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Kremliaus šešėlyje
Po penkiolikos Lietuvos nepriklausomybės me

tų vis dar tie patys veidai ir vardai. Tiesa, į šalies valdy
mo struktūrą ateina ir naujų vadų, bet ir jų dauguma 
“tie patys”. O labiausiai į akis krinta, kad ir rusai tie 
patys.

LIETUVAI formaliai atsistojus vakariečių pusėje, 
suaktyvėjo Rusijos ir Lietuvos rusų veikia, nu
kreipta į savo įtakos stiprinimą valdymo viršūnė
se. Bent šiuo metu susidaro įspūdis, kad jiems nesunku 

tai daryti, nes su praeities draugais, bendradarbiais, gal 
ir giminėmis, susitarti visada lengviau. Kiekvienas ma
to, kad Rusijos siekiai aiškūs ir paprasti, būtent - ir to
liau kontroliuoti buvusias Sovietų Sąjungos respubli
kas. Tai senas imperialistinis uždavinys, per šimtmečius 
virtęs kone antruoju tikėjimu - kas buvo mūsų nebegali 
būti kitų. Kad tai nebūtų pažeista ar pamiršta, dirbama 
įvairiais būdais, kai ką pagal reikalą pritaikant prie for
malių pokyčių, tikint, kad buvusių respublikų nepri
klausomybės tėra tik laiko padiktuotas formalumas. 
Ukrainos prezidento rinkimuose Kremliaus pastangos 
Kijeve įtvirtinti rusams palankų asmenį atidengia ir 
iliustruoja Putino pažiūras. O pastarojo aiškinimai JAV 
prezidentui apie kažkokią rusišką demokratiją - tai tik 
smilkalai naivuoliams ir rusiškoms masėms, kurios jau 
seniai atpratintos politikuoti. Lukašenkos “perrinki
mų” pavyzdys aiškiai rodo, kokios tvarkos pageidautų 
Kremlius visose buvusiose Sovietų Sąjungos respubli
kose.

YRA pagrindo manyti, kad ir Lietuvą “kažkas” 
norėtų matyti panašią į kaimynę Gudiją. O tai 
jau kelia rimtą rūpestį, juo labiau, kad lietuviš
kieji vadai “tie patys”, jau kviečiami dalyvauti didžio

sios pergalės (Lietuvos okupacijos) iškilmėse, jau vis 
kritikuojami dėl tranzito į Karaliaučiaus sritį, vis, kad ir 
per Uspaskichą, menkinami kaip nesugebantys vado
vauti. Viso to užsukto mechanizmo ūžesy, KGB slaptų
jų uždavinių atodangose, pranašystėse, kad ilgai neišsi
laikysianti koalicinė vyriausybė, ministerio pirmininko 
A. Brazausko viešas pareiškimas, jog jis už atskirų mi
nisterijų veiklą nesiimsiąs atsakomybės, negali nepatik
ti Maskvai, nes juk tai deklafuojamas silpnumas, vaiz
dingumu prilygstąs Piloto rankų nusiplovimu - žinoki
tės. Kas ir ką besakytų, toks vyriausybės vadovo pareiš
kimas atsiduoda skaldymu - darykite ką norite, man 
nesvarbu, arba lietuviškai “ ne mano kiaulės, ne mano 
pupos”... Negi? Juk toks savęs neutralizavimas reiškia 
skaldymą, o vadovas paprastai savo pavaldinius jungia, 
darbus koordinuoja, atsakomybės nevengia. Kaip kas 
šitokį ministerio pirmininko pareiškimą beaiškintų, jis 
primena Brežnevo valdymo laikotarpį, kai raudonosios 
imperijos valdovas buvo įsitikinęs, jog jo darbo sėkmę 
ir laimę didina nežinojimas ką kas veikia... Nesinorėtų 
tikėti, kad mūsų vyriausybės vadovas žavėtųsi tokia iš 
piršto išlaužta “filosofija”, iš tikrųjų pajuokavimu. Spė- • 
liejama, kad pareiškimas dėl atsakomybės siejamas su 
Uspaskicho įsileidimu į ministerių kabinetą ir baime, 
kad tasai naujokas “neprivirtų košės”. Arba A. Bra
zauskui tos pareigos darosi per sunkios? Č.S.

Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio šventovė, atšventinta 1990 m., atstatyta apaštalinio pro- 
tonataro mons. Vinco J. Bartuškos rūpesčiu ir lėšomis Nuotr. S. Sajausko
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Sniečkus - Lietuvos išvaduotojas?
Atsirado keletas sovietinių kolaborantų, garbinančių Antaną Sniečkų. 
PROE ZIGMAS ZINKEVIČIUS atskleidžia faktus, rodančius, kad jis 

buvo didžiausias tautos išdavikas

Sniečkus - Lietuvos išvaduotojas? - 7,2 psi. 
Už laisvę ir tėvynę - 2,3 psl. 

Palaimintajam skirtos iškilmės - 3 psl. 
“Talkai” 50 metų - 4 psl.

Reikšminga vieno asmens pagalba - 5 psl. 
Nepavarkite lietuviškame darbe - 5 psl. 

Naujas kapelionas Vasario 16-sios gimnazijoje - 8 psl.
Lituanistika gimnazijos bibliotekoje - 8 psl.. 

“Vaivorykštė” - 9 psl.
“Žalios lankos” - 9 psl.

Antano Sniečkaus 
“nuopelnai”

‘ Kas buvo Sniečkus, gerai 
atsimename. Nuoseklus stali
ninio tipo bolševikas. Mask
vos statytinis, vadovavęs Lie
tuvos valstybės ir visuomenės 
griovimui, represijoms prieš 
lietuvių tautą. Fanatiškai ne
kentė nepriklausomos Lietu
vos ir viso to, kas lietuviška. 
Net savo antrojo tautinio var
do Gintautas atsisakė. Kažin 
ar XX šimtmetyje gimė lietu
vis, didesnis niekšas už Snieč
kų.

Jis niekino Lietuvos lais
vės kovotojus. Organizavo ir 
vykdė vadinamąją klasių kovą 
tarp brolių lietuvių. Jo pave
dimu buvo žudomi partizanai, 
jų kūnai niekinami miestelių 
aikštėse, metami į srutų duo
bes, sąvartynus, šulinius. Šim
tai tūkstančių ištremta, įkalin
ta, žuvo ir mirė nuo bado bei

šalčio. Sniečkaus parašai yra 
visuose dokumentuose, kurie 
buvo susiję su prieškario ir 
pokario represijomis. Jis - pa
grindinis nežmoniško teroro 
prieš savo tautą organizato
rius - sankcionavo masinius 
trėmimus. Trėmė net savo gi
mines. Jo iniciatyva buvo už
drausta paleistiems iš lagerių 
kaliniams ir grįžusiems trem
tiniams apsigyventi Lietuvoje.

- Žmonės su prašymais eidavo 
pas Justą Paleckį, Juozą Bal
tušį, bet niekas - pas Sniečkų. 
Negirdėta, kad jis būtų ban
dęs iš represinių stuktūrų iš
vaduoti bent vieną žmogų, net 
artimą giminaitį. Kartą pate
kę Sniečkaus nemalonėn bū
davo pasmerkti. Užteko tei
singumo ministeriui Povilui 
Pakarkliui 1940-aisiais pasa
kyti, kad Karaliaučių bei Tilžę 
reikėtų po karo atiduoti Lie
tuvai, ir jis visam laikui tapo

nustumtas nuo vyriausybinio 
darbo.

Sniečkus naikino lietuvių 
kultūrinį paveldą. Su jo palai
minimu nuo katedros buvo 
nuverstos skulptūros, su
sprogdinti Trys kryžiai, nu
griautos garsiosios Vilniaus 
kalvarijos, sudarkytas sostinės 
senamiestis, išplėšta dauguma 
šventovių. Buvo sunaikintas 
Kauno karo muziejus, išnie
kintas Nežinomojo kareivio 
kapas, daugybė nepriklauso
mybės laikų paminklų kituose 
miestuose ir miesteliuose. Su
degintas beveik visų nepri
klausomoje Lietuvoje išleistų 
lietuviškų knygų fondas. Iš
tremti poetai Antanas Miški
nis, Kazys Inčiūra, žurnalistas 
Juozas Keliuotis, kūrybiškai 
išprievartauti Antanas Žu
kauskas-Vienuolis, Vincas My
kolaitis-Putinas ir daug kitų.

Nukelta į 2-ą psl.
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U ž
Nauja partizanų istorijos knyga

@ RELIGINIAME GYVENIME
Kun. Vaclovui Aliuliui, 

MIC, sausio 9 d. Vilniaus ro
tušėje buvo įteikta Lietuvos 
žurnalistų draugijos Stasio 
Lozoraičio premija “Kelyje į 
vilties prezidento Lietuvą”. 
Kun. Aliulis, vienas katali
kiškos spaudos atkūrėjų, 
1989 m. įsteigė žurnalą Kata
likų pasaulis, buvo jo vyr. re
daktorius ir to paties vardo 
leidyklos direktorius. Jis pa
rašė Palūšės bažnyčia ir para
pija (1996 m.), Žvilgsniai ne 
tik atgal (1994 m.), Geroji At
pirkėjo Motina (2001 m.), bu
vo vienas iš Lietuvos žurna
listų draugijos steigėjų, ilga
metis valdybos narys. Bend
radarbiauti spaudoje pradėjo 
dar būdamas moksleivis. Ta
pęs vienuoliu marijonu 1937 
m., baigė Kauno kunigų se
minariją 1945 m., nuo 1965 
m. rūpinosi liturgine leidyba. 
1970-1974 m. buvo Kauno 
kunigų seminarijos vicerek- 
torius, dėstė pogrindžio ku
nigų seminarijoje. Kun. Aliu
lis buvo Sąjūdžio seimo tary
bos narys, vienas Katalikų 
blaivybės sąjūdžio organiza
torių, Lietuvos Biblijos drau
gijos steigėjų, jos pirminin
kas, Lietuvos ateitininkų fe
deracijos dvasios vadas. Nuo 
1999 m. jis - Vilniaus marijo
nų vienuolyno vyresnysis.

Vilkaviškio vyskupijos 
kunigų susirinkimas įvyko 
sausio 11 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio seminari
joje Marijampolėje. Jame 
dalyvavo Maskvos arkivysku
pas metropolitas Tadeusz 
Kondrusiewicz. Jis nušvietė 
Katalikų Bažnyčios padėtį 
Rusijoje, kur yra apie 600, 
000 katalikų. 90% jiems pa
tarnaujančių kunigų yra už
sieniečiai iš 22 valstybių. Lie
tuviams šiuo metu patarnau
ja Vilkaviškio vyskupijos ku
nigas Petras Blaževičius. 
Svečias taip pat pasakojo 
apie nelengvus santykius su 
Stačiatikių bendrija ir sunku
mus stengiantis atgauti senus 
pastatus ar įsigyti leidimus 
naujų patalpų statybai. Prie
nų parapijos vikaras kun. Ry
tis Baltrušaitis kalbėjo apie 
teigiamus programos “Atgai
vink” poslinkius, apie Prie
nuose didelį dėmesį skiriamą 
įvairių grupių katechezei. 
Vilkaviškio parapijos klebo
nas prel. Vytautas Gustaitis 

apibūdino sielovadines pa
stangas Vilkaviškyje, pabrėž
damas kunigų tarpusavio 
bendradarbiavimo svarbą. 
Jis supažindino su dekanate 
vykstančia 10-12 klasių mo
kinių rengimo šeimai inicia
tyva. Per 5 metus specialius 
kursus savanoriškai išklausė 
per 600 moksleivių.

Panevėžio vyskupijos 
kunigų nuolatinio ugdymo 
konferencija įvyko sausio 10 
d. Panevėžio kurijoje. Prane
šimą apie Bažnyčios ir para
pijų juridinius reikalus skaitė 
Lietuvos vyskupų konferen
cijos juridinis referentas Vy
gantas Malinauskas. Jis su
pažindino su esmine valsty
bės pozicija Katalikų Bendri
jos atžvilgiu finansų politikos 
klausimais, aptarė privalomą 
vesti buhalterinę apskaitą. 
Antrojoje konferencijos da
lyje Panevėžio vyskupas Jo
nas Kauneckas pristatė šių 
metų pastoracinę programą, 
priminė vizitacijų tvarką, tik
rinimą, kuris turi vykti apsi
lankymo metu. Jis kvietė 
šiais Eucharistijos metais ak
tyviau įsitraukti į “Alfos” 
programą, organizuoti pieši
nių konkursus.

Šiaulių vyskupijos meti
nė šeimų šventė “Šeima - 
langas Dievo žvilgsniui” įvy
ko sausio 9 d. Iškilmės prasi
dėjo ŠiaulŪĮ katedroje 11 vai. 
Mišiomis, kurias aukojo 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Sutuoktiniai buvo 
pakviesti atnaujinti Santuo
kos sakramento priesaiką, 
kad šeimos būtų ištikimos, 
garbingos ir šventos. Po Mi
šių iškilmingos eisenos su 
dūdų orkestru dalyviai vyko į 
“Saulės” kino ir kultūros 
centrą, kur šeimų sąjūdžio 
pradininkė docentė Nijolė 
Liobikienė kalbėjo apie vyro 
ir moters ryšį šeimoje. Kun. 
Algimantas Gudaitis, SJ, kvie
tė susirinkusius pamatyti ša
lia esantį ir kartu veikti no
rintį Dievą. Šiaulių miesto 
meras Vytautas Juškus ragi
no auklėti jaunąją kartą ka
talikiška dvasia.^ Meninę 
programą atliko Šv. Cecili
jos ansamblis, berniukų ir 
jaunuolių choras “Dagilėlis”, 
jaunimo studija, šokių gru
pė “Želmenėliai”, Šiaulių 
dramos teatras, orkestras 
“Goda”.

HENRIKAS KUDREIKIS
“Užtenka pažvelgti į par

tizanines kovas. Kiek buvo vy
rų kaip ąžuolų ir drąsių kaip 
liūtų pirmomis dienomis. Iš tų 
šiandien savo tarpe tik vieną 
kitą tematome. Prieš akis 
slenka žuvusiųjų veidai. Kiek 
jų daug. Ištisas mirusiųjų pa
saulis” - rašo Lionginas Ba
liukevičius-Dzūkas.

Metai 1944-1953 - nepa
prastas Lietuvos istorijos de
šimtmetis. Naujoje didžiulio 
formato knygoje surinkti Lie
tuvos laisvės kovotojų atvaiz
dai. Vargu ar žuvusieji tikėjo
si, kad kas nors vartys ir supras.

Knygą vartant matyti, kad 
daugybė nuotraukų ir žinių 
paimta iš KGB archyvų, Lie
tuvos muziejų ir privačių as
menų. Partizanai, darydami 
šias nuotraukas, dažnai tap
davo pagalbine medžiaga nu
statant partizanų būrių sudėtį, 
kartu pavojun statant savo 
šeimos narius bei suimtus 
partizanus. Leidėjai, daugiau
sia panaudodami KGB archy
vus ir bylas, išleido šią knygą.

Pasak leidėjų, partizanai 
1944-1946 m. dar vengė foto
grafuotis. Dėl to šio laikotar

Dabartinis Šiluvos klebonas stovi šventovės rūsyje, katakom
bose, kur matosi ten seniai palaidotųjų kaulai Nuotr. I. Ross

Sniečkus...
Atkelta iš 1 -mo psl.

Sniečkus kovojo prieš Bažnyčią, fanatiškai 
nekentė dvasininkų ir tikinčiųjų, nors vaikys
tėje pats buvo tikintis, tėvai norėjo, kad taptų 
kunigu. Jam vadovaujant uždaryta net 117 
bažnyčių ir 226 koplyčios. Sniečkaus nurody
mu Lietuvoje iš maždaug 2000 kunigų liko vos 
150, iš 11 vyskupų - tik vienas.

Už visus šiuos “nuopelnus” Sniečkų pra
keikė jo paties motina, pabėgusi nuo bolševi
kų. Raskite kitą Lietuvos politiką, kurį būtų 
prakeikusi motina! Net jo augintinis Alek
sandras Štromas, perpratęs bolševikų “rojų”, 
pasuko disidentų keliu.

Ir tokį žmogų Nepriklausomos Lietuvos 
valdžioje įsitvirtinę “buvusieji” skelbė “Lietu
vos išvaduotoju”. Sako, jo dideli nuopelnai 
Lietuvos industrinimui ir kolektyvizacijai. Bet 
ir viena, ir kita buvo krašto kolonizavimo su
dedamosios dalys. Ne tik miestai, bet ir mies
teliai net kaimai su Sniečkaus žinia būdavo 
apgyvendinami rusakalbių atvykėlių. Be to, 
statytos ne tos gamyklos, kurios reikalingos 
Lietuvai, bet ko reikėjo Sovietų Sąjungai, 
tenkinami tik jos poreikiai. Atgavus nepri
klausomybę tos gremėzdiškos gamyklos nete

pio nuotraukų beveik nėra. 
1946 m. keitėsi veiklos takti
ka, smulkėjo būriai, buvo ven
giama didesnių susidūrimų. 
Masiškai fotografuotis pradė
ta 1947 m. Fotografavosi tiek 
aukštieji vadai, tiek eiliniai 
partizanai.

Galima spėti, kad svarbu 
buvo patiems išlikti bent nuo
traukose, palikti savo šypseną 
ar liūdesį, jei ne palikuonyse, 
tai bent nuotraukose.

Knygos pradžioje aprašo
mas bandymas sudaryti bend
rą visos Lietuvos partizanų 
vadovybę. 1949 m. vasario 2- 
22 dienomis įvyko garsusis 
Lietuvos partizanų vadų suva
žiavimas, kuriame per 20 die
nų svarstyta apie 20 klausimų. 
LLKS tarybos prezidiumo 
pirmininku demokratiškai iš
rinktas Vakarų Lietuvos (Jū
ros) srities vadas Jonas Že
maitis-Vytautas. Kaip žinome, 
plečiant partizanų vadovybę, 
jungiant juos politiškai, į va
dovybes įsiskverbė KGB 
agentai, ir partizanų judėjimą 
sunaikino.

Knyga suskirstyta pagal 
apygardas. Pradedama “Dai
nava”. Ši apygarda įsteigta 

1944 m. Pirmasis jos vadas - 
pik. Itn. Juozas Vitkus-Kazi
mieraitis. Apygardai vadova
vo dar 6, jų tarpe garsusis gen. 
Adolfas Ramanauskas-Vana
gas. Sunaikinta 1952 m.

Suvalkijos “Tauro” apy
garda įsteigta 1945 m. rugpjū
čio 15 d. Skardupių klebonijo
je, Marijampolės apsk. Pirma
sis vadas - Leonas Taunys- 
Kovas. Po jo dar 6 vadai, jų 
tarpe av. mjr. Zigmas Drun- 
ga-Mykolas Jonas. Apygardos 
veiklos pabaiga -1953 m. Pas
kutinis apygardos partizanas 
Justinas Balčius-Plutonas žu
vo 1957 m.

“Didžiosios kovos” apy
gardos veiklos pradžia - 1944 
metai. Kaugonių kaime susi
rinkę Trakų ir Ukmergės par
tizanų būrių vadai apygardos 
vadu išrinko buv. policijos vir
šilą Joną Misiūną-Žaliąjį Vel
nią. Tuoj pat KGB infiltravo 
savo agentus, kuriais Žaliasis 
Velnias pasitikėjo. Buvo įspė
tas, bet neklausė ir nuvyko į 
žymaus KGB agento J. Mar
kulio štabą Vilniuje. Žaliasis 
Velnias buvo panaudotas to
liau, jo dėka KGB užmezgė 
ryšį su Pietų ir Rytų Lietuvos 
partizanų vadais, bandė su
naikinti ir Vakarų Lietuvos 
vadovybę.

1948-1949 m. apygarda 
beveik sunaikinta. Po Žaliojo 
Velnio apygardai vadovavo 
Alfonsas Morkūnas-Plienas. 
Žaliąjį Velnią MGB sušaudė.

Rytų Lietuvos (kalnų) sri
tyje veikė “Vyčio” apygarda. 
Įsteigta 1944 m. Tautinio 
Fronto narių susirinkime va
du paskirtas Itn. Juozas Krikš- 
taponis. Jam žuvus, apygarda 
turėjo 4 vadus. 1953 m. žuvo 
paskutinis vadas Bronius Kar- 
bočius-Bitė. Tai laikoma apy
gardos egzistavimo pabaiga.

Rytų Lietuvos “Algimanto” 
apygarda įsteigta 1947 m., pa
keičiant “Vytauto” apygardą, 
kuri smarkiai plito Utenos, 
Rokiškio, Zarasų, Švenčionių 
ir Svyrių apskrityse.

Nukelta į 3-čią psl.

ko rinkos ir apmirė. Apie kolektyvizaciją ne
verta nė kalbėti. Ji sužlugdė kaimą - praeityje 
lietuvybės židinį. Vietoj efektyvios žemės ūkio 
sistemos buvo žvėriška prievarta įdiegti utopi
niai kolchozai ir sovchozai.

Sako, Sniečkus rūpinosi kultūriniu pavel
du, atstatė Trakų pilį, už tai Maskvoje net “ga
vo per kepurę”. Bet pilies atstatymas buvo su
sijęs su politinio kurso Sovietų Šąjungoje kei
timus!. Šniečkus į tai atsižvelgė. Negalėjo vi
sos lietuviškos praeities niekinti, juoba kad pi
lies atstatymu tikėjosi įgyti tautos simpatijų, 
kurias naudojo tolesniam Lietuvos sovieti- 
nimui.

Dar absurdiškesnis tvirtinimas (pvz. Jono 
Grigonio), kad Sniečkaus dėka Lietuva išliko 
lietuviška, esą jis išgelbėjęs ją nuo rusifikaci
jos. Jau minėta, jog faktai rodo visai ką kitą. 
Sniečkaus dėka Lietuvoje buvo masiškai įkur
dinami atvykę rusai ir kiti rusakalbiai, taigi 
Lietuva rusinama.

