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Kada jie ir mes bus MES?
Ką Lietuvos gyventojai žino apie išeivijos veik

lą? Nedaug. Jei ne privatūs ryšiai ar kai kurie tėvynėn 
siunčiami laikraščiai, daugeliui lietuvių išeivija - gal tik 
nežinoma sala, kai kam tik “lobių sala”?

IŠEIVIJOS spauda apie Lietuvą rašo labai daug, 
spausdina ir Lietuvoje gyvenančių straipsnius, pra
šymus, atsišaukimus, prisiminimus, nuotraukas - 
"viską. Lietuvos spaudoje apie išeiviją - beveik nieko. Iš

eiviai apie savąją veiklą parašytų ir jokio honoraro ne
sitikėtų, bet tenykščiai spaudos leidėjai mieliau skiria 
vietos saviems bendradarbiams ir kitoms temoms. Kyla 
klausimas, ar iš viso išeiviai platesne prasme kuo nors 
įdomūs Lietuvai? Į tokį klausimą, rodos, jau senokai 
buvo mėginta atsakyti - būtent, Lietuvą daugiausia do
mina išeivių turtai, palikimai. Tai nesmagi tiesa. Bet... 
skaitome spaudoje kad ir tokį kreipimąsi į išeiviją - Ky
bartų vidurinės mokyklos stogui uždengti reikia finan
sinės paramos. Panašių prašymų srautai liejasi kone 
kasdien per kraštus. O čia jau kai kurie net ir piktokai 
aiškina, kad pradėjus duoti nebus galo, o dažnai už au
kas nei ačiū, nei kvito... Truputį apsiniaukia gerų žmo
nių veideliai, nes nebežinome, kas iš tikrųjų esame, ir 
klausiame - negi išeivija jau bus pavirtusi vienu didžiu
liu “fondu”, ir tik tiek. Nuo kada ir kodėl? Gal dėl to, 
kad Lietuvoje apie išeiviją arba išdidžiai “mes be jūsų 
apseisim”, arba - nieko. Atrodo, kad per 15 metų susi
telkė daug ir įvairių klausimų žvelgiant į Lietuvą ir jos 
išeiviją.

PERNAI skaitėme plačiau skelbtą Lietuvos moks
lų akademijos nario Romualdo Grigo siūlymą 
šaukti Pasaulio lietuvių kongresą. Tokios apim
ties susitikimas tikrai būtų naudingas Lietuvai ir jos iš

eivijai, kuri vis didėja. Nemažai abipusės naudos būtų 
ir įsteigus prie Lietuvos vyriausybės departamentą išei
vijos lietuvių reikalams. Tai pernai siūlė vienas aukštas 
Lietuvos vadovybės pareigūnas. Tuo reikalu atgarsio 
beveik nesusilaukta, gal ir dėl to, kad Lietuva tada buvo 
užsiėmusi kitais svarbiais vidiniais reikalais? Kas bebū
tų, kokia valstybės ateitis besiformuotų, išeivija gana 
sparčiai didėja. Viltys, kad išvykstantys iš tėvynės, užsi
dirbę pinigų sugrįš, dar miglotos. Jos turbūt tokios ir 
liks, nes yra žmogiška ką naudingesnio atradus naudo
tis ir nebegrįžti į blogesnes gyvenimo sąlygas, nepaisant 
to, kad gimtosios žemės trauka kurį laiką stipri. Di
dėjant išeivijai plečiasi lietuvija, tarsi pati Lietuva didė
ja, greitai galinti pavirsti nebe teritorija, bet po pasaulį 
išsisklaidžiusių tėvynainių junginiu. Tokio, kad ir ne
įprasto, virsmo belaukiant reikėtų rimtai tam ruoštis. 
Greitai dings pasenęs klausimas, kas ir kodėl iš tėvynės 
išvyko, kas geresnis - pasilikęs ar išvykęs, kas daugiau 
bendram labui padarė, tie ar anie. Auga kiti žmonės, 
keičiasi laikai ir daugelio pažiūros į gyvenimą ir žmo
gaus nuopelnus. Žmonių judėjimas ir išsisklaidymas 
greitai nebus vien tik demografinis klausimas. Tokios 
vizijos rėmuose turėtume sutalpinti ir praktiškas išva
das, keliančias klausimą, kaip toliau išlaikysime lietuvy
bę ir ar ją laikysime? Č.S.

Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, Mississaugoje, vasario 20 d. Iš k.: KLB pirm. R. 
Žilinskienė, Lietuvos garbės generalinis konsulas L. Matukas, Dr. S. Čepo visuomenininko- 
kultūrininko premija apdovanoti G. Lapienė ir buv. gen. garbės konsulas H. Lapas

Nuotr. K. Baliūnaitės

Randu takelį Į Tave, Tėvyne...
Pagrindinis Vasario 16-tosios minėjimas Mississaugos Anapilyje

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 1918 m. vasa
rio 16 d. 87-sios metinės To
ronto apylinkėje atšvęstos va
sario 19-20 d.d. Toronte. Mai
ronio mokykloje šeštadienį 
mokiniams tautinėmis temo
mis užsiėmimus paruošė Ka
nados lietuvių jaunimo sąjun
gos ir Toronto universiteto 
lietuvių studentų draugijos 
nariai. Sekmadienį visose lie
tuviškose parapijose vyko pa
maldos su šventei pritaikytais 
pamokslais.

Pagrindinis minėjimas vy
ko Anapilio didžiojoje salėje 
Mississaugoje 4 v.p.p. Progra
mai vadovaujanti Nijolė Žu
kauskienė pakvietė visus atsi
stoti vėliavų įnešimui ir invo- 
kacijai, kurią atliko kun. V. 
Staškevičius, ir Kanados bei

V

Randu takelį į Tave, Tėvyne... - 7,2 psl. 
Kas tie rezervistai? - 2 psl.

Iškraiptytai pavaizduota tikrovė - 3 psl. 
Brangsta statyba Lietuvoje - 4 psl. 

Šalpos darbuotojų rūpesčiai - 5 psl.
Vaduotojai iš alkoholio vergijos - 5 psl.
Religinis ‘‘Dainavos” koncertas - 8 psl.

Pasaka “Seminaristas” - 8 psl.
Tarptautinė neįgaliųjų diena - 9 psl. 
Kanklių karalienės šimtmetis - 9 psl.

Lietuvos himnams.
Jungtinį balsų vienetą su

darę vyrų choras “Aras”, pen
sininkų choras “Daina” bei 
jaunieji “Angeliukai” (visi va
dovaujami L. Turūtaitės) ir 
“Gintarėliai” (vad. D. Grigu- 
tienės) sugiedojo Lietuva 
brangi. Po dainos Mano gimti
nė “Aras” atliko nario-choris- 
to V. Siminkevičiaus sukurtą 
Mūsų šaknys Lietuva. Kitas 
dainas - Trakų pilis, Ant kiek
vieno kalnelio, Marių paukštė 
ir Lietuva, Marijos žemė su po- 

* ezijos įtarpais dainavo choras 
“Daina”, jungtinis choras, 
“Angeliukai” ir vėl jungtinis 
choras.

Lietuvos ambasadorė Ka
nadoje Sigutė Jakštonytė per
skaitė Lietuvos ministerio pir
mininko Algirdo Brazausko 
sveikinimą, angliškai ir lietu
viškai žodį tarė Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas Liu
das Matukas.

Su paskaitininkės, JAV 
LB pirmininkės Vaivos Vėb-

raitės-Gust dar
bais supažindino 
Irena Ross. Savo 
paskaitoje V. Vėb
raitė pažymėjo, 
kad susirinkome 
Vasario 16-tosios 
proga pabūti kar
tu, pagerbti tuos, 
kurie atkūrė vals
tybę 1918 metais, 
prisiminti Didįjį 
Vilniaus seimą, vy
kusį 1905 m. Turi
me būti dėkingi 
savo seneliams ir 
tėveliams, kovoju
siems už nepri
klausomybę, vieni 
kitiems - visoms 
trims mūsų ban
goms.

Jos siūlymu,
Lietuva turėtų su
daryti ilgalaikę valstybinę 
strategiją lietuvijai pasaulyje 
puoselėti, remti savo didėjan
čią emigraciją, jos kultūrą ir 
švietimą, sudaryti jai sąlygas 
pastoviai talkinti tėvynei ir į ją 
grįžti. Lietuvių bendruome
nės privalo sudaryti kuo 
sklandžiausias sąlygas norin
tiems gyventi tautinėje bend
ruomenėje ir joje išauklėti sa
vo vaikus, imtis naujų, nepa
senusių veiksmų.

Visi lietuviai tam tikra 
prasme “atgimė” 1990-aisiais. 
Todėl visuomeniniame gyve
nime bendras projektas turi 
būti supinti skirtybes ir ban
gas į vieną sąrangą, “Toiri iš
liks kaip terpė mūsų vaikų ir 
naujai atvykstančių Lietuvos 
vaikų, ir pačios Lietuvos, tvir
tybei ir labui”.

Kalbėtoja prašė visų susi
klausymo, jungimosi į veiklą, 
ir dosnumo - nes be pinigų 
nebus ir darbų, užtikrindama, 
kad yra veiklos būdų pagal

JAV LB pirmininkė Vaiva Vėbraitė-Gust, 
pagrindinė kalbėtoja Vasario 16-tosios 
minėjime Anapilyje vasario 20 d.

Nuotr. K. Baliūnaitės
kiekvieno polinkius. Be lietu
viškos veiklos, mūsų “laimin
gumo indeksas” kristų, vaikai 
liktų be šaknų, ir Lietuvai mes 
būtume mažai naudingi.

Paskaitai pasibaigus, vai
kų choras “Gintarėliai” dai
liai atliko tris dainas Alksnio 
ugnelė, Pavasaris gimtinėj ir 
Viešpaties lelija.

KLB krašto valdybos pir
mininkei Rūtai Žilinskienei 
tarus sveikinimo žodį angliš
kai ir lietuviškai, į sceną buvo 
pakviesta ambasadorė S. 
Jakštonytė, kuri įteikė Lietu
vos prezidento dekretu skiria
mus apdovanojimus. Ordino 
“Už nuopelnus Lietuvai” Ri
terio kryžiais apdovanoti - bu
vęs KLB pirmininkas adv. Al
gis Pacevičius ir rašytojas An
tanas Šileika, Karininko kry
žiumi - Vilniaus krašto lietu
vių sąjungos išeivijoje pirmi
ninkas Bronius Saplys.

Nukelta j 2-ą psl.
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Kas tie rezervistai?
Paaiškėjo, kad Lietuvos valdžios viršūnėse tebedirba 

sovietinio saugumo KGB karininkai — rezervistai
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ

Kaip neišsisukinėtų aiš
kinantys KGB rezervistų 
statusą, visiems aišku, kad 
rezervai daromi ypatin
giems atvejams, iš ypatingų 
papildomų pajėgų, ypatin
gai lemiamai užduočiai at
likti. Pagal užduočių apimtį 
ir paskirtį papildomos pajė
gos (rezervai), būna takti
nės, operatyvinės, strategi
nės ir valstybinės paskirties.

Sąjūdžio svaiginančioje 
viršūnėje buvęs sovietinės 
Lietuvos Saugumo vadovas 
Ignatij Glazunov-Eismont 
pažadėjo išsprogdinti šią 
tautos viltį iš vidaus. Pra
ėjus 15 metų, galime pasi
tikrinti, ar jis įvykdė savo 
pažadus?

Pagal šiandienos turi
mą politinę būklę galime su 
kartėliu konstatuoti, kad 
taktinės, operatyvinės ir 
strateginės užduotys KGB 
rezervistų atliktos, o pasek
mių tauta niekaip nesu
pranta bei linkusi save kal
tinti visomis nuodėmėmis, 
kaip ir pridera doram krikš
čioniui.

O tuo tarpu inkorpo
ruoti į atsikuriančias visuo
menines ir politines organi
zacijas KGB rezervistai 
vykdė griaunamąjį darbą. 
Visos dešiniosios partijos 
buvo suskaldytos į dvi besi
riejančias dalis. O pati di
džiausia, 80,000 vienijanti 
politkalinių ir tremtinių są
junga - net į 5 dalis! O juk 
žinome, kur du pešasi - tre
čias laimi!

Operatyvinio KGB re
zervistų darbo pasekmė - 
sausio 7-13 dienų įvykiai. 
Po rugpjūčio pučo, kai bu
vo paimtas respublikos 
Saugumo pastatas ir rajoni
niai skyriai, rasti dokumen
tai patvirtino kruopštų pa
sirengimo pučui darbą, kurį 
masėse dirbo ne etatiniai 
Kgbistai, o rezervistai.

Strateginis sovietų tiks
las - inkorporuoti į ES par
lamentą savo rezervistus - 
taip pat pasiektas! Užtenka 
tik pažiūrėti kokios partijos 
Lietuvoje laimėjo daugiau

sia ir galime pasakyti tikslų 
skaičių žmonių, kas dirbs 
ne Lietuvos naudai. Pri
minsiu: 4 atstovus į euro- 
parlamentą pasiuntė Us- 
paskicho vadovaujama par
tija, 2 atstovus - Brazausko, 
2 - Landsbergio, 1 - Gent
vilo (centras), 1 - Prunskie
nės ir Pakso — 1 atstovas. 
Prie tokių skaičių neverta 
net aiškintis, kas ten turi 
slapyvardį “Marija”, o kas 
“Senis”. Skaičiai daug iš
kalbingesni, juo labiau, kad 
juos patvirtina ir pasekmės 
įstatymuose! Antai Lietu
vos Baudžiamasis kodeksas 
baudžia už vaikų tvirkinimą 
iki 14 metų, o vėliau ne! Pe
dofilija Europoje skaitoma 
iki pilnametystės.

Kai atsimename euro- 
parlamento kandidatų į va
dovus pasisakymus ir skan
dalą, kai vienas iš jų dekla
ravo savo krikščionišką po
žiūrį į šeimą, o svarbiausia 
- skandalo autorius - socia
listus (DSE), argi aišku 
kam, kokią įtaką ir kieno 
naudai dirbs lyg ir Lietuvos 
deleguoti europarlamen- 
tarai?

Va, čia tai jau KGB re
zervistų strateginiai laimė
jimai, su toli siekiančiais 
tikslais ir einančiomis pa
sekmėmis.

Na, ir belieka valstybi
nės paskirties užduotis. De
sovietizacijos sėkmingai iš
vengta, taigi vienintelė val
dančioji partija išliko ir be 
jokių nuostolių toliau val
džioje. Tiesa, kelis kartus 
persikrikštijusi “demokrati
jos” vardan suskilusi į 
daugpartinę sistemą. Bet 
pagal darbus (prichvatiza
cija, negrąžinta žemė, tur
tas, indėliai ir kompensaci
jos) viena nuo kitos niekuo 
nesiskiriančios. Taigi, visi 
buvę - nepražuvę ir toliau 
valdžioje ir šiltose vietose. 
Maža to - demokratijos 
imitacija tokia sėkminga, 
kad Lietuva priima į ES ir 
NATO. Na ką čia dar be
pridėsi? Nebent tai, kad Ig
natij Glazunov-Eismont 
įvykdė savo pažadą.

-- 1 kanapos įvykiai I—
Krašto apsaugos planas

Naujai paskirtas Kanados apsaugos vir
šininkas generolas Rick Hillier jau spėjo per
žiūrėti Kanados apsaugos planą, kuris daug 
kartų buvo gynybos ministerijos perrašytas, 
pataisytas, bet dar nepateiktas parlamentui. 
Naujasis kariuomenės vadas atmetė jam pa
teiktą planą ir su gynybos ministerio Bill Gra
ham pritarimu pasiryžęs jį naujai perrašyti ir 
papildyti naujomis idėjomis. Spėjama, kad 
naujuose planuose oro pajėgos ir laivynas bus 
daugiau kaip ramstis kariuomenei, o jos vaid
muo bus smarkiai išplėstas ir taikomas su Ka
nados pagalba kitoms tautoms, derinamas su 
diplomatine tarnyba ir tarptautine prekyba. 
Manoma, kad naujame biudžete kariuomenės 
reikalams bus skiriama trečdaliu daugiau pi
nigų nei praeitame. Gynybos ministeris Bill 
Graham pažadėjo nesiųsti kariuomenės į Ira
ką, o tuo atveju, jei to reikalautų JT, tai Kana
da mėgintų padėti, bet tik už Irako valstybės ribų.

Ontario provincija buvo sudariusi komisi
ją aukštesniojo lavinimo sistemai pagerinti. 
Jai vadovauti buvo pakviestas buvęs provinci
jos premjeras Bob Rae. Jis tikisi, kad Ontario 
provincijoje, neatsižvelgiant į finansines išga
les, bus įmanoma kiekvienam jaunuoliui lan
kyti universitetą. Jis nori tuojau pat užšaldyti 
dabartinį mokestį už mokslą, o ateityje, aukš
tosios mokyklos dirbtų pagal planą, įgaliojan
tį studentą mokytis ne pagal finansinį pajėgu
mą, bet pagal norą ir pajėgumą studijuoti. Jis 
pataria provincijai padidinti dotaciją bent 1.3 
bilijono dolerių. Jis teigia, kad jo planas užtik

rins tobulesnę, prieinamesnę ir pastovesnę 
aukštesniojo lavinimosi sistemą. Jo rekomen
dacijos yra pagrįstos apsvarsčius 2,300 pateik
tų dokumentų ir įvairiuose Ontario provinci
jos miestuose turėtų viešų susirinkimų. Šiuo 
metu Ontario aukštųjų mokyklų metinis mo
kesčio vidurkis yra 4,960 dol. Per dešimt pas
kutiniųjų metų jis daugiau nei padvigubėjo. 
Studentų sąjunga tikisi, kad Bob Rae siūlymai 
bus tinkamai įvertinti ir įgyvendinti.

Praeitos kadencijos liberalų vyriausybės 
išleisti pinigai neduoda ramybės dabartinei li
beralų vyriausybei. Tardymo komisija, vado
vaujama teisėjo John Gomery, pakvietė buvu
sį ministerį pirmininką Jean Chretien. Jis visą 
laiką teigė, kad norint palaikyti Kvebeko pro
vinciją prie Kanados, reikėjo intensyvios pro
pagandos ir finansavimo. 1995 metais valsty
bės skilimo reikalas buvo labai rimtas ir ne
daug trūko, kad Kvebeko provincijos vyriausy
bė būtų laimėjusi referendumą ir atsiskyrusi 
nuo Kanados. Tam tikslui išleistos lėšos turi 
būti pateisinamos, tačiau buvo asmenų, kurie, 
pasinaudodami proga, bandė pasipelnyti ir 
taip apgavo ministerį pirmininką, vyriausybę ir 
visą šalį. Jean Chretien ir dabartinis ministeris 
pirmininkas Paul Martin, kuris tuo metu buvo 
finansų ministeris, buvo sutarę atidėti 50 mili
jonų dolerių specialiai valstybės vienybės rei
kalams. Nesąžiningi asmenys, kurie neteisėtai 
panaudojo lėšas asmeniniams reikalams, o ne 
numatytiems projektams, turi būti nubausti.

Nukelta į 3-čią psl.

Randu takelį...
Atkelta iš 1-mo psl.

R. Žilinskienei įteiktas atminimo ženklas 
už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transat
lantinius ryšius bei pakvietimo į NATO proga.

Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo 
kasmet skiriamos visuomenininko-kultūrinin- 
ko premija, dabar vadinama Dr. Silvestro Če
po premija, šiemet KLB valdybos teikimu pa
skirta buvusiam ilgamečiam generaliniam 
garbės konsului Hariui Lapui ir jo žmonai 
Gražinai Lapienei. Kooperatyvo pirmininkui 
L. Matukui įteikus jiems piniginę premiją, H. 
Lapas pažymėjo, jog paaukos savo dalį Mažo
sios Lietuvos enciklopedijos leidybai, o G. La
pienė savo - Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Tėviškės namai” Vilniuje.

N. Žukauskienė, kartu su programos- ant
rąja vadove Silvija Juraite, pristatė Nepriklau
somybės šventės proga sveikinusius Kanados 
parlamentarus ir pareigūnus. Raštu sveikini
mus atsiuntė estų ir latvių bendruomenės pir
mininkai Avo Kittask ir Martin Sausinš, To

ronto miesto atstovė Gloria Lindsey-Luby, 
Etobicoke-Lakeshore atstovė Kanados par
lamente Jean Augustine, to paties rajono pro
vincinio parlamento narė Laurel Broton. Par
lamentarė Sarmite Bulte tarė žodį ir perskaitė 
ministerio pirmininko Paul Martin sveiki
nimą. Kaip visada lietuvių publika šiltai pri
ėmė Mississaugos burmistrę Hazel McCallion 
ir jos tartą sveikinimo žodį.

Taip pat buvo pristatyti svečiai iš Lietuvos 
- muzikė-vargonininkė Jūratė Landsbergyte, 
karininkai,’ besilankantys Camp Borden bazė
je: karo medicinos tarnybos vadas pik Leonar
das Bakaitis, karo policijos vadas pik. Itn. Sigi
tas Butkus, bendros paramos logistikos bata
liono vadas pik. Itn. Klaidas Tolys ir judėjimo 
kontrolės centro štabo viršininkas kpt. Kons
tantinas Andrejevas.

