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Jam tiek — man tik tiek...
Pinigų visiems reikia. Nedaug yra žmonių 

(jeigu tokių iš viso yra), kurie sakytų, kad jiems pinigų 
nereikia. Net ir pasakų karalius lenkėsi pasiimti pa
mestą centą.

GYVENIMO “pasakoje” yra daugiau karalių 
negu pamestų centų, nes pinigai stropiai saugo
jami, kad jie nesimėtytų arba lengvabūdiškai 
nebūtų švaistomi. Pinigo įvertinimas paprastai priklau

so nuo to, kaip jis įsigyjamas. Uždirbtas visada bran
giausias. Paveldėtas ar dykai gautas nebe toks brangus. 
Paaukotas — simbolinis pritarimo ženklas. Progų paau
koti geriems tikslams - tiesiog begalės. Vietoj gėlių, 
vietoj dovanų, net vietoj darbų skiriamos sumos sume
lės, kad reikalai būtų išspręsti ir viskas išlyginta kaip 
pridera bendraujant su pavieniais asmenimis ar grupė
mis. Per 50 metų išeiviškojo gyvenimo didesnės ar ma
žesnės aukos įvairiems reikalams ir tikslams tapo tvirtu 
pagrindu, ant kurio skleidėsi plati ir šakota lietuviškoji 
veikla. Pasitaikė ir didesnių įnašų į šimtines narių subū
rusias lietuviškas finansines institucijas, kurios kasmet 
skirsto palūkanų pajamas lietuvybės išlaikymui, o da
bar jau teigiamai atsiliepia ir į daugelį prašymų, gauna
mų iš Lietuvos. Taigi, sutelkti per ilgesnį laiką pinigai, 
suorganizuoti fondai atlieka reikšmingus darbus, ir rei
kia džiaugtis, kad jiems vadovauti darbuotojų netrūks
ta. Tačiau taip jau gyvenime dalykai klostosi, kad kur 
pinigai — ten ir nesutarimų daugiau. Ar galėtų kitaip 
būti, klausimas platus ir keblus. Kalbame apie tai kaip yra. 
TIE, kurie bendruosius pinigus dalina, dažnai bū

na “negeri”. Juk tų poreikių tiek daug, o vilčių 
dar daugiau. Organizacijų, sambūrių, grupių, 

projektų ir puikiausių sumanymų - ilgiausi sąrašai. 
Tikslai įdomūs, gražūs, naudingi. Bet kaip visus para
mos prašančius patenkinti? To, berods, dar nėra buvę, 
ir apie tai galėtų paliudyti visuomenęs išrinkti pinigų 
skirstytojai. Žvelgiant į tuos geruosius dalykus ir “nege
rus” lėšų dalintojus kyla klausimas, ar mes kartais ne 
per daug įsibėgėję su nepasitenkinimais bei įtarinėji
mais? Žinoma, pasitaiko reiškinių, į kuriuos yra būtina 
atkreipti dėmesį. Iškyla ir klausimų, kurių tinkamas iš
sprendimas neštų visiems naudos. Bet tiems rūpes
čiams išreikšti yra įvairių būdų bei priemonių, o ne vien 
tik metiniai narių susirinkimai, per kuriuos bandoma 
viską sužinoti ir išsiaiškinti. Kai ribotas darbotvarkės 
laikas to neleidžia, dažnai apkaltinami susirinkimų pir
mininkai, net įtarinėjant juos turint slaptų tikslų su val
dybomis ir pan. Šitokie ir panašūs reiškiniai drumsčia 
nuotaikas, kelia bereikalingą erzelį, o ypač veikia jau
nesnius žmones, galinčius suabejoti, ar iš viso savomis 
institucijomis verta pasitikėti? Pirmiausia įsidėmėtina, 
kad lėšų lietuviškai veiklai skirstytojai savo sprendimus 
daro atsižvelgdami į tos veiklos apimtį, bendruomeni
nių uždavinių poreikius, žinovų rekomendacijas. Rei
kia džiaugtis, kad tų keliamų nepasitenkinimų ar kriti
kų nėra daug. Daugelis tautiečių supranta, kas, kaip ir 
kodėl daroma. Manoma, kad kai kuriems susirinkimų 
dalyviams viskas “nėra aišku” tik todėl, kad jie norij>a- 
sirodyti esą aktyvūs. Tačiau viskam turi būti ribos. C.S.

Aplink šią remontuojamą Šv. Kryžiaus atradimo šventovę, 17-tame amžiuje buvo įrengtos 
35-ios Kryžiaus kelio koplytėlės - Kalvarijos. Ši Vilniaus dalis vadinama Jeruzale. 1962 m. 
dauguma šių koplytėlių buvo sovietų išsprogdintos. 1990 m. buvo pradėta jas atstatyti. Visas 
aplankyti reikia eiti 7 km Nuotr. I. Ross

Tušti pažadai vilioja rinkėjus
Verslininkas ar TYojos arklys?

Siame numeryje
Tušti pažadai vilioja rinkėjus -1,2 psl. 

Demokratijos ir diktatūros grumtis - 2 psl.
Popiežiaus žodis Lietuvai - 3 psl.
Iš antros Lietuvos grįžus - 4 psl.

Lietuvos praeitis erdviame pastate - 5 psl.
Lietuviai į altoriaus garbę - 5 psl.

Du žymūs chorai - dvi vadovės - 8 psl. 
Gimtadienio tortas su 3 žvakutėmis - 9 psl.

IGNAS MEDŽIUKAS
Lietuvoje nerimą sukėlė 

Viktoro Uspaskicho sukurta 
Darbo partija, kuri seime tu
ri 39 atstovus. Savo pavadi
nimu ši partija kažkaip pri
mena 1940 m., kai okupavę 
Lietuvą bolševikai, Darbo 
sąjungos vardu siūlė kandi
datus į Liaudies seimą. Tie 
kandidatai jau iš anksto bu
vo numatyti ir piliečiai buvo 
verčiami juos “išrinkti”, nes 
jokių kitų kandidatų nebuvo 
leidžiama siūlyti.

Daugelis spėlioja, kas 
yra tas Uspaskich? Versli
ninkas, mokąs pasinaudoti 
psichologinėmis žmonių silp
nybėmis ir greitu laiku pra
turtėjęs. Pagaliau panoro 
įeiti į seimą ir vyriausybę. O 
gal jis Trojos arklys, atšuolia
vęs iš Maskvos? Priekaištai 
Uspaskichui, kad jis rusas, 
atvažiavęs 1985 m. kaip suvi
rintojas iš Archangelsko, 
drįstąs pajuokti lietuvius, 
kad jie nemoka tvarkyti vals
tybės reikalų.

Lietuva per 14 Nepri
klausomybės metų daug yra 
pasiekusi įvairiose srityse. 
Didžiausias laimėjimas - 
tauta atgavo nepriklausomy
bę. Žinoma, dar daug pa
stangų reikia kovojant su ko
rupcija, narkomanija, alko
holizmu ir kitomis negero
vėmis.

Darbo partija, kaip poli
tinė jėga, neturi jokios patir
ties. Ji tik švaistosi pažadais. 
Ji darys klaidų, kaip ir kitos 
partijos. Ne idealizmas ją at
vedė į politinį lauką, bet 

praktinė nauda. Lietuva įėjo 
į Europos sąjungą. Gaus iš 
jos daug pinigų. Darbo par
tijos vadovai suka galvas, 
kaip šiais pinigais pasinau
doti. Taigi jie paiso savo in
teresų, o ne viso krašto ge
rovės.

Nemokėjo valstybei 
mokesčių

Kaip matyti iš žiniasklai- 
dos, V. Uspaskichas turtus 
susikrovė pasinaudodamas 
ryšiais su Rusijos dujų 
pramonės “Gazprom” bend
rove. Kaip rašo Kauno diena 
(1944.VIII.11-13) jis tarpi
ninkavo tarp “Gazprom” ir 
“Lietuvos dujų”. Tuo metu 
Lietuvai vienintelis kelias 
dujas pirkti buvo tik per tar
pininkus. V. Uspaskicho va
dovaujama bendrovė “Vi- 
konda” dujas pirkdavo per 
neaiškią bendrovę “Jangila”, 
įregistruotą Didžiosios Bri
tanijos Virginijos salose. Iš 
tikrųjų piniginius reikalus 
tvarkė ne “Vikonda”, bet 
“Jangila”, neregistruota Lie
tuvoje ir todėl nemokėjo 
valstybei mokesčių. Neaiškia 
ir neskaidria “Vikondos” 
veikla susidomėjo Panevėžio 
prokuratūra ir iškėlė bau
džiamąją bylą Panevėžio 
apygardos teisme. Teismas 
nusprendė, kad byla nebus 
nagrinėjama Lietuvoje, bet 
turėtų būti keliama bendro
vės - registravimo vietoje. 
Taip ir pakibo šis reikalas 
ore. Valstybės iždas neteko 
daug pajamų, kurios liko ap
sukrių verslininkų kišenėse. 
Pasinaudojo SAPARD lėšo
mis. Tuo tarpu Uspaskichas 

tapo išrinktas seimo nariu 
Naujosios sąjungos frakci
joje. Bet nieko ypatingo šio
se pareigose nenuveikė, nors 
prieš tai yra gyręsis, kad, 
“geriausias verslas yra po
litika”. Manoma, kad šią pa
reigybę verslininkas Uspas
kichas gavo už savo paramą 
Naujajai sąjungai. Pažymė
tina, kad Uspaskichui vado
vaujant seime Ekonomikos 
komitetui, su jo verslu su
sijusios firmos gavo daugiau 
nei penktadalį tais metais 
Lietuvai skirtų SAPARD 
lėšų. Spaudoje rašoma, kad 
kai kurios Uspaskicho 
vadovaujamos firmos neati
tiko nustatytų reikalavimų, 
tačiau atsakingi pareigūnai 
primerkdavo akį. Štai 2001 
m. pabaigoje įregistruotai 
įmonei po jos veiklos 3 mėn. 
SAPARD lėšų skirstytojai 
pažadėjo 17 mln. litų. Pagal 
rusų priežodį - “pinigai 
kalba, pinigai tyli”. Tad ar V. 
Uspaskicho Darbo partijai 
nėra “pakvipę” ES pinigai, 
numatyti skirti Lietuvai, dėl 
kurių teisingo paskirstymo 
yra susirūpinęs ir pre
zidentas Valdas Adamkus.

Lietuva 2004-2006 m. iš 
ES biudžeto turėtų gauti 1.5 
bilijono eurų. Pinigai skiria
mi smulkiam ir vidutiniam 
verslui, kaimo vietovių eko
nominei plėtrai, turizmui, 
atskirų šalies regionų eko
nomikos plėtojimui, kelių 
bei elektros tinklų infra
struktūrai ir daugelio kitų 
ekonomikos sričių.

Nukelta į 2-ą psT.
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Q RillGI1IAMIGYVENIME
Taize grupių vadovų ir 

talkininkų susitikimas įvyko 
Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
patalpose, rengiantis nauja
metiniam Europos jaunimo 
susitikimui Lisabonoje. Daly
vavo 50 atstovų iš visos Lietu
vos. Šventosios Dvasios šven
tovėje vyko pamaldos prie 
Kryžiaus, melstasi gimnazijos 
koplyčioje. Buvo dalijamasi 
patirtimi, aptariami prakti
niai pasiruošimo Lisabonos 
susitikimui klausimai. Daly
viai grupelėmis aplankė 
reikšmingas krikščioniškojo 
liudijimo vietas - stačiatikių 
Šventosios Dvasios vienuoly
ne, Vaikų dienos centre, šv. 
Kryžiaus namuose, Jaunimo 
psichologinės pagalbos cent
re. Į būsimą Lisabonos susiti
kimą rengiasi vykti apie 700 
jaunuolių iš Lietuvos.

Katalikiška Vokietijos 
organizacija Maksimilijono 
Kolbės bendrija, tarpinin
kaujama Lietuvos Caritas ir 
vietinių žydų bendruomenių 
didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose surengė paramos akciją 
buvusiems getų ir koncentra
cijos stovyklų kaliniams. Su
rengti septyni susitikimai su 
nukentėjusiaisiais nuo nacio- 
nalsocializmo represijų asme
nimis Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir Šiauliuose. Buvu
siems kaliniams ir jų artimie
siems buvo pristatyta krikš
čioniškojo tikėjimo ir žmoniš
kumo idealais pagrįsta “Ma- 
ximilian-Kolbe-Werk” ir Lie
tuvos Caritas veikla. Per visus 
susitikimus buvo perduota po 
du šimtus eurų paramos pu
sei tūkstančio nukentėjusiųjų 
- rusų, žydų, lenkų, ukrainie
čių, lietuvių. Lietuvoje iš viso 
nukentėjusieji gavo apie 
100,000 eurų. Maksimilijono 
Kolbės bendrija, įsteigta 1964 
m. su būstine Freiburgo mies
te, teikė socialinę, medicininę 
ir finansinę pagalbą Lenkijai, 
o nuo 1992 m. humanitarinė
mis siuntomis bei pinigine 
parama remia nukentėjusius 
Baltijos valstybėse, Ukraino
je, Rusijoje, Gudijoje ir Mol
dovoje.

Šeminarijų chorų bei vo
kalinių ansamblių festivalis 
surengtas Telšiuose, minint 
šv. Ceciliją. Šventė prasidėjo 
Mišiomis Šv. Antano Padu
viečio katedroje. Joms vado
vavo Telšių vyskupas Jonas 
Boruta, SJ, koncelebravo 

vysk, emeritas Antanas Vai
čius, kiti kunigai, giedojo 
jungtinis visų kunigų semina
rijų choras. Po Mišių pasiro
dė kiekvienos seminarijos 
choras atskirai. Koncerto pa
baigoje visi chorai atliko 
bendrą giesmę.

Kaišiadorių dekanato 
jaunimo dienos, tema Būda
mas silpnas esu galingas, vyko 
vyskupijos Sielovados centre. 
Kalbėtojas kun. Pijus, OP, 
drąsino jaunimą kitaip žvelgti 
į savo silpnumo apraiškas, 
kvietė pasitikėti Dievo veiki
mu jį mylinčiose širdyse. Kai
šiadorių katedroje jaunimas 
dalyvavo naktinėje Švč. Sak
ramento adoracijoje, kuri pa
sibaigė rytinėmis Mišiomis. 
Jas aukojo vysk. Juozapas 
Matulaitis. Jis ragino jaunimą 
būti gyvais Viešpaties valios 
liudytojais tarp bendraamžių.

Paveikslą “Šventasis Ka
zimieras” iš garsiosios Pitti 
rūmų galerijos Florencijoje, 
italų dailininko Carlo Dolci 
(XVII š.) kūrinį į Lietuvą at
vežė premjeras Algirdas Bra
zauskas. Paveikslo parodos 
atidaryme Taikomosios dailės 
muziejuje dalyvavo Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius; muziejaus 
direktorius, Italijos ambasa
dos ir kiti pareigūnai. Pa
veikslas pakabintas šalia mu
ziejuje saugomo kito C. Dolci 
paveikslo “Švč. Mergelė Ma
rija Sopulingoji”.

Tarptautinis evangeliza
cijos kongresas įvyko Pary
žiuje. Jame dalyvavo apie 4, 
000 atstovų iš įvairių pasaulio 
valstybių, daugiausia iš tų, 
kuriose vyko arba vyks tokie 
kongresai. Paryžiaus kongre
se dalyvavo 10 atstovų iš įvai
rių Lietuvos vietovių. Kong
resu buvo bandoma prabilti 
šiuolaikinei visuomenei - 
mieste buvo dalinami kvieti
mai į įvairius renginius, gat
vėse giedamos giesmės. Lie
tuvių grupei giedant giesmes 
su gitara mieste, prisistatė 
policija ir reikalavo leidimo. 
Kongreso paskaitose kalbėto
jai ragino dalyvius drąsiai 
skelbti “ne doktriną, bet As
menį”. Pabrėžta, kad evange
lizuoti — tai pirmiausia susi
draugauti. Evangelizacija - 
susidraugavimas su žmogumi, 
vedant jį į amžiną draugystę 
su Jėzumi.

ALGIMANTAS EIMANTAS
Nors Ukraina deklaravo nepriklauso

mybę, iš tikrųjų tebėra Maskvos valdoje 
kaip ir sovietų laikais. Jos prezidentas Le
onid Kučma, bei jam palanki min. pirm. 
Viktor Janukovič vyriausybė, paklusniai 
vykdo Kremliaus valdovų nuostatus. Tų 
įsakymų šiupinyje glūdi ir pirmų dviejų 
prezidento rinkimų ratų šiurpūs sukčiavi
mai bei įtariamas nuodijimas Viktoro 
Juščenko, vakarietiškų pažiūrų kandidato 
į prezidentus.

Per šimtmečius, po Maskvos letena 
rytinės Ukrainos gyventojai buvo surusin
ti. Vakarinėje srityje, kur gyvena dauguma 
gyventojų, tebegyvuoja ukrainietiška dva
sia. Sostinė Kievas Ukrainos vakaruose 
atliko svarbų vaidmenį prezidentinėse 
varžybose. Ten susitelkė milžiniškos mi
nios taikių demonstrantų, laisvės ir de
mokratinių permainų siekiančius.

Tie tūkstančių tūkstančiai sekė patir
tus ir matytus įvykius mūsų protėvių že
mėje prieš keliolika metų. Iš tos praeities 
patyrimo kilo nuovoka moralios, taikios, 
etiškos ir teisios elgsenos pajėgumo kovo
je su autokratija. Ugdymas tokių idealų ir 
Ukrainos veržimasis į demokratinę sant
varką susilaukė gerų pasekmių.

Kultūringa visuomenė savo demonst
racijomis privertė Ukrainos Aukščiausiąjį 
teismą anuliuoti ankstesnių prezidento 
rinkimų rezultatus dėl ryškių pažeidimų. 
Šis teismas taipogi nustatė naują, trečiąjį 
rinkimų ratą, įvykdytą 2004 m. gruodžio 
26 d. Prižiūrėti rinkimų buvo sukviesta 
per 5000 stebėtojų iš Vakarų pasaulio. To 
rinkimams didelio dėmesio dėka visas 
procesas baigėsi palyginti sklandžiai. Iš
rinktas prezidentas Viktor Juščenko buvo 
apkaltintas klastojimu pralaimėtojo kan
didato Viktor Janukovič. Jis kreipėsi į 
Aukščiausią teismą.

Tusti pažadai vilioja rinkėjus
Atkelta iš 1 -mo psl.

Parama sudarys vieną 
dešimtąją mūsų šalies bend
rojo vidaus produkto.

Pažymėtina, kaip rašo 
Kauno diena, Uspaskichas 
yra gudrus žmogus. Į savo 
tinklą jis įtraukė naudingus 
žmones. Kėdainių vyr. pro
kuroro Vyt. Bučkaus žmona 
vadovauja “Vikondos” barų 
ir kavinių tinklui. Teisėjos 
Audronės Kriščiūnienės vy
ras vadovauja “Vikondos” 
“Fuji” foto salonui.

Pavojinga partija
Atsargos generolas ma

joras Jonas Kronkaitis pasi
kalbėjime su Amerikos lietu
vio (2004.X.2) bendradarbe 
Vaiva Ragauskaite sakė: 
“Blogiausios partijos yra su
sijusios su sovietmečio no
menklatūriniais valdininkais 
ar komunistų partijos veikė
jais. Labai pavojinga yra 
partija, neatlikus! jokių 
konkrečių darbų, žarstanti 
naiviems rinkėjams pažadus. 
Tokia yra Darbo partija, ku
rios vadovas - Viktor Uspas- 
kich. Negimęs Lietuvoje, tė
vai nelietuviai, tarnavęs oku
pantų kariuomenėje, vado

vavo seimo Ekonomikos ko
mitetui, jokių reikšmingų 
darbų neatlikęs tose parei
gose, susikrovęs Lietuvoje 
turtus, nors LR konstitucijos 
60 str. pabrėžia, jog seimo 
nario pareigos nesuderina
mos su jokiomis kitomis pa
reigomis, taip pat ir su darbu 
versle, komercijos bei kitose 
privačiose įstaigose ar įmo
nėse”. Jis neturi jokių kliū
čių tapti seimo nariu ir už
imti kitas aukštas valstybines 
pareigas (nuo 1996 m. iki ta
po seimo nariu buvo “Vi
kondos” pirmininku). Sukū
ręs Darbo partiją jis žada 
žmonėms viską, ko jie trokšta.

Nedori politikai
Lietuvos įstatymuose yra 

daug spragų, kurios leidžia 
nesąžiningiems pareigū
nams be jokios asmeninės 
atsakomybės švaistyti valsty
bės turtą ir lėšas, o prokuro
rams delsti ikiteisminius ty
rimus. To pasekmė - žmo
nės, padarę netyčines klai
das, yra baudžiami, o tikrieji 
sukčiai retai tampa nuteis
tais. Pavyzdžiui, apkaltintas 
asmuo sąmoningai slapstosi

Kanada nusiuntė 500 stebėtojų į 
minėtus rinkimus. Jiems vadovavo buvęs 
min. pirm. John Turner. Į stebėtojų tarpą 
pateko ir Oksana Bashuk-Hepbum, kuri 
spaudai teikė gan sklandžią rinkimų apž
valgą. “Ukraina tapo nepriklausoma po 
Sovietų sąjungos žlugties, tačiau ji neliko 
laisva” — pareiškė rašinio autorė. Toliau ji 
aptarė “Oranžinę revoliuciją” Ukrainoje, 
kuri kovojo už tautinę ir asmeninę garbę, 
teisėtumą, laisvę ir demokratinę sant
varką. Sovietuos palikuonys (ir Lietuvoje 
jų dar nemaža) įžūliai įžeidinėjo piliečius, 
skaudžiai žeidė žmonių teises ir grasino 
visuomenei. Tarp tokių smarkavo ir Vik
tor Janukovič, kuris demonstrantus viešai 
pavadino “oranžinėmis žiurkėmis ir galvi
jais”.

Visa tai iškėlė esamos valdžios korup
ciją. Tokia tvarka buvo įgyvendinta kom
partijos šulams pasisavinus sovietmečio 
sutelktą kapitalą po to, kai Ukraina atsta
tė savo nepriklausomybę.

Plačiai paplitusi nuomonė tautoje, 
kad tokie nusikaltimai reikalauja baus
mės; kad nuodėmės tautai Sovietuos 
laikais ir propaguojamos dabartyje niekad 
nebuvo atleistos. Liko nenubausti “homo 
sovieticus” veikėjai. Bausmės turi būti 
įvykdytos - mano Oksana Baschuk-Hep- 
bum.

Atidėta desovietizacija ir neįvykdytos 
bausmės už posovietmečio pražangas, ne
gali būti slepiamos nuo tautos. Taip ban
doma nuslėpti išdavikų kaltes ir jų ryšius 
su KGB. Tokie prieštaringi valstybės 
įstatymai tapo Ukrainos kryžiaus keliais 
(ir Lietuvos bei kitų posovietinių respub
likų). Nelengva bus atsigauti po tokios 
kančios. Bet nepalaužiamas ryžtas įkur
dinti valstybėje demokratiją .bus bene 
vienintelis ginklas to siekiant.

nuo teismo padedamas gy
dytojo (turi ligos ar nedar
bingumo pažymą) galį tyčio
tis iš teismo. Kyšininkavimas 
įvairiose srityse tampa lyg 
epidemija.

