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Draugų koalicija?
Naujiems metams prasidedant, žodis “naujas”, 

tartum koks talpintuvas, sutalpina beveik visų žmonių vi
sas viltis. Jeigu jau kas nauja, tai kitoniška, gal kas tikrai 
geresnio, negu buvo? Šiuokart, deja, nieko naujo.

PO Lietuvos seimo rinkimų į valdžią grįžo senais ir 
naujais partiniais vardais pasiženklinę buvusio 
okupacinio režimo veikėjai bei ideologiniai drau
gai. Vaizdas toks: glaudžiasi jie krūvon, kad kokie nacio

nalistai neperimtų valstybės vairo ir nepykintų Maskvos, 
su kuria reikia gyventi geruoju. Ar šitą reiškinį galėtume 
pavadinti naujametiniu nauju ar senu, tik kitokiu pavi
dalu besirodantį - įvairiai galima vertinti. Vienas dalykas 
aiškus - balsuotojai vis tiek laukia, kas čia bus naujo, ko
kių gėrybių pradės dalinti ta nauja, įdomi koalicija? Gal 
pradės, o gal ir vėl reikės laukti rinkimų ir naujų paža
dų? Kitas dalykas į dienos šviesą taip pat vis ryškiau len
da - tai tų vadinamųjų postų dalinimasis, atimantis ne
mažai laiko. Šitoje veikloje iškyla ir naujų veidų. Vieno, 
kito, trečio pateikiamose biografijose vis pabrėžiamas 
Leningrado Aukštosios partinės mokyklos baigimas. Ro
dos, ką čia turėtų turėti bendro su užimamomis pareigo
mis nepriklausomos demokratinės Lietuvos seime ar mi
nisterijose? O vis dėlto tai pabrėžiama. Tik ar kas iš tik
rųjų supranta, kodėl? Ar tokių mokyklų baigimas kelia 
pareigūnų kvalifikacijas ir nurodo tinkamumą dirbti ne
priklausomoj Lietuvoj, ar norima iš anksto įspėti visuo
menę, kad neišsigąstų, jei tie absolventai dirbs kaip juos 
išmokė tos partinės mokyklos. Į paviršių taipgi iškyla jau 
ir KGB darbuotojų figūros. Tai vis šis tas naujo, nes ne
laukto.

IŠGIRDUS apie seime priimtus naujus ir keistus 
įstatymus, kaip pvz. KGB archyvo įslaptinimą septy
niasdešimčiai metų, susidaro įspūdis, kad viskas, kas 
dabar vadovybėje dedasi, yra gražiai suderinta, iš anksto 

suplanuota, slinkta prie to palengva, bet užtikrintai. Pa
sigirsta balsų ir gąsdinančių, ir raminančių. Skubama 
kaip galima plačiau reklamuoti kylantį ekonominį gyve
nimą, pabrėžti praėjusios kadencijos tų pačių vadovų 
įtvirtintą BVP, net kaip pavyzdį kitoms valstybėms. Pasi
naudojant iškreipta liberalizmo samprata stengiamasi 
net kitų šalių liberalus pralenkti pažiūromis į seksą, san
tuokas ar kokias linksmybes. Šiuokart visa tai atrodo 
kaip politiniai valerionai, reikalingi po to, kai visi prieš
rinkiminiai pažadai tapo medžiaga anekdotams kurti. Po 
paaiškinimų ir apsiraminimų, rodos, jau viskas turėtų 
riedėti be triukšmo, o žiūrėk, vėl koks aukštas Rusijos 
saugumietis staiga atsiranda, ir niekas nežino nei kodėl, 
nei kieno kviestas. Su atsakymais neskubama, nes lėtu
mas daugelį nesmagių dalykų numarina. Žmonės prade
da nebesuprasti, kas ten tose viršūnėse pirmu smuiku 
groja? Šitaip žvelgiant net nebeaišku, ar ŠAS-ga 
(NATO) ir Europos sąjunga ką nors bereiškia, kai stip
resnis vėjas pūsteli iš Rytų? Ir pagaliau pasigirsta ir “gas- 
padoriškos” išminties. O ji tokia: negi norite, kad dikta- 
toriniam komunistų režimui ištikimai tarnavę ir marksis
tinę ideologiją įsisavinę staiga taptų demokratais ir ga
lėtų padoriai vadovauti nepriklausomai Lietuvai?... Gal 
jau pačioje pradžioje viltys tikrai buvo nerealios? Č.S.
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ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Nomenklatūra ilgą laikė 

rodė nepagarbą valstybinei 
vėliavai, herbui ir himnui, iš 
kurių būdavo šaipomasi, 
ypač komercinių televizijų 
laidose. Per valstybės šven
tes vengta kelti Trispalvę. 
Šią nepagarbą savajai vėlia
vai seimas 2002 m. net įteisi
no! Bolševikinio mąstymo 
žmonės “užsimiršę” kartais 
iškeldavo ne Lietuvos, bet 
LTSR vėliavą su pjautuvu ir 
kūju kampuose (pavyzdžiui, 
1995 m. Plungės centre). 
LNK televizijos “Dviračio 
žynių” laidoje 2002 m. spalio 
25 d. buvo parodyti du šunys 
su Lietuvos Respublikos 
herbais po kaklu. Nomenk
latūrai laida patiko, todėl 
buvo pakartota ir 2002 m. 
lapkričio 1 d.

Visaip juoktasi ne tik iš 
Lietuvos himno, bet ir iš 
partizanų (tautos kankinių)

dainų. Pajuokai himnas bū
davo giedamas nuo galo į 
pradžią. Vytauto Šerėno lai
doje su pasigardžiavimu 
deklamuoti Lietuva, Tėvyne 
mūsų žodžius tęsiantys pa
šaipūs ketureiliai, kuriuose 
šlykščiai dergta Lietuva ir 
lietuviai.

Spauda valstybės šven
tes, ypač Vasario 16-ąją ir 
Kovo 11-ąją, demonstraty
viai “užmiršdavo” paminėti 
arba įdėdavo šiokią tokią ži
nutę, kurią užgoždavo rekla
ma, skelbimai ir visokia laik- 
raštiena.

Prieita iki to, kad prezi
dentūra ėmė apdovanoti 
garbingais Lietuvos Respub
likos ordinais sovietinės 
epochos “tūzus”, kitus Lie
tuvai kenkusius asmenis, net 
KGB veikėjus “kad po lygiai 
iš abiejų pusių būtų pager
biama” - tai Justino Karoso 
žodžiai per televiziją.

Mokyklos 
sukosmopolitinimas

Atgimimo laikotarpiu 
iškelta tautinės mokyklos 
idėja negalėjo patikti no
menklatūrai. Prie tos idėjos 
sunkiai pritapo ir bolševiki
nio sukirpimo pedagogai. 
Juk daugumą mokytojų su
darė mokslus baigę soviet
mečiu. Jie buvo įpratinti vai
kus mokyti mylėti Leniną, 
Staliną, “šlovingąją” partiją. 
Mokykloms vadovavo buvę 
rajkomų ir partkomų sekre
toriai, partiniai instruktoriai 
ir panašūs veikėjai. Jiems 
sunku buvo atprasti nuo so
vietinio “ritualo” ir istorijos 
faktų kraipymo, kuris tada 
mokyklose dar tvirtai laikėsi. 
Net praėjus dešimčiai metų 
po nepriklausomybės atkūri
mo Vilniaus pedagoginio 
universiteto išleista metodi
nė priemonė istorijos moky
tojams tebedvelkė bolše
vikine Žiugždos dvasia.

Nukelta į 2-ą psl.
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Q RELIGINIAME GYVENIME
Vilniaus Šv. Ignoto šven

tovėje 2004 m. pabaigoje pir
mą kartą po daugiau kaip 50 
metų buvo aukojamos Mi
šios. Ji po remonto buvo per
duota kariams - Kariuome
nės ordinariatui. Iškilmėse 
dalyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus, apaštališkasis nun
cijus dr. Peter Stephan Zur
briggen, kardinolas A.J. Bač- 
kis, Lietuvos kariuomenės 
ordinaras vysk. E. Bartulis, 
kiti dvasiškiai, pareigūnai ir 
svečiai. Šventinimo apei
goms vadovavo vysk. E. Bar
tulis, Mišioms - kardinolas 
Bačkis. Perskaitytas popie
žiaus Jono Pauliaus II sveiki
nimas. Šv. Ignoto šventovė 
pradėta statyti 1622 m., pa
šventinta 1647 m. Po 90 me
tų pastatą sunaikino gaisras, 
1748-1750 m. vyko remontas, 
didįjį altorių puošė S. Čeka- 
vičiaus paveikslas “Šv. Igno
tas”. 1798 m. buvusio jėzuitų 
noviciato patalpose veikusi 
Vilniaus seminarija buvo už
daryta, pastatuose įkurdintos 
kareivinės, arklidės, vėliau 
įrengtas karininkų klubas. 
1925-1926 m. pastatas vėl 
pritaikytas religinėms apei
goms, tačiau nukentėjo so
vietmečiu, buvo paverstas ki
no studija. Nuo 1991 m. vei
kė paveikslų galerija. Šven- 
tovėn dabar grįžo ir senasis 
šv. Ignoto paveikslas.

Penktasis religinės mu
zikos ir meno festivalis, skir
tas religinės muzikos, poezi
jos ir chorų globėjai šv. Ceci
lijai, vyko Panevėžyje. Jį or
ganizavo Panevėžio konser
vatorija, dalyvavo įvairūs 
chorai ir instrumentinės mu
zikos grupės. Koncertai vyko 
visas tris dienas. Šventė 
baigėsi Mišiomis Kristaus 
Karaliaus katedroje.

Panevėžio krašto ateiti
ninkai iškilmingai minėjo sa
vo organizacijos atkūrimo 
15-tąsias metines. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ. 
Vienuolika ateitininkių davė 
įžodį, aktyviausiems nariams 
buvo įteikti padėkos raštai. 
Po sveikinimų vyko spektak
lis, tautiniai šokiai ir links- 
mavakaris. Smilgių Šv. Jur
gio ateitininkų kuopa suren
gė seminarą abortų tema, 
rodė filmą Gyvybės kelias.

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos visuotinis posėdis 
įvyko 2004 m. gruodžio 9 d. 
Kauno arkivyskupijos kurijo

je. Vyskupai pasirašė sveiki
nimo laišką pirmajam po 
Nepriklausomybės atkūrimo 
apaštališkajam nuncijui Lie
tuvoje arkiv. Justo Mullor 
Garcia, jo auksinio kunigys
tės jubiliejaus proga. Ap
svarstyti 2005 m. Romoje 
kviečiamo Vyskupų sinodo 
apie Eucharistiją parengia
mojo dokumento klausimai, 
nuolatinių diakonų rengimo 
programa, finansų apskaita. 
Posėdyje patvirtinti LVK 
Jaunimo reikalų tarybos 
nuostatai. Vysk. Rimantas 
Norvilą atstovaus LVK Eu
ropos Bendrijos vyskupų 
komisijoje.

Tarptautinė savanorio 
diena pirmą kartą minėta 
Lietuvos prezidentūroje 
2004 m. gruodžio 6 d. Prezi
dentūra bei Lietuvos ir JAV 
iniciatyvų fondas sukvietė į 
renginį daugiau kaip šimtą 
įvairiose srityse besidarbuo
jančių savanorių. Susirin
kusius sveikino prezidentas 
V. Adamkus, apie savanorys
tės raidą Lietuvoje kalbėjo 
Socialinės paramos centro 
direktorius Vaidotas Ilgius. 
Vyko keturių labdaros įstai
gų vadovų diskusiniai prane
šimai. Lietuvos Caritas gene
ralinis direktorius kun. Ro
bertas Grigas pranešė, kad 
kasmet sulaukiama vis dides
nės SADM, VRM, savivaldy
bių paramos Caritas vykdo
mai pagalbos veiklai. Tačiau 
kai kurios socialinės pagal
bos ir plėtros projektus verti
nančios institucijos atsisako 
teikti finansavimą todėl, kad 
projektą teikianti organizaci
ja, pvz. Caritas, yra registruo
ta kaip religinė bendrija. Tai 
vertintina kaip nepagrįsta 
diskriminacija. Minėjimo pa
baigai Lietuvos Caritas dar
buotojai ir kiti savanoriai 
buvo apdovanoti Lietuvos 
prezidento padėkos raštais.

Kaune “Marijos radijo” 
studija ir joje esanti koplyčia 
pašventinta 2004 m. gruo
džio pradžioje. Transliacijos 
prasidėjo pernai rugpjūčio 
30 d. Mišiose taip pat buvo 
paminėtos Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo Prasidėji
mo dogmos paskelbimo 150- 
sios metinės. “Marijos ra
diją” įkurti Lietuvoje pasiūlė 
salezietis kun. M. Bianco, 
SDB, dalyvavęs šventinimo 
iškilmėse. Radijo studijos 
programos skelbiamos ir tink- 
lalapyje www.radiomaria.lt.

Karaliaučiaus krašto lie
tuvių kalbos mokytojų sąjun
gos rengtame dviejų dienų 
seminaro programoje krašto 
pažinimo tikslu buvo numa
tyta išvyka į Georgenburgo 
žirgyną. Kraupiškio viduri
nės mokyklos lietuvių kalbos 
fakultatyvo mokytoja Emili
ja Algaudė Bukontienė at
siuntė smulkų Žirgyno apra
šymą, kartu visų mokytojų 
vardu išreikšdama padėką 
Mažosios Lietuvos fondui, 
kurisapmokėjo išvykos išlai
das. Čia spausdinamas apra
šymas. RED.

Žirgyno istorija
Ši vietovė dabar vadinasi 

Majovka. Lietuviškas pavadi
nimas - Spargė. Anksčiau va
dinosi Jurbarku, Georgen- 
burgu. Miestelis įsikūrė už 
trijų kilometrų nuo Įsruties 
(Černiachovskio). Kadaise 
čia stovėjo nadruvių pilis 
Spargė, pilies vardu ir pa
vadinta vietovė.

1264 m. kryžiuočiai pasi
statė pilį, kurią pavadino 
Georgenburgu. 1413 m. šią 
pilį buvo užėmęs Vytautas 
Didysis. Iki 1525 m. pilis pri
klausė Sembos vyskupui.

Sovietmečio paveldas Lietuvoje
Atkelta iš 1-mo psl.

politizmas greit užgožė beprasikalančius 
tautinės mokyklos daigus, išskyrus retas 
išimtis, kai mokykloms vadovavo lietuvių 
tautai neabejingi asmenys, ypač katali
kiškose mokyklose. Patriotinis auklėjimas 
daugelyje mokyklų buvo tik atskirų mokyto
jų, o ne kolektyvo reikalas. Juo rūpinosi su
pratingi tėvai ir savo Tėvynę mylintys peda
gogai, taip pat jaunimo organizacijų vado
vai, tačiau jų buvo mažuma. Kosmopolitinį 
auklėjimą palaikė Atviros Lietuvos fondas, 
rėmęs tik kosmopolitizmu dvelkiančius pro
jektus, neskyręs lėšų leisti auklėjimui tikrai 
vertingiems politinių kalinių ir tremtinių 
atsiminimams, kitai jaunimo tautinio ugdy
mo literatūrai.

Kovoti su kosmopolitizmu buvo labai 
sunku. Tai savo kailiu teko patirti šių eilučių 
autoriui (žr. jo knygelę Kaip aš buvau mi
nistru). Gležni tautinės mokyklos daigai lėtai 
skinasi kelią kosmopolitizmo plotmėje. Pra
eis nemaža laiko, kol tautinė mokykla mūsų 
švietimo sistemoje tvirčiau atsistos ant kojų. 
(Zigmas Zinkevičius, Istorijos iškraipymai)

Joje nebuvo nė žodžio apie Rainių, Bu
davonės miškelių kankinius, nužudytus Pa
nevėžio gydytojus ir seselę, sušaudytus Pra
vieniškių kalinius. Nepaaiškinta lietuvių 
partizaninio karo esmė, nė žodžio apie tai, 
kas buvo tie visuomenės keikiami stribai ir kt.

Perskaičius knygą savaime peršasi min
tis, kaip gera buvo gyventi “prie rusų”. O 
kad Lietuva iki okupacijos nedaug atsiliko 
nuo Danijos — nė žodelio.

/ Mokyklos depolitizacijos priedangoje 
toliau tyliai buvo auginami sovietiniai man- 
kurtai, be savo žemės šventumo jausmo, be 
patriotinių šarvų, lengvai pasiduodantys var
totojiškai gyvensenai, ieškantys malonumų 
alkoholyje, narkomanijoje ir sekse.

Tėvynės meilės ir tikėjimo į Dievą ne
praradę mokytojai - jų mažuma - tūnojo už
guiti bolševikinės vadovybės ir bijojo atverti 
širdį savo mokiniams. Greit kalbos apie tau
tinę mokyklą liko tik kalbomis.

Jaunoji karta augo ne ką žinodama apie 
savąjį kraštą, garbingą jo praeitį, laisvės ko
vas, baisias kančias ir siekius. Ko galėjo jau
nimą išmokyti tokie mokytojai, 
kaip kovojęs prieš lietuvių tautą 
Valerijus Ivanovas, paleistas iš 
kalėjimo kurį laiką dėstęs istoriją 
(!) vienoje Vilniaus mokykloje?

Išskyrus keletą labai retų išim
čių, mokiniai nedalyvaudavo lais
vės kovų dalyvių atminimo rengi
niuose, pagerbiant tautos didvy
rius. Augo be doros pamatų. Todėl 
apie tvirtų asmenybių formavimą 
negalėjo būti ir kalbos. Kaip ir so
vietinę mokyklą baigę tėvai, moki
niai prastai orientavosi modernia
jame pasaulyje, jo moksle ir 
kultūroje. Tai akivaizdžiai rodo TV 
laida “Klausimėlis”.

Lietuvos švietime visuotinai 
įsigalėjo kosmopolitinė dvasia. Bu
vo ugdomi, kaip ir okupacijos me
tais, piliečiai, nejaučiantys atsako
mybės už savo tautos likimą, neski- 
riantys gėrio nuo blogio. Kosmo

Skelbimas ant seno, apleisto namo Vilniuje
Nuotr. I. Ross

Spargės bažnyčia žinoma 
nuo 1693 metų. 1857 m. ji bu
vo restauruota, bet per karą 
nukentėjo. Sovietinės val
džios metais bažnyčią nu
griovė.

Spargėje lankėsi vienas 
paskutiniųjų Mažosios Lietu
vos tautosakos rinkėjų Vilius 
Kalvaitis ir užrašė Spargės 
bažnyčios varpų balsą: “Tvir
ta pilis”.

1638 m. rašytoje bažny
čių vizitacijos ataskaitoje pa
žymėta, kad šioje parapijoje 
gyveno vien lietuviai.

1828 m. Spargės pilį įsigi
jo Klaipėdos pirklys Vilhel
mas von Simpsonas ir ten 
įsteigė žirgyną. Yra išlikusi 
dalis pilies, taip pat dvaro pa
statai.

Įsruties apylinkių dirvo
žemis labai derlingas, paupių 
pievose auga sultingos žolės, 
kurios tinka sunkesnių veis
lių arkliams auginti. Nuo 
1752 m. apylinkės viršaitis 
Keudelis pradėjo veisti erži
lus ir juos parduoti Trakėnų 
žirgynui.

Trakėnų žirgų pavadini
mas kilęs nuo kaimo “Trakė
nai” pavadinimo. Kaimas įsi
kūręs Rūdupės upės krante, 

14 kilometrų nuo Stalupėnų 
(dabar Nesterovas). Trakėnų 
kaimas dabar vadinasi Jasna- 
ja Poliana. Anksčiau čia miš
ko trake buvęs nedidelis dva
ras. Trakėnų apylinkėje lietu
viai augino žirgus. Trakėnų 
veislės žirgai išvesti XVI š. iš 
tada dar buvusių laukinių 
arklių.

