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Kelias, kuriuo neita
LTSR Aukščiausiajai tarybai 1990 m. kovo 11d. 

paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, būta 
nepaprasto džiaugsmo — dėkota Dievui, dėkota žmo
nėms. Drąsų signatarų pareiškimą ne vienas laikė 
stebuklu, Lietuvą lygino su Dovydu, nugalėjusiu Ga
lijotą.

S
U tuo džiaugsmo sukeltu dvasiniu pakilimu kilo ir 
klausimai - o kaip gi mes tą paskelbtą nepriklau
somybę įtvirtinsim, ką ir kaip darysim, kad “žodis 
taptų kūnu”, kaip pasinaudosim atgauta laisve, kad 

okupacijų nuvarginta Lietuva galėtų vėl lengviau atsi
kvėpti? Reikia pripažinti, kad Maskvai tarnavusiems ir 
nepriklausomais pasiskelbusiems nebuvo lengva staiga 
pasukti kitu keliu, kuriuo niekada neita. Persiorientavi
mą (arba kaip sakyta, persikvalifikavimą) dar labiau 
apsunkino Kremliaus įspėjimai, grasinimai, paties Gor
bačiovo kieta laikysena, specialių dalinių siautėjimai ir 
pirmosios gyvybių aukos bei iš krašto nesitraukianti 
Rusijos kariuomenė, su kuria atsisveikinta tik 1993 m. 
rugpjūčio 31 d. Sunkios buvo dienos, labai įtempti pir
mieji nepriklausomybės metai, net ir savotiškas prie 
valstybės vairo stojusių pareigūnų išbandymas. Mat vie
ni savo padėtimi pasinaudoję grobstė turtą, į atgautą 
nepriklausomybę žiūrėjo kaip į progą pasipelnyti; kiti 
dirbo sąžiningai ir patriotiškai nusiteikę. Nesunku su
prasti, kaip nelengva buvo visiems susiderinti, sutarti. 
Vyko net ir senų sąskaitų suvedinėjimai, nemažai laiko 
sugaišta tarpusavio kovoms dėl valdžios, o kyšininkavi
mai tapo kone veiklos būdu. Rinkdami seimus žmonės 
vis tikėjosi ko kito. Deja, nedaug kas padaryta, kad bū
tų kitaip.

S
- VĘSDAMI Kovo vienuoliktąją ir bandydami įver

tinti, kas per 15 nepriklausomybės metų padaryta, 
pasiekta, kas laimėta ar pralaimėta - įvertinimo 

nuomonių visokių sulauktume, juoba kad žvilgsniai iš 
nevienodų atstumų ir ne į tuos pačius taškus, o žmonių 
požiūriai saistomi pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir as
meninių savybių. Per tuos laisvės metus daug pastebė
ta, rašyta, kalbėta, apklausos būdais kviesta gyventojus 
pasisakyti. Pagal tai maždaug spręsta, koks yra tasai 
naujasis gyvenimas, kuo kas nepatenkinti, kokią insti
tuciją labiausiai gerbia, kuo pasitiki ir kuo ne. Tos ap
klausos sukaupė įdomią statistiką, kuri gal bus naudin
ga istorikams. Šiandien tos nuomonės mažai ką reiškia. 
Pvz. ne vieną kartą buvo stipriai pasisakyta už pasitikė
jimą Katalikų Bendrija (Bažnyčia). Bet ar kas buvo da
roma, kad toji aukštą pasitikėjimo laipsnį pasiekusi ins
titucija būtų buvusi kaip nors daugiau remiama, ar ir 
patys tikintieji būtų smarkiau sukrutę atlikinėti religi
nes praktikas? Tai toks akivaizdus nuomonių ir veiks
mų prasilenkimas, kurių, atrodo, pilna visur. Tai lyg 
toks gyvenimo būdas (gal sovietinis?) - sakyti vienaip, 
o daryti kaip išeina. Nepaisant to, nepriklausomybės 
šviesuliais reikėtų laikyti formalų Lietuvos įsijungimą į 
Vakarų sąrangas ir gerėjantį ekonominį gyvenimą. 
Šiandien žvilgsniai krypsta į senų vadovų naujus ėji
mus, keliančius klausimą, kaip jie įsipareigojimus Va
karuose sugebės derinti su nesibaigiančiais, net stiprė
jančiais, Maskvos spaudimais? Č.S.
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ANTANINA GARMUTĖ
Komunizmo šmėkla klai

džioja po Europą. Antras 
šimtmetis. Šmėkla lyg ir ne
reali, tačiau tai, ką ji paliko, 
matome ir jaučiame. Vampy
rai atlieka savo juodą darbą. 
Atkūrusi Nepriklausomybę 
Lietuva, savo nelaimei, nesu
gebėjo apsivalyti nuo vampy
rų. Kai kurie Atgimimo idea
listai, matyt, patys mažiau nu
kentėję nuo komunistų - ne
perpratę jų šėtoniškos prigim
ties, naiviai patikėjo desovie
tizacijos savalaikio įstatymo 
nereikalingumu.

Nesusiprasta netgi pasek
ti slovakų ir čekų patirtimi, 
įstatymiškai nurodant komu
nistams jų vietą. Mūsiškiai kil
niaširdiškai įsileido vilkus į 
avidę - komunistus į valdžią. 
Atvėrė duris chameleonų me
tamorfozei, ir senoji nomenk
latūra sėkmingai virto naująja.

Negana to: ji dar labiau 
nei okupacinė išvystė savo 
apetitus ir privilegijas. Ir to 
dar maža: lietuviškoji komu
nistinė nomenklatūra, savo 
“nuopelnų” smaugiant Lietu
vos laisvę dėka įsitvirtinusi iš
silaisvinusios tautos valdžioje, 
privilegijuotųjų vampyrų esta
fetę sėkmingai perduoda savo 
vaikams!

Mes laukiame sugrįžtant 
Vakarų universitetuose išsi
mokslinusių jaunų žmonių, o 
Lietuvos valdyti ateina vam
pyrų palikuonys!

Okupaciniais metais, ko
munistams švenčiant savo 
šventes - spalio revoliucijos 
metines ir gegužės 1-ąją, žmo
nių minios, per prievartą su
varytos į gatvių eisenas, šalda
vo, kol praeidavo pro valdžios 
tribūną. Kartą netoli gy
venanti kažkieno bendradar
bė pakvietė kelis žmones su
šilti prie arbatos puodelio. 
Užeiname. Bute jaukiai švie
čia židinys, prie kurio sėdi pa
gyvenęs vyras. Greta zuja du 

žvitrūs kelerių metukų ber
niukai. Šeimininkas - didelis 
viršininkas. Šeimininkė, lyg 
tarp kitko, pasako: “Nekreip
kite dėmesio į mano vyrą - jis 
kojas šildosi, - ir paaiškina: 
“Sąnarius peršaldė, kai 
pelkėse banditus šaudė. Per 
naktis nacionalistų tykodavo. 
Įsibridę...” Taigi stribas! 
Nesigiria, kad ir į Sibirą vežė, 
vaikus vergijon gaudė. Nu
sipelnė raudoniesiems atėjū
nams.

Gyvenimas parodė, kad 
nusipelnė ne tik sau. Praėjo 
keli dešimtmečiai - vaikai už
augo. Šiandien jie - solidūs 
valdininkai, kurių atlyginimai 
siekia... kelias dešimtis tūks
tančių litų per mėnesį! Ne 
vunderkindai ir ne genijai jie. 
Tiesiog - “nusipelniusių tėvų 
- nusipelnę”.

Pastaruoju metu visuo
menės ir žiniasklaidos dėmesį 
prikaustė vadinamasis kagė
bistų skandalas. Stebimasi, 
bet neatsižvelgiama į priežas
tines šaknis. Vienas politikie
rius kadaise labai piktinęsis 
giminės “kažkokiais seniais”, 
kurie, ištremti į Sibirą, jo kar
jerą gadina, prieš stodamas į 

Vasario 16-tosios minėjime Mississaugos Anapilyje vasario 20 d. 
Lietuvos ambasadorė Sigutė Jakštonytė įteikė apdovanojimą 
KLB pirmininkei R. Žilinskienei Nuotr. K. Baliūnaitės

komunistų partiją, vis dėlto 
tarėsi su savo giminaičiais: 
stoti, ar ne? “Bijok Dievo, - 
baisėjosi senos moterys, - ne
stok į tų niekšų gretas, nes bū
si pasiruošęs bet kam!, kur 
dėsi akis, kai Lietuva bus lais
va?!”

“Cha - cha” - žmogelis 
nusijuokė - “Lietuva niekada 
nebus laisva”. Jis buvo tuo įsi
tikinęs. Žmogus tapo komu
nistu ir į aukštąją partinę mo
kyklą įstojo. Tai bent pažanga 
- juokėsi žmonės: išsilavini
mas pradinis, o aukštasis - 
partinis! Tarnavo okupantams 
ir sekė kitus, vykdė užduotis - 
rezgė intrigas ir t.t. Naujieji 
nomenklatūrininkai - kagė
bistiniai vampyrai yra ciniš- 
kesni už savo pirmtakus ir 
naudojasi šimtąkart didesnė
mis privilegijomis negu anie.

Jeigu buvusius tramdė 
partorgai ir “gorkomai” ar CK 
(centro komitetas), tai ma
tome, kaip šiuolaikinius no
menklatūrininkus, ką jie beiš- 
krėstų, beatodairiškai gina jų 
partijų vadai ir aukštoji val
džia. Susiformavo neliečiamų
jų vampyrų karta.

mailto:tevzib@pathcom.com


2 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.III.8. Nr. 10

ŽIBURIAI Lietuva realiu žvilgsniu
EDVARDAS ŠULAITIS iššūkius reikia įvertinti ir rasti būdų jiems įveik-

TĖVIŠKĖS
THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 Canada. 
Tel. 905 275-4672 • FAX 905 290-9802

E-mail: tevzib@pathcom.com • www.tzib.com
Agreement No. 40012376 PAP Registration No. 09408. CPM 1001760. 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: vyr. red. prel. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, 
Č. Senkevičius, techninė red. V. Tiimosienė. Metinė prenumerata - $50, rė
mėjo - $60, garbės - $70. Oro paštu į užjūrius - $170, paprastu paštu - $60. 
Amerikoj - JAV dol.
Keičiant adresą kreiptis į “TŽ” administraciją. Už skelbimų turinį redakci
ja neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių pasi
rašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland) is published weekly by the Li
thuanian Canadian R.C. Cultural Society “Žiburiai”, Inc.
Subscriptions: regular - $50, patron - $60, sponsor - $70 per year. Airmail 
overseas - $170, regular mail overseas - $60. US subscriptions are payable 
in US funds. Printed in Canada. ISSN 0040-4063.
Return undeliverable Canadian addresses to Circulation Dept, 
at mailing address given at>ove.
We acknowledge the financial assistance of the Government of 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs.

® RELIGINIAME GYVENIME
Vilkaviškio dekanato 

Jaunimo dienos įvyko sausio 
8-9 Pilviškiuose. Antrą kartą 
organizuojamas renginys 
“Mes atėjome Jo pagarbinti” 
pavadintas rugpjūčio mėnesį 
Vokietijoje įvyksiančių Pa
saulio jaunimo dienų (PJD) 
šūkiu. Vienas jo tikslų - pasi
rengimas PJD. Pirmą dieną 
iš Pilviškių vidurinės mokyk
los 130 jaunų dalyvių giedo
dami vyko į šventovę, kurioje 
Mišias kartu su Vilkaviškio 
vyskupu Rimantu Norvilą 
koncelebravo Vilkaviškio 
parapijos vikaras kun. Neri
jus Zvirblys. Po oficialaus 
atidarymo aštuoniose grupė
se vyko teminiai užsiėmimai. 
Kalbėta apie atsakingą mei
lę, tarpasmeninius vaikų san
tykius, šokių tradicijas, litur
ginius šokius. Sutemus jauni
mas žygiavo per miestelį su 
žibintais, šventovėje klausėsi 
muzikos, stebėjo skaidres,- 
užrašinėjo savo mintis ir 
jausmus. Paskutinę progra
mos dalį su įvairiomis užduo
timis ir konkursais vedė 
Kauno valstybinio akademi
nio dramos teatro darbuoto
jas Arūnas Žemaitaitis. Sek
madienio ryte jaunimas dali
no savo rankų darbo popieri
nius angelus miestelio gyven
tojams. Po to dalyvavo Mi
šiose, kurias aukojo Vilkaviš
kio parapijos klebonas prel. 
Vytautas Gustaitis ir vietos 
klebonas kan. Antanas Žu
kauskas. Prie giesmių prisi
dėjo Kybartų parapijos kata
likiško jaunimo centro gies
mininkai.

Ekumeninė Maldos už 
krikščionių vienybę savaitė 
baigėsi sausio 25 d. Ekume
ninės pamaldos vyko Vilniu
je sausio 26 d. Šv. Jonų šven
tovėje, dalyvaujant vysk. Juo
zui Tunaičiui, stačiatikių 
kun. Vitaliui Karikovui, 
evangelikų liuteronų vysk. 
Mindaugui Sabučiui ir evan
gelikų reformatų kun. Tomui 
Šernui. Klaipėdos Kristaus 
Karaliaus parapijoje ekume
ninės pamaldos surengtos 
sausio 23 d. Joms vadovavo 
Telšių vysk. Jonas Boruta, S J, 
dalyvavo 20 skirtingų krikš
čioniškų bendruomenių at

stovų. Giedojo parapijos Tai- 
ze jaunimo grupė bei Klaipė
dos liuteronų evangelikų pa
rapijos choras. Klaipėdos 
universitete sausio 24 d. 
vysk. Boruta ir vysk. Sabutis 
vadovavo ekumeninėms pa
maldoms, kuriose dalyvavo 
universiteto vadovybė, kata
likų Katechetikos katedros ir 
liuteronų Evangeliškosios 
teologijos katedros dėstyto
jai bei studentai. Sausio 23 d. 
Kretingalėje pirmą kartą 
bendrai maldai susirinko ka
talikų ir evangelikų liuteronų 
bendruomenės. Pamaldoms 
vadovavo katalikų kun. Sau
lius Stumbrą ir evangelikų 
liuteronų kun. Saulius Vara
navičius. Tą pačią dieną 
Šiaulių Šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. Egidijus Venc
kus vadovavo ekumeninėms 
pamaldoms katedroje, daly
vaujant katalikų, liuteronų 
kunigams, “Tikėjimo žo
džio”, Laisvųjų krikščionių, 
metodistų bendruomenių at
stovams. Panevėžyje ekume
ninėse pamaldose Šv. Apaš
talų Petro ir Povilo šventovė
je dalyvavo Panevėžio stačia
tikių kun. Aleksiejus Smir
novas, evangelikų reformatų 
kun. Julius Norvilą, “Tikėji
mo žodžio” bendruomenės 
vadovas Ramūnas Jukna, Pa
nevėžio vyskupijos generalvi
karas kun. Robertas Pukenis 
ir kiti dvasiškiai.

Metinė Vilkaviškio vys
kupijos vaikų ir jaunimo 
meno kolektyvų šventė “Gie
du ir dainuoju Dievui ir Tė
vynei” įvyko sausio 22 d. Ma
rijampolėje. Jos tikslas - ug
dyti jaunosios kartos tikėji
mą ir meilę gimtajam kraš
tui. Šventė, kurią organizavo 
Vilkaviškio vyskupijos Cari
tas ir Marijampolės mokslei
vių kūrybos centro choro stu
dija “Vyturėlis”, prasidėjo 
Mišiomis Marijampolės ba
zilikoje, vadovaujant vysk. 
Rimantui Norvilai. Dalyvavo 
13 kolektyvų, su 250 narių. 
Po Mišių visi susirinko nau
jame Marijampolės kultūros 
centre, kur vyko ansamblių 
koncertas. Pabaigai jungtinis 
choras sugiedojo Tyli naktis.

Vasario antrąjį sekmadienį Čikagoje ir jos 
apylinkėse buvo surengti bent trys didesni Lietu
vos nepriklausomybės šventės minėjimai. Vienas 
jų - Cicero mieste.

Cicero lietuviai tokį minėjimą surengė anks
čiausiai - dar prieš pietus, tuoj po 9 vai. šv. Mi
šių Šv. Antano parapijos šventovėje. Pamaldas 
laikė ir šventei pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
Kęstutis Trimakas. Lietuvių žiniasklaida mūsų 
tautiečius ragino aktyviai jame dalyvauti, į Šv. 
Antano parapijos buvusios mokyklos salę susi
rinko tik apie 80 žmonių.

Pagrindinė kalbėtoja buvo LR gen. konsula
to Čikagoje ekonomikos ir prekybos reikalų 
konsule Dangirutė West. Kalbėtoja savo prane
šimo pradžioje pažymėjusi, kad per paskutiniuo
sius šešerius metus Lietuvos ekonomika sparčiai 
augo (vien tik praėjusiais metais bendras vidaus 
produktas išaugo 6.8%), pabrėžė, jog tas faktas 
po nepastovumo laikotarpio (1992-1996) yra itin 
džiuginantis.

“Teigiamą įtaką Lietuvos ekonomikai pada
rė narystė NATO ir netrukus Europos sąjungoje 
praėjusiais metais. Tai suteikė mums pastovumą,
saugumą ir galimybę laisvai ir be jokių barjerų 
prekiauti su Europos sąjungos šalimis ir Pasaulio 
prekybos organizacijos narėmis.

Ekonomika augo dėl pa
didėjusio eksporto. Per pra
ėjusius metus eksportas išau
go 21%, ankstesniais metais 
eksporto augimas irgi buvo 
panašus. Nuo 1998 metų Eu
ropos sąjunga tapo mūsų 
pagrindine prekybos partne
re. Su ja Lietuvos prekyba su
daro daugiau nei 60%. JAV 
taip pat mes galime nusipirk
ti lietuviškų maisto produktų, 
baldų, tekstilės gaminių, naf
tos ir mineralinių medžiagų, 
bet prekybos apimtys su JAV 
nėra labai didelės - sudaro

ti. Narystė Europos sąjungoje turėtų mums pa
dėti lengviau išspręsti savo ekonomines proble
mas”, - aiškino paskaitininke ir dar pridėjo: “Ta
pusi Europos sąjungos nare Lietuva pradėjo 
gauti jos finansinę paramą ekonomikos infra
struktūrai atnaujinti bei paremti žemės ūkio pro
duktų gamintojus. Šios išmokos turėtų pagrei
tinti mūsų ekonominę plėtrą ir priartinti Lie
tuvos pragyvenimo lygį prie kitų ES šalių”.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
darbuotoja Violeta Raulynaitienė sveikina 
tautiečius Čikagoje Vasario 16-tos minėjime

Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime - LB Čikagos apy
gardos pirm. A. Sakalaitė, paskaitininkas dr. Petras V. Kisielius, 
kun. Jaunius Kelpša ir svečias iš Vilniaus adv. Romas 
Raulynaitis Nuotr. Ed. Šulaičio

apie 6%. Tai yra dėl keleto priežasčių, pa
vyzdžiui, žemo dolerio kurso, didelio atstumo ir 
kitų priežasčių.

Kitas veiksnys, turėjęs įtakos ekonomikos 
augimui, buvo vidaus vartojimo padidėjimas. 
Augančios gyventojų pajamos, stiprėjanti nekil
nojamojo turto rinka ir atsiradusi galimybė gau
ti paskolas - visi šie elementai padidino vidaus 
vartotojo paklausą”, sakė kalbėtoja.

Konsule ryžosi pažymėti ir nerimą kelian
čias tendencijas - “iššūkius kylančiai Lietuvos 
ekonomikai”. Ji pabrėžė, jog norint konkuruoti 
pasaulio ekonomikoje, reikia modernizuoti savo 
ekonominę infrastruktūrą. O tam Lietuvos vy
riausybė siekia pritraukti tiesioginių užsienio in
vesticijų.

“Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pramonės 
šalių, atsiranda ir demokratinio nesubalansuotu
me grėsmė. Taip yra pirmiausiai dėl nedidelio 
gimstamumo, taip pat dėl emigracijos. Pavyz
džiui, 2004 metais vienas iš 1400 Lietuvos gy
ventojų išvyko iš šalies. Ir.tai dažnai darbingo 
amžiaus, išsilavinę, jauni aktyvūs žmonės. Šiuos

Konsule išvardino ir Lietuvos privalumus, 
kurie, jos nuomone, yra šie: gerai išsilavinusi ir 
nebrangi darbo jėga, palankios sąlygos verslui, 
gera strateginė geografinė padėtis, taip pat žmo
nės, norintys gyventi geriau ir nusiteikę dirbti.

Kaip teigiamą posūkį ateities ekonominiam 
augimui kalbėtoja nurodė Vilniaus ir Kauno 
miestų savivaldybių sukurtą “dvimiesčio” kon
cepciją, du per Lietuvą einančius transporto ko
ridorius, neužšąlantį Klaipėdos uostą.

O savo pranešimą konsule baigė viltinga gai
da sakydama: “Pagaliau Lietuvoje yra iš tiesų 
geros gyvenimo sąlygos. Šalis turi gilias kultūros, 
meno tradicijas. Čia daug teatrų, koncertų ir 
parodų salių. Veikia seniausias Rytų Europos 
universitetas.

2009 m. sukaks 1000 metų, kai Lietuva buvo 
pirmą kartą paminėta rašytiniuose šaltiniuose. 
Ta proga 2009-aisiais Vilnius bus paskelbtas Eu
ropos kultūros sostine. Šis, nors ir laikinas statu
sas, suteiks progą mums pademonstruoti savo 
privalumus ir pasiekimus.

Europos gyventojų apklausos
Ar bus priimta Europos sąjungos konstitucija?

