANDUOLINIŲ TYRIMŲ 
SUTARTIS

Lietuvos vyriausybė ir Europos 
branduolinių tyrimų organizacija 
lapkričio 16 d. pasirašė penkerių 
metų bendradarbiavimo sutartį. 
Lietuvos mokslininkams ši sutartis 
suteiks galimybę pasinaudoti Euro
pos branduolinių tyrimų organiza
cijos laboratorijomis ir tęsti Lietu
vos mokslų akademijos bei Vil
niaus universiteto teorinės fizikos ir 
astronomijos instituto pradėtus 
tarptautinius tyrimus. Lietuvos 
mokslo darbuotojams, studentams 
kitiems tyrėjams bus sudarytos ly
gios galimybės įsidarbinti pagal 
mokslo bendradarbių programą ar 
studijuoti Europos branduolinių ty
rimų organizacjos mokyklose ar 
studentų vasaros programose. Lie
tuvos aukštųjų technologijų pramo
nės įmonės galės dalyvauti konkur
suose eksperimentinei ir kitokiai 
įrangai gaminti, o Lietuva rems 
branduolinių tyrimų organizacijos 
programas ir projektus, kuriuose 
sieks dalyvauti Lietuvos universite
tai ir mokslinių tyrimų institucijos.
----------------------------- --------RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI
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INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Ne pirmą knygų siuntą rajono bibliotekoms ir kitoms švietimo įstaigoms 
atsiunčia Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje pirmininkas Bronius 
Saplys. Su gautomis knygomis susipažįsta ir jas paskirsto bibliotekoms: 
Švenčionių viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkės Irena Kochančikienė, 
Margarita Strakšienė, “Ryto” redaktorius Stasys Tumėnas ir vyr. biblio
grafė Aldona Mikštienė

Naujos Breslaujos r. lituanistinių mokyklų mokytojos su vyresnėmis 
mokinėmis prie Pelekų šventovės klebonijos 2004 m. spalio 24 d. Ant
roje eilėje iš k.: Valentina Kominčiūtė (Ūsionys, Zaračė, Breslauja, 
Apsas), dešinėje, aukščiausia Aldona Misiūnienė (Vainiūnai, Pelekai)

Nuotr. K. Garšvos

“Vienui vieni”
Filmas apie Lietuvos laisvės kovotojus Toronte
Kai antrą kartą užplūdo Lie

tuvą raudonasis maras, kai Lie
tuvos jauni vyrai buvo per prie
vartą telkiami į Raudonosios ar
mijos gretas ir be jokio karinio 
paruošimo siunčiami (pirmąsias 
fronto linijas, o pačioje tėvynėje 
savavaliavo atėjūnai, daugelis 
šauniausių Lietuvos sūnų rado 
prieglobstį miškuose. Tai nebu
vo vysk. Antano Baranausko 
jaukus šilas, tai nebuvo ir Sima- 
no Daukanto neperžengiama gi
ria, tačiau per ištisą dešimtmetį, 
kentėdami šlapius rudens orus, 
šaltas žiemas ir alkanus pavasa
rius, vienu ar kitu laiku, kovoda
mi prieš galingą priešą, ten rado 
prieglobstį 22,000 tikrų Lietu
vos didvyrių - partizanų vyrų ir 
moterų. Tik per okupanto ap
gaulę, klastą, šimteriopai gau
sesnes priešo pajėgas bei gink
luotę, kovojanti Lietuva neteko 
daug ginkluotų kovotojų, tačiau 
jų įdiegto pasipriešinimo dvasia 
prieš okupantą išliko iki 1990 
metų kovo 11d.

Lietuviai partizanai tikėjosi, 
kad JAV, Jungtinės Tautos ir 
kiti Vakarų kraštai užstos Lie
tuvą ir grąžins jai laisvę, tačiau 
visa, į Sovietų Sąjungos nagus

DF/UBČ four seasons IXfZZFinCY REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

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

patekusi rytinė Europos dalis, 
jos nesulaukė daugiau kaip pus
šimtį metų. Kai lietuviai su gies
me, daina ir didele viltimi bei 
kraujo kaina atkovojo savo lais
vę, Vakarai nenorėjo matyti sa
vo praeities klaidų ir delsė pri
pažinti teisėtai paskelbtą Lietu
vos nepriklausomybę.

Labai ilgai truko pasauliui ir 
patiems lietuviams, bent kino 
ekrano vaizduose atrasti tuos 
miškus ir kelius, kuriais ėjo 
mūsų partizanai. Kentėjo visa 
lietuvių tauta, o partizanų lais
vės kova reikalavo daug nekaltų 
žmonių aukų, vargų ir kančių. 
Viso pasaulio užmiršti, vienui 
vieni Lietuvos partizanai kovojo 
prieš okupantą, vienui vieni jie 
žuvo miškuose, pakelėse ir so
džiuose, vienui vieni jie buvo 
tardomi ir kentėjo tardytojų 
žiaurumus, vienui vieni jie krito 
nuo budelių rankų, vienui vieni 
jie buvo tremiami į beviltišką 
gyvenimą toli nuo tėvynės.

Generalinio garbės konsula
to ir KLB valdybos pastango
mis, pavyko išsinuomoti paruoš
tą filmą Vienui vieni, kuriame 
yra atkurtas legendinio laisvės 
kovotojo Juozo Lukšos kovos ir 
gyvenimo kelias. Filmui sukurti 
lėšomis ir kariais prisidėjo Lie
tuvos kariuomenė ir Pabradės 
poligonas. Scenarijus Vytauto 
Vilimo ir Alvydo Bausio, reži
savo Jonas Vaitkus ir įvairius 
vaidmenis atliko daugelis lietu
vių profesionalų aktorių.

Gaila, kad dėl technikinių 
priemonių stokos lietuviškose 
patalpose šis filmas bus rodo
mas mažoje (79 vietų) “National 
Film Board” teatro salėje ir tik 
vieną dieną - šeštadienį, gruo
džio 18. Filmas lietuvių kalba su 
angliškais įrašais, 90 minučių 
trukmės, bus rodomas du kartus 
- 2 v.p.p ir 4 v.p.p. Bilietai bus 
platinami Toronto Lietuvių Na
muose ir parapijų salėse sekma
dienį, gruodžio 5. Darbo dieno
mis kreipiantis į KLB raštinę te
lefonu 416-533-3292. Nepra- 
leiskime progos pamatyti Lietu
vos menininkų ir aktorių pastan
gomis įamžintus didvyrius, o 
ypač mūsų tautos didvyrio Juo
zo Lukšos gyvenimą, kovą ir 
auką. A.V.

Sudbury, ON
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sudburio apylinkės lietu
viams bus Kristaus Karaliaus šven
tovėje gruodžio 11, šeštadienį. Iš
pažinčių bus klausoma 2.30 v.p.p., 
o Mišios bus 3 v.p.p. Susikaupimą 
ves kun. Vytautas Staškevičius.
Sault Ste. Marie, ON

ADVENTO SUSIKAUPI
MAS Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus Šv. Jeronimo šven
tovėje gruodžio 12, sekmadienį. Iš
pažinčių bus klausoma 2.30 v.p.p., 
o Mišios bus 3 v.p.p. Susikaupimą 
ves kun. Vytautas Staškevičius.

Hamilton, ON
SVEIKINDAMI gimines, drau

gus ir pažįstamus su šv. Kalėdo
mis ir Naujaisiais metais, “Pagalbai 
Lietuvos vaikams” aukojo: $50 - F. 
A. Povilauskai; $40 - E. K. Gu- 
dinskai, D. M. Jonikai; $30 - A. 
Volungienė; $25 - E. Grajauskienė, 
A. S. Urbonavičiai, F. Venskevi- 
čienė.

Sveikiname visus Hamiltono lie
tuvius su šv. Kalėdom ir Naujais 
metais. Dėkojame už jūsų aukas 
teikiant reikalingą pagalbą Lietuvos 
vaikučiams. PLV komitetas

A. VOLUNGIENĖ, mirusiųjų 
atminimui aukojo “Pagalbai Lietu
vos vaikams”: $20 - S. Verbicko; 
$15 - B. Pliskevičiūtės-Ellul; $10 - 
J. Kontenienės.

A.a. JUOZUI ŠLEKAIČIUI 
mirus, reikšdami užuojautą žmonai 
Konstancijai, sūnums ir jų šeimoms 
bei visiems artimiesiems “Pagalbai 
Lietuvos vaikams” aukojo: $40 - S. 
J. Miškiniai; $25 - J. Asmenavi- 
čius, E. M. Klevas, A. Volungienė; 
$20 - G. Agurkienė, A. Bungardie- 
nė, D. A. Enskaičiai, J. Gimžaus
kas, E. K. Gudinskai, D. M. Joni
kai, J. Karaliūnas, H. Liaukienė, P. 
Styra; $15 - A. S. Urbonavičiai; 
$10 - L. E. Dervaičiai, D. Garkū- 
nienė, F. M. Gudinskai, E. Navic
kienė, J. Paškevičienė, P. Šidlaus
kas, Z. Vainauskienė.

Dėkojame už aukas -
PLV komitetas

Ottawa, ON
Metinis KLB Otavos sky

riaus susirinkimas įvyko lapkričio 
28 d. St. Elizabeth’s parapijos salė
je. Susirinko 35 nariai. Susirinki
mui pirmininkavo Viktoras Prisče
pionka ir sekretoriavo Stasė Danai- 
tienė. Po invokacijos, kurią sukal
bėjo kun. Viktoras Skilandžiūnas, 
mirusieji bendruomenės nariai bu
vo pagerbti minutės tyla. KLB 
Otavos apylinkės pirmininkė Rūta 
Kličienė apibūdino praeitų metų 
veiklą. Iždininkas Vytas Radžius 
perskaitė iždo ataskaitą pabrėžda
mas, kad visi renginiai dažniausiai 
lieka skoloje, nes išlaidos salės 
nuomai ir vaišėms būna didesnės, 
negu surinktų aukų suma. Bažnyti
nio komiteto vardu Antanas Ramū
nas perskaitė iždo pranešimą ir ra
gino visus susimokėti metinį mo
kestį - $20 asmeniui, arba $30 šei
mai. Iškilo klausimas - kodėl vie
nam žmogui brangiau negu šeimai? 
Nutarta, kad jeigu asmuo nori mo
kėti $15 dolerių, bus priimtina. Vik
toras Prisčepionka pranešė, kad Ota
vos apylinkės lietuviai per devyne
rius metus sukaupė daugiau kaip 
$9,000 paremti Kauno Carito val
gykloms. Stambiausia auka lig šiol 
gauta iš inž. Pauliaus Mitalo šeimos 
Kalifornijoje ($1,000 a.a. Petro Jur- 
gučio prisiminimui). KLB Otavos 
apylinkės tarybos atstovas Algi
mantas Eimantas trumpai apibūdi
no neseniai įvykusio Tarybos suva
žiavimo diskusijas. Pabrėžė, kad 
KLB taryba nepriėmė perrašytų 
nuostatų ir kad KLB valdyba turi 
parodyti daugiau finansinės atskai
tomybės ir atsakomybės už veiklą 
visai Tarybai suvažiavimo metu.

Per praeitų metų gruodžio mė
nesio susitikimą Ramunės Zitikie- 
nės iniciatyva, buvo surengta lote
rija, kurios $300 pelnas skirtas 
padėti mažąjai Saulytei, kuri sirgo 
vėžiu Lietuvoje. Rūta Kličienė per
skaitė dalį laiško, gauto iš jos 
mamos Editos Ambrauskienės. Ja
me ji dėkojo už pagalbą ir nuošir
dumą padedant jos mylimai duk
rytei. Deja, mergytė mirė.

Įvyko naujos valdybos ir Re
vizijos komisijos rinkimai. Išrinkti: 
Andrius Gedris, Janina Giriūnienė, 
Elė Jurgutienė, Erikas Jurgutis, Iru
tė Karpavičienė, Rūta Kličienė ir 
Vytas Radžius. Revizijos komisiją 
sudaro Benius Čeponkus, Stasė Da- 
naitienė ir Juozas Verbyla. Susirin
kimo pirmininkas V. Prisčepionka 
padėkojo valdybai ir revizijos ko
misijai už atliktus darbus, linkė
damas sėkmės ateityje. Rūta Kličie
nė padėkojo už įvertinimą valdybos 
pastangų ir priminė, kad nors ne vi
si nariai dalyvavo susirinkime visi 
valdybos nariai dirba energingai 
apylinkės lietuvių labui.