Atvykėliams dalijo geriausius butus, juos . 
aprūpindavo gerai atlyginamu darbu, leido 
siekti tarnybinės karjeros. Jie ugdė nuolankius 
Maskvai kadrus, surusintą partinę nomenkla
tūrą. Visa tai sudarė sąlygas iškreipti Lietuvos 
istoriją, žlugdyti lietuvių savimonę, suskaldė ir 
supriešino pačią lietuvių tautą. Kur čia lietu
viškumo gelbėjimas? (Zigmas Zinkevičius, Is
torijos iškraipymai)

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje koplyčia. Virš altoriaus - šv. Kazimiero paveikslas

iii SAVAITĖ LIETUVOJE

Palaimintajam skirtos iškilmes
Sausio 27-ąją į Marijampolės Šv. Ar- 

kangelo Mykolo baziliką gausiai rinkosi ne 
tik šio miesto, bet ir kitų Lietuvos vietovių 
tikintieji. Čia iškilmingai paminėtos Palai
mintojo Jurgio Matulaičio, MIC mirties 78- 
osios metinės (1927.1.27).

Per susikaupimo pusvalandį diktoriai 
pakaitomis visus vaizdingai vedė Palaimin
tojo Jurgio dvasingumu ar negalėmis pa
ženklintu švento gyvenimo keliu. Nuo naš
laičio dalios gimtajame Lūginės kaime ligi 
arkivyskupo - Vatikano pasiuntinio - parei
gų, nulėmusių konkordato pasirašymą tarp 
Apaštalų Sosto ir Lietuvos. Deja, vaisinga 
veikla nutrūko, nes be laiko nustojo plakti 
kilni širdis.

. 12-tą valandą šonine nava pro koplyčią 
su Palaimintojo palaikais įkandin klierikų 
nešamo kryžiaus pajudėjo Jo vardu pava
dintos kunigų seminarijos auklėtiniai, būrys 
kunigų, šeši vyskupai ir išsirikiavo prie cent
rinio altoriaus. Susirinkusius nuoširdžiai pa
sveikino Vilkaviškio ordinaras vysk. R. Nor
vilą ir pakvietė susikaupti žymiajai progai 
skirtoje Eucharistijoje. Koncelebruotoms 
šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Bo
ruta, SJ. Pakiliai giedojo Č. Sasnausko cho
ras (laureatas), vadovaujamas vargonininko 
M. Radzevičiaus.

Pamokantį pamokslą iš sakyklos pasakė 
Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Ganyto
jas nušvietė Palaimintojo nuopelnus Katali
kų Bažnyčiai. Plačiai apsistojo ties Jurgio 
Matulaičio dvasingumu, atsidavimu tikėji
mo darbui nuo daug žadančio jaunuolio ligi 
marijonų vienuolijos atgaivintojo ir Švč. M. 
Marijos Vargdienių seserų kongregacijos 
įsteigėjo. Itin pabrėžė Palaimintojo sėkmin
gai taikytą nuostatą: “Blogį nugalėti geru
mu”. Šios nuostatos šviesoje buvo atkreip
tas dėmesys į dabar Tėvynę varginančias ne
geroves: girtavimą, narkomaniją, polinkį į 
malonumus bei seksualinius iškrypimus, są
žiningumo, pareigingumo ir doros trūkumą. 
Skaudžiausia, kad gana dažnai nesilaikoma 
moralės normų, prisidengiant demokratija 
ar Europos sąjunga.

Prieš ganytojų palaiminimą JE vyskupas 
R. Norvilą šiltai padėkojo “Marijos radijui” 
už transliavimą, net ir iš toliau atvykusiems 
hierarchams, broliams kunigams, maldinin
kams už dalyvavimą pagerbiant šviesų Palai
mintojo atminimą. Po to celebrantų eisena, 
skambant himnui Palaimintas Jurgi, pasuko į 
koplyčią. Ten, pritariant kantriems atsilan
kiusiems, sukalbėta “Palaimintojo Jurgio li
tanija”, atitinkami poteriai.

Jeronimas Šalčiūnas

Už laisvę ir tėvynę
Atkelta iš 2-ro psl.

Pirmasis vadas - Antanas Slučka-Šarūnas, 
jam žuvus, vadovybę perėmė Antanas Starkus- 
Montė. 1949-1950 m., po daugelio išdavysčių 
apygarda panaikinta. Likučiai prisijungė prie 
“Vyčio” apygardos.

“Vytauto” apygardą įsteigė 1944 m. 
Zarasų apskrityje, veikė taip pat Švenčionių ir 
Utenos apskrityse. 1948-1949 m. - viena 
aktyviausių apygardų kovoje su priešu. Pirma
sis vadas - Jonas Kimštas-Žalgiris, paskutinis 
- Bronius Kalytis, Liutauras-Siaubas. MGB 
pagautas tapo smogiku ir savo rankomis 
išžudė daug partizanų. Gyvena Vilniuje ir sa
vo pavardę pakeitė į Viater. Apygarda sunaik
inta 1953 m.

Vakarų Lietuvos (Jūros) “Kęstučio” apy
garda įsteigta 1946 m. rudenį Raseinių, Taura
gės, iš dalies Kauno ir Kėdainių bei Šiaulių 
apskrityse. Nuo 1948 m. duotas pavadinimas - 
Jungtinė Kęstučio apygarda. Apygardos 
junginiuose veikė Lietuvos laisvės armijos 
(LLA) ir Lietuvių fronto žmonės. Pirmasis 
vadas - av. Itn. Juozas Kasperavičius-Visvydas, 
Angis. Jam žuvus, vadovybę perėmė kpt. 
Jonas Žemaitis-Vytautas Tylius. Jam žuvus, 
dar buvo 4 vadai. Vadui Povilui Morkūnui-Ri- 
mantui žuvus, apygardos štabas nustojo egzis
tuoti. Pavieniai partizanai kovojo iki 1958 m.

“Prisikėlimo” apygarda išsiplėtė tarp 
“Kęstučio” ir “Žemaičių” apygardų. Tai Vidu
rio Lietuvos junginys, veikęs Dotnuvos, Tytu
vėnų, Radviliškio, Šeduvos, Pakruojo, Šiaulių,

Akmenės, Ariogalos ir Raseinių rajone. Gyva
vo iki 1952 m. Iki 1962 m. veikė apygardos šta
bo narys Pranciškus Prūsaitis-Lapė. Jis išsau
gojo apygardos archyvus. 1963 m. Lapė nu
teistas ir sušaudytas. Kapas nežinomas. Pirma
sis apygardos vadas - Petras Bartkus-Žad- 
gaila. Po jo - dar 3 vadai.

“Žemaičių” apygarda įsteigta 1946 m. pa
vasarį, praktiškai sudaryta iš Lietuvos laisvės 
armijos (LLA) ir Vanagų būrių. Teritorija - 
Telšių, Kretingos, Mažeikių ir dalis Tauragės 
apskrities. MGB ataskaitose rodoma, kad iki 
1953 m. pabaigos apygarda iš esmės sunaikin
ta. Pirmasis vadas - kpt. Jonas Semaška-Lie
pa. 1953 m. vasarą žuvo paskutinis vadas Vla
das Montvydas-Žemaitis.^ 1956 m. Kretingos 
rajone žuvo paskutinis Žemaičių apygardos 
partizanas Pranas Končius-Adomas. Apygar
da turėjo 5 vadus.

Po apygardų aprašymų knygoje yra dar šie 
skyriai: Lietuvos partizanų uniforma ir 
ekipuotė, Lietuvos partizanų ginklai, pogrin
dinė spauda ir jos leidėjai, bunkeriai ir slėptu
vės, žuvusiųjų niekinimas, išplėstinė asmenų 
rodyklė, knygos santrauka angliškai.

Knygoje surinkta nuostabiai daug įdomių 
partizaniškų nuotraukų. Kadangi dabar lietu
viškoje spaudoje apie partizanus jau beveik 
nerašoma, tenka pagirti sudarytojų Dalės 
Kuodytės, Eugenijaus Preikštenio ir Daliaus 
Žygelio, teksto autorių Dalės Kuodytės ir 
Jono Vaičenonio, dailininko Alvydo Ladygos 
ir redaktorės Rimos Dulkinienės pastangas.

UŽ LAISVĘ IR TĖVYNĘ. Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 
Seimo leidykla, yilnius, 2004.

Gimtoji kalba turbūt dabina kiekvieną. Ji sušvelnina žmogaus sielą,..
pagražina mintį, sulygina patį būdą, net išvaizdą pagražina. (1. Šeinius)

Vasario 16-toji
Lietuvoje paminėtos 87- 

sios nepriklausomybės atkūri
mo metinės. Tai dienai skirti 
renginiai prasidėjo Nepri
klausomybės akto signatarų 
atminimo pagerbimu sostinės 
Rasų kapinėse. Vėliau prezi
dentūroje vyko valstybės ap
dovanojimų iškilmės.

Vidurdienį Simono Dau
kanto aikštėje Vilniuje pakel
tos trijų Baltijos valstybių vė
liavos, o arkikatedroje buvo 
aukojamos Mišios. Kauno Vy
tauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje tuo pačiu laiku 
buvo pakelta Vyčio Kryžiaus 
vėliava, rašo ELTA.

Sostinės Totorių gatvėje 
buvo atidengta paminklinė 
lenta spaustuvininkui Marty
nui Kuktai. Spaustuvė veikė 
1906-1921 m., joje 1918 m. 
buvo išspausdintas Vasario 
16-osios aktas.

Šventinis minėjimas vyko 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės signatarų namų, o prie 
Krašto apsaugos ministerijos 
buvo minima 1949 m. vasario 
16-osios Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio tarybos nepriklauso
mybės deklaracijos sukaktis.

Vakare iškilmingas minė
jimas vyko Valstybiniame 
operos ir baleto teatre, o Ka
tedros aikštėje - koncertas vi
suomenei “Lietuvos širdis”.

Grąžins skolą Latvijai
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis 
lankydamasis Rygoje su Lat
vijos užsienio reikalų ministe- 
riu Arčiu Pabriku vasario 14 
d. pasirašė vyriausybių sutartį 
dėl skolos Latvijai už Lietu
vos ambasados Vašingtone 
išlaikymą grąžinimo. Lietuva 
įsipareigoja iki šių metų pa
baigos grąžinti 1.5 mln. JAV 
dolerių (4 mln. litų) skolą 
Latvijai. Skola, suteikta be 
palūkanų, susidarė 1981-1991 
metais finansuojant Lietuvos 
ambasados Vašingtone veiklą, 
pasibaigus JAV saugotoms 
Lietuvos aukso atsargoms 
1980 m.

Ministerial vizito metu 
taip pat aptarė aktualius dvi
šalius klausimus, skirdami ne
mažai dėmesio dvišalio bend
radarbiavimo plėtojimui, visų 
pirma per bendro forumo 
įsteigimą.
Kritikavo Liustracijos komisiją

LGTIC žiniomis, prezi
dentas Valdas Adamkus 
griežtai kritikuoja buvusių 
KGB pareigūnų veiklą verti
nančios Liustracijos komisijos 
veiklą. Lietuvos radijo laidoje 
“Dienos tema” V. Adamkus 
“liūdna padėtimi” vadino 
Liustracijos komisijos veiklą. 
Per beveik 4 metus komisija 
teišaiškino kelis buvusius 
KGB bendradarbius, neįvyk- 
džiusius Liustracijos įstatymo 
reikalavimų ir nuslėpusius bu
vusį bendradarbiavimo faktą. 
Jo manymu, arba komisija ne
siima darbo arba yra nepajėgi 
jį atlikti.

Seimo Valstybinio saugu
mo ir gynybos (NSG) komite
to pirmininko Alvydo Sadec- 
ko teigimu, komisija dirbo ne

pakankamai. Didžiausią pa
vojų saugumui dabar kelia ne 
buvę KGB rezervo karininkai 
ar prisipažinę agentai, o iki 
šiol neatpažinti slaptieji bend
radarbiai. Komisija turėjo re
gistruoti buvusius KGB ir pa
našių tarnybų darbuotojus bei 
slaptuosius bendradarbius, 
rinkti informaciją apie bend
radarbiavimą slėpusius as
menis.

Vasario 9 d. NSG komite
te nutarta išplėsti Liustracijos 
komiteto sudėtį, įtraukiant 
teisininkų ir kitų visuomenėje 
gerbiamų asmenų, kad būtų 
užtikrintas liustracijos proce
so neutralumas.

Paskelbė rezervistų sąrašą
Dešiniųjų pažiūrų inter

neto tinklalapis Lenkijoje pa
skelbė sąrašą lietuvių, pri
klausiusių KGB karininkų re
zervui. Jame yra 61 asmuo, 
tarp jų ir dabartinis Lietuvos 
Valstybės saugumo departa
mento generalinis direktorius 
Arvydas Pocius. Lietuvoje iki 
šiol šis sąrašas neskelbtas, 
rašo ELTA, nes jis yra konfi
dencialus. Lenkų, gudų ir uk
rainiečių kalbomis veikian
čiame tinklalapyje ABCnet. 
com.pl sausio 13 d. patalpin
tas į lenkų kalbą išverstas do
kumentas, 1989 m. gruodžio 
26 d. tuometinio Lietuvos 
SSR Valstybės saugumo ko
miteto pirmininko pasirašytas 
įsakymas ir kiti jo potvarkiai 
dėl sovietų armijos karininkų 
įtraukimo į KGB rezervą.

Seimo specialiai komisi
jai, tiriančiai valstybės parei
gūnų įtraukimo į KGB rezer
vą aplinkybes, pirmininkas 
Skirmantas Pabedinskas pa
brėžė, kad sąrašo paskelbimas 
pakenks visuomenei, nes jis 
yra netikslus ir vietomis su
klastotas. Jo vadovaujama ko
misija nagrinėja aplinkybes, 
kuriomis sovietmečiu į KGB 
rezervą buvo įtraukti dabar
tiniai užsienio reikalų minis
teris Antanas Valionis, VSD 
vadovas A. Pocius ir seimo 
pirmininko pavaduotojas Alf
redas Pekeliūnas. Komisija 
turi nustatyti, ar jų buvimas 
dabartinėse pareigose nekelia 
grėsmės valstybiniam saugu
mui, ir ar aukštose pareigose 
nėra daugiau rezervistų.

URM Vokietijoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis 
vasario. 11-13 d.d. dalyvavo 
Miunchene vykusioje 41-ojo- 
je tarptautinėje saugumo po
litikos konferencijoje kartu su 
krašto apsaugos ministeriu 
Gediminu Kirkilu. Konferen
cijoje kasmet susirenka aukš
čiausio rango politikai iš viso 
pasaulio, daug JAV Kongreso 
narių ir kitų valstybių parla
mentarų, nevyriausybinių or
ganizacijų atstovai.

Lietuvos ministerial pa
dėkojo JAV gynybos sekreto
riui Donald Rumsfeld, kuris 
savo kalboje išskyrė Lietuvą, 
kaip aktyviai siekiančią prisi
dėti prie Afganistano atsta
tymo. Su juo buvo aptarta 
JAV pagalba ir parama Lie
tuvai vykdant šią užduotį 
kartu su kitais ŠAS (NATO) 
nariais. RSJ
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Lietuvių kredito koope
ratyvas “Talka” įsteigtas Ha
miltone, sulaukė 50 metų su
kakties, kuri bus prisiminta 
2005 m. kovo 5 d. per metinį 
narių susirinkimą ir vaka
rienę.

Kai meti žvilgsnį atgal, 
matai tuos pirmuosius žmo
nes, susirūpinusius kredito 
draugijos steigimu, atvyku
sius 1955 m. vasario 13 d. į 
Aušros Vartų parapijos salę ir 
išrinkusius pirmąją valdybą: 
J. Giedraitis, A. Vainauskas, 
E. Lengnikas, P. Vaitonis, A. 
V Repčys. Kredito komite
tas: J. Mikšys, K. Stanaitis, A. 
Šukaitis. Revizijos komitetas: 
A. Jankūnas, P. Lukošius, P. 
Savickas.

Pradžioje vos 31 asmuo 
panoro būti steigiamos įstai
gos nariais, bet iš to branduo
lio vėliau išaugo tūkstančiai 
narių.

Pati pradžia buvo labai 
sunki, nes trūko kapitalo, ne
turėta nuosavo kampo kur 
pradėti darbą, nei tarnautojų, 
kurie pasamdyti dirbtų. Tuo 
kūrimosi laikotarpiu valdy
bos ir komitetų nariai pasi
keisdami sekmadieniais po 
pamaldų Aušros Vartų para
pijos kambarėlyje sėdėdavo 
priimdami narius ir indėlius. 
Ir tą reikėjo atlikti be jokio 
užmokesčio ir net nežinant, 
ar įstaiga pajėgs išsilaikyti 
abejingų tautiečių tarpe. Di
džiausias darbo krūvis teko 
valdybos iždininkui E. Leng- 
nikui, kai kitomis dienomis 
visas darbas vyko vakarais jo 
namuose, kur nariai lankėsi 
visais reikalais.

Tokiose sąlygose koope
ratyvo augimas vyko labai pa
mažu, ir pirmieji metai už
baigti turint vos 95 narius su 
10,000 dol. kapitalu.

Po trejų metų (1958) pra
dėta dirbti tris kartus savaitė
je vakarais prisiglaudus kam
putyje pas lietuvį notarą. Pra
džioje paskolos nariams buvo 
išduodamos tik po 500 dol., 
vėliau pakeltos iki 1,000 dol. 
ir 2,000 dol. sumos, o nuo
1959 m. pradedama nariams 
išdavinėti nekilnojamo turto 
paskolas iki 5,000 dol. iš 7%.

Dešimtmetį minint jau 
artėta prie milijono dol. ba
lanso su 811 narių. Apyvartai 
pastoviai augant ir gaunamos 
pajamos didėjo. Jos jau leido 
po šešerių metų ryžtingo dar
bo pasamdyti tarnautoją pil
ną laiką dirbti dienos metu.
1960 m. valdyba pasamdė iž
dininką E. Lengniką.

Darbui išnuomojamas 
jau atskiras kambarys miesto 
centre ir dirbama penkias 
dienas savaitėje. Šis žingsnis 
“Talkos” veikloje buvo pir
masis laimėjimas. Tai labai 
padėjo tolesniam augimui.

“Talkai” 50
STASYS DALIUS

Plečiamas nariams patarnavi
mas įvedant čekių sąskaitas 
su išrašomais narių čekiais. 
Operacijos vis didėja, darbai 
raštinėje plečiasi ir 1963 m. 
pasamdomas antras tarnauto
jas. Darbui nebeužtenka vie
no mažo kambariuko ir tame 
pačiame pastate išnuomota 
didesnė ir patogesnė patalpa 
1966 m.

Po vienuolikos metų sun
kaus darbo bankelio balansas 
peržengė vieną milijoną dole
rių. Tai įvyko 1966 m. gegužės 
mėn. Kooperatyvinė įstaiga 
jau pradėjo plėstis. 1970 m. 
peržengė 2 mln. dol. Per tą 
visą laikotarpį kooperatyvo 
atskaitomybė ir buhalterija 
buvo daroma rankos įrašais.

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” valdyba minint 50 metų veiklos sukaktį; sėdi iš kairės: 
G. J. Skaistys - rev. pirm., J. Stankus - pirm., St. J. Dalius — ižd.; stovi iš kairės: A. Enskaitis 
- vicep., St. Kareckas - narys, M. Gudinskas - sekr., R. Sakalas - vedėjas, T. Kochanka - 
rev. sekr. Nuotr. V Benušio

Sąlygoms pagerėjus, nuo 
1968 m. buvo nupirkta pir
moji elektrinė buhalterijos 
mašinėlė, kuria pradėtos vi
sos operacijos atlikinėti. Vė
liau ji buvo pakeista nauja 
elektronine kompiuterių sis
tema.

“Talkai” vis augant nuo
mojamos patalpos pradėjo 
nepatenkinti narių poreikių. 
Todėl 1971 m. buvo surastas 
gan patogus namas Hamilto
no miesto rytinėje dalyje, ku
ris buvo suremontuotas ir 
pritaikytas bankinėms opera
cijoms. Įsigijus nuosavą namą 
ir įrengus jame raštinę, prasi
dėjo žymus “Talkos” augi
mas. Tačiau ir naujose patal
pose po kelerių metų, nebeiš
sitekta, nes kooperatyvas bu
vo gerokai padidėjęs. 1983 m. 
pristatytas priestatas.

Dvidešimt metų sukaktį 
minint 1975 m. buvo 1750 na

“Talkos” pirmoji valdyba 1955 m. Sėdi iš kairės: J. Mikšys - 
kredito k-to pirm., E. Lengnikas - ižd., J. Giedraitis - pirm., P. 
Vaitonis - sekr.; stovi: A. Šukaitis - kred. k-to, K. Stanaitis - 
kred. k-to, A. V. Repčys - vald. naiys, A. Vainauskas - vicep., P. 
Savickas - rev. k-jos. Trūksta revizijos k-jos narių A. Jankūno ir 
P. Lukošiaus

rių su 5.4 mln. dol. kapitalo. 
Pef tą laiką nariams išmokėta 
dividendų ir palūkanų už in
dėlius 1.5 mln. dol. Pajėgia
ma nariams išduoti jau žy
miai didesnes paskolas: as
menines iki 10,000 dol., o ne
kilnojamo turto iki 25,000 dol.

“Talka” pradėjo stipriau 
augti kasmet padidėdamas 2 
mln. dol., bet sukrėtė Kana
doje prasidėjusi infliacija ir 
“Talką” gerokai palietė. Palū
kanos už paskolas ir indėlius 
smarkiai pašoko aukštyn. Vi
sos finansinės įstaigos už pa
skolas ėmė iki 23%, o už in
dėlius mokėjo iki 19%. “Tal
ka” nedelsdama turėjo prisi
taikyti prie rinkos reikalavi
mų. Tačiau kai didelė dalis 
pinigų buvo išskolinta 5 m. 
terminu mažesniu procentu, 
o už indėlius tučtuojau reikė
jo mokėti didesnes palūkanas 
negu gaunamos pajamos už 
paskolas, tai 1979 m. ir 1981 

m. baigti su nuostoliu. Na
riams už indėlius teko išmo
kėti 90% nuo visų gautų per 
metus pajamų, o 10% teliko 
tenkinti visom kitom koope
ratyvo išlaidom.

Tokiais infliaciniais 1980 
m. paminėta “Talkos” 25 me
tų sukaktis turint 2205 narius 
ir pasiekus 14.3 mln. dol. 
Kredito komitetas per tą lai
kotarpį leido išduoti nariams 
31 mln. dol. paskolų.

