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Valstybė ten - tauta visur
Viena amerikietė, ištekėjusi už lietuvio Gedi

mino ir paklausta, gal ir ji būsimam savo sūneliui norės 
suteikti Gedimino vardą, nė nemirktelėjusi atšovė: “No 
more Gediminas”...

TAI būdinga ne tik vardą parenkant. Tas “no mo
re” reiškia - pamirškit kas buvo. Atėjo tasai pri
sitaikymo laikas, kokio mes patys norėjom, gal 
laukėm, idealizavom?...Visko būta, o tie tautiniai lietu

viški vardai, dar kurį laiką vyravę ar slapstęsi po kitais 
vardais, antrosios išeivijos kartos praktiškai jau išimti iš 
vardyno. Kodėl taip įvyko, girdėti aiškinimai visur buvo 
tie patys - lengviau ištarti, patogiau, vaikai tarp draugų 
jausis savesni. Tai bene pirmas prisitaikymo žingsnis. Iš 
tikrųjų nieko naujo - pirmoji lietuviškos emigracijos 
banga keitė net pavardes, kad ne mums, o tiems ki
tiems būtų patogiau. Ivanauskas tapęs Evans, pramo
kęs angliškai, jau drąsiau galėjo sakyti, kad štai ir aš 
toks pat “American”. O kur dar papročiai, ypač 
didžiųjų švenčių laikotarpiu, Valentino dienos, “šaueri- 
ai”, vestuvės. Kartais čia įsimaišo ir kažkas lietuviško 
(dažniausiai šokiai, dainos), susidaro tokia kultūrinė 
mišrainė, lipdosi nepakartojamas išeivijos modelis. 
Balsų netrūksta, kad emigrantų arba išeivių vaikai - jau 
nebe išeiviai, jau kita bendruomenė. Imta juos vadinti 
lietuvių kilmės kanadiečiais ar amerikiečiais, tartum tai 
išspręstų susidariusių neaiškumų klausimą. O ta kilmė 
- tai kaip šešėlis saulei leidžiantis. Taigi, tokia tikrovė, 
ir nematyti jos negalim. Tačiau ji ir ne vaiduoklis, kurio 
reikėtų bijoti.

GIMTUOSIUS kraštus palikę ilgalaikiai emig
rantai, įsiliedami į gyvenamojo krašto kultūrą 
ir aplinką, normaliai praranda savo tautinio 
tapatumo spalvą, populiariai kalbant, nutausta. Nėra 

jokių - nei dabartinių, nei istorinių - duomenų, kurie 
rodytų, kad yra buvę kitaip. Emigrantų laukiantys kraš
tai pasitinka naujuosius ateivius su stipriais malūnais, 
kuriuos suka didžiuliai sparnai, kalba vadinami. Kana
doje, Australijoje, Amerikoje angliškoji, kitur ispaniš
koji. Šitokio triuškinančio vyksmo akivaizdoje, atrodo, 
etniniai poreiškiai daugiau sentimentas, negu koks 
reikšmingesnis užsiėmimas. Ir taip, ir ne. Taip, jeigu 
veikla bus tik sentimentu arba ambicija paremta. Ne - 
jeigu ji bus kam nors naudinga, jei, tarkim, lietuvybės 
išlaikymas bus parankus įrankis Lietuvai turėti masines 
atstovybes užsieniuose vykdyti tokiems uždaviniams, 
kuriuos geriau gali atlikti už tėvynės ribų įsikūrę tautie
čiai. Pvz. Izraelis yra maža valstybė, o žydų tauta - visa
me pasaulyje. Jau ir lietuvių yra visame pasaulyje, ir, at
rodo, jų vis daugiau bus. Reikia tik atidžiau žvelgti ir 
tinkamai įvertinti gerai organizuotas tautų diasporas; 
reikia mokytis iš tų, kurie ir be savos valstybės sugebėjo 
išlikti. Ryžtas būti savimi - tai viskas. Nei vardai, nei 
pavardės, net ir kalba nenuslopins to ryžto ir tautinio 
vaidmens, kurį galima atlikti Lietuvai. Žinoma, tik Lie
tuvai išeivija neturėtų būti praradimas, o išeivijai Lie
tuva - ne sudeginti tiltai. Č.S.

Amžinoji ugnis prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę Vytauto Didžiojo Karo muzie
jaus sodelyje Kaune. Lotyniškas įrašas “Redde quod debes” (atiduok ką privalai) iškaltas 
akmenyje Nuotr. S. Sajausko
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ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Jis susijęs su požiūriu į 

Landsbergio ir Brazausko 
priešpriešą. Brazauskininkai 
stengėsi kelti kompartijos 
nuopelnus kuriant Sąjūdį ir 
tolesnėje jo veikloje. Nenei
giant atskirų kompartijos 
narių geranoriškumo, vis 
dėlto negalima išleisti iš akių 
fakto, jog Sąjūdžio struktū
rose buvo įsitvirtinę nemaža 
tokių komunistų, kurie siekė 
ne Lietuvos išlaisvinimo, bet 
jos išlikimo SSRS sudėtyje.

1990 metais Lietuvoje 
buvo apie 40 tūkst. SSKP na
rių, kurių daugelis šaukėsi 
sovietų tankų, kad šie savo 
vikšrais sutraiškytų Lietuvos 
nepriklausomybę ir atkurtų 
“tarybų valdžią”.

Laimėjus nepriklauso
mybės šalininkams ir Lietu
vos kompartijai virtus 
LDDP, daugelį jos narių te
ko į nepriklausomybę “vary
ti rimbu”. Sąjūdis visą laiką 
spaudė Brazausko partiją,

kartais net labai. Dėl to šiai 
teko “verstis per galvą”, sku
biai keisti iškabą, kad visai 
nenusibaigtų. 1990 m. kovo 
11 d. akto paskelbimas (už jį 
brazauskininkai balsavo su
kandę dantis, nes nebuvo ką 
daryti) gerokai išgąsdino 
“draugus”, kurie siekė kont
roliuoti Sąjūdį, manipuliuoti 
tautos nacionaliniais jaus
mais, tikėdamiesi toliau vyk
dyti Maskvos diktuojamą 
politiką. Tikslo nepasiekę 
ėmė plūsti Sąjūdį.

Žinoma, kritiškomis Lie
tuvai dienomis jų nebuvo nei 
prie parlamento, nei prie ki
tų objektų. Jie nekūreno 
laužų, nedainavo, nesimel
dė, nelaikė sugrubusiomis 
nuo šalčio rankomis trispalvių.

Nepriklausomybės pa
skelbimą daugelis komunis
tų ignoravo, priešinosi sava
norių, krašto apsaugos, vals
tybės sienų, muitinių, kari
nės prievolės, policijos, vals
tybės saugumo, teismo įsta

tymų priėmimui, žodžiu, vi
saip stabdė valstybės kūrimo 
darbą. Ir vėliau visomis išga
lėmis priešinosi krašto eko
nomikos pertvarkai. Stengė
si išlaikyti bolševikinės siste
mos elementus: griūvančius 
kolchozus, pervadintus skam
biu bendrovių vardu (valdo
mų daugiausia senųjų “pred- 
sedatėlių”), griozdiškas ir 
Lietuvai nereikalingas ga
myklas, kurių produkcija ne
teko rinkos. Nežinia, kur bu
vo pradangintas žvejybos lai
vynas, bankų milijonai su gy
ventojų santaupomis ir kt.

Nepaisant viso to, buvę 
bolševizmo ideologai ir to
liau stengėsi įrodinėti, kad 
tik jų partija “grindė kelius 
Lietuvos laisvei ir nepriklau
somybei” (!). Ne tie, kurie tą 
kelią nuklojo savo kūnais, ne 
tie, kurie kentėjo saugumo 
rūsiuose, lageriuose, tremty
je, bet tie, kurie juos įdavi
nėjo, tardė, kankino, trėmė.

Nukelta j 2-ą psl.
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Musų daug, bet išblaškyti

Q I’d I IGIillAMI GYV1AJIMI:
Vilniaus Šv. Juozapo ku

nigų seminarijoje 2004 m. 
gruodžio 8 d. švęsta Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo iškilmė, prisi
mintos šios dogmos paskel
bimo 150-osios metinės. Tą 
dieną vyko trečiakurisų dia- 
konato ir kunigystės kandi
datūros skyrimai bei įvilktu- 
vės. Mišias aukojo Vilniaus 
arkivyskupas kardinolas A.J. 
BaČkis su kitais kunigais, jis 
pamoksle priminė Lurdo įvy
kį, pašaukimo prasmę kaip 
Dievo dovaną pasauliui. Po 
pamokslo buvo pašventintos 
ir įteiktos sutanos 12 semina
ristų, kurie priėmė diakona- 
to ir kunigystės kandidatūros 
skyrimus.

Septintoji katalikų dai
lininkų religinio meno paro
da Gloria Deo atidaryta 2004 
m. gruodžio 19 d. Mišiomis 
Šv. Pranciškaus Ksavero 
šventovėje. Atidarymo iškil
mės vyko Kauno jėzuitų vie
nuolyno salėje. Parodoje da
lyvavo 27 įvairių sričių meni
ninkai. Religinės parodos, 
rengiamos kasmet Kalėdų, 
Velykų ar Sekminių proga, 
tęsia prieškariu gyvavusią 
katalikų intelektualų sąjū
džio tradiciją, kai Kauno 
tarpdieciezinėje kunigų se
minarijoje 1935-1940 m. vei
kė Bažnytinio meno muzie
jus. Tradicija atgaivinta 1994 
m. menotyrininkės dr. L. 
Šinkūnaitės. Religinė paroda 
atidaryta ir Birštono sakrali
niame muziejuje.

Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) šventovė Kaune 
pradėjo švęsti savo 110 metų 
jubiliejų. Iki 2005 m. spalio 
numatyta plati sielovadinių 
bei kultūrinių renginių pro
grama, skirta ne tik Kauno 
įgulos kariams bei jų šei
moms, o ir plačiajai visuome
nei. Jubiliejaus atidarymo 
dieną Mišioms vadovavo vys
kupas emeritas Juozapas 
Preikšas, giedojo solistė Ire
na Milkevičiūtė su dukra. Po 
Mišių Kauno karininkų ra
movėje surengta adventinė 
popietė, kurioje žodį tarė 
Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius, 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
vadas pik. J. Marcinkus, 
šventovės rektorius kun. To
mas Karklys.

Kauno tvirtovės ka
riams skirta šventovė pradė
ta statyti 1891 m., po ketve- 

rių metu ji pašventinta sta
čiatikių Šv. Petro ir Povilo 
katedra (soboru). Nuo 1915 
m. joje vyko pamaldos vokie
čių kariuomenės kariams 
evangelikams. Ji perduota 
Kauno karinei įgulai 1919 m. 
šventovę pripažinus valsty
bės nuosavybe. 1941 m. ji nu
stojo buvusi kariuomenės 
sielovados centru; 1950 m. 
įsteigta Šv. Arkangelo Myko
lo parapija. Uždaryta 1962- 
1991 m., pastatas perduotas 
Dailės muziejui. Kauno 
miesto taryba šventovę grąži
no arkivyskupijos kurijai
1991 m., pirmos Mišios visų 
Lietuvos kariuomenės kari
nių struktūrų ir valstybės at
stovams buvo aukojamos
1992 m. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius ją paskyrė Lie
tuvos kariuomenės Kauno* 
įgulos reikmėms 1996 m.

Paminklinės Kristaus 
Prisikėlimo šventovės dedi
kacijos iškilmės įvyko 2004 
m. gruodžio 26 d. Joms vado
vavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke
vičius, dalyvavo kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, visi 
Lietuvos vyskupai bei 50 ku
nigų, prezidentas Valdas 
Adamkus, Kauno miesto va
dovai ir kiti pareigūnai, dau
giau kaip 5,000 tikinčiųjų. Ta 
proga atsiųsta Šventojo Tėvo 
sveikinimo telegrama. Para
pijos klebonas bei atstatymo 
tarybos vadovas kun. Vytau
tas Grigaravičius pamaldų 
pradžioje tarė žodį, primin
damas statybos sumanymo 
bei įgyvendinimo eigą. Po 
Mišių pasirašytas iškilmingas 
aktas, V. Adamkus savo kal
boje pažymėjo, kad ši šven
tovė yra Lietuvos pasididžia
vimas, nemirštančių Tautos 
vertybių simbolis.

Telšių vyskupijos kurija 
pranešė, kad 2004 m. gruo
džio 12-13 naktį, praėjus tik 
savaitei nuo Telšių katedros 
nusiaubimo, buvo įsilaužta į 
Palangos šventovę. Išniekin
tas Švč. Sakramentas - iš
plėštas tabernakulis, išimtos 
komuninės, iš monstrancijos 
išimta konsekruota ostija su 
lunula. Ostija sulaužyta, o jos 
dalys išbarstytos ant alto
riaus bei altoriaus laiptų. Lu
nula pavogta, šventovėje iš
laužtos ketverios durys, iš
plėštos ir sulaužytos visos 
aukų dėžutės, nusiaubta zak
ristija.

JUSTINAS BALTRUŠAITIS
Apie mūsų tautiečių gy

venimą užsienyje šiandieni
nėje Lietuvos spaudoje retai 
rasi kokią žinutę. Tik per ra
diją ir televiziją vis dažniau 
pasigirsta nemalonių žinių 
apie lietuvaičių, išvykusių 
užsienin, nusikaltimus įvai
riose šalyse. Kame nusikalti
mų šaknys, mums atsakymo 
toli ieškoti netenka. Nėra 
darbo tėvynėje, stovi apleisti 
fabrikai ir gamyklos. Dar ne
žinia kokios valstybės atsto
vų tai inicijuota. Traukia lie
tuvaičiai savo senolių keliais 
į svečias šalis, kur visiems 
užteko darbo ir uždarbiu bu
vo patenkinti. Pasiseka ir da
bar vienam kitam rasti dar
bą, bet atsiėmusį uždarbį 
skaudžiai apiplėšia savi už
sienio tautiečiai. Gal kai 
įstojome į ES, reikalai iš es
mės pagerės.

Norisi sužinoti, kiek mū
sų tautiečių gyvena pasaulio 
valstybėse. Malonu būtų pa
matyti statistikos leidinėlį. O 

Atgimimo laikotarpio klastotės 
Atkelta iš 1-mo psl.

• Vos ne per kiekvieną valstybės šventę iš
girsdavome vis naujų “argumentų”, kad net 
nuo keturiasdešimtųjų metų bolševikų parti
ja (iš tikrųjų okupantams padėjusi išnaikinti 
trečdalį lietuvių tautos) “išmintingai ir kryp
tingai” vedusi mus į laisvę ir nepriklauso
mybę. Ar gali būti didesnis istorijos klasto
jimas? Pakanka tik pavartyti ano meto (At
gimimo laikotarpio) laikraščius, kad įsiti
kintum, ką tada iš tikrųjų veikė “šlovingoji” 
partija, jos vadovai.

‘Negalėdami savo juodos praeities pa
versti balta (tai neįmanoma), bolševikai su
skato daryti nuolaidą - esą nepriklausomybę 
iškovoję ne jie vieni, bet visa tauta (taigi ir 
jie), suprask, ir tie, kurie laisvės kovotojus 
persekiojo, kankino, žudė, trėmė. Dar dau
giau. Neretai būdavo stengiamasi atsikratyti 
sunkiai bepakeliamos nusikaltimų ir nuodė
mių naštos, paverčiant atpirkimo ožiu pačią 
nepriklausomybę: ką jums davė toji nepri
klausomybė? (Atseit tik vargą ir bėdas). Tai 
buvo ne retorinis klausimas, bet vienas iš is
torijos klastojimo būdų.

Tautos atgimimo istorija buvo klastoja
ma perdėtai keliant ne vien Brazausko, bet 
ir kitų komunistų “nuopelnus”, nutylint jų 
tamsiuosius darbus. Minėtina Kazimiera 
Prunskienė, LSSR KGB I skyriaus agentė 
Šatrija (tai pripažino Aukščiausiasis Teis
mas, žr. Landsbergio straipsnį Į pagalbą 
nepriklausomam Lietuvos teismui..., XXI 
amžius, 2003 m. gegužės 23 d.), tuoj po ne
priklausomybės paskelbimo tapusi Ministrų 
Tarybos pirmininke, kuri savavališkai (vyk
dydama Maskvos norą), nepaisydama parla
mento draudimo, padidino kainas ir tuo da
vė pretekstą jedinstvininkams pulti parla
mentą. Tasai “triukas” vos nesibaigė didžiu
le tragedija. Bet tai vėliau stengtasi “pa
miršti”, lygiai kaip ir K. Prunskienės elgesį 
Sausio 13-osios naktį (paviešintą rašytojo 
Kazio Sajos), jos inicijuotą Kovo 11-osios 
nutarimų moratoriumą, naudingą tik Mask
vai. Panašiai stengtasi pamiršti Artūro Pau
lausko ir daugelio kitų žymių valstybės vei
kėjų bolševikinę praeitį. Bet juk tai irgi isto
rijos klastojimas.

Tačiau visus Atgimimo istorijos klastoji

mo rekordus viršijo Vytautas Petkevičius sa
vo Durnių laivu (Vilnius, 2003), knyga, skir
ta diskredituoti Lietuvos Sąjūdį, jo vadoybę 
ir jos vykdytą politiką, atvedusią Lietuvą į 
nepriklausomybę bei parengusią prielaidas 
jai įstoti į NATO ir Europos sąjungą.

Tai beveik atviras bolševiko prisipažini
mas neišsipildžius jo svajonei. Norint teisin
gai suprasti šios knygos tekstą, reikėtų dau
gelį sakinių pradėti žodžiais Bolševikų požiū
riu (supratimu ar pan.). Pagal knygos au
torių, geri tebuvo rusai, blogi - sąjūdininkai 
(išskyrus Vytautą Petkevičių). Žinoma, geri 
ir Burokevičius, Sniečkus... Esą visi Sąjūdžio 
vadovai dirbo KGB (išskyrus Vytautą Pet
kevičių), visi išdavinėjo (išskyrus tą patį Pet
kevičių). Klasikinis bolševikinio šmeižto 
šedevras!

(Zigmas Zinkevičius, Istorijos iškraipymai)

tokių išleidžiama visose vals
tybėse. Mūsų bibliotekos 
gauna lietuvių užsienyje iš
leistų įvairių informacijų lei
dinių su stambiomis klaido
mis. Gal dabar rezultatai lei
dyboje pagerėjo?

Iš mūsų šiandieninės 
spaudos nemažai sužinojo
me apie mūsų senų bičiulių 
žydų gyvenimą JAV. Kiek 
stambių fabrikantų, versli
ninkų, įvairių specialistų, 
milijonierių ir net bilijonie- 
rių - net stebėtis tenka. Ži
nome ir jų požiūrį į savo tė
vynę - Izraelį. Nors tos jų že
mės tik dėmelė žemėlapyje, 
o kokie galingi...

O kiek mūsų tautiečių 
nuo seno gyvena užsienyje, 
nežinome. Kiek ten stambių 
veikėjų: mokslininkų, fabri
kantų, milijonierių ir t.t. - ir
gi neteko girdėti. Nejaugi, 
kaip kas spėja mūsiškių dau
guma tik darbininkai ir “po- 
terininkai”? Neatrodo, kad 
tokių daug būtų. Pasigarsino 
ne vienas parvažiavęs į tėviš

kę gražiais darbais. Vienas 
pastatė tėviškėje mokyklą, 
kitas savo kaime išasfaltavo 
kelius, dar kitas atnaujino 
seną bažnytėlę ir t.t. Siūlau 
tuos tautiečius gražiai pa
gerbti, išleisti gražų periodi
nį leidinėlį, pristatantį visuo
menei lietuvių ir anglų kal
bomis tautiečius, padedan
čius tėviškei. Tai svarbu, pa
triotizmas kaip ir tik prasi
deda nuo mažų darbų. Rei
kėtų įamžinti fundatoriaus 
lentele ir jo pastatytą objek
tą. Deja, pasiūlymas nesu
laukė pritarimo, buvo nuty
lėtas. O kodėl — aišku nuo 
seno. Kaulydavo iš tautiečio 
pinigų tariamam svarbiam 
reikalui. O kai gaudavo... 
būdavo užmiršti tie svarbūs 
reikalai. Tai va dėl ko nenori
girti užsienio tautiečių už 
paramą tėviškei - neišvilioja 
pinigų tik savo asmeninei 
naudai. Nežinia kokio pat
riotinio švietimo ir auklėji
mo reikia dabartiniam mūsų
tautiečiui. Nukelta į 3-čią psl.

Naujai pašventinta atstatytoji Prisikėlimo 
šventovė Kaune

Nuotr. E. Katino

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Musų daug, bet išblaškyti

lAi SAVAITE LIETUVOJE

Atkelta iš 2-ro psl.
Dar apie statistiką. Mū

sų tautos demografinė būklė 
labai liūdna: mirimų skaičius 
jau senokai viršija gimimų 
skaičių. Nors nemalonu ma
tyti kas mūsų tautos laukia, 
bet nori nenori tenka kalbėti 
taip, kaip iš tikro yra. Paly
ginkim savo tautiečių gyve
nimą su žydų. Jeigu nuo jų 
atsiliekame, tai kodėl? Teko 
nugirsti tokį retorinį klausi
mą: kodėl Dievas jiems pa
deda, o mūsiškiams - ne? 
Mes statome milžiniškas 
šventoves, steigiame gran
dioziškas parapijas. Nema
žai kainuoja jų išlaikymas. 
Tuo tarpu žydai visur stato 
tradicinius, paprastus mal
dos namus, papuošia kiek iš
orę ir vidų. Ir neturi jie 
problemų nei su savo religi
ne bendruomene, nei su nu
tautėjimu. Tai už ką jiems 
Dievas dosnesnis?

