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Per kartų kartas
Vasario 16-toji nėra vien tik šventė su vėliavom, 

iškilmėm ir patriotinėm kalbom. Vasario 16-toji yra 
šventas žodis, skelbiantis laisvę, dėl kurios šimtmečiais 
kovota.

TAS šventas žodis išliko per visas okupacijas, 
skleidėsi įvairiais pavidalais - tautinėmis spal
vomis gėlių darželiuose, vaikų piešiniuose, tėvų 
pasakojimuose, o labiausiai visokio amžiaus žmonių 

širdyse, gal net ir tų kai kurių, dirbusių okupacinio val
dymo sistemoje. Po ilgametės raudonųjų rusų okupaci
jos šventasis žodis buvo tartas keliant trispalvę Gedimi
no kalne, skelbiant tautos atgimimą, o netrukus ir vals
tybės atkūrimą nepriklausomam gyvenimui. Nieko pa
našaus nebūtų įvykę, jei Vasario 16-tosios įžiebta tauti
nė dvasia per okupacijas būtų išblėsusi ar visai išnykusi. 
Ilgametė rezistencija tą dvasią palaikė. Tikslas buvo 
vienas ir aiškus — atstatyti kas prarasta, atgauti kas tau
tai priklauso. Jautrumas tiesai, meilė ir didi pagarba 
žuvusiems už laisvę tautą stiprino, puoselėjo pagrįstą 
viltį, kad valstybės nepriklausomybė bus atstatyta. Be 
to, visokeriopoje kovoje už laisvę ir tiesą Baltijos kraštų 
įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimas Vakaruose 
reiškė ne mažiau kaip ir pati kova. Tai buvo tarsi antra
sis frontas, užtikrinantis kad ir pavėluotą laimėjimą. Su 
Vakarų laikysena koja kojon žengė ir visi politiniai lie
tuvių išeivijos veiksniai bei visa Bendruomenė.

TOKIA praeitimi tauta gali didžiuotis. Penki so
vietinės okupacijos dešimtmečiai ir Atgimimo 
“dainuojanti revoliucija”, reikia tikėtis, ateities 
istorikų knygose bus įrašyta be klaidų. Bus didžiosiomis 

rašomi ir tautos laisvę žymintys* žodžiai. Dabartis - kiek 
kitokia. Gal paradoksas, bet laisvė savotiškai susiaurina 
akiračius. Išsilaisvinęs žmogus pradeda atidžiau žiūrėti, 
kas po jo kojom, pradeda daugiau rūpintis savo asme
niniu gyvenimu, ieško būdų, kaip tai geriausiai atlikti. 
Pasiūla nemaža. Kas ką ir kaip pasirinko Lietuvai atga
vus laisvę, jau daug kartų kalbėta, liūdėta, džiaugtasi. 
Rodos, Baltijos kelyje buvo visi vienodi, šiandien išsi
skirstę savais keliais. Kodėl - būtų jau kitas klausimas. 
Nūdien minime ir švenčiame Vasario 16-tąją jau 87 
kartą. Jei gyvi būtų proseneliai, kartu su provaikaičiais 
tą šventąją dieną vienoje rikiuotėje giedotų Tautos 
himną. Ilgas laikotarpis vienodai palietė visas kartas - 
laisvas, pavergtas ir vėl laisvas. Vasario 16-toji ir laisvės 
idealas kaip kasdienė duona buvo reikalingas visiems ir 
visur, įskaitant ir baisiuosius Sibiro lagerius. Kaip bus 
toliau? Ar sugebėsime, ar norėsime derinti savo asme
ninius poreikius su įsipareigojimais tautai ir valstybei? 
Netgi klausiama, ar laisvosios Lietuvos mokyklose Va
sario 16-toji vis dar tokia pati? Ar Nepriklausomybės 
šventė kada nors nepavirs tik paprastu laisvadieniu be
ieškant naujų “tėvynių”?.. Č.S.

“Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega musų širdyse”
Iliustracija dail. A. Tamošaičio

Okupacijų istorijos klastotės
Lietuvos žiniasklaidoje vis pasirodo liaupsių sovietinei okupacijai, ypač 

komunistų partijai. PROF. ZIGMAS ZINKEVIČIUS
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Raginimas viską pamiršti
Bet tai neįmanoma, kad ir 

kaip dažnai girdėtame tokį ra
ginimą. Juk tai irgi būtų istori
jos klastojimas. Kaip galima 
pamiršti bolševikų partijos iš
davystes, Lietuvos pardavimą? 
Pamiršti tūkstančius žuvusiųjų, 
lageriuose nukankintų ir trem
tyje mirusių tėvų, brolių ir se
serų! Nebeatminti baisaus 
dvasinio genocido: tėvas - la
geryje, o jo vaikas priverstas 
rašyti komjaunuoliškus eilė
raščius. Sukurta apgaulinga, 
žmonių sąmonę nuodijanti li
teratūra. Ištisas lietuvių litera
tūros klodas, padėjęs įteisinti 
okupacinį režimą kaip “pačią 
humaniškiausią santvarką”, 
susovietinti Lietuvos žmonių 
sąmonę. Tos bolševikų groži
nės ir “mokslinės” knygos te
bėra mūsų bibliotekose (Vo
kietijoje jas išvežė į popieriaus 
fabrikus) kaip potencialus jau-

iškelia istorinę tiesą 
nosios kartos sąmonės nuody
tojas. Jomis siekiama toliau 
klastoti istoriją.

Susidaro įspūdis, kad mes 
turėjome didžius nusikaltimus, 
bet neturime didžių nusikaltė
lių, nors jie tebegyvena tarp 
mūsų. Deja, panašiai mąstoma 
ne tik Lietuvoje. Jokio oficia
laus nusikaltėliškos komuniz
mo doktrinos pasmerkimo ne
buvo ir Vakaruose. Nutylėjimu 
irgi klastojama istorija. Ir ne 
vien pas mus. Maža to, lietuvių 
tauta raginama pamiršti geno
cidą. Jo vykdytojams net jubi
liejiniai minėjimai rengiami. 
Reikalaujama, kad tarp nusi
kaltėlių ir dorų žmonių būtų 
santarvė.

Tautos kančių negalima 
pamiršti ne dėl keršto, bet dėl 
to, kad daugiau tai nepasikar
totų. “Dieve, neatimk iš mūsų 
tautos atminties” - partizano 
maldos žodžiai. Įsimintinos

laisvės šauklio Kęstučio Genio 
eilės:
Atmintį išsaugokim 

ateinančioms kartoms,
Kad žinotų jie, kad nieko 

nepamirštų,
Kad istorijos neparašytų 

su klaidom,
Kad nekaišinėtų, kaip mes, 

tarp durų pirštų.
Raginimas neprisiminti, 

kad komunistų partija buvo 
baisiųjų nusikaltimų organi
zatorė

Ji tuos nusikaltimus sank
cionavo. Komunistų partijos 
CK pirmieji sekretoriai buvo 
KGB direktyviniai vadovai. Nė 
vienas sušaudymas neįvykdy
tas be partijos žinios. Tai įro
dyta dokumentais: išliko su
šaudytųjų sąrašai, kurių kiek
vieno lapo kampe uždėtas ant
spaudas partijos srities komi
tetas. .____________

Nukelta į 2-ą psl.
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Milijoninio fondo pradininkas 
__  v 

Pokalbis su daktaru Antanu Razma Čikagoje

© RELIGINIAME GYVENIME
Agnė Širinskienė, pir

moji teologijos daktarė at
kurtojo teologijos fakulteto 
istorijoje apgynė teologijos 
disertaciją Vytauto Didžiojo 
universitete 2004 m. Gimusi 
Dūkšte (Ignalinos rajone) 
1975 m., A. Širinskienė ten 
baigė vidurinę mokyklą, ža
dėjo studijuoti matematiką. 
Tačiau susižavėjusi prel. An
tano Rubšio knyga Senojo 
Testamento kraštuose ir pana
šiais veikalais, senais Kauno 
kunigų seminarijos paskaitų 
konspektais, pradėjo studijuo
ti Katalikų teologijos fakul
tete, po to studijas tęsė pas
toracinės teologijos magist- 
rantūroje. Jos magistro dip
lominis darbas analizavo in- 
fektuotųjų ŽIV sielovados 
galimybes. Paraginta prel. A. 
Rubšio, doktorantūros studi
jose pasirinko bioetikos sritį 
ir disertacijai temą ATOS' pa
aštrintos sveikatos apsaugos 
problemos ir jų sprendimo eti- 
nė-moralinė atsakomybė. 
Ateityje dr. Širinskienė žada 
daugiau dėmesio skirti savo 
šeimai ir pabaigti jau įpusė
tas teisės bakalauro studijas, 
gilintis bioteisės srityje.

Nukentėjusiuosius nuo 
žemės drebėjimo ir cunamio 
Pietryčių Azijoje paremti 
Lietuvos Caritas nuo gruo
džio 29 d. iki sausio 6 d. su
rinko 33,844 litus. Tarp au
kojusiųjų iki šiol - 16 įstaigų 
ir 302 privatūs asmenys. Ca
ritas generalinio direktoriaus 
kun. Roberto Grigo teigimu, 
svarbų vaidmenį atlieka ži- 
niasklaida, skelbianti Caritas 
ir Raudonojo Kryžiaus sąs
kaitų numerius aukoms. Pri
vatūs asmenys aukoja nuo 
kelių šimtų iki kelių dešimčių 
litų. Daugelyje Lietuvos vys
kupijų šventovėse įrengtos 
specialios aukų dėžutės ir su
rengtos rinkliavos. Surinktos 
lėšos pervestos tarptautinei 
Caritas Intemationalis orga
nizacijai Vatikane, kuri turi 
pagalbos punktus stichijos 
nusiaubtose valstybėse.

Telšių vyskupijos 2005 
m. Eucharistinio kongreso 
organizacinį komitetą pasky
rė Telšių vyskupas J. Boruta, 
SJ. Pirmininkas - prel. dr. 
Juozas Šiurys, vicepirminin
kas - kan. Petras Vincentas 
Stukas. Už chorus ir giedoji
mus atsakingas kan. Egidijus 

Zulcas, už katechezę - kun. 
lie. Rimantas Gudlinkis, už 
jaunimo dalyvavimą - kun. 
lie. Vilius Viktoravičius. Ko
mitetas pasikvies prisijungti 
Šilutės savivaldybės ir Švėkš
nos seniūnijos atstovus. 
Kongresas vyks 2005 m. lie
pos 23-24 d.d. Švėkšnoje. 
Dekanatų Eucharistiniai kong
resai vyks įvairiose vietovėse 
nuo gegužės 7 iki rugsėjo 4 d.

Telšių vyskupas J. Boru
ta, SJ, 2004 m. gruodžio 19 
d. Palangos Švč. Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų šven
tovėje vadovavo atsiteisimo 
už išniekintą Švč. Sakramen
tą pamaldoms ir aukojo Mi
šias. Per pamokslą jis primi
nė Dievo Sūnaus kančią, 
teigdamas, kad šiandienos 
žmonių širdys ne mažiau ne
gailestingos Dievo Sūnui. 
“Kaip dažnai užmirštame, 
kad esame gyvojo Dievo 
šventovė”, teigė ganytojas. 
Po Mišių buvo surengta Švč. 
Sakramento adoracija.

27-asis Europos jauni
mo susitikimas, organizuo
jamas Taize bendruomenės, 
įvyko gruodžio 27-sausio 1 d. 
Lisabonoje. Dalyvavo apie 
40,000 jaunuolių, tarp jų apie 
650 iš Lietuvos. Juos priėmė 
200 parapijų. Pamaldos vyko 
jūros motyvais dekoruotuose 
parodų paviljonuose. Susiti
kimams grupėse buvo pa
rengta 20 skirtingų temų. 
Dalyviams sveikinimo laiš
kus atsiuntė popiežius Jonas 
Paulius II, Konstantinopolio 
patriarchas Baltramiejus, 
Maskvos patriarchas Alekse
jus II, Canterbury arkivysku
pas Rowan Williams ir Jung
tinių Tautų generalinis sek
retorius Kofi Annan. Popie
žius ragino jaunuolius grįžus 
namo būti taikos ir vienybės 
kūrėjais.

Pakrikštytų katalikų 
pasaulyje nuo 2002 iki 2003 
m. padaugėjo 15 milijonų. 
Nauji skaičiai paskelbti 2005 
metų popiežiškajame met
raštyje. Sparčiausiai katalikų 
skaičius augo Afrikoje - čia 
jų padaugėjo 4.5%, Azijoje - 
2.2%, Amerikoje - 1.2%. 
Beveik pusė^ katalikų - 49. 
8% gyvena Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje. Europos kata
likai sudaro apie ketvirtadalį 
viso pasaulio katalikų bend
rijos. RSJ

EDVARDAS SULAITIS
- Jau greitai sueis 45 metai, 

kai “Draugo” dienraštyje pa
skelbėte (1960.XII.8) savo isto
rinį straipsnį “Milijono dolerių 
fondas lietuviškiems reikalarris 
ir to fondo parlamentas”. Jame 
aiškinote, jog reikėtų surasti 
1000 žmonių, kurie galėtų au
koti po tūkstantinę ir tokiu bū
du būtų suorganizuotas milijo
ninis fondas lietuviškiems rei
kalams. Kaip Jums gimė tokia 
idėja ?

- Nėra to blogo, kas neiš
eitų į gera. Buvau nusiminęs 
1955 metais, kai dėl medici
nos praktikos turėjau palikti 
Čikagą ir išvažiuoti į Wil
mington-Joliet už 40 mylių. 
Čikagoje buvo gyva lietuviška 
veikla, o aš dar būdamas stu
dentu Tuebingene žavėjausi ja 
ir buvau įsijungęs į studentų 
veiklą. Dirbdamas tarp ameri
kiečių nustebau, kiek daug 
yra savanoriškai suorganizuo
tų fondų su milijonais ir net 
bilijonais dolerių, kurie išlai
ko labdaros, mokslo, švietimo 
ir kitas institucijas. Kilo min
tis, kodėl gi mes, lietuviai, ne
galime suorganizuoti milijoni
nio fondo. Tuo metu dauge
liui tai atrodė tikra utopija, 
nors man tai buvo realybė, 
ypač turint omenyje profesio
nalus, prekybininkus ir kitus, 
kurie tuo metu jau uždirbo 
neblogai. Maniau, kad tie, ku
rie toliau gyvename nuo lietu
vių veiklos centrų, galime su
dėti tūkstantines ir, remdami 
mūsų veiklą finansiškai, įsi
jungti į lietuvybės išlaikymą.

- Steigiant fondą jau buvo 
atsisakyta vien tik tūkstantinin
kų - buvo priimami ir šimtinin
kai (arba dar mažesnės su
mos), tačiau ir jų ne tiek daug 
turėta. Kokiu būdu pavyko vė

Okupacijų...
Atkelta iš 1-mo psl.

Dabar stengiamasi tai nutylėti, visą atsako
mybę už siaubingus nusikaltimus žmogiškumui 
suverčiama KGB. Kad ir kokiais vardais ši kru
vinoji institucija vadintųsi (GPU, NKVD, MGB, 
KGB), ji visą laiką buvo partijos įrankis, jos 
“kalavijas”.

Įvairūs motyvai stūmė okupuotos Lietuvos 
piliečius stoti į nusikaltėlišką partiją: išdavys
tės, turto ir garbės troškimas, pataikavimas, 
siekimas karjeros (net kūrybinės, mokslinės), 
kartais ir baimė. Viena aišku: visais atvejais jie 
darė negarbingą sandėrį su savo sąžine. Kad ir 
kokie motyvai juos būtų atvedę į partiją, jie no
riai ar nenoriai prisidėjo prie savo Tėvynės iš
davimo. Žmogus yra atsakingas už savo poel
gius. Atgimimui prasidėjus sąžiningesni komu
nistai nedelsdami išstojo iš partijos, nelaukė, 
kol ši “pakeis iškabą”. Labiau susitepę ėmė 
skverbtis į kitas partijas, įvairias valstybines ir 
visuomenines struktūras, tapo (paprastai klasta 
ar apgaule) jų lyderiais. Apie atgailą ir pražū
tingą savo ankstesnę veiklą dabar jie nenori ir 
girdėti. Bet juk ir tokiu elgesiu klastojama is
torija!

“Okupacijos nebuvo”
Esą LTSR - tik kita valstybingumo forma. 

Net moksliniuose darbuose tai įrodinėjama 
(Mindaugas Tamošiūnas žurnale Filosofija. So
ciologija, 1994 m., nr. 2). Meluojama, kad Lie
tuva gyveno “normalų istorinį gyvenimą”, prisi
taikydama prie “istorinės kaitos” lyg prie ketu
rių metų laikų. Esą tokį “valstybingumą” Lietu
va pati pasirinko. Prašėsi įjungiama į Sovietų 
Sąjungą. Iš tikrųjų formaliai prašėsi, tik ne Lie

tuva, bet komunistų partija, uzurpavusi jos tei
ses. Atsiranda net nesivaržančių giedoti liaup
sių sovietmečiui (vadina “aukso amžiumi”), so
vietų armijai “išvaduotojai”, užmiršdami, kad 
nepriklausomybė - svarbiausias tautos išlikimo 
garantas. Tuo sąmoningai ar nesąmoningai ei
nama istorijos klastojimo keliu.
“Bolševikai - kovotojai už nepriklausomybę”

Jų veikla Lietuvos okupacijos metais ne tik 
nepasmerkiama, bet stengiamasi bolševikų 
partiją išaukštinti kaip svarbiausią kovotoją už 
lietuvių tautos išlikimą, kaip tautos gelbėtoją ir 
pan. Bet juk tai - Maskvos marionetė, kuriai 
Kremlius net nustatinėdavo, kiek procentų joje 
pačioje turi būti lietuvių, kiek rusų ir kitų tau
tybių žmonių. Taigi ciniškiausiai meluojama. Iš 
tikrųjų kompartija nugrindę kelius ne į Lietu
vos nepriklausomybę (kaip bolševikai tvirtina), 
bet į Rainių miškelį, Tuskulėnus, Klepočius ir 
daugelį kitų žudymo vietų, net prie Laptevų jū
ros. Tam bolševikai dirbo tikrai “pasiaukoja
mai”. Patikėjus jų “pasakomis”, nejučiomis ky
la mintis, kad gal ir KGB - “partijos kalavijas” 
- laisvino Lietuvą, juolab kad stengiamasi vo
kiečių okupacijos metais veikusius promaskvie- 
tiškus Sniečkaus ir Zimano partizanus (iš tikrų
jų kovojusius'prieš Lietuvos nepriklausomybę) 
prilyginti tikriesiems Lietuvos laisvės gynėjams.

Skleidžiamas mitas, esą komunistų partijo
je buvę tik 3 procentai idėjinių komunistų ir net 
97 procentai - slaptų kovotojų už nepriklauso
mą Lietuvą. Tokių iš tikrųjų buvo, bet nedaug. 
Didžiausi okupantų kolaborantai skelbiami , 
“tyliaisiais rezistentais” ir pan. Visa tai - dau
giau negu istorijos kraipymas. Tai - spjūvis į 
veidą vyresniosios kartos žmonėms, gerai atsi
menantiems tuos laikus, savo kailiu patyru- 
siems bolševikinį Lietuvos “laisvinimą”.

(Zigmas Zinkevičius, Istorijos iškraipymai)

liau šią idėją išpopuliarinti, jog 
šiandien Lietuvių fondo turtas 
(kartu su palikimais) jau virši
ja 15 milijonų?

- Nelengvas klausimas. 
Fondui dirva buvo pribrendu
si. Jau prieš mane daug kitų 
fondo idėjų buvo teoriškai ke
liamos žiniasklaidoje, susirin
kimuose, bet neatsirado prak
tiškų organizatorių ir jos pasi
liko stalčiuose. Taip sakant, aš 
paėmiau jautį už ragų. Sekan
tys veiksniai pabudino lietu
vių visuomenę, kad milijoni
nis fondas (Lietuvių fondas) 
yra būtinas ir kartu įmano
mas. Buvo apibrėžtos trys pa
grindinės gairės, kurių pagrin
du turėjo veikti fondas. 1) 
Fondo kapitalas neliečiamas, 
tvarkomas pačių aukotojų, tik 
kasmetinės pajamos dalina
mos lietuvybės darbams. 2) 
Skirstymo komisija sudaroma 
LF aukotojų ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės. 3) Į Fondo 
organizatorių gretas renkami 
uolūs darbuotojai, neatsižvel
giant į ideologines ar politines 
orientacijas - Fondo idėja 
aukščiau visų įsitikinimų ir 
pažiūrų. Ir tai pavyko. Su JAV 
Lietuvių Bendruomenės pa
galba pirmus du milijonus su

telkėme per pirmus 20 metų. 
Bet vėliau, įsigijus nepaprastą 
pasitikėjimą, kurį ypač vaiz
džiai liudija atėję didžiuliai 
palikimai, sekančius 13 mili
jonų dolerių sutelkė vieni 
Fondo organizatoriai per 22 
metus. Per tą laiką buvo išda
linta per 11 milijonų dolerių 
lietuviškai veiklai remti. Mū
sų visų pradininkų tai buvo 
net nesvajoti rezultatai.