Lietuviškoji veikla buvo 
paremta per tą laiką paski
riant ir išmokant 98,561 dol., 
nes valdyba kiekvienais me
tais ypatingą dėmesį kreipė, 
kad iš gauto pelno tam tikra 
dalis būtų paskirta lietuviš
kiems reikalams. Dabar jau 
visi įprato, kad metų pabai
goje valdyba paskiria pinigus 
organizacijoms, kurioms rei
kia paramos. O kas remtų, 
jeigu “Talkos” nebūtų? 25 m. 
sukakčiai prisiminti išleistas 

iliustruotas leidinėlis, kurį 
spaudai parengė iždininkas 
Stasys J. Dalius.

“Talkos” 30 metų sukak
tis prisiminta turint 2089 na
rius ir sutelkus per 21 mln. 
dol., o 35 m. sukaktis pažy
mėta pasiekus 31.6 mln. dol. 
ir 45 m. sukaktis - pasiekus
39.4 mln. dol. su 1742 nariais.

“Talkos” darbas atlieka
mas rinktų valdomųjų orga
nų, kurių sumanumas, parei
gingumas iškėlė kooperatyvą 
tarp pirmaujančių Ontario 
provincijos kredito unijų.

“Talkos” pagrindinis stei
gėjas buvo Ernestas Lengni
kas, kuris 19 m. laikotarpyje 
buvo pirmasis iždininkas ir 
vedėjas. Jis sumaniai vesda
mas kooperatyvą išaugino iki 
5 mln. dol., perkėlė į nuosa
vus namus, 1974 m. pasi
traukė į pensiją pasilikdamas 
“Talkos” patarėju iki 1997 m.

Pirmosios valdybos pir
mininku 1955-57 m. buvo nu
sipelnęs ir Hamiltone labai 
populiarus Juozas Giedraitis, 
kurio autoritetas ir prisiimtos 
pareigos labai padėjo koope
ratyvui įveikti sunkiausią kū
rimosi laikotarpį.

1958-59 m. ir 1974-75 m. 
antrasis pirmininkas Alfon
sas Vairauskas dirbo valdybo
je 20 metų, įdėjo daug nuo
širdaus darbo ir rūpesčio pir
momis steigimo dienomis. 
1960-1973 m. Edvardas Sudi- 
kas išbuvo pirmininku 13 me
tų. Jis lengvai valdė žodį ir 
plunksną, paruošdamas “Tal
kos” biuletenius ir propaguo
damas kooperatinę idėją. 
Jam pirmininkaujant koope
ratyvas stipriai augo ir pasie
kė 4 mln. dol. 1976 m. pirm. 
Jonas Bulionis ir 1977 m. Vy
tautas Leparskas. Jiems va
dovaujant “Talka” išaugo iki
10.4 mln. dol. 1978-1981 m. 
valdybos pirm. Juozas Krišto
laitis; jam vadovaujant iškil
mingai paminėta “Talkos” 25 
metų sukaktis. Kooperatyvas 
pasiekė 14 mln. dol.

Nuo 1982 m. pirmininko 
pareigose ilgiausiai dirbantis 
Jonas Stankus veža tą vežimą 
jau 23 metai. Jo vadovybėje 
“Talka” išaugo ir peržengė 50 
mln. dol.

Pirmieji “Talkos” valdy
bų pirmininkai J. Giedraitis, 
A. Vainauskas, J. Bulionis, E. 
Sudikas ir V. Leparskas yra 
mirę, bet jų atliktas darbas 
kooperatyvo gerovei lieka 
nepamirštamas.

“Talkos” valdybos iždi
ninkais yra buvę E. Lengni
kas 1955-1966 m., o nuo 1967 
m. iki šiol St. J. Dalius. “Tal
kos” vedėjai - E. Lengnikas 
1955-1974 m., P. Vaitonis 
1974-1979 m., o nuo 1980 m. 
R. Sakalas.

Kelionė
Miršta pyktis. Susitaikymas švelniais pirštais 

glamonėja skruostus, rankas... Pagaliau paliečia 
širdį. Skausmingiausia vieta. Vos gyvas pyktis... 
Priežasčių nežinau, bet jaučiu.

Į paskutinę kelionę išlydimi išėjusieji. Dar vie
na strėlė į pykčio širdį. Nuo savo kūno akmenėlius 
stumdo sąžinė. Pyktis vejasi susitaikymą. Skuba... 
kad tik nebūtų vėlu.

Sėkmės formulė
Motinos į kelionę įdeda pašventintų žolynų 

puokštelę ir duonos žiauberę. Jos tyli. Žodžiai čia 
būtų bere ikšmiai.

Šiandien jų vaikus lydi begalinė sėkmė, dva
sios palaima... Šiandien jiems netrūksta kasdieni
nės duonos, saugūs jų namai, kvepia vasaros žydė
jimu, sielos šoka siautulingus dvasios šokius... Dė
kojame savo motinoms.

Beprasmės lenktynės
Mūsų gyvenimuose tapo madingos lenktynės. 

Kas turtingesnis, gražesnis, apsukresnis. Lenkty
nių dėka nuskubame į Amžinybę. Artimieji nesu

vokia mūsų klaidų. Lenktynės tęsiasi. Ant mūsų 
kūnų užridena akmenis. Kas brangesnį, kas dides
nį, kas madingesnį...

Jis ateina
Jis ateina, kai slegia rūpesčiai, kai valdo amži

no skubėjimo ritmas. Ateina visai nelauktai. Tyras 
ir niekieno nepriliestas, reikšmingas ir netikėtas. 
Jis jau beldžiasi. Apglėbia širdį ir padabina akis 
krištoline rasa. Jis... Svajonių išsipildymas - jaut
raus žmogaus širdyje. Reda Kiseiytė,

Rokiškio “Romuvos” gimnazijos bibliotekos vedėja
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JAV lietuvių visuomenės vei
kėja, Tautos fondo, Lietuvių kata
likų religinės šalpos narė, Vals
tiečių laikraščio labdaros fondo 
“Kaimo vaikai” komiteto narė dr. 
Rožė Šomkaitė švenčia 80 metų 
jubiliejų. Už nuopelnus Lietuvai 
apdovanota Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio Gedimino ordinu, Ne
priklausomybės medaliu. Tačiau 
Lietuvos žmonių meilė ir pagarba 
bei padėka už jos gerus darbus - 
didžiausia dovana Jubiliatei. Pa
teikiame trumpas {žvalgas, patir
tas susitikimuose su žmonėmis, 
kurie pajautė dr. Rožės Šomkaitės 
geranorišką pagalbą.

“Mus įdukrino dr. Rožė 
Šomkaitė” - šiuos žodžius gali 
išgirsti daugelyje Lietuvos mo
kyklų. Tautos fondo vykdoma 
mokyklų įdukrinimo programa 
atnešė Lietuvos švietimui daug 
naudos. Širvintų rajono Gelvo
nų vidurinės mokyklos direk
torė Ona Valančienė, pabrėž
dama mokyklos krikšto moti
nos dr. Rožės Šomkaitės rū
pestį, sakė: “Tautos fondo 
įdukrinta mokykla - daug sau
gesnė dvasiškai. Du kartus pas 
mus lankėsi krikšto motina dr. 
Rožė Šomkaitė, palikdama 
aiškius priesakus: ugdyti moki
nių tautinę savimonę ir katali
kiškai auklėti dorovingą jauni
mą. Kitaip tariant, mokyti mo
kinius gyventi pagal Dekalogą. 
Mūsų mokymo ir ugdymo pla
nuose šioms vertybėms skiria
mas ypatingas dėmesys.

Ir ne tik įdukrintos mo
kyklos geru žodžiu mini dr. 
Rožę Somkaitę. Jurbarko 
Naujamiesčio vidurinės mo
kyklos direktorė Rimgailė 
Gulbinienė pasakoja: “Dr. Ro
žė Šomkaitė mūsų mokyklai 
labai daug padėjo. Žinome,

Reikšminga vieno asmens pagalba
Dr. ROŽĖS ŠOMKAITĖS dovanos Lietuvai per daugelį metų

kad jos dėka buvome Tautos 
fondo įdukrinti. Dr. Rožė la
bai mums daug padėjo su 
knygomis - gavome angliškų 
knygų, taip pat išeivijos lietu
vių leidinių. Knygų siuntas pa
sidalinome su kitomis Jurbar
ko rajono mokyklomis. Rožės 
pastangomis mūsų mokykloje 
buvo organizuoti kompiuteri
nio raštingumo kursai, kuriuos 
pravedė JAV lietuviai Amanda 
ir Algirdas Mulioliai. Rožė 
greitai atsiliepė į nelaimingą 
atsitikimą, kai mokytojas Aud
rius Tirlikas neteko dešinio
sios rankos plaštakos. O kiek 
labdaros siuntų gavome, ku
rios buvo išdalintos vargingai 
gyvenančioms šeimoms!”

Vilniaus rajono Marijam- 
polio vidurinėje, Šalčininkų 
rajono “Ryto” lietuviškoje vi
durinėje, Molėtų pradinėje ir 
daugelyje kitų apie R. Šomkai
tės nuolatinį rūpestį mokiniais, 
mokytojais gali išgirsti labai 
daug. Kur ji lankėsi, visur 
klausė mokinius: “Apie ką jūs 
svajojate, kokią dovaną per šv. 
Kalėdas norėtumėt gauti? Mo
kinių pageidavimus užsirašy
davo į knygelę. Mokytojų, mo
kinių nuostabai - visus paža
dus viešnia iš Amerikos išpil
dydavo. Kaip prisimena Mari- 
jampolio mokytojas Algiman
tas Šašaitis net mokinio pagei
davimą “Norėtumėm lietu
viško gaublio” viešnia išpildė -

BERNARDAS SAKNYS 

ir šiandien geografijos kabine
te esantį gaublį mokiniai ir 
mokytojai vadina dr. Rožės 
Šomkaitės gaubliu...”

Valstiečio laikraščio fondo 
“Kaimo vaikai” vadovė dr. Re
gina Šyobienė neabejoja, jog 
Rožė Šomkaitė - tai lietuviš
koji Motina Teresė, savais dar
bais praturtinusi mūsų valsty
bės gyvenimą: kovojusi už Ne
priklausomybės atkūrimą, tal
kinusi bolševikinėje Lietuvoje 
susikūrusiems kovotojams už 
laisvę, o atkūrus Nepriklauso
mybę visomis galiomis įsilieju
si į pagalbą vaikams, studen
tams, neturtingoms šeimoms. 
Dr. R. Švobienė sakė: “Dr. 
Rožė Šomkaitė - Valstiečių 
laikraščio fondo ‘Kaimo vaikai’ 
komiteto narė, skyrusi daug 
dėmesio kaimo mokyklų aprū
pinimui vadovėliais, kompiu
teriais, kitomis mokymo prie
monėmis. Jos rūpesčiu iš JAV į 
Lietuvą atsiųsti siuntų talpin- 
tuvai pasiekė mokyklas, kaimo 
vaikus. Svarbiausia, kad visa 
Rožės Šomkaitės labdara su
šildyta gerumu ir tyru noru, 
kad auka lavintų asmenybę, 
gerintų žmonių gyvenimą, pa
dėtų išbristi iš vargo. Šiuo me
tu, pastebėjo R. Švobienė, dr. 
Rožės veiklos laukas - Tautos 
fondo vykdomas Lietuvos mo
kyklų įdukrinimo projektas. Ji 
pati yra įdukrinusi keliasde

šimt pradinių, vidurinių, pa
grindinių ir gimnazijų. O kiek 
paraginusi žmonių išeivijoje 
pinigine auka paremti savo 
krašto mokyklą, jai pavyko į 
šią gerumo akciją įtraukti ir 
amerikiečius.

Kitas didelis ir labai svar
bus dr. Rožės Šomkaitės veik
los baras - vargingai gyvenan
čių studentų rėmimas. Vil
niaus Gedimino technikos uni
versiteto ketvirtakursė Sigita 
Strockytė iš Priekulės atvirai 
prisipažįsta: “Jeigu ne dr. Ro
žė Šomkaitė, studijuoti negalė
čiau. Namuose be manęs dar 
dvi seserys, tėvas nedirba, o 
mama už valytojos darbą vos 
pelno kasdieninei duonai. Už 
mokslą per pusmetį turiu mo
kėti 600 litų, o kur valgis, ap
ranga? Tad ir dėkoju Dievui už 
toli toli gyvenančią lietuvę, ku
rios dėka jau baigiu universite
tą. Tikiuos atsidėkoti gera
darei...”

Tokius žodžius teko gir
dėti iš daugelio Vilniaus peda
goginiame universitete, kitose 
aukštosiose mokyklose studi
juojančių moksleivių.

Dr. Rožė Šomkaitė, išgir
dusi žinią apie Lietuvos jau
nuolių sėkmę olimpiadose, 
tarptautiniuose turnyruose, 
skuba pasidžiaugti, skiria jiems 
savas premijas. Tik R. Šomkai
tės sumanymu vyko prasmingi 

Tautos fondo ir Valstiečių laik
raščio mokinių rašinių konkur
sai “Esu lietuvis (lietuvė) ir 
tuo didžiuojuosi”, “Mūsų mo
kyklos karžygiai”.

Šiuo metu vykdomas 
“Mūsų mokyklos karžygių” 
konkurso antroji dalis. Šimtai 
mokinių įsijungė į kovotojų už 
Lietuvos nepriklausomybę 
paieškas. Dr. R. Šomkaitė vi
suose šiuose konkursuose yra 
įsteigusi savo premijas. Visur 
ir visada dr. Rožė būna ten, 
kur kalbama apie tautines ir 
dvasines vertybes. Jos pastan
gos kovoti su svetimžodžiais 
lietuvių kalboje susilaukė pla
taus atgarsio mokyklose.

Lietuvių kalbos instituto 
vyr. mokslinis bendradarbis, 
humanitarinių mokslų dakta
ras Kazimieras Garšva Tėviš
kės žiburiams sakė:

- Esu Žiemgalos draugijos 
vicepirmininkas, kaip ir Rožė 
Šomkaitė, to paties Linkuvos 
krašto vaikas. Man labai malo
nu įvykdyti Žiemgalos draugi
jos narių įpareigojimą - pasvei
kinti darbščiąją Žiemgalos 
krašto dukrą Rožę Šomkaitę 
su jubiliejumi. Ačiū mūsų visų 
vardu, kad išgarsinote savo 
puikiais darbais mūsų kraštą. 
Linkime sveikatos, energijos ir 
toliau dirbti vardan mūsų visų 
Lietuvos ir Žiemgalos krašto.

Dr. K. Garšva mano, kad 
jų draugija turėtų įvertinti dr. 
Rožės Šomkaitės nuopelnus, 
aprašyti juos atskiroje knygoje,’ 
skirtoje dr. R. Šomkaitės as
menybei. Kad ateinančios kar
tos pasisemtų meilės Tėvynei, 
gerumo, atjautos kitiems iš R. 
Šomkaitės veiklos aruodo.

EDVARDAS ŠULAITIS
Grįždamas į Lietuvą po kasmetinių tradicinių 

atostogų Meksikoje, Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus dvi su puse paros praleido savo buvu
siuose namuose Čikagoje, kurią jis gerai pažįsta 
nuo 1949-jų, kai iš karo pabėgėlių stovyklų atvyko 
į Amerikos lietuvių sostinę ir tuoj pat įsijungė į 
sportinę bei visuomeninę veiklą. Aukštas svečias 
beveik visą savo gyvenimą domėjosi sportu, šį kar
tą apsiribojo susitikimu su krepšininkais.

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) va
dovybės pakviestas šeštadienio vakare prezidentas 
su žmona Alma sutiko kelias valandas paskirti ap
silankymui šios lygos varžybose Lemonto Park 
District salėje. Šioje vietoje jis stebėjo Panevėžio 
“Kalnapilio” - Klaipėdos “Atlanto” susitikimą, ku
ris vyko tuoj pat po veteranų rungtynių tarp 
“Aukštaitijos” ir “Lokių” ekipų (pirmoje iš jų pa
sirodė Lietuvos ambasadorius Vašingtone Vygan
das Ušackas, kuris viešėdamas Čikagoje niekada 
nepraleidžia progos parungtyniauti).

Su Lietuvos prezidentu mums teko trumpai 
bendrauti vasario pirmąjį šeštadienį, o sekmadienį 
padaryti daugiau nei pusvalandį užtrukusį pasikal
bėjimą spaudai.

Atostogos Meksikoje
Ixtapa - tai gana ramus kurortinis miestelis 

prie Ramiojo vandenyno, kuris yra įsikūręs apie 
110 mylių į šiaurę nuo kitos žinomos kurortinės 
vietovės - Acapulco. Į jį V. Adamkus pradėjo važi
nėti prieš 16 metų su savo gerais bičiuliais - Algir
du Biručiu ^pas kurį buvo apsistojęs ir šios savo 
viešnagės Čikagoje metu), Stasiu Baru bei kitais. 
Kai V. Adamkus tapo prezidentu, ši tradicija išli
ko, nors kai kurie draugai jau atkritę, pvz., šiėmet 
dėl sveikatos nedalyvavo S. Baras.

Kalbėdamas apie praėjusias atostogas, prezi
dentas užsiminė, kad ir būdamas toli nuo Lietuvos 
nė vienai dienai negalėjo atitrūkti nuo jos proble
mų. Kasdien iki pietų jis skaitydavęs iš prezidento 
spaudos tarnybos gautas žinių santraukas, ko
mentarus, kai kurių straipsnių kopijas. Rytais su 
patarėjais aptardavo telefono ryšio pagalba tos

Nepavarkite lietuviškame darbe
Iš pokalbio su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi Čikagoje

dienos klausimus. Palaikyda
vo nuolatinį ryšį su Lietuvos 
ambasada Vašingtone, kitais 
darbuotojais ir pan.

Nuo sporto prie politikos
Šiandien abiejose Atlan

to pusėse gyvenančius tautie
čius labiausiai jaudina prezi
dento apsisprendimas dėl vy
kimo į Maskvą gegužės 9 die
ną. Todėl paklausėme prezi
dento ar šiuo reikalu jis jau 
yra padaręs galutinį sprendi
mą. “Suprasdamas savo atsa
komybę prieš Lietuvos žmo
nes ir istoriją, sprendimą pri
imsiu atsižvelgdamas į valsty
bės interesus, praeities įsipa
reigojimus tarptautinei bend
ruomenei, moralinius tautos principus, jos tra
giškus išgyvenimus praėjusiame šimtmetyje. Lie
tuvos oficialus atsakymas bus duotas mums strate
giškai naudingu laiku”. Prezidentas dar paaiškino, 
kad iki gegužės 9 dienos turime dar daug laiko ir 
situacija dar gali pasikeisti, tad skubėti nėra reikalo.

Paklaustas apie dabartinį politinį klimatą Lie
tuvoje, prezi'dentas atsakė, kad po vėliausių seimo 
rinkimų dar yra per anksti vertinti, daryti vieno
kias ar kitokias išvadas. Tačiau jis pareiškė norįs, 
kad būtų parodyta daugiau konstruktyvaus darbo 
ir pastangų. Į mūsų klausimą, kokie bus preziden
to svarbiausieji darbai ir rūpesčiai sugrįžus į Lietu
vą po atostogų, pašnekovas atsakė, jog “darbų lau
kia įvairių ir daug”. Vienas iš jų - klausimo dėl da
lyvavimo gegužės 9 d. sprendimas. Taip pat bus do
mimasi, kaip geriau panaudoti Europos sąjungos

“Aukštaitijos” veteranų krepšinio komanda su ambasadoriumi V. Ušac- 
ku (nr. 40) savo gretose turėjo laimę įsiamžinti kartu su LR prezidentu 
V. Adamkumi jo trumpo vizito Čikagoje metu Nuotr. Ed. Šulaičio

fondus, juos nukreipiant gerovei kelti, ekonominei 
plėtrai, ūkiui ir pan. Bus labiau prižiūrima, kad 
tais fondais nebūtų piknaudžiaujama”.

Pasikalbėjimo pabaigoje prezidentas nusi
skundė, kad jau yra nedaug galimybių Vilniuje 
sekti išeivijos lietuvių reikalus.

Jis pažymėjo, kad Draugo dienraštį, Amerikos 
lietuvi gauna pavėluotai. Daugiausia tenka pa
sitenkinti elektroniniu paštu gaunamais laiškais iš 
Amerikos. Tikėjosi, kad į Čikagą vėl bent trum
pam galės užsukti po savo kalbos Jungtinių Tautų 
sesijoje rugsėjo mėnesį Niujorke.

Savo pokalbį prezidentas baigė trumpais lin
kėjimais: “Nepavarkite lietuviškame darbe, tęskite 
savo ilgus metus gyvuojančią veiklą, nepasiduokite 
sutinkamoms kliūtims, ugdykite pakantumą vieni 
kitiems, nežiūrint, kada čia būtumėt atkeliavę”.
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<^> musu iivnur
AUGS UOSTO PAJAMOS

Klaipėdos jūrų uosto 
įrenginiams šiemet planuoja
ma skirti tris kartus daugiau 
lėšų negu pernai, skelbia 
BNS-DELFI. Iš investicijoms 
skiriamų 180 mln. litų jūrų 
uosto vadovybė skolinsis apie 
penktadalį. Pernai gauta dau
giau kaip 90 mln. litų pajamų. 
Tikimasi, kad šiemet krova 
padidės 13%, taigi ir pajamos 
turėtų augti. Pernai Klaipėdos 
uoste perkrauta 20.3 mln. to
nų krovinių - 4% mažiau ne
gu 2003 m.

URM SEKRETORIUS
Vasario 11 d. Užsienio 

reikalų ministeris Antanas 
Valionis Užsienio reikalų mi< 
nisterijos sekretoriumi pa
skyrė nepaprastąjį ir įgaliotąjį 
ambasadorių Algimantą Rim- 
kūną. Iki šio paskyrimo šis 
buvo Lietuvos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų biuro ir 
kitų tarptautinių organizacijų 
Ženevoje. LGTIC praneša, 
kad socialinių mokslų dak
taras A. Rimkūnas iki 1992 m. 
studijavo ir dirbo Vilniaus 
universitete, dirba URM nuo 
1990 m. Jis vadovavo sėkmin
goms deryboms dėl Lietuvos 
įstojimo i Pasaulio prekybos 
organizaciją. 2004 m. jis buvo 
išrinktas Jungtinių Tautų 
Ekonominės komisijos Euro
pai vicepirmininku ir biuro 
nariu. Tarptautinėje darbo or
ganizacijoje, kurios valdymo 
tarybos narė yra Lietuva, A. 
Rimkūnas pirmininkavo Sek- 
torinių ir techninių problemų 
komitetui.