Atrodo, jie ir poterinin- 
kai ne tokie dideli. Kai kas 
mano, kad jiems Dievas pa
deda už tai, kad jie labai ak
tyviai gina savo tėvynę - pa
žadėtąją žemę. O tuo tarpu 
lietuviai po kiekvieno karo 
praranda savo didžiausias 
teritorijas. Po II-jo Pasauli
nio karo netekome Suvalkų 
ir Gardino žemių, Prūsiją 
pasidalino rusai su lenkais. 
O mūsų kariai taip narsiai 
kovėsi Oriolo žemėje, vada
vo ir Klaipėdą. Atlaikė ar
šiausius mūšius su didelėmis 
aukomis. O ką gavo? Nieko, 
“pergalės šeimininkai” pasi
dalino žemę taip, kaip jiems 
patogiau. Taip buvo dėl to, 
kad neturėjome pasaulyje 
savo tautiečių tvirtos para
mos. Dabar ir mokinukui 
aišku, kad vien su poteriais 
nieko neišprašysi.

Nemalonu, kai girdime 
apie išvykusių į užsienį tau
tiečių nusikaltimus. Tokie 
rezultatai tai dėl to, kad tau
tiečiai iš užsienio nepadėjo 
mums atkurti savo pramo
nės - nėra darbo tėvynėje, 
reikia svetur duonos ieškoti. 
Tik karo pabėgėliams užsie
nio senbuviai padėjo įsikurti 
ir įsidarbinti. O kai tapome 

laisvi savo žemėje, pagalbos 
iš niekur nesulaukėme. Tik 
įvairūs veikėjai vienas per 
kitą instruktavo, kreipdami 
sau naudinga linkme.

Labai atkakliai reikalavo 
ir panaikinti mirties bausmę. 
O dar reikėjo palaukti, išnai
kinti recidivistus, sovietme
čio išaugintus, kurie nesu
naikinti vėliau atnešė Lietu
vai daug žalos ir skaudžių 
nelaimių. Niekas nesigilino į 
esamą būklę, visiems rūpėjo 
tik savi interesai. Tikrais 
Lietuvos patriotais tenka 
pripažinti nebent tik Valdą 
Adamkų ir Kazį Bobelį, gal 
ir dar vieną kitą.

Tačiau negali būti abe
jingas savo tautos likimui nė 
vienas pasaulio lietuvis, ypač 
aktualu dabar, kai tauta 
sparčiai artėja prie išnykimo 
ribos. Jeigu išnyks tauta, ne
liks nei ženklo, menančio ją 
buvus. Niekas nenorės jos 
net minėti, savo gerą vardą 
praradusios.

Nors žinotume, kas dau
gelį mūsų pastūmėjo į nusi
kaltimo kelią - prikalbėjo 
palikti dūlėti pramonės įmo
nės. Tikėkim, dabar ES pa
dedami atkursime normalų 
gyvenimą. Tada galėsime pa
sakyti, kad jokios pagalbos iš 

Atnaujintą paminklinę Prisikėlimo šventovę Kaune pašventi
no arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius 2004 m. 
gruodžio 26 dieną Nuotr. E. Katino

niekur mums nereikia.
Dabar belieka sužinoti, 

kiek yra mūsų tautiečių pa
saulyje? Gal mes būdami ES 
sustosime ėję į minusą? O 
kaip lietuviai užsienyje? Ar 
jų skaičius stabilus, gal tik 
svyruoja tarp pliuso ir minu
so? Teko nugirsti, kad jau 
nėra pasaulyje valstybės, ku
rioje negyventų lietuvių. Jei
gu būtume visi vieningi, būtų 
jėga. Bet užsienyje prastai 
mokoma mūsų jaunuomenė, 
o senimo kasmet vis mažėja. 
Galėtų dabar dažniau bend
rauti su Tėvyne išeivijos jau
noji karta, ekskursijas priim
ti sąlygos vis gerėja - dau
giau vietų atsiranda apsistoti 
ir apsigyventi. Negi pasauly
je tik vieninteliai lietuviai to
kie, kurie negerbia tėvų že
mės, papročių ir kalbos. Ši
tokius Mikalojus Daukša pa
vadino tokiais niekingais. 
Nebūkime tokiais, nes išnyk
sime kaip dūmas, nepalikda
mi pėdsako, kad žmonėmis 
buvę. Pasižiūrėkime, kiek 
mūsų ir ko esame verti.

Reikia tikėtis, tik gerai 
pažinę savo tėvynę, jos grožį, 
pamils lietuvaičiai ją taip, 
kaip Izraelio sūnūs savo tėvų 
žemę.

Premjeras Lenkijoje
Ministeris pirmininkas 

Algirdas Brazauskas sausio 27 
d. dalyvavo Lenkijoje vyku
siuose renginiuose, skirtuose 
Auschwitz-Birkenau lagerio 
Osviencime išlaisvinimo 60- 
mečiui paminėti. Si buvo vie
na didžiausių nacių koncent
racijos stovyklų, tapusių holo
kausto bei masinių žudynių 
simboliu. Iškilmės vyko prie 
paminklo “Tautų atmintis”, 
kur kalbėjo buvę lagerio kali
niai, perskaitytas Popiežiaus 
Jono Pauliaus II laiškas, pasi
sakė Lenkijos, Rusijos, Izrae
lio valstybių vadovai. Pasi
melsta už žuvusiuosius, už
degtos žvakės.

A. Brazausko vizito metu 
sausio 28 d. Varšuvoje įvyko 
dvišalis susitikimas su Lenki
jos ministeriu pirmininku Ma- 
reku Belka. Buvo aptariami 
įvairūs klausimai, kaip elek
tros jungtis, Via Baltica, Rail 
Baltica projektų įgyvendini
mas, tautinių mažumų po
reikiai.

Gerins pensijų sistemą
Lietuvos vyriausybė sau

sio 26 d. nutarė skirti 149.9 
mln. litų Rezervinio (Stabi
lizavimo) fondo lėšų pensijų 
sistemos reformai finansuoti. 
Tai numatyta 2005 m. valsty
bės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatyme. Šios 
lėšos bus pervedamos Valsty
binio socialinio draudimo 
fondo valdybai pagal jos nu
statytą programą.

Įvertinusi skolinimosi po
reikį 2005 metais, vyriausybė 
patvirtino nutarimo projektą, 
kuriuo Finansų ministerijai 
leidžiama per 2005 m. panau
doti iki 600 mln. litų Rezer
vinio fondo lėšų, kuriuos rei
kės iki 2005 m. gruodžio 31 d.

Patvirtino bloko uždarymą
Lietuvos vyriausybė pa

tvirtino Ignalinos atominės 
elektrinės jėgainės pirmojo ir 
antrojo blokų vartojimo nu
traukimo programą ir pavedė 
Ūkio ministerijai parengti bei 
patvirtinti šios programos įgy
vendinimo priemonių planą. 
Taip pat patikslinta Ignalinos 
AE pirmojo bloko veikos nu
traukimo programos antrojo 
ir trečiojo tarpsnio trukmė. 
Nuo 2005 iki 2009 m. vyks pa
sirengimas išmontuoti nerei
kalingus įrenginius, 2010- 
2030 m. - jų išmontavimas ir 
pastatų griovimas, teritorijos 
rekultivavimas.

Vykdant programą, fi
nansuojamą iš Europos sąjun
gos ir kitų paramos lėšų, bus 
tobulinama teisinė bazė, už
tikrinamas IAE veikimo nu
traukimo ir pirmojo bloko 
priežiūros tarnybų darbas, 
vykdomas panaudoto bran
duolinio kuro ir radioaktyvių 
atliekų tvarkymas. Ketinama 
pasirengti transeuropinių 
elektros ir dujų tinklų tie
simui bei požeminės dujų sau
gyklos statybai. Taip pat bus 
modernizuotas Ignalinos ir 
Visagino miesto vietinis ener
getikos ūkis, AB Lietuvos 
elektrinė.

Atsistatydina seimo 
vicepirmininkas

Seimo vicepirmininkas, 
Europos reikalų komiteto va
dovas Alfredas Pekeliūnas 

pareiškė pasiruošęs atsistaty
dinti iš pareigų, nes dėl jo 
atostogų kilusio skandalo nu
kentėjo koalicijos įvaizdis. 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas pripažino, kad A. 
Pekeliūnui pritrūko “politinės 
brandos, kompetencijos ir 
kartais - išmintingumo”.

Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija, nagrinėjusi 
pastarojo išvykimą atostogų į 
Italiją seimo sesijos metu, ra
do galimą jo viešųjų ir priva
čių interesų konfliktą. Jis ke
lionės metu susitikęs su Ita
lijos firmos “Recom” atsto
vais, aptaręs Panevėžio ap
skričiai aktualią modernaus 
sąvartyno statybą. Į Italiją jis 
skrido lėktuvu, užsakytu 
bendrovės “Panevėžio keliai”, 
kuri suinteresuota gauti pel
ningą užsakymą įrengti naują 
sąvartyną. Galimos ir A. Pe
keliūno sąsajos su KGB.

Sausio 26 d. LGTIC ži
niomis, seimo valdyba pritarė 
A. Pekeliūno komandiruotei į 
Liuksemburgo Didžiąją Her
cogystę vasario 8-10 d.d. ES 
valstybių parlamentų Euro
pos reikalų komitetų konfe
rencijos parengiamajam po
sėdžiui.

Komisija pradės darbą
Į pirmąjį posėdį sausio 

pabaigoje rinksis seimo su
daryta laikinoji tyrimo komi
sija užsienio reikalų ministe- 
rio Antano Valionio, Vals
tybės saugumo departamento 
(VSD) generalinio direkto
riaus Arvydo Pociaus ir seimo 
vicepirmininko Alfredo Peke
liūno galimiems ryšiams su 
KGB ištirti. Komisijos pirmi
ninko Skirmanto Pabedinsko 
teigimu, darbas prasidės, kai 
paskelbus “Valstybės žiniose” 
oficialiai įsigalios seimo pri
imtas nutarimas dėl komisijos 
sudarymo.

Jai renkami nariai, turin
tys teisę dirbti su valstybės 
paslaptimis. Komisijos narių 
turi būti 12 pagal proporcinio 
atstovavimo frakcijoms prin
cipą. Komisija įpareigota įver
tinti KGB atsargos karininkų 
statusą, nustatyti, kokiomis 
aplinkybėmis minėti trys pa
reigūnai buvo įtraukti į sovi
etų saugumo rezervo sąrašus, 
ar jų buvimas dabartinėse pa
reigose nekelia grėsmės vals
tybinio saugumo interesams.

Užtariami politikai
Seimo pirmininkas Artū

ras Paulauskas ELTAI teigė, 
jog priklausymas KGB rezer
vui ir lojalumas Lietuvai yra 
etiškai suderinami dalykai, 
nes žmonės keičiasi, atgailau
ja ir gali peržiūrėti vertybes, 
apsispręsti, kad klydo ir dabar 
yra ištikimi Lietuvai. Anks
čiau trūko įstatymų, kuriais 
remiantis galima nustatyti ir 
įvertinti neetišką elgesį. Da
bar Valstybės tarnybos įsta
tyme įtvirtinti septyni etikos 
principai, taikomi tiek poli
tikams, tiek tarnautojams.

A. Paulauskas taip pat 
pareiškė, jog Specialiųjų tyri
mų tarnybos (STT) reikalinga 
sunaikinti korupcijos sistemą, 
korupcijos priežastys, o tam 
reikalingi labai aukšto profe
sionalumo specialistai. “STT 
iki tokio lygio kol kas dar nėra 
pakilusi”. RSJ
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Taip kalbėjo rektorius
Kauno kunigų seminarijos rektoriaus kun. lie. Aurelijaus Žukausko 

kalba, pasakyta seminarijos 140—ties metų jubiliejaus proga 2004.XII.6
Malonu pasveikinti vi

sus, susirinkusius Į jubilieji
nę Kauno kunigų seminari
jos šventę. Pasveikinti ir pa
sidžiaugti, nes, nors ir juo
siama aukštos mūro sienos, 
tarytum atskirta nuo pasau
lio, ji, ALMA MATER, bu
vo ir yra dalis audinio, kurį 
Didysis Audėjas audžia tau
tos istorijos staklėmis. Čia 
randame tuos pačius met
menis ir spalvas, kuriomis 
ženklinamas dvasinis ir kul
tūrinis Lietuvos žemėlapis. 
Šiai ugdymo ir mokymo 
įstaigai laikas nepašykštėjo 
įvairiausių išbandymų. Dra
matiška pradžia suformavo 
dvasininkijos nuostatą, išsa
kytą paskutinio Varnių se
minarijos rektoriaus kun. 
Juozapo Silvestro Dovydai
čio žodžiais: “Aš esu ne tik 
kunigas, kuris myli savo ti
kėjimą, bet ir lietuvis, kuris 
yra pasirengęs pirmas pa
dėti galvą už tėvynę”. Įga
vusi pradžią ši patriotizmo 
banga išaugino ne vieną 
tautinio atgimimo milžiną.

Vėliau buvusį kūrybinį 
Seminarijos augimo laiko
tarpį keitė Stalino emisaro 
Lietuvoje Nikolajaus Pozd- 
niakovo ciniškas tvirtini
mas, jog po metų, kitų Ka
talikų Bažnyčios Lietuvoje 
nebeliksią. Pasak prof. Pra
no Kuraičio, tada, soviet
mečiu, gyvenimas Semina
rijoje prilygo gyvenimui ant 

ugnikalnio: nežinia kurią 
akimirką vulkanas galėjo iš
siveržti ir viską nušluoti. 
Daugiau kaip penkiasde
šimt metų jis grasė Semina
rijos auklėtiniams ir kuni
gams profesoriams fizinė
mis bei vidinėmis represijo
mis. Galiausiai, atlaikiusi 
rūsčius istorijos išmėgini
mus, peržengusi tūkstant
mečio ribą ir nepraradusi 
savasties, Seminarija pasi
tinka nevienareikšmių nau
jų išbandymų tikratį.

Kita priežastis, lei
džianti šiandien džiaugtis, 
yra žmonės, kurie per visą 
šios Bažnytinės institucijos 
gyvavimo laikotarpį dirbo 

ne vien uždarą, siauram 
žmonių ratui skirtą darbą, 
bet ir visa esybe buvo įnikę 
į gimtosios kalbos tyrinėji
mą, europinės kultūros ak- 
limatizavimą Lietuvoje bei 

naujosios inteligentijos ug
dymą. Tai žmonės, kurie 
kūrė ir puoselėjo religinį- 
tautinį sąmoningumą. Pa
sak kun. Stasio Ylos, “...be 
jų gal nebūtų buvę Aušros 
nei Varpo, juoba Apžvalgos 
ir Tėvynės sargo. Ar būtų 
buvęs Jakštas, Jaunius, 
Maironis, Vaižgantas? Bū
tent šita aplinkuma paren
gė tuos, kurie vėliau nepasi
davė ir nepriėmė sovietiza
cijos žaidimo taisyklių, 
tuos, kurie, nepaklusdami 
primetamai tiesai, darė įta
ką svarbiems procesams. 
Juos buvo pasiryžta išgry
ninti ir vykdyti. Tikslas vi
siems suprantamas ir aiškus

- jis reiškė laisvę”.
Seminarijos savasčiai 

kurti ir ją išlaikyti daug jėgų 
skyrė: mons. Pranciškus Ta
mulevičius, a.a. ilgametis 
Seminarijos rektorius kun. 

dr. Viktoras Butkus, vysk. 
Vladislovas Michelevičius 
(tada dar kunigas), mons. 
Algirdas Turčinskas, prel. 
Vytautas Vaičiūnas, kan. 
Algirdas Kajackas, mons. 
Vytautas Sidaras. Svarbus, 
neužmirštamas ilgamečių 
ūkio dalies darbuotojų a.a 
Vytauto Belecko ir Jono 
Mazuraičio, virtuvės dar
buotojų O. Pusvaškytės, se
selių Angelės Kletkutės, 
Teresės Gudelytės triūsas. 
Šį sąrašą gali tęsti daugelis 
kitų garbių ir Seminarijai 
nusipelniusių žmonių var
dų. Visus juos sieja neiš
blėstantis pasaulėžiūrinis 
rūpestis - kunigystės idealo 
puoselėjimas.

Šiandieninė Seminari
jos aplinkuma apima žmo
giškąją kultūrinę, bažnyti- 
nę-sielovadinę ir akademi
nę puses. Joje susipynę sun
kumai ir galimybės, neigia
mybės ir vilties blyksniai, 
kliūtys ir palengvinimai, 
kaip ir evangeliniame lau
ke, kuriame pasėti auga ir 
kviečiai, ir raugės (Mt 13, 
24). Esamus sunkumus 
bandome įveikti viltimi ir ti
kėjimu. Džiaugiamės jau
nuoliais, kurie supranta tar
naujamosios kunigystės es
mę ir misiją, nuoširdžiai ir 
su atsidavimu jai ruošiasi. 
Džiaugiamės galį būti atviri 
miesto visuomenei. Ir ne tik 
atviri... Visavertis klierikų 
įsijungimas į Vytauto Di
džiojo uiversiteto studentų 
gretas, jų darbas slaugos li
goninėje, nepilnamečių ko
lonijoje, psichiatrinėje ligo
ninėje, vaikų dienos centre 

parodo tarnaujamosios ku
nigystės esmę tokia forma, 
kuri aiškiausiai nusako ir 
atskleidžia pačios Bažny
čios pagrindinį vaidmenį, 
jos ryšį su žmogumi ir pa
sauliu.

Kunigas Mario Casco- 
ne straipsnyje Kunigai tarp 
Evangelijos ir šiandienos 
kultūros: iššūkio vaisingu
mas šiandieninio kunigo 
identitetą ir misiją nusako 
taip: ‘Kunigo buvimas bet 
kokioje epochoje visuomet 
buvo ir bus paradoksalus, 
būtent dėl šito jis ir žavi. 
Kunigas privalo įkūnyti 
Kristų ir vis dėlto likti žmo
gumi; rūpintis šio pasaulio 
dalykais ir vis dėlto juos 
pranokti; gyventi laike, ta
čiau žvelgti į amžinybę; gy
venti vienas, tačiau visuo
met būti supamas žmonių; 
priklausyti visiems, tačiau 
nė vienam išskirtinai. Šitoks 
jo buvimo būdas iš tiesų yra 
išskirtinis ir padarantis jį 
Gerosios Naujienos, meilės 
ir vilties nešėju tiems, kurie 
yra nuskriausti ir nuliūdę 
mūsų dienų pasaulyje.’ Šie 
žodžiai paantrina Popie
žiaus Jono Pauliaus II “Pas
tores dabo vobis”, doku
mento dėl kunigų ugdymo 
šiuolaikiniame pasaulyje, 
pagrindinę mintį: ‘Egzis
tuoja vienas nekintamas 
kunigo esybės bruožas: ryt
dienos kunigas ne mažiau 
negu šiandienykštis turi bū
ti panašus į Kristų’ (Pdv 5). 
Su tokia nuostata, tokiu lū
kesčiu šiandien gyvenama 
ir dirbama kunigų semina
rijoje.

Laukžemės šventovė netoli Darbėnų, Kretingos apskrityje
Nuotr. Č. Jonio

Kelyje į Golgotą
Daugsyk nukryžiuota, 
Liūdinti, sava ir svetima, 
Erškėčiuotąją kančios karūną 
Paėmė iš Kristaus Lietuva. 
Į Golgotą
Sunkų kryžių nešam - 
Aš ir tu, ir mes visi.
Vardą Lietuvos
Mūs protėviai
Prie Nemuno įrašė 
Žalgirio aukos krauju... 
Einam sunkiai -
Kojas skaudžiai žeidžia 
Netektis ir neviltis pilka —

Ar kančia, kurti tamsi belangė? 
Ar be prošvaisčių diena?
Saukia paskutinei vakarienei 
Protėvių kalnely baltos vėlės, 
Svyra kryžiai samanom apžėlę, 
Krinta ant šviežių kapų ilgais šešėliais... 
Nešam ant pečių
Mes Lietuvą kaip kryžių.
Pastatysim ant aukščiausio,
Ant didžiausio kalno,
Kad matytų visos žalios girios 
Ir pilki arimai, ir rugių laukai, 
Kad regėtų skubantys pro šalį 
Klumpantys kely tautos vaikai.

ZUZANA STUNŽĖNIENĖ, Ukmergė, Lietuva

Bį TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

♦ tautinės-krikščioniškos minties straipsnius...
♦ išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 

pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...

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

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

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

mailto:tevzib@pathcom.com
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Šventojo Rašto diena
Biblijos draugijos 200 metų sukaktis Lietuvoje

A. GARMUTĖ
2004-aisiais suėjo 200 

metų nuo Didžiojoje Brita
nijoje (Velse) įsteigtos pir
mosios Biblijos - Sv. Rašto 
draugijos. Sukaktį minėjo vi
sas pasaulis. Lietuva jos taip 
pat nepraleido ir Vilniaus 
“Vašingtono aikštės galerijo
je” suorganizavo vaikų bei 
moksleivių piešinių parodą 
“Biblija - jėga”, taip pat var
žytines. Be to, Mažojoje stu
dijoje buvo skaitomi atrinkti 
moksleivių rašiniai Biblijos 
tema.