Minėjimo pabaigai Toronto lietuvių tauti
nių šokių grupė “Atžalynas” pašoko tris nuo
taikingus šokius - Landytinį, Rolenderį ir Gyva- 
tarą, o uždarymo ir padėkos žodį tarė KLB 
Toronto apylinkės valdybos pirmininkė Danu
tė Garbaliauskienė ir pakvietė visus po vėlia
vų išnešimo pasivaišinti ir pabendrauti parodų 
salėje. RSJ ' .

Lietuvos ambasadorė Sigutė Jakštonytė Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, Mississaugoje, 
įteikė ordino “Už nuopelnus Lietuvai” karininko kryžių Broniui Sapliui (kairėje), riterio 
kryžius Antanui Šileikai (viršuje) ir adv. Algiui Pacevičiui Nuotr. K. Baliūnaitės .

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

tikrovė
M. Ivaškevičiaus romane “Žali”

ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Neteisingai vertinami Lietuvos laisvės ko

votojai. Ne tik praeityje, bet neretai ir dabar. 
Nutylima arba bent nesistengiama pabrėžti, 
kad jie kovojo teisingą kovą - už savo Tėvynės 
laisvę. Neakcentuojama, kad tai buvo partiza
ninis karas - labai sunkus, nes kariauta prieš 
šimteriopai gausesnį priešą. Tasai karas ilgai 
užtruko - net 10 metų - ir buvo labai drama
tiškas. Kariavo tūkstančiai partizanų: jau 1945 
m. vasarą jų buvo apie 15,000. Labai daug žu
vo - iš viso per 20,000. Daug nukankintų, šei
mos ištremtos. Už partizanų ginamų idėjų tie
sioginį ar netiesioginį rėmimą buvo suimta ir 
įkalinta apie 186,000 Lietuvos gyventojų, iš
tremta apie 118,000. Taigi vyko šventas tautos 
karas, kurį ne tik stengiamasi nutylėti, bet ne
retai ir apšmeižti.

Per žiniasklaidą buvo diegiama mintis, 
kad visi tie, kurie žuvo nelygioj kovoj prieš bol
ševizmą, kurie gynė laisvę, tikėjimą, papročius, 
kalbą, kurie atidavė savo gyvybę už Lietuvą - 
nepragmatiški žmonės. Baisiausia tai, kad 
tokią mintį skleidė ir pedagogai. Kaip pavyzdį 
galima nurodyti daugelio pamėgtą radijo laidą 
Tiltai, kurioje 1999 m. kovo 31 d. Vilniaus pe
dagoginio universiteto docentė Kniūraitė gyrė 
sovietinę santvarką, niekino laisvės kovotojus, 
iš jų tyčiojosi: jai partizanų vadas Lukša tėra 
kvailokas vaikėzas, žmogžudys (Voruta, 1999 
m. gegužės 15 d.). Tokių ir panašių laidų, ne 
tik radijo, bet ir televizijos, buvo daug. Neatsi
liko ir spauda, net grožinė literatūra.

- Šmeižimo ir demagogijos viršūnė - Ma
riaus Ivaškevičiaus romanas Žali (išleido “Ty- 
to alba”, 2002), skirtas specialiai Lietuvos lais
vės kovotojų šmeižimui. Apie juos autorius, 
matyt, žinojo tik iš komjaunimo plepalų ir 
KGB inspiruotos rašliavos. Knygoje iš Lietu
vos partizanų tyčiojamasi be saiko. Vaizduoja
mi kaip nevykėliai, išsigimėliai. Jų vadai - gir
tuokliai, mergišiai, iškrypėliai, žmogžudžiai. 
Tai - aukščiausiais valstybės žymenimis apdo
vanotas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos Prezi
diumo pirmininkas, kuriam vieninteliam sosti
nėje pastatytas įspūdingas paminklas, kurio 
vardu pavadinta Karo akademija; Kęstučio 
apygardos kūrėjas ir pirmasis jos vadas Juozas 
Kasperavičius-Visvydas; Petras Bartkus-Žad- 
gaila ir kt. Kas gali būti niekingiau už karžygių, 
paaukojusių savo gyvybę dėl Tautos laisvės, 
šmeižimą? Pagaliau reikia būti dideliam cini
kui, kad galėtum šaipytis iš mirusiųjų, kurie 
jau nebegali apsiginti. Net labiausiai atsiliku
sios tautelės gerbia savo laisvės kovotojus.

a—j KANADOS ĮVYKIAI |«____
Atkelta iš 2-ro psl.

Kanada vis daugiau patiria nelegalių ar 
draudžiamųjų vaistų įvežimo ir išvežimo atve
jų. Apie pusę visų konfiskuotų įvežamų nar
kotinio tipo vaistų vyksta paštu, o apie trečdalį 
randama pasienio punktuose. Nors tik aštun
tadalis sulaikyta orauosčiuose, tačiau jie suda
rė daugiau nei pusę visų narkotinių vaistų ver
tės. Vakarinėje provincijoje buvo konfiskuota 
labai daug nelegaliai įvežamos valiutos. Mat 
po to, kai Kanados vyriausybė įsakė visoms fi
nansinėms įstaigoms registruoti didesnius kaip 
10,000 dol. įnašus ir išmokas, nelegali prekyba 
yra priversta atsiskaityti gryna valiuta. Perei
tais metais sulaikytų narkotinių vaistų vertė 
buvo apie 270 milijonų dol., tačiau palyginus 
su 2003 metų 600 milijonais, tas skirtumas gali 
reikšti, kad išgudrėjo narkotikų įvežėjai ir jų 
mažiau pagaunama, arba sumažėjo įvežamųjų 
narkotinių vaistų kiekis. Iki 2000 metų iš JAV 
į Kanadą įvežamų narkotikų kiekis viršijo išve
žamuosius, tačiau dabar JAV pasienio muiti
ninkai pagauna vis daugiau iš Kanados išve
žamų narkotinių vaistų, o įvežamų narkoti
nių vaistų kiekis viršija išvežamuosius į Ka
nadą. AKV

Vasario 16 šventėje Lietuvos kariuomenės 
pulko vėliava prie J. Basanavičiaus paminklo 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje 
Kaune Nuotr. S. Sajausko

lAi SAVAITĖ LIETUVOJE

Negirdėta, kad prancūzas šaipytųsi iš 
Orleano mergelės. Tik visiškai degradavęs 
žmogus, tebūnie ir rašytojas, gali taip elgtis. 
Thi — čekistų ir skrebų ideologijos palikimas. 
Autorius rodo bolševikinėje mokykloje 
įskiepyto Pavliko Morozovo mentalitetą. Juk 
išjuokiami tauriausi Lietuvos sūnūs, tautos 
žiedas, savo gyvybės kaina sustabdę Lietuvos 
kolonizavimą. Beje, laisvės kovotojai vadina
mi tikraisiais vardais, o čekistai - maskuoja
mi; jų vardai pakeisti. Tai irgi rodo nešvarias 
autoriaus užmačias.

Romane šaipomasi iš Tautos pastangų 
vaduotis iš bolševikinės vergijos. Einama su . 
tais, kurie niekina visa, kas lietuviška. Nori
ma pasėti nepasitikėjimą laisve, nepriklauso
mybe. Dangstomas! meninio novatoriškumo 
skraiste. Esą tai - netradicinis partizaninio 
karo interpretavimas, pagamintas tikriausiai 
KGB virtuvėje. Mat “nevykėliai” partizanai 
metę iššūkį “pavargusiems” rūsams jaustis 
mūsų šalyje kaip savo namuose! Tokią mintį 
gali reikšti tik asmuo, išauklėtas komunizmo 
dvasia nelietuviškoje šeimoje.

Autoriaus tikslas akivaizdus: prisidengus 
meno skraiste sumenkinti laisvės kovų reikš
mę ir pačią Lietuvos valstybingumo idėją. 
Mūsų priešams visada buvo naudingas bet 
koks saviniekos tautoje pasireiškimas. Auto
rius ištikimai tarnauja sovietinių baudėjų me
lui. Jo “meninį novatoriškumą” bene aiškiau
siai rodo romane nesibaigiantys šlykštūs vaiz
dai. Visur tik purvas ir purvas. To purvo tiek 
daug, kad susidaro įspūdis, jog situacijos rez
gamos vien tam, kad baigtųsi eiline nešvanky
be. (Zigmas Zinkevičius, Istorijos iškraipymai)

Vasario 16 šventėje studentų korporantų 
vėliava prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę Vytauto Didžiojo karo muziejaus sode
lyje Kaune Nuotr. S. Sajausko

Susitikimas Briuselyje
Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus vasario 22 
d. Briuselyje dalyvavo ŠAS 
narių valstybių vadovų susi
tikime, kuriame buvo aptar
ta tolimesnė transatlantinių 
santykių plėtra bei tarptauti
nių pajėgų dalyvavimas misi
jose Afganistane, Irake ir 
Balkanuose.

Susitikime taip pat buvo 
kalbėta apie šiuo metu vyk
domą ŠAS pajėgumų per
tvarką ir geresnį jų panau
dojimą galimoms krizėms. V. 
Adamkus pabrėžė, kad Lie
tuva dalyvaus Tarptautinių 
saugumo pajėgų (IŠAF) mi
sijos Afganistane antrajame 
etape, vadovaus vienai pro
vincijos atkūrimo komandų, 
kurių tikslas padėti įsitvirtin
ti civilinei valdžiai šioje vals
tybėje. ŠAS vadovai itin pa
lankiai įvertino prezidento 
Adamkaus ir Lenkijos prezi
dento indėlį sprendžiant po
litinę krizę Ukrainoje.

Ryšiai su Rusija
Lietuvos ir Rusijos tarp

vyriausybinės komisijos pir
mininkų - Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio Antano 
Valionio ir Rusijos transpor
to ministerio Igorio Levitino 
susitikimas įvyko vasario 20 
d. Trakuose. Švečio teigimu, 
susitikimas buvo sėkmingas, 
pavyko pasiekti kompromisą 
Rusijai labai svarbiais klau
simais. Susitinkantys Lietu
vos ir Rusijos pareigūnai ap
tars geležinkelių tarifų klau
simą ir iki balandžio vidurio 
pasiūlymai bus pateikti Tarp
vyriausybinės komisijos pir
mininkams.

Lietuva sutiko tartis dėl 
per Lietuvą vykstančių Ru
sijos tolimųjų kelionių vai
ruotojų draudimo, vežėjų iš
laidoms pakilus. Nutarta 
grįžti prie projekto 2K, ska
tinančio Klaipėdos ir Kara
liaučiaus uostų bendradar
biavimą bei konkurencingu
mo aptarimą. Rusija arti
miausiu metu sieks suvieno
dinti geležinkelio tarifus 
krovinių vežimui į Klaipėdą 
ir Karaliaučių. Ketvirtąjį 
šios komisijos posėdį numa
tyta surengti šių metų rudenį 
Lietuvoje. Ketinama suorga
nizuoti Lietuvos ir Rusijos 
verslininkų forumą.

Euras - 2006 metais
Lietuvos vyriausybė va

sario 23 d. patvirtino strate
ginius tikslus sudarant 2006- 
2008 metų valstybės biudže
tą, tarp kurių ir siekis nuo 
2007 m. įsivesti bendrą Eu
ropos sąjungos (ES) valiutą 
- eurą. Siekdama įvykdyti 
stojant į ES prisiimtus įsipa
reigojimus, Lietuva 2004 
metų birželį kartu su Estija 
ir Slovėnija prisijungė prie 
Antrojo valiutų kurso me
chanizmo (ERM-2). Lietuva 
išsaugojo iki tol buvusį lito ir 
euro santykį - 3.4528 lito už 
1 eurą.

Lietuva privalo ERM-2 
dalyvauti ne mažiau kaip 
dvejus metus ir įvykdyti nu

statytus kriterijus. Euras ga
lėtų būti įvestas 2006 metų 
antrojoje pusėje. Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas bei kiti 
pareigūnai yra pareiškę, kad 
tinkamiausia data įvesti eurą 
būtų 2007 m. sausio 1 d. Ga
lutinis daugiašalis sprendi
mas dėl euro įvedimo Lietu
voje bus priimtas ES institu
cijose.

Prezidentas Kroatijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus vasario 18 d. 
Kroatijos sostinėje Zagrebe 
dalyvavo Kroatijos prezi
dento Stjepan Mesič įvedy- 
bų iškilmėse. Tą"pačią dieną 
vyko susitikimas su Lenkijos 
prezidentu Aleksandru Kvas- 
nievskiu bei Ukrainos prezi
dentu Viktoru Juščenko, su 
kuriais aptarta tolimesnė 
dvišalių ir trišalių ryšių plėt
ra. Kalbėta apie Ukrainos 
integracijos į Europos sąjun
gą perspektyvas, jos galimy
bes bendradarbiauti su ŠAS 
(NATO).

Valstybių vadovai pa
tvirtino tolesnį trišalį bend
radarbiavimą prezidentų, 
parlamentų bei vyriausybių 
lygiu.

Seimūnų atostogos
Trys seimo nariai, kurie 

duodami priesaiką nebuvo 
atsisakę su parlamentarų 
darbu nesuderinamų parei
gų, gali netekti mandatų, 
skelbia ELTA. Seimo Etikos 
ir procedūrų komisijos pir
mininko Algirdo Monkevi
čiaus teigimu, mandatų gali 
netekti Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos frakcijos 
narys Jonas Ramonas, Libe
ralų frakcijos narė Aldona 
Balsienė ir socialdemokra
tas Algirdas Sysas.

Žemės ūkio rūmų pirmi
ninkas J. Ramonas, tapęs 
seimo nariu, išėjo ketvertų 
metų tikslinių atostogų, 
remdamasis Darbo kodeksu, 
kuris tokias atostogas numa
to valstybinėms ar visuome
ninėms pareigoms atlikti. 
Tai padarė ir profesinės są
jungos “Solidarumas” vado
vė A.Balsienė. Lietuvos pro
fesinių sąjungų konfederaci
jos pirmininkas A. Sysas 
tvirtino ėjęs šias pareigas iki 
jo įpėdinio išrinkimo vasario 
12 d. Rimvydas Turčinskas 
atliko penkias operacijas 
Marijampolės apskrities li
goninėje, pasirašęs sutartį su 
ja dėl neatlygintinų operaci
jų, tačiau ją dabar nutraukė.

Po kai kurių seimo narių 
išvažiavimo atostogų sesijos 
metu, konstitucinis teismas 
padarė sprendimą, kad sei
mo nariai galės eiti atostogų 
visi vienu metu, išskyrus sei
mo pirmininką ir jo pava
duotojus, kuriems bus nu
statyta atskira tvarka. Pernai 
priimtame nutarime numa
toma, kad seimo veikla yra 
nepertraukiama - visi nariai 
turi būti išėję atostogų vienu 
metu, tada, kai nevyksta sei
mo, jo komitetų ir kitų pa
dalinių posėdžiai. RSJ .
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Brangsta statyba Lietuvoje
Naujos statybos butai Lietuvoje išgraibstomi dar nepastatyti

AKVILĖ 
VERBLIUGEVIČIUTĖ
Pasaulio bankas per arti

miausius keletą metų Lietuvai 
numato 6% metinį ekonomi
kos augimą. Gerėjant gyveni
mo sąlygoms ir esant palan
kioms paskolų gavimo aplinky
bėms, smarkiai šoktelėjo gyve
namųjų namų kainos, todėl 
lietuviai suskubo rūpintis būs
to įsigijimu.

Nekilnojamasis turtas pas
taraisiais metais tapo labiau
siai viliojančia investicija tiek 
užsieniečiams, tiek ir patiems 
lietuviams. Per 2004 metus 
naujos statybos butai pabran
go 20-40%.

Būsto kainos kyla kasmet
Jau tapo įprasta, jog gyve

namųjų namų statyba brangsta 
kasmet. Būsto kainų pokytį 
nulėmė ryškus žemės sklypų, 
statybinių medžiagų bei darbo 
jėgos pabrangimas.

Staigiam būsto kainų šuo
liui įtakos turėjo Lietuvos įsto
jimas į Europos sąjungą. Atsi
radus galimybei legaliai įsidar
binti užsienio bendrovėse, ne
maža dalis statybininkų išvyko 
dirbti svetur, taip sudarydami 
darbo jėgos trūkumą Lietu
voje. Darbdaviai, norėdami iš
laikyti statybininkus, buvo pri
versti kelti atlyginimus ir bran
ginti statybų darbus.

Nepaisant to, pasak AB 
banko “Hansabankas” priva
čių asmenų finansavimo de
partamento projektų vadovo 
Tomo Puliko, per ateinančius 
10-15 metų Lietuvos gyven
tojų siekis apsirūpinti būstu 
bus didžiausias iš Vidurio ir 
Rytų Europos šalių. Manoma, 
kad šiemet vien Vilniuje bus 
pastatyta apie 3600 butų, ta
čiau šis skaičius nekilnojamojo 
turto rinkos anaiptol neužpil
dys. Nekilnojamojo turto spe

cialistai tvirtina, kad būstas 
per šiuos metus vidutiniškai 
dar brangs 10 - 15%.

Šiuo metu Vilniaus centre 
naujos statybos butų su daline 
apdaila kainos svyruoja nuo 
7,000 iki 10,000 litų už kvadra
tinį metrą, Antakalnio mikro
rajone - 3,500-5,500 Lt, “mie
gamuosiuose rajonuose” - nuo 
2,700 iki 3,700 litų už kvadrati
nį metrą.

Kylant butų kainoms, pro
porcingai didėja ir suintere
suotumas imti būsto paskolas. 
AB banko “Hansabankas” 
projektų vadovo T. Puliko tei
gimu, per 2004 metus Lietuvos 
bankuose buvo pasirašyta 
19,000 būsto paskolų, kurių vi
dutinė suma siekė 100,000 litų. 
Šiemet prognozuojama, kad 
kreditų būstui įsigyti skaičius 
išaugs iki 25,000, o pageidau
jama suma - iki 140,000 litų.

Užsienyje gyvenantiems ar 
dirbantiems lietuviams suda
romos sąlygos gauti paskolą 
“Hansabanke”, įgaliojus arti
muosius Lietuvoje sutvarkyti 
visus su turto įsigijimu ir kredi
to gavimu susijusius dokumen
tus. “Hansabankas” savo 
klientams parengė pavyzdinę 
formą, pagal kurią būtų leng
viau parašyti įgaliojimo tekstą. 
Butų pasiūla - pagal kišenę ir 

poreikius
Nekilnojamojo turto bend

rovės pastaruoju metu labai 
pamėgo sąvoką “elitinis būs
tas”, kuri neatsiejama nuo 
prestižinės vietos, solidžios 
kaimynystės, aukštos kokybės 
ir įmantrios architektūros.

“Lietuviai gali būti vadina
mi namisėdomis, kadangi jie, 
skirtingai nei kiti europiečiai, 
daug laiko praleidžia namie, 
tad natūralu, kad gyvenamasis 
būstas ir jo aplinka turi didelę, 
gal net pagrindinę, reikšmę gy

venimo kokybei”, - sako AB 
banko “Hansabankas” priva
čių asmenų finansavimo de
partamento direktorė Jūratė 
Gumuliauskienė. Anot jos, 
esant didelei būsto paklausai 
Lietuvoje, butai parduodami 
dar nepastatyti, o rezervuotis 
pradedama vos įrengus namo 
pamatus.

- Užsienio šalių investuoto
jus labiausiai vilioja ramioje iš
skirtinėje aplinkoje statomi 
namai arba butai, esantys arti 
Vilniaus centro. Įsigytus butus 
užsieniečiai dažniausiai išnuo
moja.

Nekilnojamojo turto bend
rovės “Progresyvios investici
jos” rinkodaros vadovas Gied
rius Kražauskas tvirtina, kad 
naujausias jų parduodamas 
projektas “Valakampių rezi
dencija” iš kitų išsiskiria tuo, 
kad mėgstantiems kokybišką 
gyvenimą gali pasiūlyti visas 
elitiniam būstui privalomas sa
vybes. Valakampių pušyne 
stovintys mažaaukščiai namai 
išsiskiria ne tik itin originalia 
architektūra, bet ir solidžia 
kaimynyste. Busimiesiems 
naujakuriams siūloma apsigy
venti netoli Lietuvos preziden
to ir kitų aukščiausių valstybės 
vadovų namų. Būsimiems gy
ventojams suteikiama galimy
bė įsitraukti į būsto kūrimą: 
patiems išsirinkti namo fasado 
spalvas, suplanuoti gyvenamą
sias erdves.

“Vienas iš sunkiausių ne
kilnojamojo turto bendrovių 
uždavinių - rasti tokį sklypą 
namui, kuris ne tik būtų išskir
tinis, bet ir išbaigtas. Didelis 
privalumas apsigyventi name, 
kai gali būti tikras, jog vėliau 
aplink neišdygs dar keletas 
daugiaaukščių namų”, - sako 
G. Kražauskas.

Rinkodaros vadovo teigi
mu, UAB “Progresyvios inves

ticijos” neapsiriboja kuriuo 
nors vienu klientų segmentu, 
todėl turi ką pasiūlyti tiek pasi- 
ilgusiems ramybės, tiek miesto 
šurmulį vertinantiems klien
tams. Filaretų gatvės namai, 
įsikūrę tarp Užupio ir Anta
kalnio mikrorajonų, skirti 
tiems, kurie visada nori būti 
įvykių centre ir pramogų sūku
ryje.
Buto rezervacija — neišeinant 

iš namų
“Hansabanko” žinovų ver

tinimu, didžiausią įtaką staty
bos ir paskolų rinkai daro vis 
didėjantis kokybiško gyvenimo 
siekis, kurį pateisinti skuba ne
kilnojamojo turto bendrovės, 
siūlančios tiek jaukius butus 
arti miesto centro, tiek moder
nius apartmentus gražiuose ir 
atokesniuose gamtos kampe
liuose.