DR. JONAS KUNCA
Nors yrs susitarta dėl ES 

konstitucijos, 10 valstybių per 
referendumą leis gyventojams 
pasisakyti už ar prieš šį 
pagrindinį sąjungos įstatymą. 
Ispanijoje, kuri iš ES yra 
gavusi apie 120 bin. eurų pa
ramą, balsavimas jau įvyko. 
Rezultatai pozityvūs. Tiki
masi, kad Liuksemburgas, 
Portugalija ir Olandija bal
suos irgi už konstituciją, nes 
to nori apie 70% tų kraštų gy
ventojų. Žmonių apklau
sinėjimai Prancūzijoje rodo, 
kad už konstituciją balsuojan

čių persvara nėra labai didelė: 
55%. Gyvybiškai svarbu, kad 
ten laimėtų už konstituciją 
pasisakančių balsai, nes 
Prancūzija su Vokietija yra 
suvienytos Europos krikš
tatėviai. Prancūzų pasisaky
mas prieš ES konstituciją 
reikštų jos laidotuves.

Gyventojų apklausinėji
mai rodo, kad panaši padėtis 
yra Airijoj ir Danijoj. O tik 
pusė čekų ir lenkų yra už kons
tituciją. Kita pusė prieš ją. Tik 
40% anglų yra už ES konsti
tuciją, o prieš ją - 60%. Čia 
nesunku įžiūrėti anglų gudra

vimą: nori vaidinti svarbų 
vaidmenį ES, bet vengia prisi
imti su tuo susijusias pareigas. 
Tokia ES narė neturėtų turėti 
pilnų tiesių, kurias turi kitos 
narės vykdančios visas sąjun
gos prievoles.

Didoka dalis europiečių 
vengia ES konstitucijos, nes ji 
susiaurintų valstybės suve
renumą. Mat sąjungos įstaty
mai yra virš vietinių. ES kont
roliuoja jos narių biudžetus, 
žmogaus teisių gerbimą, ko
rupciją ir t.t.

Nukelta į 3-čią psl.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Amerikos lietuvių fondas
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Lietuvių fondo spaudos 
konferencija įvyko š.m. vasa
rio 2 d. PLC, Lemonte. Kon
ferencijai vadovavo LF tary
bos pirm. Vytautas Kamantas.

Vasario 1 d. LF t-ba, v-ba 
ir kontrolės komisija savo po
sėdyje aptarė daug svarbių 
reikalų. Šiais metais yra nu
matyta po kiekvieno LF t-bos 
posėdžio šaukti spaudos kon
ferenciją, kad visuomenė būtų 
informuojama apie LF veiklą. 
2005 m. tokių posėdžių numa
tyta dar 6, ir tiek pat spaudos 
konferencijų.

Buvo nutarta dr. Antaną 
Razmą pakviesti LF t-bos gar
bės pirmininku su pilna teise 
dalyvauti visuose posėdžiuose.

LF t-bos pirm, yra Vytau
tas Kamantas, sekretorius - 
Vytenis Kirvelaitis, v-bos 
pirm. — Arvydas Tamulis (val
dybos nariai - Ramūnas Ast
rauskas, Sigita Balzekienė, 
Marius Kasniūnas, Tadas Ku
bilius, Laima Petroliūnienė, 
Edvardas Šulaitis ir Vytas 
Vaitkus).

Buvo patvirtintas garbės 
kom-tas ir penkios t-bos ko
misijos. A. Tamulis pasiūlė 
naujų narių vajų, kuris prasi
dėjo 2005 m. sausio 1 d. Bus 
stengiamasi įtraukti jaunes
niąją kartą, vaikus, vaikaičius, 
ypač atvykstančius iš Lietu
vos. Nariais kandidatais gali 
tapti asmenys, įnešę 10 dol. 
Jie gaus visą informaciją, bet 
negalės balsuoti tol, kol jų 
įnašai nepasieks 100 dol. Įne
šę 100 dol. yra pilni LF nariai.

LF t-bos posėdyje buvo 
patvirtinta 2005 m. LF dr. An

Europos gyventojų apklausos
Atkelta iš 2-ro psl.

Sąjungos narių biudžeto 
deficitai neturi viršyti 3% 
BVP, kad išlaikytų sveiką Eu
ropos ekonomiką. Čia turi 
sunkumų Vokietija, Prancūzi
ja ir keletas kitų valstybių. Dėl 
to vokiečiai mažina socialinę 
apsaugą, o prancūzai žada 
dirbti ilgiau negu 35 valandas 
per savaitę. Lietuva, atrodo, 
su tajprievole sunkumų neturės.

Salia referendumų ir biu
džetų subalansavimo Europai 
prisideda kita visai nelaukta 
problema. Sąjungininkė Ame
rika nei iš šio, nei iš to paskel
bė naują jos politikos doktri
ną: ji įves mūsų planetoje 
naują tvarką, pagrįstą demok
ratija, diktatorių pašalinimu ir 
kova su teroristais. Ji, pagal 
prez. G. W. Bush, tai padarys 
spaudimu į kitas valstybes, o 
jei to nepakaks, pavartos kari
nę jėgą. JAV galioja tik jos 
įstatymai. Į tarptautinę teisę 
neatsižvelgiama. Taip metų 
metus amerikiečiai laiko 
uždarę kalėjimuose karo be
laisvius, juos kankina, neduo
da teisės turėti gynėją advo
katą. Dar blogiau, kad JAV 
armija Persijos Golfo kare ir 
dabartinėje karinėje veikloje 
vartojo radioaktyvią amunici
ją, kuri apteršė Irako dykumų 

tano Razmos vardo Švietimo 
premijos pirm. Sigita Balze
kienė. Spaudos konferencijo
je ji pranešė apie šią $25,000 
nedalijamą premiją, skiriamą 
“asmeniui ar organizacijai 
Lietuvoje, arba užsienio šaly
je, pasitarnavusiems lietuvy- 
sbės išlaikymui”. Premijai pa
skirti komisija: pirm. Sigita 
Balzekienė, nariai: dr. Algir
das Grigonis, Algirdas Mon
kevičius, Stasė Petersonienė, 
Dalilė Polikaitienė, dr. Zig
mas Zinkevičius. Rekomen
duojamų kandidatų paraiškos 
turi būti gaunamos iki 2005 
m. birželio 15 d. Siųsti: “Lie
tuvių fondo dr. Antano Raz
mos vardo premijos komisi
ja”, c/o Lietuvių fondas, 
14911 - 127th St., Lemont, IL 
60439, USA.

A. Tamulis pranešė: da
bartinis LF kapitalas - arti 15 
mln. dol. Kapitalą norima pa
kelti iki 20 mln. dol., kad LF 
galėtų skirti 2 mln. dol. kas
met lietuviškai veiklai. Jis taip 
pat pranešė, kad Vytas Vait
kus dirba su LF įgaliotiniais 
įvairiose vietovėse, kurie in
formuoja žmones apie LF ir 
telkia lėšas. Dabar turima vie
nuolika tokių įgaliotinių.

Kęstutis Ječius painfor
mavo, kad iki birželio mėne
sio leista paskirstyti $750,000. 
Skirstymas bus sunkokas, nes 
yra mažiau pinigų ir daugiau 
prašymų.

LF visuotinis narių suva
žiavimas įvyks š.m. balandžio 
30 d., 9.30 v.r. Lemonte.

Vienas iš svarbių vasario 
1 d. LF t-bos posėdžio nutari
mų: “Nominacijų komisija 

smėlį, o vėjas išnešiojo tas pa
vojingas dulkes po minėtos 
šalies teritoriją.

Palikti pakelėse amerikie
čių sunaikinti tankai rodo 
20,000 kartų didesnį radioak
tyvumą už normalų. Pagal 
dviejų neutralių profesorių 
(vokiečio ir kanadiečio) tyri
nėjimus, dėl šio užteršimo 

Vasario 16 šventėje Lietuvos šauliai išneša Vyčio kryžiaus 
ordino vėliavą iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus Kaune

Nuotr. S. Sajausko

prašys LF narius siūlyti kandi
datus į LF t-bą iki kovo 1 d. T- 
ba susideda iš 18 narių. Kas
met renkami 6 į t-bą. Nomi
nacijų komisija atsiklaus da
bartinius t-bos narius, ar su
tinka kandidatuoti toliau ir 
ieškos naujų. Nominacijų ko
misijai siųsti kandidatus, pa
žymint vardą, pavardę, adre
są, trumpą informaciją, kodėl 
jis siūlomas, kokia jo patirtis 
ir svarbiausia - gauti jo raštiš
ką sutikimą. Kandidatai bus 
įrašyti į sąrašą, kuris bus iš
siųstas LF nariams kartu su 
kita informacija. Nesuspėjus 
iki kovo 1 d., pasiūlyti kandi
datai bus pranešti suvažiavi
me. Kandidatus siūlyti bus ga
lima ir suvažiavime. •

A. Tamulis, kalbėdamas 
apie įstatus, sakė, kad jie buvo 
pradėti svarstyti su LF Phoe
nix, Arizonoje, o vėliau ir ki
tose vietovėse. Iš JAV LB da
lyvavo JAV LB pirm. Vaiva 
Vėbraitė, Algimantas Gečys 
ir A. Barzdukas, o iš LF - Vy
tenis Kirvelaitis, Arvydas Ta
mulis ir Saulius Anužis. Tų 
diskusijų rezultatas - įstatų 
projektas. Vasario 1 d. LF ta
ryba priėmė įstatus tokius, 
kaip buvo susitarta su JAV LB 
ir tikisi, kad ir lietuvių visuo
menė juos priims. Įstatus dar 
reikia išversti į lietuvių kalbą.

V. Kamantas sakė, kad 
svarstybose tarp LF ir JAV LB 
dėl įstatų išryškėjo noras 
bendradarbiauti. Nors ir yra 
skirtingų nuomonių, bet priei
nama prie sutarimo. K. Ječius 
pastebėjo, kad įstatų pagrin
dinė kalba yra anglų, kaip to 
reikalauja Illinois įstatymai.

Irake žymiai padidėjo vėžio li
gos ir naujagimių išsigimimai. 
Net ir ateinančios kartos ken
tės nuo genų pakitimų, ku
riuos iššaukė radioaktyvumas.

Pačių amerikiečių ir ang
lų kariai, dalyvavę minėtame 
konflikte, kenčia nuo “golfo 
karo sindromo”, apie kurio 
priežastį iki šiol nutylima.

iii SAVAITE
Ar prezidentas vyks į Maskvą?

Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus vykimas į 
Maskvoje rengiamą pergalės 
prieš nacistinę Vokietiją 60- 
mečio minėjimą gegužės 9 ta
po karštai diskutuojamu klau
simu. Vasario pradžioje dau
giau kaip 50 Lietuvos istorikų 
savo bendrame laiške jį ragi
no nevykti, išlaikyti Lietuvos 
visuomenės savigarbą. Minis- 
teris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas teigė, jog prezi
dentas turi pasverti ir “prak
tiškąją pusę”, ekonominius iš
skaičiavimus.

Įvairios Lietuvos ir išeivi
jos partijos ir grupuotės de
monstracijomis ir laiškais ra
gina prezidentą nevykti, o 
verslininkai nėra pareiškę 
bendros nuomonės. Vasario 
24 d. LGTIC skelbia, kad 
“Spinter” tyrimų bendrovės 
atlikta gyventojų apklausa ro
do, kad V. Adamkaus kelionei 
pritarė 52.5% gyventojų, dau
giausia 36-55 metų, vidutinio 
išsilavinimo ir mažiausias pa
jamas gaunantys gyventojai. 
Nepritarė 34.2%, daugiausia 
- Vilniaus miesto gyventojai.

Klausimas paaštrėjo Ru
sijos prezidentui Vladimirui 
Putinui pareiškus radijo po
kalbyje, kad Molotovo-Ri
bentropo paktą Sovietų Są
junga pasirašė siekdama “už
tikrinti savo interesus ir savo 
vakarinių sienų saugumą”. 
Užsienio reikalų ministerija 
pareiškė, jog tai esąs bandy
mas perrašyti jau įvykusius 
istorinius faktus. Prezidento 
Adamkaus sprendimas turėtų 
būti paskelbtas kovo viduryje.

Mažins pajamų mokesčius
LGTIC praneša, kad va

sario 21 d. valdančiosios 
koalicijos partijų politinė ta
ryba nutarė 2006 metais su
mažinti gyventojų pajamų 
mokestį 3%, o per ateinančius 
metus jį dar mažinti iki 24%. 
Tačiau tuo pat metu sutarta 
iki 1-2% nuo vertės apmokes
tinti fizinių asmenų nekilnoja
mąjį turtą - turimą antrą būs
tą ir didinti juridinių asmenų 
nekilnojamojo turto mokestį, 
kuris šiuo metu sudaro 1% 
nuo turimo turto vertės.

Ministeris pirmininkas 
Algirdas Brazauskas teigė, jog 
gyventojų pajamų mokesčio 
mažinimas valstybės biudže
tui kainuos apie 1.2 bin. litų, o 
visos mokesčių reformos prie
monės turėtų padėti maždaug 
17-18% sumažinti šešėlinės 
ekonomikos apimtis. Liberal- 
centristų puomone, mokes
čius mažinti yra būtina, o dėl 
to galimai atsirasiančias spra
gas biudžete reikia taisyti ne 
įvedinėjant papildomą apmo
kestinimą, o stiprinant (“efek
tyvinant”) valdžios veiklą bei 
naikinant įvairias lengvatas ir 
kompensacijas. Opozicijos va
das Andrius Kubilius mano, 
kad pajamų mokestį reikėtų 
mažinti ne laipsniškai, o iš 
karto, ir kad nekilnojamojo 
turto mokesčio dydį galėtų 
nustatyti kiekviena savivaldy
bė savarankiškai.

LIETUVOJE
Finansavimo pažeidimai

Seimo rinkimuose daly
vavusioms partijoms ir kandi
datams, kurie pažeidė vajaus 
finansavimo ir lėšų apskaitos 
tvarką, Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) ketina su
rašyti 64 administracinių tei
sės pažeidimų protokolus. 
Kaip rašo LGTIC, po seimo 
rinkimų VMI iš viso patikrino 
470 vajaus finansavimo ata
skaitų, 170 iš jų nustatyti 
įvairaus pobūdžio pažeidimai. 
Rimtų pažeidimų aptikta tiek 
partijų, tiek atskirų kandidatų 
ataskaitose. Baudas partijų 
iždininkams bei kandidatams 
turės skirti teismas. Maždaug 
trečdalis nustatyų pažeidimų 
buvo netinkama aukų poli
tiniam vajui apskaita. Pagal 
Administracinių teisės pažei
dimų kodeksą už tai gresia 
bauda nuo 100 iki 3000 litų. 
Kiti pažeidimai - netinkama 
išlaidų apskaita, už kurią 
numatyta 2,000-10,000 litų 
bauda.

Pripažintas kaltu
LGTIC-ELTA žiniomis, 

apeliacinis teismas panaikino 
buvusiam prezidentui Rolan
dui Paksui palankų Vilniaus 
apygardos teismo nuosprendį 
ir pripažino, kad jis padarė 
nusikaltimą - atskleidė valsty
bės paslaptį savo finansiniam 
rėmėjui Jurijui Borisovui. 
Kartu teismas nutraukė bau
džiamąją bylą R. Paksui ir 
atleido jį nuo baudžiamosios 
atsakomybės, nes iki proceso 
Apeliaciniame teisme aplin
kybės pasikeitė - R. Pakso pa
daryta veika tapo nebepa
vojinga, t.y. jis jau yra nušalin
tas nuo prezidento pareigų.

Teisėjų kolegija konstata
vo, kad žemesnės instancijos 
teismas bylos įrodymus verti
no atsietai vieną nuo kito ir 
todėl sumenkino jų įrodomąją 
reikšmę. Apeliacinio teismo 
nuosprendis įsigalioja nuo 
paskelbimo momento, tačiau 
dar gali būti kasacine tvarka 
skundžiamas Aukščiausiajam 
teismui. R. Paksas teigė žada 
šia teise pasinaudoti.

KGB rezervistai
Seimo laikinoji tyrimo 

komisija vasario 28 nustatė, 
kad užsienio reikalų minis
teris Antanas Valionis ir Vals
tybės saugumo departamento 
(VSD) generalinis direktorius 
Arvydas Pocius buvo įtraukti į 
KGB rezervo karininkų są
rašą. Komisija paskelbė tik 
daranti prielaidą remdamasi 
turimais dokumentais, kad 
seimo vicepirmininkas Alfre
das Pekeliūnas buvo įtrauktas 
į KGB rezervo sąrašus. Pagal 
galiojančius įstatymus nuslė
pus priklausymą KGB rezer
vui ir dėl to atsiradus šantažo 
galimybei, kiltų grėsmė valsty
bės saugumui. A. Valionis ir 
A. Pocius, informuodami juos 
skyrusius pareigūnus apie pri
klausymą KGB rezervo kari
ninkams, išpažino ištikimybę 
Lietuvos valstybei ir atėmė 
galimybę vienaip ar kitaip 
juos šantažuoti.RSJ
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Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 
atsakinėja į klausimus Los Angeles LF bičiulių 
jubiliejiniame politinių studijų savaitgalyje

Nuotr. J. Pupiaus

Lietuva politiniame akiratyje
Įspūdžiai iš politinių studijų savaitgalio

Los Angeles Fronto bičiulių 
sambūris 2005 m. sausio 30-31 d. d. 
surengė Lietuvą liečiančios poli
tikos nagrinėjimą per dvi dienas; te
ko būti vien per antrąjį - sekmadienį.

Pagrindiniu tą dieną kalbėtoju 
buvo iškviestas iš Kauno svečias - 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 
buvęs Sibiro tremtinys, LKB kro
nikos leidėjas bei redaktorius, veik
lus Tėvynės visuomenininkas, ne tik 
religinis darbuotojas. Jo pamokslas 
Mišių metu buvo labai prasmingas, 
jungiantis kasdienį gyvenimą su tos 
dienos Evangelija (Palaiminti 
nusižeminę, palaiminti...), paprasta, 
bet tikslia kalba, gražiu stiliumi pa
sakytas. Beveik pilna Sv. Kazimiero 
parapijos šventovė buvo gerai nu
teikta, žmonės skirstėsi pilni įkvė
pimo.

Tokiu pat stiliumi bei prasmin
gumu pasižymėjo ir salėje arki
vyskupo paskaita - Quo vadis, 
Lietuva? Tai ir buvo pagrindinė šių 

Politinių studijų kalba. Ji buvo liūd
noka, nes tokia dabar padėtis, tokia 
pilna politinės ir moralinės grėsmės 
tikrovė Lietuvoje.

Arkivyskupas neminėjo pavar
džių, bet kai kur citavo kalbas, 
spaudos ištraukas, tiksliai nurodė, 
kartais nuošimčiais ar skaičiais, įvy
kius, jų išdavas okupacijų laikais, 
tautos nudievinimą, numoralėjimą, 
dabartinės visuomenės poslinkį į 
“elitų” arba visiškai vargšų bend
ruomenę, vis platesnį (ypač kai
muose) girtuokliavimą... Seimų iri
mas, abortų daugėjimas, jaunimo 
bėgimas į užsienius...

Nuosmukyje ir nusiminime tau
ta pasimetusi balsavimuose; o į val
džias besiveržiantys nesivaržo rin
kėjus patraukti vaišėmis, degtine ir 
cepelinais... O iš gudraus Putino 
Kremliaus grėsmė akivaizdi...

Paskaita buvo tiek įtikinanti, 
kad visus sužavėjo, nes visi jautė, 
kad išsakyta tiesa, nors ir liūdna. 

Tiesa, kalbėtojas suminėjo ir kiek 
šviesulių iš pačios jauniausios kar
tos. Bažnyčia, nors nualinta ir sun
kiai besilaikanti, daro ką gali: stei
gia našlaitynus, įruošia labdaros 
valgyklas ir t.t. Bet viskas eina iš lė
to ir sunkiai, stinga lėšų... Paskaiti
ninkui publika padėkojo plojimais 
ir atsistojimu. Ir kokie įspūdžiai 
vėliau? - Savos Tėvynės vargai ir 
problemos sujaudino visus, paskaita 
patiko, nes joje buvo gryna tiesa, 
bet...

Vėliau, per telefonus, sklido 
kai kurių tautiečių, ypač “trečios 
bangos ateivių”, kodėl paskaitos 
mintys tokios niūrios, ar gi viskas 
Lietuvoje taip tamsu ir bloga, kodėl 
arkivyskupas neiškėlęs linksmų 
momentų, gerų žinių...”

Ir iškyla antras klausimas: jei 
Lietuvoje yra tiek gero ir linksmo, 
tai kodėl “trečios bangos” žmonės 
veržėsi palikti Lietuvą ir atplaukti į 
turtingus kraštus? A.R.

Mažai pažįstamos Lietuvos sritys
Įdomios ir vertingos knygos apie Skalvių ir Karšuvių kraštus

DR. MARTYNAS PURVINAS 
DIPL. ARCHIT. MARIJA PURVINIENĖ

Sovietiniai okupantai net kelis dešimtmečius 
siekė, kad Lietuvos žmonės kuo mažiau žinotų apie 
savo krašto praeitį. Negausiuose to meto leidinėliuo
se apie atskiras vietoves uoliai rašyta apie praeityje 

Dr. doc. Martynas Purvinas (kairėje) Priekulės apylinkėje 2004 m. tiriant 
architektūros paveldą buv. Klaipėdos krašte. Dipl. architektė Marija 
Purvinienė Priekulės apylinkėje 2004 m. prie kapinių vartų (Elniškės)

- Nuotr. M. M. Purvinų
buvusią “klasių kovą”, “didžiosios rusų tautos nuo
pelnus”, “socializmo pergales” ir panašius dalykus. 
Užtat nebuvo galima išsamiau rašyti apie Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės tikrąją istoriją, senąsias 
baltų gentis ir vėlesnių laikų nutikimus - visa tai va
dinta “buržuaziniu nacionalizmu”, grėsusiu sovieti
nio režimo pamatams.

