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Laisvė tautos nuopelnas
Sausiui įpusėjus, kaip nors minime ar bent apmąs

tome dvi datas - 1923 metų Klaipėdos atvadavimą ir 
1991 metų didvyrišką Vilniaus televizijos bokšto ir sei
mo rūmų gynimą.

TOS datos įrašytos tautos istorijoje, dar likusios 
ir vyresniųjų atmintyje. O po daugelio metų gal 
kas ims ir paklaus, o kas gi iš tikrųjų buvo, kad 
reikėjo kovoti, kai kam žūti? Atsakymai turbūt bus ne

vienodi, ir jie priklausys nuo to, kaip ilgai ir kaip stip
riai bus išlaikyta tėvynės meilė, kokioje vertybių pako
poje atsidurs žmogiškasis pasiaukojimas ir garbė. Kai 
kam gali atrodyti, kad klausti dabar tai, kas bus ateity
je, yra beprasmiška arba naivu. O vis dėlto stebint so
cialinio, ekonominio ir politinio gyvenimo pertvarkąs 
bei naujus siekius - slinktis į kažką nauja ir nežinoma 
sukelia abejonių, įtarinėjimų bei spėliojimų. Pagrįstai 
jau keliamas klausimas, kokio likimo susilauks tautos, 
ypač mažos, kai visos užtvaros joms apsaugoti kaskart 
labiau silpnėja, pleišėja. Lietuvos įsijungimas į Europos 
sąjungą kai kam jau atrodo kaip nepriklausomybės pra
radimas. Kažką prarasim - tai tikra. Bet kaip nesijung- 
si, kai dauguma jungiasi? O išlaikyti neutralumą ant di
džiojo tako tarp Vakarų ir Rytų neįmanoma, kas jau ir 
buvo patirta Antrajam pasauliniam karui prasidėjus. 
Be to, absoliutaus savarankiškumo nė viena valstybė 
neturi - visos daugiau ar mažiau priklauso viena nuo 
kitos. Užtat tokių reiškinių akivaizdoje ir tikroviškame 
poveikyje tautoms be pažeidimų išlikti prireiks kitokių 
sprendimų, negu ligi šiolei turėta.

LIETUVIŲ tautos išlikimo ir išnykimo klausimu 
vis dažniau pasisakoma. Remiantis statistiniais 
duomenimis, šiuo metu vaizdas nekoks. O daro
ma mažai, kad jis pasikeistų. Bent žodelį kitą tuo skau

džiu klausimu tartų kuris nors iš valstybei vadovaujan
čių. Apie viską kalbama, visko prižadama, ekonominė 
gerovė naujo tikėjimo stabu paverčiama, o kas iš to vi
so išeis — tartum ne vadovų reikalas, nes ateityje jų ne
bebus. Net baisu pagalvoti (lyg kokią nuodėmę užsi
traukti) apie Suslovo pranašystę ar viziją - Lietuva bus, 
bet be lietuvių. Nei sausio mėnesio, nei kitų laikotarpių 
kovotojai negyveno šia diena, o viską darė, net gyvybes 
aukojo, kad tautos ateitis (ne kas kita) būtų užtikrinta. 
Ir užtat neklysta tie, kurie aiškiai teigia, kad Lietuvos 
nepriklausomybę atstatė lietuviai. Tai nuopelnas ko
vojusios tautos, kuriai turėtų priklausyti ir pirmenybė 
atstatytai valstybei vadovauti. O matome jau ir kitatau
čių dalyvavimą valstybės valdyme, net pataikavimą 
tiems, kurie mus engė. Matome ir tautinio auklėjimo 
stoką. Visa tai kelia rūpestį, ar vadinamosios demokra
tijos vardan nepradėjome maišyti vertybių ir keisti pa
grindus, ant kurių stovi tauta. Laiškuose nuskamba 
liūdni padejavimai, kad ne tokios Lietuvos laukėme. 
Kas ją daro kitokią, turėtume ir tai matyti. Nusivylimas 
iškovota laisve - dalykas žiauresnis už kovas dėl laisvės. 
Sausio mėnesio aukos į mus kalba be žodžių. Negalima 
jų negirdėti... C.S.

Lietuvos genocido aukų koplyčia, įrengta buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje. Dabar 
tuose rūmuose - Lietuvos apygardos teismas Nuotr. S. Sajausko

Lietuviškoji išeivijos veikla
“Pasaulio lietuvių bendruomenė 1949-2003”
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Č. SENKEVIČIUS
Išeivijai didėjant, žinios 

apie ją darosi itin aktualios. 
Ir štai kaip užsakyta pasiro
dė didelė 436 puslapių kny
ga Pasaulio lietuvių bendruo
menė 1949-2003. Vadovėli
nio formato, kietais virše
liais, profesinės apdailos, 
gausiai nuotraukomis iliust
ruotas leidinys atskleidžia 
mums tą įvairų, įdomų, pa
našų, o kartu ir skirtingą už
sienio lietuvių gyvenimą, or
ganizuotumą, veiklą - to vi
so tautinę prasmę ir tikslus.

Leidėjų žodyje rašoma: 
“Leidinio tikslas kiek įma
noma populiariau pristatyti 
lietuvių diasporos akimis 
matomą Pasaulio lietuvių 
bendruomenę: jos tikslus, 
institucijas, darbo formas, 
priemones, įvykius, asmenis 
(...) stengėmės visiems skirti 
beveik vienodai dėmesio”. 
Leidinys dedikuotas Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
steigėjams.

Knygos pradžioje skaito
me autorių nuotraukomis 
pailiustruotus pasisakymus. 
Vytautas Landsbergis: “Su
sieti ir suvienyti visus lietu
vius - tokia buvo svarbiau
sioji idėja (...) lietuviai jau 
niekada negyveno vienoje 
savo protėvių žemėje (...) ta
čiau jie niekad nebus pakri
kę”, juos jungs PLB.

Algirdas Brazauskas: 
“Valstybė labai sveikina šią 
veiklą” (paramą lietuvybei 
Rytuose). Valdas Adamkus: 
Ši knyga kvies ir drąsins to
lesnei veiklai”. Rolandas 
Paksas: “Kad ir kur gyven
tume, puoselėkime lietuvy
bę, ginkime tautinį savitu
mą”. Kardinolas Audrys J. 
Bačkis: “PLB užduotis pri
imti naujus atvykėlius, kurie 
ieškodami geresnio gyveni
mo tūkstančiais važiuoja iš 
Lietuvos...” Knygos įvade 
rašoma, kad knyga “nepre
tenduoja į išsamų ir visapu
sišką PLB veiklos nušvie
timą”.

Aptariama terminologija, 
kas yra pabėgėliai, kas trem
tiniai, išeiviai, emigrantai.

Toliau gana plačiai atski
ru straipsniu paaiškinama 
užsienio lietuvių veikla iki 
PLB įsteigimo. Vieningai 
buvo stengiamasi, kad vaka
riečiai nepripažįntų Baltijos 
valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Veikė diplomatai, 
buvo rašomi laiškai, memo
randumai, kreiptasi į morali
nius pasaulio autoritetus. 
Deja, pasaulis tuo metu bu
vęs kurčias ir aklas; mažai 
kas domėjosi gyvenimu So
vietų Sąjungoje.

Įsisteigus Pasaulio lietu
vių bendruomenei (PLB), 
vienas pagrindinių jos stei
gėjų, tuometinis VLIKo pir
mininkas prel. Mykolas Kru
pavičius trumpai nusakė 
Bendruomenės tikslus: “Pa
grindinis tikslas išlaikyti lie
tuvybę, atsitiktinis tikslas - 
atkovoti Lietuvai laisvę”.

Nukelta į 2-ą psl.
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Lithuanian Police Training
New initiatives for Lithuania

9 RELIGINIAME GYVENIME
Šv. Kazimiero jubilieji

nių metų pabaigą paskelbė 
kardinolas A.J. Bačkis per 
Kristaus Karaliaus šventę 
lapkričio 21 d. Po Mišių, ku
rioms jis vadovavo, kardino
las žodi tarė Vytauto Ali
šausko, Mindaugo Paknio ir 
fotografo Tomo Vyšniausko 
leidinio sutiktuvėse Vilniaus 
arkikatedros Šv. Kazimiero 
koplyčioje. Taip pat kalbėjo 
autorius Vytautas Ališauskas 
ir meno istorikė dr. Irena 
Vaišvilaitė.

Aušros Vartų Gailestin
gumo Motinos globos atlai
dai vyko Vilniuje lapkričio 
13-21 d.d. Iškilmingas Mišias 
Aušros Vartų koplyčioje au
kojo visi Lietuvos vyskupai ir 
apaštališkasis nuncijus arkiv. 
Peter Stephan Zurbriggen. 
Pamoksle kardinolas A.J. 
Bačkis priminė Šventojo Tė
vo paskelbtus Eucharistinius 
metus. Lapkričio 15 d. mels
tasi už parapijas, aukotos 
Mišios už ligonius. Lapkričio 
17 d. buvo aukojamos Mišios 
už kunigus, lapkričio 18 d. 
melstasi dėl pašaukimų. Va
kare Vilniaus arkivyskupijos 
Šeimos centre vyko veiklių 
šeimų susitikimas, kuriuo už
baigtos trijų dienų rekolekci
jos. Paskutinę atlaidų dieną, 
lapkričio 21, buvo minima 
Kristaus Karaliaus šventė, 
melstasi už Tėvynę. Mišiose 
dalyvavo Vilniaus krašto 
ateitininkai, giedojo ateiti
ninkų choras, keturi moks
leiviai davė įžodį.

Marijampolės palaimin
tojo Jurgio Matulaičio kuni
gų seminarijoje lapkričio 19- 
20 d.d. vyko konferencija Už
nemunė: visuomenė ir dvasi
nio gyvenimo procesai. Ją su
rengė Kultūros, filosofijos ir 
meno institutas kartu su Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto 
Teologuos katedra. Dalyvavo 
lektoriai iš Lietuvos istorijos 
instituto, svečiai iš Lomžos 
(Lenkija) vyskupijos dvasi
nės seminarijos. Iš viso per
skaityta 15 pranešimų, kurių 
temos buvo marijonų vie
nuolynų įtaka, Vygrių (vėliau 
Seinų-Augustavo) vyskupijos 
istorija bei religinis gyveni
mas, XIX š. Užnemunėje vy
kusi protestantų parapijų 
plėtra, stačiatikybės židinių 
atsiradimas ir jų likimas, ma
rijavitų sektos veikla Lietu

voje, Užnemunės vienuolijos.
Tarptautinė mokslinė 

konferencija Šv. Bazilijaus 
Didžiojo ordinas: istorija ir ty
rimai vyko Šiauliuose. Kon
ferenciją, skirtą dvasiniam 
įkvėpėjui Ivanui Kuncevičiui 
— Šv. Juozapatui, OSMB, or
ganizavo Šv. Bazilijaus Di
džiojo ordinas, Šiaulių uni
versiteto Šiaurės Lietuvos is
torijos centras, Ukrainos 
ambasada Lietuvoje su kito
mis Ukrainos ir Lietuvos or
ganizacijomis. Dalyviai ap
lankė buvusį Žemaičių vys
kupijos centrą - Varnius, su
sirinko maldoms ir Mišioms 
Šv Jurgio šventovėje. Išklau
syti pranešimai apie Polocko 
arkivyskupo Juozapato kul7 
tą, apie šio šventojo ikonų is
torinę raidą, apie stačiatikių 
perėjimo į unitus problemas, 
apie vyrų ir moterų bazilijo
nų vienuolynų veiklą. Aplan
kytas Kryžių kalnas, Bazilio
nai (Šiaulių raj.), o Vilniuje 
vyko Šv. Juozapato relikvijų 
pagerbimas, kuris baigėsi 
Mišiomis Šv. Kazimiero šven
tovėje ir pranešimu apie šv. 
Kazimiero ir šv. Juozapato 
gyvenimų panašumus.

Seminaras apie vaikų 
apsaugojimą nuo narkoma
nijos ir kitų priklausomybių 
vyko Kauno senamiesčio vai
kų dienos centre. Surengė 
Kauno jaunimo narkologijos 
pagalbos centro, senamies
čio vaikų dienos centro ir 
Kauno arkivyskupijos Cari
tas. Žinovai kalbėjo apie pri
klausomybės sindromą, kaip 
atskirti bandymus nuo tikro
sios priklausomybės. Dr. A. 
Veryga teigė, jog Lietuvoje 
kiekvienais metais nuo taba
ko sukeltų ligų miršta apie 
7,000 žmonių, tarp jaunimo 
sparčiai plinta narkotikas 
“ecstasy” (MDMA). Pasida
linta įžvalgomis apie patolo
ginius lošimus, apsaugos 
programų bei šeimų, mokyk
lų, žiniasklaidos ir kitų insti
tucijų bendradarbiavimo svar
bą. Kalbėta apie anoreksiją, 
bulimiją bei kitus valgymo 
sutrikimus. Daugelis savižu
dybių įvyksta jaunimui esant 
priklausomais nuo įvairių 
narkotikų, lošimų. Tokiam 
jaunimui didelę įtaką turi ži- 
niasklaida, žemas savęs ver
tinimas, nesaugumo jausmas, 
šeimos atstūmimas, draugų 
nepripažinimas ir pan.

TED PRICE
What a source of inspi

ration friends can be! Dr. 
Charles Smith, a long-time 
colleague of mine with 
whom I had worked as 
superintendent back in my 
days In the Toronto Police 
services, was my latest 
source of inspiration. He is a 
specialist in Anatomic and 
Pediatric Pathology at the 
Toronto Hospital for Sick 
Children. Last spring he 
heard about my earlier 
endeavours in Lithuania and 
suggested accompanying me 
to Lithuania to provide a 
series of lectures to medical 
staff, police, and prosecu
tors regarding the unex
plained death of children.

We planned this new 
project throughout the sum
mer and early fall months 
with the assistance of the 
Director of the Canadian

Lietuvoje 2004 m. lapkričio mėn. paskaitų ciklą surengė Ted 
Price. Nuotraukoje (iš k.) jo talkininkas A. Malinauskas, pro
jektų koord. T. Price, Vilniaus un-to vaikų ligoninės direk
toriaus pavad. dr. Olga Zimanaitė, dr. C. Smith
Embassy in Vilnius, Eglė 
Jurkevičienė, who coordi
nated the scheduling with 
the police and prosecutors’ 
offices and various Lithua
nian hospitals. We were also 
grateful to Irena Juškienė 
from the Commissioner 
General’s Office and leva 
Truncienė from the Deputy 
Prosecutor’s Office, who 
scheduled the training ses
sions and helped with candi
date selection.

Lietuviškoji išeivijos veikla
Atkelta iš 1-mo psl.

Maždaug chronologine slinktimi ap
žvelgiama bendrinė PLB veikla, kurios sri
tys aptariamos atskirais straipsniais. Tai - 
Lietuvių charta, PLB konstitucija, PLB sei
mai ir valdybos (30 psl.), Pasaulio lietuvių 
jaunimo veikla (12 psl.), Pasaulio lietuvių 
Dainų ir šokių šventės, PLB Lituanistikos 
katedra, Pasaulio lietuvių dienos, Kultūros 
kongresai, žurnalas Pasaulio lietuvis, PLB 
fondas, Leidiniai, PLB atstovybė Lietuvoje.

Jau vien iš šių antraščių galima susida
ryti vaizdą, kiek daug padaryta, kiek daro
ma. 1949 metais pasodintas daigelis išsila- 
pojo į tvirtą, sakytume, išeivijos ąžuolą.

Bendrinę užsienio lietuvių-išeivių veik
lą detalizuoja darbai, darbeliai atskiruose 
kraštuose, kurių valdybos ir apylinkių val
dybos jau daugiau kaip 50 metų žiebia

bendruomeninį gyvastingumą. Tai lengva 
pamatyti paskaičius jų veiklos apžvalgas, 
pažiūrėjus į gausias nuotraukas.

Žinoma, ne visi kraštai vienodai pami
nėti, ne visos sritys paliestos ar plačiau nu
sakytos (pvz. spauda), ne visi laikotarpiai 
aprašyti. Tačiau bendram PLB veiklos vaiz- 
dui turbūt užtenka to, kas pasakyta. Žino
me, kad dabar jau veikia 35-kių kraštų 
bendruomenės.

Knygos sudarytoja ir mokslinė redak
torė - Vitalija Stravinskienė; dail. Alg. 

- Dapšys, kalbos redaktorius Alf. Česonis. 
Išleido “Artlora” (su ALF parama; T. 
Vrublevskio g. 6, LT 01100 Vilnius). Leidi
nys pasirodė buvusios PLB valdybos (pirm. 
Vytauto Kamanto) pastangomis ir rūpes
čiu. Nėra abejonės, tai didelis šaltinis 
tiems, kurie ateityje rinks medžiagą apie 
užsienyje gyvenusius lietuvius.

It was also a pleasure to 
enlist Ret’d OPP Sgt. Algis 
Malinauskas in this project, 
as I have worked with him 
before. His enthusiasm, cul
tural awareness, interper
sonal skills, classroom savvy 
and linguistic capabilities 
have always been immeasur
ably important.

Although we expected 
to be accompanied by a po
lice training strategist, he 
had to be replaced at the last 
minute by a GTA-based soli
citor, Dennis Reeve. He has 
substantial defense and pro
secutorial courtroom experi
ence, which would dovetail 
perfectly with Dr. Smith’s 
presentations.

We flew to Vilnius the 
weekend of October 30. No
vember 1st is All Saints Day 
in Lithuania, so we were 
shown various cemeteries in 
Vilnius and Kaunas by Rita

Sakus as our guide. This 
experience proved invalu
able as it built a foundation 
of understanding for the 
delegation to appreciate Li
thuania’s complex history 
and the tragedies that many 
Lithuanians experienced at 
the hands of the Soviets.

On November 2, Dr. 
Smith delivered a lecture on 
Sudden Infant Death Syn
drome (SIDS) to a guoup of 
28 medical practitioners at 

the Vilnius Children’s Hos
pital. The hospital director, 
the heads of orthopedic sur
gery, of critical care and of 
emergency attended. Many 
questions followed the pre
sentation. Mr. Reeve ex
plained the operations of 
the marijuana grow-houses 
as these have been the sites 
of multiple children’s deaths 
in Toronto.

The following day a pre
sentation was given to ap
proximately 30 candidates 
from both the Lithuanian 
police and the Lithuanian 
prosecutor’s office. The ope
ning address by the Com
missioner General Vytautas 
Grigaravičius was of special 
interest. This seminar lasted 
approximately 8 hours with ' 
its contents augmented by 
information on bruising, 
burning and asphyxiation.

It is also important to 
note that Dr. Smith had 
spent considerable time dur
ing the weeks preceding the 
trip in preparing compre
hensive lectures, supple
mented by a Power Point 
presentation with photos of 
burn and bruise victims.

On November 4, the 
Lithuanian police transport
ed the group to Kaunas 
where a repeat of Tuesday’s 
lecture was given to approx
imately 40 medical practi
tioners at the Kaunas 
Children’s Hospital. The 
lecture elicited a barrage of 
questions. The group was 
given a tour of the hospital. 
Later, about 30 police and 
prosecutors received a lec
ture at the Kaunas Police 
Training Facility.

Raimondas Skibarka, 
Head of the Vilnius Police 
Training Centre, and his De
puty Valdas Serapinas, toge
ther with Audrius Chmie- 
liauskas and Antanas Matu- 
sa of the Kaunas Training 
Facility, had received train
ing in Canada during previ
ous CIDA and Baltic Initia
tive funded projects.
 Cont. on p.3
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Generolo Žemaičio žūties metinės
IGNAS KUTKEVIČIUS

Prieš 50 metų — 1954 m. lapkričio 26 d. 
Maskvoje, Butyrkų kalėjime, buvo sušaudy
tas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 
prezidiumo pirmininkas generolas Jonas 
Žemaitis-Vytautas.

Jonas Žemaitis gimė 1909.IIL19 Palan
goje. 1910 m. su tėvais išvyko Į Lenkiją ir 
septynetą metų gyveno Lomžos mieste. Pas
kum vėl sugrįžo i gimtinę. Nepriklausomoje 
Lietuvoje J. Žemaitis įstojo į kariuomenę ir 
buvo pasiųstas į Prancūziją, kur baigė artile
rijos karo mokyklą. Tarnavo artilerijos pul
ke, dislokuotame Klaipėdos krašte. 1939 m. 
persikėlė į Šiaulius. 1940 m. kartu su pulku 
buvo įjungtas į Raudonosios armijos terito
rinį korpusą. Karo pradžioje J. Žemaitis ne
pasitraukė į Rusiją, o pasidavė vokiečiams. 
Jis apsigyveno kaime prie Šiluvos. 1944 m. 
generolui P. Plechavičiui pakvietus Lietuvos 
vyrus stoti į Vietinę rinktinę, J. Žemaitis 
greitai suorganizavo kuopą ir tapo Vietinės 
rinktinės 310 bataliono vadu.

Pokario metais J. Žemaitis aktyviai įsi
jungė į ginkluotą pasipriešinimo kovą. Tapo 
partizaninės kovos vadu. Buvo išrinktas 
Laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo 
pirmininku. 1951 m. lapkričio mėnesį J. Že

maitis-Vytautas savo vadavietę įkūrė Jurbar
ko rajono Šimkaičių miško 46 kvartale, ge
rai užmaskuotame bunkeryje. Iš čia jis vado
vavo jau silpstančiai pasipriešinimo kovai. 
Beje, jis pats jau sunkiai sirgo. Čekistai, stri
bai ir saugumiečių gausi agentūra visaip 
bandė surasti partizanų vadavietę. Išdaviko 
dėka 1953 m. gegužės 30 d. didelės čekistų 
pajėgos apsupo bunkerį. Pro ventiliacinę 
angą buvo įmestas sprogmuo su užmigdan
čiomis dujomis. Be sąmonės paimtas gene
rolas Jonas Žemaitis buvo išgabentas į Vil
nių, o vėliau į Maskvą. Ir, kaip minėta, 1954 
m. lapkričio 26 d. Butyrkų kalėjime sušaudytas.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Kęstučio 
apygardos taryba Jurbarke surengė genero
lo Jono Žemaičio-Vytauto žūties 50-ųjų me
tinių minėjimą. Jurbarko Švč. Trejybės šven
tovėje buvo atnašautos šv. Mišios ir pasaky
tas tai progai pritaikytas turiningas pa
mokslas.