Jurbarko dvare įsteigtas 
žirgynas iki 1858 m. išliko 
Simpsonų šeimos nuosavybe. 
Rašytojas Viljamas von 
Simpsonas, gimęs 1882 m., 
aprašė Jurbarko pilies gyve
nimą.

1899 m. valstybė perėmė 
pilį ir dvarą, perkėlė iš Įsru
ties į Jurbarką krašto žirgyną. 
Senoji Jurbarko pilis buvo vis 
atstatinėjama ir perdirbama. 
Išplėstas ir žirgyno komp
leksas.

1939 m. Jurbarke gyveno 
605 gyventojai. Prie didžio
sios dvaro sodybos su 
vaizdingais pastatais stovėjo 
tvarkingos kumečių sodybos, 
didelė mokykla. Slėnyje palei 
Tilžės plentą buvo įsikūru
sios sodybos, užeigos namai, 
vėjo jėgainė.

Nukelta į 3-čią psl.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
http://www.radiomaria.lt
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Vilniuje Itaskulėnų parko teritorijoje buvo palaidoti bendroje duobėje sovietų sušaudyti 
Lietuvos laisvės kovotojai (750). 2004 m. lapkričio 2 d. jų palaikai buvo sudėti į karstus ir 
patalpinti pastate - kolumbariume Nuotr. S. Sajausko

Karaliaučiaus lietuviai mokytojai
Atkelta iš 2-ro psl.

lAi SAVAITE LIETUVOJE

Patogi Jurbarko geogra
finė padėtis, netoli yra siau
rojo geležinkelio stotis. 1945 
m. šį kraštą užėmė sovietai. 
Jurbarko pilyje buvo įsteigta 
belaisvių stovykla. Visi joje 
buvę belaisviai buvo sušaudy
ti. Dabar vokiečiai pastatė 
paminklą, kuris primena ka
ro metų tragediją.

Sovietiniais metais Jur
barkas buvo suniokotas, baž
nyčia išniekinta ir sugriauta, 
o šventorius ir buvusios kapi
nės apsodinti daržais. Tokia 
bažnytkaimio ir valsčiaus 
centro Jurbarko istorija.

Dabartinis Žirgynas
Išlikusiuose dvaro žirgy

no pastatuose vėl buvo pra
dėti auginti žirgai. Dabar žir
gyno lankytojus pasitinka ru
siškas užrašas: Georgenbur- 
go žirgynas.

Žirgynas užima 11,000 
hektarų plotą. Tai ištisas 
kompleksas, kurį sudaro vie
ningo architektūrinio spren
dimo pastatai, dirbama že
mė, kur auginami javai pa
šarui.

Žirgyne dirba šimtas dar
buotojų: treneriai, žirgų pri
žiūrėtojai, zootechnikai, ve
terinarijos gydytojai ir felče
riai, pagalbiniai darbininkai.

1996 m. gaisro metu su
degė du dideli žirgyno pasta
tai. Prieš dvejus metus pasta
tytos naujos arklidės, viešbu
tis, restoranas, uždaras ma
niežas.

Žirgyne laikomi trijų 
veislių žirgai: 4?anoYerio, 
Trakėnų ir Holšteino. Žirgai 
dalyvauja krašto ir tarptauti
niuose čempionatuose. Kad 
išlaikytų sportinę formą ir iš
tvertų fizinius krūvius varžy
bų metu, žirgai treniruojami 
kiekvieną dieną. Jiems stato
mos kliūtys, sudaromi kori
doriai, treneriai skaičiuoja, 
kiek žingsnių iki baijero, kad 
žirgas treniruočių metu susi
darytų reikiamus įgūdžius. 
Manieže pažymėtos raidės, 
kad būtų žinomi treniruoja
mų žirgų rezultatai. Jei raite
lis nesuvaldo žirgo arba žir

gas nevykdo raitelio nurody
mų, žirgą treniruoti perduo
da kitam treneriui. Raitelis 
turi gerai jausti savo žirgą, o 
žirgas - žinoti jam keliamus 
reikalavimus.

Į tarptautinius konkursus 
žirgai vežami specialiomis fū- 
romis, o į šalies varžybas - 
mažesnėmis mašinomis.

Žirgams sudarytos geros 
gyvenimo ir treniravimo sąly
gos. Arklidės kasdien valo
mos, nuolatos dezinfekuoja
mos. Atvykusieji į žirgyną tu
ri pereiti detoksikaciją: pe
reiti per specialiai papiltas 
pjuvenas ir dezinfekuoti ava
lynę, kad neįneštų infekcijos. 
Maniežo įranga turi atitikti 
keliamus reikalavimus, grun
tas privalo būti minkštas. To
dėl šiam gruntui vežamas 
specialus smėlis iš Vokietijos. 
Žirgams įrengtas soliarumas, 
jie kasmet skiepijami nuo 
gripo-

Žirgai sugrupuoti, yra ir 
sportinių, ir veislinių žirgų. 
Kumelės su kumeliukais sto
vi atskirame aptvare. Maži 
kumeliukai prie kumelių bū
na pusę metų, po to jie atski
riami. Žirgai stovi viename 
tambūre, kumelės - kitame. 
Vieni laikomi patalpoje, kiti 
lauke po stogu. Vasarą žirgai 
treniruojami lauke.

Kumelaitės ir eržiliukai 
gimsta sausio, vasario ir kovo 
mėnesiais, kad iki žiemos už
augtų. Pašarų kiekis apskai
čiuojamas pagal visus mity
bos reikalavimus. Įrengtos 
televizijos kameros, kad dar
buotojai galėtų stebėti žirgus. 
Svarbu, kad žirgai nepersiės- 
tų ir nepriaugtų svorio ir ne
badautų. O kad blizgėtų 
plaukai, jiems duodama avi
žų. Dieną žirgai būna lauke, 
o naktį - arklidėse. Kad ne
peršaltų, jie apdengiami spe
cialiomis gūniomis.

Susipažinę su žirgynu, 
pamatę, kur stovi žirgai, kaip 
jie laikomi ir treniruojami, 
nuėjome prie arkliams pasta
tytų trijų paminklų-simbolių. 
Jie simbolizuoja tris žirgų 
veisles: Hanoveriu veislės - 

Valerijui (1963-1981); Holš- 
teinų veislės - Bulatui (1977- 
2000); Trakėnų veislės - Fo
kui (1963-1985). Geras žirgas 
daug kainuoja 15-20 tūks
tančių dolerių.

Muziejus
Aplankėme žirgyne įreng

tą muziejų, susipažinome su 
jo įsteigimo istorija, fotonuo
traukomis. Jose atsispindi, 
kaip žirgynas nukentėjo gais
ro metu. Čia rodomas žir
gams skirtas inventorius: ka
manos, žąslai, apynasriai, 
balnai. Pamatėme įvairių 
konkursų metu laimėtas tau
res ir medalius, arklių skulp
tūras, įvairiomis kalbomis iš
leistas knygas apie žirgus, ki
tą informacinę medžiagą.

Žirgynas Karaliaučiaus 
krašto lietuviškų ugdymo 
įstaigų mokytojams patiko. 
Galvojame, kaip jį parodyti 
savo mokiniams.

Visais laikais žirgas buvo 
ištikimas žmogaus draugas, 
lydėjo karį į mūšį, taikos me
tu gelbėjo žemės ūkio dar
buose, yra darbinis gyvulys ir 
susisiekimo priemonė. Žir
gas buvo vertingas karo gro
bis, senovėje - karį laidojo 
kartu su žirgu.

Lietuvių liaudis sukūrė 
daug dainų, pasakų, mįslių, 
patarlių apie arklį. Turtingoje 
lietuvių kalboje yra daug žo
džių arkliui apibūdinti. Lie
tuvių liaudies dainose žirgai 
vadinami maloniausiais ma
žybiniais vardais: bėrasis žir
gelis, ristasis, juodbėrėlis...

Seimo Antikonipcijos komisija 
x Sausio 18 d. savo posėdy
je seimo Antikorupcijos ko
misija pirmininku išrinko 
Darbo partijos atstovą Petrą 
Bagušką. Ši komisija buvo su
daryta 2004 m. lapkričio pa
baigoje iš 10 įvairių frakcijų 
atstovų. Kaip rašo ELTA- 
LGTIC, komisijos veikla stri
go, nes Darbo partija, kuriai 
pagal valdančiosios koalicijos 
susitarimą atiteko šios komi
sijos vadovo pareigybė, delsė 
pasiūlyti savo kandidatą. 
Opozicinė Tėvynės sąjungos 
frakcija pareiškė, kad Lenin
grado aukštąją partinę mo
kyklą baigęs darbo partijos 
kandidatas, teisininkas, eko
nomistas P. Baguška nėra pats 
tinkamiausias pasirinkimas. 
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę jis dar 4 metus vado
vavo Kėdainių rajono tarybai.

Seimo Antikorupcijos ko
misija nagrinėja korupcijos ir 
su ja susijusius reiškinius, 
analizuoja valstybės ir savival
dybių institucijų, įstaigų ir 
įmonių sprendimus, sudaran
čius sąlygas korupcijai, nusi
kaltimams ir kitiems teisės 
pažeidimams ūkio ir finansų 
sistemose. Komisija gali teikti 
siūlymus seimui, vyriausybei 
ir kitoms institucijoms dėl tei
sės aktų, susijusių su korup
cijos, eknominių ir finansinių 
nusikaltimų išvengimu ir už
kardymu, priėmimo ir tobu
linimo.

Kontroversinis kvietimas
Lietuvos prezidentui Val

dui Adamkui sulaukus Rusi
jos vadovo Vladimiro Putino 
kvietimo atvykti į Maskvoje 
gegužės 9 d. rengiamas per
galės prieš nacistinę Vokietiją 
60-mečio minėjimą, reiškia
mos stiprios nuomonės. Lie
tuva, kurią sovietai pusę am
žiaus okupavo po Antrojo pa
saulinio karo “neturi kuo 
džiaugtis ir ką minėti”, todėl 
prezidentui vykti į Maskvą 
būtų “sudėtinga”. Latvijos 
prezidentė Vaira Vykė-Frei- 
berga paskelbė priimanti Ru
sijos kvietimą, ketina ten bū
dama apginti savo šalies inte
resus, pateikdama pareiški
mą, kuriame išdėstyta Latvi
jos vyriausybės pozicija dėl 
Antrojo pasaulinio karo pa
darinių, nurodoma, jog 
okupacija baigėsi tik 1990 m.

Sausio viduryje susitikę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užsienio reikalų ministerial - 
Antanas Valionis, Artis Fabri
kas bei Kristina Ojuland pa
brėžė, kad visų trijų valstybių 
vadovai turės patys apsispręs
ti, tačiau turėtų priimti bend
rą pareiškimą, kuriame būtų 
išdėstyti gyventojų požiūriai į 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigą.

V Adamkus pareiškė ne
skubėsiąs priimti sprendimo 
dėl vykimo į Maskvą, spren
dimą priims po plačių diskusi
jų. Sausio 13-tosios minėjime 
kreiptais į prezidentą: “Šie
met gegužės 9-ąją būkite čia, 
Vilniuje, kur liejosi tautos gy
nėjų kraujas; nevažiuokite 
ten, iš kur atėjo įsakymas lieti 
patriotų kraują”. 1945 m. ge
gužės 9 nebuvęs nugalėtas fa
šizmas, o vienas fašizmas pa
keistas kitu, blogesniu.
Seimo vicepirmininkas Alpėse

Sausio antrąją savaitę, 

vykstant seimo sesijai, su šei
ma ir draugais išvyko slidinėti 
Italijos Alpėse seimo pirmi
ninko pavaduotojas, Europos 
reikalų komiteto pirmininkas 
Alfredas Pekeliūnas. Tėvynės 
sąjungos frakcijos seniūno 
Andriaus Kubiliaus nuomo
ne, jis pasielgė ne tik neteisin
gai, bet ir pažeidė seimo sta
tutą bei kitus įstatymus, val
dančius seimo narių pareigas 
ir atsakomybes.

Seimo Etikos ir procedū
rų komisija, nagrinėjusi seimo 
vicepirmininko išvyką į užsie
nį sesijos metu, aptiko ir gali
ma jo viešųjų ir privačių inte
resų konfliktą, rašo ELTA- 
DELFI. Būdamas Italijoje, jis 
(buvęs Panevėžio rajono me
ras) susitiko su Italijos firmos 
“Recom” atstovais bendrovės 
seminare ir aptarė Panevėžio 
apskričiai aktualią modernaus 
sąvartyno statybos problemą.

Etikos ir procedūrų ko
misijos pirmininko Algirdo 
Monkevičiaus teigimu, A. Pe
keliūnas pateikęs prašymą 
seimo valdybai dėl išvykos as
meniniais reikalais. Komisijo
je yra nuomonių, kad valdyba 
“padėjo pažeisti įstatymus”. 
Seimas žada nustatyti parla
mentarų atostogų trukmę ir 
sąlygas, projektai jau rengia
mi. Bus aiškinamasi taip pat 
kieno lėšomis seimūnas išvy
ko į užsienį. Už nedalyvavimą 
seimo posėdžiuose jam darbo 
užmokestis už sausį bus suma
žintas trečdaliu.

Tarpžinybinė komisija
Sausio 19 d. pasitarime 

dėl racionalaus žemės panau
dojimo ir statybų sureguliavi
mo problemų Lietuvos vy
riausybė nusprendė įsteigti 
nuolatinę žemės panaudoji
mo komisiją, kuri spręs racio
nalaus žemės panaudojimo 
ekonominei plėtrai klausi
mus. Komisijai vadovaus 
premjeras Algirdas Brazaus
kas, joje bus ministerial, suin
teresuotų žinybų atstovai. Ko
misija spręs taip pat kokių 
įstatymų pataisas reikia siūlyti 
seimui, kuriuos vyriausybės 
nutarimus reikia tobulinti ar 
priimti.

Tokios komisijos veikla 
turėtų paskatinti sukurti siste
mą, kaip įsigyti žemę, suregu
liuoti statybas, pritraukti in
vesticijas, panaudoti galimas 
Europos sąjungos (ES) lėšas. 
A. Brazausko teigimu, nors iš
kyla daug ginčytinų atvejų 
pvz. norint tiesti kelius per sa
vininkų žemes, skiriant skly
pus statyboms miestų teritori
jose, procesai gan sparčiai ju
da į priekį. Pasaulio bankas 
Lietuvą įrašė į pirmąjį dešim
tuką valstybių, kuriose yra su
darytos geros sąlygos investi
cijoms.

Tikrinama tranzito tvarka
Sausio 1 d. baigėsi pus

antrų metų trukęs pereinama
sis Rusijos piliečių tranzito į 
Karaliaučiaus sritį laikotarpis. 
Nuo 2005 m. palengvinta 
tranzito dokumentų tvarka 
keliauti geležinkeliu per Lie
tuvos teritoriją - Rusijos 
gyventojams tereikia pateikti 
užsienio pasą. Sausio 1 - 17 d. 
d. į ir iš Karaliaučiaus srities 
keliavo 18,900 Rusijos pilie
čių. Išlaipinti buvo tik keturi, 
neturėję tinkamų dokumentų.
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Vieno ž mogaus kelionė į pažadėtąją žemę
Straipsnį tokia antrašte 

išspausdino “Voruta” 2004 
m. 20 nr. Jame prof. Alek
sandras Vitkus rašo apie 
prof. Dov Leviną iš Kauno 
pėsčiomis keliavusį Izraelin. 
Sį straipsnį Profesorius at
siuntė iš Jeruzalės Tėviškės 
žiburiams su pastaba, esą 
pirmą kartą lietuvių laikraš
tis rašo maždaug visą tiesą 
apie jį. Jo pageidavimu 
straipsnis čia perspausdina
mas. RED.
Ryte jūs sakysite:

“Kad tik ateitų vakaras”, 
O vakare sakysite:

“Kad tik išauštų rytas
Iš Toros

1999 metų kovo 15 dieną 
Amerikos savaitiniame žur
nale Newsweek buvo išspaus
dintas toks sakinys: “Jeruza
lė, 1948 m. gegužės 14 d.: 
Dov Levino šeima žuvo na
cių okupacijos metu Lietuvo
je. Jis tarnavo Jeruzalės 
Hebrajų universiteto Mount 
Scopus skyriaus sargyboje, 
kai gimė Izraelio valstybė ir 
įsibrovė arabai”.

Dovo Levino biografija 
susidomėjo Vinstono Čerči
lio biografas Martynas Gil
bertas, jis net nupiešė šio 
žmogaus kelionės iš Lietuvos 
į Palestiną žemėlapį. Kas šis 
žmogus, iš Lietuvos pėsčio
mis nukeliavęs į Izraelį? Ne
seniai teko su juo kalbėtis ir 
išgirsti jo gyvenimo istoriją, 
kuri turėtų būti įdomi ir skai
tytojui.

Prof. Dovas Levinas (Dov 
Levin) gimė 1928 metais 
Kaune, sionistinės dvasios 

šeimoje. 1940 metų birželio 
15 dieną sovietams įžengus į 
Lietuvos Respubliką, ne visi 
žydai sveikino Raudonąją ar
miją, buvo ir tokių (ypač at
stovavusių sionistiniam bei 
religiniam žydų sparnui bei 
viduriniam sluoksniui), kurie 
baiminosi sovietinės santvar
kos. Dauguma žydų buvo ku
pini entuziazmo ir iš karto 
įsitraukė į naująją santvarką, 
pradėjo eiti svarbias pareigas 
administracijoje, ūkyje, taip 
pat vidaus saugumo tarny
bose.

Pakili nuotaika, būdinga 
pirmajam naujosios santvar
kos tarpsniui, truko neilgai. 
Ne tik lietuviai, bet ir sionis
tiškai nusiteikę žydai pajuto 
sovietų veiklą. Pirmiausia so
vietai uždraudė sionistinę 
veiklą, o mokyklose - hebra
jų kalbą, reikėjo mokytis jidiš 
(ji buvo priimtina sovietams 
kaip propagandos skleidimo 
įrankis) ir tęsti sionistinę 
veiklą pogrindyje. Taip pat 
daugeliui žydų ekonominiu- 
socialiniu požiūriu tiesiogiai 
pakenkė bankų, pramonės 
įmonių, prekybos namų na
cionalizacija - iš 986 nacio
nalizuotų įmonių 560 t.y. 
daugiau nei pusė, anksčiau 
priklausė žydams. Dovo Le
vino svajonė buvo siekti 
mokslo. Šeimoje buvo nu
spręsta, kad Dovas baigęs vi
durinę mokyklą (1941 m. 
baigė Kauno žydų aukštąją 
mokyklą “Shalom Alei- 
chem”) vyks studijuoti į Hai- 
fą (Palestinoje).

Prasidėjo karas, nacių 

okupacija, Lietuvos žydų 
naikinimas, pasak Dovo Le
vino, “nuo pavienių žudymų 
iki masinių skerdynių”. Dovo 
Levino giminė atsidūrė Kau
no gete. Čia jis įstojo į po
grindinę organizaciją, sieju
sią viltis atėjus laikui pasi
priešinti naciams, gelbėti žy
dus. Dovas Levinas savo šei
mos (tėvų bei seserų) nepa
jėgė išgelbėti, ji 1943 metais 
buvo išvežta į Štuthofo kon
centracijos stovyklą, o jam 
pavyko pabėgti iš geto ir pri
sijungti prie šovietų partiza
nų grupuotės • “Mirtis oku
pantams” Rūdininkų girioje, 
kuri kovojo su naciais. Šią 
grupę sudarė 120 žmonių. 
Dovo Levino paskaičiavimu, 
Antrajame pasauliniame ka
re Lietuvoje žuvo 2000 žydų 
partizanų (tai nepilni duo
menys). Atėjus Raudonajai 
armijai, partizanai iš grupės 
“Mirtis okupantams” buvo 
perkelti į Vilnių.