- Gal galėtumėte išvardinti 
pačius svarbiausius žmones, 
kurie labiausiai padėjo Jums tą 
mintį įgyvendinti ir daugiausia 
prisidėjo prie Lietuvių fondo 
sėkmės?

- Buvo labai daug uolių 
darbuotojų įvairiose srityse ir 
specialybėse; mėgindamas 
juos išvardinti, esu tikras, pa
daryčiau daug klaidų. Noriu 
tik paminėti su manim žengu
sius pačius pirmuosius žings
nius. Tai rašytojas Aloyzas 
Baronas, kuris 1960 m. iš
spausdino mano atsišaukimą 
Drauge, nors vyr. redaktorius 
tos idėjos įgyvendinimo nesi
tikėjo; į pirmą posėdį - 1961 
m. sausio 8 per didelę sniego 
pūgą į Alicijos Rūgytės butą 
Čikagoje atvyko tik Jonas Pa
bedinskas, dr. Rimvydas Sid- 
rys (atvykęs iš Streator, IL 70 
mylių) ir aš. Nenusiminėm, 
šaukėm kitus Fondo iniciato
rių posėdžius, kurie buvo gau
sesni ir sėkmingesni.

- Per 42 Lietuvių fondo gy
vavimo metus net 12 metų esa
te vadovavęs Fondo valdybai, 
11 metų Fondo tarybai, taip 
esate turėjęs daug kitų vado
vaujančių pozicijų. Dabar jau 
iš pirmininkavimo pasitraukė
te. Ar jau pavargote, ar yra kitų 
priežasčių?

Nukelta į 3-čią psl.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Amerikos lietuvių tarybos (ALTos) atstovas Vašingtone dr. Ramūnas Kondratas neseniai 
viešėjo Lietuvoje, kur įteikė Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui Amerikos baltiečių veiklos 
strateginį planą, išeivijos rūpesčius ir pageidavimus. Amerikos lietuvių taryba šiuo metu 
jungia 17 išeivijos organizacijų ir išlaiko Jungtinio Amerikos baltiečių komiteto (JBANC) 
įstaigą Vašingtone. Dr. Ramūnas Kondratas yra JBANC tarybos pirmininkas

Milijoninio fondo...
Atkelta iš 2-ro psl.

- Nepavargau. Gyvenu kasdien Lietuvių 
fondo rūpesčiais ir tikiu jo ateitimi. Bet kai 
peržengi 80 metų slenkstį, laikas užleisti Fon
do vadovavimą jaunesniems, kurie naujais 
metodais Fondą augins ir toliau. Pasilieku Lie
tuvių fondo taryboje ir toliau dirbsiu kai ku
riose komisijose.

- Ar, Jūsų, nuomone, Lietuvių fondas atliko 
bei atlieka tas funkcijas ir darbus, apie kuriuos 
užsiminėte savo rašinyje prieš beveik 45 metus?

- Daugiau nei 100%! Tikėjausi sutelkti tik 
vieno milijono dolerių kapitalą (tuo metu 
atrodė labai didelė suma), o dabar turime 15 
milijonų dol. pagrindinio kapitalo, esame 
paskirstę per 11 milijonų dol. lietuvybės darbų 
rėmimui ir jau penkti metai iš eilės skiriame 
tam po vieną milijoną. Ar tai ne nuostabus 
laimėjimas lietuvybei?

- Kokią numatote Lietuvių fondo ateitį? 
Gal dabar turite naujų idėjų, kurias padiktuoja 
šių dienų gyvenimas, nauja ateivių į šį kraštą 
karta ir pan.

- Matau šviesią ateitį Fondui. Lietuvių

fondo vadovybė yra pasiryžusi Lietuvių fondo 
kapitalą padidinti iki 20 milijonų dol., o vėliau 
ir daugiau, kad netolimoje ateityje būtų gali
ma lietuvybės veiklai kasmet skirti iki dviejų 
milijonų dolerių.

Tikimės ir laukiame, kad vis daugiau nau
jai atvykstančių įsijungtų į Lietuvių fondą, 
ypač atsižvelgiant į jiems šiuo metu labai svar
bią Lietuvių fondo paramą jų vaikų lanko
moms lituanistinėms mokykloms.

Baigdamas norėčiau pareikšti keistą min
tį... Sakykime, Lietuvių fondas staiga dabar 
nustotų augti (ko tikrai nebus), tačiau vis tiek 
jau turime tvirtą finansinę bazę, kuri gali nuo
lat stipriai remti lietuvybės darbus bei veiklą. 
Tai mūsų visų idealizmo nepaprastas vaisius, 
kurio laimėjimui dirbome savanoriškai ir pasi
šventusiai.

Pastaba. Šį pasikalbėjimą paruošus spau
dai, sužinota, kad dabartinė LF taryba savo 
posėdyje nutarė suteikti dr. A. Razmai LF ta
rybos garbės pirmininko vardą. Tai pirmas as
muo, gavęs tokį įvertinimą.

iAj SAVAITĖ LIETUVOJE

Žudynių sukaktis
DR. JONAS KUNCA
Sausio mėnesį suėjo 60 

metų nuo Auschwitz’o kon
centracijos stovyklos išlaisvi
nimo. Toje darbo stovykloje 
buvo uždaryti žydai, lenkai, 
čigonai ir kitų tautybių asme
nys, kuriuos nacių valdžia 
laikė savo priešais. Manoma, 
kad toje stovykloje mirė per 
1 milijoną žmonių nuo bado, 
ligų ir fizinio naikinimo.

Pažymėtina, kad į minė
jimo iškilmę atvyko didelių 
valstybių galvos, tarp jų ir V. 
Putinas, kuris nebepamiršo 
priminti, jog Raudonoji ar
mija išlaisvino tą stovyklą ir 
sutriuškino nacizmą. Rusams 
artėjant, Auschwitz’o darbo 
stovyklos sargybos ir tar
nautojai jau buvo pabėgę, 
laigi rusams liko tik ją per
imti. Holokausto sukaktį la
bai plačiai minėjo JAV, Vo
kietijos, Prancūzijos parla
mentai ir televizijos.

Deja, nė vienas valstybės 

vadas nei televizija neminėjo 
žymiai gausesnių genocido 
aukų, žuvusių komunistų 
koncentracijos stovyklose Si
bire, Kinijoje ir kitur. Juk ten 
žuvo ne 6 mln., bet apie 100 
milijonų! Vien Sovietų Są
jungoj nukankintų skaičius 
siekia mažiausiai 20 mili
jonų. Kodėl šito genocido 
niekas nei žodžiu neprisimi
nė? Ar todėl, kad čia nukan
kinti kitų tautybių ir religijų 
žmonės?

Čia yra tik vienas atsaky
mas: pasauliui trūksta mora
lės ir teisingumo.

Holokausto minėjimo 
proga žydai reikalavo, kad 
būtų aršiau kovojama su 
daug kur vėl pasirodančiu 
antisemitizmu. Sveikas rei
kalavimas. Tik čia visų pirma 
mums tektų ieškoti šito reiš
kinio priežasčių, o suradus 
jas pašalinti.

Tiesa, visame pasaulyje 
sumažėjo arba net nustojo 

egzistavęs, draugiškumo ir 
užuojautos jausmas minėtai 
tautai dėl pačių žydų elgesio 
Palestinoje, kur Izraelis ne
paiso JT rezoliucijų, nepasi
traukia iš palestiniečių teri
torijos. Dar daugiau, Izraelis 
prisistatė šimtus sodybų ant 
svetimos žemės, siekdamas 
jas prisijungti ir taip sukurti 
“Didįjį Izraelį”. Su palesti
niečių kovotojais už savo tei
sę į laisvę Izraelio valdžia el
giasi kaip su nusikaltėliais, 
juos vadina teroristais, žudo 
taikliomis JAV duotomis ra
ketomis, buldozeriais sulygi
na su žeme jų giminių na
mus, laiko kalėjime apie 10, 
000 be teismo.

Neturėdami apsigynimo 
priemonių, palestiniečiai 
pradėjo vartoti savižudžius 
savanorius. Izraelio valdžia 
reikalauja, kad palestiniečiai 
sustabdytų terorizmo aktus, 
kitaip Izraelis esą nesiderės 
dėl taikos. Pažymėtina, kad 
JT ne kartą priėmė rezoliuci
jas prieš nelegalų Izraelio 
valstybės elgesį, bet Amerika 
visas jas vetavo.

Remia Albaniją
Užsienio reikalų ministe- 

ris Antanas Valionis sausio 
26 d. Vilniuje susitiko su Al
banijos gynybos ministeriu 
Pandel Majko. A. Valionis 
tvirtino svečiui, jog Lietuva 
remia /Albanijos siekį tapti 
pilnateise ŠAS (NATO) na
re, yra pasirengusi pasidalinti 
su Albanija patirtimi, įgyta 
ruošiantis narystei ŠAS ir 
Europos sąjungoje.

Ministerial taip pat apta
rė situaciją Balkanuose bei 
galimybę šį pavasarį surengti 
abiejų šalių žinovų iš užsie
nio reikalų ir gynybos minis
terijų susitikimus.

Sutartis su Gudija
Sausio 24 d. įsigaliojo 

Lietuvos ir Gudijos vyriausy
bių laikinojo susitarimo dėl 
abiejų valstybių piliečių ke
lionių, pasirašyto 2002 m., 
pakeitimas. Nuo šiol 65 metų 
ir vyresniems Lietuvos pilie
čiams Gudijos vizos yra iš
duodamos nemokamai ir be 
kvietimų. Taipgi 65 metų ir 
vyresniems Gudijos pilie
čiams nemokamai ir be kvie
timų išduodamos Lietuvos 
vizos. Pagal anksčiau galio
jusią tvarką ši lengvata buvo 
taikoma 70 metų ir vyres
niems asmenims.

Skirstė lėšas
Vasario 9 d. ministeriu 

kabinetas paskirstė 846,000 
litų vyriausybės rezervo lėšų, 
rašo LGTTČ. Daugiausia lėšų 
- 204,600 litų paskirta Vil
niaus apskrities viršininko 
administracijai, kuri jas skirs 
pastato, skirto turistams ap
tarnauti ir švietimo-kultūri- 
nei veiklai plėtoti Europos 
geografiniame centre, staty
bos darbams finansuoti.

Užsienio reikalų ministe
rijai skirta 160,000 litų, iš jų 
110,000 litų - Lietuvos dele
gacijai skirtoms patalpoms 
Europos sąjungos tarybos 
pastate Briuselyje ir Liuk
semburgo konferencijų cent
re įrengti. Kita suma atiteks 
Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro Čikagoje veiklos iš
laidoms iš dalies padengti. 
Vilniaus karo Afganistane 
veteranų sąjungai paskirta 
50,000 litų. Lėšos bus skirtos 
paminklo žuvusiems 1979- 
1989 metais Afganistane pa
statymui Vilniuje.

Panevėžio miesto savi
valdybei atiteko 116,000 litų, 
kurie bus panaudoti vokiečių 
karių palaikų perlaidojimo iš 
Panevėžio miesto J. Balčiko
nio gimnazijos stadiono išlai
doms padengti.

Gal patvirtins sieną
Latvijos premjeras Aiga

ras Kalvytis vasario 9 d. pa
reiškė, kad Latvija pasiren
gusi ratifikuoti jūros sienos 
sutartį su Lietuva, jeigu ji su
tiks kartu sudaryti tarpvalsty
binę ekonominio bendradar
biavimo sutartį. Kaip rašo 
LGTIC, tokioje sutartyje turi 
būti apibrėžta galimo naftos 
telkinių Baltijos jūros seklu
moje naudojimo ateityje 

tvarka, t.y., kad Baltijos juros 
ištekliai būtų paskirstyti po 
lygiai.

Latvijos seimas nuo 1999 
m. atidėlioja sienos sutarties 
patvirtinimą, nes Lietuva ir 
Latvija negali susitarti dėl su
tarčių, kurios apibrėžtų eko
nominį bendradarbiavimą 
Baltijos ekonominėje zonoje 
ir jos žemyninėje seklumoje 
(“šelfe”).
Lankėsi Gruzijos pareigūnė

Vilniuje vasario 7-9 d.d. 
lankėsi Lietuvos ir Gruzijos 
užsienio reikalų ministerė 
Salome Zurabišvili. Pirmąją 
vizito dieną ji susitiko su Lie
tuvos UR ministeriu Antanu 
Valioniu, su .kuriuo aptarė 
Gruzijos santykius su Euro
pos sąjunga ir ŠAS (NATO), 
Lietuvos paramą Gruzijos 
Europos ir euroatlantiniams 
siekiams. Šiais metais Gruzi
jai aktualiausias yra Europos 
kaimynystės politikos veiks
mų plano parengimas.

Viešnia taip pat susitiko 
su prezidentu Valdu Adam
kumi ir seimo pirmininku 
Artūru Paulausku, skaitė 
pranešimą Vilniuje vykusioje 
konferencijoje Baltijos ir Pie
tų Kaukazo valstybės: reformų 
patirtis ir bendradarbiavimo 
strategijos.

Seimo neeilinė sesija
Lietuvos seime vasario 8 

d. prasidėjo neeilinė sesija. 
Iki vasario 15 d. numatytoje 
sesijoje planuojama aptarti 
apie 30 klausimų. Pirmajame 
sesijos posėdyje svarstytas 
Gamtinių dujų įstatymo pa
keitimo projektas, Katalikų 
bažnyčios nuosavybės teisės į 
kilnojamąsias kultūros verty
bes atkūrimo įstatymo pro
jektas. Neaišku, ar į šios sesi
jos darbotvarkę bus įtrauktas 
parlamentarų grupės siūly
mas atleisti Alfredą Pekeliū
ną iš seimo Europos reikalų 
komiteto vadovo pareigų, 
taip pat siūlymas panaikinti 
seimo nario Jono Ramono 
mandatą.

Seimo pirmininkas neei
lines sesijas šaukia ne mažiau 
kaip 1/3 visų seimo narių (47 
parlamentarų) raštišku siūly
mu. Neeilinėje sesijoje svars
tomi tik jos iniciatorių pa
teikti klausimai, jos trukmė 
negali viršyti 15 dienų. Seimo 
eilinė sesija prasidės kovo 10 d.

Naujas VSAT vadovas
Vasario 9 d. vidaus reika

lų ministeris Gintaras Fur- 
manavičius patenkino Valsty
bės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) vado generolo Jur
gio Jurgelio prašymą atleisti 
jį iš pareigų nuo vasario 17 d. 
perkeliant jį į Policijos depar
tamentą, kur jis eis Valdymo 
vyriausiosios valdybos pata
rėjo pareigas. Jo vietoje G. 
Furmanavičius, pasitaręs su 
ministeriu pirmininku Algir
du Brazausku, paskyrė pul
kininką Saulių Stripeiką, bu
vusį VRM Pakrančių apsau
gos rinktinės vadą, VRM dir
busį 12 metų. RSJ
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REDA ULINS KAITĖ
Viskas aplinkui turi savo 

istoriją. Net rudeninis lapas, 
nukritęs į lietaus priverktą 
balą. Tačiau jis neturi atmin
ties, kaip kad ją turi žmogus. 
Medžiai nestato paminklų 
kas rudenį juos paliekan
tiems lapams. Žmogus savo 
artimiesiems - stato. Tik ak
menys dyla gerokai lėčiau, 
nei žmonių palaikai ir arti
mųjų atmintis. Ar buvote se
nosiose miesto kapinėse, kur 
palaidoti dūla mūsų protė
viai, mūsų miesto šviesuome
nės veikėjai: dvasininkai, me
nininkai? Sako, jog ten vaide
nasi. Gal protėvių dvasios 
šaukiasi pagalbos? Kad bent 
retkarčiais užmiršę gyvųjų 
poreikius, skirtumėme savo 
dalį laiko ir lėšų mirusie
siems, savo miesto istorijai.

JDabar gi vos praėjus pro 
kapinių vartus, pasijunti, tarsi 
sugrįžtum mažiausiai kelias
dešimt metų atgal, į pokario 
metus. Į mažo, skurdaus baž
nytkaimio kapines po karo. 
Daug kur nulaužyti kryžiai, 
išdaužyti paminklai, erozijos 
paveikti Šv. Jono kalnelio 
šlaitai. Pasivaikščiojimas net
gi teikia malonumo, kai pra
eini pro kruopščiai sutvarky
tus, nors ir apžėlusius sama
nomis senovinius kryžius su 
praėjusių amžių užrašais. 
Tiesa, krūpteliu, kai viename 
kapavietės rūsyje, iš smalsu
mo dirstelėjusi pro plyšį, pa
matau atvirą karstą. Per nu
garą nueina šiurpas.

“Praeivi, sukalbėk amži
nąjį atilsį, nes koks esi dabar, 
aš buvau, o tu būsi toks, koks 
aš esu dabar” - tai užrašas 
ant vieno antkapio senosiose 
miesto kapinėse, prie kurio 
stabteliu ir krūpteliu nuo vie
nos minties. Nejučiom pagal
voju - galbūt ir mano provai
kaičiai kažkada stebėsis ap
leistomis Ginkūnų kapinė
mis? Tikriausiai, nes vaikai 
seka tėvų pavyzdžiu, o juk 
mūsų karta nesugeba parody
ti gero pavyzdžio ir tinkamai 
pasirūpinti savo istoriniu ak
centu - senosiomis miesto 
kapinėmis.

Dabar yra, kaip yra, šio 
rašinio pašnekovai, kuriuos 
kalbinome, tik konstatuoja 
faktą, nematydami išeities iš 
susidariusios padėties - nėra 
pinigų. Bet suprantu - apie 
tai reikia šnekėti.

Apleistos kapinės šaukiasi pagalbos 
Senosios Šiaulių kapinės — miesto skaudulys

Šiaulių miesto savivaldy
bės vyriausioji inžinierė Ni
jolė Prišmantaitė:

“Senųjų kapinių priežiū
ros konkursą laimėjo ‘Šiaulių 
apželdinimas’. Per metus 
miesto savivaldybė kapinių 
(iš viso jų yra penkiolika) 
priežiūrai skiria 300,000 litų. 
Kokia konkreti suma skiria
ma valyti senųjų kapinių ta
kams, pjauti žolei, prižiūrėti 
gėlynams, tvarkyti savanorių 
kapams, genėti medžiams, at
vežti vandenius ir išvežti 
šiukšlėms - tiksliai nepasaky
siu. Žiemą nuo sniego valomi 
takai, per Vėlines ant sava
norių kapų uždegamos žva
kutės, pavasarį pasodinamos 
gėlės. Padarome viską, kad 
būtų pagerbti mirusieji. Se
nosiose kapinėse jau nuo 
1959 metų nebelaidojama. 
Suderinus su paminklosauga, 
leidžiama tik iškasti ir perlai
doti palaikus”.