Toliau generolas Kron
kaitis sakė, kad reikia keisti 
rinkimų įstatymus, užkirsti 
kelią dideliems pinigams per 
nedorus politikus siekian
čius nupirkti Lietuvą. Būtina 
reformuoti smulkaus ir vidu
tinio verslo įstatymus. Šios 
rūšies verslas yra sekamas 
valstybės tikrintojų ir ins
pektorių, verslininkas pri
verstas duoti kyšius valdinin
kams, kad jie nesužlugdytų 
jo verslo.

Aukštesnieji valstybės pa
reigūnai gauna ne tik pagrin
dines algas, bet ir įvairius prie
dus, kurie yra didesni už al
gas. Turėtų būti išleistas įsta
tymas, reguliuojantis atlygi
nimus. Nesant įstatymo, ne
matyti, kaip yra naudojami 
mokesčių mokėtojų pinigai. 
Šie trūkumai sudaro sąlygas 
korupcijai. Žmonės jaučiasi 
apgauti, lengvai patiki dema
gogais, žadantiems įvesti tvarką.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Popiežiaus žodis Lietuvai 
v 
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II kalba, pasakyta naujajam Lietuvos 

ambasadoriui ALGIRDUI SAUDARGUI įteikiant skiriamuosius 
raštus Vatikane 2004.XII.6

PONE AMBASADORIA U!
1. Jaučiu didelį džiaugsmą 

priimdamas skiriamuosius raš
tus, kuriais Lietuvos Respubli
ka skiria Nepaprastąjį ir Įgalio
tąjį Ambasadorių prie Šventojo 
Sosto. Būkite pasveikintas!

Visų pirma noriu išreikšti 
savo padėką už žodžius, kuriais 
perteikėte Jūsų čia ir dabar at
stovaujamos Tautos jausmus. 
Su dėkingumu ir įvertinimu 
priimu linkėjimus, kuriuos, 
Jums tarpininkaujant, savo ir 
visos lietuvių tautos vardu, 
man skiria Ponas Respublikos 
Prezidentas.

Pone Ambasadoriau, maloniai prašau 
perduoti mano nuolatinę ir nuoširdžią pagar
bą Jūsų Šalies, kurioje turėjau džiaugsmą apsi
lankyti 1993-ųjų rugsėjį, vadovams. Noriu 
užtikrinti, kad kasdieninėje maldoje prisi
menu visus lietuvius, su kuriais mane sieja 
kultūriniai ir dvasiniai saitai.

2. Jūsų atvykimas,. Ponas Ambasadoriau, 
man sugrąžina neišdildomus prisiminimus 
apie daugelį ryšių turėtų su lietuvių tauta, ku
rios permainas, kaip Jūs ir paminėjote, Apaš
talų Sostas nenustojo rūpestingai sekti per vi
są jos ilgą ir sudėtingą istoriją.

Šventojo Petro įpėdinio misijos dalis yra 
stiprinti tikinčiuosius įvairiose pasaulio kraš
tuose ir tuo pačiu metu nuolat priminti bend
rąsias vertybes, kuriomis galima grįsti teisin
gos ir vieningos visuomenės gyvavimą. Šventa
sis Sostas, remdamasis amžių patirtimi, liudi
jančia, kad visuotinės moralės normos užtikri
na saugų pilietinį tautų sugyvenimą, nenuilsta
mai gina tautų teises iškilti į istorijos sceną su 
savo ypatumais, gerbiant kiekvienos tautos 
teisę į laisvę.

3. Žinau, kad kultūrinėje ir socialinėje 
kaitoje, kurią šiuo laikotarpiu išgyvena Jūsų 
Tėvynė, būtina išryškinti jos krikščioniškas 
šaknis, kuriomis ilgus amžius plačioji tautos 
dalis sėmėsi sau gyvybės.

Man rūpi dar kartą palinkėti Lietuvos pi
liečių atstovams, kad semtųsi jėgų iš Tautos is
torijoje glūdinčio kilnaus žmogiškumo ir evan- 
gelinių idealų paveldo, bei nuoširdžiai įsipa
reigotų kurti laisvą visuomenę, grįstą tvirtais 
etiniais ir moraliniais pagrindais. Šioje pers
pektyvoje raginu katalikus, sudarančius di
džiąją gyventojų dalį, bendradarbiauti su vi
sais geros valios žmonėmis siekiant išvengti, 
kad ir Lietuvos visuomenė būtų stipriai pa

veikta supasaulėjusio ir vien malonumų sie
kiančio gyvenimo būdo ir jo pražūtingų kerų. 
Tikintieji, suprasdami, kad neužtenka kovoti 
vien su blogio pasekmėmis, tesiiyžta žengti 
kartu su tais, kurie tinkama įstatymų leidyba ir 
subalansuotu elgesio stiliumi, skatina šeimos 
ir gyvybės gynimą, nuo pat jos prasidėjimo iki 
natūralios mirties.

4. Leiskite taip pat pasidalinti su Jumis sa
vo asmeniniu džiaugsmu dėl Jūsų atstovauja
mos Šalies pilnutinio įsijungimo į Europos są
jungos tautų bendriją. Tegul, Dievui padedant, 
šis kontinentas suranda būdus ir kelius vaisin
go bendradarbiavimo atmosferoje kurti taiką 
ir visuotinę gerovę, gerbiančią visas kultūras ir 
visų tautų teisėtas teises, siekiant visų, žmonių 
ir visos Europos, nuo Atlanto iki Uralo, kles
tėjimo.

Atnaujindamas Jums skirtus nuoširdžiau
sius savo linkėjimus svarbios misijos pradžioje, 
kurią Jums patiki Jūsų Šalis, noriu užtikrinti 
visų, man talkinančių atlikti Apaštalų Sosto 
priedermes, pilną, sąžiningą ir nuoširdų bend
radarbiavimą. Dvišalių ir plačiau aprėpiančių 
klausimų sprendime, kuriais siekiama tarptau
tinės bendruomenės visuotinės gerovės, mano 
pagalbininkuose rasite dėmesingą antrąją 
pusę.

Apaštalų Sostas jau yra pasirašęs su Lietu
va kelias sutartis, susijusias su bendrais intere
sais ir mano, kad nuoširdus ir garbingas dialo
gas laiduos visų sunkumų, kurie gali iškilti tar
pusavio santykiuose, išsprendimą.

Išreikšdamas nuoširdžius sveikinimus 
šiandien pradedamų eiti aukštų pareigų pro
ga, mielai suteikiu Jums, ir visiems Jūsų pagal
bininkams bei brangiems žmonėms Apaštalinį 
Palaiminimą.

Vilnius nuo Bekešo kalno Nuotr. Raimondo Paknio

1A1 SAVAITĖ
Sausio 13-oji

Sausio 13 d. seime vyko 
iškilmingas posėdis, skirtas 
Laisvės gynėjų dienai. Daly
vavo 1991 m. sausio 13 žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę gimi
nės, įvykių liudytojai, aukšti 
valdžios ir bažnyčios parei
gūnai. Šios dienos prasmę 
priminė įvairūs kalbėtojai. 
Po iškilmingo posėdžio par
lamento galerijoje vyko pri
statymas fotoalbumo Sausio 
13-oji: pasaulis žvelgia į Lie
tuvą. Nepriklausomybės aikš
tėje vidurdienį pakelta vals
tybės vėliava, 1 v.p.p. Vil
niaus Antakalnio kapinėse 
vyko Sausio 13-osios aukų 
pagerbimo iškilmės. Vėliau 
prezidentūroje buvo įteikia
mi Sausio 13-sios atminimo 
medaliai. Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje 6 v.v. buvo 
aukojamos Mišios šios die
nos paminėjimui.

Padidintos pensijos 
nukentėjusiems

Lietuvos seimas nu
sprendė du kartus padidinti 
valstybines pensijas asme
nims, tapusiems invalidais 
per 1991 m. sausio įvykius, ir 
pradėti mokėti tokias pensi
jas asmenims, kurie tada bu
vo sužaloti, bet netapo inva
lidais. I grupės invalidams 
pensijos bus padidintos iki 
1104 litų, II grupės - iki 828 
litų, III grupės - iki 552 litų. 
Žuvusių Nepriklausomybės 
gynėjų vaikams, sutuokti
niams ir tėvams taip pat bus 
skiriamos dvigubai didesnės 
pensijos - 1104 litų. Šioms iš
mokoms 2005 m. prireiks 
250,000 litų.

Užsienio politikos siekiai
■Užsienio reikalų minis- 

teris Antanas Valionis sau
sio 7 d. seimo UR komitetui 
pristatė 2005 m. planus. 
Tapusi ES ir ŠAS (NATO) 
nare, Lietuva sieks šiose or
ganizacijose stiprinti savo 
veiklą. Vienu didžiausių ES 
laukiančių iššūkių jis pava
dino derybas dėl 2007 ir vė
lesnių metų bloko biudžeto 
perspektyvas. Bus siekiama, 
kad Lietuvą sklandžiai pa
siektų visos pažadėtos struk
tūrinių ir Sanglaudos fondų 
lėšos. Lietuvos diplomatų 
pastangos šiais metais toliau 
bus skiriamos demokratijai 
Rytų kaimynėse stiprinti. 
Taip pat žadama puoselėti 
demokratiją Gudijoje.

Pristatyti įsipareigojimai
Jungtinių Tautų (JT) mi- 

nisterių susitikime Ženevoje 
sausio 12 d. Lietuvos URM 
sekretorius Šarūnas Adoma
vičius pristatė Lietuvos įsi
pareigojimus skirti humani
tarinę pagalbą cunamio nu
niokotoms valstybėms Piet
ryčių Azijoje bei Afrikoje. 
Lietuvos vyriausybės skirti 
350,000 litų jau pervesti JT 
koordinavimo įstaigai.

Apie savo įsipareigoji
mus susitikime paskelbė 
daugiau kaip 70 valstybių.

I II nr/OJl
Bendrai pagalbai skiriamų 
lėšų suma siekė 717 mln. 
JAV dolerių. JT yra pagrin
dinė tarptautinė organizaci
ja, atsakinga už pagalbos 
teikimą nukentėjusioms nuo 
cunamio tautoms.

Apsaugą perima norvegai
Sausio 12 d. Baltijos val

stybių oro erdvės saugojimo 
misiją iš britų perėmė norve
gai. BNS-DELFI žiniomis, 
maždaug 60 karių būriui tris 
mėnesius vadovaus pulki
ninkas Ingard Moe. Misiją 
baigusiems britams padėko
jo Šiaulių miesto meras Vy
tautas Juškus. Vykdydami 
Šiaurės Atlanto tarybos 
sprendimą, ŠAS oro erdvę 
virš Baltijos valstybių nuo 
spalio vidurio saugojo keturi 
britų karinių oro pajėgų nai
kintuvai “Tornado F3”, ku
riuos aptarnavo apie šimtas 
kariškių. Po trijų mėnesių 
norvegus pakeis Olandijos 
kariai. Oro policijos misijos 
tvarka nustatyta ŠAS karinių 
planuotojų iki 2006 m. pra
džios. Iki to laiko ketinama 
priimti ilgalaikį politinį 
sprendimą, kaip bus toliau 
vykdoma Baltijos oro erdvės 
apsauga.

Nagrinėjami KGB ryšiai
Sausio 10 d. ministeris 

pirmininkas Algirdas Bra
zauskas kreipėsi į Liustraci- 
jos komisiją, prašydamas 
įvertinti žiniasklaidoje pa
skelbtus duomenis apie už
sienio reikalų ministerio 
Antano Valionio ir Valsty
bės saugumo departamento 
(VSD) generalinio direkto
riaus Algirdo Pociaus praei
ties ryšius su KGB. Kaip 
praneša ELTA-LGTTC, Atgi
mimas sausio 7 d. paskelbė, 
kad A. Valionis ir A. Pocius 
sovietmečiu turėjo KGB re
zervo karininko statusą. Sei
me sausio 12 d. siūlyta suda
ryti laikinąją komisiją ištirti 
faktus apie aukštų parei
gūnų sąsajas su KGB, kiti 
politikai pareiškė, jog minėti 
pareigūnai turi atsistatydin
ti.Prezidentas Valdas Adam
kus per radijo laidą “Lietu
vos diena” ragino nesižval- 
gyti į praeitį ir nespekuliuoti 
KGB tema. Jis neabejojąs 
A. Valionio ir A. Pociaus pa
tikimumu. Jo teigimu, “...iš 
praeities prikelta KGB tema 
vėl siekiama sukompromi
tuoti Lietuvą jos žmonių 
ir tarptautinės bendrijos 
akyse”.

Apdovanotas ŠAS 
pareigūnas

Sausio 11 d. Lietuvoje 
lankėsi vyriausiasis ŠAS są
jungininkų pajėgų Europoje 
vadas generolas James Jo
nes. Už nuopelnus Lietuvai 
ir pagalbą Lietuvai jungian
tis į transatlantines ir euro
pines organizacijas prezi
dentas Valdas Adamkus ge
nerolą apdovanojo Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedi
mino ordino Komandoro di
džiuoju kryžiumi. RSJ



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.1.18. Nr.3

Prireikė vykti Čikagon. 
Iš Toronto į ten automobiliu 
galima nuspausti per 10 va
landų. Bet pasirinkau oro 
kelią. Mat be viso ko, rūpė
jo pačiam patirti, kas iš tik
rųjų dedasi tuose oro uos
tuose, i kuriuos spraudžiasi 
visokių rūšių gaivalai ir te
roristai. Biliete buvo nuro
dyta, kad bent dvi valandas 
prieš skrydi registruočiausi 
gauti vietai lėktuve.

Parašyta - padaryta. 
Skrydis 10.15 ryto “Ameri
can Airlines” lėktuvu. Aš
tuntą valandą jau stovėjau 
neilgoje eilėje ir gana grei
tai priartėjau prie jaunutės 
uniformuotos tarnautojos. 
Parodžiau internete užsaky
tą bilietą ir Kanados pasą. 
Turbūt atrodžiau panašiai, 
ir tik paklaususi, ar neturiu 
bagažo, padavė skrydžio 
kortelę, palinkėjo laimingos 
kelionės.

Zigzagais slenku tarp 
virvinių užtvarų — ir jau prie 
amerikiečio muitininko. Ro
dau pasą, skrydžio kortelę. 
Vis dirstelėjęs į juos, klau
sia, kaip ilgai Amerikoje bū
siu, koks kelionės tikslas.

- Dvi dienas... lankysiu 
draugus...

Pamoja — eik. Atsiduriu 
prieš tikrintojų komandą. 
Išskėčiu rankas, o tamsia
odė mergina elektroniniu 
pagaliu pabrauko per kojas, 
per nugarą, kol mano krep
šelis ir kelios kanadiškos 
monetos praslenka pro tik
rinimo rankovę. Tai ir vis
kas. Po kelių minučių jau 
sėdžiu laukiamajame. Iki 
skrydžio - daugiau kaip va
landa. Renkasi keliautojai 
su lagaminėliais, krepšiais, 
kuprinėmis. Jauni, seni, pa
vieniai, šeimos - visi kartu 
su manimi į Čikagą. Kiek
vienas turi priežastį - kokia 
tai sudėtinga žmonių gyve

Iš antros Lietuvos grįžus
Č. SENKEVIČIUS

nimo įvairovė! Penkiolika 
minučių prieš skrydį pris
lenka lėktuvas, rikiuojamės 
į eilutę su pasais ir skrydžio 
kortelėm. Viskas vyksta 
sklandžiai, linksmai ir su pa
linkėjimais.

Lėktuvas kaip koks ilgas 
tunelis, kuriame eilėmis su
statytos penkios minkštos 
kėdės. Susirandu savo vietą 
- 17A, įsitaisau prie lange
lio, prisirišu. Šmėkščioja dvi 
patarnautojos, dairosi, tikri
na, ar sėdynės neatloštos, ar 
keleiviai prisirišę, žodžiu - 
atlieka savo pareigas. O kai 
pakylame, ir lėktuvas pasie
kia nustatytą aukštį ir išsily
gina - tos merginos tada 
pradeda dalinti druska api
barstytus sausainius ir kavą 
ar arbatą. Kiek čia to skry
džio - 1 vai. 40 min.

Nusileidžiame O’Hare. 
O tai jau vienas iš pačių di
džiausių^ pasaulyje oro uos
tų prie Čikagos. Čia jau pa
sitinka draugai, sveikinamės 
apsikabindami. Jaučiuosi 
lyg kažką būčiau laimėjęs... 
Galvoju - kodėl? Ir tik dirs
telėjęs į jų “Oldsmobilį”, su
galvojau to laimėjimo var
dą. Tai globa. Kas begali bū
ti geresnio atsidūrus tokia
me mieste kaip Čikaga, ku
rioje net lietuvių nebespėja
mą skaičiuoti - kasdien čia 
jų naujų, trečiabangiais pra
mintų.

Iki Oak Lawn, kur bu
vau apsistojęs, maždaug va
landa kelio. Per tą laiką be
veik jau viską ir išsipasako- 

. jom. Pasiekę namus ir susė
dę užkąsti, lyg ir nebeturė
jom ką dar įdomesnio pasa
kyti. Gelbėjo mus, vyrus, 
ponia Albina, pasakodama 

apie savo keliones po Lietu
vą ir po visą pasaulį. Tai bu
vo įdomu, nes pasakojimus 
iliustravo nuotraukom ir su
venyrais.

Popiet nuveža mane į 
Pasaulio lietuvių centrą, 
garsųjį Lemontą, kuriam 
prireikė dar vienos salės 
sportininkams. O tai sukėlė 
naujus ginčus, radusius vie
tos ir spaudoje. Kam įdomu, 
pasiskaitę. Šį tą atsargiai ir 
draugai pasakoja, nenorė
dami išsišokti, nes nežino 
mano nuomonės. Paliko tik 
įspūdis, kad rizikuojama di
dele skola, o kiek bus dėl to 
įsiskolinimo naudos, net nu
matyti sunku? Vaikštinėja
me po ilgus, švarius pagrin
dinio pastato koridorius. Po 
lituanistinės mokyklos pa
mokų klasėse - skautų-čių 
sueigos. Dar yra gražaus 
jaunimo, taip ir pagalvoji 
matydamas kas čia darosi. 
Ir kaip nebus - štai Pal. J. 
Matulaičio koplyčioje - 
Krikštas, šiaip jau retesnis 
įvykis šių dienų gyvenime. 
Visko čia. Nutariu: centras 
vertas tokio vardo. Išeinam 
laukan - va, čia pastatas, 
kuriame lietuviai įsikūrę gy
venti, nusipirko butą ir gy
vena. Ko daugiau reikia! O 
kasdienių rūpesčių — kur be
gyventum.

Besidriekiančiai prieb
landai trumpinant dieną, 
grįžtame. Pakeliui pasiūlyta 
užkąsti. Pasukam į nedidelę 
prekyvietę. Dar neišlipus iš 
automobilio, Sigitas jau ro
do, va čia “Cafė Smilga”, 
naujas lietuviškas restora
nas, trečiabangių — užeina
me. Kaip į Lietuvą! Prie 
stambių medinių nedengtų 

stalų sėdi šeimos, pavieniai, 
jauni vyrukai, nematyti, ne
svajoti. Kalba, ūžia - lietu
viškai. Uniformuoti berniu
kai patarnauja. Susėdam, 
vartom valgiaraščius - įvai
riausių patiekalų per du 
puslapius, o ir valgių pava
dinimai ne visi žinomi. Bijo
damas suklysti, užsisakau 
žemaitiškų blynų su mėsa ir 
lietuviškos giros - Draugai — 
nebeatsimenu ką. Nereikėjo 
ilgai laukti — ir viskas ant 
stalo. Kalbinu maistą atne
šusį berniuką, pasakau, kad 
esu iš Kanados ir atminimui 
duodu jam du dolerius. Pa
varto monetą, padėkoja ir 
sako: “Parnešiu mamai”...

Išeidami užsukam į gre
timą patalpą, kur įrengta 
įvairių lietuviškų skanėstų 
bei suvenyrų parduotuvė. 
Visko ten prikrauta, tiesiog 
stebiesi, iš kur visa tai?

Praleidęs su globėjais 
jaukų vakarą (vienur kavu
tė, kitur lietuviškos TV va
landa, pasipasakojimai, nuo
traukų apžiūrėjimai), gerai 
pailsėjęs sulaukiau saulėto 
sekmadienio. Važiuojame į 
Jėzuitų koplyčią Mišių. Ke
liolika minučių — ir lietuvy- 
ne - Marquette parkas, “Li
thuanian Plaza”, 69-toji gat
vė, Dariaus-Girėno pa
minklas, “Seklyčia”, Šv. 
Kryžiaus ligoninė, seselių 
vienuolynas - Liudas aiški
na, rodo, net ir namą, kur 
jie anksčiau gyvenę. Ak, vis
kas anksčiau ir anksčiau... O 
dabar?... Senasis centras 
tuštėja. Lietuviai visų “ban
gų” jau ieško daugiau erd
vės, atprato gyventi susi
spaudę, ir tai vien dėl to, 
kad kaimynas lietuvis.

Jėzuitų koplyčia greitai 
prisipildo. Gaudžia vargo
nai, gieda solistė (balsas 
gražus), įeina šauliai su vė
liavomis, mat Kariuomenės 
šventė. Kun. Antanas Gra
žulis, SJ, aukoja Mišias, sa
ko pamokslą, po pamaldų 
daro pranešimus (nėra pa
ruoštų žiniaraščių). Kunigas 
jaunas, energingas. Sako, jis 
pats vienas jėzuitų namus 
suremontavęs.

Po Mišių visi užtraukia 
Lietuva brangi. Skamba ir 
vaikų balseliai. Pagalvoju - 
tai trečiabangių šeimos. Pa
simeldę daugelis pasuka į 
čia pat esantį Jaunimo cen
trą užkandžiauti, kavos 
išgerti, su kuo nors susitikti, 
pakalbėti, naujienų paran
kioti. Kaip Toronte, taip ir 
ten - lietuviai visur panašūs. 
Kas tame Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje, vyko 
popiet (2004 m. lapkričio 21 
d.), parašė kiti.

Trumpa mano viešnagė 
Čikagoje baigėsi pirmadie
nio rytą. Gerieji draugai ve
ža mane atgal į O’Hare. 
Jaučiu kažkokį keistą pasi
tenkinimą, kad greitai nebe- 
varginsiu savo globėjų - juk 
ir jie ne trečiabangiai...

Iš pradžių tikrinimas 
kaip Toronte. Bet toliau - 
vyruti, nusiauk batus, nusi
vilk švarką, o kas tame krep
šelyje, vaistų turi? Skaito, 
varto vaistų įrašus... Paga
liau atsisėdu apsiauti batus, 
susitvarkyti. Gal kas ir pa
našus į teroristą, bet kuo dė
ta ta senutė italė, atkrypa
vusi eilėn su Italijos pasu ir 
“no speak English”? To
ronte išlipęs gali jaustis kaip 
iš karo zonos pabėgęs. Gal 
dėl to ir visas pasaulis smel
kiasi į tą Torontą?... Bet Či
kaga, kas bebūtų - antroji 
Lietuva.