Pasibaigus karui, Dovas 
Levinas nutarė vykti į Pales
tiną. Jo apsisprendimą lėmė 
dvi priežastys. Jis buvo išauk
lėtas hebrajų kultūros ir sio
nistinės ideologijos ir matė, 
kad sovietai prieš žydus pir
mieji ėmė naudoti prievartą, 
tik daug subtiliau nei naciai. 
Antra, Lietuvoje jam buvo 
sunku vaikščioti tomis gatvė
mis, pro tuos namus, kur žu
vo ne tik jo šeima, bet ir visa 
giminė bei kaimynai.

1944 metais rugpjūčio 1 
dieną Tarybinė armija išvijo 
vokiečius iš Kauno. Apie 
3000 žydų karo pabaigoje 

emigravo. Emigracija iš Pa
baltijo respublikų į Palestiną 
prasidėjo 1944 metais liepos 
mėnesį ir baigėsi 1946 metais 
rugsėjį. Pradžią jai davė sio
nistinė organizacija “Chašo- 
mer chacair”, veikusi prie 
partizaninio būrio Vilniuje. 
Nedidelės žydų grupelės, po 
2-3 žmones, būdavo perveža
mos j pietus, pasienio mies
telį Čemovcy, o ten vietiniai 
sionistiniai aktyvistai su
vesdavo juos su palydovais- 
kontrabandininkais, kurie 
pervesdavo juos per Rumu
nijos sieną. Greitai tai tapo 
nesaugu, tuomet žydus per
vesdavo per Lenkijos sieną.

Pereiti sieną buvo rizi
kinga ir ne visada perėjimas 
baigdavosi sėkmingai. Daž
nai žydai pakliūdavo į čekis
tų rankas, tačiau bausmės 
būdavo nedidelės, ir vietinė 
valdžia toleravo šį dalyką. 
Tik tada, kai čekistai supra
to, kad tai neatsitiktiniai 
žmonės, kad jiems padeda 
vietinės sionistinės organiza
cijos, susijusios su tarptauti
nėmis sionistų organizacijo
mis, ėmė veikti daug ryžtin
giau. Sionistinių organizacijų 
vadovai buvo suimti ir nele
galus bėgimas liovėsi.

Neturėdamas pinigų, 
Dovas Levinas 1945 metais 
sausio mėnesio 17 dieną iš 
Lietuvos (iš Vilniaus) išvyko 
pėsčiomis į Jeruzalę. Karo 
pabaigą sutiko Bukarešte. 
Toliau keliavo per Italiją. Tik 
1945 metų spalio 24 dieną 
pasiekė Palestiną. Vinstono 
Čerčilio biografas Martynas 

Gilbertas nubrėžė Dovo Le
vino nueito kelio žemėlapį, 
kurį pavadino “Vieno žmo
gaus kelionė”. Nuo 1945 me
tų sausio 17 iki spalio 24 d. 
nukeliavo apie 2500 km, ta
čiau užvis sunkiausia, kaip 
sakė Dovas Levinas viename 
interviu, “kartą išėjus, ne
grįžti į Tėvynę kelis dešimt
mečius”.

1945 metų gruodžio 24 
dieną, t.y. beveik po metų, 
Dovas Levinas pasiekė savo 
išsvajotąją, pažadėtąją žemę 
Palestiną, bet dar nelaisvą Iz
raelio valstybę. Čia tuo metu 
buvo kibucų pradžia. Dovui 
Levinui teko kariauti Sina
jaus (1956 m.) ir Šešių dienų 
(1967 m.) karuose, 1951 me
tais jis pabaigė Jeruzalės so
cialinių mokslų ir istorijos 
institutą, parašė 10 knygų ir 
daugiau kaip 100 mokslinių 
darbų, skirtų tarpukario ir 
pokario Lietuvos žydų ir lie
tuvių santykiams.

Šiuo metu jis yra Orali
nės istorijos skyriaus direkto
rius. Šio skyriaus darbuotojų 
uždavinys - rinkti ir fiksuoti 
žodinius liudijimus apie viso 
pasaulio žydų problemas. 
Aišku, viena iš didžiausių ir 
skaudžiausių - Holokaustas. 
Kadangi jis pats kilęs iš Lie
tuvos, išgyvenęs Holokaustą, 
jo dėmesys nukreiptas į Pa
baltijo žydų padėtį prieš ka
rą, karo metu ir po jo. 2000 
metais pasirodė jo knyga lie
tuvių kalba Trumpa žydų isto
rija Lietuvoje (Vilnius, 2000), 
kurioje glausiąi išdėstytos 
žydų problemos kiekvienu 
atskiru istorijos laikotarpiu.

Neaiškus Lietuvos keliai
Keliaudamas Lietuvoje 

įvairiose vietose bandžiau 
kalbėtis su daugybe tautie
čių. Maniau susigaudyti, ką 
jie galvoja apie dabartinę 
Lietuvą, į kokį kelią Lietu
va turi pasukti. Pagal dau
gumą: sąjunga su Rusija - 
kelias į bedugnę, nes pati 
Rusija įklimpusi politinėse 
ir ekonominėse problemo
se. Daug užšnekintųjų - bu
vę tremtiniai, intelektualai 
ir paprasti žmoneliai. Ypa
tingai domėjausi, koks liki
mas jų laukia, įstojus Euro

Vienoje po 1990 m. atstatytoje Kalvarijų koplytėlėj Vilniaus 
Jeruzalėje įrengtos dvi iš 35 Kryžiaus kelio stočių

Nuotr. I. Ross

HENRIKAS KUDREIKIS 
pos sąjungom Atsakymai 
panašūs. Verti apgalvojimo.

Kur eina šių dienų Eu
ropa? Visa Europos kultūra 
pasiekta krikščionybės dė
ka. Europa per amžius bu
vo krikščionybės širdis. 
Šiandien tačiau matome tik 
krikščionybės likučius. 
Amerikiečiai rašo, kad Eu
ropą apėmė sekularizmas - 
mes tai vadiname bedie
vybe.

Rocco Buttiglione, ita
las, priverstas atsisakyti bū
ti Europos teisės ministe- 

riu, nes jis, kaip ištikimas 
katalikas Europos parla
mente pareiškė gins įstaty
mą, bet jis ir toliau tiki, kad 
homoseksualizmas yra nuo
dėmė. Buttiglione taip pat 
pareiškė, kad netekėjusių 
moterų vaikų auginimas yra 
peiktinas, vaikams visuo
met reikalinga motina ir 
tėvas.

Senais laikais tokie pa
reiškimai vargu ar būtų bu
vę pastebėti, bet šiandien 
Europoje pakilo didžiausia 
audra. Buttiglione katali
kiškas pažiūras įsiutę kriti
kavo: žalieji, ateistai, ko
munistai ir liberalai. Todėl 
visas Europos ministerių 
kabinetas, kurį pasiūlė Jose 
Manuel Barraso, nepriim
tas. Dėl viso to kaltė meta
ma popiežiui Jonui Pauliui 
II.

Katalikų nuostata, lie
čianti moralę ir homosek
sualizmą, pasak Europos 
vadų, esą popiežiaus Jono 
Pauliaus II išmonė. Iš tikrų
jų tai katalikų doktrina 
2000 metų senumo, krikš
čionių išlaikyta iki XX šimt

mečio. Popiežiaus pareiga - 
šią doktriną ginti.

Šiandieninė Europa iš
sižadėjo savo praeities. 
Naujojoje Europos sąjun
gos konstitucijoje, pasirašy
toje Romoje, krikščionybė 
neminima.

Pasak amerikiečių žur
nalistų, jų tarpe ir katalikų, 
Europos šventovės lanko
mos tik turistų. Viename 
laikraščio puslapyje vaiz
duojama didelė Romos 
šventovė. Mišias atnašauja 
jaunas kunigas su vienu pa
tarnautoju, šventovės pa
kraštyje - viena sena mote
rėlė ir viduramžis vyras.

Vienas Lietuvos inte
lektualas, buvęs tremtinys, 
pareiškė, kad mes nieko ne
galime pasimokyti iš Euro
pos. Ką mes Europoje šian
dien matome: Švedija - ho
moseksualų valdoma vals
tybė, net kunigai šventovėje 
ką nors pasakę prieš homo
seksualizmą, baudžiami. 
Vienas dvasiškis išdrįso pa
sakyti, kad Švedija jau žlu
gusi (doomed). Ištvirkimas 
plinta. Tas pats pasakytina 
apie visas Skandinavijos 
valstybes, kur šeima beveik 
neegzistuoja. Švedijoje, Da
nijoje - 60-70%, o Norvegi

joje net 80% vaikų gimsta 
pavainikiais.

Šiandien Olandijoje, 
Belgijoje, net ir katalikiško
je Ispanijoje, įvestos tos pa
čios lyties vedybos. Praktiš
kai nėra nieko, kas šiandien 
draudžiama. Olandijoje ne
sveikai atrodantys tik gimę 
vaikai žudomi. Taip pat se
neliai, ne jų pačių noru, bet 
giminių, kurie nori jais nu
sikratyti, prašymu, siunčia
mi į kitą pasaulį.

Bekalbėdamas Lietuvo
je su žmonėmis pastebėjau, 
kad buvę tremtiniai ypatin
gai susirūpinę savo tautos 
likimu. Jie tvirtina, kad Lie
tuva jau “pavijo” Europą. 
Laikraščių duomenimis, 
Lietuvoje 2003 m. buvo sky
rybų ir vedybų maždaug 
vienodas skaičius. Vienas 
tremtinys tarė: “Kai pasku
tiniai mūsų išmirs, Lietuvo
je šeimų skaičius sumažės. 
Šiandien daugybė vaikų pa
liekami seneliams, prie
glaudoms, daugėja abortai 
ir pavainikiai.

Žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsaky
mo, kovotojas be pergalės, mirš
tantis be naujo gyvenimo.

Šv. Augustinas
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Dorovės nepaisymai Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ,
kriminologė

Mūsų dainuojanti revo
liucija nutilo su “Juodojo 
kaspino” žvakelių užpūtimu 
ir prasidėjo kitas, demokra
tija įvardintas, gyvenimas! 
Vos tik nurimo V. Tomkaus 
laiškų triukšmelis, kai ES vėl 
sukrėtė krikščioniškų verty
bių grėsmė Europarlamen
te. Seksualinių mažumų šo
kosi ginti socialistai (DSE) ir 
vos vos nesugriovė J. M. Ba- 
rosso karjeros. O kartu ir 
komisarės iš Lietuvos - D. 
Grybauskaitės misijos.

Ir ko tik neišgirdo visuo
menė, ginant ar peikiant ho
moseksualus! Kad tai Dievo 
kūriniai, - dar vienas spyris 

Šv. Antano šoninis altorius Tytuvėnų šventovėje Nuotr. I. Ross

genetikai! Kad tai ištvirkė
liai, - antausis sąžinės lais
vei. Ir pagaliau, kad tai pa
žanga sekso srity - revoliuci
ja, išvadavusi žmoniją iš vi
duramžiškų marazmų! Štai 
kaip greit užmiršome, kad 
pažangą neša evoliucija (vys
tymosi tobulėjimas), o revo
liucija - griauna pažangą.

Diskusijai įsisiūbavus iš
aiškėjo, kad visuomenė net 
nežino, kas tai yra moralė, 
kas garbė, dora ar sąžinė... 
Viskas buvo lyg suplakta, su
maišyta bei galutinio atsaky
mo taip ir neprieita.

Ir seimo pirmininkas A. 
Paulauskas jau kuris laikas 

kalba apie moralės kodekso 
sukūrimą, tik neaišku pagal 
kokius principus jis bus for
muojamas. Ar pagal kruvi
nojo katorgininko Dzeržins
kio “krištolinę” sąžinę, ar 
pagal komunizmo statytojo 
kodeksą, pakeitus žodį ko
munizmo į demokratijos? 
Ar pagal demokratijos cita
delės - JAV seksualinės re
voliucijos pavyzdį?

Moralė romėniškai
Kaip medikams Hipo

kratas, taip teisininkams ro
mėnų teisė yra švyturys šiuo
laikinio gyvenimo sudėtin
gose aplinkybėse. Romėnų 
teisėje visi žmonių santykiai 
buvo griežtai reglamentuoti.

Nagrinėjamu moralės 
įteisinimo atveju romėnai 
turėjo vadinamų “negarbin
gų žmonių” statusą. Priskir
tieji šiai grupei negalėjo nei 
rinkti, nei būti renkamais, 
taigi buvo išmesti iš politi
kos, valdymo ir valdžios. 
“Negarbingi žmonės” nega
lėjo turėti teisėtos šeimos - 
taigi nebedaugino negarbin
gųjų gretų! “Negarbingieji” 
negalėjo turėti turto - taigi 
negalėjo papirkinėti ir įtako
ti garbingųjų.

Ką romėnų teisė prisky
rė “negarbingųjų” grupei? 
Ogi prostitutes, artistus 
(plačiąja prasme) ir skoli
ninkus! Prostitucija Romoje 
buvo suprasta plačiąja to žo
džio prasme, o ne vien kaip 
seniausia profesija. Kino ir 
TV žiūrovai iki šiolei dar ža
do netekę Kaligulos gyveni
mo rodymu. Posovietiniai 
žmonės gal pirmą kartą pa
matė pilną iškrypėliško iš
tvirkavimo vaizdą. Na, vė
liau ir mūsiškiai “akvariu

mai”, “realybės šou” bandė 
užpildyti tą 50 metų buvusią 
tuščią nišą. Jei prisiminsime, 
kad moralė - tai sąmonės 
forma, ekranuose, deja, ma
tėme tik veiksmo būdus. 
Reiškia, romėnai buvo tei
sūs, išmesdami prostitutes 
už garbės ribų.

Artistai romėnų buvo 
laikomi tikro gyvenimo pa
mėgdžiotojais, taigi neturin
tys savo nuopelnų, vertybių 
bei juos atitinkančio elgesio. 
Bet, svarbiausia, jie negalėjo 
suprasti savo poelgių vertės 
ir nepajėgė reguliuoti savo 
elgesio, o tik svetimo, auto
riaus jiems primestą tekstą. 
Kaip neturintys asmenybei 
būdingų bruožų (garbės, 
orumo, sąžinės), artistai taip 
pat buvo už garbės ribų.

Skolininkai - tai žmo
nės, kurių planai neatitinka 
jų galių įgyvendinti juos, to
dėl bandomi taisyti svetima 
sąskaita. Romėnai skolinin
kus laikė nekuriančiais, bet 
parazituojančiais. Taigi ir jie 
buvo “negarbingi”.

Lietuvoje - atvirkščiai
Valstybinė skola kasmet 

auga, tačiau nei viena vy
riausybė neatsakė už ją. 
Baudžiamajame kodekse 
nėra net buvusio skyriaus 
“Pareigybiniai nusikaltimai”, 
todėl A. Brazauskas viešai 
padejavo, kad negali išmesti 
iš darbo prasikaltusio parei
gūno. O pastaruoju metu 
viešai pareiškė, kad jis neat
sakingas už kiekvieną minis- 
terį!!! Štai taip suįžūlėjo per 
14 metų be atsakomybės. O 
Romoje - visi premjerai, pa
darę valstybei skolų, kaip be 
sąžinės būtų netekę piliety
bės t.y. netekę teisės rinkti ir 

būti renkamiems, netekę 
turto ir šeimos!!!

O dabar kaip beskai- 
čiuotumei - valstybei, t.y. 
tautai, padaryta apie 400- 
500 bilijonų žalos neteisėtos 
prichvatizacijos būdu, prasi
skolinta apie 20 bilijonų, ir 
nieko! Tautos turto prasko- 
lintojai tapo teisėtais milijo
nieriais, nes neprivalo dekla
racijose nurodyti turto kil
mės bei pasivadino save eli
tu. Negarbingas elitas! Ar 
ne? Kokia toliaregystė buvo, 
kai komunistai išmetė iš vi
durinių mokyklų romėnų 
teisės ir Lietuvos Statuto 
dėstymą!

Ir su artistais Lietuvoje 
atvirkščiai nei romėnų teisė
je. Nuo pat Atkuriamojo sei
mo artistų ir dar “nusipel
niusių” Lietuvos parlamen
tas nestokoja.

Prostitutės (tiek sociali
nės, tiek politinės) ir Lietu
voje laikomos prostitutėmis. 
Smetonlaikiu - netgi geltoną 
bilietą turėjo. Šiandien - 
įvairių spalvų partijų bilie
tus. Tačiau ir jos stengiasi 
prisitaikyti prie istorinių ap- • 
linkybių. Vietoj Vienuolio 
Veronikų dabar - vienišos 
motinos. Dėl to 60% nauja
gimių gimsta ne šeimose, o 
pas sugyventinius. Vietoj 
anuometinių benkartų - 
šiandien dešimt kartų sočiau 
valstybės išlaikomi gegužio- 
kai nei šeimų vaikai. Vietoj 
buvusių viešnamių - gėjų 
klubai, barai ir akvariumai. 
Valdžios ir visuomenės deg
radacijos lygį rodo bene di
džiausias pasaulyje savižudy
bių ir didėjanti žmogžudys
čių banga.

Už liepų saulė leidžias
ARVYDAS MAKŠTUTIS

už liepų saulė leidžias 
išvargusi tyli
laukimo šventas veidas 
sustingo nevilty 
ties juo tekės ir šiąnakt 
dangaus malda žvaigždė 
ir kris nutilus žemėn 
linkėdama viltes
nuplauk prašau lietau

pavasarini
kančių degėsius nuo manos 

širdies
nuplauk prašau ir

nudangink negrįžtamai 
bedugnėn jūron užmaršties 
balti balti gandrai 
balti vaikystės pranašai 
balti vaikystės angelai 
nuprauskit mano juodą sielą 
nuprauskit mano juodą sielą 
baltais sparnais 
baltai baltai
neregėtai ūmus lietaus 

debesis
tačiau vanduo 

ir nuo manęs kaip nuo stogo 
lietvamzdžiu žemėn žolėn 
ir vėl tik dangun 
kito jam kelio nėra 
o man
štai širdis
prasidėjo ir baigėsi 
kaip kelias baigiasi

viską priėjus 
kaip laiškas baigiasi

viską parašius
po raidę po žodį iš meilės 
vilties ir tikėjimo 
kad liktų tik meilė 
ir dangui ir žemei
praėjus
migla migla migla 
vienintelis aiškumas 
pradžia ir pabaiga 
gyvenimo gražumas 
migla migla migla 
gyvenimo gražumas 
pradžia ir pabaiga
dangus dvasia ir kūnas 
gerasis Dieve

Tu visada žinai kas vyksta 
Tu visada žinai kas buvo 

ir kas bus
tik aš Tavęs laiku 

neatpažįstu
tik aš laiku nesuprantu savęs 
ir netgi Tavyje 
esu tiktai žmogus 
šią vakaro akimirką 
esu tiktai eilėraštis
Tavam delne ir Tavo širdyje 
labai sunkus gyvenimui 
labai sunkus tikėjimui 
tik skaitomas lengvai 
visaip kaip “Tėve mūsų... ” 
ir bus virš mūsų tik dangus 
ir bus tik aukštas jūros 

krantas
ir būsiu aš — tik aš
ir būsi tu — tik tu
ir mes - tik dar viena taurė 
panirus į bangas
kitos gelmių pilnatvės 

pasisemti
mūsų taurė jau pilna 
jau užkelta ant altoriaus 
ir mes pasirengę aukojimui 
pakylėsim ir duoną ir vyną 
ir viską aukosim gyvenimui Vilniaus stogų ritmika Nuotr. R. Jakučiūnaitės
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MEDIKŲ NEAPDRAUS
Didžiausia Lietuvos drau

dimo bendrovė “Lietuvos 
draudimas” neteiks sveikatos 
priežiūros įstaigų civilinės at
sakomybės už pacientams pa
darytą žalą privalomojo drau
dimo paslaugų. Bendrovės at
stovai teigia, kad nė viena iš 
šešių didžiausių Europos per- 
draudimo bendrovių nesutiko 
perdrausti sutarčių pagal šiuo 
metu Lietuvoje patvirtintą 
sveikatos priežiūros įstaigų 
privalomo draudimo tvarką. 
Perdraudimo bendrovėms už
kliuvo atsinaujinanti draudi
mo suma. Pagal patvirtintą 
tvarką minimali draudimo su
ma yra 50,000 litų vienai svei
katos priežiūros įstaigai kiek
vienam draudiminiam įvykiui. 
Draudikui išmokėjus draudi
mo išmoką, jo prievolė lieka 
galioti iki sutarties pabaigos 
visai draudimo sumai. Kitaip 
būtų pakeitus įstatymą.- Šiuo 
metu “Lietuvos draudimas” 
teikia savanoriško draudimo 
paslaugas apie 250 Lietuvos 
sveikatos priežiūros įstaigų. 
Draudžiant medikų atsako
mybę savanoriškuoju draudi
mu, draudikui išmokėjus 
draudimo išmoką, jo prievolė 
toliau galioja tik likusiai drau
dimo sumai. Pacientų teisių ir 
žalos atlyginimo įstatymas nu
rodo, kad visos Lietuvos 
draudimo bendrovės savo ci
vilinę atsakomybę privalo ap
drausti nuo šių metų sausio 1 d.