Tačiau ir slopinamas domėjimasis savo krašto 
praeitimi Lietuvoje niekad neatslūgo. Ir juodžiau
siais sovietinės okupacijos metais nestigo entuziastų, 
slapčiomis nusirašinėjusių įdomias žinias iš prieška
riu leistų, o sovietmečiu griežtai draustų knygų apie 
Lietuvos vietoves ir jos istoriją. Visa tai galop įpūtė 
Atgimimo liepsnas. Tuomet naujo gyvenimo ženklu 
tapo B. Kviklio didžiojo veikalo Mūsų Lietuva leidi
mas vis dar okupuotame krašte. Vėliau jau buvo gali
ma atsiversti ir Bostone leistą Lietuvių enciklopediją 
— sovietmečiu saugotą už devynių užraktų; ją tuomet 
galėjo atsiversti (ir tik griežtai nurodytą puslapį) val
džios specialius leidimus gavusieji, prižiūrėtojų kont
roliuoti.

Lietuvos Nepriklausomybės laikais skaitytojus 
užgriuvo ištisas tvanas įvairių leidinių apie atskiras 
vietoves, keliones po kraštą. Tačiau tarp jų vyravo 
“lengvoji literatūra” - spalvotos knygelės, paskubo
mis vardijusios vis tas pačias nuo seno žinomas Lie
tuvos įžymybes.

Dabar smalsesni ir labiau išprusę skaitytojai jau 
susilaukia ir kur kas rimtesnių bei vertingesnių leidi
nių. Antai uolus Žemaitijos praeities tyrėjas, istori
kas dr. Vytenis Almonaitis su žmona Junona Almo- 
naitiene išleido jau dvi knygas iš būsimos didelės vei

kalų serijos Keliautojo žinynas (V. Almonaitis, J. Al- 
monaitienė, Šiaurės Skalva. Keliautojo po Pagėgių 
kraštą žinynas. Kaunas. Keliautojo žinynas, 2003; V. 
Almonaitis, J. Almonaitienė. Karšuva 1. Keliautojo 
po Tauragės kraštą žinynas. Kaunas. Keliautojo žiny
nas, 2004).

Tai kol kas Lietuvoje dar retos rūšies veikalai: 
parengti autoriams išnagrinėjus 
daugelį istorinių šaltinių apie tas 
vietas, patiems apžiūrėjus beveik 
visus užkaborius, aptikus daugelį 
vietinių įdomybių - ilgai nutylėtų 
ir jau pamirštų. Šiose knygose 
trumpai ir vaizdingai apibūdinama 
to ploto geografija ir gamta, 
apžvelgiama istorija bei kultūros 
bruožai. Toliau skaitytojas palydi
mas visais Skalvos ir Karšuvos 
keliais ir keleliais, aprašant 
pakelės kaimus ir miestelius, įdo
mias sodybas ar praeityje garsias 
vietas - vis pateikiant po pluoštelį 
kruopščiai surinktų žinių. Knygas 
itin papildo senieji (sovietmečiu 
buvę uždrausti) ir dabartiniai 
kraštų žemėlapiai.

Tos knygos - lyg nedidelės en
ciklopedijos apie ilgai nuošalyje li
kusias ar užmarštin tyčiomis

fix' r- ~"iž— ■ 5^ «■

Dipl. arch. Marijos Purvinienės mokslinio darbo kasdienybė... Priekulės 
apylinkėje 2004 m. tiriant architektūros paveldą buv. Klaipėdos krašte. Marija 
Purvinienė (kairėje) matuoja kryžius miško kapinaitėse buv. Klaipėdos krašte, 
Priekulės apylinkėje (Kojeliai)

gramzdintas vietoves, šiandieniniams lietuviams 
atveriančios krašto istorijos gelmes, atskleidžiančios 
savitų plotų senosios kultūros ypatybes. Tie veikalai 
- tai ne paskubomis parašytos paviršutiniškos 
knygelės. Autoriai daug metų rinko retas žinias apie 
Lietuvos atskirų vietovių istoriją, palaipsniui kaupė 
busimųjų knygų medžiagą, vis papildydami ją naujais 

atradimais bei pastebėjimais, iki šiol nedaug žino
mais pasipriešinimo sovietiniams okupantams istori
jos bruožais ir kitkuo.

Tų vertingų (ir tikimės, kad ne paskutiniųjų) kny
gų pasirodymą galopu nulėmė Lietuvos ir išeivijos rė-
mėjų pagalba. Taip Siaurės Skalvą parėmė Mažosios 
Lietuvos fondas ir daug kitų rėmėjų: Karšuva: 1 — Lie
tuvos respublikos Kultūros ministerija, Tauragės ir 
Jurbarko rajonų savivaldybių administracijos, daug 
įvairių įstaigų bei privačių asmenų. Visų jų dėka buvo 
išleistos dailiai apipavidalintos ir rūpestingai pareng
tos knygos - tikras žinių lobynas besidomintiems Lie
tuvos atskirų žemių istorija bei vietinėmis įžymy
bėmis.

O kuo Karšuvos ir Šiaurės Skalvos kraštai būtų 
įdomūs visiems?

Karšuva - taįslėpiningoji pietinė Žemaitija: Tau
ragės ir Gaurės, Žygaičių ir Šartininkų, Pagramančio, 
Didkiemio ir Mažonų, Lomių ir Vaitimėnų, Batakių 
ir Skaudvilės, Eržvilko, Pašaltuonio ir Varlaukio apy
linkės - kovų su kryžiuočiais plotai, vėlesni Paprūsės 
valsčiai, žymiausių knygnešių veiklos barai, iki pat 
1954 metų užtrukusios rezistencijos kovų arena.

Šiaurės Skalvoje aprašoma Mažosios Lietuvos 
(nuo 1920 metų - ir Klaipėdos krašto) šiaurės rytų 
dalis - senasis skalvių kraštas su žymiuoju Rambynu 
ir aplinkiniais senoviniais piliakalniais. Tai kraštas, 
kur kunigavo pirmosios lietuviškos knygos autorius 
Martynas Mažvydas, XVI amžiuje rūpinęsis ir pievų 
prie Bitėnų kaimo šienavimu, lankęs daugelį savo pa
rapijiečių anuomet plačiai išsiskleidusioje abipus Ne
muno Ragainės parapijoje. Vėliau tas kraštas patyrė 
ir vokiškąją kolonizaciją, priverstinį vokietinimą. Ten 
darbavosi Mažosios Lietuvos šviesuoliai Martynas 
Jankus ir Vydūnas, per tą kraštą dešimtmečius į Di

džiąją Lietuvą vedė knyg
nešių keliai.

Deja, 1944 metų pabai
goje Šiaurės Skalvą užplū- 
dęs naujasis okupantas nu
sprendė visai likviduoti so
vietiniam režimui neparan
kų kraštą. Tuomet buvo su
niokota ne tik su M. Maž
vydo vardu siejama Ragai
nės bažnyčia, bet ir daugelis 
šventovių Klaipėdos krašto 
pusėje: Vilkyškiuose, Pagė
giuose, Plaškiuose ir kitur, 
visai nugriaunant Smali
ninkų, Viešvilės, Piktupėnų, 
Natkiškių bažnyčias. Nu
siaubtame krašte dabar 
tenka ieškoti vyskupo ir 
visuomenininko Viliaus 
Gaigalaičio bei daugelio ki
tų gyvenimų pėdsakų. Ir 
šiandien ten tebetirpsta 
Mažosios Lietuvos pavel
das: didieji sodybų bei pa

kelių medžiai uoliai pjaunami malkoms, dar užsilikę 
mūriniai trobesiai ardomi - parduodant senąsias ply
tas, iš kapinių ištempiami metaliniai kryžiai mainomi 
į šlakelį svaigalų. Daug kur jau tik V. ir J. Almonaičių 
knyga krašto istorijos mylėtojams padės pažinti Šiau
rės Skalvos - Mažosios Lietuvos šiaurrytinio 
pakraščio istorijos puslapius.

Nuotr. M. Purvino



2005.III.8. Nr. 10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5

Susitikimą su buv. LR 
kariuomenės vadu ats. gen. 
mjr. J. Kronkaičiu organiza
vo ir jį pristatė N. Udrys

Buvęs LR kariuomenės 
vadas gen. mjr. savo pasisa
kyme pasidžiaugė profesio
naliai ir gerai atkurta Lie
tuvos kariuomene, pasikeitu
siu požiūriu į kareivį. Pami
nėjo, kad prie karių gerovės 
kėlimo daug prisidėjo jo 
žmona Rūta, kuri su Europos 
krikščioniškųjų organizacijų 
pagalba Rukloje ir Tauragė
je, kareivinių zonoje, yra 
įsteigusi jiems namelius. Juo
se kariai turi puikią galimybę 
leisti savo laisvalaikį.

Kronkaičio pastangomis 
reformuota Karo akademija 
tapo populiariausia aukštąja 
mokykla. Iš pagrindų pakeis
ta puskarininkių mokykla. 
Kronkaitis su dviem kolego
mis pulkininkais — R. Kili- 
kausku ir A. Garsiu ryžosi 
Lietuvos kariuomenę jungti į 
NATO. Jį labai palaikė tuo
metinis seimas (1997 m.) ir 
Krašto apsaugos min. dabar
tinis ambasadorius Norvegi
joje C. Stankevičius.

Gen. mjr. J. Kronkaitis 
papasakojo apie ginkluotės 
įsigijimą, kad labai daug pa
dėjo vokiečiai, taip pat šve
dai, kurie “dabar gėdijasi, 
kad nieko nežinojo apie Lie
tuvos istoriją...”

“Nuo karinių išorinių 
grėsmių šiuo metu Lietuva

Lietuvos generolas Detroite

Iš susitikimo su buvusiu Lietuvos kariuomenės vadu generolu majoru Jonu Kronkaičiu jo 
lankymosi metu vasario 5-6 d.d. Detroite. Iš k.: Mykolas Abarius — Lietuvos šaulių sąjungos 
vadas užsienyje, Jonas Urbonas - Amerikos lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas, 
generolas majoras Jonas Kronkaitis ir Lietuvos garbės konsulas Detroite Jurgis Jurgaitis

Nuotr. J. Urbono
yra saugiausia kaip niekada 
istorijoje... tačiau... atgavę 
laisvę galima ją prarasti net 
juridiniu keliu” — teigė kalbė
tojas.

Jis savo kalboje palietė 
Lietuvos energetikos proble
mas. Nors Lietuvos ekono
minė pažanga yra įspūdinga, 
išskyrus žemės ūkį, kur vy
rauja beviltiškumas ir apati
ja, tačiau vyriausybė į tai ma
žai kreipia dėmesio. Lietuva 

tiek naftos, tiek dujų srityje 
priklauso nuo Rusijos ir vis 
daugiau degalinių pereina į 
“Lukoil” rankas. Nevyksta 
derybos dėl Ignalinos atomi
nės elektrinės įjungimo į Va
karų tinklą. Gen. mjr. J. 
Kronkaitis paminėjo kelis 
pavyzdžius, kurie iliustruoja, 
kad Lietuva vis giliau klimps
ta į korupciją.

Į klausimą koks yra 
įsteigtojo “Generolo Kron

kaičio fondo” tikslas, atsakė 
trumpai: “TEISINĖ LIETU
VA”. Reikėjo įsteigti tokią 
organizaciją, kuri reikalautų 
“TIESOS ir TEISYBĖS iš 
valstybės”.

Susitikimo metu iškilo 
opus klausimas - prez. V. 
Adamkaus kelionė į Maskvą 
gegužės 9 d. Į klausimą gen. 
mjr. atsakė klausimu: “Ar ga
lima gerbti laimėjusį tironą, 
kuris vėliau išprievartavo 

Lietuvą?” Susirinkusieji taip 
pat teiravosi, kaip jie galėtų 
prisidėti prie “Gen. Kronkai
čio fondo” veiklos. Čekius 
siųsti “Gen. J. Kronkaičio 
fondui” adresu: Turniškių 29, 
Vilnius 10104. Lietuva. Pla
nuojama Amerikoje rasti or
ganizaciją, per kurią bus gali
ma tai padaryti.

Po oficialiosios dalies su
sirinkusieji vaišinosi DLB pa
ruoštais užkandėliais, vynu, 
kėlė daug LB rūpimų klausi
mų, į kuriuos ats. gen. mjr. J. 
Kronkaitis ir jo žmona Rūta 
atsakinėjo.

Susitikimo su buv. LR 
kariuomenės vadu išvakarėse 
aktyvūs Detroito LB nariai 
buvo gausiai susirinkę svetin
guose J. ir N. Udrių namuo
se. Čia jie turėjo progą arti
miau susipažinti su garbingu 
svečiu ir jo žmona Rūta.

Galingai skambėjo Il
giausių metų gen. mjr. J. 
Kronkaičiui jo garbingo 70- 
čio jubiliejaus proga, o ant 
stalo puikavosi “napoleonas” 
su užrašu 70. M. Abarius per
skaitė ir jubiliejinį sveikini
mą, o visi svečiai pasirašė 
sveikinimo lape. Sveikinimą 
bei muzikinę dovaną ats. gen. 
mjr. J. Kronkaičiui jubilie
jaus proga perdavė ir Detroi
to “Lietuviškų melodijų” ra
dijo valandėlė.

Virginija Urbetytė- 
Jasnauskienė

Medžiai
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Kai prieini Jurbarku kaime, esančiame 
netoli Jurbarko, Juozo Videikos sodybą, iškart 
pastebi, kad čia gyvena ir darbuojasi nagingas 
tautodailininkas — medžio drožėjas. Prie namo 
šalia gatvės stovi iškilus meniškas koplyt
stulpis, o aplink į praeivius žvelgia maži medi
niai žmogeliukai su skirtingais veidais: vieni 
pašaipūs, kiti — rimti ar net paniurę. Erdviame 
kieme riogso senų ąžuolų kamienai. Aišku, il
gainiui ir jie meistro rankose pavirs mediniais 
žmonėmis.

Užėję į trobą, vėl susiduriame su nuo grin
dų ir lentynų žvelgiančiomis žmogeliukų figū
romis. Įdėmi akis kai kuriuos nesunkiai atpa
žįsta - tai lietuviškų pasakų veikėjai ar litera
tūros klasikų kūrinių herojai. Net svetainė čia 
panaši į muziejaus salę - beveik viskas joje pa
daryta darbščiomis šeimininko rankomis: ir 
knygų lentynos, ir spalvinga skrynia, ir daugu
ma kitų baldų.

Juozas Videika gimė Makniūnuose (Aly
taus rajone), ten baigė Ryliškių vidurinę mo
kyklą. Dirbo vairuotoju, tarnavo kariuomenė
je, paskum vėl tęsė vairuotojo darbą. Nūnai jis 
dirba Marijampolės priešgaisrinėje tarnyboje 
budinčiuoju. Čia tenka praleisti kas ketvirtą 
parą, o sugrįžęs namo likusias dienas skiria 
tautodailei.

virsta žmonėmis
Jau apie dvidešimt metų J. Videika 

intensyviai tašo, skaptuoja, tekina. Jam pats 
tinkamiausias medis - ąžuolas, todėl ir kieme 
tyso keli ąžuolų kamienai, nupirkti iš urėdijos 
bei aplinkinių žmonių.

Meno mylėtojai jau daugelyje parodų iš
vydo J. Videikos skulptūras. Buvo surengta ne 
viena tautodailininko paroda - Alytuje, Drus
kininkuose, Kalvarijoje. Praeitų metų pabai
goje J. Videikos medžio skulptūros buvo rodo
mos Jurbarko Vinco Grybo memorialiniame 
muziejuje, o neseniai jo darbai puikavosi Jur
barku bendruomenės salėje. Spalio mėnesį jo 
kūriniai buvo rodomi Rokiškio krašto muzie
juje. Čia jis buvo apdovanotas žymaus tauto
dailininko Liongino Šepkos premija ir laurea
to diplomu. Užpernai šešios J. Videikos su
kurtos statulos buvo nukeliavusios net į toli
mąją Italiją.

Šiuo metu talentingo tautodailininko už
mojai gana nemaži. Vyksta pasirengimas jo 
darbų didelei parodai Marijampolėje. Pa
kviestas gegužės mėnesį dalyvauti dešimt die
nų plenere Liudvinave (10 km į pietus nuo 
Marijampolės). Rašytojui Kaziui Borutai su
kanka 100 metų ir ta proga norima papuošti 
medžio skulptūromis kelią nuo rašytojo gim
tojo Kulokų kaimo iki Liudvinavo miestelio. J. 
Videika tikisi, kad dar bus pakviestas ir į kitus 
plenerus. Žiemos vaizdas Nuotr. D. Nutauto

«T TEVISKES ŽIBURIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

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

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

♦ naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų...
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PAGERBTAS LIETUVOS 
VALSTYBININKAS 
Vasario 26 d. Kaune buvo 

paminėtos vieno iškiliausių 
valstybininkų, Steigiamojo 
seimo pirmininko, prezidento 
Aleksandro Stulginskio 120- 
osios gimimo metinės. Iškil
mės prasidėjo Mišiomis 
Kristaus Prisikėlimo švento
vėje, kuriose dalyvavo prezi
dentas Valdas Adamkus, sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, kiti seimo ir įvairių 
institucijų pareigūnai. Aplan
kytas A. Stulginskio kapas 
Panemunės kapinėse, padėta 
gėlių prie jo paminklo ir pre
zidentūroje atidaryta paroda, 
skirta jo paminėjimui. Dr. 
Jonas Vaičenonis atidaryme 
skaitė pranešimą “Aleksand
ras Stulginskis ir Lietuva”, 
vyko Jokūbavo A. Stulginskio 
mokyklos moksleivių ir Kau
no muzikos ansamblio “Ai
niai” koncertas. Seimo nu
tarimu 2005-ieji yra paskelbti 
Didžiojo Vilniaus seimo ir 
parlamentinės tradicijos me
tais. A. Stulginskio jubiliejaus 
minėjimu siekiama atkreipti 
visuomenės dėmesį į parla
mentinės tradicijos diegimą 
Valstybės atkūrimo pradžioje.

“BALTUOS TYRIMAI”
Rinkos ir viešosios nuo

monės tyrimų firmos “Baltijos 
tyrimai” vasario 11-18 d.d. 
atlikos apklausos duomeni
mis, Lietuvos gyventojai, kaip 
ir anksčiau, labiausiai pasitiki 
Lietuvos banku, Bažnyčia, 
krašto apsauga, žiniasklaida, 
Konstituciniu teismu ir “Sod
ra”. Kiekviena jų pasitiki 6 iš 
10 apklausos dalyvių. Labiau
siai nepasitikima seimu, vy
riausybe, teismais, muitinėmis 
ir policija. Palankiausiai ver
tinti visuomenės veikėjai buvo 
prezidentas Valdas Adamkus 
ir Lietuvos policijos generali
nis komisaras Vytautas Griga
ravičius. Jeigu rytoj vyktų 
rinkimai į seimą, daugiausia 
Lietuvos rinkėjų balsuotų už 
Darbo partiją - 25%, antroje 
vietoje - socialdemokratu par
tija (14%), skelbia LGTIC- 
ELTA.
SILPSTA DARBO PARTUA

Lietuvos žmios/LGTIC 
skelbia, kad prieš pusantrų 
metų įsteigta Darbo partija 
(DP) išgyvena krizę. Vasario 
paskutinę savaitę iš Darbo 
partijos Panevėžio skyriaus, 
jau netekusio pirmininko 
Sauliaus Kadžio bei vieno iš 
skyriaus steigėjų Petro Murei- 
kos, atsistatydina ir buvęs 
kandidatas į seimą Juozas 
Bečelis. Jo manymu, Darbo 
partija stipri tik savo vadovu, 
po kelerių metų jos nebeliks, 
ji prisidės prie kokios nors 
kitos kairiosios partijos, turin
čios gilesnes tradicijas. Tą pa
čią savaitę iš pP pasitraukė ir 
beveik 40 Šilutės skyriaus 
narių.

ILGIAU KALBA
Per praėjusius metus 

Lietuvos gyventojai telefonu 
kalbėjo 4.125 bin. minučių - 
vienam gyventojui maždaug 
20 valandų nepertraukiamo 
kalbėjimo, rašo ELTA-DEL- 
FI. Statistikos departamento 
duomenimis, tai tik vartotojų 
skambučiai, neįskaitant gau

namų. Pokalbių trukmė išau
go 28.8%. Tarptautinių pokal
bių laiko augimas — mažesnis, 
sudarė 21.8% iki 85.1 mln. 
minučių. Tarptautiniai pokal
biai sudaro beveik 2% visų 
pokalbių. Bendras nešiojamų 
telefonų vartotojų skaičius 
2004 m. pabaigoje siekė 3.05 
mln., išaugęs 45%.

ETIKOS PAŽEIDĖJAI
Seimo Etikos ir proce

dūrų komisija vasario 24 d. 
paskelbė savo išvadas dėl sei- 
mūnų, kurie neatsisakė narys
čių arba darbų tapdami parla
mentarais. Seimo Liberalų 
demokratų frakcijos narė 
Aldona Balsienė pažeidė 
Konstituciją ir parlamento 
statutą neatsisakiusi pareigų 
Lietuvos profesinėje sąjungo
je “Solidarumas”, pažeidė 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybės tarnyboje 
įstatymą nepranešusi apie sa
vo narystę. Pagal seimo sta
tutą turėtų nutrūkti jos įgalio
jimai. Komisija nustatė, kad 
seimo vicepirmininkas Alfre
das Pekeliūnas, viešėjęs Itali
joje sesijos metu ir su vienu 
verslininku kalbėjęs apie są
vartyno statybą, interesų konf
likto neįžvelgė, neturėdama 
faktų, kad jis kur nors įsi
pareigojo, tačiau jam reko
mendavo vengti tokių susi
tikimų. Darbo frakcijos narys 
Saulius Girdauskas, sesijos 
posėdžių metu Pasaulio lenk
tynių čempionate važiavęs 
įvairių firmų ženklais apkli
juotu automobiliu, neišvengė 
viešųjų ir privačių interesų 
konflikto, nutarė komisija.