Žiemos menas prie Ontario ežero
Nuotr. A. Jonaičio

Vienuolijos vadovo kelionės
Jėzuitų provinciolas kun. A. Gudaitis kalbėjo Čikagos “Seklyčioje”

EDVARDAS ŠULAITIS
Lietuvos ir Latvijos tėvų jėzuitų vadovas - 

provinciolas kun. Aldonas Gudaitis, kuris pakeitė 
šiose pareigose ilgą laiką buvusį čikagiečiams ge
rai pažįstamą kun. Antaną Saulaitį, jau antrą kar
tą buvo užsukęs į Čikagą.

Jo pagrindinis vizito tikslas — aplankyti JAV 
gyvenančius lietuvius jėzuitus, susipažinti su savo 
tautiečiais, atlinkti religinius patarnavimus. Apie 
save ir savo darbus bei viešnagę Amerikoje jis pa
pasakojo trečiadienių popiečių metu “Seklyčioje”. 
Čia apie 40 vyresnio amžiaus mūsų tautiečių klau
sėsi svečio iš Lietuvos pranešimo, o po jo - kėlė 
jam klausimus.

Dvasiškį iš Tėvynės susirinkusiems pristatė 
trečiadienių popiečių rengėja Elena Sirutienė, jau 
beveik 20 metų kiekvieną savaitę ruošianti šiuos 
tautiečių susibūrimus.

Kun. A. Gudaitis “Seklyčios” lankytojams pa
žįstamas iš jau lygiai prieš metus laiko čia sureng
to susitikimo, pradžioje kalbėjo apie save. Pasisa
kė, jog yra kilęs iš Prienų rajono šešių vaikų šei
mos, kurią sudaro tėvai, 5 broliai ir viena sesuo. Jo 
tėvai - buvę Sibiro tremtiniai. Vienas iš brolių - 
Algimantas irgi jėzuitų kunigas, dabar vadovau
jantis Jėzuitų naujokynui.

Kalbėtojas pasidžiaugė gerėjančia Lietuvos 

ekonomika, mažėjančia bedarbyste, nors dar ne 
visi gali susirasti tinkamo darbo ir skursta, ypač 
kaime. Bažnyčia turi laisvę. Dabar Dievo ieško 
net buvusieji komunistai.

Jis pažymėjo, kad Jėzuitai Lietuvoje turi 3 
šventoves - Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Taip pat 
jie yra įsteigę dvi gimnazijas - Vilniuje ir Kaune, 
kuriose mokosi apie 1400 jaunuolių. Kaip tik apie 
šias gimnazijas jis daugiausia kalbėjo. Pažymėjo, 
kad jos yra labai populiarios ir į vieną vietą kiek
vieną rudenį pretenduoja 3 vaikai. Gimnazijų te
ma buvo ir paklausimų, į kuriuos svečias davė pa
aiškinimus.

Kun. A. Gudaitis savo vizito pradžioje buvo 
apsistojęs prie Jaunimo centro Čikagoje esančia
me vienuolyne. Jis taip pat atnašavo Mišias ir Be
verly Shores, IN. lietuviams ten esančioje Šv. 
Onos šventovėje. Gruodžio 13 d. kelioms dienoms 
buvo išvykęs į Klyvlandą aplankyti jėzuitų kunigo 
J. Kijausko vadovaujamos lietuvių parapijos, o 
grįžęs iš ten vadovavo rekolekcijoms Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje Lemonte.

Beje, jis čikagiečius užtikrino, kad Tėvai jėzui
tai nežada parduoti Jaunimo centro, kaip kad 
anksčiau buvo susidaręs toks įspūdis. “Kol šios pa
talpos bus reikalingos lietuviams, tol jie tarnaus 
mūsų tautiečiams.
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Lietuvos praeitis erdviame pastate
Obelių istorijos muziejus, įsteigtas 1998 metais

Andriaus Dručkaus, Rokiškio rajono 
savivaldybės, Obelių seniūnijos ir Rokiškio krašto 
muziejaus pastangomis Obelių istorijos muziejus 
buvo atidarytas 1998 metų gruodžio 10 dieną.

A. Dručkus, rizikuodamas savo šeima bei arti
maisiais, kaupė partizanų krauju aplaistytas relik
vijas. Jis buvo ir šio muziejaus steigimo iniciato
rius. Ypatingą vietą muziejuje užima Vytauto apy
gardos Lokio rinktinės partizanų štabo archyvas ir 
Vytauto apygardos vado Balio Vaičėno-Pavasario 
testamentas.

Muziejuje sukaupta daugiau kaip 3000 radi
nių, per 400 knygų bei katalogų apie rezistenciją, 
tarpukario ir atkurtos Lietuvos kariuomenę, liau
dies meną, numizmatiką, medalius ir ordinus. 
Dviejose pirmose salėse medžiaga, atspindinti 
Lietuvos valstybės istoriją nuo Mindaugo iki šių 
dienų.

Rodiniai prasideda paveikslu “Saulės mūšis”, 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Mindaugo, Gedi
mino, Kęstučio, Vytauto, kunigaikštienės Birutės 
portretais, Žalgirio mūšio panorama. Toliau išdės
tyta medžiaga apie krikščionybės įvedimą Lietu
voje, XIX š. lietuvių tautinį atgimimą ir jo veikė
jus. Rodomi spaudos draudimo leidiniai, tarp jų J. 
Basanavičiaus redaguotas pirmasis laikraštis lietu
vių kalba Aušra, V. Kudirkos Varpas ir kiti leidi
niai, o atgavus spaudą — Lietuvių laikraštis.

Kodiniuose pateikta medžiaga apie Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą 1918 m., jos pripa
žinimą, savanorių kovas. Išdėstyti autentiški apdo
vanojimai, pasižymėjimo ženklai, 1920 m. taikos 
sutartis su sovietine Rusija ir kt. Gausi medžiaga 

apibūdina tarpukario Lietuvos kariuomenę, Šau
lių sąjungą, ministerių kabinetus ir jų veiklą. Ne
mažai medžiagos sukaupta apie legendinį Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą, 
apie lenkų okupuotą Vilnių ir jo sugrąžinimą Lie
tuvai. Yra Lietuvos didžiųjų kunigaikščių barelje
fai, įvairių laikotarpių Lietuvos žemėlapiai, išsau
gotas 1863 m. sukilimo herbas, sovietinės okupaci
jos metais platinti pogrindžio leidiniai, tarp jų - 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika.

Viena salė skirta įvairių valstybių ir įvairių is
torinių laikotarpių monetoms, banknotams, me
daliams, ordinams bei kitiems pasižymėjimo ženk
lams.

Atskira salė skirta partizanų kovoms šiaurės 
rytų Lietuvoje. Didžiąją dalį radinių sudaro Vy
tauto apygardos Lokio rinktinės partizanų štabo 
dokumentai, nuotraukos, laikraštėliai, atsišauki
mai, taip pat asmeniniai daiktai, kovų relikvijos, 
Vyčio kuopos partizanų trispalvė. Prie šios vėlia- 

- vos buvo duodama priesaika, ja uždengdavo žuvu
siųjų draugų kūnus, buvo naudojama per Vėlines 
ir Vasario 16. Vyčio kuopa veikė Rokiškio, Zarasų, 
Utenos apskrityse, Latvijos teritorijos Daugpilio, 
Ilukstės, Aknystės rajonuose.

Nemaža dalis etnografinių radinių atkeliavo iš 
Aleksandravėlės kraštotyros muziejaus, kuriame 
ilgus metus nuoširdžiai dirbo Pranas Jurevičius. 
Obelių^muziejaus fondus papildė ir skulptorių V 
ir L. Žūklių bareljefai ir skulptūros. Viena V. 
Žuklio varinė skulptūra “Marija” į muziejų pateko 
po to, kai vandalai ją nuplėšė ir suniokojo. Ši 

skulptūra buvo pastatyta 1992 m. Obelių kapinėse 
ant partizanams skirto paminklo.

Muziejuje ne tik saugomi, kaupiami ir rodomi 
vertingi rodiniai. Čia vykdomas švietimo bei ugdy
mo darbas: organizuojami įvairūs renginiai, de
monstruojama teminė vaizdo medžiaga, rengia
mos parodos.

Obelių istorijos muziejaus veiklą apsunkina 
neturėjimas kompiuterio, kopijavimo aparatūros 
— daugintuvo, įrenginių skanavimui ir kom
paktinių diskų panaudojimui.

Muziejus labai dėkingas kraštiečiui Petrui 
Adamoniui, kuris paaukojo 700 Lt. Tai didelė pa
rama. Muziejus tikisi, kad atsiras ir daugiau pat
riotiškai nusiteikusių tautiečių, kurie, remdami 
muziejaus veiklą, prisidės prie tautinio - patrioti
nio jaunimo ugdymo.

Andrius Dručkus,
Obelių istorijos muziejaus vedėjas

Obelių istorijos muziejus, Vytauto g. 18, Obeliai, 
Rokiškio raj.

Lietuviai - į altoriaus garbę
Kun. dr. Romualdas Dulskis

Lenkijoje, Liublino ka
talikiškajame universitete, 
2004 m. lapkričio 19-20 die
nomis vyko tarptautinis sim
poziumas “Lenkija ir Lietu
va - dvasinis paveldas Euro
poje”. Dalyvavo Liublino, 
Varšuvos, Krokuvos ir Kau
no Vytauto Didžiojo univer
sitetų teologai. Kun. dr. Ro
mualdas Dulskis kalbėjo te
ma: Naujieji lietuviai kandi
datai į palaimintuosius — apie 
ką jie byloja nūdienei Euro
pai? (Pranešimo santrauka). 
RED.

Šiuo metu Lietuvoje pra
dėtos beatifikacijos bylos 
trims vyskupams ir dviems 
moterims pasaulietėms: arki
vyskupams Teofiliui Matulio
niui ir Mečislovui Reiniui, 
vyskupui Vincentui Borisevi- 
čiui, mokytojai Adelei Dirsy
tei ir studentei Elenai Spir- 
gevičiūtei.

Arkivyskupas Teojilius Ma
tulionis (1873-1962) tris kar
tus kalintas sovietiniuose ka
lėjimuose liko tvirtas kaip 
uola Dievo tautos ganytojas. 
Baigęs Sankt-Peterburgo ku
nigų seminariją, kunigavo 

Jono Keramino ir kitų autorių darbai lietuviška tematika 
Nuotr. E. Šulaičio

Latvijoje, po to Sankt-Peter
burge. Įkalintas 1923-1925 
m. Slaptai konsekruotas vys
kupu 1929 m. ir tais pačiais 
metais vėl nuteistas. 1934 m. 
grįžo į Lietuvą. Degdamas 
meile Eucharistijai įsteigė 
amžinąją Švč. Sakramento 
adoraciją Kauno Šv. Mikalo
jaus šventovėje.

1943 m. tapęs Kaišiado
rių vyskupu gynė savo vysku
pijos žmones nuo nacių per
sekiojimų, o pasibaigus karui 
- nuo sovietų represijų. 1946 
m. įkalinamas trečiąjį kartą - 
dešimčiai metų. Sugrįžusiam 
į Lietuvą sovietų valdžia ne
beleido eiti vyskupo pareigų 
ligi pat mirties.

Arkivyskupas Mečislovas 
Reinys (1884-1953) — viena 
šviesiausių asmenybių Lietu
vos istorijoje. Plačios erudi
cijos profesorius, psicholo
gijos mokslų daktaras, teolo
gijos magistras ir poliglotas. 
Asketiškas ir kuklus, o drau
ge plačių užmojų visuomeni
ninkas: ėjo užsienio reikalų 
ministerio pareigas, siekė 
įsteigti katalikišką universi
tetą, globojo jaunimo organi

zacijas. 1926 m. konsekruo
tas vyskupu. 1940 m. paskir
tas Vilniaus arkivyskupijos 
administratoriumi sielovadi
ne meile apglobė lietuvišką
ją, lenkiškąją ir baltarusišką
ją arkivyskupijos kaimenę ir 
drąsiai gynė Bažnyčią nuo 
sovietų valdžios puolimų. 
1947 m. nuteistas ir išvežtas į 
Rusijos Vladimiro miesto 
sunkiųjų darbų kalėjimą, kur 
iškentėjęs šešerius metus, 
mirė.

Vyskupas Vincentas Bori- 
sevičius (1887-1946) — hero
jiškos Dievo ir artimo meilės 
apaštalas, plataus išsilavini
mo, nepaprastai pamaldus, 
pasiruošęs padėti kiekvie
nam į jį besikreipiančiam. 
Dėstė Vilkaviškio kunigų se
minarijoje, ėjo Telšių kunigų 
seminarijos rektoriaus parei
gas. Dalyvavo Lietuvių kata
likų mokslo akademijos veik
loje, dirbo publicistinį darbą. 
Aktyviai dalyvavo įvairiose 
organizacijose. 1940 m. tapo 
Telšių vyskupu sufraganu, o 
netrukus - Telšių vyskupu. II 
Pasaulinio karo metais rūpi
nosi nuo karo nukentėjusiais 
gyventojais. Neskirstydamas 
žmonių pagal tautybę ar reli
giją, šelpė rusus belaisvius, 
gelbėjo žydus. Po karo apkal
tintas antisovietine veikla ir 
suimtas. Iškentęs žiaurius 
tardymus, sušaudytas Vil
niuje.

Adelė Dirsytė (1909-1955) 
— pasaulietė, mokytoja, visa
me pasaulyje žinomos, į ke
turiolika pūsaulio kalbų iš
verstos maldaknygės Marija, 
gelbėk mus autorė. Aktyviai 
dalyvavo katalikų jaunimo 

veikloje, dirbo publicistinį 
darbą, buvo viena iš Lietuvių 
katalikių moterų draugijos 
vadovių. 1946 m. sovietų val
džios nuteista 10 metų kalėji
mo. Atsidūrus Sibiro lage
riuose jai teko dirbti sun
kiausius fizinius darbus, ken
tėti nuolatinį alkį bei šaltį. 
Tačiau jos dvasios giedru
mas, krikščioniška išmintis ir 
žmogiškas gerumas stiprino 
kitas kalines. Negalėdami 
pakęsti dvasinės Adelės įta
kos kitoms kalinėms, sovietų 
pareigūnai skirdavo jai žiau
rius tardymus ir karcerio 
bausmes. Persekiojimų iš
kankinta Adelė Dirsytė mirė 
Chabarovsko (Tolimuosiuo
se Rytuose) kalėjimo ligoni
nėje.

Elena Spirgevičiūiė (1924- 
1944) - studentė, sovietinių 
partizanų nužudyta skaisty
bės kankinė. Jos taurų vidinį 
pasaulį, aukštus gyvenimo 
idealus ir gyvą tikėjimą liudi
ja išlikęs jos Dienoraštis. Ja
me atsiskleidžia tyra jaunos 
merginos siela. Panaši į kitas 
tokio amžiaus merginas, be
sižavinti kilnia žmogiška 
meile, bet drauge besiver
žianti į dvasinio gyvenimo 
aukštumas. “Laimingas žmo
gus, kuris myli Kristų. Koks 
jis tada gražus! Tikroji žmo
gaus laimė yra Kristus. Jei vi
si Jį mylėtų, nebūtų nelai
mingųjų... Dorovė - papuo
šalas... Kodėl taip ją užmirš
tame, kodėl einame prie tuš
čio modemiškumo?”

* * *
Visų penkių naujųjų 

kandidatų į palaimintuosius 
gyvenimo keliai ryškiai pažy
mėti kančios. Ar tai aktualu 
šiandien, kai Europa viltin
gai ir sėkmingai kuria de
mokratišką bei taikingą gy

venimą? Kančia šių šventų 
žmonių gyvenime atkreipia 
mūsų dėmesį į didžiadvasį jų 
ryžtą radikaliai sekti Kris
tumi. Jie aktualūs nūdienos 
krikščionims ir visiems teisu
mo besiilgintiems žmonėms, 
ypač tuo, kad nenusilenkė 
melui, nesudarė klaidingo 
kompromiso su Evangelijai 
priešišku pasauliu. Jie pakėlė 
ne tik kankinimus, bet ir iš
juokimus bei paniekinimus 
dėl to, kad buvo giliai tikin
tys krikščionys ir nuoširdūs 
katalikai.

Jų gyvenimo pavyzdys 
yra padrąsinimas mūsų die
nų tikintiesiems, dažnai susi
duriantiems su moderniosios 
visuomenės abejingumu ir 
net priešiškumu Evangelijos 
vertybėms.

Naujieji lietuvių kandi
datai į palaimintuosius savo 
gyvenimo pavyzdžiu byloja 
apie Evangelijos vertybių 
svarbą ne tik individo, bet ir 
tautų gyvenime. Jie liudija 
Kristų kaip patikimiausią gy
venimo vadovą, kuriuo verta 
didžiadvasiškai sekti, įvei
kiant bet kokias - tiek tota
litarizmo, tiek sekuliarizmo, 
kliūtis.

Šių Kristaus sekėjų gyve
nimo pavyzdžiai akina nūdie
nos žmones branginti ir ug
dyti savuosius pašaukimus. 
Su didžiu ryžtu žengę pašau
kimo keliu ir nesiliovę ieško
ti vis glaudesnės vienybės su 
Kristumi, jie gyvai primena 
būtinybę suvokti Dievo duo
tąjį pašaukimą kaip dinami
nę, nuolat besiskleidžiančią 
dovaną. Sekuliarizuotame 
šiandienos pasaulyje jie drą
sina gyventi Evangelijos tiesa 
ir įsiklausyti į Šventosios 
Dvasios įkvėpimus.
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URAGANO ŽALA
Baltijos pajūryje sausio 

pradžioje siautęs uraganas 
“Ervinas” apardė krantus Pa
langoje, išvartė ir aplaužė 
daugybę medžių, skelbia 
ELTA-DELFI. Po Palangos 
tiltu nuardyta apie 2 m. kran
to. Nukentėjo pakrantės
l, 600 m. ilgio ruožas j pietus 
nuo tilto. Visiškai nuardytas 
4-6 m. aukščio apsauginis 
paplūdimo kopagūbris 6-10
m. ruože. Aplinkos ministeri
jos Gamtos apsaugos depar
tamento direktoriaus L. Bud
rio teigimu, remonto darbai 
kainuos apie 1.5 mln. litų. 
Pajūrio juostos išsaugojimui 
per šiuos ir kitus metus keti
nama išleisti apie 6 mln. litų.

PAAUGO EKSPORTAS
Per vienuolika 2004 m. mė

nesių, palyginti su tuo pačiu
2003 m. laikotarpiu, Lietuvos 
eksportas išaugo 18.6%, o 
importas - 13.2%. Iš Lietuvos
2004 m. sausį-lapkritį ekspor
tuota 23.21 bin. litų vertės 
prekių. Sėkmingai veikiant 
“Mažeikių naftai”, benzino 
apimtys per vienuolika mėne
sių paaugo 65.4% iki 2.04 bin. 
litų. Investicinių prekių eks
portas sumažėjo 24.7%. Pag
rindinė Lietuvos užsienio pre
kybos partnere ir toliau išlie
ka išsiplėtusi Europos sąjun
ga. Į ES šalis eksportuota 
prekių ir paslaugų už 15.3 bin. 
litų - 66% viso eksporto. Eks
portas į NVS valstybes sudarė 
3.7 bin. litų - 16.1%.

GARIŪNŲ ATEITIS
Trys uždarosios akcinės 

bendrovės, per 10 metų inves
tavusios 26 mln. litų, žymiai 
pagerino Gariūnų turgavietę, 
vieną didžiausių Rytų Euro
poje. Atsirado prekybos pavil
jonai, kavinės, tualetai. Kaip 
praneša DELFI, dabar šie 
verslininkai ruošiasi investuo
ti 50 mln. eurų, paversti Ga
riūnus modernia prekyviete, 
statyti kapitalinius pastatus, 
tačiau jiems reikia garantijos 
dėl ilgalaikės žemės nuomos 
ne konkurso būdu. Vyriau
sybė tai gali daiyti tik suteik
dama Gariūnams valstybei ir 
visuomenei svarbaus projekto 
statusą. Vyriausybė bijo, kad 
vykdydami šį projektą, didieji 
verslininkai gali nuskriausti 
smulkius prekeivius. O pro
jektą atmetus, jie gali visai 
netekti darbų.
DAUG NUSIRAŠINĖJAMA

DELFI žiniomis, daugiau 
kaip pusė visų Lietuvos uni
versitetų ir kolegijų studentai 
egzaminų ar įskaitų metu nu
sirašinėja. Niekada to nedarė 
tik 25% “Spinter” bendrovės 
tyrime dalyvavusių studentų. 
Lietuvos rektorių konferenci
jos prezidento, VDU rekto
riaus V. Kaminsko nuomone, 
tai yra sovietinių laikų paliki
mas. Dėstytojai turėtų 
atkreipti į tai daugiau dėme
sio, reikėtų stipendijas skirti 
pagal socialinę padėtį, ne pa
gal mokymosi rezultatus, nu
matyti teisines priemones 

bausti studentus už nesąžinin
gumą. Lietuvos studentų at
stovybių sąjunga žada stebėti 
egzaminų eigą ir pranešti ad
ministracijai apie nusiraši
nėjimus.
PADANGŲ PERDIRBIMAS

Vienintelė vartotų pa
dangų perdirbėją Baltijos vals
tybėse yra Šiaulių bendrovė 
“Metaloidas”. Nuo 2004 m. rug
sėjo daugiau kaip 9,000 pa
dangų perdirbta į gumos mil
tus ir drožles. Pagrindinė 
bendrovės veikla - rusiško 
metalo prekyba ir statybos 
darbai, tačiau dirbant visu pa
jėgumu tikimasi perdirbti iki 
8,000 tonų padangų, sudaryti 
20% “Metaloido” apyvartos. 
Antrines žaliavas parduoti 
nėra sunku, praneša firmos 
atstovai. DELFI taip pat skel
bia, kad Elektrėnuose sename 
autobusų parke gudai sumon
tavo padangoms deginti ga
myklą. Ji pradės veikti dar 
2005 m., skleis dujas, itin nuo
dingas aplinkai.

GRĮŽO JŪRININKAI
Sausio 10 d. į Vilnių buvo 

atskraidinti penki klaipėdie
čiai jūrininkai, pusketvirtų 
metų negalėję grįžti į Lietuvą. 
Dirbę tanklaivyje “Eko Ri
ver”; Afrikos Kongo respubli
koje laivas buvo areštuotas, 
jie liko įkalinti, dirbo be ap
mokėjimo. Jiems padėjo į 
Kongą nuvykęs URM atsto
vas Marius Petrušonis ir Bel
gijos diplomatas, dirbęs Afri
koje. Lietuvos vyriausybė pa
skyrė 14,500 litų iš Rezervo 
fondo jūreivių kelionei į Lie
tuvą. Lietuvių yra ir kituose 
dviejuose laivuose, stovin
čiuose Afrikoje. Jie priklauso 
maskviečiui Viačeslavui Rod- 
novui, kuris skolingas jūri
ninkams 195,294 JAV dol.