Ekumeniniame renginy
je dalyvavo šešių krikščioniš
kų konfesijų vadovai, atsto

Kairėje — varžytinių vadovas dr. M. Adomėnas, dešinėje — 
žurnalistas ir dailininkas V. Žukas. Ant stalelio “Betliejaus 
žvaigždė” Nuotr. K. Puloko

Kairėje - Biblijos draugijos pirmininkas kun. V. Aliulis, MIC, 
viduryje - varžytinių vadovas d r. M. Adomėnas, už jo, 
dešinėje - žurnalistas dailininkas V. Žukas Nuotr. K. Puloko

vai: katalikų vyskupas Jonas 
Ivanauskas, liuteronų vysku
pas Mindaugas Sabutis su 
žmona, reformatų generali
nis superintendentas kuni
gas Rimas Mikalauskas ir 
kunigas Tomas Šernas, sta
čiatikių arkivyskupo atstovas 
kunigas Vitalijus Karikovas 
su žmona, Gideono brolių 
vadovas Lietuvoje Arnoldas 
Matijošius. Renginyje daly
vavo taip pat seimo narė 
Dangutė Mikutienė, Pasau
lio lietuvių kultūrinių ryšių 
centro direktorė Janina La- 
niauskienė, būrys užsienio 
svečių, tarp jų - Norvegijos 
ambasadorius su žmona, 
tarptautinės anglų kalba kal

bančios bendruomenės ku
nigas Chris Quello su žmona 
ir kt. Svečius pasveikino Bib
lijos draugijos prezidentas 
kunigas Vaclovas Aliulis, 
MIC, draugijos pirmininkas 
dr. Mykolas Mikalajūnas, 
seimo pirmininko žmona Jo
lanta Paulauskienė, galerijos 
savininkas žurnalistas ir dai
lininkas Vaidotas Žukas.

Piešinių parodai iš visos 
Lietuvos (didelių, mažų mo
kyklų) buvo atsiųsta keli 
šimtai. (Už skatinimą daly
vauti, atranką, ačiū tikybos 
ir dailės mokytojams, kate
chetikos centrams regionuo
se). Galutinai atrinkta 68 - 
jie ir buvo parodyti galerijo
je, dalyvavo varžytinėse. Pa
vadinimai atskleidžia platų 
domėjimąsi Biblija, jos temų 
įvairovę. Pavyzdžiui, “Vero
nika nušluosto Jėzaus vei
dą”, “Pasaulio sutvėrimas. 
Pirmoji diena”, “Apreiški
mas Marijai”, “Gundymas 
rojuje”, “Kristaus kančia”, 
“Nojus”, “Dievas sukuria 
šviesą”, “Pranašas”, “Tek- 
nibžda vandenyse gyvūnų...” 
(Pr 1,20), “Mozė ir Dešimt 
Dievo įsakymų”, “Turtuolis 
ir Lozorius”, “Jėzus joja į Je
ruzalę”, “Jėzus miršta ant 
kryžiaus” ir 1.1. Bent keli 
skirti pasaulio sukūrimo te
mai, taip pat keli be pavadi
nimo.

Piešėjai suskirstyti pagal 
amžių - nuo 7 iki 17 metų; 
laimėtojų išrinkta penkioli
ka. Varžytinėms vadovavo 
dr. Mantas Adomėnas, nese
niai sugrįžęs iš studijų Kem- 
bridže (dabar Pilietinės vi
suomenės instituto vadovas).

Piešiniai traukė savo 
nuoširdumu, spalvingumu, 
tikrumu, kai kurie - profe
sionalumu, sąsajom su mūsų 
valstybės ženklais. Štai antrą 
vietą laimėjęs dešimtmetis 
Martynas Paukštys iš Jankų 
mokyklos (Kazlų rąj.), vaiz
duodamas Dešimt Dievo 
įsakymų rankose laikantį 
Mozę, apvilko jį apdaru su 
mūsų trispalvės spalvomis. 
Profesionalumu patraukė 
taip pat antrą vietą laimėjęs 
septyniolikametės Margari
tos Simkovič iš Švenčionių 
“Raižinys”, vaizduojantis

Kairėje - seimo pirmininko žmona J. Paulauskienė, dešinėje - 
Lietuvių liuteronų vyskupas M. Sabutis Nuotr. K. Puloko

angelą su trimitu. Arba aud
ros nuotaiką gyvai pertei
kiantis pirmą vietą laimėju
sių dviejų dešimtmečių vil
niečių - Dovilės Gečaitės ir 
Emilijos Rimkutės - pieši
nys su psalmės eilutėmis: 
“Kai tu vandenims pagrū
mojai, jie bėgo, traukėsi /.../” 
Didžiausio dėmesio susilau
kė “Betliejaus žvaigždė”, ap
dovanota specialiu prizu. 
Jos autorė - septyniolikame
tė Rūta Tamošaitytė, Gražiš
kių (Vilkaviškio raj.) viduri
nės mokyklos mokinė. Ji 
“Žvaigždę” sukūrė iš įvai
raus dydžio formų makaro
nų, nudažytų ruda spalva.

Varžytinėse mokėti rei
kėjo ne litais, o Biblijomis. 
(Pradinė kiekvieno kūrinio 
kaina - viena Biblija, 52 Lt). 
Tačiau liuteronų vyskupo M. 
Sabučio ir katedros admi
nistratoriaus kun. R. Dovei
kos karštas noras “Žvaigž
dę” turėti jos kainą padidino 
iki 53 Biblijų (apie 2650 Lt). 
Kartu su kitais moksleivių 
paveikslais “Žvaigždę” par
sinešė katedros administra
torius kun. R. Doveika.

Iš viso per varžytines 
2004 m. gruodžio 10 d., buvo 
parduota 40 darbų ir gauta 
beveik 10,000 Lt. Už šias lė
šas numatyta nupirkti Bibli
jų mokymo ir globos na
mams, jų visai neturintiems.

(Tokių iki varžytinių buvo 
850).

Sukakties renginiu, ypač 
vėliau sumanytu, sėkmingo
mis varžytinėmis patenkinti 
buvo ir organizatoriai, ir da
lyviai. Dauguma pastarųjų - 
ne tik laimėtojai - apdova
noti vertingomis knygomis. 
Antai Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus laureatams 
padovanojo (pasirašė) 25 sa
vo knygas Be nutylėjimų. Ki
tas rėmėjas - Norvegų am
basada, apdovanojusi kny
gomis anglų kalba apie vi
kingus, prof. K. Prunskienė 
- savo sudarytu albumu Lie
tuvos moterys.

Dosni buvo ir leidykla 
“Alma Litera”, paskyrusi ne 
vieną albumą, žinyną. Be šių 
pagrindinių rėmėjų buvo dar 
seimo narys G. Jakavonis, 
apdovanojęs (ne tik kny
gomis) penkis... dzūkus, o 
seimo narys Č. Juršėnas — 
savo šaržų knygutėmis, lei
dykla “Eugrimas” - kny
gomis Biblijos tematika.

Gražus, šviesus ir retas 
renginys mūsų pasimaišiu
siame, kupiname pirkimų, 
lakstymų, siūlymų laikotar
pyje. Ačiū rengėjams, atlikė
jams. Ir teateinie Biblijos jė
ga, juk mes taip trokštame 
stiprios rankos...

Perspėjanti nelaimė
Dr. JONAS KUNCA

Stipraus žemės drebėjimo sukelta milžiniška 
banga nuniokojo Indijos vandenyno pakrantes. 
Pagal JT, žuvo apie 175,000 žmonių. Be pastogės ir 
maisto liko apie 2 milijonai. Nušluoti ištisi miestai. 
Išardyti keliai neleidžia susisiekti su pagalbos rei
kalingais gyventojais. Telefonas neveikia. Tokios 
apimties katastrofos niekas nėra matęs.

Pasaulis suprato, kad žmonija yra viena šeima 
ir nedelsdamas per savaitę suaukojo 3.5 bilijono 
dolerių. Tik JAV iš pradžių paskyrė pagalbai juo
kingai mažą sumą, bet pretendavo vadovauti gel
bėjimo akcijai, atseit, padėti išdalinti paramą ir, 
aišku, nustatyti su kokiom korporacijom pasirašyti 
atstatymo darbų sutartis. Bet išgirdusios nemalo
nią JT pastabą apie “stingy” turtingas šalis, prisi

žadėjo padidinti savo įnašą bent 10 kartų.
Indonezijoj įvyko valstybių vadų pasitarimai 

apie nukentėjusių kraštų atstatymą. Akcijai vado
vauja, kaip ir priklauso, JT, nes Amerika kitos šalys 
nebetiki po neišpildyto pažado atstatyti sugriautą 
Afganistaną ir dėl nelegalios karinės intervencijos 
Irake.

Atstatymą apsunkina nukentėjusių valstybių 
menkas organizuotumas ir korupcija. Patiems da
vėjams teks prižiūrėti, kad suaukotos sumos būtų 
pilnai panaudotos tik atstatymo darbams ir pagal
bai jos reikalingiems.

Globalinės apimties katastrofa sukėlė žmoni
jos solidarumą. Ji primena, koks bejėgis yra tas 
protaujantis išdidus žmogus, kuris betgi dažnai ne
suvokia savo vietos šitoje planetoje. Išleidžiama 
šimtai bilijonų žudymo priemonių (ginklų) gamy
bai, antiraketinėms raketoms, kurios neveikia. 
Nežinom su kuo ir dėl ko bus kariaujama.

Šiuo metu planetoj gyvena 6 bin. žmonių. Jų 
skaičius greitai auga, ir prieš šio šimtmečio vidurį 
turėsime jau 9 bin. Laikas prisiminti, jog maisto ir 
geriamo vandens ištekliai yra riboti. Pasikeitus kli
matui jie gali dar sumenkėti. Tokią demografinę 
eksploziją reiktų pristabdyti. Neracionalu pagim
dyti 8 vaikučius, kurie po to mirs iš bado, ar nuo li
gų dėl menkos medicininės priežiūros. Tuo tarpu 
pažangesnėse valstybėse gimimų skaičius sumažė
jo tiek, kad gresia europiečių kultūros tęstinumui. 
Nors vengiama kalbėti apie šitas problemas, bet 
jos yra realios ir pačios neišsispręs.

Visų pirma reikėtų pagerinti gyvenimą nu
skurdusiose šalyse, kur žmonėms trūksta išsilavini
mo. Daugiausia žada ne piniginės dovanos, bet ge
ros mokyklos šitoje pasaulio dalyje, kur yra derlin
gų žemių ir kitų išteklių, kurių žmonės nesugeba 
išnaudoti. Baisioji nelaimė primygtinai siūlo žmo
nijai pamąstyti ir gal pakeisti savo elgesį.
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Masu IIV YV1JI ----------- ------ ILIETUVIŲ TELKINIUOŠeĮ

4-TOJI DEMONSTRACIJA
Ketvirtą protesto akciją, 

kuriame tautininkai protesta
vo prieš priėjimo prie archyvą 
apribojimo, sausio 26 d. prie 
prezidentūros surengė trijų 
nedidelių tautinių partijų at
stovai. Jie ragino prezidentą 
Valdą Adamkų nevykti į 
Maskvą, kur gegužės 9 d. ren
giamos pergalės prieš nacių 
Vokietiją Antrajame pasauli
niame kare 60-ųjų metinės. 
Demonstracijoje buvo apie 50 
žmonių, tarp kurių ir Kovo 
11-sios akto signataras, Na
cionalinės centro partijos 
pirmininkas Romualdas Ozo
las bei Lietuvių tautininkų są
jungos Vilniaus valdybos pir
mininkas Gintaras Songaila, 
žinomas disidentas Antanas 
Terleckas. Demonstrantai 
taip pat prašė prezidentą ini
cijuoti prieštaringų vertinimų 
sukėlusio Dokumentų ir ar
chyvų įstatymo, nustatančio 
70 m. apribojimą susipažinti 
su buvusių sovietų slaptųjų 
tarnybų dokumentais, pa
taisas. Šiuo metu prezidentas 
poilsiauja Meksikoje, praneša 
OMNI-BNS.

ES PARAMA ŠVIETIMUI
Iš Europos sąjungos (ES) 

struktūrinių fondų 27 mln. 
litų parama skiriama dešim
čiai švietimo ir profesinio 
mokymo sistemos projektų 
finansavimui, praneša LGT- 
IC. Didžioji dalis projektų 
padės sukurti arba moder
nizuoti įvairių profesijų spe
cialistų (statybininkų, žemės 
ūkio specialistų, miško dar
bininkų, ugniagesių-gelbėto
jų, mėsos perdirbėjų) prak
tinio mokymo bazes, atnau
jinti specialistų rengimui bū
tiną įrangą. Dešimt projektų, 
kuriems skirta parama, bus 
įgyvendinami Kaune, Plun
gėje, Šiaulių rajone, Skuode, 
Tauragėje ir Vilniuje.

TERMINŲ BANKAS
Seimo galerijoje sausio 

26 d. vyko Lietuvos terminų 
banko sutiktuvės. Tai bendra 
valstybės institucijų informa
cinė sistema, kurioje kaupia
ma valstybės teisės aktų ter
minija. Vadinamą terminų 
banką kuria Valstybinė lie
tuvių kalbos komisija kartu su 
Lietuvos seimo kanceliarija. 
Jame ministerijos, departa
mentai, vyriausybės įstaigos, 
seimas ir jam atskaitingos 
institucijos, turinčios savo ter
minijos komisijas, yra įgalio
tos kaupti ir tvarkyti savo pri
žiūrimų sričių visų teisės aktų 
terminiją. Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos Svetimžo
džių skyriaus vedėjos Audros 
Ivanauskienės teigimu, Ter
minų banke jau kaupiami 
mokslo, technikos, meno ir 
kitų sričių terminai su išsami
ais jų aprašais. Lietuvių kal
bos komisija yra atsakinga už 
duomenų tvarkymą, seimo 
kanceliarija rūpinasi techni
ne puse. Terminų bankas bus 
prieinamas kiekvienam inter
neto vartotojui, šia informa
cine sistema galės laisvai nau
dotis ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje dirbantys vertėjai, 
teisininkai, mokslo, techni
kos, meno bei kitų sričių spe
cialistai, rašo ELTA-DELFI.

TURIZMO PARODA 
ISPANIJOJE

Madrido parodų centre 
sausio 26-30 d.d. vyko stam
biausia Ispanijoje tarptautinė 
turizmo mugė FITUR, kur 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
turizmo verslo atstovai savo 
įmones pateikia jungtiniame 
Baltijos šalių kioske. Pirmą 
kartą parodoje iš Lietuvos da
lyvavo penkios turizmo agen
tūros: “Krantas travel”, “Lie
tuviškos atostogos”, West ex
press”, “Liturimex” ir “Delta 
tours”, taip pat Klaipėdos tu
rizmo ir kultūros informacijos 
centras. Parodoje atstovauja
ma ir Lietuvos valstybiniam 
turizmo departamentui. 2004 
metais FITUR parodoje daly
vavo daugiau kaip 11,000 
įmonių iš 170 pasaulio šalių 
su 757 “stendai”. Parodą ap
lankė per 46 tūkst. lankytojų, 
praneša URM.
TURTO DEKLARAVIMAS

Iki šių metų gegužės 1 d. 
Lietuvos gyventojai privalo 
pateikti Valstybinei mokesčių 
inspekcijai (VMI), kokį turtą 
jie turėjo 2003 metų gruodžio 
31 d. Kaip skelbia BNS-DEL- 
FI, deklaruoti turtą turėtų 
50,000-60,000 gyventojų. Lig 
šiol VMI gavo tik apie 1,000 
turto deklaravimo dokumen
tų. Pranešti VMI apie turtą 
neturi jau įregistravusieji būs
tus ir neturintys didesnių kaip 
50,000 litų santaupų. Dekla
raciją turi pateikti kiekvienas, 
iki minėtos datos iš bankų ar 
fizinių asmenų pasiskolinęs 
arba paskolinęs daugiau kaip 
2,000 litų. Taip pat žinias apie 
savo turtą privalo tie, kurie 
2003 m. pabaigoje turėjo dar 
neįregistruoto nekilnojamojo 
turto ar nebaigtų statinių, ar 
daugiau kaip 50,000 litų san
taupas, brangesnius kaip 
10,000 litų meno kūrinius ir 
juvelyrinius dirbinius. Palygi
nę deklaruota turtą ir duome
nis apie gautas pajamas, mo
kesčių inspektoriai galės išsi
aiškinti, ar žmogus gavo nele
galių pajamų, ir jas apmo
kestinti.

AUGA MUITINĖS 
PAJAMOS

Per 2004 metus Lietuvos 
muitinė į valstybės biudžetą 
surinko 2.3 bin. litų muitų ir 
mokesčių. Tai yra 33% dau
giau negu buvo surinkta per 
2003 metus, rašo ELTA- 
DELFI. Pajamų surinkimo 
planas įvykdytas 98%, pridė
tinės vertės mokesčio surinki
mo planas - 97%, akcizų - 
107%, muitų - 93%. Per 2004 
metus Lietuvos muitinėje 
papildomai priskaičiuota dau
giau kaip 15 mln. litų mokes
čių, išieškota - 4.7 mln. litų 
mokesčių. Muitinės depar
tamento generalinis direkto
rius Rimutis Klevečka 
pranešė, kad daugiausia mo
kesčių priskaičiavo ir išieško
jo Vilniaus, Kauno ir Klaipė
dos teritorinės muitinės. Di
džiausią papildomai apskai
čiuotų mokesčių dalį sudarė 
mokesčiai, susiję su prekių 
muitinės vertės pažeidimais - 
6.5 mln. litų, arba 42.8% 
papildomai apskaičiuotų mo
kesčių. RSJ

Kun. Arūno Brazausko, OFM, primicijose Ontario Hamiltone dalyvavę: (iš k.) diak. Kazimieras 
Ambrozaitis, kun. Petras Šarka, OFM, kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, kun. Arūnas Brazauskas, 
OFM, kun. Audrius Šarka, OFM, kun. Julius Sasnauskas, OFM, kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, prel. Jonas Staškevičius, seselė Paulė, primicianto sesuo Vilma, seselė Loreta

Nuotr. R. Choromanskytės

Edmonton, ALTA
EDMONTONO LIETU

VIŲ BENDRUOMENĖ atsiun
tė $1,000 našlaičių kaimui “Vai
ko tėviškės namai” paremti. 
Kaimas yra Vilkaviškio vysku
pijos globoje. Jie daro viską, ką 
gali, kad kaimelis gyvuotų, ta
čiau valdžios teikiamos para
mos nepakanka, didesnę dalį 
išlaidų tenka surinkti iš aukoto
jų. Edmontono lietuvių bend
ruomenė, kuriai pirmininkauja 
Kostas Žolpis, yra stipri ir nuo
latinė rėmėja. Vilkaviškio vys
kupijos vardu nuoširdžiai dėko
jame Edmontono ir apylinkės 
aukotojams už tokią dosnią pa
galbą. Aukas galima siųsti An- 
gelikai Sungailienei, 1 Aberfoy- 
le Cres., Suite 1106, Toronto, 
ON M8X 2X8. Tel. 416 237- 
1761. Aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba

Hamilton, ON
KLKMD HAMILTONO 

SKYRIAUS valdybos posėdis 
įvyko sausio 11 d. A. Gedrienės 
namuose. Aptarėme organiza
cinius reikalus ir ateities dar
bus. Artimiausias jų - tradici
nio Užgavėnių blynų baliaus 
paruošimas. Balius įvyks vasa
rio 8 d. Svečių lauks moterų pa
ruošti Užgavėnių valgiai, kava 
ir pyragai, baras bei gausi lote
rija. Valdyba kviečia senelius, 
tėvelius ir vaikelius praleisti 
jaukioje šeimyniškoje aplinkoje 
Užgavėnių vakarą. Stengsimės 
neapvilti. Skyriaus valdyba yra 
nuoširdžiai dėkinga parapijie
čiams, kurie aukoja pinigus ar
ba gėles šventovės papuošimui. 
Jūsų ir mūsų kuklių pastangų 
dėka mūsų šventovė tampa gra
ži ir jauki. Išskirtinė padėka L. 
S. Klimaičiams už dosnią auką,

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► JAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

skirtą našlaičiams Lietuvoje, 
Be Klimaičių geranoriškumo ir 
gausios kasmetinės aukos ne
galėtume remti “Vaiko tėviškės 
namų” prie Marijampolės, ku
riuose aprūpintą gyvenimą su
randa nemažai likimo nu
skriaustų vaikelių.

HAMILTONO AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS v-bos šal
pos sekcija sausio 16 d. paruošė 
šalpos pusryčius ir loteriją. 
Renginio pelnas skiriamas klie
riko, besimokančio Anglijoje, 
išlaikymui. Apsilankiusieji vai
šinosi šeimininkių paruoštu 
skaniu maistu. Itin daug buvo 
parduota loterijos bilietų, nes 
laimikių gausumas traukė akis. 
Pusryčiai praėjo sėkmingai. 
Esame dėkingi šeimininkėms 
už pagamintus skanius valgius, 
ponioms už pyragus, paaukoju
siems laimikių loterijai, visiems 
apsilankiusiems ir darbu ar ki
tokiu būdu parėmusiems šį ren
ginį. D.G.

VASARIO 16 GIMNAZI
JOS RĖMĖJŲ BŪRELIO nr. 
13-14 ĮNAŠAI. Sumokėjo po 
$20 - J. Kažemėkas, J. Krišto
laitis, R. Rožanskas, P. Styra; 
$25 - dr. B. Vidugiris; po $30 - 
K. Gudinskas, M. Jonikas, 
Juoz. Kažemėkas, E. Lesevičie- 
nė, T. Mureika; po $50 - J. As- 
tas, P. Sakalas, F. Venckevičie- 
nė; $100 - J. Gedrimienė; po 
$250 - E. Kronienė, St. Dalius. 
Aukojo 5,983.50 dol. Leonas 
Klimaitis.

