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Lietuvių dienų belaukiant
Jau artėja Kanados lietuvių dienos, šį kartą 

rengiamos pavasarį tikintis, kad tas laikas bus 
daugeliui patogesnis susirinkti ir pabendrauti.

ĮSITIKINTA, kad tokie plataus masto suvažiavi
mai gerokai išjudina lietuviškąją visuomenę, ir 
tai kaip tik tam, kad ji liktų lietuviška, būtų veik

li ir jaučianti atsakomybę už lietuvybės išlaikymą Ka
nadoje. Dar taip neseniai tuo lietuvybės išlaikymu, 
kaip kokiu bendru augintiniu, rūpinosi pokariniai iš
eiviai, sukūrę gana tvirtą pagrindą tam darbui toliau 
tęsti. Šiandien tęstinumo užduotys gula ant čia gimu
sių jų vaikų pečių, po truputį įsijungiant ir naujiems 
jauniems ateiviams iš Lietuvos. Atlaikys jie tai ar ne 
- klausimas opus ir dažniau jau pradedamas disku
tuoti. Antra vertus, tas lietuvybės išlaikymo klausi
mas, kartojamas dieną ir naktį, darosi nuobodus, kai 
kam net įgrisęs, keliantis ir kitą klausimą, būtent - 
kodėl čia gimusiam lietuvių tėvų vaikui, formaliam 
kanadiečiui, reikia stengtis išlaikyti lietuvybę, ir tai 
dar tokiomis sąlygomis, veikiant skirtingai psicholo
ginei įtakai, matant, kad apie tautybes net pačioj 
Lietuvoj jau nenoriai kalbama, o jau tas vargšas tau
tinis auklėjimas, atrodo, visiškai šalinamas iš mokyk
lų ir jaunimo gretų, kaip nebesiderinantis su kos
mopolitine liberaline linkme. Todėl lietuvybės išlai
kymo būtinybei išeivijoje reikia jau aiškių motyvaci
jų, kad tęstinumo pastangos neatrodytų vien tik kaip 
palikimas ar paveldas.

KANADOS lietuvių dienų dalyviai, suvažiavę į 
Torontą, tikriausiai, čia keliamų klausimų 
nepalies. Ne tam jie suvažiuoja. Be to, tuo 

klausimu pasisakyti per dvi dienas vargu ar būtų įma
noma. Tačiau tokio didesnio ir visuotinio suvažiavi
mo metu prisiminti, kodėl renginio programoje 
aktyviai nori reikštis jaunimas - vis dėlto reikėtų ir 
pripažinti išvadą, kad tai daroma lietuvybės išlaiky
mui. Iš tokio renginio turėtume išsinešti ne vien tik 
gražius ir malonius įspūdžius, bet ir tam tikrą, saky
tume, ateities viziją - po mūsų tą patį ar panašų 
darbą dirbs kiti, šiandien dar nežinomi, gal net nenu
jaučiami. Tarkim, ir jie norės toliau puoselėti lietu
višką gyvenimą, skleisti lietuvių kultūrą Kanadoje. 
Tuo klausimu galima būtų (ir reikėtų) sukurti visą 
eilę temų ir jas pasiūlyti lituanistinėms mokykloms 
ar iš viso jaunimui, kasmet sudarinėjančiam savo 
veiklos planus. Kas ta lietuvybė ir kodėl norime ją 
išlaikyti Kanadoje, vis ateinančios naujos kartos 
turėtų žinoti. Prieš 50 metų ieškota turiniui formų. 
Dabar atvirkščiai - formų pakaktų, o reikėtų turinio, 
kuriame šiuo atžvilgiu slypi ir tautinis sąmoningu
mas. Atsakyti į klausimą, kodėl tu nori būti lietuviu,