Prisitaikydamos prie na
muose laisvalaikį leidžiančių 

Šeduvos maluno-restorano aplinka gražinama fontanais, medžio 
skulptūromis, sūpynėmis vaikams Nuotr. G. Kurpio

lietuvių būdo, nekilnojamojo 
turto bendrovės stengiasi, jog 
išsirinkti būstą būtų kuo pa
prasčiau. UAB “Progresyvios 
investicijos” pardavimų vady
bininkė Raimonda Raulonytė 
tikino, kad jų klientai rezer
vuotis butą gali tiek užėję į in
terneto svetainę www.pin.lt, 
tiek telefonu.

Galimybė nekelti kojos iš 
namų suvilioja tris iš penkių 
klientų, ketinančių rezervuotis 
patikusį butą. Be to, informa
cija bei konsultacijos telefonu 
teikiamos ir po darbo valandų, 
o į statomus namus pardavimų 
vadybininkai klientus palydi ir 
savaitgaliais.

Nepaisant didelės butų 
paklausos ir nepakankamos 
pasiūlos, nekilnojamojo turto 
bendrovės varžosi užtikrinda- 
mos kuo aukštesnę ne tik būs
to, bet ir teikiamų paslaugų 
kokybę.

Amerikos lietuvių fondas
Pasikeitė vadovybė • 2005 - naujų LF narių metai

2004 gruodžio 14-tos d. eilinis LF tarybos posėdis 
pasižymėjo vadovybės pasikeitimais ir naujųjų 2005 
m. planų išvardinimu. Kadencijai pasibaigus, LF tary
bos pirm. dr. Antanas Razma atsisakė vėl kandi
datuoti į pirmininkus. Dr. Razmos žmona Alė Raz- 
mienė, buvusi LF administratorė ir, ligi šiol LF kor
poracijos sekretorė, pasitraukė iš savo pareigų. Dr.

Amerikos lietuvių fondo tarybos naujasis pirm. 
Vytautas Kamantas, valdybos pirm. Arvydas 
Tamulis ir valdybos bei tarybos narys Vytautas 
Vaitkus per LF surengtą spaudos konferenciją 
Lemonte vasario 2 d. Nuotr. Ed. Šulaičio

Razma pasilieka kaip direktorius LF taryboje.
LF taryba išrinko tris dr. Jono Valaičio vado

vaujamos nominacijų komisijos pasiūlytus kan
didatus į LF vadovybę: būtent Vytautą Kamantą tary
bos pirmininku, Arvydą Tamulį - valdybos pirmininku, 
ir advokatą Vytenį Kirvelaitį, - LF korporacijos sekre
toriumi.

Naujai išrinktasis LF tarybos pirm. Vytautas 
Kamantas padėkojo tarybos nariams už pasitikėjimą ir 
savo pirmtakui už atliktus didelius darbus bei pavyz
dingą vadovavimą. Anot Kamanto, per praėjusius 42 
metus nuo LF įsteigimo, 11 metų ėjęs tarybos pirmi
ninko pareigas ir 12 metų vadovavęs valdybai, savo kil
numu ir išmintingumu dr. Razma “parodė kokiu keliu 
LF reikia eiti”.

Susilaukęs pakartotinio tarybos pritarimo, LF 
valdybos pirm. Arvydas Tamulis, kuris 2004 m. birže
lio mėnesį perėmė pareigas iš pasitraukusio pirm. 
Povilo Kiliaus, dėkojo tarybos nariams ir yra pasiryžęs 
vykdyti tolimesnius LF darbus, siekti naujų narių ir 
įnašų geresnei Fondo ateičiai. Tamulis džiaugėsi, kad 
praėjusiame lapkričio 6-tos dienos Fondo metiniame 
pokylyje, dalyvavo net 352 nariai ir svečiai. Ta proga 
įstojo 10 naujų narių, jų tarpe ir du studentai stipen
dininkai. Taip pat pokylio proga LF susilaukė dviejų 
stambių aukų - tai Severino ir Liucijos Krutulių 5,000 
dol. ir dr. Jono Prunskio 1,000 dol.

Veiklos pranešime pirm. Tamulis nurodė atei
nančių metų valdybos darbo planus ir prioritetus. LF 
taryba patvirtino rezoliuciją paskelbti 2005 metus - 
naujų LF narių metais. LF valdyba siekia padidinti 

LF narių skaičių, kuris iki šiol buvo 7,327 (??), o su 
LF nariais-kandidatais siekė 8,200 (??). Naujų narių 
vajų koordinuos vienas iš naujausių LF tarybos narių 
- Saulius Anužis iš Mičigano valstijos, kuris spalio 
mėnesį sėkmingai suruošė pirmąją LF golfo dieną 
Detroito apylinkėje ir įrašė naujų narių.

Pasak LF finansų komisijos pirm. Sauliaus Čyvo, 
biržos atsigavimas po lapkričio mėnesį kritimo dėl kai 
kurių farmacijos pramonės įmonių akcijų, teigiamai 
paveikė LF finansus. Tačiau atsižvelgęs į galimybę, 
kad nepastovios ekonominės sąlygos ateityje veiks LF 
kapitalą ir LF paramos skirstymą, kuris jau per pasku
tinius penkerius metus siekia po milijoną dolerių, 
diskusijose pasisakęs dr. Razma skatino dėti visas pa
stangas, kad LF kapitalas toliau augtų ir LF skirs
tomas pelnas padvigubėtų, nes finansinės paramos 
prašymų skaičius didėja.

Pelno skirstymo komisijos pirm. Kęstutis Ječius ’ 
raštu pranešė, kad su LF valdybos nario bei interneto 
svetainės koordinatoriaus Ramūno Astrausko pagalba 
stipendijų ir paramos prašymų anketos 2005 metams 
buvo perredaguotos ir įdėtos į LF interneto svetainę: 
www.lithffiind.org.

LF tarybos ir valdybos narys Vytas Vaitkus, 
atsakingas už ryšius su LF įgaliotiniais, ruošiasi kartu 
su pirmininku V. Kamantų vasario 19 d. dalyvauti LF 
įgaliotinės Aldonos Stasiukevičienės ruošiamame LF 
koncerte St. Petersburge, Floridoje.

LF garbės komiteto ir LF dr. Razmos vardo pre
mijos iniciatorius dr. Jonas Valaitis pranešė, kad 2005 
m. LF premija bus skiriama švietimui. Taryba patvirti
no premijos komisiją, kuriai vadovauja LF tarybos ir 
valdybos narė Sigita Balzekienė. Premijai siūlyti ir 
gauti taisykles informacija bus paskelbta po jų patvir
tinimo sekančiame LF tarybos posėdyje. LF inf.

http://www.pin.lt
http://www.lithffiind.org
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Jau daugiau kaip pus
šimtį metų veikia BALFo 
vardu pasivadinusi šalpos 
organizacija. Ji anksčiau 
buvo labai paplitusi tarp 
Amerikos lietuvių ir galėjo 
didžiuotis savo veikla. Ji vi
same krašte turėjo arti 80 
skyrių. Iš jų dabar liko tik 
dalis, o pačioje Čikagoje ir 
jos apylinkėse dar gyvi tik 5. 
Iš šių vienas aktyvesniųjų 
yra Čicero 14-tu numeriu 
paženklintas skyrius.

Šio skyriaus vadovybė 
sausio 30 d. Šv. Antano pa
rapijos pastato salėje suren
gė metinį susirinkimą. Prieš 
jį parapijos šventovėje buvo 
atnašautos Mišios už gyvus 
ir mirusius BALFo aukoto
jus bei darbuotojus. Jas at
našavo Cicere gimęs ir au
gęs, dabar Kaune besidar
buojantis kun. dr. Arvydas 
Žygas, kelias savaites pra
leidęs Marquette Parko lie
tuvių parapijoje, o grįžda
mas Lietuvon bent pusdienį 
norėjo praleisti namuose su 
Cicero lietuviais.

Kun. dr. A Žygas susi
rinkimo metu (pirmininka
vo Algirdas Stepaitis) pasa
kė ilgesnę invokaciją, kurio
je pažymėjo, kad “tikėjimas 
be darbų yra miręs”, norė
damas atkreipti tautiečių 
dėmesį, jog vien tik maldų 
nepakanka.

Susirinkimą - pradėjo 
dabartinis skyriaus pirm.

Šalpos darbuotojų rūpesčiai
EDVARDAS ŠULAITIS

BALF’o Cicero 14-to skyriaus susirinkimo prezidiumas: skyriaus valdybos pirm. J. Mikulis, 
susirinkimo pirm. A. Stepaitis ir sekretorė V. Kuprytė Nuotr. Ed. Šulaičio

Juozas Mikulis. Čia 
buvo pagerbta prieš 
pat Kalėdas mirusi 
ilgametė . skyriaus 
pirmininkė dr. Bronė 
Motušienė, kuri dar 
tik prieš metus buvo 
atsisakiusi iš skyriaus 
pirmininkės pareigų.

Valdybos sekreto
rė Vida Kuprytė per
skaitė praėjusių metų 
susirinkimo protoko
lą, iždininkas Stasys 
Bernatavičius nušvie
tė neseniai pasibaigu
sio aukų vajaus reika
lus ir gautas aukas. 
Kontrolės komisijos

Kun. dr. Arvydas Žygas (dešinėje), Kauno ku
nigų seminarijos Dvasios vadovas ir VD uni
versiteto dėstytojas kun. dr. Kęstutis Trima
kas lankėsi Cicero mieste ir dalyvavo BALF’o 
susirinkime Nuotr. Ed. Šulaičio

pirm. Viktoras Mo- 
tušis apibūdino iždą 
(pažymėjo, jog jame 
rasta 6002 dol. ir 79 
centai).

Buvo pristatyta ir 
naujoji skyriaus val
dyba (tikrumoje bu
vo patvirtinti visi jo
je iki šiol buvusieji). 
Tai - J. Mikulis, V. 
Kuprytė, S. Bernata
vičius, S. Žemaitie
nė, A. Mickus.

Susirinkusieji plo
jimu pritarė šių žmo
nių perrinkimui. Ka
dangi norinčių kal
bėt apie BALFo

veiklą buvo labai nedaug 
(čia savo mintis pareiškė 
Čicero lietuvių veteranas 
dr. Petras Kisielius, Stasys 
Bernatavičius ir keli kiti), 
tai susirinkimas greitai bu
vo baigtas. Jo pabaigoje nu
skambėjo bendrai sugiedo
ta Lietuva brangi.

Po susirinkimo tautie
čiai dar vis spaudė rankas iš 
Kauno atvykusiam buvu
siam ciceriečiui kun. dr. A. 
Žygui, su juo fotografavosi. 
Jis išsklaidė kai kurių tau
tiečių paleistus gandus, jog 
Marquette Parko lietuvių 
parapijoje dirbantis kun. 
Rimantas Adomavičius yra 
iškeliamas. Kun. dr. Žygas 
mums pasakė, jog apie tai 
jis nieko nėra girdėjęs ir to 
tikrai nebus.

Smagu buvo matyti, jog 
senieji ateiviai, taip vadina
mi “dypukai”, kurių am
žiaus vidurkis yra netoli 80 
metų, vis dar nepavargsta ir 
rūpinasi į vargą patekusių 
mūsų tautiečių Lietuvoje 
šalpa. Gaila, kad jaunesnių 
veidų šiame susirinkime be
veik nesimatė.

Aš esu taikos žmogus. 
Dievas žino, kaip aš myliu 
taiką, tačiau tikiuosi, jog 
niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad prie
spaudą palaikyčiau taika.

(L. Kosuth)

Vaduotojai iš alkoholio vergijos
“Alcoholics Anonymous” sambūriai

Baigiasi dar viena diena. Nuo pėdsakų nuvargin
to tako dvelkia ramybė. Šią dieną, kaip ir kiekvie
nam, man buvo leista eiti taku ir sutikti žmones — 
laimingus, piktus, kenčiančius. Leista phsitikrinti 
savo sąžinę - kur eidama išbarsčiau abejingumą, kur 
stokojau gero žodžio, meilės, užuojautos, supratimo.

Daugel mano dienų prabėgo kartu su savomis 
problemomis. Daug metų praleista beprasmėj kan
čioj ir ieškojime. Atsakymų į slegiančius klausimus 
nebuvo, dažnai susidurdavau su aplinkinių žmonių 
abejingumu. Jis mane skaudžiai žeidė. Išaugo nepa
sitikėjimas žmonėmis, savimi, viskuo, kas vyksta 
aplink. Tiesa, kančia turėjo prasmę - parodyti, kad 
gyvenu ne taip, ne ten žygiuoju per gyvenimą. O kaip 
gyventi?

Aukštesnioji jėga pagavo mano besiblaškančias 
rankas tik bejėgiškume - kai nebepajėgiau jomis 
mosikuoti leisdama kitus ir teisindama save. Tie trys 
pirštai skaudžiai rodė į mane, atrodė, nėra prasmės 
gyventi, esu nevykėlė. Kaltės jausmas buvo įaugęs į 
kraują, savęs ir kitų kalimas prie kryžiaus dėl nesi
baigiančių tų pačių problemų buvo padaręs mane ir 
kaltu (kuriuo kalama), ir kalta. Tada nepastebėdavau 
savo smiliaus, styrančio į kitus. Kai rankos bejėgiškai 
nusviro iš negalėjimo gyventi ir negyventi, man buvo 

parodytas takas į AA. Juo aš pamažu išėjau į AA 
kelią. Nuo pirmo susirinkimo prasidėjo keisti, protu 
nesuvokiami dalykai: staigus palengvėjimas, noras 
gyventi ir pagrindinės problemos suvokimas, kad 
priežastys ir pasekmės kyla iš alkoholizmo.

Man tereikia tik negerti - tiek nedaug ir taip pa
prasta! Aš patikėjau taip sakiusiais žmonėmis be
sąlygiškai. Kodėl taip atsitiko? Kaip jie sugebėjo at
verti mano užkietėjusią širdį, iškrapštyti išgyvenimus, 
kuriuos taip giliai slėpiau? Kur jie padėjo mano 
kaltes ir gėdą? Ilgai džiaugiausi tuo, kad vykdydama 
12 žingsnių programą palaipsniui išlipau iš alkoholiz
mo liūno ir pradėjau gyventi. Dabar vis labiau džiau
giuosi žmonėmis, per kuriuos Aukštesnioji jėga 
padėjo pažinti tikrąjį gyvenimą. Šiandien atsakymas į 
klausimą, kodėl taip įvyko, labai paprastas ir aiškus: 
tie žmonės nesuabejojo tavimi, Edita! Jie nebuvo 
abejingi tau ir tavo problemoms, nuoširdžiai stengėsi 
padėti, ir tepadeda ligi šiol, jie - žino kaip, nes 
išgyveno tą patį. Tik jei laikysi sielą atvertą...

Esu dėkinga Dievui už jautrius, paprastus ir su
prantančius žmones AA sambūryje. Jie puikūs įran
kiai Dievo rankose, padedantys neskausmingai 
nusileisti iš puikybės aukštybių ir pamatyti save. Jie 
skaidrina vidų ir leidžia susiprasti. Neteisia jokiais 

atvejais. Uždega norą būti geresniu. Be abejonės, visi 
čia sutikti žmonės - mano veidrodžiai. Jei per juos 
pajuntu tą akmenėlį, trukdantį vaikščioti, neskubu 
teisti už nejautrumą, valdingumą. Šitaip mokausi, 
kaip nederėtų elgtis, ką turiu keisti savyje, nes be 
priežasties mano vidus nereaguoja. Kas erzina kita
me, slypi ir manyje, aš tuo įsitikinau. Dabar kitų 
abejingumas manęs ilgam nesutrikdo.

Gėda, bet kartu ir gerai, kad pagaliau pradedu 
suprasti savo abejingumą. Kur mane nuvestų sveikas 
protas, ką darysiu artimiausiu metu? Bent neme
luosiu sau ir kitiems. Kad nepamirščiau, kiek su
pratimo, meilės ir pagalbos gavau iš jūsų sunkiau
siomis gyvenimo valandomis einant blaivybės keliu, 
kiek laiko ir jėgų paaukojot dovanai, kad aš išlikčiau 
blaiva ir rami. Kiek kartų kantriai klausėtės mano 
skundų, dejonių ir apkalbų, neprimesdami savo 
valios ir sveiko proto išmąstymų, kaip man reikėtų 
gyventi. Jūs man padėjot pažinti gyvenimo papras
tumą. Tai jūsų dėka dabar nebesutinku blogų 
žmonių. Jūsų dėka savo išpūstas problemas sugebu 
supaprastinti tiek, kad jų visai nebelieka. Aš jas 
susikuriu savo protu, sudėtingai ieškodama situacijų 
sprendimo.

Sunkumai dažniausiai atsiranda tada, kai bars
tau aplink savo abejingumą - tiek draugijoje, tiek ki
tur. Jis visur veikia vienodai. Nes tik duodamas 
gauni. Kai nespėju suabejoti ir nuoširdžiai padedu 
kitiems, problemų neatsiranda. Jūsų dėka sunku pra
eiti pro kenčiantį žmogų. Ir ačiū AA už tai - į viską 
pabandysiu žiūrėti paprastai. Edita iš Lietuvos

TĖVIŠKĖS ŽIBI IBIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

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

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

tautinės-krikščioniškos minties straipsnius... 
išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 
pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...

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

LGTIC-ELTA žiniomis, 
Demokratinės politikos insti
tutas Įsteigė interneto dien
raštį “politika.lt”, kurio vy
riausias redaktorius Nerijus 
Adomaitis pastaraisiais me
tais dirbo naujienų agentūros 
BNS korespondentu seime. 
Jo teigimu, tikroji žiniasklai- 
dos misija, kuria ketinama 
dienraštyje vadovautis, yra 
tarnystė visuomenės intere
sams. Politikoje tolstamą nuo 
rinkėjų interesų, žiniasklaido- 
je tolstamą nuo skaitytojų, 
žiūrovų interesų. Žiniasklaida 
yra ne tik verslas - pirmiausia 
ji turi teikti patikimą, nešališ
ką informaciją. Redaktoriaus 
požiūriu, internetas suteikia 
galimybę ne tik informuoti 
visuomenę, bet ir įtraukti ją į 
įvairių problemų aptarimą, 
išgirsti žmonių nuomonę ir 
perduoti ją politikams.

“ROTARY” JUDĖJIMAS
Tarptautinis “Rotary” ju

dėjimas šiemet švenčia įsteigi
mo šimtmetį. Lietuvoje šis 
tarnystės visuomenei judėji
mas atgijo po nepriklausomy
bės atgavimo 1991 m. Klai
pėdiečiai buvo pirmieji atgai
vinę “Rotaiy” judėjimą. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia 33 “Ro
tary” klubai, didesniuose 
miestuose jų veikia po tris, 
Vilniuje - keturi. Klaipėdos 
“Rotary” klubai daugiausia 
remia švietimo, studijų, svei
katos apsaugos programas. 
“Rotary” dėka įvairios biu
džetinės įstaigos gauna daug 
labdaros. Klaipėdoje taip pat 
“Rotary” klubai globoja vaikų 
namus, E. Balsio menų gim
naziją, finansuoja' universiteto 
studėntų stipendijas, padėjo 
remontuoti Vaikų ligoninę, 
rūpinasi Tuberkuliozės ligoni
ne, finansavo vaikų gydymą, 
skelbia LGTIC.

PARODA“VTVATTUR”
Kovo 3 d. Vilniuje pra

sidėjo vienuoliktoji tarptau
tinė turizmo, sporto ir lais
valaikio paroda “Vivattur 
2005” - didžiausia per vie
nuolika metų savo plotu, daly
vių skaičiumi. “Litexpo” pa
talpose ji užėmė 3,200 kv. 
metrų plotą, kuriame paslau
gas siūlė 235 dalyviai, prista
tantys Lietuvos miestus, rajo
nų savivaldybes, informacijos 
centrus, muziejus, saugomas 
teritorijas, naujienas apie pro
jektą “Vilniaus ir Kauno dvi- 
miestis”. Kitame projekte 
Klaipėdos, Palangos ir Nidos 
turizmo informacijos centrai 
ketina jungtis į bendrą Pajūrio 
regiono infocentrą. Numa
toma pajūrio zonoje nuo Ni
dos iki Šventosios nutiesti be
veik 100 kilometrų ilgio vadi
namąjį žaliąjį dviračių turiz
mo taką. Šiais metais Lietu
voje ypač pagyvėjo išvyksta
masis turizmas.