TRŪKSTA APŠVIETIMO
Visuomenės sveikatos 

specialistai nuo 2004 lapkričio 
15 iki gruodžio 15 d., tamsiau
siu metų laiku vykdė tyrimą 
“Dirbtinio apšvietimo įverti
nimas Lietuvos pagrindinėse 
mokyklose”. Nustatyta, kad 
apšvietimas buvo pakanka
mas tik 16% tirtų klasių. Ne
mažoje dalyje mokyklų tebe
naudojamos atgyvenusios 
lemputės. Apšvietimo būklė 
labai bloga. “Jei iš 100 lempų 
64 nedega, tai reiškia, kad 
mokyklose dėl aplaidumo vai
kams neužtikrinamos elemen
tariausios sąlygos. Kai kuriose 
tirtose klasėse apšvietimo ly
gis buvo nuo 2 iki 5 kartų ma
žesnis, negu nustatyta”, teigė 
Valstybinės aplinkos sveikatos 
centro Vaikų aplinkos sveika- 
tinimo skyriaus vedėja gydy
toja Rita Sketerskienė. Su 
patikrinimo rezultatais ir ras
tais trūkumais supažindintos 
mokyklų steigėjos - savi
valdybės įpareigotos parengti 
moksleivių aplinkos gerinimo 
planus.

IŠAUGO TURTAS
Lietuvoje veikia 61 kredi

to unija, o skyrius, kurių tur
tas per praėjusius metus išau
go 50.6%, 2004 m. gruodžio 
pabaigoje siekė 185.2 mln. li
tų. Grynasis pelnas padidėjo 
11.4% iki 0.9 mln. litų. Gau
tas pelnas yra didžiausias nuo 
1995 m. Lietuvos bankas sau
sio 18 d. paskelbė, kad pernai 
45 kredito unijos dirbo 
pelningai, kitos dirbo nuosto
lingai. Šių metų sausio 1 d. 
kredito unijų turtas sudarė 
0.64% veikiančių Lietuvos 
bankų sistemos turto. Di
džiausios kredito unijos “Ūki
ninkų viltis” turtas 2004 m. 

pabaigoje sudarė daugiau 
kaip 20 mln. litų, arba 11.3% 
visų kredito unijų turto, pra
neša ELTA-DELFI.

PABRANGO BENZINAS
Didžiausius Lietuvoje de

galinių tinklus turinčios 
“LUKoil Baltija”, “Lietuva 
Statoil”, “Neste” 5-8 centais 
už litrą pabrangino populia
riausią 95 markės benziną. 
Kaip skelbia ELTA-DELFI, 
vienas mažiausių - 18 degali
nių “UnoX” tinklas sausio 19 
d. dar benzino nepabrangino 
- 95 markės benzinas dar kai
navo 2.41 lito. “Mažeikių naf
ta” didmeninės kainos prog
nozių nebeteikia, nes pradėjo 
jas skaičiuoti remdamasi 
trumpesnio laikotarpio - tri
jų, o ne dešimties dienų - Ro
terdamo uosto degalų kainų 
vidurkiu.

KLAIPĖDOS SMĖLIS 
PALANGAI

Sausio 19 d. vyriausybė 
įpareigojo Klaipėdos valstybi
nio jūrų uosto direkciją įplau
kos kanalo gilinimo ir platini
mo metu iškastą tinkamą 
smėlį panaudoti Melnragės- 
Girulių rajono priekrantės 
dugno bei kranto sąnašoms 
papildyti tęsiant 2001 m. pra
dėtus darbus. Taip pat numa
tyta smėliu aprūpinti labiau
siai pažeistas paplūdimio ap
sauginio kopagūbrio vietas 
Palangos poilsio zonoje. Ši 
krantotvarkos priemonė pa
dės sumažinti migracinio ne- 
menų srauto deficitą ties Lie
tuvos Baltijos jūros krantais. 
Dabartinė Lietuvos pajūrio 
juostos kranto būklė priklau
so nuo įvairių gamtinių ir 
žmogaus sukeltų veiksnių. 
Krantų ardymą skatina globa
linis klimato pasikeitimas, 
dažnos pasikartojančios ura
ganinės audros, pasaulinio 
vandenyno lygio kilimas, smė
lio iškeliu mažėjimas. Neigia
mos įtakos jūros krantų raidai 
turi ir jūrinės pramonės plėtra.
AUGA BŪSTO PASKOLOS

Lietuvos komerciniai ban
kai bei užsienio bankų skyriai 
šių metų pradžioje buvo išda
vę 3.4 bin. litų būsto paskolų - 
79.2% daugiau negu prieš 
metus (1.9 bin. litų), skelbia 
ELTA-DELFI. Būsto pasko
los gyventojams, kaip banki
nis produktas, populiarumą 
įgavo tik pastaraisiais metais 
ir jų apimtis bei lyginamieji 
svoriai lieka maži, todėl turi 
dar daug erdvės augti ir to
liau, teigia Lietuvos bankas. 
Šių metų pradžioje būsto pa
skolų portfelis sudarė 5.6% 
prognozuojamo 2004 m. Lie
tuvos bendrojo vidaus pro
dukto. Daugiausia būsto pa
skolų šių metų pradžioje buvo 
išdavusi Vilniaus banko grupė 
“Hansabankas”, “Nord/LB 
Lietuva”, “Sampo” bankas ir 
“Nordea Bank Finland”.

ĮTARIAMAS LIKS JAV-se
Karo nusikaltimais nacis

tinėje koncentracijos stovyk
loje įtartas lietuvis Ildefonsas 
Bučmys neteks JAV piliety
bės, gautos 1992 m., tačiau 
leidžiama jam pasilikti tame 
krašte. RSJ

Ontario Londono lietuvių pensininkų klubo nariai prieškalėdiniame susibūrime. Viduryje - 
parapijos klebonas kun. K. Kaknevičius Nuotr. A. Valaškevičienės

Hamilton, ON
A.a. STASIUI ALEKSAI 

mirus, užjausdami sūnų Joną ir 
žmoną Sue, “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo: $100 - D. M. 
Miller; $30 - E. M. Klevas; $25 
- K. A. Ruginiai, D. G. Brown
hill, J. Asmenavičius; $20 - G. 
Agurkienė, A. Bungardienė, E. 
K. Gudinskai, H. Liaukienė, V. 
J. Raguckai, G. K. Žukauskai; 
$15 - G. Grajauskienė, A. S. 
Urbonavičiai, A. Volungienė; 
$10 - J. Astas, V. P. Šidlauskai, 
Z. Vainauskienė; $5 - F. M. 
Gudinskai.

A.a. DOMICĖLĖS DAU
GINIENĖS atminimui, užjaus

KLB krašto valdyba, išrinkta tarybos suvažiavime 2004 m. lapkričio 5 d. Anapilyje, Mississaugoje. 
I eil. iš k.: ižd. Arūnas Morkūnas, vicepirm. Vida Stanevičienė, pirm. Rūta Žilinskienė, sekretorė 
Rimutė Žemaitytė-Deluliis, vicepirm. visuomeniniams reikalams Elona Punkrienė; II eil. iš k.: 
revizijos komisijos pirm. Joana Kuraitė-Lasienė, KLF pirm. dr. Arūnas Pabedinskas, vicepirm. 
socialiniams reikalams prel. E. Putrimas, talkininkas elektroniniams ryšiams ir techniniams 
reikalams Matas Stanevičius, ryšininkas su apylinkėmis kun. Vyt. Staškevičius, specialių projek
tų vadovas Petras Meiklejohn. Trūksta ŠALFASS-sporto atstovo Rimo Kuliavo, KLJS pirm. 
Sauliaus Simonavičiaus, vicepirm. kultūriniams reikalams Alg.Vaičiūno Ntr. R. Jonaitienės

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► {AUGĘ NAGAI

► VIETINĖ NEJAUTRA IR
CHIRURGINIS GYDYMAS

► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

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

dami dukrą Aldoną, sūnų Algį 
ir jų šeimas “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo: $20 - E. K. 
Gudinskai, A. Laugalys.

A.a. PRANĖS DALIENĖS 
devintųjų mirties metinių prisi
minimui, sūnus Leonas ir Sue 
Klimaičiai “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo $5,000 (JAV 
dol.). Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą mūsų tolimesnei veik
lai. PLV komitetas

A.a. ALGIRDO AUŠRO
TO atminimui, reikšdami užuo
jautą mirusiojo dukroms, sū
nui, vaikaičiams ir kitiems gimi
nėms, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $20 - Z. Čečkauskas, J.

♦ STERILŪS ĮRANKIAI 

Stankus, I. P. Zubai, J. V. Svilai, 
G. K. Žukauskai, A. P. Armo- 
nai, J. Krištolaitis.

A.a. ELENOS MAŽULAI- 
T1ENĖS atminimui, reikšdami 
užuojautą jos artimiesiems 
KLF aukojo: $20 - E. Bajorai- 
tienė, J. Krištolaitis. J.K.

r^pTknport/Export"!

SIUNTINIAI i LIETUVA fe k
SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

DCZMiy FOUR SEASONS 
IUZ/Fira< REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: sahaitis@bmts.com 

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:sahaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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PRANEŠIMAS “TALKOS” NARIAMS

LIETUVIŲ KREDITO ftTAT A 
KOOPERATYVO 1

VALDYBA PRANEŠA,
KAD 2004-SIUS METUS UŽBAIGĖ SU GERU PELNU 
IR DALĮ TO PELNO SUGRĄŽINO SAVO NARIAMS:

TAUPYTOJAMS išmokėjo 22% papildomų palūkanų už visas taupymo 
sąskaitų palūkanas, prirašytas iki metų pabaigos, taupytojams $162, 
490.00, RRSP$44,493.00irRRIF$53,061.00, kas sudarė $260,044.00.

+ SKOLININKAMS sugrąžino 12% palūkanų už palūkanas, sumokėtas 
"TALKAI” iki metų pabaigos, kas sudarė $133,288.00.

* IŠ VISO GRĄŽINO savo nariams $393,332.00.
< PAPILDOMAI prie sugrąžintų palūkanų visiems nariams dar prirašyta po 

dvi50dol. vertės "patronage”akcijas (šėrus), kas sudarė $79,500.00.
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS paremti valdyba per 2004 metus paskyrė ir 
išmokėjo jaunimui, organizacijoms, mokykloms ir spaudai $44,450.00.

+ “TALKOS” KOOPERATYVO jubiliejinis metinis narių susirinkimas yra 
šaukiamas 2005 m. kovo 5, šeštadienį, 4 val.p.p., Jaunimo centro salėje, 
48DundurnSt.N., Hamilton, Ont.

+ “TALKOS” KOOPERATYVO 50 METŲ SUKAKTIES VAKARIENĖ vyks 
tuojau po susirinkimo Jaunimo centro salėje. Nariai galės dalyvauti tik su 
registracijos bilietais. Bilietus galima įsigyti "TALKOS” raštinėje darbo 
metu. Registracijos bilietų mokestis $2 ir juos galima pasiimti iki 2005 
vasario mėn. 25 d. imtinai. Nariai, neįsigiję registracijos bilietų, negalės 
dalyvauti sukaktuvinėje 50 metų vakarienėje.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO “TALKA” VALDYBA

© LIETUVIAI PASAULYJE

PRIEŠINGAI
Naftos šaltinių savininkas buvo paklaustas:

- Ar tiesa, kad tamstos žmona atitekėjo 
vien dėl turto?

- Netiesa. Ji padarė mane milijonierium.
- O kuo tamsta prieš tai buvote?
- Multimilijonierius.

NEGAVO KO NORĖJO
Įkaušęs vyrukas nukrito iš trečio aukšto. 

Paduodamas jam stiklelis vandens. Jis pik
tai nustumia į šalį ir klausia:

- Iš kelinto aukšto turėčiau nukristi, kad 
gaučiau stiklelį degtinės...

Parengė Stasys Prakapas

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -

ŠŠ'T1 A T IZ” A LIETUVIŲ KREDITO1 kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
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 - INTE R AC KORTELĖ

TINKLAPIS: www.talka.net-

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

Australija
Sidnio miesto lietuviai 

2004 m. spalio 31 d. Lietuvių 
klubo patalpose įspūdingai 
paminėjo ilgamečio Mūsų pa
stogės redaktoriaus, žurnalisto 
ir poeto Vinco Kazoko 20-tą- 
sias mirties metines. Progra
mą sudarė velionies našlė dr. 
Genovaitė Kazokienė. Minė
jimui vadovavo Pajauta Pulli- 
ner. Salę puošė ąžuolų šakos, 
didelė tautinė vėliava ir V. 
Meškėno tapytas V Kazoko 
portretas. Programa pradėta 
dr. G. Kazokienės sukurta 
graudžia lietuviškų laidotuvių 
rauda. Ją atliko keturios bal
tai apsirengusios raudotojos: 
D. Bartkienė, E. Belkienė, L. 
Gaidžionienė ir M. Reisgienė. 
Kvietė velionį prisiminti tokie 
liaudies žodžiai: “Daug take
lių nubėgiojai, daug kelio ke
lio nuėjai / Vargą vargelį, dar
bą darbelį užbaigei...” Po to 
G. Janulevičius padeklamavo 
velionies eilėraštį Mirtis ir gy
venimas, kur poetas prisipa
žįsta suradęs pusiausvyrą tarp 
troškimo gyventi ir baimės 
mirti. Dr. V. Doniela kalbėjo 
apie velionį kaip Mūsų pasto
gės redaktorių, visuomeninin
ką, žurnalistą. Pasak kalbėto
jo, V. Kazokas buvo vienas iš
kiliausių lietuvių šiame žemy
ne, pasiekiantis ne tik Austra
lijos lietuvius, bet ir visą lietu
višką išeiviją. V. Kazokas mirė 
prie stalo rašydamas vedamąjį 
Mūsų pastogei. Kalbėtojo 
mintis pailiustravo du talen
tingi skaitovai: V. Juška, per- 
skaitydamas vieną 1962 m. 
Mūsų pastogės vedamąjį Už
mirštas reikalas, ir L. Apynytė- 
Popenhagen 1969 m. vedamą
jį Jie nepavargsta. Pirmoji 
programos dalis baigta muzi
kiniu kūriniu. Dr. R. Zakere- 
vičius, akompanuojant G. Zy- 
gaitytei-Hurba, atliko V. Ka
zoko žodžius Atleisk man, 
Viešpatie, muzika R. Apeikytės.

Antroje programos dalyje 
dėmesys nukreiptas į V Kazo
ko kūrybą. Kalbėjo poetas J. 
A. Jūragis. Pirma autoriaus 
poezijos knyga Sapnų pėdo
mis išleista 1953 m. Ameriko
je. Kita knyga Ugnis ir žodis iš
leista po velionies mirties. Tai 
eilėraščiai parašyti 30 metų 
laikotarpiu. Pasak Jūragio, V. 
Kazokas iš lyriko tapo mąsty
toju, besirūpinančiu savo bu
vimu. Apskritai, V. Kazoko 
poezija priklausanti tautos 
kultūriniams turtams, nepa- 
virstantiems dulkėmis. J.A. 
Jūragis savo paskaitą baigė V. 
Kazoko eilėraščiu Motina ir 
kūdikis. Po paskaitos pastaro
jo eilėraščius Laikas deklama
vo J. Valiūnienė, Fuga - L. 
Apynytė-Popenhagen, Galvo
ju apie žmogų - O. Maksvytie- 
nė. Programą paįvairino 
“Dainos” choras, vadovauja
mas B. Aleknaitės, padaina
vęs Leiskit į tėvynę, Kur giria 
žaliuoja ir Man skamba to
liuos, žodžiai V. Kazoko, mu
zika Br. Kiverio. Minėjimas 
baigtas V. Kazoko ode Mano 
tauta, muzika G. Kuprevi
čiaus. Deklamavo V. Juška, 
fortepijonu skambino dr. R. 
Zakarevičius. {Mūsų pastogė, 
2004 m., 46 nr.)

Vokietija
Po lietuviškų pamaldų, 

kurios laikomos vieną kartą 
per mėnesį Rosenkranz šven
tovėje Frankfurte, 2004 m. 
lapkričio 7 d. lietuvių jaunuo
lių gauja, apsiginklavusi pei
liais, iešmais ir lazdomis, už
puolė tikinčiuosius salėje, 
žiauriai juos sumušdami. Nu
kentėjusieji buvo nuvežti į li
goninę. Mirtinai sužeistų ne
buvo. Tarp nukentėjusių buvo 
universiteto studentai, versli
ninkai, kompiuterių specialis
tai ir kiti. Tuo įvykiu buvo su
krėsta visa Frankfurto lietuvių 
bendruomenė. Tai buvo, kaip 
rašoma Amerikos lietuvyje, 
2004 m., 46 nr., keršto veiks
mas. Mat per pamaldas iš 
šventovės buvo išprašyti jau
nuoliai, kurie elgėsi kaip kar- 
čiamoje: rūkė, gėrė, triukš
mavo... Vėliau jie sugrįžo su 
būriu girtų ir ginkluotų savo 
draugų. Frankfurto lietuviai 
pasiryžę nepasiduoti smurti
ninkams - jie ir toliau rinksis 
lietuvių pamaldoms į šią šven
tovę. Po pamaldų salėje ir to
liau vyks pabendravimas. Taip 
pat bus’ surengta kalėdinė 
šventė. Apie nusikaltėlių su
ėmimą nerašoma.
Rusija

Siaurės Rusijos uoste 
Murmanske veikia Lietuvių 
kultūros bendruomenė. Į ją 
prieš penkerius metus įstojo 
Irena Paulauskaitė, kuri daly
vauja meno saviveikloje Mur
mansko valstybiniame techni
kos universitete. Ji dainuoja 
solo, o taip pat ir dainos gru
pėje. Šios vietovės lietuviams 
kilo mintis surengti meninę 
programėlę Kalėdoms. Irena 
lietuvių kalbos nemoka, bet 
sutiko išmokti ir padainuoti 
lietuviškai keletą dainų. Tai ir 
buvo lietuviškų pasirodymų 
pradžia. Vėliau prisijungė Vy
tautas Pozniakovas ir Myko
las Kariakovas, kalbantys lie
tuviškai, o taip pat Julius Ma- 
siukas, Murmansko lietuvių 
kultūros bendruomenės “Lie
tuva” pirmininkas. Ši grupė 
pasirodo ne tik lietuvių rengi
niuose, bet pasireiškia ir ki
tur. Murmanske taipgi yra 
įsteigtas Tautinių mažumų 
centras, jungiantis 13 tautinių 
bendruomenių. Tapo jau pa
pročiu, kad kiekviena tautybė 
pasikviečia į savo renginius ir 
kitų tautybių atstovus. Lietu
viai yra dalyvavę ukrainiečių, 
gruzinų, totorių, vokiečių, žy
dų ir gudų pasirodymuose. I. 
Paulauskaitė tapo tikra lietu
vių soliste ir gražiai dainuoja 
lietuviškai. Dažnai programo
se skamba lietuviškos dainos: 
Lietuva brangi, Giedu dainelę, 
Tėviškės aidai, Pavasario dai
na, Pypkė (ėjo senis lauko ar
ti), Kur upelis teka. Lietuvių 
dainininkų grupė padainuoja 
ir į rusų kalbą išverstų dainų 
Lietuva brangi, Ilgesio daina ir 
kt. Ji taipgi moka pagiedoti 
kalėdinių bei velykinių gies
mių. Prie lietuviškos grupės 
yra prisijungusi rusė Elena 
Medvedeva, azerbaidžanietė 
Negena Sultanova, mokanti 
lietuvių kalbą, ir Marytė Žy- 
čiūtė Vialaja, gimusi ir augusi 
Lietuvoje. (Pasaulio lietuvis, 
2004 m. 12 nr.) J.A.
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IGNAS MEDŽIUKAS

Gruodžio 5 d. Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijos 
salėje įvyko 39-ji literatūros 
popietė, surengta Lietuvių 
fronto bičiulių vietos sambū
rio. Programą pradėjo įveda
muoju žodžiu sambūrio pirm, 
adv. Žibutė Brinkienė. Per
skaitytas J. Kojelio laiškas 
apie buvusias literatūros po
pietes. Invokaciją sukalbėjo 
klebonas kun. Stanislovas 
Anužis. Po to buvo pietaujama.