Iš būrelio pasitraukė amži
nybėn pašauktas Juozas Šlekai
tis, išbuvęs būrelio nariu 7 me
tus; išstojo iš būrelio Povilas 
Kanopa, išbuvęs nariu-rėmėju 
16 metų. Per pastaruosius kele
rius metus būrelis labai suma
žėjo: mirtis ir ligos mažina dos
nius aukotojus, išbuvusius ilgus 
metus rėmėjais. 1986 m. būrelis 
buvo išaugęs iki 65 narių, o da

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILUS ĮRANKIAI 

bar mirtis praretinusi paliko 
būrelyje tik 17 narių. Surinkti 
pinigai iš narių-rėmėjų įnašų 
$6,988.50 buvo sausio mėn. 18 
d. įnešti į gimnazijos sąskaitą 
“Talkoje” persiuntimui Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje.

Nuo būrelio įsteigimo 
(1965 m.) per 41 metus surink
ta ir išsiųsta Vasario 16 gimna
zijai paremti $114,047.80. Nuo
širdžiai dėkoju būrelio na- 
riams-rėmėjams, kurie pasto
viai jau ilgus metus labai nuo
širdžiai prisideda prie Vasario 
16 gimnazijos išlaikymo. Išskir
tinė didelė padėka Leonui Kli- 
maičiui, kuris tūkstantine auka 
kiekvieneriais metais prisideda 
prie gimnazijos paramos, nors 
gyvena Amerikoje, bet užaugęs 
Hamiltone, o universitetą bai
gęs Amerikoje gavo du akade
minius laipsnius, neatšalo nuo 
lietuviškų reikalų: remia ne tik 
gimnaziją, bet prisideda ir prie 
kitų lietuviškų reikalų paramos 
vis stambiomis tūkstantinėmis 
sumomis. Ačiū, Leonai, už to
kią gausią paramą!
Stasys J. Dalius, būrelio vadovas

Wasaga Beach, ON
VASARIO 16-OSIOS MI- 

NĖJIMAS įvyks trečiadienį, va
sario 16, 2 v.p.p. Gerojo Gany
tojo misijoje. Kalbėtojas - prof, 
dr. Kęstutis Masiulis, Vilniaus 
miesto vicemeras. Meninę pro
gramą atliks Vasagos “Bočių” 
choras. Vyks parodėlė - Di
džiosios Lietuvos kunigaikštys
tės (Žygimanto Augusto, 1548- 
1572) monetų ir Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės 174 m. 
spalvotas žemėlapis (L. Mači- 
kūnas). Po programos bus karš
ti pietūs. Bilietus ($15) galima 
įsigyti pas Joaną EJudienę tel. 
705 445-6898 iki vasario 13 die
nos. R.P.

nCZpllftf FOUR SEASONS luz/rirxt 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 j

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

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

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.coni

Tmklaiapis: www.homesgeorgianbay.com

http://www.homesgeorgianbay.com
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€•> LIETUVIAI PASAULYJE

Būk giliai religingas, tada sutiksi su senėjimu, nepavydėsi jaunystės jaunuoliams, negyvensi tik
tai praeitimi, nebūsi egoistas, nebūsi vienišas, nes Dievas visada su tavimi, pakęsi visus skaus
mus, įveiksi baimę bei rūpesčius ir laimingai iš šio gyvenimo “dykumos”pereisi į “pažadėtąją 
žemę”, kur gyvensi Švenčiausios Trejybės džiaugsmingoje, mylinčioje draugystėje. (A. Deekin)

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

A y ^7- A LIETUVIŲ KREDITO1 /A I j IX/A kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

_ kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas.......................1.00%

kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius .............1.50%
180 dienų indėlius ...........1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.25%
2 m. term, indėlius........... 2.55%
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. 1.00%
1 m. ind................................. 2.25%
2 m. ind................................. 2.55%
3 m. ind................................. 3.00%
4 m. ind................................. 3.40%
5 m. ind................................. 3.85%

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

TINKLAPIS: www.talka.net

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Amerikos lietuvių katali

kų šalpos LKRŠ direktorių 
suvažiavimas įvyko 2004 m. 
lapkričio 20 d. organizacijos 
būstinėje Maspeth vietovėje, 
NY. Mišias Atsimainymo pa
rapijos šventovėje konceleb- 
ravo vysk. P.A. Baltakis, OFM, 
prel. A. Kontautas, kun. V. 
Volertas ir kun. Pr. Giedgau- 
das, OFM. Posėdį trumpu žo
džiu pradėjo ir jam pirminin
kavo vysk. P.A. Baltakis, OFM, 
sekretoriavo R. Drazdauskas, 
kuris skaitė ir praeito posė
džio protokolą. Ižd. kun. Pr. 
Giedgaudas, OFM, pranešė 
apie pusmetinę organizacijos 
finansinę būklę. Jis taipgi pri
minė, kad šalpai dovanoti pi
nigai Lietuvai yra trijų kate
gorijų: suvaržytos aukos (tik 
palūkanas galima skirstyti), 
pačių aukotojų nustatytos au
kos ir suaukotos lėšos, kurias 
paskirsto LKRŠ organizacija. 
Finansinės knygos buvo patik
rintos valdžios revizorių ir 
rastos gerai tvarkomos. Rei
kalų vedėja V. Jankauskienė 
paaiškino apie organizacijos 
einamuosius reikalus. 2004 m. 
nebuvo loterijos, tai sumažėjo 
pajamos. Tą spragą užpildė 
stambesnių sumų aukotojai. 
Daugiau Lietuvoje buvo pa
remtas jaunimas ir jo spauda, 
neturtingos daugiavaikės šei
mos. Skirta aukų ir išeivijos 
kai kurių kraštų sielovadai. 
Įsigyta nauja kompiuterių 
programa, kuri palengvins 
tvarkyti finansinius reikalus. 
Direktorė I. Laučienė papa
sakojo apie savo kelionę Lie
tuvoje. Ji aplankė keletą vie
tovių, kurias remia LKRŠ ir 
patyrė, kam labiausiai reika
linga pagalba. Finansų komi
teto pirm. sės. Eugenija Lu
košiūtė pranešė apie įvykusį 
seminarą, kuriame buvo iš
klausytos mintys, kaip su ge
resniu pelnu investuoti pini
gus. Taipgi buvo diskutuoti 
LKRŠ statuto pakeitimai ir 
supažindinta su 2005 m. biu
džetu. Posėdis baigtas vysk. P. 
A. Baltakio, OFM, malda. 
{Darbininkas, 2004 m. 12 nr.)
Australija

Sidnio mieste buvo suim
ti Jolita Baskytė ir Marius 
Šapranauskas, kurie 2004 m. 
spalio 22 d. atsidūrė teisme. 
Mat Šapranauskui adresuota
me siuntinyje muitininkai ra
do 6 Lietuvoje padirbtus pa
sus: du iš jų su Šapranausko 
nuotraukomis ir 4 su Baskytės 
nuotraukomis. Lietuviams 
teisme atstovauti valdžia pa
skyrė advokatę. Pastaroji pra
šė, kad suimtieji už užstatą 
būtų paleisti, nes abu nebuvo 
teisti nei Lietuvoje, nei čia, 
Australijoje. Per lietuvę vertė
ją suimtieji sakė, kad jie turi 
draugų Sidnyje ir jie galėtų 
uždėti po 10,000 dol. užstato. 
Bet teisėjas atsisakė juos pa
leisti. J. Baskytė, 32 metų, bu
vo nuvežta į Mallawa vietovės 
moterų kalėjimą. Vėliau ji bu
vo perkelta į Vidurio-Šiaurės 
kranto pataisos namus, Klemp- 
seg miestelyje, 500 km. nuo 
Sidnio. M. Šapranauskas, 28 
metų, nugabentas į Parramat 
pataisos centrą. Po teismo ad
vokatė paklausta sakė, jei su

imtieji bus pripažinti kaltais, 
tai turės pasilikti kalėjimuose, 
jei išteisinti - tai prie teismo 
durų lauks Imigracijos minis
terijos atstovai ir nugabens 
juos į kitą sulaikymo įstaigą, 
nes jų turistinės vizos yra 
pasibaigusios. Apie suimtuo
sius spalio mėn. rašė Sidnio 
miesto sekmadieniniai laik
raščiai The Sun-Herald ir The 
Sunday Telegraph. Pastaraja
me pažymėta, kad įkliuvusieji 
esą “smulkios žuvytės” orga
nizuotų nusikaltėlių jūroje. 
Suimtieji teisiami. {Mūsų pas
togė, 2004 m., 51-52 nr.)
Vokietija

Aschaffenburgo miesto 
muzikos mokykloje 2004 m. 
lapkričio 29 d. Europos parla
mento nariui Vytautui Lands
bergiui iškilmingai įteiktas 
2004 m. Aschaffenburgo ap
dovanojimas “Už drąsą”. Spe
ciali šio miesto komisija šį 
kartą nutarė apdovanojimą 
skirti Lietuvos politikui, nes 
V. Landsbergis prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, o tai reikėjo dide
lio asmeninio ryžto. Taipgi 
šiuo apdovanojimu yra įverti
nami ir Lietuvos žmonės, drą
siai dalyvavę Nepriklausomy
bės atstatyme. Prof. V. Lands
bergį ta proga pasveikino Lie
tuvos ambasados Vokietijoje 
Bonos skyriaus bei Vokietijos 
lietuvių bendruomenės atsto
vai. Pats profesorius susirin
kusiems fortepijonu atliko M. 
K. Čiurlionio kūrinių. Bavari
joje esančio Aschaffenburgo 
miesto apdovanojimas “Už 
drąsą” įsteigtas atminti kun. 
Bernardui, kuris 1631 m., 
vykstant 30 metų karui, mies
tiečių prašomas, savo asmeni
niu pasiaukojimu apsaugojo 
Aschaffenburgo miestą nuo 
nuniokojimo. Apdovanojimas 
skiriamas vietiniu ir tarptau
tiniu mastu. (ELTA)
Danija

Danijos lietuviai 2004 m. 
lapkričio 7 d. susirinko lietu
vių pamaldoms Jėzaus Širdies 
šventovėje Kopenhagoje. Mi
šias atnašavo Bernardinų 
šventovės kun. A. Kungys, 
OFM, ir jose dalyvavo per 
300 lietuvių, danų ir kitų tau
tybių tikinčiųjų. Tai buvo šioje 
šventovėje rekordinis maldi
ninkų skaičiusį šiaip būna 40- 
50 dalyvių. Lietuviams buvo 
ypatinga diena, nes šiose pa
maldose galėjo pasijausti kaip 
Lietuvoje. Per Mišias buvo 
pakrikštytas vaikutis, o po jų 
pašventinta Danijos lietuvių 
bendruomenės vėliava. Į pa
maldas buvo atvykę lietuviai, 
gyvenantys Kopenhagoje, Ham
leto mieste, o taip pat ir iš 
Švedijos, Helsingot miesto. 
Po Mišių visi buvo pakviesti į 
parapijos salę kavutei. Tačiau 
visi negalėjo sutilpti, tai kiti 
pasiskirstė į netoli esančias 
kavines. Kai kurie stengėsi pa
sikalbėti su kunigu. Surinktos 
aukos buvo paskirtos Bernar
dinų šventovei Vilniuje. Kun. 
A. Kungys, OFM, sakė, kad 
tai nepaskutinis toks įvykis. Jis 
pažadėjo 2005 m. balandžio 
mėn. atvykti į Kopenhagą, 
susitikti su tautiečiais ir jiems 
atlaikyti pamaldas. {Pasaulio 
lietuvis, 2004 m., 12 nr. JA.

http://www.talka.net
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Bibliografinis žinynas - paminklas knygnešiams
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

“Diemedžio leidykla” 
2004 m. pabaigoje išleido 
Benjamino Kaluškevičiaus ir 
Kazio Misiaus biobibliografi- 
nį žinyną Lietuvos knygnešiai 
ir daraktoriai 1864-1904 m. 
Knyga išleista pagal Lietuviš
kos spaudos lotyniškais raš
menimis atgavimo šimtme
čio minėjimo valstybinę 
programą. Prie žinyno pa
rengimo ir išleidimo daug 
prisidėjo Lietuvos kultūros 
fondas, Knygnešio draugija, 
Lietuvos literatūros ir meno 
archyvas.

Mūsų tautos istorijoje ir 
kovose dėl laisvės ypač sun
kus buvo kovų dėl lietuviškos 
spaudos laikotarpis. Lietu
viška knyga lotyniškais raš
menimis tapo galingu ginklu 
prieš tautos rusinimą, o kar
tu brandino ir tautinį atgimi
mą. Vilniaus generalguber
natoriui M. Muravjovui 1864 
m. uždraudus lietuvišką 
spaudą, tūkstančiai pasiryžė
lių stojo į kovą už lietuvių 
kalbą ir spausdintą lietuvišką 
žodį. Toje dešimtmečių ko
voje buvo daug žuvusių, su
žeistų, suluošintų, kankintų, 
įkalintų, ištremtų į Rusiją.

Žinyne paskelbta 6131 
pavardė asmenų, kurie 1864- 

1904 m. organizavo drau
džiamos lietuvių spaudos lei
dimą užsienyje, jos gabenimą 
per sieną ir platinimą Lietu
voje. Jame yra nurodyti visi 
žinomi asmenys, iš kurių bu
vo atimti lietuviški spausdi- 
niai, pateikiami knygnešių, 
jų rėmėjų, slaptų lietuviškų 
mokyklų mokytojų svarbiau
si biografijų faktai, aprašoma 
jų veikla.

Žemaičių vyskupas Mo
tiejus Valančius, gimtąją kal
bą, lotynišką raidyną sieda
mas su religinėmis vertybė
mis ir laikydamas gyventojų 
atsparumo svetimybei pa
grindu, ėmėsi aktyvaus prie
šinimosi spaudos draudimui. 
Jis sumaniai organizavo pir
mą slaptą organizaciją religi
nei, visuomeninei, politinei 
ir grožinei literatūrai lietuvių 
kalba Tilžėje leisti, jai gaben
ti per sieną ir platinti. Toje 
organizacijoje daugiausia 
darbavosi dvasininkai, vysku
po patikimi žmonės: P. But
kevičius, V. Norvaiša, J. Za- 
bermanas, A. Brundza ir kiti. 
Lietuviškus leidinius platino 
ir pats vyskupas M. Valan
čius - šventinamiems kuni
gams įteikdavo elemento
rius. Ta organizacija ypač ak

tyviai veikė 1867-1871 m. Ta
čiau caro žandarai per savo 
šnipus ją susekė, į bylą pa
kliuvo 17 asmenų, o paskum 
6 kunigai buvo ištremti į Ru
siją. 1872.XII.12 buvo iškrės
tas ir vyskupo M. Valančiaus 
butas, laimei, įkalčių nesurado.

Nepaisant, patirtos ne
sėkmės, M. Valančiaus suor
ganizuotas knygų spausdini
mas Mažojoje Lietuvoje ne
nutrūko.

Kun. Martynas Sederevi- 
čius, 1873 m. paskirtas Su
dargo klebonu, subūrė knyg
nešių organizaciją, kuri tęsė 
jau likviduotos vyskupo M. 
Valančiaus organizacijos 
pradėtą darbą. Čia buvo ga
na patogi geografinė padėtis 
- parapija ribojosi su Mažąja 
Lietuva. M. Sederevičiaus 
pagalbininkai platino spaus
dintą lietuvišką žodį visoje 
Užnemunėje ir Žemaitijos 
didelėje dalyje. Pats klebo
nas parengė ir išleido apie 30 
knygelių ir maldaknygių. 
Spaudą platinant, jam nuo
širdžiai talkino kiti kunigai, 
apsišvietę ūkininkai, vietos 
inteligentai. M. Sederevičius 
ir pats nemažai išvežiodavo 
knygų. Jis važinėdavo veži
mu, kuriame buvo įrengta 

dviguba dugninė - slėptuvė. 
Taip jis nugabendavo lietu
višką spaudą ir į Seinų kuni
gų seminariją, ir pasiekdavo 
tolimas Žemaitijos parapijas. 
M. Sederevičius mokėjo vy
kusiai panaudoti caro valdi
ninkų silpnybes, ypač jų po
linkį į alkoholį. Atvykusius į 
Sudargą pas kleboną daryti 
kratos, jis žandarus stipriai 
pavaišindavo, net nugirdyda
vo ir šie pas jį nieko nerasda
vo. Todėl jis nesyk nebuvo 
areštuotas. Kun. Martynas 
Sederevičius 1907.III.7 atgu
lė į Sudargo kapines, labai 
daug nuveikęs lietuvių raštijai.

Vienas iš aktyviausių 
kun. M. Sederevičiaus talki
ninkų buvo kun. Kazimieras 
Marcinkevičius, nuo 1873 m. 
pradėjęs dirbti kaimyninėje 
Jurbarko parapijoje, kur ne
trukus jis buvo paskirtas ir 
klebonu. K. Marcinkevičius 
klebonijos pastatuose suma
niai slėpdavo atneštą lietu
višką spaudą, pats ją platin
davo, taip pat perduodavo 
platinti knygnešiams Palu- 
beckams, Petraičiams ir kt. 
Jam talkino ir Nemuno upei
viai, kurie knygas nugaben
davo laivais į Veliuoną, Vilki
ją, Kauną. Jurbarko kleboni

joje neretai apsistodavo poil
siui knygnešiai, grįžtą iš Til
žės. Įrengtose slėptuvėse jie 
saugiai paslėpdavo savo ne
lengvus nešulius. Ne vieną 
kartą žandarai darė kratas 
Jurbarko klebonijoje, tačiau 
niekada nieko nerado.

Lietuviškai spaudai rei
kėjo ne tik knygnešių, platin
tojų ir skaitytojų, bet ir jos 
leidėjų, jai rašančių. Kaip tik 
toks buvo iš Molėtų krašto ki
lęs, vėliau tenai ir gyvenęs gy
dytojas Jonas Gaidamavičius. 
Dar studijuodamas Varšuvos 
universitete mediciną, jis da
lyvavo Baltrušiuose įvykusia
me varpininkų suvažiavime. 
Paskum kartu su J. Adomai- 
čiu-Semu redagavo pirmuo
sius Varpo numerius, parašė 
pirmą įžanginį programinį 
straipsnį. Beje, jis ir pasiūlė 
Varpo pavadinimą. Jonas 
Gaidamavičius Varpe išspaus
dino nebaigtą apysaką Anta
nas Valys — pirmą lietuvių lite
ratūros apysaką. Kitas gydy
tojas - Liudas Vaineikis, kilęs 
iš Joniškio valsčiaus Svirplių 
kaimo, dar studijuodamas 
Maskvoje suorganizavo ratelį 
Ūkininko laikraščiui remti 
materialiai ir raštais.

Nukelta į 9-tą psl.

Jauno kare
Lietuvos Vietinė rinktinė, įsteigta ir vado

vaujama generolo Povilo Plechavičiaus, veikusi 
Vilniaus krašte karo metu. Ten įvyko ir mūšis 
su partizanine lenkų kariuomene Armija 
Krajova. Apie tai rašo tame mūšyje dalyvavęs 
Albinas Artičkonis

Apie gen. P. Plechavičių ir jo vadovautą 
LVR vis dar pasirodo straipsnių išeivijos spau
doje. Aš, kaip buvęs tos rinktinės Kauno pulko 
301 bataliono pirmos kuopos antro būrio karys, 
bandysiu trumpai aprašyti 301 bat. pirmos ir 
antros kuopų kautynes su AK (Armija Krajova).

Mūsų batalionas buvo sudarytas pats pir
mas daugiausia iš moksleivių, aprengtas ir ap
ginkluotas. Pirmos kuopos antras būrys buvome 
sargybose arba patruliavome miesto gatves. Be
je, tas Marijampolės miesto patruliavimas 
mums, kilusiems iš to miesto ar jo priemiesčių, 
labai patiko, nereikėjo aikštėse “mušt koją”, 
mokytis vaikščioti rikiuote. Dauguma mūsų ją iš 
mokyklų mokėjome.

Tuo laiku buvo suformuoti III ir VI batalio
nai iš Lietuvos kariuomenės atsarginių karių, 
bet jų ilgai nelaikė - vieną po kito išvežė į Rytų 
Lietuvą. O mes, trys šimtai pirmas, vis dar “mu
šėm koją”. Nusibodo. Bet galų gale gegužės mė
nesio pradžioje ir mes “šlapukai” 301 bat. gavo
me žinią, kad iš vakaro turime pasiruošti, nes ry
toj iškeliausime į rytus, Vilniaus kraštą. Koks 
dvasinis pakilimas, nervinis juokas, dainavimas 
kazematuose, didžiulis šurmulys, ruošimasis ke
lionei. Vietiniai gavome leidimus išeiti (ėjo ir be 
leidimų), juk reikia atsisveikinti namiškius, - 
mylimąsias...

Anksti rytą jau matėsi grupės žmonių, prie 
uždarų kareivinių vartų laukiančių mus išlydėti. 
Po pusryčių mes išsirikiavome aikštėje žygiui ir 
po komandos “Žengte marš” su daina Tau, sesu
te, puikios gėlės, o man kardas prie šalies atida
rius vartus išžygiavome į gatvę geležinkelio sto
ties link.

Gatvėse žmonių daugėjo. Pribėgę prie ei
nančio gretose kareivėlio už rankų purtė, bučia
vo, verkė, o mums dainuojantiems gadino dai
ną, nes verkti ir kartu dainuoti neįmanoma.

Į stotį atėjome gerokai sušilę. Kuprinės dau
gumos buvo pilnos visokių gėrybių, daugiausia 
lašinių bei dešrų. Stotyje truko gal pora valandų, 
kol gavome vagonus (prekinius) pasikrauti. Pa-

ivio nuotykiai artičkonis
sikrovę laukėme, kol atidarė kelią. Staiga garve
žys pypt, pypt.

Traukinys pradėjo važiuoti. Bum bum — kaž
kas sugadino porą šovinių be reikalo.