Gruodžio mėnesio Mišios 
įvyks gruodžio 12 d., (ne gruodžio 
19 d. kaip buvo anksčiau pranešta), 
2 vaL po pietų, St. Elizabeth’s 
šventovėje, 1303 Leaside Avė. Mi
šių metu giedos moterų dainos gru
pė “Arija”, vadovaujamas Loretos 
Lukšaitės-Cassidy. Po Mišių vyks 
tradicinis Kalėdų senelio apsi
lankymas. Tėveliai, norintys, kad 
vaikučiai sulauktų dovanėlės, pra
šome parūpinti ir aiškiai stambiom 
raidėm užrašyti vaiko vardą.

Rūta Šiulytė-Kličienė

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių kunigų vie
nybės suvažiavimas įvyko spalio 
11-15 d.d. Nekalto Marijos Prasi
dėjimo seserų vienuolyno patalpo
se, Putname. Jame dalyvavo vysk. 
P. A. Baltakis, OFM, prel. E. Putri
mas, Lietuvos vyskupų konferenci
jos delegatas užsienio lietuviams 
katalikams, ir 17 kitų kunigų. ALK 
vienybės pirm. prel. A. Kontautas 
pradėjo suvažiavimą apžvelgdamas 
praėjusių metų Kunigų vienybės or
ganizacinę veiklą. Taipgi priminė, 
kad kun. J. Rinkteraičio pastango
mis, Amerikos kunigai lietuviško 
brevijoriaus išleidimui yra paauko
ję 172,000 dol. Yra baigiami spaus
dinti pirmieji du tomai, kiti rengia
mi spaudai. Vysk. P. A. Baltakis, 
OFM, kalbėjo apie savo veiklą 
perleidus sielovados vadovo parei
gas prel. E. Putrimui. Pagrindinis jo 
darbas - vadovauti Religinės šalpos 
organizacijai, taipgi jis dalyvauja 
lietuviškų organizacijų sukaktuvi
niuose renginiuose, teikia Sutvirti
nimo sakramentą lietuviškose para
pijose. Prel. E. Putrimas savo pra
nešime pažymėjo, kad užsienyje 
lietuvių kilmės žmonių gali būti iki 
dviejų milijoną o trečiabangią iš
vykusių iš Lietuvos, yra apie 270,- 
000; Airijoje yra 20,000, Anglijos 
Londone - 8,000. Lietuviškas pa
maldas lanko 10 nuošimčių. Kun. 
S. Žukas, Šv. Petro parapijos kle
bonas Bostone, aiškino apie Bos
tono arkivyskupo O’Mally sprendi
mą uždaryti parapiją bei atimti iš 
lietuvių S v. Petro šventovę, nors 
užtenka parapijiečių ir parapija gali 
finansiškai išsilaikyti. Pasak prel. 
A. Kontauto, pagal Katalikų Bend
rijos kanonų dvasią ši parapija ne
turėtų būti uždaryta. Kun. V. Ged- 
vainis, Putnamo vienuolyno seserų 
kapelionas, kalbėjo apie religinę 
būklę Lietuvoje. Po sunkios komu
nistinės priespaudos ir padarytos 
didelės žalos Lietuvoje krikščioniš
kas gyvenimas pradeda atsigauti. 
Jau veikia 60 katalikiškų organiza
cijų. Vyskupai ragina parapijas 
steigti savo laikraštėlius internete ir 
per juos pasiekti atšalusius tikin
čiuosius. Tai jau yra atlikta Kauno 
arkivyskupijoje. Pasibaigus kunigų 
suvažiavimui, vyko kunigų reko
lekcijos, kurių vedėjas - kun. V. 
Gedvainis.

(Darbininkas, 2004 m., 11 nr.)

Gudija
Rimdžiūnų lietuvių vidurinės 

mokyklos patalpose rugsėjo 4 d. 
įvyko Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo signataro Česlovo Kuda
bos, žymaus visuomenės veikėjo ir 
geografo, 70-tosioms metinėms pa
minėti konferencija. Jai pirminin
kavo Ignalinos meras Br. Ropė ir 
Astravo (Gudijoje) vykdomojo ko
miteto pirm. A. Kavalko. Minėjime 
dalyvavo Lietuvos seimo pirminin
ko pavaduotojas Č. Juršėnas. Kal
bėjo Lietuvos ambasadorius Gudi
joje J. Paslauskas ir Nepriklauso
mybės atstatymo signatarų klubo 
pirm. B. Valionytė. Antrame konfe
rencijos posėdyje buvo išryškinta 
Č. Kudabos visuomeninė ir moksli
nė veikla. Pranešimus padarė vie
nas Sąjūdžio vadovų - R. Ozolas, 
prof. A. Maldis, Kultūros fondo 
pirm. I. Kubilienė, Vilniaus peda
goginio universiteto dėstytojas R. 
Krupickas, Vilniaus universiteto 
dėstytojas A. Česnulevičius. įdo- 
miai taipgi kalbėjo Gudijos mokslų 
akademijos narys A. Kazabanovas 
tema: Č. Kudabos idėjų įtaka Bal
tarusijos glaciomorfologijos 
mokslo raidai.

(Lietuvių godos, 2004 m. 9 nr.)

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTTAT LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
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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.
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Japonija
Šiame krašte atidarytas pir

masis Lietuvos garbės konsulatas. 
Jo konsulu paskirtas verslininkas 
H. Fuji, kuriam spalio 28 d. Lietu
vos ambasadorius Japonijoje A. 
Kadzys oficialiai įteikė Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio A. Va
lionio įgaliojamuosius raštus. Kon
sulatas įsteigtas Saporo mieste, Ho- 
kaido saloje. H. Fuji yra vienas įta
kingiausių verslininką statybos ir 
nekilnojamo turto bendrovės “Fuji 
Building” vadovas bei Saporo 
miesto pramonės ir prekybos rūmų 
pirmininkas. Atidarymo priėmime 
dalyvavo Japonijos ir Lietuvos par
lamentarai bei kiti svečiai. (BNS)

Lenkija
Du Aušros leidyklos literatū

riniai renginiai įvyko rugsėjo 13 d. 
Juose dalyvavo rašytojai V. Bub
nys, B. Jonušaitė ir poetas V. Bložė 
iš Lietuvos, o iš Seinijos - S. Bin
gelis. Literatūrinė priešpietė įvyko 
Punsko Lietuvių kultūros namuose. 
Joje dalyvavo Punsko licėjaus ir 
gimnazijos moksleiviai, mokytojai, 
miestelio bei kaimų gyventojai. Vi
si gėrėjosi skaitoma rašytojų kūry
ba. Kitokio pobūdžio renginys įvy
ko tos dienos vakare Suvalkų Ma
tytės Konopnickos bibliotekoje. 
Šios bibliotekos direktorius, atida
rydamas literatūrinį susitikimą pa
žymėjo, kad tokių renginių Suval
kuose trūksta. Nors Lietuva esanti 
netoli, bet šio miesto visuomenė 
mažai žinanti apie kaimyninio kraš
to kultūrą bei literatūrą. Bibliotekos 
svetainė buvo pilnutėlė dalyvią 
tarp jų daug ir jaunimo. Buvo skai
toma kūryba lietuvių kalba ir verti
mai lenkų kalba. Po renginio įvyko 
pasisvečiavimas Suvalkų lietuvių 
“Vienybės” klube. Šeimininkės so
čiai pavaišino svečius, klubo vado
vai papasakojo apie jo veiklą ir lai
mėjimus.

(Aušra", 2004 m., 18 nr.)

Australija
A.a. Antanas Jakutis, nebesu

laukęs 83 metą mirė rugsėjo 26 d. 
Adelaidėje. Velionis gimė 1921 m. 
spalio 23 d. Nemeikščių kaime, 
Utenos valsčiuje. Nuo mažens mė
go medžio darbus ir mokėsi staliaus 
amato. 1944 m. įstojo į gen. P. Ple-. 
chavičiaus Vietinę rinktinę. Teko 
jam dalyvauti mūšyje su lenkais 
prie Ašmenos. Buvo sužeistas ir at
sidūrė Vilniaus ligoninėje. Artinan
tis sovietams, brolis Bronius slapta 
velionį pasiėmė iš ligoninės ir pasi
traukė į Vokietiją. Ir čia Bronius iš
vyko į Kanadą (mirė 1991 m.), o 
Antanas - 1947 m. pirmuoju baltie- 
čių transportu į Australiją. Apsigy
veno Adelaidėje. A. Jakutis čia pri
klausė Lietuvių bendruomenei, ra- 
movėnams ir Šv. Kazimiero parapi
jai, būdamas tos parapijos ir tary
bos nariu. Buvo darbštus ir ramaus 
būdo. Skaitė lietuvišką spaudą uo
liai lankė lietuviškus renginius. Gy
veno vienišą gyvenimą ir netikėta 
mirtis aplankė rugsėjo 26 d. Ge
dulines Mišias Šv. Kazimiero šven
tovėje atnašavo kun. J. Petraitis, pa
sakė ir pamokslą. Palaidotas “Cen
tennial Park” kapinėse. Atsisveiki
nimo žodžius tarė Lietuvių Caritas 
Ine. vardu V. Baltutis, o ramovėnų 
- J. Bačiulis. Šermenų pietus 
surengė Adelaidės lietuvių kata
likių moterų draugijos valdyba pa
rapijos patalpose. Liko Lietuvoje 
dvi velionies seserys - Angelė ir 
Aldona su šeimomis.

(Tėviškės aidai, 2004 m., 23 nr.)
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“Kas šviečia virš galaktikų visų”
Paskutinis Brazdžionio poezijos rinkinys

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS
Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla išleido lietuvių poezijos 
klasiko Bernardo Brazdžionio 
(1907-2002) eilėraščių knygą 
Kas šviečia virš galaktikų visų. 
Tai paskutinis poeto rinkinys, 
jau po mirties sudarytas iš pas
kutiniaisiais jo gyvenimo metais 
sukurtų eilėraščių - surinktų iš 
rankraščių, juodraščių, įvairiems 
leidiniams teiktų kūrinių. Kny
gos sudarytojui kauniečiui poe
tui Petrui Palilioniui teko ne
lengvas ir gana sudėtingas užda
vinys. B. Brazdžionio eilėraščių 
juodraščiai - užrašyti posmai 
ant įvairiausių popieriaus skiau
čių, ant visokių kvietimų ir pro
gramų, užrašyti paskubom, kar
tais labai subraukyti, taisyti, o 
kartais visai neredaguoti. P. Pa
lilioniui tuos juodraščius teko 
dešimtis kartų vartyti, skaitinėti, 
besiaiškinant neaiškius posmus 
ar eilutes prisiėjo pasitelkti net 
pagalbininkus, kai kada teko už
siimti ir labai rizikingu darbu - 
kai kurių žodžių ar visos eilutės 
restauravimu.

P. Palilioniui buvo išpuolusi 
laimė dalyvauti Brazdžionio 95- 
ųjų gimimo metinių minėjime 
Los, Angeles. Rinkinio turinys, 
jo sudarymo principai bei pava
dinimas buvo šiek tiek aptarti su 
pačiu poetu. Vėliau P. Palilionis 
prisipažino, kad jau tuomet, iš
vydus tuos sunkiai įskaitomus 
juodraščius, kone šiurpas paėmė 
- suprato, koks atsakingas dar
bas sudarytojo laukė.

Brazdžionio rankraščius į 
Lietuvą atgabeno poeto testa
mentinė paveldėtoja - jo duk
raitė Dalytė Ldvet. Jie buvo at
gabenti ir P. Palilioniui perduoti 
tą 2002 m. liepos dieną, kai Vil
niaus orouoste nusileido vienas 
lėktuvas su poeto palaikais, o 
kitas - su velionies artimaisiais.