DIDĖJA INFLIACIJA
Statistikos departamento 

duomenimis, bendrasis meti
nės infliacijos lygis sausio mė
nesį siekė 2.9%, gali augti iki 
3.2%. Prie tokio augimo prisi
dėtų neišvengiamas paslaugų 
brangimas. Departamento di
rektoriaus Algirdo Šemetos 
teigimu, viena iš priežasčių, 
dėl ko Lietuvoje sudėtinga iš
laikyti pastovias kainas yra ta, 
kad jos tesiekia vos 48.2% 
Europos sąjungos vidurkio. 
Prekių kainos Lietuvoje ir ES 
gal panašios, bet paslaugos 
Lietuvoje daug pigesnės. Lie
tuvos ekonomika yra atvira ir 
priklausoma nuo išorės veiks
nių, todėl naftos kainos, valiu
tų kursų svyravimai ir kiti glo
balūs, beveik nepramatomi 
veiksniai gali turėti lemiamą 
įtaką infliacijai. Per praėju
sius metus labiausiai pabran
go sveikatos priežiūra - 10.8%. 
Transporto kainos padidėjo 
5.4%, maisto produktų kainos 
pakilo 5%. Maisto gaminiai 
sudaro svarbiausią bendrų 
vartojimo išlaidų dalį - 28.4%. 
Būsto, vandens, elektros, dujų 
ir kito kuro prekės ir paslau
gos sausio mėnesį pabrango 
3.1%, pakilus dujų kainoms. 
Kaip praneša ELTA, ES 
bendra metinė infliacija per
nai gruodį siekė 2.4%.
ODONTOLOGIJOS DIENA

Kaune vasario 12 d. Lie
tuvos odontologai minėjo sa
vo profesinę šventę - Odon- 
tologo dieną. Šiose iškilmėse 
už nuopelnus odontologijai 

šv. Apolonijos skulptūrėlė bu
vo įteikta Kauno medicinos 
universiteto Odontologijos 
fakulteto dekanui profesoriui 
Ričardui Kubiliui. Lietuvoje 
šiuo metu yra 3,101 odontolo
gijos specialistas ir 1,300 
odontologo padėjėjų. Pasau
lio sveikatos organizacijos 
duomenimis, 10,000 gyvento
jų Lietuvoje tenka 7.14 gydy
tojų odontologų. Europos 
sąjungos vidurkis - 6.4, skelbia 
LGTIC.
IŠAUGO PREKYBOS RINKA

Lietuvos mažmeninės 
prekybos įmonių apyvarta 
pernai išaugo 9.3% iki 19.6 
bin. litų. Prekybos tinklų plėt
ros dėka dar sparčiau augo di
desnių įmonių pardavimai, 
skelbia LGTIC. Lietuvos 
bendrasis vidaus produktas 
(BVP) galiojusiomis kaino
mis, pernai, palyginti su 2003 
m. išaugo 6.6% iki 61.8 bin. li
tų. Įmonių, prekiaujančių 
maisto gaminiais, apyvarta 
pernai išaugo 7.2%, o ne 
maisto prekėmis (neįskaitant 
automobilių), 15.1%. Duo
menys rodo, kad sparčiau au
go didesnių bendrovių (dau
giau kaip 50 darbuotojų) 
apyvarta. Transporto priemo
nių, degalų bei susijusių pa
slaugų įmonių pardavimai 
pernai padidėjo 6.8%, o vien 
prekiaujančių degalais - 7.9%. 
Restoranų, barų ir kitų mai
tinimo įmonių apyvarta per
nai padidėjo 14% iki 586.9 
mln. litų.

PAKEITĖ PARTIJAS
Žinomas disidentas, ilga

metis Lietuvos laisvės lygos 
pirmininkas Antanas Ter
leckas nutarė tapti Lilijanos 
Astros vadovaujamos Tauti
nės partijos “Lietuvos kelias” 
nariu, rašo LGTIC. Per 2003 
m. ir 2004 m. pradžios prezi
dentinį skandalą A. Terleckas 
kurį laiką buvo Rolando Pak- 
so rėmusio visuomeninio ju
dėjimo “Už teisingumą ir de
mokratinę Lietuvą” vadovy
bės narys. Kreipimesi kartu su 
L. Astra, Lietuvių tautininkų 
sąjungos (LTS) bei Jaunosios 
Lietuvos ir naujųjų tautininkų 
partijos atstovais A. Terleckas 
vasario 17 d. ragino preziden
tą pradėti KGB archyvus 
“įšaldžiusio” įstatymo pakei
timą ir nevykti gegužės 9 d. į 
Maskvą.

ĮSIŽEIDĖ SIGNATARAI
Kovo 11-sios Nepriklau

somybės akto signatarai įsi
žeidę, nes nebuvo pakviesti į 
Vasario 16-tosios iškilmingą 
minėjimą, praneša LGTIC. 
Jie gali boikotuoti preziden
tūros rengiamą priėmimą ko
vo 11 d. Šiemet švenčiama Va
sario 16-toji - neeilinė, nes 
šiais metais sukanka daug 
svarbių sukakčių - 15-tosios 
atkurtos nepriklausomybės 
metinės, 100 metų didžiajam 
Vilniaus seimui, 85 metai Lie
tuvos steigiamajam seimui. 
Be to, kaip teigė buvęs parla
mentaras, signataras Vytenis 
Andriukaitis, svarbu ir tai, 
kad Lietuva pirmą kartą šven
tė Vasario 16-ąją būdama Eu
ropos sąjungos ir ŠAS (NA
TO) nare. RSJ

Hamilton, ON
TRADICINIS UŽGAVĖ

NIŲ BLYNŲ BALIUS įvykęs 
vasario 8 d., praėjo gana sėk
mingai. Nekasdieniškai išpuoš
ta Jaunimo centro salė buvo 
pilnutėlė. Užgavėnių vakaronė 
- gal vienintelis susibūrimas, 
kai apsilanko daug jaunimo, 
vaikučių ir lietuvių kilmės žmo
nių, kuriuos šiaip retai matome 
savo aplinkoje. KLK moterų 
dr-jos Hamiltono skyriaus pir
mininkė A. Žilvytienė v-bos 
vardu pasveikino susirinkusius, 
linkėjo smagiai praleisti vaka
rą. Padėkojo visiems vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie šio vakaro paruošimo.

Po maldos, kurią sukalbėjo 
klebonas kun. A. Šarka, OFM, 
vyko vaišės. Darbščiųjų šeimi
ninkių paruoštas maistas buvo 
tikrai skanus. Veikė baras, buvo 
galima gaivintis patinkančiais 
gėrimais. Loterija buvo gausi, 
bet laimė šypsojosi ne visiems 
vienodai. Kai kas po keletą kar
tų ėjo atsiimti laimikių, o kai 
kas tik liūdnom akim nulydėda
vo trokštamą daiktą. Vakaras 
praėjo smagioje nuotaikoje 
bendraujant su draugais. Malo
nu, kad į skyriaus ir v-bos veik
lą įsijungė naujos narės D. Ens- 
kaitienė, Ž. Vaičiūnienė ir akty
viai talkina darbuose. Jaunes
nės rankos ir naujos idėjos pra
turtina skyriaus veiklą. Pasibai
gus vakaronei žmonės skirstėsi 
dėkodami rengėjoms už malo
nų vakarą. D.G.

St.Catharines,ON
NETEKTYS: kelių mėne

sių laikotarpyje į amžinybę iš
keliavo dvi ilgametės parapijietės.

A. a. Sofija Slavickienė mi
rė 2004 m. gruodžio 14 d. St. 
Catharines General ligoninėje. 
Jos netekties liūdi sūnus Rimas 
su žmona Wilma, vaikaitis Pau
lius, sūnus Donatas, giminės 
Lietuvoje, Delaware, USA, 
Sudbury ir Espanola. Patrie J. 
Darte laidotuvių namuose mal
das sukalbėjo Hamiltono kle
bonas kun. Audrius Šarka, 
OFM. Šeimai pareiškė užuo
jautą ir atsisveikino vietos lietu
vių vardu pirm. Algimantas 
Zubrickas. Gruodžio 20, gedu
lines šv. Mišias Angelų Karalie
nės šventovėje aukojo kun. 
Audrius Šarka, OFM, kuris at
liko ir laidojimo apeigas. Litur
ginius Mišių skaitinius perskai
tė Vida Stanevičienė. Po Mišių 
sūnus Rimas atsisveikino su 
Motina, pabrėždamas jos geru
mą ir abiejų tėvų gilų patriotizr 
mą. Palaidota gruodžio 20 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mi-

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

• CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

“AUKURAS” DAR ŽĖRI!
Prieš savo mirtį, a. a. 

Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė buvo pradėjusi rengti 
naują veikalą Astuonios 
mylinčios moterys - dviejų 
veiksmų satyrinę komediją. 
Tą darbą perėmė jos dukra 
Danutė Kudabaitė. Ji pra
dėjo vaidinti dar būdama 
tik 9 metų. Vaidino Gerdą 
- Sniego karalienėje, vėliau 
čigonę Žariją J. Griniaus 
Gulbės giesmėje, Ermilgir- 
dą B. Pūkelevičiūtės Antro
ji Salomėja painiavose, Milę 
G. Žulichovskajos Ponios
Dulskienės moralė, žmoną Danutė Kudabaitė 
J. B. Moljero Apgautas _____________________ . , ~
vyras, Alę V. Alanto Šiapus uždangos, Domicę J. Žemaitės 
Trys mylimos ir daug kitų vaidmenų. Danutė Kudabaitė studi
javo Niujorko dramos akademijoje, dirbo “National Film 
Board” Montrealyje, dalyvavo dokumentinių filmų kūrime. Ji 
su artistėmis repetuoja kas savaitę, ir tikimės, kad spektaklis 
įvyks Hamiltone balandžio 30. “Aukuras” dėkoja L. S. 
Klimaičiams už dosnią $2000 (JAV dol.) auką. “Aukuro” veik
lą galime tęsti tik su Jūsų parama.

Regina Choromanskytė, “Aukuro” administratorė

ssissaugoje, šalia savo vyro ą.a. 
Silvestro, mirusio-1999 m. Šei
mos kvietimu laidotuvių daly
viai pietavo Anapilio patalpose.

A. A. Domicėlė Dauginie
nė, 92 metų amžiaus, ramiai už
merkė akis 2005 m. sausio 12 
dieną. Paliko liūdinčius: dukte
rį Aldoną ir Romą Zubrickus, 
Cambridge, Ont., sūnų Algį - 
St. Catharines ir dukterį Vitą 
Jaraminienę, gyvenusią ir miru
sią Lietuvoje. Mylima Močiutė 
paliko aštuonis vaikaičius ir try
lika provaikaičių, gimines Lie
tuvoje ir Kanadoje. Maldas lai
dotuvių namuose atliko Hamil
tono klebonas kun. Audrius 
Šarka, OFM.. Su velione atsi
sveikino, pareikšdamas gilią už
uojautą šeimai, vietos lietuvių 
vardu pirm. Algimantas Zub
rickas. Sausio 15 d. gedulines 
Mišias atnašavo Angelų Kara
lienės šventovėje kunigai - 
Audrius Šarka, OFM, ir kun. 
Arūnas Brazauskas, OFM.

Velionę pagerbė savo gau
siu dalyvavimu visi vaikaičiai ir 
provaikaičiai, užpildydami šven
tovę. Palaidota sausio 15 d. Šv. Jo
no lietuvių kapinėse, Mississau- 
goje, šalia savo vyro a.a. Prano, mi
rusio 1999 m. Visi dalyvavusieji 
laidotuvėse buvo pakviesti pie
tums į Anapilio salę. S.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 ves prel. 
Jonas Staškevičius.

Sault Ste. Marie, ON
GAVĖNIOS SUSIKAUPI- 

MAS Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus Šv. Jeronimo 
šventovėje kovo 13, sekmadienį, 
3 vai. po pietų. Išpažinčių bus 
klausoma pusvalandį prieš Mi
šias. Susikaupimą ves prel. Jo
nas Staškevičius.

Vancouver, BC
VASARIO 16-TOSIOS MI

NĖJIMĄ surengė Vankuverio 
pensininkų klubas “ABC” res
torane. Jį pradėjo klubo pirm. 
H. Tumaitis, ta proga žodį tarė 
A. Butvilienė. N. Griebliukie- 
nė-Cameron labai gražiai pa
deklamavo tris Maironio ir vie
ną Danutės Vileitaitės-Bastie- 
nės parašytą broliui Baliui eilė
raštį. Danutė buvo tik 6 metų, 
kai 1945 m. su šeima buvo iš
vežta į Sibirą. Ten ji buvo at
skirta nuo šeimos ir nuvežta į 
vaikų prieglaudą, kur mokėsi 
tik rusiškai. 1958 m. Danutė su
grįžo į Lietuvą ir dirbo vienoje 
Vilniaus ligoninėje; laisvalaikiu 
lankė ir baigė vidurinę mokyk
lą. Per minėjimą buvo parodyta 
vaizdajuostė Vienui vieni. B.V

I BPL Import/Export Į
SIUNTINIAI i LIETUVA c L

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

RF/V1BK FOUR SEASONS 
REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijas 
apie namus, vasarna
mius. ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: satvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:satvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Š. m. vasario 5-6 dienomis Detroite lankėsi buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas- 
majoras JONAS KRONKAITIS su ponia Kronkaitiene (viduryje). Vasario 6-tą jis padarė 
pranešimą detroitiečiams apie padėtį Lietuvoje ir KGB įsitvirtinimo grėsmę Ntr. J. Urbono

© LIETUVIAI PASAULYJE

Kelios žymios knygos
Gavome pernai (2004) 

Lietuvoje išleistas reikšmin
gas grožinės literatūros kny
gas. (Gautos privačiai).

Iškiliausio poeto Bernar
do Brazdžionio pomirtinė ei
lėraščių knyga - Kas šviečia už 
tų galaktikų visų. Meniškai - 
skoningai išleido ją Lietuvos 
Rašytojų s-gos leidykla Vil
niuje. Redagavo šios leidyklos 
vyriausias redaktorius Valen
tinas Sventickas; sudarė - Pet
ras Palilionis, LRS Kauno 
skyriaus pirmininkas. Tai vie
nas iš reikšmingiausių lei
dinių.

Lietuvoje gražiai išleista 
ir Kazio Barėno Apsakymų 
rinktinė. Šis rašytojas, gyvenąs 
Anglijoje, sulaukė 95 m. am
žiaus. Jo gerbėjai, matyt, ir 
pasirūpino šia staigmena. Au
toriui pagerbti, o skaitytojams 
suteikti džiaugsmo, nes Kazys 
Barėnas yra apsakymų, roma

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje” 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.net

nų, kitaip sakant dailiosios 
prozos meistras. Be to, K. Ba
rėnas ir žymus publicistas, re
daktorius, Londone buvęs 
kultūrinio gyvenimo “Spiritus 
movens”.

Trečias gražus leidinys 
Kaune, ten ir gyvenančio au
toriaus - dr. Juozo Jasaičio 
Ženklai - apysakos.

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.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

Dr. J. Jasaitis, Kauno un
to dėstytojas, buvo pakviestas 
j Los Angeles, C A, USA, 
2004 metų gruodžio 5 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
atlikęs nuotaikingos liter
atūrinės popietės programą. 
Dr. J. Jasaitis yra daugiau lit
eratūrologas, bet iš jo 
paskaitytos labai įtaigios nov
elės matėsi ir jo žymus kūrybi
nis talentas. A.R.

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
Los Angeles mieste, Kali

fornijoje, 2004 m. lapkričio 7 
d. Šv. Kazimiero parapijos pa
talpose įvyko LA BALFo sky
riaus metinė šventė, kartu pa
minint ir 60 metų veiklos su
kaktį. Ją pradėjo ir programai 
vadovavo R. Vilkaitė-Jogienė. 
Buvo pagerbti mirusieji 
BALFo nariai ir rėmėjai. Ji ci
tavo Bernardo Brazdžionio, 
kuris su žmona Aldona to
kiuose renginiuose visuomet 
dalyvaudavo, žodžius. Invoka- 
ciją sukalbėjo parapijos kle
bonas kun. St. Anužis. BAL
Fo skyriaus direktorė A. Pa- 
žiūrienė, valdybos vicepirmi
ninkė, kuriai suteiktas 50 me
tų veiklos medalis, išsamiai 
nusakė šios organizacijos ilga
laikę veiklą. Ji išvardino per 
daugelį metų sutelktas lėšas, 
išsiųstus į Sibirą siuntinius bei 
suteiktą vargstantiems pagal
bą. Nors kalbama apie pada
rytą pažangą Lietuvoje, apie 
joje turtingai gyvenančius 
žmones, tačiau dar daug skur
do yra krašte ir reikalinga pa
rama. Sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos garbės konsulas V. 
Čekanauskas, prisiminęs, kad 
jis į Ameriką atvažiavo su 
BALFo dovanotu apsiaustu. 
Pirmoje meninės programos 
dalyje LA Vyrų kvartetas, ku
rį sudaro bosas R. Dabšys, ba
ritonas A. Polikaitis, tenoras 
Br. Seliukas, tenoras E. Jara- 
šūnas ir akompaniatorė muz. 
R. Apeikytė, atliko 4-rias dai
nas: Kai aš einu, Kampelis, Kai 
du stos ir Jūreivių maršas. Po 
pertraukos antroje dalyje 
kvartetas padainavo dainas: 
Beržas palauky, Gvazdikai, 
Piršlybos, Rožių tango. Vyko 
vakarienė. Po jos ižd. E. Vil
kas perskaitė aukotojų pavar
des ir suaukotas lėšas. Progra
mos užsklandos žodį tarė LA 
BALFo skyriaus pirm. R. 
Dabšys. Su humoru nuotai
kingai loteriją pravedė Br. Se
liukas. Valdyba džiaugiasi, 
kad tarp dalyvių buvo matyti 
ir naujai atvykusių iš Lietuvos.

{Draugas, 2005 m., 4 nr.)

Britanija
Praėjusių metų gruodžio 

8 d. Londone vyko Baltijos 
kraštų verslo konferencija. 
Joje dalyvavo ir Lietuvos pre
zidentas V. Adamkus. Jis JAV- 
bių verslininkams pristatė 
verslo plėtros galimybes Lie
tuvoje. Pasak prezidento 
spaudos tarybos, buvo nuro
dyta apie Lietuvoje kuriamą 
palankią verslo aplinką, kurią 
dar labiau sustiprins Europos 
sąjungos skiriamos lėšos Lie
tuvai, ypač smulkaus ir viduti
nio verslo sumanymams. Eu
ropos sąjunga sudarysianti 
daugiau kaip vieną dešimtąją 
krašto bendrojo vidaus pro
dukto. Gautomis lėšomis bus 
sukurtos naujos darbo vietos. 
Taipgi prezidentas pabrėžė, 
kad optimizmą kelia ir Lietu
vos mokslas. Jau 2003 m. mo
derniųjų technologijos moks
lų augimas sudarė 30 nuošim

čių. Jis kvietė užsienio inves
tuotojus pasinaudoti Lietuvos 
pranašumais. Prez. V. Adam
kus Londone surengė pietus 
įtakingiems JAV verslinin
kams' ir kalbėjosi su “Blom
berg” ir “BBC World” bend
rovių atstovais. Šią konferen
ciją suorganizavo JAV valsty
bės departamentas ir Lietu
vos, Latvijos bei Estijos eko
nominės plėtros agentūros. 
Renginyje taip pat dalyvavo 
Latvijos prezidentė V. Vyke- 
Freiburga ir Estijos ministeris 
pirmininkas J. Parts, taip pat 
keli šimtai JAV kilmės kapita
lo įmonių bei Valstybės de
partamento atstovai. (BNS)
Irakas

Britų vadovaujamos divi
zijos štabe Basra mieste tar
nauja lietuvis kpt. Darius Bar- 
čius. Jis suorganizavo kalėdinį 
labdaros vajų ir už surinktas 
lėšas vietos vaikams nupirko 
dovanų. Už tarptautinių pajė
gų karių suaukotus pinigus 
14-kai Basra miesto mokyklų 
nupirkta įvairių sportinių 
reikmenų: futbolo, krepšinio, 
tinklinio kamuolių, šokdynių, 
lankų. Antrąją Naujųjų metų 
dieną kpt. D. Barčius, lydimas 
Britanijos karališkųjų oro pa
jėgų pulko 51-tojo eskadrono 
karių, su dovanomis aplankė 
mokyklas. Per vajų buvo su
rinkta 1,500 JAV dol. Šiuo 
metu Irake tarnauja 100 Lie
tuvos karių, penki iš jų britų 
vadovaujamos divizijos štabe. 
(BNS)
Rusija

Praėjusių metų pabaigo
je į Maskvą atvyko lietuvis ku
nigas Petras Blaževičius. Jis 
2004 m. gruodžio 4, šeštadie
nį, Šv. Liudviko šventovėje at
našavo Mišias. Jose dalyvavo 
apie 50 tautiečių. Mišiose 
taipgi prisimintas prieš metus 
miręs a.a. Klemensas A. Joru- 
das. Pastarasis gimė 1938 m. 
Šilalės valsčiuje. 1949 m. jo 
tėvai buvo ištremti į Sibirą. 
Jaunutį Klemensą priglaudė 
jo teta T. Čepienė. Jis baigė 
Klaipėdos žemės ūkio techni
kumo veterinarijos skyrių, 
1964 m. įstojo į Kauno Poli
technikos institutą, o 1970 m. 
baigė Maskvos energetikos 
institutą. Dirbo Kržižarovskio 
energetikos institute. 1979 m. 
apgynė disertaciją technikos 
mokslų kandidato laipsniui 
įgyti. Paskelbė apie 70 mokslo 
straipsnių, padarė ir įregistra
vo 38 išradimus. Buvo labai 
veiklus Lietuvių bendruome
nėje, stengdamasis visuomet 
atlikti pagrindinius darbus. 
Ypač pasižymėjo vienu daly
ku: palaikė ryšius ir supažin
dino Maskvos lietuvius su ge- 
diminaičių Golicinų, Trubec- 
kojų, Chovanskių palikuoni
mis. K. Jorudas kviesdavo ge- 
diminaičius į lietuvių rengi
nius Maskvoje. Jis buvo suren
gęs pastarųjų meno parodą ir 
išvyką į Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Gedimino pamink
lo atidarymą Vilniuje. {Pasau
lio lietuvis, 2005 m., 1 nr.) JA.
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Naujas kapelionas Vasario 16-osios gimnazijoje

Naujasis kapelionas Vasario 16 gimnazijoje kun. RYTIS GURKŠNYS (II iš k.). Jo dešinėje 
mokinys E. Venskevičius, jo kairėje - stud. M. Lipšys ir kun. J. Dėdinas

Nuotr. M. Dambriūnaitės-Šmitienės
Š. m. sausio 21 d. į gimnaziją atvyko naujasis kapelionas - kun. 