Į Ašmeną atvykome tą pačią dieną vakare. 
Joje praleidome porą dienų, kol pirma ir antra 
kuopos gavome paskyrimą vykti į Mūrinę Aš- 
menėlę — 8 km į šiaurės vakarus nuo Ašmenos. 
Tai didelis kaimas. Mūsų trečioji kuopa išžygia
vo į Tolminovo kaimą Gudagojo apylinkėje.

Atžygiavę į Ašmenėlę užėmėm prie kelio 
stovinčią mokyklą, kurioje apsigyveno pirmoji 
kuopa (ir aš kartu). Antroji kuopa gavo apsigy
venti grupėmis pas ūkininkus, kurie nei vienas 
nemokėjo lietuvių kalbos, buvo be išimties gu
dai. Susikalbėjome rusų-lenkų kalbomis. Sekan
čią dieną išsirikiavome kaimo aikštėje ir vėl 
“žengte marš”.

Kaimo žmonės ir AK šnipai matė, kad mes 
jauni ir karo dar nepatyrę naujokai. Pradėjome 
bumbėti, kad pakeistų tuos “žengte marš” kuo 
nors kitu, kad ir kasti apkasus. Susirinkome, pa
siskolinome pas ūkininkus kastuvus ir pradėjo
me kasti įsitvirtinimus. Mūsų pirmosios kuopos 
apkasai ėjo puslankiu nuo šiaurės iki pietų kelio 
į Ašmeną, ne daugiau kaip šimtas metrų nuo 
mokyklos. Tą kelią kirto upelis, kuris tekėjo iš 
pietų į šiaurę. Lygiagrečiai mes kasėme ant kal
velės savo apkasus. Upelis buvo apaugęs švend
rėmis ir aukšta žole. Iš apkasų per žoles mes jo 
nematėme, nors buvome dviem trim metrais 
aukščiau kaip tas upelis. Kaip per kautynes pa
aiškėjo, ta aukšta žolė ir tos švendrės lenkų AK 
buvo puikiai išnaudota, jose slepiantis prislinkti 
arti mūsų apkasų. ’

Tą nelemtą vakarą aš buvau išėjęs į antrąją 
kuopą pasišnekėti su draugais. Mat antroji kuo
pa tą dieną gavo naują kuopos vadą kpt. Poče- 
butą. Deja, kpt. Edvardas Počebutas tą pačią 
naktį ir žuvo. Į kuopą grįžau apie vienuoliktą va
landą nakties. Įstiklintoje mokyklos verandoje, 
kaip paprastai, stovėjo sargybinis. Prisėdau ant 
suoliuko pasidalyti naujienomis su sargybiniu. 
Taip mudviem bekalbant apie visokius niekus, 
staiga nuo kapų pasigirdo šūvis. Mudu įsitem- 
pėm, laukiam kas bus toliau. Staiga — sausas au
tomato traškėjimas. Supratome, kad esame už
pulti.

Įbėgau į vidų šaukdamas “keltis, keltis, esa-

v ~ . -I .fbUUilL, UV. ■me užpulti ! Pripuolęs prie savo migio grie
biau už šautuvo, šovinių, kurių turėjau triskart 
tiek, kiek mums buvo skirta, būtent 25. Turėjau 
ir vieną granatą, gamintą kaip ir visa mūsų gink
luotė prancūzų. Ne be reikalo jie nuo vokiečių 
bėgo su tokiais ginklais. Ir mes bėgome. Susirin
kęs viską, ką turėjau, užsidėjęs šalmą sprukau į 
lauką bėgti į apkasus. Pritūpęs apkase dairiausi 
į priešo pusę, gal ką nors pamatysiu, bet buvo 
per tamsu ir kol kas šnarėjimas, brazdėjimas gir
dėjosi tik iš mūsų pusės — vyrai bėgo į apkasus.

Pamačiau savo kairiame sparne, kaip Vytas 
Starkus šoka į savo duobę, toliau pusk. Antanas 
Klišys su kulkosvaidininkais užima pozicijas. Ty
lu, priešas, matyt, taip pat ruošiasi, nes mūsų šo
ne kol kas ramu.

Kas kita mūsų antrosios kuopos rytinėje pu
sėje, ten, kaip girdisi, vyko rimta kova: tratėjo 
automatai, kulkosvaidžiai, minosvaidžių sprogi
mai, gaisrai. Dešiniame sparne artimiausias 
man buvo jaunas vyrukas, kuris labai norėjo kal
bėtis. Taip mums persimetant žodžiais staiga iš 
upelio švendrių pasipylė kulkosvaidžio ugnis. 
Lenkai uždainavo. Norėdamas parodyti, kad 
mes jų nebijome, ir aš užtraukiau Į Vilnių, tą my
limą šalį. Starkus bandė padėti, pasirodė ne tuo 
laiku užtraukėme, nutilome. Blogiausia, mes 
nematėme priešo, tik šūvių šviesas. Į tas šviesas 
ir bandėme šaudyti.

Mūsų kulkosvaidis burptelėjo kelis šūvius ir 
nutilo, prišliaužęs matau susirietę, ant kelių pa
sidėję vyrai krapštosi — sako užspringo. Pakeisti 
vamzdžiui reikia rakto. Užpakalyje mano apka
so stovėjo ūkininko klojimas. Jį uždegus ap
šviestų tas upelio švendres, kur sėdi tas kul
kosvaidis. Pasitariu su Vytu. “Gerai - sako, - už
dek”. Lengva pasakyti, pagalvojau. Pasiėmiau 
degtukų, iššokau iš apkaso ir dūmiau kiek galiu 
prie to šiaudinio stogo. Iš trečio degtuko stogas 
užsidegė.

Atgal, kulkoms lydint, bėgau trumpiausia li
nija į pirmą apkasą. Man pasvirus į jį šokti tren
kė prie ausies ugnis. Jau “gavau”, maniau, bet 
žiūriu vyrukas sėdi ant žemės, šautuvas į viršų, 
šaudo į “Dievo langus”. Užpykau, pastačiau jį 
ant kojų ir pagrasinau. Mūsų apsišvietimas de
gančiu stogu tiko ir lenkams.

(Bus daugiau)



2005.II I. Nr. 5 TEVISKES ŽIBURIAI 9

Du šimtai puslapių savajam
Eilėraščiai “Stebuklingąjį žmogų šaukiu” A. GRICIENĖ

Mintyse dėkoju
Dievui ir tavo motinai, 
Kad gyveni pasaulyje tu, 

stebuklingas žmogau. 
Aptariamoje knygoje vis kiti žodžiai, 

vis kitos mintys, vis kitos metaforos, ir visa 
tai jam, vienam.

Lyrinės herojės meilė ir ištikimybė — 
kaip Ibseno Solveigos: “Tai aš / Vieniša / 
Ir su nerimu, / Tavęs, vien tavęs tebe
laukiu”. Kai rudenį miršta visa, kas buvo 
miela ir gera, knygos Stebuklingąjį žmogų 
šaukiu moteris nepasiduoda liūdesiui, nes 
meilė - džiaugsmo pasaulis - išlieka.

Jaunimui verta paskaityti šią knygą. 
Būtina išgirsti, kokiais žodžiais vadinama 
meilė: jai priartėjus, rožės pražysta, pava
sarėja namai, vėjas neša jaunystės viltį.. 
Perskaitęs D. Milukaitės-Buragienės kny
gą, jos nesumaišysi su kitais autoriais: toks 
ryškus savitumas.

Eilėraščių architektonika įvairiuoja: 
eilutė čia švelniai banguoja, čia krinta lyg 
žaibas. Meninės išraiškos priemonės ver
tos pagyrimo. Autorė mėgsta palygini
mus: valanda sunki kaip švinas, meilę sub
randinsiu lyg duoną... Eilėraščiuose gau
su metaforų: ilgesio šokis, bijūnų liepsna, 
abejonių vynas ir t.t.

Dalia Milukaitė-Buragienė ir Vladas Buragas 
poezijos apsuptyje

Tai Dalios Milukaitės-Buragienės 
knyga Stebuklingąjį žmogų šaukiu - skirta 
savo mylimajam vyrui. Autorė sako:

Bibliografinis žinynas.

0 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

Atkelta iš 8-to psl.
Pats siuntė straipsnius į 

Varpo ir Ūkininko redakci
jas. Žandarai, kratydami tė
vų namus, rado jo pintinę 
su lietuviška spauda. L. Vai
neikis buvo areštuotas, už
darytas į Šiaulių kalėjimą, o 
paskum 3 metams ištremtas 
į Kazanę. Baigęs universite
tą, L. Vaineikis 1897-1900 
m. gyveno Palangoje, kur su
rengė pirmąjį viešą Lietu
voje spektaklį. 1990 m. L. 
Vaineikis, kaip lietuviškos 
spaudos gabenimo organi
zatorius, buvo areštuotas, 
laikytas Liepojos bei Jelga
vos kalėjimuose ir 1902 m. 
ištremtas 5-riems metams į 
Jakutiją. Su juo kartu į trem
tį išvyko ir jo žmona Stasė 
Vaineikienė, rašytoja, visuo
menės veikėja, knygnešė, 
daraktorė, nepriklausomoje 
Lietuvoje išleidusi savo kny
gas Palangos atsiminimai ir 
Iš praeities kovų.

Kai kurie knygnešiai už
siėmė ir knygrišyste. Jurgis 
Angrabaitis, su broliu Juozu 
apsigyvenę netoli Sudargo 
esančiame Rėžgalių kaime, 
įsirengė knygrišyklą. Ta 
veikla užsiimti jiems buvo 
pataręs minėtas kun. M. Se
deravičius. Knygnešiai iš M. 
Lietuvos subrošiūruotus 
lankus atnešdavo, Angra- 
baičiai įrišdavo. Paskum dalį 
spausdinių jie patys parduo
davo, o kitą dalį M. Se
deravičiaus talkininkai iš
nešiodavo. Žandarams ne
tikėtai padarius kratą Ang- 
rabaičių sodyboje ir radus 
lietuviškos spaudos, Jurgiui 
Angrabaičiui pavyko pabėg
ti - jis išvyko į JAV.

Neretai knygnešiams 
tekdavo net susigrumti su 
caro policininkais. Valkinin
kų valsčiaus knygnešė Marė 

Antulienė 1891.V.26 prie 
Valkininkų šventovės su
sirėmė su prikibusiu polici
ninku, kuris iš jos atėmė lie
tuvišką knygą, slėptą moters 
užantyje. M. Antulienė ne
pasidavė, priešinosi ir visu 
balsu šaukė. Greitai apie 
juodu susitelkė apie 400 
žmonių minia. Paskum 
uriadnikas ją apkaltino, kad 
žmonėms dalijusi kažkokias 
spausdintas korteles. Marė 
Antulienė buvo nuteista 
pustrečio mėnesio kalėjimo.

Antanas Apšega lietu- 
višką spaudą platino Šimo
nių apylinkėse. 1890. VIII. 
19 per Žolinės atlaidus Ši
monių aikštėje prie švento
vės pardavinėjo lietuviškus 
leidinius. Policininkas atė
mė vieną knygą iš jo, o kitą 
iš pirkėjo. Abu jie pabėgo, o 
policininkas knygas nusine
šė į smuklę. Gausi valstiečių 
minia įsiveržė į smuklę ir iš 
policininko pareikalavo 
grąžinti atimtas lietuviškas 
knygas. Policininkas nesuti
ko tai padaryti, užpykę žmo
nės jį gerokai apkūlė ir taip 
knygas atsiėmė. Paskum 20 
valstiečių buvo patraukti at
sakomybėn. 1891 m. nuo
sprendžiu A. Apšega ir dar 
11 valstiečių buvo nuteisti 
dviems mėnesiams kalėti.

Ilgainiui atsirado ir 
knygnešių v profesionalų. 
Toks buvo Šimkaičių vals
čiaus valstietis Jonas Švedas. 
Iš M. Lietuvos parnešdavo 
kalendorių, elementorių, 
dainų rinkinėlių, religinių 
knygu tei laikraščių. Žanda
rai J. Švedą įtarinėjo ir nuo
lat persekiojo, ne vieną kar
tą jo namuose darė nuodug
nias kratas, tačiau vis nieko 
neužtikdavo. Be to, J. Šve
das rinko žinias straips

niams, kurias galutinai ap
dorodavo ir perrašydavo 
Mečislovas Davainis-Silvest
raitis, gyvenęs netolimame 
Žieveliškės kaime-. 1895 m. 
rugpjūčio pabaigoje Jonas 
Švedas buvo rastas peršauta 
galva lauke tarp Vadžgirio ir 
Lapgirių dvarų. Šalia buvo 
pamestas knygų ryšulys.

Žmonės, priešindamiesi 
rusinimui, ėmė steigti savo 
vaikams slaptas mokyklas, 
kad vaikai išmoktų lietuviš
kai skaityti ir rašyti. Vysku
pas M. Valančius ne tik 
pritarė nelegalių mokyklų 
steigimui, bet ir ragino šią 
veiklą plėsti. Jo paklausę, 
nemažai kunigų tapo slapto 
mokymosi organizatoriais. 
Vos ne kiekviename dides
niame kaime pradėjo veikti 
daraktorinės mokyklėlės.

Aktyvus draudžiamos 
lietuviškos spaudos platinto
jas ir slaptųjų lietuviškų mo
kyklų organizatorius buvo 
kun. Jonas Katelė (1831- 
1908). Nuo 1872 m. iki mir
ties jis klebonavo Panemu
nėlio parapijoje. Tenai jis vi
są laiką rūpinosi slaptų lie
tuviškų mokyklų steigimu. 
Per pamokslus ragino tėvus, 
kad į tas mokyklas leistų sa
vo vaikus. Baigusius šias 
mokyklas mokinius, ypač 
merginas, jis skirdavo da
raktoriais. Mokyklose buvo 
mokoma lietuvių, lenkų, lo
tynų kalbų, skaityti, rašyti, 
skaičiuoti, šiek tiek geogra
fijos ir istorijos. J. Katelė ne
mokamai duodavo popie
riaus, plunksnų, pieštukų, 
rašalo. Be to, ir pats klebo
nas mokė vaikus savo bute. 
Buvo suorganizavęs knygne
šių tinklą spaudai platinti. 
Pas kun. J. Katelę pasitarti 
spaudos leidimo klausimais 
atvykdavo Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Jonas Jablons
kis, Antanas Smetona ir kiti.

Augustino Griciaus var
do premijos pirmąja laureate 
tapo vilnietė Aistė Ptakaus- 
kaitė, įvertinta už debiutinę 
prozos knygą Ieškau darbo! 
Premijos įteikimo iškilmėse 
A. Griciaus gimtinėje Šiupy
liuose (netoli Šiaulių) dalyva
vo jo sūnus kino operatorius 
Jonas Gricius ir dukra onko- 
logė Laima Griciūtė. Šiaulių 
rajono savivaldybė šią premiją 
skiria už geriausią per metus 
išleistą pirmąją prozos knygą 
- pagrindinis vertinimo krite
rijus meninė kūrybos branda 
ir originalumas. Knygoje Ieš
kau darbo! autorė pasakoja 
dabarties istorijas, kuriose ne
stinga absurdo, nykumos, o 
dažnai ir tragikomiškų situa
cijų. Sakinys lengvas, žodis 
šmaikštus, autorė sugeba taik
liai pastebėti detales, vietomis 
panaudoja ir šnekamąją kalbą.

Prozininkas, dramaturgas, 
vertėjas A. Gricius net ir gy
vendamas Vilniuje nepamiršo 
gimtojo kaimo, dažnai užsuk
davo į savo gimtinę, pasako
davo apie ją savo draugams. 
Feljetonuose ir komedijose 
vaizduodamas to meto aktua
lijas, jis sumaniai panaudoda
vo liaudies humorą, sukurda
vo anekdotines situacijas, įdo
mius personažų charakterius. 
Savo kūriniuose rašytojas pie
šė savo vaikystės lietuviško 
kaimo pasaulį kaip nesikei
čiantį dvasinių vertybių ir tau
tos gyvybingumo šaltinį. A. 
Griciaus vardu Šiaulių rajone 
pavadinta Gruzdžių vidurinė 
mokykla, Šiupyliuose pastaty
tas liaudies meistro A. Bim
bos iškaltas paminklas.

XIII Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mas vyks 2005 m. birželio 30- 
liepos 3 dieną Vilniuje, o lie
pos 4-5 dienomis Kaune, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose. Nu
matyta svarstyti lituanistikos, 
Lietuvos švietimo ir mokslo 
perspektyvos, mokslinių tyri
mų, šiuolaikinių technologijų, 
energetikos, transporto, Lie
tuvos gamtosaugos klausimus. 
Po simpoziumo vyks Lietuvos 
moksleivių dainų šventė. Į 
simpoziumą kviečiami ir už
sienyje gyvenantys lietuviai 
mokslininkai bei neseniai 
emigravę (vadinamieji “tre- 
čiabangiai”) pristatyti savo 
projektus ir susipažinti su 
mokslo ir kūrybinės veiklos 
galimybėmis Lietuvoje bei at
naujinti ryšius su tėvyne. Sim
poziumą organizuoja Švieti
mo ir mokslo ministerija, Sei
mo švietimo, mokslo ir kultū
ros komitetas, Lietuvos moks
lų akademija bei Lietuvos 
mokslininkų sąjunga, jo glo
bėjas - prezidentas Valdas 
Adamkus.

Lietuvos banke buvo pri
statytas režisieriaus Rimtauto 
Šilinio dokumentinis filmas Iš 
lito istorijos.Monetos, sukurtas 
Lietuvos banko užsakymu. 
Naujasis 72 minučių trukmės 
kino pasakojimas pristato lie
tuviškų monetų istoriją nuo 
seniausių laikų iki valstybin
gumo atgimimo XX šimtme
tyje. Šioje amžių kaitos pano
ramoje parodyta monetose 

užfiksuotų heraldikos bei mo
netų kaldinimo technologijos 
subtilybių, mažai žinomų pla
čiai auditorijai. Filme gausu 
kruopščiai ir tikslingai atrink
tos archyvinės ir iko
nografinės medžiagos, uni
kalių kadrų apie pinigų ga- 
mybą.valstybės įmonėje “Lie
tuvos monetos kalykla”. 
Įamžinta daug numizmatikos, 
heraldikos žinovų ir 
kolekcininkų, dabartinių mo
netų kūrėjų. Pirmasis Lie
tuvos banko iniciatyva su
kurtas filmas Iš lito istorijos. 
Banknotai visuomenei buvo 
pristatytas 2002 metais.

Gražina Ramoškaitė-Ge- 
dienė, rašytoja, literatūros 
kritikė mirė 2004 m. gruodžio 
22 d. eidama 55-sius metus. 
Gimė 1950 m. gegužės 18 d. 
Kaune. Studijavo lietuvių kal
bą ir literatūrą Vilniaus uni
versitete. 1973-1985 m. dirbo 
savaitraščio Literatūra ir me
nas literatūros kritikos skyriu
je, 1985-2004 m. Metų žurnalo 
literatūros kritikos skyriuje. 
Rašė knygų recenzijas, straips
nius pokalbių su kūrėjais, ku
rių rinkinys 1984 m. pasirodė 
knygoje Pokalbiai apie poeziją. 
Parašė studiją Erdvė ir laikas 
naujausioje lietuvių lyrikoje, 
recenzijų, straipsnių ir pokal
bių rinkinį Kiekvieno kita gies
mė, 2003 m. sudarė knygą 
apie poetę Nijolę Miliauskai
tę Moteris su lauko gėlėmis.

Režisierė Ramunė Kudz- 
manaitė Valstybiniame jauni
mo teatre 2005 m. sausio pa
baigoje stato spektaklį Dienos 
akys - Mata Hari pagal šiuolai
kinės rusų dramaturges Jele
nos Greminos pjesę Dienos 
akys apie vienos iš garsiausių 
pasaulio istorijoje šnipės ir 
šokėjos Mata Hari meilę, gy
venimą, svajones ir mirtį. Ma
ta Hari (malajiečių kalboje tai 
reiškia “Ryto aušros akys”), 
kurios tikras vardas buvo 
Margarita Gertruda Celle, gi
mė 1876 m. Olandijoje, kepu
rininko šeimoje. XX š. pra
džioje ji išgarsėjo Europoje 
kaip egzotiška šokėja, pirmoji 
sukėlusi sensacingą skandalą 
savo apsinuoginimu scenoje. 
1917 m. prancūzai ją sušaudė 
už šnipinėjimą Vokietijos 
naudai.

Sis spektaklis jau trečias 
R. Kudzmanaitės režisūrinis 
darbas jaunimo teatre. Televi
zijos režisūros studijas baigusi 
menininkė nuo 1990 m. kuria 
dokumentinius kino ir video 
filmus, rašo scenarijus, stato 
spektaklius Lietuvos ir užsie
nio teatruose, dalyvauja tarp
tautiniuose teatro ir kino fes
tivaliuose, šiuolaikinės dra
maturgijos akcijose. 2000 m. 
buvo apdovanota Lietuvos 
teatro “Kristoforu” už spek
taklius Stotis N mieste, Šar
lotės bei Tėvai ir kiaušiniai. 
Režisierė renkasi pjeses, ku
riose jautriai ir įtaigiai atsklei
džiami moterų likimai. Jos 
spektaklių moterys išdidžios, 
kartais ekscentriškos, bet vi
sada išskirtinos savo jausmin
gumu, neišsipildžiusio švelnu
mo lobiais, išmintimi ir beato
dairišku meilės troškimu.G.K.
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3 Resurrection RcL Toronto. ON M9A5G1 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

FAX: (416) 532-4X16 
Xnapityje 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.Jki 6 v.v.