Ir štai galų gale mūsų 
poezijos mylėtojai laiko rankose 
paskutinį Brazdžionio eilėraščių 
rinkinį. Si knyga skaitančios vi
suomenės buvo jautriai sutikta. 
Ją skoningai bei išradingai api
pavidalino dailininkas Romas 
Grantas. Joje yra nemaža nuo
traukų, įamžinusių Brazdžionio 
lankymosi Lietuvoje akimirkas. 
Rinkinys išleistas remiant poeto 
našlei Aldonai Brazdžionienei ir 
Kauno miesto savivaldybei. Už
tat tiražo 3500 egzemplioriai 
buvo paskirti platinimui JAV. O 
Lietuvoje, kur knygų lentynose 
metų metais guli poezijos 
knygos, Brazdžionio šis rinki- 

. nys baigiamas išparduoti.
Pastarąjį dešimtmetį Braz

džionis vis stebino ir žavėjo 
ypač savo talento sodrumu ir vi
tališkumu - ilgaamžiškumu. 
Kuris iš Lietuvos poetų gražiai 
atšventė savo 95-ąjį gimtadienį? 
Kuris, būdamas tokio amžiaus, 
dar kūrė naujus ir brandžius 
posmus? Kažin kitą tokį ar su
rasime? O štai Brazdžionis jau 
be penkerių metų šimtametis 
toliau kūrė eilėraščius. Knygoje 
pažymima, kad 2001 m. balan
džio 1 d. poetas sukūrė 2 eilė
raščius, o balandžio 3 d. netgi 
penkis! Tiesiog jaunatviška jo 
mintis veržte veržėsi į naujas 
eilutes, gulė į naujus, skambius 
posmus. Regis poetas buvo įsi
dėmėjęs visam gyvenimui gar
saus romėno Plinijaus, vyresnio-

B. Brazdžionį ir jo žmoną Vilniaus oro uoste pasitinka Kauno Maironio 
mokyklos moksleiviai 1995.XI.13 Nuotr. A. Kairio

jo, garsų pasakymą: “Nulla dies 
sine linea” - nė dienos be eilu
tės. Ir per ilgus savo gyvenimo 
dešimtmečius jį vykdė.

Beveik aštuonetą dešimtme
čių Brazdžionis savo brandžiais 
ir savitais kūriniais gausino lie
tuvių poezijos aruodą. 1926 m. 
Biržuose buvo išleista jauno 
poeto pirmoji eilių knyga Bal
tosios dienos. Tai buvo dar ne 
knyga, o tik knygutė, turinti vos 
16 puslapių. Tačiau poezijos 
šedevrų neišlepintas tuometinis 
skaitytojas su malonumu skaitė 
Biržų gimnazisto posmus, kurie 
buvo sklidini jautrių netolimos 
vaikystės prisiminimų, švelnaus 
gamtos grožio pajautimo ir ryž
tingų jaunystės polėkių. Vėliau 
kritikai pripažino, kad jau Balto
siose dienose poetas buvo save 
suradęs ir sukūręs savo poetikos 
daugelį pradų.

1931 m. Kauno universiteto 
studentas Brazdžionis išleido 
rinkinį Amžinas žydas, su kuriuo 
jis išėjo jau į savitą poetinės kū
rybos kelią. Nemaža šios kny
gos eilėraščių padvelkė giliu re
liginiu išgyvenimu. Paskum iš
eina iš spaudos kiti Brazdžionio 
brandžios poezijos rinkiniai: 
Krintančios žvaigždės, Ženklai 
ir stebuklai, Kunigaikščių mies
tas, Per pasaulį keliauja žmogus 
ir kiti.

O šit nūnai jau tituluoto lie
tuvių literatūros klasiko Braz
džionio išėjo paskutinioji poezi
jos knyga. Kuo ji suįdomins, ką 
joje ras šiandieninis poezijos 
skaitytojas? Dabar mūsų poezija 
daugiabalsė, kas dešimtmetį ge
rokai atsinaujinanti, ieškanti vis 
naujų kalbėjimo ir saviraiškos 
būdų. O minėtame Brazdžionio 
rinkinyje rasime tradicinį, jau 
gerokai pažįstamą lyriką, dažnai 
susikrimtusį dėl sunkių šiuolai
kinio gyvenimo problemų. Ta
čiau turime iškart suvokti, kad 
tie paprasti posmai - didelio 
meistro kūriniai.

Per visą ilgą Brazdžionio 
kūrybinį kelią jo plačiame poe
zijos lauke ryškiai spindėjo di
dingoji triada: Žmogus - Tėvy
nė - Dievas. Poetą visuomet do
mino bei jaudino ir žmogaus tra
gizmas, ir savos tautos likimas, 
ir žmonių gyvenime bei gamtoje 
pastebimas Dievo buvimas. Ta
čiau įtikėdamas, kad viskas, kas 
yra šioje žemėje, yra iš Dievo, 
poetas nepasitenkina susirūpini
mu vien dėl gimtojo krašto, dėl siko knyga. Tačiau paskutinė tik 
savo tautiečių - jam savas ir 
svetimų tautų skausmas.

Paskutiniųjų metų Brazdžio
nio poezijoje gana dažnai su
skamba ironijos gaida. Gal kad 
Lietuvai vėl išsikovojus laisvę ir 
nepriklausomybę šauklio balsas

Lietuviška radijo valandėlė “Ecos de Lituania "Argentinoje
Argentinos Lietuvių bend

ruomenei yra labai svarbu iš
laikyti lietuvišką kultūrą. Todėl 
pernai Berisso mieste įsteigėm 
lietuvišką radijo valandėlę “Ecos 
de Lituania” (Lietuvos aidai - 
FM DIFUSION 98,1), nuo ge
gužės pradžios.

Kiekvieną sekmadienį nuo 7 
vai. vakaro iki 8 v.v., mes pra
nešame žinias apie Lietuvos is
toriją, lietuviškus valgius, trans
liuojame lietuviškas dainas ir in
formuojame apie Argentinos 

paliko nebeaktualus, gal kad de
šimtmečių išminties prisodrintas 
kūrėjo žvilgsnis paliko pastabes
nis, kritiškesnis ir pašaipesnis. 
Todėl vėlesniuose eilėraščiuose 
pajaučiame poetą dažnai susi
krimtusį dėl savo tautos ir visos 
žmonijos skaudžių, sunkių pro
blemų - pajaučiame kaip dra
matišką mąstytoją ir kartu kaip 
ironiką. 1997 m. pradžioje rašy
tame eilėraštyje Ironiškas pa
sveikinimas su Naujais metais 
Brazdžionis iš tiesų nepagaili 
gana kandžios ironijos:
Sveikinu! Bet kam? Juk esat 
Ir be to jūs sotūs ir sveiki, 
Į beždžionžmogį, į protėvį 

panašūs,
Nei į žmogų, nei į velnią netikį.

Knygoje užtinkame ir amži
nų biblinių siužetų, ir savo laiko 
refleksijų, ir klasikinės rimties 
posmų dėl nesustabdomai bė
gančio laiko:
Laiko žirklės kerpa geležį ir 

plieną
Ąžuolą ir smilgą vargšą ir 

turtingą
Vakarą bei rytą naktį ir dieną 
Laiko žirklės kerpa geležį ir 

plieną.
2002 m. birželio 1 d. Los 

Angeles buvo surengtas Braz
džionio 95-mečio iškilmingas 
minėjimas. Jame dar dalyvavo ir 
poetas. Tuosyk jis perskaitė tris 
eilėraščius - tarsi 
mus. Jie knygoje išspausdinti 
kaip paskutinieji. Tai Omnia 
mea mecum porto, Apie dangą 
žemę ir žmogų ir Kas amžina 
šitoje žemėje. Eilėraštyje Omnia 
mea mecum porto, kurio pava
dinimą pats poetas išvertė “Aš 
visa, ką turiu, paliksiu žemėj” su 
jauduliu atvirai prisipažino:
Kai vaikštau žemėje dar be 

egzortą
Omnia mea mecum porto, 
Tarp menkaverčių pasaulio 

reliktų
Viską ir nieko, kas amžina liktą 
Viską palieku už žemės borto — 
Omnia mea mecum non porto.

Perskaitę paskutinį Braz
džionio poezijos rinkinį, galime 
pripažinti, kad jo puslapiuose 
randame tradicinį, jau iš senų 
metų pažįstamą, tiesiog savą 
kūrėją.

Kas šviečia virš galaktikų 
visų - paskutinė tituluoto kla- 

atsisveikini-

iš neskelbtų rankraščių. O Braz
džionio eilėraščių pakartotini 
rinkiniai be jokios abejonės bus 
ir toliau leidžiami. Taip, abejoti 
netenka - poeto posmai yra gi
liai daugelio lietuvių ir širdyse, 
ir protuose.

Lietuvių bendruomenės veiklą 
visiems gyventojams. Gauname 
pranešimus ir biuletenius iš Bra
zilijos, Australijos, Kanados, 
Vokietijos, Belgijos, Danijos ir 
žurnalą Pasaulio lietuvis

Žmonės, kurie dirba visą sa
vaitę ir paruošia daug pokalbių, 
yra “Ecos de Lituania” nariai: 
Alejandra Cagliardi-Semėnaitė, 
Ana Lujan Getcevičiūtė, Cesar 
Gruce, Fabian Meschini, Isabel 
Kalvelienė, Juan Jose Fourment 
ir programos vedėjas Juan Igna
cio Fourment Kalvelis. Visi dir
bame ir aktyviai dalyvaujame 
“Nemuno” ir Mindaugo draugi
joje (Berisso mieste), Argenti
nos Lietuvių bendruomenėje ir 
Argentijos Lietuvių jaunimo są
jungos valdybose. Bendradar
biaujame su Buenos Aires ir Ro
sario miestais.

Argentinoje mūsų pagrindi
nė problema yra ta, kad silpnėja 
lietuvių kalba, todėl mums yra 
labai svarbu siųsti savo jaunimą 
į Vasario 16-osios gimnaziją.

Norėtume, kad “Ecos de Li
tuania” būtų internete, tada visa
me pasaulyje galima būtų pa
klausyti. Tai mūsų svajonė. Da
bar ekonominė padėtis Argenti
noje yra labai sunki, ir mūsų pa
stangos yra išlaikyti esamą prog
ramą. Džiaugiamės ir jaučiamės 
labai laimingi, kad “Ecos de Li
tuania” užsienietiškų radijo va
landėlių konkurse patekome į 
baigmę. Kiekvienais metais 
vyksta konkursas, kuris vadinasi 
“Faro de Oro” (Auksinis švytu
rys). Iš šimtų užsienietiškų 
programų (FM) Argentinoje bu
vo išrinktos tik aštuonios. Baig
mė vyksta Mar del Plata mieste

1989 m. Kaune Maironio namų sodelyje B. Brazdžionis skaito savo 
eilėraščius

“Žemėn taiką nešu...”
DANGUOLĖ LELIENĖ, 

“Volungės” choro narė
Tokiu pavadinimu šių metų 

gruodžio 12 d., 4 vai.p.p., Prisi
kėlimo parapijos šventovėje 
rengiamas kalėdinio susikaupi
mo koncertas. Jo organizatoriai 
- Prisikėlimo parapija ir choras 
“Volungė”. Dalyvaus svečiai - 
Klyvlando Dievo Motinos nuo
latinės pagalbos parapijos 
choras “EXULTATE”.

22-uosius metus einantis 
choras “Exultate”, su be per
traukos jam vadovaujančia ga
bia muzike Rita Čyvaite-Klio- 
riene, yra surengęs daugybę 
koncertų. Be giedojimo švento
vėje didžiųjų religinių ir tautinių 
švenčių metu, choras yra suren
gęs koncertines išvykas Ameri
koje keliuose miestuose bei net 
keletą kartų Toronte. Savo re
pertuare choras turi apie 200 žy
mių kompozitorių giesmių ir 79 
dainas. Choras atlieka nemažą 
dalį klasikų sudėtingos harmo
nijos kūrinių.

Štai ką po choro “Exultate” 
koncertų rašė lietuviškieji laik
raščiai: “Chorinei fantazijai nu
skambėjus, L.v.Beethoveno geni
jus visus klausytojus pakėlė ant 
kojų, sukėlė plojimų audrą.” (St. 
Santvaras 1987.VI.04, “Dirva”).

O štai 1997.V.20 laikraštyje 
“Draugas” išspausdintame J. 
Žygo straipsnyje ’’Exultate” nu
stebino Čikagą” buvo rašoma: 
“Tokios meno šventės Čikaga

(prie jūros, keturi šimtai kilo
metrų nuo Buenos Aires, Argen
tinos sostinės).

Mes stebimės, kad pirmą 
kartą dalyvaujame šiame kon
kurse ir pasiekėme baigmę. “Ec
os de Lituania” transliuos visą 
valandą “Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo suvažiavimą”, kuris 
vyks Argentinoje (Rosario, Bue
nos Aires ir Berisso) nuo 2005 m. 
sausio 5 iki 23 dienomis.