NEBAUDĖ
KONTRABANDININKO

Vasario 21 d. garsiausias 
Lietuvos kontrabandininkas 
Vilius Karalius atvestas į Vil
niaus apygardos teismą gink
luotų sargybinių, paskelbus 
nuosprendį iš teismo rūmų 
išėjo laisvas, skelbia LGTIC. 
Kontrabandos karaliumi vadi
namo buvusio policininko 
pergalę lėmė seimo sušvelnin
tas Baudžiamasis kodeksas, 
kuriame nebėra sąvokos “di
delės vertės” kontrabanda bei 
už tai gresiančios bausmės. 
Pareigūnai turi duomenų, jog 
V. Karalius aktyviai siekė, kad 
šios sąvokos kodekse neliktų. 
Išteisinti buvo arba gavo sim
bolines bausmes beveik visi jo 
bendrininkai.

NELIKS KIOSKŲ
Vilniaus miesto savival

dybė nusprendė dar viene- 
riems metams iki 2006 m. 
balandžio 1 d. pratęsti sutartis 
su legaliai veikiančių kioskų 
savininkais, dėl kurių veiklos 
nėra pagrįstų gyventojų skun
dų ir kurių kioskai nepatenka 
į tvarkomas miesto teritorijas, 
rašo ELTA-LGTIC. Prieš ke
lerius metus savivaldybė buvo 
apsisprendusi, kad kioskų Vil
niuje neliks nuo šių metų ba
landžio 1 d. Sprendimą jų už
darymą atidėti metams meras 
Artūras Zuokas aiškina komp
romiso ieškojimu. Šiuo metu 
Vilniuje stovi apie 600 kioskų. 
Savivaldybė mano, kad po 
balandžio 1 d. jų bus maždaug 
šimtu mažiau.RSJ

Vysk. J. Ivanauskas lankėsi Vasagoje Gavėnios susikaupimui vasario 23 d. Nuotr. K. Poškaus

London, ON
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS ŠVENTĖ buvo pa
minėta vasario 20 d. po Mišių Ši
luvos Marijos parapijos salėje. 
Šventė sutapo su Gavėnios susi
kaupimu. Rekolekcijoms vado
vavo svečias iš Lietuvos vysk. Jo
nas Ivanauskas. Vyskupas ir kun. 
K. Kaknevičius Mišias aukojo už 
Lietuvą. Mišių pradžioje buvo 
nešamos aukos - Lietuvos vėlia
va, žemė ir trys degančios žvakės. 
Mišių metu gražiai giedojo “Pa
švaistės” choras, akompanuojant 
muz. Ritai Vilienei. Vyskupas 
pasakė Gavėniai pritaikytą pa
mokslą.

Po Mišių visi rinkomės į salę 
iškilmingam Lietuvos nepri
klausomybės minėjimui. Vadova
vo KLB Londono apylinkės pir
mininkas Algis Švilpa. Jis pasvei
kino gausiai susirinkusius daly
vius ir suminėjo svarbesnes isto
rines datas, kurios atvedė Lietu
vą į nepriklausomybę. Tylos mi
nute buvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Iškilmingos da
lies pabaigoje St. Keras jautriai 
perskaitė Aurelijos Balašaitienės 
eilėraštį “Padėkos malda”, kuris 
labai tiko šiai progai. Minėjimo 
metu buvo sugiedoti Kanados ir 
Lietuvos himnai. Meninę progra
mą atliko svečiai iš Toronto - Su
valkų lietuvių sambūrio daininin
kai. Vysk. J. Ivanauskas pasveiki
no visus susirinkusius su Nepri
klausomybės švente, palaimino 
vaišių stalus. ■

A.a. JONAS BUTKUS, eida
mas 87 metus, mirė vasario 15 d.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► |AUGĘ 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

Humber River ligoninėje, Toron
te. Velionis buvo pašarvotas 
O’Neil laidotuvių namuose, Lon
done. Maldas prie karsto atliko 
kun. K. Kaknevičius. Apie velio
nį kalbėjo Stasys Keras. Jis dėko
jo Viešpačiui, kad Londono lie
tuvių bendruomenei buvo leista 
savo tarpe turėti ir artimą drau
gą, ir sumanų organizatorių, ir 
dosnų rėmėją. Velionies pokario 
imigranto gyvenimas buvo pilnas 
didelių planų, norų ir darbų, ku
rių daugumą jis įgyvendino. Jo 
atlikti darbai yra labai svarbūs 
Londono lietuviams. Jis suorga
nizavo lėšų telkimo skyrių ir bu
vo steigiamojo komiteto pirmi
ninkas, steigiant Šiluvos Marijos 
parapiją. Minėtas lėšų telkimo 
skyrius, kuriam velionis vadova
vo, ne tik rėmė mūsų lietuvišką 
veiklą, bet ir padėjo parapijai su
mokėti dalį jos stambių sumų. 
Parapijos tarybos vardu atsisvei
kinimo ir užuojautos šeimai nuo
širdžius žodžius tarė parapijos ta
rybos pirm. A. Petrašiūnas. Šei

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

mos draugų vardu kalbėjo 
Edm. Petrauskas.

Gedulinės Mišios vyko 
Šiluvos Marijos šventovėje va
sario 18 d. Jas atnašavo klebo
nas kun. K Kaknevičius. Mi
šių metų giedojo “Pašvaistės” 
choras, akompanuojamas 
muz. A. Petrašiūno, jn. Velio
nis palydėtas į amžinojo poil
sio vietą Šv. Petro kapinėse, 
Londone, prie savo mylimos 
žmonos Polinos, mirusios 
2004 m. Velionies liūdi sūnų 
Jono ir Leono šeimos bei se
serys - Kleopą ir Olessa.

Aldona V

BPL Import/Export
SIUNTINIAI i LIETUVA

K b

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

FOUR SEASONS
IU//Fira< REALTY LIMITED

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

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

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

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

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

Tlnktalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Vasagos “Bočių” choras, dalyvavęs Vasario 16 šventėje Nuotr. K. Poškaus

Wasaga Beach, ON

Profesorius dr. Kęstutis 
lis, Vilniaus miesto vicemeras, 
kalbėjęs Vasario 16 minėjime

Nuotr. K. Poškaus

e LIETUVIAI PASAULYJE

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠVENTĖS minėji
mas įvyko vasario 16 dieną Gero
jo Ganytojo misijoje. Lauke prie 
durų plevėsavo Lietuvos ir Kana
dos vėliavos. Lina Verbickaitė- 
Sawitz pradėjo minėjimą, kvies
dama dalyvius atsistoti vėliavų 
įnešimui. Kanados ir Lietuvos 
vėliavas įnešė savanoriai - B. Za
bulionis ir B. Sriubiškis. Po Ka
nados himno sekė kun. Vyto 
Staškevičiaus invokacija. KLB 
Wasagos ir apylinkės skyriaus 
pirmininkė Rūta Poškienė prista
tė paskaitininką prof. dr. Kęstutį 
Masiulį, Vilniaus miesto viceme
rą. Jis įdomiai kalbėjo apie įvy

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas........................... 1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius .............1.50%
180 dienų indėlius ...........1.55%
1 m. term, indėlius ......2.25%
2 m. term, indėlius........... 2.55%
3 m. term, indėlius ............3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. 1.00%
1 m. ind................................. 2.25%
2 m. ind................................. 2.55%
3 m. ind................................. 3.00%
4 m. ind................................. 3.40%
5 m. ind................................. 3.85% 

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

TINKLAPIS: www.talka.net

kius savo gyvenime okupacijos 
metu ir apie Vasario 16 dienos 
ypatingą reikšmę. Jis teigė, kad 
be Vasario 16 dienos ir be sava
norių kovos vargu ar būtumėm 
sulaukę Kovo 11 dienos ir laisvos 
Lietuvos. Stasys Valickis padėko
jo kalbėtojui už reikšmingas min
tis. Po to Algis Ulbinas dirigavo 
“Bočių” chorui, kuris atliko pen
kias dainas. Po trumpos pertrau
kos vaišinomės pietumis, kuriuos 
paruošė Joana Dūdienė su Mo
terų būrelio narių pagalba. Sekė 
kavutė su skaniais tortais, kuriuos 
iškepė Moterų būrelio narės ir J. 
Birštonas. Romo Dūdos supro
jektuotos Gedimino pilys su tri
spalvėmis puošė stalus.

Daug ką sudomino Laimu
čio Mačikūno paruoštas Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės Žy
gimanto Augusto monetų rinki
nys su pritaikytais žemėlapiais. 
Rūta Poškienė pristatė KLB Va
sagos ir apylinkės valdybą, kurią 
sudaro: Joana Dūdienė, Stasys 
Valickis, Lina Verbickaitė-Sa- 
witz. Rūta padėkojo visiems, ku
rie prisidėjo prie šios šventės ir 
kvietė svečius sustoti į ratą ir su
sikabinus rankomis sudainuoti 
Lietuva brangi. M.R.P.

Hamilton, ON
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS paskelbimo 87-sias 
metines iškilmingai paminėjome 
vasario 10 d. Jaunimo centro sa
lėje. Oficialiąją dalį pravedė 
KLB Hamiltono apylinkės valdy
bos pirm. Rasa Pruden. Po vėlia

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

vų įnešimo, sugiedojus Kanados 
himną, invokacijai buvo pakvies
tas klebonas kun. A. Šarka, 
OFM. Dideliame ekrane buvo 
parodyta Vilniaus vaizdų skaid
rės ir išklausėme dalį Lietuvos 
prezidento V. Adamkaus kalbos, 
pasakytos Vasario 16 minėjime 
Vilniuje. KLB Hamiltono apylin
kės valdybos vicepirm. M. Gu- 
dinskas pristatė paskaitininkę 
Vaivą Vėbraitę-Gust. Paskaita 
buvo labai įdomi, palietė svarbią 
temą - lietuvybės išlaikymą gyve
nant toli nuo tėvynės. Kalbėtoja 
pabrėžė, kad mes esame dalelė 
Lietuvos, nežiūrint kur mus liki
mas nubloškė.

Tėvai, seneliai turėtų jauni
mui aiškinti Lietuvos istoriją, iš
mokyti kalbą, kad garbinga tau
tos praeitis nebūtų pamiršta ir 
lietuviška dvasia gyventų mūsų 
namuose, nepamiršti gražių lie
tuviškų tradicijų. Nereikia bai
mintis grįžimo į Lietuvą. Daug 
jaunų išeivijos lietuvių grįžo Lie
tuvon, surado priimtinus jiems 
darbus ir gana sėkmingai klostosi 
jų gyvenimai. Paskaita buvo paly
dėta gausiais plojimais. Meninę 
dalį atliko “Gyvataro” studentų 
grupė, akordeonu grojo K. Deks- 
nys. R. Pruden padėkojo padėju
sioms paruošti šią mums brangią 
šventę. Paskaitininkei V. Vėbrai
tei-Gust ir “Gyvataro” grupės va
dovei L Žukauskaitei buvo įteik
tos gėlių puokštės. Minėjimui pa
sibaigus vyko kuklios vaišės ir 
malonus, šventiškas bendra
vimas. D.G.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Filadelfijos lietuvių telkiny

je gyvai reiškiasi lietuviška veik
la. Apie tai š.m. sausio 2 d. per 
radijo valandėlę kalbėjo LB apy
linkės valdybos pirm. T. Gečienė. 
Ji pirmiausia pasidžiaugė jau 53 
metus veikiančia šia valandėle, 
kuri kaip tik yra LB apylinkės 
valdybos globojama. Radijo va
landėlei vadovauja J. Dantienė, 
kuriai padeda 14 talkininkų, įvai
rių kartų tautiečiai, neišskiriant 
ir naujai atvykusių. Prieš keletą 
metų LB apylinkė susijungė su 
Lietuvių Namais. Patirtis rodo, 
kad tai buvo padarytas abiem pu
sėm naudingas sprendimas. Lie
tuvių Namų patalpose veikia 
Vinco Krėvės lituanistinė mo
kykla, gausėjanti mokiniais. Į 
reikšmingą vienetą išaugo cho
ras “Laisvė”, rengiantis koncer
tus ir kituose lietuvių telkiniuo
se. Veikia taipgi tautinių trys šo
kių grupės: “Aušrinėje”, “Aušri
nė” ir “Žilvinas”. Šauniai per 
renginius visus linksmina “Kai
mo kapela”. Gyvai veikia sporto 
klubas “Aras”, pernai pajėgęs 
surengti futbolo bei krepšinio 
turnyrus. Be LB apylinkės, vei
kia dar Lietuvių jaunimo sąjun
gos skyrius, Lietuvos vyčiai, 
skautų ir ateitininkų vienetai, 
BALFo skyrius, Thutodailės ins
titutas, Kultūros centras, Ginta
rinių šaknų klubas. Veikia trys 
lietuvių parapijos: Šv. Andrie
jaus, Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero, 
kurioms vadovauja klebonai 
kun. P. Barkauskas ir prel. dr. J. 
Anderlonis. Parapijos išsilaiko, 
nes yra uoliai lankomos tautie
čių. _ (Draugas, 2005 m., 14 nr.)

Australija
Australijos lietuvių katali

kų federacijos suvažiavimas įvy
ko 2004 m. gruodžio 30 d. Mel
burno Lietuvių Namų patalpose 
per Australijos lietuvių dienas. 
Salėje Mišias atnašavo svečias 
kunigas iš Lietuvos A. Saulaitis, 
SJ, kun. J. Petraitis, MIC, ir kun. 
A. Šimkus, kunigaujantys Aust
ralijoje. Suvažiavimą pradėjo 
ALKF valdybos narė R. Mačiu- 
laitienė, invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Saulaitis, ŠJ, buvęs Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų provinci
jos vadovas. Pirmininkavo D. 
Levickienė ir sekretoriavo V. 
Jablonskienė. Pastaroji perskaitė 
ir praėjusio suvažiavimo proto
kolą. Sveikinimo žodį tarė Ma
žumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos valdžios direkto
rius A. Petrauskas, palinkėjęs 
sėkmės prasmingoje veikloje. Jis 
taipgi dovanų įteikė lietuvišką 
rankšluostį, kurį priėmė B. Ky- 
mantienė. Buvo perskaityti vys
kupų A. Vaičiaus ir E. Bartulio 
bei kun. A. Ambraso, SJ, sveiki
nimai. ALKF valdybos praneši
mą padarė R. Mačiulaitienė. Fe
deracija leidžia laikraštį Tėviškės 
aidai. Kalbėtoja nuoširdžiai pa
dėkojo daugeliui laikraščio ben
dradarbių. Iždininkės O. Praš- 
mutaitės (ji negalėjo suvažiavi
me dalyvauti), pranešimą per
skaitė V. Rutkauskienė. Pasak 
pranešimo, Tėviškės aidams dar 
užtikrintas 4-rių metų gyvavi
mas. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė A. Vyšniauskienė. Tė
viškės aidų redaktorė M. Geštau- 
tienė padėkojo artimiausiems 
bendradarbiams ir nusiskundė, 
kad sunku surasti koresponden
tų. Tėviškės aidai 50 metų sukak
tį švęs 2006 metais. Apie Sidnio 
lietuvių katalikų kultūrinę veiklą 
kalbėjo A. Kramilius. Kun. J. 
Petraitis, MIC, prisiminė Adelai
dės lietuvių parapijos steigimą ir 
jos išlaikymo sunkumus. Kun. A. 
Saulaitis, SJ, kalbėjo apie sielo

vadinius ir šalpos reikalus Lietu
voje. Per sumanymus buvo pa
siūlyta vienerius metus Tėviškės 
aidus siuntinėti naujai atvyku
sioms į Australiją tautiečiams 
nemokamai. Tam pritarė Lietu
vių katalikų moterų draugijos 
pirm. H. Statkuvienė, pažadėjusi 
susidariusias išlaidas padengti iš 
draugijos iždo. Kun. A. Šimkus 
apibendrino suvažiavimo svars
tymus.

(Tėviškės aidai, 2005 m., 1 nr.)
Ukraina

Zaporožės lietuvių draugi
jos nariai 2004 m. gruodžio 5 d. 
mokyklos patalpose kuriose pri
siglaudusi lituanistinė mokykla, 
surengė literatūrinę popietę, 
skirtą poetės Salomėjos Nėries 
100 metų gimimo sukakčiai pa
minėti. Į šią popietę buvo pa
kviesti miesto, lenkų, vokiečių, 
gudų, totorių draugijų atstovai, 
taipgi atsilankė ir televizijos dar
buotojai. Dalyvavo taip pat su 
mokytoja 78 mokiniai. Lituanis
tinės mokyklos mokiniai surengė 
parodėlę, skirtą S. Nėries kūry
bai. Kalbėta apie S. Nėries gyve
nimą, jos kūrybą, deklamuota 
daug eilėraščių. Svečiai sužinojo 
apie tragišką bei trumpą poetės 
gyvenimą. Programą užbaigė 
tautinių šokių grupė “Skrydis”, 
linksmai sušokusi vieną šokį. Ki
tą dieną televizijoje parodytas 
šios vakaronės reportažas.

Poltavos pedagoginio uni
versiteto Krymo skyrius praėju
sių metų lapkričio 24 d. surengė 
konkursą “Žavi ukrainietė”. Ja
me dalyvavo ir Krymo M. K. 
Čiurlionio lietuvių kultūros 
draugijos narė, buvusi lituanisti
nės mokyklos mokinė, universi
teto 3-čiojo kurso studentė Tania 
Meškėnaitė. Viena iš konkurso 
dalių pavadinta “Mergina-šven- 
tė”. Reikėjo parodyti kurios nors 
tautos šventę. Tania pasirinko 
lietuviškas Jonines. Lietuvių 
draugija parūpino tautinius dra
bužius ir lietuviškos muzikos įra
šus. Meškėnaitei padėjo vaiki
nas, taipgi vilkintis tautiškais 
drabužiais. Tania visus dalyvius 
pasveikino, sušoko šokį, papasa
kojo apie lietuviškas tradicijas ir 
tapo konkurso nugalėtoja — “Ža
via ukrainiete”. (Pasaulio lietu
vis, 2005 m., 1 nr.)

Gudija
Janina Girsytė-Adamavi- 

čienė jau 13-ka metų darbuojasi 
kaip Pelesos kultūros namų di
rektorė. Ji, baigusi Pelesos rusų 
mokyklos 5-kis skyrius, “pabė
go” į Lietuvą ir čia baigė Vil
niaus rajono Marijampolio vidu
rinę mokyklą. Taipgi Vilniuje 
baigė biblioteninkystę ir ištekėjo 
už Antano Adamonio. Jauna šei
ma grįžo i Pelesą ir šalia Janinos 
mamos pasistatydino erdvų na
mą. Išaugino du sūnus ir dukrą. 
Susilaukė trijų vaikaičių. Janina 
išmokyta savo mamos, garsios 
šio krašto audėjos Zuzanos Gir- 
sienės, moka meniškai siuvinėti. 
Su savo darbais dalyvavo paro
dose Vilniuje ir Minske. Sumani 
bei talentinga ji yra ir Kultūros 
namų direktorė. Ji taip pat daly
vauja parapijos chore, buria kai
mo jaunimą, atgaivina senus lie
tuviškus papročius. Janina labai 
dėkinga savo motinai, kuri ją iš 
mažens mokė gerumo, pratino 
pajusti grožį, nebijoti sunkaus 
darbo. Zuzanos Girsienės na
mus puošia gražiausi siuvinėjimo 
lietuviški raštai. Pelesiečiai gėrisi 
šiomis moterimis - motina ir 
dukra, mokinančiomis visus 
siekti šviesos ir gėrio. (Lietuvių 
godos, 2004 m., 12 nr.) J.A.

http://www.talka.net


8 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.III.8. Nr. 10

Lituanistinių kursų šeštadieniai ir Lietuvos papročiai
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Pradėję antrą mokslo metų pus
metį, atlikome semestro vidurio eg
zaminus, pradėjome laukti pavasario 
ir mokslo metų pabaigos. Ilgėja die
nos, šiltėja oras, bet žiema dar visus 
gąsdina ir pūgomis, ir vėjais visai ne
siruošia trauktis. Norėdami ją grei
čiau išvaryti, pasikvietėme žiemos iš
varymo specialistę Violetą Levan- 
dauskienę, kuri Lietuvoje buvo folk
loriste ir muziejininkė. Ji labai grei
tai, per vieną šeštadienį, mus visus iš
mokė visokių mandrybių ir vasario 5 
dieną, apsivilkę čigonais, ubagėliais, 
ožkomis ir kitokiais gyvuliais, pasi
kvietę Maironio mokyklos mokinu
kus varėme žiemą lauk, ruošėme ke
lią pavasariui. 10 skyriaus mokinė 
Aurelija Jucytė prisimena: “Mūsų 
klasė paaiškino mažiukams kas yra 
čigonai, ubagėliai ir kas yra ožka. Pa
žaidėm žaidimų, pamiklinom kojytes, 
išvijom žiemą garsiais balsais, medi
niais šaukštais, dubenėliais ir kitais 
triukšmais”.