Šiaulių kapinių priežiū
ros pareigūnė Genė Minei- 
kaitė:

“Aš pati prižiūriu Ginkū
nų ir Talšos (taip vadinamos 
senosios miesto kapinės) ka
pines. Mano nuomone, seno
sioms kapinėms skiriama per 
mažai dėmesio. Po švenčių 
Saulės laikrodžio aikštėje vi
sada padaugėja išvartytų pa
minklų, būna primėtyta alaus 
“bambalių”, traškučių pake
lių. Aikštėje geriama, o į ka
pines einama atlikti gamtinių 
reikalų. Randame primėtytų 
švirkštų, sutinkame ir neaiš
kios reputacijos žmonių, be
namių, apsistojančių kapa
viečių rūsiuose. Prižiūrėti ka
pus kartais darosi baugu, bet 
reikia, ir einame. Viena valy
toja tvarko ne tik šias kapi
nes, bet dar ir Sukilėlių kal
nelį. Manau, kad vienam 
žmogui spėti sutvarkyti abe
jas kapines - sunku. Rudenį 
abiejose kapinėse nuo daugy
bės medžių prikrenta labai 
daug lapų, kuriuos tenka iš
grėbti ir išnešti rankomis, nes 
joks transportas į kapinių vi
dų neįvažiuoja. Žinau, kad 
senosiose kapinėse reikėtų 
iškirsti daug nudžiūvusių me
džių, kurie bet kada gali iš
virsti. Į pagalbą kviečiamos 
mokinių talkos, daug kas 

tvarkoma už savivaldybės lė
šas, kapus tvarko ir artimieji. 
Suprantu, kai kurių čia ka
daise palaidotų žmonių arti
mieji seniai mirę ar išvažinėję 
po visą pasaulį. Gal kam su
dėtinga iš toli atvažiuoti ir 
prižiūrėti kapus. Dėl to prieš 
keletą metų buvome paskyrę 
žmogų, kuris artimųjų papra
šytas, už tam tikrą mokestį 
prižiūrėjo kapavietes. Tačiau 
tai nepasiteisino. Atsirasdavo 
tik vos vienas kitas žmogus, 
samdantis kapų tvarkytoją 
prižiūrėti artimojo amžino 
poilsio vietos. Ši paslauga ne
apsimokėjo, todėl jos greitai 
atsisakėme”.

UAB “Šiaulių apželdini
mas” direktorius Vidas 
Klepšys:

“Jeigu savivaldybė duoda 
leidimą vienam medžiui nu
pjauti, tada jį ir nupjauname. 
Kadangi kapinės yra kultūros 
paveldas, medžius apžiūri ir 
jų būklę įvertina speciali ko
misija iš savivaldybės ir Ap
linkosaugos skyriaus. Mes 
negalime, kaip anksčiau, savo 
nuožiūra iškirsti visų sausuo
lių. Galėtume už tai gauti ir 
baudą. Šiais metais, kaip ir 
anksčiau, yra pasitaikę atve
jų, kai pakilus vėtrai medžiai, 
ypač kapinių pakraščiuose, 
išvirto ir net užgriuvo pamink
lus. Tačiau niekas nėra apsau
gotas nuo nelaimės, jei nėra 
apsidraudęs. Juk medis gali 
užvirsti ir einant gatve. Šiais 
metais esame iškirtę nemažai 
sausų medžių. Bendrovė taip 
pat valo ir barsto takus, veža 
šiukšles, jei žmonės pateikia 
prašymą kapinių meisterei, 
už atskirą mokestį atveža že
mių. Kiek pinigų skiriama iš 
savivaldybės senųjų kapinių 
priežiūrai, nepasakysiu”.

Savivaldybės paminklo
saugininkas Aleksandras 
Pet'rikauskas:

“Šiaulių senosiomis kapi
nėmis vis labiau domimasi. Į 
miestą atvykę užsieniečiai 
prašo jas parodyti, ir neretai 
atvykėliai žino daugiau negu 
mes. Dažniausiai juos domi
na ne visos kapinės, bet 
konkretūs kapai. Paminklai 
senosiose miesto kapinėse 
yra restauruojami kiekvienais 
metais, tačiau toli gražu ne 

visi. Kaip renkamės, kokius 
paminklus restauruoti? Atsi
žvelgiame į tai, ką siūlo mies
to bendruomenė, nevyriausy
binės organizacijos, pamink
losaugininkai. Šiais metais 
buvo restauruota keletas pa
minklų: karių, visuomenės 
veikėjų. Vieno paminklo res
tauravimo kaina įvairi - nuo 
2 iki 5 tūkstančių litų. Res
tauruodami stengiamės at
kurti autentiškas detales, juk 
toks yra kultūros paveldo 
tikslas.

Pritariu nuomonei, jog 
šias miesto kapines reikėtų 
saugoti. Unikalios kapavietės 
neturėtų išnykti. Miesto savi
valdybė visuomet remia pa
minklosaugininkų siūlymus, 
tačiau skirti lėšų galėtų ir pri
vačios organizacijos.

Didžiausia bėda - rūsiai, 
esantys senose miesto kapi
nėse, nes jie nuolat niokoja
mi vandalų. Ne paslaptis, kad 
į kapines užsuka asocialūs as
menys, jaunimas. Girtauja
ma, laužoma. Miesto policija 
turėtų organizuoti priežiūrą. 
Vieno rūsio sutvarkymas kai
nuoja 15 - 20 tūkstančių litų. 
Manau ateis laikas ir rūsių 
restauravimui, juk ne vienas 
yra įdomus ir autentiškas.

Dauguma apleistų kapų 
turi šeimininkus. Būtų gražu, 
kad jie jais rūpintųsi. Proble
mos kyla dėl juridinių santy
kių. Žemė yra valstybės, o ka
pas - privati nuosavybė. Kai 
nebelieka artimųjų, ta nuosa
vybė pakimba ore.

Artimieji turi rūpintis ka
pais. Manau, filosofo Stasio 
Šalkauskio kapas turėtų būti 
geriau prižiūrėtas, juk yra ar
timųjų. Tai ne priekaištas, o 
pastebėjimas”.

Šiaulių turizmo informa
cinio centro direktorė Daiva 
Grikšienė:

“Senosiomis .kapinėmis 
pastaruoju laiku vis labiau 
domimasi. Apie jas klausinė

Šiaulių Šv. Petro ir Povilo šventovė
Nuotr. V. Augustino (iš alb. Lietuva)

ja užsieniečiai, dažniausiai 
vokiečiai. Ateina klausti, kur 
yra senosios kapinės, nes do
misi savo protėvių kapais. Jie 
savo protėvius labai gerbia. 
Deja, vietiniai neateina pra
šyti pavedžioti po senąsias 
kapines. Nesidomi jų istorija 
ar žinomais miesto žmonė
mis, ten palaidotais. Kodėl? 
Gal atrodo, jog tai neįdomu? 
Teko girdėti, kad visuomeni
nės organizacijos senosiomis 
miesto kapinėmis rūpinasi. 
Praėjusią savaitę Šiaulių 
“Lions” klubų nariai organi
zavo šiose kapinėse talką”.

Šiaulių “Aušros” muzie
jaus istorijos skyriaus mu
ziejininkė Roma Baristaitė:

“Iš tiesų, kapines turėtų 
labiau prižiūrėti artimieji. Ži
noma reikia ir valdžios pagal
bos. Suprantama, jog tam rei
kalingos investicijos. Sutvar
kymas kainuotų labai daug, 
nes reikalingas kompleksinis 
remontas, o ne kosmetinis, 
nes vis dėlto - tai istorinis 
miesto akcentas. Pašūkaujan
čių, kad miesto senosios ka
pinės - baisios, labai apleis
tos - yra daug, bet kai reika
linga reali pagalba, norintys 
padėti susitvarkyti kažkur 
dingsta.

Būtų šaunu, job rūsiai 
būtų restauruoti, nes juose 
XIX-XX šimtmečio pradžio
je buvo laidojami turtingesni 
miestelėnai. Gaila, kad dabar 
daug rūsių išplėšta, nes buvo 
galvojama, jog ten galima 
rasti pinigų, papuošalų.

Gera matyti, jog Lietuvo
je sutvarkytų kapaviečių vis 
daugėja. Šios kapinės galėtų 
būti patrauklus turizmo 
traukos objektas. Juk joms 
teko iškentėti daug - net bu
vo norima jas sunaikinti. Spė
jama, jog čia pradėti laidoti 
po 1831 metų epidemijos, 
nors kapinėse ant Šv. Jono 
kalnelio yra plokštė, kurioje 
įrašas apie 1801 metais palai
dotą merginą. Galima kelti 
hipotezę, jog čia buvo ir 
anksčiau laidojama”.

Mirčių miške
Kentėjo medžiai čia, žolė, Bet mes ieškom pėdsakų anų.
Kurie sugėrė aukų kraują. Gili duobė - tai atminimas
Kentėjo žydinti gėlė, Pirmam paminklui tų dienų.

' Kurią sumynė priešo koja. Antrasis stovi - kryžius tvirtas,
Ir kaip surasti čia ženklų, Sudėtas iš trijų dalių.
Kurie kas dieną mums kalbėtų, Tyla aplink, tik medžiai šnara.
Kaip buvo mirštantiems sunku, Atrodo - plėšo juodą skarą.
Kad nors akmuo koks prakalbėtų! Žaliuokite, miškai, kur kančios baisios
Žalotų medžių tų nėra, Siaubu kaustė kūnus nekaltų žmonių,
Nėra gyvųjų kankinių. Kur paryčiais lig šiolei byra rasos,
Daug metų ošia mums giria, Nukrisdamos mums kartais ant žilų galvų.

Birutė Žilinskaitė-Papečkienė
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2005.1.17 Kauno dienoje 
perskaičiau D. Luko straips
nį Nuoskaudos prieš jubiliejų. 
Jame aiškiai iškyla autoriaus 
šališkumas. Vienos karo au
kos yra gerbiamos, o kitos 
nutylimos, vienų poelgiai yra 
aukštinami, kitų niekinami. 
Tai rodo autoriaus neobjek
tyvumą, šališkumą. Mūsų vi
suomenė turi būti teisingai 
informuojama, neslepiant 
nei vienų, nei kitų okupantų 
padarytų mūsų krašto žmo
nėms niekšybių.

Straipsnyje nutylima įl
ojo pasaulinio karo priežastis, 
kad jį sukėlė TSRS, t.y. Rusi
jos užsienio reikalų ministe- 
rio Molotovo ir Vokietijos 
užsienio reikalų ministerio 
Ribbentropo pasirašyta su
tartis apie Europos pasidali
jimą. Ši sutartis atrišo rankas 
Hitleriui pradėti II-ajį pasau
linį karą 1939 m. rugsėjo mė
nesį, kuris pareikalavo apie 
50 milijonų žmonių gyvybių.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu Vokietija įsitikino, kad 
ji nepajėgė kariauti dviem 
frontais. TSRS pasirašydama 
sutartį su hitlerine Vokietija 
užsitikrino rytinių savo sienų 
saugumą, ir tai atrišo rankas 
Vokietijai užpulti Lenkiją, 
kuri po dviejų savaičių iš rytų 
buvo užpulta Sov. Sąjungos. 
Tokiu būdu Lenkija greitai 
buvo okupuota ir įgalino Vo- 

Čia ilsisi II 
kietiją permesti gausias gink
luotas pajėgas į Vakarų fron
tą ir tuoj parklupdyti Prancū
ziją.

Molotovo-Ribbentropo 
pasirašyta sutartis leido 
TSRS okupuoti Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą. Dėl to jau 1940 
m. per pirmąsias dvi savaites 
prasidėjo ne tik Lietuvos 
valstybės griovimas, bet ir jos 
labiausiai apsišvietusios inte
ligentijos naikinimas. Tuoj 
buvo suimti 87 Lietuvos res
publikos įtakingi piliečiai. 
Vien tik metų laikotarpyje 
buvo įkalinta - 6,600 gabiau
sių inteligentijos atstovų, 
35,000 ištremti į Sibirą šalčio 
ir bado mirčiai, sušaudyta ir 
nukankinta - 9,500 asmenų ir 
dar prieš pat karą - 1,600 ka
linių. Už ką, ar atsiprašė Ru
sija Lietuvos? Ne!

Pirmųjų masinių trėmi
mų metu 1941 m. birželio 14
- 18 dienomis į lagerius buvo 
išvežta nieko nenusikaltusių
- 4,000 asmenų, kurie ten bu
vo laikomi pragariškomis ka
linimo sąlygomis. Sušaudyti 
niekuo nenusikaltę: Nepri
klausomybės akto signataras 
prof. P. Dovydaitis, prof. L 
Tamošaitis, avio konstrukto
rius A. Gustaitis, Linkaičių 
ginklų gamyklos direktorius

pasaulinio
pik. D. Grabys, saugumo de
partamento vadovai Skučas 
ir Povilaitis. O kiek buvo įka
linta mokslo vyrų profesorių: 
D. Cesevičius, P. Lesauskas, 
A. Tamošaitis, mirė Sibire 
prof. J. Stanišauskis, M. Že
maitis, V. Vilkaitis ir daugybė 
kitų.

Antrą kartą TSRS oku
pavus Lietuvą. Nuo 1945 m. 
iki 1955 m. iš Lietuvos buvo 
ištremta į Sibirą arti 500,000, 
įkalinta lageriuose apie 
160,000, sušaudyta - 3,000

Šaulių rikiuotė prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje Kaune Nuotr. S. Sajausko

karo aukos
(vien tik Vilniuje ir Tuskulė
nuose 200+750) dingo be 
žinios - 7,800.

R. Belousovas, Antrojo 
pasaulinio karo dalyvių pra
šymu, kreipėsi į Kauno mies
to savivaldybę su prašymu, 
kad prie Vl-ojo forto atstaty
tų apie žuvusius SSRS karius 
primenančią didžiulę infor
macinę lentą. Mes, Lietuvos 
piliečiai, norime, kad būtų 
objektyvi informacija. Ten tu
ri būti nurodyta: kiek 1940- 
1941 m. nekaltų Lietuvos pi

liečių buvo sušaudyta, įkalin
ta, išvežta į Sibirą, kiek nuo 
1945 iki 1955 buvo ištremta į 
Sibirą, įkalinta lageriuose bei 
kalėjimuose, kiek sušaudyta. 
Kad žmonės galėtų palyginti, 
ką darė TSRS ir ką darė fa
šistinė Vokietija Lietuvoje, 
turi būti pateikti abiejų oku
pantų veiklos įvertinimai. Tu
ri būti pateikti abiejų oku
pantų “nuopelnai” Lietuvai. 
Remiantis šiais faktais Lietu
vos vadovybė privalo apsi
spręsti, ar ji gali dalyvauti 
Maskvoje gegužės 9 d. per
galės šventime ar ne.

Vyt. Kluonius, 
Laisvės kovų dalyvis

XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (PLMKS)
XV* Į F F'■> į '■ r ' ■ r» vv M 1»' v • • > . ■

PLMKS rengiamas Lietuvoje 2005 m. birželio 30 
- liepos 5 d. Lietuvos mokslo taryba siūlo įvesti labai 
plačią Lituanistikos mokslų sampratą, kuri apimtų 
visus mokslinius tyrimus susijusius su Lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros dabartis, 
raida ir paveldas. Lietuvoje atliekamų mokslinių 
tyrimų dalį socialinių bei humanitarinių mokslų srity
je, tačiau lietuvių visuomenės bei kultūros tyrimai, 
atliekami už Lietuvos ribų, yra nemažiau reikšmingi. 
Šioje sekcijoje simpoziumo dalyviai kviečiami prista
tyti atliekamus lituanistikos tyrimus. Lietuva ir lie
tuviai pasaulyje sekcija taip pat yra susijusi su li
tuanistika, joje norima surinkti daugiau praktinę ir 
net organizacinę reikšmę turinčius pranešimus, kurie 
nagrinėja šiandieninę emigraciją ir lietuvių sugrį
žimą, užsienyje gyvenančių ryšius su Lietuva, lietuvių 
organizacijų veiklos pasaulyje problematiką, tautinio 
tapatumo ir kitas problemas. Apie Lietuvos švietimą 
ir mokslą ES erdvėje būtina kalbėti mokslininkų kom
petenciją atitinkančiame lygmenyje. Laukiama tiek 
esamą padėtį analizuojančių mokslo tyrinių, tiek 
Lietuvos mokslo politiką orientuojančių pranešimų.

Sekcijoje Fundamentiniai tyrimai - nuo idėjų iki * 
technologijų galima pasiūlyti pranešimus, kurie pri
statytų šiuolaikinio mokslo aktualijas biotech
nologijos, nanotechnologijos, ir kt. Pagal pateiktus 
pranešimus Simpoziumo mokslinė taryba numato 
suformuoti ir detalesnes sekcijas, jei tam bus po
reikis.

Kitos sekcijos: Moksliniai tyrimai ir technologijos 
žmogaus sveikatai - saugus ir ekologiškai švarus mais
tas - nuo žemės ūkio iki gamybos. Moksliniai tyrimai, 
skirti žinių visuomenei kurti -apžvelgs ekonominius 
socialinius bei technologinius žinių visuomenės kūri
mo ypatumus. Sekcijos Saugus ir efektyvus trans
portas, jo vystymas šalies ir tarptautiniu mastu 
pranešimuose bus nagrinėjami visi Lietuvos trans
porto sistemos plėtros bei integracijos į tarptautinius 
tinklus aspektai. Sekcijoje Saugi, ekologiška, 
ekonomiškai pagrįsta energetika numatoma nagrinėti 
visus Lietuvos energetikos ūkio tolimesnės plėtros 
aspektus. Simpoziumo dalyviai kviečiami teikti pra
nešimus apie atominės energetikos perspektyvas ir 
kitas atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo 

alternatyvas. Socialiniai, ekonominiai bei geo
politiniai energetikos politikos aspektai taip pat bus 
nagrinėjami.

Lietuvos gamta ir žmogaus aplinka - pranešimai 
gamtosaugos, racionalios gamtonaudos, turizmo 
plėtros ir urbanistikos klausimais. Simpoziumo 
dalyviai kviečiami rengti pranešimus, kurie įvairių 
sričių specialistams suteiktų papildomos informaci
jos apie atliekamus tyrimus šiose labai aktualiose sri
tyse.

Visi registruoti simpoziumo dalyviai turi gali
mybę savarankiškai talpinti savo pasiūlytas tezes 
pagal tinkamumą bet kurioje žemiau išvardintoje 
sekcijoje. Registruotis galima elektroniniu paštu 
svetainėje: http://www.lms.lt. Prašoma pranešimus 
parengti taip, kad jie būtų suprantami ir infor
matyvūs taip pat ir kitų mokslo sričių specialistams. 
Iškilus neaiškumams arba prireikus tolimesnių deta
lių galite taip pat kreiptis į dr. S. Bačkaitį, XIII 
PLMKS tarybos narį, ei. paštu Bstasys@aol.com 
aiškiai pažymint jog tai yra reikalu (subject) XII- 
IMKS, arba skambinti telefonu: (703) 759-2905. Inf.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS
Norintiems susipažinti “Tėviškės žiburiai” 

siunčiami nemokami šešias savaites

Vardas, pavardė

Gatvė

Miestas Provincija/Valst. Pašto kodas

Telefono numeris E-pašto adresas

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
L5C 1T3, Canada
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Užšalęs augalas prie Ontario ežero žiemos metu
Nuotr. A. Jonaičio

http://www.lms.lt
mailto:Bstasys@aol.com
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KONTROLIUOS GIRTUMĄ
OMNI žiniomis, Vidaus 

reikalų ministerija rengia nu
tarimą, įpareigojantį darbda
vius kontroliuoti darbuotojų 
blaivumą - “Dėl transporto 
priemonių vairuotojų bei kitų 
asmenų neblaivumo, girtumo 
ar apsvaigimo nustatymo”. 
Lietuvoje automobilių avari
jose žūsta du kartus daugiau 
žmonių negu Europos sąjun
goje. Penkerių metų vidurkis 
yra apie 700 mirčių kasmet. 
Aukų skaičių turėjusi suma
žinti saugaus eismo progra
ma, kuriai 2002-2003 m. buvo 
skirta beveik 0.5 bin. litų<tiks- 
lo nepasiekė. Beveik 97% 
programos lėšų panaudota 
keliams bei gatvėms tiesti ir 
prižiūrėti, o švietėjiškai veik
lai tik 0.8%. Bendrovių vado
vų nuomone, šis valdžios “ki
šimasis” yra visiškai nereika
lingas.

ALEKSOTO TILTAS
Nuo vasario 8 d. Kauno 

Aleksoto tiltas uždaromas dėl 
kapitalinio remonto, kurį ke
tinama baigti iki šių metų pa
baigos. Iki to laiko į kitą Ne
muno upės pusę bus važiuoja
ma naujuoju M. K. Čiurlionio 
tiltu. Aleksoto tilto remontui 
žadama išleisti 7.3 mln. litų. 
BNS skelbia, kad dabar svars
toma galimybė keleiviniams 
laivams plaukioti šalia tilto, 
stengiantis išspręsti proble
mą, dėl remonto iškilusią pės
tiesiems. Reikėtų atlikti papil
domus darbus, pvz. įrengti lai
kinas prieplaukas. Aleksoto 
tiltas, statytas 1930 m., buvo 
sugriautas per Antrąjį pasau
linį karą, atstatytas 1948 m. 
Prieš keletą metų pradėta rū
pintis, kad jis yra avarinės 
būklės ir kelia grėsmę žmonių 
saugumui. Tiltas yra įtrauktas 
į paveldo objektų sąrašą.