Kadangi dauguma “Ecos de 
Lituania” programos narių bu
vome ir esame aktyvūs Argen
tinos Lietuvių jaunimo sąjungos 
nariai, mūsų elektroninis paštas 
yra ecosdelituania@yahoo.com.ar 
Šiuo adresu galite rašyti lietu- 
v'^a‘‘ Juan Ignacio

Fourment Kalvelis 

Gimtoji kalba
1 Sidabrinė ašara, Iš veržlių šaltinių 1
■ deimanto krislelis, jis į lūpas skrenda,
i šviečia lino žiedas jaučia kūdikėlis 1
> tavo gelmėse. motinos širdy. 1
i Raštų drobėj tiesias Skrieja į pasaulį
> ilgas sunkus kelias šimtmečių legenda,
> ir skaidrus krištolas dainomis vilnija <
i tavoji dvasia. mūs kalba graži. <
! Gintarėliai rieda Šaknimis įaugus i
į į smėlėtą krantą ji į mūsų širdis, I
[ čia rikiuojas uosiai, neišsemti niekad J
; šlama ąžuolai. šios versmės gilios. !
Į Gimtą skambų žodį Per amžius lietuviai ;
; čia visi supranta, žemę krauju girdė, *
’ saugo jį ir gerbia kad gyventų žodis, ’
~ Lietuvos vaikai. vardas Lietuvos. 1
! Vida Vosylienė, LKRS narė J1,

seniai nebuvo turėjusi. Visi, ku
rie šiame koncerte dalyvavo, bu
vo tikrai maloniai nustebinti, 
nes gavo žymiai daugiau, negu , 
iš to tikėjosi”.

1991 metais “Exultate” cho
ras išleido kalėdinių giesmių ka
setę ir kompaktinę disketę. 1995 
metais pasirodė choro velykinių 
giesmių kasetė.

Keletą koncertų “Exultate” 
choras yra surengęs kartu su To
ronto lietuvių choru “Volungė”. 
Lietuvių laikraščiai JAV rašė: 
“Koncertu buvo įrodyta, kad 
ypatingomis progomis choriniai 
junginiai yra įmanomi ir prasmin
gi... Abi dirigentės - Rita Čy- 
vaitė-Kliorienė ir Dalia Skrins- 
kaitė-Viskontienė yra patyrusios 
chorinio dainavimo menininkės. 
Jų mostai ryškūs, ...gana santū
rūs, ...kai kur įsakmūs, bet vi
sada pateisinami - be vaidybinių 
kraštutinumų choristams lengvai 
suprantami. Joms abiems vado
vaujant, koncertas tapo darniu ir 
todėl brangintinu bendradarbiavi
mo pavyzdžiu, vieningai sutelkiant 
jėgas bendram ir kilniam tikslui 
pasiekti”. (V. Matulionis, “Dirva” 
1990.X. 1).

“Visas šiame koncerte iš
gyventas grožis buvo gardus, 
sultingas milžinišku pastangų 
vaisius, nepaprastu pasiaukoji
mu prinokintas choro vadovių ir 
choristu, kurių ausyse ir galvose 
dainų garsai turbūt tol nedavė 
ramybės, kol jie gaivališkai ne- 
užtvindė puikaus skambesio sa
lės, pradžioje sudomindami, o 
galop ir pavergdami gausius 
klausytojus. Šis koncertas buvo 
įsimintina chorinė retenybė, gal 
ir vienintelis toks Klyvlando iš
eivijos istorijoje”. (V. Matulio
nis, “Draugas” 2000.VII. 1).

Tai tik keletas pokoncerti- 
nių atsiliepimų, vaizdžiai iliust
ruojančių, kaip aukštai yra ver
tinama chorinė muzika. Keletą 
kartų koncertavęs Toronte “Ex
ultate” choras turi ir čia nemažą 
būrį gerbėjų.

Kviečiame visus nepraleisti 
puikios progos ir gausiai daly
vauti kalėdiniame susikaupime 
kartu su “Exultate” ir “Volun
gės” chorais. Be įprastinių kalė
dinių giesmių, kurias giedosime 
kartu, išgirsite ir torontiečio ge
nialaus kompozitoriaus Jono 
Govėdo naujausių kūrinių. 
Jau skamba varpeliai ir 

gieda miškai,
Jau skrenda Betliejun 

dangaus angelai...
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Gi kultūrinėje veikloje
Lietuvos valstybinio operos 

ir baleto teatro Operos studijos 
pirmoji vokalo stažuotojų laida 
baigė savo dvejus metus trukusį 
mokslą ir kaipo baigiamąjį dar
bą pristatė didžiojoje teatro 
scenoje Gioacchino Rossini 
operą Sevilijos kirpėjas (II Bar- 
biere di Seviglia). Spektaklį re
žisavo Eligijus Domarkas, teat
ro simfoninio orkestro kameri
nei grupei ir solistams dirigavo 
Vytautas Viržonis, scenografiją 
ir kostiumus sukūrė dailininkas 
Henrikas Ciparis. Operą lietu
vių kalba dainavo jaunieji sta
žuotojai: Giedrius Prunskus 
(Figaro), Mindaugas Zimkus 
(Almaviva), Aušra Liutkutė 
(Rosina), Raimondas Bara
nauskas (Doctor Bartolo), Arū
nas Virbickas (Don Basilio), 
Vaida Raginskytė (Berta) ir kt. 
Beveik visi studijos stažuotojai 
dalyvaus ir naujame Balio Dva
riono operos Dalia pastatyme 
š.m. gruodžio pradžioje.

Profesorius Virgilijus Norei
ka, dėstantis vokalo techniką 
Operos studijoje, sakė laikąsis 
principo, kad solisto asmenybė, 
talentas ir vokalas turi tobulėti 
ne vienpusiškai rengiantis vien 
operos scenai, ugdant sceninius 
įgūdžius, bet ir plėtojant kon
certinę veiklą. Todėl studijos 
lankytojai parengė kelias kon
certines programas: neapolietiš- 
kų dainų koncertą Po Neapolio 
saule, arijų ir ansamblių prog
ramą Su meile... ir Kalėdų reli
ginės muzikos koncertą. Ope
rinį repertuarą su stažuotojais 
rengiantis dirigentas profeso
rius V. Viržonis pastebėjo, kad 
Operos studija norėtų turėti 
geresnes sąlygas repeticijoms ir 
jaunieji dainininkai turėtų daž
niau išeiti į didžiąją sceną. 
Gruodžio viduryje Operos stu
dija skelbia konkursą naujie
siems stažuotojams, o nuo 2005 
m. sausio stažuotojams bus mo
kamos ne penkios, o aštuonios 
stipendijos. Tikimasi, kad jų 
tarpe bus ne vien tik vilniečiai 
ar kauniečiai, bet ir talentingi 
dainininkai iš kitų vietovių.

Vaikų folklorinio ansamb
lio “Tututis”, kurį finansuoja 
Kauno savivaldybė iš Vaidoto 
Stulgos muziejui skiriamų lėšų, 
veikla gali būti sustabdyta dėl 
lėšų stokos. Dvi seimu nės, Vio
leta Boreikienė jr Dalia Tei
šerskytė, kreipėsi į Kauno vice
merą Eriką Tamašauską, kad 
savivaldybė padėtų ir toliau iš
laikyti senas tradicijas turintį 
ansamblį . Seimo narės į sitiki- 
nusios, kad ilgaamžis ansamblis 
yra Kauno kultu ros istorijos da
lis, puoselėjanti tautines tradici
jas. Daugybė Kauno vaikų iš
augo kartu su šiuo ansambliu ir 
jis populiarus iki šiol, todėl sa
vivaldybė turėtų dėti visas pa
stangas jo veiklos neužgniaužti.

Visuotinės lietuvių enciklo
pedijos VI tomą (Fau-Gori) 
spalio mėnesį išleido Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu
tas. Jame tilpo daug įdomių 
straipsnių apie mokslo šakas (fi
lologiją, fiziką, geologiją), mies
tus ir valstybes (Florenciją, 
Gdanską, Gardiną, Filipinus), 
žymius žmones (DLK Gedimi
ną, didikus Giedraičius, Mariją 
Alseikaitę-Gimbutienę, J. W. 
Goethe, S. Freudą, Gallileo). 
Sekantis tomas turėtų pasirody
ti kitų metų Vilniaus knygų 
mugės metu. Visą enciklopediją 
sudarys 20 tomų po maždaug 
800 puslapių, apie 115,000 

Didžiausia Keraminų JAV-se so
dybos atrakcija - J. Keramino pa
darytas 20 pėdų aukščio koplyt
stulpis Nuotr. E. Šulaičio

straipsnių, apie 24,000 iliustra
cijų, 650 žemėlapių, 25,000 
biografinių straipsnių, iš jų 
4,000 su portretais. Numatoma 
išspausdinti per 1,400 straipsnių 
apie užsienio - daugiausia JAV, 
Kanados, Vokietijos, Lenkijos, 
Gudijos, Australijos - lietuvius.

Algirdo Juliaus Greimo, iš
kilaus mokslininko, semiotiko 
atminimui skirta dokumentinė 
paroda vyko š.m. rudenį Pary
žiaus Socialinių mokslų aukš
tųjų studijų mokykloje, kurioje 
jis dirbo. Atidarant parodą kal
bėjo šios mokyklos vadovai, 
Lietuvos ambasadorius Prancū - 
zijoje Giedrius Čekuolis, A. J. 
Greimą pažinoję prancūzų se
miotikai ir parodą parengę s 
Lietuvos muzikos ir teatro aka
demijos profesorius Rimtautas 
Kašponis. Šią parodą parėmė 
Lietuvos užsienio reikalų ir 
Kultūros ministerijos bei Tarp
tautinė semiotikų sąjunga.

Pasaulinio masto semiotikas, 
mitologijos tyrinėtojas, eseistas 
A. J. Greimas (1917-1992) gimė 
Rusijos Tūloje, mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje, studijavo 
teisę Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune ir lingvistiką Pran
cū zijos Grenoblio universitete. 
1944 m. grįžo į Prancūziją, 
dėstė Turkijos ir Prancūzijos 
universitetuose, nuo 1965 m. 
Paryžiuje vadovavo semioling- 
vistinių tyrimų seminarui, kurio 
pagrindu susiformavo Paryžiaus 
semiotikos mokykla. Svarbiausi 
jo darbai: Senosios prancūzų ka
lbos žodynas, Viduriniosios pran
cūzų kalbos žodynas, Renesan
sas, Mada 1830-siais, Struktūri
nė semantika, Apie prasmę , 
Guy de Maupassant: teksto se
miotika, Semiotika ir visuome
nės mokslai, Semiotika: aiškina
masis kalbos teorijos žodynas.

Naudodamasis prancū zų mi
tologų atradimais, A. J. Grei
mas sukū rė lietuvių mitologijos 
rekonstrukcijos metodologiją, 
išdėstytą studijose Apie dievus ir 
žmones, Tautos atminties beieš
kant, buvo vienas iš antologijos 
Mitologija šiandien sudarytojų. 
Bendradarbiavo Lietuvos ir iš
eivijos lietuviškoj spaudoj, yra 
analizavę s Henriko Radausko, 
Algimanto Mackaus, Tomo 
Venclovos, Marcelijaus Marti- 
naičjo poeziją, kartu su Sauliu
mi Žuku parašė knygą Lietuva 
Pabaltijy: istorijos ir kultūros 
bruožai lietuvių ir prancū zų kal
bomis. G.K.

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

Dr. ALENAS PAVILANIS, 
daugiau kaip 25 metus Kvebeko 
provincijoje praktikuojantis gydy
tojas, š.m. lapkričio 27 d. paskirtas 
“College of Family Physicians of 
Canada” pirmininku 2004-2005 me
tams. Gimęs Prancūzijoje lietuvių 
tėvų šeimoje, jis mokėsi Kanadoje 
ir JAV, įsigijo literatūros balarau- 
ro laipsnį Princeton universitete 
1969 m., vėliau baigė mediciną Mc
Gill universitete, Montrealyje. 1991 
m. jis tapo “College of Family Phy
sicians” nariu (Fellow), tais pačiais 
metais gavo “Epidemiology and Bio- 
statisties” diplomą McGill univer
sitete. Dr. Pavilanis yra veikęs ir 
dalyvavęs įvairiose medicinos sri
ties organizacijose, įsteigė Rytų 
Kanados “Society for Adolescent 
Medicine” skyrių, pirmininkavęs 
Kvebeko “College of Family Physi
cians” skyriui bei įvairiems komi
tetams, susijusiems su vaikų ir pa
auglių sveikatos apsauga. Dirbęs 
gydytoju Kvebeko Eastern Town
ships, Montrealio vaikų ligoninėje, 
jis dabar yra Montrealio St Ma
ry’s ligoninės “Family Medicine 
Residency Training” direktorius. 
Jis dėstė McGill ir Montrealio uni
versitetuose, dabar yra “Associate” 
profesorius McGill universitete. 
Šeimos gydytojų kolegija jungia 
16,500 narių, yra organizacija, at
sakinga už šeimos gydytojų profe
sinį lavinimą, teikia pripažinimą 
baigiantiems šeimos gydymo pa
ruošimą 16-oje Kanados medicinos 
mokyklų.