Režisierius Algimantas 
Žemaitaitis supažindino su 
svečiu dr. Juozu Jasaičiu, at
vykusiu iš Lietuvos.

Juozas Jasaitis į mūsų li
teratūrą atkilo iš nuošalaus 
Žemaitijos kaimo. Filologijos 
mokslus išėjo pokario Lietu
vos mokyklose. 1955 m. gavo 
lietuvių kalbos ir literatūros 
specialisto diplomą. Kurį lai
ką mokytojavo. 1962 m. pasu
ko į aukštąją mokyklą, pabu
vojo aspirantūroje. Paskui 35 
metus dėstė lietuvių litera
tūrą Vilniaus universiteto 
Kauno humanitariniame fa
kultete. 1969 m. apgynė filo
logijos mokslų daktaro diser
taciją apie Gabrielę Petkevi- 
čaitę-Bitę. Pažintis su šios ra
šytojos darbais lietuvių tauti
niame judėjime docento min
tis ir žodžius kreipė patriotine 
linkme. Jo paskaitose švietė 
taurios A. Baranausko, M.

Turiningas renginys
Literatūrinė popietė su rašytoju dr. Juozu Jasaičiu

Literatūros popietės Los Angeles Šv. Kazimiero par. salėje programos dalyviai su rengėjais ir 
svečiais. I eil. iš k. sėdi: adv. Žibutė Brinkienė, rašytojas dr. Juozas Jasaitis, Stasė Pautienienė, 
Ema Dovydaitienė. II eil. stovi: Juozas Pupius, Alė Rūta-Arbienė, Birutė Varnienė, kun. 
Stanislovas Anužis, Ignas Medžiukas, Rita Bureikienė, Algimantas Žemaitaitis
Valančiaus, V. Kudirkos, Mai
ronio, Vaižganto asmenybės 
ir kūryba. 1972 m. J. Jasaitis 
paskelbė savo disertaciją. Vė
liau parašė knygas mokyk
loms apie M. Valančių, Že
maitę, P. Cvirką, sudarė ir iš
leido Bitės, Šatrijos Raganos 
smulkiosios prozos rinktines, 
stambų straipsnių rinkinį apie 
M. Valančių, apie Nobelio li
teratūros premijos laureatų 
kalbas.

Per “geležinę uždangą” J. 
Jasaičio akys krypo į mūsų iš
eivijos rašytojus. Slaptais ke
bais į jo rankas pateko A. 
Škėmos, A. Mackaus knygos, 
didelį įspūdį padarė J. Gir
niaus Žmogus be Dievo, A. 
Maceinos Didysis inkvizito
rius, Jobo drama. Sąjūdis at
vėrė duris į išeivijos periodi
ką, knygas. J. Jasaitis sudarė 
ir 1992 m. išleido rinkinį Kas 
yra kūryba. Lietuvių egzodo ra

šytojai apie kūrybą. Vėliau 
- sudarė M. Katiliškio smulkio

sios prozos knygą, parengė 
spaudai P. Andriušio Septin- 
ton įleidus, P. Orintaitės Erelių 
kuorus, sudarė jos poezijos 
rinktinę Pro mėlyną skliautą, 
suredagavo paskutinį rašyto
jos romaną Dangaus degėlų 
žėrėjime.

Greta šios akademinės - 
leidybinės veiklos visą laiką 
dilgsėjo, nerimo rašytojo 

plunksna. 1988 m. išėjo jo riš
lių novelių rinkinys Lik svei
kas, Tomai. Periodikoje ret
karčiais rodėsi vienas kitas J. 
Jasaičio apsakymas. Pagaliau 
2004 metais jis surinko visą 
savo smulkiąją prozą ir išlei
do knygą Ženklai. Tais pat 
metais jo biografinis romanas 
apie Motiejų Valančių Gany
tojas laikraščio Lietuvių bal
sas konkurse laimėjo antrąją 
vietą. Nuo 2000 m. Juozas Ja
saitis yra Lietuvos rašytojų są
jungos narys.

Savo kalboje J. Jasaitis 
priminė, kokiomis sąlygomis 
jis priėjo prie užsienyje gyve
nančių rašytojų kūrybos, kuri 
buvo tik privilegijuotiems as
menims prieinama. J. Jasaičio 
kūrybą meniškai perdavė 
skaitovės: Keistas lankytojas — 
solistė Stasė Pautienienė, Ne
tikėtas susitikimas — aktorė 
Ema Dovydaitienė. Kriokų 
lanka skaitė pats autorius.

Rašytojas buvo atsivežęs 
savo išleistų knygų, kurios Li
teratūros mylėtojų buvo iš
pirktos. Programai pasibai
gus, rašytojas pasirašinėjo 
(autografavo) knygas. Visi tu
rėjo progą su juo pasikalbėti. 
Nors tą dieną oras buvo labai 
nepalankus - visą dieną lijo, 
bet susirinko gražus būrelis 
net ir toliau gyvenančių, kurie 
ryžosi atvykti į šią popietę su
sipažinti su rašytojo Juozo Ja
saičio kūryba.

0 Policininko duktė ALĖrūta
Jie gyveno Suvalkijos gilumoje, turėjo na

mus netoli miško. Tėvas stropiai atlikdavo 
tarnybos reikalus: gaudydavo vagis, suimdavo 
labai pasigėrusius ir muštynes pradedančius 
ar šiaip vėlai naktį rėkaujančius, saugojo vals
tybinį mišką... Tačiau, užmerkdavo akis, jei 
kokia vargdienė nešdavosi ryšuliuką — mal
koms, šaltai trobelei pasišildyti. Bet griebė 
tuos, kurie vežimais mėgino nukirstų medžių 
parsivežti ir gal net ne savo, paskui pelnytis 
pardavinėdami. Jo mėgstamiausias posakis 
buvo: ko užsitarnavai, tą ir gavai. Jis pats ne
buvo nei žiaurus, nei girtuoklis ar kaip kitaip 
įpratęs negražiai elgtis. Kilme jis buvo iš Rytų 
Aukštaitijos, tik čia tamybiškai atkeltas, taigi 
kiek švelnesnis už suvalkiečius, — taip žmonės 
sakydavo.

Motina - gera šeimininkė, virė, kepė, mė
go vaišinti kitas ir kitus kiekviena proga.

Mergaitė nebuvo panaši nei į tėvą, nei į 
motiną. Nelabai mėgo apsitvarkyti, kartais už
sispyrusiai neklausydavo tėvų, už tai iš moti
nos dažnai gaudavo per užpakaliuką... Tėvas 
tik pritardavo: gerai, gerai, užsitarnavai, tai ir 
gauni... Nuo supykusios motinos ji mėgino 
bėgt pas tėvelį - paguodos, bet jos negaudavo, 
jei tikrai buvo nusikaltusi. Na, tėvelis ją mei
liau priglausdavo, jei matė, kad motina tik sa
vo pyktį malšindama mergaitę (gal ir neteisin
gai) baudžia.

Bet tėvai abu kartais rūpindavosi, o kai
mynai stebėdavosi jauniklės keistumu. Ji mė
go vienumą labiau, negu draugystę su žai
džiančiais - išdykaujančiais vaikais. Ji mėgo 
vaikščioti viena pamiške, ir jei pamatydavo se
ną moteriškę su nešuliu, prieidavo ir klausdavo:

- Ar galiu padėti?
— Ką padėt, vaikeli? - Nesuprasdavo senė.
- Padėt nešti tą.. Tai sunku...
Nustebdavo senutė, na, ir kartais leisdavo 

mergaitei - paduodavo dalį... Ir juokdavosi...
Mergaitė, jau šešerių ar septynerių metų, 

pragudrėjo. Mergaitė turėjo savo rogutes — 
pasivažinėti, tai atvažiuodavo į pamiškę ir 
laukdavo senų vargdienių, tempiančių sau 
malkų, ir pasiūlydavo:

- Dėkit į rogutes, aš pavešiu.
Na, tada jau kai kuri senutė net ašarą nu

sibraukdavo ir mergaitės galvą paglostydavo.
Taip augo keistai mergaitė ir išaugo vis 

norėdama ne žaisti su lėlėmis, o panešti, pa
dėti, seną - liūdną pakalbinti.

Ji su tėvais turėjo palikti tuos jaukius na
mus pamiškėje, turėjo kažkur keliauti - išbėg
ti ir-išvažiuoti toli, toli... Išaugo į gražią, liekną 
mergužėlę. Vėliau savo šeimoje augino vai
kus, jiems dažnai primindama savo tėvelio žo
džius:

“Kiekvienas gauna, ką užsitarnauja”.
Tėvelis buvo jau miręs, motina, ilgai 

sirgusi, stropiai dukters slaugoma, irgi paliko 
šį pasaulį...

O vaikai išaugo į žmones, darbščius - kaip 
seneliai, sąžiningus; kūrė savas šeimas, augino 
savus vaikus, mokė kaip išmanė...

Toks yra žmonių gyvenimas: ateina, gyve
na, išeina, palieka kitas kartas gyventi.

O ana mergaitė buvo jau moteris, net ge
rokai pagyvenusi, bet tėvelio žodžių neužmir
šusi ir savų įpročių neatsisakiusi... Tik moti
nos gabumų ji nepaveldėjo: nemėgo virti - 
kepti, nei kitų vaišinti ar pas kitas ar kitus vai
šintis.

Ji ir dabar labiau už viską mėgo vienumą, 
kurioje galėtų paskaityti, pasvarstyti... Eidavo, 
vis paskubomis, vis pasidairydama, ar negalė
tų kam padėti... Ne su rogutėmis pavežti, ne 
tiek nešulių padėt seniems nešti, bet.. Padėt! 
Pagelbėt bet kam nešti gyvenimo naštas ir 
našteles, sergantį aplankyti - paguosti... Taip, 
ji ir dabar buvo kiek keista tarp kitų moteris, 
kaip kitados buvo keista mergaitė tarp kitų 
mergąičių - vaikų.

Gerai, kad jos šeima ją suprato ir netruk
dė jai gerus darbus atlikti, labdaringai elgtis 
su kaimynais, su artimais jai žmonėmis ar net 
svetimais, net nepažįstamais. Jos vienas iš vai
kų buvo visiškai į ją panašus ir, laimei, su savo 
šeima sutardavo, jo “keistumų” šeima netruk
dydavo.

Si moteris mylėjo ir gyvulėlius - visa, kas 
gyva. Ji savo namuose nelaikė (kažkodėl) ka

tės ar šuns. Bet ji mylėjo artimų kaimynų na
mų gyvulėlius. Išėjusi vaikščiot, ji ramiai (jos 
įprastu būdu) pakalbindavo sutiktus žmones, 
kad ir nelabai pažįstamus; mėgo pasakyt gerą 
žodį, jaunų mergaičių pagirdavo sukneles, ar 
jų plaukus...

Žmonės tai mėgsta! “Žiūrėk ir nusišypso, 
net sustoję, stabteli... O seni, žiūrėk, kaip pa
tenkinti. Net jų veidai nušvinta, pradingsta 
liūdesio šešėliai”.

Taip ji pasakojusi. Džiaugėsi, kad galėjo 
kam geru žodžiu padėti. O gyvulėlius eidama 
stabteli, prakalbina ir, jei gali, net paglosto...

“Manęs joks šuo nėra įkandęs...” O kartą, 
kai išėjusi netoli, paliko savo namo duris pra
viras, kai išėjusi į gatvę pakalbino kaimynų tą 
didelį, bet nepiktą šunį, tai grįžusi rado tą šunį 
viduje, sėdintį ant sofos. Nusijuokė pasakoda
ma. Ne, ji to šuns nei barusi, nei išvariusi, kol 
pats išėjęs.

Taip ir su žmonėmis. Kiek ji turi draugių - 
draugų! Visi ją mėgsta, nors kartais net ir ste
bisi jos keistu gerumu.

“Aš, kaip ir dabar mano tas vaikas, viską 
atiduotų kitam!” Gerai, kad ją truputį jos vy
ras prilaiko... O tai ji viską atiduotų...

Jei žino, kam ko reikia, ji visokiais būdais 
stengiasi aprūpinti... Jei turi ką gražesnio, bū
tinai nori su drauge (ar ir ne su drauge) pasi
dalinti... Jei kas serga ar tik negaluoja, ji viską 
pametusi eina padėti, paslaugyti... Su vienišu 
- pasikalbėti. Vienai našlei, kadangi ji dabar 
vieniša, kas rytą paskambina - pasakyt jai “la
bas rytas”, arba vakare - pasakyt “labanakt”.

Taigi, yra pasaulyje ir tokių “keistų” 
žmonių.

Ne, jos vardo geriau neminėti. Ji nemėgs
ta viešumos, pagyrų. Ji nenori būti kažkokiu 
pavyzdžiu, idealiste... Ji net sakosi, kad visa 
tai daranti Dievo vardu ir net, anot jos, egois
tiškai... Nes ji žinanti, kad už visą padarytą ge
rą bus kokiu nors būdu atlyginta...

Ne pelno, ne kokio atlyginimo ji laukia, 
bent jau ne iš šio pasaulio...

Tokių “keistuolių” - ne daug. O kad būtų 
jų daugiau!..
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Lietuvos dailės netektis
Palaidotas dailininkas Vytautas Valius 1930-2004

Praėjusių (2004) metų rudenį Vilniuje po 
insulto mirė dailininkas-grafikas bei tapytojas 
Vytautas Valius. Jis buvo įžymus Lietuvos dai
lėje ir kiek susijęs su Torontu. Mat čia gyveno 
jo dėdė dailininkas, irgi grafikas Telesforas 
Valius, kuris labai didžiuodavosi sūnėno 
meniniais pasiekimais tėvynėje. Su juo palaikė 
glaudų ryšį.

1988 metais, jau švystelėjus atgimi
mui, Vytautas buvojo Toronte pas dėdienę Al-

Vytautas Valius, Be pavadinimo

doną Valienę. Čia, kaip ir Čikagoje, suruošė 
savo atsivežtų bei vietoje sukurtų darbų paro
dą Prisikėlimo salėje. Nemažai jo kūrinių da
bar puošia torontiečių buveines.

Kaip žurnale Kultūros barai rašyta: “Vy
tautas Valius - buities poetas, siekęs ne naujo, 
o amžino”. Savo nuosaikioje kūryboje įkvėpi
mą sėmė iš tautinio, ypač žemaitiško, paliki
mo. Pasak Laimos kanopienės Kultūros ba
ruose, pagrindinė jo grafikos ir tapybos tema 
buvo tautos atgimimo archeologija. Vilniaus 
universiteto 400 metų sukakties proga jis sie
nine tapyba istorinėmis temomis išpuošė Li
tuanistikos skaityklą. 1996 m. jam suteikta 
Valstybinė premija.

Prieš porą metų teko apžiūrėti Vytauto 
septyniasdešimtmečio plačią apžvalginę paro
dą, dar vis keliaujančią krašte. Rietavo mu
ziejuje grožėdamasis dailininko kūryba, įžvel
giau Vytauto artimumą Telesforui. Ne tiek 
forminį, kiek labiau tematinį, ypač, dvasinį. 
Abu jie savo kūryboje kvėpavo žemaičių žeme.

Vytautas Valius buvo itin jautrios sielos 
žmogus. Tiek mudviejų susirašinėjime, tiek 
pokalbiuose Vilniuje jis dalinosi nežmogišku- 
mo gyvenime rūpesčiais. Laikraščio Literatūra 
ir menas nekrologe rašoma: “(jo) jautriai išgy
venamas susirūpinimas vis aštrėjančiomis 
žmonijos krizėmis buvo girdimas net paskuti
niuose (jo) žodžiuose”.

Velionis daug rūpinosi savo dėdės Telesfo
ro Valiaus pelenų palaidojimu tėvynėje. Deja, 
nebesuspėjo dalyvauti Telesforo giminaičių 
Giedrės Taylor (Krašauskaitės) ir Algio Kra- 
šausko atvežtos urnos iškilmingame palaidoji
me, našlės pageidavimu, Telšių kapinėse.

Vytautas Valius palaidotas Vilniuje greta 
tautai nusipelniusių kūrėjų. P. Alba

Veliuoniečiai Mickaus nuotraukose
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Veliuonos krašto istorijos 
muziejuje, įsikūrusiame buvu
sių dvarininkų Vakselių rū
muose, atidaryta fotografo 
Antano Mickaus nuotraukų 
paroda Veliuona ir veliuonie
čiai. Paroda sukėlė nemažą 
susidomėjimą - dažnas ve- 
liuonietis nuotraukose atpa
žįsta savo tėvus, senelius, gi
minaičius, kaimynus.

Darbštus ir išradingas 
žmogus buvo Antanas Mic
kus. Gimė 1898 m. Armeniš- 
kiuose, netoli Seredžiaus. 
Nuo mažumės buvo smalsus 
vaikas. 1919-1921 m. tarnavo 
Lietuvos kariuomenės 3-iaja- 
me Vytauto Didžiojo pėsti
ninkų pulke. 1928 m. jis Ve
liuonos centre pasistatė namą 
ir išgarsėjo siuvėjavimu ir fo
tografavimu. Be to, namo ga
le buvo įrengęs ir vilnų kar
šyklą. Laimei, per visus karus 
ir okupacijas A. Mickaus ne

Dalis “Atžalyno” veteranų šoko “Dainos” choro 10-mečio koncerte Toronte 2004 m. lapkričio 18 d. 
Viduryje - KJLB pirm. Rūta Žilinskienė

gatyvai gerai išsilaikė. Tą ne
gatyvų lobį -1670 vienetų - jo 
sūnus Vytautas Mickus dabar 
už simbolinę kainą perdavė 
saugoti Lietuvos vaizdo ir gar
so archyvui.