Rytis Gurkšnys, jėzuitas, 34 metų amžiaus, gimęs Utenoje. Studijavo 
Miunchene, kur įsigijo filosofijos bakalauro laipsnį, ir Vestono jėzuitų 
teologijos mokykloje (Cambridge, JAV), kurią baigė teologijos magistro 

ir licencijato laipsniais. Nuo 1997-1999 jis dėstė tikybą Vil
niaus jėzuitų gimnazijoje, o nuo 2003 m. buvo Kauno jėzuitų 
gimnazijos direktoriaus pavaduotojas dvasiniam ugdymui. 
“Gyvenimo-tikėjimo” institute Kaune vedė dvasines praty
bas pagal šv. Ignacą Lojolą.

Sekmadienį, sausio 23, kun. Rytis Gurkšnys, kartu su kun. 
Jonu Dėdinu aukojo pirmąsias šv. Mišias gimnazijoje Lietu
vos šventųjų koplyčioje. Po Mišių direktorius Andrius Šmi
tas padėkojo kun. J. Dėdinui, kuris jau beveik 50 metų tar
nauja gimnazijai, nepaisydamas savo garbingo amžiaus, ir 
per paskutinius mėnesius ėjo kapeliono pareigas. Direkto
rius, trumpai pristatęs naująjį kapelioną, palinkėjo jam ge
riausios sėkmės naujame darbe. Po to visi parapijiečiai, ne 
tik mokiniai, buvo pakviesti į gimnazijos valgyklą pietums, 
kurių metu galėjo artimiau susipažinti ir pabendrauti su kun. 
Ryčiu Gurkšniu.

Sekmadienio vakare moksleiviai ateitininkai jį pasikvietė 
į savo susirinkimą, kuriame šį kartą dalyvavo ir buvę moki
niai studentai, norėję daugiau sužinoti apie naująjį kunigą. 
Nors paprastai susirinkimai baigiasi po valandos, šį kartą
mokiniai labai susidomėję kalbėjosi su naujuoju savo dvasios 
vadu, išklausinėjo jo visą gyvenimą, diskutavo su juo net per 
dvi valandas.

Kun. Rytis Gurkšnys dėstys tikybą, turės 14 pamokų ir pagal su
sitarimą su Mainco vyskupija talkininkaus vokiečių parapijai. Šalia šių 
pareigų jam taip pat teks aptarnauti Frankfurto ir kitų miestų lietuvius.

V16ginfo

Lituanistika gimnazijos bibliotekoje
Lituanistika — mokslas, 

tiriantis lietuvių kalbą, litera
tūrą ir tautosaką. Plačiąja 
reikšme - mokslinių žinių 
apie Lietuvą ir lietuvių tautą 
visuma. Lituanistika glau
džiai susijusi su baltistika. 
Kokios šiandien lituanistikos 
tradicijos, dabartis, perspek
tyvos?

2004-2005 m. Rokiškio 
“Romuvos” gimnazijos bib
lioteka pradėjo vykdyti “Li
tuanistikos centro” kūrimo 
programą. Šiais mokslo me
tais pagrindinis tikslas - su
kaupti šiuolaikišką, informa
tyvų, vertingų dokumentų 
fondą. Bibliotekos darbuoto
jos vien tik fondo kaupimu 
neapsiriboja. Vykdome ir 

daugiau švietėjiško pobūdžio 
funkcijų. Jau Tėviškės žibu
riuose rašėme apie unikalią 
Autografuotų leidinių kolek
ciją. Juos populiariname ren
giant literatūros parodas, 
stendus, naujausius leidinius 
pristatome gimnazijos infor
macijos vartotojams. Ren
giant informacinį stendą 
“Kam degė žvakės nesute
mus? 1991-01-13 dokumen
tai, liudijimai...”, panaudojo
me kraštietės poetės, rašyto
jos Alės Rūtos poeziją iš au
tografuoto leidinio Tyloj kal
bėsi.

Dovanoti Tėviškės žibu
rių redaktoriaus Česlovo 
Senkevičiaus leidiniai Ketvir
toji upė ir Penki taškai turi 

populiarumą skaitytojų tar
pe. Gimnazijos bibliotekos 
darbuotojos ir administracija 
iš visos širdies dėkingi Kana
dos lietuvių muziejaus-ar- 
chyvo direktorei Rasai Ma
žeikaitei, kuri kuriamą “Li
tuanistikos centrą” papildė 
aukso vertės leidiniais - Lie
tuvių enciklopedija, išleista 
Bostone.

Įdomūs pasikeitimo in
formacinėmis laikmenomis 
ryšiai sieja Toronto Maironio 
mokyklą ir Rokiškio “Romu
vos” gimnaziją. Metų pra
džioje sulaukėme džiugios 
žinios iš JAV. Didžiai gerbia
mas Amerikos lietuvių kultū
ros archyvo bibliotekos vedė
jas, kunigas Rapolas Kra

sauskas, kilnia parama - ža
da įsijungti [Autografuotų lei
dinių projektą, papildydamas 
unikalią autografų kolekciją.

Nemažai institucijų Lie
tuvoje dalyvauja “Lituanisti
kos centro” kūrimo progra
moje. Tai: Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas, 
Lietuvos dailininkų sąjunga, 
Kultūros, filosofijos ir meno 
institutas, Lietuvos katalikų 
mokslo akademija, kultūros 
gyvenimo žurnalai Naujoji 
Romuva.

Pastaruoju metu užmez
gėme ryšius su ambasado
mis. 2005 m. - Europos są
jungos ir Japonijos tautų 
mainų metai. Kuriamą “Li
tuanistikos centrą” papildė
me leidiniais iš Japonijos in
formacijos ir kultūros centro. 
Su minėtąja ambasada žada

me tęsti bendradarbiavimo 
ryšius. Gimnazijos direkto
rius Gediminas Matiekus 
mano, kad įgyvendinant nau
jas idėjas labai svarbu išsau
goti ir populiarinti lietuvių 
tautos kultūrinį paveldą, o 
ugdymo procese diegti nau
joves.

Sukasi laiko karuselė... 
' Gimnazijos bibliotekoje ir 

toliau vykdoma “Lituanisti
kos centro” kūrimo progra
ma. Bibliotekos darbuotojos 
ruošiasi literatūros parodos 
“...kad Lietuya neišsivaikš
čiotų” (Kunigui, poetui R. 
Mikutavičiui — 70) pristaty
mui, planuojama parengti 
kraštotyrinio pobūdžio pra
nešimą “Rokiškio krašto 
dvasininkai - literatai”.

Reda Kiselytė, 
Rokiškio “Romuvos” gimnazijos 

bibliotekos vedėja

Paminklas_M.K. Čiurlioniui Druskininkuose. Skulptorius - 
V. VILDŽIŪNAS, architektas - R. DIČIUS (1975)

Ntr. Alf. Laučkos

Karališka knyga
Kazimiero Barėno “Septyniolika apsakymų” 

Č. SENKEVIČIUS
Rašytojas Kazimieras Ba- 

rėnas, Anglijoje gyvenantis, 
gera grožine literatūra besi
domintiems pažįstamas žodi
nės kūrybos meistras septy
niolikoje apsakymų labai 
spalvingai atskleidžia prieška
rinės Lietuvos kaimo žmonių 
gyvenimą, piešia miestelius, 
skaitytojus pavedžioja po išei- 
viškojo likimo užkampius, “su 
ryškiai užbrėžta intriga, pa
traukliu pasakojimo stiliumi”, 
kaip nurodyta knygos Ap
sakymų rinktinė (240 psl.) api
būdinime.

Netaupydamas humoro 
bei satyrinio žvilgsnio, skaity
tojui autorius pateikia gana 
plačią kasdienybės įvairovę. 
Štai kaimiečiai gaudo genero
lo paršiuką (Karališka diena), 
rytų fronto bičiulis įsimyli 
reklamos mergaitę (Išsvajoto
ji), šnekos apie muses ir uo

dus, kai reikia apie ką nors 
šnekėti, o pritrūksta temų 
(Pensininkų klubas), girtuok
lio nuotykiai, policininko bai
mė (Atostogos), sunkūs karo 
meto išgyvenimai, paveikę 
nervus, sumaišę tikrovę su įsi
vaizdavimais (Veidai už lan- 
'go), Lietuvos kaimas - “pro 
trobos kampą dundėdamas ir 
apynasriais terškindamas kie
man įjoja Dzidoriukas. Iš 
tarpdurio girdėti, kaip kas 
žingsnis, lyg dumplės, supukš- 
ti, sukliuksi arklio pilvas. Kar
vės atsigrįžta, bet nenustoja 
gromuluoti (...) pakvimpa vi
sas laukas, rodos, išplėš plau
čius šitas kvepėjimas” (Balan
džiai) ir t.t.

Nereikėtų per daug nei 
gilintis, nei ištisai skaityti, kad 
sužinotum, kokie ten veikėjai 
aprašomi. Iš vieno kito saki
nio viskas, paaiškėja. “Jeigu, 

neduok, Dieve, nebeleistų 
miške ganyti, tai tada visiškai 
prapuolęs. Tada nors lipti 
dangun su visomis savo karvė
mis. Dievo malonė, kad dar 
leidžia”, - guodžiasi mažaže
mė (Pievos). Kaimiečių bė
dos, rūpesčiai išdėstyti jiems 
būdinga šnekta, kokios kitur 
neišgirsi. Kitur — kiti žmonės: 
“Nuomonė nepakeičia reika
lo esmės. Aš tokių iliuzijų ne
turėjau ir neturiu. Ragino, va
rė, ėjom, bet kaip aš galiu ly
gintis su devynioliktųjų sava
noriais” (Draugeliai).

Leidinį sudarė ir redaga
vo Leonas Peleckis-Kaktavi- 
čius (Šiaulių literatūros alma
nacho Varpai redakcija); išlei
dimą rėmė Lietuvos kultūros 
ministerija; knygos tiražas - 
1000 egz. Lyg per kuklu, per 
mažai. Mat tokie apsakymai, 
kuriuose nušviečiamas tam 
tikras, ir tai neilgas, laikotar
pis (neprikl. Lietuvos kaimas, 
antroji išeivijos banga), šalia 
literatūrinės vertės turi ir isto
rinę. O tai jau savaime plečia 
tokių kūrinių leidybos prasmę.
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“ Vaivorykš te”
Moterų vokalinė kapela “Vaivorykštė” ir jos steigėja P. Rankevičienė

“Vaivorykštė” Kaune. Sėdi vadovas A. Populaigis

ALDONA GRICIENE
Si moteris dainuoti išmoko anksčiau ne

gu skaityti. Ji gulė ir kėlė su daina. Šeima 
dainavo partizaniškas dainas: Miške prie 
laužo ir kt. Visa šeima - rezistencijos daly
viai. Lietuvoje suplazdėjus Trispalvei, P. 
Rankevičienė įsitraukė į patriotinę veiklą. 
1993 m. įstojo į LKD partiją. Buvo išrinkta 
kuopos pirmininke. Įsteigė partizaniškų 
dainų ansamblį, greta jo - “Vaivorykštę”. Ji 
yra šios kapelos mecenatė. Jos dėka Vasario 
16-ąją kapela švenčia kartu su Stasio Lozo
raičio vidurine mokykla. Vadovauti kapelai 
pakvietė A. Populaigį.

Šio žmogaus kelias į muziką vingiuotas 
ir erškėčiuotas. Jo šeimos dainingumas pra
sideda seneliu: buvo “kantorius”. Mama 
(koloratūrinis sopranas) dainavo teatre. Ta
čiau jaunajam Algirdui nebuvo lemta muzi- 
kę^Jąipteliąis, kopti žingsnis po žingsnio: 
1941 m. šeima ištremiama prie Laptevų jū
ros. Algirdą čia pasitikdavo ir palydėdavo 
bebalsės žuvys. Jaunuolio troškimas muzi
kuoti buvo toks didelis, kad net baisiose są
lygose gyvendamas virkdė smuiką. Tai pa
stebėjo šviesesnieji jakutai, ir Algirdas buvo 
pasiųstas į Maskvos teatro ir muzikos insti

tuto jakutų skyrių. Ten sekėsi gerai.
Bet kur tėvynė? Kur laikštingalų trelės? 

1960 m. jam leidžiama iš Jakutijos išvykti. 
Kur? Visur... tik ne į Lietuvą. Algirdo tėtis 
gyveno Čikagoje. Ten ir mirė. Sūnus gavo 
palikimą, kuris leido įsigyti pastogę. Joje gy
veno nelegaliai. Dažnai sėsdavo prie piani
no ir kurdavo. Represijas panaikinus, vado
vavo chorams. Juos suburdavo pats. 1997 m. 
pakviečiamas vadovauti “Vaivorykštei”. 
Pradžioje buvo sunku: dainininkės atėjo iš 
bažnytinių chorų, nepažino natų. 
“Vaivorykštė” labai daug dirbo, kol pasiekė 
dabartinį lygį. Vadovas reikalavo kartoti ir 
kartoti, kol išgaudavo švarų sąskambį.

Kapelos repertuare-prasmingos ir me
lodingos dainos. Koncertai pradedami 
įstabia ištrauka iš kompozitoriaus Halevy 
operos Kardinolo duktė. Ištrauką pavadina 
Malda. Šiuo metu Lietuvoje ji labai populia
ri. Visus jaudina Sveika, Marija (muz. A. Po- 
pulaigio). Kapela taip pat dainuoja lietuvių 
kompozitorių sukurtas dainas: Lietuva bran
gi (muz. J. Naujalio), Saulelė rasą renka 
(muz. A. Bražinsko). A. Populaigis bendra
darbiauja su dabar kuriančiu poetu A. Sla
vinsku.

“Žalios lankos”
Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija

Spalio 20 dieną 2004 metais nusprendėme 
įsteigti naują teatro studiją - “Žalios lankos”. 
Pagrindiniai jos steigėjai - Laisvis Širvinskas, 
Darius Stasiulevičius ir Daiva Botyrienė yra 
teatro mėgėjai nuo mažens. Laisvis Širvinskas, 
vyriausias šios studijos režisierius, 1986 metais 
Vilniaus mieste, baigęs Aktorinio meistriškumo 
kursą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, iki 
atvažiavimo į Kanadą dirbo profesionalioje 
Šiaulių teatro scenoje. Darius Stasiulevičius 
teatro mėgėjas ir dalyvis dar nuo mokyklos laikų, 
nepaisant šeimos rūpesčių visuomet atranda lai
ko savo pomėgiui. Daiva Botyrienė - pati susira
do Kaune Mokytojų namuose vaikų teatro studi
ją dar būdama 9 metų. Studijuodama Kauno

Technologijos institute, dalyvavo studentų “Rū
sio” teatre, kuriam vadovavo įžymūs Lietuvos 
aktoriai bei režisieriai - Zelcius, Vytautas Grige
lis. Kanados lietuvių bendruomenei mūsų vardai 
yra girdėti, nes esame vaidinę Toronto “Aitvaro” 
bei Hamiltono “Aukuro” spektakliuose.

Nutarėme pavadinti studiją “Žalios lankos” 
todėl, kad kiekvienas teatrinis pasirodymas, 
kiekvienas aktoriaus išėjimas į sceną yra savotiš
kai “žalias”.

Nusprendėme steigti ne teatrą - mes neno
rime “užsidaryti” savo rate; norime, kad visi, ku
riuos traukia mūsų “lankos”, jaučia norą dirbti ir 
kurti scenoje, nebijotų išbandyti savo jėgas mūsų 
“teatro studijoje”. Dalis mūsų artistų yra vaikai, 
pradedant nuo 4 metukų iki 8,10,12 metų. Turi
me paauglių, kurie apie mus išgirdę patys mus 
susirado. Dauguma šių vaikų yra Maironio mo
kyklos mokiniai. Planuojame vaidinti spektak
lius ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Šiuo me
tu kaip tik repetuojame Daivos Čepkauskaitės 
“Bulvinė pasaka”. Turinio nepasakosiu, bet ti
kiuosi, kad sulauksime gausių šeimų žiūrovų, nes 
tai pasaka visai šeimai. Tikimės visų jūsų paramos.

Studijos vardu nuoširdžiai dėkojame Prisi
kėlimo parapijai, klebonui ir visai parapijos ad
ministracijai už prieglaudą ir šiltą priėmimą. Tai 
mūsų studijos nauji namai, kur mes galime repe
tuoti. Ačiū ir kitiems parapijos kolektyvams 
(“Volungei” bei jos vadovei D. Viskontienei), 
kurie labai šiltai mus sutiko ir netgi pasiūlė prisi
jungti prie kai kurių parapijos renginių.

Iki pasimatymo teatro studijos “Žalios lan
kos” premjeriniame pasirodyme. -

Daiva Botyrienė, Laisvis Širvinskas, 
Darius Stasiulevičius

m kultame je veikloje
Pianistė Evelina Puzaitė 

š.m. pradžioje koncertavo 
Britanijos Londono koncertų 
salėje “Royal Festival Hall” 
kaip Londono filharmonijos 
orkestro Martin muzikos sti
pendijų fondo stipendiate. 
Programoje R. Schumann 
Davidsbuendlertaenze ir S. 
Prokofjevo Antroji sonata D- 
minor. Anksčiau Londono 
publika galėjo pianistės reči
talius išgirsti “Barbican” ir 
“Wigmore Hall” salėse. Dar 
mokydamasi M. K. Čiurlio
nio menų mokykloje, E. Pu
zaitė laimėjo prizus tarp
tautiniuose pianistų konkur
suose: pirmą vietą B. Dvario
no konkurse (1997), antrą 
vietą tarptautiniame konkur
se Belgrade (1997), pirmą 
vietą Tel Hai tarptautiniame 
konkurse Izraelyje (1999) ir 
trečią vietą M. K. Čiurlionio 
tarptautiniame konkurse. 
2000 m. įstojo į Lietuvos mu
zikos akademijos prof. P. Ge
niušo fortepijono klasę. 2001 
m. laimėjo Baltijos valstybių 
stipendiją mokytis Londone, 
Guildhall aukštojoje muzikos 
ir dramos mokykloje. E. Pu
zaitė ir toliau dalyvavo tarp
tautiniuose festivaliuose Lie
tuvoje ir užsienyje, 2001 m. 
išleido savo pirmąją kompak
tinę plokštelę, kurioje įrašė J. 
S. Bach, C. Debussy, F. Liszt 
ir R. Schumann kūrinius for
tepijonui.

Į Vilniaus knygų mugę 
(vasario T 0-13 • d.d.) didžiau
sia Lietuvoje leidykla “Alma 
littera” - kaip ir “Tyto alba” 
leidykla - pakvietė tris popu
liarius užsienio rašytojus: 
Jens Christian Grondahl iš 
Danijos, Maxence Fermine iš 
Prancūzijos ir Melvin Bur
gess iš D. Britanijos. Danas J. 
C. Grondahl, 45 metų am
žiaus, yra populiarus visoje 
Europoje. Jo kūriniai išversti 
į 22 pasaulio kalbas, o ameri
kiečių literatūros kritikai jį 
laiko vienu jautriausių dabar
ties romanistų. Psichologinis 
romanas Spalio tylėjimas (Si
lence In October) išverstas į 
15 kalbų, tarp jų ir lietuvių, 
sulaukė greito tarptautinio 
pripažinimo, JAV buvo iš
rinkta į 2001 metų knygų dvi
dešimtuką. Kita jo knyga, 
taip pat išversta į lietuvių kal
bą, Luka (Lucca) įvertinta 
Danijos knygų prekybos Auk
so laurų premija.

Prancūzas M. Fermine iš
garsėjo 1999 m. savo pir
muoju romanu Sniegas (Nei
gė), istorija apie spalvų atra
dimą ir pasitikėjimą meilės 
galia. Ši jo knyga ir romanas 
Opijus (Opium) yra išverstos į 
lietuvių kalbą. Pastaroji kny
ga - romantiška, Rytų pasau
lio paslapčių kupina istorija, 
kurioje išsiskleidžia tobuly
bės ir didžiausio malonumo 
ieškojimai. Britas M. Bur
gess, 1991 metais apdovano
tas literatūriniu britų Andrew 
Carnegie medaliu už knygas 
vaikams, yra vertinamas kaip 
vienas iš skandalingiausių ir 
kartu geriausių šiuolaikinių 
vaikų ir paauglių rašytojų pa
saulyje. Pagrindinė jo knygų

tema - šiuolaikinio paauglio 
gyvenimas be nutylėjimų: 
narkotikai, seksas, susidūri
mas su žiauriomis suaugusių
jų pasaulio taisyklėmis. Mu
gėje buvo pristatytas į lietu
vių kalbą išverstas romanas 
Ledi: kalės gyvenimas (My Li
fe As A Bitch). Pasak auto
riaus, tai istorija apie sunkius 
gyvenimo aspektus, kurių su
augusieji su savo paaugliais 
nenori diskutuoti.