1

mailto:ecosdelituania@yahoo.com.ar


6 psl. •Tėviškės žiburiai *2004.XII.7* Nr.49-50 (2856-2857)

KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 501 

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
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........................1.10%
180-364 d. term.ind.......................1.20%
1 metų term, indėlius..................1.50%
2 metų term. Indėlius..................2.15%
3 metų term, indėlius..................2.60%
4 metų term. Indėlius..................2.85%
5 metų term, indėlius..................3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.25%
1 metų GlC-met. palūk................2.00%
2 metų GlC-met. palūk................2.50%
3 metų GlC-met. palūk................2.80%
4 metų GlC-met. palūk................3.30%
5 metų GlC-met. palūk................3.60%
RRSP, RRIF “Variable”.............. 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 2.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 2.60%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 3.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......3.55%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 4.00%
Taupomąją sąskaitą iki.............. 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

Asmenines paskolas 
nuo.....................5.25%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų.........................4.30%
2 metų.........................4.60%
3 metų.........................5.20%
4 metų.........................5.50%
5 metų......................... 5.60%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............. 4.25%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/z %
IŠ VISO 

+GST
:tor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ

$400,000, $500,000, $700,000?
i 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

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, 3Sc.ols.ohp 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

fol: (416)233-4601

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

liarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

doff for 1 parcel e>
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

ŠALFASS-gos metinio suvažiavimo dalyviai Klyvlande, OH, š.m. lapkričio 20 d. Kairėje sėdi buvęs praeitos 
kadencijos centro valdybos pirm. Rimantas Dirvonis; dešinėje naujasis pirmininkas Kazimieras Deksnys

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psL) 

porto santykiai su JAV sudaro 
didžiausią visos tarptautinės 
prekybos nuošimtį, todėl šis do
lerio kilimas vėliau gali neigia
mai atsiliepti į ekonominę plėtrą 
Kanadoje. Kanados žemės ūkio 
pajamos šiemet pakilo beveik 
6.’/z%, o didžiausi nuostoliai, 
apie 5/2 bilijonų dolerių, dėl 
karvių ligų jau praeityje. Ūki
ninkai išbandė kitas žemės ūkio 
pajamų šakas ir kitas gyvulių 
auginimo sritis. Nuostolių pada
riniai betgi dar bus jaučiami ke
lerius metus.

Atspausdinęs 50-tąja savo 
knygą mirė garsus ir populiarus 
Kanados istorinių knygų auto
rius, Maclean’s žurnalo leidėjas, 
radijo ir televizijos laidų kūrėjas 
Piene Berton. Gimęs 1920 m. 
Dawson City, Yukon teritorijo
je, visą savo gyvenimą pralei
dęs Toronte. Paskutinioji jo 
knyga “Siaurės belaisviai” buvo 
tartum jo gimtųjų namų prisimi
nimas. Labiausiai yra žinomos 
istorinės knygos “Tautinis sap
nas” apie Kanados kūrimąsi ir 
“Paskutinė vinis” apie Kanados 
rytus ir vakarus jungiantį gele
žinkelį. Jis buvo vienas iš nomi
nuotų iškiliausių žmonių CBC 
apklausoje, deja, nepateko į pir
mąjį dešimtuką. Jis džiaugėsi, 
kad buvo bent paminėtas, tačiau 
nepatekęs į garbingąjį sąrašą su
sitaikė su mintimi, kad Kanado
je yra garsesnių asmenų už jį.

Carolyn Parrish, parlamen
to narė, Kanados ministerio pir
mininko Paul Martin nutarimu 
yra pašalinta iš Liberalų parti
jos. Carolyn Parrish niekada ne-

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

slėpė savo neigiamos nuomonės 
apie JAV prezidentą George W. 
Bush, viešai kritikavo JAV vy
riausybės politiką. Nors ji buvo 
keletą kartų prašyta susilaikyti 
nuo tokių pareiškimų, tačiau te
levizijoje parodyta programa, 
kurioje ji sumindžiojo JAV pre
zidento išvaizdos lėlę, baigė mi
nisterio pirmininko kantrybę. 
Pašalintoji dar nėra apsispren
dusi, ar prisijungti prie kitos 
partijos, ar likti nepriklausoma 
parlamento nare.

Retas atsitikimas, kad kar
vės būtų vadinamos provincijos 
ir federacinės valdžios ministe- 
rių pavardėmis, tačiau lapkričio 
22 d. apie 100 ūkininkų atvedė 
po 10-15 karvių su pakabintose 
lentelėse įrašytomis ministerių 
pavardėmis į Montrealio miesto 
centre esantį parką, protestuoda
mi dėl labai žemų jautienos kai
nų. Ūkininkai grasino palikti 
karves parke, kad politikai galė
tų jas pasiimti. Ūkininkams rei
kia paramos, nes JAV uždarius 
sieną gyvų galvijų eksportui, 
kainos krito nuo 1,200 dolerių 
už galviją iki 125. Nežinia kaip 
šis nepasitenkinimas bus išsi
spręstas, tačiau' vaizdinga ūki
ninkų ir karvių viešnagė Mont
realio miesto parke patraukė di
džiulį vietinės ir tarptautinės 
spaudos dėmesį.

Prieš trejus metus valdžios 
įkurtas Finansinių sandorių ir 
pranešimų tyrimo centras 
(Fintrac) rado, kad dviejuose 
šimtuose sandorių buvo įvelta 
daugiau kaip 700 milijonų do
lerių, kuriuos galima vadinti ne
legaliu pinigų perplovimu. Apie 
10% visų šių sandorių buvo 
atliekami teroristiniams tikslams 
arba į juos buvo įveltos teroris
tinės organizacijos. Praeitų metų 
pranešime buvo tik 460 mln. dol. 
Visi bankai, finansinių biržų 
makleriai, finansinės bendrovės, 
kredito kooperatyvai ir net ka
zino namai turi pranešti apie 
didesnių sumų pervedimus ar 
persiuntimus.

Pietinėje Ontario, Pelham 
kaime sudegė gyvenamas na
mas, kuriame žuvo aštuoni vie-' 
nos šeimos nariai. Gyvas liko 
tik šeimos tėvas Mark Orleen, 
kuris tuo metu buvo išvykęs į 
Otavą. Septyni vaikai nuo 19 
mėnesių iki 12 metų ir jų motina 
buvo visų apylinkės kaimynų ir 
giminių mylimi ir gerbiami. { 
amžinojo poilsio vietą žuvusiųjų 
palydėti buvo susirinkę 80 šei
mos narių ir daugiau kaip tūks
tantis kitų žmonių. A. V.

SPORTAS
Nauji vadai - seni darbai

Metinis ŠALFASS-gos suva
žiavimas įvyko š.m. lapkričio 20 d. 
Klyvlande, OH. Atvyko 27 Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto klubų at
stovai. Buvo laukiama svečių ir iš 
Lietuvos, bet jie nepasirodė.

Suvažiavimą sveikinimu pra
dėjo ŠALFASS centro valdybos 
pirm. R. Dirvonis. Darbotvarkei 
vesti buvo pasiūlyti M. Leknickas 
ir Audrius Šileika, abu torontiečiai. 
Sekretoriavo Lietuvos ambasados 
Vašingtone darbuotojas, buvęs ak
tyvus sportininkas A. Jocys, per
skaitęs ir ambasadoriaus V. Ušacko 
sveikinimą. R. Dirvonis perdavė 
Lietuvos prezidento V. Adamkaus 
linkėjimus su kvietimu jį aplankyti 
per Pasaulio lietuvių žaidynes atei
nančią vasarą.

Priėmus 15 punktų darbotvar
kę, buvo svarstomas sporto rengi
nių tvarkaraštis, pasisakyta įvairiais 
veiklą liečiančiais klausimais, nu
tarta metines ŠALFASS žaidynes 
rengti Detroite, MI, 2005 m. gegu
žės 14-15 d.d. Priimti pasiūlymai 
Pasaulio lietuvių žaidynių Lietu
voje programai bei kiti nutarimai. 
Alg. Bielskui perskaičiavus užsire
gistravusius sporto klubus ir pa
vienius sportininkus, paaiškėjo, kad 
šiuo metu ŠALFASS-goje veikia 
16 klubų, jungiančių apie 700 na
rių. Kanada turi 7 klubus, Rytų 
apygarda 5, Vidurio vakarų apygar
da 4. Kanados apygardai vadovauja 
St. Kuliavas, Rytų apygardai L. R. 
Misevičius. ŠALFASS finansinės 
būklės pranešimas nebuvo perskai
tytas, ir daugeliui nebeaišku, kas 
vyksta organizacijos Sporto fonde?

Išrinkta nauja ŠALFASS cent
ro valdyba: Rimas Miečius, Arūnas 
Čygas, Arūnas Morkūnas, Edvar
das Stravinskas, Kazimieras Deks
nys (visi iš Kanados), Laurynas R. 
Misevičius iš Rytų apygardos ir 
Algirdas Bielskus iš Klyvlando, 
OH. Į Garbės teismą išrinkti Min
daugas Leknickas, Audrius Šileika 
ir Rimantas Dirvonis. [ Revizijos k- 
ją - Algis Gudėnas, Algis Nagevi
čius ir Juozas Kijauskas. Ten pat 
vykusiame išrinktos valdybos posė
dyje pirmininku išrinktas K. Deks
nys. (Pasinaudota L. R. Misevi
čiaus pranešimu). Inf.

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 
1.50% 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.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
”.80% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.20% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
3.60% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.00% RRSP & RRIF 1 m. term. Ind 
2.75% RRSP & RRIF 2 m. term. Ind 
3.05% RRSP & RRIF 3 m. term. Ind.
3.60% 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.

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 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
8ĄGKAITLĮ IČLAIKYMA8 • 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: lnfo@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPJ: www.parama.ca

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

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.

su Mindaugo dr-vės broliais - A. Valiuliu, P. Paliuliu ir M. Sungaila - 
kur toliau žygiuoti Nuotr. R. Otto

Skautų veikla
• Šaukiama sueiga gruodžio 18 

d. Kadangi Maironio mokykloj pa
mokų nebus, sueiga prasidės 9 vai. 
ryto ir baigsis 11 vai. ryto. Šioje su
eigoje visos draugovės ruošis Kū- 
čioms - dirbs papuošimus, repetuos 
pasirodymus.

• Skautų Kūčios įvyks gruo
džio 19 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Prašom visus atsineš
ti po vieną negendamo maisto dė
žutę, kurios bus atiduotos vietiniam 
“footbank”. Visus skautus-es kvie
čiam dalyvauti Kūčiose.

• Skautės ir prityrusios skautės 
lankėsi “Labdaros” namuose, kur 
su gyventojais dirbo įvairius rank
darbius bei šiaudinukus Kalėdoms.

• Skautai, prityrę skautai ir jū
rų skautai lapkričio mėn. iškylavo 
“Bruce Trail”.

• Dar galima aukoti “Romu
vos” stovyklavietei. Už aukas jau. 
ruošiami pakvitavimai šių metų pa
jamų mokesčiams. MR

• Vaikams reikia mažiau kriti
kos, daugiau pavyzdžių.

(Joubert)

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!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v.

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

■■■■■■■■■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ROYAL LePAGE 

■■iii 11111111111111 iii iii

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

Tel. Toronte 416 531-4800 vietovessiunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

«

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:klfondas@on.aibn.com


Lietuvių studentų draugija
Praeitų metų rudenį susirin

ko universitete studijuojančio 
jaunimo būrys, kad atsteigtų se
niai išnykusį lietuvių studentų 
klubą. Per tą susirinkimą išrin
kome naują valdybą, kuri iki 
šiol sėkmingai vadovauja. Vie
nintelis pakeitimas buvo naujas 
pavadinųnas - “Toronto univer
siteto lietuvių studentų draugija 
(toliau TULSD)”, angliškai - 
“University of Toronto Lithua
nian Students’ Fellowship (UT- 
LSF)”.

Kas mes? Tai lietuvių stu
dentų draugija, siekianti nuolat 
skatinti lietuvybę - jos kultūros, 
kalbos, istorijos bei papročių ir 
tradicių pažinimą. Be to, TUL- 
SD siekia padėti savo nariams 
tapti atsakingais, sąžiningais ir 
užjaučiančias piliečiais, ne tik 
lietuvių bendruomenėje, bet ir 
visose savo asmeninio gyveni
mo srityse.