SPAUDOS BALSAI "Į

Imperialistinės Putino svajonės

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. . .2.50% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .2.45% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .3.10% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .3.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .3.60% 
Taupomąją sąskaitą iki ... .1.00% 
Kasd.pal.čekių sąsk.iki ... .1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

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

V Landsbergis apie rusiškų kėslų strategiją
Varšuvos dienraštis Rzeczpospolita š.m. 

sausio 5 d. laidoje išspausdino Europos sąjun
gos parlamentaro Vytauto Landsbergio straips
nį Imperialistinės Putino svajonės:

“Nemorali strategija ‘skaldyk ir valdyk’ yra 
lygiai sena, kaip ir žmonijos istorija. Valdovai 
nuo Aleksandro Didžiojo ligi Stalino Žiaurojo 
taikė įvairius jos variantus, siekdama padaryti 
tautas, paklusnias savo valiai.

Šiandien pastebime ją veiksmuose prezi
dento Vladimiro Putino, kuris stengiasi sugrą
žinti Kremliaus valdžią žemėse, prarastose po 
Sov. Sąjungos 1991 m. sugriuvimo. Tačiau šį 
kartą, įsijungdamas į rinkimų žaidimą Ukraino
je, Putinas pervertino savo jėgą ir aiškiai at
skleidė pasauliui savo neoimperialistinius kės
lus. (...)

Kalbu apie tai kaip asmuo, kuris kadaise 
ant savo kailio patyrė imperialistinius Rusijos 
kėslus. Kai Lietuva ir kitos Baltijos valstybės - 
Estija ir Latvija, Stalino okupuotos Antrojo pa
saulinio karo pradžioje, pasinaudojo 1990-1991 
m. laisvės galimybe, Kremlius nusprendė siekti, 
kad jos neatsikeltų. Žinojo, kad likusios rusiš
kos kolonijos, t.y. tarybinės respublikos, pano
rės eiti Baltijos kraštų pėdomis keliu į laisvę.

Nors tuo metu rusiški valdovai save vadino 
tik komunistais, tačiau siekė naudoti senus Le
nino receptus. Kurstė skaldytis ir kivirčytis. Pri
pylė naftos į tautinių ir etninių skriaudų ugnį - 
o visa tai vardan Lenino tezės, kad netgi keli 
kaimai turi teisę siekti teritorinės autonomijos.

Atkreipkime dėmesį į žodį ‘teritorinės’. 
Šiuose reikalavimuose niekad nebuvo kalbama 
apie paprastą kultūrinę autonomiją kaip būdą 
išlaikyti kultūrinę tapatybę ir, reikalui esant, 
ginti savo interesus. Aiškiausiai tik teritorinė 
autonomija atitinka strateginius reikalavimus”.

Britai apie naujus ES narius
Britų savaitinis žurnalas The Economist 

š.m. sausio 8 d. laidoje rašo: “Beveik visur Vi
durio Europoje pirmi aštuoni priklausomybės 
ES-gai mėnesiai verslui buvo geri. Lenkijoje, 
Čekijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje augimo vi

SMITH MONUMENT CO. LTD

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

(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

durkis 2004 m. buvo 4.6%, pakilęs nuo 2003 m. 
3.5%. (...) Trijuose Baltijos kraštuose — Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, kur ekonomika yra ma
žiau kontroliuojama, augimas buvo dar greites
nis, 2004 m. 6.7%. (...)

Ne vien tik ekonomikos augimu gali nauji 
ES nariai jaustis geriau. Lenkijos prezidentas 
Aleksander Kwasniewski ir jo Lietuvos antri
ninkas Valdas Adamkus turėjo kaip pilni ES 
kraštų nariai daugiau svorio, kai įžengė į Ukrai
nos prezidento rinkimų bylą tarp spalio ir gruo
džio mėnesių, ragindami valdžią panaikinti pir
mą apgaulingą rinkimų rato rezultatą, palankų 
prorusiškam kandidatui V. Janukovičiui ir leisti 
pakartotinį balsavimą, kurį laimėjo palankus 
Vakarams V. Juščenko”. (...)

Sunkus apsisprendimas
Tas pats žurnalas š.m. sausio 15 d. laidoje 

rašo: “Stalino vėlė turėtų šaipytis dėl trijų Bal
tijos šalių prezidentų dilemos. Ar turėtų jie pri
imti prezidento Vladimiro Putino kvietimą da
lyvauti 60 m. sukakties iškilmėse Maskvoje ge
gužės 9 d., švenčiant sovietų ‘Tėvynės karo’ 
prieš Hitlerį laimėjimą, nes tai praskynė Sov. 
Sąjungai kelią okupuoti ir engti Baltijos kraštus 
per sekančius 45 metus? Ar jie turėtų nedaly
vauti ir būti apkaltintais palankumu nacių Vo
kietijai, už kurią daugelis jų kovojo?

Po beveik penkių mėnesių svyravimo Latvi
jos prezidentė Vaira Vike-Freiberga šią savaitę 
suardė gretas, sakydama, kad ji vyks. Preziden
tai Estijos Arnold Ruutel ir Lietuvos Valdas 
Adamkus sakė dar pagalvosią ir atrodė įsižeidę 
dėl latvių nuosprendžio. Konservatoriai kaltins 
ponią Vike-Freibergą už naivų sutikimą švęsti 
ne tiek Hitlerio nugalėjimą, kiek Stalinui vado
vaujant sovietų jėgos triumfą. Tačiau ji apskai
čiavo, kad nedalyvaujant diplomatinė kaina bū
tų aukštesnė. Nedalyvavimas galėtų leisti Ru
sijai tvirtinti, kad kiti Baltijos kraštai yra ‘ruSo- 
fobai’, kurie ardo Rytų-Vakarų santykius ir šali
nasi nuo europietiškų vertybių.

Baltiečiai žino, kad rusai panaudos kiekvie
ną progą įvaryti pleištą tarp jų ir likusios Eu
ropos. Juos (rusus) piktina jų beveik 15 metų 

nepriklausomybė po to, kai jie 
išsprūdo iš Sovietų Sąjungos. 
Rusai mano, kad jie ir kiti buvę 
komunistiniai kraštai, prisi
jungę gegužės mėn. prie ES, 
planuoja padaryti ją dar labiau 
priešrusišką. (...)

Rusija atkakliai tvirtina, kad 
Sovietų Sąjunga buvo įstaty
mus gerbianti valstybė, prie ku
rios baltiečiai savanoriškai pri
sijungė. Be to, Rusija vengia at
sakomybės už sovietų istoriją, 
išskyrus, kaip jau buvo minėta, 
Hitlerio nugalėjimą”. J.B.

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Algis MEDELIS QUEEN SYREN A TRAVEL 
133 RoncesvaHes Ave. Toronto, Ont 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800

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

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

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

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

http://www.rpcul.com
mailto:klfondas@on.aibn.com


2005.II.1. Nr. 5 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11

^SPORTAS
Slidinėjimo iškyla

Tradicinė, metinė Mont- 
realio lietuvių slidinėjimo sto- 
vykla-iškyla įvyks vasario 24-27 
d.d. Mont La Reserve slidinėji
mo vietovėje, Saint Donat, 
Quebec, Kanadoje, apie 150 
km į šiaurę nuo Montrealio. 
Stovykla prasidės vasario 24 d. 
individualiu slidinėjimu Mont 
La Reserve. Vasario 25, penk
tadienį, slidinėjimo išvyka Į 
Mont Tremblant. Vasario 26, 
šeštadienį, slidinėjimas ir di
džiojo slalomo varžybos Mont 
La Reserve, o vakare - bendra 
vakarienė/linksmavakaris vieš
butyje.

Oficialus viešbutis ir sto
vyklautojų “rendez-vous” cent
ras: l’Hotel Montcalm, 251, 
chemin Fusey, C.P. 299 (off 
Route 125), Saint Donat, Que
bec JOT 2C0, Canada. Tel. (toll

free): 1-866-424-1333; E-paš
tas: info@hotel-montcalm.
cbm. Web site: www.hotel- 
montcalm.com. Atlikite rezer
vacijas kuo greičiau. Paminėkit 
“Lithuanian Ski Group”. Orga
nizuoja ir informuoja - Rytis, 
Vilija ir Dalius Bulotos, tel. 
514-344-8256 arba 819-424- 
2803 (savaitgaliais). E-paštas: 
viliabulota@hotmail.com arba 
dahudahu@hotmail.com arba 
rytis.bulota@ville.chateau- 
quay.qc.ca.

Visi žiemos sporto mėgėjai 
kviečiami dalyvauti. Šios varžy
bos laikomos kaip 2005 m. 
ŠALFASS-gos Kanados sporto 
apygardos slidinėjimo pirmeny
bės, kuriose dalyvauti kviečiami 
ir už Kanados ribų gyvenantieji 
lietuviai slidinėtojai.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Šaudymo pirmenybės
Šių metų Šiaurės Ameri

kos lietuvių stendinio (skren
dančių taikinių - “Trap”) spor
tinio šaudymo pirmenybės įvyks 
gegužės 28, šeštadienį, Hamil
tono lietuvių Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo Giedraitis 
šaudykloje, netoli Hamiltono, 
ON. Varžybas vykdo ŠAL
FASS-gos Sportinio šaudymo 
sekcija, vadovaujama Kazimie
ro Deksnio, talkininkaujant 
Hamiltono LMZK-bui Giedrai
tis, kuriam pirmininkauja Jonas 
Stankus. Pirmenybėse bus vyk
domos šios rungtys: 16 jardų A 
klasė (100 šūvių), 16 jardų B 
klasė (100 šūvių), išlyginamieji

jardai (50 šūvių) ir dubletai (50 
šūvių). Dalyvių registracija at
liekama ir smulki informacija 
gaunama pas varžybų vadovą 
adresu: Kazimieras Deksnys, 
1257 Royal Drive, Burlington, 
ON L7P 2G2, Canada, tel./fak- 
sas 905-332-6006; E-paštas: 
kdeksnys@cogeco.ca. Dalyvau
ti kviečiami visi lietuviai spor
tinio šaudymo mėgėjai. Kreip
tis į K. Deksnį dėl platesnės in
formacijos. ŠALFASS-gos šau
dytojai ruošiasi dalyvauti VII- 
se Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse Lietuvoje.

ŠALFASS sportinio šaudymo sek. 
ŠALFASS-gos centro valdyba

Sportinė šventė
VII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks šiais metais Lietu

voje birželio 30 - liepos 3 dienomis. Programą sudarys sporto šakų 
varžybos, kaip gimnastika, bėgimai, krepšinis, tinklinis, tenisas, 
futbolas, iš viso 12 šakų ir parodomosios varžybos, kaip aviamode
lių sportas, irklavimas, svarsčių kilnojimas, sportiniai šokiai, iš viso 
11 šakų. Bus iškilmingas žaidynių atidarymas, o uždarymo dalyje 
vyks kultūrinė programa.

Norintys varžybose dalyvauti registruojasi Kūno kultūros ir 
Sporto departamente (Žemaitės g. 6, 03117 Vilnius) iki š.m. ba
landžio 15 d. Galutiniai pareiškimai pateikiami iki birželio 1 d. Iš
eivijos sportininkams nakvynės ir maitinimo išlaidos apmokamos 
vieną dieną iki varžybų pradžios, varžybų dienomis ir vieną dieną 
po varžybų. Dalyvių skaičius pranešamas ne vėliau kaip 20 dienų 
iki atvykimo. Sportininkai, atvykę iš užsienio, turi turėti sveikatos 
draudimą. Išsamesnę informaciją teikia sporto klubai. L.M.inf.

Žinios iš Lietuvos
•ULEB Eurolygos B gru

pės dvyliktojo rato rungtynėse 
Kauno “Žalgiris” po pratęsimo 
91:87 įveikė Pezaro “Scavolini” 
krepšininkus ir, iškovoję šeštą 
pergalę, užsitikrino teisę žaisti 
kitame Eurolygos rate.

•Baltijos krepšinio lygos 
(BBL) pirmojo diviziono rung
tynėse Vilniuje susitiko du Lie
tuvos galiūnai - Kauno “Žalgi
ris” po įtemptos kovos 81:75 
įveikė Vilniaus “Lietuvos ryto” 
krepšininkus. Toje pačioje BBL 
lygoje Kauno “Žalgiris” na
muose 104:80 nugalėjo Vents
pils “BK Ventspils” (Latvija) 
krepšininkus.

• Paskutinėse ULEB taurės 
pogrupių rungtynėse Vilniaus 
“Lietuvos rytas” namuose įvei
kė Belgrad “Crvena zvezda” 
(Serbija) 77:60, tai buvo devin
toji Vilniaus komandos pergalė.

•North Carolina valstijoje 
(JAV) “Statesville Christian” 
vidurinėje mokykloje pagal moks
leivių mainų programą besimo
kantis lietuvis Žygis Šeštokas 
rungtynėse su “Covenant Day” 
mokykla pelnė 76 taškus ir pa
gerino savo komandos rezulta
tyvumo rekordą. Apie tai apra
šė JAV dienraštis “Charlotte 
Observer”.

•Šiaurės Iowa (JAV) uni
versiteto manieže vykusiose 
daugiakovininkų varžybose 
tarp moterų pergalę iškovojo 
Atėnų olimpinių žaidynių vice
čempione Austrą Skujytė. Pen
kiakovės varžybose A. Skujytė 
surinko 4477 taškus ir pasiekė 
geriausą sezono rezultatą pa
saulyje. Lietuvė 60 m barjeri
niame bėgime sugaišo 8.76 
sek., į aukštį peršoko 179 cm, į 
tolį nušoko 6.05 m, rutulį nu
stūmė 15.54 m ir 800 m nubėgo 
per 2 min. 22,63 sek.

•Praha ( Čekija) pasibai
gusio septintojo Europos užda
rų patalpų žolės riedulio čem
pionato finale Lietuvos mergi
nos (iki 21 metų) iškovojo 
sidabro medalį. V.P.

IIQMELIFE

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKA UZ:
1.00%Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term. ind.
1.20% už 270-364 d. term. ind.
1.50% už 1 m. term, indėlius 
1.90% už 2 m. term, indėlius 
2.40% už 3 m. term, indėlius 
2.65% už 4 m. term, indėlius 
3.00% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.20% už 2 m. GIC invest, pažym.
2.60% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.65% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.10% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.85% RRSP & RRIF 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 .
2 metų .
3 metų .
4 metų .
5 metų .

- su keičiamu 
nuošimčiu .

4.25%
.4.50%
.4.80%
.5.25%
.5.25%

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 BALALNSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 
Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p. 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 vr -1 v.p.p.

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

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

MasterCard Cirrus

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPk 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.

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ
$400,000, $500,000,

$700,000?
SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

http://www.hotel-montcalm.com
mailto:viliabulota@hotmail.com
mailto:dahudahu@hotmail.com
mailto:rytis.bulota@ville.chateau-quay.qc.ca
mailto:kdeksnys@cogeco.ca
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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DENTZKL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. <416)765-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb. 

PACE LAW FIRM

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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 Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

įbristai ir
Turizmo sutartis su Kinijos vyriausy

be įstrigo politiniuose labirintuose. Prieš 
penkerius metus Kanada buvo pasiruošu
si pasirašyti sutartį, tačiau Kinijos vyriau
sybė ėmė vilkinti pasirašymą po to, kai 
Kanados vyriausybė atsisakė grąžinti pa
bėgėlio teisių prašantį Kinijos pilietį Lai 
Changxing. Kinija kaltina jį kyšių davimu 
muitininkams, vengimu mokėti valstybi
nius mokesčius ir kontrabanda dideliu 
mastu. Kanados imigracijos teismas jam 
nepripažino pabėgėlio teisių, bet jis tą 
sprendimą apeliavo. Keliolikai panašiai 
nusikaltusių asmenų Kinijoje jau įvykdyta 
mirties bausmė, nors Lai teigimu, jis ir jau 
nubaustieji asmenys vertėsi įstatymų ne
laužydami. Yra aišku, kad Kinijos reikala
vimas išduoti Lai yra turizmo sutarties su 
Kanada stabdis. Sutartyje turi būti įrašyta, 
kad Kanada yra viena iš “pripažintų išvy
kimo vietovių“. Be to pripažinimo Kana
da negali skelbtis Kinijos spaudoje, ir 
daugumai turizmo grupių yra neleidžiama 
iš Kinijos vykti į Kanadą. Skaičiuojama, 
kad daugiau kaip pusantro milijono Kini
jos turistų norėtų apsilankyti Kanadoje, 
kas reikštų, kad daugiau kaip keturiais bi
lijonais dolerių būtų praturtinta turistinė 
apyvarta.

Ministeris pirmininkas Paul Martin, 
lankydamasis Indijos sostinėje New Del
hi, susitiko su jos ministeriu pirmininku 
Manmohan Singh. Kontroversinis Kana
dos įstatymas dėl tos pačios lyties vedybų 
legalizavimo Indijoje susilaukė gana aiš
kios kritikos, nes indų sikhistų dvasinis va
dovas Joginder Singh Vedanti, kuris jų re
ligijos pasekėjų yra lyginamas su katalikų 
popiežiumi, prieš pat Kanados ministerio 
pirmininko atvykimą į Indiją įsakė savo 
pasekėjams atsiriboti nuo gėjų vedybų le
galizavimo. Paul Martin planuotas oficia
lus apsilankymas Amistar esančioje Auk
sinėje šventovėje (Golden Temple) neįvy
ko. Paaiškinta, kad buvo labai svarbu ap
lankyti Indonezijos kraštų cunami nu
siaubtas vietoves. Jį lydėję Kanados parla
mentarai, sikh religijos pasekėjai pateko į 
nemalonią padėtį, nes jų dvasinio vadovo 
įsakas saisto juos ir Kanadoje balsuoti 
prieš gėjų vedybų legalizavimą. Manoma, 
kad kai kurie iš jų balsuos ne pagal parti
jos nustatytą politiką, bet prieš Kanados 
vyriausybės siūlomą įstatymą, kuris yra 
saistomas su žmogaus teisėmis ir konstitu
cija. A.V.

2003 metais siautusi užkrečianti 
SARS liga Toronto ligoninėms padarė di
delių finansinių nuostolių. Toronto Uni
versity Health Network (UHN) ligoninė 
paskelbė, kad tos ligos siautėjimo laiko
tarpis jai vienai kainavo 12 milijonų dole-

pabėgėliai
rių. Ligoninėje buvo paguldyti 33 SARS 
liga sergantieji, o tai privertė ligoninę at
sisakyti normalios savo veiklos ir teikti tik 
reikalingiausias paslaugas. Buvo atsisaky
ta daugelio įvairių širdies operacijų ir kū
no organų persodinimų, kuriais ši ligoni
nė pasižymi. Pinigai buvo išleisti atlygini
mams ligoninės personalo, kuris tuo metu 
buvo nereikalingas, viršvalandžiams tų, 
kurie dirbo su užkrėstais pacientais ir lan
kytojų bei visos aplinkos tikrintojams, kad 
niekas daugiau neužsikrėstų. Į šią sumą 
neįskaičiuojama kiek gydytojai prarado 
nedirbdami savo normalaus darbo ir ne
darydami operacijų, ir kiek finansinio 
nuostolio patyrė ligoninėje veikiantieji 
restoranai bei krautuvės. Si 12 milijonų 
suma yra tik tos vienos ligoninės nuosto
lis, neskaitant nuostolio visų kitų Toronto 
ligoninių. Toronto Mount Sinai ligoninės 
užkrečiamųjų ligų kontrolės viršininkė dr. 
Allison McGreer aiškina, kad visuomet 
būna pigiau imantis išankstinių nuo už
krečiamųjų ligų apsisaugojimo priemo
nių, negu kovojant joms jau atsiradus. Bet 
tokiam pinigų išleidimui daugiausia prie
šinasi tie, kurie ruošia metinius ligoninių 
biudžetus. Ji sako, kad šis įvykis gal paska
tins ligonines ir bendruomenę daugiau 
dėmesio skirti apsaugojimui nuo šių ligų.

Hong Kongo bilionierius verslininkas 
Li Ka Shing planuoja Kanadoje įsteigti 
labdaros fondą, “Li Ka Shing (Canada) 
Foundation”. Jis tai daro atsidėkodamas 
Kanadai už palankias sąlygas, kurių dėka 
jo kompanijos galėjo Kanadoje veikti. Ka
pitalą šiam fondui jis sudarys iš “Cana
dian Imperial Bank of Commerce” 
(CIBC) turimų savo 17 milijonų dolerių 
vertės akcijų. Pagal dabartinę akcijų ver
tę, jis galėtų jas pardavęs sutelkti apie 1.2 
bilijonų dolerių ir su tokiu kapitalu fondas 
būtų antras didžiausias labdaros fondas 
Kanadoje. Kasmetinis fondo pelnas būtų 
pilnai išleidžiamas remiant švietimą, me
dicininį aptarnavimą, kultūrą, religiją ir pa
dedant beturčiams. Kaip jaunuolis pabė
gėlis iš Kinijos, Li pradėjo darbuotis šluo
damas fabriko grindis ir savo uždirbtais 
pinigais pirkdavo žemes, kurias vėliau par
duodavo už labai aukštas kainas. Nuo 
1987 m. jis pradėjo investuoti Kanadoje, 
įsigydamas akcijų keliose alyvos kompani
jose ir taip pat CIBC. Hong Konge jo tur
tą sudaro: didžiausia sklypų pardavimo 
agentūra, elektros tiekimo bendrovė, mo
bilių telefonų tinklas, prekybos centrų 
tinklas ir didžiausias vaistinių tinklas. Da
bartinė jo turto vertė Hong Konge ir Ka
nadoje yra apie 12.4 bilijonų JAV dolerių 
ir verslo žurnalo Forbes jis yra laikomas 
19-tuoju turtingiausiu žmogumi pasaulyje. VS.