Vilniaus leidykla “Baltos 
lankos”, atnaujindama jauni
mo literatūros seriją, išleido 
debiutinę devyniolikmetės 
autorės Justinos Stučinskai- 
tės knygą Ačiū, gyvenu gerai. 
Pasak leidėjų, jaunoji autorė 
“stovi ant žemės abiem ko
jom”, į likimo krečiamas šu
nybes sugeba pažvelgti ironiš
kai ir išmintingai. Knyga žai
žaruoja humoru, žavi taiklio
mis detalėmis, persunkta po
zityviu galvojimu. Į literatū
ros kritikų “iš Olympo” mes
tą klausimą: “O koks šios 
knygos žanras?” autorė atsa
kė drąsiai ir paprastai: “O ko
kiam žanrui priskirtumėte gy
venimą?” J. Stučinskaitė stu
dijuoja Kauno medicinos uni
versitete, dirba žurnaliste 
moksleivių ir studentų laik
raščiuose, yra jaunimo muzi
kos grupės “Vasaros 5” narė.

Lietuvos dailės muziejus 
ir Jurbarko rajono savivaldy
bė Vilniaus paveikslų galeri
joje pristatė menotyrininkės 
Nijolės Tumėnienės studiją 
Vincas Grybas. Gyvenimo ir 
kūrybos drama, skirtą vienam 
žymiausių lietuvių monumen
taliosios skulptūros kūrėjų. 
Monografija iliustruota Arū
no Baltėno, Mečislovo Saka
lausko ir archyvinėmis V. 
Grybo nuotraukomis. Skulp
torius Vincas Grybas (1890- 
1941) studijavo dailę Varšu
voje, Kaune, Paryžiuje, klau
sė paskaitų Sorbonos univer
sitete, keliavo po Italiją, 
Austriją, Vokietiją, Čekoslo
vakiją. Nuo 1925 m. dalyvavo 
parodose. Iš jo žymesnių 
skulptūrų paminėtinos Simo
no Daukanto Papilėje, Vy
tauto Didžiojo Jurbarke ir 
Kaune, Vinco Kudirkos Nau
miestyje, “Žemaičio” Rasei
niuose.

Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras š.m. sausio 
pabaigoje dalyvavo tarptauti
niame Diagilevo festivalyje 
Olandijos Groningen mieste. 
Su Prancūzijos Bordeaux ba
letu orkestras atliko tris vie
naveiksmius baletus: Erik Sa
tie Paradą, Manuel de Falla 
Trikampę ir Igor Stravinski 
Sūnų paklydėlį. Sergejaus 
Diagilevo (1872-1929), gar
saus rusų impresarijaus, var
du pavadintas baleto festiva
lis buvo pradėtas prieš šimtą 
metų Paryžiuje. Šiųmetinį 
festivalį globoja Sankt Peter
burgo Kirov operos dirigen
tas Valerij Gergiev. Jame taip 
pat dalyvauja Kirov opera, 
Londono karališkasis baletas, 
amerikiečių “Joffrey Ballet” 
trupė, Olandų valstybinis ba
letas ir keli simfoniniai or
kestrai. GK
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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) 5664)006 Fax: (905) 566-1554

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

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ: 
90-179 d. term.ind.................1.10%
180-364 d. term.ind. .....1.20%
1 metų term.ind....................1.50%
2 metų term.ind....................1.90%
3 metų term.ind................... 2.40%
4 metų term.ind....................2.65%
5 metų term.ind................... 3.00%
1 metų GlC-mėn.palūk. .. .1.25%
1 metų GlC-met. palūk. .. .2.00%
2 metų GlC-met. palūk. ... .2.20%
3 metų GlC-met. palūk. .. .2.60%
4 metų GlC-met. palūk. .. .3.00%
5 metų GlC-met. palūk. .. .3.25%
RRSP, RRIF “Variable” . . . .1.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .2.65% 
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. pai.

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo....................... 5.25%- - *
Sutarties paskolas 

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

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

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

9O5>271>8781
PETRAS ŠTURMAS

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking”)

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

Žodis Lietuvos prezidentui
JŪSŲ EKSCELENCIJA, RESPUBLIKOS PREZIDENTE, VALDAI ADAMKAU

PLB valdyba prašo ir ragina Jūs nedalyvauti gegužės 9 dienos renginyje Maskvoje, 
o inicijuoti trijų Baltijos valstybių kuo iškilmingesnius antinacinės pergalės Europoje 60- 
mečio minėjimus savose šalyse ir juose pagerbti antinacistinio pasipriešinimo dalyvius, na
cistinės okupacijos aukas bei atstovauti mūsų Tėvynei Europos sąjungos organizuojamuo
se renginiuose.

PLB valdyba pareiškia, kad kartu su visomis demokratiją gerbiančiomis tautomis 
ir valstybėmis džiaugiasi antihitlerinės koalicijos pergale Europoje, apvainikuota 1945 m. 
gegužės 8 d. įsigaliojusia Vokietijos besąlygiška kapituliacija.

Pergalė prieš nusikalstamą žmonijai totalitarini nacizmą pareikalavo daugelio tau
tų milijonų žmonių gyvybių ir didžiulių materialinių nuostolių. Nacių Vokietijos okupaci
ja buvo nužymėta Vidurio ir Rytų Europos valstybių ir tautų pavergimu, žmonių pragariš
komis kančiomis, jų orumo ir moralės žlugdymu, pavergtų valstybių gyventojų žudymu, ho
lokaustu.

Mes reiškiame pagarbą ir lenkiame galvas prieš visus kovotojus, nugalėjusius na
cistinį slibiną, nepaisant jų tautinės kilmės ir valstybinės priklausomybės. Taip pat atiduo
dame pagarbą nacistinės okupacijos aukoms.

Totalitarinė komunistinė Sovietų Sąjunga, prisidėjusi prie pergalės prieš buvusią 
savo bendrininkę nacistinę Vokietiją, atliko teigiamą vaidmenį tik iš dalies, kadangi kovą 
prieš nacizmą panaudojo savo imperiniams planams vykdyti. Ji pasinaudojo 1939 m. suo
kalbio su nacistine Vokietija vaisiais ir antrą kartą okupavo Baltijos valstybes. Nepaisant 
heroiško baltiečių pasipriešinimo, beveik dešimtį metų trukusio partizaninio karo, įvairių 
neginkluoto pasipriešinimo formų, Lietuvai, Latvijai ir Estijai teko patirti 50 metų trukusią 
Sovietų Sąjungos totalitaristinio komunizmo žiaurią okupaciją. Nuo sovietinės ekspansijos 
nukentėjo ir dauguma kitų Vidurio ir Rytų Europos tautų. Tačiau jų valstybingumas nebu
vo sunaikintas. Baltijos valstybių sunaikinimas reiškė tarptautinės bendruomenės koegzis
tavimo pamatinio principo paneigimą, dėl ko dauguma demokratinių pasaulio valstybių, su 
JAV priešakyje, Baltijos valstybių okupacijos nepripažino.

Rusijos Federacija, neigdama savo pirmtakės SSRS atsakomybę už Baltijos valsty
bių sunaikinimą, nepripažindama jų valstybingumo tęstinumo nuo 1940 m. okupacijos ir jos 
pasekmių, turi susilaukti ne tik Baltijos valstybių, bet ir tarptautinės bendruomenės susi
rūpinimo, kad šiuo precedentu Maskva pratęsia savo pirmtakės SSRS veikimo metodus. 
Rusijos Federacija vėl bando totalitaristine dvasia -vertinti ir rikiuoti skaudžius Europos, ■ 
kartu ir Lietuvos, praeities faktus. Maskva, iškeldama revanšistinius akcentus (-tik taip gali
ma vertinti teiginį neva 1940 m. Lietuva bei Latvija ir Estija savanoriškai įstojo į 
SSRS), falsifikuodama istorinę tiesą, bando sujaukti demokratijos ir taikaus sugyvenimo 
brandinimą Europoje. Ateityje gali iškilti grėsmė Lietuvos suverenumui.

Jūsų Ekscelencija Prezidente, jau vien čia paminėti motyvai kelia rimtų abejonių 
dėl Lietuvos atstovavimo politiškai nekorektiškame ir, mūsų giliu įsitikinimu, Lietuvai ypač 
kenksmingame Rusijos Federacijos organizuojamame gegužės 9 d. renginyje prasmės.

PLB valdybos vardu,
Gabrielius Žemkalnis, PLB valdybos pirmininkas

Daug tikėtasi
K. BLAŽEVIČIUS

Partizanų laikraštėlyje Laisvės žvalgas 
(1945.VIII. 16, nr. 5), nagrinėjant priežastis, 
atvedusias prie valstybės žlugimo 1940-ai- 
siais, rašoma: “1918-1923 m. laikotarpiu lie
tuvių tauta, pradedant jaunais moksleiviais 
ir baigiant senais ūkininkais, darbininkais ir 
inteligentais, aukojo savo gyvybes, turtą, 
kad tik galėtų atkurti Nepriklausomą Lietu
vą. Niekas nežadėjo ir nemokėjo jiems turtų 
už tą auką, už tą vargą, kurį jie paaukojo at
gimstančiai Lietuvai. Be ginklų, be karinio 
mokslo, be reikalingiausio materialinio ap
rūpinimo jie stojo prieš daug galingesnius 
priešus ir laimėjo. Jų, pirmųjų savanorių ko
votojų, kraujas, gyvybės padėjo tvirtus pa
matus Nepriklausomai Lietuvai, tik reikėjo 
dabar gerų vadų, gerų darbininkų, kad ant 
šio tvirto pagrindo būtų pastatytas tvirtas 
statinys.

Deja, nuo pat pirmųjų metų prasidėjo 
ne tik Naujosios Lietuvos kūrimas, bet ir 
griovimas. Prasidėjo varžybos ne tik val
džios viršūnėse, bet net ir žemiausiuose 
sluoksniuose. (...) Norint gauti tarnybą ar 
darbą, atitinkamą išeitajam mokslui ir išsi
lavinimui, reikėjo turėti gerą “dėdę” ar 
“tetą” arba bent gerai pūsti į “tautišką patri
otišką dūdą”. (...)

O ką veikė tikrieji savanoriai? Jie arba 
pureno žemę, prakaitu uždirbdavo sau ir vi
siems duoną, arba tenkinosi sąžiningu pa
reigų atlikimu menkose tarnybėlėse, jie ty
lėjo visą laiką, (...) nedejavo, kai antstolis 
vedė iš tvarto už ragų paskutinę karvutę, ta
čiau giliai širdyse išgyveno tą laisvę Tėvynės 
žlugimą. (...) “Ponai” gražiai mokėjo puo
tauti, mūrus statyti, dvarus pirkti, gražiai

mažai pasiekta
mokėjo kalbėti, jog jie yra tikrieji patriotai, 
jog jie aukojo visas jėgas Tėvynei. (...) O tuo 
tarpu tikrasis Lietuvos sūnus turėjo tylėti, 
ploti rankomis anam kalbant ir nešti sunkų 
gyvenimo jungą.

Kas prisimena anuos laikus, tas neabe
jotinai pripažins, kad “Smetonos laikų” kri
tika teisinga. Kas mąsto mūsų dienomis, tas 
turėtų pripažinti, kad su nežymiais niuan
sais istorija kartojasi. Mūšų dienomis muzi
ką užsakinėja ne “pučiantys į tautišką dū
dą”, bet buvę okupantų talkininkai eksko- 
munistai, įsitaisę valstybės valdymo institu
cijose ir laikantys savo rankose ekonomikos 
valdymo svertus. Jie, ekskomunistai, buvu
siems savo vienminčiams, okupantų talki
ninkams, šiandien atlieka “dėdžių” ir “tetų” 
funkcijas, stumdami juos į geriausius valsty
binius postus, kurie neprieinami tikriesiems 
patriotams - buvusiems laisvės kovotojams,' 
tremtiniams ir politiniams kaliniams bei jų 
vaikams, doriems žmonėms.

Valdančiųjų klano pastangomis sunai
kintas tautos pamatas - vidurinioji klasė, su
kurtas skurdžių ir sąvartynų gyventojų 
sluoksnis, susiklostė siaubinga turtinė difę- 
rencija, atsirado “naujieji lietuviai” - raudo
nieji milijonieriai.

Apie socialinį teisingumą svajojo, kal
bėjo ir rašė savąją laisvos Lietuvos viziją tu
rėję laisvės kovotojai, apie jį svajojo audrin
goje Sąjūdžio veikloje dalyvavę ir laisvės 
siekę tūkstančiai mūsų tautiečių. Belieka tik 
apgailestauti, kad laisvoje Lietuvoje sociali
nio teisingumo principas ignoruojamas 15 
metų... Kas gali nuneigti, kad Lietuvai gė
dingi seimo rinkimų rezultatai nėra so
cialinio teisingumo ignoravimo rezultatas?

Esame didingos istorijos tauta ne tik laimėjimais, bet ir pralaimėjimais - 
ne tik Žalgiriu, bet ir Kražiais. (J Girnius)

http://www.rpcul.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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“Anapilio” (iš d.) ir Prisikėlimo parapijos “Aušros” sporto klubų 
jaunučiai draugiškose rungtynėse š.m. vasario pradžioje

Nuotr. R. Otto

2005 ŠALFASS-gos varžybos
(Tęsinys iš TŽ nr.7)

III-jį krepšinio turnyrą 
dėl Lietuvos ambasados tau
rės rengia Lietuvos ambasada 
JAV-se, kovo 19, šeštadienį, 
Vašingtone, DC. Informuoja: 
Alvydas Jocys, 2622, 16th 
Street, N.W., Washington, DC 
20009-4202. Tel. 202 234-5860 
ext. 126 arba neš. 202 368- 
8943; ei.paštas: alvydas(S)lt 
embassyus.org

ŠALFASS-gos jaunučių 
krepšinio pirmenybes rengia 
Čikagos ASK “Lituanica”, ba
landžio 23-24 d.d. Čikagoje, 

. IL. Varžybos vyks berniukams 
ir mergaitėms šiose klasėse: B 
(1989-90 m. gimimo), C (1991- 
92 m.), D (1993-94 m.), E (1995- 
96 m.) ir F “molekulių” (1997 
m. gim. ir jaunesnių). Infor
muoja: dr. Donatas Siliūnas, 
5116 Illinois Ave., Lisle, IL 
60532-2014, USA. Tel. 630 
852-3204; Fax: 630 852-4026; 
ei. paštas: dsiliunas@ aol.com

ŠALFASS-gos plaukimo 
pirmenybės numatomos ge
gužės 14 d. Klyvlande, OH. 
Vykdo ŠALFASS-gos plauki
mo komitetas^ globoja Klyv- 
lando LSK “Žaibas”. Varžy
bos vyks vyrų ir moterų, senjo- 
rų-rių ir visose berniukų ir 
mergaičių prieaugio klasėse. 
Informuoja: Algirdas Biels- 
kus, Lithuanian Center, 34251 
Ridge Rd., Apt. 408, Wil

loughby, OH 44094-2969. Tel. 
440 833-0545; Fax: 216 481- 
6064; el.paštas: Vyts C« VPA 
cct.com. Papildomas ryšys: Pi
lypas Taraška, varžybų vado
vas, tel. 440 944-7743; neš. 440 
478-8539; el.paštas: ptaraska 
@yahoo.com

ŠALFASS-gos stendinio 
(skrendančių taikinių - “Trap”) 
sportinio šaudymo pirmeny
bės įvyks gegužės 28, šeštadie
nį, Hamiltono LMŽK Gied
raitis šaudykloje, ON, Kana
doje. Vykdo ŠALFASS-gos 
sportinio šaudymo sekcija. In
formuoja: Kazimieras Deks- 
nys, 1257 Royal Dr., Burling
ton, ON L7P 2G2, Canada. 
Tel. ir faksas: 905 332-6006; ei. 
paštas: kdeksnys(a) cogeco.ca

55-sios Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynės įvyks bir
želio 3, 4 ir 5 d.d. Detroite, 
ML Vykdo Detroito LSK 
“Kovas”. Programoje - ŠAL
FASS-gos pirmenybės: a) 
Krepšinio - vyrų A, vyrų B, 
moterų ir vaikinų bei merginų 
A (1986 m. gimimo ir jaunes
nių). b) Tinklinio - vyrų, mo
terų ir mišrių komandų (Co- 
Ed). Informuoja: Paulius But- 
kūnas, 15876 Marsha Street, 
Livonia, MI 48154, USA. Tel. 
248 576-9356 darbo, 734 464- 
9171 namų; faksas 248 576- 
2047; el.paštas: pab21 @dcx,com

Žinios iš Lietuvos
• Baltijos krepšinio lygoje 

(BBL) gana sėkmingai dalyvau
ja penkios Lietuvos komandos. 
BBL čempionato lentelė: 1. 
Kauno “Žalgiris”, 2. Vilniaus 
“Lietuvos rytas”, 3. Ventspilio 
“Ventspils”, 4. Talino “Ehitus- 
tooriist”, 5. Šiaulių “Šiauliai”, 
6. Klaipėdos “Neptūnas”, 7. 
Vilniaus “Sakalai”, 8. Rygos 
“Barons-LU”, 9. Valmieros “Val- 
mieras piens”, 10. Tartu “TU- 
Rock”.

• Kauno “Žalgirio” krepši
nio klubui Eurolyga paskyrė 
3000 eurų baudą už sausio 26 
dienos rungtynes. Kauniečiai 
buvo nubausti už nedraus
mingą žiūrovų elgesį.

• Prancūzijoje vykusiame 
tarptautiniame šachmatininkų 
turnyre geriausiai iš lietuvių se
kėsi Aloyzui Kveiniui. Jis tarp 
beveik 600 dalyvių užėmė 8- 
tąją vietą.

• 2005 metų į Lietuvos 
olimpinės rinktinės kandidatų 
sąrašus įtraukti 106 sportinin
kai, atitinkantys programos 
“Pekinas-2008” darbo grupės 
patvirtintus reikalavimus arba 
gavę jos rekomendacijas.

• 2005 metais Lietuvos 
sportui ir kūno kultūrai iš vals
tybės biudžeto atiteks 44.5 mln. 
litų, tai beveik 6 mln. daugiau 
nei pereitais metais. V.P.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

| ; U

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKA UZ:
1.00%Taupomoji sąskaita
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term. ind.
1.20% už 270-364 d. term. ind.
1.50% už 1
1.90% už 2
2.40% už 3
2.65% už 4
3.00% už 5 
1.25% už 1 
2.00% už 1 
2.20% už 2 
2.60% už 3 
3.00% už 4 
3.25% už 5
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.65% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.10% RRSP & RRIF 3 m.term.ind.
4.00% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.85% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

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

m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. GIC mėn. palūk.
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym.
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym.
m. GIC invest, pažym. DUODAME

• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

(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%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS

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

Cirrus

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPJ: www.parama.ca

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metu.

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, esc ols oup 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

embassyus.org
aol.com
cct.com
yahoo.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com


12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.11.22. Nr. 8

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Juozas (Joseph) NORKUS

metai namų remonto patyrimas * 
ugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 

mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo-

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto. ON M9C4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

MXrGLJTIS Parcels
^4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042

vJReguliarfis dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
ooo* 4^'

>otr ior i parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

100* 
off

KANADOS ĮVYKIAI

Valstybinei
1965 metais vasario 15 dieną Kanados 

parlamento bokšte pirmą kartą buvo iškelta 
valstybinė vėliava. Tuometinis Kanados minis- 
teris pirmininkas Lester B. Pearson, matyda
mas kylantį patriotizmą Kvebeko provincijoje 
su savo lelijos simboliu ir atsiskyrimo nuo Ka
nados idėjomis bei anglosaksų užsispyrimą lai
kytis angliškosios vėliavos, nusprendė sukurti 
visą Kanadą vienijantį simbolį. Paskelbus nau
jos vėliavos konkursą, iš 2000 pateiktų projek
tų, komitetas parinko klevo lapą, tačiau parla
mentui reikėjo kelių mėnesių priimti dabarti
nės vėliavos projektą. Mėlyni pakraščiai turėjo 
simbolizuoti du Kanados pakrantes plaunan
čius vandenynus, tačiau mėlyna yra konserva
torių spalva, tad liberalų daugumos valdomas 
parlamentas priėmė raudonos spalvos klevo 
lapą su baltu dugnu ir raudonais kraštais vėliavą.

Prie Newfoundland ir Nova Scotia pa
krančių, Atlanto vandenyne esantys naftos iš
tekliai yra panaudojami ir gautą pelną federa
cinė valdžia dalijasi su provincijomis. Kanados 
ministeris pirmininkas Paul Martin vasario 14 
d. Halifax mieste pasirašė sutartį su abiem 
provincijomis dėl pelno paskirstymo. New
foundland provincija tikisi gauti apie 2,6 bili
jonų dolerių, o Nova Scotia - 1,1 bilijoną se
kančių aštuonerių metų laikotarpyje. Žemės 
turtų pajamos yra apmokestinamos, o provin
cijos pagal “suvienodinimo” sutartį gauna tik 
tam tikrą dalį tų pajamų. Keturios kitos pro
vincijos jau pareiškė nepasitenkinimą dėl Ha
lifax mieste pasirašytos sutarties, nes ir jos no
rėtų panašių sutarčių. Ministeris pirmininkas 
mėgina derėtis su kiekviena provincija atskirai 
ir tik tais reikalais, kurie yra tai provincijai ak
tualiausi ir politiškai priimtiniausi. Ontario 
premjeras Dalton McGuinty jau dabar parei
kalavo 5 bilijonų dol. išmokų “suvienodini
mui“ išlyginti.

Teroro baimę išgyvena ne tik JAV. Kana
dos ministerio pirmininko pavaduotoja Anne 
McLellan senate gynėdažnai kritikuojamą an- 
titeroristinį įstatymą. Šis įstatymas duoda teisę 
policijos valdininkams suimti įtariamą teroris
tą be teismo leidimo ir laikyti jį areštinėje iki 
72 valandų. Ji tikino senatorius, kad šis įstaty
mas neprieštarauja žmogaus teisių ir laisvės 
konstituciniam įstatymui, tik leidžia policijai 
greičiau reaguoti teroristinių išpuolių metu. 
Pagal antiteroristinį įstatymą, nuo pat jo išlei
dimo, per tris su viršum metų buvo sulaikytas 
tik vienas asmuo ir po to šis įstatymas nebuvo 
daugiau panaudotas.