Tikslui siekti į draugiją jun
giami profesoriai, mokytojai bei 
paskaitininkai, darbininkai, stu
dentai ir buvusieji studentai. 
Taip pat gali priklausyti ir kiti 
aukštesnio mokslo įstaigų - ko
legijų bei universitetų studentai. 
Pagal universiteto nurodymą, 
kiti asmenys, nepriklausantys 
TU bendrijai, gali tapti draugi
jos nariais, jeigu jų skaičius su
daro mažumą Toronto universi
teto bendrijos narių tarpe.

Š.m. lapkričio 21 d. Toronto 
universiteto tarptautiniame stu
dentų centro “Riddell” kamba
ryje įvyko TULSD pirmasis 
mokslo metų susirinkimas, ku
riam vadovavo vicepirmininkas 
Danielius Puzeris. Šio susirin
kimo pagrindinis tikslas buvo 
išrinkti naują valdybą ir aptarti 
ateities veiklą.

Susirinkime dalyvavo TŲ 
studentai, du buvę studentai ir 
du studentai-svečiai iš kitų On
tario provincijos universitetų. 
Kadangi ne visi buvome vieni 
su kitais susipažinę, pirmasis 
darbotvarkės punktas buvo susi
pažinimas. Vienas po kito 
prisistatėme grupei. Visi taip 
pat pristatė savo mokslų 
pagrindinę discipliną. Dalyvių 
tarpe buvo inžinerijos, in
formatikos, politikos, ekonomi
kos ir biologijos mokslų stu
dentai.

THINKING OF SUMMER ALREADY?
Going home? Visiting friends and family? You should. Finnair’s Direct 
Summer Flights from Toronto to Helsinki with convenient connections to 
Vilnius between June 12th and September 8th, 2005 are on sale now! Call 
your travel agent to book today!
Finnair also provides year-round service from New York with many con
venient connections from Canada, in addition to daily codeshare flights 
from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. to Helsinki and 
beyond. Don’t wait! Contact your travel agent now to take advantage of 
Finnair’s EARLY BIRD RATES!

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

Po susipažinimo Danielius 
Puzeris smulkiai apibūdino nau
jai paruoštą TULSD statutą, 
kurį š.m. spalio 14 d. Toronto 
universiteto studentų administ
racinė taryba patvirtino. Statutą 
patvirtindama, taryba mus 
pripažino universitete oficialiai 
veikiančia organizacija.

Po to diskutavome busimąją 
veiklą. Diskusijų metu iškilo ne
mažai gerų ir įdomių siūlymų. 
Apie tai galėsite pasiskaityti sau
sio mėnesį naujame TŽ jaunimo 
skyriuje ir interneto tinklalapy- 
je, kurį skubame kuo greičiau 
paruošti.

Kadangi naujai atgaivinta 
organizacija dar jauna, ateities 
veiklos planai bus kuklūs, kol 
sėkmingai įsikursime Toronto 
universiteto bendrijoje. Visi ko
legijų bei universitetų dabarti
niai ir buvusieji studentai yra 
kviečiami įsijungti į draugiją. 
Nors narių skaičius daugiau kaip 
60, turime maždaug 25 aktyvius 
narius ir visuomet džiaugiamės 
matydami naujus veidus.

Šių metų naujai išrinkta 
valdyba: Julija Šimonėlytė, pir
mininkė, Danielius Puzeris, vi
cepirmininkas, Lina Jaglowitz, 
socialinių reikalų koordinatorė, 
Tomas Vizinas, sekretorius, 
Vaida Simonavičiūtė, iždininkė, 
Vilija Pečiulytė, korespondentė, 
Justinas Tarvydas, garbės gynė
jas ir buvęs pirmininkas Arvy
das Jonušonis.

Darius Sonda,
Toronto universiteto studentas 

ir TULSD narys

Toronto universiteto lietuvių studentų draugijos valdyba. Iš k.: J. Tar
vydas, V. Pečiulytė, V. Simonavičiūtė, D. Puzeris, J. Šimonėlytė. Nuo
traukoje nėra L. Jaglowitz, T. Vizino ir A. Jonušonio

-•
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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.

REZ44PX West Realty Inc. •
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Lietuviais esame mes gimę...
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos kreipimasis

NTAL
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

Toronto universiteto lietuvių studentų dr-jos valdyba, susirinkusi posėdžio š.m. lapkričio 21 d. universiteto 
Tarptautinio studentų centro “Riddell” kambaryje

MIELI RĖMĖJAI,
Pasaulio Lietuvių bend

ruomenė, jungianti Lietuvių 
bendruomenes, veikiančias 31 
pasaulio kraštuose ir visus lietu
vius, kurie gyvena už Lietuvos 
ribų, kreipiasi į Jus su prašy
mu paremti Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės veiklą.

J Veiklos projektai remiasi 
PLB seimo nutarimų vykdy
mu ir PLB konstitucija, kurio
je sakoma: “Remia Nepriklauso
mą Lietuvos valstybę... Pasaulio 
Lietuvių bendruomenė nesieja 

savęs nei su kokia nors viena 
politine partija, grupe ar judėji
mu, nei su kokia viena idėja bei 
pasaulėžiūra... Pagrindinis tiks
las ir darbų atrama yra Nepri
klausomos Lietuvos valstybė 
ir už jos ribų gyvenančių tau
tiečių lietuvybė”.

Ypatingą dėmesį kreipiame 
į Lietuvių bendruomenes ir 
organizacijas, veikiančias bu
vusios Sovietų Sąjungos teritori
joje, kur yra nepaprastai didelis 
poreikis veiklos ir paramos, ma
terialinės ir moralinės. Ten gy
venantys lietuviai nori išlaikyti 
savo lietuviškumą ir ryšį su Tė
vyne, tačiau dalis nebegali su
grįžti ir jiems būtina socialinė 
parama, kiti turi potencialą su
grįžti į Lietuvą. Pastarųjų sugrį
žimas daugiausia vyksta jų vai
kams ir tremtinių vaikaičiams 
atvykstant į Lietuvą mokytis 
Vilniaus vidurinėje mokykloje 
“Lietuvių namai”. Su “Lietu
vių namais” bendradarbiaujame 
jau septintus metus. Lankydami 
bendruomenes Rytuose skatina
me, kad vaikai būtų siunčiami 
mokytis į šią mokyklą. Per 90% 
jų lieka Lietuvoje, įstoja į aukš
tąsias mokyklas. Jiems įsikūrus 
Lietuvoje, grįžta ir jų tėvai. Esa
me aplankę daug bendruomenių 
- Krasnojarsko, Ulan Ude (Bu- 
riatija), Irkutsko, Kazachstano, 
Ukrainos, Gudijos, Maskvos, 
Latvijos, Lenkijos, Karaliau
čiaus krašto, Sankt Peterburgo 
(Rusijos), padėdami organizuo
tis ir veikti. Ketiname ir toliau, 
kiek leis lėšos, tęsti šią veiklą.

Taip pat yra būtina suakty
vinti bendradarbiavimą su Pietų 
Amerikos lietuviais.

Švietimo veikloje didelis 
dėmesys ir, pagal galimybes, lė
šos skiriamos lituanistinėms 
mokykloms Rytų kraštuose. 
Rūpinamės vadovėlių, vaizdo ir 
garso įrašų bei aparatūros įsigi
jimu mokykloms, rengiame 
moksleivių konkursus su pinigi
nėmis premijomis, pastoviai 
bendraujame su mokytojais.

Kiekvienais metais rengia
me kraštų Lietuvių bendruo
menių pirmininkų, kraštų Lie
tuvių jaunimo sąjungų pirmi
ninkų ir atstovų suvažiavimus 
Lietuvoje. Suvažiavimuose ap
tariame veiklą, numatome kryp- 
tis, pasidaliname patirtimi, kvie
čiame atvykti ir niekada neda
lyvavusius lietuviškoje veikloje, 
ypač jaunimo atstovus.

Kas treji metai Vilniuje or
ganizuojame Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimą. Didžiu
lis ir skubus uždavinys yra nau
jai išvykusių lietuvių veikla, sie
kiant, kad jie įsijungtų į Pasau
lio Lietuvių bendruomenę ir 
nenutrauktų saitų su Lietuva.

Daugelis darbų vykdoma 
per PLB atstovybę Vilniuje: 
ryšiai su Lietuvos institucijomis 
ir PLB atstovavimas valdžios 
įstaigose, ryšiai su visuomeni
nėmis organizacijomis, ryšiai 
tarp bendruomenių, informacija 
apie PLB, “Pasaulio lietuvio” 
leidimas Punske ir jo ekspedi-

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

cija iš Lietuvos, parama bend
ruomenėms ir paramai gauti 
tarpininkavimas.

Jūsų parama Pasaulio lie
tuvių bendruomenės darbams 
ypatingai vertinga, svarbi ir 
reikalinga, be Jūsų paramos 
daugelis svarbių išeivijai ir 
Lietuvai projektų nebūtų 
įvykdomi.

Iš anksto dėkodami už pa
ramą, aukas prašome siųsti če
kiu Pasaulio lietuvių bendruo
menei (PLB) adresu: 622 Tre
mont Court NW, Grand Rapids 
MI 49504, USA; arba banko 
pervedimu: Beneficiary: Lithua
nian World Community, 622 
Tremont Court NW, Grand Ra
pids, MI 49504, USA; Account 
Number: 7508396186; Recei
ving Bank: Fifth Third Bank, 38 
Fountain Square, Cincinnati, 
OH 45263; Bank SWIFT CO
DE: FTBCUS3C.

Aukos PLB yra atleidžia
mos nuo JAV federacinių mo
kesčių. (Tax exemption #36- 
30003339 for charitable contri
butions). Aukotojų sąrašas skel
biamas “Pasaulio lietuvyje”.

Dėkodami, linkime Jums 
linksmų ir prasmingų Šv. Kalė
dų, sveikų ir sėkmingų Naujųjų 
Metų.

Gabrielius Žemkalnis,
PLB valdybos pirmininkas

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

ORTODONTAS 
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s. m.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

NAUJI MAŽESNI MOKESČIAI
| LIETUVĄ IR PASIRINKTAS EUROPOS ŠALIS

Siųskite pinigus per WESTERN UNION tiesiog dabar!

PAGRINDINĖ SUMA SENI MOKESČIAI * NAUJI MOKESČIAI*

OLŪO - 50 
50.01 -100 

100.01 -200 
200.01 -300 $20
300.01 -400 
4004)1 -500 
50Q.01 -1000 $49-66
Kiekvieni papildomi $500 kainos-skiriasf + S5

Pinigai pervedami per kelias minutes“ ir dabar tai yra pigiau, kai pervedama
Iš Kanados I Albaniją, Armėniją, Austriją, Adzerbatdžaną,' Baltarusiją, Bosniją Ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, 

Kiprą, (Šiaurinį) Kiprą, Čekijos Respubliką, Estiją, Gruziją, Gibraltarą, Graikiją, Vengriją, Izraelį, Italiją, Kazachstaną, 

Kosovą, Kirgiziją, Latviją, Lietuvą, Makedoniją, Maltą, Moldovą, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Rusiją, 
Serbiją ir Juodkalniją, Slovakijos Respubliką, Slovėniją, Ispaniją, Tadžikistaną, Turkiją, Turkmėniją, Ukrainą, Uzbekistaną.

Greita. Patogu. Patikima.
WESTERN!

UNIONl I
Norėdami susisiekti su artimiausiu Western Union atstovu, skambinkite

1-800-235-0000
WatcmJr irmokescfci yra matant nd artotesnicjl Matan mckMdai ndatanš wwwwcstMXrtonoom, 

WerzTi Union išankstinio apToksįmo pagaugoms, Qu<* Cotax operetėms arte nu ja rusWyterr sWatan Jr-ar c&cvo tnuereje. 
Manosi gal xl tadbmi ae bpqro.

"Pr*taMKT»iwda-tio»tfinduirl»ta>;jD«»«k.rtfw.
• Be perimo motatdu. Wwtont Unci tsę pat ruskac joji r.otart f donM I
• MM WESTOIN UNION HOUUNGS, INC MS0S HUES SAMDOMOS

Western Union atstovai Kanadoje yra:

fipp o

http://www.finnair.com
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rlš TORONTO
Anapilio žinios

- Mūsų visos parapijos užjau
čia Prisikėlimo parapiją ir kartu su 
ja liūdi anapus iškeliavusio a.a. 
kun. Liudo Januškos, OFM.

- Lapkričio 28, sekmadienį, 
Gerojo Ganytojo šventovės salėje 
įvyko misijos susirinkimas, kuria
me oficialiai atsistatydino komiteto 
pirmininkas Adolfas Kanapka ir 
komiteto nariai: Jonas Vaškevičius, 
Romas Dūda ir Vacys Abramavi- 
čius. Jiems už nenuilstamą darbą 
bei rūpestį misijos reikalais ir už 
Gerojo Ganytojo šventovės bei sa
lės pastatų priežiūrą nuoširdžiai 
dėkoja visi parapijiečiai ir kunigai. 
Susirinkime buvo išrinktas naujas 
komitetas: Romas Dūda, Vacys 
Abromavičius, Bronius Zabulionis, 
Laimis Mačikūnas, Ona Senkuvie
nė ir Cecilija Pakštienė.