VAISTŲ UŽRAŠAI
Nuo kovo 1 d. Lietuvos 

vaistinės neturės teisės pre- 
kiausti vaistais ir medicininės 
paskirties produktais, ant ku
rių pakuočių - nelietuviški 
užrašai. ELTA-LGTIC žinio
mis, reikalavimas informaciją 
apie vaistą pateikti valstybine 
kalba galioja visoms Europos 
sąjungos narėms. Pagal svei
katos apsaugos ministerio įsa
kymą, terminas išparduoti ne

receptinius vaistus pakuotė
mis su nelietuviškais užrašais 
turėjo baigtis antroje 2001 m. 
pusėje, o receptinius - 2003 
m. Tačiau farmacininkų pa
geidavimu jis buvo pratęstas, 
o kai kurie vaistai su nelietu
viškais užrašais pardavinėjami 
pagal atskirai išduodamus lei
dimus. Valstybinės vaistų kont
rolės tarnybos duomenimis, 
Lietuvos vaistinių preparatų 
sąraše yra apie 4,400 medika
mentų. Be jų, Lietuvoje gali 
būti parduodama dar keli 
šimtai vaistų, įregistruotų Eu
ropos komisijos. Jie skirti sun
kioms ar gyvybei pavojingoms 
ligoms gydyti, kuriomis Euro
pos Bendrijoje serga ne dau
giau kaip 5 ligoniai iš 10,000 
žmonių. Retiesiems vaistams 
reikalavimas ant pakuotės ra
šyti informaciją lietuvių kalba 
nebus taikomas.

DEMONSTRACIJA 
“UŽ” KALBĄ

Vasario 21 d. sostinės Sa
vivaldybės aikštėje, minint 
Valstybinės kalbos įstatymo 
įsigaliojimo dešimtmečio su
kaktį, buvo surengta akcija at
kreipti visuomenės dėmesį į 
nelietuviškus užrašus Vilniaus 
viešosiose erdvėse. Aikštėje 
skambėjo būgnų garsai, išsta
tyti spalvingi fotokoliažai iš 
įvairių Europos valstybių sos
tinių - Londono, Briuselio, 
Berlyno, Paryžiaus ir Vilniaus 
- gatvių. Panašūs buvo Lon
dono ir Vilniaus užrašai anglų 
kalba, tačiau Paryžiuje dauge
lis iškabų yra pabrėžtinai 
prancūziški. Akciją surengė 
Lietuvos kalbos instituto di
rektorė Jolanta Zabarskaitė, 
kuri teigė, jog kalbininkai ne
nori moralizuoti, nuobodžiai 
pamokslauti, bet kviečia visus 
pamąstyti, ar lietuvių potrau
kis savo sostinėje kabinti ang
liškus firmų, parduotuvių, ka
vinių užrašus yra “nacionali
nių kompleksų išraiška, koks 
nors ‘mandrumas’ ar papras
čiausias provincialumas”? Jos 
nuomone, Lietuvoje dar nėra 
suformuota lietuvių kalbos sa
vigarba.

ĮSTATYMO 10-METIS
Prieš 10 metų įsigaliojo 

Valstybinis kalbos įstatymas, 
kuriame apibrėžtas lietuvių 
kalbos, kaip valstybinės, sta
tusas, jos vartojimas viešaja
me gyvenime, apsauga, kont
rolė ir atsakomybė už šio įsta
tymo pažeidimus. Tačiau jau 
yra mąstoma apie naują, la
biau šiandienos tikrovę atitin
kantį Valstybinės kalbos įsta
tymą arba senojo pataisas. 
Lietuvių kalbos instituto di
rektorės J. Zabarskaitės nuo
mone, pataisos nevestų kal
bos liberalumo kryptimi.-Ji 
tvirtino, kad Europos sąjun
goje labai ryškėja polinkis, 
kad visos valstybinės kalbos 
turi būti lygios ir veikti su ver
timais, kad nevyrautų viena, 
šiuo atveju, anglų, kalba. Tą 
pačią dieną seime vyko LKI 
surengtas mokslinis semina
ras Politinės retorikos patyri
mas: parlamentarų kalbos ypa
tumai. Pranešėjai buvo žinomi 
kalbininkai, politologai, kul
tūrologai, kurie pateikė savo 
požiūrį į elitinę kalbą, šiuo
laikinę politinę retoriką ir jos 
intonaciją, politikų kalbos žo
dyną, skelbia LGTIC. RSJ

ĮLIETUVIŲ TELKINIUOSE!

Iš k. į d.: generalinis garbės konsulas Vytautas Čekanauskas, Estijos garbės konsulas Jaak Treiman, 
Latvijos garbės konsulas dr. Alfred Raisters, sol. Janina Čekanauskienė, LR Įgaliota ministerė 
Vašingtone Kornelija Jurgaitienė, Latvijos buvęs garbės konsulas Aivars Jerumanis, Pietinės 
Kalifornijos Latvių bendruomenės pirmininkas Ivars Miculs

Pasenus diplomatams, neliks ir Lietuvos...
Lietuvos Nepriklausomybės šventėje Kalifornijoje dalyvavo ir Kovo 11 akto signataras rašytojas Kazys 

Saja iš Lietuvos ir ambasados Vašingtone Įgaliota ministerė Kornelija Jurgaitienė
IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo sukak
tį vasario 16 d. aktu kalifomiečiai šventė vasario 
13 d. Pakėlus JAV ir Lietuvos vėliavas Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos kieme, šauliai, skautai ir 
kitos organizacijos su savo vėliavomis, šaulių kuo
pos vadui K. Karužai ir birutiečių pirmininkei A. 
Pažiūrienei priekyje žengiant, suėjo į šventovę, ku
rioje klebonas kun. Stanislovas Anužis aukojo iš
kilmingas Mišias, giedant parapijos chorui, vargo
nuojant muzikui Viktorui Raliui. Savo pamoksle 
kun. St. Anužis pateikė patriotinių minčių, suriš- 
damas su šiuo svarbiu lietuvių tautai įvykiu. To
limesnė šventės eiga vyko parapijos salėje.-

ALT Los Angeles skyriaus vicepirmininkė 
Daiva Čekanauskaitė-Navarette pradėjo šventės 
programą perskaitydama gautą ambasadoriaus 
Yygaudo Ušacko sveikinimą raštu. Solistė Janina 
Čekanauskienė, pianinu pritariant Auksei Jackū
naitei, sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. Stanislovas Anužis, pakvietęs 
pagerbti tylos minute susikaupus mirusius kovoto
jus dėl Tėvynės laisvės.

Po to Aušra Venckutė supažindino su svečiais, 
atvykusiais į šią šventę: Kovo 11 Nepriklausomy
bės akto signataru prozininku bei dramaturgu Ka
ziu Saja ir jo žmona iš Lietuvos, Vyčio Kryžiaus ri
teriu Antanu Mažeika ir jo žmona Liucija, lietuvių 
respublikonų pirmininke, latvių ir estų konsulais, 
jų organizacijų vadovais. Šia proga sveikino rašy
tojas Kazys Saja, Estijos garbės konsulas Jaak 
Treiman, Latvijos garbės konsulas dr. Alfred 
Raisters. Kalbėjo ir Lietuvos garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Jis taip pat trumpai supažin
dino su atvykusia iš Vašingtono LR įgaliota minis- 
tere Kornelija Jurgaitiene, kuri Vilniaus universi
tete baigė anglų kalbą ir literatūrą, moka keletą 
svetimų kalbų. Gavusi stipendijas tobulinosi JAV 
Kolumbijos universitete ir kitur. Darbavosi LR 
ambasadoje Norvegijoje kaip reikalų vedėja, vė
liau ambasadore. Šiuo metu yra svarbiose pareigo
se LR ambasadoje Vašingtone.

Iš to matyti, kokią reikšmę Lietuvos vyriausy
bė skiria santykiuose su JAV, atsiųsdama santy
kiams palaikyti aukštos kvalifikacijos diplomatus. 
Ji savo kalboje išreiškė, kad Lietuva spėjo įsitvir
tinti diplomatinėje srityje. Turi kolektyvinio sau
gumo garantijas. Lietuvos kariai dalyvauja tarp
tautinėse misijose Afganistane, Irake kartu su ki
tų valstybių kariais.

Užsienio politikos laukuose Lietuvos vardas

plačiai žinomas. JAV ir daugelis kitų valstybių ne
pripažino Lietuvos okupacijos. Bet atrodė, kaip 
sakė ministerė, buvo laikas, kad spaudoje buvo ra
šoma, jog pasenus diplomatams... neliks ir Lietu
vos. Ji iškėlė Amerikos lietuvių pastangas įsijungti 
į akciją, siekiant Lietuvai laisvės. Dėkojo už finan
sinę paramą Lietuvai ir jos žmonėms. Dabar, sakė, 
reikia stiprinti pilietinę visuomenę. Ministerės kal
ba buvo palydėta ilgais plojimais.

Po to buvo perskaityta paruošta rezoliucija, 
kurioje pabrėžiama, kad nepriklausomybė buvo 
prarasta sovietų ir nacių susitarimu, atstatyta 1990 
m. kovo 11. Lietuva įėjo į laisvų demokratinių tau
tų šeimą. Šia proga sveikinami Lietuvos žmonės, 
kviečiant juos ginti ir stiprinti sunkiai atgautą lais
vę. Dėkojama JAV administracijai, valstybės de
partamentui, senato ir kongreso nariams, kad pa
dėjo Lietuvai ir kitoms tautoms tapti NATO narė
mis. Užgiriamos pastangos pastatyti Vašingtone 
paminklą komunizmo aukoms. Kviečiama JAV 
administracija atmesti Maskvos pastangas kištis į' 
Baltijos valstybių reikalus. Rusijos federacija, kaip 
paveldėtoja Sovietų Sąjungos, turėtų atlyginti 
nuostolius už padarytą žalą.

Lietuvių fondo įgaliotinė Violeta Gedgaudie
nė pakvietė lituanistinės mokyklos vedėją Marytę 
Newsom ir įteikė šio fondo paramą $2000 čekį. 
Aloyzas Pečiulis įteikė ALT auką $200 mokinių 
konkursams. Marytė Newsom už aukas dėkojo, 
prisimindama, kad ir JAV Švietimo taryba įteikė 
mokyklai $500 auką. Mokinių konkurso pavyz
džiai buvo iškabinti parapijos salėje. *

JAV LB Vakarų apygardos pirm. A. Polikaitis 
pranešė, kad apsvarsčius LR prezidento vykimą į 
Maskvą švęsti pergalės prieš nacius 60 metų su
kaktį, nutarta prašyti prezidentą nevykti. Apie tai 
plačiau paaiškino LB Los Angeles apyl. pirminin
kas Darius Udrys. Jis kvietė dalyvius pasirašyti są
raše, padėtame prie salės durų, prašant preziden
tą nevykti į Maskvą, nes tuo būtų įžeisti lietuvių 
tautos jausmai, prisimenant, kiek nekaltų žmonių 
buvo nužudyta ir deportuota į Sibirą.

Pagaliau programos meninėje dalyje pasirodė 
lituanistinės mokyklos mokiniai ir “Spindulio” an
samblis. Jie šoko, deklamavo ir dainavo, diriguo
jant mokyt. D. Varnienei. Užbaigiant programą, 
A. Polikaitis pakvietė visus sudainuoti Lietuva 
brangi. Kurie neskubėjo namo, galėjo pasivaišinti 
apatinėje salėje ir susitikti su atsilankiusiais sve
čiais. Vasario 16 proga Kalvarijų kapinėse buvo 
lankomas prof. Mykolo Biržiškos, Nepriklausomy
bės akto signataro, kapas.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

DCZMIftf FOUR SEASONS iw/rirxv realty limited

► 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

Associate Broker, 67 First Street 
Ontario L9Y 1A2

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com


2005.III.1. Nr. 9 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7

Š.m. vasario 8-9 d.d. Detroite lankėsi arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Vasario 8-tą jis turėjo susi
tikimą su Detroito arkivyskupu kardinolu Adam Maida. Vasario 9-tą Dievo Apvaizdos lietuvių parapi
joje vadovavo priešvelykiniam susikaupimui. Iš k.: parapijos klebonas kun. Ričardas Repšys, arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius, parapijos tarybos pirmininkė Birutė Bublienė, arkivyskupą atlydėjęs kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ Nuotr. J. Urbono

@ LIETUVIAI PASAULYJE

Hamilton, ON
DĖMESIO HAMILTONO 

IR APYLINKĖS TAUTIE
ČIAMS! Šiais metais Kovo 11- 
tosios minėjimas Hamiltone 
įvyks kovo 19 d. 3 y.p.p. Jauni
mo centre, 56 Dundum St. N., 
o sekmadienį, kovo 20, per iš
kilmingas Mišias prisiminsime 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Meninę minėjimo dalį atliks 
Toronto lietuvių pensininkų 
choras “Daina”, vadovaujamas 
muz. Lilijos Turūtaitės, “Auku
ro” aktoriai Marija Kalvaitienė 

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

; ▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

{{rri A y TTZ- a LIETUVIŲ KREDITO
1 /A I vIK/A kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
• MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd.pal.čekių ąąsk. iki . .0.75% Asmenines nuo................. 4.30%
santaupas.........................1.00% nekiln. turto 1 m....................4.60%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ..............1.50%
180 dienų indėlius ............1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.25% •Nemokami čekių sąskaitų
2 m. term, indėlius '............ 2.55% apmokėjimai
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius............ 3.40% • Narių santaupos
5 m. term, indėlius............ 3.85% apdraustos TALKOS
RRSP ir RRIF atsargos kapitalu
(Variable)............................1.00% 3 m/n doi /f Kanados
1 m. ind................................ 2.25% valdžios iki $100,000.00
2 m. ind................................ 2.55% sumos draudimu
3 m. ind................................ 3.00%

- 4 m. ind................................ 3.40%
5 m. ind................................ 3.85%

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

TINKLAPIS: www.talka.net

ir Kęstutis Kalvaitis. Minėjimą 
praves McMaster universiteto 
radijo “Gintariniai aidai” vedė
ja Liuda Stungevičienė.

Laukiame svečio Lietuvos 
seimo nario Juliaus Dautarto, 
kuris padarys platų pranešimą 
apie paskutinius įvykius Lietu
voje. Taip pat dalyvaus KLB 
pirm. Rūta Žilinskienė. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti ir 
tautiškai atsigaivinti. Būsite visi 
pavaišinti pyragaičiais ir kavute.

Kovo 11-tosios minėjimo 
rengimo komitetas ir 

Hamiltono Tėvynės sąjungos sk.

A.a. JUOZUI PYRAGIUI 
mirus, reikšdami užuojautą 
dukroms Alvidai ir Ramonai su 
šeima, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $20 - G. Agur- 
kienė, E. K. Gudinskai; $15 - S. 
Kalvaitienė; $5 - E M. Gudins
kai. Dėkojame aukojusiems -

PLV komitetas

Į paieškojimas!
Aldona Rukšienė, Kęstučio 

35 “A” 18 Jurbarkas 74156, Lie
tuva, ieško brolio Viliaus Gval
do, gimusio 1923 m. Vaidulonių 
kaime, Panevėžio apsk. Pasku
tinis jo adresas buvo P. O. Box 
219, Pefferlow, Ontario LOE 
IND. Žmonos vardas - Zinta, 
jau mirusi. Jeigu kas žino apie 
jo likimą, prašoma rašyti sesers 
A. Rukšienės adresu.

Australija
Australijos lietuvių die

nos vyko . praėjusių metų 
gruodžio 27-31 d.d. Melbur
ne. Jose, kaip , rašoma Pasau
lio lietuvyje, 2005 m., 1 nr., da
lyvavo daugiau kaip tūkstantis 
tautiečių, tarp jų buvo atvyku
sių iš Amerikos, Azijos, Euro
pos, Kanados, Afrikos. Iš Lie
tuvos valdžios dalyvavo užsie
nio reikalų ministerijos pata
rėjas išeivijos klausimais dr. 
R. Morkvėnas ir Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
to direktorius A. Petrauskas. 
Pastarasis atvežė dovanų bei 
apdovanojimų Australijos lie
tuviams. Pirmąją dieną (gruo
džio 27) anksti rytą įvyko reli
ginės muzikos koncertas Švč. 
Marijos šventovėje. Giedojo 
lietuvaitės solistės, Melburno 
parapijos choras (vad. Z. 
Prašmutaitė) ir “Danos vyrai” 
(vad. D. Levickienė) bei mo
terų kvartetas. Mišias atnaša
vo kun. A. Saulaitis, SJ, iš Lie
tuvos ir kun. A. Šimkus iš 
Melburno. Vakare vyko Mel
burno teatro mėgėjų spektak
lis AL-klaida.

Antrąją dieną Lietuvių 
Namuose įvyko Australijos 
lietuvių mokytojų ir Inžinie- 
rių-architektų sąjungų konfe
rencijos. Vidurdienį mažieji 
buvo sukviesti į nuotaikingą 
popietę Stovi pasakų namelis. 
Vakare Hawthorn rotušėje vy
ko dainų šventė Visa širdimi. 
Dalyvavo Geelongo lietuvių 
choras “Viltis” (vad. A. Sea- 
nio), Adelaidės choras “Li
thuania”, (vad. J. Pocius), 
Melburno “Dainos sambūris” 
(vad. B. Prašmutaitė), Mel
burno “Danos vyrai” (vad. D. 
Levickienė), Sidnio lietuvių 
choras “Daina”. Šventę pagy
vino “Lietuviškos vestuvės” ir 
“Sutaro” muzikantai.

Trečiąją dieną vyko Aust
ralijos lietuvių bendruomenės 
krašto tarybos suvažiavimas. 
Aptarti lietuvių kalbos Aust
ralijoje išsaugojimo planai, fi
nansiniai reikalai. Per 14-ka 
metų Australijos lietuviai 
Lietuvai suaukojo 17 mln. 
dolerių. Svarstyta programa, 
kaip “ištiesti pagalbos ranką” 
atvykstantiems tautiečiams iš 
Lietuvos. Tą pačią dieną įvy
ko žodžio ir muzikos popietė 
Literatų užeiga. Gruodžio 30 
d. Australijos lietuvių katalikų 
federacija turėjo savo suvažia
vimą, taipgi įvyko Lietuvių ba
leto bičiulių popietė ir tauti
nių šokių šventė Ant tėvelio 
dvaro (vad. D. Antanaitienė) 
bei jaunimo pasilinksminimo 
vakaras. Per Australijos lietu
vių dienas dėl taurių ir meda
lių varžėsi 8-ni sporto klubai: 
“Baltija” (Brisbane), “Kovas” 
(Sidnio miestas), “Perkūnas” 
(Hobart), “Varpas” (Melbur
nas), “Vilkas” (Kanbera), 
“Vytis” (Adelaidė), “Vytis” 
(Geelong), “Žaibas” (Hor- 
bart). Surengtos 6 sporto var
žybos: krepšinio, tinklinio, 
lauko teniso, stalo teniso, gol

fo ir biliardo. Sporto šventę 
suorganizavo Melburno spor
to klubas “Varpas”.
Gudija

2004 m. gruodžio 16 d. 
suėjo 100 metų, kai gimė žy
mus Vilniaus krašto visuome-’ 
nės veikėjas Juozas Maceika. 
Apie jį rašoma Lietuvių godo
se, 2004 m., 12 nr. Jis gimė 
1904 m. gruodžio 16 d. Lazū- 
nuose, kuriuose žmonės dar 
kalbėjo lietuviškai. Į šią vieto
vę atsikėlus kun. K. Gumba- 
ragiui, pagyvėjo lietuviška 
veikla. Kunigo dėka jaunasis 
Maceika pateko į Vytauto Di
džiojo gimnaziją Vilniuje. Ją 
baigęs studijavo teologijos, fi
losofijos ir visuomenės moks
lus Vilniaus universitete. 
Mokslus baigė įsigydamas 
magistro laipsnį. Lenkų oku
pacijos metu gyvai reiškėsi 
lietuvių veikloje. Nuo 1933 m. 
buvo Vilniaus laikinojo komi
teto sekretorius, ilgą laiką va
dovavo lietuvių akademinio 
jaunimo “Viltis” organizaci
jai, pirmininkavo taipgi Vil
niaus lietuvių inteligentų 
“Romuva” klubui. Priklausė 
Lietuvių mokslo draugijai, 
lankė Šv. Kazimiero draugijos 
skyrius su paskaitomis. Bend
radarbiavo laikraščiuose Vil
niaus rytojus, Jaunimo draugas 
ir kt. Jo vadovaujamas “Ro
muvos” klubas rengė vakarus, 
koncertus, vaidinimus, paskai
tas įvairiose Vilniaus krašto 
vietovėse. Taipgi visa širdimi 
atsidėjo ekskursijų vadovavi
mui po Vilnių ir jos apylinkes. 
Sovietmečiu ilgą laiką padėjo 
rengti ekskursijų vadovus ir 
darbavosi Lietuvių mokslų 
akademijoje Vilniuje.