A. Mickaus negatyvai su
skirstomi į tris grupes: istori
niai Veliuonos įvykiai, veliuo
niškių gyvenimo buitis ir per
sonalijos. Taip fotografas 
mums paliko ryškų Veliuonos 
krašto žmonių ir įvykių vaiz
dą. Nuotraukose matome 
šaulių, pavasarininkų, jauna
lietuvių sambūrius, sporto 
šventes, atlaidus.

A. Mickus gražiai įamži
no Gedimino paminklo ati
dengimo iškilmes Gedimino 
kapo kalne ir Vytauto pa
minklo atidengimą centrinėje 
miestelio aikštėje.

Buvo nufotografuoti ir 
įvairūs veliuoniečių darbai - 
bulviakasis, javų kūlimas, cuk
rinių runkelių nuėmimo tal
kos, naujos pradinės mokyk

los statyba, šveicariškų sūrių 
gamyba, sielių rišimas, baržos 
statyba ir kt. 1951-1952 m.

A. Mickaus namuose su
siburdavo pogrindinės organi
zacijos “Lietuvos laisvės var
pas” dalyviai. Tarp jų buvo ir 
sūnus Vytautas. Organizaciją 
saugumiečiai susekė, A. Mic
kus buvo areštuotas ir nuteis
tas 25-eriems metams kalėti 
lageriuose. Amnestuotas 1955 
m. sugrįžo namo. A. Mickus 
mirė 1973 m. Veliuonoje.

Dar prieškaryje Kaune 
buvo išspausdinta A. Mickaus 
atvirukų ir išleistas jo Veliuo
nos vaizdų rinkinys. 2001 m. 
“Versmės” leidykla išleido di
džiulę knygą “Veliuona”, gau
siai iliustruotą A. Mickaus 
nuotraukomis. 2002 m. Lietu
vos valstybiniame muziejuje 
buvo surengta A. Mickaus 
nuotraukų paroda. Taip pa
gerbiamas talentingo fotome
nininko atminimas.

H K1JITLIHINĖ J E VEIKLOJE
Šiaulių berniukų ir jau

nuolių choras “Dagilėlis” ta
po tarptautinio konkurso Ro
moje laureatu. 2004 lapkričio 
10-24 d.d. vykusiame muzikos 
atlikėjų konkurse, kurį jau 27- 
ąjį kartą surengė italų kompo
zitoriaus ir dirigento Valenti
no Bucchi vardo fondas, įvai
riose kategorijose varžėsi 
klarnetininkai, fleitininkai, 
vokalistai, berniukų chorai ir 
vargonininkai iš 23 pasaulio 
valstybių, atlikdami šiuolaiki
nių kompozitorių muziką. Ke
turiasdešimties berniukų ir 
jaunuolių choras “Dagilėlis” 
pelnė pirmąją premiją, buvo 
pripažintas geriausiu savo ka
tegorijoje ir buvo apdovano
tas Italijos prezidento atmini
mo medaliu.

Vadovas Remigijus Ado
maitis, prieš dešimtį metų at
gaivinęs “Dagilėlį”, didžiuoja
si savo ugdytiniais, kurie kon
kursų laurus skynė jau ir 
anksčiau. Prieš penkerius me
tus Italijos Arezzo mieste 47- 
me tarptautinės chorinės mu
zikos konkurse Guido d’Arez
zo vaikų chorų kategorijoje 
buvo iškovota pirma premija 
ir aukso medalis; 2000 metų 
vasarą tarptautiniame kon- 
kurse-festivalyje Music World 
Fivicano mieste laimėta^ pir
moji vieta. 2002 metais Čeki
jos Prahoje tarptautinių cho
rų konkurse-festivalyje “Da
gilėlis” vėl laimėjo pirmąją 
vietą ir didįjį prizą.

Rašytoja Renata Šerelytė 
2004 m. lapkričio pabaigoje 
leidyklos “Čzame” kvietimu 
pristatė šios leidyklos lenkų 
kalba išleistą savo romaną Le
dynmečio žvaigždės (Gvviazdy 
epoki lodowcowej). Pristaty
mai vyko Liublino eksperi
mentiniame teatre “Gardzie- 
nice”, Varšuvos knygų mugėje 
ir Varšuvos Ujazdowski pilyje. 
Prieš penkerius metus išleis
tas Lietuvoje romano lenkiš
kasis leidimas sulaukė teigia
mų recenzijų Lenkijos spau
doje. 2002 metais Frankfurto 
knygų mugėje buvo pristaty
tas vokiškasis romano verti
mas, kurį išleido leidykla 
“Rowohlt Berlin”. Leidykla 
“Czame” planuoja išleisti ir 
antrojo R. Šerelytės romano 
Vardas tamsoje vertimą.

Neringa 2004 lapkričio 15 
dieną šventė savo 43-čią gim
tadienį. Šis unikalus miestas, 
sujungęs keturias Kuršių neri
joje esančias gyvenvietes - Ni
dą, Preilą, Pervalką ir Juod
krantę - buvo įsteigtas 1961 
metais. Jubiliejaus minėjimas 
prasidėjo Nidos kultūros ir in
formacijos centre “Agila” va
karone Su gimtadieniu, Nerin
ga! Sekančią dieną visi svečiai 
ir vietiniai gyventojai buvo 
kviečiami pasivaikščioti po 
miestelį, aplankyti muziejus, 
kavines, viešbučius, o vakare 
vėl susirinkusius svečius “Agi- 
los” salėje meno kolektyvai 
linksmino koncertu Skamban
ti Neringa. Minėjimas baigėsi 
šventišku karnavalu, kurį ve
dė Neringa ir Naglis, Kuršių 
nerijos kūrėjų simboliniai 
personažai.

Lietuvos valstybinis dra
mos teatras 2004 m. gruodį 
paminėjo 2004 m.Valstybinės 
premijos laureato, režisie
riaus Jono Vaitkaus šešiasde

šimties metų amžiaus ir tris
dešimties metų kūrybinio bei 
pedagoginio darbo sukaktis. 
Minėjimas buvo pradėtas pa
saulinės dramaturgijos klasi
ko Friedrich Schiller dramos 
Maria Stuart spektakliu, reži
suotu paties jubiliato. Verti
mas iš vokiečių kalbos - poeto 
Vytauto Bložės, scenografija 
ir kostiumai dailininkės Da
lios Mataitienės, muzika - 
kompozitoriaus Algirdo Mar
tinaičio. Vaidino Lietuvos 
valstybinio dramos teatro ak
toriai Rimantas Bagdzevičius, 
Saulius Balandis, Monika Bi- 
čiūnaitė, Remigijus Bučius, 
Neringa Bulotaitė, Algirdas 
Dainavičius, Jolanta Dapkū
naitė, Regina Garuolytė, Vy
tautas Grigelis, Arnoldas Ja- 
lianiauskas, Vytautas Kaniu- 
šonis, Dalia Michelevičiūtė, 
Vytautas Rumšas, Arūnas Sa
kalauskas, Džiugas Siaurusai- 
tis, Arūnas Smailys, Arūnas 
Vozbutas, o pagrindinį Mari
jos Stuart vaidmenį sukūrė šio 
teatro scenoje debiutuojan
čios jaunos aktorės Valda Bič
kutė ir Inga Jankauskaitė.

Į Jono Vaitkaus sukaktims 
paminėti programą įtraukti ir 
jo pastaraisiais metais Kaune 
bei Vilniuje režisuoti veika
lai: Jono Meko Pati pradžios 
pradžia, Gustave Flaubert 
Madame Bovary, Ingmar Vill- 
qist (lenkų rašytojo Jaroslaw 
Swierszcz slapyvardis) Helye- 
rio naktis, Anton Čechov Žu
vėdra, William Shakespeare 
Venecijos pirklys. Per tris kūry
bos dešimtmečius J. Vaitkus 
sukūrė net šešias dešimtis 
spektaklių, daugiausia Kauno 
ir Vilniaus scenose, bet taip 
pat ir Šiauliuose bei užsienyje 
- Stockholmo, Sankt Peter
burgo, Oslo ir Tokio teatruo
se. Įdomiu sutapimu Maria 
Stuart yra šešiasdešimtasis 
spektaklis režisieriaus biogra
fijoje.

Kauno technologijos uni
versiteto tautinio meno an
samblis “Nemunas” praeitų 
metų pabaigoje atšventė savo 
55 metų gyvavimo sukaktį. Ju
biliejaus proga nemuniečiai 
Kauno sporto halėje surengė 
šventinį koncertą. 1949 metų 
lapkritį studentų klubo inicia
tyva įsteigtas ansamblis grei
tai tapo populiarus ir savo 
koncertais džiugino tautinės 
muzikos gerbėjus Lietuvoje 
bei užsienyje. “Nemunas” bū
na nuolatinis dainų švenčių, 
Baltijos valstybių studentų 
dainų ir šokių švenčių Gau- 
deamus, kaimo kapelų šven
čių Grok, Jurgeli, studentų fes
tivalio Ei, studente, sukis vėju 
ir daugelio kitų švenčių dalyvis.

Šiuo metu “Nemunas” vie
nija liaudies instrumentų or
kestrą (vadovai Beatričė Ku- 
biliūnienė ir Raimundas Ku- 
kanauskas), liaudiškos muzi
kos kapelą (vadovas Romual
das Sadzevičius), šokėjų gru
pę (vadovė Margarita Tomke- 
vičiūtė) ir mišrų chorą (vado
vė Roma Paulauskienė). An
samblio akompaniatorius Ta
das Kviklys, meno vadovė - 
Margarita Tomkevičiūtė. 
“Nemuno” kolektyve grojo ir 
dainavo daug garsių žmonių, 
tarp jų ir dabartinis ministeris 
pirmininkas Algirdas Bra
zauskas. GK
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Prisikėlimo
KREDITO KOOPERATYVAS

Į KANADOS ĮVYKIAI

Griežti kalbos reikalavimai
3 Resurrection Rd.. Toronto. OX M9A 5G1 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
FAX: (416) 532-4816 

Anapilyje tel.: (905) 5664)006 Fax: (905) 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 
v.v.; 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 GlC-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. . .2.30% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .2.65% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .3.20% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .3.85% 
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%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905®271®8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Dvi slaugės Montrealyje prarado savo 
darbus, nes neišlaikė raštiško prancūzų 
kalbos egzamino, nors Kvebeko provinci
joje yra trūkumas slaugių. Abi dirbo ang
liškai kalbančioje ligoninėje ir abi moka 
kalbėti prancūziškai, bet jau kelintą kartą 
neįstengia išlaikyti raštiško egzamino, rei
kalaujamo provincinės prancūzų kalbos 
ministerijos. Viena iš tų slaugių, Eulin 
Gumbs, kuri gerai kalba prancūziškai, sa
kė, jog Kvebekas yra jos namai, bet dabar 
turės ieškoti darbo už Kvebeko ribų, nes 
turi išlaikyti šeimą. Kvebekui gręsia rim
tas trūkumas slaugių. Pagal 2003 metais 
padarytus apskaičiavimus, iki 2006 metų 
provincija praras apie 16% į pensiją išei
nančių slaugių. Vyriausioji ligoninės slau
gė apgailestavo šių dviejų slaugių praradi
mą ir sakė, kad ligoninė visokiais būdais 
bandžiusi jas pas save pasilikti, rašiusi mi
nisterijai prašymus, kad leistų joms dar 
toliau darbuotis, bet niekas nepadėjo. 
Kalbos ministerijos atstovas Gerald Pa
quette gynėsi, kad tai nesanti ministerijos 
kaltė, nes raštiškas egzaminas buvo pa
ruoštas kartu su Kvebeko darbdavių at
stovais. Angliškai kalbančiųjų teisių gru
pės “Alliance Quebec” pirmininkas Dar
ryl Gray pareiškė, kad šiuo atveju provin
cija šiurkščiai pasielgė. Jis nurodė, kad 
slaugės, kurios darbuojasi angliškai kal
bančiose ligoninėse, nekelia jokio pavo
jaus prancūzų kalbos išsilaikymui ir pridė
jo, kad taip elgdamasi provincija sunkiai 
begalės prisivilioti naujų imigrantų.

Verslo organizacijos yra susirūpinu
sios federacinės valdžios nuolat keliamo
mis nuomomis Kanados orouostams, ku
rie tuos pakėlimus įjungia į keleivių bilie
tų kainą skrydžiams. Sausio 1 d. orouostų 
nuomos vėl buvo pakeltos 6.5% ir pakels 
bilietų kainas apie 2-3%. Galvojama, kad 
federacinė valdžia dabar iš orouostų už
dirba daugiau kaip 300 milijonų dolerių 
per metus. Kanados oro transporto sąjun
gos atstovas Cliff Mackay sako, kad val
džia tokiu būdu tik pasipinigauja ir ragina 
valdžią sekančiame biudžete tas nuomas 
sumažinti. Oro linijų bendrovės jau seniai 
skundžiasi, kad joms Kanadoje labai 
brangūs lėktuvų nusileidimo bei kiti mo
kesčiai. Pavyzdžiui, Montrealio orouosto 
nuoma šiais metais bus pakelta net 30%, 
o Toronte nusileidimo mokesčiai bus pa
kelti 17%. WestJet oro linija teigia, kad 

. bilietą skrydžiui tarp Toronto ir Otavos 
miestų sausio 10 d. jie galėtų parduoti už 
41 dolerį, bet visokie valdžios mokesčiai 
prideda dar 37.76 dolerius. Mokesčiai be
veik padvigubina šio skrydžio kainą. To
ronto orouoste mokesčiai yra vieni bran
giausių iš visų pasaulio orouostų. Vien 
nuoma, kurią Toronto orouostas moka 
valdžiai, siekia 130 milijonų dolerių kasmet.

Federacinės valdžios duomenų rinki
mo agentūrą “Statistics Canada” išleido 
pranešimą apie gyvenviečių tinkamumo

padėtį Kanadoje. Nustatant tinkamumą 
remiamasi trimis sprendžiamaisiais: ar 
namas/butas yra reikalingas pagrindinio 
remonto, ar namas/butas turi pakankamai 
kambarių gyventojų skaičiui ir ar už patal
pą per metus neišleidžiama daugiau kaip 
30% bruto uždarbio. Pagal 2001 metų su
rašymą, rasta, kad 16.6% gyvenviečių ne
atitiko bent vieno iš tų trijų poreikių, o 
1991 metais tokių buvo tik 14.3%. Pakilęs 
nuošimtis daugiausia dėl to, kad beveik 
trys ketvirčiai nepasiekusių nustatyto ly
gio butų buvo nuomojami už per aukštas 
kainas. Tie, kurie daugiausia gyveno to
kiuose butuose buvo indėnai, nauji imi
grantai, vienišos moterys su vaikais ir vy
resnio amžiaus pensininkai.

Toronto “Raptors” krepšinio koman
da gruodžio mėnesio 17 d. išmainė savo 
žvaigždę Vince Carter su New Jersey Nets 
komanda už kelis antraeilius žaidėjus. To
ronto “Raptors” rungtynių televizijos ko
mentatorius, lietuvis Leo Rautinš, pareiš
kė, kad paskutiniuosius kelerius metus 
Toronte Carter dažnai simuliuodavo, ne
naudojo visų savo pastangų rungtynėse. 
Daugiau pastangų įdėdavo rungtynėse, 
kurios vyko JAV, negu namuose Toronte. 
Dabar, žaisdamas New Jersey komando
je, kol kas atrodo daugiau stengiasi. Rau
tinš mano, kad su laiku jis gali ir naujoje 
komandoje pradėt simuliuoti. Paklaustas 
apie šiuos priekaištus, Carter prisipažino, 
kad Toronte jis ne visuomet stengdavosi, 
bet mano, kad naujoje komandoje jis tu
rės motyvų geriau pasirodyti.VS.

Albertoje sausio 11 d. vėl rasta sme
genų encefalitu (BSE) apkrėsta karvė. Tai 
jau trečia per paskutiniuosius metus. Pir
mosios abi buvo gimusios prieš 1997 m. 
įsigaliojusį įstatymą, pagal kurį uždrausta 
į pašarus maišyti atrajojančių gyvulių mė
sos liekanas, nes buvo manoma, kad ši 
liga perduodama per pašarus. Dabartinė 
karvė yra gimusi 1998 metais kovo mė
nesį, po aštuonių mėnesių nuo įsigalioju
sio įstatymo. Nors įstatymas įsigaliojo 
1997 metais, bet paaiškėjo, kad jis buvo 
taikomas tik naujiems pašarų mišiniams, 
o niekur nebuvo minima apie jau paga
mintų mišinių vartojimą. Taigi dabar 
manoma, kad ši karvė galėjo būti maitina
ma dar prieš įstatymo įsigaliojimą paga
mintais mišinias. Šios karvės augintojas 
Wilhelm Vohs mano, kad karvė galėjo 
būti apkrėsta pašariniu priedu, kurį jis 
pirko 1998 metais ir maišė į pašarus. Su 
šiais pašarais jis išaugino 104 galvijus. JAV 
atsiuntė savo specialistus padėt tyrinėji
me, kaip ši problema atsirado, nes JAV 
buvo prižadėjusios nuo kovo mėnesio vėl 
leisti importavimą Kanados galvijų nese- 
nesnių kaip 30 mėnesių amžiaus. JAV au
gintojai dėl šio įvykio spaudžia savo val
džią nutraukti duotą pažadą ir grasina 
JAV žemės ūkio departamentui teismu, 
jei įsileis Kanados galvijus.Vyt.S.

Į ATSIŲSTA PAMINĖTI į

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking”)

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTE S TORONTE - 2373 BLOOR STAY.

TĖVŲ IR SENELIŲ GIMTOJI KALBA 
IR AŠ. Moksleivių rašinių rinkinys. “Gimto
sios kalbos” žurnalo 2004 metų 12 numerio 
priedas. Sudarytoja - Marytė Slučinskaitė. 
Leidėjai - Lietuvių kalbos draugija, Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, L. Asanavi
čiūtės g. 23. Tiražas - 1220 egz. Vilnius, 2004 
m., 44 psl.

Vincas Korsakas, KELIAI IR LIKIMAI. 
Apybraižos ir apsakymai. Redagavo Vytautas 
Armonavičius. Viršelio autorė - Reda Kono-

valovienė. Leidėjas - Kostas Federavičius. 
Tiražas - 200 egz. Išleido UAB leidykla “Do
bilas” (Jonava, Kauno g. 6). Jonava, 2004 m., 
128 psl.

V. Natkevičius, BLYKSNIAI ATEITIN. 
Viršelio dailininkas - Žibuntas Mikšys. Lei
dykla “Aidai” (Tilto g. 8/3, Vilnius). Vilnius, 
2002 m., 548 psl. Tai plačios apimties leidinys, 
kuriame sutelkti autoriaus spausdinti straips
niai bei studijos lituanistinėmis temomis su 
įvadiniu Viktorijos Daujotytės straipsniu.

http://www.rpcul.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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Montrealio “Geležinio vilko - Neringos*9 skautų tuntas 2004 m. skautų Kūčiose

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

į U E ■

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

SKAITYTOJAI PASISAKO
SKAITYTOJO NUOMONĖ

Siunčiu prenumeratą už 2005 m. Linkiu sėkmės Jums tam 
darbe. Jūsų laikraštis, geras lietuvio dvasiai, nėra šališkas, 
vienpusis, pasako taip, kaip buvo ar yra. Neteko pažinti jūsų 
bendradarbių, nors manau, kad Č.S. buvo 1937-1939 m. sutin
kamas Radviliškio kareivinėse 2-ro Inž. bat. Ar klystu? Linkiu 
Jums sveikatos ir sėkmės, linkiu išlaikyti laikraštį toje vertėje 
kaip dabar. Feliksas Bočiūnas

Red. pastaba. Č. S. yra vienas iš 7Ž redaktorių Česlovas 
Senkevičius, neturįs nieko bendro su Jūsų minimuoju radviliš
kiečiu.