- Gerojo Ganytojo misijos 
Moterų būrelio naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkė 
- Alina Zabulionienė, sekretorė - 
Joana Dūdienė, iždininkė - Rūta 
Poškienė.

- Gruodžio 12, ateinantį 
sekmadienį, KLKM dr-jos skyrius 
švęs Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventę ir iškilmingai su savo vėlia
va dalyvaus 11 v.r. Mišiose. Po Mi
šių šventė bus tęsiama Anapilio pa
rodų salėje. Meninę programą at
liks L. Turūtaitės vadovaujamas 
choras “Daina”, po to bus vaišės ir 
loterija.

- Ateinantį savaitgalį kun. Vy
tautas Staškevičius bus išvykęs ves
ti adventinio susikaupimo Sudbury 
ir Sault Ste. Marie miestuose bei jų 
apylinkėse gyvenantiems lietuviams.

- Adventinis susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus gruo
džio 18 ir 19 d.d. Susikaupimą ves 
Londono kleb. kun. K. Kaknevi
čius. Susikaupimo tvarka: gruodžio 
18, šeštadienį, 11 v.r. Mišios su pa
mokslu (Anapilio autobusėlis tą 
dieną maldininkus paims nuo Is
lington požeminių traukinių stoties 
10.30 v.r. ir parveš po pamaldų); 
gruodžio 19, sekmadienį - pamoks
lai sekmadieninių Mišių metu. Iš
pažinčių bus klausoma abidvi die
nas prieš ir po pamaldų.

- Adventinis susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
gruodžio 18, šeštadienį 3 v.p.p. Su
sikaupimą ves Londono kleb. kun. 
K. Kaknevičius. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias.

- Adventinis susikaupimas Wa- 
saga Beach miesto Gerojo Ganytojo 
šventovėje bus gruodžio 19, sekma
dienį, 2 v.p.p. Susikaupimą ves 
Londono kleb. kun. K. Kaknevi
čius. Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias.

- Jaunu Šeimų sekcija rengia 
vaikų kalėdinę eglutę gruodžio 19, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje.

- Mišios gruodžio 12, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Juozą Bakį; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
Vytautą Senkų (X metinės); Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje gruodžio 
11, šeštadienį, 3 v.p.p. už Cvirkų ir 
Kvietkų mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį trečiosios Ad

vento pamaldos 9.30 v. ryto. Po jų 
Lietuvių Namuose konfirmantų pa
moka.

- Sekmadienį gruodžio 19, 1 
v.p.p. sekmadienio mokyklos vai
kučių Kalėdų pamaldos ir Kalėdų 
eglutė.

- Kūčių vakaro pamaldos su 
Šv. Komunija gruodžio 24 d., 6 v.v.

- Praeitą sekmadienį maldose 
buvo prisiminti a.a. Marija ir Jonas 
Dambarai.

Maironio mokyklos žinios
- Kviečiame tėvelius ir sene

lius, broliukus ir sesutes į mūsų 
Kalėdų eglutę šį šeštadienį 10 v.r. 
mokyklos auditorijoje. Pasirodys ir 
Kalėdų senelis. Klasės rengia vaidi
nimėlius, mokosi eilėraščių. Bus 
loterija. Po Eglutės mokiniai grįš į 
klases pasidalinti plotkelėmis, ku
rias atveš kun. P. Šarka, OFM. Tai 
bus paskutinė diena mokykloje 
šiais metais. Po Naujų metų pamo
kos prasidės sausio 8 d.

- Hamiltono vysk. M. Valan
čiaus mokyklos mokinių ir projekto 
vadovės paruošta kompaktinė dis- 
ketė (CD-ROM), Mano namas — 
lietuvių kalbos mokymo priemonė, 
mokyklinio amžiaus jaunimui bus 
platinama per Kalėdų eglutę. Kaina 
$20 (Gera Kalėdų dovana).

- Artėjančių Kalėdų proga,
šeštojo sk. mokytojos Virg. Zenke- 
vičiūtė-Saccoccia ir Rima Saplienė 
su savo mokiniais paruošė du siun
tinius į Lietuvą neturtingai šeimai, 
turinčiai dešimt vaikų. Išsiųsti ir 
mokinių paruošti atvirukai su jų 
nuotraukomis ir sveikinimais. Siun
tą sudaro megztiniai, pirštinės, ke
purės, kojinės, kuprinės, paltai, 
maisto gaminiai ir saldumynai. 
Nuoširdus ačiū mokinių tėveliams, 
kurie supirko dovanas; dėkojame 
Silvijai Saplienei, išsiuntusiai viską 
į Lietuvą. Živilė

Prisikėlimo parapijos žinios
- KLKM dr-jos šios parapijos 

skyriaus rengiamas vienos dienos 
susikaupimas vyrams ir moterims 
vyks parapijos patalpose šį šešta
dienį gruodžio 11, nuo 9 v.r. iki po 
vakarienės. Registruotis parapijos 
raštinėje ar pas skyriaus pirmininkę 
Ireną Vibrienę 416 762-8414.

- Diakonas Arūnas Brazaus
kas, OFM, ir torontietis Raimundas 
Bukauskas, OFM, šį šeštadienį 
gruodžio 11, vysk. Pauliaus Balta
kio, OFM, bus įšventinti į kunigus 
pranciškonų vienuolyne Kenne
bunkport, ME.

- Kalėdinės muzikos trijų cho
rų koncertas - šį sekmadienį, gruo
džio 12, 4 v.p.p. parapijos švento
vėje. Giedos Klyvlando Dievo Mo
tinos nuolatinės pagalbos parapijos 
choras “Exultate”, vad. Ritos Klio- 
rienės, Toronto “Volungė” ir šios 
parapijos jaunimo choras, vad. Da
lios Viskontienės, kartu su instru
mentalistais ir solistais. Įėjimo auka 
-$10.

- Pasauliečių pranciškonų Mi
šios ir susirinkimas vyks “Vilnius 
Manor” patalpose šį ketvirtadienį 
10 v.r.

- Kalėdaičiai (plotkelės) yra 
dalinami sekmadieniais zakristijoj, 
o parapijos raštinėj šiokiadieniais.

- Lietuvoje eismo nelaimėje 
žuvo Arūnas Čaplikas, Violetos 
Zaleckaitės pusbrolis.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus moterys sekmadieniais parda
vinėja pyragus. Galima įsigyti ir 
lietuviškų kalėdinių sveikinimų bei 
The Treasures of Lithuanian Cook
ing lietuviškų virimo receptų knygą.

- Mišios sekmadienį gruodžio 
12: 8 v.r. už a.a. Adolfą ir Mitalų 
šeimos mirusius; 9 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10.45 v.r. už 
a.a. Anicetą Lukošienę, už a.a. 
Vladą Kobelskį už Sodaičių ir 
Sukauskų šeimų mirusius; 12.15 
v.p.p. už a.a. Petrą Sidarą.

Muziejaus-archyvo žinios
- Ruošiantis šventėm, kviečia

me pasinaudoti muziejaus biblio
teka. Tenai rasite knygų apie lietu
viškų Kūčių bei Kalėdų papročius, 
rankdarbius ir valgius su nurody
mais, kaip tradicinius valgius ga
minti. Yra knygų apie lietuviškų 
valgių gaminimą ir anglų kalba. 
Muziejaus-archyvo ir bibliotekos 
lankymo valandos: sekmadieniais 
10.30 v.r. - 11 v.r. ir 12 v.d. - 6 
v.v.; pirmadieniais 1 v.p.p. - 8 v.v.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui kredito kooperatyvas “Litas” 
aukojo $1,500; Elena Narbutytė 
aukojo $50.

- A. a. dr. Stasio Pacevičiaus 
25 m. mirties prisiminimui jo šeima 
muziejaus-archyvo išlaikymui au
kojo $2,500.

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 5 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 170 svečių. 
Pranešimą padarė Kultūros komisi
jos narys B. Stundžia.

- Lietuvių Namų valdybos po
sėdis - gruodžio 8, trečiadienį 7 
v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- Gruodžio 12 d., 2 v.p.p. 
“Lokyje” bus rodomas naujas Lie
tuvoje išleistas filmas Lietuvos 
krepšinio istorija. Šis filmas apima 
laikus nuo pirmo Europos čem
pionato iki Atėnų olimpiados. Vi
sus, besidominčius šia sporto šaka, 
kviečiame pamatyti šį filmą.

- Svetainei “Lokys” reikalin
gas tarnautojas (barmenas) dirbti 
pilną laiką. Kreiptis į LN vedėją 
arba skambinti tel. 416 532-3311.

- LN Kultūros komisija yra ga
vusi vertingų, naujai išleistų knygų 
iš Lietuvos, taip pat turi apie 160 
vaizdajuosčių. Teirautis: 416 769- 
1266.

- “Lokyje” galima gauti me
daus, duonos ir kitų lietuviško 
maisto gaminių. Teirautis tel. 416 
534-8214.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams $100 auko

jo A. R. Juška. Slaugos namų 
komitetas dėkoja visiems už aukas. 
Jos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W„ Toronto, ON, M6P 1A6.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo J. M. Zubrickai.

Prisimindama mylimą ma
mą, senelę a.a. Kazimierą Man- 
kauskienę, Šv. Kalėdų proga 
duktė B. Sadauskienė ir vaikai
čiai Tėviškės žiburiams aukojo 
$50.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos Toronte girdimos kas
dieną 7 v.v. 9875 kHz dažniu. 
Laida kartojama 8 v.v. 7325 
kHz dažniu.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

Prisikėlimo kredito koope
ratyvo darbo valandos ateinan
čių šv. Kalėdų ir Naujų metų 
laikotarpiu: gruodžio 23, ketvir
tadienį - 9 v.r.-8 v.v.; gruodžio 
24, penktadienį - uždaryta; 
gruodžio 25, šeštadienį - užda
ryta; gruodžio 26, sekmadienį - 
uždaryta; gruodžio 31, penkta
dienį - 9 v.r.-l v.p.p.; sausio 1, 
šeštadienį - uždaryta. Įprastos 
darbo valandos prasidės sekma
dienį sausio 2.

Anapilio skyriuje: gruo
džio 23, ketvirtadienį - 1 v.p.p - 
8 v.v.; gruodžio 24, penktadienį 
- uždaryta; gruodžio 25, šešta
dienį - uždaryta; gruodžio 26, 
sekmadienį - uždaryta; gruodžio 
31, sekmadienį - uždaryta; sau
sio 1, šeštadienį - uždaryta. 
Įprastos darbo valandos prasidės 
sekmadienį sausio 2.

“Paramos” kredito koope
ratyvo darbo valandos švenčių 
laikotarpiu abiejuose skyriuose: 
gruodžio 24 d. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; gruodžio 25, 26, 27, 28 
d.d. uždaryta; gruodžio 29 d. 
nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p., gruo
džio 30 d. nuo 9 v.r. iki 8 v.v., 
gruodžio 31 d. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; sausio 1, 2, 3 d.d. - užda
ryta. Kviečiame narius atsiimti 
2005 metų kalendorius.