Harjit Singh, 1988 metais atvykęs iš Indi
jos, ištisus 17 metų bylinėjosi su Kanados imi
gracijos įstaigomis. Kanadoje jis pareiškė, kad 
jam Indijoje gresia pavojus gyvybei ir tuo re
miantis net šešis kartus jo byla buvo svarstoma 
imigracijos įstaigų ir teismų. Indijoje jis buvo

vėliavai 40
pripažintas kaltu prekiavęs dirbtinais pasais ir 
taip pat už bandymą prekiauti vaikais. Kana
doje jis kelis kartus teisme buvo kaltinamas 
milijono dolerių vertės kredito kortelių, pasų 
bei imigracinių dokumentų sukčiavimu. Už 
neprisistatymą imigraciniame teisme jis buvo 
suimtas. Jis skelbė, kad jo suėmimas buvo po
litiškai motyvuotas, kaltino tuometinę imigra
cijos ministerę Judy Sgro už ėmimą neteisėtų 
pinigų ir pagalbos rinkiminėje būstinėje. Imi
graciniame teisme trys atstovaujantys advoka
tai atsisakė ginti Singh reikalus, nes iš jo gavo 
prieštaraujančius parodymus. Už šmeižtą Sgro 
iškėlė civilinį 750,000 dol. ieškinį. Singh vasa
rio 2 d. buvo ištremtas Indijon.

Ontario provincijoje yra didelis gydy
tojų trūkumas. Kai kurios vietovės šį trūkumą 
nori papildyti užsienyje mokslus baigusiais gy
dytojais. Pagal imigracijos ministerį Joe Vol
pe, tie gydytojai turi pasižadėti kelis metus 
dirbti su vietiniais gydytojais, išlaikyti egzami
nus ir pasirašyti sutartį dirbti jiems nustatytose 
vietovėse. Tai jau daroma kai kuriuose Onta
rio provincijos miesteliuose.Yra nustatyta, 
kad daugelis ateivių Kanadoje dirba ne savo 
specialybėje ir kad jų pajamos yra žymiai ma
žesnės, negu Kanados vidurkis toje srityje. Ti
kimasi, kad pagalbinės informacijos dėka dau
gelis ateivių, dar prieš atvykdami, galėtų pra
plėsti savo išsilavinimą ir geriau prisitaikyti 
prie šio krašto reikalavimų ir darbo paklausos.

Ontario ligoninės ir slaugos namai pra
turtės naujais įrengimais ir gydymo priemonė
mis. Provincijos sveikatos • ministeris George 
Smitherman paskyrė 340 mil. dolerių ligonių 
saugumo, tyrimo ir analizės aparatų įsigijimui 
ir laboratorijų patobulinimui. Tai stambiausia 
suma, skirta medicinos įrangų patobulinimui 
Kanadoje. Sekančiais metais federaciniame 
ižde numatyta skirti papildomai 193 milijonus 
dol. Ministerio potvarkiu fizioterapija išimta 
iš sveikatos draudimo. Nuo balandžio mėn. 1 
d. už šias paslaugas turės mokėti patys ligoniai.

Kyoto protokolas įsigaliojo nuo vasario 16 
d. Pagal parlamente pateiktus duomenis, Ka
nados įsipareigojimai sumažinti į orą išmeta
mų teršalų’ kiekį 20% yra nevykdomi ir yra net 
padidėję 20%. Aplinkos apsaugos ministeris 
Stephane Dion pripažino, kad dabartiniai pla
nai sumažinti oro taršą yra nepakankami, to
dėl yra ruošiami paveikesni. Pagal Albertos 
parlamentarą Bob Mills, kiekvienam gyven
vietės savininkui Kanadoje, Kyoto protokolas 
metams kainuos papildomai apie 3000 dol. 
Elektros gamyba alyva ar anglimis, šildymas ir 
labiausiai transporto priemonės yra didžiausi 
oro teršėjai. Visi sutinka, kad viešojo susisieki
mo priemonės yra viena iš išeičių taršai 
sumažinti, deja Kanadoje valdžia nerodo ini
ciatyvos tam įgyvendinti. AKV

Skaitytoj ai pašT^koI

PAMINKLAS PARTIZANAMS
Darbėnų miestelis yra Žemaitijoje - tarp 

Kretingos ir Skuodo. Šio miestelio vidurinėje 
mokykloje Stanislovo Burbos įrengtas jau dau
gelį metų veikia Lietuvos laisvės kovų (45-53 
m.) partizanų muziejus. Dabar vyksta darbai, 
kad Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 
sukakčiai - 2005 m. liepos 6 d. — būtų pašven
tintas paminklas Darbėnų miestelyje šiose apy
linkėse kovojusiems “Kardo” rinktinės partiza
nams prisiminti, pagerbti. Kaip projekte mato
si, pačiame paminkle bus pavaizduotas kardas.

Visi lietuviai kviečiami į paminklo pašven
tinimo iškilmes. Projektui ir darbams vadovau
ja Stanislovas Burba (Aušros g-vė 3, Darbėnai,

Kretingos raj., Lithuania. Tel. 00370 445 56390). 
Pinigams pervesti sąskaitos nr. LT 2240100418 
00109787. Ši sąskaita yra banke NORD/LB, 
Kretinga, Lithuania. St. Burba, Darbėnai

JAME VISKO RANDI
Sveikinu Tėviškės žiburių redakciją ir visus 

darbuotojus su Naujais metais ir su nauju for
matu, kuris yra mažesnis ir daug patogesnis 
skaityti. Malonu matyti ir “Jaunimo žodį”, ra
šomą paties jaunimo. Labai įdomus. Tėviškės 
žiburiuose randi visas žinias apie Tėvynę Lie
tuvą ir apie visus lietuvius,-gyvenančius visame 
pasaulyje. Ačiū už mielą laikraštį.

O. Ziminskienė, Winnipeg, Man.

f ATS IŲ STA PAmTnEtTP
Antanas Tyla, LIETUVA PRIE VASARIO 

16-OSIOS SLENKSČIO. Redaktorės: Jadvy
ga Kardelytė, Liuda Sidarienė. “Katalikų aka
demijos” leidykla (Pilies 8, Vilnius). Vilnius, 
2004 m., 216 psl.

METRAŠTIS XXIV Lietuvių kata
likų mokslo akademija. Spaudai parengė: J. 
Kardelytė, L. Sidarienė. “Katalikų akademi

jos” leidykla (Pilies 8, Vilnius). Tiražas - 300, 
Vilnius, 2004 m., 452 psl.

METRAŠTIS XXV. Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. Spaudai parengė: J. Kar
delytė, L. Sidarienė. ^‘Katalikų akademijos” 
leidykla (Pilies 8, Vilnius). Vilnius, 2004 m., 
692 psl. Tiražas - 300.
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į SKAUTŲ VEIKLAI

• Šių metų sausio 7-9 d., 
Romo Kalanto skautų vyčių 
būrelis praleido savaitgalį 
“Romuvos” stovyklavietėje. 
Jau daug metų skautai vyčiai 
išvyksta į šaltą šiaurės gamtą 
žiemos iškylai. Ir šiais metais 
nemažas skaičius vyčių ir vyčių 
kandidatų suvažiavo ir labai 
smagiai praleido dvi dienas. 
Buvome laimingi, kad oras bu
vo puikus. Šalčio buvo nedaug, 
bet sniegas buvo labai gilus ir 
naktį dar truputį pasnigo. Bet 
kokia būtų žiema be sniego? 
Gaila, mes neturėjome sniego 
batų, nes jie tikrai būtų tikę. 
Sniegas buvo tiek minkštas ir 
gilus, kad daugiau klimpome į 
sniegą negu ėjome pirmyn. Iš 
Toronto išvažiavome anksti 
šeštadienio rytą, ir be jokių 
kliūčių atvykome į “Romuvą”, 
kur mūsų laukė daug darbo. 
Pakelėje palikę automobilius ir 
užsidėję kuprines ant nugarų, 
pradėjom kelionę į pastovyklę. 
Ši kelionė, kuri vasarą norma
liai užtrunka 10 minučių, lipant 
per sniegą ir kartais krentant 
atgal, užtruko trigubai. Tikrai 
nustebome, kad tiek daug snie
go buvo. Na, po ilgos kelionės 
buvo gera mankšta. Pagaliau 
pasiekę pastovyklę, truputį pa- 
ilsėjom ir kibome į rimtą dar
bą. Radom giliai užsnigtą pa

stovyklę, ir mišką. Atkasę pa
stovyklę ir pasiruošę nakvynei, 
pasiraitojom rankoves ir lipom 
į kalną ieškoti malkų. Malkų 
miške radome daug, bet buvo 
labai sunku jas atkasti ir per tą 
gilų sniegą nuvilkti į pastovyk
lę. Po dienos darbo buvome la
bai pavargę, bet su linksma 
nuotaika, atlikome darbą ir 
buvo laikas užkąsti. Užsikūrę 
laužą pagaliau galėjome atsi
sėsti ir pailsėti.

Pavalgę skanią vakarienę, 
visi susėdę aplink laužą laukė
me nakties. Naktį dangus pasi
puošė žvaigždėmis. Mes visi at
sigulę sniege nustebę stebėjom 
žvaigždynus. Buvo be galo gra
žus vakaras: gamtos tyla, snie
gas, žvaigždės. Visą naktį pra
leidome prie laužo bendrauda
mi ir gėrėdamiesi “Romuvos” 
ramybe. Sekantį rytą pabudę, 
niekas nenorėjo keltis iš šiltų 
miegmaišių.

Nors miegojome barakuo
se, visvien žiemos šaltukas mus 
prigriebė. Išsivirę pusryčiams 
avižinių dribsnių košės paval
gėme ir pradėjome ruoštis ke
lionei atgal į namus. Mes lai
mingi, kad mūsų iškyla gerai 
pavyko, ir tikimės grįžti kitą 
žiemą. S.v. J. Didžbalis,

Toronto raj. skautų vyčių 
būrelio vadas

Romo Kalantos skautų vyčių būrelis žiemos iškyloje sausio 7-9 d.d. 
“Romuvoje” Nuotr. J. Didžbalio

• V.s. Romas Otto vasario 12 d. Prisikėlimo parapijos ka- 
vinėje vedė vadovų kursus, kuriuose dalyvavo ne tik vietiniai 
vadovai bet ir Hamiltono tuntininkas s. Gailius Senkus su sa
vo padėjėjais. Diskusijų ir idėjų buvo daug. R. Otto jau antrą 
kartą veda šiuos kursus.

• Primename visiems tėveliams apie tradicinę skautų 
“Kaziuko” mugę, kuri įvyks kovo 6 d. Anapilio salėje. Visi 
renkasi 8 vai. ryto.

• Sueiga bus kovo 5 d. Maironio mokykloje po pamokų. 
Anksčiau planuota sueiga kovo 19 d. atšaukta, nes dar vyksta 
mokyklų atostogos.

• Praėjusį savaitgalį jūrų skautų “bebriukai” su vadovais 
ir tėveliais sėkmingai stovyklavo “Romuvos” stovyklavietėje. 
Nors buvo šalta, daug buvo nuveikta, išmokta ir visi grįžo su 
įdomiais įspūdūiais.

• “Romuvos” valdyba dėkoja K Asevičiui už $500 auką 
stovyklavietei.

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

Kelionės j 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.
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums 

nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

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

^JAUNIMO ŽODIS
Vasario 16-tosios prasmė

Rašo Maironio mokyklos 8-to skyriaus mokiniai

KLJS ir Toronto universiteto liet, studentų draugijos nariai vasario 19 d. surengė užsiėmimus 
tautinėmis temomis Toronto Maironio mokyklos mokiniams Vasario 16-tosios proga. KLJS 
pirmininkas Saulius Simonavičius aiškina vaikučiams apie žaidimų eigą Ntr. J. Puodžiukaitės

Prieš daug metų Rusija bandė užimti Lie
tuvą. Neleido mokytis, skaityti ar kalbėti lietu
viškai. Rusai norėjo surusinti Lietuvą. Bet Lie
tuva nenorėjo, žmonės spausdino laikraščius ir 
knygas prūsų mieste Tilžėje. Drąsūs žmonės 
nešiojo knygas visiems, kurie norėjo. Kai skaitė 
ar mokėsi lietuviškai, jiems reikėjo slėptis, kad 
niekas nepagautų. Mokytis lietuviškai buvo 
draudžiama ir būtų suimti iš namų ir areštuoti. 
Daug tų, kurie nešiojo tas knygas, vadinami 
knygnešiai, buvo užmušti, nes buvo pagauti su 
lietuviškom knygom. Vasario 16 d. 1918 m. Lie
tuva paskelbė nepriklausomybę, kad ji - nepri
klausoma valstybė. Lietuvos atstatymas prasi
dėjo, naujus namus, modernias mokyklas statė. 
Bet džiaugsmas neilgai truko - 1940 m. birže
lio 15 d. Lietuva vėl buvo užimta rusų. Kova vėl 
prasidėjo. Lietuva nepasidavė ir kovo 11 d. 
1990 m. Lietuva vėl paskelbė nepriklausomy
bę, ir iki šiandien Lietuva yra stipri ir laisva!

Rasa Siaučiūnaitė
* * *

Kiekviena tauta trokšta laisvės, nepriklau
somo gyvenimo. Lietuva buvo sukūrusi didelę 
valstybę. Jos žemės 14-15 amžiuje ėjo nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros. Tada Lietuva turėjo 
daug priešų. Per šimtmečius Lietuva išgyveno 
sunkių laikų ir daug iškentėjo. Rusai norėjo, 
kad lietuviai užmirštų savo kalbą, tikėjimą ir 
kad lietuviai pasidarytų rusais. Rusai neleido 
vaikams eiti į lietuvišką mokyklą ir uždraudė 
spausdinti lietuviškas knygas ir laikraščius. Tas 
draudimas užtruko 40 metų, bet lietuviai nepa
sidavė. Prūsų mieste Tilžėje spausdino lietuviš
kas knygas ir laikraščius, kuriuos knygnešiai 
nešdavo į Lietuvą. Jų darbas buvo labai pavo
jingas ir sunkus. Daug knygnešių savo galvas už 
knygas paguldė.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba Vil
niuje paskelbė Lietuvą neprik
lausoma valstybe. Lietuva at
sikūrė ne tokia didelė kaip se
niau, bet ji vėl buvo savaran
kiška. Lietuva pradėjo iš nau
jo augti. Daugiau lietuviškų 
mokyklų atsirado ir visi dabar 
galėjo lietuviškas knygas lais
vai skaityti. Lietuva padarė to
kią nuostabią kultūrinę, eko
nominę ir politinę pažangą, 
kad net svetimi kraštai stebė
josi. Tik 22 m. praėjo ir 1940 
m. birželio 15 d. Lietuvą vėl 
pavergė rusai. Ir vėl lietuviai 
kovojo už savo laisvę ir nepa
sidavė Rusijai.

Violeta Pečiulytė

* * *
Mūsų pasaulyje kiekvienam žmogui svar

biausias dalykas yra laisvė. Laisvė yra ko mes 
visi labiausiai norim, už ką mes kovojame kiek
vieną dieną. Prieš keturiolika metų Lietuva bu
vo antrą kartą paskelbta laisva. Pirmą kartą bu
vo 1918 m. vasario 16 d. Tą dieną Kanadoje, 
Amerikoje ir Lietuvoje visi lietuviai, maži ir di
deli - švenčia. Būna visokių įdomių dalykų. Bū
na minėjimai, dainos, šokiai ir Lietuvos himnas 
būna giedamas. Per minėjimus mes turime at
siminti visus žmones, kurie mirė kovoje už mū
sų tėvynę. Tie žmonės, kurie bandė mūsų kalbą 
ir knygas - mūsų žodžius išlaikyti yra tie žmo
nės, kuriuos mes turime minėti. Jie turėjo taip 
tyliai ir sunkiai dirbti, kad rusai nesužinotų. Tik 
pagalvokite, kaip būtų jei šiandieną - mes ne
galėtume rašyti tų gražių ir brangių žodžių mū
sų tautos kalba. Todėl šią dieną mes turime 
atsisėsti ir pagalvoti, kaip jie sunkiai dirbo ir 
mes turime atsistoti ir stipriai pagiedoti Lietu
vos himną, nes tie žodžiai yra svarbiausi mūsų 
gyvenime. Atsiminkite, būkite laimingi per va
sario 16 d. ir žinokite, kad mes esam lietuviai.

Rūta Rudminaitė
* * *

Vasario šešioliktoji yra linksma diena vi
siems lietuviams. Yra diena, kada visi lietuviai 
švenčiame ir dainuojame, nes Lietuva yra lais
va valstybė. Lietuva 22 metus buvo kontroliuo
jama rusų. Mes negalėjom skaityti arba rašyti 
lietuviškai. Mes turėjom eiti į rusiškas mokyk
las ir kalbėti rusiškai. Šie laikai buvo labai blo
gi. Todėl mes turime kalbėti lietuviškai ir eiti į 
lietuvišką mokyklą ir visą laiką būti laimingi, 
kad mes esame lietuviai.

Daina Šimkutė

Grupė mokinukų Maironio mokykloje dalyvavo KLJS ir 
TULSD surengtuose Vasario 16-tos užsiėmimuose vasario 19 d.

Nuotr. J. Puodžiukaitės
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AtA
TEKLEI SEKONIENEI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ADOLFĄ, 
gimines bei artimuosius ir drauge liūdime -

V. E. Abramavičiai V E. Krikščiūnai
B. Ignatavičienė A. L Kusinskiai
M. Juozaitienė M. Laurinavičienė

A. Vitkienė

AtA
RŪTAI VAŠKEVIČIŪTEI-STANKIENEI 

mirus,
jos vyrą dr. PAULIŲ, tėvus ALDONĄ ir JONĄ 
bei visą šeimą giliai užjaučiame -

Vasagos “Bočių” choras

AtA
VLADUI RAMANAUSKUI

mirus,

jo žmoną ALVINĄ sūnų STASĮ su šeima, dukras

- VITALIJĄ ir DANĄ su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame -
Ona, Viktoras,

Linas, Darius, Vilija 
Narušiai

PADĖKA
AtA

ELZBIETA AŽUBALIENĖ
mirė 2004 m. gruodžio 7 d.

- Dėkojame Prisikėlimo ir Lietuvos kankinių 
parapijos kunigams už aukotas gedulines Mišias 
gruodžio 10 d., vargonininkei už muziką ir giedo
jimą, šeimininkei už paruoštą maistą.

Nuoširdi padėka visiems, kurie lankėsi laidotu
vių namuose ir dalyvavo laidotuvėse, atsiuntė gėlių, 
užprašė Mišias ar aukojo “Labdarai”. Atsiprašome 
tų, kuriems nespėjome asmeniškai padėkoti.

Visada prisiminsime Jūsų gerumą -
dukros Stasė ir Miliutė

AtA
RŪTAI VAŠKEVIČIŪTEI-STANKIENEI 

mirus,
su giliu liūdesiu užjaučiame vyrą dr. PAULIŲ, vaikus 
- ELENUTĘ, DAIVĄ MATĄ, JUSTINĄ, AUDRĄ 
ir LAURĄ, tėvus ALDONĄ ir JONĄ 
VAŠKEVIČIUS, seserį DALIĄ bei brolį JONĄ.

v

L J. Birštonai, L. C. Javai,
M. Juozaitienė, O. Senkuvienė

A.a. Vlado Ramanausko 
atminimui Danutė Vaidilienė 
Vėžiu ir. džiova sergantiems vai
kučiams Lietuvoje aukojo $20. 
M.P.

A.a. Vlado Ramanausko 
atminimui pagerbti Tėviškės ži
buriams aukojo: $300 - S.B. 
Yokubyiiai; $200 - G. Kuzmie- 
nė; $100 - I.J. Nacevičiai, B. 
Rovienė; $50 - A.B. Matulai
čiai, A. Kerberienė, R. G. Pau- 
lioniai, S.V. Aušrotai, J. Valiu- 
kienė, L. Daunienė, V.N. Lia- 
čai, A. Vitkienė, J. Petronis; 
$45 - B.T. Stanuliai ir šeima; 
$30 - S. V. Vaštokai, V.P. Jankai
čiai; $25 - V. Liuima, B.M. Kuš- 
likiai, V.V. Paškai, V. Jasinevi- 
čienė, R.J. Karasiejai, V.M. 
Vaitkevičiai; $20 - LA. Jurcevi- 
čiai, A. S. Petraičiai, G. B. 
Trinkai, P. A. Adomaičiai, D. 
Zakarevičienė, D. Barkauskie
nė, V.L. Sendžikai, J.B. Akelai
čiai, S.J. Andruliai, P. B. Sapliai, 
A.A. Vaičiūnai, E.R. Stravins
kai, K Manglicas, D.L. Garba- 
liauskai, A.K. Pajaujai, B.Č. Jo
niai, A.R. Bražukai, I. Kairie
nė, I.A. Žemaičiai, V.S. Piečai- 
čiai, V.L. Štuikiai, KJ. Jano- 
wicz (Dambaras), V.B. Vytai; 
$10 - B. Romeikienė, R.L. Gry
bai, A. Ranonienė. Aukas su
rinko: Birutė Kazlauskaitė, Bi
rutė Matulaitienė ir Monika 
Povilaitienė. .

A.a. Vlado Ramanausko 
atminimui pagerbti Slaugos 
namams “Labdara” aukojo: 
$100 - E.O. Spudai, W. Žu
kauskas; $50 - R. Girdauskas, 
AA. Kilinskai, J. Valiukienė, V. 
A. Adomoniai, A. Urkis, L. 
Hayter, M. Tbvel; $40 - L. Ado
monis; $30 - L. Balsienė; $25 - 
G. O’Flanagan, D.L. Celper, Z.
I. Ručinskai, T. Lasiuk ir M. 
Carruthers, dr. J. ir A. Sungai- 
los, P.Z. Linkevičiai, D. Žu
kauskas; $20 - J. Burda, R. 
Stravinskas, O.L. Rimkai, A. 
M. Pranevičiai, V. Skukauskas, 
M.J. Zubrickai, V. Paulionis, J.
J. Zenkevičiai, V. Vingelis, J. 
Pacevičienė, A. Valadkienė, R. 
Celejewski, P. Low, J. Yeaman, 
D.A. Zakarevičiai, D.A. Col- 
boume, L. Jasys, J. Macijaus
kienė, A. Augaitienė, S. Griga
liūnas, E. Benetienė, A.P. Ski- 
landžiūnai, D.R. Sondos; $10 - 
Z.J. Klevinai, J. Vanagienė, E. 
Sargautienė, R. Bakevičienė.