KLAIDA
TŽ 2004 m. 49 nr. straipsnyje “Stiprinama patrijotinė jau

nimo dvasia” paskutiniame sakinyje išspaudinta: “Čia gyvena 
jos brolis Eduardas”. Tai mano brolis, kuris mirė prieš penke
rius metus rugpjūčio 15 dieną. Jis buvo vienas iš “kovų-kan- 
čių” konkurso steigėjų, yra daug rašęs Dienovidyje, Valst. laik
raštyje, Tremtyje, būdamas Sibire - Varpe... Daugiau informaci
jų apie jo gyvenimą ir skirtą jo laiką Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės palaikymui galite rasti knygoje Kova už laisvę ne
baigta, išleistoje Vilniuje 2002 metais. Tą knygą galite gauti ir 
pas mane (8 Sanders Blvd., Hamilton, ON L8S 3H6). Apgai
lestauju' kad V. Kaziulionio aprašymas, apie kilnų tautos dar
bą buvo sutrumpintas ir ...kad įvyko klaida apie mano brolį.

Liuda Stungevičienė, Hamilton, ON
LIETUVOJE

Laikas bėga greitai, prigyvenau gilią senatvę. Istorinė 
audra pamėtė, pavėtė, bet neprapuoliau, dirbau, kūriau. Šiuo 
metu laikausi stabiliau, senatvė kol kas nelabai sulenkė. Dar 
šeimininkauju, ūkininkauju, vaikštau po Ąžuolyną, sekmadie
niais stengiuosi pasiekti Panemunės šilą, mankštinuosi, vengiu 
medikų pagalbos. Vasarą planuoju važiuoti į Joniškį, Šiaulius, 
Vilnių, aplankysiu artimųjų kapines.

Dabar Lietuvoje siautėja naujas Dekanozovas-Uspaskich, 
kuris pasiskelbė išgelbėsiąs Lietuvą. Jis ruošia Lietuvos oku
paciją ne tankais, bet Maskvos piniginiais milijonais. Paskuti
nė Rusijos okupacija sužalojo lietuvių moralę, sunaikino pa
triotizmą, todėl nemažai lietuvių, daugiausiai komunistinių 
nomenklatūrininkų, įtikėjo “mesiju iš Archangelsko”, balsavo 
už jo “Darbo partiją”, sukurtą pagal Maskvos nurodymą. Taip 
į vyriausybę, seimą susigrūdo uspaskininkai, kurie gali pražu
dyti Lietuvą. Juozas (V. K. Gapučio draugas)

Gimtinės laukai
Ak, gimtinės laukai! — 
užbūrė mane, užliūliavo, 
javų varpos - geltoni plaukai 
tolumon vilnimis nuvingiavo.

Kviečių laukas kvepia skaniai 
ir rugučiai duonelę užmaišė, 
soduos supas rausvi obuoliai, 
mama kepa saldų ragaišį.

Karvės glemžta atolą - skanu, 
bites šaukia rausvi dobilai, 
motiejukų pūkuotu taku, 
nustriksėjo rausvi spinduliai.

Kvepia liepos ir liepų skara 
glosto debesis gelsvu pūku, 
vakaruose liepsnoja žara - 
saulė brenda svajonių taku.

Mėnuo vaikšto klanais debesų, 
byra žvaigždės į mano rankas, 
pasitikt skaisčią aušrą einu 
ir surinkt sidabrines rasas.

Vida Vosylienė, 
LKRS narė

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) 
2.50% RRSP 1 m. term. ind.
2.65% RRSP 2 m. term. ind. 
3.10% 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 

į, PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR
IEŠKOTE DOVANOS?

PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS
KASOS VALANDOS

PšmacL, antrad. ir tredad. nuo 9 vr. - 330 vppj ketvitad. ir penktad. nuo 9 vx - 8 vv. 
LN skyriuje - penktad. nuo 9 vx - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p. 

Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p.
SKYRIAI:

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

Ik Alki IFF

HomeLrfe Realty 
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES

1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1

Cirrus
I r

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

Tel. (416) 763-5161 
Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, B.Sc., O.LS., 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 ežere 
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:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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luozAS (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

»iai dirbantis agentas
♦ 25 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

Nemokamas namų įvertinimas

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

Į Lietuvos
IGNAS MEDŽIUKAS
Ateinančios iš Lietuvos 

geros žinios mus džiugina, 
blogos nuteikia liūdnai. Jau 
ne kartą Lietuvos spaudoje 
buvo rašoma, kad nesąžiningi 
verteivos apgaulingu būdu įti
kina jaunas merginas apie ge
rus uždarbius, siūlomus užsie
nyje jaunoms moterims. Bet 
ne visada tiems prekeiviams 
pavyksta. Klaipėdos policija 
neseniai sulaikė penkis asme
nis. Jie mėgino nupirkti mer
giną, kurią planavo išvežti už
darbiauti į užsienį. Tie vyrai — 
trys iš Mažeikių, vienas iš 
Gargždų ir vienas iš Klaipė
dos. Perkamą merginą jie ruo
šėsi išvežti į Angliją. Už ją su
mokėjo 900 Lt. Policijos ži
niomis, tai ne pirmas tų vyrų 
mėginimas pasipelnyti iš bal
tųjų vergių prekybos. Yra 
duomenų, kad ši nusikaltėlių 
grupė jau ir anksčiau yra pir
kusi merginas intymiam dar
bui užsienyje.

Paskutiniuoju metu teisė
sauga atidengė, kad uosta
miestyje veikia sąvadautojų ir 
jaunų moterų perpardavimo 
grupės. Į teismą patraukti 
klaipėdietis M. Radavičius, jo 
brolis ir sesuo su vyru, kalti
nant sąvadavimu ir prekyba 
žmonėmis. Į teismą traukiami

žiniasklaidą žvelgiant
ir kiti du vyrai kaip nusikalti
mo bendrininkai. Policijos pa
reigūnai, ilgai sekę, nustatė, 
kad Ž. Stančius pardavęs T. 
Čipkui dvi merginas už 1200 
Lt. Įrodymai įrašyti telefoni
niuose pokalbiuose. Radavi
čius kaltinamas, kad siūlęs 
policijai kyšius, pareigūnas 
liudija, kad į vieno policinin
ko banko sąskaitą buvo per
vesta 6000 Lt.

Atsiranda žmonių, kurie 
stengiasi pasinaudoti svetimu 
turtu užuot dirbę sąžiningai ir 
pelnęsi pragyvenimą sąžinin
gu darbu. Bet dažnai jie klysta 
ir turi skaudžiai užmokėti net 
savo gyvybe. Plėšikai nusižiū
rėjo, kad 72 metų Jonas Če- 
pukas, gyv. Šiurmonių kaime, 
turi užsiauginęs gražų veršį, 
kurį jie stengėsi pavogti. Atvy
kę iš tvarto išsivedė veršį į 
gretimą kaimą, kur ruošėsi jį 
papjauti. Veršis, nutrūkęs nuo 
virvės, parbėgo į namus. Na
mų šeimininkas, išgirdęs 
triukšmą, pasiėmė legaliai lai
komą medžioklinį šautuvą ir 
išėjo į kiemą. Kai vienas iš va
gių mėgino pulti šeimininką, 
jis gindamasis iššovė ir mirti
nai sužeidė vagišių Zbignevą 
Jodko. Policijos pareigūnai 
sulaikė ir jo bendrininką vil
nietį V. Muchiną, kuris jau 

buvo teistas 7 kartus, o nušau
tasis Z. Jodko irgi buvo teis
tas. J. Cepukas policijos buvo 
sulaikytas, bet paaiškėjus ap
linkybėms, paleistas nepareiš- 
kiant jam įtarimo.

Skuodo rajone į 86 m. Ju
liaus Dvariono neužrakintus 
namus įsibrovė Vaclovas 
Lakštutis, kuris pareikalavo 
atiduoti neseniai gautą pensi
ją. Jis smogė seneliui į veidą, 
reikalaudamas atiduoti pini
gus. J. Dvarionas turėjo pasi
dirbęs šaunamą ginklą, kurį 
jis pavartojo besigindamas 
nuo užpuoliko. Užpuolikas 
buvo nušautas. Užpuolikas 
jau buvo teistas šešis kartus.

Panašus įvykis buvo Jur
barko rajone, Skliausčių kai
me. Į 73 metų Jono Augaičio 
sodybą įsibrovė du plėšikai. 
Norėdamas juos atbaidyti, na
mų šeimininkas iš medžiok
linio šautuvo iššovė į orą įspė
jamąjį šūvį, po to nukreipė 
šūvį į plėšikus, kurių vienas, 
Leonidas Želvys, buvo sužeis
tas; operuojamas ligoninėje 
mirė.

Jo bendrininkas paspru
ko. Abiem atvejais seni žmo
nės, kurie gynėsi nuo plėšikų, 
nebuvo apkaltinti. Teisingai 
priežodis sako: nekask kitam 
duobės, nes pats įkrisi.

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

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

ęj^ieguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
b IMI*
(off ’or 1 parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head o

Užsisakyti filmą (DVD formate) skambinkite 
Amerikos lietuvių televizijai 

Tel. 708-839-9022 arba 708-785-8080.
DVD turinys:

1. Filmas “Vienui vieni” (trukmė 1:30). Režisierius Jonas Vaitkus.
2. S. Bartkaus dokumentinė laida “Požiūris” (legendinio partizano

Juozo Lukšos-Daumanto istorija) (trukmė 0:23) 
3. Filmo prodiuserio Vytauto Vilimo tekstas (anglų kalba)

Gera dovana
Vasario 16-osios ir Kovo 11 -osios progomis 

Jums, Jūsų vaikams ir vaikaičiams 
bei visiems, neabejingiems Lietuvos istorijai 

ir kovai už nepriklausomybę.
Filmas

“Vienui vieni”

Šis filmas - puiki vaizdinė priemonė istorijos pamokoms apie lietuvių 
pasipriešinimą sovietų okupacijai, paremta tikrais istoriniais faktais 
ir liudininkų pasakojimais, ir puiki dovana kiekvienam, kuriam 
brangi ir Įdomi Lietuva bei jos istorija. Istorija apie išdidžius ir narsius 
žmones, kurie brangino savo tėvynę ir nenulenkė galvos sovietų 
okupantams.

Filmas lietuvių kalba su angliškais paaiškinimais
Garsas - DOLBY DIGITAL

MINIATIŪROS

Dalybos
Sekmadienis. Prieblan

da įveikia šviesą. Žmonių 
maišalynė. Snūduriuoja vos 
keli žibintai. Pilni gėrybių 
krepšiai grįžta į miestą. Da
lybos. Miestas kaimui, kai
mas miestui... Tėvai vaikams 
ir atvirkščiai... Nežinia ar tos 
dalybos teisingos? Ritasi gy
venimas.

REDA KISELYTĖ, Rokiškio 
“Romuvos” gimnazijos 

bibliotekos vedėja

ČESLOVO SENKEVIČIAUS 
knygą (vedamųjų rinkinį) Pen
ki taškai... galima gauti pas 
spaudos platintojus Anapilio ir 
Prisikėlimo parapijų knygy
nuose arba Tėviškės žiburiuose.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa- 
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808-ext 26 dienos metu.

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

PMIA
CONSTRUCTION LTD.

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

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


2005.1.25. Nr. 4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 13

SPORTAS JAUNIMO ŽODIS
55-sios Siaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės
55-sios Šiaurės Amerikos 

lietuvių sporto žaidynės įvyks 
2005 m. birželio 3, 4 ir 5 d.d., 
Detroite, JAV. Visuotinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo 
nutarimu ir Centro valdybos 
pavedimu, žaidynes vykdo 
Detroito lietuvių sporto klu
bas “Kovas”, pirmininkauja
mas Pauliaus Butkūno. Žaidy
nių programoje — 2005 metų 
ŠALFASS-gos pirmenybės: a) 
Krepšinio — vyrų A, vyrų B, 
moterų ir vaikinų bei merginų 
A (1986 m. gimimo ir jaunes
nių); b) Tinklinio - vyrų, mo
terų ir mišrių (Co-Ed) ko
mandų. Vyrų krepšinio A klasę 
sudaro iškilesnės komandos, 
atrinktos ŠALFASS-gos krep
šinio komiteto. Likusios ko
mandos žaidžia B klasėje, kur 
gali dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų ant
rosios ir kt. komandos. Princi
piniai, vaikinų A klasės žaidė
jams yra leidžiama kartu žais
ti ir vyrų A ar B klasėje, o 
merginoms A - moterų klasė
je, kiek laikas leidžia. Vyrų A 
ir B krepšinį numatoma pra
dėti žaisti birželio 3, penkta
dienį, vakare. Visų kitų klasių 

krepšinis vyks tik šeštadienį ir 
sekmadienį. Vyrų ir moterų 
tinklinis numatomas birželio 
4, šeštadienį, o mišrių koman
dų - birželio 5, sekmadienį. 
Mišrią komandą sudaro 6 žai
dėjai. Aikštėje turi būti nema
žiau kaip 2 moterys (arba ne
mažiau kaip 2 vyrai). Žaidy
nėse dalyvauti kviečiami visi 
Š. Amerikos lietuvių sporto 
vienetai, užsiregistravę 2005 
metams ŠALFASS-goje.

Komandų registracija turi 
būti atlikta iki 2005 m. balan
džio 2 d. imtinai šiuo adresu: 
Paulius Butkūnas, 15876 Mar
sha Street, Livonia, MI 48154; 
faksas: 248 576-2047; tel. 248 
576-9356 darbo; 734 464-9171 
namų; E-paštas: pab21@dcx. 
com. Papildomas ryšys: My
kolas Abarius tel. 248 865- 
0243; E-paštas: michaelgcp@ 
ameritech.net. Platesnę infor
maciją gauna ŠALFASS krep
šinio klubai. Po registracijos 
bus paskelbta tolimesnė žai
dynių eiga. Visais žaidynių 
reikalais kreipkitės į Paulių 
Butkūną ar Mykolą Abarių.

ŠALFASS krepšinio komitetas 
ir ŠALFASS Centro valdyba

Toronto Maironio mokyklos mokiniai mėgsta pasipuošti šventėms Nuotr. D. Skukauskaitės

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

Žinios iš
• Tarptautinėse sportinių 

šokių varžybose “The Uni
versal Chempionships” Angli
joje Pietų Amerikos šokių 
programoje Lietuvos čempio
nai A. Kandelis ir E. Visoc- 
kaitė-Kandelis užėmė antrąją 
vietą.

Lietuvos
• Tarptautinės krepšinio 

federacijos Europos padalinio 
FIBA - Europa sprendimas 
2011 m. Lietuvoje vykdyti 37- 
ąjį Europos vyrų krepšinio 
čempionatą įtvirtintas sutarti
mi su Lietuvos krepšinio fe
deracija.

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

ADVOKATAS

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., llb

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

- JIM METCALFE bei buvęs Pilietybės ir imigracijos 
departamento vyriausias specialistas RICK HOWAT.

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809

Man patiko, kai Mažvydas pasakė, 
kad jis myli visus, su kuriais sodino ąžuo
liuką. Buvo labai gražu, kai jis kalbėjo 
apie žmogų ir kad žmogaus širdies giluma 
yra labai svarbus. Ir kai Mažvydas medį 
palygino su žmogumi, sakydamas: “Šir
dim į šviesą pasisukot”. Mažvydas myli 
Lietuvą labai stipriai. Kai jie visi pradėjo 
šaukti Lietuvos vardą, aš susimąsčiau: ko
kia graži Lietuva, ypač - visi žmonės, ku
rie, būdami lietuviai, tikrai myli savo kraštą.

Andrytė Juknevičiūtė
* * *

Ištrauka iš dramos Mažvydas sukėlė 
daug minčių. Nors didžiąją dalį gyvenimo 
norime praleisti, darydami tai, kas mums 
patinka, reikia daug ką daryti ir tik iš pa
reigos. Pavyzdžiui, jeigu tėvai sako, kad 
reikia skaityti, nes tai mums patiems į 
naudą, mes nesutinkam. Bet kai mes tai 
darom, pareiga pasikeičia į meilę. Mažvy
das nenori gyventi Mažojoje Lietuvoje, 
bet jis tai daro, nes to reikalauja jo parei
ga: rašyti knygą, skleisti tikėjimą. Jis tai 
daro ir dėl Didžiosios Lietuvos, bet pasi
lieka Mažojoje, nes tai jo... pareiga. Ta
čiau jaučiame, kad ta pareiga perauga į 
meilę.

Po kiek laiko gal ir mes pastebėsim, 
kad tai, ką darom iš pareigos, pasikeičia į 
meilę.

Man gražiausia buvo pati dramos pa
baiga. Mažvydas aiškina, koks prasmingas 
žodis yra “Lietuva”: “Kai tarsit šitą žodį, 
tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo sko
nį”. Tas žodis toks gražus, kad skamba 
kaip dainuojantieji paukščiai.

Kai visi “špitolninkai” prisipažino, ko
kias nuodėmes padarė, mane privertė su- 
simąsyti. Kaip ir tai, kad pareiga pavirsta 
meile... Renata Simonavičiūtė

* * *
Justino Marcinkevičiaus dramos Maž

vydas ištrauka man labai patiko. Man pa
tiko, kai jis kalbėjo mums neįprastais saki
niais. Ir man paaiškėjo apie religijas. Man 
patiko, kai Mažvydas nubaudė Nikodemą 
už nešiojimą pagoniškų karolių, kurie 
man buvo juokingi. Alvydas Bražukas

* * *
Ši ištrauka buvo labai įdomi. Aš su

pratau, kaip galima mylėti savo Lietuvą. 

Pats įspūdingiausias momentas buvo, kai 
visi “Lie-tu-va!” šaukė. Buvo sunku su
prasti, kai kuriuos žodžius, bet vis tiek bu
vo įspūdinga ir mane paskatino labiau 
mylėti savo tėvynę ir ją gerbti. Įdomu, kad 
medis čia buvo Lietuvos simbolis.

Darius Kuras* * *
Kai dar kartą perskaičiau ištrauką, 

viską supratau daug aiškiau. Aš pradėjau 
galvoti, kaip kitose šalyse žmonės vieni ki
tus žudo, nes jų tikėjimai nevienodi. Šioje 
ištraukoje Nemunas atskiria Mažąją Lie
tuvą nuo Didžiosios Lietuvos, tai žmonės 
negali pasiekti vienas kito.

Tada galvojau apie meilę ir pareigą. 
Ką aš darau iš pareigos? Anglų mokykla, 
pamokos ir kėlimasis anksti. Iš pradžių 
sunku, bet paskiau pripranti... Ką aš da
rau su meile? Kalbu lietuviškai, skrendu į 
Lietuvą, klausausi muzikos... Man patin
ka tai daryti ir aš noriu tai daryti. Man 
gražiausia, kai Mažvydas kalba apie skir
tumą tarp meilės ir pareigos. Man ta dalis 
sukėlė daugiausia minčių. Mažvydas sako: 
“Žmogus brangesnis nei knyga”. Ir man 
labai gražu, kai jis kalba, kad labai myli 
Lietuvą. Ir kai jis šaukia į Lietuvą, ir kai 
jam atsako... Ir kai jis padeda visiems su
dėti pirmą žodį ir liepia širdim klausyti... 
Tik šitaip tariant žodį “Lietuva”, bus ge
riausias jausmas. Vida Naudžiūnaitė* * *

Aš mąsčiau, kodėl lietuviai Lietuvoje 
ir lietuviai Mažojoje Lietuvoje nekentė 
vieni kitų... Vieni liuteronai, kiti katalikai.

Mažvydas gyveno Mažojoje Lietuvoje 
iš pareigos. Jis bijojo grįžti į Lietuvą, nes 
ten pasiliks. Jis nori pasodinti ąžuoliuką, 
Nemuno atplukdytą iš Lietuvos. Jis buvo 
gyvenęs Lietuvoje anksčiau ir norėjo tu
rėti medį kaip dalį Lietuvos arčiau savęs. 
Jo širdis vis tiek pilna meilės Lietuvai.