“Labdaros” lietuvių slau
gos namuose gruodžio 12, sek
madienį nuo 11.30 v.r. iki 3.30 
v.p.p. įvyks kalėdinis rankdar
bių ir pyragų pardavimas. Bus 
gausu gintaro, sidabro ir kitų ju
velyrinių papuošalų, knygų, kor
telių, paveikslų ir daug kitų ka
lėdinių dovanų. Kviečiame vi
sus apsilankyti ir mūsų Arbatos 
kambaryje, pasivaišinti kalėdi
niais pyragėliais, kuriuos iškeps 
“Labdaros” savanorės. Laukiame 
visų. “Labdaros” administracija

Kun. J. Sasnauskas, OFM, 
gruodžio 12, sekmadienį 2 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namų Vytauto 
Didžiojo menėje skaitys paskaitą 
tema Bažnyčios vaidmuo lietuvių 
tautos istorijoje. Bus atsakinėja
ma į pateiktus klausimus. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. V.K.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo Tėviškės žibu
riams: $70 - Monika Jasionytė; 
$50 - O. Skrebūnienė ir šeima, S. 
V. Kneitai, Oshawa, Ont., Stasė 
ir Mečys Bušinskai, Sofija ir Juo
zas Sendžikai, St. Catharines, 
Ont., E. H. Stepaičiai, Vilius Sta
naitis, Zosė Augaitienė, Marija 
Šiūlienė, Hamilton, Ont., Rimas 
ir Lisa Šiūliai ir šeima, Burling
ton, Ont., Raimundas ir Rūta Kil
čiai ir šeima, Ottawa, Ont.; $40 - 
Antanas ir Ona Baltrūnai; $35 - 
Irena ir Viktoras Prisčepionkos, 
Ottawa, Ont., Alina ir Inocentas 
Jurcevičiai, Rymantė, Rimas, Gra
žina, George, Judita, Brantas ir vai
kaičiai, Kris, Jessica, Alicija, Vai 
ir Rae; $30 - Silvija, Arūnas, Da
nielius ir Antanas Staškevičiai, 
St. Jean, Que, Vanda Vaitkienė, 
Eugenijus ir Regina Jasinskai, 
Dundas, Ont., Vytautas Birštonas, 
V. Kryžanauskas ir šeima, Col
lingwood, Ont., Viktoras, Rita 
Navickai ir šeima, Arnprior, Ont., 
Jonas, Teresė Povilauskai ir šei
ma, Hamilton, Ont., Gražina, Al
bina ir Antanas Laurinaičiai, Pet
ras, Teklė Kareckai, sūnūs Jonas 
ir Stasys, Hamilton, Ont., T. I. Ci- 
parienė, Rodney, Ont.; $25 - A. ir 
G. Skaisčiai, Grimsby, Ont., Pri
ma ir Bronius Sapliai, Juozas ir 
Lidija Lukšos, Waterloo, Ont., 
Petras ir Irena Zubai, Hamilton, 
Ont., Kostas ir Eugenija Gapu- 
čiai, Bothwell, Ont.; $20 - Aldo
na, Juozas ir sūnus Antanas Pet
rauskai, Petras Čiurlys, Stasys Va- 
lickis, Collingwood, Ont., Dan
guolė Baziliauskienė, Kristina Žu
tautienė, Ona Naruševičienė, Mo
nika Povilaitienė, Vytautas Mont
vilas, Olga ir Jonas Statkevičiai, 
Rodney, Ont., Regina Beržinienė, 
Lidija ir Vytautas Bušmanai, 
Bradford, Ont., Marytė Rybienė ir 
vaikai, Hamilton, Ont., Julija ir 
Romanas Vaitkevičiai, Regina Ce- 
lejewski, Aldona ir Mečys Empa- 
keriai, Nelė ir Jonas Budriai, Anelė 
ir Stasys Urbonavičiai, Hamilton, 
Ont; $10 - Marija Pranaitienė, 
Aldona Zarembaitė, P. ir N. Pui
dokai, Eleonora Šiškuvienė, Ma
ria ir Brian Mikelėnas-McLough- 
lin, Ona Dirmantienė.

Prisimindami brangų vy
rą, tėvelį a.a. Joną Sadauską, 
Šv. Kalėdų proga žmona B. Sa
dauskienė ir vaikai Tėviškės ži
buriams aukojo $50.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukštaJcokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS !

KALĖDINĖ Plokštelė
MONTREALIO LIETUVIŲ CHORAS

NOW AVAILABLE 
IN CD FORMAT

Available at: Litas (Montreal) • Anapilis (Toronto) • Draugas (Chicago) 
Information: (450) 447-6114

AMEBIKOS POL 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

Šv. Kalėdų proga Jonas 
Karaliūnas Tėviškės žiburius 
parėmė $200 auka.

A. a. Vytauto Senkaus, 
prieš 10 metų mirusio, atmini
mui pagerbti žmona Onutė, duk
ros Alma, Astra ir sūnus Arvy
das su šeimomis Tėviškės žibu
riams aukojo $500. Laikraščio 
leidėjai nuoširdžiai dėkoja už 
auką.

A. a. Algimanto Valiūno 
atminimui Tėviškės žiburiams 
aukojo: $100 - D. K. Lazauskų 
šeima; $50 - B. Lukošienė.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $50 aukojo N.N.

Anapilio , moterų būrelis 
paaukojo $100 Kovai su vėžiu ir 
džiova sergantiems vaikams 
Lietuvoje. M.P.

Apie kino festivalyje Kana
doje ir jame rodomą filmą apie 
rezistenciją Lietuvoje gautas Už
sienio reikalų ministerijos prane
šimas. Jame rašoma, kad š.m. 
gruodžio 4 d. Kanados publikai 
pristatė režisieriaus Jono Vaitkaus 
filmą Vienui vieni. Lietuvos am
basadorė Kanadoje Sigutė Jakšto- 
nytė pasveikino žiūrovus, susirin
kusius į filmo peržiūrą. Ambasa
dorė teigė, kad ši įtempto siužeto 
kino juosta yra sukurta remiantis 
tikrais faktais, tai yra istorija apie 
skaudžią Lietuvos praeitį išdi
džius ir narsius žmones, kurie 
brangino savo tėvynę.

Filmas susilaukė didelio Ka
nados visuomenės susidomėjimo. 
Europos sąjungos šalių filmų fes
tivalis Kanados sostinėje Otavoje 
yra tradicinis ir vyksta jau 19 
kartą. Jo tikslas - supažindinti 
Kanados kino mylėtojus su šiuo
laikine Europos sąjungos šalių ki
nematografija.

Kaip ir kasmet, festivalį or
ganizavo Europos sąjungos narių 
ambasados ir Europos komisijos 
delegacija Kanadoje bendradar
biaujant su Kanados filmų institu
tu, Kanados biblioteka ir archy
vais. Europos sąjungos šalių fil
mų festivalis Otavoje vyko lap
kričio 19-gruodžio 6 d.d., Vanku
veryje jis truks iki gruodžio 9 d. 
Šiame mieste Vienui vieni bus pa
rodytas gruodžio 8 d. Filmą gruo
džio 18 d. galės pamatyti lietuvių 
bendruomenės Toronte nariai. Inf.

IŠNUOMOJAMAS rūsyje 1 mie
gamojo butas High Park rajone. 
Skambinti tel. 416 769-3311.

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėją prie Teisėsaugos 
ministerijos (Ministry of the
Attorney General)

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638. fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

“Gintaro” jubiliejus
Toronto lietuvių Jaunimo 

ansamblis “Gintaras” 2005 m. 
švęs savo auksinį jubiliejų. Jau 
50 metų, kai “Gintaras” į savo 
gretas suburia šimtus jaunų šo
kėjų. Šoka vaikai, jaunimas, šo
ka vyresnieji. Visus mus jungia 
ta pati mintis - išlaikyti tauti
nius šokius išeivijoje, pabrėžti 
jų svarbą. Kad šis ansamblis jau 
gyvuoja 50 metų, dėkojame vi
siems buvusiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą. Prašome tau
tiečius ir toliau remti šį gražų 
tautinį vienetą.

2005 m. jubiliejų švęsime 
balandžio 9 d. Ta proga kreipia
mės į visus prašydami finansi
nės paramos. Kiekviena auka 
mums padės įgyvendinti šį dide
lį renginį. Už aukas iš anksto dė
kojame. Paaukoję $200 ar dau
giau, tapsite rėmėjais; $500 ar 
daugiau, tapsite mecenatais. Rė
mėjai ir mecenatai gaus po 2 bi
lietus į “Gintaro” koncertą, po
kylį 50-mečio leidinį ir ženkliu
ką. Visų mecenatų ir rėmėjų pa
vardės bus paskelbtos 50-mečio 
leidinyje. Visi verslininkai yra 
prašomi reklamuotis leidinyje 
tuo paremiant mūsų šokantį jau
nimą. Reklamos pilnas puslapis 
$200; pusę puslapio $100; ket
virtadalis $50.

Čekius prašome rašyti “Gin
taro” vardu iki 2005 vasario 15 
d. ir siųsti adresu: Gintaras, 
1576 Bloor St. West, Toronto, 
ON, M6P 1A4.

“Gintaro” tėviĮ komitetas 
“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 kokybė. Skambin- 
ti bet kuriuo laiku tel. 416^03-1687.

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.

Paremkite Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai

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

ffl MONTREAL
KLKM dr-jos Montrealio 

skyriaus metinė šventė paminėta 
gruodžio 5 d. Aušros Vartų šven
tovėje 11 vai. Mišios klebono kun. 
R. Birbilo buvo aukojamos už gy
vas ir mirusias dr-jos nares.

Klebonijoje susirinkimą malda 
pradėjo D. Staškevičienė, pasvei
kino nares bei svečius, priminė, kad 
dr-jos skyrius šiemet baigia 52- 
uosius veiklos metus. Ragino ne
nuleisti rankų ir su šviesia viltimi 
žvelgti į ateitį.

Paskaitą apie Švenčiausios 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo dogmą ir jos paskelbimą prieš 
150 metų skaitė Irena Valkauskienė.

Klebonui palaiminus stalą su
sirinkimas, kaip ir visada, baigtas 
gausiomis vaišėmis. Gaila, kad su
sikryžiavo du renginiai - Katalikių 
moterų šventė ir sol. Ant. Keblio 
bei muz. A. Stankevičiaus kompak
tinės plokštelės (CD) sutiktuvės.

Lituanistinės šeštadieninės 
mokyklos Kalėdų eglutė rengiama 
gruodžio 19, sekmadienį po 11 vai. 
Mišių Aušros Vartų parapijos salė
je. Kviečiami visi: maži, jauni ir se
ni. Galėsite pasidžiaugti vaikų pa
ruošta programa, giesmėmis ir savo 
apsilankymu paremsite lietuvišką 
mokyklą.

“Montreal Museum of Fine 
Arts” kasmet rengiama tautybių 
kalėdinių eglučių paroda. Lietuviš
ką eglutę jau devinti metai puošia 
Joana Adamonytė ir Julija Adamo- 
nienė. Parodą galima lankyti iki 
2005 m. sausio 6 d. Įėjimas nemo
kamas. D. S.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Gruodžio 1 d. gimė Jude Ed
ward Porter, pirmas Gary ir Alisa

Dalis jaunimo, susirinkusio slidinėjimo savaitgaliui St-Donat, Kve
beke, 2004 m. Nuotr. V. Bulotienės

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

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

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
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. iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749
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Look for our December issue, featuring: . - p
•The Year of the Eucharist

♦Armenian “Khachkars: ” symbols of tragedy and defiance ra
' • Peter Pan: a destructive myth M

A one year subscription is $32.00 cdn B
A two year subscription is $57.00 cdn ||
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Porter sūnus, pirmas Helen ir Ken 
Porter vaikaitis ir pirmas Helen ir 
John Kurylo provaikaitis. P. Kury- 
lienė yra Šv. Onos dr-jos ir “Auksi
nio ratelio” pirmininkė. Gary Porter 
gimė Montrealyje, baigė M.LT. 
(Massachusetts Institute of Techno
logy) Bostone 1993 m. inžinieriaus 
laipsniu mechanikos srityje ir ma
gistro laipsniu administracijoj. Vė
liau Gary studijavo Harvard uni
versitete, kur baigė teisės mokslus 
1996 m. Jis pasiliko Amerikoje ir 
vedė amerikietę. Šiuo metu dirba 
“Waste Management Inc.”, Hous
ton Teksas, viceprezidentu. Jo tėve
liai ir seneliai yra mūsų parapijie
čiai. V.L.

Vaiko tėviškės namams a.a. 
Petro Jurgučio (mirusio Otavoje) 
atminimui aukojo: $50 - R. Danai- 
tis; $40 - V. Kudzma; $30 - R. M. 
Jurkai; $25 - L. V. Laffite; $20 - S. 
Danaitis.

A. a. Edvardo Vaičekausko 
atminimui aukojo: $20 - R. Po- 
causkienė.

Dėkoja KLKM dr-jos Mont
realio skyrius, linki laimingų atei
nančių švenčių. G. Kudžmienė

Žiema artėja, ir su sniegu pra
sidės žiemos sportai. Šiemet Mont
realio lietuvių žiemos stovykla 
įvyks 2005 m. vasario 24-27 d.d. 
Saint Donat, Kvebeke. Viešbutis 
yra tas pats kaip ir praeitais metais 
Hotel Montcalm. Netrukus apie 
viską pranešime, bet jau laikas re
zervuoti šį savaitgalį kad galėtu
mėt paslidinėti kartu su kitais lie
tuviais. Dėl informacijos kreipkitės 
į Rytį ar Viliją tel. 514 334-8256 ar 
parašykite laišką viliabulota@hot- 
mail.com V.B.

Montrealio lietuvių 
kredito unija
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