Paskum Jurbarko Kultūros centre įvyko 
minėjimas - koncertas. Buvo prisiminti ge
nerolo Jono Žemaičio nuopelnai laisvės ko
vų sąjūdžiui, jo taurios asmenybės bruožai. 
Koncerte dalyvavo iš Vilniaus atvykęs gene
rolo Jono Žemaičio karo akademijos cho
ras, vadovaujamas dirigento Vytauto Ver
secko.

Lithuanian Police Training
Cont. from p. 2

While in Toronto, these 
individuals had the opportu
nity to meet and interact 
with members of the Cana
dian Lithuanian Commu
nity. Since they were famil
iar with Canadian methods, 
all four were most enthusi
astic about the training Dr. 
Smith and Mr. Reeve were 
presenting.

The two guests were tak
en to “Grūto” park on No
vember 6, so that they could 
gain more cultural experi
ence and insight into Li
thuania’s past... and build 
their appetites for a return 
visit!

The next day Dr. Smith 
and Mr. Reeve toured the 
Lithuanian Christian Colle
ge, and on Monday, the 
Klaipėda Police took the 
group to the Klaipėda 
Children’s Hospital where a 
lecture was provided to 60 
medical practitioners. At 
the Klaipėda Police Head
quarters, Dr. Smith and Mr. 
Reeve gave an informal pre
sentation to the Chief of Po
lice, Deputy Chief of Crimi
nal Investigations, and to 

Kauno policijos ir prokuratūros pareigūnams 2004 m. lapkričio mėn. paskaitas apie skriaudžia
mus vaikus skaitė kanadiečiai adv. Dennis Reeves ir dr. Charles Smith (viduryje). Jų vykimą į 
Lietuvą koordinavo įvairių projektų Lietuvoje iniciatorius Ted Price Nuotr. A. Malinausko

other police personnel. In 
Šiauliai on Tuesday, No
vember 9, our group visited 
the Hill of Crosses; this was 
an awe-inspiring event. At a 
luncheon hosted by Chief 
Commissioner Vidas Mai- 
gys, we were asked for fur
ther assistance. Our host 
had already learned about 
our lectures from partici
pants in Kaunas, and asked 
us to return and convey this 
information to the commis
sioners of villages in the 
Šiauliai region. The need to 
communicate with staff of 
the more remote regions in 
Lithuania was a concern 
already expressed by the 
president of the Lithuanian- 
Canadian Community, Mrs. 
Rūta Žilinskas.

Upon our return to Vil
nius, Mr. Reeve visited vari
ous prosecutors’ offices and 
provided information on do
mestic violence. After our 
meetings with Commission
er General V Grigaravičius 
and with Deputy Prosecutor 
General Gintaras Jasaitis 
(who had visited Canada in 
January 2003), we learned 

that the feedback from our 
visits had been extremely 
positive. In fact, they had re
ceived requests for Mr. 
Reeve and Dr. Smith to 
return to Lithuania in the 
spring of 2005 and provide a 
similar series of lectures to 
prosecutors in other cities.

Our group reached 
more than 100 medical per
sonnel with information on 
SIDS, and approximately 75 
police and prosecutors re
ceived valuable strategies 
regarding all aspects of sus
pected cases of child abuse. 
Before we left, Mr. Jasaitis 
advised us that the Finance 
Ministry had approved 
funding to establish domes
tic violence procedures in 
Lithuania similar to the On
tario model.

Dr. Smith, Mr. Reeve 
and A. Malinauskas have all 
agreed to return to Lithua
nia in April of this year. 
Plans are already being co
ordinated with the Lithua
nian authorities.

We are grateful to the 
Lithuanian Canadian Foun
dation for its assistance and 
to the Lithuanian Commu
nity for supporting this and 
other projects.

lAi SAVAITĖ
Priešinasi Archyvų 

įstatymui
Šių metų sausio 1 d. įsi

galiojus Dokumentų ir ar
chyvų įstatymui, pagal kurį 
70-čiai metų įslaptinami vi
si Lietuvoje saugomi KGB 
ir kitų sovietų slaptųjų tar
nybų dokumentai, Tautinės 
partijos “Lietuvos kelias” 
ir Lietuvių tautininkų są
junga 2004 m. gruodžio 30 
d. kreipėsi į Lietuvos prezi
dentą. Jis prašomas suda
ryti valstybinę komisiją, 
“kuri padėtų sureguliuoti 
teisines Lietuvos archyvų 
įstatymo normas, orientuo
tas į demokratinį viešumą 
ir KGB dokumentų turinio 
atskleidimą, siekiant, kad 
mūsų visuomenė niekada 
nepamirštų ir žinotų, kokia 
tai buvo nežmoniška sis
tema”.

“Lietuvos kelio” pirmi
ninkė dr. Lilijana Astra ir 
Lietuvių tautininkų sąjun
gos Vilniaus valdybos pir
mininkas Gintaras Songai
la taip pat kvietė visus į 
protesto demonstraciją Si
mono Daukanto aikštėje 
prie prezidentūros sausio 5 
d. Jų teigimu, “Slepiant ar 
klastojant istorinę tiesą yra 
šventvagiškai įžeidžiamas 
visų Lietuvos laisvės kovo
tojų, žiauriai nukankintų ir 
nužudytų KGB, atminimas, 
paniekinami Sąjūdžio idea
lai, Sausio 13-sios aukos, 
tautos istorinė atmintis ir 
orumas”.
Seimas posėdžiaus ilgiau

Lietuvos seimas dar 
2004 m. gruodžio 22 d. pri
ėmė nutarimą rudens sesi
joje posėdžiauti mėnesiu il
giau negu numato Konsti
tucija. Sesija baigsis sausio 
20 d. Vienas svarbiausių se
sijos pratęsimo priežasčių - 
Sausio 13-osios metinių 
minėjimas. Dar vieną posė
dį numatoma sušaukti mi
nėjimo išvakarėse - sausio 
12 d. Rudens sesijoje, kuri 
turėjo baigtis gruodžio 23 
d., dar svarstomi įvairūs įs
tatymai ir įstatymų projek
tai. Pavasrio sesija praside
da kovo 10 d, baigiasi bir
želio 30 d.

Gyventojų pasitikėjimas
ELTOS ir Lietuvos-Di- 

džiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų 
firmos “Baltijos tyrimai” 
apklausos duomenimis, 
2004 m. antrąją gruodžio 
savaitę iš visų visuomenės 
veikėjų Lietuvos gyventojai 
palankiausiai vertiho Valdą 
Adamkų (70%). Antroje 
vietoje buvo Viliją Blinke- 
vičiūtė (68%), trečioje - 
policijos generalinis komi
saras Vytautas Grigaravi
čius (63%). Nepalankiau
siai vertinti buvo Vytautas 
Landsbergis, Rolandas 
Paksas ir Artūras Zuokas.

Apklaustieji gyventojai 
iš visų institucijų labiausiai 
pasitiki Lietuvos banku, ži- 
niasklaida, krašto apsauga,

LIETUVOJE
Bažnyčia ir “Sodra”. (Kiek
viena pasitiki nuo 6 iki 7 iš 
dešimties apklaustųjų.) 
Mažiausiai pasitikima sei
mu, policija, teismais, mui
tinėmis ir vyriausybe. Kiek
viena šių institucijų nepasi
tiki daugiau kaip pusė su
augusių gyventojų. Seimu 
tuo laiku pareiškė nepasiti
kėjimą trys iš keturių ap
klausos dalyvių. Jeigu rin
kimai į seimą vyktų rytoj, 
už Darbo partiją balsuotų 
32% Lietuvos gyventojų. 
Antroje vietoje pagal po
puliarumą išliko Lietuvos 
socialdemokratų partija 
(balsuotų 13% rinkėjų).

“2004 Metų žmogus”
DELFI-BNS praneša, 

kad Lietuvos gyventojai 
Metų žmogumi išrinko 
prezidentą Valdą Adamkų, 
o svarbiausiu metų įvykiu 
laiko Lietuvos įstojimą į 
Europos sąjungą. V Adam
kų “Metų žmogumi” laiko 
23.3% Baltijos tyrimų atli- 
kos apklausos dalyviai. 
Antrasis sąraše buvo Dar
bo partijos vadovas, Ūkio 
ministeris Viktoras Uspas- 
kichas su 9.5% apklaustųjų 
parama. Metų žmogaus 
rinkimų dešimtuke taip pat 
buvo premjeras Algirdas 
Brazauskas, socialinės ap
saugos ir darbo ministerė 
Vilija Blinkevičiūtė, olim
pinis čempionas Virgilijus 
Alekna.

Pakilo investicijos
Tiesioginės užsienio in

vesticijos Lietuvoje 2004 
m. rugsėjo pabaigoje siekė 
14.98 bin. litų (4.34 bin. eu
rų). Tai buvo 9.3% daugiau 
negu tų metų pradžioje. 
Nuo sausio iki rugsėjo di
džiausias tiesioginių inves
ticijų srautas buvo į apdir
bamąją pramonę - 953.8 
mln. litų, elektros, dujų ir 
vandens tiekimo veiklą - 
267.8 mln. litų, didmeninę 
ir mažmeninę prekybą - 
251.4 mln. litų, piniginio 
tarpininkavimo veiklą - 
181 mln. litų. Daugiausia 
(15.8%) lėšų yra investavę 
Danijos, Švedijos (15.4%), 
Vokietijos (9.6%), Estijos 
(8.7%), Rusijos (8.6%), 
Suomijos (8.4%) ir JAV 
(6.5%) investuotojai. Eu
ropos sąjungos valstybių 
investicijos sudarė 75.8% 
visų investicijų, iš jų - 62. 
5% senųjų ES narių. NVS 
valstybių investicijoms teko 
9%.

Naujos pareigos
Buvęs Krašto apsaugos 

ministeris L. Linkevičius 
2004 m. pabaigoje pradėjo 
darbuotis Užsienio reikalų 
ministerijos Saugumo poli
tikos departamente, prane
ša DELFI-LZetavas Žinios 
(2005.1. 5). Jis eina ambasa
doriaus ypatingiems pave- 
dimams pareigas, grįžęs į 
diplomatinę tarnybą savo 
prašymu, kurį patenkino 
Užsienio reikalų ministe
rija. RSJ
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Ukrainos krizė VILIUS BRAŽĖNAS

“Neperšokęs per griovį nesakyk op”, įspėja 
liaudies išmintis. Tai dera ir Ukrainos dabartinei 
krizei. Ypač, kai ir šiame politiniame žaidime yra 
keletas svarbių kortų. Be “kibicerio” Putino yra 
Sorošo nupirktas ir gal Putinui parduotas prez. 
Kučma, Europos sąjungos ir užsienio reikalų pa
reigūnas socialistas Solanas, ne visiems aiški, 
valstietę vaizduojanti “oligarche” Timošenko.

Ausį užkliudė net kelis kartus pakartotas Juš- 
čenkos posakis ryšium su ukrainiečių bėdom: “Tai 
yra todėl, kad nepadarėme ką reikėjo padaryti 
1990 metais.” Tai įsidėmėtina ir mums šiandien, 
jei ko nepadarėme 2004-2005 metais.

Išeivijos vaidmuo
Ukrainos krizė primena nesenus išeivijos lai

kus, kai didžiulė ukrainiečių išeivija JAV, o ypač 
Kanadoje, nepateisino atsineštos atsakomybės už 
savos pavergtos tautos vadavimą. Šiuo metu pa
aiškėjo, kad Ukraina turi lemiamos reikšmės 
Rusijos imperijos kilimui ar smukimui. Po karo 
gausi ukrainiečių ir didelė lenkų išeivija galėjo 
būti reikšminga Vakarų politikai. Joms derėjo 
suvienyti nuo komunizmo teroro pasitraukusias 
tautybes laisvuose Vakaruose, kad pakeistų 
Vakarų sovietams palankią ir į tautų pavergimą 
pro pirštus žiūrinčią politiką.

Apie 1970 metus, į Vasario 16-sios minėjimą 
Voterburyje, Konektikute, be kitų tautybių buvo 
pakviesti ir lenkų jaunų antikomunistų “Baltųjų 
erelių” organizacijos atstovai. Jų pirmininkas, 
sveikinęs lietuvius šventės proga, tarp kitko mal
davo lietuvius laisvės pergalės dėlei suburti sovie
tų pavergtųjų kraštų ateivius Amerikoje ir vado
vauti kovai už laisvę. “Lietuviai vadovavo perga
lei Žalgirio mūšyje”, priminė lenkas, “vadovau
kite ir dabar”. Mat “Ereliai” buvo nepatenkinti 
JAV lenkų minkšta politika, pataikaujanti JAV 
vyriausybei.

Vašingtonas, siekęs draugiškų santykių su 
SSRS, papirkinėdavo “etnikų” vadus, juos pa
glostydama, su jais nusifotografuodama ar kitais 
būdais. Tik mažam nuošimčiui Amerikos žmonių 
tikrai dalyvaujant politikoje, vien tik lenkai su uk
rainiečiais galėjo nukreipti JAV politiką laisvės 
linkme. Gan anksti pasirodė Vašingtonui par
sidavęs, išgarsintas JAV ukrainiečių vadeiva 
Dobrianski. Buvo stebimasi, kad jis nerado reika

lo prisijungt prie 9-nių tautybių Pavergtųjų tautų 
komiteto. Todėl nelabai nustebino prieš keletą 
metų JAV televizijos laidose pasirodanti panelė 
Dobrianski kaip globalistų “Council on Foreign 
Relations” (CFR), Vašingtono skyriaus di
rektorė. CFR tikrumoje vyrauja JAV žiniasklaid- 
oje ir užsienio politikos formavime. Atrodo, kad 
tėtušio nuopelnai padėjo ir dukrelei iškilti. Tad 
gal, pasak Juščenkos, ir ukrainiečių išeivija 
“nepadarė, kas reikėjo padaryti”.

Asmeniniai ryšiai
Pastarieji įvykiai Ukrainoje daug kur pasauly

je gerokai pakeitė pažiūrą į Ukrainą ir į visą re
gioną. Man Ukraina niekad nebuvo tik kraštas, 
buvęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dali
mi, tik kaip geras ir svarbus kaimynas. Ukraina 
yra palietusi mano gyvenimą ir jausmus. Kaip pa
sitraukusios, tikrumoje su tėvo darboviete eva
kuotos, nuo I Pasaulinio karo šeimos vaikas Uk
rainon patekau gelbėjantis nuo komunistų per
versmo ir valdžios Maskvoje sukelto bado. Lai
mei, nebebuvau tenai, kai komunistai badu ma
rino milijonus ukrainiečių.

Ten 1917-1919 metais išgyvenau civilinį karą 
ir pagaliau bolševikų įsigalėjimą, užsilikusių vo
kiečių kariuomenės dalinių dėka. Pavlograde (ne
toli Dniepropetrovsko) mačiau kaip iš ligoninės į 
kapus vežė latvius, šiltinės numarintus 
bolševikų bataliono * karius. Tada ten 
karstai, dėl didelio stygiaus, buvo nau
dojami tik pervežimui lavonų iki kapų 
duobių.

Lenino paveldas palietė ir mano 
šeimą. Šiltinė 1919 m. pakirto mano tė
vo gyvybę. Prieš tai choleros epidemija 
atėmė gyvybę mano dviem sesutėm ir 
broliukui. Tai tokie mano tiesioginiai 
ryšiai su Ukraina. Ukrainiečius dažnai 
amerikiečiams pristatydavau kaip sovi
etų pavergtą 40 milijonų tautą, o ne 
“etnikus”, kaip buvo sovietų simpatikų 
bandoma Vakaruose pristatyti SSRS, 
tuo lyginant ją su JAV, kur atvykėlių 
tautybės vadinamos “etnikais”. Todėl 
pabrėždavau, kad ir lietuviai SSRS 
yra pavergta tauta. Kad Sovietų 
Sąjungoje, kurioje, tarpe kitų tauty
bių, tikrumoje rusai yra “mažuma”.

Nepatikimi veikėjai
Per Ukrainos krizę Lietuva ir prez. Valdas 

Adamkus atsidūrė pasaulinės politikos lygmeny
je. Tuo galime džiaugtis. Tačiau viso to metu 
nesigirdėjo įspėjimų, jog tai gali būti ne visai taip, 
kaip atrodo, nes prez. Kučma nėra asmuo, kuris 
darytų nemalonumą Kremliaus raudoniesiems. 
Todėl lieka vietos įtarimui, kad Lietuvos ir Len
kijos vadovai naudojami kaip priedanga kokiam 
nors Maskvos ėjimui. Politikoje reikia visko tikė
tis. Jei reikalai, migloms prasisklaidžius, pasi
rodys blogai, kaltę galima suversti ant lietuvių ir 
lenkų.

Prez. Kučma yra prekė. Kaip esu rašęs, net 
JAV “liberalinė” spauda teigė, jog filantropu va
dinamas, tarptautinių finansų manipuliavimu 
pralobęs globalistas Sorosas Kučmai nupirko 
Ukrainos prezidentūrą. Galimas dalykas, kad 
ton rinkon nebūtų paleisti ir Maskvos pinigai. 
Ypač, kai ten priedu maišosi ES atstovas radi
kalas socialistas Solanas, kuris JAV dešiniųjų 
buvo vadinamas Europos bolševiku.

Būtų gaila, jei lietuviai būtų panaudoti kieno 
nors niekingiems tikslams. Nes jau nuo 
Atgimimo dienų ukrainiečiai gerbia lietuvius už 
kovos pavyzdį ir už pagalbą juos spauda 
aprūpinant. Ne be pagrindo tuo metu Floridoje 
sutiktas savo seserį ten lankąs apyjaunis ukrai
nietis pagarbiai spaudė mano, kaip lietuvio, 
ranką sakydamas: “My smotrim na Litvu kak na
Boga” — “Mes į Lietuvą žiūrime kaip į Dievą”.

T. Stanulis, KLB KV pirm. R. Žilinskienė ir vicepirm. V 
Stanevičienė su Kanados parlamentare Sarmite Bulte 2004 m. 
lapkričio mėn. priėmime

IGNAS MEDŽIUKAS
Lietuvos kariuomenės 

86 m. sukaktį losangeliečiai 
paminėjo 2004 m. lapkričio 
21 d. Organizacijos su vėlia
vomis nužingsniavo į Šv. 
Kazimiero parapijos šven
tovę, kurioje Mišias atnaša
vo klebonas kun. Stasys 
Anužis ir kun. Tomas Kara- 
nauskas. Vargonavo, chorui 
darniai giedant, muzikas 
Viktoras Ralys.

Po pamaldų šventė bu
vo tęsiama parapijos salėje. 
Įvado žodį tarė šaulių kuo
pos vadas Kazys Karuža,

Lietuvos kariuomenės sukakties minėjimas 2004 m. lapkričio 21 
d. Iš k.: šaulių sekr. I. Arienė, šaulių kuopos vadas K. Karuža, 
generalinis garbės konsulas V Čekanauskas, sol. J. Čekanaus- 
kienė, muz. R. Apeikytė ir birutiečių pirm. A. Pažiūrienė

Kariai apgynė savo tėvų žemę
pakvietęs programai vesti 
Ireną Arienę. Įnešus vėlia
vas solistas A. Polikaitis su
giedojo Amerikos himną. 
Jautrią invokaciją sukalbėjo 
klebonas kun. Stanislovas 
Anužis, prisimindamas Los 
Angeles mieste gyvenusius 
Lietuvos kariuomenės kari
ninkus - generolus J. Čer
nių, S. Raštikį, P. Tamašaus
ką, pulkininkus — J. Andra- 
šiūną, T. Sereiką, pulkinin
kus leitenantus — J. Andrių, 

J. Balčiūną, I. Šešplaukį ir 
kitus. Buvo pagerbti žuvę 
dėl Tėvynės kariai, šauliai ir 
partizanai.

Paskaitoje apie Lietu
vos kariuomenę gen. garbės 
konsulas sakė, kad dvejus 
metus užtrukusias nepri
klausomybės kovas net su 
trimis priešais Lietuvos ka
rys garbingai gynė savo tėvų 
žemę ir nutiesė kelią į nau
jos Lietuvos ateitį - nepri
klausomą gyvenimą. Sukur
tiems kariniams daliniams 
vadovavo grįžę buvę Rusijos 
armijoje karininkai. Vyks
tant kovoms nebuvo laiko 
paruošti Lietuvos kariuo
menės komplektavimo.

Šio darbo steigiamasis 
seimas ėmėsi tik 1921 m. 
spalio mėnesį. Referentas 
buvo seimo narys gen. Gal- 
vydis-Bykauskas, dalyvavęs 
rusų-japonų kare, grįžęs 
stojo savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę. Paskirtas I 
pėstininkų pulko vadu — 
Vilniaus srities gynimo vir
šininku. Tačiau Vilniaus 
ginti neteko, nes tuo metu 
Lietuvos kariuomenė turėjo 
tik 26 šautuvus. Laikinai vy

riausybei persikėlus į Kau
ną, jis buvo paskirtas karo 
mokyklos viršininku. Reikė
jo skubiai paruošti jaunus 
karininkus.

Šiandien Lietuvos ka
riuomenė organizuojama 
Vakarų pavyzdžiu. Ats. ge
nerolas J. Kronkaitis, pa
klaustas Lietuvoje apie ka
riuomenę, atsakė: “Karinin- 
kija padarė didelę pažangą. 
Daug karininkų studijavo 
užsienyje ir perėmė vakarie
tiškus principus ir kultūrą. 
Šiemet studijas baigė I laida 
jaunų karininkų-leitenantų 
pagal vakarietišką metodi
ką. Gerą įspūdį padarė Ira
ke kariavę Lietuvos kariai”.

Lietuvai įstojus į NA
TO, šalies gynyba pertvar
kyta į kolektyvinę: visi už 
vieną, vienas už visus. Pagal 
naują strategiją Lietuvos 
kariuomenė, veikdama su 
NATO pajėgomis, turi už
tikrinti atgrasinimą nuo bet 
kokios agresijos, provokaci
jų ar grasinimo.