MARGUTIS Parcels
X’t4T34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

liarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
100* COUPON
(off lor i parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Naujų Lietuvių fondo narių metai
MIELI TAUTIEČIAI,

Kviečiame jus visus nedelsiant užtikrinti, 
kad Amerikos lietuvių fondas didesnėmis sumo
mis remtų lietuvybės išlaikymą. Taip užtikrinki
me ir Lietuvių fondo tęstinumą, kad jis ateityje 
būtų mūsų visų vaikų ir vaikaičių prižiūrimas bei 
tvarkomas.

Per praėjusius 42-jus metus dosnūs LF na
riai, asmenys ir organizacijos, suaukojo per 15 
milijonų dolerių neliečiamą pagrindinį kapitalą, 
kurio uždarbis rėmė, remia ir rems lietuvių švie
timą, kultūrą, mokslą, jaunimą ir svarbų lietuvy
bės išlaikymą išeivijoje. Dabartinių LF narių au
kų dėka per tuos 42-jus metus LF pagrindinis ka
pitalas uždirbo ir lietuvybės išlaikymui buvo pa
skirta per 11 milijonų dolerių. Jau penkti metai, 
kai kasmet galima skirstyti po vieną milijoną do
lerių, bet paramos reikia daugiau.

Kviečiame visus raginti lietuvius kaimynus, 
draugus ir pažįstamus tuoj stoti į LF arba papil
dyti savo ankstyvesnius įnašus kartu su jumis.

Iki Vasario 16 arba Kovo 11, kai švęsime 
Lietuvos Nepriklausomybės šventes šiais 2005- 
siais metais, kiekvienas iš mūsų suraskime, pa- 
kvieskime ir įrašykime 5 arba daugiau naujų LF 
narių ar kandidatų, asmenų arba organizacijų. 
Įrašykime LF nariais savo vaikus ar vaikaičius, 
nes jie yra LF ateitis. 100 dol. auka duoda pilnas 
LF nario teises, bet galima pradėti su mažesne 
auka ir iš karto tapti bent LF nariais-kandi- 
datais.

Pradėję naujus 2005-sius metus, nedelsdami 
padidinkime LF narių skaičių, užtikrinkime jo 
ateitį ir reikalingą didesnę paramą lietuvybės iš
laikymui.

Vytautas Kamantas, LF tarybos pirmininkas 
Arvydas Tamulis, LF valdybos pirmininkas

Aukas galima nusirašyti nuo JAV federaci
nių mokesčių, FEIN 36-6118312. Čekius rašyti ir 
siųsti: Lithuanian Foundation Ine., 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, USA



Argentinoje sausio 15-23 d.d. vyko lietuviško jaunimo suvažiavi
mas. Kanados atstovai Tomas Jonaitis (kairėje) ir Andrius 
Rusinas (dešinėje) dalyvavo programoje, kurios vienas iš rengėjų 
buvo Santiago Butkus (antras iš dešinės)
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WAUHIIM0 ŽODIS
Montrealio “Geležinio Vilko-Neringos” tunto veikla

& SKAITYTOJAI PASISAKO
NAUJA IŠVAIZDA

Sveikinu visus redakcijos darbuotojus už sėkmingą pa
kaitą Tėviškės žiburių. Pritariu naujai TZ išvaizdai. Pakeitimai 
turėtų patikti lietuviškai skaitančiam jaunimui, nes nemažai 
straipsnių skirti jiems. Dar pridedu: kas straipsnių rašytojai? 
Žinom pavardes, bet nežinom, ar jie Lietuvos, ar Amerikos 
gyventojai, ar mokslininkai (pvz. Z. Zinkevičius)?

Genė Lemieux, Deep River, ON 
LAUKIAMAS LAIKRAŠTIS

Siunčiam Tėviškės žiburiams už dvejus metus prenumera
tą (rėmėjo) $120. Juozo akys labai susilpnėjo, tai aš jam skai
tau. Visada laukiame Tėviškės žiburių. Viskas yra mums įdomu 
ir svarbu. Naujas formatas labai geras. Linkime pasisekimo ir 
toliau būti geriausiu lietuvišku laikraščiu.

Juozas ir Danutė Danys, Ottawa, Ont.
“VIENUI VIENI”

2004 metų pabaigoj Toronte teko pamatyti lietuvišką kino 
filmą apie partizanų kovas su tautos užgrobikais. Gaila, teko 
pastebėti keletą tuščių vietų. Atleistina jaunajai kartai: moks
las, šeima ir pragyvenimas pareikalauja daug dėmesio, bet 
mes, pensininkai, neturėtume nuleist rankų. Mūsų pareiga yra 
primint jaunai kartai, kas ir kaip kovojo už nepriklausomos 
Lietuvos laisvę.

Lietuvos komunistų vaikai ir vaikaičiai neatsakingi už tė
vų klaidas, bet net ir paukštelis stengiasi savo lizdo neteršti, tai 
ko norėti iš buvusių komunistų vaikų: jie gerai žino, kas kaltas. 
Todėl (kaip velnias kryžiaus) vengia tremtinius ir partizanus 
prisiminti. Kaip “Vienui vieni” filmas aplankys jūsų apylinkę, 
nepraleiskit progos paaukoti porą valandų ir įvertinti vertingą 
lietuvių darbą Lietuvos labui.

Vytas Siminkevičius, Toronto, Ont.
IŠVAIZDA IR TURINYS

Ačiū už Jūsų labai puikų savaitraštį. Gavau jau du nume
rius naujojo formato. Žinoma, buvau pripratęs prie senojo 
standartinio formato, bet ir naujasis atrodo bus geras. Juk 
svarbiausias dalykas yra laikraščio turinys, kuris Tėviškės žibu
riuose yra labai geras.

Siunčiu savo prenumeratą ir linkiu sėkmės.
Juozas Baužys, Orland Park, IL

NAUJI RĖMAI
Gerbiamieji,

Malonu buvo skaityti TŽ “naujuose rėmuose”. Sveikin
dama pridedu $250 išlaidoms padengti. Linkėdama sėkmės ir 
ištvermės.
Filomena Kantautienė-Masiokienė, Edmonton, ALTA 
Red. Dėkojame!

• Montrealio “Geležinio Vilko- 
Neringos” tunto pusmečio veiklos 
programa pasibaigė. Sėkmingai pa
sisekė dviračių iškyla į Oką. Padėkos 
savaitgalį vyresnieji skautai su
organizavo iškylą į šiaurę. Montrea- 
lyje visi skautai dalyvavo lipime ant 
sienų. Gruodžio mėn. šventėme 
skautų Kūčias, kuriose dalyvavo 
tėveliai ir giminės. Ta proga Ariana 
Čičinskaitė-Castanheiro, Aleksa Be- 
niušytė ir Dainava Jurkutė-Blayney 
davė paukštyčių įžodį. Kristijonas 
Pavilanis ir Darius Jaugelis-Zatkovic 
- vilkiukų įžodį. Po raudonų kakla
raiščių įteikimo vyko Tinos 
Urbanavičiūtės skautės įžodis.

Sausio mėn. tuntas užsiregistra
vo prancūzų-kanadiečių skautų 
grupėje (Scouts du Montreal Mėtro- 
politain/SMM) kaip 255 grupė. Ta
čiau mums bus leidžiama toliau at
skirai veikti ir domėtis lietuvių kultū
ra. Kaip ir visose organizacijose, 
kurios dirba su jaunimu, visi vadovai 
bus patikrinti vietinėje policijoje.

Vadovai ps. Gilles Bulota ir gintarietė Loreta Castanheiro- 
Čičinskaitė užriša naujiems nariams kaklaraiščius. Iš k. 
Ariana Castanheiro-Čičinskaitė, Aleksa Beniušytė, Kris
tijonas Pavilanis, Dainava Jurkutė-Blayney, Darius 
Jaugelis-Zatkovic Nuotr. L. Čičinskaitės-Castanheiro

Kiekvienas užregistruotas narys bus 
Kanados skautų apdraustas skautų veikloje.

Taip pat vadovai galės pasitobulinti skauta- 
mokslio ir vadovavimo kursuose. Mes galėsime 
pasinaudoti dviem stovyklom netoli Montrealio 
miesto. Organizacija padeda nariams gauti 
mokslui stipendijas ir vienetui labai papigintus 
traukinio bilietus (žadam keliauti į Otavą pa
vasarį ir gal kitą sezoną į Torontą). Pirkdami iš
kyloms įvairius reikmenis, gausime nuolaidą.

Aukoms galime išduoti kvitus dėl pajamų 
mokesčių sumažinimo. Sueiga šaukiama vasario 
4 d. ugniagesių patalpose, kur galės skautai įsigy
ti ugniagesio specialybę. Pradedam ruoštis sa
vaitgalio stovyklai. Skautės/skautai vykdo patyri
mo laipsnių programą. Žadam dalyvauti šv. Jur
gio dienos Mišiose ir susikaupimo vakare Šv. Ka
zimiero šventovėje. A. Gaputis, Montrealio 
“Geležinio Vilko- Neringos” skautų tuntininkas

• Montrealio popmuzikos orkestras “Lo and the Magnetics” turi jauną lietuvį gitaristą Chris
tian Rašytinis (Chris Raz), 23 metų, sūnų Juozo ir Diane Rašytinis. Tai vaikaitis mūsų parapijie
tės Albinos Rašytinienės. Lapkričio mėnesį orkestras įrašė pirmą plokštelę/CD “A Part”, kurią 
išleis kovo 11d. per koncertą Montrealyje “Cafe Campus” vietovėje. Metų pabaigoje ansamb
lis buvo išvykęs 5 savaitėm koncertuoti į Vokietiją, Prancūziją, Slovėniją, Olandiją, Austriją ir 
Čekiją. Rašytinis grojo ir “The Kingpins” grupėje. Norėtų sugrįžti į Europą aplankyti Lenkiją 
ir Lietuvą. Jų tinklalapis - www.loandthemagnetics.com . V.L.

Montrealio “Lo and the Magnetics” orkestras koncerte. Priekyje (iš k.) gitaristas Christian 
Rašytinis ir vadovė/dainininkė Lorraine Muller Nuotr. Catherine Rašytinis

“Iš musų pasakų”
Ketinate keliauti - TEIRA.UKITĖS

ASTRA S Kl’RAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrydžiai į Lietuvą geriausiomis 
kainomis. Vyresnio amžiaus 

keleiviams 10% nuolaida.

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

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

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus)
Fax: 416 249-77491-800-715-5767

Piešia jaunesnieji Toronto Maironio mokyklos mokiniai

http://www.loandthemagnetics.com
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“Pasaulio lietuvio” keliai
EDVARDAS ŠULAITIS

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”
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)

Garsas - DOLBY DIGITAL
Filmas lietuvių kalba su angliškais paaiškinimais

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.

Pasaulio lietuvio žurnalas, 
anksčiau ėjęs Čikagoje, nese
niai perkeltas Į Lenkiją, užbai
gė pirmuosius metus. Lenkijos 
“lietuviškame” rajone leidžia
mam leidiniui pradžia buvo 
tikrai sunki. Ne vien tik todėl, 
kad atėjo nauja redaktorė su 
nauja redakcine kolegija, bet 
ir pasikeitė spaustuvė bei iš
siuntimo vieta.

Išsiuntimas kėlė ir dar te
bekelia daugiausia problemų. 
Pradžioje žurnalas buvo siun
tinėjamas prenumeratoriams 
(o jų dauguma - Siaurės Ame
rikoje) iš Lenkijos. Pasirodė 
jog persiuntimo kainos per di
delės. Tada nuspręsta siųsti iš 
netoli esančio Vilniaus. Tačiau 
čia buvo kitos bėdos, kurios 
nežinia ar jau baigėsi. Nors 
buvo mokami mokesčiai oro 
paštu, daugumas skaitytojų 
užsienyje gaudavo tik po 5 - 6 
savaičių. Ir tik paskutinieji du 
numeriai, parašius Lietuvos 
pašto vadovybei laiškus, Š. 
Ameriką pasiekė maždaug po 
12 dienų.

Pasaulio lietuvį nuo jo per
kėlimo į Punską, redaguoja 
Varšuvoje gyvenanti žurnalistė 
Živilė Makauskienė, kurios

vyras dr. Bronius Makauskas 
yra PLB valdybos narys. Ji 
bent kartą per mėnesį turi at
vykti i Punską ir čia vietoje 
prižiūrėti žurnalo paruošimą 
spaudai bei spausdinimą. Ir vi
sa tai ji atlieka be atlyginimo, 
nes žurnalo leidybos biudžetas 
yra gana mažas, daug kainuoja 
leidinio išsiuntimas oro paštu 
užsienin.

Su redaktore palaikant 
nuolatinį ryšį tenka patirti ne 
tik apie žurnalo bėdas, bet ir 
išgirsti kai kuriuos geresnius 
dalykus bei pageidavimus. Ji 
elektroniniu paštu gautame 
laiške rašo:

“Nors ir labai lėtai, bet vis 
tik atsiranda vienas kitas nau
jas skaitytojas. Labai norė
čiau, kad Pasaulio lietuvį skai
tytų ir naujieji emigrantai, 
bent jau tie, kurie jungiasi į 
lietuvišką veiklą. Aišku, dėl 
mūsų leidybos ciklo sunku sva
joti, kad tapsime populiariu 
žurnalu, bet manau, galime 
užpildyti tam tikrą nišą lietu
viškų leidinių Vakaruose tar
pe. Kol kas nieko ypatingo ne- 
sugalvojame, kuo “užkariauti” 
mūsų skaitytojus šiais metais. 
Manau, kad praeitais metais

Lietuvis sporto žymūnas
Šarūnas Marčiulionis “The New York Times” puslapiuose

EDVARDAS ŠULAITIS
Žymusis Lietuvos krepšinio žaidėjas Šarū

nas Marčiulionis pateko į įtakingiausiojo 
Amerikoje laikraščio The New York Times pus
lapius. Sausio 9 d. laidoje šis milijoninį tiražą 
turintis dienraštis išspausdino Liz Robbins ra
šinį. Jame autorė rašo apie šio olimpinio čem
piono vargus, kuriuos jam teko patirti būnant 
pirmuoju krepšininku iš buvusios Sovietų Są
jungos NBA lygoje. Esą jo nelepino ir “Gol
den State Warriors” komandos (tai ekipa, ku
rioje pradžioje mūsiškis žaidė) treneris Don 
Nelson, visada lietuvį kritikavęs.

Straipsnio autorė pažymi, jog dabar 40 
metų amžiaus sulaukęs buvęs šis olimpinis 
čempionas, Sov. Sąjungos rinktinėje laimėjęs 
aukso medalį krepšinio varžybose, 1989 m. at
vykęs į naują kraštą įrodė, kad jis gali rungty
niauti ir stipriausioje pasaulyje krepšinio lygoje.

Rašinyje cituojami Šarūno žodžiai, sakan
tieji, jog prie europiečių krepšininkų įsigalėji
mo NBA lygoje, taip pat prisidėjo keli kiti žai
dėjai - Vlade (Divac), Petrovic, Volkov. “Jei
gu mums nebūtų pasisekę, aš nemanau, kad 
šiandien lygoje būtų 18% Europos krepši
ninkų. Straipsnyje minima, kad šiuo metu 
NBA lyga turi 78 užsienio žaidėjus. Tuo tarpu 
1989-siais, šalia Marčiulionio, buvo tik serbai 
- Vlade Divac, Zarko Paspal, kroatas Dzaz- 
den Petrovic ir ukrainietis Aleksander Volkov:

Marčiulionis esąs didelė figūra krepšinio 

mums pavyko gana sėkmingai 
pažymėti Kalbos ir kultūros 
metus; kiekviename numeryje 
buvo šioms metinėms skirta 
medžiaga.

Sausio mėnesio numeryje 
bus gana įdomi medžiaga iš 
Ukrainos - Ukrainos lietuvių 
pasakojimas apie “oranžinę 
revoliuciją”, jų. pačių akimis. 
Manau, kad tikrai įdomus 
žvilgsnis iš arti...

Kituose numeriuose steng
simės kalbinti naujus, jaunus 
Lietuvos politikus - ką jie ma
no apie dabartinę situaciją, kai 
smunka visuomenės pasitikėji
mas parlamentu ir partijomis, 
taip pat rašysime apie lietuvių 
kultūros paveldą ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje. Kol kas 
tai dar tik koncepcija.

Na, ir visų pirma - vėl su 
nerimu stebėsime, kiek laiko 
PL keliaus į Ameriką — dvi sa
vaites ar... du mėnesius...”

Žurnalo metinė prenume
rata oro paštu yra 30 JAV do
lerių. Norint užsiprenumeruo
ti JAV, reikia siųsti čekius šiuo 
adresu: Juozas Lukas (Pasau
lio lietuvis), 622 Tremont 
Court, N.W., Grand Rapids, 
MI 49504, USA.

populiarinime Lietuvoje. Keturis sezonus pra
leidęs “Golden State Warriors” klube, jis savo 
karjerą baigė 1997-siais Denverio ekipoje. 
“Šarūnas turėjo įveikti daugelį kliūčių, kol pa
siekė sėkmę. Jis yra lietuvių ir tarptautinis he
rojus, nes padėjo nutiesti tiltą į NBA”. Taip 
apie mūsiškį atsiliepia jaunasis Donnie Nel
son, kuris pagelbėjo Šarūnui atvykti ir įsitvir
tinti Amerikoje. Čia minimas straipsnis pa
puoštas Š. Marčiulionio nuotrauka ir dviem 
brėžiniais. Viename matomas Lietuvos žemė
lapis su Kaunu (tai jo gimtoji vieta), o kitame 
Europos žemėlapis, kuriame išryškintos Lie
tuvos ribos.

Garsusis Niujorko dienraštis taip pat pa
mini, jog Šarūnas Lietuvoje yra įsteigęs krep
šinio mokyklą, turi savo viešbutį ir pramogų 
centrą. Tačiau yra dalykų, kurie straipsnyje 
nepaminėti. Jis buvo ne vien tik Sov. Sąjungos 
krepšinio rinktinės žvaigždė. Žaisdamas rusų 
komandoje Šarūnas laimėjo auksą, žaisdamas 
Lietuvos valstybinėje komandoje jis du kartus 
iškovojo olimpinius bronzos medalius. Nega
na to, jis daug prisidėjo prie lėšų telkimo, ku
ris įgalino lietuvius krepšininkus dalyvauti 
Barselonos olimpiadoje. Būdamas Amerikoje 
ir čia žaisdamas šimtus kartų aiškino ameri
kiečiams žurnalistams, kad Lietuva nėra Rusi
jos dalis ir lietuviai niekada nesutiko su rusų 
okupacija. Ta prasme jis buvo geriausias Lie
tuvos ambasadorius.

Senatvės laiškas
(Nežinomos autorės)

Rašau Tau laišką, 
kad nelaikytum mirusia, 
nes dar gyva esu, 
nors vis dažniau užmirštu 
ir klaidžioju klampynėje minčių...

Kai stoviu apačioj prie laiptų, 
dar visiškai neaišku,

ar lipti ketinu aukštyn, 
ar ką tik nulipau žemyn.

Kai prieinu prie šaldytuvo, 
dažnai sunku man atsimint, 
ar jau pavalgiusi esu, 
ar atėjau ko pasiimt.
Tie akiniai — mielieji mano

taip dingsta, kad graudu ir 
prisimint,

kai kokį pusdienį aš ieškau jų 
ir nuo nosies galo turiu juos 

nusiimt.
Ir kai tamsa apgaubia žemę, 
o aš jau su naktiniais marškiniais, 
neaišku man, ar jau keliuos, 
ar dar guluos...
Ir jeigu man eilė rašyti, 
Nepyk, o gal jau sumaišiau,

gal vakar išsiunčiau Tau laišką 
o gal gavau - nebežinau.

O Tu žinok - Tave aš myliu, 
Sakau sudie, skubu...
Nors paštas ne už mylių, 
čia pat pasiekiamas ranka.

Ir nuskubėjusi į paštą 
Jaučiu lyg kuo nusikaltau, 
užuot išsiuntus šitą laišką 
aš jį pati atidariau!
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----------------I TORONTO Į------------- --
Kanados pilietybės ir imigracijos ministeris Joe Volpe ir 

Ontario provincijos mokymo, kolegijų ir universitetų ministerė 
Mary Anne Chambers sausio 20 d. paskelbė teikiantys jungtinę 
paramą anglų kalbos mokymui. Ketinama sustiprinti aukštes
nio lygio ir įvairioms sritims pritaikomas anglų kalbos progra
mas naujai atvykusiems. Šios ministerijos investuos iš viso $3.4 
mln. dolerių ateinančių dvejų metų laikotarpiu paremti 13 
projektų pagal “Enhanced Language Training Initiative” pro
gramą, kuriai Kanados valdžia teikia $20 mln. metinę paramą. 
Daugiau kaip 70% suaugusių imigrantų, atvykstančių į Kana
dą, turi aukštesnį išsilavinimą, ir jiems reikia pritaikyti aukštes
nio lygio kalbos apmokymus pagal jų darbo sritis, kad jie galė
tų sėkmingai įsidarbinti. Ontario vyriausybė jau skiria $12.5 
mln, per metus šiam reikalui. Įvairi informacija teikiama inter
neto tinklalapiuose www.edu.gov.on.ca arba www.resultson- 
tario.gov.on.ca. Apie kalbos mokymo programą žinių ieškoti 
tinklalapyje www.integrationet.cic.gc.ca/english/index.cfm.

Vasrio 16-tosios minėjime, 
kuris rengiamas KLB Toronto 
apylinkės valdybos vasario 20 
d., 4 v.p.p. Anapilyje, pagrindi
ne kalbėtoja pakviesta JAV LB 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė- 
Gust, gimusi New Haven, CT. 
V. Vėbraitė yra pedagogė, vi
suomenininke, APPLE (Ame
rikos mokytojai Lietuvos mo
kyklai) organizacijos steigėja ir 
buvusi jos direktorė. Ji 1998- 
2001 m. buvo Lietuvos švietimo 
ir mokslo viceministerė, 2001- 
2003 m. vadovavo savo įsteig
tam Lietuvos tautiniam švieti
mo forumui, 2002 m. tapo 
UNESCO instituto “Interna
tional Bureau of Education” 
valdybos vicepirmininke (Rytų 
ir Vidurio Europos atstove). 
Nuo 2004 m. vasaros yra Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus patarėja švietimo reika
lams. Ilgametė JAV LB tarybos 
narė, 2003 m. išrinkta Krašto 
valdybos pirmininke.