SAUGOJA VAIKŲ TEISES
Sausio pabaigoje pradėjo 

dirbti seimo paskirta nauja 
vaiko teisių apsaugos kontro
lierė Rimantė Šalaševičiūtė, 
praneša LGTIC. Ji imsis ir 
vaiko teisėmis besirūpinančių 
organizacijų koordinuojan
čios veiklos. Nors veikia daug 
valstybinių institucijų, savi
valdybių vaiko teisių apsaugos 
tarnybų ir nevyriausybinių or
ganizacijų, jų veikloje nėra 
koordinuoto bendravimo. 
Kontrolierė jau pastebėjo vi
suomenės suaktyvėjimą - per 
6 dienas gavusi 20 naujų skun
dų. Pernai jų iš viso gauta 108. 
Iš kai kurių skundų ji įžvelgia 
korupcijos požymių.
PELNINGAS ORO UOSTAS

ELTA-DELFI žiniomis, 
Vilniaus tarptautinis oro uos
tas pernai gavo daugiau paja
mų bei pelno, daugiau kaip 
trečdaliu išaugus keleivių 
skaičiui. Pajamos 2004 m. sie
kė 78.6 mln. litų - 37.9% dau
giau negu 2003 m. Keleivių 
pereitais metais buvo 994,160. 
Skrydžių skaičius išaugo 29%. 
Siekiant įgyvendinti Šengeno 
sutarties reikalavimus, Vil
niaus oro uoste numatoma 
atidaryti naują terminalą. Šio 

projekto vertė — apie 60 mln. 
litų, kuriuos investuotų pats 
oro uostas bei Europos sąjun
ga. Valstybė valdo 100% oro 
uosto akcijų, jame dirba apie 
700 darbuotojų.

PAVOJINGI SALDAINIAI
Valstybinė maisto ir vete

rinarijos tarnyba (VMVT) už
draudė prekiauti braziliškais 
saldainiais su neleistinais da- 
žikliais, praneša LGTIC. 
Daugiau kaip 1.5 tonos sal
dainių bus išgabenta iš Lietu
vos. Saldainių siunta, kurią iš 
Brazilijos importavo bendro
vė “Profisa”, buvo sulaikyta 
Kirtimų muitinės kontrolės 
punkte, Vilniuje. Ištyrus mė
ginius nustatyta, kad saldai
niai neatitinka saugos reikala
vimų ir gali kelti pavojų žmo
nių sveikatai. Juose rastas sin
tetinis dažiklis Eritrozinas E 
127, kurį pagal Lietuvos higie
nos normą galima naudoti 
griežtai ribojant ir tik tam tik
ruose maisto produktuose, 
pvz., kokteiliams skirtose ir 
cukruje virtose vyšniose. Kon
diteriniuose gaminiuose šio 
dažiklio naudojimas drau
džiamas.

DIDINS ATLYGINIMUS
ELTA-DELFI žiniomis, 

sparčiai augantys Lietuvos 
prekybos tinklai žada šiemet 
15-20% didinti atlyginimus, 
dėl emigracijos mažėjant vi
dutinės kvalifikacijos darbuo
tojų. Trečiasis pagal apyvartą 
Lietuvos mažmeninės preky
bos tinklas “Norios mažme- 
na” iki šių metų pabaigos nu
mato darbuotojams mokėti 
20% daugiau, panašiai auga ir 
didžiausio Lietuvos mažmeni
nės prekybos tinklo “VP Mar
ket” darbuotojų atlyginimai. 
Pastarasis buvo ir yra geriau
sias algas mažmeninės preky
bos rinkoje mokantis darbda
vys. Jis turi beveik 15,000 dar
buotojų, planuoja šiemet 
įdarbinti dar apie 1,500 žmo
nių. Visi prekybos centrai nu
mato šiemet didinti darbuoto
jų skaičių, auganti konkuren
cija taip pat turėtų “auginti” 
atlyginimus.

STREIKUOS MEDIKAI
LGTIC skelbia, kad šią 

vasarą dėl menko finansavi
mo sveikatos apsaugai ir men
kų medikų atlyginimų ketina 
streikuoti gydytojai bei slau
gytojos, medicinos įstaigų va
dovai. Visuotiniame streike, 
kuris dėl įvairių biurokratinių 
formalumų būtų surengtas tik 
šią vasarą, dalyvautų iki 10- 
ties medikų organizacijų. Visų 
šių organizacijų atstovai jau 
nusiuntė jungtinį kreipimąsi 
aukščiausiems valdžios parei
gūnams. Jame reikalaujama, 
kad šiemet būtų įvykdyta Lie
tuvos sveikatos programos 
nuostata skirti sveikatos fi
nansavimui 5% bendrojo vi
daus produkto (BVP). Šiai 
sričiai šiemet skirta tik 3.6% 
BVP. Kitose valstybėse šis ro
diklis yra 7-10%. Lietuvos 
sveikatos specialistų darbo 
užmokesčio vidurkis yra be
veik du kartus žemesnis negu 
kaimyninėje Estijoje. RSJ

A.a. LIUDUI GUTAUSKUI 
mirus, reikšdami užuojautą jo 
žmonai Danutei, sūnums - And
riui ir Pauliui su šeimomis, bro
liams Vytui ir Algiui bei visiems 
jo giminaičiams, KL fondui au
kojo: $20 - V. J. Svilai, J. Stankus, 
J. Krištolaitis, A Didžbalienė. J.K.

A.a. ALGIRDO AUŠROTO 
atminimui “Vaikų dienos cent
rams” Lietuvoje aukojo: $50 - A. 
Z. Stanaičiai; $30 - L. P. Ciparis; 
$20 - B. Rovienė, A. Senkus, G. 
Montvilienė.

A.a. ELENOS MAŽULAI- 
TIENĖS atminimui “Vaikų die
nos centrams” Lietuvoje aukojo: 
$20 - P. Styra, A. Rimkienė, EI. 
Liaukienė, Z. J. Rickai; $10 - Ir. 
Vaičionienė. Nuoširdžiai užjau
čiame mirusiųjų artimuosius ir 
dėkojame už aukas -VDC komitetas

LIETUVIŲ FONDO 
KANDIDATAI

JAV Lietuvių fondo narių 
metinio suvažiavimo 2005 m. 
balandžio 30 d. metu bus ren
kamas trečdalis LF tarybos na
rių trejiems metams, arba 6 (še
ši) nariai (direktoriai), nes LF 
tarybą sudaro 18 narių. Taip 
pat bus renkami 3 (trys) kont
rolės komisijos nariai vienerių 
metų laikotarpiui. LF taryba 
nutarė, kad nuo šių metų kan
didatų į LF tarybą ir kontrolės 
komisiją sąrašas bus išsiųstas 
visiems LF balsuojantiems na
riams susipažinti ne vėliau kaip 
prieš 30 (trisdešimt) dienų iki 
narių suvažiavimo kartu su pra
nešimu apie suvažiavimą. LF 
taryba sudarė LF nominacijų 
komisiją: pirm. dr. Antanas 
Razma, Algirdas Ostis ir dr. Jo
nas Valaitis.

LF nariai yra kviečiami siū
lyti LF nominacijų komisijai 
kandidatus į LF tarybą ir kont
rolės komisiją, iki 2005 m. kovo 
1 d. pateikti kandidato/ės var
dą, pavardę, adresą, telefoną, 
trumpą biografiją, trumpą pa
aiškinimą apie kandidato tinka
mumą bei visuomeninę patirtį, 
ir raštišką kandidato sutikimą. 
Siūlymus paštu, faksu arba 
elektroniniu paštu siųsti: Li
thuanian Foundation, LF No
minacijų komisija, 14911 127th 
Street, Lemont IL 60439, USA. 
Faksas 630-257-1647. E-paš
tas: admin@lithfund.org

Papildomi kandidatai į LF 
tarybą ir kontrolės komisiją ga
lės būti siūlomi ir LF narių me
tinio suvažiavimo metu, kaip 
buvo praeityje, tačiau iki kovo 1 
d. gautų kandidatų vardai ir pa
vardės bus iš anksto praneštos 
visiems nariams prieš suvažia
vimą ir įrašytos į balsavimo kor
teles. LF informacija

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

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

Atitaisymas “TŽ” nr. 6 iš
spausdintame a.a. Liudo Gutaus
ko atminimui “Vaikų dienos cent
rams” Lietuvoje aukotojų sąraše 
turi būti: $50 aukojo A.Z. Stanai
čiai ir $20 - A Urbanavičienė. Už 
klaidas atsiprašome. VDC k-tas.

A.a. LIUDO GUTAUSKO 
atminimui, užjausdami jo žmoną 
Danutę, sūnus Andrių, Paulių 
bei jų šeimas ir brolius su šei
momis “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo: $80 - V. Pilkaus
kas; $40 - A. Kšivickienė; $30 - 
G. J. Kažemėkai; $25 - E. Rep- 
čytė, A. Volungienė; $20 - G. 
Agurkienė, V. L. Bakšiai, A. 
Bungardienė, M. D. Foley, K 
Gelžinienė, J. Gimžauskas, E. K 
Gudinskai, I. J. Jokubynai, R. M. 
Prudens, A. F. Pietrantonio, A. 
Rimkienė, G. K. Žukauskai. $15 
- B. A. Pareščiai; $10 - J. Astas, 
T. Enskaitienė, E. Navickienė, Z.

Sudbury, ON
GAVĖNIOS SUSIKAUPI

MAS Sudburio apylinkės lietu
viams bus Kristaus Karaliaus 
šventovėje kovo 12, šeštadienį, 
3 vai. po pietų. Išpažinčių bus 
klausoma pusvalandį prieš 
Mišias. Susikaupimą praves 
prel. Jonas Staškevičius.

Trakų pilis žiemą. Nuotr. A. Sutkaus iš albumo Lietuva iš 
paukščių skrydžio

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

FOUR SEASONS
REALTY LIMITEDRF/UBK

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
IN DĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Vainauskienė, I. Vasiliauskienė; 
$5 - F. M. Gudinskai. Dėkojame 
aukojusiems - PLV komitetas

A.a. JUOZUI PYRAGIUI 
mirus, reikšdami užuojautą 
dukroms Alvidai ir Ramonai, 
vaikaičiams ir visiems gimi
nėms, jo atminimui Kanados 
lietuvių fondui aukojo: $50 - L. 
K. Meškauskai, N. H. Otto; $20 
- J. Krištolait- is. J.K.

London, ON
KLB LONDONO APY

LINKĖS valdyba kviečia visus at
vykti į Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos minėjimą, kuris įvyks 
vasario 20, sekmadienį, po 12 vai. 
Mišių parapijos salėje. Meninę 
programą atliks Suvalkų lietuvių 
sambūrio kapela iš Toronto. Inf.

Sault Ste. Marie, ON
GAVĖNIOS SUSIKAUPI- 

MAS Sault Ste. Marie apylin
kės lietuviams bus Šv. Jeroni
mo šventovėje kovo 13, sekma
dienį, 3 vai. po pietų. Išpažinčių 
bus klausoma pusvalandį prieš 
Mišias. Susikaupimą praves 
prel. Jonas Staškevičius.

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

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

Angelę Salva! tytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tmklalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:admin@lithfund.org
mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Lietuvaitės diplomatiniame renginyje ® LIETUVIAI PASAULYJE

Otavos šokėjos diplomatiniame renginyje. Iš k.: Aistė Miliauskaitė, Dovilė Zitikytė, 
ambasadorė Sigutė Jakštonytė, Sigutė Zitikytė ir Karolina Kličiūtė Nuotr. R. Zitikienės

Su Kepurinės šokio muzi
kos akordais, keturios lietu
vaitės pasirodė scenoje, svei
kindamos publiką per “The 
Diplomatic Folklore Fashion 
and Dance Show/Costume 
Traditionnels & Dahses Folk- 
loriques de la Communautė 
Diplomatique” renginį, kuris 
įvyko sausio 29 d. National 
Library & Archives auditori
joje, Otavoje.

Šiame spektaklyje daly
vavo 44 tautybių grupės su 
šokiais, dainomis ir tautine 
apranga. Lietuvos ambasa
dorė Sigutė Jakštonytė krei
pėsi į KLB Otavos apylinkės 
valdybą, kviesdama suorga
nizuoti lietuvių dalyvavimą 
šventėje. Kadangi nebėra 
nuolatinio šokių ansamblio, 
Loretta Lukšaitė-Cassidy sa
vo iniciatyva paruošė ketu
rias mergaites atlikti Kepuri
nės šokį. Karolina Kličiūtė 16 
metų, Aistė Miliauskaitė 19

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA”
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 slsk. .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.taika.net

metų, Dovilė Zitikytė 18 me
tų ir Sigutė Zitikytė 16 metų 
pasiruošė atlikti dalį liaudies 
šokio.

Susirinko gausi publika, 
net vietų pritrūko ir pasivėli
nę stovėjo salės šonuose. 
Programa truko daugiau kaip 
dvi su puse valandos. Joje bu
vo įvairūs šokiai, dainos ir 
įvairūs drabužiai. Lietuvaitės 
atliko šokį ir sulaukė garsių 
plojimų.

Programa baigta su Ota
vos garsiojo dailininko Ri
chard Robinson sukurta suk
nele, pavadinta “A Dress for 
World Peace”. Spalvingoje 
suknelėje matėsi visų daly
vaujančių kraštų vėliavos. 
Lietuvos trispalvė net dviejo
se vietose panaudota. Amba
sadorė S. Jakštonytė paaiški
no, kad Robinson prašė visas 
dalyvaujančias ambasadas 
parūpinti vėliavėles šiam 
kūriniui.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

Renginys sulaukė nema
žai angliškos ir prancūziškos 
spaudos dėmesio. Sausio 31 
d. Ottawa Citizen laidoje Lie
tuvos ambasadorė buvo ci
tuojama: “We put the dance 
and dancers together oursel
ves”, said Lithuanian ambas
sador Sigute Jakstonyt of the 
four young women in tra
ditional dress who admitted 
they only had time for four 
rehearsals”.

Iš visų dalyvaujančių ša
lių pateko lietuviški veidai į 
spaudą. R.K.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI i LIETUVA k <

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Lietuvos vyčių centro .val

dybos posėdis įvyko 2004.X. 16 
Šv. Jurgio parapijos patalpo
se, Filadelfijoje, PA. Jame da
lyvavo valdybos nariai iš Con
necticut, Illinois, Maryland, 
Pennsylvania, New Jersey, 
New York, Michigan valstijų. 
Jį globojo Filadelfijos Lietu
vos vyčių 3-ji kuopa, veikianti 
prie Šv. Jurgio parapijos. In- 
vokaciją sukalbėjo ir žodį tarė 
organizacijos dvasios vadas 
prel. J. Anderlonis. Taipgi 
sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
vyčių 3-sios kuopos pirminin
kė I. Ozalis. Posėdžiui pirmi
ninkavo A. Mickūnas. Iždi
ninkė E. Nakrošis supažindi
no su š.m. birželio mėn. ren
giama ekskursija į Europą. 
Bus galima aplankyti ir Lietu
vą. Ketvirtasis organizacijos 
padalinys - Šiluvos Mergelės 
Marijos fondas 2004 m. liepos 
30 d. inkorporuotas valdžios 
įstaigoje. Aukos bus atleidžia
mos nuo pajamų mokesčių. Ta 
galimybe galės pasinaudoti 
aukojantys “Pagalba Lietu
vai”, Šv. Kazimiero gildijai ir 
Lietuvos vyčių fondui. R. 
Martin supažindino su Lietu
vos vyčių organizacijos tinkla- 
lapiu. Jame galima rasti žinių 
apie kuopų ir apygardų veik
lą, kalendorių, informaciją 
apie metinius suvažiavimus. 
92-tasis metinis Lietuvos vy
čių suvažiavimas įvyks 2005 
m. rugpjūčio 11-14 d.d. Wynd
ham oro uosto viešbutyje, 
Pitsburge, PA. Jį globos Pits- 
burgo 19-toji kuopa. Julija 
Schrodes, lietuvių kalbos ir 
kultūros komiteto pirm, pra
nešė, kad 2006 m. bus šven
čiama Šiluvos Mergelės Mari
jos koplyčios Vašingtone 40 
metų įsteigimo sukaktis. Šią 
šventę organizuoja Lietuvos 
vyčiai. Buvo išklausyti komi
tetų pirmininkų pranešimai, 
aptarti einamieji reikalai, pa
daryti nutarimai. Posėdis 
baigtas prel. J. Anderlonio 
malda. (Darbininkas, 2004 m., 
12 nr.).
Švedija

Stokholmo teismas tuoj 
po Kalėdų paskelbė bausmę 
dviem lietuviam, kaltinamiem 
už žiaurų nužudymą garsios 
švedų psichologės prof. Helen 
Bering, 57 m. amžiaus, penkių 
vaikų motinos. Kaunietis Vid
mantas Varkalis (taksistas) 
gavo kalėjimo iki gyvos gal
vos, o kilusi iš Jonavos, Kūno 
kultūros akademijos studentė 
Gintarė Bakšaitytė įkalinta 
ketveriems metams. H. Be
ring dingo praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesį. Stokholmo 
policija netrukus nustatė, kad 
ji buvo užpulta ir pagrobta 
prie vienos parduotuvės Šve
dijos sostinėje. Prabangus H. 
Bering automobilis buvo ras
tas 70 km nuo Stokholmo prie 
Nynashamn uosto prieplau
kos. Po 11 dienų pakeliui į 
pastarąją vietovę miške rastas 
nužudytosios kūnas, peiliu su
badytas daugiau kaip dešimt 
smūgių. Nusikaltėliai iš profe
sorės pagrobė 1500 kronų 
(maždaug 585 litai) ir nešioja
mą telefoną. Nusikaltėliai nu
žudytosios automobiliu nuva

žiavo į Nynashamn uostą ir 
keltu persikėlė į Ventspilį 
Latvijoje. Lietuvoje buvo su
imti ir perduoti Švedijos teisė
saugai. (Pasaulio lietuvis, 2005 
m., 2 nr.).
Karaliaučiaus kraštas

Tilžės 8-toje mokykloje 
prieš Kalėdas paminėta Kris
tijono Donelaičio 290 metų 
gimimo sukaktis. Lietuvių 
kalbos ir etnokultūros fakul
tatyvo šioje mokykloje moky
tojos Elzbieta Gricienė ir Ve
ra Kovalenko minėjimo po
pietę pavadino Jau saulelė vėl 
nuo mūs atstodama ritas. E. 
Gricienė, dirbanti šioje mo
kykloje devintus metus, kal
bėjo apie K. Donelaičio gyve
nimą, jo įvairiapusį talentą, 
kūrybą, meilę gimtajai kalbai 
bei tautai. Buvo skaitomos K. 
Donelaičio eilės, taip pat ir Z. 
Jurevičiūtės, anksčiau dirbu
sios šiame krašte, eilėraščiai, 
skirti būrų dainiui. Mokytojų 
Nijolės Gimbutienės ir Vitali
jos Kovalenko vadovaujamas 
ansamblis atliko keletą lietu
vių liaudies dainų. Minėjime 
dalyvavo Lietuvos konsulas 
Tilžėje J. Kindurys, Tilžės 
švietimo viršininkė M. L Šlia- 
pina, vietinių laikraščių kores
pondentai, taip pat Tilžės 2- 
trosios vidurinės mokyklos at
stovai. Mokyklai Lietuvos 
konsulas įteikė ministerio pir
mininko A. Brazausko pado
vanotą A Varno paveikslą “Min
daugo karūnavimas”. Mokyk
los direktorė I.L. Slavenko 
nuoširdžiai padėkojo už dova
ną. (Draugas, 2005 m., 3 nr.).
Gudija

Kaip rašoma laikraštyje 
Lietuvių godos, 2004 m., 11 nr., 
Rimdžiūnų lietuvių vidurinė 
mokykla tampa šviesos ir vil
ties židiniu šiame krašte. Šioje 
mokykloje mokomasi ir ieško
ma kelių į lietuvišką kultūrą. 
Daug dirbama lietuvybės 
puoselėjimo linkme per pa
mokas ir popamokinėje veik
loje. Įspūdingai praėjo Moky
tojų dienos. Visus džiugino 
rudens temos pasirodymai - 
konkursas “Gamtos išdaigos”, 
pirmosios raidės šventė, pieši
nių ant asfalto konkursas 
“Saugus eismas”, masinis bė
gimas (krosas), sporto bei 
krepšinio varžybos. Taipgi 
nuotaikingai praėjo mokyklos 
šventė “Rimdžiūnų vizija”, 
kurioje pasirodė kiekviena 
klasė. Mokyklos skaitovai da
lyvavo beveik visuose rengi
niuose, kaip konferencijoje, 
skirtoje Č. Kudabai, Mokyto
jų dienose ir kitur. Plačiai pa
minėta Salomėjos Nėries 100 
metų gimimo sukaktis - nusa
kytas poetės gyvenimas ir jos 
kūryba. Tai viena iškiliausių 
poečių Lietuvoje, nors politi
koje jai ir trūko įžvalgumo. 
Buvo skaitomi S. Nėries eilė
raščiai. Suvaidintos scenos iš 
poemos Našlaitė ir Eglė - žal
čių karalienė. Taip pat buvo 
dainuojamos dainos ir šoka
ma. Suvaidinta A. Juozaičio 
drama Salomėja - sunkiausi 
metai. Scenarijų parengė ir 
režisūrą atliko mokytoja A. 
Valienė. JA.

http://www.taika.net
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Kalėdų senelis Alytuje
Su Kalėdų seneliu Alytuje neįgalieji palydėjo senuosius metus

Nuotr. autorės2004-ųjų metų palydų dalyviai Alytuje

Lietuvių dainų šventė
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Lietuvos neįgaliųjų draugi
jos (LND) Alytaus miesto 
skyriaus nariai gausiai susirin
ko į Alytaus miesto bendruo
menės dienos užimtumo cent
rą, tikėdamiesi susitikti su 
Kalėdų seneliu ir jo palyda 
bei gražiai palydėti nueinan
čius, mus paliekančius 2004- 
uosius metus.