Lietuva įsipareigojo 
skirti kariuomenei išlaikyti 
ne mažiau kaip 2% bendro 

vidaus produkto. Baigdamas 
savo paskaitą, konsulas pri
minė 1918 m. gruodžio 27 d. 
atsišaukimą, pasirašytą min. 
pirm. M. Sleževičiaus ir 
krašto apsaugos ministerio 
karininko Velykio, kviečian
tį vyrus ginti Lietuvą.

Tie vyrai apgynė Lietu
vą ir įpareigojo visas kartas 
eiti jų pramintais, krauju ir 
prakaitu aplaistytais keliais, 
kad Lietuva visuomet būtų 

• laisva. Dar trumpa kalba 
kreipėsi į susirinkusius salė
je birutiečių pirm. Alfonsą 
Pažiūrienė, paliesdama ka
riuomenės santykius su vi
suomene.

Po to minėjimo progra
ma buvo paįvairinta menine 
dalimi, kurioje solistė Jani
na Čekanauskienė, akom
panuojant komp. muzikei 
Raimondai Apeikytei, atli
ko keletą lietuvių kompozi
torių sukurtų dainų.

Programai pasibaigus, 
jos atlikėjams - konsului, 
solistei ir akompaniatorei 
bei visiems atsilankiusiems į 
šį prasmingą paminėjimą 
padėkojo rengėjų (šaulių ir 
birutiečių) vardu I. Arienė. 
Sugiedojus Lietuvos himną, 
prasidėjo A. Uldukienės pa
ruoštos vaišės.
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ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Paveldėjome bolševikinę 

teismų sistemą su bolševikais 
teisėjais. Kokie jie buvo 
anksčiau, visi gerai žinome. 
Okupuotoje tėvynėje visa tei
sinė struktūra buvo komunis
tų partijos rankose. Joks as
muo negalėjo studijuoti tei
sės prieš tai negavęs NKVD 
(KGB) leidimo. Profesūra 
buvo KGB aprobuota, taip 
pat visi teisinės struktūros 
kadrai. Su religija bolševikai 
išvarė ir teisingumą, krikščio
nišką demokratijos sampra
tą. Humanizmą pakeitė ge
nocidas, demokratiją — bolše
vikinė diktatūra. Žlugus so
vietinei santvarkai neieškota 
bolševikinių nusikaltėlių, ne
organizuotas jiems “Niurnber
go teismas”, kaip buvo daro
ma su naciais. Nusikaltėliai 
žmogiškumui ne tik nebuvo 
baudžiami, bet ir neįvardija
mi. Nepatraukti atsakomy
bėn trėmimų organizatoriai 
ir vykdytojai. Nebuvo teisia
mas nė vienas KGB tardyto
jas, naudojęs žiauriausias “fi
zinio poveikio” priemones. 
Nekeltos bylos specialiųjų 
NKVD dalinių nariams, ku-

Ką Lietuva paveldėjo?
rie, persirengę partizanais, 
žudė nekaltus žmones. Nė 
plaukas nuo žudikų galvos 
nenukrito. Kitaip ir būti ne
galėjo nes visa teisinė siste
ma, visa teisėjų armija liko ta 
pati. Negi pati save teis? Ma
ža to, bolševikiniai teisinin
kai kaišiojo pagalius Į dar silp
nos pirmųjų metų valstybės 
vežimo ratus, trukdė tuome
tinės Aukščiausiosios Tary
bos ir vėlesniųjų Seimų dar
bą. Praeities nepasmerkimas 
plačiajai visuomenei piršo 
nuomonę, kad neverta būti 
teisingam ir padoriam. Kas 
toks buvo, atrodė lyg kvaile
lis. Ir vėliau tebesantis bolše
vikinis teisingumas užglaisty- 
davo nesąžiningųjų darbe
lius. Natūrali išvada: sąžinin
gam būti neapsimoka, geriau 
būti korumpuotam. Kas sun
kiai dirba, tas tik vargsta, o 
kas sukčiauja, žudo, tas kles
ti. Tokia bolševikinio “teisin
gumo” pamoka mūsų jauna
jai kartai! Rezultatų laukti il
gai neteko: jaunosios kartos 
“žygdąrbiai” greit ėmė mir

gėti visuose laikraščiuose, 
žurnalistų dar pagražinami.

Tautiškumo neigimas
Atgimimas sukėlė patrio

tinio pakilimo bangą, anuo
met Lietuvai reikalingą kaip 
oras ir vanduo. Tačiau dauge
liui žmonių nesulaukus vilčių 
išsipildymo, patriotizmas 
greit ėmė slūgti. Bolševikinė 
nomenklatūra to ir siekė. 
Komunistams nebuvo nieko 
baisiau už tautiškumą ir 
krikščionišką ideologiją, ku
rių gyvybingumas patikrintas 
tūkstančių pokario rezisten
tų, taip pat Sausio 13-osios 
aukų krauju. Tautiškumo nei
gimui bolševikai pajungė vi
sagalę žiniasklaidą. Ir jie lai
mėjo. Kurios partijos progra
moje rasi pasiryžimą ugdyti 
tautiškumą, patriotizmą? Fi
losofas Arvydas Šliogeris ka
tegoriškai pareiškė: “Kuo di
desnis patriotas — tuo dides
nis idiotas”. Jo nuomone, tau
tos iš viso nesą. Yra tiktai sta
bas, o pagarba praeičiai - tai 
pagarba lavonui. Iki ko nusi
rista! Būta sunkumų net su 

patriotizmo skiepijimu ka
riams. Prieš karių patriotiš
kumu besirūpinantį KAM vi
ceministrą Edmundą Simo
naitį buvo panaudota pro
pagandos “sunkioji artileri
ja”. Galvas pakėlė visokio 
plauko kosmopolitai. Tautiš
kumą imta traktuoti kaip se- 
namadiškumą.

Tautiškumas buvo ap
šauktas atsilikimu, būdingu 
Lietuvai. Bet čia aiškiai me
luojama, nes tautiškumo kė
limu iš tikrųjų mes labai atsi
liekame nuo savo kaimynų. 
Antai Lenkijoje, priešingai 
negu pas mus, kiekvieną ten 
nuvykusį lietuvį stebina bega
linis jų didžiavimasis savo tė
vyne, tauta, lenkybe. Jų pa
garba savo tautos praeičiai 
dažnam lietuviui atrodo tie
siog neįtikėtina. Neteko su
tikti nė vieno lenko, kuris ci
niškai kalbėtų apie tautiečių 
patriotinius jausmus, žemin
tų savo krašto praeities did
vyrius, valstybines ar tautines 
vertybes. Tokio elgesio Len
kijoje netoleruotų nei val

džia, nei juolab Bažnyčia, nes 
dvasininkų įnašas į lenkų pa
triotizmo ugdymą buvo ir te
bėra labai svarus. Niekada iš 
lenkų žiniasklaidos neišgirsi, 
kad Lenkijoje gyvena vien 
niekšai, apgavikai, vagys, žu
dikai, kaip visuotinai buvo 
įpratę lietuvius juodinti savi 
bolševikai. Kiekvienas lenkų 
vaikas nuo mažų dienų moka 
patriotinį eilėraštuką apie 
tai, kad jis didžiuojasi esąs 
lenkas, kad jo herbe yra bal
tas erelis ir t.t.

Stumiant iš viešojo gyve
nimo ir pašiepiant tautišku
mą, patriotizmą, iš žmonių 
atimama labai reikšminga, 
gyvenimą įprasminanti verty
bė. Mūsų ateitis priklausys 
nuo to, ar būsime savo valsty
bės patriotai, ar jausimės jai 
svetimi. Tautinė savimonė ir 
tautos bendrumo suvokimas 
yra tasai švyturys, kuris nu
šviečia kelią į ateitį. Be to 
švyturio visuomenė virstų 
destruktyvia mase, kuria 
lengva manipuliuoti ir iš ku
rios greit atsiranda visokie 
nežmoniški režimai, sudrebi
nantys pasaulį. (Zigmas Zin
kevičius Istorijos iškraipymai)

Nauji metai seni rūpesčiai
DR. JONAS KUNCA

Žmonija pradeda naujus metus su netikrumo 
jausmu. Esame prieš didžiulę krūvą atidėliojimų, 
taipgi ir neišspręstų problemų, į kurias nekreipti dė
mesio jau negalime, nes jos pastato į pavojų žmoni
jos ateitį. Jei būtumėm nuosekliai susidoroję su 
kiekviena iš jų laiku, dabar nestovėtumėm prieš tą 
baisią jų krūvą, nežinodami nuo ko pradėti.

1960 m. prasidėjusi kultūrinė revoliucija aptem
dė mūsų protus. Moralinės ir dvasinės vertybės liko 
nuošalyje. Nesugebame racionaliai protauti ir dėl to 
darome sveikam protui nepriimtinas klaidas. Prob
lemų sprendimus atidėliojame, nes tai daryti yra žy
miai lengviau, negu susidoroti su iškilusiais sunku
mais.

Energija yra mūsų civilizacijos variklis. Jos pa
grindinis šaltinis - nafta. Bet jos gamyba nepajėgia 
patenkinti kylančios paklausos dėl pramonės augi
mo Kinijoje ir Indijoje. O iš vis neaišku, kiek naftos 
dar yra mūsų planetoje po 50 m. masinio jos vartoji
mo. Didžiausi naftos telkiniai yra Vid. Rytuose ir 
Juodojoje jūroje, kur jos gavyba yra surišta su dide
lėm išlaidom. Ten reikia įrengti brangų naftotiekių 
tinklą. Rytų Sibire irgi yra naftos ištekliai, bet ir ten 
trūksta naftotiekių į Kiniją ir Japoniją. Skaičiuoja
ma, kad likusios naftos gavybai teks išleisti apie 4 
trilijonus dolerių. Viena yra aišku, kad naftos ištek
liai yra riboti ir pasibaigs vos po kelių dešimtmečių. 
Taigi dabar yra laikas ieškoti naujų energijos šal
tinių, o turimus labai taupyti. Atrodo, kad energijos 
kaina kils, bet nemažės. Tai atsilieps neigiamai į glo
balinę ekonomiką.

Jau seniai žinoma, kad anglies dvideginis 
atmosferoje prisideda prie oro atšilimo. Iki šiol pati 
gamta reguliavo jo kiekį mūsų atmosferoje. Bet ma
syvus naftos deginimas ir paleidimas į atmosferą 
didžiulio anglies dvideginio kiekio pakeitė padėtį. 

Kyla žemės paviršiaus temperatūra, keičiasi klima
tas. O jo pokyčiai nežada nieko gero. Padidės saus
ros, potvyniai ir uraganai. Dalis derlingų žemių virs 
dykumom. Vandenynai apsems žemesnes planetos 
vietas.

Tai labai rimtas, visas šalis liečiąs klausimas, 
kurį reikėtų spręsti dabar, o ne kai bus per vėlu. Bet 
į pasaulio vadovybę pretenduojanti Amerika boiko
tuoja Kyoto susitarimą mažinti atmosferos teršimą. 
Kadangi vienas amerikietis paleidžia į atmosferą 5 
kartus daugiau teršalų, negu likusių šalių gyven
tojas, JAV dalyvavimas to klausimo sprendime yra 
labai svarbus. Ar ateis į protą Baltieji Rūmai, sunku 
pasakyti. 2004 m. gruodžio mėn. pabaigoje Buenos 
Aires atmosferos teršimo mažinimo pasaulinėje 
konferencijoje JAV atstovai boikotavo tą opų klau
simą. Mat amerikiečių korporacijom tai sumažintų 
pelną. O bilionieriai valdo tą šalį.

Terorizmo problemą spręsti trukdo ne kas kitas, 
o Vašingtonas. Mat jis nenori ar negali teisingai iš
spręsti Palestinos klausimo. Vengia pasitraukti iš 
Irako, kad kaip nors užtušuotų savo nelemtą tos 
šalies okupaciją. Abu dalykai kartu nustatė prieš 
JAV ne tik musulmonų pasaulį, bet ir likusią jo da
lį. Teroristams gera proga plėsti jų agentų tinklą ko
vai su Islamo priešais. ES raginamai, prie kurių pri
sidėjo net D. Britanijos ministeris pirm. T. Blair, G. 
W. Bush laikysenos nepakeitė. Dar daugiau, jis kal
ba apie Iraną ir Siriją - nepalankias Izraeliui šalis, 
kurias reikėtų “sutvarkyti”. Taigi ir terorizmo prob
lema yra pakibus ore dėl Vašingtono politikos.

AIDS epidemija auga kaip grybai po lietaus. 
Užsikrėtusių yra 40 milijonų. Išgydyti tos ligos kol 
kas neįmanoma. Jei kiekvienas ligonis apkrės dar 10 
vyrų ar moterų, po dešimtmečio turėsim jau ka
tastrofišką 400 mln. ligonių skaičių. Tai problema, 
liečianti visus. Tam reikalingas globalinis bendra

darbiavimas, o ne nieko neduodančios konferen
cijos. Šiuo metu Trečiajame pasaulyje siaučia ne tik 
minėta epidemija, bet ir malarija, džiova, badas. 
Prieš šito šimtmečio vidurį mūsų planetos gyvento
jų skaičius padidės dar 3 bin. Keičiantis klimatui, 
mažėjant energijos šaltiniams, vargu ar bus galima 
juos išmaitinti, aprūpinti vandeniu ir pastoge. Atėjo 
laikas klausti, ar toks gimimų protrūkis derinasi su 
planetos galimybėm? Ar neteks, kaip yra padarius 
Kinija, apriboti gimimų skaičių, užuot leidus gimu- 
siems mirti iš bado, be mediciniškos pagalbos? Tai 
globalinis klausimas, reikalaująs visų šalių glaudaus 
bendradarbiavimo.

Į mūsų mažutę Europą veržiasi azijiečiai ir af
rikiečiai, ieškodami geresnio gyvenimo, kurio patys 
nesugeba ar išvis nesistengia sukurti jų pačių šaly- 
se.70 milijonų turkų staiga panoro įstoti į ES. Nei 
jiems, nei Europai iš to gero nebūtų. Europos pa
reiga padėti atsilikusiems kraštams pakelti gyveni
mo lygį modernizuojant gamybą ir keliant švietimo 
lygį. Minėtą antplūdį Europa turi stabdyti ir taip 
išgelbėti europietišką civilizaciją.

Žiemos apsnigti suolai lauks pavasario svečių
Nuotr. V. Maco

I I VISK1S ŽIBURIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

♦ tautinės-krikščioniškos minties straipsnius...
♦ išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 
pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...

♦ apsakymus, knygų, filmų recenzijas, koncertų, 
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus...

♦ naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų...

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: “Tėviškės žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 * Faksas: 905-290-9802 ♦ E-paštas: tevzib@pathcom.com

mailto:tevzib@pathcom.com
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“GERUMO PLYTOS” 
KAUNE

Kauno rotušėje 2004 m. 
gruodžio 28 d. simbolinėmis 
“Gerumo plytomis” jau ket
virtus metus buvo pagerbti 25 
geradariai, kurie už savo poel
gius ar be materialinio atlygio 
visuomenės labui atliktus dar
bus liko nepastebėti. Iš stiklo 
pagamintos “Gerumo plytos” 
kauniečiams įteikiamos nuo 
2001 m. Padėkos sulaukė įvai
rių profesijų atstovai, kurių 
kandidatūras siūlė patys kau
niečiai. Galutinį sąrašą patvir
tino verslo, mokslo, nevyriau
sybinių organizacijų atstovai, 
dirbantys visuomeniniais me
ro patarėjais. Iš 60 kandidatų 
2004 m. atrinkta 10 pavienių 
kauniečių pasiūlytų asmenų, 
10 visuomeninių organizacijų 
kandidatų bei 5 Kauno miesto 
mero Arvydo Garbaravičiaus 
pasiūlyti asmenys.

PSICHIKOS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪRA

Psichikos sveikatos prie
žiūros paslaugų analizė paro
dė, kad efektyviai sistemos 
plėtrai trukdo ne tiek lėšų sto
ka, kiek lėtai besikeičiantis, 
stereotipiškas politikų ir vi
suomenės požiūris į psichikos 
sveikatą, jos sutrikimus, gydy
mo bei apsaugos būdus. Atvi
ros Lietuvos fondo finansuoto 
tyrimo duomenimis, psichikos 
sveikatos centruose gydomų 
pacientų skaičius nuo 2000 iki 
2003 metų padidėjo 8 kar- 
tus.Tačiau besigydančių dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų 
pas šeimos gydytojus sumažė
jo labiau negu dvigubai. Dau
guma lėšų, skiriamų psichikos 
sveikatos sektoriui - apie 180 
mln. litų per metus - atitekda
vo psichiatrijos ligoninėms ir 
nuolatinės globos įstaigoms. 
Srities žinovų teigimu, neuž
tenka lėšų gydymui vaistais ir 
kitiems gydymo bei reabilita
cijos metodams.

APSEMTI KELIAI 
ŠILUTĖJE

Šilutės rajone dėl lietingų 
orų apsemta apie šešis kilo
metrus regioninių kelių, skel
bia DELFI-BNS. Dalis jų ne
pravažiuojami lengvaisiais au
tomobiliais. Šilutės civilinės ir 
priešgaisrinės saugos tarny
bos duomenimis, bendras 
vandens lygis Vakarų Lietu
vos upėse pakilęs, tačiau iki 
kritinės ribos dar trūksta nuo 
pusės iki pustrečio metro. Pa
vojingiausiai vandens lygis pa
kilęs Nemune ties Rusne. 
Hidrologų teigimu, vandens 
lygis beveik visose Lietuvos 
upėse yra aukštesnis už vidu
tinį daugiametį sausio mėne
sio vandens lygį.

OPTIMISTŲ - 24%
Statistikos departamento 

duomenimis, penktadalis Lie
tuvos gyventojų teigia, kad jų 
finansinė padėtis per pastaru
osius 12 mėnesių sustiprėjo, o 
ketvirtadalis mano, kad per 

šiuos metus jų finansinė padė
tis gerės. Beveik tiek pat ap
klaustųjų, vertindami savo 
šeimos perspektyvas tikisi pa
gerėjimo per artimiausius 
dvylika mėnesių. Daugiau 
kaip pusė mano, kad jų būklė 
liks nepakitusi. Net 39% gy
ventojų tikisi, kad per šiuos 
metus Lietuvos ekonominė 
padėtis pagerės. Palyginti su 
2004 m. lapkričiu, gruodžio 
mėnesį tiek miesto, tiek kai
mo gyventojai truputį blogiau 
vertino nedarbo lygio poky
čius per artimiausius dvylika 
mėnesių. Kaimo gyventojai 
optimistiškiau negu miesto 
gyventojai vertino savo finan
sinės padėties perspektyvas, 
tačiau pesimistiškiau vertino 
savo galimybes sutaupyti, pra
neša ELTA-DELFI.

“MAŽEIKIŲ NAFTOS” 
METAI

Rusijos naftos bendrovės 
“Jukos” valdoma “Mažeikių 
naftos” įmonė Šiemet ketina 
perdirbti 9 mln. tonų naftos - 
4% daugiau negu pernai. 
Pernai daugiau kaip 7 mln. to
nų naftos eksportavęs Būtin
gės terminalas šiemet krovą 
sumažins dar 2 mln. tonų. Ru
siškos naftos eksportas per 
Būtingę nuolat mažėja dėl di
dėjančio eksporto per Rusijos 
Primorsko uostą, o “Mažeikių 
naftos” įmonė nuo sausio 1 d. 
negavo naftos nei į naftos per
dirbimo gamyklą, nei į Būtin
gės terminalą, nes 2004 pabai
goje bendrovė sukaupė daug 
naftos ir nebeturėjo kur jos 
dėti. Nuo sausio 7 tiekimas 
buo atnaujintas. Beveik kiek
vienais metais pirmosiomis 
sausio dienomis naftos tieki
mas sustoja, kol suderinamos 
visos sutartys ir maršrutai. Per 
pastaruosius 12 metų praėjusį 
gruodį įmonėje pasiektas 
mėnesio naftos perdirbimo 
rekordas - 832, 000 tonų. Pra
ėjusiais metais “Mažeikių naf
ta” uždirbo apie 600 mln. litų 
pelno.