Minima ir žymios Gudi
jos lietuvių veikėjos Marijos 
Kruopienės (1920.II.2-2003. 
VII.29) 85-rių metų gimimo 
sukaktis. Ji yra labai daug nu
sipelniusi Lietuvai ir savo 
gimtajam Pelesos kraštui. Šio
je vietovėje jos pastangomis 
pradėjo veikti šventovė ir mo
kykla. Nuo 1939 m. ji tvarkė 
Pelesos parapijos biblioteką, 
mokytojavo, organizavo at- 
steigti lietuviškas mokyklas, 
buvo Lietuvos partizanų ryši
ninkė. Pusę amžiaus M. 
Kruopienė buvo neoficialiai 
Lietuvos ambasadorė, kovo
toja už Gudijos lietuvių teises. 
1958 m., 1961 m. ir vėliau ve
žė į Maskvą prašymus leisti 
veikti Pelesos lietuviškai mo
kyklai ir šventovei. 1963 m. su 
T. Ivanausku ir J. Valeika mė
gino įteikti 2000 vietinių lietu
vių prašymų prijungti Gervė
čių ir Pelesos kraštus prie Lie
tuvos. Pas ją apsistodavo Lie
tuvos kraštotyrininkų, turistų, 
mokslininkų grupės, daugelis 
pas ją ir gyveno. M. Kruopie
nė kalbėjo pirmajame Lietu
vos sąjūdžio suvažiavime. Pa
minint dalį Vilniaus krašto 
grįžimo Lietuvai 55-tąsias me
tines už nuopelnus Tėvynei 
M. Kruopienė apdovanota 
Gedimino ordinu. J.A.

http://www.talka.net
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Religinis
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Tokie koncertai jau yra tapę tra
dicija, rengiami kas antri metai Švč. 
Mergelės Marijos gimimo šventovėje, 
Čikagoje, kurios grožis ir gera akusti
ka prisideda prie jų populiarumo. 
Koncertai yra laukiami ir gausiai lan
komi ne tik čikagiečių, bet ir plačių 
jos apylinkių lietuvių.

Koncertai paprastai vyksta apie 
sausio vidurį ir yra rengiami prisimin
ti žuvusiems už Lietuvos laisvę, ypač 
Sausio 13-tosios aukas. Koncertams 
“Dainava” pasirenka vardus, atitin
kančius atliekamų kūrinių dvasią. Ir 
šio koncerto, rengto sausio 16 dieną, 
pavadinimas buvo “Tavo rankose” su 
parašte “Jūs esate pasaulio šviesa...”, 
primenančia pagrindinį koncerto 
motyvą - dangiškąją šviesą.

Sausio 16-tos popietė buvo šalta. 
Nepaisant šalčio, klausytojų prisirin
ko pilna šventovė. Ir kai 3 v.p.p. pasi
girdo 14 varpų garsai, primenantys 14 
žuvusiųjų Sausio 13-ją, ir nuskambėjo

“Dainavos” koncertas
Malda už Tėvynę (Jono Dambrausko) 
bei De Profundis (m. Vlado Jakūbė- 
no, ž. Bernardo Brazdžionio), diri
guojant Dariui Polikaičiui ir vargo
nais palydint Ričardui Šokui, klausy
tojai buvo nuo pat koncerto pradžios 
paveikti giesmių žodžių, muzikos ir 
puikaus jų atlikimo.

Toliau įspūdingai nuskambėjo 
muz. Ričardo Šoko kūrinys Apmąsty
mai, kurį jis atliko vargonais ir sinte
zatoriumi.

Chorui perėjus nuo vargonų prie 
didžiojo altoriaus, dar išpuošto lietu
viškomis eglutėmis, klausytojai vėl 
buvo nuteikti susimąstymui atliktų 
trijų kūrinių: Veski į dangų / Sing me 
to Heaven (m. Daniel E. Cauthrop, ž. 
Jane Griner, vertimas - Dariaus Poli- 
kaičio), Tremtinių ir išvežtųjų giesmė 
(m. VI. Jakubėno, ž. B. Brazdžionio 
ir Tėve mūsų / Pater Noster (m. Vaclo
vo Augustino, ž. Vlado Bražiūno).

Po to su orkestru buvo atliktas 
pagrindinis šio koncerto kūrinys Lux 

aetema, Morten Lauridsen, suside
dantis iš 6 dalių. Tekstai lotyniški. 
Lietuviški ir angliški vertimai buvo 
įrašyti programoje. Nuostabiai dar
niai skambėjo atliekami kūriniai ir ne 
vienas klausytojas, girdėjęs daug žy
mių chorų koncertų, džiaugėsi “Dai
navos” aukštu muzikiniu lygiu.

“Dainavos” vadovas - dirigentas 
muz. Darius Polikaitis prieš šį kon
certą, kalbėdamasis su lietuviškąja ži- 
niasklaida, pabrėžė, kad koncertas 
yra meditacinio pobūdžio, kviečiantis 
žmones susimąstyti. Drauge, sausio 8 
d., pokalbyje su Vitalija Pulokiene, 
D. Polikaitis sakė: “...sveika visuome
nei pamąstyti - ar mes įprasminame 
Sausio 13-osios auką savo visuomeni
niu gyvenimu, ar ne per daug skaldo- 
mės, pamiršdami tų dienų vilties dva
sią ir idealizmą? Žinoma, laikas 
gramzdina viską į užmarštį, tačiau 
prisiminkime, kad ir šiomis dienomis 
mums reikia vilties, optimizmo ir ar
timo meilės, labai reikia...”

Susimąstymo nuotaiką kėlė ir ak
torės Audrės Budrytės-Nakienės in
tarpai ir skaitiniai, kurie sklandžiai 
jungė visas koncerto dalis. Ji skaitė iš 
Evangelijos pagal Matą, Bernardo 
Brazdžionio Viešpaties pasaulis, Biru
tės Marcinkevičiūtės Žvakė, Kazio 
Bradūno Nepalikau ir Lauros Rukšė- 
naitės Dievo ištiesta ranka.

Lietuvių meno ansamblį “Daina
va”- sudaro 53 dainininkai, įvairių 
bangų ir kartų ateiviai, besijaučiantys 
kaip viena didelė ir darni šeima. Diri
gentas Darius Polikaitis ir “Daina
vos” nariai daug savo laisvalaikio ski
ria koncertų pasirengimams, koncer
tų, kurie visada sutraukia daug klau
sytojų.

“Dainavos” chormeisteris - Aud
rius Polikaitis. Vargonininkas - Ri
čardas Šokas, vargonininko asistentė 
- Giedrė Sokienė.

Plakatas, programos viršelis, me
ninė talka - Vyto Čuplinsko. Orkest
ras susidėjo iš 24 asmenų. (Koncert
meisterė - Linda Veleckytė).

Dėkingi klausytojai po koncerto 
negailėjo nei gausių plojimų, nei kuo 
gražiausių žodžių dainaviečiams ir jų 
vadovui Dariui Polikaičiui.

Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, Mississaugoje, vasario 20 d. gyvus ir 
spalvingus tautinius šokius šoko Toronto “Atžalynas” Nuotr. K. Baliūnaitės.

Muzikiniai kuriniai
Vytauto Naraškevičiaus “Sutartinės fortepijonui III”

Jaunystė yra laiminga, nes ji gali matyti grožį. Bet kas, galįs matyti grožį, 
niekad nepasens. (Franz Kafka)

Viso pasaulio lietuviai gali vertai 
didžiuotis savo skambia kalba ir tuo, 
kad mūsų tautos širdis išlaikė seniau
sių polifoninių dainų rūšį - sutartines.

Sutartinių savitumas skatina mū
sų muzikos, literatūros net choreogra
finę (sutartinės buvo šokamos) tradi
ciją ugdyti ir tęsti. Ypač įspūdingi su
tartinių žodinių tekstų - garsažodžių 
refrenai. Tokių jau nežino senosios in
dų vedos, bei Homero poemos. Šių 
sutartinių improvizacijų fortepijonui 
autorius mokytojas Vytautas Naraš- 
kevičius eiliuotoje įžangoje rašo:

Atminki, amžinai kartok: / Sodau- 
to, rūta, sodauto! [ Garsažodžių refrenų 
/ Nežemiškas spalvas / Težino vienas 
Dievas / Ir mano Lietuva.

Pusšimtis šiame rinkinyje patei
kiamų sutartinių labai originalia for

ma galėtų skambėti pasaulio lietuvių 
koncertuose, jaunimo vasaros stovyk
lose ir, jas įrašius, mūsų šeimose.

Juk visos lietuvių dainos yra 
darbščiųjų artojų šeimos dainos. Jų 
veikėjai - artojų šeima: tėvelis, mo
tulė, brolelis, sesulė, bernelis, mer
gelė.-

I ir II sutartinių rinkinių tekstai 
jau yra sugroti ir įrašyti .išleistame 
kompaktiniame diske. Kanklėmis in
terpretavo Klaipėdos Juozo Gruodžio 
muzikos mokyklos mokytojos - Vilija 
Jaselskienė ir Julija Sasnauskienė. Te
mas dainavo Giedrė Stonkutė.

Verta groti, dainuoti, šokti sutar
tines - džiaugtis ir didžiuotis savo 

, protėvių išlaikyta ir apginta pirmapra
de kultūra.

Aldona Gricienė

S C III iH3ristaS ROBERTAS Keturakis

Šventovė dunksojo dviejų upių 
santakoje, senos sugriautos pilies 
pašonėje. Pilis taip pat buvo sena, 
pastatyta galimas dalykas dar tais 
laikais, kai upės nebuvo išsiskyrusios 
ir plaukė, šelmiškai žaisdamos balz
ganais sūkuriais, tarp aukštų, ąžuo
lais, šilais ir gudobelėmis apsirengu
sių krantų.

Šventovės vidus, tuščias ir įsi
klausęs į tą tuštumą, jau negirdėjo 
kadais čia gaudusių vargonų, maldų 
ir giesmių, kilusių į skliautus, kur 
tarp mėlynų kamuolinių debesėlių, 
nejudindami pakeltų sparnų, suposi 
rimti, žinantys kas jų laukia, angeliu
kai. Auksinės, sidabrinės, sepijos ir 
akvamarino spalvas kadaise buvo iš
blukinusi drėgmė, šaltis, žmonių 
abejingumas ir šventovės liūdesys. 
Jei kas čia dar saugojo viltį pamatyti 
atgimusią šventovę, kupiną šviesos 
ir dvasios spindesio, tai tikriausiai 
buvo mažutis seminaristas. Nesku
bėdamas jis prisiartindavo, pakelda
vo jaunuoliškai atvirą veidą į dėmėm 
išmargintą frontoną - ten, ištrupėjus 
tinko gabalams, kaip neužgyjančios 
žaizdos tamsiu raudoniu degė nuo
gos plytos. Ant kerpėm ir samana 
apėjusių - kontraforsų rangėsi gebe
nės, virš vieno lango išlenkto karni
zo stiebėsi šermukšnis.

Seminaristas žinojo, kad galima 

nesunkiai išlupti iš apgraužto ąžuoli
nių durų krašto surūdijusią didelę 
spyną, įsmukti pro tarpdurio plyšį vi
dun ir klausytis, ką kalba šventovės 
tyla.

Kartą vienas dėstytojas, baltas 
kaip dykumos atsiskyrėlis (degė gi
lios akys), hebrajiškai pasakė ir iš
vertė: be Tylos nebūna istorijos, nes 
istorija gali tapti vien Žodis, išrastas 
Tyloje.

Lygiai taip pat be Tylos negali 
būti ir Dievo, pridūrė jis, degančio
mis akimis atidžiai stebėdamas audi
toriją': ar suprato?

Jis suprato: kas vyko, vyksta ir 
vyks pasaulyje - viskas atsiduria tos 
dieviškos Tylos fone.

Kada ši Tyla prabyla? - kartą 
šmėstelėjo mintis. Jis stovėjo švento
vės pasienyje, žvelgė presbiterijos 
pusėn, kur tyla buvo tamsesnė - kaip 
gelmė ir paslaptis. Saulėtos dienos 
šviesa siauru pleištu veržėsi pro dvi
vėrių durų plyšį ir rėmėsi į perkrypu
sias dėžes, kartoninius stačiakam
pius, iš kurių stirksojo pilki lentgaliai.

Seminaristas nesimelsdavo - tū
nodavo nuleidęs rankas ir klausyda
vosi Tylos. Ji niekada jam neatsi- 
vėrė.

Gal todėl, kad aš nesugebu jai 
atsiverti, skaudžiai pagalvojo jaus
damas savo pilkumą ir nepatiki

mumą.
Gelmė pasitiki vien gelme, kar

tais jis guosdavo save. Tačiau nuo to 
guodimo sielos maudulys neapleis- 
davo. "

Tą vakarą jau buvo girdėti ru
dens švokštimas - krito rudi, geltoni, 
oranžiniai klevų, liepų, tuopų lapai. 
Tik gluosniai dar viltingai ošė žalia, 
vėjų blaškoma laja. Abi upės buvo 
patvinę ir iš tolo galėjai girdėti kaip 
sūkuringas srovių plūsmas bruožia 
akmeningas krantų atodangas ir 
trūkčioja apnuogintas, tėkmės ap
semtas medžių šakas.

Jis grįžo nuo santakos smaiga
lio, kur valandėlę stebėjo blukias 
saulėlydžio spalvas. Veidas degė nuo 
šalto vėjo lyg ištrintas terpentinu. 
Plaštakas šildė juodos striukės kiše
nėse - vienoje pirštais užčiuopdavo 
jaukiai šiltą kaštoną.

Vakarinė šventovės siena buvo 
užlieta švelnia auksine spalva, ir pir
mąkart tas šimtmečių slegiamas pa
statas jam pasirodė lengvas, vos pa
stebimai siūbuojantis saulėlydžio ty
loje.

Akys iškart pastebėjo beveik pa
čiame frontono viršuje atidarytas 
siauras duris, tarpduryje sustingusį 
siluetą. Po valandėlės siluetas slyste
lėjo žemyn, pasviro ir nuskrido.

Jis sklendė lėtai kairiosios pa

krantės pusėje kone užgaudamas 
aukštų tuopų viršūnes. Smulkiom 
klostėm pleveno juodas abitas, ilgų 
plaukų sruogos vijosi kaip regimos 
oro drūžės. Pasiekęs santakos pa
kraštį, skrendantysis pasuko atgal ir 
tarytum paukštis nėrė pro angą 
frontone ir dingo.

Seminaristas stebėjo kaip lėtai 
užsidarė durys.

Švelni auksinė saulėlydžio švie
sa buvo išnykusi. Virš pilies griuvė
sių yrėsi siauras delčios luobelis.

Nepajuto kaip išplėšė surūdiju
sią durų spyną, įsispraudė į švento
vės vidų, užkliūdamas už dėžių iš
tiestom rankom, vedamas gilėjančio" 
nerimo, nusliūkino prie nišos, kur 
buvo pastebėjęs laiptus aukštyn.

Lipo klupdamas, kartą vos išsi
laikė, kai iš po kojų išslydo ir bildė
dama nukrito pakopų lenta. Pastogę 
pasiekė be kvapo.

Iškart pamatė frontono pusėje 
degančią žvakę ir nugara į jį ant suo
lelio sėdintį žmogų.

Jam priartėjus, žmogus atsisuko.
Be išgąsčio ir nuostabos iškart 

atpažino save.
Nejaugi tai tikrai aš? - šmėste

lėjo mintis.
Ir išgirdo vos girdimai tariamus 

žodžius: šitaip kartais prabyla Tyla.
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Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, Mississaugoje, vasario 20 d. meninės programos atlikėjai - 
jauni ir vyresni chorai: “Angeliukai”, “Gintarėliai”, “Daina” ir “Aras” Nuotr. K. Baliūnaitės

Gi KULTŪRINĖJe veikloje

Tarptautinė neįgaliųjų diena
Alytaus miesto neįga

lieji Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos minėjimą pradėjo 
šventomis Mišiomis Šv. An
gelų Sargų šventovėje, ku
rias už gyvuosius ir nesulau
kusius aukojo Alytaus de
kanas, Šv. Angelų Sargų 
parapijos klebonas Arūnas 
Užupis. Po šventų Mišių 
minėjimas buvo tęsiamas 
Alytaus miesto teatro salėje.

Renginio vadovės - Aly
taus m. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jūratė Kamičai- 
tė ir tarybos narė, atsakinga 
už kultūrinę veiklą, Inga 
Rakauskienė pasidžiaugė, 
kad pagerbti neįgaliųjų at
vykęs alytiškis seimo narys 
Julius Sabatauskas. Papra
šytas tarti žodį, jis pasi
džiaugė neįgaliųjų stipria 
valia, optimizmu, energija, 
kurios dažnai stokoja svei

Kanklių karalienės šimtmetis
Tai Onos Mikulskienės sukaktis, kuri buvo paminėta 

2005-ųjų metų sausio 30, jos gimimo dieną
Mišias aukojęs katedros 

administratorius kun. R. Do
veika pranešė, jog sukaktuvi
ninkė yra “dvasia su mumis 
ir kūnu netoli” (Kalvarijoje), 
priminė jos kelią nuo gimto
jo Omsko Sibire (gimė ji 
tremtinių Adomo ir Elenos 
Mozoliauskų vienuolikos 
vaikų šeimoje) iki grįžimo į 
Lietuvą (1922), darbą nepri
klausomoje valstybėje, išvy
kimą iš jos ir vėl darbą jau 
svetimose žemėse. Pabrėžė 
jos giliai įmintą pėdsaką mū
sų tautos, mūsų kultūros pa
saulyje - vien Čiurlionio an
samblio sukūrimas; jo kon
certai v (paskutinis turėjo 
įvykti Šiauliuose 1944 m. lie
pos 1 d., bet neįvyko). Paskui 
veikla Vakaruose - Austrijo
je, Vokietijoje, Amerikoje. 
Iškėlė gražų bendravimą su 
vyru Alfonsu Mikulskiu, mu
ziku violončelininku, chorve
džiu (busimąją kanklių kara
lienę išmokiusią kankliuoti), 
aukojimąsi jo ir bendriems 
darbams. Jos rūpesčiu Ame
rikoje buvo išleisti A. Mi
kulskio kūriniai, tarp jų ir 
Mišios Už kenčiančią Lietu
vą, V. Kavoliūno monografija 
apie Čiurlionio ansamblį. Jai 
priklauso taip pat didelė mū
sų kultūros vertybė - jos ra
šytas Čiurlionio ansamblio 

kieji. Patikino, kad mūsų 
miesto neįgalieji nebus jo 
pamiršti.

Alytaus miesto garbės 
pilietis “Alkestos” generali
nis direktorius, konservato
rius Vytautas Zambacevi- 
čius kiekvieną mėnesį mies
to tarybos nario mokestį 
pervedąs į Neįgaliųjų drau
gijos sąskaitą, žadėjo įsteig
ti neįgaliųjų meninio pyni
mo iš metalo kalvystės mo
kyklą, kurioje galėtų išmok
ti kalvystės amato ir Aly
taus neįgalieji. Tuo klausi
mu jis jau kalbėjęs su gar
siuoju Alytaus “kalvių kal
viu” Vytautu Jaručiu, kuris 
sutikęs būti tos mokyklos 
mokytoju. V. Zambacevi- 
čius įsitikinęs, kad miesto 
savivaldybė padės • surasti 
patalpas.

Alytaus miesto savival

dienoraštis, nepaliaujamai 
vestas per visus penkiasde
šimt metų; pirmoji dalis - 
1940-1949 metai - pavadinta 
Aukso knyga, 2000 m. buvo 
išleista Leono Petronio lė
šomis.

Ona Mikulskienė
Tądien (sausio 30-ąją) 

katedroje per Mišias, auko
tas už ilgą sukaktuvininkės 
gyvenimą, vėl skambėjo A. 
Mikulskio Mišios Už ken
čiančią Lietuvą. (Giedojo an
samblis “Lietuva”, dalyvavo 
dainininkė Gintarė Skėrytė, 
pritarė ansamblis “Vaivo
rą”). Choro, kanklių balsai, 
garsai skambėjo taip jaunat
viškai stipriai, pakiliai. Vieš
patie, pasigailėk, Kristau, pa
sigailėk, Sėdintysis Dievo Tė
vo dešinėje, pasigailėk..., Ieš
kokite Viešpaties, visi šalies 
romieji, kurie vykdėte jo įsaky

dybės mero pavaduotojas 
Sigitas Kauzonas žadėjo, 
kad miesto savivaldybė ir 
ateityje rūpinsis ir rems 
miesto neįgaliųjų draugiją.

Daug kalbėjusiųjų.gra
žių žodžių, skirtų neįgalie
siems, girdėjo teatro salės 
sienos: apie jų gerumą, arti
mo meilę, atjautą, suprati
mą, vienas kitu rūpinimąsi. 
Neįgaliųjų draugijos pirmi
ninkė J. Kamičaitienė akty
viausiems rėmėjams įteikė 
padėkos raštus.

Minėjimo pabaigoje 
nuotaiką nuskaidrino labai 
gražiai atliktos Alytaus 
miesto neįgaliųjų draugijos 
ansamblio “Dzūkija” dai
nos, nunešdamos susirinku
siųjų širdis prie gaivaus al
mančio šaltinėlio versmės 
(vad. Birutė Serbentienė).

Antanina Urmanavičienė

mus; ieškokite teismo, ieško
kite romumo, kad kaip nors 
būtumėte paslėpti Viešpaties 
narso dieną (Sof 2,3). Aš 
paliksiu tavyje neturtingą ir 
stokojančią tautą, ir ji turės 
vilties Viešpaties vardu. Izrae
lio liekanos nebedarys neteisy
bės ir nebekalbės melo, ir jų 
burnoje nebebus atrasta klas
tingo liežuvio (...) ir nebus 
kam jų gąsdinti (Sof 3,12-13). 
Evangelija palaimino mus.

Kunigas skelbia: būkime 
palaiminimų žmonės. Ką da
ryti, kad mūsų veidas būtų pa
našus į Dievo, kad jis būtu su
kurtas tų aštuonių palaimini
mų? Baigė apie sukaktuvi
ninkę: ji gyvena tikėjimu. 
Dėkojame Dievui už tokį gy
venimą.