PABĖGĖLIŲ CENTRAS
Kaune įsteigtas Pabėgėlių 

dienos centras, kuriame glau
džiasi apie 350 pabėgėlio sta
tusą turinčių užsieniečių. Ja
me gali lankytis Kaune, Jona
voje arba Ruklos centre apgy
vendintieji, gali gauti nemo
kamai psichologinę ir teisinę 
pagalbą, lankyti kalbos, kom
piuterių kursus, kitus užsi
ėmimus. LGTIC žiniomis, 
centras įsteigtas stengiantis 
padėti pabėgėliams įsijungti į 
Lietuvos gyvenimą. Nustaty
ta, kad jų pritapimui kenkia 
lietuvių neigiamas požiūris į 
juos. Daugelis tvirtina palikę 
savo kraštą, baimindamiesi 
tik dėl savo vaikų saugumo. 
Šiuo metu apie 80-90% pa
bėgėlių Lietuvoje yra čečėnai. 
Pabėgėlio statusą gavusiems 
užsieniečiams Lietuvoje vie
nerius metus teikiama socia
linė ir kitokia parama, sutei
kiamas būstas. Jie turi įsikur
ti, pramokti kalbą, susirasti 
pragyvenimo šaltinį. Ne vi
siems pavyksta tai padaryti 
per duotą laiką. Dalis pabė
gėlių lieka ilgesniam laikui, 
kiti grįžta į namus arba išvyks
ta ieškoti prieglobsčio į kitas 
valstybes. RSJ

Nuotr. D. Triimpickienės
Kun. Arūno Brazausko, OFM, (viduryje) primicijos Ontario Hamiltone. Kairėje - vysk. P. Baltakis, 
OFM. Dešinėje - kun. J. Bacevičius, OFM

Hamilton, ON
VIETINIS RĖMĖJŲ KO

MITETAS dosniai remia Vaikų 
dienos centrą Kaune. Tai vieta, 
kur vargingi ir skriaudžiami 
vaikai ir jų šeimos gauna jų po
reikius atitinkančias socialines, 
dvasines, psichologines bei kul
tūrines paslaugas. Visi vaikai 
dienos centre pamaitinami, ku
rie turi jaunesnių broliukų ar 
sesučių maisto gali parsinešti 
namo. Vaikai auklėtojų ir sava
norių padedami dienos centre 
ruošia pamokas, dalyvauja įvai
riuose būreliuose, kuriuos veda 
Kauno kunigų seminarijos klie
rikai, studentai iš Vytauto Di
džiojo universiteto, Kauno jė
zuitų gimnazijos moksleiviai. 
Visų parama yra labai reikalin
ga, nes dienos centro išlaiky
mas yra nelengvas. Šie metai 
buvo sėkmingi (finansine 
prasme), nes pagalbos susilau
kėme ir iš Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos. Galėjome 
projekto vykdymui priimti dirb
ti dar porą pedagogų, nes kiek
vienam vaikui reikalinga asme
ninė pagalba tiek pamokų ruo
šoje, kad pasivytų tai, kas ap
leista, ir kad neatsiliktų nuo 
bendraamžių. Beje, mūsų die
nos centre vaikai patys dalyvau
ja ruošiant maistą ir tvarkant, 
švarinant kiemą bei pastatą vi
duje. Ypač didelis dėmesys 
kreipiamas vaikų higienos ir 
darbinių įgūdžių ugdymui, nes 
daugelis vaikų savo namuose 
neturi elementarių buitinių są
lygų (elektros, viryklės, šilto 
vandens), be to, dažnai jų tėvai 
bedarbiai ne tik dėl to, kad ne
randa jo, bet kad ir nenori dirb
ti. Mes norime, kad vaikai už
augę norėtų ne gauti kažką iš 
kitų, bet kad patys kurtų savo 
gyvenimą. Visame tame, ką 
mes čia veikiame, yra didelis 
įnašas ir Jūsų, mieli geradariai 
iš Vaikų dienos centro komite

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI 

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ 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., ANC ASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

to. Visiems aukotojams, pade
dantiems materialiai išlaikyti 
dienos centrą bei remiantiems 
maldomis - nuoširdus ačiū!

Telaimina Jus ir Jūsų ar
timuosius Dievas. Visos dienos 
centro bendruomenės vardu -

Olga Kazlienė, 
Kauno Senamiesčio vaikų 

dienos centro direktorė
A.a. STASIUI ALEKSAI 

mirus Hamiltone, jo atmini
mui, reikšdami užuojautą velio- 
nies sūnui Jonui ir žmonai, Ka
nados lietuvių fondui aukojo: 
po $20 - J. Stankus, E. Bajorai- 
tienė, A. Rimkienė, R. Pakal
niškienė, J. Krištolaitis; $10 - L 
P. Zubai. J.K.

A.a. GERTRŪDOS REP- 
ČIENĖS atminimui, užjausda
mi dukrą Margaritą su šeima, 
seseris, brolį ir jų šeimas bei vi
sus gimines, “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo: $50 - J. Va- 
dauskienė; $30 - E. M. Klevas, 
E. Stabingienė; $25 — E. Gu- 
dinskienė (Simcoe), G. J. Kaže- 
mėkai, A. Volungienė, J. As- 
menavičius; $20 — G. Agurkie- 
nė, J. Astas, A. Bungardienė, J. 
Gimžauskas, E. K. Gudinskai, 
O. J. Kareckai, H. Liaukienė, T. 
J. Povilauskai, B. Stanienė, J. V. 
Svitai, B. B. A. Venslovai, A. K. 
Žilvyčiai, B. Znotinienė, G. K. 
Žukauskai; $10 - F. M. Gudins
kai, J. Kežinaitis, E. Navickie
nė. Dėkojame aukojusiems -

PLV komitetas
VAIKŲ DIENOS CENT

RAMS aukojo: a.a. Stasio Alek
so atminimui: po $20 - D. Ber- 
žaitytė, Z. J. Rickai, Ir. Jaki- 
mavičiūtė, P. Pranckevičius, V. 
Girnius; $5 - V. Ščevinskienė. 
Užjaučiame mirusiųjų artimuo
sius ir nuoširdžiai dėkojame už 
aukas. VDC komitetas

A.a. GERTRŪDA MISE- 
VIČIUTĖ-REPČIENĖ, buvusi 
ilgametė Vysk. M. Valančiaus 
mokyklos mokytoja, 2004 m. 

gruodžio 28 d. peržengė amži
nybės slenkstį, tačiau ji liko 
įamžinta Lietuvos vidurinių 
mokyklų mokinių širdelėse, ra
šančių LIETUVOS KOVŲ- 
KANCIŲJ ISTORIJĄ, vado
vaujant Lietuvos politinių 
tremtinių-kalinių sąjungai, Va
rėnos rajono skyriaus mokyklo
se. Remdami Lietuvos jaunimo 
patriotinį auklėjimą, reikšdami 
artimiesiems užuojautą Gert
rūdos Repčienės atminimui, 
Lietuvos P.T.K. sąjungos Varė
nos skyriui aukojo šie Hamil
tono lietuviai: $10 - Rasa Ku- 
rąitytė-Fronchek; $20 - A. J. 
Gedriai, M. L. Paškai; $15 - 
M.Z. Kalvaičiai; $25 - L.J. Stun- 
gevičiai; $30 - P. D. Juškevičiai. 
Valė Pleinienė įamžino savo 
brolį Petrą Baktį, mirusį Šve
dijoje, skirdama $20 Lietuvos 
jaunimo patriotiniam auklė
jimui. Su nuoširdžia padėka ir 
pagarba -

Liuda Stungevičienė

Delhi-Tillsonburg, ON
DELHI ŠV. KAZIMIERO 

LIETUVIŲ PARAPIJA š.m. ko
vo 5 d. švęs 45 metų sukaktį. 
Šventė prasidės Mišiomis 12 
vai. Kviečiami dalyvauti ir kito
se vietovėse gyvenantys buvę 
parapijiečiai. Norinčius daly
vauti vaišėse kviečiame regist
ruotis tel. 519 468-2163 iki va
sario 15 d. Kadangi vietų skai
čius parapijos salėje yra ribo
tas, prašome nedelsti užsire
gistruoti. Rengėjai

I BPL Import/Export I
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

REGINY FOUR SEASONS 
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 i

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

Tlnklalapis: www.homesgeorgkmbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgkmbay.com
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Priekyje antras is kairės - generalinis garbės konsulas Liudas Matukas dainuoja su “Bočių” 
choru, vadovaujamu Algio Ulbino, Naujųjų metų sutikime Gerojo Ganytojo misijos salėje, Wasaga 
Beach, ON Nuotr. K. Poškaus

Wasaga Beach, ON
_ GRAŽIAI PASIPUOŠĘ susirinkom iš arti ir 

toli palydėti senus ir sutikti Naujus metus. Džiau
gėmės svečių tarpe turėdami Lietuvos generalinį 
garbės konsulą Liudą Matuką su ponia Gražina. 
Svečiams susirinkus, “Bočių” choro moterys, 
akompanuojant Algiui Ulbinui, palinksmino 
dalyvius, padainuodamos keletą dainelių. Kvie
čiami Vandos Ulbinienės ir jos padėjėjų Aldonos 
Vaškevičienės, Romo Dūdos, Algio Trumpicko, 
ėjom vaišintis skania ir turtinga vakariene. Po to 
skambėjo “Linksmųjų brolių” (Algio Ulbino ir 
Romo Dūdos) kupletai ir labai linksmos dainos, 
palydimos garsių plojimų. “Bočių” choristų ir 
Vasagos gyventojų vardu įteikdami gėles dė
kojome Vandai Ulbinienei už iniciatyvą suruošti 
šį vakarą ir už puikią vakarienę, Algiui Ulbinui už 
ištisų metų kantrybę vadovaujant “Bočių” chorui, 
Romui Dūdai už nenuilstamą pagalbą susiorga
nizuoti, rengti keliones ir už šio vakaro dekorą-, 
cijas. Šiam vakarui lietuviai profesionalai mums 
atsiuntė vertingų laimikių. Laimėjo: Nekilnojamo 
turto pardavėjos A. Šalvaitytės dovaną - V. Pau- 
lionis; advokato V. Augaičio - M. Laurinavičienė;

“Linksmieji broliai” — Romas Dūda ir Algis 
Ulbinas - Naujųjų metų sutikime Gerojo 
Ganytojo misijos salėje, Wasaga Beach, ON

Nuotr. K. Poškaus
“Paramos” — L. Dauginienė; P. Asausko ir “Pace Associates” — L. Verbickaitė-Sawitz; advokato V. 
Augaičio — E. Namikienė. Vakaras linksmai slinko prie Rūtos Poškienės ir Joanos Dūdienės gerai 
parinktos muzikos. Priartėjus dvyliktai, palydėjom senuosius metus sugiedodami Lietuvos himną. 
Sutikom Naujuosius dainuodami Algio Ulbino parašytą Naujų metų dainą. Po to - šampanas, 
linkėjimai ir dainos. O.S.

® LIETUVIAI PASAULYJE

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

A y YZ" A 99 LIETUVIŲ KREDITO
JL 1 V1X/X 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. lyto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas........... ............... 1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ......... .. .1.50%
180 dienų indėlius ..........1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.25%
2 m. term, indėlius........... 2.55%
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. 1.00%
1 m. ind................................. 2.25%
2 m. ind................................. 2.55%
3 m. ind................................. 3.00%
4 m. ind................................. 3.40%
5 m. ind................................. 3.85%

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

TINKLAPIS: www.talka.net

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

PASKOLAS
Asmenines nuo.................4.30%
nekiln. turto 1 m................. 4.60%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mln. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Lietuviai Apreiškimo pa

rapijoje Niujorke šventė 2004 
metų Padėkos šventę. Atvyko 
svečių ir iš toliau: JAV LB Niu
jorko apygardos pirm. R. Žu
kaitė, Lietuvos konsulas Niu
jorke dr. A. Dambrauskas su 
žmona, Niujorko apylinkės lie
tuviškos radijo programos ve
dėja ir Tautos fondo pirm. dr. 
G. Kumpikaitė. Tąipgi susilauk
ta svečio iš Lietuvos, buvusio 
šios parapijos klebono (1988- 
1998) kun. V. Palubinsko, šven
čiančio 50 metų kunigystės su
kaktį. Buvusio klebono pasvei
kinti atėjo ir dabartinis klebo
nas kun. J. Fonti.

Kun. Vytautas Palubins
kas gimė Šakių apskrityje vie
nuolikos brolių šeimoje. Vos 
trejų metų berniuką tėvai atsi
vežė į Argentiną. Sukaktuvinin
kas 1949 m. Argentinoje Bue
nos Aires mieste baigė kunigų 
seminariją ir išvyko studijų tęsti 
į Romą. Kunigu įšventintas 
1954 m. Romoje. Po šventimų 
dirbo sielovados darbą, klebo
navo Argentinoje bei įvairiose 
JAV vietovėse. Prieš išeidamas į 
pensiją, 10 metų klebonavo lie
tuvių Apreiškimo parapijoje 
Niujorke. Per savo kunigavimo 
laikotarpį buvo devynis kartus 
nuvykęs į Lietuvą, o galutinai 
savo gimtajame krašte apsigy
veno 2000 metais. Kun. V. Palu
binskas labai pamilo Vilniaus 
senamiestį, o šiaip, pajuokavo, 
negalįs savęs vadinti “tikru” 
lietuviu, nes nemėgstąs cepeli
nų ir krepšinio. Pasak kunigo, 
Vilniuje dar jaučiama rusišku
mo dvasia. Tačiau palikti Vil
niaus nežada. Jis taipgi ragina 
ir kitus tėvynainius grįžti į Lie
tuvą. (Amerikos lietuvis, 2004 
m., 50 nr.)
Vokietija

Tradicinis Vokietijos lietu
vių bendruomenės suvažiavi
mas įvyko 2004 m. lapkričio 19- 
21 d.d. Hiuttenfelde, Romuvo
je. Jame dalyvavo Vokietijos 
LB tarybos bei kitų organizaci
jų nariai, LB apylinkių atstovai, 
Vasario 16-tosios gimnazijos 
vadovybė bei kuratorija, Lietu
vių kultūros instituto bei šio 
krašto Lietuvių jaunimo sąjun
gos valdybos atstovai. Praneši
mus padarė Lietuvos ambasa
dos Vokietijoje pavaduotojas 
bei įgaliotas ministeris V. Gu
daitis, ambasados konsulinių 
reikalų patarėjas T. Pajaujis, 
kultūros atstovė R. Balčikony- 
tė, o iš Vilniaus - Lietuvių grįži
mo į tėvynę informacijos centro 
vedėjas Z. Beliauskas. Meninę 
programą atliko Vasario 16- 
tosios gimnazijos moksleiviai, 
vadovaujami Audronės ir Gin
taro Ručių. Suvažiavimas pra
dėtas Renhofo pilaitėje penkta
dienį, lapkričio 19, susipažini
mo vakaru. Susirinkimą šešta
dienio rytą pradėjo Vokietijos 
LB pirm. A. Šiugždinis. Daly
vius valgydino Vasario 16-tosios 
gimnazijos virtuvė, jais rūpinosi 
Romuvos LB apylinkės nariai, 
vadovaujami G. Kotkės. (Pa
saulio lietuvis, 2004 m., 12 nr.)

Vokietijos LB krašto tary
bos rinkimai pyko 2004 m. 
gruodžio 11d. Išrinkta 15 tary
bos narių: A. Šmitas, A. Šiugž
dinis, M. Dambriūnaitė-Šmitie- 
nė, V. Bartusevičius, V. Lemkė, 

K Žulys, L. Lipšytė, G. Ručys, 
T. Bartusevičius, R. Baiiulis, R. 
Čuplinskas, E. Jankūnas, R. 
Šneideris, E. Baliulienė ir B. 
Goštautaitė (pagal gautus bal
sus). Tarp išrinktųjų 10 tarybos 
narių yra buvę Vasario 16-to
sios gimnazijos auklėtiniai. 
Kandidatais liko: V. Jelis, A. 
Lipšys, dr. V. Lenertas, P. Nevu- 
lis, A. Karčiauskas, P. Odinis ir 
R. Šileris. Rinkimų komisiją su
darė: R. Jakūnienė, A. Ručie- 
nė, O. Šiugždienė ir V. Noack. Inf.
Lenkija

Vyskupo Antano Bara
nausko fondo pastangomis 
2004 m. lapkričio 21 d. Seinuo
se įvyko vaikų lietuviškos estra
dinės dainos festivalis. Renginį 
padėjo suorganizuoti Lietuvos 
konsulatas Seinuose ir Punsko 
lietuvių kultūros namai. Suva
žiavo apie 200 dainininkų iš 
penkių kraštų: Latvijos (Daug
pilio ir Liepojos), Ukrainos 
(Lvivo), Karaliaučiaus krašto 
(Karaliaučiaus ir Gumbinės), 
Lietuvos (Vilniaus, Kauno, 
Tauragės, Jiezno ir Kučiūnų), 
Lenkijos (Seinų, Krasnogrū- 
dos, Žagariu, Navinykų ir Puns
ko). Seinų lietuviai džiaugėsi, 
kad šioje vietovėje įvyko pirma
sis toks renginys, kokio dar ir 
Lietuvoje nėra buvę. Pirmieji 
scenoje pasirodė Vilniaus jau
nųjų grupė “Mikrofonas”, va
dovaujama G. Balučio ir įsteig
ta žymios estrados solistės O. 
Valiukevičiūtės. Karaliaučiui 
atstovavo dvi jaunos daininin
kės N. Šabijeva ir M. Lipšina, 
parengtos A. Karmilavičiaus. Iš 
Gumbinės atvyko K. Triūba, 
parengta I. Barilaitės-Triūba. Iš 
Daugpilio pasirodė sambūris 
“Pavasaris” (vadovė V. Pilino- 
vica), iš Liepojos - R. Zonys, 
parengtas Z. Bugavičienės; iš 
Lvivo “Saulutės” grupė (vado
vė B. Beliavciv). Gausiausios 
dainininkų grupės atvyko iš 
Lietuvos. Be “Mikrofono” iš 
Vilniaus, pasirodė grupė “Kivi” 
ir solo A. Kaslenkytė (vadovė
D. Aukselienė), iš Kauno - “Tu 
ir aš”, (vadovė R. Beitnaraitė) 
bei vaikų teatras (vadovė I. Pa- 
pečkytė), iš Tauragės - solo V. 
Babonaitė, parengta D. Pili- 
čiauskaitės, iš Jiezno “Vaivo
rykštė” (vadovė L. Benokraitie- 
nė), o iš Kučiūnų - J. Karaliū- 
naitė, parengta J. Pilecko, dir
bančio su Lietuvos namų vai
kais. Linksmiausiai publiką nu
teikė Seinų Lietuvių Namų est
radinis ansamblis. Iš Krasna- 
grūdos atvyko ansamblis “Sau
lutė” (vadovė I. Balulienė), iš 
Žagariu - “Jaunystė” (vadovė
E. Matulevičienė), Navinykų - 
V. Vaznelytė ir L. Kuosaitė, pa
rengtos G. Karaneckienės; 
Punsko - Diana ir Klaudija Ko- 
gačiauskaitės, parengtos ma
mos T. Kogačiauskienės; E. 
Balkevičiūtė ir D. Pečiulytė, pa
rengtos E. Balkevičienės; A. 
Vaznelis, parengtas N. Kal- 
kauskienės; A. Grigutytė, pa
rengta mamos N. Grigutienės; 
ir grupė “AI-VIC-BAND”, 
moksleivių instrumentinis-vo- 
kalinis trio, (vadovas V. Šliau
žys).

Pabaigai nuaidėjo J. Pilec
ko su seiniečių grupe parengta 
daina, prie kurios prisijungė ir 
visi festivalio dainininkai. (Auš
ra, 2004 m.. 22 nr.) J. Andr.

http://www.talka.net
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Du žymus chorai - dvi vadovės
Pokalbis po jų koncerto Toronte su Rita Klioriene ir DaliaViskontiene

Šiaurės Amerikos lietuvių 
bendruomenėse ne vieną de
šimtmetį minimos dvi pavar
dės, ryškią vagą brėžiančios iš
eivijos lietuvių kultūriniame 
gyvenime. Tai chorų “Exulta- 
te” vadovė Rita Čyvaitė-Klio- 
rienė ir “Volungės” vadovė 
Dalia Viskontienė.

- Klausiu Ritą Kliorienę: 
Kada pajutote, kad muzika yra 
viena iš Jūsų mėgstamų dalykų?

— Geriems draugams pa
dovanojus pianiną, mano tėve
liai leido seserį į pianino pa
mokas. Tuomet aš buvau 4 me
tukų. Sesuo mokėsi groti iš na
tų, o aš - iš klausos. Tai man la
bai patiko. Abu tėveliai muzi
kalūs, nors jie nėra muzikai iš 
profesijos. Važiuodami auto
mobiliu dažnai kartu dainuo
davom: mama-melodiją, o tėtis 
visad traukdavo antru balsu. 
Mokėjom labai daug liaudies 
dainų. Švenčių metu tėveliai su 
draugais dainuodavo, o aš 
jiems pritardavau pianinu. 
Lankydama gimnaziją, kartu 
mokiausi pas Klyvlande gyve
nantį kompozitorių Joną Šve
dą. O Valstybiniame universi
tete mokiausi groti su pianistu 
Andrium Kuprevičium, kuris 
buvo ir ypatingai puikus peda
gogas. Įgautą patirtį naudoju 
mokydama savo chorą.

- Didelę įtaką Jūsų gyveni
me turėjo sportas. Kada įvyko 
tas “lūžis”, kai iš dviejų mėgsta
mų dalykų pasirinkote muziką ?

- Muzika ir sportas mano 
gyvenime buvo lygiagretūs. 
Jaunystėje rimčiau buvau nusi
teikusi sportui. Žmonės, suži
noję, kad universitete studijuo

ju muziką, o ne sportą, labai 
nustebdavo. Tuomet žaidžiau 
moterų tinklinio komandoje. 
Antrame kurse, pajutau, kad 
sportas ir muzika tapo nesude
rinami - kiekvienas iš jų reika
lavo vis daugiau laiko, kurio 
man neužteko, nors ir aukojau 

savo miego valandas. Man bu
vo gaila kasdieninių 7 valandų 
darbo prie pianino, o baigus 
tinklinio treniruotę pirštai bū
davo sustingę, negalėdavau jų 
greit judinti. Turėjau pasirink
ti. O tai nebuvo lengva, nes aš 
buvau pirmoji moteris, kuriai 
universitete buvo pasiūlyta pil
na stipendija už tinklinį. Sti
pendijos nepriėmiau nuspren
dusi visą savo dėmesį skirti 
muzikai. Tačiau iki šiol labai 
vertinu sportą, esu didelė spor
to entuziastė ir raginu jaunimą 
sportuoti, nes jis ugdo žmo
gaus charakterį.

- Kokius savo darbus muzi
kos srityje laikote labiausiai pa
vykusiais?

- Studijuodama universi
tete, 1974 m. subūriau studen
čių vokalinį vienetą “Nerija”. 
Universitete mokiausi diriguo
ti, o praktiką gavau “Nerijoje”. 
Mokykloje mokiausi kurti, 
harmonizuoti dainas, o su 
“Nerija” jas atlikdavome. Šis 
kolektyvas tapo labai populia
rus tarp lietuvių. Išleidome du 
įrašus, apkeliavome beveik vi
sus lietuvių telkinius JAV ir 
Kanadoje. Gastroliavome Pie
tų Amerikoje.