VAISTINIŲ APYVARTA
Didžiausio Lietuvos vais

tinių tinklo “Eurovaistinės” 
apyvarta, įskaitant pardavi
mus Latvijoje, pernai buvo 
328.6 mln. litų - 74.4% dides
nė, negu 2003 m. Kaip prane
ša ELTA-DELFI, pardavimai 
Lietuvoje palyginamuoju lai
kotarpiu išaugo 70.5%, nuo 
174 mln. iki 296.7% mln. litų. 
Lietuvoje ir Latvijoje 2004 m. 
pabaigoje veikė 193 vaistinės 
(iš jų 169 Lietuvoje), tinkle 
dirbo 1,420 tarnautojai (1,270 
Lietuvoje). Per metus tinklas 
išaugo 55 vaistinėmis. Ta pati 
bendrovė turi 44 vaistines 
Lenkijoje, 7 - Rumunijoje, 4 - 
Čekijoje ir 3 - Estijoje. Tinklą 
“Eurovaistinės” valdo bend
rovė “Eurofarmacijos vaisti
nės”, kurios savininkas - bend
rovė “Eurovalda”, numatanti 
pavadinimą keisti į “Vilniaus 
prekyba”. Visi akcininkai - 
lietuviai. RSJ

Kennebunkport, Maine (JAV) 2004 m. gruodžio 11 d. įvyko pranciškonų R. Bukausko ir 
A. Brazausko šventinimas į kunigus. Iš. k.: kunigai pranciškonai J. Bacevičius, R. Bukauskas, 
J.E. vysk. P. Baltakis, A. Brazauskas, A. Šarka, P. Šarka Nuotr. R. Choromanskytės

Hamilton, ON
HAMILTONO AUŠROS 

VARTŲ PARAPIJOS diakono 
Arūno Brazausko ir torontiečio 
Raimundo Bukausko šventi
mas į kunigus įvyko 2004 m. 
gruodžio 11 d. Kennebunkpor- 
te, Maine. Iš Hamiltono daly
vauti iškilmėse vyko Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
A. Šarka, OFM, parapijos val
dybos liturginės, šalpos ir vi
suomeninės sekcijų vadovės D. 
Trumpickienė, M. Vaitonienė ir 
R. Choromanskytė. Oras kelio
nei nebuvo palankus, lijo, buvo 
migla, tačiau nuvykome be bė
dų ir klebono kun. Audriaus 
Šarkos, OFM, dėka nesunkiai 
suradome vienuolyną. Čia bu
vome maloniai priimti gvardi
jom? kun. J. Bacevičiaus, OFM, 
ir kun. R. Šakalio, kuris yra dir
bęs Toronte ir Vasagos “Kretin
gos” stovyklose, todėl domėjosi 
hamiltoniečiais, ypač jaunimu. 
Gruodžio 11 d. vyko diakonų 
Arūno Brazausko ir Raimundo 
Bukausko kunigystės šventi
mai . Bažnyčia buvo pilna svečių 
ir parapijiečių. Kunigystės šven
timus suteikė vysk. P. Baltakis, 
OFM. Mišiose dalyvavo 18 ku- 
nigų-brolių pranciškonų ir Holy 
Apostles seminarijos rektorius 
Fr. Mosey. Po Mišių ir šventi
mo iškilmių vyko naujųjų kuni
gų sveikinimai, jų garbei buvo 
paruošti iškilmingi pietūs. 
Gruodžio 12 d., dalyvavome 
kun. R. Bukausko, OFM, pri
micijų Mišiose. Po Mišių gavę 
primicianto palaiminimą dar 
truputį pasisvečiavome ir išvy
kome į Hamiltoną, kartu vež
dami antrąjį parapijos kunigą 
Arūną Brazauską, OFM. Ke
lionė buvo ilgoka ir nelengva. 
Dėkojame Dievui, kad buvome 
Jo globoje ir viskas pavyko 
sėkmingai. M.V

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► {AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

PRIMICIJOS. Gruodžio 
19 d. Aušros Vartų parapijos 
šventovėje kun. Arūnas Bra
zauskas aukojo primicijų Mi
šias. Šiai šventei buvo rūpestin
gai ruoštasi. Daug darbo įdėjo 
klebonas kun. Audrius Šarka, 
OFM, parapjios liturginė ir vi
suomeninė sekcijos, vadovauja
mos D. Trumpickienės ir R. 
Choromanskytės. Atvyko iš To
ronto pranciškonai A. Simana
vičius, P. Šarka, E. Jurgutis, 
prelatai J. Staškevičius ir E. 
Putrimas, diakonas K. Ambro- 
zaitis. Iš Lietuvos atvyko kun. J. 
Sasnauskas, OFM, ir kun. Arū
no sesutė Vilma Džiugu buvo 
matyti svečius iš Delhi-Tillson- 
burgo, Toronto, St. Catharines.

Šv. Mišių rinkomės į Jau
nimo centrą. Čia kun. Arūnas, 
OFM, suteikė palaiminimą, po 
to sekė oficialioji dalis. Vadova
vo R. Choromanskytė, nes pa
rapijos v-bos pirm. M. Gudins- 
kas negalėjo dalyvauti. Klebo
nas kun. A. Šarka, OFM, padė
kojo gausiai susirinkusiems, pa
sveikino primicijantą. Pastarąjį 
sveikino kun. Petras Šarka, 
OFM, prel. J. Staškevičius, kun. 
J. Sasnauskas, OFM, kun. A. 
Kanknevičius iš Londono (raš
tu). Kun. Arūno sesutė Vilma 
dėkojo tiems, kurių pagalbos 
dėka galėjo atvykti Kanadon.

KLB krašto v-bos vardu 
kun. Arūną sveikino V. Stanevi
čienė, KLB Hamiltono apyl. 
vardu - R. Pruden. Hamiltono 
AV parapijos narių vardu svei
kino ir atminimo dovanėlę įtei
kė D. Trumpickeinė ir A. Ens- 
kaitis. Kun. Arūnas sakė, kad 
jaučiasi laimingas pasirinkęs šį 
tarnystės Dievui kelią, yra dė
kingas savo šeimai, kurioje bu
vo auklėjamas religine dvasia. 
Dėkingas br. pranciškonams už 
moralinę paramą. Dėkojo vi

siems šventės dalyviams ir jos 
rengėjams. R. Choromanskytė 
padėkojo už pagalbą, atsilanky
mą ir atsiprašė, jei ko nepami
nėjo. D. Garkūnienė

“VAIKŲ DIENOS CEN
TRAMS” Lietuvoje, a.a. Gert
rūdos Repčienės atminimui, 
aukojo: $50 - E. Kronienė; $20 
- J. Kėžinaitis, L. M. Paškai; 
$10 - I. P. Zubai, H. Kairienė. 
Prieš Kalėdų šventes L. M. Paš
kai paaukojo $10 - siuntiniams 
į Lietuvą, o Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvas “Talka” 
mus sušelpė $500 auka. Užjau
čiame mirusiųjų artimuosius ir 
nuoširdžiai dėkojame už aukas.

VDC komitetas

Adelės Abromaitienės
PRAKARTĖLĖ

FOUR SEASONS 
lUZ/FIHA REALTY LIMITED

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

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

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 
Tinklalapisi www.homesgeorgianbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Prie partizano kapo
Kalniškių partizano Vito Leono Tiiinylos 55-tosios žuvimo metinės e LIETUVIAI PASAULYJE

Partizanų Vito Leono Tiiinylos-Kario ir Vytauto Neimano-Jaunučio žuvimo vieta, pažymėta 
paminklu Kalniškės miške. Prie paminklo - sūnus Algis ir motina

JULIJA KLIŠIONYTĖ- 
SELMIENĖ

Marijampolės kolegijos 
dėstytojas Algirdas Jušins- 
kas - partizano sūnus. Išve
žant tėvus, jauniausias sū
nus Vitas Leonas Tuinyla, 
vėliau turėjęs Kario slapy
vardį, pabėgo ir atsidūrė 
Kalniškių partizanų būryje. 
Ryšininkė Onutė juos rū
pestingai globojo. Duonku
bilis niekada nebuvo tuš
čias: miško broliams čia 
duonelė rūgo. Vaistažolėm 
gydė, slaugė sužeistuosius, 
perrišinėdama žaizdas skaus
mu dalinosi su jais.

Pamilo Karys šitą mer
giną. Gal miško laumės, 
ateitį nuspėjančios, skubė
jo. Iš laužo liepsnos, žarijos 
kaitrios aistrą karščiausią 
žadino. Rudenėjant gimė 
sūnus Algirdas. Iš miško 
glūdumos aplankyti jo ir 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

A T 1Z" A » LIETUVIŲ KREDITOI I 7|\/a kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% Asmenines nuo.................4.30%
santaupas......................... 1.00% nekiln. turto 1 m.................. 4.40%
kasd. pal. taupymo s1 sk. .0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius .............1.50%
180 dienų indėlius ...........1.55%
1 m. term, indėlius ........... 2.50% • Nemokami čekių sąskaitų
2 m. term, indėlius —. .2.55% apmokėjimai
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40% • Narių santaupos
5 m. term, indėlius........... 3.85% apdraustos TALKOS
RRSP ir RRIF atsargos kapitalu
(Variable)..............................1.00% 3 mln. dol. ir Kanados
1 m- įnd..................................1.80% valdžios iki $100,000.00
2 m. ind.................................2.00% sumos draudimu
3 m. ind................................. 2.35%
4 m. ind.................................2.75%
5 m. ind.................................3.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTE R AC KORTELĖ

TINKLAPIS: www.talka.net

mamos atėjo dzūkas - girių 
karalius. O karalienė Ona 
be papuošalų, brangių dra
bužių, vien gerumo karūną 
nešiojo. Pati brangiausia 
dovana - iš miško atnešta 
šaka, vešliom šermukšnių 
kekėm pasipuošusi. Prie jos 
- prisišliejus miško brolių 
daina, prasminga, gaili, lyg 
prie brastos rasa.
Beržai, lazdynai priklojo lapų, 
Tiktai neaišku, guoliui ar kapui

Ne vestuvinei puotai 
arkliai pakinkyti. Jie galvas 
nuleidę, lyg maldai sustoję 
varguoliai. Kraujo kvapą 
pajutęs kranklys kviečia 
brolį. Karys žuvo 1949 m. 
vėlyvą rudenį. Liko mažas 
našlaitis. Nežinia, ar tą die
ną skaudžiau jisai verkė, tik 
motulei pajuodo dangus. 
Kai ištars sūnus pirmuosius 
žodžius, paklaus apie tėtį.

Nueik, motut, ieškot 
kupstelio, našlės rauda pra
kalbinki berželį, kuris šak
nimis jam plaukus šukuoja, 
šakomis, vėjui pučiant, lop
šinę dainuoja. Ir sušlamės 
jo vardu:

- Kaip tu gyva? Kaip 
sūnus? Ar labai į mane pa
našus? Iš po žemių klausiu, 
nes kitaip negaliu. Nors nu
autos man kojos, bet norė
čiau ateiti pas tave per 
brūzgynus, per lieptą, per 
gojus. Tie takai jau užžėlę, 
seni, bet užšalusias savo pė
das aš atsimenu, jų pamiršt 
negaliu.

Su Kariu kartu žuvo Vy
tautas Neimanas-Jaunutis. 
Partizanai priklausė Daina
vos apygardos Šarūno rink
tinei. Jų žuvimo vietoje pas
tatytas paminklas, prie ku
rio stovi Algis ir jo motina - 
partizanų ryšininkė.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Lietuvių klubo Peters- 

burge, FL, metinis narių susi
rinkimas įvyko 2004 m. lapkri
čio 17 d. šio klubo patalpose. 
Visi susirinkimo dalyviai susė
do prie gražiai papuoštų stalų, 
nes susirinkimui pasibaigus 
čia pat vyko vaišės. Invokaciją 
sukalbėjo kan. B. Talaišis. Su
sirinkimą pradėjo pirm. A. 
Kamiene, pirmininkauti pa- 
kviesdama M. Šilkaitį, o sek
retoriauti — R. Mastienę. Pra
eito susirinkimo protokolą 
skaitė L. Petkuvienė. A. Kar- 
nienė pristatė keturis kandi
datus į klubo garbės narius už 
nuopelnus klubui ir lietuvy
bei: Dalią ir Antaną Adoma
vičius, Emiliją Kiaunienę bei 
Loretą Kynienę. Susirinkimas 
vienbalsiai priėmė naujus gar
bės narius. M. Šilkaitis prista
tė klubo įstatų komisijos siū
lomus pakeitimus, kuriuos su
sirinkimas patvirtino. Finansų 
reikalais kalbėjo dr. P. Jokub- 
ka, L. Izbickas, V. Vasiliaus
kas ir V. Juška. Visi nariai ga
vo finansinę apyskaitą raštu. 
Buvo nutarta pakelti klubo 
sekmadienio pietų kainą nuo 
6 iki 7 dol. Laimutė Alvarado, 
rinkimų nominacijos komisi
jos pirmininkė, paskelbė kan
didatų sąrašą į valdybos na
rius ir direktorius. Daugiau iš 
salės nebuvo siūloma kandi
datų, todėl plojimu patvirtinti 
komisijos pasiūlyti asmenys. 
Pareigomis pasiskirstyta: pirm. 
A. Kamiene, vicepirm. A. An
driulienė, sekr. R. Kilbauskie- 
nė, ižd. A. Jasinskienė, finan
sų sekr. A. Černaitė, direkto
riai: E. Čelkis, V. Juška, Z. 
Radvila, E. Radvilienė, V. Ra
dzevičius; revizijos komisija: 
D. Mažeikienė, P. Navazelkis, 
Pr. Petraitis, V. Sabienė. Pirm. 
A. Kamiene dar pranešė, kad 
klubo kultūros būrelis perima 
visą kultūrinę veiklą. Bendrai 
Kūčių vakarienei sutiko vado
vauti L. Kynienė. Po susirinki
mo buvo pietūs, kuriuos pa
ruošė valdybos narės su padė
jėjoms. {Lietuvių žinios, 341 nr.)

Karaliaučiaus kraštas
2004 metais suėjo 290 

metų, kai gimė didysis lietuvių 
poetas Kristijonas Donelaitis 
Gumbinėje, kur buvo Metų 
autorius pakrikštytas, pastaty
tas paminklas ir 2004 m. rug
sėjo 25 d. atidengtas. Iškilmė
se dalyvavo Karaliaučiaus ir 
Gumbinės valdžios atstovai, 
rašytojai, paminklo autoriai, 
svečiai iš Lietuvos, tarp jų 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės generalinis direk
torius A. Petrauskas, šio de
partamento Užsienio lietuvių 
skyriaus vedėjas A. Kairys, 
taip pat Lietuvos generalinis 
konsulas Karaliaučiuje V. Ža
lys, Karaliaučiaus lietuvių 
tautinės-kultūrinės autonomi
jos pirm. A. Muliuolis, jo pa

vaduotojas E. Gajauskas, Ka
raliaučiaus Sv. Šeimynos pa
rapijos klebonas kun. A. Gau- 
ronskis, šio krašto Lietuvių 
bendruomenės pirm. S. Šam- 
borskis, lietuvių bendruome
nės nariai, lietuvių kalbos mo
kytojai, dirbantys Karaliau
čiaus krašte.

Iškilmes pradėjo Gumbi
nės miesto meras A. G. Trifo
nov,* pasidžiaugdamas, kad 
pastatytas paminklas sukak
tuviniais K. Donelaičio metais 
ir dėkodamas paminklo kūrė
jams, iš kurių N. P. Kiščev ne
sulaukė šios dienos. Skulpto
rius Mejer ir miesto meras 
atidengė paminklą. Ant jo už
rašas trimis kalbomis. Mero 
padėjėja O. I. Dubovaja kal
bėjo apie K. Donelaičio talen
tą, turtingą jo asmenybę bei 
poeto meilę savo tėvynei ir iš 
viso žmonėms. Lietuvių tauti
nės-kultūrinės autonomijos 
pirm. A. Muliuolis padėkojo 
Gumbinės valdžiai ir visiems, 
prisidėjusiems prie Šio pa
minklo pastatymo, taipgi pri
minė poeto nuopelnus lietu
vių literatūrai. Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
direktorius pasveikino šia 
proga Lietuvių bendruomenę, 
priminęs, kad šis iškilęs pa
minklas simbolizuoja dviejų 
valstybių gerus tarpusavio 
santykius. Dar kalbėjo rašyto
jas O. B. Gluškin, pabrėžda
mas, kad Lietuvai K. Donelai
tis reiškia tą patį, ką Rusijai S. 
Puškin. Konsulas V. Žalys at
skleidė visą poeto gyvenimą, 
susijusį su Mažąja Lietuva.

(Draugas, 2004 m., 218 nr.)
Argentiną

Užpraeitais metais (2003 
pavasarį) Beriso mieste buvo 
įsteigta lietuviams radijo va
landėlė “Ecos de Lituania” - 
“Lietuvos aidai”. Kiekvieno 
sekmadienio vakare (7-8 vai.) 
skelbiamos lietuviškos žinios, 
pasakojama apie Lietuvos is
toriją, pateikiami lietuviškų 
valgių receptai, taipgi infor
macija apie Argentinos lietu
vių veiklą. Ši radijo valandėlė 
naudojasi pranešimais bei 
biuleteniais iš Brazilijos, 
Australijos, Kanados, Vokieti
jos, Belgijos ir Danijos. Joje 
darbuojasi A. Semanaitė- 
Cagliari, A. Getcevičiūtė-Lu- 
jan, C. Gruce, F. Mechini, L 
Kalvelienė, J. Fourment ir 
vedėjas J. I. Kalvelis. Šie as
menys taip pat veikia “Nemu
no” ir Mindaugo draugijose, 
Argentinos lietuvių bendruo
menėje bei šio krašto Lietuvių 
jaunimo sąjungoje. Svarbiau
sias trūkumas Argentinoje - 
silpnas lietuvių kalbos mokė
jimas. Stengiamasi jaunimą 
pasiųsti į Vasario 16-tosios 
gimnaziją Vokietijoje. Kasmet 
vyksta įvairių tautybių radijo 
valandėlių konkursas, kuria
me dalyvauja ir lietuvių radijo 
valandėlė. (Pasaulio lietuvis, 
2004 m., 12 nr.) J. Andr.

http://www.talka.net
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NIJOLĖ BENOT1ENĖ
Graži Toronto lietuvių 

choro “Volungė” tradicija, 
sukviesti visus kalėdiniam 
susikaupimui, be pertraukos 
tęsiasi jau 19 metų. Kiekvie
nais metais volungiečiai pra
turtina savo koncertus įvai
riais kviestiniais atlikėjais, 
instrumentalistais. Šį kartą 
galėjome džiaugtis ne tik 
chorais “Volungė”, Prisikėli
mo parapijos jaunimo cho
ru, bet ir svečiais iš Klyvlan- 
do, R. Kliorienės vadovauja
mu choru “Exultate”. Šven
tovę užpildžiusius klausyto
jus pasveikino Dalia Viskon- 
tienė, paminėdama šio susi
kaupimo atlikėjus. Ji primi
nė, kad šioje popietėje 
skambės Jono Govėdo kūri
niai. J. Govėdas šiame kon
certe nedalyvavo.

Šio kalėdinio susikaupi
mo pradžia, prasidėjo labai 
tvarkingai, gražiai pasipuo
šusių žmonių vora, kurios 
priekyje žygiavo vyrai, toliau 
— moterys ir vaikai. Penkios 
choristės iš “Exultate” šios 
procesijos judėjimui ir gies
mei Puer natus in Bethlehem 
(komp. F. Schubert) akom
panavo varpais.

Kalėdinio susikaupimo 
junginiui su atlikėjais sustip
rinti ir jauduliui išlaikyti bu
vome pakviesti jungtis į

“Žemėn Taiką nešu”
TYijų pajėgių chorų koncertas Toronto Prisikėlimo šventovėje

Chorai “Volungė” ir “Exulate” kalėdiniame susikaupimo koncerte 2004 m. gruodžio 12 d.
Nuotr. R. D. Puterių

bendrą giesmę Ateikite žmo
nės (muz. J. F. Wade), kurios 
įspūdingą instrumentinę 
įžangą, aranžuotą R. Klio
rienės, atliko L Tarvydienė 
(klarnetas), N. Cabri (fleita) 
ir N. Craven (trimitas). 
Jungtinio choro atlikta J. 
Govėdo giesmė (žodž. St. 
Ylos) Žemėn taiką nešu, ku
rią dirigavo R. Kliorienė, 
dar kartą priminė šios po

pietės temą, kuri ir buvo pa
vadinta šios giesmės žodžiais 
ir kurios taip trokšta nesan
taikos, karų, ligų ir stichinių 
nelaimių iškankinta žmoni
ja. Chorų atliekamas gies
mes keitė bendri visų esan
čiųjų giedojimai, kuriuos 
pravedė tai viena, tai kita va
dovės. Įdomiai nuskambėjo 
“Volungės” moterų ansamb
lio anglų kalba atliekama 

kompozicija The Snow (muz. 
E. Elgar), kuriai akompana
vo smuildninkių - R. Mel- 
kienės ir A. Currie-Jefferson 
duetas. Vadovės vėl kvietė 
jungtis į bendrą giesmę - 
Bernelis gimė Betliejuj. Šios 
giesmės ritmui ir iškilmingu
mui sustiprinti S. Kliorys 
akompanavo būgnu, kuris 
turėjo būti įgarsintas, nes 
pradėjus giedoti tokiai ma

sei žmonių, būgnavimo visai 
nesigirdėjo. Kalėdiniam su
sikaupimui pritaikytus skai
tinius įtarpuose skaitė R. 
Girdauskaitė, L. Širvinskas, 
B. Danąitienė, G. Griciūtė, 
kun. P. Šarka, OFM. Klausy
tojams būtų labai naudinga, 
jeigu skaitiniai, jungiantys 
atskiras susikaupimo mintis, 
būtų išspausdinti programo
se, nes klausantis ne visada 
galima suprasti jų mintis.

Choras “Exultate” turė
jo progą kelis kūrinius atlik
ti vienas. Savo repertuarą jis 
buvo paruošęs puikiai, visi 
giedojo be gaidų, atidžiai 
sekdami vadovės mostus ir 
stengdamiesi atsakyti į jos 
meninį interpretavimą. Gies
mėje Resonet in Laudibus 
(komp. J. Galius) maža gru
pelė giesmininkų atsiskyrusi 
stovėjo prie šventovės durų 
ir kaip aidas atkartojo gies
mės dalis, sukurdami labai 
gražius dinaminius ir har
monijos garsų žaismus. Pui
kioje giesmės Mažam tvartely 
(aranž. R. Kliorienės pagal 
komp. V. Vazzana ir J. Stei
ner) aranžuotėje moterų ve
dami viršutiniai balsai skam
bėjo gražiu “aleliuja” - at
pasakodami šventos nakties 
paslaptį ir Kūdikėlio Jėzaus 
gimimą.

Nukelta į 9-tą psl.

Jaunųjų krepšinio žaidėjų kelionė Lietuvon
Kanados lietuvių moksleivių grupė “Klevas”, sudaryta iš Toronto, Hamiltono ir kitų vietovių krepšininkų, 

2004 metų vasarą rungtyniavo Lietuvoje
Tęsinys iš 1 nr.

VIDA TIRI LIEN Ė, 
talkinama jaunų keleivių

Pietus valgėme “Žemaičių smuklėje”. Tai 
puikus restoranas. Pietūs buvo labai sotūs. Po 
jų išskubėjome į Marčiulionio akademiją nes 
turėjome pirmą žaidimą. Žaidėme su aka
demijos auklėtiniais 1986 m. gimimo (metais 
vyresni už mus). Jie yra baigę ir šis buvo pas
kutinis žaidimas šioje akademijoje.

Prieš rungtynes pasikeitėme dovanomis ir 
suvenyrais — mes kanadietiškais, o jie krepši
nio mokyklos marškinėliais. 
Rungtynės buvo sunkios. Po pir
mo ketvirčio, akademija pirmavo 
7 taškais. O po pusės jie pirmavo 
18 taškais. Žaidimo gale mes pra
laimėjome 87-54. Tai buvo mūsų 
pirmas žaidimas Lietuvoje, kuris 
mums daug padėjo. Labai laukė
me sekančio žaidimo už kelių die
nų. Vakarienę valgėme “Marčiu
lionio klėtyje”. Prisivalgėme Kė
dainių blynų. Rytoj ryte išvažiuo
jame į Nidą, Klaipėdą, ir t.t. Su
stosime prelato Putrimo Jaunimo 
centre.