Vos spėjo “Dzūkijos” ir 
“Gajos” ansambliai parepe
tuoti naujai išmoktas dainas, 
kai plačiai atsivėrė durys, ir 
ant slenksčio atsidūrė Kalėdų 
senelis su savo dailiomis snie
guolėmis ir linksmuoliais 
nykštukais. Gausiomis dova
nomis nešini, visiems plojant, 
bematant atsirado salės vidu
ryje. Meiliai sutikti, patogiai 
pasodinti kartu su neįgaliai
siais šventiškai parėdytoje sa
lėje visi klausėsi renginio ve
dančiųjų Alytaus ND pirmi
ninkės Jūratės Kamičaitienės 

ir Alytaus bendruomenės už
imtumo centro direktorės Ra
mutės Udrakienės pasakoji
mų apie neįgaliųjų veiklą 
2004-aisiais. O padarytų dar
bų puokštė graži, turininga, 
didelė. Surengta 14 parodų, 
kurios vyko ne tik centro salė
je, bet ir buvo rengiamos išva
žiuojamosios Makniūnių pag
rindinėje mokykloje. Prienų 
rajone surengė autorinę paro
dą Razvita Krikščiokaitienė, 
Panemunės vidurinėje ir Pra
monės mokyklose - Inga Ra
kauskienė, Utenoje - Jūratė 
Kamičaitienė.

Neįgalieji stebina visuo
menę ne tik savo nuostabiais 
rankdarbiais: siuvinėtais ir ta
pytais paveikslais, kerami
niais dirbiniais, mezginiais, 
siuviniais, bet ir žavi dainų 
skambumu. Per metus įvyko 
18 “Dzūkijos” ansamblio 
koncertų, garsėja “Gajos” an

samblis. Šių kolektyvų dainos 
skamba ne tik Alytuje, bet ir 
kitose šalies vietovėse: Kau
ne, Veisiejuose, Kaišiadoryse, 
Talačkonyse ir kitur. Šių an
samblių vadovė - kultūrinin
kė mokytoja Birutė Serben- 
tienė.

Pirmininkė J. Kamičaitie
nė pasidžiaugė rėmėjų dosnu
mu. Daugiausia paramos su
laukta iš konservatoriaus Vy
tauto Lambacevičiaus. Dė
kinga jam ir 2004-ųjų metų 
palydėtuves, susitikimą su Se
neliu rėmusiam verslininkui 
Vidmantui Kairaičiui, “Leli
jai”, parduotuvėms “Norfai”, 
“Erbi” ir kt.

Kalėdų senelis, pasitelkęs 
savo pagalbininkus - būrį 
darbštuolių nykštukų su besi
šypsančiomis snieguolėmis, 
visus susirinkusius apdalijo 
dovanėlėmis, padėjo ieškoti 
laimės “Laimės šulinyje”.

Neseniai spaudoje 
skaitėme pranešimą, kad 
JAV Lietuvių bendruome
nės krašto valdyba kartu su 
Kanados lietuvių bendruo
mene ir Šiaurės Amerikos 
muzikos sąjunga organi
zuoja VIII Lietuvių dainų 
šventę 2006 metų liepos 2-3 
d.d. Čikagoje.

Paskutinė dainų šventė 
Šiaurės Amerikoje įvyko 
1991 m. gegužės 26' d. taip 
pat Čikagoje.' Praėjo ilgas 
laiko tarpas, per kurį Lietu
voje buvo suorganizuotos 
net trys Pasaulio lietuvių 
dainų šventės, kuriose daly
vavo nedidelė dalis mūsų 
pavienių dainininkų arba 
nepilni chorai. Chorinės 
muzikos mylėtojams, chorų 
vadovams darėsi aišku, kad 
masinės šventės, sutrau
kiančios tūkstančius daly
vių ir žiūrovų, išjudina ir to
lesnei veiklai uždega ne tik 
chorus, bet ir visą lietuvių 
bendruomenę, esminę etni
nių grupių išlikimo giją. O 
kas dabar imsis judinti ir 
kelti masinę chorinę veiklą 
po 15 metų pertraukos, kai

“Dzūkijos” ir “Gajos” ansamb
liai džiugino susirinkusius la
bai gražiomis dainomis, paky
lėjusiomis širdį, skandinusio
mis kasdienybės rūpesčius ir 
negalią. Trankios Onutės Kar- 
pavičienės kapelos klausę neį
galieji ir svečiai kėlėsi iš už il
gų baltų, šventinėmis vaišėmis 
dengtų stalų taipogi Senelis 
su savo palydovais šokyje 
miklino kojas.

Renginyje trūko Ingutės 
Rakauskienės, kuri gydėsi li
goninėje. Jai linkėta greičiau 

neturime dainų švenčių or
ganizavimo formulės, kai 
per 15 metų pasikeitė ir 
bendravimo, ir susisiekimo, 
ir technologijos pasauliai, 
kai pasikeitė pačių žmonių 
požiūris į meną, į tautišku
mą, į lietuvių kalbą, į laisva
laikio aukojimą bendruo
menės tikslams.

Šiai labai sunkiai misi
jai buvo pakviesti du išeivi
joje gimę ir augę jauni, 
energingi savo sričių spe
cialistai: dr. Audrius Poli- 
kaitis - organizacinio komi
teto pirmininkas ir Rita Čy- 
vaitė-Kliorienė — dainų 
šventės meno vadovė. Iki 
šiol, lyg ir pogrindyje, vykęs 
darbas pradeda kilti į pavir
šių rodydamas savo puikius 
rezultatus visai visuomenei.

Formuojami įvairūs ko
mitetai, kuriama šventės 
emblema, renkamos lėšos, 
užsakomi viešbučiai. Išrink
ta ir užsakyta UIC (Univer
sity of Illinois at Čhicago) 
salė, talpinanti 10 tūkstan
čių klausytojų ir per 500 at
likėjų. _______________

Nukelta į 9-tą psl.

pasveikti ir toliau taip gražiai 
tęsti kultūrinę veiklą.

Gražiai pabendravę, links
mai išlydėję 2004-sius, užtikri
nusius šalies saugumą Lietu
vai tampant ŠAS (NATO) 
nare, teikusius viltį geriau gy
venti įstojus į ES, tikėdamiesi 
laimingesnių 2005-ųjų, palin
kėję vieni kitiems Dievo pa
laimos, ramybės, sveikatos, 
skirstėsi neįgalieji į savuosius 
namus.

Antanina Urmanavičienė

Svečias ROBERTAS KETURAKIS
Baigiantis paskutinei pamo

kai, . Auklėtoja paprašė neišsi
skirstyti, nes reikės sutikti svečią 
- kol kas nesakysianti, kas jis, 
vien garantuojanti, kad nuobodu 
nebus.

Auklėtoja išėjo valiūkiškai 
šypsodamasi. Klasėje, dvelkian
čioj kreidos dulkelėmis ir nesi
baigiančių pamokų nuovargiu, 
lyg potvynio bangai pralaužus 
pylimą, ūžtelėjo gerklingas kle
gesys.

Ji sėdėjo vidurinės eilės tre
čiajame suole. Kaip visados po 
ilgų pamokų skaudėjo smilki
nius, perštėjo akis ir norėjosi 
valgyti.

Galima būtų išsliūkinti pasi
skundus, jog savijauta - nors 
užraudok, bet sulaikė Kamilė.

- Girdėjau, kad mus aplan
kys burtininkas, žinai, tas, trau
kiantis iš skrybėlės baltus triu
šius, iš rankovių lyg dešras gyva
tes!

Kamilės akyse žybčiojo ne
kantrumas, tuojau pat užkrėtęs 
ir ją, nors kažkas zyzė ir zyzė į 
ausį: būta čia ko - triušis - iš 
skrybėlės, gyvatė - iš rankovės! 
Tegul nors suvožtinį ajaro duo

na, dešrą, Rambyno sūrį ištrau
kia visiems iki soties!

Auklėtoja įžengė pirma, pas
kui ją smulkiais žingsniukais (gal 
supančiotas? — pagalvojo jinai) 
įpėdino pilku - su šviesesniais 
dryžiukais eilute vilkintis vyriš
kis. Stambi, pailga galva, stam
būs bruožai, ežiuku kirpti plau
kai, didelės nusmailintos ausys 
priminė arklį - liūdną arklio 
galvą.

Vos įžengęs klasėn, jis nusi
ėmė nuo akių juodus akinius, ir į 
visus - iškart - įsmigo didelės 
mėlynos akys.

Žmogus, apdovanotas to
kiom nežmogiškom akim, turėtų 
būti geras, - pagalvojo jinai.

Auklėtoja paprašė sėsti į sa
vo vietas ir pridūrė:

- Jei norėsite paišdykauti, 
nesivaržykite.

Vajetau! - blykstelėjo mintis, 
- kas čia dedasi?!

Ji sunėrė ant krūtinės rankas 
ir ėmė laukti.

Svečias greitai perbėgo aki
mis klasę ir smulkiais žingsne
liais, regis, neliesdamas grindų, 
nes žingsnių nesigirdėjo, pasuko 
prie jos, sustojo prie suolo, uždė

jo delną ant galvos - pajuto šilu
mos pulsavimą - ir pratarė:

- Vienišumas, mergaite, pra
eina, prisijaukinus vienišumą.

KJasėje stojo tyla.
Iš kur jis žino, kad esu vieni

ša? - pagalvojo jinai. - gal Auk
lėtoja papasakojo?

- Ne, - paneigė jis. - Tai pa
sakė tavo rankos.

Šaltukas čiūžtelėjo veidu, ir 
ji išsigando: jis girdi mano min
tis! Kad tik ko nors klaikaus ne
pagalvočiau...

Bet svečias lyg niekur nieko 
pasuko prie lentos, stabtelėjo 
neatsisukdamas, ir juodame len
tos lauke pasipylė baltesnės už 
šerkšną raidės: mėlrakieajou- 
nūlibtegakunrytiuo.

Tada iš vidinės švarko kiše
nės ištraukė švelniai melsvą kas
piną ir uždengė raides.

Atsisuko į klasę ir paprašė:
- Nusišypsokite.
Jie pakluso: vieni nusišypso

jo, kiti išsišiepė. Kamilė tyliai 
nusijuokė.

- Negerai, - ramiai perspėjo 
jis. — Nesijuokite, tik nusišypso
ki te z

Šypsenos žydėjo kaip aguonos.

Svečias atitraukė kaspiną. 
Jie perskaitė: meilė karūnuoja, 
bet gali nukryžiuoti.

Ji pagalvojo: aš būsiu nukry
žiuota.

Jis staigiai žvilgtelėjo - dide
lėse nežmogiškose akyse sklendė 
liūdesys.

- Tas, kuris iš jūsų bus meilės 
nukryžiuotas, vieną kartą, tarp 
savo knygos puslapių suras tris 
erškėtrožės žiedlapius.

Po trejų metų ji atsivertė 
Aisčio Katarsį. Tarp puslapių su 
eilėraščiais Aš tau atidaviau ir 
Gegutėlė gulėjo trys rožiniai erš
kėtrožės žiedlapiai.

Ji pasilenkė ir užuodė žemos 
spalio saulės liūdesį.

- Taip ir žinojau, - sušnabž
dėjo ji. - Ką man dabar daryti?

Nežinau, ar kas pasaulyje iš
girdo tą šnabždesį.

Jei išgirdo, galite būti ramūs: 
jeigu bent vienas, sugebantis nu
imti nuo kryžiaus, išėjo į kelią, 
per kančios amžinybę ir ji pajus, 
kaip tvirti, švelnūs pirštai prisi
lietė prie kūno ir atsargiai ėmė 
traukti vinis.
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Pedagoginės sklaidos konferencija

Viena iš mokytojų konferencijos aktyvių dalyvių Renė Pangonytė (kairėje)

0 Klli rUKIftlEJE VEIKLOJE

Konferencijoje, vykusioj Alytaus rajono 
Švietimo ir pedagoginės psichologinės pa
galbos centre (ŠPPPC), susirinkę gamta
mokslių specialybės pedagogai dalijosi savo 
užklasinės veiklos patirtimi.

Renginį pradėjusi Alytaus raj. ŠPPPC 
direktorė Lina Andrulevičienė teigė, kad 
nueinančiais metais būrelis nemažai skyręs 
dėmesio ugdymo turinio kaitai pagrindinėje 
mokykloje. Metodinio būrelio pirm. Vida 
Kalmatavičienė, Daugų vid. mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja plačiai aptarė šio 
būrelio veiklą. Pasidžiaugė mokytojams 
ypatingai reikšmingu ir naudingu gamtos 
mokslų pedagoginiu leidiniu Langas. Moky
tojai jo puslapiuose randa reikalingų žinių, 
padedančių suprasti šiandieninio gyvenimo 
problemas.

Pirm. V. Kalmatavičienė priminė, kad 
būrelio viena iš svarbiausių veiklos sričių - 
pažintinės mokomosios ekskursijos. Būda
mi Veisiejuose mokytojai susipažino su Vei
siejų regioninio parko įvairove, o Lietuvos 
pajūryje gėrėjosi Kuršių Nerijos parku. Ga
lėjo susipažinti su Klaipėdos Vytauto Di
džiojo gimnazijos Lazdijų rajono biologijos 
mokytojų ekspertų S. Alenskienės, B. Gai
žausko aplinkotyrinės-gamtosauginės veik
los patirtimi.

Ji pasidžiaugė ir rajono mokyklų moky
tojų bei mokinių prasmingais darbais ir ge
rais aplinkotyros rezultatais. Daugų vid., 
Parėčėnų, Ūdrijos pagrindinių mokyklų 
mokiniai sėkmingai dalyvavo respubliki
niuose konkursuose (mokytojai - N. Balins- 
kienė, R. Pangonytė, D. Lazauskienė). Pali
ko didelį įspūdį Kumėnų pagr. mokyklos 
gamtos apsaugos muziejaus 25-čio šventė.

Įdomiai apie specialiųjų poreikių turin

čių moksleivių ugdymą pagrindinėje mo
kykloje kalbėjo Miroslavo vidurinės mokyk
los biologijos mokytoja metodininkė, Lango 
iniciatorė Natalija Balinskienė. Dalydamasi 
šia labai aktualia mūsų gyvenime darbo pa
tirtimi, nurodė kokių tikslų siekė specialiuo
sius poreikius turinčius mokinius integruo
jant juos į ugdymo procesą. Vienas iš tikslų: 
moksleivių gebėjimų ugdymas - įveikti gy
venimo prieštaravimus, stiprinti pasitikėji
mą savimi. Vienas iš numatytų uždavinių - 
globoti šeimas, auginančias spec, poreikius 
turinčius mokinius.

Apie projektą “Pažinkime gimtąjį kraš
tą” kalbėjo Miroslavo vid. m-klos chemijos 
vyr. mokytoja Reda Kančienė. Ji su moki
niais ištyrė prie mokyklos esančią plynraisti- 
nę pelkę, Benderkos miškelį, Olakalnį ir kt. 
objektus. Šių darbų pagrindinis tikslas - ug
dyti meilę gimtajam kraštui.

Simno vidurinės mokyklos vyr. mokyto
ja Ona Bematavičienė kalbėjo apie Metų 
knygą. Ją rašydama turėjo svarbiausią tikslą 
- parodyti kas kiekvieną mėnesį vyksta gam
toje. Apie netradicinius mokymo metodus 
fizikos pamokose ir popamokinėje veikloje 
darbo patirtimi dalijosi Simno vidurinės 
mokyklos mokytoja Asta Tamulynienė. 
Daugų vid. m-klos mokytoja Meilutė Kašė- 
tienė papasakojo apie fiziką popamokinėje 
veikloje. Apie Advento vakaronės projekto 
rengimą pasidalijo patirtimi Punios pagrin
dinės mokyklos mokytoja Jurgita Vartavi- 
čienė. Kaip panaudoja informacines tech
nologijas biologijos ir chemijos pamokose 
kalbėjo Vidas Remenčius, Krokialaukio vid. 
m-klos ir Rima Kriptavičienė Daugų vid. 
mokyklos mokytojai.

Antanina Urmanavičienė

Lietuvių dainų šventė
Atkelta iš 8-to psl.

Salė yra netoli miesto centro, arti greit
kelių ir O’Hare oro uosto.

Vyriausia meno vadovė R. Kliorienė 
džiaugiasi, kad šios Šventės metu visi daini
ninkai visą laiką galės būti scenoje, nereikės 
vieniems dainininkams išeiti, atlaisvinant 
vietą sekantiems atlikėjams, taip pat ji pra
neša, kad specialiai šiai šventei yra sukurtos 
net keturios naujos dainos. Šventės reper
tuaro komitetas, sudarytas iš visų JAV ir 
Kanadoje esamų chorų dirigentų, jau baigia 
atrinkti dainų šventės repertuarą. Šventėje 
dalyvaus mišrūs chorai, jaunimo, vaikų ir 
jungtinis choras. Skambės dainos, sukurtos 
Lietuvoje ir išeivijoje, linksmos ir dar links
mesnės, liaudies ir estradinės, kad kiekvie
nas rastume dalelę savęs, dalelę savo lietu

viško prado. Neatsitiktinai parinktas dainų 
šventės pavadinimas Atsiliepk daina visus 
kviečia jungtis į chorų gretas, padėti įvai
riais darbais komitetuose, telkti lėšas ir la
vinti balselius, nes meno vadovė užtikrina, 
kad dainų šventėje ir klausytojai galės dai
nuoti kartu.

A. Polikaitis ir R. Kliorienė praneša, 
kad kuriama ir tuoj pradės veikti interne- 
tinė svetainė, kurioje bus talpinama įvairi 
informacija, registracijos anketos, repertua
ro gaidos, straipsniai ir kt. Svetainės adresas 
www.dainusvente.org.

Visus kviečiame lankytis svetainėje, 
ypač sekti lietuvišką spaudą ir atsiliepti į 
prasmingą VHI-osios Lietuvių dainų šven
tės pavadinimą Atsiliepk daina!