Baigusi universitetą dės
čiau Roxboro vidurinėje mo
kykloje, kur vadovavau trims 
chorams, dalyvavau operečių 
paruošose. O nuo 1982 m. va
dovauju Dievo Motinos nuola
tinės pagalbos parapijos cho
rui “Exultate”, su kuriuo kas
met organizuojame įvairius 
renginius. Koncertavome Ro
moje (Italija), Čikagoje, Ro- 
česteryje (JAV) ir kitur.

1999-2000 m. organizavo
me jungtinių chorų koncertus 
kartu su Toronto “Volunge”, 
Čikagos “Dainava”. O 2001 m. 
gegužės mėn. surengtą dainų 
vakarą “Dainuokim, dainuo
kim, dainuokim” tautiečiai pa
vadino Dainų švente.

2002 m. lapkričio mėn., 
švęsdami choro 20-ąją sukaktį, 
surengėme religinį koncertą, 
kuriame atlikome Vivaldi 
Magnificat su styginiu orkest
ru. Kartu nuoširdžiai dirbo vi
sas choras. Šiemet turime 39 
choristus. O per 20 metų cho
ro eiles perėjo 114.

— Kokias savybes turi turėti 
žmogus, kad galėtų vadovauti 
chorui?

— Pagrindinis mūsų tikslas, 
išlaikyti tai, kas mums lietu- 

“Exultate” choro dirigentė Rita Klioriene (k.), “Volungės” choro
dirigentė Dalia Viskontienė

viams, yra brangu - lietuviška 
daina, giesmė, žodis; sujungti 
tuos, kuriuos vienija lietuviš
kumas. Žinau, kad choristai, 
bėgdami nuo kasdienybės, 
ateina į repeticijas norėdami 
pabūti tarp savųjų. Juos jungia 
meilė muzikai: jaučia didelį 
pasitenkinimą, kai, dainuoda

mi kartu, sukuria gražius są
skambius. Muzika juos jungia 
nepaisant amžiaus.

Jauniausias choristas yra 
13 metų amžiaus, vyriausiam - 
82... Kiekvienas choristas turi 
sunkumų, kiekvienas dalyvauja 
chore pagal išgales, todėl į Jū

sų klausimą atsakyčiau taip: 
vadovas turėtų turėti ne tik 
meilę muzikai, bet ir meilę 
žmonėms, dėmesio kiekvieno 
choristo poreikiams, kūrybiš
kumo, lankstumo ir gana ne
mažai kantrybės.

- Kaip judvi susipažinote su 
R. Klioriene? — klausiu “Volun
gės” choro vadovę Dalią Vis- 
kontienę.

— Mes susipažinome per 
muziką. Mus dvi sieja labai 
daug bendrų dalykų, ypač pro- 

Nuotr. R.D. Puterių 

fesinių. Sausio pabaigoje mes 
vėl planuojame važiuoti į Los 
Angeles, kur vyks Amerikos 
chorų dirigentų suvažiavimas. 
Jame dalyvaus apie 10,000 di
rigentų. Ten galėsime išgirsti 
35-40 įvairių lygių* (profesio
nalių ir mėgėjų, vaikų, vyrų, 
moterų ir mišrių) chorų daina
vimą. Išgirsime naują reper
tuarą, patirsime naujų minčių, 
kurias vėliau galėsime panau
doti su savo chorais.

— Ar rūpinatės tik muzikine 
choro dalimi?

— Norintys vadovauti cho
rui turi turėti lakią vaizduotę. 
Neužtenka būti muziku, priva
lai būti ir administratorium. 
Apmaudu, kad administracinis 
laikas būna ilgesnis, nei laikas 
muzikai. Norėtųsi turėti admi
nistracinį komitetą, kaip kad 
turi kiti chorai. Tačiau kiekvie
na bendruomenė turi skirtin
gus požiūrius į muzikinius ar, 
pavyzdžiui, sportinius dalykus. 
Mes nuo pat pirmų dienų tu
rim viską daryti patys. Labai 
dažnai būna, kad apsirengiam,
padainuojam, o po to tenka 
patiems salę iššluoti...

- Jūsų dėka 2002 metais įvy
ko puikus keturių chorų, sujun
gusių 4 baltiečių tautas į vieną 
galingą chorą, kalėdinis koncertas 
“Baltic Noel”. Kaip ateina mintis 
organizuoti panašius renginius?

— Tai ne pirmas ir ne vie
nintelis panašaus pobūdžio 
koncertas. Latvių, estų ir suo
mių chorai taip pat norėjo 
“išeiti” iš savo bendruomenių 
ribų. Trykšta jėga ir grožis, kai 
daug žmonių kartu dainuoja. 
Ypač smagu, kad mes turime 
tokį puikų Ivars Taurins, kuris 
profesoriaudamas Toronto 
universitete ir šiaip turėdamas 
daug pareigų (diriguoja profe
sionaliems orkestrams, cho
rams ir t.t), mielai sutinka 
dirbti su mumis neprofesiona- 
lais. Jis mūsų bendru darbu 
buvo labai patenkintas ir, ro
dos, sutiks dirbti su mumis 
ateityje.

- Žvilgtelkime į praeitį. 
Koks buvo pirmasis ryšys su 
muzika, kur mokinotės?

— Pradėjau mokytis groti 
pianinu dar Vokietijoje būda
ma penkerių metų. Nuo pat 
mažens žinojau, kad muzika 
bus labai svarbus elementas 
mano gyvenime. Ypatingai ga
bi muzikė ir pedagogė Danutė 
Rautinš padarė didžiausią įta
ką mano muzikiniam gyveni
mo posūkiui, (ji savo laiku bu
vo žymi plaukikė Lietuvoje, 
dalyvavusi net Olimpinėse žai
dynėse). Vėliau mokiausi pas 
labai puikų muziką ir pedago
gą kanadietį John Ford, kuris 
dabar jau miręs. Jis buvo pir
mas dirigentas žymaus moterų 
choro “Oriana singers”, laimė
jusio daug premijų. Tai buvo 
labai šiltas žmogus, laikęs kitus 
dirigentus lygiaverčiais, nors 
jie, dirbdami su neprofesiona- 
lais, diriguodavo paprastesnius 
kūrinius. Jis sugebėjo įvertinti 
kiekvieno chorvedžio ar mu
ziko pastangas ir darbą.

-Arbe Toronto Prisikėlimo 
parapijos chorų turite kitą už
siėmimą?

— Ne. Šiuo metu dirbu tik 
čia. čia mano parapija, čia 
man buvo visi geri, čia pradė
jau labai anksti vargonuoti, čia 
supratau, kad mano vieta yra 
tarp lietuvių. Čia turėjau pro
gą pažinti “Varpo” choro or
ganizatorių ir dirigentą Stasį 
Gailevičių, “Aro” choro vado
vą Vaclovą Verikaitį, nes savo 
laiku akompanavau šiems cho
rams. Mačiau jų administraci
nį darbą, t.y. visą koncertų or
ganizavimo virtuvę-. Tuomet 
viską stebėjau iš šalies, ir tai 
man padėjo suprasti, kas tai 
yra būti choro vadovu. Mačiau, 
kiek daug laiko atima organi
zacinis darbas, tačiau be jo ne
gali apseiti.

Kalbėjosi -
Danguolė Lelienė

Gyvenimo taisyklės
Tavo nuotrauką glosto senos, kaulėtos rankos. 

Joms reikia Tavo širdies šilumos, dėmesio. Joms 
reikia Tavęs...

Tu nuėjai toli, toli... Tavo pėdsakus užpustė 
klastingoji pūga. Kambaryje liko Tavo nuotrauka. 
Džiaugsmas nutolsta, bet ir vėl sugrįžta. Tokios su
dėtingo gyvenimo taisyklės.

Dovana
Tavo gyvenimo šventė, o mano saujoje tik ke

lios monetos. Į lininį rankšluostį suvynioju stiprybę, 
nuoširdumą, viltį...

Kamputyje surandu vietos tikėjimui ir sąžinei. 
Visa tai šiandien dovanoju Tau. Mano saujoje tik 
kelios monetos.

Prabangi akimirka
Prabangiais kailiniais pasidabino pavydas. 

Kasdien dėvimas drabužis greitai sudyla. Per pasaulį 
lapatuoja pavydas. Pro suplyšusius aprėdus kyšo jo 
nuogos alkūnės. Trumpas kailinių gyvenimas pas šį 
šeimininką.

Žilagalvis sausis
Skubantys praeiviai. Po kojomis girgždantis sniegas. 

Žingsniai vis kitokie ir kitokie, o sniegas baltas ir baltas...

Keičiasi praeiviai. Jie laukia pirmojo sniego. 
Mus apvaginėja apsukrusis laikas, į savo glėbį 
kviečia žilagalvis sausis.

Kasdienybės akcentai
Augame, tobulėjame, paliekame gimtuosius 

namus. Prie kelio ošia baltaliemeniai beržai. Jie 
mūsų gyvenimo didžiausieji liudininkai. Mūsų su
grįžtant kantriai laukia sugrįžtančios motinos. Kyla 
išskrendančių gervių virtinės. Beprotiškai kanki
nantis laukimas. Sukasi laiko karuselė.

REDA KIS E LYTE, Rokiškio “Romuvos” 
gimnazijos bibliotekos vedėja
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Gimtadienio tortas su 3 žvakutėmis
REGINA KVAŠYTĖ

Taip pasipuošusi galėjo 
svečius sutikti Šiaulių uni
versiteto Kanados auditorija 
2004 metų gruodžio 17 d. 
Tiesa, tai mėnesiu ir dešim
čia dienų vėliau negu tikra
sis jos gimtadienis, t.y. ati
darymas. Bet torto nebuvo, 
tik žvakutės... Nes tai labiau 
darbinis, ne šventinis susi
tikimas. 2001-aisiais įkūrus 
auditoriją nelabai kas tikėjo, 
kad toks susidomėjimas Ka
nada rimtas, o ir patys 
neturėjome jokios patirties. 
Galima sakyti, kad viskas 
prasidėjo beveik kaip žaidi
mas, o dabar kanadietiškoji ’ 
veikla plečiasi, vis daugiau 
universiteto žmonių po 
truputį įsitraukia į ją, kas ir 
yra svarbiausia. Ypač tai 
pajutome šiemet, po pava
sarį nesėkmingai susiklos
čiusios išvykos į Kroatiją 
(apie tai rašyta ir Tėviškės 
žiburiuose — esame dėkingi 
ūž tokį dėmesį), kuri dau
geliui iš mūsų kuriam laikui 
pakeitė darbų kalendorių.

Taigi, kas nuveikta 2004- 
aisiais? Susitikę bandėme 
sudėlioti kanadietiškosios 
veiklos mozaiką. Nors uni
versiteto studijų planuose 
neturime atskirų Kanados 
studijoms skirtų dalykų, vis 
dėlto palyginus su ankstes
niais metais jau žengti tvir
tesni žingsniai to link. Lig 
šiol daugiau buvo pažinimo, 
o šiemet jau atsirado moks
linės veiklos užuomazgų. 
Džiugu, kad apgintas pirmas 
magistro darbas - vertimo 
specialybės magistrante 
Diana Nemeikienė, vado
vaujama profesorės Giedrės 
Čepaitienės, lygino kalbos 
etiketą Margaritos Atwood 
romane Alias Grace ir jo ver
time į lietuvių kalbą. Šio 
tyrimo pagrindu parengti ir 
perskaityti du pranešimai: 
pavasarį Šiaulių universiteto 
studentų mokslinių darbų 
konferencijoje, po to rudenį 

Po sėkmingo pasirodymo III Amerikos lietuvių jaunųjų atlikėjų festivalyje Čikagoje 2004.XII.12. Iš 
k.: mokytoja Audronė Šarpytė iš Toronto, festivalio pirm. Marija Remienė, pirm, pavaduotoja 
Ligija Tautkuvienė, Stefanas Wasowicz, Austėja Vaškevičiūtė, Sandra Vigėlytė, Mindaugas Vigelis 
ir Antonas Wasowicz Nuotr. S. Vigelio

jau kaip magistrė Diana 
kartu su jau buvusia vadove 
dalyvavo ir Estijoje, Tartu 
universitete vykusioje Balti
jos šalių Kanados studijų 
konferencijoje. Kitoje tarp
tautinėje konferencijoje - 
tradicine tapusioje mūsų 
universiteto etnolingvistikos 
konferencijoje “Pasaulio 
vaizdas kalboje” — praneši
mą apie Kanados prancūzų 
kalbos leksikos ypatumus 
skaitė Romanų ir germanų 
kalbų katedros doktorantė 
Lina Pakalniškytė.

Ši prancūzų kalbos dės
tytoja turi daug puikių įspū
džių, susijusių su Kanada, 
nes jai nusišypsojo laimė sta
žuotis Kanadoje. Kanados 
ambasados konkurse Šiau
rės Europos ir Baltijos ša
lims Lina gavo stipendiją ir 
vasaros pabaigą praleido 
Kvebeko Lavalio univer
sitete, taip pat dalyvavo Ota
vos universitete vykusiame 
Kanados studijų seminare. 
Tai ko gero ryškiausias su 
Kanada susijęs įvykis Huma
nitarinio fakulteto gyvenime 
šiais 2004 metais. Po tokios 
sėkmingos mokslinės vieš
nagės parengtas ir Kanados 
studijų kursas prancūzų kal
bos specialybės studentams, 
kurie šį naują mokymo da
lyką galės rinktis kitais mok
slo metais.

Dabar norisi tikėti, kad 
ne mažiau sėkmingas bus 
anglų kalbos dėstytojo Min
daugo Kavaliausko bandy
mas — jis paraišką minėtai 
stipendijai gauti pateikė 
šiems metams. Taip pat labai 
įsimintinas buvo spalio mėn. 
Šiaulių miesto delegacijos, 
vadovaujamos ŠU Botani
kos sodo direktorės profe
sorės Vidos Motiekaitytės, 
dalyvavimas Kanadoje vyku
sio. tarptautinio konkurso 
LIVCOM baigmėje, kur jie 
užėmė trečiąją vietą. Smagu 
turėti ir tokių sąsajų su 
Kanada, todėl džiaugiamės 

savo bendradarbių sėkme.
Grįžtant prie Kanados 

auditorijos reikalų negalima 
nepasidžiaugti tuo, kad 
auditorija tampa turtinges
nė. Pačioje lapkričio pabai
goje atkeliavo knygų siunta 
iš 2003 metais Šiauliuose ir 
Kanados auditorijoje apsi
lankiusio Tulkęsto Janeliūno 
iš Saskačevano provincijos. 
Dėkojame ir jam, ir jo gimi
naičiams, tarpininkavu
siems, kad knygos pasiektų 
universitetą.

Reikšmingas Šiaulių 
universiteto Kanados audi
torijai, žengiančiai pirmuo
sius kanadietiškosios veiklos 
žingsnius, buvo praėjęs ru
duo. Apie tai taip pat 
kalbėjome per gimtadienį. 
Nes tai tinkamiausia proga 
ne tik pažvelgti atgal, dar 
labiau norisi žiūrėti į 
priekį... Kas gi laukia 2005- 
aisiais? Svarbiausias darbas, 
kuriam jau pradėta ruoštis - 
2005 metų spalio 7-8 d. 
Šiaulių universitete vyksianti 
Baltijos šalių Kanados studi
jų konferencija. Tokios kon
ferencijos kasmet rengiamos 
vienoje iš Baltijos šalių - po 
Estijos, kur pernai spalio 
mėnesį ją rengė Tartu uni
versitetas, konferencija vėl 
atkeliauja į Lietuvą. Šįkart į 
ketvirtą pagal dydį Lietuvos 
miestą ir į jauniausią univer
sitetą (prieš tai tris kartus ją 
organizavo Vilniaus univer
sitetas). Siūloma gan plati, 
apimanti įvairių sričių ty
rimus konferencijos tema 
Kanada: visuomenė ir indivi
das. Dažniausiai šiose kon
ferencijose dalyvauja ne tik 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tyrėjai, dalyvių būna ir iš 
kitų šalių. Visada malonu 
sulaukti pranešėjų ir iš Ka
nados. Jeigu susidomėjote ir 
norėtumėte dalyvauti (o gal 
pažįstate žmonių, kurie no
rėtų ir galėtų tai daryti), ra
šykite adresu all(a)hu.su.lt ir 
gausite daugiau informacijos.

EI KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
“Operos švyturiais” 

Naujųjų metų vakare Lietu
vos valstybiniame operos ir 
baleto teatre buvo apdova
noti 2004 metais labiausiai 
nusipelnę operos ir baleto 
solistai ir daug vilčių teikian
tys jaunieji atlikėjai. Metų 
operos soliste buvo pripažin
ta itin greitai į operos prima
donas iškilusi Joana Ged- 
mintaitė, atlikusi pagrindinį 
Rachelės vaidmenį J. Halevy 
operoje Žydė ir paruošusi 
Gildos vaidmenį G. Verdi 
operoje Rigoletas. Metų ope
ros solistu tapo rusų tenoras 
Viktoras Aleškovas, atlikęs 
visas pagrindines tenoro par
tijas Vilniaus operoje. Metų 
baleto solistais išrinkti Lietu
vos baleto trupėje pagrindi
nes partijas šokanti japonų 
balerina Miki Hamanaka ir 
Aurimas Paulauskas. Metų 
operos vilties laureate tapo 
dainininkė Sandra Janušaitė, 
metų baleto viltimi - Eligijus 
Butkus. “Publikos simpatijų” 
laureatais tapo operos solis
tas Vytautas Juozapaitis ir 
baleto solistas Nerijus Juška. 
“Operos švyturių” premijas 
įsteigė Lietuvos valstybinio 
operos ir baleto teatro gene
ralinis rėmėjas UAB “Svytu- 
rys-Utenos alus”, skiriantis 
tam kasmet 50,000 litų. Lau
reatai apdovanojami pinigi
nėmis premijomis ir švyturį 
vaizduojančiomis statulėlė
mis.

Lietuvos valstybinis 
dramos teatras savo 65-tą 
kūrybinį sezoną pradėjo su 
Juliaus Dautarto režisuota 
Ivan Turgenevo pjese Mėnuo 
kaime. Spektaklio scenogra
fijos ir kostiumų dailininkė 
Kotryna Daujotaitė, muzikos 
autorius kompozitorius Gin
taras Sodeika. Vaidina dra
mos teatro ir kviestiniai ak
toriai: Vytautas Grigolis, 
Airida Gintautaitė, Judita 
Zareckaitė, Agnė Grego
rauskaitė, Vitalija Mockevi
čiūtė, Evaldas Jaras, Saulius 
Balandis, Rimantas Bag- 
dzevičius. Ramutis Rimeikis, 
Vytautas Rumšas, Remigijus 
Bučius ir Arūnas Vozbutas.

Rusų literatūros klasikas 
I. Turgenevas (1818-1883), 
kilęs iš dvarininkų šeimos, po 
studijų" tėvynėje ir užsienyje 
tapo aistringu Rusijos mo
dernizavimo šalininku ir 
baudžiavos kritiku. Dviejų 
dalių komediją Mėnuo kaime 
parašė 1850 m., joje pirmą 
kartą naujoviškai panaudo
jęs dramaturginius principus, 
kuriuos vėliau išplėtojo jo 
kraštietis Anton Čechovas. 
Pasak režisieriaus, ši pjesė 
yra vienišų žmonių pjesė, 
tačiau ji svarbi tuo, kad kalba 
apie lemtį, apie tai, kaip 
žmogus sugeba pasinaudoti 
kiekviena sekunde, kad taptų 
kitoks nei visi - tai pjesė apie 
norą būti savimi.

Poetės Salomėjos Nėries 
(1904-1945) gimimo šimtme
čio svarbiausi renginiai įvyko 
2004 m. lapkritį. Rašytojų 
sąjungos leidykla jau spalio 
pabaigoje pristatė literatū
rologės, kritikės, prof. Vikto
rijos Daujotytės knygą Salo
mėja^ Nėris. Fragmento poeti
ka. Ši leidykla numačiusi ne
trukus atskira knyga išleisti 
brandžiausią poetės poezijos 
rinkinį Diemedžiu žydėsiu. 

Maironio lietuvių literatūros 
muziejus Kaune pristatė 
fotodokumentinę knygą 
Salomėja Nėris. Archyvai. 
Lapkričio 5 d. mokslinę kon
ferenciją ir atminimo vakarą 
Vilniuje surengė Lietuvių lit
eratūros ir tautosakos insti
tutas ir Lietuvos mokslų 
akademijos Mokslininkų 
rūmai. Rašytojų klubo va
karas tema Salomėja Nėris: 
trapieji laiko, likimo ir kūry
bos pavidalai įvyko lapkričio 
15 d. Iškilmingą poetės 
šimtmečio minėjimą lapkri
čio 17 d. Lietuvos valstybi
niame dramos teatre surengė 
Lietuvos rašytojų sąjunga ir 
Kultūros ministerija. Moksli
nė konferencija, paroda ir li
teratūrinis vakaras įvyko 
Kauno Maironio lietuvių li
teratūros muziejuje, jubilieji
nė paroda Vilniaus Valstybi
nėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje. Visa eilė renginių 
vyko ir kituose Lietuvos 
miestuose.

Salomėja Bačinskaitė- 
Bučienė gimė 1904 spalio 17 
d. Kiršų kaime, Vilkaviškio 
apskrityje. Jau mokydamasi 
gimnazijoje pasižymėjo kaip 
dailininkė ir poetė. Pirmuo
sius eilėraščius pasirašinėjo 
Liūdytės ir Juraitės slapy
vardžiais, nuo 1923 m. - 
Salomėjos Nėries. 1924-1928 
m. studijavo Lietuvos univer
sitete lietuvių literatūrą, vo
kiečių kalbą, pedagogiką ir 
psichologiją. Baigusi moky
tojavo Lazdijuose, Panevė
žyje, Kaune. Atostogų metu 
išvykdavo į Vakarų Europą. 
1936 m. Paryžiuje ištekėjo už 
skulptoriaus B. Bučo. Lie
tuvių literatūroje ji įsiamžino 
jau ankstyvaisiais poezijos 
rinkiniais: Anksti rytą (1927), 
Pėdos smėly (1931), Per lūž
tantį ledą (1935), Diemedžiu 
žydėsiu (1938 - apdovanota 
Valstybine premija). S. Nė
ries poezija vertinama už 
jausmo grynumą, formos 
lengvumą, žodžio tikslumą, 
melodingumą. Jos vėlesnė - 
sovietinių laikų - poezija ver
tinama prieštaringai. Mirė 
1945 liepos 7 d. po sunkios li
gos Maskvoje (Lietuvoje bu
vo kalbama, kad nunuodyta), 
palaidota Kauno Petrašiūnų 
kapinėse.