Liepos 11 d. Grįžom šiandien 
nuo Baltijos krantų. Keliom die
nom buvome išvažiavę į Klaipėdą. 
Perplaukę Kuršių marias, sustojo
me Juodkrantėje pavalgyti pietų. Pagaliau 
atsiradome Nidoje ir pamatėme pasauly žino
mas smėlio kopas. Sunku aprašyti tas kopas; 
jų dydis ir grožis ne iš šio pasaulio! Lipome į 
aukštą kalną, iš kur galima matyti dar gražes
nį vaizdą. Bet mums nebuvo gana. Mums 
reikėjo dar aukščiau lipti. Susitarėm eiti išky
lauti kopose. O po kopų lankymo reikėjo eiti 
maudytis Baltijos jūroje. Mums sakė, kad 
vanduo buvo 17°C, bet atrodė daug šaltesnis.

Praleidę kiek laiko prie jūros, grįžome į 
Klaipėdą ir ėjome lankyti prel. Putrimo Jau
nimo centro. Kai atvykom, centro vadovai ir 
keletas jo jaunimo mus sutiko. Apžiūrėjome 
visą pastatą ir net išklausėme jo istoriją. Mes 
džiaugiamės, kad tokia vieta buvo įsteigta 
jaunimui. Jeigu namuose atsiranda problemų, 
jie visada gali čia ateiti ir gauti pagalbos. Mes 
padovanojom tam jaunimui po “Klevo” 
marškinėlius. Iš čia važiavome į Palangą 
valgyti vakarienės. Valgėme keptos duonos ir 
koldūnų!

Ruošiamės statyti musų kryžių Lietuvos Kryžių kalne netoli Šiaulių miesto
O po vakarienės ėjom Basanavičiaus 

gatve. Palanga yra visai kitoks miestas, negu 
visi kiti Lietuvoje, gal net pasaulyje. 
Akmeninės gatvės, o jose vyksta įvairūs kon
certai. Grįžome į bendrabutį.

Sekantį rytą važiavome į — Lietuvos vyrų 
olimpinės krepšinio komandos stovyklą. Ga
vome kvietimą pamatyti jų vieną krepšinio 
treniruotę Klaipėdoje. Džiaugiamės gavę au
tografus, nusifotografavome ir su visais pasi

kalbėjome. Stasys turi du draugus, kurie žai
džia šioje komandoje. Su jais jis yra žaidęs. 
Tai buvo ypatinga proga su jais vėl susitikti. Ši 
komanda šiuo metu yra Europos čempionė. 
Jiems palinkėjome sėkmės olimpiadoje.

Po to važiavome į Šiaulius aplankyti Kry
žių kalno. Tai nuostabus vaizdas. Tūkstančiai 
kryžių, didelių ir mažų. Nuo “Klevo” koman
dos ir mes kryžių pastatėme mūsų apsilanky
mui priminti. Mūsų kryžius - vienas iš gra
žiausių, dviejų metrų aukščio. Daug žmonių 
atėjo pažiūrėti kaip mes jį statėme. Ten sura

dome “Kretingos” stovyldos kryžių 
ir nusifotografavome. Šis kryžius 
čia stovi jau nuo 1990 metų. Pieta
vome ir vakarieniavome “Žarijoje” 
ir keliavome atgal į Vilnių. Rytoj 
sekmadienis. Keli eis su šeimomis 
susitikti, o kiti vaikščios po Vilniaus 
miestą!

Liepos 13-16 d.d. Sekmadie
nis buvo laisva diena ir dauguma 
mūsų praleidome laiką lankydami 
savo gimines. O kiti praleido laiką 
senamiesčio krautuvėse.

Pirmadienis. Šiandieną turė
jome skanius pusryčius ir skubėjo
me į senamiestį į prezidento Valdo 
Adamkaus įvędybas. Turėjome Ka
nados vėliavą, kad jis ir mus pama

tytų. Pamatė! Stebėjom kariuomenės paradą. 
Dauguma mūsų buvome parodyti televizijos - 
paduodant ranką sveikinti prezidentą 
Adamkų.

Po iškilmių, nuėjome į “Forum Palace”. 
Šis pastatytas buvo įgytas Šarūno Marčiulio
nio - yra restoranas, turkiškos vonios ir viso
kie sportiniai įrengimai. Praleisti vieną dieną 
ten kainuotų 100 litų.

Nukelta į 9-tą pšl.
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“Žemėn taiką nešu...”
Atkelta iš 8-to psl.

Vyrų choras, diriguoja
mas R. Kliorienės, sudarytas 
iš “Volungės” ir “Exultate” 
balsų, ypač nuotaikingai ir 
autentiškai atliko italų kalė
dinę giesmę (aranž. H_ Si
meone, komp. R. Capra ir 
A. Velona) O Bambino, ku
rią giedojo italų kalba ir ku
riai labai dailiai kastanjetė
mis ir būgneliu pritarė Kris
tina ir Saulius Klioriai. Mary 
had a Baby, aranžuota V. C. 
Johnson, diriguojama D. 
Viskontienės, nuskambėjo 
gana lietuviškai. Prasmingai 
skambėjo S. Kierkegaard ei
lės, raiškiai skaitomos akto
riaus Laisvio Širvinsko.

Šventinę nuotaiką jung
tinis choras toliau tęsė J. 
Govėdo giesme, diriguoja
ma D. Viskontienės Kalėdi
nė lopšinė. “Būk pagarbintas 
visų, ir valdovų ir tautų...” 
griausmingai, iškilmingai ir 
pabaigoje visai į šventovės 
erdvę ištirpstančiu akordu 
praskambėjo J. Govėdo har
monizuota giesmė O, naktie 
kilni (muz. J. Gaubo), diri
guojama R. Kliorienės, kuri 
įdomia interpretacija prave
dė ir sekančią J. Govėdo 
harmonizuotą giesmę Kai 

Jaunųjų krepšinio žaidėjų...
Atkelta iš 8-to psl. žaidimas. Tada keliavome į Trakų pilį

^^i»Uįnntį!daųgįąW apie mūsų protėvius.-
Marčulionio krepšinio akadamija Trakuose turėjome labai įdomią vaka-

leido mums praleisti ten dieną saunoje, 
baseine ir t.t. Tą patį vakarą turėjome 
žaidynes su Marčiulionio 1987 m. 
krepšininkais. Gaila, pralaimėjome.

Antradienis. Šiandien praleidome 
daug laiko “Akropolyje”. Tai labai di
delė parduotuvė. Tiek daug skyrių - 
net daugiau negu Kanadoje. Nusipir
kome suvenyrų ir nuėjom čiuožti “Ak
ropolyje”. Tą vakarą praleidom bend
raudami su marčiulioniukais ir sustip- 
rinom draugystę su jais.

TYečiadienis. Šiandien važiavome 
autobusu po Vilnių. Parodė vietą, susi
jusią su sausio 13,1991 metais. Mes vi
si buvom labai tylūs ir tik klausėm ką 
mūsų vedlys aiškino apie tas liūdnas 
dienas, kai daug žmonių ten žuvo. 
Daug apie tai ir tyliai galvojom.

Vėliau turėjom vėl žaidimą su 1986 
m. Marčiulionio komanda ir vėl pralai
mėjome. Bet tai buvo geriausias mūsų

rienę. Mes patys turėjome pagauti 
žuvį, kuri restorane buvo iškepta! Bu
vo labai skani! * * *

Skrisdami namo turėjom laiko pa
galvoti apie savo pasakišką kelionę. 
Atrodo, kad tik planavom ir treni- 
ravomės, o jau po visų rungtynių ir 
nuotykių. Turėjom progą atstovauti 
Kanados lietuvių jaunimui ne tiktai 
sporte, bet ir kasdieniame gyvenime. 
Galėjom pabendrauti su bendraamži
ais sportininkais Lietuvoje ir pamatyti 
savo tėvų ar senelių gimines, mūsų 
mielą kraštą Lietuvą. Džiaugiamės 
naujomis pažintimis. Esam pasiryžę 
palaikyti artimus ryšius su jaunais Lie
tuvos krepšininkais. Tikimės, vėl atsir
as proga “Klevui” Lietuvon nuvažiuoti. 
Dėkojame visiems rėmėjams už moral
inę ir finansinę paramą. Už tą ypatingą 
kelionę “Klevas” lieka jums tikrai 
skolingas.

Mūsų grupė prie istorinės Trakų pilies, kur daug sužinojom apie Lietuvos praeitį

motin šventa (muz. R. Ry- 
giel). “Kalėdinė muzika yra 
nepaprasta. Nėra kitos to
kios šventės Dievo garbini
mui” - po koncerto visų mū
sų mintis patvirtino “Exulta
te” choristė E. Laniauskienė.

Graži koncerto-susikau- 
pimo akimirka buvo Prisikė
limo parapijos jaunimo cho
ras, atlikęs tris giesmes Šie
nelis toks kietas (muz. V. Miš
kinio), EI Desembre Congelat 
(Katalonijos giesmė, aranž. 
V. Shields) ir O aš giedosiu 
(aranž. A. Davis-Hager). 
Šiam chorui dirigavo A. Puo
džiūnienė ir D. Viskontienė, 
kur pastarosios nenuilsta
mas ir kantrus darbas per 
eilę metų subūrė ir išugdė 
gausų Prisikėlimo parapijos 
jaunimo chorą. Choro gie
dojimą ir vyriausios vadovės 
D. Viskontienės darbą įver
tindami klausytojai po šių 
giesmių pradėjo ploti..

Paskutinę koncerto dalį 
atliko jungtinis per 70 balsų 
“Exultate” ir “Volungė” 
choras. D. Viskontienės ve
dami, jie giedojo J. Govėdo 
giesmes O, Betliejau ir Skam
ba angelų giesmė, kuriose bu
vo aiški tarsena, galingi “glo

ria” akordai, vedantys į kul
minacinę šventės nuotaiką. 
Giesmei Atėjo Jis Dievo var
du (muz. M. K. Beall) prie 
jungtinio suaugusiųjų choro 
prisijungė ir Prisikėlimo pa
rapijos jaunimo choras, ku
riam dirigavo R. Kliorienė. 
Trimito ir kitų instrumentų 
garsais, choro balsų galybe 
kaip aidas nuskambėjo J. 
Govėdo giesmė Prakartėlėn 
skubu, diriguojama R. Klio
rienės. Praėjo šis kalėdinis 
susikaupimas, palikdamas 
tik neapsakomą ir nemato
mą gėrį širdyse.

Klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, padėkojo vi
siems dalyvavusiems už nuo
stabias muzikos, maldos ir 
žmogiškos galybės akimir
kas. Gausiais plojimais ap
dovanoti ir nuoširdžiausio
mis šypsenomis palydėti 
choristai ir jų vadovės žygia
vo iš Prisikėlimo šventovės. 
Volungiečiams rūpėjo su
tvarkyti visą šventovę, o cho
ro “Exultate” laukė ilga ir 
snieguota kelionė atgal į 
Klyvlandą. “Mes turime mu
zikuoti, nes muzika padaro 
mus žmonėmis. Mums tai 
buvo tikrai šventė. Nuo 1987 
metų mūsų koncertuose 
akompanuodavo J. Govėdas 
- po koncerto sakė jo organi
zatorė D. Viskontienė, - šį 
kartą jo labai pasigedome”.

H HILTQRIfJE VEIKLOJE
Antropologijos mokslo 

200 metų sukaktį minint Vil
niaus universitete 2004 spa
lio 28-30 dienomis įvyko 
tarptautinė konferencija 200 
metų Lietuvos antropologijai: 
istorija, perspektyvos, ryšiai su 
medicinos praktika ir huma
nitarine kultūra. Ši konferen
cija buvo taip pat viena iš 
renginių, skirtų Vilniaus uni
versiteto 425 metų sukakčiai 

’ paminėti. Konferencijoje ša
lia lietuvių dalyvavo apie 50 
mokslininkų iš Austrijos, 
Gudijos, Estijos, Kroatijos, 
Latvijos, Lenkijos, Prancūzi
jos, Rusijos, Vengrijos ir Vo
kietijos. Prieš 200 metų įlei
dęs šaknis Vilniaus universi
tete, antropologijos mokslas 
ėmė plisti po Lenkijos uni
versitetus. Paskutiniais de
šimtmečiais ilgametes šio 
mokslo tradicijas puoselėja 
ir plėtoja VU Anatomijos, 
histologijos ir antropologijos 
katedra.

Vengrijos ambasado
rius, sveikindamas 425 metų 
jubiliejų švenčiantį Vilniaus 
universitetą, priminė jo įstei
gimo aktą pasirašiusį vengrų 
didiką, Lietuvos ir Lenkijos 
karalių Steponą Batorą įteik
damas studentams ir dėstyto
jams anglų kalba išleistų 
vengrų istorikų knygų. VU 
bibliotekos Baltojoje salėje 
įvykusi ceremonija taip pat 
užbaigė Vengrijos ambasa
dos renginius, skirtus 1956 
spalio 23 revoliucijos 48- 
sioms metinėms paminėti. 
Vengrijos istorikų veikalai su
pažindins akademinę bend
ruomenę su pokarinio socia
lizmo laikais, vengrų visuo
menės gyvenimą pakeitusia 
1956 m. revoliucija, pereina
mąjį laikotarpį, demokrati
zacijos procesą. Kelios istori
kų knygos skirtos Transilva- 
nijos istorijai, vengrų meno 
bei kultūros raidai, vengrų 
tautinėms mažumoms Ru
munijoje ir Serbijoje.

Klaipėdos paveikslų ga
lerijoje praeitą rudenį atida
ryta paroda Trys Klaipėdos 
dailės dešimtmečiai, prista
tanti per pastaruosius 30 me
tų Klaipėdos dailininkų su
kurtus darbus. Parodoje dau
giau nei 160 darbų: tapybos, 
grafikos, skulptūros, kerami
kos, tekstilės kūrinių, ku
riuos sukūrė 55 menininkai. 
Ši paroda tęsis iki 2008 metų. 
Tai pirmoji miesto istorijoje 
ilgalaikė IGaipėdos dailinin
kų paroda. Ją remia miesto 
savivaldybė ir kūrybinės są
jungos.

Režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus teatro studija 
“Meno fortas” viešėjo Ispa
nijos Madrido 21-me rudens 
festivalyje Festival de Otono 
su naujausio E. Nekrošiaus 
spektaklio pagal biblinį kara
liaus Saliamono tekstą Gies
mių giesmė premjera. Spek
taklio tema - amžina, skaudi 
ir džiugi, kankinanti ir iške
lianti žmogų į nepasiekiamas 
dvasios aukštumas, visa ap
imanti ir užvaldanti visas 
žmogaus sielos kerteles. Pa
grindinius vaidmenis sukūrė 
Aldona Bendoriūtė ir Salvi
jus Trepulis, jiems talkino 
Povilas Budrys, Kęstutis 
Jakštas, Diana Gancevskai- 
tė, Aušra Pukelytė, Vaidas 
Vilius, Žemyna Ašmontaitė. 
Kostiumų autorė dailininkė 

Nadežda Gultiajeva, dekora
cijų - Marius Nekrošius, mu
ziką sukomponavo Mindau
gas Urbaitis. Madrido festi
valis paprastai pristato įvai
rių pasaulio tautų teatro, šo
kio ir muzikos projektus. 
Pernai jame buvo parodyta 
Rimo Tumino režisuota W. 
Shakespeare tragedija Ričar
das III.

Sankt Peterburgo valsty
binio universiteto Filologijos 
fakultete atidarytas vieninte
lis visoje Rusijos federacijoje 
Baltistikos skyrius ir biblio
teka. Baltistikos skyriui va
dovaus docentas Aleksejus 
Andronovas, kuris, pasak 
VU Filologijos fakulteto de
kano Bonifaco Stundžios, 
vadinamas Vilniaus universi
teto auklėtiniu: Vilniuje jis 
mokėsi baltistikos ir puikiai 
kalba lietuviškai. Už nuopel
nus baltistikai, lietuvių kal
bai ir tarpvalstybinių ryšių 
plėtojimą A. Andronovui yra 
suteikta Lietuvos pilietybė. 
Baltistikos studijas 2004/ 
2005 mokslo metais Sankt 
Peterburge pasirinko 9 pir
makursiai.

Lietuvos teisės universi
tetas Lietuvos seimo nutari
mu, universiteto senatui pa
siūlius, nuo šiol vadinsis My
kolo Roemerio universitetu. 
Tuo pačiu metu seimas pa
tvirtino naują M. Roemerio 
universiteto statutą. Per 4 
mėnesius nuo statuto įsiga
liojimo turi būti išrinktas 
universiteto senatas ir sufor
muotos kitos statute numaty
tos universiteto valdymo ins
titucijos bei personalas. M. 
Roemeris gimė 1880 metais 
bajorų šeimoje Bagdoniškio 
dvare (Rokiškio apskr.). 
Gimnaziją baigė Vilniuje, 
Aukštąją 7 metų teisės mo
kyklą 1901 m. Petrapilyje; 
1901-1903 m. istorijos moks
lus studijavo Krokuvos uni
versitete ir 1903-1905 m. so
cialinius mokslus Paryžiaus 
Ecole libre des sciences politi
que. Buvo Vilniaus, vėliau 
Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetų profesorius, ke
liais atvejais un-to rektorius. 
1921-1928 m. Vyriausio vals
tybės tribunolo bei Valstybės 
tarybos narys. Lietuvos kons
titucinės teisės tėvu laikomas 
M. Roemeris mirė 1945 m. 
Vilniuje, palaidotas Rasų ka
pinėse.

Valstybinis Vilniaus sty
ginių kvartetas savo septin
tąsias gastroles JAV surengė 
2004 lapkričio 5-14 d.d. Nau
ją repertuarą kvartetas pri
statė šešiuose koncertuose 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
šventovėje, Burlington (CA) 
mieste, Omahos mieste Ne- 
braskos universiteto rečita
lių salėje, Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte (IL), Klyv- 
lando (OH) meno muziejuje 
ir Akron (OH) muzikos mo
kykloje. Programoje Juozo 
Naujalio, Franz Šchubert, 
Luigi Boccherini, Ludwig 
van Beethoven, Osvaldo Ba
lakausko, Sergej Prokofjevo, 
M. K. Čiurlionio ir kitų 
kompozitorių kūriniai sty
ginių kvartetui. Muzikos kri
tikas D. Rosenberg po kon
certo Klyvlando meno mu
ziejuje labai palankiai įverti
no kvartetą laikraštyje The 
Plain Dealer. GK
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Prisikėlimo
KREDITO KOOPERATYVAS

ji 3 Resurrection Rd- Toronto, ON M9A SGI
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

FAX: (416) 532-4816 
Anapilyje teL: (905) 566-0006 Fax: (905) 566-1554

--- j KANADOS ĮVYKIAI”!---

Lengvata nukentėjusiems

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 
v.v.; šeštadieniais nuo 9 v.r. iki t v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 
12.45 v.p.p. ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; 
antradieniais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 
v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

AKTYVAI per 66 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, i nd.............. 1.10%
180-364 d. term.ind............ 1.20%
1 metų term.ind....................1.50%
2 metų term.ind....................1.90%
3 metų term.ind................... 2.40%
4 metų term.ind................... 2.65%
5 metų term.ind. ___ 3.00%
1 metų GlC-mėn.palūk. .. .1.25%
1 metų GlC-met. palūk. . . .2.00%
2 metų GlC-met. palūk. .. .2.20%
3 metų GiC-met. palūk. .. .2.60%
4 metų GlC-met. palūk. . . .3.00%
5 metų GlC-met. palūk. .. .3.25% 
RRSP, RRIF “Variable” ... .1.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .2.05% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .2.45% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .2.85% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .3.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .3.60% 
Taupomąją sąskaitą iki ... .1.00% 
Kasd.pal.čekių sąsk.iki ... .1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų ............... 4.25%
2 metų ............... 4.50%
3 metų ............... 4.80%
4 metų ............... 5.25%
5 metų ............... 5.25%

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas. Nekilnojamo turto paskolas iki 
95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. ir EURO 
valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spausdiname 
asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas, inteme- 
tinė bankininkystė.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.
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.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Ryšium su žemės drebėjimo tragedi
ja, įvykusia šalyse, kurių pakrantes ska
lauja Indijos vandenynas, Kanada yra nu
tarusi pagreitinta tvarką įsileisti iš tų šalių 
iki 5000 imigrantų, turinčių giminių Kana
doje. Pirmenybė bus teikiama šeimų na
riams, bet taip pat bus priimti ir kiti jų gi
minės, jei turės pasiruošusį juos išlaikyti 
globėją. Imigracijos ministerės Judy Sgro 
atstovas Mark Dunn pareiškė, kad šis 
sprendimas turėtų daugiausia paliesti 
žmones iš Šri Lankos, nes Kanadoje gyve
na nemažai iš to krašto kilusių. Normali 
eiga išsikviesti šeimos narius tęsiasi maž
daug nuo vienerių metų (vyrui ar žmonai) 
iki penkerių metų (tolimesniems gimi
nėms). Imigracijos ministerija irgi pasi
ruošusi prailginti studentų, svečių ir darbo 
vizas atvykusiems iš tų nukentėjusių šalių 
ir šiuo metu esančių Kanadoje. Dunn šias 
teikiamas imigracijos lengvatas palygino 
su tomis, kurios buvo suteiktos 2004 me
tais žmonėms iš Grenados, Jamaikos ir ki
tų Karibų salų po uragano “Ivan”. Šiuo 
metu Kanados ambasados ir konsulatai 
Kolumbe, Bangkoke, New Delbi ir Jakar- 
toje jau yra užversti prašymais imigruoti.