Ona Mikulskienė Lietu
voje - nuo 1995-ųjų. Tiesa, 
jau 1994-aisiais, vykdydama 
vyro valią, parvežė jo pelenų 
urną, kurią palaidojo Rasų 
kapinėse, vėliau pastatė pa
minklą. 1996-aisiais ji buvo 
apdovanota Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi. Sugrįžusią 
į numylėtąją Lietuvą Senolę 
tegloboja ne tik Riterio kry
žius, bet ir Evangelijos palai
minimų dvasia.

Genovaitė Gustaitė

Dr. Jono Basanavičiaus 
asmeninės bibliotekos davi
niai neseniai buvo perkelti į 
elektroninę Lietuvių literatū
ros ir tautosakos instituto sve
tainę, kuri prieinama lankyto
jams adresu www.llti.lt. Insti
tute saugomą unikalią biblio
teką jos šeimininkas padova
nojo 1907 metais susibūrusiai 
Lietuvių mokslo draugijai. 
Elektroninėje bazėje surinkti 
duomenys apie daugiau kaip 
2,500 bibliotekos knygų, ne
skaitant smulkesnių leidinių, 
kaip atvirukų, žemėlapių, dai
lės ir tautosakos rinkinių. Pa
sak literatūros tyrinėtojo dr. 
Sigito Narbuto, kuris parengė 
duomenis svetainei, dr. J. Ba
sanavičius savo asmeninę bib
lioteką kaupė visą gyvenimą, 
nuo pat mokymosi Marijam
polės gimnazijoje laikų.

Pirmosios knygos yra lei
diniai, kuriuos gimnazistas 
gaudavo metų pabaigoje už 
labai gerą mokymąsi. Tačiau 
dauguma knygų yra iš darbo 
Bulgarijoje ir vėlesnio gyveni
mo Vilniuje laikų. Iš seniausių 
leidinių galima būtų išskirti 
keletą paleotipų, išleistų XVI 
šimtmetyje, kaip pvz. Plutar- 
cho rinktiniai raštai, išleisti 
Venecijoje 1508 metais. Pas
kutinės knygos rinkinyje - iš 
1926 metų - paties J. Basana
vičiaus straipsniai išleisti at
skiromis knygomis; arba jam 
siųsti įvairių tautų mokslinin
kų darbai išfkalbotyros, etno
logijos, medicinos, literatūros 
ir kt. mokslo sričių. Įspūdį pa
lieka J. Basanavičiaus kalbų 
mokėjimas - bibliotekoje yra 
knygų įvairiomis pagrindinė
mis Europos kalbomis, vokie
čių, rusų, anglų, prancūzų, ita
lų, bulgarų, čekų, latvių, len
kų, lotynų, graikų, - ir platus 
jo interesų laukas - rinkinyje 
yra pagrindinių autorių svar
biausi veikalai iš religijos, fi
losofijos, psichologijos, gam
tos, medicinos mokslų, istori
jos, literatūroiogijos, kalboty
ros ir kitų mokslo sričių.

Klaipėdos etnokultūros 
centre buvo pristatytas elekt
roninis leidinys Liaudies ma
gija: užkalbėjimai, maldelės, 
pasakojimai XX š. pab. - XXI 
š. pr. Lietuvoje. Leidinio suda
rytoja etnologe Rita Balkutė 
medžiagą rinko maždaug 10 
metų. Toks leidinys, kuriame 
surinkti ne tik rašytiniai teks
tai, bet ir garso bei vaizdo įra
šai su liaudies magija, yra pir
masis Lietuvoje. Iki šiol būda
vo užrašomi tik užkalbėjimų 
tekstai. Dabar bus galima iš
girsti ne tik užkalbėjimą ar 
perskaityti jo tekstą, bet ir pa
matyti, kur kaip ką naudoja 
užkalbėtojai. Dalis medžiagos 
yra autentiška, įrašyta ligonių 
užkalbėjimo metu. Dalis ri
tualų’rekonstruota vėliau. Iš 
viso leidinyje yra apie 600 
įvairių įrašų, iš jų maždaug 
120 - vaizdo, apie 100 - garso, 
o visa kita - tekstai.

Lietuvos istorijos institu
te įvykusioje konferencijoje 
buvo nagrinėjamos Lietuvos 
dvarų augimo, klestėjimo ir 

nuosmukio priežastys XIX š. 
pabaigoje ir XX š. pradžioje. 
Pasak rengėjų, ilgus dešimt
mečius Lietuvos dvarų liki
mas buvo nepavydėtinas. 
Daugelio jų vietą šiandien te- 
žymi parko medžiai ir išliku
sios alėjos, pastatų liekanos. 
Vis dėlto, nepaisant apverkti
nos dabartinės būklės, dvarų 
reikšmė Lietuvos istorijai ne
abejotina. Pranešimus konfe
rencijoje skaitė istorikai Zita 
Medišauskienė ir Dangiras 
Mačiulis, etnologe Auksuolė 
Čepaitienė, literatūrologai 
Teresa Dalecka, Paulius Suba
čius, muzikologės Laima 
Kiauleikytė, Rūta Goštautie- 
nė ir Vyda Bakutytė, dailėtyri
ninkai Laima Laučkaitė ir Li- 
jana Natalevičienė, menotyri
ninkai Osvaldas Daugelis, 
Giedrė Jankevičiūtė, archi
tektūros tyrinėtoja Nijolė 
Lukšionytė-Tolvaišienė.

Dr. Jurgis Mališauskas 
laimėjo aštuonioliktąją Ievos 
Simonaitytės vardo literatūri
nę premiją už savo 2004 me
tais išleistą straipsnių rinktinę ! 
Vėjas iš Aistmarių. Premija j 
kasmet skiriama už brandų I 
kūrinį, susijusį su Klaipėdos . 
kraštu ir rašytoja I. Simonai
tyte. Pernai ši premija atiteko 
poetei ir prozininkei N. Kepe- 
nienei-Klinkaitei. Anksčiau 
jos laureatais buvo literatūro
logas Aleksandras Žalys, rašy
tojas Juozas Sikšnelis, Žemai
tijos rašytojų bendrijos narys 
Vytautas Rimavičius, tautodai
lininkas Vytautas Majoras, rašy
toja Paulina Žemgulytė ir kt.

Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras pradėjo tre
jus metus truksiantį visų Gus
tav Mahler simfoninių kūrinių 
koncertų ciklą, skirtą pagerbti 
orkestro meno vadovo ir vy
riausio dirigento Gintaro 
Rinkevičiaus kūrybinės veik
los 25-metį ir pažymėti austrų 
kompozitoriaus G. Mahler 
(1860-1911) gimimo 145-sias 
metines. Devynios kompozi
toriaus simfonijos ir dešimtoji 
nebaigta planuojamos išdės
tyti dvylikoje koncertų, tačiau 
simfonijos bus atliekamos ne 
iš eilės, derinantis prie solistų 
darbotvarkės. Pasak dirigen
to, visų G. Mahler simfoninių 
kūrinių ciklas parodys ir 16 
metų gyvuojančio Valstybinio 
simfoninio orkestro evoliuciją.

Pirmajame ciklo koncerte 
š.m. vasario 4 d. skambėjo G. 
Mahler Pirmoji simfonija D- 
dur Titanas, kurios pasaulinė 
premjera buvo 1889 metais. 
Kartu su orkestru dainavo 
kviestinė solistė, Rusijos sop
ranas Marina Šaguč. Antrasis 
ciklo koncertas numatomas 
balandžio viduryje, kai Antrą
ją simfoniją c-mol su orkestru 
atliks Valstybinės premijos 
laureatė solistė Sigutė Stony
tė ir Ukrainos operos solistė 
Angelina Svačka. Trečiajame 
koncerte gegužės 6 dieną 
klausytojai turės progos iš
girsti sopraną Violetą Urma- 
navičiūtę-Urmaną. Ji atliks 
penkias G. Mahler dainas E 
Rueckert tekstais. G.K.

http://www.llti.lt
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KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

——Į SPAUDOS BALSAI ĮĮ—

Spaudimas Lietuvos prezidentui

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. pal.

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

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

Toronto rusų savaitraštis Gazeta Plius š.m. 
vasario 4 d. laidoje rašo: “Iš visų trijų Baltijos 
valstybių galvų vien tik Latvijos prezidentė su
spėjo pareikšti apie savo sutikimą atvykti j Rusi
ją gegužės 9 d. Likusieji - lietuvis Valdas Adam
kus ir estas Arnold Ruutel kol kas tyli. Jie pareiš
kia: galutiniam atsakymui ‘reikia laiko’, kiek - 
nesakoma. Netikėtas Latvijos prezidentės sutiki
mas vykti. į Maskvą nustebino visus. Jų tarpe ir 
jos kolegas iš kaimyninių valstybių. Ligi šiol ofi
cialiai jie pareiškė: sprendimas bus padarytas 
‘sutartinai’. Jeigu vyks vienas, vyks ir likusieji. (...)

Spaudimą Adamkui daro buvę ‘priešsovie- 
tinio pasipriešinimo’ dalyviai - jie j jį kreipėsi pa- 
reikšdami, kad krašto vadovybė turi vengti bet 
kokių veiksmų, kurie galėtų būti suprasti kaip 
Rusijos imperialistinių ambicijų pakanta, pritari
mas dabar vyraujančiai ES pažiūrai, tartum so
vietai nebuvo Lietuvos okupavę ir nebuvo oku
pantams pasipriešinimo genocido politikai.

Savo trigrašį pridėjo ir JAV lietuvių bend
ruomenė. (Adamkus, kaip žinoma — išeivis iš 
JAV-jų). JAV lietuvių bendruomenės tarybos pir
mininkė Regina Narušienė pareiškė: Adamkaus 
dalyvavimas iškilmėse taps ‘tautos įžeidimu”.

Kaltinama prezidentė
Maskvos dienraštis Izvestia š.m. sausio 21 d. 

laidoje rašo: “Tarp Rygos ir Maskvos įsiliepsno
jo naujas diplomatinis skandalas. Oficialus už
sienio politikos žinybos atstovas Aleksandr Ja- 
kovenko apkaltino Latvijos prezidentę Vaira Vi- 
ke-Freiberg už Antrojo pasaulinio karo istorijos 
iškraipymą.

Ryšium su Maskvos 60 metų pergalės šven
tės minėjimu ir galimu jos dalyvavimu iškilmėse 
toks neseniai išreikštas Vike-Freiberg pasisaky
mas iššaukė piktą URM reakciją. Prezidentė pa
sakė, kad latviams ‘ši data - ne tik fašizmo nuga
lėjimo diena, ji reiškia ir visų Baltijos kraštų ne
priklausomybės praradimą. (...)

Maskvai tokia istorijos interpretacija, aišku, 
nepatiko. Atsakantis Jakovenko pareiškimas bu
vo labai griežtas. ‘Rygos iškeliama tezė apie vie
nodą Sovietų Sąjungos ir Hitlerio Vokietijos at
sakomybę už 1941-1945 metų pasaulinę tragedi
ją negalima kitaip pavadinti kaip tik absurdu’; jis 
tai pasakė ir pridūrė: Atsakingiems istorikams 
kaip minimumas yra žinoma, kad pradžia Euro

pos sukarpymui buvo duota Austrijos prijungi
mu prie Vokietijos ir pakankamai žinomu Miun
cheno Vakarų valstybių sutarimu su Hitleriu. Pa
sak Jakovenko, Rusijos URM nemato nei istori
nių, nei tarptautinių - teisinių Latvijos vadovės 
iškeliamų Sov. Sąjungos Baltijos kraštų okupaci
jos sampratos pagrindų. (...)

Nepaisant to, Rusija neatšaukia savo kvieti
mo trijų Baltijos kraštų vadovų apsilankymui 
Maskvoje, jų tarpe ir Latvijos vadovės. Jakoven
ko priminė, kad Vladimiras Putinas pasiūlė Bal
tijos kraštų vadovams gegužės 10 d. surengti ru- 
sų-baltiečių viršūnių pasitarimą, kurio eigoje 
tarp kitų dokumentų gali būti pasirašyti su Lat
vija ir Estija susitarimai dėl sienų”.

Rusijos vadovams rūpi, kad gegužės 9-tos 
dienos pergalės šventės iškilmių metu nebūtų 
prisiminta sovietinė Baltijos šalių okupacija.

Vilniaus katedra
Lietuvos lenkų dienraštis Kurier Wilensld 

š.m. sausio 31 d. laidoje išspausdino pokalbį su 
kun. Vaclovu Aliuliu. Paklaustas, kodėl Vilniaus 
katedroje nėra lenkų kalba pamaldų, kun. V. 
Aliulis atsakė:

“Pamenu, kai buvo atidaroma katedra, tikė
jausi, kad bus joje šv. Mišios lenkų kalba, kadan
gi tikintieji, kurie meldžiasi lenkiškai, sudaro žy
mią vyskupijos dalį, o Vilnijos lenkai kartu su vi
so krašto lietuviais kovojo dėl katedros grąžini
mo tikintiesiems. Kai taip neįvyko, paklausiau 
tuometinį ordinarą a.a. Julijoną Steponavičių 
kodėl. Jis man paaiškino, kad katedra yra tuo ir 
parapinė šventovė, aptarnaujanti tą pačią teri
toriją, kaip ir Šv. Dvasios šventovė. Todėl sakė 
jos klebonui, kad katedroje bus šv. Mišios lenkų 
kalba, bet prašė, kad taip pat būtų įvestos viene- 
rios Mišios Šv. Dvasios šventovėje lietuviškai. 
Klebonas betgi norėjo palikti seną pamaldų 
tvarką.

Tenka pridurti, kad Šv. Kazimiero koplyčio
je katedroje dažnai būna pamaldos lenkų kalba, 
kai atvyksta piligrimai iš Lenkijos. Tiesą sakant, 
ten tai vyksta sporadiškai, nes nėra nustatytos 
nei dienos, nei valandos”.
- -*r Kun. Aliulis yra įgudęs lenkų spaudoje'dis
kutuoti lietuvių-lenkų klausimus. Prieš keliolika 
metų jis rašydavo straipsnius Lenkijos katalikų 
savaitraščiui Lad (Tvarka). J.B.

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

DĖKOJAME LAURINAVIČIUI
Širdingai dėkoju Jums už siuntinį su pašto 

ženklais. Tas siuntinys mus labai nudžiugino. 
Dar kartą didelis ačių. Atsiųsti ženklai vėl pa
pildė mūsų kolekcijas, dar labiau sukėlė norą 
kolekcionuoti.

Dabartiniu metu mūsų jaunieji filatelistai 
įsijungė į gražiausio 2004 metų pašto ženklo 
rinkimo akciją. Konkursas tęsis iki 03-18. 
Pernai mes surinkome virš tūkstančio apklau
sos anketų. Šv. Kalėdų proga gimnazijoje kartu 
su jaunaisiais filatelistais suorganizavome kalė
dinių ir naujametinių atvirukų ir vokų parodą 
gimnazijos skaitykloje - paroda veikė visą sa- 
vaitę ir sukėlė didelį susidomėjimą.

Šiais metais gimnazija švęs 65-ąjį gimtadie

nį. Ta proga mes suruošime didelę pašto ženklų 
ir numizmatinę parodą. Tam po truputį pra
dedame ruoštis. Dar kartą ačiū už ženklus.

V. Parulionis, Kelmė 
PRAŠOMAS ATSILIEPTI

Prieš 15 metų Antanas Viliūnas parašė 
man laišką, ieškodamas mūsų giminystės ryšių. 
Aš jam parašiau laišką jo man tada duotu adre
su, bet niekad negavau jokio atsakymo. Aš esu 
tikras, kad mus riša giminystės ryšiai, nes jo 
laiške nurodytos vietovės ir žmonės buvo mano 
tėvų gyventos. Jo tuomet man duotas adresas 
buvo: Antanas Viliūnas, 1686 Auburn Rd., 
Windsor, Ont., U8Y 4G4, Canada.

Edvardas Žiaužys,
4 Bartlett Street, Amsterdm, NY 12010 USA

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271<8781
PETRAS ŠTURMAS

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

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Į LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.L - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking”)

(905) 333-5553

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

TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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“Aušros” klubo berniukų ir mergaičių “E” komanda su trene
riais Alvinu Kišoniu ir Kristina Rimkiene

Žinios iš

TŽ sporto skyriaus bendradar
bis Vincas Paulionis

Nuotr. R. Otto
•Kauno “Žalgirio” krep

šininkai nesėkmingai pradėjo 
Eurolygos antrąjį ratą Kauno 
Sporto halėje pralaimėję 
pirmąsias rungtynes Atėnų 
“Panathinaikos” klubui 
73:84.

• Vilniaus “Siemens” are
noje vykstančioje 11-ojoje 
Lietuvos v krepšinio lygos 
(LKL) “Žvaigždžių dienoje” 
penktą kartą įvykusiose 
rungtynėse tarp lietuvių ir 
legionierių pirmą kartą per
galę iškovojo užsienio krepši
ninkai nugalėję lietuvius 
86:74.

• Taip pat “Žvaigždžių

Lietuvos
dienoje” geriausio 2005 metų 
krepšio metiko (sniper) titulą 
ir 4000 litų piniginį prizą iš
kovojo Klaipėdos “Neptūno” 
žaidėjas Petras Šalvis.

• Lietuvos čempionės Vil
niaus “Lietuvos telekomo” 
krepšininkės svečiuose nuga
lėjo Nemuro “Dexia” (Belgi
ja) klubą 71:67 ir pateko į 
ketvirtbaigmę.

• Įvairiuose JAV mies
tuose vyko atskirų NCAA 
konferencijų studentų leng
vosios atletikos čempionatai. 
“Big 12” konferencijos sep- 
tynkovininkų varžybose lietu
vis Darius Draudvila užėmė 
trečiąją vietą.

• Lietuvos dviratininkei 
Editai Pučinskaitei Italijoje 
įteiktas prestižinis apdovano
jimas už “išskirtinę karjerą”. 
Edita yra laimėjusi “Tour de 
France” lenktynes (1998 me
tais) bei pasaulio čempionatą 
Veronoje (1999 metais).

. • Danijoje vykusiose tarp
tautinėse sportinių šokių var
žybose “Copenhagen Open 
2005” jaunimo (iki 19 metų) 
klasikinių šokių programoje 
Kauno “Kaspino” pora Ed
garas Saldukas ir Giedrė Ku- 
kučionytė iškovojo pirmąją 
vietą. V.P.

Ir vienaip, ir 
antraip

L. STANKEVIČIUS
• Nereikia dėti visų kiauši

nių į tą patį krepšį. Gerai, bet 
tai brangiau kainuoja, nes rei
kia pirkti antrą krepšį.

• Nauja šluota gerai šluoja. 
Bet dulkių siurblys geriau vei
kia.

• Viešpatie, atleisk tiems, 
kurie nežino ką daro. Bet neat- 
leisk tiems, kurie žino ką daro.

• Mylėk savo priešą. Mat 
be jo mes neturėtume ko kal
tinti, tik patys save.

• Meilė yra akla. Bet už tai 
širdis turi geras akis.

• Laikas viską gydo. Tai 
kodėl yra tiek daug žmonių gy
dytojo laukiamajame?

• Tylėjimas yra auksas. Tai 
išeitų, kad turtingiausias žmo
gus pasaulyje yra nebylys.

• Darbas - tai sveikata. 
Tie, kurie tai sako, matyt, nie
kuomet nedirbo anglių kasyk
loje.

• Pinigai negali nupirkti 
laimės. Tai gal už tai mes turi
me kredito korteles?

• Kol sensti, tol mokaisi, 
paskui viską užmiršti.

• Darbas myli darbininką, 
bet darbininkas ne visuomet 
myli darbą.

• Kas ieško, tas randa. Pa
sakyk tam, kuris pametė savo 
laikrodį jūroje.

• Su kokiu draugausi, toks 
ir pats patapsi. Jei taip lengvai 
būtų, tai mes visi draugautume 
su turtingais žmonėmis.

• Duok kvailiui kelią. Jei 
tik duosi jam kelią, tai jis tau 
ant galvos užlips.

• Užmušti laiką. Tai kvailas 
posakis, nes laikas tik mus 
užmuša.

• Draugą pažinsi nelaimė
je. Ir jam tapus bosu.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 134 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
1.00%Taupomoji sąskaita
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term. ind.
1.20% už 270-364 d. term. ind.
1.50% už 1 m. term, indėlius 
1.90% už 2 m. term, indėlius 
2.40% už 3 m. term, indėlius 
2.65% už 4 m. term, indėlius 
3.00% už 5 m. term. indėlius_
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
2.20% už 2 m. GIC invest, pažym.
2.60% už 3 m. GIC invest, pažym.
3.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.65% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.10% RRSP & RRIF 3 m.term.ind.
3.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind.
4.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate)
1 metų ............4.25%
2 metų ............4.50%
3 metų ............4.80%
4 metų ............5.25%
5 metų ............5.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu ..... .4.25%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS

“Aušros” klubo “priešmolekulės” su treneriais A. Sapliu (kairė
je), A. Nausėdų (dešinėje) ir V. Kairiene (II iš k.)

,'^i
HOME LIFE

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161
’ Fax:416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

ROYAL LEPAGE
ANTANAS GENYS

Pamad, antrad r treaad. nuo 9 vr. - 330 vpp.; ketvitad r penkiad nuo 9 vx - 8 v.v. 
LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p.

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

1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, ase. ols, aut?

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

Lina Kuliavienė
“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

$400,000, $500,000, 
$700,000? 