Mažosios Lietuvos fon
das ir Klaipėdos universiteto 
leidykla išleido Vydūno pre
mija apdovanotą prof. dr. 
Daivos Kšanienės knygą Mu
zika Mažojoje Lietuvoje. Mo
nografijoje nagrinėjama Ma
žosios Lietuvos muzikinė 
kultūra nuo lietuvininkų 
liaudies dainų, evangeliškųjų 
liuteroniškųjų giesmių, XVI 
š. Reformacijos poveikio lie
tuvių raštijai, kalbai iki pro
fesionaliosios muzikos (vo
kiečių ir lietuvių) reiškinių. 
Apžvelgiama lietuvių ir vo
kiečių kultūrų sąveika, verti
nami Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto muzikinės 
kultūros ypatumai, ilgaam
žės dviejų tautų sąveikos pa
sekmės. Autorė dėsto Klai
pėdos universitete muzikos 
istorinius-teorinius dalykus 
nuo 1971 metų, nuo 1995 m. 
Menų fakulteto Muzikos 
istorijos ir teorijos katedros 
vedėja. 2002 m. Klaipėdos 
universiteto profesorė. GK

hu.su.lt
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Prisikėlimo
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

-1 SPAUDOS BALSAI “I----

Baltijos kraštų pažanga

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 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 
12.45 v.p.p. ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; 
antradieniais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 
v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

AKTYVAI per 66 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind............... 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 GIG-met. palūk. . . .2.00%
2 metų GlC-met. palūk. . . .2.20%
3 metų GlC-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%
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%

. T '

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, interne- 
tinė bankininkystė.

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPį: www.rpcul.com

1 Resurrection Rd., Toronto, ON", M9A5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos liejai Fonde kaip 
nuolatinis šaltinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės 
išlaikymą bei studijuojantį jaunimą Kanadoje ir teikti finan
sinę paramą Lietuvai.

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.

Britų savaitinis žurnalas The Economist 
•2004 m. gruodžio 11d. laidoje rašo: “Šią sa
vaitę Lietuva galutinai baigė per keturiolikos 
nepriklausomybės metų dvyliktos vyriausy
bės sudarymą, arba tryliktos, įskaitant 1991 
m. trijų dienų laikiną administraciją. (...) Ko
kia netvarka, galima būtų sakyti, tačiau nuo
stabu kaip gera tai, kad buvo išvengta prob
lemų, o buvo tik maži krašto politikoje nu
krypimai. Šiais metais visi trys Baltijos kraš
tai įsijungė į ŠAS (NATO) ir Europos sąjun
gą, laimėdami aukštus pažymius už gerą pa
siruošimą. Estija pirmavo buv. komunistinė
je Europoje ekonomikos reformų vykdyme. 
Per penkerius metus baltiečiai nustelbė kitus 
pilnus vilties ES naujokus, kaip Lenkiją ir 
Vengriją.

Kaipgi taip? Atsakymas yra toks: Baltijos 
šalys buvo labiau paskatintos reformuotis, 
nes žlugus komunizmui jos buvo blogesnėje 
padėtyje ir, skirtingai negu Lenkija ir Veng
rija, jos buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, pa
valdžios pilnai kolektyvizacijai ir stalinisti- 
niam centriniam planavimui. Jų ekonomikos 
turėjo būti atstatytos iš pagrindų. Antra, įsto
jimas į ES tiksliai diktavo jau paruoštas poli
tines programas, kurių visos valdžios turėjo 
laikytis. Baltiečiai tai uoliausiai vykdė bijo
dami, kad nesėkmė galėjo juos atgal nustum
ti į Rusijos orbitą. (...)

Baltiečių politiką pernelyg teršia korup
cija, ypač Latvijoje ir Lietuvoje. Kadangi 
Baltijos kraštų valdžios yra silpnos ir greitai 
keičiasi, jos turi ribotą galimybę padėti savo 
finansinių rėmėjų interesams. Trumpai pasa
kius, jie turi mažesnę galimybę pakenkti ne
gu daryti gera. Pastovumas gali būti dorybe, 
tačiau varžybos gali būti netgi dar geresne, al
ternatyva”.

Mažiau elektros
Varšuvos dienraštis Rzeczpospolita 2004 

m. lapkričio 25 d. laidoje rašo: “Pirmas iš 
dviejų atominių elektros blokų bus gruodžio 
31d. uždarytas. Tokį sprendimą vakar pada
rė ES spaudžiama Lietuvos valdžia. Tai buvo 
padaryta nepaisant energetikos žinovų nuo
monės. Ignalinos elektrinė gamina per 70% 
Lietuvoje suvartojamos elektros energijos.

Darbas pirmojo reaktoriaus, kuris yra ta
patus su 1986 m. sprogusiu Černobilyje, bus 
sustabdytas metų pabaigoje. Elektrinės už
darymas buvo viena iš Lietuvos įstojimo į ES 
sąlygų. Nepaisant rimtų investicijų į buvusių 
sovietų elektrinių saugumo sistemą, yra rim
tai baiminamasi, kad gali įvykti panaši į Uk
rainoje įvykusią katastrofą. Už elektrinės už
darymą ES yra įsipareigojusi 2004-2006 m.

sumokėti 319 mil. litų ir 2007-2013 m. 815 
mil. eurų.

Valdžia, nepaisydama kai kurių Lietuvos 
energetikos žinovų nuomonės, prisitaikė prie 
ES reikalavimų. Jie tvirtino, kad staigus ga
lingo bloko uždarymas turės rimtų pasekmių 
viso regiono energetikos sistemai, nes srovė 
iš Ignalinos elektrinės yra parduodama ki
tiems Baltijos kraštams - Gudijai ir Rusijai. 
Pradžioje dėl to baiminosi ir Lietuvos val- 
džiošefas A. Brazauskas. Buvo svarstoma ga
limybė pradėti šiuo reikalu naujas su ES de
rybas. Tačiau po pasitarimų su ES žinovais 
valdžia nusprendė pirmąjį bloką uždaryti. 
Antras reaktorius bus uždarytas 2009 metais.

Pirmasis blokas buvo paleistas į darbą 
1983 m., o antrasis 1987 m. Čemobilio nelai
mė sustabdė trečiojo energetikos bloko sta
tybą”.

“Polonia” Lietuvoje
Toronto lenkų dienraštis Gazeta 2004 m. 

gruodžio 20 d. laidoje rašo: “Lenkijos senato 
maršalas Longin Pastusiak penktadienį buvo 
apdovanotas aukštu Lietuvos valstybės žy
meniu už jo įnašą į lenkų-lietuvių, santykių 
raidą ir už pagalbą Lietuvai įstoti į ŠAS (NA
TO) ir Europos sąjungą. (...)

Pastusiak taip pat sakė, kad lenkai prašė 
jo užtarimo dėl “Televizijos Polonia” trans
misijos Lietuvos teritorijoje. Lenkijos senato 
maršalas Longin Pastusiak savo viešnagės 
Vilniuje metu pranešė, kad Lietuvos seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas įsipareigojo 
dėl “TV Polonia” transmisijos kalbėtis su 
Lietuvos ryšių ministeriu.

Spalio pradžioje dėl nepalankių sutarties 
sąlygų ir aukštos kainbs “TVP” pirmininkas 
Jan Dworak nusprendė nuo 2005 m. nu« 
traukti “TV Polonia” transmisiją antžemiu. 
Šis sprendimas sukėlė lenkų susirūpinimą, 
nes “TVP” programas jie galėtų priimti tik 
per kabelį bei satelitinę anteną. ‘Prašiau pir
mininką intervencijos pas Ryšių ministerį, 
kad pakalbėtų ginčitino klausimo ir aukštų 
mokesčių tema’ - pasakė laikraštininkams 
maršalas. Paaiškino: “TV Polonia” mokėjo 
per 300,000 eurų, o tai pasak jo yra du kartus 
daugiau negu ES vidurkis. (...) Pripažino, jog 
senatas neturi galimybių šios transmisijos fi
nansuoti, bet pasiūlė biudžeto pataisą padi
dinti jai lėšas. Pastusiak pranešė, kad senatas 
ir toliau dalyvaus lenkiškų mokyklų Lietu
voje statybų ir remontų finansavime”.

Lietuvos lenkų mokyklos, spauda ir netgi 
TV transliacijos be Lenkijos senato paramos 
turėtų sumažinti savo veiklą ligi pačių Lietu
vos lenkų finansinio pajėgumo. J.B.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

9O5<271>8781
PETRAS ŠTURMAS

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)
Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking”)

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

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Kelionės i Lietuva - Žiemos metu j šiltus kraštus - Visomis oro linijomis! 

Žvelgiant į didelį srautą tautiečių, praėjusiais metais keliavusių į 
Lietuvą, norisi pasidalinti mintimis su savo klientais apie šių 2005-jų 
metų keliones. Dauguma dirbančiųjų renkasi sau atostogas ir nori 
skristi tik vasaros metu. Nors tai yra pats brangiausias Oro linijų 
sezonas, kasmet atsirasdavo vietų stoka. Apdairieji, norėdami už
sitikrinti sau bilietus, užsisako iš anksto. Ilgiau laukiantieji priversti 
skristi kad ir nelabai jiems tinkamu laiku, arba moka žymiai aukš
tesnę kainą. Žodžiu, skrenda ne tada, kada patys norėjo, bet kada 
Oro linijos turėjo vietų. Ir šiemet atrodo turėsim tų pačių problemų. 
Tad ir patariu jau dabar pradėti galvoti apie atostogas. Paskam
binkit man - pasitarsim! Pasiūlysiu Jums visas turimas ir pramaty
tas galimybes. Pasirinksite sau tinkamą datą ir Oro liniją! Užsisa
kydami iš anksto tikrai išvengsite nemalonių staigmenų! O iš ma
nęs Jūs visuomet gaunate ne tik geriausių patarimų, bet ir geriau
sias kainas, draudą ir tiksliausias atmintines.

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

— . — _ ,Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes
Tel. TOrOIlte 416 531 **4800 ■ vietoves siunčiu X-PRESS paštu

http://www.rpcul.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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Tolimoje Kanados šiaurėje vietiniai vaikučiai sportuoja ...
Pieš. Dorothy Francis (“unicef”)

Slidinėjimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos lietuvių kalnų slidinėjimo pirmenybės ren

giamos š.m. kovo 15 d. Vail, Colorado, JAV slidinėjimo kurorte, 
prisiderinant prie Amerikos Lietuvių gydytojų s-gos metinės išky
los kovo 12-19 d.d. Galutinė klasifikacija bus nustatyta po išanks
tinės registracijos, kuri turi būti atlikta iki vasario 19 d. šiuo adre
su: Gaile Oslapas, c/o Gandras Travel, P.O. Box 8247, Green 
Valley Lake, CA 92341, USA, tel. 310 880-2952; E-paštas: 
gailute@msn.com. Dalyvių registracija bus priimama ir varžybų 
dieną, bet labai svarbu registruotis iš anksto, nes tai palengvina 
pirmenybių programos Sudarymą. Išsamesnę informaciją gauna 
ŠALFASS sporto klubai ir paskutinių 3 metų dalyviai.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Krepšinio pirmenybės
ŠALFASS-gos rengiamos Šiaurės Amerikos lietuvių krepši

nio pirmenybės vyks Klyvlande, OH ir Čikagoje, IL. Vyrai krepši
ninkai (35 metų ir vyresni) susitiks Klyvlande, OH, šių metų kovo 
19-20 d.d. Pirmenybes vykdo LSK “Žaibas”. Galutinė komandų ir 
žaidėjų registracija turi būti atlikta iki vasario 28 d. šiuo adresu: 
Vidas Tatarūnas, 8697 Harvest Home Dr., Mentor, OH 44060- 
1967, USA, tel. 440 209-0440; faksas 216 481-6064; E-paštas: 
tatarunas@ameritech.net tinklalapis: www.zaibas.org. Jaunučių 
pirmenybės rengiamos Čikagoje šių metų balandžio 23-24 d.d. 
Vykdo ASK “Lituanica”. Išankstinė komandų registracija turi bū
ti atlikta iki vasario 19 d. Registruotis adresu: dr. Donatas Siliū- 
nas, 5116 Illinois Ave., Lisle, IL 60532-2014, USA, tel. 630 852- 
3204; faksas: 630 852-4026; E-paštas: dsiliunas@aol.com tinkla
lapis: www.lituanica.org. Apie pirmenybes platesnę informaciją 
teikia žaidynių registratoriai. Dalyvauti kviečiamos visos lietuvių 
krepšinio komandos. ŠALFASS centro valdyba

Kas naujo Lietuvoje?
- Lietuvos čempionai Kau

no “Žalgiris” Eurolygos varžy
bų antrojo rato rungtynėse sau
sio 6 d. nugalėjo Graikijos 
krepšininkus 81:71.

- Vilniaus “Lietuvos tele- 
komo” krepšininkės naujuosius 
metus pradėjo nesėkmingai - 
Eurolygos varžybų rungtynėse 
Vengrijoje nusileido Šoprono 
“Euroleasing” komandai 81:84.

- Orientacininkas Tomas 
Kuzminskis Australijos Mel
burne sausio 10 d. kurčiųjų 
olimpinėse žaidynėse orientavi
mosi nuotolį įveikė per 24 mi
nutes ir 50 sekundžių, Lietuvai 
iškovodamas aukso medalį.

- Pagerbiant Sausio 13-to- 
sios aukų atminimą, sausio 10 
d. vyko tradicinis bėgimas “Gy
vybės ir mirties keliu” Vilniuje 
nuo Antakalnio kapinių iki Te
levizijos bokšto. Toks pat bėgi
mas vyko ir Klaipėdoje nuo Gi
rulių televizijos bokšto iki mies
to savivaldybės.

- Paulius Jankūnas, 20 m. 
amžiaus krepšininkas, 2003 
metų Pasaulio jaunių vicečem
pionas, pradėjęs reikštis Kauno 
“Žalgiryje”, specialistų nuomo
ne, yra nauja kylanti krepšinio 
žvaigždė.

- Lietuvos futbolo čempio
nai “Kauno” komanda sausio 
11d. Vilniuje vykusiose rungty
nėse su “Šiaulių” komanda pas
tarajai pralaimėjo 1:2 (0:1).

- Lietuvos ministerių kabi
neto posėdyje sausio 12 d. pri
tarta, kad Pasaulio lietuvių 
sportinės žaidynės vyktų šiemet 
birželio 30-liepos 3 d.d. Vilniu
je. Tuo siekiama tęsti lietuvybės 
tradiciją ir paminėti Liepos 6- 
tąją, Valstybės dieną bei Euro
pos kultūros konvencijos 50 
metų jubiliejų. ŽB. Inf.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKA UZ:
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 BALALN9Ą AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 
Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
PirmacL, antrad. irtredad. nuo9vx-330vpųx; ketvirtai irpenktad. nuo9vx-8vv. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 330 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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ROYAL LEPAGE
■BHMaHHBHHHKIIIIIIIIIIIIIIIIllllll

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

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

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, B.Sc„ QLS„ O.LI.P 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426

E-mail: tomsenkus@rogers.com

BLOOR-QUEBEC-HIGH PARK 
skubiai parduodamas 2 miega
mųjų “condo”. Įspūdingas ežero 
vaizdas, matomas iš buto, esan
čio pietų/vakarų pastato pusėj. 
Požeminis prie pat durų. Pa
skubėkit. Galima užimti per 30 
dienų.

‘ SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIULba 

416-879-4937
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;

namų 416-231-4937

mailto:gailute@msn.com
mailto:tatarunas@ameritech.net
http://www.zaibas.org
mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.lituanica.org
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West įstaigoje 
jsiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS f " KANADOS ĮVYKIAl

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

DENTAL CARE

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminkius, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti te/. (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 Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905)625-2412

MARGUTIS Parcels
34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042

eguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
COUPON

►off ~ For T parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Vėliava vėl
Prieškalėdinės derybos, vykusios 

Winnipeg mieste tarp Newfoundland- 
Labrador (NL) provincijos ir federacinės 
valdžios, dėl alyvos pajamų, gaunamų iš 
povandeninių šulinių Atlanto vandenyne 
pasiskirstymo, buvo NL provincijos prem
jero nutrauktos, ir jis paskelbė, kad Kana
dos vėliavos NL provincijoje būtų nuim
tos nuo stiebų. Jis skundžiasi, kad Kanada 
nesilaiko jam praeitą vasarą duoto minis- 
terio pirmininko pažado. 1984 metais Ka
nados vyriausias teismas nusprendė, kad 
šuliniai Atlanto vandenyne netoli Nova 
Scotia ir NL pakrančių priklauso federa
cinei valdžiai. 1985 metais Kanados tuo
metinė valdžia nutarė, kad vistiek šiek 
tiek pelno iš šių šulinių turėtų atitekti 
šioms provincijoms. Jos jau per daugelį 
metų yra gavusios metines federacines pa
šalpas (equalization payments{EP}), nes 
pačios neturi užtektinai pajamų visoms 
reikalingoms socialinėms programoms. 
Pagal susitarimą, ši pašalpa yra mažinama 
iš gaunamų alyvos pajamų. Tokiu būdu už 
10 dolerių, kuriuos šios provincijos uždir
ba iš alyvos, Kanados valdžia sumažina 
pašalpą 10 dolerių, bet grąžina 3 dolerius 
joms atpildu (offsetting payments{OP}). 
Per 2004—2005 metus NL turėtų gauti 679 
milijonus dolerių EP pašalpa ir dar 109 
milijonus dolerių OP atpildu. Ginčas kyla 
dėl to, kas atsitiks su šiais atpildais, kai 
ateityje Nova Scotia ir Newfoundland- 
Labrador provincijoms nebereikės dau
giau EP šalpos, kai jos įdės į Kanados iždą 
daugiau negu išims. NL premjeras Danny 
Williams laikosi nuomonės, kad šioms 
provincijoms dar ilgai reikės OP atpildo, 
kol jos galės lygintis su turtingesnėmis 
provincijomis. Federacinė valdžia siūlo 
padidint OP atpildą dabar, bet jis baigtųsi 
maždaug tuo pačiu metu, kai nebereikės 
EP pašalpos. Williams tokiu siūlymu pasi
piktino, nes jis buvo supratęs iš Kanados 
ministerio pirmininko pasisakymo, kad 
OP atpildas bus paliktas ilgam laikui. Su
grįžęs namo Williams įsakė, kad Kanados 
vėliava būtų nukabinta nuo provincinių 
pastatų. Šis poveikis sukėlė daug pasiprie
šinimo visoje Kanadoje. Teisininkai tuoj 
išreikalavo, kad prie teismų salių vėliavos 
būtų vėl iškeltos. Williams šiek tiek nusi
leido sakydamas, kad gal netrukus vėlia
vos vėl plevėsiuos, bet prieš tai jis nori su
sitikimo su ministeriu pirmininku ir kitais, 
norinčiais pasitarime dalyvauti provincijų 
premjerais. Sausio JO d. vėliavos jau vėl 
plevėsavo Newfoundland-Labrador pro
vincijoje.

Kanadiečiams patariama, kad ge
riausias būdas paremti nukentėjusius nuo 
žemės drebėjimo Indijos vandenyno pa
krantėse - tai piniginė auka per ilgalaikes 
ir patyrusias labdaros organizacijas. Bet 
vistiek yra daug ir tokių organizacijų, kad 
nelengva nuspręsti, per kurią aukoti. CA- 
RE-Canada vicepirmininkas Kevin Mc- 
Cort sako, kad patirtis rodo, jog kai per

plevėsuoja
daug organizacijų renka pinigus tam pa
čiam tikslui, žmonės mažiau aukoja. Jis 
siūlo pasimokyti iš Britų šalpos organiza
cijų. Tenai 12 didžiausių labdaros grupių 
sudaro vieną komitetą, kuris veikia lėšų 
telkime tuo metu, kai įvyksta kur nors di
desnė tragedija. Šis komitetas išduoda tik 
vieną telefono numerį ir vieną adresą, ku
riuo visi žmonės gali kreiptis ir aukoti. To
kiu būdu yra sumažinamos ir lėšų telkimo 
išlaidos. Šis komitetas išleidžia tik 3 cen
tus lėšų telkimui nuo kiekvieno surinkto 
dolerio, kai tuo tarpu Kanados Raudona
sis kryžius išleidžia net 15 centų lėšų telki
mui (reklamai ir administracijai) nuo 
kiekvieno surinkto dolerio. Jis tikisi, kad 
netrukus ir Kanadoje atsiras panašus or
ganizacijas jungiantis komitetas, kuris 
veiktų didesnių tragedijų metu. Tuo tarpu 
Kanados Katalikų vyskupų konferencija 
pranešė, kad visos aukos, renkamos per 
katalikiškas parapijas, bus per juos per
duodamos pilnai be jokio administracinio 
ar reklaminio mokesčio. V.S.

Ontario provincijoje 7000 gyventojų 
turinti Southgate miestelio apylinkė, ne
toli Collingwood miesto, pasisiūlė priimti 
Toronto miesto šiukšles. Šiuo metu To
rontas neturi tinkamos vietos savo šiukš
lėms, ir apie 120 sunkvežimių jas kasdien 
gabena į vieną Detroito priemiestį, ku
riam moka už jų priėmimą. Kai kurie Det
roito apylinkės gyventojai tuo yra nepa
tenkinti ir kyla pavojus, kad JAV gali už
drausti pervežimą šiukšlių iš Kanados į 
JAV. Tad Southgate miesteliui, kilo mintis 
pasinaudoti tais milijonais dolerių, ku
riuos dabar Torontas moka JAV vietovei. 
Southgate meras Don Lewis pareiškė, 
kad miestelis dar nėra numatęs šiukšlėms 
vietos, bet miestelio apylinkė yra lengvai 
pasiekiama greitkeliais ir žemės sudėtis 
tam yra tinkama, o keli ūkininkai jau yra 
pasiūlę tokiam tikslui parduoti savo ūkius.

Buvęs Kanados federalinio parla
mento narys John Bryden yra susirūpinęs, 
kad atsiras Kanadoje naujų labdaros gru
pių, kurios pasinaudos pietinėje Azijoje 
įvykusia tragedija. Būdamas parlamente 
jis kovojo, kad labdaros organizacijos bū
tų griežčiau tikrinamos. Jis mano, kad gali 
atsirasti grupių, kurios norės pasipelnyti ir 
ragina žmones būti atsargiais - prieš duo
dant auką paprašyti bent organizacijos re
gistracijos numerio.

Britų Kolumbijos provincyos Maple 
Ridge mieste gruodžio mėnesio pabaigoje 
buvo mirtinai šunų apdraskytas 3 metų 
amžiaus berniukas. Tuose namuose buvo 
laikomi net 4 šunys: 3 “Rottweiler” veislės 
ir vienas škotų aviganis. Du iš šunų buvo 
tik laikinai name apgyvendinti, kol jų savi
ninkai sugrįš. Berniuko tėvai tuo metu bu
vo namuose, bet miegojo. Jie teigia, kad 
šunys buvo uždaryti namo rūsyje, bet, 
atrodo, kad jie kažkaip išspruko ir vaiką 
užpuolė. VS.

I ATSIŲSTA PAMINĖTI f

Kazimieras Barėnas, APSAKYMŲ RINK
TINĖ. Sudarytojas ir redaktorius - Leonas Pe- 
leckis-Kaktavičius. Knygos išleidimą parėmė 
Lietuvos Kultūros ministerija. Viršelio projek
tas - Bronislavo Rudžio. Leidėjas - “Varpas”. 
Šiauliai, 2004 m., 240 psl.