V. Levandauskienė, visai neseniai 
atvykusi iš Lietuvos. Lietuvoje Užga
vėnių tradicijos kiekvienais metais 
apima vis platesnį žmonių ratą. Mano 
mamytė Elena Puranienė savo laiške
lyje rašo: “Tiek daug vaikų šiais me
tais aplankė mano namus, visi pasida
rė kaukes, pasipuošė visokiom ska
rom, kaip įmanydami, kad tik jų ne
pažintų, priėję prie durų uždainuoja:

Dr. V Samonis lankėsi Toronto lit. kursuose Vasario 16-osios proga Nuotr. N.B
Mes vaikai iš Lietuvos, duokit blynų ir 
kavos, jei neturit blynų, duokit saldu
mynų. Klausiu ar valgysit blynus, sako 
valgysim. Duodu po blyną ir po mai
šelį, į kurį įdėjau po du riestainiukus, 
po vieną čiulpinuką ant pagaliuko ir 
po du saldainius, daugiau į tą maišelį 
nebetelpa.”

Mes lituanistiniuose kursuose 
nebuvome pasiruošę apdalinti vaikus 
saldumynais ar prikepti blynų šiais 
metais, bet V. Levandauskienės vado
vaujamas orkestras, dainos ir rateliai 
sukėlė tiek triukšmo, kad tikrai apsu
kom žiemai galvą, išgąsdinom šaltį ir 

žinome, kad žiema tuoj turės trauk
tis, užleisdama vietą pavasariui, o 
mes ramiai nusiteikę Gavėnios laiko
tarpiui laukiame šv. Velykų.

Vasario 16-tajai paminėti pasi
kvietėme dr. Valdą Samonį. Istorijos 
mokytoja Sigina Katkauskaitė trum
pai pristatė mokiniams dr. V Samo- 
nio veiklą ir nuopelnus. V. Samonis 
vaizdžiai papasakojo apie Lietuvos 
įsijungimą į NATO, į Europos sąjun
gą, apie Lietuvos ekonominius ir po
litinius laimėjimus. Daug kartų pa
brėžė, kokia didelė nauda mokėti 
daugiau negu vieną kalbą, kokia di

delė nauda pažinti kelias kultūras, tu
rėti ryšius su kitomis šalimis. Jis pats 
daug keliauja, skaito paskaitas Lietu
vos, Europos ir Amerikos universite
tuose, yra kviečiamas patarėjo parei
goms įvairių šalių vadovybių. Sparčiai 
augančios technologijos dėka tuoj gy
vensime pasauliniame kaime (globai 
village). Sėdėdami valtelėje, plūdu
riuojančioje Dzūkijos ežerėlyje, pui
kiausiai galėsite atlikti ir siųsti darbus 
į kurią nors Niujorko ar Toronto vers
lo įstaigą.

Atsisveikindami vyresniųjų kurs
antų mokiniai, tarp kurių yra ir vidu
rinioji V. Samonio dukra Ramunė, 
sustojo nuotraukai. Visi likome susi
domėję iškeltomis mintimis, ypač 
paskutiniąja: “Jūs dabar net nejau
čiate, kokį turtą gaunate mokyda
miesi lietuvių kalbos”. .

Kovo 11-osios, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šventei pami
nėti, prieš atsisveikindami pavasario 
atostogoms, kursų moksleiviai matys 
filmą “Vienui vieni” (režisierius J. 
Vaitkus).

Kursantai studijuoja partizaninį 
judėjimą, didvyrišką kovą dėl Lie
tuvos laisvės, skaudų pažangių Lie
tuvos žmonių likimą karo ir pokario 
metais. Šis filmas bus skirtas sunkiai 
tautos kovai su grobikais prisiminti, 
taip pat Kovo 11-osios, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui pami
nėti.

Tie kurie skaitote Time 
magazine tikriausiai pastebėjo
te sausio 17 d. straipsnį: It ‘s a 
Glad, Sad, Mad World. Gal kai 
ką ir papiktino straipsnio teigi
niai. Rašoma apie tautų “lai
mingumo indeksą” pagal vyk
domus tyrimus. Netikėti rezul
tatai - Calcutta miesto patys 
biedniausi, dažnai ir badaujan
tys, indusai - vidutiniškai lai
mingi žmonės, nors ne taip lai
mingi kaip amerikiečiai - antra 
vertus, nepalyginsi juos, pagal 
straipsnį, su suglumusiais, su
rūgusiais, “morose” lietuviais. 
Kas čia darosi? Kodėl taip ra
šoma?

Jei tarp mūsų - tai neste
bina. Mes patys neretai pasi
šaipome iš savo polinkio pa
brėžtinai matyti tamsiąją gyve
nimo pusę. Ta “tamsioji pusė” 
dažnai siejama su pragyveni
mo lygiu, tačiau pripažinkime
- tai gryna iliuzija. Tyrimai pa
tvirtina, kad turtas neturi įta
kos plačiąja prasme į tautų 
“laimingumą”. Iš tiesų, tautų 
laimingumas yra susijęs su kit
kuo: su socialinio tinklo pyne, 
su šeimos ir visuomenės dama, 
su pasitikėjimu savimi ir kitais. 
O asmenų laimingumas, irgi 
pagal studijas, su kokiu nors 
prisiimtu tikslu ir vykdoma už
duotimi.

Okupacija mūsų tautą žei
dė daugybe būdų. Vienas iš jų
- pasitikėjimo ir bendradarbia
vimo normų išdraskymas. Pen
kiolika nepriklausomybės me
tų Lietuvoje šių normų dar ne
atstatė. Juk niekas neturi “re
cepto”, kaip tai padaryti. Tik
riausiai reikalingi padorumą 
laiduojantys sprendimai ir val
džios lygmenyje, ir visuomeni
nių organizacijų tarpe, ir šei
mose. Patys žmonės turi sąmo
ningai nusiteikti gyventi kitaip. 
O kad tai iš tikrųjų vyksta - ne
abejokime, pasižiūrėkime tik į 
vieną rodiklį - kiek buvo su-

Mes gimėme 1990-aisiais
rinkta lėšų kalėdinei labdarai 
šiais metais Lietuvoje, palygi
nus su ankstesniais. Dosnumas 
paskutiniu metu ėmė kilti kaip 
ant mielių. Akivaizdu, kad kaž
kas naujo vyksta, žmonės nori 
tikėti gėriu, prisiimti tam tikrą 
atsakomybę už artimą. Manau, 
kad posūkis yra, ir kad jis įgis 
pagreitį.

Drįstu spėti, kad mes pa
tys esame tarp laimingųjų 
žmonių. Mūsų “laimingumo 
indeksas” greičiausiai būtų iš
skirtinai aukštas pagal lietuviš
ką vidurkį. Tikrai žinau, kad 
bent aš neturiu kuo skųstis. 
Mokslininkai, pavaikščioję 
tarp mūsų su savo baltais cha
latais, po to praneštų, kad su 
mūsų socialinio tinklo pyne ir 
“užduotimi” viskas tvarkoj. 
Kaip tai gali būti - Lietuvoje 
vieni “laimingumo indekso” 
rezultatai, užjos ribų kiti? Tie
siog tokia gyvenimo ironija - 
atskirtieji nuo tautos kamieno, 
aktyviai ieškome viens kito, 
stengiamės surasti bendrą kal
bą ir savo noru įsikinkome į 
šimtametį vežimą, kurį galėtu
me vadinti “pasaulio lietuvija”, 
arba “tautiniu išlikimu”, arba 
stačiai “buvimu kartu”.

Puikiai žinome, kad “lietu
vybė” ir jos išsaugojimo prie
monės neauga kaip žolė po ko
jomis. Jeigu norime gyventi sa
vųjų šurmulyje, jeigu norime - 
jeigu širdis liepia - kad mūsų 
vaikai išliktų ir mus, ir save su
prantantys, tenka nuolatos lie
tuvybę kurti, tobulinti, kartais 
lopyti. Šeimomis, aišku. Ir ra
dijo valandėlėmis, šeštadieni
nėmis, dainų šventėmis, sporto 
varžybomis, parapijomis, spaus
tuvėmis bei mokslo ir kūiybos 
simpoziumais. Tokia mūsų vi
suomeninio gyvenimo užduo-

VAIVA VĖBRAITĖ
tis. Tam reikia savitarpio pasi
tikėjimo, reikia socialinės dar
nos, reikia ir visuomeninės in
frastruktūros. Juk tokios už
duoties joks asmuo neįveiks 
vienas. Ji gali būti atliekama 
tik visiems kartu, ir tas buvi
mas kartu savyje sudaro prie
laidas būti laimingiems.

Atėjome ir į šį renginį pa
būti kartu. Mus jungia istorinė 
praeitis. Jungia vaikystės patir
tys: neišraizgomas tinklas 
draugysčių, organizacijų ir sto
vyklų. Jungia ateities lūkesčiai; 
tautos atsitiesimas, stiebimasis 
į aukštį. Pirmiausia, aišku, 
atėjome prisiminti, pagerbti 
tų, kurie mus būrė kartu vals- 
tybėn 1918 metais; vėliau, po 
rimtosios programos dalies, ir 
pasidžiaugti, galų gale, pasivai
šinti kartu. Vasario 16-osios 
nuotaikos visuomet buvo ir yra 
atspindys esminės padėties tė
vynėje. Nepaisant rūpesčių, 
kurių daug, matykime esmę, 
kuri yra viena. Šiandienis 
džiaugsmas ją liudija: Lietuvos 
laisvė - tai ir mūsų laisvė, o 
Lietuvos ateitis - tai ir mūsų 
ateitis.

Taigi prisiminkime, kam 
turėtume būti dėkingi, kad 
šiandien esame ne mėtyti vėty
ti pamestinukai globalizacijos 
sūkury^ o giminė su galingu 
“užtaisu”: susikaupusi ir susi
būrusi tautinė bendruomenė. 
Kad- turime paveldą: norą ir 
gebėjimą būti lietuviais. Kad 
galime būti “užsienio lietu
viais”; išpažinti savo tautybę, 
mintimis ar lėktuvais skrajoti 
“tarp kontinentų”, įsijungti į 
nūdienius valstybingumo tvir
tinimo darbus; ir kad mūsų 
“pasaulio lietuvija” yra pripa

žinta tarp Lietuvos stiprybės 
šaltinių.

Derėtų prisiminti, tarp ki
tų, ir Didįjį Vilniaus seimą, ku
ris vyko lygiai prieš šimtą me
tų, 1905-aisiais. Seimas dirbo 
dvi dienas; jame dalyvavo apie 
2 tūkstančiai lietuvių iš Lietu
vos ir iš jos išeivijos. Seimo da
lyviai nutarė reikalauti Lietu
vos autonomijos, pabrėžė lie
tuvių kalbos ir tautiško švieti
mo svarbą. Daug suvažiavimo 
nutarimų vykdytojų buvo įka
linta arba ištremta į Sibirą, da
lis jų emigravo.

Kam dar turėtume būti 
dėkingi? Savo seneliams ir tė
veliams, nepriklausomybės ko
vų dalyviams ir savanoriams, 
prieš 87-erius metus kaimišku 
ginklu priešpastačiusius laisvės 
troškimą prieš imperijos aklą, 
instinktyvų rijimą. Dauguma jų 
po Pirmojo karo ūkininkavo, 
mokytojavo, tarnavo. Kai kurie 
buvo siųsti studijuoti į užsienį. 
Iš užsienio grįžo. Po to, sovieti
nio okupanto įvardinti liaudies 
priešais, buvo tremiami ir žu
domi, kai kurie 1944-aisiais 
priėmė lemiamą sprendimą - 
pasitraukė į Vakarus.

Kam dar esame dėkingi? 
Tiems, kurie 1991-ųjų sausio 
13 d. gyvu žiedu apsupo televi
zijos bokštą ir negalvojo apie 
pavojų, negalvojo apie “lai
mingumo indeksą”, o galvojo 
apie Lietuvos laisvę. Imperinei 
šmėklai, kaip anuomet 1918- 
aisiais, jie ištarė “ne”. Dalis jų, 
ieškodami darbo, siekdami 
mokslo, vėliau emigravo. Taigi 
turėtume būti dėkingi ne vien 
epochų didvyriams, kurių pa
vardes dažnai- minime, kurių 
portretai ant litų banknotų 
puikuojasi. Tai gerai, bet ne 
mažiau svarbu jausti dėkin

gumą vieni kitiems, visoms 
trims mūsų bangoms, jausti 
priklausomumą šiam margam 
būriui, kuriame gyvename.

Nusilenkime saviesiems: 
savam klebonui, šeštadieninės 
mokytojui, organizacijos iždi
ninkui. Jaunimo subūrėjui, 
laikraščio korespondentui. Sa
vo motinai ir savo tėvui. Jaunai 
trečiabangių šeimai, kurių vai
kutis jau Kanadoje gimęs. Juk 
tik kartu galime būti “pasaulio 
lietuvijos” projekto vykdytojai.

Skaičiau labai įdomią kny
gą neseniai: Full House: The 
Spread of Excellence. Autorius 
- garsusis biologas Stephen 
Jay Gould. Pati esu baigusi 
biologiją ir ja tebesidomiu. 
Ypač ekologija - mokslu apie 
tai, kaip kuriasi ir kaip kinta 
gyvasis pasaulis. Pavadinimas 
Full House atliepia kortų žaidi
mą - pokerį. Man močiutė ne
leido kortomis žaisti ir aš nie
kad neišmokau, bet net ir aš ži
nau, kad Full House“ laikoma 
labai gera, laimėtojo kortų 
partija, kurios dalys viena kitą 
papildo. Autoriaus tezė pa
prasta ir įdomi: jis teigia, kad 
gamtos dėsniai rodo ką kita, 
negu manė Platonas. Tobulybė 
neglūdi vienos krypties judėji
me išsvajoto idealo link. Ver
čiau kokybė - tai vis platėjanti 
gyvasties ir kultūros sąranga, 
nuostabi - galima net būtų sa
kyti šventa - gamtos įvairovė.

Ką ekologijos mokslas turi 
bendro su mumis? Čia tėra 
toks žaidimas, sąsajų ieškoji
mas. Gal autoriaus tezė taiky
tina ir mūsų išeivijos bangoms, 
mūsų Lietuvių bendruomenės 
apylinkėms - jei plačiau, 
pasaulio lietuvijai apskritai? 
Pasidžiaukime, kad mūsų, pa
sklidusių pasaulyje, yra daug 
(kiekviename kontinente, ne
bent gal Antarktikoj nėra).

(Bus daugiau)
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Mokytojai Karaliaučiaus krašte <1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Seminaras Įsruties pedagoginėje kolegijoje 2004 m. 

lapkričio 12-13 d.d.

Mokytoja Loreta Chasijeva su I klasės mokiniais 2004-2005 m. Ragainės II vidurinėje 
mokykloje

I. ADOMAVIČIENĖ
Seminarą organizavo 

Karaliaučiaus krašto lietuvių 
kalbos mokytojų sąjunga. Se
minaro tema — Sakytinės ir 
rašytinės kalbos ugdymo pro
cesas — aktuali didaktikos 
problema. Pasak mokytojos 
A. Nikolajevos, dalyvavo 26 
lietuvių kalbos mokytojai. 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos Čikagoje pirminin
kas V. Trumpjonas, Mažosios 
Lietuvos fondo atstovė R. 
Mačiūnienė, Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
prie LRV atstovas A. Kairys, 
Karaliaučiaus srities lietuvių 
regioninės tautinės kultūros 
autonomijos pirmininko pa
vaduotojas E. Gajauskas, 
Marijampolės kolegijos li
tuanistinės katedros vedėja 
L. Leonavičienė ir dėstytojai, 
Įsruties pedagoginės kolegi
jos direktorius J. Monar- 
mickis.

Seminaro tema labai ak
tuali. Marijampolės kolegi
jos lituanistinės katedros 
dėstytojos savo pranešimuo
se išsamiai perteikė kalbos 
ugdymo metodikos galimy
bes. Jos buvo atsivežusios 
daug vaizdinės medžiagos, 
kurią paliko Karaliaučiaus 
krašto mokytojams. Mokyto
jai, kurie ne visada pajėgūs 
susidoroti su iškylančiomis 
problemomis, liko dėkingi už 
patarimus ir metodinę para
mą Marijampolės kolegijos 
dėstytojams. Nors seminaras 
buvo trumpalaikis, intensy
viai dirbant seminaro prog

Ragainės II-vidurinėje mokykloje mokytoja Loreta Chasįjeva 
su savo I klasės mokiniais naujai įrengtame metodiniame kabi
nete 2004 m.

rama buvo įvykdyta sėk
mingai.

Diskusijų metu keletas 
mokytojų pasidalino savo 
darbo patirtimi 
- kokie iškyla 
sunkumai, kaip 
jie įveikiami. 
Dienos darbas 
užbaigtas vaka
rone, kurią or
ganizuoti padė
jo dėstytojai iš 
Marijampolės.

Antrą die
ną buvo aptarti 
2004 metų mo
kytojų sąjungos 
darbai ir atei
ties planai. Ap
tarime dalyvavo 
25 mokytojai, 
V. Trumpjonas 
ir R. Mačiūnie
nė. Sąjungos pir
mininkas A. 
Bartnikas pažy
mėjo, kad pla
nuoti darbai 
įgyvendinti, atkreipė moky
tojų dėmesį į tai, kad reikėtų 
atsakingiau rengti mokinius 
olimpiadoms, aktyviau daly
vauti renginiuose. Pirminin
kas pasidžiaugė, kad Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugi
jos Čikagoje, Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
paramos dėka nemažas skai
čius mokinių vasarą pabuvo
jo Lietuvoje; padėkojo mo
kytojams už aktyvų dalyvavi
mą seminaruose bei kvalifi
kacijų kėlimo kursuose vasa
rą. A. Bartnikui supažindi

nus dalyvius su planuojamais 
renginiais sekantiems moks
lo metams, darbo planas 
2005 m. buvo patvirtintas.

Lietuvių kalbos mokytojai Karaliaučiaus 
krašte: V. Vasiliauskienė, R. Leonova, A. 
Bursteikienė, E. Bukontienė, A. Galčelskis, 
A. Urbaitis Gumbinėje prie atidengto 
paminklo K. Donelaičiui 2004.IX.25

Atskiras svarstybų klau- 
simas-metodinio centro or
ganizavimas ir jo reikalingu
mas Karaliaučiaus krašte. 
Tokiame centre būtų su
kaupta visa metodinė bei da
lykinė literatūra, kompiuteri
niai diskai, vaizdajuostės: 
mokytojai galėtų bet kada at
vykti ir susirasti reikiamą 
medžiagą. Patalpas tokiam 
centrui duoda Įsruties kole
gija, trūksta tik lėšų įrengi
mui ir operavimui. Buvo pa
brėžtas tokio centro reikalin
gumas siekiant kelti mokyto-
jų profesinį išsilavinimą, ati
tinkantį šiuolaikinius reika
lavimus, ugdant vaikus dvi
kalbėje aplinkoje. Tikimasi 
finansinės paramos iš Išeivi
jos departamento ir nutarta 
kreiptis į Mažosios Lietuvos 
fondą, pristatant nuostatus ir 
sąmatą.

Į seminaro pabaigą suor
ganizuota ekskursija į Geor- 
genburgo žirgyną visus da
lyvius labai pakiliai nuteikė. 
Mokytojai išreiškė gilią pa
dėką Mažosios Lietuvos fon
dui už materialinę paramą 
organizuojant šį seminarą.

Vyskupui Motiejui Valan
čiui planuojamas paminklas 
Vilniuje prie Šv. Petro ir Povi
lo šventovės ir Laterano ka
nauninkų vienuolyno an
samblio. Paminklo, kuris turė
tų būti pastatytas dar šiemet, 
autoriai - skulptorius profe
sorius Leonas Zuklys ir archi
tektas Leonardas Vaitys, me
cenatas - JAV gyvenantis dr. 
Rimvydas Sidrys. Iš granito 
nukalta vyskupo M. Valan
čiaus statula ant nedidelio 
pjedestalo bus 3.5 metro 
aukščio ir bus gerai matoma 
nuo transporto žiedo. Pa
minklo autorius, Vilniaus dai
lės akademijos prof. L. Žuklys 
yra sukūręs visą eilę žymių 
žmonių portretinių bareljefų: 
Vinco Krėvės, Vinco Myko
laičio-Putino, Antano Straz
do, Justino Vienožinskio, Ig
no Domeikos ir kt.

Iš Žemaitijos kilęs XIX š. 
rašytojas, švietėjas, blaivybės 
puoselėtojas, vyskupas Motie
jus Valančius 1828 m. baigė 
Vilniaus kunigų seminariją, 
1840-1842 m. buvo Vilniaus, 
1842-1845 m. Peterburgo dva
sinės akademijos profesorius. 
Nuo 1850 m. Žemaičių vysku
pas Varniuose, vėliau caro 
valdžios perkeltas į Kauną. Jo 
rūpesčiu parapijose buvo 
įsteigtos mokyklos, kuriose 
vaikai buvo mokomi skaityti 
gimtąja kalba ir katekizmo. 
Jis pats rašė dvasinio ir religi
nio turinio knygas, skatino ki
tus rašyti gimtąja kalba. 1927 
m. buvo atidengtas skulpto
riaus A. Aleksandravičiaus 
sukurtas paminklas vyskupui 
Varniuose, kurį atidengė Lie
tuvos prezidentas A. Smeto
na. 1951 m. paminklas buvo 
nuverstas, tačiau varniškių rū
pesčiu vyskupo biustas buvo 
paslėptas nuo sovietų ir 1990 
m. vėl atstatytas.

Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas išleido Vi
suotinės lietuvių enciklopedi
jos septintąjį tomą (Gork- 
Ime). Siame 800 puslapių to
me pateikiama originalių 
spalvotų iliustracijų, lietuvių 
didikų giminių herbų atvaiz
dų, retų archyvinių nuotraukų 
bei originalių straipsnių apie 
gotiką, helenizmą, ikonografi
ją, heraldiką, herbologiją ir 
kt. Skelbiami straipsnių ciklai, 
susiję su krauju (hemato-, he
mo-), vandeniu (hidro-), žuvi
ninkyste (ichtio-), aprašomos 
valstybės (Graikija, Gruzija, 
Gvatemala, Gvinėja, Haitis), 
miestai (Grenoblis, Hambur
gas, Hanojus, Haga, Helsin
kis, Hirošima), žymūs žmonės 
(DLK didikų Goštautų gimi
nė, popiežiai Grigaliai, filoso
fai Hėgelis, Haidegeris, politi
kas V. Havel, rašytojai A. Gri
cius, J. Grušas ir kt.). Nuo 
2001 metų leidžiamą enciklo
pediją sudarys 20 tomų, ku
riuos numatoma užbaigti 
2009 metais.

Vilniaus kavinėje “Ope
ra” po penkiolikos metų per
traukos susirinko kelios Lie
tuvos operos solistų kartos - 
operos senjorai ir dabartinės 
žvaigždės. Siame “Kartų susi
tikime”, kurį suorganizavo 
jaunieji atlikėjai, dalyvavo 

apie šešias dešimtis operos 
dainininkų. Tarp vyriausiųjų - 
Vladas Česas, Irena Jasiūnai- 
tė, Irena Žukaitė, Vincentas 
Kuprys, Leonidas Muraška, 
dirigentas Chaimas Potašins- 
kas, dainininkės Sofija Jonai
tytė, Jolanta Čiurilaitė, Vitali
ja Šiškaitė, koncertmeisterės 
Gražina Ručyte-Landsbergie
nė, Žaneta Noreikienė ir dau
gelis kitų. Ši popietė suteikė 
progą jauniesiems ne tik susi
pažinti, bet ir artimiau pažinti 
tuos žmones, kurie galbūt 
įkvėpė juos pasirinkti operos 
kelią. Susitikimo metu daina
vo operos senjorai, o jaunieji 
klausėsi prisiminimų ir pas
lapčių, kaip išlaikyti puikų 
operinį balsą iki gilios senat
vės. Kavinėje veikė gražiausių 
scenų iš spektaklių ir archyvi
nių nuotraukų paroda. Ateity
je numatoma tokius susitiki
mus rengti dažniau.

Osvaldo Balakausko Re
quiem, skirtą Lietuvos diplo
mato Stasio Lozoraičio atmi
nimui ir pelniusį kompozito
riui 1996 m. Valstybinę kultū
ros ir meno premiją išleido 
kompaktinėje plokštelėje vie
na didžiausių klasikinės muzi
kos įrašų bendrovė “Naxos”. 
Kūrinį įrašė pirmieji jo atlikė
jai - mezzosopranas Judita 
Leitaitė, Šv. Kristoforo kame
rinis orkestras ir choras “Jau
na muzika”. Requiem in me- 
moriam Stasys Lozoraitis yra 
vienintelė kompozitoriaus re
liginės muzikos kompozicija, 
lotynišku liturginiu tekstu pa
rašyta tuoj po staigios diplo
mato mirties 1994 metais. 
Kompozitorius teigė siekęs 
parašyti pabrėžtinai tradicinį 
kūrinį. Pasak muzikologų, 
1995 m. pirmą kartą nuskam
bėjęs kūrinys nustebino šio 
kompozitoriaus gerbėjus vy
raujančiais skaidriais diato- 
niškais sąskambiais, modalu
mu, aliuzijomis į vėlyvąją vi
duramžių muziką; visame kū
rinyje išlaikoma gana vientisa 
nekontastiška šviesi nuotaika, 
be jokio patoso ar dramatiškų 
susidūrimų. Dar šiais metais 
“Naxos” planuoja išleisti ant
rą O. Balakausko plokštelę su 
naujausia simfonine muzika.

Lietuvos rašytojų sąjun
ga (LRS), vienijanti 380 rašy
tojų Lietuvoje ir užsienyje, 
pakeitusi įstatus, savo suva
žiavimus rengs kasmet, o ket
vertų metų kadencijai renka
ma sąjungos vadovybė atsi
skaitys už kiekvienų metų 
veiklą. 2005 m. vasario 3 d. 
įvykusiame LRS suvažiavime 
dalyvavo 180 narių. Tylos mi
nute buvo pagerbti mirusieji 
nariai - garbės narys Czeslaw 
Milosz, rašytojai Jurgis Kun
činas, Halina Korsakienė, 
Vladas Šimkus, Povilas Dirgė
la, Jokūbas Skliutauskas, lite
ratūrologas Vytautas Kubi
lius. Pasidžiaugta atkurtomis 
literatūrinėmis Jono Aisčio, 
Antano Miškinio, Augustino 
Griciaus, Jono Marcinkevi
čiaus premijomis rašytojams 
ir nauja premija vaikų litera
tūros kūrėjams, atlikta finan
sinė ataskaita, aptarti eina
mieji reikalai. G.K.
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Prisikėlimo
KREDITO KOOPERATYVAS

"' kanapos įvykiai į- 
Nelauktas sprendimas

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

FAN: (416) 532-4816 
Anapilyje tek: (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.

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, i nd............... 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. . .2.25% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .2.45% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .2.85% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .3.25% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .3.50% 
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 ................ 5.50%

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________
Musu 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

Kanados ministeris pirmininkas Paul Mar
tin nutarė persvarstyti JAV siūlomą raketinio 
skydo planą, kuriame tik JAV turėtų galutinį 
sprendimą. Sis delsimas, kartu su Kanados ven
gimu prisidėti prie karo Irake, užrūstino JAV vy
riausybę, todėl balandžio mėnesį planuotas JAV 
valstybės sekretorės Condoleezza Rice apsilan
kymas Kanadoje gali būti atšauktas. Paul Martin 
savo sprendimą aiškina, kad Kanados, kaip ir 
kiekvienos nepriklausomos valstybės, erdvė ne
gali būti kontroliuojama be jos leidimo. Jis tei
gia, kad JAV norėtų pati spręsti, ar sunaikinti iš 
teroristinio ar priešiško krašto atskriejančią ra
ketą, tačiau oro erdvės pažeidimo galimybės tu
rėtų būti sutartos tarp abiejų draugiškų valsty
bių. JAV ambasadorius Kanadai Paul Cellucci, 
nustebęs dėl tokio Kanados vyriausybės sprendi
mo, nes praeityje Šiaurės Amerikos gynyba buvo 
bendras JAV ir Kanados reikalas. Kovo 23 d. nu
matytas trijų valstybių aukščiausių vadų posėdis 
dar nėra atšauktas. Jame turi susitikti JAV 
prezidentas G. W. Bush, Meksikos prezidentas 
Wincente Fox ir Kanados ministeris pirmininkas 
Paul Martin, kuriame bus aptariama HAFTA 
(Šiaurės Amerikos laisvo verslo sutarties) ateitis.

Toronto policijos viršininkas Julian Fantino 
baigė savo darbą šiame mieste. Jis buvo palan
kus Lietuvai ir jo pritarimu, Kanados lietuvių 
iniciatyva ir CIDA lėšomis, Lietuvos policijos 
pareigūnai stažavosi Toronte, o Toronto policijos 
pareigūnai vyko į Lietuvą ir skaitė paskaitas bei 
savo patarimais prisidėjo Lietuvos policijos ug
dyme vakarietiškais pagrindais. Julian Fantino 
išleistuvėms buvo atspausdinta daugiau kaip 
1,000 bilietų po 125. dol. ir jie bematant buvo iš
graibstyti. Šalia garbingų Kanados ir Ontario vy
riausybės vadų, senatorių, miesto mero ir polici
jos bei teisėsaugos valdininkų, svečių sąraše bu
vo paminėtas ir Lietuvos generalinis garbės 
konsulas L. Matukas.

Antroje Ontario ežero pusėje, maždaug 160 
km į pietryčius nuo Toronto esantis Rochester 
miestas įsigijo greitlaivį-keltą, kuris kursuos tarp

JAV ir Kanados. Manoma, kad 32 mil. dol. kai
navęs laivas pirmuosius keleivius ir automašinas 
tarp Ročesterio ir Toronto pradės gabenti jau 
gegužės mėnesį. Toronto miesto meras David 
Miller sveikino Rochester miesto merą William 
Johnson, Jr ir pažadėjo paruošti Toronto uosto 
keleivių stotį iki atidarymo dienos, kuri tikriau
siai sutaps su Kanadoje švenčiama karalienės 
Viktorijos ir JAV - karių kapų lankymo dienų 
savaitgaliu. Prieš metus naujai pradėjusio kur
suoti laivo bendrovė bankrotavo. Abiem mies
tam pasitarus, šis laivas vėl riš abu miestus.

Kanados oro pajėgos praras visą trečdalį 
“CF-18” Home t lėktuvų. Gynybos ministeris 
Bill Graham pranešė, kad 80 “CF-18” lėktuvų 
bus sumoderninti ir turės tarnauti Kanados ap
saugai iki 2017 metų. Šie lėktuvai, įsigyti prieš 20 
metų, bus atnaujinami. Atnaujinimas kainuos 
daugiau kaip du bilijonus dolerių. Kiti 40 bus pa
naudoti atsarginėms dalims arba parduoti.

Pirmasis ir seniausias Kanados Chalk Ri
ver atominis reaktorius, kuris jau veikia nuo 
1957 metų, galėjo virsti antruoju Čemobiliu. Dėl 
susidėvėjusio garų čiaupo prarandant garus, po 
13 minučių įsijungė automatinis reaktoriaus iš
jungėjas ir radioaktyvioji medžiaga nepateko į 
aplinką. Uždarymo metu reaktorius veikė 54 mi
lijonų vatų pajėgumu. Manoma, kad sistemos 
priežiūros tvarkaraštis ir asmenys, kurie yra atsa
kingi už tos priežiūros techninius trūkumus, ne
įvertino čiaupo priežiūros svarbos, kuri galėjo 
baigtis didžiule tragedija. Chalk River yra Onta
rio provincijoje, apie 150 km nuo Otavos.

Pajamų mokesčių pildytojai dar negalės pa
sinaudoti federacinės valdžios numatytomis 
lengvatomis, tačiau 2004 metų neapmokestina
mos asmeninės pajamos nuo 8,012 dolerių, 2005 
metais bus pakeltos iki 8,150. Šis apmokestinimo 
pakeitimas kiekvienam gyventojui sutaupys 30 - 
40 dolerių. Biudžete yra numatomos papildomos 
lėšos čiabuvių indėnų švietimo reikalams, taip 
pat gamtosaugos bei oro taršos mažinimui. AKV

I ATSIUSTA PAMINĖTI f

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

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

SKAUTŲ AIDAS, sausis-vasaris 2005, 1. Re
daktorė - v.s. Alė Namikienė. Administratorė - 
v.s. Albina Ramanauskienė (4613 W. 106th Place, 
Oak Lawn, IL 60453-5246. Metinė prenumerata - 
$10 JAV.

HEIMATGRUSS. Jahrbuch der Deutschen 
aus Litauen fūr 2005. Redaktor Alfred Franzkeit, 
P.i.R, Hindenburgstrasse 25, 27232 Sulingen. 
Deutschland-Germany.

Edvardas Dombrovickas, ŽENKLAI IŠ 
ANAPUS. Publicistika. Išleido “Piko valanda” 
(Vytauto g., Marijampolė). Tiražas 1500 egz. Ma
rijampolė, 2001 m., 200 psl.

Jonas Aistis, RAŠTAI III. Šiapus ir anapus 
literatūros temomis. Redagavo Aldona Grajaus-

kaitė-Aistienė ir Viktorija Skrupskelytė. Išleido 
Ateities Literatūros Fondas (13500 Little Creek 
Drive, Homer Glenn, IL 60491-8684). Chicago, 
IL, 2004 m., 695 psl. Leidinys gaunamas pas lei
dėjus arba Drauge (4545 West 63rd Street, Chi
cago, IL 60629, USA). Kaina - 20 dol. JAV.

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 
IV TOMAS. Redaktorė - Dalia Žalienė. Redakci
nė komisija - pirmininkė Birutė Kulnytė. Daugia
tomį leidinį leidžia Lietuvos nacionalinis mu
ziejus. Leidinį rengia ir jį finansuoja Lietuvos ka
riuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir 
nacistinio genocido, artimųjų sąjunga. Leidinys 
gaunamas: LKKAS, V. Zabielskas, Pušų g. 17-4, 
LT-08120, Vilnius. Vilnius, 2004 m., 415 psl.

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

A I A TT7TAT7T T C QUEEN SYRENA TRAVEL1 21 S iVi lt U I 133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont 
X x M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO UNIJOMIS 
I 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.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR STAV.

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Bm Dr.E, Mississauga, ON, ISA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

http://www.rpcul.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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“Ausros” klubo “molekulės” kovą pries Toronto (nelietuvių) 
komandą laimėjo 5:0

Plaukimo 
pirmenybės

S. Amerikos lietuvių plauki
mo pirmenybės įvyks 2005 m. ge
gužės 14, šeštadienį, “John Car
roll” universiteto (JCU) “John
son Natatorium” baseine. Adre
sas: 20700 North Park Blvd., 
University Heights, OH. “John
son Natatorium” yra šiaurės-rytų 
dalyje, prie South Belvoir Blvd., 
įvažiavimas iš S. Belvoir Blvd. 
Baseinas 25 jardų ilgio ir turi 6 li
nijas. yaržybas rengia Klyvlando 
LSK “Žaibas”. Registracija ir ap
šilimas — nuo 6 v.v. Varžybų pra
džia 6.30 v.v. Programa apima vi
sus stilius. Dalyvaus vyrai, mo
terys ir vaikai. Šuolių į vandenį ir 
estafečių nebus. Dalyvauti kvie
čiami visi lietuvių kilmės plauki
kai. Išankstinė dalyvių registra
cija iki 2005 m. balandžio 30 d. 
imtinai šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus, 34251 Ridge Rd., Apt. 
408, Willoughby, OH 44094- 
2969, USA; tel. 440 833-0545; 
faksas 215 481-6064; E-paštas 
Vyts@VPAcct.com; arba: Pilypas 
Taraška, tel. 440 944-7743; nešio
jamas tel. 440 478-8539; E-paštas 
ptaraska@yahoo. com. Nevėluo
kite registruotis! Jei vėluojate, 
praneškite A. Bielskui ar P. Ta-

raškai telefonu, faksu ar E-paštu. 
Laiku užsiregistravę gaus papil
domus nurodymus. Platesnes in
formacijas gauna klubai ir mums 
žinomi plaukikai.

ŠALFASS-gos centro valdyba

“AUŠROS” klubo žinios
“Aušra” ruošiasi siųsti 2 

berniukų krepšinio komandas į 
Lietuvą birželio mėnesį Pasau
lio lietuvių žaidynėms (World 
Lithuanian Games). Jei esate 
įgudę žaidėjai, gimę 1986, 1987, 
1988, 1992 ar 1993 metais ir no
rėtumėte žaisti šiose rungtynė
se, prašome pranešti mums elekt
roniniu paštu info(5)ausra.net.IXD.

“Aušros” žaidėjas Pauliukas 
Putrimas bėga su kamuoliu

“Aušros” klubo treneris Alvinas Kisonas su jaunais krepšininkais

Žinios iš Lietuvos
• Austrijoje vykusiose fech

tavimo varžybose, kuriose daly
vavo aštuonių šalių sportininkai, 
Lietuvos fechtuotojai Agnė Ažu- 
kaitė ir Tomas Krasikovas iško
vojo aukso medalius, o Vaidotas 
Petraitis bronzos.

• Columbus mieste (JAV) 
vykusiose v varžybose Lietuvos 
stipruolis Žydrūnas Savickas tre
čius metus iš eilės laimėjo presti
žines “Arnold’s Strongman” 
rungtis. Jam atiteko apie 40,000 
JAV dolerių vertės automobilis 
“Hummer H3” ir piniginė premija.

• Ispanijos sostinėje Madri
de prasidėjusio 28-ojo Europos 
lengvosios atletikos uždarų pa
talpų čempionato moterų 60 m 
bėgimo atrankos varžybose Lie
tuvos atstovė Lina Grinčikaitė 
nuotolį įveikė per 7.41 sek. ir pa
teko į pusiaubaigmę. V.P.

• Per “Visų žvaigždžių” 
rungtynes Žydrūnas Ilgauskas 
įrodė, kad ne be reikalo buvo iš
rinktas į “Rytų” komandą. Dau
giausia lietuvio pastangomis ant
rame kėlinyje “Rytų” žvaigždės 
persvėrė rezultatą savo naudai ir, 
išlaikiusios pranašumą iki varžy
bų pabaigos, šventė pergalę. 
“Mėgaujuosi šiuo laiku Denvery
je”, - sakė Ilgauskas. - “Man bu
vo smagu tiek aikštėje, tiek už jos 
ribų. Tai nebuvo tuščiai praleistas 
savaitgalis”.

• Kauno “Ledo arenoje” 
įvykusiame dailiojo čiuožimo 
čempionate buvo dalijami kelia
lapiai į pasaulio suaugusiųjų ir 
jaunimo pirmenybes. Penkis iš 
šešių aukščiausių apdovanojimų 
iškovojo Kauno dailiojo čiuoži
mo atstovai.

• Baltijos šalių lengvaatlečių 
varžybose uždarosiose patalpose 
Taline pasiekti du Lietuvos re
kordai. Abu juos Estijoje pasiekė 
sprinterių komandos.

• Stipriausia Lietuvos įmonė 
“Švyturys — Utenos alus” tapo 
pagrindiniu Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto rėmėju. Su
tartį, pagal kurią aludariai per 4 
metus įsipareigoja skirti Lietuvos 
olimpinių sporto šakų rėmimui 
per 1.2 milijono litų, pasirašė 
“Švyturio-Utenos alaus” genera
linis direktorius Rolandas Virši
las ir Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) prezidentas 
Artūras Poviliūnas. Inf.

M 
IkTMFLlFE

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 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind.
1.30% už 270-364 d. term. ind.
1.55% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.40% už 3 m. term, indėlius 
2.80% už 4 m. term, indėlius 
3.10% už 5 m. term. indėlius_ 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
2.60% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.10% už 4 m. GIC invest, pažym.
3.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
2.85% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.35% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.75% 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 ...........4.00%
2 metų ...........4.40%
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: in£o@parama.ca 

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
Pirmai, antrai ir trečiai nuo 9 vx-330 vpųx; ketvirtai r penktai nuo 9 vx-8 vv 

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

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..ols

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

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

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a.

416-879-4937 
(nešiojamas)

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

mailto:Vyts@VPAcct.com
ausra.net
mailto:o@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS
I SKAITYTOJAI PASISAKO^

Nemokamas namų įvertinimas

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

RETINK 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 Sungailienė

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

(į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

LAIŠKAS PREZIDENTUI
Paskaičius PLB valdybos pirmininko Gab

rieliaus Žemkalnio Lietuvos istorijos pamoką, 
parašytą viešame laiške Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui (TŽ nr. 8), kyla mintis, ar kar
tais mes, užsienyje gyvenantys lietuviai, nepra
šauname pro šalį. LR prezidentas turi gerų pata
rėjų, labai gerai žino išeivių nuomonę, gerai 
orientuojasi Lietuvos ir užsienio politikoje ir mū
sų vieši patarimai duoda progą Maskvos blokui 
sakyti, ir taip jau yra sakoma, kad prezidentas 
pasiduoda “amerikonų” spaudimui.

Ar nebūtų geriau, kad išeivijos vadai ragintų 
mus kreiptis Į savo gyvenamųjų kraštų preziden
tus, ministerius pirmininkus, vyriausybių atsto
vus, informuoti juos apie neatlygintas skriaudas 
mūsų tautai, apie Maskvos daromą ekonominį ir 
politinį spaudimą, klastą ir istorijos iškraipymus. 
Graudžius verksmus reikėtų siųsti ne Lietuvos 
prezidentui, kurių jis ir taip iš visur prisiklauso. 
Mes turime džiaugtis ir sveikinti jį, kad jis nepa
šoko kaip Latvijos prezidentė, kad jis mėgina de
rinti savo vykimą ar boikotą į Maskvą su kitų 
nuskriaustų valstybių vadovais.

Algirdas K. Vaičiūnas, Mississauga, ON 
IŠSAUGOKIME VAIKO ORUMĄ

LIETUVOJE
Kai šeimose tėvai bedarbiai, kur girtuoklia

vimas, skurdas, apatija ir neviltis, ten vaikai auga 
neprižiūrimi. Kaišiadorių vyskupijos “Caritas” 
darbuotojų pastangomis 2001-siais metais buvo 
pradėta rūpintis minėtomis šeimomis ir jų vai
kais. Šis projektas pavadintas “Vaiko orumo iš
saugojimu”.

Savanorė B. Tadarauskienė Kaišiadorių pa
rapijoje lanko dešimt tokių varganų šeimų. Ji ra
šo: “Iš tų šeimų nekurie vaikai nelanko mokyk
los, elgetauja, o kai kurie patiria bendraklasių 
pašaipas, su jais kiti vaikai net sėdėti nenori tame 
pačiame suole, nes jie ateina nešvariais rūbeliais, 
neprausti. Šių vaikų namuose krinta į akis betvar
kė, tvyro alkoholio bei tabako tvaikas. Motinos 
pasyvios, apimtos beviltiškumo. Kai kurie vaikai 
baikštūs, kiti gi įžūlūs, pratę prašyti ir elgetauti. 
Daugelis vaikų silpnos sveikatos”.