SKAMBINKITE 

TEODORUI
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937 
(nešiojamas)

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416-231-4937

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Suhgailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

NAUJI MAŽESNI MOKESČIAI
Į LIETUVĄ IR PASIRINKTAS EUROPOS ŠALIS

Siuskite pinigus per WESTERN UNION tiesiog dabar!

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809

PAGRINDINĖ SUMA SENI MOKESČIAI* NAUJI MOKESČIAI*1-^

0,00 - 50 $12
504)1 - 100 $14

1004)1 - 200 $24 $18
200.01 - 300 * $20
3004)1 -400 $27
4004)1 -500 $33
5004)1 -1000 $49-66 $40
Kiekvieni papildomi $500 kainos-sktriasT + $5

9njodžin įj*-

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai [riša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Gres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

Pinigai pervedami per kelias minutes** ir dabar tai yra pigiau, kai pervedama 
iš Kanados i Albanija, Armėnija, Austrija, Adzerbaidžana, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, 

Kiprą, (Šiaurini) Kiprą, Čekijos Respublika, Estiją, Gruzija, Gibraltarą, Graikiją, Vengrija, Izraeli, Italiją, Kazachstaną, 
Kosova, Kirgizija, Latviją, Lietuva, Makedoniją, Malta, Moldovą, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija,

Serbiją ir Juodkalniją, Slovakijos Respubliką, Slovėniją, Ispaniją, Tadžikistana, Turkiją, Turkmėnija, Ukraina, Uzbekistaną.

Greita. Patogu. Patikima.

WESTERN 9
UNION

MARGIUS Parcels
^4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Norėdami susisiekti su artimiausiu Western Union atstovu, skambinkite

1-800-235-0000

(^Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

• PrWausoma nuo date valandų r teta juostu skitanu.

ATSIŲSTA PAMINĖTI t

Tel: (416)233-4601
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Vladas Buragas, VILTIES BRASTA. Eilė
raščių rinktinė. Poezija — kaip sielos balsas da
bar privalo išlikti galbūt vienintele, nors ir 
skaudžiai gimstančia atsvara blizgančiai tušty
bei materialėjančios kasdienybės rutinoje. Ma
rijampolė, 2002 m., 330 psl. Tiražas - 500.

LITHUANIAN HERITAGE, January-Feb
ruary 2005. Publisher - Editor Vai Ramonis. 
Published by Baltech Publishing (P.O. Box 225, 
Lemont, IL 60439-0225, USA). Subscription 
per year in the US - $29.95, Canada - $41,95 
US, other countries - $57.95 US.



įSKAUTŲ VEIKLAI

Toronto skautų Vasario 16
Šią dieną jie atšventė vasario 6 d. Su savo vėliavomis dalyva

vo pamaldose Lietuvos kankinių šventovėje. Po Mišių “Rambyno” 
ir “Šatrijos” tuntai nužygiavo Į Anapilio salę, kur atliko atitinkamą 
šventės programą.

Pačiam pasiprašius, v.s.fil. dr. A Dailydė atleistas iš DLK 
Mindaugo sk. draugovės globėjo pareigų. Toms pareigoms paskir
tas ps.fil. M. Leknickas.

Herkus Monte įgulos vadovui j. budžiui P. Bekeriui pristačius, 
Bebrų įžodį davė: M. Punkris, A. Balsas, K. Gorys, R. Kulikauskas 
ir R. Šimkus. DLK Gedimino sk.v.snj. D. Puzęriui pristačius, pa
kelti į skiltininko laipsnį: T. Karakowskis ir D. Šarūnas. Romo Ka
lantos sk. vyčių vad. vsl. J. Didžbaliui pristačius, į vsl. laipsnį pa
kelti: A. Ruslys ir J. Tarvydas. '

LSS seserijos “Šatrijos” tunto pažangumo žymeniu apdova
notos: D. Didžbalytė, D. Paznėkaitė, D. Šimkutė, A. Skilandžiū- 
naitė ir V. Sriubiškytė; vėliavos žymeniu: V. Lemon, V. Skilandžiū- 
naitė, R. Stauskienė. Į paskautininkės laipsnį pakelta vyr.sk.vsl. S. 
Saplienė, o į skautininkės laipsnį ps. R. Baltaduonytė-Lemon ir A. 
Puzerytė-Viskantienė. LSS “Gintaro” vadovių mokykla 2001 m. 
laidos pilną kursą baigė ir pažymėjimus GVM nr. 172 ir nr. 173 ga
vo vyr.sk.sl. V. Lemon ir vsl. t.n. V. Simonavičiūtė.

“Šatrijos” tunto jaunesnės skautės įsigijo žaidėjos ženklą ir 
dainininkės specialybę: L. Čygaitė, J. Degutytė, D. Drešerytė, E. 
Olekaitė, M. Olekaitė, A. Kulikauskaitė, J. Marcinkevičiūtė, D. 
Norkutė, S. Pabrėžaitė, D. Punkrytė ir A. Turūtaitė. Jaunesnės 
skautės įsigijo dailininkės specialybę: A. Asevičiūtė, L. Čygaitė, J. 
Degutytė, D. Drešerytė, E. Kišenaitė, A. Kulikauskaitė, S. Kulnys- 
Douglas, J. Marcinkevičiūtė, D. Norkutė, E. Olekaitė, M. Olekai
tė, S. Pabrėžaitė, D. Punkrytė, A. Rudnickaitė, D. Šablinskaitė, A. 
Turūtaitė, L. Valadkaitė. Jaunesnės skautės įsigijo gamtos draugės 
specialybę: R. Asevičiūtė, E. Kišenaitė, S. Kulnys-Douglas, A. 
Rudnickaitė, D. Šablinskaitė, L. Valadkaitė ir šeimininkės specia
lybę įsigijo jaun. skautė J. Marcinkevičiūtė.

Skaučių įžodį davė A. Rudnickaitė. “Rūtos” dr-vės paukšty
čių įžodį davė: L. Čygaitė, J. Degutytė, D. Drešerytė, J. Marcinke
vičiūtė, D. Norkutė, E. Olekaitė, M. Olekaitė, S. Pabrėžaitė, D. 
Punkrytė, A. Turūtaitė. Skautės įsigijo Scouts Canada Lifesaving 
specialybę - L. Aiello, K. Marijošiūtė, L. Ploog, V. Sriubiškytė. A. 
Skilandžiūnaitė gavo menininkės specialybę. Už aktyvumą, sąži
ningą sueigų lankymą, už gerai atliktus uždavinius gavo paskilti- 
ninkių laipsnius: V. Jonuškaitė, R. Petrauskaitė ir L. Saplytė.

Paskautininkės įžodį davė vyr.sk.vsl. S. Saplienė. Įžodį prave
dė Kanados rajono vadas v.s. Romas Otto, pakviesdamas visus 
skautininkus-kės į ratą. Įžodį davusi Silvija pabučiavo vėliavą.

Tuntininkai visiems padėkojo už dalyvavimą šioje sueigoje ir 
pakvietė sugiedoti Lietuva, Tėvyne mūsų ir pagerbti išnešant vėlia
vas. Užbaigiant visi sustojo į didelį ratą, sugiedojo Ateina naktis. 
Sudie, iki Kaziuko mugės kovo 6 d. toje pačioje salėje. F.M.

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKIIPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis
Bilietų į Lietuvą išpardavimas - 

kaina pradedant nuo $650. 
Vyresnio amžiaus keleiviams 

10% nuolaida.
Jūsų paslaugoms - mūsų agentūros atstovai: 

HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

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

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

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1 -800-715-5767 Fax: 416 249-7749
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Vasario 16-tosios užsiėmimus Toronto Maironio mokykloje sukūrė ir jiems vadovavo KLJS ir 
Toronto universiteto liet, studentų draugijos (TULSD) nariai vasario 19 d. Ntr. J. Puodžiukaitės

Vasario 16-tosios prasmė
Rašo Maironio mokyklos 8-to skyriaus mokiniai

Vasario šešioliktoji yra diena, kada Lietuva 
pasidarė laisva. Iki 1918 metų gyvenimas buvo la
bai nesaugus lietuviams, jie negalėjo kalbėti lietu
viškai, ir juos skriaudė, jeigu pagaudavo juos kal
bant lietuviškai. Knygnešiai nešė knygas į Lietu
vą, kad lietuviai galėtų skaityti lietuviškas knygas. 
Aš pats labai nenorėčiau būti’tais laikais Lietuvo
je, nes visi lietuviai buvo kontroliuojami rusų. Jie 
neleido lietuviams eit mokytis lietuviškai mokyk
lose ir daug jų buvo nusiųsti į Sibirą, kur jie daž
niausiai mirė, nes ten buvo labai šalta ir nesmagu. 
Dabar, kai švenčiam Vasario 16 būna minėjimai, 
skaitomi eilėraščiai, šokami šokiai ir daug dau
giau. Vytas Dzemionas

* * *
Yra vasario 16 diena (1918 metais) ir visi lie

tuviai džiaugiasi, bet dėl ko? Vasario 16 dieną, 
lietuviai atgavo laisvę nuo rusų, galėjo vėl gyventi 
laisvai. Prieš vasario 16 d. 1918 m. lietuviai nega
lėjo kalbėti ar skaityti lietuviškai. Lietuviai nega
lėjo mokytis lietuvių kalbos ir istorijos mokykloje. 
Rusai norėjo, kad visi lietuviai pasidarytų kaip jie. 
Bet tas mūsų nestabdė, mes spausdinom lietuviš
kas knygas ir laikraščius, kuriuos knygnešiai slap
tai nešdavo per visą Lietuvą. Po daug metų mes 
kovojome vėl už laisvę ir pagaliau 1918 m. vasario 
16 d. mes ją atgavom. Dabar jau beveik šimtas 
metų praėjo, ir mes švenčiam Vasario 16 d., prisi
mename visus, kurie mirė už mūsų valstybės lais
vę. Aš esu labai dėkinga, kad jie kovojo ir nenusi
leido, kad dabar aš galiu mokytis lietuvių kalbos 
ir skaitymo. Aš noriu pasakyti, kad aš neužmiršiu,

ką lietuviai padarė ir kad aš esu labai dėkinga. 
Ačiū visiems, kurie tikėjo ir kovojo už mūsų 
laisvę. Kristina Pabedinskaitė

* * *
Vasario 16-ta yra diena, kai Lietuva pasidarė 

laisva. Prieš šitą dieną rusai norėjo, kad lietuviai 
eitų į rusiškas mokyklas ir neleido skaityti lietu
viškų knygų ir laikraščių. Lietuviai, kurie neklau
sė jų, ėjo į kalėjimą arba buvo nušauti. Vasario 
16-ta yra, kai Lietuva pasidarė vėl lietuviška. 
Tilžėje žmonės vis tiek spausdino lietuviškas kny
gas ir laikraščius. Lietuva kovojo už laisvę ir vieną 
dieną Lietuva buvo vėl laisva. Todėl šita diena yra 
tokia svarbi. Aurelija Saplytė

* * *
Vasario 16 d. yra labai svarbi diena lietuviams. 

Vasario 16 d. yra, kada Lietuva atgavo savo nepri
klausomybę. Rusai norėjo užimti Lietuvą ir suru
sinti Lietuvą ir lietuvius. Bet tie lietuviai tais lai
kais neleido jiems taip padaryti. Jie vis tiek kalbė
jo lietuviškai, jie rašė knygas ir spausdino laikraš
čius, kai buvo uždrausta. Daug žmonių mirė, kad 
mes galėtume būti lietuviais, dabar mes ir esame. 
Tai aš tik noriu pasakyti dar vieną dalyką, tai ačiū 
visiems, kurie ėjo į karą ar neleido rusams panai- 
kinti.mūsų brangios Lietuvos. Bet reikia prisimin
ti, kad jie daug darė, kad galėtume kalbėti lietu
viškai, rašyti lietuviškai, skaityti lietuviškai, ir ga
lėtume būti lietuviais. Tai kalbėkite, rašykite, 
skaitykite lietuviškai, ne angliškai. Garsiai ir links
mai šaukite - išbėkite laukan ir rėkite “Aš esu lie
tuvaitė”, “Aš esu lietuvis” ir neleiskite, kad mūsų 
tauta mirtų, netylėkite. Daiva Paznėkaitė

KLJS ir TULSD nariai (is k.): Danielius Puzeris, Jonas Didžbalis ir Arturas Ramanauskas 
vadovavo Vasario 16-tosios užsiėmimams Toronto Maironio mokykloje vasario 19 d.

Nuotr. J. Puodžiukaitės
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PADĖKA
AtA

STASĖ ŠTUIKIENĖ
mirė 2005 m. sausio 11 d.

Esame dėkingos Prisikėlimo parapijos kunigams 
ir prel. J. Staškevičiui už gedulines Mišias bei maldas 
kapinėse. Taip pat dėkojame karsto nešėjams ir 
visiems, kurie užprašė Mišias, atsiuntė gėles, aukojo 
labdaringiems tikslams ir pareiškė užuojautą raštu bei 
žodžiu.

Nuoširdus ačiū visiems laidotuvių dalyviams, 
palydėjusiems Stasę į amžino poilsio kelionę, o B. 
Stanulienei už pietų paruošimą.

Dukros - Kazė, Aldona ir Neris su šeimomis

PADĖKA
Po sunkios ligos netekome brangios ir 

mylimos mamos, dukters, sesers,

a.a. ILONOS JANELIŪNAITĖS- 
SMALENSKIENĖS

Iš visos širdies dėkojame Jums visiems už 
lankymą ligoninėje, maldas, užprašytas šv. Mišias, 
už gausias gėles, pyragus ir pareikštą užuojautą 
žodžiu bei raštu, už aukas našlaičiams ir vėžiu ser
gantiems vaikams Lietuvoje bei Princess Margaret 
ligoninei, taip pat dvasiškiams, karsto nešėjams, 
chorui.

Dėkojame Jums už taip gausų dalyvavimą 
koplyčioje ir mielos Ilonos palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Liūdesyje likę -
dukra Onutė, mama Marijona, 

brolis Alfredas su sūnumi Aru

“Tėviškės žiburiams”
A.a. Alfonso Skrebūno 

25 m. mirties prisiminimui 
(kovo 6 d.) šeima aukojo 
$250; 25 metų mirties su
kakčiai ir 80 m. gimtadie
niui prisiminti, jaunystės 
draugas Juozas Miškinis (Nia
gara Falls, ON) aukojo $50.

A.a. Edvardo Laukio 
atminimui, užjausdami jo 
žmoną Pranutę Laukienę ir 
šeimą Adelė ir Alfonsas 
Savickai aukojo $50.

A.a. Jono Dirmanto vie- 
nerių metų mirties prisimi
nimui $50 aukojo jo žmona 
Ona Dirmantienė ir dukros, 
$25 - Feliksas Mockus.

A.a. Vladui Ramanaus
kui mirus, užjausdami jo 
žmoną Alviną Ramanaus
kienę ir vaikus su šeimomis, 
$25 aukojo A.I. Patašiai, 
Ona Juodikienė.

A.a. Petro Murausko 
vienerių metų mirties prisi
minimui $25 aukojo Alina ir 
Kazys Žilvyčiai.

A.a. Rūtos Vaškevičiū- 
tės-Stankienės atminimui, 
užjausdami jos vyrą ir šei

mą, tėvus Aldoną ir Joną 
Vaškevičius, V. ir O Naru- 
šiai aukojo $20.

A.a. mylimai žmonai 
Onai Adamonienei iškelia
vus amžinybėn, užjausda
mas liūdesyje likusį jos vyrą 
Henriką Adamonį, Feliksas 
Mockus aukojo $25.

Toronto Lietuvių pensi
ninkų klubo valdyba aukojo 
$100 Vasario 16-tosios proga.
“Kovai su vėžiu ir džiova”

A.a. Rūtos Vaškevičiū- 
tės-Stankienės atminimui, 
užjausdami šeimą ir tėve
lius, Elena ir Jonas Bukšai- 
čiai aukojo $50.

A.a. Vlado Ramanaus
ko atminimui Zuzana Stan
čikienė ir dukros aukojo $25.

A.a. Teklės Sekonienės 
atminimui, užjausdama vy
rą Adolfą, buvusi kurso 
draugė Filomena Kantau- 
tienė-Masiokienė aukojo $25; 
Onutė Krasauskienė - $30.

M.P.
Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių namai” Vilniuje 
AK. Biretos aukojo $300.

AtA
RŪTAI VAŠKEVIČIŪTEI-STANKIENEI 

mirus,
jos tėveliuss ALDONĄ ir JONĄ VAŠKEVIČIUS, 
vyrą ir vaikus, sesutę DALIĄ ir brolį JONĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

Marytė Vaitkienė ir dukra Aušra Dalindienė

PADĖKA
AtA

TEKLĖ SEKONIENĖ-VALIUŠYTĖ
užmigo amžinu miegu 2005 m. sausio 24 d. Palaidota 
sausio 26 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Dėkojame Lietuvos kankinių parapijos Katalikių 
moterų draugijos narėms, kurios su degančiom žva
kėm sutiko buvusią narę karste ir palydėjo prie alto
riaus. Dėkojame kun. Vytautui Staškevičiui už geduli
nes Mišias, už pamokslą ir prie karsto maldas kapinė
se. Ačiū A. Vitkienei už šv. Mišių skaitinių skaitymą. 
Ačiū D. Viskontienei už vargonų muziką ir gražų gie
dojimą. Dėkojame už gausias aukas Vėžiu ir Džiova 
sergantiems Lietuvoje, Kauno Vaikų dienos centrams 
ir Mišioms. Dėkojame aukų rinkėjoms M. Povilaitie- 
nei, D. Keršienei ir B. Kazlauskaitei. Ačiū J. Gurklie- 
nei už paruoštą skanų maistą ir ponioms už skanius 
pyragus. Ačiū karsto nešėjams už paskutinį patarnavi
mą. Dėkojame visiems už dalyvavimą laidotuvėse ir 
pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu.

• Dėkojame kun. Vytautui Staškevičiui už maldas 
prie karsto Staynerio laidotuvių namuose. Ačiū A. 
Vitkienei už jautrius atsisveikinimo žodžius. Ačiū už 
gražias gėles prie karsto. Ačiū E. Krikščiūnienei už 
rinktas aukas Kauno Vaikų dienos centrams, Vėžiu ir 
džiova sergantiems Lietuvoje ir Mišioms. Dėkojame 
aplankiusiems velionę namuose, ligoninėje ir prie
glaudoje, už gėles, dovanas bei pareikštus stiprybės 
linkėjimus.

Ačiū visiems, kartodamas a.a. Teklės žodžius: 
“Neliūdėkit, manęs neverkit, aš tik perėjau sieną į ki
tą pusę, į ten, kur nebūna liūdesio ir kur skausmas 
manęs nepasieks”.

Liūdintis vyras Adolfas, giminės - Valė Jonaitytė, 
Bronius Mikuckas su šeima ir giminaičiai Lietuvoje

AtA
VLADUI RAMANAUSKUI

mirus,
.jo žmoną ALVINĄ, dukras - DANUTĘ ir 
VITALIJĄ, sūnų STASĮ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame -

Eugenijus ir Genovaitė Kuchalskiai

BRANGIAI DUKRELEI

a.a. RŪTAI VAŠKEVIČIUTEI-STANI
mirus,

NEI

nuoširdžiai užjaučiame jos tėvus ALDONĄ ir JONĄ 
VAŠKEVIČIUS bei visą šeimą ir kartu liūdime -

K. A. Ivanauskai

PADĖKA
AtA

BENEDIKTUI URBANAVIČIUI
mirus,

dėkoju Pūtvio šaulių kuopai už patarnavimą. 
Reiškiame nuoširdžią padėką visiems draugams 
ir pažįstamiems už dalyvavimą ir užuojautą.

Ypatingai ačiū Marytei Vaitkienei už pastan
gas ir skanių pyragų pagaminimą.