Jo žodžiai “iš pareigos” reiškia, kad jis 
gyvena dėl kitų, dėl tokių kaip “špitolnin
kai”. Kai Mažvydas juos vaišina duona ir 
vynu, primena Jėzų Kristų, kuris tą patį 
darė apaštalams. Nėra lengva gyventi ir 
dirbti iš pareigos. Pareiga yra, kai nori ar 
nenori, myli ar nemyli, o turi daryti. Meilė 
yra didžiulis noras. Kai mėgsti ką nors da
ryti, tai yra labai lengva ir gera.

Andrytė Kmieliauskaitė

ameritech.net
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AtA
PETREI DUBAUSKIENEI

mirus Niujorke,
nuoširdžiai užjaučiame jos seserį ELENĄ STEPO- 
NAUSKIENĘ su šeima bei visus artimuosius -

Janina ir Kostas Vegiai

AtA
JONUI ŽUKUI-ŽUKAUSKUI

staiga iškeliavus į amžinybę,
jo žmoną, mūsų būrelio narę, IREN!Ą su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame -

LN moterų būrelis

AtA
STASEI ŠTUIKIENEI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukroms su 
šeimomis ir visiems artimiesiems -

Vytautas Balsevičius ir šeima

PADĖKA
A.a. STASIUI ALEKSAI

mirus, nuoširdžiai visiems dėkojame už pareikštas užuojautas, 
aukas labdarai, gražias gėles ir už gedulines Mišias. Reiškiame 
nuoširdžią padėką už tartus malonius žodžius pagerbiant a.a. 
Stasį ir atsisveikinant su juo. Dėkojame už paruoštą maistą ir 
dalyvavimą Mišiose. Liekame dėkingi Lietuvių pensininkų 
klubui, vertindami “Rambyną”, buvusius paskutiniuosius 
mūsų tėvo namus. John ir Sue Aleksos

AtA
STASEI ŠTUIKIENEI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos dukras dr. NERĮ 
ANKIENĘ, ALDONĄ KAROSAITĘ-TOTORAI- 
TIENĘ, KAZĘ POVILONIENĘ su šeimomis bei 
visus artimuosius -

Anelė Birgelienė, Elaine ir Vitas Birgeliai, 
Ramutė, Jonas ir Jonukas Žiūraičiai

Telesforo Valiaus perlaidojimas
Dailininkas Telesforas 

Valius gimė 1914 m. Rygoje, 
mirė 1977 m. Toronte. Čia jis 
buvo palaidotas lietuvių 
Anapilio kapinėse Missi- 
ssaugoje prie savo sukurto 
šeimos kapui paminklo.

Didesnę savo gyvenimo 
dalį velionis praleido Toron
te. Mylėjo lietuvių visuome
nę ir kaipo menininkas jai 
daug talkino. Vykdant velio- 
nies žmonos Aldonos valią, 
jo palaikai iškasti, sudeginti 
ir 2004 m. spalio 23 dieną 
perlaidoti Lietuvoje, Valių 
šeimos kapavietėje Telšiuo
se. Sūnėno, dailininko Vy
tauto Valiaus (miręs 2004 m. 
rugsėjo 28 d.) rūpesčiu, a.a. 
Telesforo Valiaus medžio 
raižinys 1939 m. “Velykų ry
tas Lietuvoje” iškaltas naujo 
paminklo granite.

Dailininkas Saulius Va
lius, tėveliui Vytautui stai
giai mirus, tęsė šios misijos 
baigiamuosius darbus. Po
kalbyje žemaičių muziejuje 
“Alka” Telšių televizijai Sau
lius nušvietė šio perlaidoji
mo projekto daugiau dėme-

Prie naujojo a.a. Telesforo paminklo Lietuvoje. Su savo dėde 
atsisveikina Valių gimnės vardu dailininkas Andrius Valius

šio vertus momentus Kanadoje ir Lietuvoje.
Urną su Telesforo Valiaus palaikais į Lietuvą nugabeno 

jo sūnėnas Algimantas Krašauskas. Jis atstovavo velionies 
sesutei Valerijai Čepaitienei, jos dukrai Giedrei, gyvenanči
ai Čikagoje ir našlei Aldonai su likusiais šeimos nariais 
Toronte. Sigitas Krašauskas

AtA
JONUI ŽUKAUSKUI

mirus,
žmoną IRENĄ, dukteris ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime -

Krikščiūnų šeima

“Romuvos” stovyklavietės ilgamečiu! rėmėjui

AtA
ALGIUI AUŠROTUI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimos narius -

“Romuvos” valdyba

r posakTaT''i
• Sąžiningo darbo vėjas 

neišsklaidys.
• Darbas nedingsta be 

pėdsakų.
• Kalbėti lengviau, negu 

dirbti.
•Žiūrėk ne į veidą, o į 

darbą.
• Kai sugebi dirbti ir 

sniegas užsidegs. Kai nesuge
bi, ir tepalas nesuliepsnos.

• Gyvenimas be darbo 
yra vagystė.

• Jei laikas pinigai, tai 
turtingiausi turėtų būti šim
tamečiai.

• Gamtos pliusas - ji pa
kenčia viską, minusas - ji nie
ko nedovanoja.

• Vaikai - mūsų rytdienos 
teisėjai.

Parengė Stasys Prakapas

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

MARIJA GRIBAITĖ- 
ŠALTANIENĖ

mirė 2005 m. sausio 15 d. Burlingame, CA, sulaukusi 
90 metų. Gimė 1914 m. spalio 12 d. Brooklyn, NY. 
Gyveno Lietuvoje, Ukmergės rajone, nuo 5 metų am
žiaus. Suaugusi grįžo į JAV. Susituokė su Antanu 
Šaltaniu ir 50 metų gyveno Montrealyje. Abudu buvo 
veiklūs Sv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijiečiai. 
Antanas giedojo AV parapijos chore ir Marija daugelį 
metų prisidėjo prie pensininkų klubo, kuris veikė 
Svč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo seselių 
namuose. Marija persikėlė į St. Petersburg, FL, 1992 
m., o 2001 m. į San Francisco, CA, arčiau dukrų Ann 
ir Joan. Gedulinės Mišios bus aukojamos 2005 m. 
gegužės 6 d. Aušros Vartų parapijoje Montrealyje. 
Palaikai bus laidojami Montrealyje.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

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

Kelionės j Lietuvą - Žiemos metu i 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.

Tel. Toronte 416 531*4800
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu
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Lietuvos ir pasaulio visuomenei 2004 m. gruodžio 8 d. 
pristatytas naujas, režisieriaus Jono Vaitkaus vaidybinis fil
mas “Vienui vieni” DVD ir VHS formate. Tai pirmasis 
Lietuvos kino istorijoje skaitmeninis video diskas (DVD) 
su pilno metražo lietuvišku vaidybiniu filmu (DOLBY 
DIGITAL garsas).

Filmas pasakoja apie itin Lietuvai nelengvą pokario 
pasipriešinimo laikotarpį, kuris nusinešė daug gyvybių, ne 
vieną privertė dar kartą įvertinti savo kaip piliečio įsiti
kinimus ir amžinąsias vertybes. Šio filmo pasirodymas 
įgauna ypatingą reikšmę jaunųjų lietuvių patriotiniam ug
dymui. Sis filmas perteikia vaizdų kalba tai, ko jaunimas 
nepatyrė, ką pažino galbūt tik iš senelių pasakojimų, o 
kiek vyresnieji apie tai galėjo susidaryti iškreiptą vaizdą iš 
sovietiniu metu kurtų filmų ir faktų, pateikiamų to meno 
istorijos vadovėliuose. Filmas “Vienui vieni” puiki 1 vai. 
30 min. istorijos pamoka visų mokyklų moksleiviams. Inf.

A. a. Algiui Valiūnui 
mirus, užjausdamos žmoną 
Genutę ir dukrą Snaigę 
Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems Lietuvoje Pranė 
Radzevičiūtė-Klimienė ir 
Alicija Šešelgienė aukojo 
$60. M.P.________________

Atitaisymas. Paraše po 
nuotrauka TŽ 3 nr. 6 psl. turi 
būti Kennebunk, Maine, ne 
Hamilton.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Vilniuje V. Naras pa
aukojo $20.

Iš Anapilio knygyno už* 
parduotus pavienius TZ 
numerius gauta $93.05 ir 5 Lt.

Medžiotojų klubo “Tau
ras” renginys Lietuvių Na
muose, spaudoje paskelbtas 
balandžio 9 dieną, yra 
nukeltas į balandžio 23 d. 
Visa kita informacija lieka ta 
pati. J.VŠ.

“BALTIC TREE SERVICE”. 
Žiemą yra geriausias ir svei
kiausias laikas nugenėti me
džius ir krūmus. Nelaukit pa
vasario! Darbas garantuotas. 
Danius Lelis: 647-519-2299 
(nešiojamas).

JOTVA CONSTRUCTION. Atlie
ka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, “plumbing” 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 272-8323 arba 416 882- 
8531.

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.
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Anapilio žinios

• Wasaga Beach apylinkėje 
yra mirusi a.a. Teklė Šekonie- 
nė, 94 m. amžiaus. Laidotuvių 
Mišios bus sausio 26, trečiadie
nį, 11 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje.

• Visiems parapijiečiams 
primename, jog mūsų, kaip Ka
nados piliečių, pareiga prižiū
rėti, kad mūsų atstovai parla
mente rūpintųsi išlaikymu tei
singos santuokos sąvokos ir pa
sisakytų bei balsuotų prieš išsi- 
gimstančias ir visuomenei ma
žumos brukamas vyro su vyru 
bei moters su moterimi santuo
kos naujoves, kurios priešta
rauja sveikai žmogaus prigim
čiai. Toronto kardinolas ragina 
visus katalikus rašyti laiškus tuo 
reikalu savo parlamentarams ir 
tų laiškų kopijas taip pat pa
siųsti Kanados ministeriui pir
mininkui. Laiškų pavyzdžiai su 
kitoje pusėje atspausdintu kar
dinolo laišku yra padėti prie 
šventovės durų. Prašome jais 
pasinaudoti ir prisiminti, kad 
ant vokų, kuriuose siunčiami 
laiškai “House of Commons” 
adresu, pašto ženklų lipinti ne
reikia.

• 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.

• Ir toliau priimamos au
kos Indijos vandenyno pakran
tėse nukentėjusiems paremti.

• Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūris kviečia visus į 
Užgavėnių vakarą, kuris įvyks 
vasario 5, šeštadienį, 5 v.p.p. 
Anapilio parapijos salėje. Dėl 
tikslesnės informacijos prašo
me skambinti Natalijai tel. 905 
502-1706.

• Mišios sausio 30, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Salomėją 
ir Viktorą Tankevičius; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
a.a. Kęstutį Dumčių ir Zenoną 
Stonkų; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje sausio 29, šeštadie
nį, 3 v.p.p. už a.a. Juozą Vitą.
Maironio mokyklos žinios

• Dėkojame Danai ir Ro
mui Puteriams, kurie nufoto
grafavo visas klases sausio 22 d. 
mūsų mokyklos leidiniui.

• Dėmesio, tėveliai! Vasa
rio 5 d. tėvų diena! Bus galima 
atsiimti mokinių pažymėjimus 
bei pasikalbėti su mokytojais.

Živilė

Mažosios Lietuvos , J • • •
moterų draugijos trRUlClIllS

vasario 8, antradienį, 7 vai. vakaro 
Toronto Lietuvių Namuose

Visus dalyvauti maloniai kviečia - RENGĖJOS

Prisikėlimo parapijos žinios
• KLKM draugijos parapi

jos skyriaus narės po švenčių 
pertraukos šiandien vėl prade
da parapijos salėj pardavinėti 
savo gamybos pyragus. Taip pat 
yra platinama lietuviškų valgių 
receptų knyga.

• Jūratės Lansbergytės, ku
ri atvyksta į Otavą Vasario 16- 
tos proga, vargonų muzikos 
koncertas įvyks mūsų šventovė
je vasario 19 d., 4 v.p.p. Šalia 
virtuozės vargonų lietuviškos ir 
religinės muzikos, “Volungės” 
choras giedos religines giesmes 
įterpiant Gavėniai pritaikytus 
šv. Rašto skaitinius.

• Gavėnios trijų paskaitų 
ciklą įvairiomis temomis ves 
Toronto universiteto Regis Col
lege profesorius Gilles Mon- 
geau vasario 10, 24 ir kovo 3 
dienomis parapijos patalpose.

• Užgavėnių renginys - 
sekmadienį, vasario 6, po 10.45 
v.r. Mišių parapijos salėje. Bus 
išvaryta žiema, sudeginta Mo
re. Apsilankys Kanapinis ir La
šininis. Meninę programą at
liks paslaptingi svečiai. Vyks 
konkursai, veiks vyno ir alaus 
baras, virtuvė teiks ypatingus 
patiekalus (vėdarus, blynus ir 
daugiau). Prieš Gavėnios rimtį, 
kuri prasideda Pelenų dieną, 
vasario 9, parapijos visuome
nine sekcija, naujai įsteigta 
dramos grupė ir jaunieji choris
tai bei jų vadovės nuoširdžiai 
kviečia visus parapijiečius ir 
svečius kartu pasilinksminti.

• Gavėnios rekolekcijos 
šiais metais vyks kovo 10-13 d. d. 
Jas ves vysk. Jonas Ivanauskas.

• Mišios sekmadienį, sau
sio 30: 8 v.r. už Kęstutį Žulį; 9 
v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius; 10.45 v.r. už Liudą Vyš
niauską, už Alfonsą Simona- 
vičių, už Alfonsą ir Salomėją 
Pundžius; 12.15 v.p.p. už Joną 
ir Anicetą Matulionius.

Muziejaus-archyvo žinios
• Muziejaus bibliotekoje 

yra naujų knygų lietuvių ir ang
lų kalba. Muziejaus vedėja taip 
pat gali padėti ieškant žinių 
apie Lietuvą internete arba ki
tose bibliotekose. Primenama, 
kad mūsų biblioteka jau turi 
dauguma išeivijoje išleistų kny
gų ir knygos priimamos tiktai su
sitarus su vedėja. Pelėsiais už
krėsti leidiniai arba dokumentai 
nepriimami, nes jie užkrės mu
ziejaus kolekcijose saugomus 
popierius. Dėkojame Romui 
Otto už įdėtą darbą sustatant 
naujas lentynas bibliotekoje.

•Muziejaus-archyvo išlai
kymui M. Mikelėnaitė-Mc- 
Laughlin aukojo $100.

Lietuvių Namų žinios
• Sausio 23 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 137 svečiai.
• Labdaros valdybos ir Lie

tuvių Namų valdybos posėdžiai 
įvyks sausio 26, trečiadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

• Balandžio 23 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžioto- 
jų-žūklautojų klubo “Tauras” 
tradicinis metinis balius. Bus 
žvėrienos vakarienė su vynu, 
vyks loterija. Dainuos vyrų cho
ras “Aras”, šokiams gros V. Po
vilonis.

• LN Kultūrinė komisija 
sausio 23 d. posėdyje paskyrė
R. Snowden antrąja vicepirmi
ninke kultūrinei veiklai organi
zuoti ir R. Budrį iždininko pa
vaduotoju bei naujai steigiamos 
jaunimo sekcijos pirmininku. 
Posėdyje buvo aptarta eilė ei
namųjų reikalų ir numatomų 
renginių. Artimoje ateityje bus 
rodomas filmas Vienui vieni ir 
1977 metais Lietuvoje sukurtas 
miuziklas Velnio nuotaka ir jo 
vėlesnis modemus variantas ro
dytas Vingio parke 2002 m.

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

• LN Kultūros komisija yra 
gavusi vertingų, naujai išleistų 
knygų iš Lietuvos. Teirautis tel. 
416 769-1266.

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

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. J. 

Žukausko atminimui po $100 
aukojo: L. McIntosh ir L. Das
ti; $25 - L. S. Ostrowski; $20 —
S. A. Ciplijauskai. A.a. E. Daily- 
dienės atminimui, užjausdama 
sūnų ir jo šeimą, J. Rinkūnienė 
aukojo $20. Slaugos namų ko
mitetas dėkoja visiems už au
kas, kurios priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog adre
su: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON, M6P 1A6.
Išganytojo parapijos žinios

• Šį sekmadienį, sausio 30, 
9.30 v. r. pamaldos, kurias ves 
klebonas. Pamaldų metu įvyks 
sekmadienio mokyklos tikybos 
pamokos vaikučiams. Po pa
maldų - Moterų draugijos susi
rinkimas šventovėje ir konfir- 
mantų pamokos Lietuvių Na
mų seklyčioje.

• Šekmadienį, vasario 6, 
9.30 v. r. pamaldos su Šv. Ko
munija. Po pamaldų Lietuvių 
Namų seklyčioje vyks konfir- 
mantų pamokos.

• Parapijos tarybos posėdis 
įvyks vasario 9 d., 7.30 v.v. 
Russell ir Renatos Cleverdon 
namuose, Mississaugoje.

Įėjimas - 
$20.00 
(vakarienė su vynu)

Meninę 
programą 
atliks Toronto 
lietuvių vyrų 
choras “Aras”. 
Turtinga loterija.

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

nios susikaupimą - rekolekci
jas parapijoje.

KLB Montrealio apylin
kės valdyba rengia Vasario 
16-tosios minėjimą Aušros 
Vartų parapijoje vasario 13, 
sekmadienį. Iškilmingos Mi
šios šventovėje 11 vai. Po Mi
šių salėje minėjimas. Paskaitą 
skaitys KLB krašto valdybos 
pirm. Rūta Žilinskienė. Pro
gramą atliks dainos vienetas 
“Melodija”. Akompanuos muz. 
Aleksandras Stankevičius.

Kauno vyskupas Jonas 
Ivanauskas atnašaus Mišias 
Aušros Vartų šventovėje vasa
rio 13 dieną ir pasakys pa
mokslą. Vyskupas ves Gavė-

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

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

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

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

TŽ BENDRADARBIŲ ir SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 

Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi 
įsidėmėti, kad TŽ fakso numeris yra 905 290-9802.

Dėkoju už Kanados lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos suruoštą iškilmingą vakarienę. 
Dalyvių sveikinimai ir linkėjimai priminė mums 
abiems su Gražina daugybę gražaus ir šilto bend
radarbiavimo metų. Buvo malonu atstovauti Lie
tuvai, ypač žinant, kad bet kada, reikalui esant, 
galėjau kreiptis į Lietuvą mylinčius Kanados lie
tuvius, ar tai būtų organizacija, ar pavieniai 
asmenys, ir pagalba visuomet skubiai ir maloniai 
atsirasdavo.

Nuoširdus ačiū už tikrai gražų, jaukų, pilną 
šilumos vakarą. Dvasiškių, naujojo garbės gen. 
konsulo, organizacijų atstovų ir visų dalyvių lin
kėjimai, žodiniai ir į albumą surašyti, gėlės, padė
kos lentelė ir gražus paveikslas mums su Gražina 
yra brangus šio vakaro prisiminimas.

Nuoširdžiai - .
Haris Lapas

Vasario 9, trečiadienis - 
Pelenų diena. Pamaldos ir pele
nų šventinimas tą dieną bus 830 
vai. ryto ir 7 vai. vakaro. IXS.

Šv. Kazimiero parapijos 
ŽINIOS

Vysk. Jonas Ivanauskas 
iš Kauno aukos šv. Mišias ir 
sakys rekolekcijų pamokslą 
Šv. Kazimiero šventovėje 
šeštadienį, vasario 12, 5 v.p.p. 
Susitikimas su vyskupu kle
bonijoje po Mišių.

Šv. Kazimiero atlaidai ir 
pietūs - sekmadienį, kovo 6. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Montrealio lietuvių 
kredito unija