Dosnių aukotojų dėka jau dirbama ir kitose 
parapijose (Elektrėnų, Žaslių, Birštono, Nema
jūnų, Kelmės). Kaišiadorių vyskupijos “Caritas” 
vedėja B. Grižienė savo laiške rašo: “Susibūrė sa
vanorių komanda: dvi soc. darbuotojos, viena ti

kybos mokytoja, viena soc. pedagogė ir karitie- 
tės. Jos lanko šeimas namuose, veda pokalbius su 
tėvais ir vaikais, teikia pašaipėles padedančias iš
gyventi kritinėmis situacijomis, kai kurie tėvai 
dalyvavo viešųjų darbų programose ir tuo truputį 
pagerino šeimos ekonominę būklę. Kai kurie vai
kai grįžo į mokyklas. Tai, žinoma, tik dalelė iš
spręstų problemų. Tačiau kiekvienas nuo elgeta
vimo, pažeminimo išgelbėtas vaikas yra laimėji
mas ir mums didelis džiaugsmas. Mes dirbame 
toliau, ieškome lėšų, kad palaikytume atsiradusią 
vaikų viltį ir tėvų pastangas dorai atlikti savo pa
reigas. Prašome Aukščiausiąjį laiminti mūsų pa
siryžimus ir visus tuos žmones, kurie remia šį mū
sų darbą”.

Finansinė parama yra reikalinga ir šiuo me
tu, kad būtų galima padėti toms vargingiausioms 
šeimoms ir gelbėti jų vaikus. Lėšas šiam projek
tui telkia Lietuvos “Caritas” remti komitetas To
ronte. Adresas: O. Gustainienė, 10 Sweet Pea 
Path, Etobicoke, ON M9P 3S3. Čekius rašyti: 
“Caritas”. Memo: Vaiko orumo išsaugojimas.

O. Gustainienė, komiteto pirmininkė 
MAŽOJI LIETUVA

Mažosios Lietuvos mylėtojai ir rėmėjai 
džiaugiasi gausių dalyvių teigiamais atsiliepimais 
apie sėkmingai praėjusį tradicinį “Šiupinį” Užga
vėnių išvakarėse, kai ir vėl juos pakiliai nuteikė 
buvęs Lietuvos generalinis garbės konsulas Haris 
Lapas Vasario 16-tosios proga. Konsulas kartu su 
žmona Gražina buvo apdovanotas Prisikėlimo 
kredito kooperatyvo (Dr. S. Čepo) visuomeni- 
ninko-kultūrininko premija. Padėkojęs už premi
ją, H. Lapas pareiškė, kad savo premijos dalį ski
ria Mažosios Lietuvos enciklopedijos leidybai.

Konsulas H. Lapas ne kartą yra iškėlęs Ma
žosios Lietuvos svarbą mūsų tautos istorijoje. 
Jaunystę praleidęs pietinėje Klaipėdos krašto da
lyje, pamilo tą nuostabų kampelį su savitos kultū
ros žmonėmis ir supranta, kad svarbu visapusiš
kai įamžinti nueitus kelius, kurie puikiai atsispin
di Mažosios Lietuvos enciklopedijos tomuose. 
Pirmas ir antras enciklopedijos tomai jau skaity
tojų rankose, o trečiojo tomo rengimas įpusėjęs. 
Tikimasi jį išleisti 2006 metais, ir dar po to ketvir
tą tomą. Lėšų trūkumas sulėtina darbų eigą. Ma
žosios Lietuvos fondas pakartotinai kreipiasi į 
tautiečius dėl finansinės paramos. Mažosios 
Lietuvos fondo sąskaita Toronto “Paramoj” - 
8032 nr. I.Adomavičienė, Toronto, ON

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

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

liarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
Ion 10r 1 parcel 
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office

COUPON

OMTAHOFlAtt

q TORONTO a 
DPORTSMENb

SH0W
A Bigger & Better Show For 
More Outdoor Excitement!

• 50,000 sq. ft. bigger than last year!
• More than 7.5 football fields of fun!
• More seminars & demos!
• More manufacturers, retailers & displays! 

Over 3 times bigger than the biggest 
sports store in Canada!
1000s of unadvertised Show Specials!

Don't Miss The 'Shimano's Angling All-Stars' 
featuring Bob Izumi

CLASSIC'
VSP0IT5«®™V
RZZ3EH 9

Casting 
pond

SPUING BOAT

sartu sHem x seif

PARKING
a

National Trade Centre, Exhibition Place 
days & Satarday 10 asa. - f paL. Saaday 10 aas. - < 

Adehs SI 3. Jaafori S8 (Ages k to 15), Saators SA 
r P«ss S2t (2 adafts aad 2 |aatorsL Uadar 4 adaHted 
FOR MORE INFO CALL (416) 695-0311

Ontario ProPlan
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<SKAUTŲ VEIKLAI

“Dainos” draugovės vadovės žiemos stovykloje “Romuvoje” sausio 
15-16 d.d. Iš k.: vyrs.sk. psl. R. Jonušonytė, vyrs.sk.skl. V. Skilan- 
džiūnienė, vyrs.sk.skl. R. Saulėnaitė, vyrs.sk.skl. V. Sriubiškienė

• Skautų aido (2005 sausis- 
vasaris) pranešimu, ps. Rita Kas- 
putienė iš Detroito, MI, apdova
nota “Gyvybės gelbėjimo kryžiu
mi” už paaukotą vieną savo inks
tą Birutei Bublienei, sirgusiai 
inkstų liga. Teko “paskubinti 
operaciją, nes Birutės padėtis bu
vo labai pablogėjusi”, - rašo 
“Gabijos” skaučių tunto tunti- 
ninkė Detroite v.s. Rasa Karve - 
lienė. Šitokia sesės Ritos auka 
yra ryškus artimo meilės pavyz
dys, susilaukęs pagarbos, sveiki
nimų ir apdovanojimų. Inf.

• Toronto “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų tradicinė Kaziuko

mugė praeitą sekmadienį, kovo 
6, didžiojoje Anapilio parapijos 
salėje susilaukė daug lankytojų, 
susidomėjusių draugovių įreng
tais paviljonais, pavadintais Lie
tuvos vietovių vardais. Vyko judri 
prekyba. Viskas buvo perkama - 
nuo smulkiausių daiktelių iki lie
tuviškų cepelinų. Draugovės įvai
riais būdais bandė papildyti savo 
iždus. Veikė ir skautininkų-kių 
bei “Romuvos” paviljonai. Ma
žieji domėjosi kompiuteriniais 
žaidimais. Svečiams buvo gera 
proga susitikti ir pabendrauti 
smagiame ir naudingame ūžesy.

Dlv.

Skautų žinios
• Šių metų skautų stovykla 

“Romuvoje” vyks nuo liepos 31 
d. iki rugpjūčio 7 d. Šių metų sto
vykla bus tik vieną savaitę ir visi 
joje dalyvauja.

• Šių metų “Gintaro/Ąžuo- 
lo” mokykla vyks “Romuvos” 
stovyklavietėje liepos 23-30 d.d. 
Visi, pasiekę 16 metų amžiaus,

iki tos datos gali dalyvauti. Pra
šom kreiptis į tuntininkus dėl 
smulkesnės informacijos.

• Prašom visų tėvelių turin
čių išaugtų uniformų namuose, 
jas paaukoti ir atvežti į sekan
čią sueigą. Jas priims Ilona Tar
vydienė arba Darius Sonda.

“Birutės” draugovė dažo keramikos lėkštes Kaziuko mugei. Iš k.: 
V Gačionytė, R. Birgiolienė, D. Steponaitienė, S. Saplienė ir E. 
Ploog Nuotr. D. Petrauskienės

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Norintiems keliauti su grupe į Lietuvą š.m. 
birželio 27-29 d.d. turime vietų žemiausiomis 
kainomis skrendant "Air Canada" ir Lietuvos oro 
linijomis. Skambinkite 416-209-7737.

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

“BEST WAY TO TRAVEL”
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P3B6 

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:416 249-7710

Vasario 16-tosios užsiėmimus Toronto Maironio mokykloje vasario 19 d. sukūrė ir jiems vadova
vo lietuviai studentai. Kairėje - Julija Šimonėlytė, dešinėje - Rūta Samonytė

Nuotr. J. Puodžiukaitės

Vasario 16-tosios prasmė
Kanados lietuvių jaunimo sąjunga 

kartu su Toronto universiteto studentų 
draugija vasario 19 d. vedė tautinius užsi
ėmimus Maironio mokyklos mokiniams.

Vasario 16-tąją paminėti mokyklos 
auditorija buvo gražiai išpuošta trispalviais 
balionais, kaspinais, ir visą rytą skambėjo 
lietuviškos melodijos. Auditorijoje buvo 
paruošti įvairūs užsiėmimų būreliai. Vyko

išbandyti savo architektūrinius gabumus 
bestatydami pilis. Kiti užsiėmimai lavino 
kūrybingumą, buvo rašomi eilėraščiai, 
piešiami Lietuvos vaizdai ir veriami šiaudi
nukai. Šie užsiėmimai turėjo labai gilų 
tikslą - atgaivinti ir sustiprinti lietuviško 
jaunimo meilę savajai tautai ir tėvynei bei 
kartu pabendrauti lietuviškoje dvasioje.

Rūta Samonytė
istorinės bei tautosakinės 
pamokos, kur buvo pasako
jama apie Lietuvos laisvės 
atgavimą ir jos pasekmes. 
Kitame būrelyje mokinių 
žinojimas apie Lietuvą ir jos 
istoriją buvo įvertintas 
“Jeopardy” klausimų žai
dime.

Buvo proga susipažinti 
su tautiniais drabužiais ir 
Lietuvos geografija. Kadan
gi mūsų jaunimėlis pilnas 
begalinės energijos, buvo 
paskirtas laikas lietuvių 
mėgstamiausiam sportui... 
krepšiniui! Bežaisdami krep
šinį mokiniai atsakinėjo į 
įvairius ir kaltais sudėtingus 
klausimus (pvz. - koks yra 
cepelinų įdaras?).

Mokiniai turėjo progą
Mokiniai vasario 19 d. kūrė pilis iš pagaliukų ir zefyrų (marsh
mallows) Nuotr. J. Puodžiukaitės

Vasario 16-tosios užsiėmimai - ir įdomu, ir naudinga, ir smagu! Pagirtinos studentų pastangos 
Nuotr. J. Puodžiukaitės

vyrs.sk
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A. a. kun. Antanas Prakapas, OFM
Ir taip greitai prabėgo penkeri 
metai, su savim nusinešdami 
prisiminimų skraistę.

Jau praėjo penkeri metai, 
kai a.a. kun. Antanas Praka
pas, OFM, iškeliavo amžiny
bėn. Prieš mirtį jam suėjo 50 
metų Dievo tarnyboje^ Kun. 
Antanas gimė 1922 m., Žemai
tijos kampelyje, Juodaičių pa
rapijoje. Motina Antanina ir 
tėvas Jonas turėjo ūkį, augino 
keturis sūnus ir dvi dukteris.

Antanas, mažas būdamas, 
pasidarydavo altorėlį, apsivilk
davo ilgais baltais marškiniais

Prisimenant iškeliavusį
ir laikydavo “Mišias”.

Baigęs Juodaičių pradžios 
mokyklą, įstojo į Raseinių gim
naziją. Baigęs tris klases persi
kėlė į pranciškonų gimnaziją 
Kretingoje. Ją baigęs įstojo į 
Kauno kunigų seminariją. Ar
tėjant frontui, pasitraukė į Vo
kietiją, kur vokiečiai apvilko jį 
ir kitus kariška uniforma ir iš
vežė į Norvegiją. Amerikos ka
riuomenei užėmus Norvegiją, 
lietuvius paėmė į nelaisvę ir iš
vežė į Belgiją.

Kun. J. Danausko pastango
mis pavyko išsilaisvinti ir klie
rikas Antanas įstojo į Sin Trui- 
den pranciškonų kunigų semi
nariją, kurią ir baigė. 1949 m. 
kovo 6 dieną gavo kunigo 
šventimus. Per pirmą pamoks
lą kalbėjo:

“Viešpatie, per tiek pavojų ir 
sunkumų nuostabiai vedei ma
ne prie savo altoriaus: džiugiai 
ir su padėka šiandien aukoju 
Tavo šv. Mišių auką ir tvirtai 

viliuosi, kad Tu saugiai mane 
vesi ir globosi pranciškono-ku- 
nigo kelyje. Duok, Viešpatie, 
kad ši mano auka būtų gausus 
malonių šaltinis. Teiki palaimą 
mano tėveliams, broliams, se
sutėms ir visiems, kurie padėjo 
siekti kunigystės”.

Iš Belgijos buvo atkeltas į 
St. Catharines, Kanadoje, vė
liau į Kennebunkport, JAV, 
pranciškonų gimnaziją moky
tojauti. Iš ten buvo paskirtas į 
Torontą, kur praleido daug 
metų, iki iškėlė į Bruklyną vie
nuolyno viršininko pareigoms. 
Kunigas Antanas buvo labai 
jautraus būdo. Išgyvendavo 
žmonių netektis. Patarnauda
vo žmonėms įvairiuose reika
luose. Susirgęs nepagydoma 
Alzheimerio liga, paskutines 
gyvenimo dienas praleido Put- 
namo slaugos namuose JAV. 
Palaidotas 1999 m. Niujorko 
kapinėse, pranciškonų skyriuje.

Brolis Stasys

AtA
RŪTAI VAŠKEVIČIŪTEI-STANKIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos tėvelius ALDONĄ ir 
JONĄ VAŠKEVIČIUS, vyrą PAULIŲ ir vaikus, 
seserį DALIĄ bei brolį JONĄ -

Dzėja Klibingaitienė ir dukterys - 
Rozina, Lili, Anita ir Sylvija su šeimomis

AtA
RŪTAI VAŠKEVIČIŪTEI-STANKIENEI 

mirus,
reiškiu gilią užuojautą velionies vyrui dr. PAULIUI 
STANKUI, jų vaikams, tėvams ALDONAI ir JONUI 
VAŠKEVIČIAMS -

Teofilė Kobelskienė
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Tėviškės žiburiams aukojo: $1,000 - A. Pace; 
$200 - J.V. Margis; $150 - V. Paulius, J. Žiūraitis; $100 - 
A. Keraminas, V. Jaučiukas, B. Stalioraitis, D. Naikaus- 
kas, A. Aukštikalnis; $85 - E Barzdžius; $65 - R. Miški
nis; $60 - P. Mažeika; $50 - E.J. Sinkys, M. Barteška, H. 
Butkevičius, M. Vasiliauskienė, A. Margis, A. Medelis, J. 
Varanavičius, V. Balsienė, P. Barbatavičius, A. Usvaltas, 
E. Skardis, M. Žyvatkauskas, A. Grybas, J. Grabys, O. 
Giedriūnas, E. Juodvalkis; $45 - P. Rudgalvis, J. Otto, R. 
Dementavičius, B. Lunas, K. Jasudavičius; $40 - R. Po- 
causkas, J. Mačiulis, V. Vaitkus; $35 - V. Cvirka; $25 - G. 
Jocas, A. Žebertavičius, A. Urbonas, A. Stanevičius, B. 
Stončius, W. Wisniewski, A. Aleliūnas; $20 - R. Downey, 
E. Paunksnis, G. Tarvydas, J. Tranelis, B. Pivoriūnas, J. 
Kamaitis, E. Grybaitis; $15 - V. Kėžinaitis, O. Vasiliaus
kas, V. Zujus; $10 - V. Girčys, A. Didžiulis, prof. dr. K. 
Lederis, V. Visockis, V Satkus, O. Spidell, J. Baronaitis, 
J. Peleckis; $5 - A.V. Čiuprinskas, J. Kučinskas, S. Škė
ma, J.V. Dunčia, J. Vasiliauskas, J. Vanagas; $4 - K Stirbys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: $65 - A.D. Nau

sėdai, A. Dasys, J. Rinkūnienė; $60 - J. Akelaitis, A. 
Aschenbrenner, A. Bacevičius, P. Baltuonis, dr. E.R. Bir- 
giolas, A. Kaminskas, A. Keblys, S. Kliorikaitis, P. Krave- 
cas, H. Liaukus, A. Dapkus, J. Karaliūnas, E. Geidutis, J. 
Jauneika, G. Krukis, J. Mikaila, N. Šimkus, V. Stanionis, 
L Mališka, A. Opanavičius, D. Peddle, VA. Lelis, P. Ar- 
monas, K. Astravas, E. Dambriūnas, J. Vizgirda, V Žal- 
nieriūnas, L Paškauskas, J. Kulikauskas, V. Laurinaitis,
R. Mitalas, S. Mackevičius, K. Martinkus, R. Pocauskas, 
P. Pranckevičius, kun. A. Babonas, E. Bumeisteris, A. 
Čepėnas, V. Grigelytė, B. Gylys, V. Hanson, O. Hrajnik, 
A. Kažemėkas, A. Mickus, L. Petravičius, A. Povilonis, P. 
Skučas, J. Sprein, A. Vitkevičius, A. Zaparackas, V. Rai- 
sys, B. Stalioraitis, B. Saulėnas, J. Šapočkinas, K. Stan
kus, B. Tamulionis, K. Žutautas, J. Stonkus, A. Karnas, 
A. Čerškus, A. Jurkšaitis, A. R. Kalendros, K. Kriaučiū
nas, R. Berentas, V. Hayes, L. Laffitte, V. Liesunaitis, J. 
Kažemėkas, E. Kimša, R. Kličius, G. Krikščiūnas, J. Ma
čiulis, J. Mackevičius, L Poškus, S. Bartusevičienė, I. Vib- 
rienė, N. Zeliznak, B. Šerkšnas, R. Vaišvila, A. Vaišvila,
S. Girčienė, V. Pilkauskas, K. Kačiulis, V. Navickas, J. 
Poška, E. Jasiūnas, P. Misevičius, K. Čerškus, V. Danyla, 

Č. Javas, B. Jurgutis, O. Senkus, J. Švilpa, Z. Vainauskas, 
A. Veselkienė, A. Vitkienė, J. Z. Stravinskai, E. Vaitkū- 
nas, J. R. Žiūraičiai, J. Andrukaitis, J. Povilaitis, F. Barz
džius, E. Petrus.

Garbės prenumeratą atsiuntė: $100 - A. Arelis, 
G. Blaškevičius, J. Nastajus, A. Laugalys, R. Prizgintas, 
Z. Stanaitis, A. Žukauskas; $95 - V.V Augėnas, A. Vala
vičius, A. Kublinskas; $80 - C. Pšezdzieckis; $70 - A. 
Klemka, J. Jaseliūnas, J. Bieliūnas, Z. Čečkauskas, J. 
Lapp, B. Petrušaitis, T. Gureckas, J. Mačiulaitis, J. Pranc- 
kus, A. Povilauskas, A. Keraminas, J. Petronis, V. Kulnys, 
S. Panavas, B. Niedvaras, V. Juška, P. Narutis, E. Olšaus
kas, J. Rugelis, K. Zanon, T. Renkauskas, A. Žebertavi
čius, R.L. Underiai, B.S. Sakalai, dr. R. Saplys, dr. G. 
Skrinskas, A. Urbonas, dr. A. Šidlauskaitė, R. Tumpa, 
A. V. Stanevičiai, V. Balsienė, J. Dabkus, S. Gaidauskas, J. 
Gelažius, B. Stončius, A. Augaitienė, J. Žakevičius, J. 
Bubnys, B. Vaišnoras, M. Jonikas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietuviškai spaudai. 
Dėkojame garbės bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią prenumeratą prideda ir 
auką.

j
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TORONTO

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ

Toronto policijos vado Julian Fantino pagerbime vasario 26 d. Jį 
sveikino ir įteikė atminimo lentelę KLB valdybos pirm. Rūta 
Žilinskienė. Taip pat sveikino Lietuvos generalinis garbės kon
sulas Liudas Matukas (dešinėje) Nuotr. A. Žilinsko

2005 m. balandžio 3, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS Montrealio choras “MELODIJA”, vad. 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

Sun-Sentinel, Pompano
Beach, FL dienraštis š.m. vasario 
8 d. laidoje išspausdino savo ap
žvalgininko Michael Mayo 
straipsnį, kuriame aiškinama, 
kad Jėzus priklauso bažnyčiai, o 
ne miesto rotušei. Pasisakoma 
prieš maldas, kurios praktikuoja
mos miesto savivaldybėje prieš 
posėdžius ar kitus kokius viešus 
renginius. Į tai stipriai reagavo to 
laikraščio skaitytojai, laiškuose 

' redaktoriui teigdami, kad Jėzus 
esąs visur, ir joks žmogus neturįs 
teisės nurodyti, kur Jis turi būti. 
Niekas nėra kėlęs klausimo, 
kodėl sportininkai prieš rung
tynes persižegnoja, ir tai niekam 
nėra užkliuvę. Po pasisakymų pa
skelbta žinutė, kad rotušėje mal
dos nestabdomos. Inf.

Dr. MARYTE BALAIŠYTĖ, apgy
nusi disertaciją Toronto uni
versitete 2004 m. rugsėjo 10 dieną. 
Disertacijos tema: Vilniaus univer
siteto pirmakursių studentų prisi
taikymo rodikliai. Naujoji daktarė 
yra gimusi Toronte, baigusi Vasa
rio 16 gimnaziją Vokietijoje.

• KLB valdyba dėkoja Ha
miltono lietuvių kredito koope
ratyvui “Talka” už 3,000 dol. au
ką ir Prisikėlimo kredito koope
ratyvui už 2,000 dol. auką. KLB 
krašto valdyba ruošia KLB apy
linkių pirmininkų suvažiavimą 
Anapilio salėje, Mississaugoje, 
gegužės 21 d., 9.30 v.r. iki 2.30 
v.p.p. Kanados, lietuvių dienų 
proga.