Pasaulinėje parodoje “Ex- 
po2005”, vyksiančioje Japoni
jos Nagojos mieste 2005 m. 
kovo-rugsėjo mėnesiais, drau
ge su 115 valstybių ir tarptau
tinių organizacijų dalyvaus ir 
Lietuva. Parodos tema - 
Gamtos išmintis. Parodos or
ganizatoriai siekia, kad aplin
kosaugos motyvai atsispindė
tų ne tik pasaulinės parodos 
tematikoje ir šūkiuose, bet 
būtų realiai įgyvendinti ruo
šiant paviljonus ir ekspozici
jas. Parodos dalyviams Nago- 
joje nereikės projektuoti ir 
statytis paviljonų, nes visiems 
bus pateikti standartiniai 
gelžbetoniniai pastatai. Skir
sis tik vidaus įranga ir įėjimo 
bei išorės papuošimai. Nago
jos parodos talismanai - miš- 
kinukų porelė, mažasis miško 
vaikas Kiccoro ir miško se
nelis Morizo.

Dalyvauti parodoje Lietu
vos vyriausybė nutarė dar 
2002 metų vasarį. Organizaci
niam komitetui vadovauja 
min. pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, parodos organi
zatore paskirta Aplinkos mi
nisterija. Parodos bendra fi
nansinė sąmata siekia 11 mln. 
litų. Planuojama, kad Aiči 
prefektūros sostinės Nagojos 
173 hektarų plote įrengtą pa
rodą aplankys per 15 mln. 
žmonių. Lietuva jau buvo pri
statyta keturiose pasaulinėse 
parodose: Ispanijos Sevilijoje 
(1992), Pietų Korėjos Seule 
(1993), Portugalijos Lisabo
noje (1998) ir Vokietijos Ha
noveryje (2000).

Vilniaus knygų mugėje 
vasario 10-13 dienomis lei
dyklos “Tyto alba” kvietimu 
svečiuosis trys žymesni užsie
nio rašytojai: Coleen McCul
lough iš Australijos, Adam 
Thirlwell iš D. Britanijos ir 
Niccolo Ammaniti iš Italijos. 
C. McCullough, 68 metų am
žiaus, išgarsėjo romanu Erš
kėčių paukščiai (The Thom 
Birds), kuris buvo išverstas į 
20 kalbų, JAV tapo populiariu 
TV serialu. “Tyto alba” prista
tys ir kitą autorės romaną 
Morgano kelias (Morgan’s 
Run). Autorė - įdomi ir spal
vinga asmenybė: medicinos 
mokslų daktarė, Niujorko 
mokslų akademijos narė, vi
suomenės veikėja, paskelbta 
Australijos valstybine vertybe. 
Sunkia akių liga serganti rašy
toja kupina gyvenimo džiaugs
mo, žavinti humoro jausmu, 
žada dalyvauti mugės rengi
niuose, susitikti su Vilniaus 
aukštųjų mokyklų studentais, 
Rostropovičiaus fondo rėmėjais.

Žymus italų rašytojas Nic
colo Ammaniti 2001 m. išleis- 
dinęs savo romaną Aš nebijau 
(Io non ho paura) tapo jau
niausiu prestižinės Viareggio- 
Repaci literatūrinės premijos 
laureatu. Knyga jau išversta į 
20 kalbų, pagal ją režisierius 
Gabriele Salvatore sukūrė fil
mą, kurio premjera Italų kul
tūros instituto pastangomis 
vasario 11-13 dienomis įvyks 
“Lietuvos” kino teatre. Adam 
Thirlwell, 26 metų britas, iš
garsėjo prieš dvejus metus sa
vo pirmąja knyga, dažnai

prieštaringai vertinamu roma
nu Politika (Politics). Roma
nas nėra apie politiką, bet vei
kėjų tarpusavio santykius tarp 
“geranoriško angelo” Papa, jo 
dukros Nana, jos meilužio 
Mošė ir jo lanksčių polinkių 
draugės Anjali.

Lietuvos valstybinių kul
tūros ir meno premijų komi
tetas paskelbė devynis 2004 
metų laureatus, apdovanotus 
už pastarųjų penkerių metų 
nuopelnus Lietuvos kultūrai 
ir menui. Premijos bus įteik
tos 2005 metais prezidentūro
je Vasario 16-tosios išvakarė
se. Rašytojai Onei Baliukonei 
premija paskirta už poetinį 
idealizmą, kūrybinės progra
mos nuoseklumą; teatro daili
ninkė, scenografe Jūratė Pau- 
lėkaitė apdovanota už įspū
dingą moderniųjų spektaklių 
scenografiją. Rašytojas Sigitas 
Parulskis įvertintas už naujo
višką literatūrinį stilių, daili
ninkas Petras Mazūras - už 
meninį ekologinių problemų 
iškėlimą. Kompozitorius Ry
tis Mažulis apdovanotas už 
naujus kelius lietuvių muziko
je, naujoviškas garsų strategi
jas. Operos solistė Sigutė Sto
nytė premijuota už pastarųjų 
penkerių metų operinius 
vaidmenis ir programas, daili
ninkas Mikalojus Povilas Vi- 
lutis - už naujuosius šilkogra- 
fijų ciklus; fotomenininkas 
Stanislovas Žvirgždas už lie
tuviškų peizažų meninį prista
tymą. Premija paskirta ir 
Valstybiniam Vilniaus kvarte
tui už aukšto meninio lygio, 
originalias, įvairiakryptes prog
ramas ir intensyvią bei kūry
bingą koncertinę veiklą. Pre
mijas sudaro laureato diplo
mai, ženklai ir piniginės 
42,500 litų dovanos.

Juozo Lukšos — Dauman
to atsiminimų knyga Partiza
nai neseniai išversta į švedų 
kalbą susilaukė ypatingo skai
tytojų dėmesio. Knygą išvertė 
švedų vertėjas Jonas Oeh- 
man, išleido “Bacstroms” lei
dykla Stockholme. 2005 me
tais švediškąjį Partizanų leidi
mą numatoma pristatyti tarp
tautinėje Goeteborgo knygų 
mugėje, kurioje Lietuva bus 
pagrindinė viešnia. Pasak is
torikų, iš visų pokario me
muarų išeivijos visuomenei ir 
istoriografijai ši knyga padarė 
didžiausią įtaką, ja rėmėsi 
daugelis pokario rezistencijos 
istorijos tyrinėtojų Lietuvoje 
ir užsienyje. Tai buvo auten
tiškas dokumentas padėjęs 
pramušti Lietuvos partizanų 
kovoms abejingą Vakarų tylą. 
Vienas iš Lietuvos rezistenci
nio judėjimo vadų J. Lukša 
savo knygą parašė 1950 me
tais gyvendamas Prancūzijoje 
ir laukdamas galimybės slapta 
grįžti į Lietuvą. Grįžęs, provo
katoriaus išduotas, žuvo 1951 
metais netoli savo gimtojo 
kaimo. Jo kapas nežinomas, o 
žūties vietoje Prienų rajone 
1999 metais buvo pastatytas 
paminklas. Po mirties J. Luk
šai buvo suteiktas Laisvės Ko
votojo Karžygio garbės vardas, 
o 1997 metais - Vyčio kry
žiaus I laipsnio ordinas. G.K.

http://www.dainusvente.org
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3 Resurrection Rd.. Toronto. ON M9A 5G1 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

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

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

KREDITO KOOPERATY VAS

SPAUDOS BALSAI Į----

Gadina Lietuvos įvaizdį

AKTYVAI per 66 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind............... 1.1,0%
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. paluk. .. .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. . .2.65% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .2.75% 
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. . .4.00% 
Taupomąją sąskaitą iki ... .1.00% 
Kasd.pal.čekių sąsk.iki . .. .1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas. Nekilnojamo turto paskolas iki 
95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. ir EURO 
valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spausdiname 
asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas, inteme- 
tinė bankininkystė.
________ Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

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

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos 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.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*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 STAY.

Užpuoliai Šiauliuose
Varšuvos dienraštis Gazeta Wyborcza š.m. sau

sio 14 d. laidoje rašo: “Kai prieš keletą mėnesių 
Šiauliuose pasirodė ŠAS (NATO) lakūnai ir jų nai
kintuvus aptarnaujančios ekipos - miesto valdžia 
neslėpė savo džiaugsmo. Mažas, vos šimtą asmenų 
turintis kontingentas, sudarė miestui gerą progą 
pakelti savo prestižą ir sumažinti bedarbystę. Dau
gelis vietinių asmenų gavo darbą aptarnauti mer
dintį buvusį sovietų armijos aerodromą. ŠAS ka
reivių buvimu taip pat naudojosi vietos barai ir res
toranai.

Idilišką miesto ir bazių simbiozę vienok nu
traukė kareivių užpuoliai mieste. Negali su jais su
sidoroti nei Šiaulių policija, nei karo žandarmerija. 
Netgi specialios tarnybos ir kontržvalgyba yra bejė
gės - girtus kareivius reguliariai muša ir apvagia 
netgi viešbučio, kuriame gyvena, laiptinėje. Zinias- 
klaida yra nustebinta tarnybų bejėgiškumo ir pa
brėžia, kad kiekvienas sumuštas bei apvogtas užsie
nietis kareivis yra smūgis Lietuvos įvaizdžiui Euro
poje ir, kas blogiausia, tai vanduo rusiškos politikos 
malūnui, kuri yra priešinga Baltijos šalių ŠAS na
rystei.

Yra Šiauliuose ir tokių, kurie visame tame pa
stebi rusų specialių tarnybų rankas, kurios galėtų 
siekti Lietuvą sukompromituoti ir likviduoti ŠAS 
įgulą. Lietuvių specialios tarnybos tvirtina netu
rinčios jokių įrodymų, kad užpuoliai yra rusų agen
tų inspiruoti. Savaitraščiui Laikas vis dėlto pavyko 
susisiekti su kontržvalgybos karininku, kuris tvirti
na: kai Šiauliuose pasirodė ŠAS lakūnai, rusų est
rados žvaigždės ėmė mieste koncertuoti, dažniau 
atvyksta cirkas. Žymiai padidėjo rusų turistų ir laik
raštininkų skaičius. Jeigu nebūtų tų spontaniškų 
užpuolių, rusai tikrai juos suorganizuotų. Taigi gali
ma manyti, kad padėtis mieste klostosi pagal 
Kremliaus pageidavimus - tvirtino specialių tarny
bų karininkas”.

Uspaskichas apie save
Maskvos dienraštis Nezavisimaja Gazeta 2004 

m. gruodžio 22 d. laidoje išspausdino pokalbį su 
Lietuvos Darbo partijos pirmininku Viktoru Us- 
paskichu, kuris tarp kitko pareiškė:

“Aš jau antrą kartą esu išrinktas į seimą. Be to, 
tokio didelio balsų skaičiaus negavo joks kandida
tas jokioje apylinkėje - apytikriai 70%. Abu kartus 
mano varžovai buvo lietuviai. Šį kartą netgi Vil
niaus meras buvo mano varžovas, bet smarkiai pra
laimėjo. Už konservatorius, radikalus šiais metais 
balsavo apie 6% turinčių teisę balsuoti. Jie kelia 
daug triukšmo dėl mano rusiškos kilmės, tačiau vi
suomenė jų neremia. Žinoma, 6% nėra taip mažai, 
kad nebūtų galima kelti triukšmo, bet 94% tų, ku
rie turi teisę balsuoti už juos nebalsuoja. Tai reiš

kia, kad nėra pseudopatriotiškos nuotaikos. Jeigu 
ir yra išpuoliai prieš Rusiją, tai nereikia į tai kreip
ti dėmesio - tai nėra Lietuvos valdžios bei visuo
menės pozicija. Nereikia to dramatizuoti. (...)

Rusakalbių problema yra dirbtinai iškeliama. 
Pilietybės ir paso gavimas nesudarė jokių proble
mų. Tam ir aš esu pavyzdys. Gyventi, daryti karjerą, 
aišku, yra sunkiau. Tačiau vis tiek čia yra demokra
tija. Aš tapau ekonomikos ministeriu ir Darbo par
tijos pirmininku, kuri turi daugiausia vietų seime, 
tai yra valdančioji partija. Aišku, kai kurie verslovi- 
ninkai naudojasi ‘priešrusišku triukšmu’, griebiasi 
protekcinių ryšių prieš tokius kaip aš. Aš matau, 
kad čia kai kurie rusai taip pat protekcijomis nau
dojasi ir daro gerą verslą. Tačiau protekcionizmas 
nebūna be korupcijos. Už ‘ačiū’ mažai kas dirba. 
Kaip bebūtų, demokratiškos institucijos veikia šia
me krašte, bet vienoms sekasi lengviau kaip kitoms. 
Tačiau nebūtinai rusams”.

Pergalės ar okupacijos diena?
Paryžiaus rusų savaitraštis Ruskaja Mysl š.m. 

sausio 13-19 d. laidoje rašo:
“Su kvietimu boikotuoti šventės renginius 

Maskvoje kreipėsi į visos eilės kraštų vadovus Eu
roparlamento atstovai, jų tarpe Lietuvos atstovas 
V. Landsbergis, britas K. Bizli, estas T. Kelam ir lat
vis A. Kuškis.

‘Istorijos kontekste siūloma 2005 m. gegužės 9 
d. data bus paminėta aukšto lygio veiksmu ne 
Antrojo pasaulinio karo pabaiga, bet išreikšta pa
rama sovietų okupacijai ir totalitarinio komunizmo 
nusikaltimams - kalbama rašte, pasirašytame 93 iš 
731 Europarlamento atstovų. Dokumente yra krei
piamasi į pasaulio valstybių galvas įvertinti tikrus 
Putino kvietimo politinius tikslus minint Maskvoje 
nacių Vokietijos pergalę. (...)

Pagal Lietuvos užsienio reikalų ministerį A. 
Valionį, ‘gegužės 9 d. data sutampa su Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų okupacija’. Ir ne tik Valionis 
tvirtina, kad Lietuvai karas pasibaigė 1990 m. kovo 
11d. (diena Nepriklausomybės akto paskelbimo) ir 
rusų kariuomenės iš krašto išvedimu 1992 m. rug
pjūčio 31 d. (...)

Pasak Lietuvos seimo pirmininko Artūro Pau
lausko, Antrasis pasaulinis karas Lietuvai prasidėjo 
kartu su sovietine okupacija ir aneksija 1940 m., o 
jo pabaiga neatnešė Lietuvai laisvės, išvadavimo ir 
nepriklausomybės. Karas pasibaigė vienos totali
tarinės ideologijos - fašizmo nugalėjimu, tačiau 
kita - totalitarinis komunizmas įsitvirtino ir išsivys
tė taip, kad mes turėtume kalbėti apie jo pasekmes. 
Doras istorinės tiesos pripažinimas ir jos atmintis - 
būtinos sąlygos tolimesnės pažangos ir sudėtinė 
dalis bendrų moralinių vertybių, vedančių prie Eu
ropos sutaikinimo”. J.B.

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager

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

“Ausros” klubo mergaitės bėga atimti kamuolį nuo Anapilio
“molekulės” nr. 20 Nuotr. R. Otto

2005 SALFASS-gos varžybos
ŠALFASS-gos varžybų 

tvarkaraštis, apimantis meti
nes ŠALFASS-gos ir Baltiečių 
sporto federacijos pirmeny
bes, nustatytas 2004 m. lapkri
čio 20 d. Klyvlande įvykusia
me ŠALFASS-gos suvažiavime.

Montrealio lietuvių slidi
nėjimo iškyla vyks vasario 24- 
27 d.d. Mont La Reserve sli
dinėjimo kurorte, Saint Do
nat, QC, Kanadoje. Didžiojo 
slalomo varžybos vyks vasario 
26, šeštadienį, ir skaitysis kaip 
atviros Kanados sporto apy
gardos 2005 m. pirmenybės. 
Informuoja: Vilija Bulota, 
4550 Miller Ave., Montreal, 
QC H3W 2E3, Canada. Tel. 
514 344-8256 arba 819 424- 
2803; el.paštas: viliabulota@ 
hotmail.com

, Kalnų slidinėjimo pirme
nybės įvyks kovo 15, antradie
nį, Vail, Colorado, USA slidi
nėjimo kurorte, prisiderinant 
prie Amerikos lietuvių gydy
tojų sąjungos slidinėjimo išky
los kovo 12-19 d.d. Informuo
ja: Gailė Oslapas, P.O. Box 
8247, Green Valley Lake, CA 
92341-8247, USA. Tel. 310 
880-2952; Fax: 310 449-1015; 
el.paštas: gailute@msn.com 
arba dr. Jonas Pronskis, tel. 
847 854-2299; el.paštas: jvp@ 
illinoispain.com.

ŠALFASS-gos vyrų sen
jorų (gimusių 1970 m. ir vy
resnių) krepšinio pirmenybes 
rengia Klyvlando LSK “Žai

bas”, kovo 19-20 d.d. Klyvlan
de, OH. Informuoja: Vidas 
Tatarūnas, 8697 Harvest Ho
me Dr., Mentor, OH 44060- 
1967. Tel. 440 209-0440; 
el.paštas: tatarunas@ameri- 
tech.net, tinklalapis: www.zai- 
bas.org

VII-sios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse (VII PLSŽ), 
įvyksiančiose birželio 30-lie- 
pos 3 d.d. Vilniuje, Lietuvoje, 
kviečiami dalyvauti lietuviai 
sportininkai iš visų pasaulio 
šalių. JAV ir Kanados lietuvių 
sportininkų dalyvavimą orga
nizuoja sporto organizacijos 
ir Lietuvių bendruomenė.

Informuoja: Rimantas 
Dirvoms, 20 Kane Court, 
Willowbrook, IL 60527-2263, 
USA; Tel. 630 789-0529; el. 
paštas: rdirvonis@hotmail. 
com, Laurynas Misevičius, 
218 Pastors Walk, Monroe, 
CT 06468-1006, USA; tel. 203 
895-7147; el.paštas: larrykau- 
nas@yahoo.com; Rimas Ku- 
liavas, 297 Kennedy Ave., To
ronto, ON M6P 3C4, Canada; 
tel. 416 766-2996; fax 416 766- 
5537; el.paštas: rimas (S)kulia- 
vas.com; Kazimieras Deks- 
nys, 1257 Royal Dr., Burling
ton, ON L7P 2G2, Canada; 
tel/fax: 905 332-6006; el.paš
tas: kdeksnys@cogeco.ca. In
formaciją galima gauti ir 
sporto klubuose.
ŠALFASS -gos centro valdyba 

(Tęsinys kitame 7Ž numeryje)

Žinios iš Lietuvos
• Prasidėjus antrajai pusei LK 

lygos sezono pirmenybėms turnyro 
lentelė: 1. Vilniaus “Lietuvos rytas”, 
2. Kauno “Žalgiris”, 3. Šiaulių 
“Šiauliai”, 4. Vilniaus “Sakalai”, 5. 
Klaipėdos “Neptūnas”, 6. Kėdainių 
“Nevėžis”, 7. Alytaus “Alita”, 8. 
Kauno “Hidruva-Atletas”, 9. Pane
vėžio “Panevėžys”.

• Olandijoje vykusiame “Mid
winter” maratone trečias vietas už
ėmė Arūnas Balčiūnas (2 vai. 20 
min. 50 sek.) ir Justina Jackutė (3 
vai. 21 min. 14 sek.).

• Dusetose (Zarasų r.) vykusių 
tradicinių Sartų žirgų lenktynių, 
skirtų pirmųjų lenktynių 100- 
mečiui paminėti, važiavimą dėl Lie
tuvos Respublikos Prezidento prizo 
laimėjo Stasys Kėrys su žirgu Komet 
Hangstable (2 min. 7.22 sek.).

• Bukčiuose prie Vilniaus vy
kusiose Lietuvos orientavimosi 
sporto slidėmis čempionato varžy
bose vidutinėje trasoje nugalėto
jais tapo Ramunė Arlauskienė (Ig
nalinos “Būdakalnio” klubas) ir 
Nerijus Šulčys (Vilniaus “Perkū
nas”).

• Kaune, LKKA lengvosios 
atletikos manieže vykstančiame ‘ 
Lietuvos lengvosios atletikos užda
rųjų patalpų čempionate, kaunietis 
Povilas Mykolaitis nušoko į tolį 8 
m 13 cm ir pagerino 25 metus gy
vavusį šalies rekordą.

• Rusijos sostinėje vykusiose 
E. Greigoriano memorialo jauni
mo lengvosios atletikos varžybose 
Lina Grinčikaitė laimėjo 60 m bė
gimą. Jos rezultatas - 7.38 sekundės 
- naujas šių varžybų rekordas. V.P.