Dr. Ignas Urbonas, DVASIOS SAMPRATOS 
ISTORINĖ RAIDA. Čikaga, 2004 m., 30 psl. Tai 
trumpa apžvalga filosofinės minties, pradedant 
Platonu ir baigiant Stasiu Šalkauskiu. Ši studija 
pasiųsta Lietuvos ketechetikos centrams, kad 
atsvertų materialistinės filosofijos įtaką.

Vincas Kazanavičius, NARVYDIŠKIS. 
Vaikystės ir paauglystės atsiminimai. Kaunas, 
2004 metai, 224 psl. Dedikacijoje autorius rašo: 
“Šie atsiminimai iš Lietuvos Aukštaitijos krašto 
teprimena ir Jums gimtuosius tėvų namus”.

PENSININKAS, 6/04, XX metai, lapkritis- 
gruodis. Redaktorė ir administratorė - Elena 
Sirutienė. Žurnalas išeina 6 kartus per metus. 
Leidėjas - JAV LB Socialinių reikalų taryba 
(2711 W. 71 Street, Chicago, IL 60629, USA). 
Metinė prenumerata: JAV - 15 dol., Kanadoje 
ir kitur - 25 JAV dol.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
NAUJA IŠVAIZDA

Sveikinu Tėviškės žiburius perėjus į naują formatą. Nauja
sis formatas lengvesnis bei įdomesnis skaityti ir, pagal dabarti
nius laikus, tikrai modemiškesnis. Mano vaikai iš karto paste
bėjo ir išgyrė. Taip pat noriu pasveikinti Tėviškės žiburių - Č. 
Senkevičiaus sausio 5 įvadą, kur jis labai konkrečiai susumavo 
čia užaugusios lietuvių kartos požiūrį. Ji nekalba lietuviškai, 
bet nori veikti ir pasilikti lietuvių bendruomenėje.

Audrius Šileika,
Lietuvių kredito kooperatyvo “Paramos” pirm., 

Toronto, ON 
NAUJASIS FORMATAS

Sveikiname Tėviškės žiburių redakciją ir visus darbuotojus 
ne tik su naujaisiais metais, bet ir su nauju TŽ formatu. Džiau
giamės, kad dabar bus daug patogiau skaityti ir suvaldyti laik
raščio puslapius, nes su senuoju formatu kartais tekdavo gero
kai pakovoti, kol galėdavom perskaityti straipsnįf

Sveikiname, linkime sėkmės, nenuvargti ir daugiau for
mato nebekeisti. Jūsų sąžiningi gerbėjai ir skaitytojai -

• Lilė ir Vladas Nakrošiai, Toronto, ON

^JAUNIMO ŽODIS

įSKAUTŲ VEIKLAI

• Prieš Vilniaus miesto savi
valdybės tarybos posėdį 
gruodžio 22 d. staiga pasirodė 
skautai ir tarybos nariams 
įteikė žvakių, įžiebtų nuo 
Betliejaus ugnies. Kad žvakės

neužgestų, meras A. Zuokas 
juokais įpareigojo Virginijų 
Dastiką, Energetikos ir ūkio 
departamento direktorių. Tą 
dieną skautai žvakutes uždegė 
ir kitiems politikams. Inf.

Toronto Maironio mokyklos mokiniai “Halloween”pobuvyje Nuotr. D. Skukauskaitės

Mano tėvų 1965-ųjų Kalėdos

2004 m. gruodžio 21 d. įvyko Vasagos skaučių-voveraičių skilties Kū
čios kartu su tėvais ir svečiais. Stovi (iš k.) vadovės - sesė Lina Va- 
lickienė ir Nida Dūdaitė-McMurchy. Taip pat dalyvavo sesė Rūta 
Poškienė ir Irena Punkrienė

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys. 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrydžiai į Lietuvą geriausiomis 
kainomis. Vyresnio amžiaus 

keleiviams 10% nuolaida.

Jūsų paslaugoms - musų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

‘BEST WAY TO TRAVEL”
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. ikipenktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1 -800-715-5767 Fax: 416 249-7749

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 HO WAT.

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809

Kai mano tėvai buvo maži, Kalėdos 
jiems buvo labai svarbios. Žiemos buvo 
labai šaltos, ir sniego buvo daug. Mano 
dar neužaugę tėvai žaisdavo lauke su 
sniegu, kai turėjo laiko. Bet laiko daug 
neturėjo, nes reikėjo padėti namie. Mano 
tėtė visada pasakojo, kad jo mama kepė 
daug pyragų. Jis turėjo jai padėti kartais, 
nors dažniausiai padėdavo jo sesė.

Vyrai dirbo lauke. Jie eidavo į mišką 
rinkti malkų, nes ugnis šildė namą, ir mal
kų visada reikėjo daug. Vyrai turėjo par
nešti namo ir eglę. Tada merginoms rei
kėjo ją papuošti. Jos prikabinėdavo labai 
daug saldainių, ir daugiausia šokoladinių. 
Man tėtė sakė, kad saldainių nuo eglės 
valgyti jiems neleisdavo, kol ateidavo Ka
lėdos, bet jis Kalėdų negalėdavo sulaukti. 
Užtat jis valgė saldainius, kai niekas ne
matė. Tėvai sužinojo ir supyko. Bet buvo 
Kalėdos, ir visi buvo linksmi, tai jie tik pa
sakė, kad taip daryti negražu.

Kai mano tėtė turėjo kiek laiko, žaidė 
su draugais, mėtydamiesi sniego gniūžtė

mis. Buvo smagus žaidimas. Kartais jie 
pridėdavo sniego į mamos batus, bet ma
ma nesupykdavo, tik juokdavosi, nes 
žinojo, kad tai tik juokas.

Kai ateidavo Kūčios, vakarienę valgy
davo visi kartu. Buvo laikai, kai susirink
davo apie dvidešimt žmonių prie stalo. Po 
Kūčių - į dvyliktos valandos šv. Mišias. 
Šv. Mišios būdavo labai ilgos, ir mano 
tėtė užmigdavo ten, bet jam vis tiek buvo 
linksma, nes ten buvo jo visi draugai ir 
visa šeima.

Parėję iš bažnyčios, visi išvyniodavo 
dovanas. Bet dovanos buvo ne tokios, 
kaip mes įsivaizduojame. Tik maži daly
kai, kaip kepurė ar obuoliai. Vis tiek vai
kai džiaugėsi tomis dovanomis. Jiems ne
reikėjo mašinų ar kompiuterių. Jie gau
davo per Kalėdas geriausią dovaną, kokią 
tik galima gauti. Šita dovana buvo labai 
svarbi, nenuperkama už pinigus. Šita 
dovana — tai visi draugai, šeima, tėvai. 
Tikriausia dovana...

Tomas Krakauskas, XI klasė, Torontas

Paskaičius J. Marcinkevičiaus “Mažvydą”
Rašo Toronto lituanistinių kursų moksleiviai

Baigėsi Knygos metai. Knygos, kuri 
nedraudžiant ir nepersekiojant gali būti 
skaitoma šimtą metų, nuo 1904-ųjų, kai 
spaudos lotyniškais rašmenimis draudi
mas buvo panaikintas.

Toronto lituanistinių kursų XII kla
sės mokiniai ką tik perskaitė Justino 
Marcinkevičiaus dramos Mažvydas iš
trauką, prieš tai mokęsi apie Martyną 
Mažvydą, 1547 m. mums, visiems lietu
viams, padovanojusį pirmąją lietuvišką 
knygą. * * *

Susimąstyti privertė Mažvydo išmin
tis, jo atvirumas apie žmonių tariamą 
meilę vieni kitiems ir jo teisingas pasaky
mas “Žmogus brangesnis nei knyga”.

Ši ištrauka vaizdžiai atspindi to meto 
religijų skirtumą Mažojoje Lietuvoje ir 
anapus Nemuno; prieštaravimus tarp 
krikščionybės, kurios skleidėjas čia yra 
Mažvydas, ir pagonybės, kuri greitai bus 
nugalėta; prieštaravimus tarp katalikybės 
ir liuteronizmo. Andrius Ragainis

* * *
Pagoniškos tradicijos man atrodė 

keistos. Nikodemas nešiojo gyvačių kau
kolių karolius ant kaklo! Aš nustebau, 
kai Mačys sakė: “Kur du lietuviai - ten 
peilis prie gerklės”. Nežinojau, kad lietu
viai gali būti tokie nedraugiški. Šioje dra
moje Prūsijos ir Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės lietuviai nesugyvena.

Man buvo įdomiausia, kai Mažvydas 
kalbėjo apie meilę ir pareigą. Jo žodžiai 
privertė mane susimąstyti. Mažvydas aiš
kina, kad jis žmogų myli iš pareigos, ir tai 
labai sunku. Bet jei ką darai iš meilės, tai 
labai lengva. Jis sako, kad meilė - tai 
kaip vynas: “Lengva, gžra, į dangų kelia”. 
Aš manau, kad tai tiesa, nes jei ką darai 
iš meilės, iš tikrųjų nėra sunku.

Šioje dramoje man buvo gražiausia, 
kai Mažvydas rūpinosi ąžuolu. Jis norėjo 
tą medį pasodinti tik todėl, kad jis 
atplaukė Nemunu iš Lietuvos. Yra labai 
lengva matyti Mažvydo meilę savo tė
vynei. Ramunė Samonytė
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Partizanų draugystės akimirkos

LPKTS Pakruojo sk. narių ir LLKS Prisikėlimo apygardos par
tizanų susitikimas prie paminklo žuvusiems partizanams 
Bubiuose. Paminklo kairėje stovi Antanas Dobrovolskis, dešinė
je sėdi Tadas Danta

Lietuvių tauta pergyveno 
siaubingą istorijos laikotarpį. 
Tai - trėmimas į Sibirą, kalėji
mai, lageriai, partizanų karas. 
Vardan Tėvynės laisvės sudė
ta daug aukų. Partizaninė ko
va tęsėsi 9 metus ir žuvo 20, 
000 partizanų.

Minint partizaninio judė

Amerikos lietuvių fondo vadovybėje
Lietuvių fondo tarybos 

nariai arba direktoriai kiek
vienų metų pabaigoje renka 
LF tarybos ir valdybos pirmi
ninkus, LF tarybos arba LF 
korporacijos sekretorių se
kantiems metams. Jų kaden
cijos yra vieneriems metams. 
2004 m. gruodžio 14 d. Le- 
morite (prie Čikagos) posė
džiavo Lietuvių fondo taryba 
ir išrinko naują Lietuvių fon
do vadovybę 2005 metams.

Lietuvių fondo steigėjas ir 
23 metus labai sėkmingai va
dovavęs LF taryboms bei val
dyboms dabartinis pirminin
kas dr. Antanas Razma nu
sprendė nekandidatuoti kitai 
kadencijai. Jis sakė: “Kai esi 
virš 80 metų, tai laikas per

jimo Lietuvoje pradžios 60- 
metį, LLKS Prisikėlimo apy
gardos Pakruojo sk. nariai 
2004 m. liepos 25 d. Bubių 
miške, netoli Šiaulių, surengė 
susitikimą su LLKS Prisikėli
mo apygardos partizanais.

Čia stovi paminklas, liudi
jantis, kad 1944-1945 m. buvo

PASIKEITIMAI

duoti pareigas jaunesniems”.
Dr. Antanas Razma to

liau tęs savo, kaip LF tarybos 
nario arba direktoriaus, ka
denciją ir dirbs keliose LF ta
rybos komisijose bei LF gar
bės komitete. Daug metų rū
pestingai ir pavyzdingai dir
busi LF tarybos arba korpora
cijos sekretorė Alė Razmienė 
taip pat nusprendė nekandi
datuoti kitai kadencijai.

Posėdžio dalyviai, LF 
tarybos, valdybos ir kontrolės 
komisijos nariai nuoširdžiai 
dėkojo dr. Antanui ir Alei 
Razmoms už jų didelius dar
bus bei laimėjimus auginant 
Lietuvių fondą ir rūpinantis 
lietuvybės išlaikymu per dau
gelį metų.

užkasami žuvę nukankinti 
partizanai ir pasipriešinimo 
okupacijai dalyviai. Šiame 
gražiame gamtos kampelyje 
dar gyvena LLKS Prisikėlimo 
apygardos partizanas, 1941 m. 
birželio sukilimo dalyvis, bu
vęs politinis kalinys, tremti
nys, karys savanoris, einantis 
92-uosius metus Tadas Danta. 
Jo vasarnamyje ir susitikome.

, Buvę partizanai dalijosi 
prisiminimais, patirtais kovų 
su okupantu metais. Į susitiki
mą jie atsinešė nuotraukų, 
skambėjo partizanų dainos, 
eilėraščiai.

Susitikimas baigėsi prie 
laužo. Garbingiems svečiams 
linkėjome sėkmės, ryžto, stip
rybės. Partizanams įteikėme 
lauko gėlių, o Tadui Dantai 
uždėjome ąžuolo lapų vaini
ką. Esame dėkingi partizanui 
Antanui Dobrovolskiui, kuris 
suorganizavo įspūdingą, isto
rinį susitikimą.

Sigita Janušauskienė, 
LPKTS Pakruojo skyriaus pirm.

Nauju Lietuvių fondo ta
rybos pirmininku buvo išrink
tas Vytautas Kamantas ir 
nauju LF tarybos arba korpo
racijos sekretoriumi - Vytenis 
Kirvelaitis. Lietuvių fondo 
valdybos pirmininku buvo 
perrinktas Arvydas Tamulis.

LF raštinę Pasaulio lietu
vių centre Lemonte (14911 
127th Street, Lemont IL 
60439, tel. 630 257-1616) ir 
kasdieninius administracinius 
reikalus jau aštuoni mėnesiai 
tvarko ir toliau tvarkys LF 
valdybos pakviesta ir tarybos 
patvirtinta Lietuvių fondo ad
ministratorė Laima Undery- 
tė-Petroliūnienė.

Lietuvių fondo informacija

Šiaurus vėjai šei oje
Sibiro tremtinio mokytojo Jono Matulaičio 

60-tosios mirties metinės 1910-1944
Netičkampio Matulai

čiai (Marijampolės raj,) 
nuo seno žinomi kaip švie
sūs žmonės. Buvo tvirto 
kamieno šeima - šeši bro
liai ir dvi seserys.

Brolis Antanas — Lie
tuvos karo mokyklos II-ros 
laidos kariūnas, Lietuvos 
steigiamojo seimo narys, 
savanoris. Kovodamas dėl 
Vilniaus krašto žuvo 1920 
m. Jam Marijampolės ka
pinėse ateitininkų pastaty
tas iškiliausias paminklas.

Brolis Petras - suma
nus ūkininkas, lagery išbu
vo 10 metų. Juozas - Šuns
kų parapijos buvęs ilgame
tis klebonas. Jonas - Kal
varijos pradinės mokyklos 
muzikos mokytojas ir chor
vedys - 1941 m. tremties 
auka. Pirmiausia suėmė 
žmoną. Jis galėjo slėptis, 
bet meilė šeimai privertė 
pasiduoti. Mažytę dukrelę 
Elytę paliko seseriai. 1943 
m. Joną atskyrė nuo šei
mos ir perkėlė į Prokop- 
jevsko miestą, kur šachtose 
dirbo braidydamas vande
ny iki kelių. Susirgęs plau

Tikiu, kad Dievas yra meilė, ir skausmas jo 
rankose yra tik priemonė, kurią jo meilė naudoja 
mus perauklėti ir išganyti. (E. Lesseur)

PADĖKA
Ranka taVo švelnesnė už rūką,
O žodis saldesnis už korį medaus,
Kantrybės ir meilės Tau niekad netrūko, 
Visuomet gelbėjai, suprast bei užjaust —

AtA
MILDA LIETUVNINKIENĖ 

(PREKERYTĖ)
mirė po sunkios ligos 2004 m. rugpjūčio 31 d. Darien, 
CT (Amerikoje). Palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje, Ont., šalia anksčiau mirusio jos vyro Jono 
Lietuvninko.

Esame labai dėkingi Lietuvos kankinių parapi
jos klebonui prel. Jonui Staškevičiui už patarimus per
vežant velionę iš toli į Lietuvos kankinių šventovę, už ge
dulines Mišias ir laidotuvių apeigas kapinėse. Dėkojame 

. muz. Daliai Viskontienei už vargonavimą ir gražias gies
mes, už skaitinius Mišiose - Birutei Biretienei ir Primai 
Saplienei. Ačiū karsto nešėjams: Vyt. Biretai, Al. Sap- 
liui, R. Armolavičiui, A. Malinauskui, B. Sapliui.

Nuoširdi padėka visiems, dalyvavusiems Mišio
se, palydėjusiems į kapines; ačiū už maldas, užprašytas 
Mišias ir aukas velionės atminimui Kauno valgyklai 
“Caritas”. Dėkojame P. Saplienei už jautrius atsisvei
kinimo žodžius draugų ir giminių vardu kapinėse, užbė- 
rus karstą Lietuvos žemele ir gintarėliais. Eug. Čuplins- 
kui už padarytas nuotraukas, kurios mums bus ilgam 
prisiminimui, didelis ačiū! Ačiū B. Stanulienei už pus
ryčių paruošimą ir visom a.a. Mildos draugėm bei gimi
nėm už pyragus.

Liekame visada dėkingi Primai ir Broniui Sap- 
liams, tiek daug mums padėjusiems visą laiką sunkiomis 
valandomis. Niekad nepamiršime Jūsų visų parodyto 
nuoširdumo ir užuojautos skaudžioje netektyje.

Liūdesyje likę -
duktė Milda su vyru Paul Leonard, vaikaičiai — 

Mičiukas ir Tedis, Darien, CT, sūnus - Raimundas su 
žmona Debbie Lietuvninkai, Stanford, CT, sesuo —

Dalia su vyru Lewis Brown Kalifornijoj, 
jų sūnus Algis su šeima Lietuvoje

H

čių uždegimu mirė būda
mas 33 metų. Žmona su 
ten gimusia dukrele taip ir 
liko tremtyje.

Vyresnioji Elena Gra- 
mienė - žinoma Marijam
polės kolegijos ilgametė 
kūrybinga darbuotoja. Šei
moje . išaugino du vaikus: 
sūnų ir dukrelę. Tačiau sie
los gelmėse smelkiasi nuo
skaudos dėl praeities. Min
tys lyg žaltvykslės klaidžio
ja Dovinės pakrante, kur 
vėjai išnešiojo senolių židi
nio žarijas. Kertamo ąžuo
lo dejonės susišaukia su 
tremtinio paskutiniais ato
dūsiais... . .

Viską atėmė iš Tavęs, 
Jonai; ir dainas, ir Lietuvą, 
ir gyvenimą.
Kieno Tu vardą ištarsi 

paskutinį, kartą?
Iš nežinomos duobės 

atsiliepk.
Ar aprimo skausmas 

šaltame Sibiro guoly?
Ar pailsėjo šachtose sugelti 

sąnariai?
Julija Klišonytė- 

Šelmienė
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Naujasis Lietuvos generalinis garbės konsulas Kanadai 
Liudvikas Vytenis Matukas Kanados lietuvių bendruomenės 
tarybos suvažiavime 2004.XL5 Nuotr. R. Jonaitienės

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas “Vilnius Manor” 
šventė Kūčias, Kalėdas ir Nau
jųjų metų sutikimą. Klubo ren
ginių vadovė Laima Mačionie- 
nė ir virėja Dalia su savo padė
jėjomis darbavosi išsijuosusios. 
L. Mačionienė organizavo, sta
lus puošė, o Dalia rūpinosi 
maisto paruošimu. Kūčioms su
sirinko daugiau kaip 40 “Vil
niaus rūmų” gyventojų bei sve
čių. Sukalbėję maldą, giedojom 
'tyliąją naktį. Po to šventiškoj 
nuotaikoj valgėm pasigardžiuo
dami dvylika skirtingų pa
tiekalų.

Po šv. Kalėdų ruošėmės 
Naujųjų metų sutikimui. Buvo 
puikiai išpuošta salė, stalai ap
kabinėti balionais. Kazimieras 
Senda paruošė ir prižiūrėjo 
muziką. Vėl susirinko daugiau 
kaip 50 dalyvių. Valdybos pirm. 
A. Aisbergas pasveikino susi
rinkusius linkėdamas geros 
sveikatos ir laimės. Prieš vaka
rienę sukalbėjom maldą. Laik
rodžiui išmušus paskutinę dvy
liktos minutę, atsisveikindami 
su senaisiais metais, kėlėm pu
tojančias šampano taures, lin
kėdami vieni kitiems visokerio
pos sėkmės, laimės, o svarbiau
sia sveikatos. Naujuosius metus 
sutikom giedodami Tautos him
ną. Br.P.

KLB Toronto apylinkės 
žinios. Per Vasario 16-tosios 
minėjimą, kuris įvyks š.m. vasa
rio 20 d., 4 val.p.p., paskaitinin
ke pakviesta Vaiva Vėbraitė- 
Gust, Amerikos lietuvių bend
ruomenės pirmininkė ir Lietu
vos prezidento V. Adamkaus 
patarėja švietimo klausimais. 
Koncertuos Anapilio vaikų 
chorai “Angeliukai”, “Gintarė
liai”, vyrų choras “Aras” bei 
pensininkų choras “Daina”. 
Koncerte dalyvaus ir šokių an
samblis “Atžalynas”. Smarkiai 
vyksta pasirengimas ir Kanados 
lietuvių dienoms, kurios įvyks 
gegužės 20, 21, 22. Atvyksta į 
renginį Keistuolių teatras iš 
Vilniaus. Visus kviečiame ne 
tik aktyviai dalyvauti Kanados 
lietuvių dienų renginiuose, bet 
ir kūrybiškai talkinti šiam svar
biam renginiui. Inf.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 2, 3 
psl. po antrašte “Generolo 
Žemaičio žūties metinės” iš
spausdinta “Ignas Kutkevi- 
čius”. Tūri būti Vytautas Kutke- 
vičius. Už klaidą atsiprašome.

TORONTO Į----------- ■

KLF valdybos posėdis įvy
ko 2004 m. lapkričio 15 d. Prisi
kėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje. Dalyvavo KLF val
dybos pirm. A. Nausėdas, vice- 
pirm. L. Zubrickas, ižd. V. Jo- 
nušonienė, sekr. D. Sher, S. 
Piečaitienė (KLB atstovė) ir 
administratorius L. Baziliaus- 
kas. Pirm. A. Nausėdas pain
formavo apie apsilankymą 
Montrealio ir Rodney lietuvių 
bendruomenėse ir ten padary
tus pranešimus apie Kanados 
lietuvių fondo veiklą nuo įsi- 
steigimo iki šių dienų. Ižd. V. 
Jonušonienė pristatė valdybai 
išlaidų apyskaitą, kuri buvo pa
tvirtinta. Administratorius L. 
Baziliauskas pateikė išsamią 
gauto pašto informaciją bei 
gautas aukas. Buvo svarstyti 
įvairūs Fondo veiklos reikalai 
bei nauji pasiūlymai.' Kitas 
valdybos posėdis įvyks sausio 
24 d. D.B.S.

$80 - M. Vilutis; $50 - N. 
Šumskis, J. Gurklienė; $20 — R. 
Pakalnis, A. Kisielius; $16 — A. 
Pažerūnas; $10 - J. Rutkaus
kas, A. Valaškevičienė, B. Ra
kauskas; $5 - R. Bulovas, J. Bi
liūnas, S. Vaivada.