Aukas surinko: Birutė Ma
tulaitienė ir Monika Povilai
tienė.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE
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Vasario 16-to s minėjimas, 
surengtas KLB Toronto apylin
kės valdybos Anapilyje, Missis- 
saugoje vasario 20 d., sulaukė 
pilnos salės žiūrovų. Jie gėrėjosi 
“Aro”, “Dainos” “Angeliukų” ir 
“Gintarėlių” jungtinėmis ir at
skiromis dainomis, “Atžalyno” 
tautiniais šokiais. Įdomią pa
skaitą skaitė JAV LB pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė-Gust. Lietuvos 
ministerio pirmininko sveikini
mą skaitė ambasadorė Sigutė 
Jakštonytė, kuri taip pat įteikė 
prezidento apdovanojimus už 
nuopelnus Lietuvai Kanados 
lietuviams adv. Algiui Pacevičiui, 
Antanui Šileikai, Broniui Sapliui 
ir Rūtai Žilinskienei. Prisikėlimo 
kredito kooperatyvo visuomeni- 
ninko-kultūrininko premija pa
skirta buvusiam garbės generali
niam konsului Hariui Lapui ir jo 
žmonai Gražinai Lapienei. Susi
rinkusius sveikino Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas Liudas 
Matukas, KLB krašto valdybos 
pirmininkė Rūta Žilinskienė, 
Mississaugos burmistre Hazel 
McCallion bei parlamento narė 
Sarmite Bulte, kuri taip pat per
davė ministerio pirmininko Paul 
Martin sveikinimą.

Pabaigoje padėkos žodį tarė 
apylinkės pirmininkė Danutė 
Garbaliauskienė, kuri pakvietė 
visus vaišėms parodų salėj. 
(Plačiau kitame TŽ nr.) DIv.

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio “Gintaras” tėvų 
komitetas ir 150 gintarinių 
šokėjų kviečia visus į linksmą 
ansamblio 50-tojo gimtadienio 
koncertą “Supyniau šokių margą 
juostą”, kuris įvyks š.m. balan
džio 9, šeštadienį, 4 v. p. p. 
Etobicoke School of Arts, 675 
Royal York Rd.

Ar prisimeni, kai... kon- 
certavom, šokom ir autobuse 
dainavom? Ar prisimeni, kai..., o 
gal geriau susitikim ir tada prisi
minsim, pakalbėsim ir pasi- 
džiaugsim gražiomis ansamblio 
veiklos akimirkomis pasilinks
minime “Ar prisimeni kai”, kuris 
įvyks tuoj po koncerto Anapilio 
sodybos didžiojoje salėje. Ir ko
kių tik neturėsime staigmenų - 
žaidimai, šampanas, karšta vaka
rienė ir šokoladinis fontanas, 
muzika ir šokiai, juokas ir daina 
... Nepraleiskime tokios ypatin
gos šventės, nes ji pasikartos tik 
po 50 metų! O jei dar neįsigijote 
bilietų į šį auksinio jubiliejaus 
koncertą ir pasilinksminimą, 
paskubėkite! Bilietai į abu ren
ginius tik $50. Juos galima už
sisakyti pas J. Vingelienę tel. 416 
233 - 8108.

Primename, kad kovo 6, sek
madienį, 12.30 v.p.p. Kanados 
lietuvių muziejuje-archyve bus 
atidaroma paroda, skirta an
samblio 50-mečiui. Būtinai ap
lankykite šią parodą, kurioje gal 
rasite save, savo vaikų, pažįstamų 
ar draugų nuotraukose sustingu
sias šypsenas, šokio judesį, 
įamžintą “Gintaro” istoriją.

I AUKOJO
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS

A.a. Teklės Sekonienės 
atminimui, užjausdami jos vyrą 
Adolfą, $100 aukojo Bronius ir 
Ona Sergančiai, $50 - Birutė 
Petrušaitienė.

A.a. Kleopo Dalindos mir
ties prisiminimui Bronius ir Ona 
Sergaučiai aukojo $300.

A.a. Vlado Ramanausko 
atminimui, užjausdami jo žmoną 
Alviną, dukras Daną ir Vitaliją, 
sūnų Stasį ir jų šeimas, $50 auko

jo Irena Jakimavičiūtė, E. S. 
Kėkštai, T. V. Sičiūnai, J. P. Ada- 
moniai, V. Balsienė; $25 - 
JJ.Šarūnai; $20 - V. B.Palilioniai.

A.a. Rūtos Vaškevičiūtės- 
Stankienės atminimui, užjausda
mi jos vyrą, dukras, sūnus, tėvus 
- Aldoną ir Joną Vaškevičius, 
seserį bei brolį, $30 aukojo A. 
Ramanauskienė; $25 - S. J. 
Andruliai, J.J. Šarūnai.

A.a. Pauliui Augėnui mirus 
Lietuvoje, užjausdami jo sesutę 
Liną Karbūnienę, Bronius ir Ona 
Sergaučiai aukojo $50.

A.a. Povilo Liutkaus atmini
mui pagerbti Birutė ir Justinas 
Stankai aukojo $100.

A.a. Jadvyga Rukšienė savo 
palikime Tėviškės žiburiams 
paskyrė $1,000.

A. a. Ilonai Janeliūnaitei- 
Smalenskienei mirus, užuojautą 
reikšdami dukrai Onutei, mamai 
Marijonai ir šeimai, Janina ir 
Juozas Šarūnai aukojo $25.

A. a. Vytautui Marcinke
vičiui mirus, reikšdami nuošir
džią užuojautą žmonai Onutei ir 
šeimai, J. J. Šarūnai aukojo $25.

1 metams - 2.65%
5 metams*- 4.00%

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

PARAMA TEL: (416) 207-9239

* 2 metų RSP nuošimtis yra 2.75%, ne 4% kaip paskelbta TŽ nr. 7

Lietuvos seimo narys JULIUS 
DAUTARTAS kalbės Kovo 11 - 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimuose Hamiltone 
kovo 19 d. ir Toronte kovo 20 d.

M-----------------------------------------------------Toronto lietuvių jaunimo ansamblio
|| “GINTARAS” .fe

II JUBILIEJINĖ PARODA Įįį
Kanados lietuvių muziejuje-archyve

[M M
ATIDARYMAS:

|^j š.m. kovo 6, sekmadienį, 12.30 v.p.p.
...........

I
 Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" f

skautų tuntai kviečia visus atsilankyti šių metų'

KAZIUKO MUGĖJE I
ANAPILIO SALĖJE J

kovo 6, sekmadienį, 9 v.r. atidarymas
Bus skanumynų, rankdarbių, žaidimų ir loterijų. j

Skautai galąs peilius profesionaliu būdu. 1
Kviečiame visus atvykti ir paremti skautų veiklą.

THINKING OF SUMMER ALREADY?
Going home? Visiting friends and family? You should. Finnair’s Direct Summer Rights from Toronto to Helsinki and beyond between June 9th 
and September 8th, 2005 are on sale now! Call your travel agent to book today! Finnair also provides year-round service from New York with 
many convenient connections from Canada, in addition to daily codeshare flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. to 
Helsinki and beyond. Don’t wait! Contact your travel agent now to take advantage of Finnair’s EARLY BIRD RATES!

. www.finnair.com/ca
416 222-0740 or 1 800 461 -8651

AVZ7Z7ZZZ/? a

http://www.finnair.com/ca
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TORONTO
Anapilio žinios

• Vasario 20, sekmadienį, 
šventėme Vasario šešioliktąją. 
Lietuvos kankinių šventovėje 11 
v.r. Mišiose iškilmingai dalyvavo 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa, 
KLKM dr-jos skyrius su savo vė
liavomis ir Lietuvos karininkai iš 
Borden karo bazės.

• Vasario 18, penktadienį, 
palaidota a.a. Adelė Ubeikienė, 
94 m. amžiaus.

• Gauta žinia, kad Lietuvoje 
mirė a.a. Juozas Šlenys, brolis mūsų 
parapijos choristo Vlado Šlenio.

• Už praeitų metų aukas pa
kvitavimai atleidimui nuo valsty
binių mokesčių (Income Tax) ne- 
atsiėmusiems išsiuntinėjami paštu.

• Žodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laidą jau platina 
Albina Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje.

• Gavėnios susikaupimas 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje bus vasario 
23, trečiadienį, 2 v.p.p. Susikau
pimą ves vysk. Jonas Ivanauskas.

• Gavėnios susikaupimas 
Delhi miesto Šv. Kazimiero šven
tovėje bus vasario 24, ketvirta
dienį, 3 v.p.p. Susikaupimą ves 
vysk. Jonas Ivanauskas.

• Gavėnios susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje 
vyks nuo vasario 25, penktadie
nio, iki vasario 27, sekmadienio. 
Susikaupimą ves vysk. Jonas Iva
nauskas. Susikaupimo dienų 
tvarka: vasario 25, penktadienį - 
Mišios su pamokslu 11 v.r.; vasa
rio 26, šeštadienį - Mišios su pa
mokslu 11 v.r., 4 v.p.p. bus Gavė
nios susikaupimui skirtas gies
mių koncertas, po kurio bus Mi
šios su pamokslu; vasario 27, sek
madienį — pamokslai ir Mišios 
įprasta sekmadienio tvarka. Išpa
žinčių susikaupimo vedėjas klau
sys kas dieną prieš ir po Mišių.

• Vasario 27, sekmadienį, 
- 12.30 vai. po Gavėnios susikaupi

mo Anapilyje, mūsų parapijos 
Religinė sekcija rengia pabend
ravimo su vysk. J. Ivanausku vai
šes parapijos salėje. Vaišėms bi
lietų kainos: porai - $15; asme
niui - $8; vaikams - $2.50.

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

• Mišios vasario 27, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Petrę Brokaity- 
tę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Dalią Borisevičienę; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
vasario 26, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Ireną Mačiulytę-Kunii.
Išganytojo parapijos žinios

• Vasario 27, sekmadienį, 
9.30 v.r. vyks Ekumeninės pa- 
maldos: Pamokslą sakys kun. 
Petras Šarka, OFM. Po pamal
dų bus svarbus Moterų draugi
jos susirinkimas, valdybos rin
kimai.

• Trečiadienį, kovo 2, 7 v.v. 
Ekumeninės pamaldos Prisikė
limo parapijos šventovėje. Pa
mokslą sakys kun. Alg. Žilins
kas. Remkime ekumeninį judė
jimą, atsilankykit abiejose pa
maldose.

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

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $20 aukojo C. Pakštienė (a.a. 
Teklės Sekonienės atminimui).

Šv. Jono lietuvių kapinių Ke
lių asfaltavimo vajui $200 aukojo 
A. S. Gotceitai.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė lietuvių 
pranciškonų šv. Kazimiero pro
vincijos viceprovincijolas ir Vil
niaus Bernardinų parapijos 
klebonas kun. Astijus Kungys, 
OFM. Per 10.45 v.r. Mišias gie
dojo “retkartinis” choras.

• Gavėnios metu kiekvieną 
penktadienį 6.30 v.v. yra einami 
Kryžiaus keliai. Mišios šiokiadie
niais yra aukojamos 8 v.r. ir 7 
v.v., o sekmadieniais 8, 9, 10.45 
v.r. ir 12.15 v.p.p.

• KLKM d-jos susirinkimas 
vyks šį sekmadienį, vasario 27, po 
12.15 v. Mišių parapijos salėje. V. 
Siminkevičienė demonstruos pa
vasario gėlių paruošimą stalui. 
Kitame susirinkime, kuris įvyks 
kovo 13 d., kalbės vysk. J. Iva
nauskas tema “Moters vaidmuo 
Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje.”

• Lietuvių ekumeninės pa
maldos vyks kovo 2 d., 7 v.v., da
lyvaujant visų Toronto lietuvių 
parapijų kunigams ir tikintie
siems. Pamokslą sakys Išgany
tojo parapijos klebonas kun. Al
gimantas Žilinskas. Kun. Petras 
Šarka, OFM, sakys pamokslą 
ekumeninėse pamaldose šį sek
madienį, vasario 27 d., 9.30 v.r. 
Išganytojo parapijos šventovėje.

• Metinis susikaupimas, kurį 
ves Kauno arkivyskupijos aug
ziliaras vysk. Jonas Ivanauskas, 
vyks kovo 10-13 d.d.

• Kanados lietuvių katalikų 
centras, kuriam pirmininkauja J. 
Andrulis, kviečia visus prisidėti 
prie rinkliavos, kuri bus daroma 
kovo 6 d. Katalikų bendrijos 
reikalams Lietuvoje. Šiam reika
lui aukos bus priimamos visą ko
vo mėnesį.

• Parapijos trijų paskaitų 
ciklo antroji paskaita įvyks šį tre
čiadienį, vasario 24, 7.45 v.v. 
Paskaitos tema “Naujųjų laikų 
puota.” Trečia paskaita, kurios 
tema bus “Kojų plovimas”, įvyks 
kovo 3d.

• Toronto arkivyskupijos 
2005 metų “SHARE LIFE” va
jus jau prasidėjo. Visi yra skati
nami prisidėti prie šio arkivysku
pijai labai svarbaus vajaus. Pir
moji rinkliava šiam reikalui viso
se arkivyskupijos parapijose bus 
daroma kovo 13 d.

• Parapijiečius prašom pasi
imti 2004 metų aukų pakvitavi
mus, kurie sekmadieniais yra iš
dėstyti ant stalų šventovės prie
angyje.

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 27: 8 v.r. už a.a. Vandą Bag
donavičienę, 9 v.r. už a.a. Alidą 
Groen in’t Woud, 10.45 v.r. už 
a.a. Teresę Simonaitienę, už a.a. 
Petronėlę Kavaliauskienę ir jos 
šeimos mirusius, už a.a. Tomą 
Prakapą, 12.15 v.p.p. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

SKUBIAI IŠNUOMOJA- 
MAS nuo balandžio 1 d. gražus 
3-jų miegamųjų namas (semi
detached). Užbaigtas rūsys, 
atskiras garažas su privačiu 
įvažiavimu, tiesioginis išėjimas 
iš kiemo į Humber upės pa
krantę ir parką. Prašoma 
$1,750 į mėnesį. Skambinti tel. 
905 731-5078.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklalapis www.tzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. 
Skaitytojai kviečiami susi
pažinti su juo ir siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu - 

tevzib@pathcom.com

Lietuvių Namų žinios
• Vasario 20 d. svetainėje 

pietavo 175 svečiai.
• “Labdaros” ir Lietuvių 

Namų valdybos posėdis įvyks 
kovo 16, trečiadienį, 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje.

• LN Vyrų būrelio narių 
susirinkimas įvyks kovo 6 d., 12 
v.p.p. LN seklyčioje.

• Vasario 27, sekmadienio 
popietės metu, A. Šarpytės studi
jos mokiniai atliks programą. 
Visi kviečiami dalyvavimu pa
remti jaunuosius talentus. Ren
gia LN Kultūros komisija.

Slaugos namų žinios
• A.a. J. Žukausko atmini

mui $100 aukojo Georgian 
Martial Arts Academy. A. a. O. 
Dumčienės, mirusios Lietuvoje, 
atminimui L. Balsienė - $20.
Maironio mokyklos žinios

• Vasario 19 d. mokyklos 
auditorijoje mokiniai atšventė 
Vasario 16-tąją. KLJS-gos ir 
Toronto universiteto lietuvių 
studentų draugijos nariai 
jiems paruošė įdomius tautinius 
užsiėmimus. Jonas Didžbalis ir 
Artūras Ramanauskas vadova- 
vo”Vasario 16-tos pamokai”, 
Lina Jaglowitz ir Vaida Simo- 
navičiūtė - krepšinio “trivia” 
žaidimui, Danielius Puzeris ir 
Julija Puodžiukaitė - spalvavi- 
mui ir žaidimams, Julija Šimo- 
nėlytė ir Rūta Samonytė - žai
dimams “Lietuvos žemėlapis” 
ir “tautinių drabužių skrynia”, 
Vaida Simonavičiūtė ir Justinas 
Tarvydas - “akrostikai” ir šiau
dinukų vėriniui; Jonas Didžba
lis ir Danielius Puzeris - “Jeo
pardy” žaidimui, Lina Jaglo
witz ir Julija Puodžiukaitė - pi
lies statybai. Nuoširdžiai dėko
jame pasišventusiems jaunuo
liams, kurie paskyrė šį šeštadie
nio rytą pabendrauti su savo 
jaunesniaisiais “tautos broliais 
ir sesutėmis”.

• Kovo 12 d. klasėse švęsi
me Velykas.

• Kovo 19 ir 26 d.d. pava
sario atostogos - pamokų ne
bus. Živilė

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopos metinis susirinkimas 
įvyks kovo 6, sekmadienį, 2 
v.p.p., Lietuvių Namų seklyčio
je. Nariams dalyvavimas bū
tinas. Kuopos valdyba

Kanados lietuvių fondo 
valdybos pirmininkas Algis 
Nausėdas darys pranešimą su 
skaidrėmis apie KLF veiklą 
vasario 27, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. Toronto Lietuvių Na
muose, 3-čio aukšto salėje. 
KLB Toronto apylinkės valdyba 
kviečia visus dalyvauti.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje 
aukojo: $60 - B. Vilkus; $50 - 
M. Barteškienė, V. Gudaitis, O. 
Juodišienė, I. Kaliukevičienė, V. 
Leverienė; $20 - E. Puodžiu- 
kienė, E. Bersėnienė. E.S.

□Zi

vertimai
ŽODŽIU ir

M RAŠTU
T*** rusų, anglų ir

prancūzų 
■■Bk.--- MB kalbomis.
Esu Ontario provincijos akre
dituota vertėja prie Teisėsau
gos ministerijos (Ministry of 
the AttomeyGeneral)

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
Tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 

Adresas: 106 Meadowbank Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Vasario 16-tosios minėjime KLB pirm. Rūta Žilinskienė su 
dainų ansambliu “Melodijai vasario 13 d. “Melodija” koncer
tuos TŽ metinėje popietėje š.m. balandžio 3 d. Toronte

Nuotr. A. Staškevičiaus
Aušros Vartų parapijos 

ŽINIOS
Aušros Vartų parapijos 

klebonas kun. R. Birbilas dė
koja visiems Gavėnios reko
lekcijų, Nepriklausomybės 
šventės bei vyskupo viešnagės 
ruošėjams ir dalyviams. Ypa
tinga padėka Br. Niedvarui už 
praktiškus rūpesčius ir Mont- 
realio miesto aprodymą vysk. 
J. Ivanauskui.

L.K. Mindaugo-Neringos 
šaulių kuopų metinis susirin
kimas bus kovo 13 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje po 11 
vai. Mišių.

Ona Griškelytė-Sabalie- 
nė, 79 m. amžiaus, mirė vasa
rio 15 d. Liko duktė Dalia, sū
nūs Linas ir Gind, sesuo ir kiti 
artimieji Lietuvoje. Mišios jos 
atminimui bus atnašaujamos 
vėliau pavasarį. D.S.

“Vaiko tėviškės namų” 
fondui aukojo: $50 - A. Jung- 
meisteris, N. Jungmeisteris, 
D. Vasiliauskienė, B. Fisher ir 
M. Gabriel; $35 - J.A. Simms, 
A. Dasys; $25 - D. Staškevi- 
čienė, E. Kerbelienė, S. Sku
čienė, J. Blauzdžiūnienė, J.C. 
Grigeliai, T. F. Engel, P.J.

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E., SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

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

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

“BALTIC TREE SERVICE”. Žie
mą yra geriausias ir sveikiausias 
laikas nugenėti medžius ir krū
mus. Nelaukit pavasario! Dar
bas garantuotas. Danius Lelis: 
647-519-2299 (nešiojamas).

REIKALINGA MOTERIS pri- 
žiurėti 11-kos mėnesių mer
gaitę Richmond Hill rajone 
nuo 2005 m. gegužės. Skam
binti tel. 905 884-0215.

IŠNUOMOJAMAS 4-ių kamba
rių butas (3 miegamieji) 4-ame 
aukšte. Pačiame Vilniaus centre 
šalia Savivaldybės aikštės bei 
Operos ir baleto teatro (tik pora 
minučių pėsčiomis iki katedros). 
Butas su baldais, šiuolaikiškai 
įrengtas ir su gražia panorama. 
Skambinti namų telefonu Vilniu
je: (011-370-52) 463691 arba mo
biliu: (011-370-68) 531241. EI. 
paštas: Mindyll@email.lt

Adamoniai; $20 - R. Pocaus- 
kienė, A.Tušienė, L. Šimonė- 
lis, J.J. Žitkai, St. Danaitis; 
$10 - A. Brilvicas. A. a. Ele
nos Dalmotienės atminimui 
aukojo: $25 — M. Jonynienė ir 
$50 (JAV dol.) M. Pužauskie- 
nė. Nuoširdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos 
Montrealio skyrius 

Šv. Kazimiero parapijos 
ŽINIOS

• Vasario 12 d., 5 v.p.p. 
vysk. Jonas Ivanauskas konce- 
lebravo Mišias su kun. Aloyzu 
Volskiu. Po Mišių vyko vaišės 
klebonijoje. Parapijiečiai džiau
gėsi proga susitikti su vysk. 
Ivanausku. Tą dieną vysku
pas, lydimas kun. Volskio, ap
lankė įdomiausias Montrealio 
vietoves.

• Metiniai parapijos pie
tūs įvyks sekmadienį, kovo 6, 
po Mišių. Parapijiečiai prašo
mi atnešti pyragų ar laimikių 
loterijai. Bilietai - $18 suau
gusiems, $8 moksleiviams nuo 
10 iki 18 metų, vaikučiams - 
nemokamai. Per Mišias gie
dos dainų vienetas “Melo
dija”. Visi Montrealio lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ar į Kanadą. Skambinti Mariui 
Rusinui tel. 416 588-2808 (ext. 
26) dienos metu.
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. *
ČESLOVO SENKEVIČIAUS 
knygą (vedamųjų rinkinį) Pen
ki taškai... galima gauti pas 
spaudos platintojus parapijose 
arba Tėviškės žiburiuose.

http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
mailto:Mindyll@email.lt