Kanados krepšinio 
žvaigždė

Išeivių iš Lietuvos sūnus, 44 
metų Leonas Rautinš, tapo 16- 
uoju Kanados rinktinės vyriausiuo
ju treneriu. Jis ligi šiol dirbo 
NBA klubo “Toronto Raptors” 
rungtynių komentatoriumi. L. 
Rautinš yra žaidęs Toronto “Auš
ros” klube, atstovavęs Kanados 
rinktinei dviejuose pasaulio čem
pionatuose, du sezonus atstova
vo “Philadelphia 76ers”, “India
na Pacers” ir “Atlanta Hawks” 
NBA komandoms. Vėliau septy
nis sezonus rungtyniavo Italijos, 
Prancūzijos ir Ispanijos krepšinio 
lygose .V.P.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
1.00%Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term. ind. 
1.20% už 270-364 d. term. ind. 
1.50% už 1 m. term, indėlius 
1.90% už 2 m. term, indėlius 
2.40% už 3 m. term, indėlius 
2.65% už 4 m. term, indėlius 
3.00% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.20% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.65% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.10% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

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

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

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
9A9KAITŲ 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
Pirmad.. antrad. ir treciad. nuo 9 vx - 330 vpp^ ketvrtad. r penkiad. nuo 9 vr. - 8 v.v. 

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

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

Cirrus
\ I

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, B.Sc. O.LS., O.L.I.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

hotmail.com
mailto:gailute@msn.com
illinoispain.com
mailto:tatarunas@ameri-tech.net
http://www.zai-bas.org
mailto:larrykau-nas@yahoo.com
vas.com
mailto:kdeksnys@cogeco.ca
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

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

DEMTAL CAFiE

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PAREMS JŪSŲ VEIKLĄ!
Kanados lietuvių organizacijos, norinčios gauti finansinę paramą iš Kanados 

lietuvių fondo, gali kreiptis į Fondo raštinę:
♦ asmeniškai pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. raštinėje
♦ telefonu 416-889-5531 nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 10 v.r. ir 5 v.p.p.
♦ elektroniniu paštu: klfondas(njon.aibn.com arba paprastu paštu

Fondas skiria paramą Kanados lietuvių organizacijoms tik 
VIENĄ KARTĄ METUOSE, BALANDŽIO MENESĮ.

Tad prašome peržiūrėti savo planus visiems metams ir Į savo prašymą įtraukti visus renginius.
Prašymai priimami iki kovo mėn. 15 d.

NAUJI MAŽESNI MOKESČIAI
DANTU GYDYTOJA

Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Į LIETUVĄ IR PASIRINKTAS EUROPOS ŠALIS

Siuskite pinigus per WESTERN UNION tiesiog dabar!

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija j Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

PAGRINDINĖ SUMA SENI MOKESČIAI* NAUJI MOKESČIAI*1"^

0,00 - 50 $12
50.01 - 100 $14

100.01 - 200 ^$24^ $18
200.01 - 300 _$3T $20
3004)1 - 400 ^3^ $27
400.01 -500 $33
500.01 -1000 J$49-66^ $40
Kiekvieni papildomi $500 kaiDos-sktriasT + $5

•A- J įįk *

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

Atliekame visus paruosimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

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

3zuliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
i parcel 
“Margutis-Pysanka” head office.

00*

Pinigai pervedami per kelias minutes" ir dabar tai yra pigiau, kai pervedama 
iš Kanados i Albaniją, Armėniją, Austrija, Adzerbaidžana, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgarija, Kroatiją, 

Kiprą, (Šiaurini) Kiprą, Čekijos Respubliką, Estiją, Gruziją, Gibraltarą, Graikiją, Vengriją, Izraeli, Italiją, Kazachstaną, 
Kosovą, Kirgiziją, Latviją, Lietuva, Makedoniją, Malta, Moldovą, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Rusiją,

Serbiją ir Juodkalniją, Slovakijos Respubliką, Slovėniją, Ispaniją, Tadžikistaną, Turkija, Turkmėniją, Ukraina, Uzbekistaną.

Greita. Patogu. Patikima

WESTERN 
UNION

Norėdami susisiekti su artimiausiu Western Union atstovu, skambinkite

1-800-235-0000
Naųsep Western Union Txxesca* yra mažesni ne ankstesnę Mažesni monesča neta*omr www «estemuvcn com. 
■Westen? Union išankstine aomokepmc paslaugoms. Quick Cotfec: oceracjcms arta naujai "ustetytiemsWestem Urncn.
Mokesčiai gan tiufi kecam be ispewno

- °Tndausoma nuo dart» valandų ir ato .ixstu sxjfW
• 3e pervedimo monesču. Western linen tap par nuskacuoa mokėsi tonvemxirant detenus i uzsanc valiuta.

« 2004 WESTERN UNION HOLDINGS. INC 4SCS ~5ES SAUGCMG&

_____ __________________________
Western Union atstovai Kanadoje yra:

______ ____________________ :_____ :_______

CASHAKMMFV

į ATSIŲSTA PAMINĖTI >

Zigmas Zinkevičius, RINKTINIAI 
STRAIPSNIAI IV. Pokalbiai (interviu) su 
spaudos atstovais. Papildymai. Sutrumpini
mai. Rodyklės. Bibliografija. Redaktorė - 
Agota Sriubienė. Techninė redaktorė - Elvyra 
Volkienė. Katalikų akademija (Pilies 8, Vil
nius). Vilnius, 2004 m., 472 psl. Tiražas - 400 egz.

Domas Kaunas, MAŽOSIOS LIETUVOS 
KULTŪROS ISTORIJOS PAVELDAS. Vertės 
ir interesų požiūriu. Redaktorė - Jolanta Stor
pirštienė. Išleido Vilniaus universiteto leidyk
la (Universiteto g. 1, Vilnius). Tiražas - 1000 
egz. Mažosios Lietuvos fondas. Vilnius, 2004 
m., 76 psl.

mailto:klfondas@on.aibn.com
njon.aibn.com
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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

ŠRI ALINIMO ŽODIS
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo nutarimai

Aštuntojo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavi
mo, įvykusio š.m. sausio 15-23 d.d., dalyviai priėmė įvairius 
nutarimus, kurių vykdymas padėtų jiems pagyvinti ir iš
plėsti savo veiklą. Norima kiekvienais metais finansuoti 
vieno specialisto iš Lietuvos atvykimą (į suvažiavimą), ku
ris suteiktų naujų žinių ir pagalbos šokių grupėms ir cho
rams, atvežtų naujos muzikos, partitūrų, priemonių veik
lai, muzikos instrumentų ir knygų. Bus prašoma Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pilno finansavimo siunti-

GRUPĖ ADVOKATŲ 
padės susigrąžinti nekilnojamą 

turtą Lietuvoje
TEL. 370-686-47477

Elektroninis paštas: algisdega@omni.lt

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Pietų Amerikos jaunimo atstovai tariasi su svečiais iš 
Kanados T. Jonaičiu ir globėju prel. E. Putrimu suvažia
vime Argentinoje sausio mėn. Nuotr. A. Rusino

mui Į Kanadą bent vieno atstovo or
ganizavimui, mažiausiai dviems at
stovams iš kiekvienos bendruomenės 
dalyvauti PU kongrese Kanadoje.

Argentinos lietuvių jaunimo sąjun
ga (AUS) įsipareigoja pastoviai, kas 
mėnesį, teikti informaciją elektroni
niu paštu visam Argentinos jaunimui 
apie visų klubų ir bendruomenių ren
ginius ir veiklą bei du kartus aplanky
ti tuos klubus ir bendruomenes.

Bus rengiamos tinklalapio jauni
mui projektas, apskaičiuotos išlaidos 
ir puslapio nauda, kad vėliau pagal 
tai būtų galima prašyti paramos iš 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento. Bus išrinktas atstovas, kuris 
bus atsakingas už informacijas apie 
veiklą ir renginius, apie surinkimą ir

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Bilietų į Lietuvą išpardavimas - 
kaina pradedant nuo $650. 

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.

sklaidą visoms organizacijoms, esančioms Lanus, Lugano, 
Berisso, Rosario ir Montevideo. Bus kreipiamasi į Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamentą (TMID) ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenę (PLB) dėl Argentinos ir Urugva
jaus lietuvių kalbos mokytojų suvažiavimų finansavimo, 
kurie vyktų kas keturis mėnesius.

TMID ir PLB bus prašomi finansuoti jaunimo dalyva
vimą rengiamuose lietuvių kalbos tobulinimosi kursuose 
Lietuvoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija arba kitos 
atitinkamos institucijos bus prašomos teikti visų iš Lietu
vos į Pietų Ameriką ketinančių lankytis oficialių asmenų 
bei meno atstovų ir ansamblių sąrašą ir programą.

AUS įsipareigoja gauti reikiamos informacijos iš Lie
tuvoje esančių universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų ir ją 
išplatinti visam jaunimui.

Kiekviename krašte bus išrinkta(s) atstovas-ė, kuri(s) 
savame krašte surinktų informaciją apie visus lietuvių kil
mės jaunuolius su pilnais duomenimis ir perduotų šią in
formaciją savo jaunimo sąjungos valdybai. Bus stengiama
si suorganizuoti Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungų 
frontą, kuris sustiprintų šias sąjungas bei padėtų pilnaver
tiškai ir kokybiškai įsijungti į PLJS veiklą.

Argentinos lietuvių jaunimo suva
žiavime linksminosi ir dideli ir maži

Nuotr. A. Rusino

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

Taip pat nutarta: 1. Sudaryti pagalbos komisiją, veikiančią savanoriškais pagrindais, kuri 
teiktų reikiamą informaciją, perduotų savo patirtį visam jaunimui. 2. AUS įsipareigoja su
skirstyti Argentiną rajonais, kad informacija apie veiklą ir renginius pasiektų visą jaunimą ir, 
esant reikalui, kiekvienas rajonas galėtų organizuoti reikiamus nuotolinius kursus. 3. AUS įsi-

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

Kelionės i Lietuvą - 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.

Kartu pietavo ir juokavo Pietų Amerikos jau
nimas suvažiavime Argentinoje sausio mėnesį

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo atstovai 
diskusijų būrelyje sausio mėn. suvažiavime 
Argentinoje Nuotr. A. Rusino

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, j tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

Pati prigimtis visus to moko, ir kiekvienas beveik iš motinos 
krutinės įgauna polinki i sąvąja kalbą - ją vartoti, išlaikyti ir 
puoselėti, (M. Daukša)

Nuotr. A. Rusino

Urugvajaus ir Rosario lietuvaitės pasiruošusios dalyvauti 
suvažiavimo uždarymo šventėje Nuotr. T. Jonaičio

pareigoj a parašyti laišką LR 
URM, prašant sumažinti Lie
tuvos pilietybės mokesčius jau
nuoliams, kurie aktyviai daly
vauja bendruomenių veikloje. 
4. Pranešame, kad Urugvajuje 
2006 metų sausio mėnesį įvyks 
kitas Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas. 5. AUS 
įsipareigoja parašyti padėkos 
raštą gerbiamam prelatui Ed
mundui Putrimui.
Argentinos Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga 
Union de la juventud lituana - 

Argentina

mailto:aidas@versatilefinancial.com
mailto:algisdega@omni.lt
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AtA
VLADUI RAMANAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,
reiškiame gilią užuojautą žmonai ALVINAI ir 
jos šeimai bei visiems artimiesiems -

“Paramos” valdyba ir darbuotojai

KANADOS ĮVYKIAI

Tos pat lyties vedybos

AtA

mirus Chapel Hill, N.C., JAY
nuoširdžiai užjaučiame vyrą PAULIŲ ir vaikus, 
tėvus ALDONĄ ir JONĄ VAŠKEVIČIUS, 
sesutę DALIĄ, brolį JONĄ su šeima ir drauge 
liūdime -

Irena Paškauskienė
Indrė ir Raimutis Paškauskai

Andrius Paškauskas 
Ilona ir Orest Turczyn

MYLIMAM VYRUI

AtA
VLADUI RAMANAUSKUI

baigusiam šios žemės kelionę,

mūsų mielą narę ALVINĄ RAMANAUS
KIENĘ, dukras - VITALIJĄ RENYJ, DANĄ 
CHOROMAZ, sūnų STASĮ bei jų šeimas ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime-

KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

Mylimam vyrui, brangiam tėvui ir uošviui, ilgamečiu! 
mūsų parapijos choro nariui

AtA
VLADUI RAMANAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALVINĄ bei 
dukrą DANĄ su žentu TED, mūsų choro narius, 
dukrą VITALIJĄ, sūnų STASĮ su šeimomis ir 
visus artimuosius -

Anapilio parapijos choras

Nesibaigiantys ginčai dėl tos pat lyties 
vedybų įteisinimo dar tebesitęsia. Ministe- 
rio pirmininko ketinimą leisti laisvą balsavi
mą šiuo reikalu kritikuoja Naujųjų demok
ratų partijos vadas (NDP) Jack Layton. Tos 
pat lyties asmenų vedybų įteisinimo bylą 
parlamente stumia valdančioji liberalų koa
licija, tačiau ministeris pirmininkas leidžia 
liberalams balsuoti pagal savo atstovaujamų 
apylinkių daugumos reikalavimus ir savo są
žinę. Pasak Layton, tai nėra vedybų, bet 
Žmogaus teisių ir laisvės chartos užtikrini
mo reikalas, kurias konservatorių partija 
nori panaikinti. Manoma, kad galutinis 
balsavimas parlamente šiuo reikalu bus bir
želio mėnesį. Užsienio reikalų ministeris 
Pierre Pettigrew išsireiškė, kad katalikų ir 
kitų religijų vadovai neturėtų kištis į valsty
bės reikalus, tačiau Edmontono arkivysku
pas Thomas Collins pareiškė, jog katalikiš
koji visuomenė turi pilną teisę reikšti savo 
nuomonę. Jis priminė užsienio reikalų mi- 
nisteriui, kad ir kitos krikščioniškos grupės 
nepritaria tos pat lyties asmenų vedyboms, 
lygiai kaip ir musulmonai, indiečiai, sikai ir 
ortodoksai žydai. Piliečių laisvės katalikų ly
gos pirm. Philip Morgan stebisi Pettigrew 
pareiškimu, nes visos religijos turi savo 
vaidmenį visuomenės svarstybose. O kai 
politikai kalba apie Bažnyčios ir valstybės 
atskyrimą, jie kalba apie sąžinės atskyrimą 
nuo politikos. Katalikai yra raginami rašyti 
laiškus, siųsti telegramas ir pareikšti savo 
nuomonę šiuo reikalu savo apylinkių parla
mentarams. Gėjų mažuma yra labai gerai 
susiorganizavusi ir jų spaudimas į valdžią ir 
parlamentarus yra našus, tuo tarpu tylioji 
dauguma nededa pakankamai pastangų pa
reikšti savo nusistatymo ir valios.

Buvęs ministeris pirmininkas Jean 
Chretien prašo pasitraukti dabartinį teisėją 
John Gomery dėl jo šališkumo viešai reiš
kiant savo pastabas apie apklausos komisi
jos darbą. Gomery yra apklausos komisijos 
pirmininkas, tiriantis buvusios vyriausybės 
projektų finansavimo nesklandumus, kurie 
buvo rasti generalinės revizorės Sheila Fra
zer atliktame iždo patikrinime. Chretien ad
vokatai tikina, kad Gomery pasisakymas, 
pritariantis generalinės revizorės raportui 
dar neišklausius visų parodymų, yra šališ
kumas. Frazer ir konservatorių vadas Ste
phen Harper remia teisėją Gomerį, kuris 
jau dabar pasisamdė advokatą savo teisėms 
ginti. Bloc Quebecois taip pat užtaria Go

merį, ir ragina valstybės pareigūnus bendra
darbiauti, pateikti visus reikalaujamus do
kumentus, nes vyriausybė nesiteikė pristaty
ti “įslaptintų” bylų, kurios laikomos konfi
dencialiais kabineto dokumentais. Vasario 1 
dieną Gomery pareiškė, neketina atsistaty
dinti ir tik Aukščiausias Kanados teismas 
gali jį pripažinti šališku.

Aukščiausio Ontario teismo teisėjas iš
teisino provincijos premjerą Dalton Mc
Guinty. Prieš rinkimus premjeras labai iškil
mingai pasirašė sutartį su Kanados mokes
čių federacija, kad jis nepakels mokesčių ir 
nesukurs naujos mokesčių sistemos. Teisė
jas Paul Rouleau, reikšdamas savo sprendi
mą, aiškino, kad būtų idealu, jei rinkiminiai 
pažadai būtų vykdomi, tačiau naujai išrink
ta vyriausybė yra surišta su porinkirnine rea
lybe ir kad tie, kurie tiki rinkiminiais paža
dais, nesupranta demokratinės sistemos. 
Parlamento suverenumas būtų pažeistas, jei 
parlamentarai būtų surišti pavieniais paža
dais. Valdančiosios partijos neištesėti paža
dai gali pakenkti jai sekančiuose rinkimuo
se, nes balsuotojai, o ne teismai baus tuos, 
kurie skelbia įvairius pažadus ir jų nevykdo. 
Teisėjo nuomone, tai nėra pirmas ar pasku
tinis kartas, kai renkamieji valdžios asmenys 
neįvykdo visų savo pažadų. Paprastai jie yra 
daromi atsižvelgiant į tuometines sąlygas ir 
žinomus bei prieinamus duomenis, tačiau 
valdžia turi prisitaikyti prie sąlygų ir tų rei
kalavimų, kurie, jų nuomone, yra būtini vi
suomeninei gerovei užtikrinti. Finansų ir 
sveikatos ministerial yra patenkinti Ontario 
aukščiausio teisėjo sprendimu, nes sveika
tos draudos sistema ir premijos turi būti 
pertvarkytos.

Vakarinėje Kanados dalyje, Albertos 
provincijoje, medieną gabenęs sunkvežimis 
atsitrenkė į keleivinį traukinį. Aukų nebuvo, 
o kalnus kertanti geležinkelio linija buvo at
statyta per 24 vai. Rytinėje Kanados dalyje, 
į Halifax uostą atplaukė norvegų transporto 
laivas su kroviniu - “Chicoutimi” povande
niniu laivu, kuriame spalio 8 d. buvo kilęs 
gaisras ir žuvo to laivo kapitonas. Nežinia 
kiek kainuos povandeninio laivo pataisy
mas, tačiau vien tik apdegusio povandeni
nio laivo atgabenimas iš Škotijos Kanados 
valstybei kainavo daugiau kaip pustrečio 
mln. dol. Gynybos ministerija tikisi galuti
nai nustatyti gaisro priežastį dar prieš kovo 
mėnesio vidurį. A.V

PADĖKA
AtA

DOMICĖLĖ DAUGINIENĖ
mirė 2005 m. sausio 12 d.

Dėkojame kun. A. Šarkai, OFM, už maldas, Mišias 
ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame A. Zubrickui už atsisveikinimo žodžius, 
visiems už užprašytas Mišias ir dalyvavimą laidotuvėse, 
giminėms ir draugėms už pyragus.

Visada prisiminsime Jūsų nuoširdumą.
Liūdesyje likę -

Duktė Aldona ir šeima, sūnus Algimantas 
ir šeima

PADĖKA
AtA

VYTAUTAS MARCINKEVIČIUS
mirė 2004 m. gruodžio 14 d.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Šarpnickui, OFM, 
už suteiktą palaiminimą ligoninėje, kun. A. Simanavi
čiui, OFM, prel. E. Putrimui, kun. P. Šarkai, OFM, už 
gedulines Misas ir maldas laidotuvių namuose, var
gonininkei D. Radtke už įspūdingą giedojimą, kun. E. 
Jurgučiui, OFM, diak. K. Ambrozaičiui už palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.

Ačiū karsto nešėjams ir visiems už užprašytas 
Mišias, aukas, pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, 
už gražias gėles ir dalyvavimą laidotuvėse.

Nuoširdus ačiū giminėms atvažiavusiems iš 
Londono, ON, J. Gurklienei už pietų paruošimą ir 
visoms ponioms už skanius pyragus.