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $65 - J. Jurėnas, T. Ras- 
tapkevičius; $60 - S. Adamonis, 
S. Ąžuolas, B. Vilkus, S. Alek
sa, S. Kiškis, H. Andruška, G. 
Venskaitis, V. Vainutis, L Pet
kus, P. Eidukas, Poetės Marijos 
Aukštaitės centras, E. Dainius, 
P. Masys, A. Gudžiūnas, E. Ka- 
lasauskas, O. Juodikis, K. Stan
kus, A. Sagevičius, M. Lapie- 
nis, A. Druseikis, P. Joga, S. 
Žaldokas, M. Biekša, N. Lia- 
čas, B. Vyčinas, E? Seibutis, L. 
Juijonas, J. Mikulis, Z. Stanči
kas, A. Ulba, A. Kassioulite, A. 
Trumpickas, M. Rutkevičienė, 
K. Ališauskienė. .

Garbės prenumeratą at
siuntė: $125 - dr. J. Yčas; $100
- V. Macas, V. Liuima, V. Dun- 
deras; $80 - V. Čiuprinskas; $75
— T Bogušas, A. Beniušis; $70 — 
J. Rimšaitė, K. Zanon, B. Sap- 
lys, M. Vaitkus, I. Biskys, J. Pu
žas, A. Dronsa, A. Petrašiūnas, 
V Jokūbaitis, A. Jocas, M. Vi
lutis, V. Balnis, P. Devenis, J. 
Dabrowski, H. Lapas.

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenume
ratoriams ir visiems, kurie, 
siųsdami reguliarią prenumera
tą prideda ir auką.

Vin-toji išeivijos 
dainų šventė

JAV Lietuvių bendruome
nės krašto valdyba praneša, kad 
po daugelio metų daina vėl 
skambės VHI-toje Lietuvių 
dainų šventėje 2006 metų pava
sarį Čikagoje. Paskutinė šventė 
Šiaurės Amerikoj įvyko J 991 
m. gegužės 26 d. taip pat Čika
goje. Dainų šventės rengėjai 
yra JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenės kartu su Šiaurės 
Amerikos lietuvių muzikos są
junga (ŠALMS).

JAV LB krašto valdyba yra 
pakvietusi dr. Audrių Polikaitį 
būti šios šventės organizacinio 
komiteto pirmininku. Pasitarus 
su Šiaurės Amerikos lietuvių 
muzikos sąjunga, JAV LB kraš
to valdyba pakvietė muz. Ritą 
Kliorienę būti šios šventės vy
riausia meno vadove. Abu suti
ko būti vyriausiais šios šventės 
vadovais ir prisiimti atsakomy
bę už Dainų šventės ruošą. 
ŠALMS, JAV ir Kanados lietu
vių bendruomenės sudarė 
jiems organizacinį bei finansinį 
užnugarį. Tikimasi, kad VIII 
Lietuvių dainų šventė sustip
rins lietuviškų chorų veiklą už
sienyje ir sukurs progą suburti 
visų kartų ir visų bangų lietu
vius per meilę lietuviškai dainai.

JAV LB krašto valdyba 
sveikina Audrių ir Ritą, įsipa
reigojusius atlikti šį svarbų už
davinį, ir kviečia visus lietuvius 
jungtis į darbą, jiems visapusiš
kai padėti, kad ši šventė taptų 
mums visiems džiaugsmo bei 
pasididžiavimo švente. Inf.

A.a. Onutės Adomonienės 
atminimui pagerbti, Rūta 
Lukoševičienė ir Vanda 
Norvaišienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A.ą. ILONOS SMALENS- 
KIENĖS atminimui pagerbti 
“Kovai su vėžiu ir džiova” ser
gantiems vaikučiams Lietuvoje 
aukojo: $100 - S. Akelaitis, J. 
Ruslys; $50 - V. E. Bersėnai, E. 
R. Girdauskai, A. Kalimonis, J. 
W. Aiello, R. G. Paulioniai, A. 
V. Puzeriai, A. R. Sapijoniai, J. 
Serianni, B. Tamulionienė, D. 
Tunaitis; $40 - K. Balyta, D. T. 
Chomomaz, K. Garbaliauskas,. 
B. Kasperavičius, G. Žemaitai
tis; $35 - T. B. Stanuliai; $30 - 
D. R. Puteriai, A. Puterienė; 
$25 - J. M. Gabrys, E. Gudins- 
kienė, G. Stankus, B. I. Wilkin
son; $20 - J. Baroni, Z. Bersė- 
nas-Cers, E. Bersėnienė, L Bis
kys, E. Bočkienė, C. J. Bukšai- 
tis, A. Bumbulis, R. A. Čygas, 
V. Danaitis, D. Danaitis, D. 
Gaputis-Hakala, O. Z. Gir
dauskai, K. Girdauskas, E. R.' 
Gudinskai, F. M. Gudinskai, V. 
P. Gulbinai, B. Heses, O. Jurė
nas, A. Juzukonis, W. Kalėta, L. 
Kongats, E. Kripas, E. I. Luko
šius, R. Masionis, A. Masionis, 
V. P. Melnykai, A. Morkūnas, 
L. Murauskas, V. V. Nausėda, I. 
Paškauskienė, B. K. Pečiuliai,
A. Pūkienė, I. Pivoriūtė, G. D. 
Rocca, C. Rūkas, B. P. Sapliai, 
N. A. Simonavičiai, R. Smols- 
kis, R. Uspalytė, H. E. Stepai- 
čiai, D. Styra, D. A. Sysak, V. N. 
L. Tamulaičiai, Y. Tomasic, P. 
Toolaravich, V. Vadauskas, V. 
Vingelis, R. V. White; $10 - V. 
V. Baliūnai, R. Melkienė, I. 
Petrauskienė, A. M.~ Radžiūnai,
B. Sadowski, A. Žemaitaitis- 
Medas; $5 - M. Jardine. Aukas 
surinko: Birutė Kazlauskaitė, 
Danutė Keršienė ir Monika 
Povilaitienė.

GRUPĖ ADVOKATŲ 
padės susigrąžinti nekilnojamą 

turtą Lietuvoje
TEL. 370-686-47477

Elektroninis paštas: algisdega@omni.lt

AR NORITE:
> sumažinti valstybinius mokesčius?
> apsaugoti kapitalą?
> išauginti investicijas?

PATARNAVIMAS TEIKIAMAS KOMERCINEI VEIKLAI 
ir PRIVATIEMS ASMENIMS. 

Prižadu jums sąžiningai patarnauti!

AIDAS BATŪRA
TEL. 416-648-2399

email: aidas@versatilefinancial.com

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
kviečia visus lietuvius gausiai dalyvauti 

“TSUNAMI” aukoms paremti rengiamame

sausio 23, sekmadienį, 3 v.p.p.,
Toronto Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje 
PROGRAMOJE:Anapilio vaikų choras “Angeliukai”, Anapi
lio sodybos vaikų choras “Gintarėliai”, Toronto vyrų choras 
“Aras”, mišrusis pensininkų choras “Daina”, dainininkas - 
Valdas Drūtys, duetas - Lilija Turūtaitė ir Vytautas Mašalas, 
Toronto šokių ansamblis “Atžalynas”. Įėjimas - laisva auka.
Visos aukos lietuvių vardu bus įteiktos “World Vision of Canada” 
labdaros organizacijai. Negalintys dalyvauti koncerte, aukas gali 
įnešti į “Paramos” kredito kooperatyvą, sąsk. nr. 15058 bei Prisi
kėlimo kredito kooperatyvą, sąsk. nr. 1798860. Dėkojame vi
siems kolektyvams ir jų vadovams bei Toronto Lietuvių Namams 
už prisidėjimą.

Informaciją teikia PRANAS VILKELIS, tel. 905 279-1867

SAULIUS ANUŽIS, Lietuvos gar
bės konsulas, Michigan valstijos 
Respublikonų partijos paskelbtas 
“Chairman elect” - būsimu pirmi
ninku. Suvažiavimas vyks vasario 
4-5 d.d. Plačiau skaityti: ww. 
anuzisforchair.com
JOTVA CONSTRUCTION. Atlie
ka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, “plumbing” 
darbus. Škambinti Algiui tel. 
905 272-8323 arba 416 882-8531.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą vertą paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell. (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

Tradicinis mažlietuvių 
šiupinys šiemet rengiamas 
antradienį, vasario 8, 7 v.v. 
Toronto Lietuvių Namų Vy
tauto Didžiojo menėje. Visi 
torontiečiai kviečiami. Jau
nesnės kartos mažlietuvės pa
vaišins jus gardžiu tradiciniu 
patiekalu. Remkime jų pas
tangas išlaikyti tėvų ir protė
vių papročius.

I. Adomavičienė
Tremtinių vaikaičių mo

kyklai Lietuvių namai Vilniuje 
A. K. Biretos paaukojo $300.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa- 
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808-ext 26 dienos metu.

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).

mailto:algisdega@omni.lt
mailto:aidas@versatilefinancial.com
anuzisforchair.com
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TORONTO"
Anapilio žinios

• Sausio 10, pirmadienį, 
palaidota a.a. Linda Buračienė, 
53 m. amžiaus.

• Sausio 12, trečiadienį, 
palaidotas a.a. Vytautas Valin- 
čius, 49 m. amžiaus.

• Sausio 15, šeštadienį, pa
laidotas a.a. Jonas Žukas-Žu- 
kauskas, 82 m. amžiaus.

• 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 posė
džius ir paruošti savo praneši
mus susirinkimui. Finansinį pa
rapijos pranešimą šiais metais 
padarys mūsų naujoji finansų 
taryba.

• Anapilio knygyne gauta 
Stefanijos Stasienės knyga Ku
linarija ir papročiai. Taipgi gali
ma įsigyti C. Senkevičiaus kny
gą Penki taškai, naujausią nu
merį žurnalo Lithuanian Heri
tage ir J. Baltrušaitytės bei V. 
Marcinkevičiūtės paruoštus lie
tuvių-anglų ir anglų-lietuvių 
kalbų žodynėlius.

• Mišios sausio 23, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Praną Be- 
sąsparį; 11 v.r. už parapiją; Va- 
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Vytautą Do
bilą; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje sausio 22, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Juozą Vitą.

Muziejaus-archyvo žinios
• Muziejuje atsilankė 1925 

m. emigravusio į Kanadą lietu
vio sūnus ir teiravosi, kaip at
rasti jo prosenelių gimtąjį kai
mą, kurio pavadinimą jis žinojo 
tik vokiškai. Jam buvo atrastas 
lietuviškas kaimo pavadinimas 
ir jo apylinkių žemėlapis, taip 
pat pateiktos žinios apie šeimos 
dokumentų paiešką Lietuvos 
archyvuose.

• Šiuo metu renkame bu
vusių Kanados Lietuvių dienų 
plakatus, nuotraukas, bilietus, 
programas bei aprašymus pava
sarinei parodai. Visus ekspona
tus reikia jau dabar surinkti ir 
pristatyti muziejui Anapilyje 
(arba palikti TZ ar Anapilio 
raštinėse). Kelias savaites prieš 
parodos atidarymą (gegužės 
mėn.) pateiktą medžiagą, deja, 
jau nebus įmanoma įtraukti į 
parodos planą. Taigi jeigu nori
te prisidėti prie parodos, ne
delskite! Muziejaus-archyvo te
lefonas: 905 566-8755.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$500 aukojo N. Žolpienė.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $200 aukojo V. 
Kryžanauskas.

A. a. Stasės Štuikienės at
minimui, užjausdami jos gausią 
giminę, Kovai su vėžiu ir džiova 
sergantiems vaikams ir tremti
niams Lietuvoje aukojo: $35 - 
B. T. Stanuliai; $30 - B. J. Gali
nienė; $20 - A. Ivanauskas, V. 
P. Melnykai, E. Kišonienė, A. 
A. Lentsch, V. ir Dan. Skukaus- 
kas, J. S. Andruliai, N. G. And- 
ruliai, A. K. Ratavičiai, J. Bart- 
ninkas, V. P. Jankaičiai, R. Lu- 
kavičiūtė, B. P. Sapliai, A. I. 
Jurcevičiai; $10 — P. L. Jurėnai, 
A. Kavaliauskienė. M.R

Prisikėlimo parapijos žinios
• Sekmadienį per 10.45 v.r. 

Mišias parapijos chorui gie
dant giesmę Apsaugok Aukš
čiausias buvo paminėti 1991 m. 
sausio 13 -d. Vilniuj žuvusieji 
lietuviai ir skaitant jų pavardes 
kiekvienam buvo padėta ant al
toriaus deganti žvakutė. Atei
nantį sekmadienį giedos “Ret- 
kartinis”, o sausio 30 d. parapi
jos vaikų choras.

• Kun. Antanas Grabnic- 
kas, OFM, kuris šiuo metu gy
vena ir dirba lietuvių pranciš
konų centriniame vienuolyne 
Kennebunkporte, besisvečiuo
damas Toronte prisidės.ir prie 
pastoracinio darbo.

• Tsunami nukentėjusiems 
parapijoj iki šiol buvo surinkta 
$11,690. ir pasiųsta į Toronto 
vyskupiją, kuri persiuntė pini
gus katalikų organizacijai “De
velopment and Peace”.

• Toronto arkivyskupijoj 
Krikščionių vienybės savaitė 
prasidės sausio 23 d., 4.30 v.p.p. 
ekumeninėm pamaldom, kurio
se dalyvaus ir kardinolas Amb- 
rozič, St. James anglikonų ka
tedroj, 65 Church St. Lietuvių 
ekumeninės pamaldos vyks ko
vo 2 d., 7 v.v. Prisikėlimo para
pijos šventovėj.

• Sausio 13 d. palaidota a. 
a. Stasė Štuikienė, 91 m. Paliko 
dukras Kazę Povilonienę, Al
doną Karosaitę ir Mariją An- 
kuvienę su šeimomis.

• Gavėnios trijų paskaitų 
seriją Eucharistijos temomis 
ves Toronto universiteto Regis 
kolegijos profesorius Gilles 
Mongeau vasario 16 ir 23 d.d. 
ir kovo 3 d. parapijos patalpose.

• Užgavėnės bus švenčia
mos vasario 6 d., po 10.45 v.r. 
Mišių parapijos salėj. Pagal lie
tuviškus papročius, bus išvaryta 
žiema, sudeginta morė, apsi
lankys Kanapinis ir Lašininis. 
Meninę programos dalį atliks 
paslaptingi svečiai. Vyks kon
kursai, veiks baras ir virtuvė su 
lietuviškais valgiais. Prieš Ga
vėnios rimtį, kuri prasidės su 
Pelenų diena vasario 9 d., pa
rapijos tarybos visuomeninė 
sekcija, naujai įsteigta Daivos 
Botyrienės dramos grupė ir 
jaunieji choristai bei jų vadovės 
nuoširdžiai kviečia visus para
pijiečius ir svečius pasilinks
minti.

• Mišios sekmadienį, sau
sio 23: 8 v.r. už a.a. Stasę Ro- 
čienę; 9 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 10.45 v.r. už a.a. 
Justiną^ Poškų, už a.a. Anelę ir 
Tomą Žilius, už a.a. Alfonsą ir 
Angelę Šmigelskius ir už a.a. 
Vincą ir Elzbietą Murauskus; 
12.15 v.p.p. už a.a. Adomą ir 
Sofiją Biretas.

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

Lietuvių Namų žinios
• Sausio 16 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 155 sve
čiai.

•“Labdaros” valdybos ir 
Lietuvių Namų valdybos posė
dis bus sausio 26, trečiadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

• Balandžio 9 d. rengiamas 
Medžiotojų-žūklautojų klubo 
“Tauras” tradicinis metinis 
balius.

• Svetainėje “Lokys” rei
kalingas tarnautojas (barme
nas) dirbti pilną laiką. Kreiptis 
į LN vedėją raštinėje arba 
skambinti tel. 416 532-3311.

•“Lokyje” galima gauti 
medaus, duonos ir kitų lietuviš
kų maisto gaminių. Teirautis 
tel. 416 534-8214.

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Jauki aplin
ka, geras patarnavimas, veikia 
baras.

• Sausio 16 d. Lietuvių Na
muose vykusiame Klaipėdos 
krašto atvadavimo minėjime J. 
Adomavičienė kalbėjo apie 
prieš 82 metus įvykusio fakto 
reikšmę. Moderni Lietuvos 
valstybė neįsivaizduojama be 
Klaipėdos krašto. B. Stundžia 
pasakojo apie Klaipėdoje vyku
sią pirmą jūros šventę ir apie 
sovietmečio laikais Lietuvos 
laivyno rusifikaciją ir šiuolaiki
nę stagnaciją. Minėjimą bai
giant buvo rodomas filmas iš 
Klaipėdos miesto istorijos ir da
bartiniai vaizdai. Minėjimą ren
gė LN Kultūros komisija. VK

Maironio mokyklos žinios
• Dėmesio, tėveliai! Sausio 

22 d. bus daromos klasių nuo
traukos leidiniui. Patariama 
mokiniams tvarkingai apsi
rengti.

• Vasario 5 d. Tėvų diena - 
bus galima atsiimti vaikų pažy
mius bei pasikalbėti su mokyto
jais. Živilė

A.a. Jono Žukausko atmi
nimui pagerbti Lietuvių slaugos 
namams “Labdara” aukojo: 
$100 - R. W. Gabinet, S. M. 
Gabinet, J. J. Nacevičius, J. A. 
Simkai, J. Valiukas; $50 - dr. J. 
R. Birgiolai, A. I. Ramanaus
kai; $40 - L. Stosiūnas; $35 - P. 
Dagys; $30 - L. Balsys, I. Sa- 
fian; $25 - T. D. Chornomaz, P. 
A. Kuzma, T. B. Stanuliai, R. 
G. Šimkus, J. Vingelis; $20 - J. 
P. Barakauskai, P. Čiurlys, N. 
Domereckienė, V. A. Ddubic- 
kas, Ž. S. Ignatavičius, A. A. 
Kilinskai, G. S. Krašauskai, V. 
Puodžiūnas, B. Saplys, V. Sku- 
kauskas, G. Stankus, G. Vaišvi
la, M. Zubrickienė, I. A. Že
maičiai; $10 - J. M. Budriai. 
Aukas surinko D. Keršienė ir 
M. Povilaitienė.

A.a. Stasės Štuikienės at
minimui pagerbti Lietuvių slau
gos namams “Labdara” $25 
aukojo P. A. Skilandžiūnai.

Montrealio lietuvių 
. kredito unija

iii MONTREAL

Šv. Kazimiero parapijos Šv. Onos draugijos komitetą šiais 
2005 metais sudarys (iš k.): Aurelija Tūsienė, Lucy Mikala
jūnienė, pirmininkė Helen Kurylienė ir Angela Šlekienė

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

Aušros Vartų parapijos 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 16 d. po 11 vai. Mišių 
parapijos salėje. Susirinkimą 
malda pradėjo klebonas kun. 
R. Birbilas, susirinkimą vedė 
Bronius Niedvaras. Praėjusio 
susirinkimo protokolą, priim
tą be pataisų, skaitė Eugeni
jus Dainius. Klebonas savo 
kalboje apžvelgė visų organi
zacijų įnašą į parapijos gyve
nimą, padėkojo chorui ir vi
siems, prisidėjusiems prie pa
rapijos veiklos. Br. Niedvaras 
pateikė parapijos finansinę 
apyskaitą. Albinas Urbonas, 
parapijos ūkvedys, paaiškino, 
kad praėjusiais metais didelių 
išlaidų remontams nebuvo, 
bet šiais metais reikės dides
nių išlaidų, senstant pasta
tams reikės pagrindinių di
desnių pataisymų. Buvo iškel
ta klausimų, į kuriuos, pagal 
galimybes, atsakė klebonas ir 
komiteto nariai. Rinkimų ne
buvo, nes visi komiteto nariai 
arba neseniai patvirtinti, arba 
dar nebaigę kadencijos. Ko
mitetą sudaro pirm. Br. Nied
varas, E. Dainius, Alb. Urbo
nas, Janina Blauzdžiūnienė, 
Daina Vasiliauskienė ir Ro
mas Staškevičius. Klebonas 
susirinkimą užbaigė malda ir 
palaimino gausų vaišių stalą, 
paruoštą darbščios komiteto 
narės, nuolatinės parapijos 
parengimų šeimininkės Jani
nos Blauzdžiūnienės.

“Rūtos” klubo narių susi
rinkimas šaukiamas sausio 26, 
trečiadienį, 11 vai. Aušros Var
tų parapijos salėje.

Sol. Ant. Keblys gavo pa
dėką iš Lietuvos literatūros ir 
meno archyvo už nusiųstą 
dėžę jo koncertų programų, 
laiškų, nuotraukų bei kitų do
kumentų. DS

Šv. Kazimiero parapijos komitetas: (iš k. H eilė) Juozas Žit
kus, Leo Šimonėlis, Albertas Dasys; (I eilė) Albinas Brilvicas, 
Alice Skrupskaitė, klebonas kun. Aloyzas Volskis, Linda 
Visockis-Poole, Nijolė Šukienė Nuotr. G, Zenaičio

Nuotr. V Lietuvininkaitės
Užgavėnių vakaronė įvyks 

šeštadienį, vasario 5, 6 vai. 
vak. po vakarinių pamaldų 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Rengia šauliai. Jiems talkins 
lietuvių mokyklos mokiniai, 
skautai bei Kanados lietuvių 
jaunimo s-gos atstovai. Pro
gramoje - vaišės su Užgavė
nių blynais, loterija, prizai už 
kaukes vaikams ir suaugu
siems, tradicinės pramogos, 
šokiai, žaidimai. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti. Įėjimas - 
laisva auka. Inf.

Šv. Kazimiero parapijos 
ŽINIOS

Sekmadienj, sausio 16, 
įvyko metinis Sv. Kazimiero 
parapijiečių susirinkimas. 
Klebonas kun. Aloyzas Vols
kis pradėjo posėdį su malda. 
Darbotvarkėje: 2 komiteto 
narių rinkimai, “Open Fo
rum”, parapijiečių nuomonės, 
klebono žodžiai. Linda Visoc- 
kis-Poole (Secretary of the 
Fabrique), rašė susirinkimo 
protokolą. Komiteto narės 
Alice Skrupskaitė ir Nijolė 
Šukienė, kurių kadencija už
sibaigė, sutiko pasilikti dar 
trejus metus. Nebuvo kitų 
kandidatų. Parapijos komite
tą sudarys Albinas Brilvicas, 
Albertas Dasys, Leo Šimonė- 
lis, Alice Skrupskaitė, Nijolė 
Šukienė, Juozas Žitkus. Para
pijiečiai kėlė daug klausimų ir 
reiškė savo nuomones. Klebo
nas tarė kelis žodžius. Kadan
gi Šv. Kazimiero parapija švęs 
100 metų jubiliejų 2007 m., 
buvo sudarytas jubiliejaus ko
mitetas. Komiteto vadovė 
Alice Skrupskaitė baigdama 
susirinkimą priminė pasiseki
mus 2004 metais - gavom 
naują lietuvį kleboną ir po 22 
metų išdažėm šventovę. Po 
susirinkimo buvo šilti pietūs 
visiems. VL