Lietuvių klubas, veikiantis 
Daytona Beach, FL, parėmė 
Tėviškės žiburių leidybą $50 
(JAV) auka, vertindamas “jūsų 
kilnaus darbo pastangas palai
kyti ryšį su plačiame pasaulyje 
gyvenančiais lietuviais”, kaip 
rašoma prie čekio pridėtame 
laiške. Savaitraščio leidėjai, 
nuoširdžiai dėkodami už para
mą, linki klubui geriausios 
sėkmės.

Kaziuko mugei artėjant, 
skautininkių/skautininkų drau
govė renka laimikius smulkiai 
loterijai. Juos galima pristatyti 
sesei Elzei Simonavičienei, 439 
Runnymede Rd., Toronto, tel. 
416 769-3270, arba Jūratei Ba- 
tūrienei, 1 Burkston Place, To
ronto, tel. 416 239-8986. Vi
siems aukotojams didelis skau
tiškas ačiū!
IŠNUOMOJAMAS butas nuo
savame name Dundas St.W./ 
Roncesvalles; 2 kambariai, vir
tuvė, vonia, atskiras įėjimas. 
Šalia visos susisiekimo linijos. 
Kaina $820. Skambinti tel. 416 
516-5725.

A.a. Teklei Sekonienei mi
rus, užjausdami jos vyrą Adolfą 
ir gimines “Kovai su vėžiu ir 
džiova” sergantiems vaiku
čiams ir tremtiniams Lietuvoje 
aukojo: $50 - M. Povilaitienė; 
$30 - M. Vaitkienė, B. V. Sau- 
lėnai, A. J. Lapavičiai, Z. Stan
čikienė ir dukros; $25 - A. Se
koms; $20 - J. S. Andruliai, A. 
R. Šileikos, D. A. Keršiai, B. P. 
Sapliai, J. Rinkūnienė, G. R. 
Paulioniai, A. Masionienė, Z. 
Mikucka, P. Sh. D. Davidson, 
M. Krueger, K Žutautienė, O. 
Senkuvienė, A. Šalvaitis, J. A. 
Vaškevičiai, A. Vitkienė, M. 
Gudelienė; $10 - J. Z. Klevinai, 
J. G. Petkevičiai.

E.K., B.K., D.K., M.P.
Į Kanados kariuomenės 

Borden bazę yra atvykę mokytis 
Lietuvos karininkai - pik. Leo
nardas Bakaitis, pik. Itn. Sigitas 
Butkus, pik. Itn. Klaidas Tolys ir 
kpt. Konstantinas Andrejevas. 
Kanadoje mokysis iki gegužės 
28. Tautybių dienos paroda 
įvyks kovo 10, ketvirtadienį, po 
pietų. Vytautas Pečiulis

Našlaičių kaimui “Vaiko 
tėviškės namai” paremti auko
jo: $100-A. K. Ratavičiai, Ota
voje mirusios draugės Elenos 
Dalmotas atminimui pagerbti; 
$300 - J. P. Barakauskai. Au
kotojams nuoširdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba
A.a. Algirdo Aušroto atmi

nimui vietoj gėlių $50 Tėviškės 
žiburiams aukojo — A.J. Aušro
tai, S.A. Aušrotai, K B. Young.

A.a. mamos Elenos Anta
naitienės 5-rių mirties metinių 
prisiminimui D. Gutauskienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

A.a. Teklei Sekonienei mi
rus, užjausdami jos vyrą Adol
fą, Irena ir Algis Žemaičiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $32.

A.a. Vytauto Matulevičiaus 
V mirties metinių prisiminimui 
L. Matulevičienė Tėviškės žibu
riams aukojo $150.
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.

DĖMESIO!
PIGU, PAPRASTA, GREITA!
ATSIDARĖ NAUJA LIETUVIŠKA

INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ
www.SIURPRIZAS.com

Parduotuvė suteiks Jums galimybę nustebinti, pasveikinti ir 
padėti savo artimiesiems ir draugams Lietuvoje.

Dar niekada nusiųsti dovanėlę j Lietuvą nebuvo taip papras
ta ir pigu* Mes siūlome platų įvairių prekių ir dovanų krepšelių 
pasirinkimą, greitą pristatymą Lietuvoje ir prieinamas kainas. 
Naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs išvengsite tarptautinio 
siuntinių mokesčio*

PARAMA 2004 metais grąžino savo nariams

DAUGIAU KAIP
$680,000

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

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

25% papildomų palūkanų - $354,000

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

Pinigai tiesiog pervesti į kasdienines narių sąskaitas

MMM
PARAMA

Kanados lietuvių fondui 
2004 metų spalio mėnesį auko
jo: $4,000 - A. Peteraitis (tes
tamentu); $200 - O. Skrebūnas. 
Lapkričio mėn.: $31, 167 - P. 
Sidaras (testamentu); $3,587. 
69 - A. Užupienė-Lukienė (tes
tamentu); $600 - A. Arelis; 
$500 - A. Rukšys; po $100 - Z. 
Mockus, A. Rastapkevičius; po 
$20 - E. Bajoraitis, Z. Čečkaus- 
kas, A. Čerškus, S. Dalius, R. 
Franczak, J. Gedris, P. Girnius, 
J. Krištolaitis, P. Pranckevičius, 
A. Rimkus, J. Stankus, A. Žil- 
vytienė, G. Žukauskas; $10 - 
H. Kairienė. Gruodžio mėn.: 
$1,500 - “Talka” Hamiltono 
kred. kooperatyvas; po $500 - 
V. Poškaitis, V. White-Bumbu- 
lytė; $250 - R. Domfeld-Bum- 
bulytė; $200 - S. Laimikis; $100
- Z. Stančikas; $25 - P. Sakalas; 
$20 - A. Sakalas. Per šį ketvirtį 
gauta $38,754.69 testamentais, 
$315 mirusiųjų prisiminimui ir 
$4,550 paprastos aukos. Per 
visus 2004-sius metus Fondas 
gavo iš viso $1,117, 000.46 aukų
- $1,103,277.78 testamentais, 
$3,197.68 mirusiųjų prisimini
mui ir $10,525 paprastos au
kos. Inf.

ATLIEKU VERTIMUS iš lie
tuvių kalbos į anglų, prancūzų 
ar ispanų kalbas; taip pat iš tų 
kalbų į lietuvių kalbą. Dirbu 
sąžiningai ir greitail Kaina - 
sutartinė. Gintautas Kamins
kas - kamouraska3@sympatico. 
ęa. Tel./fax (514) 695-0193.

W AUDRIUS ŠILEIKA,valdybos pirmininkas

GRUPĖ ADVOKATŲ 
padės susigrąžinti nekilnojamą 

turtą Lietuvoje
TEL. 370-686-47477

Elektroninis paštas: algisdega@omni.lt

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

PATARNAVIMAS TEIKIAMAS KOMERCINEI VEIKLAI 
ir PRIVATIEMS ASMENIMS. 

Prižadu jums sąžiningai patarnauti!

AIDAS BATŪRA
TEL. 416-648-2399

email: aidas@versatilefinancial.com

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.
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.

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

“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).

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.edu.gov.on.ca
http://www.resultson-tario.gov.on.ca
http://www.integrationet.cic.gc.ca/english/index.cfm
http://www.SIURPRIZAS.com
mailto:algisdega@omni.lt
mailto:aidas@versatilefinancial.com
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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Anapilio žinios

• Sausio 30, sekmadienį, 
gražiai praėjo visuotinis parapi
jos susirinkimas. Parapijos tary
bos sekcijos pateikė savo veik
los pranešimus, o finansinį pa
rapijos pranešimą šiais metais 
padarė mūsų naujoji finansų ta
ryba. Buvo perrinkta parapijos 
taryba.

• Sausio 26, trečiadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
palaidota a.a. Teklė Sekonienė, 
94 m. amžiaus.

• Sausio 29, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
palaidotas a.a. Benediktas Ur
bonavičius, 82 m. amžiaus.

• Yra mirusi a.a. Jane 
Mound, sesuo mūsų parapijos 
choristės Mildos Žemeckienės.

• Vasario 4 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių šventovė
je Mišios bus ir 7 v.v., o po Mi
šių - Šventoji valanda prie iš
statyto Švenčiausiojo.

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

• Mišios vasario 6, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Eugenijų 
Rovą (metinės); 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už a.a. Štepą 
Ignatavičių; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje vasario 5, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Konstan
ciją ir Stasį Šimučius.
Maironio mokyklos žinios

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

• Mokytojos Virginijos Zen- 
kevičiūtės-Saccoccia klasė (6 
sk.) gavo gražių atviručių iš 
Lietuvos vaikų, kurių šeimoms 
buvo nusiųsta kalėdinių dova
nų. Kiekvienas vaikas iš tų ap
dovanotų šeimų parašė padė
kas mūsų mokiniams bei prise
gė savo nuotrauką.

• Vasario 19 d. bus rengia
ma Vasario 16-tosios šventė 
mokykloje. KLJS-ga ir Toronto 
universiteto lietuvių studentų 
draugija paruoš mokiniams 
tautinių užsiėmimų. Živilė 
Išganytojo parapijos žinios

• Šekmadienį, vasario 6, 
9.30 v.r. pamaldos su Šv. Ko
munija. Po pamaldų Lietuvių 
Namų seklyčioje įvyks konfir- 
mandų pamoka.

• Tarybos posėdis numaty
tas vasario 9 d., 7.30 v.v. Russell 
ir Renatos Cleverdon namuo
se, Mississaugoje.

• Parapijos visuotinis meti
nis susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 13 po pamaldų Lie
tuvių Namų patalpose.

• Maldose prisiminkime 
visus mūsų ligonius, ypatingai 
Eleną Juknienę ir jos visą šeimą.

• Praeitą sekmadienį pa
maldose malda buvo prisiminta 
a.a. Agutė Šmitienė.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams aukojo: 

a.a. J. Žukausko atminimui 
$100 - R. Taylor; a.a. T. Seko- 
nienės atminimui $20 - L. Bal
sys. Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems už aukas, kurios 
priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto, ON 
M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Šis penktadienis ir šešta

dienis yra mėnesio pirmieji. 
Penktadienį 7 v.v. vyks Mišios ir 
Eucharistinė adoracija. Išpa
žinčių bus klausoma prieš Mi
šias. Ligoniai lankomi tą dieną 
iš anksto susitarus. Pirmą mė
nesio šeštadienį Gyvojo Roži
nio draugijos nariai renkasi 
Rožiniui ir Mišiom 10.30 v.r.

• Pirmosios Komunijos pa
mokos, kurias veda sės. Paulė, 
vasario 6 d. neįvyks. Visi kvie
čiami į Užgavėnes!

• Katalikų bendrija vasario
2 d. Kristaus Paaukojimo 
(Grabnyčių) šventėje mini Die
vui pašvęsto gyvenimo narių 
šventę. Šia proga sveikiname 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos seseris 
sės. Paulę ir sės. Loretą.

• Jūratės Lansbergytės 
vargonų muzikos koncertas 
įvyks mūsų šventovėje vasario 
19, šeštadienį, 4 v.p.p. Šalia vir- 
tuozės vargonų lietuviškos ir 
bažnytinės muzikos, “Volun
gės” choras giedos religines 
giesmes, įterpiant Gavėniai pri
taikytus šv. Rašto skaitinius.

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

• Užgavėnių renginys - sek
madienį, vasario 6, po 10.45 v.r. 
Mišių, parapijos salėj. Bus iš
varyta žiema, sudeginta More. 
Apsilankys Kanapinis ir Laši
ninis. Bus meninė programa, 
vyks konkursai, veiks vyno ir 
alaus baras, virtuvė teiks ypa
tingus patiekalus. Visi parapi
jiečiai kviečiami kartu pasi
linksminti.

• Toronto Lietuvių filate
listų ir numizmatikų draugija 
kviečia narius ir filatelijos mė
gėjus dalyvauti susirinkime, ku
ris įvyks vasario 6, sekmadienį, 
11.45 v.r. parapijos posėdžių 
kambaryje. Filatelistų draugija 
dėkoja R. Kuprevičienei ir J. 
Bukšaičiui už pašto ženklus 
Kelmės gimnazijos filatelistams.

• 2005 Pasaulio jaunimo 
dienos, kuriose dalyvauja po
piežius, vyks Vokietijoje, Kdlno 
mieste rugpjūčio 9-22 d.d. Keli
onės kaina, įskaitant skrydžius, 
nakvynes, 2 valgius į dieną, au
tobusus ir PJD registracijos 
mokestį yra $2500. Kanados 
jaunimas jungsis su jaunimu iš 
Vilniaus pranciškonų Bernardi
nų parapijos, kurios grupei va
dovauja br. Algirdas Malakaus- 
kis, OFM. Registruotis pas 
prel. E. Putrimą 416 233-7819. 
Kanadai skiriama 20 vietų.

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 6: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už Genovai
tę Sodomienę; 10.45 v.r. už Ste
fą ir Apolinarą Sakus ir jų tė
vus, už Vincą Beresnevičių , už 
Alfredą Stulginską ir tėvus; 
12.15 v.p.p. už Joną Jaciką.

• Krikščionių vienybės sa
vaitė Toronto arkivyskupijoje 
prasidėjo sausio 23 d., 4.30 v.p. 
p. ekumeninėm pamaldom St. 
James anglikonų katedroj, (65 
Church St.), kuriose dalyvavo 
Toronto arkivyskupas Aloysius 
Ambrozic ir kitų religijų vado
vai. Lietuvių atskiros ekumeni
nės pamaldos bus mūsų švento
vėje kovo 2 d., 7 v.v.

• Toronto arkivyskupas Aloy
sius Ambrozic parašė atvirą 
laišką Kanados min. pirm. Paul 
Martin, kuriame prašo nesku
bėti priimant sprendimus dėl 
santuokos apibendrinimo. Ka
talikų Bendrija nesmerkia ir ne
niekina homoseksualų, bet gina 
santuoką, kuri pagal žmogaus 
prigimtį yra sudaroma tarp vyro 
ir moters. Arkivyskupas krei
piasi į visus tikinčiuosius ir kvie
čia nelikti abejingiems. Tikin
tieji yra raginami kreiptis į savo 
parlamento narius laiškais, 
elektroniniu paštu ar faksu, nu
siunčiant kopiją ir Paul Martin.

• Labdaros skyrius dėkoja 
visiems, paaukojusiems siūlus. 
Jei kas norėtų dar paaukoti, 
prašome atnešti vasario mėne
sio pradžioje. Šie siūlai bus 
siunčiami Vilniaus “Caritas” 
programai Vilties Angelas, kuri 
rūpinasi gatvės vaikais ir moti
nomis.

• Kun. Bronislovas Kaculis 
mirė Lenkijoje, sausio 15 d. bu
vo palaidotas iš Punsko švento
vės. Kun. Kaculis yra lankęsis 
Toronte ir aukojęs mūsų šven
tovėje šv. Mišias.

Lietuvių Namų žinios
• Sausio 30 d. Lietuyių Na

mų svetainėje pietavo 160 svečių.
• Labdaros valdybos po

sėdis įvyks vasario 17, ketvirta
dienį, 7 v.v. Slaugos namuose. 
Lietuvių Namų valdybos posė
dis įvyks vasario 3, ketvirtadie
nį, 7 v.v. Lietuvių Namų sek
lyčioje.

• Vasario 6 d. 2 v.p.p. bus 
rodomas filmas “Vienui vieni”. 
Tai istorinė drama pasakojanti 
apie didvyrišką partizano 
Juozo Lukšos-Daumanto gyve
nimą ir tragišką žūtį. Šis filmas 
yra vienas iš žinomiausių nepri
klausomybės metais sukurtų 
kūrinių, rodomas Lietuvos ir 
užsienio ekranuose. Filmą pri
statys G. Procuta.

• Barui “Lokys” reikalin
gas tarnautojas (barmenas) 
dirbti pilnu laiku. Kreiptis į LN 
vedėją raštinėje arba skambinti 
tel. 416 532-3311.

• Sekmadieniais Lietuvių 
Namuose gaminami pietūs. 
Norintys patiekalų išsinešimui, 
prašome iš anksto užsisakyti tel. 
416 532-3311.

Muziejaus-archyvo žinios
• Su parodėle bei literatū

ra muziejus-archyvas vasario 19 
d. dalyvaus Mississaugos mies
to ruošiamame “Heritage Week” 
renginyje - didelėje parodoje 
“Square One” prekybos centre. 
Praeitais metais mūsų paroda 
domėjosi trečios ir ketvirtos 
kartos lietuviai, nemokantys 
lietuviškai, bet susidomėję savo 
protėvių žeme bei kultūra.

B MONTREAL

Montrealio Lietuvių virimo klubo suėjimas sausio 19 d. (iš k.) 
Marytė Jurkienė, Rasa Pavilanienė, Vilija Bulotienė, Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. Ričardas Birbilas, Vida Lietuv- 
ninkaitė, Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Stanislava Ališauskienė

Nuotr. Andrėjos Celtoriūtės-Beniušienės

Lietuvos nepriklausomy
bės 87 metų sukakties minėji
mas Montrealyje įvyks 2005 
m. vasario 13 d. Aušros Vartų 
parapijoje.

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

Vasario 5 d., šeštadienį, 
po 6 vai. vak. pamaldų AV pa
rapijos salėje prasidės Užga
vėnių vakaronė. Organizuoja 
šauliai, o jiems talkins šešta
dieninė lietuvių mokykla, 
skautai ir Kanados jaunimo 
sąjungos atstovai. Kviečiami 
dalyvauti visi, vaikai ir suau
gusieji, kurie brangina lietu
viškus papročius ir kultūrą. 
Programoje bus vaišės su 
Užgavėnių blynais, loterija, 
premijos už kaukes vaikams ir 
suaugusiems, taip pat kitos 
tradicinės Užgavėnių vakaro 
pramogos, šokiai ir žaidimai. 
Įėjimas - laisva auka.

Aušros Vartų parapijos 
komiteto posėdis bus vasario 
6, sekmadienį, 12 v.d. klebo
nijoje.

Vysk. Jonas Ivanauskas 
vasario 12, šeštadienį, susitiks 
su šeštadieninės mokyklos 
mokiniais, mokytojais ir tė
vais. Bus mažos vaišės. Sek
madienį vyskupas atnašaus 11 
vai. Mišias Aušros Vartų šven
tovėje, pasakys Gavėnios re
kolekcijų pamokslą ir klausys 
išpažinčių. Tuoj po Mišių vys
kupas išvyksta į Otavą.

Auksino amžiaus “Rū
tos” klubo metinis susirinki
mas įvyko sausio 26, trečia
dienį, Aušros Vartų parapijos 
salėje. Susirinkimą pradėjo 
klubo pirm. Bronius Niedva
ras ir paprašė tylos minute 
prisiminti neseniai mirusį 
Bronių Kirstuką. Pirmininkas 
paminėjo, kad nors ir buvo 
planuota suruošti išvykų, ta
čiau dėl mažo narių skaičiaus 
(44 nariai) ir pasyvumo nepa
vyko nieko suorganizuoti. Iž

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

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

dininkas Antanas Žiūkas per
skaitė smulkią pajamų ir išlai
dų apyskaitą. Metai baigti su 
nuostoliu, todėl buvo balsuo
ta sumažinti mokestį už patal
pų nuomą. Klubo pajamos su
sideda iš nario mokesčio, sek
madienio kavutės ir bingo. 
Revizijos komisijos praneši
mą perskaitė Juozas Stankai
tis. Knygos vedamos tvarkin
gai. Praėjusio susirinkimo 
protokolą, priimtą be pataisų, 
perskaitė sekr. Antanas Ka
činskas. Buvo pageidauta 
glaudesnio, šiltesnio bendra
darbiavimo tarp klubo narių, 
kalbėta apie ligonių lankymą 
bei pagalbą ir patarimus klu
bo nariams rūpimais klausi
mais. Valdyba pažadėjo, rei
kalui esant, nariams pagelbė
ti. Jauna šeimininkė siūlė ga
minti šiltus pietus sekmadie
niais, tačiau patalpos, indai 
bei virtuvės tvarka yra parapi
jos žinioje, tad šeimininkė tu
rėtų tartis su klebonu ir komi
tetu. Valdybą sudaro pirm. Br. 
Niedvaras, sekr. A. Kačins
kas, ižd. A. Žiūkas, parengi
mams Z. Burkšaitis ir H. La
pinienė. Revizijos komisijoje 
yra J. Stankaitis, J. Naruševi
čius ir A. Urbonas (vietoj dėl 
sveikatos pasitraukusio V. Ja- 
konio). Klebonui R. Birbilui 
palaiminus stalą, visi vaišinosi 
šiltais patiekalais, vynu, kava 
ir pyragais. D.S.

Šv. Kazimiero parapijos 
ŽI N I O S

Montrealio Lietuvių viri
mo klubas susirinko trečia
dienį, sausio 19, Aušros Vartų 
parapijos virtuvėje pasimokyti 
gaminti koldūnus. St. Ališaus
kienė parodė kaip paruošiama 
tešla. Dalyvavo ir kun. Ričar
das Birbilas. Išvirtus koldūnus 
visi ragavo ir vaišinosi vynu. 
Vasario mėnesį mokysimės 
gaminti spurgas (“ponėkas”).

Montrealio lietuvių 
kredito unija