Su pagarba -
Rūta Urbanavičienė ir šeima

$250 - E Kantautas-Ma- 
siokas; $120 - A. Štreimikis; $100
- L.A. Čepas, E. Delkus, N. Bal
čiūnienė, A Bumbulis, J. Jaseliū- 
nas; $60 - S. Janavičius; $55 - J. 
Šleinius, V. Kadis; $50 - dr. G. 
Murauskas, P. Kiškūnas, B.A. 
Kozulis, O. Skrebūnienė, J. Luk
ša, A. Zubrickas, P. Kuras, dr. V. 
Ablėnas, L. Adomavičius, L. 
Baumgard, V. Kumpikevičius, S. 
Valickis, S. Gampp, E. Kišonie- 
nė, A. Klemka, S. Gotceitienė; 
$45 - J. Butkus; $30 — L. Matule
vičienė, A. Sekonis; $25 — L. Sap- 
lys, A. Regis, D. Žukauskas; $20
- E. Molis, S. Čižikas, C. Rūkas,
L. Baltrėnas, A Zalagėnas, G. 
Balčiūnienė, B. Liškauskas; $15 - 
J. Gaižutis, M. Jane liūnas, A. 
Rašytinis; $14 - S. Džiugas; $10 - 
E. Glatkauskas, E. Keburis, S. 
Štuopis, A. Masiulionis, R. Žu
kauskas, kun. R. Krasauskas; $5
- L. Petronis, K Vegys, A. Ra
džiūnas; $2 - O. Narušienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $65 - S. Kriaučeliūnas, S. Bar
šauskas, V. Prisčepionka, dr. P. ' 
Jokubka; $60 - Ą. Misiūnas, E. 
Dubininkas, V. Čypas, A. Kirki- 
lionis, V. Balsevičius, L. Valevi
čienė, A. Kamaitis, S. Virkutis, 
R. Dumčius, E. Juodvalkis, J. 
Stanaitis, S. Urbantas, M. Šakali
nis, E. Keburis, ML Jonelienė, H. 
Paškevičius, B. Čepaitienė,. J. 
Baužys, K Bubelis, V. Bireta, B. 
Lunas, Z. Saunoris, B. Kaspera
vičius, A Petschar, J. Kučinskas, 
J. Šeidys, J. Strikas, O. Adomai
tis, A. Jungmeisteris, K Stirbys, 
B. Lukošius, J. Lukša, R. Piečai- 
tienė, V. Grabauskas, J. Šleinius, 
P. Kučinskaitė, V. Paulionis, M. 
Gverzdys, V. Mikalonis, S. Janu-. 
šonis, dr. J. Sakalauskas, A Ma- 
saitis, V. Lembertas, R. Bekeris,
M. J. Ignatavičius, A.A. Kilinskai, 
A. Kirkilas, Z. Mistautąs, prel. E: 
Putrimas, G. Zarkis, T. Šiuma, B. 
Blekys, V. Lapaitis, K Matkevi- 
čius, L.G. Matukai, V. B. Poškus, 
E. Šlekys, A. Svirplys, A. Zarem
baitė, D. Vasiliauskas, L.D. Gar- 
baliauskai, J. Pacevičienė, V. 
Puodžiūnas, V. Staškus, E. Skio- 
tys, T. Bauža, E. Alšėnas, O. Bak- 
šienė, K Dervaitis, AN. Gutaus
kas, P. Gaputis, V. Jakovickas, E. 
Jasevičius, E. Jasin, I. Judd, A. 
Jusys, V. Kuprevičius, J. Karalius.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: J.V. Danys.

Garbės prenumeratą at
siuntė: $120 — Y. Kizis; $100 — R. 
R. Rimša, V. Abramavičius, dr. 
M J. Arštikaitis, V.P. Jankaitis, A. 
J. Lukošiūnas, G. Rodke, A Re- 
gis„dr. J.J. Vingilis, M. Trečiokas, 
J. Kvoščiauskas, V. Nakrošius, 
M. Petronis; $95 - kun. V. Voler- 
tas, A. Burbulevičius; $90 - J. 
Radas; $80 - A. Vaičkus, A. Lie- 
pinaitis, M. Kupris, A. Grubis; 
$75 - P. Naginionis, D.A. Misiu- 
lis, B. Tamulis, B. Simonaitienė, 
dr. B. Girnius; $70 -1. Kairys, M. 
Laurinavičius, A. Janušis, J. Ka- 
rasiejus, J. Gustainis, G. Lemieux, 
V. Levišauskas, S. Naruševičius, 
A. Prialgauskas, L. Kunnapuu, B. 
Sriubiškis, msgr. I. Urbonas, dr. 
Č. Kuras, L. Matulevičienė, A. 
Sekonis, V. Adomonis, V. Tasec- 
kas, V. Pundžius, O. Ziminskie- 
nė, I. Šlenis, J.B. Lukoševičius, V. 
Vaitkus, M. Galinauskas, S. Yo- 
kubynas, R.G. Paulioniai, J. Zo- 
nys, L. Raslavičius, L. Strumila, 
Ą. Vindašius, D. Vaidilienė, A. 
Šelmys, B. Sriubiškis, G. Kuz- 
mienė, J.A. Kuncaičiai, V. Timo- 
šenko, V. Urbaitis, H. Sukauskas, 
dr. AL Čepulis, V. Bird, S. Gampp.

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: L. Daunius.

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsdami 
reguliarią prenumeratą prideda 
ir auką.
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Baltiečių literatūros vaka
ras tema Writing of the Baltic 
Borderlands įvyks penktadienį, 
kovo 11, 6.30 v.v. Toronto uni
versiteto Munk Centre for In
ternational Studies, Room 
208N. Kalbės Antanas Šileika 
(Humber College), Juris Kron- 
bergs (Švedija), Juri Talvet 
(Tartu University), Karl Jirgens 
(University of Windsor). Visi 
kviečiami dalyvauti.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ spau
dos popietė šiemet rengiama 
Anapilyje, balandžio 3, sekma
dienį, 4 v.p.p. Spaudos popietė
je bus graži Montrealio choro 
“Melodija” programa, skani J. 
Gurklienės paruošta vakarienė, 
meno kūrinių ir kitų įdomių lai
mikių loterija. Visi kviečiami 
paremti savo savaitraštį, pa
bendrauti ir maloniai praleisti 
sekmadienio popietę.

KLKKD “Žiburiai” valdyba - 
Tėviškės žiburių” leidėjai 

Vaiva Vėbraitė-Gust, kal
bėtoja Vasario 16-tosios minė
jime Toronte, vasario 20 d. taip 
pat dalyvavo Mišiose Prisikėli
mo šventovėje. Po to aplankė 
slaugos namus “Labdara”, susi
tiko su administratore Joan 

• Ciupak, pietavo Lietuvių Na
muose, dalyvavo pasitarime su 
KLB Krašto valdyba. Nuvykusi 
į Mississaug, prieš minėjimą 
aplankė Šv. Jono lietuvių kapi
nes ir muziejų-archyvą, kur at
naujino pažintį su vedėja dr. 
Rasa Mažeikaite. Po minėjimo 
Anapilio didžiojoje salėje V. 
Vėbraitė turėjo progos pa
bendrauti su minėjimo daly
viais per suruošta bendrą pri
ėmimą. Jai buvo padėkota ir 
pareikštas dalyvių pasitentini- 
mas jos pateiktomis mintimis. LR.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas vasario 16 d. atšven
tė Lietuvos nepriklausomybės 
šventę “Vilnius Manor” rū
muose. Salė buvo pilnutėlė ne 
tik Vilniaus rūmų gyventojų, 
bet ir svečių. Minėjimą pradėjo 
parengimų vadovė L. Mačio- 
nienė. Po Lietuvos himno, pro
gramos vadovavimą perėmė 
pirm. A. Aisbergas. Suminėjęs 
žuvusius kovotojus už Lietuvos 
laisvę, pakvietė susirinkusius 
pagerbti juos tylos minute. Po 
to pristatė Teklę Kulvinskienę, 
Vyčio ordinu apdovanotą, pasi
darbavusią su partizanais Su
valkų trikampyje. Ji papasakojo 
anų laikų partizanų veiklą bei 
kančias tarpininkaujant Luk- 
šai-Daumantui ir kt.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo prof. V. Samonis, kuris savo 
kalboje lietė dvi kartas. Palygi
nęs mūsų Nepriklausomybės 
kartą su šiuolaikinės Nepri
klausomybės 1990-tų metų kar
ta, pabrėžė, kad dabartinė kar
ta yra komunizmo ir ateizmo 
pakirsta. Pensininkų klubo cho
ras “Daina”, vad. L. Turūtaitės,

padainavo keletą patriotinių 
dainų. L. Mačionienė padekla
mavo V. Simaičio Tautos vė
liava, VI. Šlenys - posmelį iš 
Trakų pilis. Užbaigai svečias 
pranciškonų viceprovinciolas 
kun. Astijus Kungys, OFM, jau
triai prabilo, sukalbėjo vaišių 
maldą. Br.P.

Išeivijos mėnraštis Akiračiai 
sausio mėnesį išleido paskutinį 
numerį JAV-se, tačiau leidybą 
toliau tęs Lietuvoje. Šio nume
rio “Spaudos veidrodyje” pa
skelbtas .išeivijos spaudos įver
tinimas pagal pernai vasaros 
Amerikos lietuvio skaitytojų 
apklausą. Balais iki 10 buvo 
įvertinti 10 išeivijos žiniasklai- 
dos priemonių. Amerikos lietu
vio nr. 44 (2004 m.) buvo pa
teikti rezultatai. Geriausiai 
įvertintas - Amerikos lietuvis 
(131 atsakė, vertinimo vidurkis
- 8.63); antroje vietoje - Tėviš
kės žiburiai (29 atsakė, vertini
mo vidurkis - 7.10); Akiračiai 
(35 ir 6.11 atitinkamai); 
Infotiltas (88 - 6.09); Langas 
(66 - 5.74); Draugas (101 - 
5.39); Draugo priedas Bičiulystė 
(50 — 5.08); Lietuvių balsas (27
- 4.70); Dirva (28 - 4.21).

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

MITYBOS SEMINARAS
“FREE NUTRITION WORKSHOP”

Ką valgyti? Ko vengti? Kodėl?
2005 m. kovo 9, trečiadienį, 6-8 v.v.

“Vilnius Manor” patalpose (trečiame aukšte),1700 Bloor St.W.

Seminarą lietuviškai ves Lina Paulionytė, Msc 
tel. 416 604-3361, ext. 228 

VISI KVIEČIAMI!
The Four Villages Community Health Centre

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio

“GINTARAS”
JUBILIEJINĖ PARODA

Kanados lietuvių muziejuje-archyve

ATIDARYMAS:
š.m. kovo 6, sekmadienį, 12.30 v.p.p.

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno"
skautų tuntai kviečia visus atsilankyti šių metų

KAZIUKO MUGĖJE
ANAPILIO SALĖJE

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

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

THINKING OF SUMMER ALREADY?
Going home? Visiting friends and family? You should. Finnair’s Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki and beyond between June 9th 
and September 8th, 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 RATES1

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

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

• Kovo 5, šeštadienį, Delhi 
lietuvių parapija minės savo 45 
m. gyvavimo sukaktį Šv. Kazi
miero šventovėje. Visi buvę para
pijiečiai kviečiami atsilankyti ir 
dalyvauti 12 v.d. Mišiose.

• Tikinčiosios lietuves diena 
bus švenčiama Lietuvos kanki
nių, Gerojo Ganytojo ir Šv. Kazi
miero šventovėse ateinantį sa
vaitgalį. Ta proga bus renkama 
antroji rinkliava Tikinčiajai Lie
tuvai. Aukos Tikinčiajai Lietuvai 
bus priimamos ir ištisą Gavėnios 
bei Velykų laikotarpį.

• Vasario 24, ketvirtadienį, 
palaidotas a.a. Zigmas Čerkaus- 
kas, 89 m. amžiaus.

• Lietuvoje sausio mėnesį 
mirė a.a. Placidą Druskinienė, 
sesuo mūsų Delhi parapijos ko
miteto nario Prano Vėžausko.

• Vasario 28, pirmadienį, 
palaidota a.a. Magdalena Stan- 
kaitienė, 97 m. amžiaus, buvusi 
ilgametė Delhi lietuvių parapijos 
narė.

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

• Kovo 4 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Mišios bus ir 
vakare 7 valandą, o po Mišių - 
Šventoji valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

• Kovo 13, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių Anapilio parodų sa
lėje įvyks KLKM dr-jos parapijos 
skyriaus narių susirinkimas, ku
rio metu bus renkama nauja val
dyba. Narių dalyvavimas būtinas.

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

• Mišios kovo 6, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šim
kutę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 v. 
p.p. už a.a. Vladą Šalvaitį; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje kovo 5, 
šeštadienį, 12 v.d. už gyvus bei 
mirusius parapijos kunigus ir pa
rapijiečius.

* Maironio mokyklos žinios
• Aras Ruslys pradėjo 5 sky

riaus padėjėjo darbą.
• Kovo 12 d. klasėse švęsime

Velykas. . .
• Kovo 19 ir 26 d.d. pavasa

rio atostogos - pamokų nebus.
• Reda Kiselytė mums at

siuntė Rokiškio gražų žemėlapį - 
dėkojame. Živilė

Prisikėlimo parapijos žinios
• Ši savaitė yra lietuvių tikė

jimo vienybės savaitė. Ją pradėjo 
kun. Petras Šarka, OFM, praeitą 
sekmadienį su pamokslu Liute
ronų Išganytojo parapijoj, o šį 
trečiadienį 7 v.v. lietuvių ekume
ninės pamaldos vyks šios parapi
jos šventovėj. Pamokslą sakys Iš
ganytojo parapijos klebonas kun. 
A. Žilinskas.

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. Pir
mą penktadienį 7 v.v. šv. valanda 
prasideda su Mišiomis ir baigiasi 
su Švenčiausio adoracija ir palai
minimu; šeštadienį Gyvojo Roži
nio draugijos nariai renkasi Roži- 
niui ir Mišiom 10.30 v.r.

• Gavėnios susikaupimą ko
vo 10-13 d.d. ves vysk. Jonas Iva
nauskas. Susikaupimo tvarka: 
kovo 10 d. ir 11 d. - Mišios ir pa
mokslas 10 v.r. ir 7 v.v., šeštadie
nį, kovo 12, Mišios ir pamokslas 
10 v.r. ir 4 v.p.p. Sekmadienį pa
mokslai ir Mišios įprasta tvarka.

• Vasario 28 d. palaidota a. 
a. Magdalena Stankaitienė, 97 
m. Paliko dukras Agotą Ratavi- 
čienę ir Mariją Kucinienę ir sū
nus Juozą ir Gediminą Stankai
čius su šeimomis. Kovo 1 d. pa
laidotas a.a. Napoleonas Jukne
vičius, 83 m. Paliko žmoną Euge
niją ir dukrą Zitą Čeponienę su 
šeima.

• Kanados lietuvių katalikų 
centras, Šv. Kazimiero šventės 
proga, pirmą kovo sekmadienį 
daro rinkliavą Lietuvos bažnyčių 
įvairiems projektams paremti. 
Parapijos kovo pabaigoje siunčia 
surinktas aukas į KLK centrą, to
dėl aukomis prisidėti galima per 
visą kovo mėnesį.

• KLKM dr-jos šios parapi
jos skyriaus sekantis susirinki
mas, kuriame kalbės vysk. Jonas 
Ivanauskas tema Moters vaidmuo 
Katalikų Bažnyčioj Lietuvoje, ir 
bus naujos valdybos rinkimai 
įvyks kovo 13 d. po paskutinių 
Mišių.

• Kryžiaus keliai Gavėnios 
penktadieniais yra einami para
pijos šventovėj 6.30 v.v.

• Žodis tarp mūsų kovo ir 
balandžio mėnesių knygutės yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Jose yra praktiški Gavėniai pri
taikyti apmąstymai pagal kasdie
nių Mišių skaitinius.

• Mišios sekmadienį, kovo 
6: 8 v.r. už a.a. Vincą Butrimą - 
I metinės; 9 v.r. už a.a. Elvyrą 
Šelmienę; 10.45 v.r. už a.a. Kazi
mierą ir Leokadiją Budrėckius ir 
sūnų Kazimierą Budreckį, už 
a.a. Atidą Groen in’t Woud - I 
metinės, už a.a. Oną ir Stasį 
Dačkus; 12.15 v.p.p. už a.a. Juozą 
Tamulionį.

.Lietuvių Namų žinios
• Lietuvių Namų svetainėje 

vasario 27 d. pietavo 160 svečių. 
Svečių knygoje pasirašė Laima 
(Krivaitė) Heintzman iš Ber- 
mudos.

• Labdaros ir Lietuvių Na
mų valdybos posėdis įvyks kovo 
16, trečiadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

• LN vyrų būrelio susirinki
mas įvyks kovo 6 d., 12 v.p.p. LN 
seklyčioje.

• S.m. balandžio 23 d. Vy
tauto Didžiojo salėje įvyks Me- 
džiotojų-žūklautojų klubo “Tau
ras” tradicinis metinis balius.

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

Ramanausko atminimui aukojo: 
$100 - J. L. Snedden; $25 - A. M. 
Misiūnai; $10 - S. Israelite. Slau
gos namams aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.
Išganytojo parapijos žinios

• Šį trečiadienį, kovo 2, 7 
v.v. ekumeninės pamaldos vyks 
Prisikėlimo parapijos šventovėje. 
Pamokslą sakys kun. Algimantas 
Žilinskas.

• Sekmadienį, kovo 6, 9.30 
v. ryto pamaldos su Šv. Komu
nija.

• Parapijos visuotinis meti
nis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 13 po pamaldų Lietuvių 
Namų patalpose.

• Praėjusį sekmadienį pa
maldose buvo prisiminti: a.a. 
Elena Juknienė, gimusi 1921 m. 
rugsėjo 14 d. Karapolyje, mirusi 
Toronte vasario 18 d., palaidota 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Pali
ko liūdinčius: vyrą Petrą, dukrą 
Zitą, sūnus Hugo ir Viktorą, vai
kaičius - Thomą, Robert ir Ad
rian ir provaikaičius Žak ir Han
na, seserį Ievą Jankauskienę, Či
kagoje ir brolį Aylmer, ON.; a.a. 
Ona Voroninkaitienė, gimusi 1926 
m. lapkričio 6 d. Lietuvoje ir mi
rusi š.m. vasario 22 d. Grimsby, 
palaidota Šv. Jono lietuvių kapi
nėse. Paliko liūdinčius: dukrą Vi
dą, (Kalgary, Altą.) ir sūnų Ron
nie bei vaikaitį Alexander 
(Beamsville, ON).
IEŠKOMA vidutinio amžiaus 
moteris namų ruošos darbams. 
Skambinti tel. 416-485-4460.
ČESLOVO SENKEVIČIAUS 
knygą (vedamųjų rinkinį) Penki 
taškai... galima gauti pas spau
dos platintojus Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijų knygynuose 
arba Tėviškės žiburiuose.

Vyskupas apsilankymo metu susitiko su vietiniais dvasinin
kais. Iš k.: mons. Andre Desroches, vysk. Jonas Ivanaukas, 
kun. Aloyzas Volskis Nuotr. Guy Zenaičio

Įdomi kultūrinė 
staigmena

Montrealio- “Concordia” 
un-to auditorijoje š.m. vasario 
14 d. vyko neeilinis renginys. Ži
noma žurnalistė Donna Read 
supažindino su dokumentiniu 
filmu “Signs of Times” apie pa
saulinio masto archeologės dr. 
Marijos Gimbutienės (Marija 
Gimbutas) gyvenimą ir moksli
nius darbus. Ypatingas dėme
sys skirtas jos neolitinės seno
sios Europos kultūros 6500- 
3500 pr. Kr. atodangoms. Ši 
kultūra pasižymėjo ilgai truku
siu taikingu, be karų kūrybišku 
laikotarpiu, kuomet dievybė tu
rėjo moterišką pradą. Tai buvo 
ir meno kultūra, laisva nuo ne
santaikų, - rašė archeologė Ma
rija Gimbutienė, sukėlusi kont
roversijų ir dariusi įtakos ki
tiems tyrinėtojams.

Filme matėme ir girdėjo
me kalbančią Mariją, jos nepa
prastai intensyvaus gyvenimo 
apžvalgą, atliktų iškasenų pa
vyzdžius. Filmo autoriai - Don
na Read ir Starhawk buvo nu
vykę į Dzūkiją, nufilmavo kele
tą epizodų iš Joninių šventės, 
liaudies ornamentikos, Kiršų 
antkapius ir kt., kuriuos įjungė į 
šį filmą. Pagamintą jos DVD 
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bematant išpirko. Pilna audito
rija entuziastingai įvertino radi
nį, ir gražiai programon įjungtą 
studentų grupės dainavimą bei 
muzikinę palydą.

Auditorijoje buvome ketu
riese. Netikėtai tą pačią dieną 
sužinoję apie renginį iš Aldo
nos Morkūnienės, nugirdusios 
žinutę radijo bangose - labai 
greitai “susimetėme”. Ir nesi
gailėjome ir didžiavomės, nors 
nė vieno akmens nebuvome at
kasę iš amžių glūdumos. B.VN.

Aušros Vartų parapijos ko
miteto posėdis kviečiamas kovo 
2 d. Bus aptarti vasario mėn. 
reikalai ir pasiruošimas Vely
koms.

“Nidos” Žvejų-medžiotojų 
klubo metinis susirinkimas įvy
ko vasario 27 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Mirus dviems 
valdybos nariams B. Kirstukui 
ir E. Vaičekauskui į valdybą įėjo 
du nauji nariai. Dabar valdybą 
sudaro pirm. J. Rimeika, sekr. 
V. Keršulienė, ižd. A. Račinskas 
ir naujieji nariai Z. Burkšaitis 
bei P. Paulauskas. Ateityje nu
matyta išvyka, gegužinė ir “Oc- 
toberfest”. Į klubą įstojo 3 nauji 
nariai. Susirinkimas baigtas Ri- 
meikių šeimos paruoštomis 
vaišėmis.D.S.
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2005 m. balandžio 3, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikrašti!

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS Montrealio choras “MELODIJA”, va d. A. Stankevičiaus.
DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta vakariene. Veiks baras.

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p.
Meninės programos pradžia - 4.30 v.p.p.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais “TŽ” admi
nistracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. BILIETO KAINA - S30 asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu).

Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

“BALTIC TREE SERVICE”. 
Žiemą yra geriausias ir svei
kiausias laikas nugenėti me
džius ir krūmus. Nelaukit pava-* 
sario! Darbas garantuotas. Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.) 
IŠNUOMOJAMAS didelis mie
gamas su baldais name Eglinton 
ir Hurontario gatvių rajone 
Mississaugoje. Skambinti po 6 v. 
v. tel. 905 890-6172

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.

PU^IA
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