• KLB valdyba išsiuntė laišką 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui primindama jam, kad 
Rusijos vyriausybei neprisipažįs- 
tant okupavus Lietuvą ir atnešus 
lietuviams penkiasdešimt metų 
vergiją, mes negalim kartu su ja 
džiaugtis ta pergalės švente. Pre
zidento sprendimas vykti į Mask
vą, į II Pasaulinio karo pergalės 
paminėjimą gegužės 9 d. turi būti 
pagrįstas Lietuvos valstybės ir 
tautos ateities gerovės sustiprinimu.

Adv. Algis Pacevičius Tėviškės 
žiburiams paaukojo $1,000.

A.a. Gražinos Daugvilaitės- 
Balsienės ir jos vyro a.a. Vytauto 
Balsio, kurie yra palaidoti Šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Mississaugoje, 
atminimui Sofija Daugvilaitė- 
Mickevičienė TŽ aukojo $100.

A.a. Elzbietos Ažubalienės at
minimui dukra Emilija TŽ aukojo $50.

A.a. Edvardui Laukiui mirus, 
užjausdama jo žmoną Pranutę, sū
nų Edvardą su šeima, dukras Ni
jolę ir Ireną su vyru Dave, Aldona 
Falikauskienė TZ aukojo $30.

A.a. Vladui Ramanauskui mi
rus, užjausdama jo žmoną Alviną ir 
jos šeimą, Ona Juodikienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $25.

Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių Namai” Vilniuje 300 dol. 
paaukojo Lietuvių kredito koope
ratyvas “Parama”.

Kanados lietuvių bendruome
nei Vasario 16-tosios proga Toron
to apylinkės valdybos surengtame 
minėjime aukojo: $500 — A. Zub- 
rickas; $200 — H. Butkevičius, A. 
Bumbulis, D.G. Sakai; $150 - Tė
vai pranciškonai, J. Yčas; $100 - J. 
D. Didžbaliai, G. Ignaitis, G.H. 
Lapai, A. Ledas, V. Nausėda, A. 
Pace, P.B. Sapliai, N.A. Simonavi- 
čiai, A.R. Žilinskai, A. I. Žemai
čiai, R. Žiogarys; $60 - L. Abro- 
monis, L. Balsienė.

$50 - B. Augaitiš, E. Bersė- 
nas, J. Budrys, M.S. Bušinskai,
L. A. Čepai, P. Barakauskas, A. Ka
lendra, V. Jasinevičienė, A. Kazilis, 
y.P. Melnykai, P. Meiklejohn, B.G. 
Čižikai, P. Dalinda, I. Meiklejohn, 
R.G. Paulioniai, S. V. Piečaičiai,
M. S. Putrimai, J. Rinkūnienė, A. 
R. Sapliai, J. Sinkevičius, J. Statke- 
vičius, S. Steigvilienė, H.L. Su- 
kauskai, D. Vaidilienė, J. Valiukie-. 
nė, AValienė, A.A. Vaičiūnai, M. 
Zubrickienė; $40 — S.J. Andruliai, 
R. E. Gapučiai, I. J. Nacevičiai, J. 
Petronis, KR. Poškai, O. L. Rimkai.

$30 - L.V. Balaišiai, I. Ciparis, 
J. Karaliūnas, J. Pacevičienė, R. 
Pacevičienė, V.L. Sendžikai, Z. 
Stančikienė; $25 — I.L. Adomavi
čiai, J. Aukštaitis, V. Butkys, V.K.P. 
Gapučiai, V. Liuima, A. Mikšienė, 
A.S. Petraičiai, E. Simonavičienė, 
V. Staškevičius, M. Tamulaitienė, 
A.Ulba; $20 - A. Abromaitis, D. 
Barkauskas, R. Bekeris, J. Bortni- 
kas, R. Celejewska, P. Čiurlys, B. 
Danaitienė, E. Delkuvienė, V.A. 
Dubickai, J. Empakeris, B. Gali
nienė, B. Gataveckienė, J. Gatavec- 
kas, J. Gustainis, M. Gverzdys, E. 
Kazakevičius, P. Kravecas, S. Kra- 
šauskas, J. J. Kulikauskai, V.N. Lia- 
čiai, J. Mažonienė, V.O. Narušiai, 
AK. Pajaujai, U. Paliulis, A. Pet
kevičienė, A. Sagevičius, B. Saka
las, A. Šileika, V. Skukauskas, G A.

KOV011 sios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
MINĖJI M AS

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS - Lietuvos seimo narys
JULIUS DAUTARTAS

HAMILTONE, kovo 19, šeštadienį, 3 v.p.p. Jaunimo centro salėje. 
Meninę programą atliks choras “Daina”, vad. Lilijos Turūtaitės ir 
dramos teatro“Aukuras” aktoriai.

TORONTE, kovo 20, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Meninę programą atliks pianistė Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė, 
McMaster universiteto ir Karališkosios konservatorijos studentai.

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šioje 
mūsų lūkesčių išsipildymo šventėje

Rengia “Tėvynės sąjunga

Toronto Lietuvių Namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui 
TIKSLAS. Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, kas 
tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.
KVALIFIKACIJOS: Komisija, skirstydama stipendijas, atsižvelgs į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b) studijuojantieji pilnu laiku (full time) aukštesniosiose mokslo institucijose, c) 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų 
mokytojai bei studentai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f) finansinių reikala
vimų įrodymas.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavi
mą lietuviškose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis 1573 Bloor Street West, Toronto, Ont., M6P 1A6, Canada, darbo valandomis tel. 416-532- 
3311. Prašymai pristatomi iki 2005 m. balandžio 1 d.

Stipendijos bus paskelbtos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime balandžio 10 d. Pa
geidaujame, kad jame studentai dalyvautų. Stipendijos bus paskirtos nuo rugsėjo 1-30/05 tuo atveju, jeigu 
bus įrodyta, kad studentai yra registruoti pilnam laikui (full time). , . Ul , ,TLN švietimo tondss Lsbdsrs

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEMS
Kovo 11 - oji — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Lietuva, visi po platųjį pasaulį pasklidę jos vaikai šiemet mini 15-ąsias šios istorinės 
datos metines. Jos mintimis mus nukelia į daugiatūkstantinius mitingus Vingio parke, 
Baltijos kelią, žvarbias 1991-ųjų sausio naktis prie Aukščiausiosios tarybos rūmų, kitų 
gyvybiškai svarbių valstybės objektų, prie kurių petys petin budėjo ir mūsų tautiečiai iš 
užsienio kraštų. Įvairiose šalyse gyvenantys lietuviai daug prisidėjo, kad po pasaulį 
pasklistų tiesa apie įvykius Lietuvoje, būtų įveikta informacinė blokada. Labai svarbi 
Kovo 11-osios pamoka - mes neįveikiami, kai esame vieningi, kai sutelktomis gretomis 
siekiame užsibrėžto tikslo. Ši pamoka mus turi lydėti dideliuose ir mažuose darbuose.

Sveikindamas jus, brangūs tautiečiai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 
proga, linkiu jums šventinės nuotaikos, sėkmės jūsų veikloje mūsų tautos ir valstybės 
lakU1' Antanas Petrauskas,

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius
Vilnius, 2005 m. kovo 7 d.

Tarvydai, V. Vaitkus, A. Valadkie- 
nė, A. Valiulis, A. Žarembaitė, A. 
Zimnickas.

$10 - G.N. Andruliai, L Bal- 
čiauskas, A Grigonis, S. Janušonis, 
M. Jocienė, O. Juodikienė, F. Moc
kus, L. Murauskienė, J. Narbutas, 
M. Petryla, S.M. Petrylai, S. Praka- 
pas; $5 - E Jukna, R. Šimukėnas.

KLB Wasagos apylinkėje au
kojo: $50 - Č.L. Javai, A. Vitkienė; 
$40 - G.A. Lapp, A. Sekonis; 
$30 - E. Tribinevičienė, V. E. Krikš
čiūnai; $20 — B. R. Jackos, B. 
Ignatavičienė, A. Masionienė.

Dėkojame visiems aukotojams -
KLB valdyba

Indijos misijonierius, glo
bojantis dvi mokyklas, prašo fi
nansinės pagalbos ir rašiklių sa
vo mokiniams. Jo adresas: Fr. 
Paul Cruz, St. Anthony’s 
Church, Kanjirakodu P. O., 
Kundara-691 501, Kollam, Ke
rala, India.
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TORONTO^
Anapilio žinios

• Kovo 5, šeštadienį, iškil
mingomis 12 vai. Mišiomis Delhi 
lietuvių parapija minėjo savo 45 
m. gyvavimo sukaktį Šv. Kazi
miero šventovėje. Ta proga para
piją sveikina Anapilio parapija ir 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo misija.

• Kovo 6, sekmadienį, pami
nėta Tikinčiosios Lietuvos diena 
Lietuvos kankinių ir Gerojo Ga
nytojo šventovėse.

• Ateinantį savaitgalį Lietu
vos kankinių ir Gerojo Ganytojo 
šventovėse bus antroji rinkliava 
“Share Life”, o Šv. Kazimiero 
šventovėje “Share Lent”.

• Apie pasaulio misijų glo
bėją Šv. Teresę iš Lisieux filmas 
Therese, kurio rodymui buvo ren
kami parašai praeitais metais 
mūsų parapijoje, dabar jau rodo
mas “Cineplex Odeon” kino 
teatruose šiose apylinkėse: 
Mississauga (Square One), To
ronto (Yonge St.) ir Scarbo
rough, o Woodbridge, Whitby ir 
Oakville apylinkėse - “AMC” ki
no teatruose. Jis vertas pamatyti 
visiems, o ypač jaunimui.

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

• 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 13, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Vytautą Matu
levičių; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
2 v.p.p. už a.a. Teklę Sekonienę; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
kovo 12, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Antaniną Stonkienę.

AN AP ILIO PAR APMOS "

«....................>

• Per parapijos metinį susi
rinkimą, perrinkta parapijos ta
ryba, kurią sudaro: religinėje 
sekcijoje - Jūratė Batūrienė, Ire
na Paznėkienė, Vytautas Pečiulis, 
Teresė Spudulienė, Valdas Žu
kauskas; socialinių reikalų sekci
joje - Albina Augaitienė, dr. Ra
sa Mažeikaitė, Danutė Petro
nienė, Anelė Pajaujienė, Ona 
Rimkuvienė, Stasė Zimnickienė; 
jaunų šeimų sekcijoje - Janina 
Dzemionienė, Zita Kružikienė, 
Romas Oleka, Laima Stončienė, 
Teresė Grybienė; administra
cinėje ir parengimų sekcijoje - 
Kastytis Batūra, Regina Cele- 
jewska, Juozas Karasiejus, Pra
nas Linkevičius, Viktoras Na
rušis, Vida Paškuvienė, Irena 
Rentelienė, Birutė Samsonienė, 
Antanas Samsonas, Vidmantas 
Valiulis, Pranas Vilkelis; sporto 
klubo “Anapilis” valdyboje - 
Pranas Vilkelis, Mindaugas Lek- 
nickas, Romas Otto, Linas Šlyka, 
Ričardas Petronis ir kun. Vy
tautas Staškevičius. Kaip įvairių 
organizacijų atstovai tarybon 
įeina: Jonas Andrulis, Birutė 
Matulaitienė, Rimas Paulionis, 
Jonas Govėdas, Lilija Turūtaitė, 
Deimantė Grigutienė, Regina 
Celejewska, Antanas Matulaitis, 
Feliksas Mockus ir Kazimieras 
Balyta. Atskirą parapijos finansų 
tarybą sudaro: Kastytis Batūra ir 
Antanas Samsonas.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Prisikėlimo parapijos na

riai ir joje dirbantys pranciškonai 
sveikina Delhi Šv. Kazimiero pa
rapiją, kuri praeitą savaitgalį 
šventė savo veiklos 45-tąją su
kaktį.

• Gavėnios susikaupimas 
parapijoj, kurį ves vysk. Jonas 
Ivanauskas, vyks šia tvarka: šį 
ketvirtadienį ir penktadienį, ko
vo 10 - 11, su Mišiomis ir pa
mokslu 10 v.r. ir 7 v.v., šeštadienį, 
kovo 12, lOv.r. ir 4 v.p.p. Sekma
dienį Įprasta Mišių tvarka. Išpa
žinčių bus klausoma bent pusva
landį prieš kiekvienas Mišias.

• KLKM dr-jos šios parapi
jos skyriaus susirinkime kovo 13 
d., po 12.15 vai. Mišių, kalbės 
vysk. Jonas Ivanauskas tema Mo
ters vaidmuo Katalikų Bažnyčioj 
Lietuvoje. Bus naujos valdybos 
rinkimai.

• Toronto arkivyskupijos 
“Share Life” vajaus pirmoji rink
liava bus daroma šį sekmadienį 
per visas Mišias.

• Kovo 5 d. palaidota a.a. 
Nina Kušlikienė, 86 m. Paliko 
dukrą Danutę Kušlikytę ir sūnė
ną Bernardą Kušlikį su šeima. 
Lietuvoje mirė a.a. Bronius An
tanaitis, A. Viskontienės ir O. 
Budrienės sūnėnas.

• Kanados lietuvių katalikų 
centras pradėjo rinkliavą Lietu
vos Katalikų Bendrijos reika
lams. Lėšos bus renkamos visą 
kovo mėn. Vokeliai šiai rinkliavai 
padėti šventovės prieangyje.

• Didįjį Penktadienį po 3 v. 
p.p. pamaldų parapijos salėje bus 
rodomas filmas Kristaus kančia.

• Norintieji gauti kiekvieno 
sekmadienio parapijos biuletenį 
anglų ar lietuvių kalbomis elekt
roniniu paštu, yra prašomi atsiųs
ti savo E-pašto adresą į parapijos 
raštinę: resurrection@on.aibn. 
com.

• Mišios sekmadienį, kovo 
13: 8 v.r. už a.a. Pauliną Šimkie
nę; 9 v.r. už Gegužių šeimos mi
rusius; 10.45 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius, už a.a.-Liudą 
Stadį, už a.a. Kostą Jakubauską; 
12.15 v.p.p. už a.a. Adolfą Šapo
ką ir jo šeimos mirusius.
Išganytojo parapijos žinios

• Sekmadienį pamaldos 9.30 
v. ryto, po kurių įvyks visuotinis 
metinis parapijos susirinkimas 
Lietuvių Namų antrame aukšte - 
mažoje salėje. Visų narių daly
vavimas būtinas.

Maironio mokyklos žinios
• Prel. Edis Putrimas pado

vanojo mokyklai “DVD” Vienui 
Vieni. Tai svarbus naujai išleistas 
filmas, kuris rodo partizanų lai
kus. Jam nuoširdžiai dėkojame.

• Dėmesio, tėveliai! Prašo
me mašinas statyti tiktai mokyk
los pusėje, atvežant arba pasitin
kant vaikus.

. • Bronius Saplys knygynui 
paaukojo žurnalų. Dėkojame.

• Kovo 12 d. švęsime Vely
kas klasėse. Kovo 19-26 d.d. pa
vasario atostogos - pamokų ne
bus. Živilė

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams P. J. Gurkliai 
aukojo $100.

A.a. Napoleonui Juknevi
čiui mirus, užjausdami žmoną 
Genutę ir dukrą Zitą su šeima, 
Kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams Lietuvoje au
kojo: $50 - P.E. Stepanauskai; 
$30 - E.L. Rudaičiai; $25 - T.B. 
Stanuliai, A. Bumbulis; $20 - 
A. Patašius, E. Benetienė, I. 
Patašius; $10 - V. Čeponytė. 
M.P.

Lietuvių Namų žinios
• Kovo 6 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 157 svečiai. 
Pranešimą padarė Kultūros ko
misijos narys B. Stundžia. Svečių 
knygoje pasirašė D. Zabelle iš 
Kingston, ON, M. Balčiūnas iš 
Boston, MA, R. Zilkius iš Rygos, 
S. Paszucka.

• “Labdaros” ir Lietuvių 
Namų valdybos posėdis - kovo 
16, trečiadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

• Balandžio 3, sekmadienį, 1 
v.p.p. Lietuvių Namuose įvyks 
“Velykų stalas”. Meninėje prog
ramoje - muzikos ir poezijos py
nė, vaikučius sveikins Velykų se
nelė su dovanėlėmis, bus šiltas 
maistas su vynu. Visus kviečiame 
dalyvauti. Platesnės informacijos 
teirautis tel. 416 532-3311.

• Balandžio 23 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžioto- 
jų-žūklautojų klubo “Tauras” tra
dicinis metinis balius. Bus žvėrie
nos vakarienė su vynu, vyks lote
rija. Dainuos vyrų choras “Aras”, 
šokiams gros V. Povilonis.

• LN Kultūros komisija yra 
gavusi vertingų knygų iš Lietu
vos. Norintieji jų pasiskolinti 
prašomi skambinti tel. 416 769- 
1266. Taip pat Kultūros k-ja turi 
daug vaizdajuosčių. Teirautis tuo 
pačiu telefono nr.

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

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Norintieji 
pasiimti sekmadieniais maisto į 
namus prašomi iš anksto užsisa
kyti tel. 416 532-3311.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. M. 

Stankaitienės atminimui $500 
aukojo A. Ratavičienė. Slaugos 
namų komitetas dėkoja visiems 
už aukas. Jos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St. W, 
Toronto, ON, M6P 1A6.

Muziejaus-archyvo žinios
• Gražiai praėjo “Gintaro” 

ansamblio 50-mečio parodos ati
darymas kovo 6 d. - daug lanky
tojų, malonūs atsiliepimai. Links
ma buvo girdėti, kaip jaunimas 
reaguoja pamatę tėvų jaunystės 
nuotraukas - sunku jiems patikė
ti, kad ir tėvai kadaise buvo jauni 
ir gražūs, su ilgais plaukais ir 
trumpais sijonėliais... Paroda tę
siasi iki gegužės 10 d. Parodos 
projektą sukūrė ir rodinius iška
bino Laura Puskunigienė.

• Muziejaus-archyvo išlaiky
mui G. ir D. Sakai aukojo $90; K. 
ir R. Poškai $25.
PARDUODU Lietuvių enciklo
pedijos pilną komplektą ir lietu
višką rašomą mašinėlę. Skam
binti Alfredui tel. 905-799-9578.
REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti 11-os mėnesių mergaitę 
Richmond Hill rajone nuo 2005 
m. gegužės mėn. Skambinti tel. 
905-884-0215.
IŠNUOMOJAMAS 3-jų miega
mųjų butas arti Lakeshore Blvd. 
W. gatvės. Daugiabutis namas 
dideliame kieme, baseinas, šil
domas garažas. Arti 60 trauki
nio stoties, autobuso i požeminio 
stot|. $1,000 per mėnesį įskaitant 
elektrą, kabelinį TV prijungimą, 
mašinos pastatymą. Tel. 416- 
252-7638.__________

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

tevzib@pathcom.com

Mi MONTREAL

Montrealio Šv. Kazimiero “Bowling League” komanda, 
laimėjusi pirmą vietą 2004 m. gruodžio mėn. Stovi: AJ. 
Mickus, R. Marteli; sėdi: S. Partyka. C. Morin, S. Bardo ir S. 
Rašytinis Nuotr. A J. Mickaus

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

KLK moterų dr-jos Mont
realio skyr. susirinkimą vasario 
27 d. klebonijoje malda pradėjo 
D. Staškevičienė. Sekretoriavo 
J. Adamonienė. Praėjusių metų 
finansinę apyskaitą pristatė ižd. 
L. Dainienė. Buvo aptartas Ve
lykų stalo renginys per Atvelykį 
balandžio 3 d. Susirinkimo me
tu Vaiko tėviškės namams auko
jo: $50 - Romas Verbyla, dr. Jo
nas Mališka; $25 - I. ir dr R. 
Šatkauskai. Dabar valdybą su
daro pirm. D. Staškevičienė, vi- 
cepirm. I. Valkauskienė, sekr. J. 
Adamonienė, ižd. L. Dainienė, 
vald. narė J. Blauzdžiūnienė ir 
Vaiko tėviškės namų atstovė G. 
Kudžmienė. Klebonui kun. R. 
Birbilui palaiminus stalą, susi
rinkimas užbaigtas jaukiomis 
vaišėmis. D.S.

Šv. Kazimiero parapija 
kovo 6 d. minėjo savo globėjo 
Šv. Kazimiero šventę. Aušros

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

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

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

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.) 
ČESLOVO SENKEVIČIAUS 
knygą (vedamųjų rinkinį) Penki 
taškai... galima gauti pas spau
dos platintojus Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijų knygynuose 
arba Tėviškės žiburiuose._______
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.

Vartų parapijos klebonas kun. 
R. Birbilas Mišių metu sveikino 
kazimieriečius, linkėdamas il
giausių metų ir nepaliaujamos 
Sv. Kazimiero globos. Parapijos 
choras^ tarp kitų giesmių, gie
dojo Šv. Kazimiero himną. 
Daug Aušros Vartų parapijiečių 
dalyvavo Mišiose Sv. Kazimiero 
šventovėje ir pietuose.

KLKM dr-jos Montrealio 
skyr. narės uoliai ruošiasi tradi
cinio Velykų stalo renginiui. 
Programą atliks Suvalkų krašto 
muzikinė grupė su vadovu Vitu 
Balyta iš Toronto. Velykų stalas 
rengiamas balandžio 3 d. per 
Atvelykį Aušros Vartų parapi
jos salėje. Stalus dešimčiai as
menų galima rezervuoti pas 
Genovaitę Kudžmienę tel. 365- 
5624. Bilietų kaina: suaugu
siems - $20; jaunimui daugiau 
kaip 10 metų - $10. Narėms 
įėjimas nemokamai. Dėl smul
kesnės informacijos prašome 
kreiptis į Danutę Staškevičienę 
tel. 769-1557 ir į Juliją 
Adamonienę tel. 256-5355. D.S.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

P UJĮ® 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

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