Minimalus darbininkų atlyginimas 
Ontario provincijoje nuo vasario pradžios 
bus pakeliamas 30 centų iki 7.45 dolerių 
valandai. Minimalų atlyginimą gaunančių 
yra apie 400,000. Ontario darbo ministe- 
ris liberalas Chris Bentley sako, kad šis 
pakėlimas yra antrasis liberalų valdžios. 
Praeitą vasario mėnesį atlyginimas buvo 
pakeltas nuo 6.85 iki 7.15 dol. Prieš tai, 
per 9 konservatorių valdymo metus, ne
buvo nė vieno atlyginimo pakėlimo. Ma
noma, kad iki 2007 metų atlyginimas gali 
pakilti iki 8.00 dol. Ontario darbo federa
cija, kuriai priklauso daugiau kaip 650, 
000 darbuotojų, teigia, kad net ir su šiuo 
pakėlimu minimalus valandinis atlygini
mas palieka žmogų skurdo ribose.

Kanados spauda parinko kylantį Ka
nados dolerį kaip reikšmingiausą įvykį fi
nansų srityje 2004 metais. Per tuos metus 
Kanados doleris, kaip ir kitų kraštų valiu
tos, kilo, o JAV doleris vis smuko. Kana
dos doleris buvo pasiekęs net JAV 85.04 
centų ribą. Tai aukčiausias pakilimas nuo 
1992 metų. Metų pabaigoje dolerio vertė 
buvo JAV 83.19 centų. Tuo pačiu, pasida
rė sunkiau su eksportais. Taip pat aukštes
nis doleris turėjo įtakos ir į bedarbių skai
čių. Nuo liepos mėnesio buvo prarasta net 
52,000 darbų, daugiausia Ontario provin
cijoje esančiose gamyklose. Daug bendro
vių, kurios turi savo įmones Kanadoje ir 
JAV, perkėlė dalį savo gamybos į JAV.

Devynioliktojo šimtmečio padarinys, 
nauja šunų veislė - “pit bulls” pasižymi sa
vo agresyvumu. Tai hibridai, kurie buvo 
specialiai auginami šunų arenų peštynėms 
ir lažinimui. Sis “sportas” dabar yra įstaty
mais draudžiamas, tačiau šunys ir toliau 
reklamuojami namų ir savininkų saugu

mui. Jie yra sužaloję ar net mirtinai su
kandžioję nemažai vaikų ir suaugusių, o 
ypač kitų šunų. Kanados valdžia nori už
drausti tokių šunų veisimą ir auginimą. 
Daugelyje miestų yra įvesti nuostatai, ri
bojantys tų šunų laikymą. Kai kur už
drausta iš viso juos laikyti. Jau 1991 me- . 
tais Vinipege buvo uždrausta juos laikyti, 
ir nuo to laiko šunų antpuoliai sumažėjo 
nuo 25 iki 2-jų.

700 Kanados karių tebėra Afganista
ne. Prieš keturis mėnesius 2,000 karių 
kontingentas buvo sumažintas iki 700. Ti
kimasi juos keisti rotacine tvarka, tad ten 
esantys kariai yra pasiruošę grįžti į Kana
dą apie vasario mėnesį. Besilankantys ko
respondentai pastebėjo, kad kariai, šalia 
normalių darbo valandų pavojingoje ap
linkoje, turi dar darbuotis po kelias papil
domas valandas kasdien, septynias dienas 
savaitėje atliekant tas pareigas, kurios tu
rėtų būti atliktos kitos specialybės ar pa
skirties karių.

Ponoka, Albertoje, policija buvo nu
stebinta, kai grupė jaunuolių prisistatė 
policijos būstinėn ir prisipažino, kad jie 
buvo įsilaužę į vieną namą. Ypatingai po
liciją nustebino tai, kad nebuvo gautų jo
kių nusiskundimų apie įsibrovimą iš jokio 
namų savininko. Pasirodo, kad tame na
me, į kurį buvo įsiveržę jaunuoliai, buvo 
auginamos kanapės, ir jaunuoliai bijojo tų 
namų savininkų keršto. Pas vieną iš tų jau
nuolių jau buvo lankęsis kažkoks namo 
savininkas, lydimas penkių lazdomis apsi
ginklavusiu asmenų. Jis grasinu, kad sug
rįš atsiimti užmokesčio už išlaužtas gali
nes namo duris. Policija, nuvykusi į tą na
mą, rado viename namo kambaryje augi
namas kanapes ir ginklų. Jie sulaikė namo 
savininką, kuriam iškelta byla. Taip pat 
byla iškelta ir keliems iš tų jaunuolių už 
įsibrovimą į namą.

Kai praeitais metais gegužės mėnesį 
Albertoje buvo rasta smegenų encefalitu 
(BSE) užkrėsta karvė, JAV ir kiti kraštai 
nutraukė jautienos importavimą iš Kana
dos. Tai Kanados jaučių augintojams pa
darė 5 bilijonų dol. nuostolį, o jautienos 
pardavimo kainos labai nukrito. Gruodžio 
mėnesį JAV buvo paskelbus, kad nuo šių 
metų kovo mėnesio vėl leis importuoti iš 
Kanados galvijus, ne senesnius kaip 30 
mėnesių amžiaus. Taip pat įsileis ir apdo
rotą jautieną senesnių kaip 30 mėnesių 
amžiaus gyvulių. Tikėta, kad ir kiti kraštai 
paseks JAV pavyzdžiu. Ir štai po tos links
mos žinios paaiškėjo, kad Albertoje vėl 
rasta kita BSE užkrėsta karvė. Bet neatro
do, kad tai turės įtakos jau padarytam 
sprendimui. Užkrėsta karvė 8 metų am
žiaus. Taigi ji buvo gimusi dar prieš 1997 
metus, kai Kanada uždraudė į šių gyvulių 
pašarus maišyti atrajojančių gyvulių sker
dienos liekanas. Spėjama, kad ši liga ir bu
vo perduodama per pašarus. A.V

—r A-į-sj g— pAiVi7N|gTrf|

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking”)

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

SAMBURIS/PATIRTIS. Visuomeninė orga
nizacija. Sudarytojas - Albinas Jasiūnas. UAB 
“Utenos spaustuvė (Kauno g. 33, Utena 28249). 
Tiražas - 500 egz. Utena, 2004 m., 208 psl. Re
dakcijai atsiųstame egzemplioriuje A. Jasiūnas 
rašo: Mes, įvairių profesijų ir įsitikinimų Lietu
vos piliečiai susibūrėme, kad primintume val
džiai, kas jaudina daug vargų patyrusius Lietu
vos žmones. Pergyvename dėl Lietuvos ateities. 
Žemai lenkiame savo galvas mūsų protėviams, 
kurie daug kraujo praliejo gindami tą mažą že

mės lopinėlį prie Baltijos, už tai kad esame mes, 
kad yra Lietuva. Albinas Jasiūnas sambūrio “Pa
tirtis” atsakingasis sekretorius. 2004 m. gruo
džio 3 d.

Sigita Narbutaitė-Lipovienė, ARTI... UŽ 
ATLANTO. Redaktorius - Deimantas Jastrams- 
kis. Leidėjas - UAB “Ukmergės žinios”. (Kauno 
g. 16, LT 20114 Ukmergė). Tiražas - 200 egz., 
Ukmergė, 2004 m., 104 psl. Šiame leidinėlyje au
torė pasakoja apie ryšius kelių kartų lietuvių 
šeimų Amerikoje ir tėvynėj.

http://www.rpcul.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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Toronto lietuvių jaunimo krepšinio komanda “Klevas”, praeitų 
vasarą savo jėgas bandžiusi ir Lietuvos krepšinio aikštėse. 
Viduryje - komandos vadovas ir treneris Stasys Kuliavas

Sporto įvairenybės
• Linas Kleiza, Missouri 

universiteto “Tigers” krepši
nio komandoje žaidžiantis ga
bus sportininkas, daugelio 
“Big Lithuanian” vadinamas, 
praeitų metų gruodžio 22 d. 
rungtynėse su Illinois univer
siteto rinktine St. Louis mies
te vėl labai pasižymėjo. Nors 
rungtynės buvo pralaimėtos 
64:70, tačiau Linas su 25 taš
kais buvo pats geriausias tarp 
abiejų komandų. Rungtynės 
buvo rodytos televizijoje, Li
no nuotrauka ir aprašymą 
apie jį įsidėjo Chicago Tribune 
dienraštis.

• Čikagos “Lituanieos”- 
futbolininkai sausio 9 d. Ode
um pastate, Lake Villa mies
telyje, pradeda salės futbolo 
pirmenybes. Lietuviai ten 
rungtyniaus 9 sekmadienius iš 
eilės.

• Neoficialiose tarptauti
nėse lauko teniso varžybose, 
kuriose dalyvavo berniukai 
iki 14 metų amžiaus, pirmą 
vietą laimėjo jaunuolis iŠ 
Šiaulių Ričardas Berankis, 
įveikęs 6 varžovus — du iš 
JAV ir po vieną iš Meksikos,

Argentinos, Anglijos ir Portu
galijos. Iš viso varžėsi 128 žai
dėjai iš 50 valstybių. Ričardui 
pranašaujama sėkminga ateitis.

• Išeivijos sporto veikėjai 
susilaukė daug sveikinimų šv. 
Kalėdų proga. Tarp jų pažy
mėtinas atvirukas iš Šarūno 
Marčiulionio krepšinio aka
demijos Vilniuje. Ši krepšinio 
mokykla turi prasmingą šūkį: 
“Būk savo valios viešpats ir 
savo sąžinės vergas”.

• Sporto enciklopedijos 
spausdinimo reikalai yra įstri
gę dėl lėšų stokos. Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto komi
tetas, sutikęs leidinį finansuo
ti, neranda lėšų, o pats tegali 
skirti tik 30,000, kai spaus
dinimui reikia 150,000. Dr. H. 
Šadžius, numatyto leidinio 
redaktorius, viešėjo JAV ir 
pranešė, kad pirmojo tomo 
medžiaga buvo paruošta jau 
prieš 3 metus. Kritikuojamas 
lėšų skirstymas: daug pinigų 
sueikvojama didelėms premi
joms, pareigūnų kelionėms 
po pasaulį. (Pasinaudota Edv. 
Šulaičio pranešimu iš Čika
gos). Inf.

Kas naujo Lietuvoje?
- Vilniuje valdžios atstovai 

sausio 4 d. pagerbė jaunąjį teni
sininką, Ozo vidurinės mokyk
los 14 metų amžiaus aštuntoką 
Ričardą Berankį, kuris Naujųjų 
metų išvakarėse JAV vykusiose 
“Orange Bowl” varžybose tarp 
savo bendraamžių laimėjo pir
mą vietą. Vilniaus meras A. 
Zuokas jaunąjį sportininką- 
čempioną apdovanojo medaliu 
“Už nuopelnus Vilniaus spor
tui”. Taipgi antrojo ir trečiojo 
laipsnio medaliais apdovanoti 
R. Berankio treneris R. Bal- 
žekas ir Lietuvos teniso s-gos 
pirmininkas L. Radzevičius.

- Lietuvos sportininkams 
2004 metai buvo itin derlingi - 
iškovota daug pergalių tarp
tautinėse arenose, o iš Atėnų 
olimpiados parsivežta aukso ir 
sidabro medalių. “Lietuvos 
rytas” išspausdino svarbiausių 
tų įvykių aprašymus. Inf.

Slidinėtojų žiniai
- Nuo 2004 m. lapkričio 1 

d. naujuoju ŠALFASS-gos Sli
dinėjimo komiteto vadovu yra 
patvirtintas dr. Jonas Prunskis, 
22 Spring Lane, Barrington, IL 
60010, USA. Tel..847 854-2299; 
Faksas: 847 854-1050; el.paš- 
tas:jvp@illinoispain.com. Lig
šiolinis ŠALFASS slidinėjimo 
k-to vadovas Algirdas Šėkas, 
Kalifornijos LSK “Bangos” na
rys, nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. iš 
šių pareigų pasitraukė dėl gyve
namos vietos pakeitimo.

- 2005 metų ŠALFASS-gos 
Kalnų slidinėjimo pirmenybės 
įvyks 2005 m. kovo 15 d. Vail, 
Colorado. Dėl smulkesnių in
formacijų, kreipkitės į Gailutę 
Ošlapaitę adresu: Gailė Ošla- 
pas, c/o Gandras Travel, P.O. 
Box 8247, Green Valley Lake, 
CA 92341, USA. Tel.: 310 880- 
2952; el.paštas: gailute(o>man.- 
com. Pirmenybių vadovas dr. 
Jonas Prunskis gali taip pat su
teikti informacijų.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Homelife

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKA UŽ:
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. ind. 
1.20% už 270-364 d. term. ind.
1.50% už 1 m. term, indėlius 
1.90% už 2 m. term, indėlius 
2.40% už 3 m. term, indėlius 
2.65% už 4 m. term, indėlius 
3.00% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.20% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.30% RRSP 1 m. term. ind.
2.65% RRSP 2 m. term. ind. 
3.20% RRSP 3 m. term. ind. 
4.00% RRSP 4 m. term. Ind. 
3.85% RRSP 5 m. term. ind.
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo..........5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų ...........4.25%
2 metų ...........4.50%
3 metų ...........4.80%
4 metų ...........5.25%
5 metų ...........5.25%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES) 
PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!

GALITE PATIKRINTI SAVO BALALNSA AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 
Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

’ IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
PrmacL antrad. ir tredad. nuo 9 vr. - 330 vppų ketvrtad. ir penktad. nuo 9 vx - 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 MUSŲ TINKLALAPJ: www.parama.ca

Sovietmetį prisiminus
Pastatė per upelį tiltą. Tiltus reikia saugot - pasamdė sargą. 

Sargui reikia mokėti algą - paskyrė kasininką. Kasininkui reikia 
atsiskaityti - priėmė buhalterį. Vadovauti paskyrė viršininką. 
Staiga atėjo nurodymas sumažinti etatus. Atleido sargą...

“Mūsų pastogė", 2004.XI1.3

HomeLife Realty
Plus Ltd.

2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (4I6) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

ANTANAS GENYS

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, 8Sc Ols,oup 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

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

Lina Kuliavienė
“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853

MANO NUOSAVYBĖS
VERTĖ 

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

Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937
(nešiojamas)

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

illinoispain.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

1678

Nemokamas namų įvertinimas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

West Realty Inc.
Bloor St W., Toronto, Ont. M6P 

1A9. Skambinti bet kuriuo metu įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų -416 769-3577

ietuvos Erasmus
Lietuvos Erasmus studentų susitikimas Druskininkuose

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(į vakarus nuo Hurontario)

Tek 905 271-7171

SMITH MONUMENT CO. LTD
fflSHHBHSHSSHSSHSSSBSHSWWBSBWHSHSBWSj 

(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 tei. (416) 769-0674 

Adresas: 349 Weston Road 
(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

“Socrates/Erasmus” programa, skirta 
aukštojo mokslo populiarinimui ir tarpuniversi- 
tetinių studentų bei dėstytojų mainų skatinimui, 
Vytauto Didžiojo universitete gyvuoja jau nuo 
1999-2000 m. m. Per šį laikotarpį iŠ VDU studi
juoti j įvairius užsienio universitetus 3-6 mėn. 
laikotarpiui buvo išvykę 214 studentų. Mums be
lieka pasidžiaugti, jog studentų, išvykusių į užsie
nio universitetus pirmaisiais “Socrates/Eras- 
mus” gyvavimo metais, skaičius nuo 17 išaugo iki 
74 šių mokslo metų rudens semestre. Planuoja
ma, kad pavasario semestre studijuoti į užsienio 
universitetus išvyks apie 60 VDU studentų. Iš 
pirmo žvilgsnio pastarieji skaičiai ir jų augimas 
džiugina, tačiau Socrates/Erasmus programa yra 
skirta dvišaliams mainams, t. y. taip skatinamas 
abipusis universitetų apsikeitimas studentais ir 
dėstytojais. Užsienio studentai studijoms į mūsų 
universitetą pradėjo vykti nuo 2000-2001 m., 
tuomet VDU studijavo vienas studentas iŠ Itali
jos. Iš viso iki šio rudens semestro studijoms į 
VDU buvo atvykę 33 studentai iš įvairių Euro
pos sąjungos šalių. Verta pastebėti, kad atvyks
tančių studentų skaičius žymiai išaugo Lietuvai 
įstojus į Europos sąjungą ir tikėtina, kad šis skai
čius kiekvieną semestrą vis didės. Siekiant pri
traukti kuo daugiau užsienio studentų į VDU 
buvo pradėta kurti mentorių sistema, fakulte- 
tuose/institutuose rengiami kursai anglų kalba, 
informaciniai vadovai atvykstantiems, taip pat 
orientaciniai, mokslo metų uždarymo bei kitokie 
renginiai.

Jau antrą semestrą iš eilės Lietuvos Švieti
mo ir mokslo ministerija, Socrates valstybinė 
agentūra, Vilniaus universiteto studentų atstovy
bė ir Erasmus studentų tinklalapis (ESN) orga
nizuoja bendrą visų į Lietuvos aukštąsias mokyk
las atvykusių Erasmus ir Mokslo ir studijų de
partamento stipendijas gaunančių studentų susi
tikimą. Šį semestrą susitikimas (angį. Erasmus 
Get-Together Days 2004} vyko lapkričio 26-28 d. 
gražiame ir ramiame Druskininkų kurorte. Ren
ginio tikslas - suburti visus užsienio studentus, 
studijuojančius Lietuvos aukštosiose mokyklose, 
kartu ieškant būdų, kaip padidinti atvykstančių 
studentų skaičių į Lietuvą, kuo motyvuoti stu
dentus ir kaip populiarinti studijas 
Lietuvoje. Norintys dalyvauti šiame 
renginyje turėjo iš anksto registruotis 
internete. VDU atstovavo 14 Erasmus 
studentų, "Socrates/Erasmus” koordi
natorė Rasa Cikanavičiūtė, bene dau
giausia prisideda prie “Socrates- 
/Erasmus” programos judrumo didini
mo ir gerinimo, Ekonomikos ir vady
bos fakultete koordinatorė Jonė Šaka- 
lytė, VDU mentoriai Kristina Kuzne
cova ir Simonas Švitra.

Pirmoji susitikimo Druskininkuo
se diena, buvo skirta registracijai, dis
kusijoms bei pažintiniam vakarui. Vi
sus susirinkusiuosius maloniai pasvei
kino “Socrates/Erasmus” komiteto na
rys prof. P Baršauskas ir Vilniaus uni

versiteto studentų atstovai. Vėliau renginio 
dalyviai pasiskirstė į darbo grupeles diskusijoms 
apie galimybes studijuoti Lietuvoje - privalumai 
ir kliūtys, ką reikėtų žinoti prieš atvykstant į 
Lietuvą ir kaip pagerinti mentorių veiklą 
Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Po draugiškų diskusijų, pristatymų ir nuo
monių pasikeitimo visi renginio dalyviai buvo 
pakviesti praleisti vakarą viename iŠ Druskinin
kų klubų, kur kiekvienos Lietuvos aukštosios 
mokyklos atstovai kalbėjo apie universitetus, ku
riuose studijuoja, gimtąsias šalis ar eilinę studijų 
dieną Lietuvoje. Vakaro dalyvius linksmino ir 
privertė šėlti viena populiariausių Šio meto Lie
tuvos grupių InCulto.

Antroji renginio diena Druskininkuose pra
sidėjo kelione į Grūto parką, pavadinta “Žvilgs
nis į praeitį...” (angį. Look over your shoulder...}. 
Parke trimis kalbomis (lietuvių, lenkų ir anglų) 
buvo pasakojama sovietmečio Lietuvos istorija, 
rodomi istoriniai paminklai bei atskleidžiama jų 
reikšmė tų laikų Lietuvai. Daugumai užsienie
čių, apsilankiusių šiame parke, vienoje vietoje 
sukaupti sovietmečio paminklai paliko gilų įspū
dį, ypatingai džiaugėsi politologija bei istorija 
besidomintys studentai, susipažinę su istoriniu 
palikimu.

Po šeštadienio pietų studentai galėjo atsi
pūsti kino salėje, kur buvo rodomi Erasmus stu
dentų “Tarptautinės vasaros media studijos” 
Lietuvos muzikos akademijoje organizuotoje 
“Mokomojoje kino ir TV studijoje” sukurti ekst
remalūs ir naujų formų trumpametražiai kino 
filmai (Elevator, Whispers, Spring With a Diffe
rence, Once Upon a Time ir kt.), susilaukę garsių 
plojimų.

Po “darbingo” šeštadienio norintys ir turin
tys jėgų galėjo linksmintis ir leisti vakarą su nau
jais draugais viešbučio kavinėje, kiti - atsipūsti 
savo kambariuose, nes sekmadienį laukė anksty
vi pusryčiai ir išvykimas namo.

Tikimasi, kad tokie renginiai atvykusiėms 
studentams taps tradicija ir bus viena iš paveikių 
reklamos studijoms Lietuvoje būdų.

Rasa Cikanavičiūtė,
Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatorė

Iš studentų susitikimo Druskininkuose, kur vyravo 
linksma nuotaika

MARGUTIS Parcels
.4)34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

vf Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai Į Vilnių

Tel: (416)233-4601
>off Tor 1 parcel aj
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office

00* 
off

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

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

KELIONĖS t VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
I 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.

_ t Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes
Te). Toronte 416 531 -4800 vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-50 0m Dr.E, Mississauga, ON, L5A 3X2 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su. ALGIU MEDELIU
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• Toronto “Šatrijos” tunto 
prityrusių skaučių sueiga “Lab
daroje"’ įvyko 2004 m. lapkričio 
27 d. Su gyventojais skautės 
bendravo, dainas dainavo, gita
ra grojo, eilėraščius skaitė. Va
dovavo draugininke Rūta 
Stauskienė, pavaduotoja Vero
nika Lemon, padėjėja Julija 
Valiulytė. Tą pačią dieną “Biru
tės” dr-vės skautės irgi lankėsi 
“Labdaroje” ir turėjo progos 
skautiškais darbais lavintis. Su
eiga, suruošta draugininkės Vi
dos Skilandžiūnienės, buvo pa
moka kaip perduoti senų laikų 
Kalėdų eglutės papuošalų - 
šiaudinukų meną jaunajai kar
tai. “Labdaros” namams buvo 
įteikti eglutės papuošalai, gauti 
iš s. Aldonos Skilandžiūnienės, 
s. L. Sendžikienės ir iŠ Delhi, 
ON. Dalyvavo daugiau kaip 20 
skaučių su vadovėm. S. A. Ski- 
landžiūnienė, skautavusi dar 
Lietuvoje, rodė įvairių meistrių 
ir savo pačios darytus šiaudinu
kus, aiškino kaip tai daryti. Ne
mažai šiaudinukų pridarė 
“Labdaros” eglutei papuošti. 
Atrodo, kad sesės susidomėjo 
tuo darbu ir gaminiais ir žada 
sugrįžti po švenčių gaminti tuos 
papuošalus ir Kaziuko mugėje 
pardavinėti.