Jūsų nuoširdumas visada liks mūsų atmintyje.
Liūdesyje likę -

žmona Onutė, sūnus Romas ir šeima, 
duktė Birutė ir šeima

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Ačiū dievui už knygas. Jos yra 
mirusių balsai, kurie padaro 
mus praėjusių amžių pavel
dėtojais. (Channing)
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“AL” rašinių konkursas. Šių metų gegužės mėn. Čikagoje 
leidžiamas savaitraštis Amerikos lietuvis švęs penkerių metų su
kaktį nuo leidybos pradžios. Ta proga redakcija skelbia rašinių 
konkursą tema — Kaip išlikti lietuviu Amerikoje. Premijos: 1 
vieta - 500 JAV dot, II - 300 JAV dol., III - 200 JAV dol. Kon
kurso mecenatas - dr. Jonas Adomavičius. Pageidaujama raši
nių apimtis yra 2-4 kompiuteriu spausdinti puslapiai.

Vertinimo komisiją sudarys Pasaulio lietuvių bendruome
nės Lituanistikos katedros Ilinojaus universitete vedėja prof. 
Violeta Kelertienė, Lietuvių Žurnalistų sąjungos valdybos pir
mininkas Kęstutis Miklas bei AL redakcijos nariai.

Rašinius prašome siųsti į AL redakciją paprastu paštu iki 
š.m. balandžio 15 d., adresu: Amerikos Lietuvis, 7349 W. 55th 
Pl., Summit, IL 60501. Rašinius prašome pasirašyti slapyvar
džiu, o pridėtame atskirame užklijuotame vokelyje nurodyti 
tikrąją autoriaus pavardę bei adresą (vokai bus atplėšti tik iš
rinkus laimėtojus).

Rašinių konkurso laimėtojus numatoma paskelbti AL 
penktojo gimtadienio šventės metu gegužės 7 d. Čikagoje. Da
lyvauti gali viso pasaulio lietuviai. Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti! “Amerikos lietuvio” informacija

JAV-LB pirmininkė, Lietuvos 
prezidento patarėja VAIVA 
VĖBRAITĖ, pagrindinė kalbė
toja Vasario 16-tosios minėji
me Anapilyje vasario 20 d.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” R. 
Žiogarys paaukojo $300, O. 
Krasauskienė - $40.

Torontietis Leonas Rautinš, 
žinomas krepšininkas ir. Toronto 
“Raptors” komandos komenta
torius, Kanados krepšinio sąjun
gos (Canada Basketball) paskir
tas naujuoju Kanados komandos 
treneriu, skelbia dienraštis The 
Globe and Mail vasario 14 d. 
Straipsnyje rašoma, kad jis buvo 
vienas iš trijų kandidatų, vienin
telis neturintis treniravimo patir
ties, bet žaidęs profesionaliose 
komandose Kanadoje, JAV-se ir 
Europoje su žymiais treneriais.

A.a. Vladui Ramanauskui 
mirus, užjausdami jo žmoną Al- 
viną, dukteris Danutę ir Vitaliją, 
sūnų Stasį ir jų šeimas bei visus 
gimines, Aldona ir Mečys Em- 
pakeriai Tėviškės žiburiams auko
jo $25.

Mielos dukrelės a.a. Rūtos 
Stonkienės atminimui, užjausda
mi tėvus J. A. Vaškevičius ir visą- 
jų šeimą V. L. Pevcevičiai Tėviš
kės žiburiams aukojo $50.

Kanados lietuvių dienos 
įvyks š.m. gegužės 20, 21,22 die
nomis. Numatyti renginiai - 
penktadienį, Toronto Lietuvių 
Namuose - atidarymas, Keis
tuolių teatro pasirodymas, fila
telistų paroda, jaunimo šokiai. 
Šeštadienį, Anapilyje - Kana
dos lituanistinių mokyklų mo
kytojų suvažiavimas, KLB pir
mininkų suvažiavimas. Tauto
dailės instituto paroda vyks 
parodų salėje; muziejuje veiks 
paroda KLD renginiai nuo 1953 
iki 2005 metų-, vakare - iškil
mingas pokylis. Sekmadienį - 
pamaldos lietuviškose parapi
jose, koncertas Anapilyje, už
darymo iškilmės. Renginį ruo
šia KLB Toronto apylinkė.

Toronto Vlado Pūtvio kuo
pos šauliai ir Lietuvos karinin
kai Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 20, 
sekmadienį, dalyvaus 11 v.r. Mi
šiose Anapilio šventovėje. Da
lyvaus pik. Leonardas Bakaitis, 
buvęs Lietuvos šaulių sąjungos 
vadas. Kuopos valdyba

1 metams - 2.65%
2 metams - 4.00%

PARAMA

1573 Bloor St.W., Toronto ON 
TEL: (416) 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON 
TEL: (416) 207-9239

A.a. Teklės Sekonienės 
atminimui Antanas Bumbulis 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

Genovaitė Kuzmienė Tėviš
kės žiburiams paaukojo $1,000. 
Leidėjai dėkingi už nuolatinę 
paramą lietuviškai spaudai.

A.a. Algiui Valiūnui mirus, 
užjausdamos jo žmoną Genutę 
ir dukrą Snaigę “Kovai su vėžiu 
ir džiova” sergantiems Lietu
voje Pr. Radzevičiūtė-Klimienė 
ir Alicija Šešelgienė aukojo 
$60. M.P.

THINKING OF SUMMER ALREADY?
Going home? Visiting friends and family? You should. Finnair’s Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki and beyond between June 9th 
and September 8th, 2 travel agent to book today! Finnair also provides year-round service from New York with
many convenient conr on to daily codeshare flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. to
Helsinki and beyond. agent now to take advantage of Finnair’s EARLY BIRD RATES!

- www.finnair.com/c
416 222-0740 or 1

FinnniR

http://www.finnair.com/c
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Anapilio žinios

• Vasario šešioliktoji Lietu
vos kankinių, Gerojo Ganytojo ir 
Šv. Kazimiero šventovėse bus mi
nima ateinančio savaitgalio Mi
šiose.

• Vasario šešioliktosios mi
nėjimas Wasaga Beach lietuvių 
apylinkėje įvyks vasario 16, tre
čiadienį, Gerojo Ganytojo šven
tovės patalpose 2 v.p.p.

• JAV-se mirė a.a. Rūta Vaš- 
kevičiūtė-Stankienė, dukra mūsų 
Gerojo Ganytojo misijos narių 
Jono ir Aldonos Vaškevičių.

• Vasario 12, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės pa
laidotas a.a. Vladas Ramanaus
kas, 81 m. amžiaus, ilgametis mū
sų parapijos choro narys.

• Gavėnios susikaupimas Wa
saga Beach miesto Gerojo Gany
tojo šventovėje bus vasario 23, 
trečiadienį, 2 v.p.p.

• Gavėnios susikaupimas 
Delhi miesto Šv. Kazimiero šven
tovėje bus vasario 24, ketvirta
dienį, 3 v.p.p.

• Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje vyks 
nuo vasario 25, penktadienio, iki 
vasario 27, sekmadienio. Susi
kaupimą ves vysk. Jonas Ivanaus
kas. Susikaupimo dienų tvarka: 
vasario 25, penktadienį - Mišios 
su pamokslu 11 v.r.; vasario 26, 
šeštadienį - Mišios su pamokslu 
11 v.r., 4 v.p.p. bus Gavėnios 
susikaupimui skirtas giesmių 
koncertas, po kurio bus Mišios su 
pamokslu; vasario 27, sekma
dienį - pamokslai ir Mišios bus 
įprasta sekmadienio tvarka. Iš
pažinčių susikaupimo vedėjas 
klausys kas dieną prieš ir po Mišių.

• Vasario 27, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. mūsų parapijos Reli
ginė sekcija rengia pabendravi
mo su vysk. J. Ivanausku vaišes 
parapijos salėje. Vaišėms bilietai 
jau platinami. Kainos: porai - $15; 
asmeniui - $8; vaikams - $2.50.

• Anapilio knygyne gauta 
Irenos Regienės knyga Skautų 
šeimos genocidas. Taipgi galima 
įsigyti naujausią numerį žurnalo 
Lithuanian Heritage.

• Mišios vasario 20, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą 
Žiburį; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
2 v.p.p. už Bridickų mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
vasario 19, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Placidą Druskinienę.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
Kelių asfaltavimo vajui M. Žy
mantienė aukojo $50.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — H. Adomonis 
(a.a. Onos Adomonienės atmini
mui); $50 - M. Žymantienė.

Sveikinimo žodis išeivijai 
BRANGŪS TAUTIEČIAI!

Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ilgus šimtme
čius nešusi svetimšalių jungą, lietuvių tauta prieš aštuoniasdešimt sep
tynerius metus paskelbė pasauliui, kad ji atstato “nepriklausomą, de
mokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniu
je”. Šios eilutės iš Nepriklausomybės akto yra brangios kiekvienam lie
tuviui, nesvarbu kokiame pasaulio kampelyje jis begyventų. Nepriklau
somybės aktas įkūnijo ilgaamžę lietuvių tautos svajonę - gyventi laisvo
je, nepriklausomoje valstybėje, išsaugoti ir perduoti ateities kartoms 
tautines vertybes - kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius. Ne viena mū
sų tėvų ir protėvių karta kantriai siekė šio tikslo, nenuleisdami rankų 
tautos išlaisvinimo darbą dirbo šviesuoliai inteligentai.

Nuo mūsų šiandien priklauso, kokią valstybę mes perduosime 
mūsų vaikams ir vaikaičiams. Malonu, kad į demokratinės Lietuvos kū
rimą, jos stiprinimą savo gražų indėlį įneša mūsų tautiečiai užsienio ša
lyse. Jie garsina Lietuvos vardą pasaulyje, padeda kurti teigiamą mūsų 
valstybės įvaizdį gyvenamuose kraštuose. Nuoširdžiai sveikinu jus, 
brangūs tautiečiai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Linkiu, 
kad jus lydėtų Vasario 16-osios šviesa, o jos dvasia teiktų jėgų naujiems 
darbams mūsų Tėvynės labui.

Antanas Petrauskas, generalinis direktorius
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

prie Lietuvos respublikos vyriausybės, Vilnius, 2005 m. vasario 8 d.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Gavėnios metu Kryžiaus 

keliai yra apmąstomi penktadie
niais 6.30 v.v. Tai yra sena tradi
cija, kurią viduramžiais pradėjo 
pranciškonų vienuoliai savo 
šventovėse ir koplyčiose.

• Šventovės prieangyje yra 
padėti aukų pakvitavimai tų pa
rapijiečių, kurių pavardės pirmo
ji raidė yra nuo A iki M. Prašom 
pasiimti ir tuo sutaupyti parapijai 
pašto išlaidas. Dėkojam R. Smols- 
kiui, kuris paruošia kompiuteri
nę programą aukų kvitų spausdi
nimui.

• Jūratės Landsbergytes var
gonų muzikos koncertas įvyks 
mūsų šventovėje vasario 19, šeš
tadienį, 4 v.p.p. Šalia virtuozės 
vargonų lietuviškos ir bažnytinės 
muzikos, “Volungės” choras gie
dos religines giesmes, įterpiant 
Gavėniai pritaikytus šv. Rašto 
skaitinius.

• Gavėnios rekolekcijos šiais 
metais vyks kovo 10-13 d.d. Jas 
ves Kauno arkivyskupijos augzi
liaras vysk. Jonas Ivanauskas, 
dėstytojas Kauno kunigų semi
narijoje ir Vytauto Didžiojo uni
versitete.

• Pakrikštytas Michael Paul 
John, John ir Rūtos (Urbaitytės) 
Jazokų sūnus.

• Gavėnios paskaitų ciklo 
antroji paskaita įvyks vasario 24, 
ketvirtadienį, tema Naujųjų laikų 
puota. Trečioji Kojų plovimas bus 
kovo 3 d. Paskaitos prasideda po 
7 v.v. Mišių ir vakarinių maldų 
(apie 7.40 v.v.).

• Katalikių moterų draugi
jos susirinkimas įvyks vasario 27 
d. po 12.15 Mišių. Valė Siminke- 
vičienė demonstruos pavasario 
gėlių paruošimą stalui. Vasario 
16-tosios minėjimo organizato
riai prašo, kad galinčios iškeptų 
pyragų vasario 20 d. Anapilyje 
vyksiančiam minėjimui. Kovo 13 
d. susirinkime kalbės vysk. Jonas 
Ivanauskas tema Moters vaidmuo 
katalikų bažnyčioje Lietuvoje. Da
bartinei valdybai baigiant kaden
ciją šį pavasarį, narės kviečiamos 
įsijungti į naują valdybą.

• Lietuvių kilmės dokumen
tinių filmų režisierius Joe Verba- 
lis sukūrė du filmus apie Lietuvą. 
Viename jis apžvelgia visą Lietu
vą aplankydamas garsesnes vie
toves, antrasis filmas paskirtas 
Vilniaus miestui. Filmus galima 
įsigyti pas S. Prakapą sekmadie
niais parapijoje.

• Šv. Mišios sekmadienį va
sario 20 d.: 8 v.r. už Vaičiūnų ir 
Petraičių šeimų mirusius; 9 v.r. 
už a.a. Antaną Jushką; 10.45 v.r 
už gyvus ir mirusius parapijie
čius, a.a Stasę ir Alfonsą Mazla- 
veckus, a.a. Vincą Ignaitį; 12.15 
v.p.p. prašant sveikatos.

Lietuvių Namų žinios
• Lietuvių Namų svetainėje 

vasario 13 d. pietavo 178 svečiai.
• Labdaros valdybos posėdis 

įvyks vasario 17, ketvirtadienį, 7 
v.v. Slaugos namuose. Lietuvių 
Namų valdybos posėdis įvyks ko
vo 9, trečiadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

• Vasario 27L sekmadienio 
popietės metu, A. Šaipytės studi
jos mokiniai atliks programą. Vi
si kviečiami dalyvavimu paremti 
jaunuosius talentus. Rengia LN 
Kultūros komisija.

• LN Kultūros komisija turi 
naujai išleistų knygų iš Lietuvos 
ir daugiau kaip 160 vaizdajuos
čių. Norintieji pasiskolinti knygų, 
įsigyti ar išsinuomoti vaizdajuos
čių prašomi skambinti tel. 416 
769-1266.

• “Lokyje” galima įsigyti me
daus, duonos ir kitų lietuviškų 
maisto prekių. Teirautis tel. 416 
534-8214.

• Kviečiame visus pietums į 
Lietuvių Namus. Norintieji pasi
imti sekmadienį gaminamų pa
tiekalų į namus prašome iš anks
to užsisakyti tel. 416 532-3311.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. V. 

Marcinkevičiaus atminimui au
kojo: $40 - I. Biskys; $20 - V. P. 
Melnykai, L. Stanulis-Duz, J. 
Aiello; $10 - A. R. Sapliai. Slau
gos namų komitetas dėkoja vi
siems aukotojams už nuoširdų 
dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Šlaugos namams aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, ON, M6P 
1A6.
Išganytojo parapijos žinios

• Vasario 20, sekmadienį, 
Vasario 16-tos pamaldos, 9.30 
v.r. Pamaldų metu vyks tikybos 
pamokos vaikučiams bei Pirmos 
Komunijos pamoka. Po pamaldų 
Lietuvių Namuose apie 11 v.r. 
Konfirmandų pamoka. Šį sekma
dienį prieš ir po pamaldų bus 
renkamos aukos KLB valdybai 
bei Toronto apylinkei.

• Ekumeninės pamaldos 
vyks Išganytojo šventovėje, sek
madienį, vasario 27, 9.30 v.r. ir 
Prisikėlimo parapijos šventovėje, 
kovo 2, trečiadienį, 7 v.v.

Muziejaus-archyvo žinios
• Ruošiamės Toronto “Gin

taro” ansamblio penkiasdešimt
mečio parodos atidarymui kovo 
6 d. O prieš ir po Vasario 16- 
tosios minėjimą bus paskutinė 
proga pamatyti dabartinę 
Lietuvos nuotraukų parodą.

Maironio mokyklos inios
•A. Vaičiūnas padovanojo 

lietuviškų knygų mūsų bibliote
kai. Dėkojame.

•Vasario 19 d. rengiama Va
sario 16-tosios šventė mokykloje. 
KLJS-ga ir Toronto universiteto 
lietuvių studentų draugija paruoš 
mokiniams tautinių užsiėmimų.

•Kovo 12 d. klasėse švęsime 
Velykas.

• Kovo 19 ir 26 d.d. pavasa
rio atostogos - pamokų nebus.

Živilė

CLEAN FOREVER. Valome kil
imus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - 
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet kuri
uo laiku tel. 416 503-1687.
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.

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

® MONTREAL
Lietuvos Nepriklausomy

bės šventė Montrealyje buvo 
paminėta vasario 13 d. Aušros 
Vartų parapijoje. Iškilmingos 
11 vai. Mišios šventovėje buvo 
aukojamos už Lietuvą. Mišiose 
dalyvavo organizacijos su vėlia
vomis, 5 karininkai iš Lietuvos, 
skautai ir mokyklos vaikai. Vai
niką prie žuvusiems už laisvę 
paminklinės lentos padėjo Lie
tuvos karininkas.

Mišias aukojo vysk. J. Iva
nauskas ir kleb. R. Birbilas. 
Vyskupas pasakė Gavėniai pri
taikytą pamokslą. Mišios už
baigtos Tautos himnu. Po Mišių 
vyskupas išvyko į Otavą.

Minėjimui salėje vadovavo 
Juozas Piečaitis. Po Kanados 
himno, tylos minute buvo pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Pagrindinė minėjimo 
kalbėtoja KLB krašto valdybos 
pirm. Rūta Žilinskienė nušvie
tė KLB valdybos, apylinkių bei 
PLB veiklą ir kvietė visus daly
vauti 35-tosiose Lietuvių die
nose Toronte š.m. gegužės mėn.

Sveikinimo žodį tarė Lie
tuvos garbės konsulas Mont
realyje dr. Alenas Pavilanis ir 
Montrealio latvių organizacijų 
tarybos pirm. Andrejs Vitols. 
Labai puikiai (gaila, kad trum
pai) kalbėjo mjr. Algimantas 
Monkeliūnas iš gen. Jono Že
maičio Lietuvos Karo akademi
jos. Jis dalyviams pristatė ir ki
tus keturis kariškius, studijuo
jančius prancūzų ir anglų kal
bas St. Jean sur Richelieu ka
riuomenės bazėje: vyr. Itn. lo
mą Balkų, kpt. Darių Bacevi
čių, kpt. Silviną Gąubį ir kpt. 
Audrių Mordasą.

Raštu sveikino Kanados 
ministeris pirmininkas Paul 
Martin, Latvijos garbės konsu
las Robert Klaise, Kvebeko 
premjeras Jean Charest, Mont
realio meras Gerald Tremblay 
ir Montrealio estų bendruome-

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE„ SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
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LITAS
1475, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8)

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

ČESLOVO SENKEVIČIAUS 
knygą (vedamųjų rinkinį) Pen
ki taškai... galima gauti pas 
spaudos platintojus Anapilio ir 
Prisikėlimo parapijų knygy- 
nuose arba Tėviškės žiburiuose.
PARDUODU trejus tautinius 
drabužius po $300 už kiek
vieną. Skambinti tel. 416-762- 
2669.

Liudas Stankevičius, Montrea
lio lietuvių radijo programos 
vedėjas. Jau 42 metai programa 
girdima per CFMB banga 1280, 
per internetą www.cfmb.ca, 
antradieniais 11 v.v. - 12 v.v.

nės pirm. Richard Leitham.
Meninę dalį atliko dainos 

vienetas “Melodija”. Jis padai
navo 7 dainas ir dar vieną išsi
prašė dalyviai. Akompanavo 
muz. Aleksandras Stankevičius.

KLB apylinkės pirm. Arū
nas Staškevičius padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie šio 
minėjimo. Minėjimas užbaigtas 
Tautos himnu. Vaišes paruošė 
Loreta Polichauskaitė.

“Nidos” žvejų ir medžioto
jų metinis susirinltimas bus va
sario 27 d. po sumos parapijos 
salėje. Po susirinkimo - tradici
nės vaišės.

KLKM dr-jos susirinkimas 
įvyks vasario 27 d. po Mišių pa
rapijos klebonijoje.

Regina Piečaitienė, siun
čiama Desjardins grupės tarp
tautinio vystymosi fondo (De- 
veloppement International 
Desjardins - DID), išvyko dvie
jų mėnesių darbui į Šri Lanką. 
Regina jau yra dirbusi Lietu
voje, Vietname, Ruandoje ir 
Tanzanijoje. D.S.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu.

Pl’J.ISJIA
CONSTRUCTION LTD.

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namąyerta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

http://www.cfmb.ca