Sesės grupėmis aplankė vi
sų aukštų gyventojus. Mielai 
buvo jos visos priimtos, kaikur 
net su ašarom akyse. Liūdniau
sia buvo pas a.a. kun. Liudą Ja
nušką, OFM, Tėve mūsų sukal
bėjo jam paskutinę dieną prieš 
mirtį. Pasirodė, kad jis supras
damas dar nusišypsojo. Lankė 
sesės kiekvieną gyventoją, kurį 
tik rado kambaryje, 
susipažino, apkabino, 
su daugeliu nusifoto
grafavo. Prižadėjo vėl 
sugrįžti Kalėdų metu 
ir palinksminti gies
mėmis. Vienas gyven
tojas skautes nustebi
no, kai koplytėlėj už
ėjusios jį rado pianinu 
skambinant malonias 
melodijas. Kai jos už
kalbino, jis sutiko kitą

kartą akompanuoti joms, jei jos 
padainuotų visiems gyento- 
jams. Viename aukšte s. Saply- 
tė pati pianinu paskambino. 
Tikrai tą dieną visos atliko gerą 
darbelį ir galėjo mazgelius atsi
rišti, Be to, įsigijo ir menininkės 
specialybes Sesė J, Ruslienė

• A.a. Algis Valiūnas 2004 
m. lapkričio 20 d. iškeliavo am
žinybėn, palikęs žmoną y.s. Ge
novaitę, dukrą Snaigę Šileikie
nę ir visą Toronto skautišką šei
mą. Velionis pradėjo skautauti 
Vokietijos Ansbache, 1948 m. 
atvyko į Kanadą, o 1949 m. į To
rontą. Įstojo į “Rambyno” tun
tą ir vadovavo vilkiukų draugo
vei. Su v.sl. Audriumi Pundzevi
čiumi suorganizavo “Geležinio 
Vilko” sk. vyčių būrelį. 1954 m. 
buvo pakeltas į ps. laipsnį. Su
kūrė skautišką šeimą su s. Ge
novaite Balsyte, užaugino duk
rą Snaigę ir sūnų Auksuolį. Su 
šeima buvo aktyvus ir “Romu
vos” stovyklavietėje. Mėgo sli
dinėjimo ir buriavimo sportą. 
Išėjus į pensiją, velionies svei
kata susilpnėjo, ir kurį laiką sir
guliavo, 2004 m. lapkričio 26 d. 
laidotuvių namuose maldas kal
bėjo kun. V Staškevičius, skautų 
vardu atsisveikino s. K. Batūra, 
garbės sargyboje stovėjo skau- 
tininkai-kės ir į ratą sustoję su
giedojo Ateina naktis. Lapkri
čio 27 d. šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė klebonas 
prel. J. Staškevičius, palydėjęs 
velionį į Šv. Jono lietuvių kapi
nes. Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti pietų į Anapilio paro
dų salę. Velionies šeimai pa
reikšta daug užuojautų. F.M.

Toronto* “Šatrijos” tunto skautės lankėsi slaugos namuose 
“Labdara” 2004 m. lapkričio 27 d.

ADVOKATAS
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc, llb

PACE LAW FIRM
besispecializuojanti testamentų, palikimų ir asmens žalos 
srityje, taip pat teikianti patarimus ir teisinę pagalbą įvairiais 
Lietuvos respublikos teisės klausimais, išplėtė savo veiklą, 
nuo šiol teikdama paslaugas IMIGRACINĖS TEISĖS srityje. 
Mums malonu pranešti, kad mūsų įstaigą papildė patyrę šios 
srities žinovai - buvęs Kanados konsulas ir vizų pareigūnas 
JIM METCALFE bei buvęs Pilietybės ir imigracijos 
departamento vyriausias specialistas RICK HOWAT.

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C 424

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809

^JAUNIMO ŽODIS

Toronto Maironio mokyklos mokiniai pasirodė Kalėdų eglutėje Ntr. D. Skukauskaitės

Tikra Kalėdų reikšmė
Kanadoje aš galvojau, kad mes prarado

me Kalėdų papročius. Bėgame į krautuves, 
perkame dovanas. Kiekvienais metais tėveliai 
man primena, kad aš turiu būti dėkinga už vi
sas dovanas, kurias aš gaunu, nes kai jie buvo 
mano metų, jie niekada negaudavo dovanų 
per Kalėdas. Aš galvoju, kad šventos Kalėdos 
būtų žymiai geresnės be dovanų. Šiandien visi 
galvoja, o ypač vaikai, apie dovanas ir net ne
žino kokia tikroji Kalėdų šventės reikšmė. 
Mes matome reklamas per televiziją, kurios 
pritraukia mus prie dovanų. Aš manau, kad 
jau laikas sustoti, vertinus materialinius daly
kus ir pagalvoti apie tikrą Kalėdų reikšmę. Aš 
neatsimenu, kokias dovanas gavau praėjusiais 
metais, bet prisimenu šventas Kalėdas, kai 
praleidau laiką su savo šeima ir draugais. Ka
lėdos, kurias aš prisimenu, kai pradėjau ver
tinti šeimos papročius, man buvo 7 metai. Tais 
metais aš pirmą kartą padėjau mamytei pa
ruošti maistą. Aš padėjau jai kepti žuvį ir gry
bus, kuriuos mes kartu prigrybavome tą vasa
rą. Aš galvojau, kad per tas šventes maistas 
buvo skaniausias, nes padėjau jį paruošti. Per 
tas šventes aš džiaugiausi laužydama plotkelę 
ir linkėdama savo šeimai viso geriausio. Tais 
metais aš irgi negalėjau sulaukti kada eisiu į 
piemenėlių Mišias. Tais metais aš mėginau pa
rodyti, kad nesu pavargusi ir nenoriu miego, 
nes labai norėjau dalyvauti piemenėlių Mišiose.

Kitos Kalėdos, kurias taip pat prisimenu, 
tai buvo praėjusiais metais, kai Kūčias pralei
dau su skautais. Kaip vyresnė skautė kandida
tė, aš turėjau padaryti papuošalus ir jais pa
puošti eglutę. Man buvo didelis džiaugsmas 
puošti eglutę tradiciniais lietuviškais papuoša
lais. Nors buvo daug darbo, bet tikrai buvo 
verta. Taip pat buvo labai linksma valgyti Kū
čias kartu su skautais ir švęsti lietuviškus pa
pročius: papuošti stalus šiaudais ir giedoti ka
lėdines giesmes.

IŠ savo tėtės pasakojimų sužinojau, kad 
mes Kalėdas praleidžiame truputį kitaip negu 
Lietuvoje. Lietuvoje Kalėdos nesibaigia po 
pirmos dienos, jos trunka žymiai ilgiau. Žmo
nės aplanko gimines, gieda giesmes, daugiau 
pasiruošia ir dalyvauja 
religinėse apeigose. Čia po 
pirmos Kalėdų dienos vėl 
visi bėga į parduotuves. 
Čia nėra per daug laiko 
praleisti su šeima, gim
inėmis ar artimaisiais. 
Manau, kad be dovanų 
žmonės gražiau praleidžia 
Kalėdų šventes. Galėtume 
ir mes daugiau dėmesio 
kreipti į tikrą Kalėdų pras
mę, daugiau į religiją, 
šeimą.

Aneta Krakauskaitė
(Toronto Aukštesniųjų 

lituanistinių kursų 2003 m. 
abiturientė).

Kalėdų sapnas
Prieš kelerius metus visa mūsų šeima bu

vo susirinkusi pas mus Kūčių vakarienei. Mes 
tik tais metais buvome atsikraustę į Torontą. 
Visi vaikai buvome atsisėdę viename stalo ga
le, o visi suaugusieji — kitame.

Kaip ir visos lietuvių šeimos, valgėme vi
sus Kūčių patiekalus. Prieš pradedant valgyti, 
mes visi pasimeldėme ir laužėme plotkeles. 
Man visada labai patinka, nes mes visi vaikai 
didelius gabalus nusilaužiame, o mūsų tėvai ir 
močiutės ir seneliai - labai mažiukus.

Mūsų Kūčių stalo valgiai susideda iš buro
kų sultinio su baravykų koldūnėliais, kelių rū
šių silkių, įdarytos žuvies, grybų, vinigreto, 
aguonų pieno, prieškučių, kisieliaus ir vaisių 
kompoto. Man labiausiai patinka žuvis, prės- 
kučiai ir vaisių kompotas, o silkės visai ne! Po 
vakarienės mes visi kartu važiuojam į Mišias. 
Visi mažiukai užmiega, o man nusibosta, nes 
noriu greičiau grįžti namo ir sekantį rytą pa
žiūrėti ką Kalėdų senelis man paliko.

Tą naktį aš negalėjau užmigti. Buvau per 
daug susijaudinusi ir tik galvojau apie rytojų. 
Pagaliau užmigau, bet susapnavau labai keistą 
sapną. Aš miegojau ir kažką girdėjau ant sto
go. Tyliai nuėjau prie lango pasižiūrėti, ir stai
ga kažkas nukrito nuo viršaus. Aš išsigandau 
ir pažiūrėjus žemyn pamačiau, kad kažkas di
delio ir tamsaus ten guli. Gal ten žmogus? O 
gal koks gyvulys? Greitai nuskubėjau i virtuvę 
pasižiūrėti iš arčiau, bet kai atidariau duris, 
ten jau nieko nebebuvo.

Sekantį rytą, mano broliukas prikėlė ma
ne anksti, nes skubėjome atidaryti dovanas. 
Aš buvau taip laiminga visomis gautomis do
vanomis. Prieš važiuojant į šventovę prisimi
niau ką vakar naktį sapnavau. Greitai nubė
gau į kiemą ir pamačiau pėdsakus ten, kur at
rodė kad kažkas krito.

Ar tikrai taip įvyko, ar tai buvo tik mano 
vaizduotė???

Vaiva Karaite
(2003 metų Toronto aukštesniųjų 

lituanistinių kursų abiturientė)

Toronto Maironio mokyklos mokiniai dainuoja
Nuotr. D. Skukauskaitės
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AtA
ILONAI SMALENSKIENEI

atsiskyrus su šiuo pasauliu,
giliai užjaučiame skausme likusius šeimos narius
- motiną MARIJONĄ, dukrą ONUTĘ, brolį 
ALFREDĄ ir visą giminę -

Algis, Irena ir Aleksas Vitkai,
Aldona Vitkienė

AtA
PETREI DUBAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos dukrai sesei skautininkei VALENTINAI 
GRYBIENEI, jos šeimai ir artimiesiems giliausią 
užuojautą reiškia -

Toronto skautininkių/skautininkų
draugovė

AtA

ELENAI DAILYDIENEI
iškeliavus amžinybėn,

jos sūnui skautininkui ARŪNUI DAILYDEI ir 
visiems šeimos nariams nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia -

Toronto ska utininkiųjska utininkų 
draugovė

AtA
ILONAI SMALENSKIENEI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą ONUTĘ, motiną 
MARIJĄ JANELIŪNIENĘ, brolį ALFREDĄ 
su šeima ir visus artimuosius -

Žibutė ir Stepas Ignatavičiai,
Birutė Ignatavičienė

Kryžių paroda
Parodoje Rygoje supažindinama su Lietuvos 

kryždirbystės tradicija
Rygos Užsienio meno 

muziejuje 2004 m. gruodžio 
10 dieną atidaryta paroda Se
nieji Lietuvos kryžiai, kurioje 
pirmą kartą užsienyje išsamiai 
supažindinama su Lietuvos 
kryždirbystės tradicija. Joje 
rodomi tautodailės darbų rin
kinys iš Valstybinio Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio 
muziejaus.

Parodą atidarė Lietuvos 
ambasadorius Latvijoje Os
valdas Čiukšys. Jis pasidžiau
gė, kad unikalus lietuvių tau
tos kultūros paveldas tampa 
prieinamas užsienio meno ir 
kultūros istorijos mylėtojams 
bei specialistams. Pasak am
basadoriaus, paroda sudaro 
progą ne tik pažinti pasauli
nės reikšmės kultūros verty
bes, bet ir perprasti jose įam
žintą lietuvių tautos pasaulė
jautą pagoniškosios ir krikš
čioniškosios kultūros sankir
toje. Paroda surengta ben
dromis Latvijos _ ir Lietuvos 
muziejų bei Lietuvos ambasa
dos Latvijoje pastangomis. 
Valstybinis' M. K. Čiurlionio 

AtA
ELENAI DAILYDIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą 
JŪRATĘ, sūnus ARŪNĄ ir KASTYTĮ su 
šeimomis -

“Šatrijos” skaučių tuntas, “Rambyno” skautų tuntas
“Romuvos” valdyba

meno muziejus saugo tradici
nės lietuvių kryždirbystės pa
minklus. Jo fonduose sukaup
ta didelė ir vertinga rodinių 
kolekcija, kurią sudaro medi
nės koplytėlės, metaliniai kry
žiai ir medžio skulptūros, su
kurtos XVII-XX šimtmetyje. 
Parodai. Rygoje atrinkti įdo
miausi rodiniai: koplytėlės su 
šventųjų figūromis, kaltiniai 
kryžiai, bareljefai bei kryždir
bystės ikonografijos pavyz
džiai — senosios fotografijos ir 
piešiniai.

2001 metų gegužės 18 
dieną Jungtinių Tautų švieti
mo, mokslo ir kultūros orga
nizacija (UNESCO) paskelbė 
pirmuosius devyniolika Žmo
nijos nematerialaus ir žodinio 
paveldo šedevrų. Į jų sąrašą 
yra įtraukta ir Lietuvos kryž- 
dirbystė bei kryžių simbolika. 
Paroda Rygoje veiks iki 2005 
metų vasario 6 dienos.

LR URM informacijos ir 
viešųjų ryšių departamentas, 

Informacijos ir spaudos 
skyrius, tel. 2362-451

Tėviškės žiburiams aukojo: 
$500 - J. V. Margis; $100 - J. 
Vaidotas, J. Budnikas, R. Sla
vickas; $60 - J. Bitneris; $50 -1. 
Rekštis, A. Laurinaitis, R. Da
nielius, dr. J. Sungaila; $40 - E. 
Abromaitis; $30 - P. Stauskas, 
kun. I. Urbonas; $20 - A. Vai- 
tiekaitis; $10 - J. Statkevičius, 
J. Aleknevičius; $6 — J. Kiškū- 
nas, B. Maziliauskienė; $5 - A. 
Pesys.

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $66 - E Bočiūnas; $65 - 
P. Puidokas, J. Tamulėnas; $60 
- J, P. Barakauskas, D. Bara- 
kauskas, J. Bušauskas, B. Rup
eikas, V. T. Sičiūnai, dr. B. Vi
dugiris, S. Ivanauskas, A. Lan
gas, G. Tarvydas, B. Pivoriūnas, 
R. Taunys, J. Stankus, J. Jonai
tis, L. Baltutis, A. Kručas, V. 
Skukauskas, V. Starkus, D. Ei- 
dukas, B. Kaminskas, E. Bene- 
tis, B. Stankaitis, J. Bėžys, J. 
Kiškūnas, J. Ažubalis, A. Bur- 
bulevičius, A. Bentnorius, S. 
Kėkštas, E. Karosas, A. Sakavi
čius, J. Jurkus, A. Lukas, W. 
Mastis, A. Monstvilas, J. Kriau- 
čeliūnas, V. Goldbergas, V. 
Dauginis, V. Butrimas, J. Vasys, 
A. Kalnėnas, dr. P. Vytė, L. 
Rimkevičius, O. Dalindaitė, A. 
Leparskas, A. Dainora, A. Ka- 
napka, L. Šimonėlis, I. Ulpa, 
M. R. Rusinai, J. Bitneris.

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100 — Z. Dzikas, M. 
Venskus, A. Rukšys, V. Kaz
lauskas, E. Sakas-SĮuder, J. 
Dragūnas; $80 - N. Šviežikas, 
A. Plėnys; $75 - A. Smolskis, 
A. ‘Latvaitis; $70 - J. Statkevi
čius, J. V. Margis, A. Draugelis, 
I. Genys, N. Paulaitis, L. Kul
nys, J. A. Vaškevičius, J. Vinge
lis, A. Godelis, P. Stauskas, S. 
Šimoliūnas, B. Januška, D. Ka
rosas, kun. R. Krasauskas, J. 
Sinkevičius, S. Laimikis, P. Za- 
ranka.

Nuoširdus ačiū už paramą - 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumera
toriams ir visiems, kurie, siųs
dami reguliarią prenumeratą 
prideda ir auką.

PAREMKITE Tėviškės 
žiburius auka, rėmėjo ar gar
bės prenumerata, testamen
tiniu palikimu.

Iš anksto dėkingi - 
TŽ leidėjai

PADĖKA
AtA

JUOZUI BLEKAIČIUI
mirus 2004 m. lapkričio 19 d.,

nuoširdus ačiū klebonui kun. A. Šarkai, OFM, už suteik
tą ligonio sakramentą, gedulines Mišias ir paguodžiantį 
pamokslą, už palydėjimą į amžino poilsio vietą. 
Dėkojam L. Turūtaitei ir V. Mašalui už gražų giedojimą 
Mišių metu ir karsto nešėjams.

Dėkingi liekame tiems, kurie lankė velionį ligoninė
je, pareiškė užuojautas, dalyvavo laidotuvėse. Nuošir
džiai dėkojam E. Gudinskienei už surinktas aukas 
Lietuvos našlaičiams, ačiū visiems, kurie aukojo. Dėko
jame B. Mačiui už paruoštus pietus.

Jūsų nuoširdumas visuomet pasiliks mūsų 
atmintyje -

Žmona Konstancija, sūnūs - Sigitas, 
Algirdas, Gedas, Romas

I 
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UŽSIPRENUMERUOKITE ■ 1
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” !

Norintiems susipažinti “Tėviškės žiburiai” '
siunčiami nemokami šešias savaites '

I
Vardas, pavardė

------- :------------------------------------------------------------------------ I
Gatvė

Miestas . Provincija/Valst. Pašto kodas g

Telefono numeris E-pašto adresas

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
L5C 1T3, Canada



2005.1.11. Nr.2 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 15
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Kanados lietuvių bendruo

menės krašto valdybos iniciaty
va buvo suruošta iškilminga 
buvusio Lietuvos generalinio 
garbės konsulo Hario Lapo ir 
jo žmonos Gražinos pagerbimo 
vakarienė. Praeitų metų gruo
džio 16 d. vakarą Prisikėlimo 
parapijos salėje ponus Lapus 
sutiko daugiau kaip 60 Bend
ruomenės vadovų ir visuome
nės darbuotojų. KLB KV pirm. 
Rūta Žilinskienė ir Ryšiams su 
apylinkėmis komiteto pirm, 
kun. Vytautas Staškevičius at- 
vykusiems p. Lapams prisegė 
gėles, o vakaro vadovė KLB 
KV vicepirm. Vida Stanevičie
nė pakvietė visus į salę ir papra
šė prel. Edį Putrimą palaiminti 
stalą ir dalyvius.

Po skanios vakarienės KLB 
KV Kultūros komiteto pirm, ir 
ilgus metus Bendruomenei va
dovavęs Algirdas Vaičiūnas su 
humoru nušvietė buv. konsulo 
Hario Lapo darbus ir Krašto 
valdybos bei visų bendruome
nei priklausančių lietuvių vardu 
jį pasveikino padėkodamas už 
puikų bendradarbiavimą. KLB 
KV pirm. Rūta Žilinskienė, pa
sveikinusi H. Lapą įteikė padė
kos lentelę, o žmonai Gražinai 
puokštę rožių. Visų dalyvau
jančių vardu Vida Stanevičienė 
įteikė gražų įrėmintą Kazimie
ro Manglico paveikslą su įrašu: 
“Gerbiamam Hariui Lapui - už 
jūsų paaukotą darbą Lietuvos iš
laisvinimui ir jos gėrybei. Dėkinga 
Kanados lietuvių bendruomenė”, 
o Visuomeninio komiteto pirm.- 
Elona Punkrienė - knygutę su 
dalyvaujančių sveikinimais. 
Buvusį konsulą sveikino naujai 
generalinio garbės konsulo 
pareigas perėmęs Liudas Matu
kas, pažadėdamas sekti jo ta
kais. Dar sveikino: Lietuvos

Toronto daugiakultūrinės 
veiklos pirmūnas Daniel lan- 
nuzzi mirė Romoje, Italijoje 
2004 m. lapkričio 21 d. Jis — ita
lų kilmės, gimęs Montrealyje 
1934 m., buvo italų laikraščio 
Corriere Canadese steigėjas ir 
leidėjas, kitų etninių laikraščių 
(pvz. ispanų ir portugalų) savi- 
ninkas-leidėjas, vadovavęs bend
rovei Multimedia Nova Corp., 
taip pat pradininkas daugiakal
bių programų per CITY-TV 
stotį septintu dešimtmečiu, o 
nuo 1979 m. įsteigė CFMT-TV 
daugiakultūrinę televizijos pro
gramų stotį “Canada’s First Te
levision” (dabar OMNI). D. 
lannuzzi buvo premijuotas 
“Order of Ontario” (1989) ir 
“Order of Canada” (1990) - or
dinai suteikti už nepaprastą 
bendruomeninę veiklą.

I ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kalėdiniu laikotarpiu 
visur pastebimas žymiai di
desnis kiekis šiukšlių, dau
giausia nuo gaminių pa
kuotės. Vadinamas “over- 
packaging” kainuoja varto
tojams apie $300 per me
tus, o dar ir pripildo sąvar
tynus medžiaga, kuri ne
pasinaikina ir užima daug 
vietos. Aplinkosaugos vei
kėjų organizacija “Sierra 
Club of Canada” (SCC) 
skelbia, kad galima su
mažinti pakuotės pertek
lių, jeigu aplinkosaugos mi- 
nisteris Stephane Dion ir 
Aplinkosaugos ministerių 
taryba (CCME) šiuo klau

kankinių parapijos klebonas ir 
'Kanados kunigų vienybės pirm, 
prel. Jonas Staškevičius, Kana
dos lietuvių fondo tarybos 
pirm. Arūnas Pabedinskas, Ka
nados lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. Saulius Simonavičius, 
KLB Toronto apylinkės pirm. 
Danutė Garbaliauskienė, Prisi
kėlimo parapijos klebonas kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
Toronto Lietuvių Namų ir 
“Labdaros” slaugos namų val
dybos pirm. dr. Raimundas Za- 
bieliauskas, Toronto šaulių var
du Vytautas Pečiulis, vilniečių 
vardu Bronius Saplys ir buvęs 
KLB KV pirm. Algis Pacevi- 
čius, kuris labai plačiai ir vaiz
džiai papasakojo apie H. Lapo 
pastangas ir darbus atgaunant 
Lietuvai nepriklausomybę, o ją 
atgavus - pozityvų darbą ir pa
galbą. Visuomet Lietuvą matęs 
ir piešęs šviesiai, optimistiškai. 
Pabrėžė jo žmonos Gražinos 
nenuilstamą pagalbą ir paskatą.

H. Lapas padėkojo KLB 
KV už įspūdingą atsisveikinimo 
vakarienę ir dovanas, dėkojo 
visiems talkininkams, ypatingai 
savo žmonai Gražinai, kuri bu
vo jo visas “štabas“. Paaiškino, 
kad nutarė atsistatydinti, kol 
dar gali stovėti gan stipriom ko
jom. Pabaigoje visi dalyviai su
giedojo “Ilgiausių metų”. DIv.

Šiaurės Amerikos Ateiti
ninkų taryba, sveikindama Tė
viškės žiburius šv. Kalėdų pro
ga, atsiuntė $25 (JAV) auką. 
Dėkingi laikraščio leidėjai labai 
įvertina tokią paramą savajai 
spaudai.

A. a. Jadvyga Barzdaitienė 
savo testamentu parėmė Tėviš
kės žiburių leidybą. Auka $1,000, 
kartu su advokato V. E. Ru- 
dinsko sudarytų dokumentų 
kopijomis, gauta iš testamento 
vykdytojos Stella Ūkelis. Laik
raščio leidėjai nuoširdžiai dė
koja už stambią paramą.

NUOŠIRDŽIAUSIĄ PA
DĖKĄ reiškiame Prisikėlimo 
kredito kooperatyvo valdybai 
už mums paskirtą auką.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjunga

055^5

simu nustatytų standartą 
dėl pakuotės medžiagų 
kiekio ir pakartotinio me
džiagų panaudojimo gali
mybių. Ontario provincijos 
SCC skyrius siūlo gyvento
jams pasiųsti ministeriui 
paraginimus “Reduce Pack
aging Now Please”, kuriuos 
sausio mėnesį bus galima 
atsispausdinti iš SCC tink- 
lalapio ir pasiųsti nemoka
mai ministeriui. (Nieko ne
kainuoja paštą siųsti par
lamento nariams). Infor
macija teikia Rod Muir - 
telefonu 416 535-9918, ei. 
paštu rodmuir(a)sympa- 
tico.ca. Inf.

PARAMA 2004 metais grąžino savo nariams

DAUGIAU KAIP 
$680,000

Lietuvių kredito kooperatyvo “PARAMA” valdyba praneša, 
kad užbaigus 2004 metus su geru pelnu, valdyba išmokėjo 

savo nariams:
■ Už investicijas (GIC, terminuotus indėlius ir taupymo Sąskaitas) 

25% papildomų palūkanų - $354,000

■ Už asmenines ir nekilnojamo turto paskolas grąžinta 
8% sumokėtų palūkanų - $327,000

Pinigai tiesiog pervesti į kasdienines narių sąskaitas

AUDRIUS ŠILEIKA, valdybos pirmininkas
PARAMA

MAŽOSIOS LIETUVOS 
FONDUI aukojo: enciklopedijos 
rengimui: $300 - S. ir J. Sendži- 
kai; $250 - Er. Petrus (iš viso 
$1,700); $200 — Ir. Meiklejohn 
(iš viso $1,780); $150 - dr. J. 
Vingilis (iš viso $850); $116.83 
- Bristol Meyers Squibb Co. 
a.a. A. Pėteraitienės atmini
mui; po $100 - Aid. Švarcienė 
(JAV), J. A. Šimkus (iš viso 
$200), A. Veselkienė (iš viso $1, 
075), F. Mockus (iš viso $550) 
a.a. Vidos 3-jų met. prisimini
mui; $30 - B. Nagienė a.a. A. 
Pėteraitienės atminimui. Kara
liaučiaus krašto mokykloms: 
$300 - Išganytojo parapijos 
moterų dr-ja (iš viso $1,450); 
$120 — A. Masionienė (iš viso 
$490) dovanos gimimo dienos 
proga; $50 - Aid. Veselkienė (iš 
viso $1,075). Kitiems fondo už
mojams ir reikalams: $1,500 - 
“Talka” Hamiltono kredito ko
operatyvas (iš viso $7,050); 
$300 - St. Jaugelis (iš viso $1, 
450); $200 — H. Lapas (iš viso 
$900); $150 - Er. Petrus (iš viso 
$1,700); po $100 - Br. Stundžia 
(iš viso $340), G. Jocienė (iš vi
so $2,400), L. Balsienė (iš viso 
$1,980), A. Bumbulis (iš viso 
$2,650); $50 - P. Kravecas (iš 
viso $100).

Nuoširdi padėka visiems 
aukotojams. Sveikiname naujus 
narius Sofiją ir Juozą Sendži- 
kus, susižavėjusius mūsų encik
lopedija, pagarba Aldonai Ve- 
selkienei, stojusiai į mecenatų 
eiles. MLF valdyba

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroniniu 
paštu - tevzib@pathcom.com

Mums, lietuviams, šiandieną 
sava spauda yra reikšmin
giausias religinis ir tautinis 
bastionas.

Bernardas Brazdžionis

Šaukiamas VASARIO 16-tos GIMNAZIJOS
-__buvusių mokinių _
/ F SUVAŽIAVIMAS \
L— 2005 m. vasario 24 d. —*

Lietuvių klube - Lithuanian American Hali, 4880 46th Ave North, 
Saint Petersburg, FL, 33714, tel. 727 525-2924.

NUMATOMA-susipažinimo vakaras ir iškilminga vakarienė 
su šokiais. Tikimasi, kad bus smagu vėl susitikti ir prisiminti pra
leistas dienas Vasario 16-tos gimnazijoje. Labai svarbu gausiai 
dalyvauti. Vasario mėnesį Floridoje labai puikus oras.

PRAŠOM ĮAU DABAR APIE DALYVAVIMĄ PRANEŠTI:
VALEI MAJAUSKA1TEI-VVEINHOEFER, 

8421 29th Street East, Parish, FL, 34219, tel. 941 776-3634 arba VYTAUTUI BIRETAI,
199 Sylvan Ave, Toronto, ON, Ml E 1A4, Canada, 
tel. 41 6 261 -4312, el. paštas: vbireta@rogers.com. 
Suvažiavimo rengėjai: V. Majauskaite-Weinhoefer, 

Aldona Gasnerienė-Andriulienė ir Vytautas Bireta. Inf.

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

REIKALINGA moteris prižiū
rėti 11-os mėnesių mergaitę 
Richmond Hill rajone nuo 
2005 m. gegužės. Skambinti tel. 
905 884-0215.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa- 
rūpinu keliaujantiems Į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808-ext 26 dienos metu.

JOTVA CONSTRUCTION. Atlie
ki! staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, “plumbing” 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 272-8323 arba 416 882- 
8531.________________________ _
ČESLOVO SENKEVIČIAUS 
knygą (vedamųjų rinkinį) Pen
ki taškai... galima gauti pas 
spaudos platintojus Anapilio ir 
Prisikėlimo parapijų knygy
nuose arba Tėviškės žiburiuose.

CLEAN FOREVER. Valome 
kilimus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu - 
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet 
kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

“BALTIC TREE SERVICE”. 
Genėju ir apsaugau nuo ligų 
bei kenkėjų visų rūšių me
džius, krūmus pigiai ir tvarkin
gai. Pagražinsiu jūsų kiemo 
vaizdą. Danius Lelis tel. 647 
519-2299(nešiojamas).

http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
mailto:vbireta@rogers.com
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« TOROIVT®^
Anapilio žinios

— Sausio 9, sekmadienį, pa
maldose prisiminėme 1991 m. 
Sausio tryliktąją, kada sovietų 
tankai bandė užgniaužti Lietu
vos nepriklausomybę, o ją gynė 
ir žuvo beginkliai Lietuvos 
žmonės.

- Praeitą savaitgalį Lietu
vos kankinių šventovėje Naujų
jų metų dienos Mišiose giedojo 
Lilijos Turūtaitės vadovaujami 
“Angeliukai” su “Dainos” cho
ro vyrų dalimi.

— Punske šiomis dienomis 
mirė a.a. Kostas ir Petras Pi
kiai, broliai mūsų parapijiečių 
Eugenijos Vaitkienės ir Julijos 
Čeplienės, o a.a. Kostas - tėve
lis mūsų parapijietės Violetos 
Ramanauskienės.

- Sausio 30, sekmadienį, 
šaukiamas visuotinis parapijos 
susirinkimas parapijos salėje 
po 11 v.r. Mišių. Prašome kuo 
daugiau parapijiečių tą dieną 
atvykti į 11 v.r. Mišias, kad ga
lėtumėte susirinkime dalyvauti. 
Parapijos tarybos sekcijas pra
šome iki to laiko sušaukti savo 
posėdžius ir paruošti praneši
mus susirinkimui. Finansinį pa
rapijos pranešimą padarys mū
sų naujoji finansų taryba.

- Ateinantį sekmadienį bus 
antroji rinkliava Indijos vande
nyno pakrantėse nukentėju- 
siems. Tai rinkliavai naudojami 
ShareLife vokeliai. Iki šios 
datos ShareLife arkivyskupijoje 
tam reikalui jau surinko $250, 
000. Pati arkivyskupija iš savo 
iždo dar paaukojo $250,000. 
Visi surinkti pinigai yra perve
dami per Kanados katalikų 
“Development and Peace” or-

. ganizaciją tarptautinei katalikų 
“Caritas” organizacijai, kuri tu
ri savo skyrius įvairiose šalyse ir 
jau dabar rūpinasi nukentė
jusiais.

- Anapilio knygyne galima 
įsigyti C. Senkevičiaus knygą 
Penki taškai, naujausią numerį 
žurnalo Lithuanian Heritage ir 
J. Baltrušaitytės bei V. Marcin
kevičiūtės paruoštus lietuvių- 
anglų ir anglų-lietuvių kalbų 
žodynėlius.

- Mišios sausio 16, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Petrą 
Bražuką; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 2 v.p.p. už a.a. Petr^ ir 
Ireną Šimonėlius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje sausio 
15, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Emiliją Stosienę.

Kanados baltiečių federacijos posėdis įvyko 2005 m. sausio 8 d. 
Latvių kultūros centre. Nuotraukoje (iš d.) buvęs KBF pirm, 
estas John Pahapill, naujas pirm, latvis Martin Sausins, KLB 
vicepirm. Vida Stanevičienė, KLB specialių projektų vadovas 
Petras Meiklejohn

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias solo giedojo 
Anita Pakalniškytė-Puodžiū- 
nienė. Šį sekmadienį giedos 
parapijos suaugusių choras, 
sausio 23 - “Retkartinis”, o 
sausio 30 d. parapijos jaunimo 
choras.

- Sausio 6 d. palaidota a.a. 
Ilona Janeliūnaitė-Smalens- 
kienė, 53 m. Paliko dukrą Onu
tę, mamą Marijoną, brolį Alf
redą ir buvusį vyrą Rimą Sma- 
lenską.

- Pakrikštytas Jacob Mi
chael, Rasos (Povilavičiūtės) ir 
Michael Sharkey sūnus.

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

- Nuo “Tsunami” antplū
džio nukentėjusiems parapijie
čiai suaukojo $9,220. Aukas 
šiam tikslui galima aukoti per 
parapiją ir toliau. Kanados val
džia padvigubino aukas savo 
prisidėjimu tik iki sausio 11d.

-Jūratės Lansbergytės, ku
ri atvyksta į Otavą Vasario 16- 
tos proga, vargonų muzikos 
koncertas šios parapijos šven
tovėj vyks vasario 19 d., 4 v.p.p. 
Šalia lietuviškos ir religinės 
vargonų muzikos, “Volungės” 
choras giedos religines giesmes 
su Gavėniai pritaikytais šv. 
Rašto skaitiniais.

— Parapijos biblioteka, ku
riai vadovauja Gražina Lauri
naitytė ir Gitana Budvytytė, 
veikia pirmą ir trečią mėnesio 
sekmadienį nuo 9 v.r. iki 12 v.p. 
p. Parapijos bibliotekos statyba 
buvo finansuota Genovaitės 
Kuzmienės, jos a.a. vyro Stasio 
Kuzmo atminimui. Pastaruoju 
metu Genovaitė Kuzmienė pa
aukojo $5,000 taip pat jos a.a. 
vyro Stasio atminimui, bibliote
kos įrengimams ir naujų knygų 
pirkimui.

- Parapijos kavinė po šven
čių pertraukos vėl veikia įpras
ta tvarka. Šalia lietuviškų val
gių, galima nusipirkti ir iš Lie
tuvos importuotų maisto gami
nių - juodos duonos, grybų, 
konservuotų rūkštynių ir kt.

- Mišios sekmadienį, sau
sio 16: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Rimą Strimaitį; 10.45 v.r. už 
Vytautą ir Mariją Blažaičius, 
už a.a. Joną Dirmantą ir už 
Sausio 13 prie Televizijos bokš
to Vilniuje žuvusius lietuvius; 
12.15 v.p.p. už a.a. Juozą Vyš
niauską.

. Lietuvių Namų žinios
— Sausio 9 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 150 sve
čių.

— Labdaros valdybos narių 
ir Lietuvių Namų valdybos na
rių posėdis įvyks sausio 26, tre
čiadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų 
seklyčioje.

- Klaipėdos krašto atvada
vimo minėjimas rengiamas sau
sio 16, sekmadienį, 2 v.p.p. To
ronto Lietuvių Namuose. Kal
bės L Adomavičienė. Bus rodo
ma vaizdajuostė Klaipėda — pra
eitis ir dabartis. Papildomus ko
mentarus apie Klaipėdos uostą 
pateiks jūrininkystės knygų au
torius B. Stundžia.

- Balandžio 9 d. įvyks Me- 
džiotojų-žūklautojų klubo “Tau
ras” tradicinis metinis balius.

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

- LN Kultūros komisija yra 
gavusi vertingų, naujai išleistų 
knygų iš Lietuvos. Taip pat 
daug įvairių vaizdajuosčių. 
Skambinti tel. 416 769-1266.

- “Lokyje” galima gauti 
medaus, duonos ir kitų lietu
viškų maisto gaminių. Teirautis 
tel. 416 534-8214.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a.a. G. 

Misevičiūtės-Repšienės atmini
mui $20 aukojo L. Balsienė. 
Slaugos namų komitetas dėko
ja visiems už aukas. Jos priima
mos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

Išganytojo parapijos žinios
— Šį sekmadienį pamaldos 

9.30 v. ryto, kurias ves parapi
jos tarybos narys Paulius Kra- 
vecas.

— Sekmadienį, sausio 23 
pamaldų nebus. ’

Maironio mokyklos žinios
— Sveiki sugrįžę prie knygų 

ir draugų! Tegu 2005 metai bū
na -sėkmingi visiems moki
niams, mokytojams ir tėvams!

- Dėkojame Pauliui Kurui, 
kuris paaukojo laimikių kalėdi
nei loterijai.

- Sveikiname Ireną Pet
rauskienę, kuri įsijungė į 
mokytojų tarpą.

— Tėviškės žiburiuose rasite 
naują skyrių - “Jaunimo žodis”. 
Galėsite skaityti jame mokinių 
kūrybą, pamatyti nuotraukų. 
Skyriui medžiagą renka moky
toja Dana Skukauskaitė. Pir
mutinis pasirodė sausio 5 d.

Živilė

Šv. Jono lietuvių kapinių 
Kelių asfaltavimo vajui aukojo: 
$100 - J. Baliūnas, R. Žilinskie
nė (savo tėvelio a.a. Jono Bleiz- 
gio XXX mirties metinių atmi
nimui).

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo R. Žilinskienė 
(savo tėvelio a.a. Jono Bleizgio 
XXX mirties metinių proga).

“Gintarėlių” chorui $50 
aukojo S. Steigvilienė.

Toronto vyrų choras 
“Aras”, vadovaujamas Lilijos 
Turūtaitės, rengia koncertą 
Lietuvių Namuose sekmadienį, 
vasario 13. V.R

A.a. Pauliui Augėnui mirus 
Lietuvoje, užjausdama jo sesu
tę Liną K. Urbonienę, Ona 
Juodikienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

M MONTREAL

Montrealio Lietuvių virimo klubo nariai lapkričio 17 d. mokėsi gam
inti lietuviškus Kūčių patiekalus. Iš k.: M. Vienožinskis, koordina
torė D. Jaugelytė-Zatkovic, koordinatorė J. Adamonytė, V. Bulotienė, 
A. Verbylaitė-Zicha, R. Lietuvininkaitė-Pingitore, D. Bulota, E. 
Gudaitė, V. Lietuvninkaitė Nuotr. D. Bulotos

Aušros Vartų parapijos žinios
Aušros Vartų parapijoje 

pajamų mokesčių lapeliai bus 
išduodami sekmadieniais po 
pamaldų, “Rūtos” klube tre
čiadieniais, arba klebonijoje iš 
anksto susitarus.

Parapijos organizacijos 
kviečiamos iš ankso nustatyti 
šiais metais vyksiančių savo 
metinių švenčių, susirinkimų 
bei parengimų datas.

A.a. Bronius Kirstukas, 
82 m. amžiaus, mirė sausio 5 
d. Gedulinės Mišios sausio 10 
d., 11 vai. Aušros Vartų šven
tovėje. Velionis buvo ilgame
tis bendruomenės ir šaulių 
kuopos narys. Liko duktė Bi
rutė su šeima, sūnus Valdis, 
du vaikaičiai, brolis su šeima 
Lietuvoje ir kiti giminės bei 
artimieji. D.S.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Sausio 5 d. Otavoje mi
rė buvusi montrealietė a.a. 
Elena Marija Dalmotienė, 83 
metų, žmona a.a. Jono Dal- 
moto. Liūdi sūnus Dainius su 
žmona Jayne (Otavoje), au
gintinė Rūtą Kuzaitytė su šei
ma j^Montrealyje). Laidotuvės 
iš Šv. Kazimiero šventovės 
Montrealyje sausio 10 d. Pa
laidota šalia anksčiau mirusio 
savo vyro Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Jos atmini
mui šeima prašė aukoti Lietu
vių našlaičių fondui arba Ka
nados lietuvių fondui.

- Po Kalėdų atostogų 
“Auksinis ratelis” rinksis ket
virtadienį, vasario 3. Visi pen
sininkai kviečiami atsilankyti. 
Suėjimas nuo vidurdienio iki 
4 vai. p.p.

— Šv. Elzbietos dr-jos 
pirmasis šių metų susirinki
mas įvyks sekmadienį, vasario 
6. Narės prašomos atsinešti 
narių knygutes, užsimokėti 
2005 m. mokestį. Pirm. J. Ber
notienė atsistatydina, todėl 
bus rinkimai. Narės labai 
dėkingos J. Bernotienei už jos 
darbštumą ir iniciatyvą per 
pastaruosius dvejus metus.

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

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

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

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

- Šv. Onos dr-jos susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 13. Narės prašomos užsi
mokėti šių metų mokestį, o 
taip pat atnešti pyragų. VL

“Litas” išsiuntė kiekvie
nam nariui dienotvarkei žy
mėti knygutę (agenda). Ši 
knygutė ir kalendorius turi 
“logo” (Rasos Pavilanienės 
projektas)., Taip pat “Lito” 
metiniame susirinkime (2005 
m. balandžio 30 d.) kiekvienas 
dalyvis prisiminimui gaus spe
cialią dovanėlę. “Litas” ruošia 
šeimoms ir jaunesniems gegu
žinę 2005 m. gegužės 14 d. 
miesto parke. Tam bus suda
rytas atskiras komitetas. Nori
ma įjungti skautus ir lietuviš
ką mokyklą. Pagrindinė “Li
to” šventė-pokylis bus 2005 
m. spalio 1 d.

Pradėdama savo 50-metį 
Montrealio lietuvių kredito 
unija “Litas” išleido narių vai
kų iliustruotą 2005 m. kalen
dorių. Piešiniai yra šių vaikų: 
Anton Motivans (9 metų) -. 
sausis; Aleksa Beniušytė (7 
metų) - vasaris; Emilija Vaz- 
linskaite-Chrenowski (4 me
tų) - kovas; Kayla Piečaitytė 
(13 metų) - balandis; Angelė 
Vienožinskaitė (13 metų) - 
gegužė; Ariana Čičinskaitė- 
Castanheiro (7 metų) - birže
lis; Lina Jaugelytė-Zatkovic 
(8 metų) - liepa; Andrius Be- 
nušis (8 metų) - rugpjūtis; 
Thomas Gumpert (9 metų) - 
rugsėjis; Renata Piečaitytė (6 
metų) - spalis; Elena Moti
vans (11 metų) - lapkritis; 
Dainava Jurkutė-Blayney (6 
metų). Tema buvo “Mano lie
tuviškas pasaulis”. Kiekvie
nam dalyviui išsiųstas mažas 
čekis kaip padėka.

Andrius Gaputis
Nijolė Bagdžiūnienė iš

siuntė 1000 Kalėdų senelio 
laiškų Lietuvos vaikučiams.

J. C. Grigeliai “Vaiko tė
viškės namams” paaukojo $50 
a.a. Mary Dzygala ir Irene 
Birmingham atminimui.

Montrealio lietuvių 
kredito unija