Nuo 1990 metų kovo 11-osios Lietuvos vardas į 
pasaulį grįžo įvairiais keliais: per sportą, per 
meną, politiką. 1993 m. gegužės 10 d. lietuviš
koji trispalvė suplevėsavo aukščiausioje pasau
lio viršūnėje Himalajų kalnyne - Evereste 
(8,848 m aukštyje). Ją po 39 parų kopimo į Že
mės viršūnę užnešė žinomas Lietuvos alpinistas 
VLADAS VITKAUSKAS (pirmasis iš Baltijos 
šalių, pasiryžęs tokiai misijai). Nuotraukose: 
Lietuvos vėliava Everesto viršūnėje; Himalajų 
ledynuose - pakeliui į tikslą; fotografijų albumą 
“Aukščiau pasaulio viršukalnių / Above the 
Peaks of the World” Lietuvos prezidentui VAL
DUI ADAMKUI įteikė V. Vitkauskas 1998 m. 
lapkričio 26 d. Nuotr. iš V. Vitkausko knygos 
“Everestas - manoji lemtis”

Medaliai ir apdovanojimai sovietmečiu

gal nėra taip sunku. Sunkiau kartais juo būti. Č.S.

Medaliai ir apdovanojimai sovietmečiu -1,2 psl. 
Mes gimėme 1990-aisiais - 2,3 psl.

' Senosios prezidentūros sodelyje - 4 psl.
Du Šimtai mokinių - 4,5 psl.

Trispalvė plevėsuoja penkiolika metų - 5 psl.
Veikėjo ir diplomato nueitas kelias - 5 psl.

Augalo ir žodžio galia - 8 psl.
“Sušaudytos dainos** - 8 psl.
Tiltas i Prisikėlimą - 8 psl.

Žiema, žiema, bėk iš kiemo - 9 psl.

ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
Pensijų skyrimas 

bolševikams
Nedarydami skirtumo 

tarp laisvės kovotojų ir kola
borantų, atgavę valdžią no
menklatūrininkai ėmė skirti 
prestižines valstybės pensijas 
tiems, kurie okupacijos me
tais dirbo partinėse ir KGB 
struktūrose, kurie išdavė savo 
tautą, net laisvės gynėjus žu
džiusiems stribams. Antai 
valstybinė I laipsnio pensija 
buvo paskirta žymiems Sovie
tų Lietuvos valdžios atsto
vams Vladimirui Beriozovui, 
Leokadijai Diržinskaitei- 
Pliuščenko (organizavusiai 
Kryžių kalno naikinimą), 
Lionginui Šepečiui (kompar
tijos CK sekretoriui, sovieti
niam ministeriui), bolševizmą

garbinusiems rašytojams Al
fonsui Bieliauskui, Eduardui 
Mieželaičiui, Vytautui Petke
vičiui (buvusiam stribui), Va
ciui Reimeriui ir daugeliui ki
tų. Iš 188 asmenų, 1996 m. ga
vusių I laipsnio valstybinę 
pensiją, net 100 - buvę kom
partijos nariai ir tik 8 - buvę 
disidentai ir politiniai kaliniai 
{Lietuvos aidas, 1996 m. bir
želio 14 d.). Aiškinta, kad toks 
prestižinių (didesnių už pa
prastąsias) pensijų skyrimas 
“vienijąs tautą”. Visiška nesą
monė. Jis ją tik skaldė. 
“Tautos vienytojai” prisiminė 
savus partiečius, bet užmiršo 
tūkstančius dar negrįžusiųjų 
iš tremties laisvės kovotojų, 
nepadėjo jiems sugrįžti, nes jų 
sodybas buvo pasisavinę “vie- 
nytojų” pirmtakai - patys ar

ba išdaliję kam norėjo. Iš tik
rųjų nomenklatūrai buvo 
svarbios ne pačios pensijos, 
bet noras parodyti “liau
džiai”, kad bolševikų veikla 
buvusi svarbi Lietuvai ir įver
tinama prestižinėmis pensi
jomis.

Bolševikų apdovanojimas 
Lietuvos Respublikos 
ordinais ir medaliais 
Siekta to paties tikslo: pa

rodyti tautai, kaip labai verti
nami ir kokie yra nusipelnę 
tie bolševikiniai veikėjai. 
Daugelis jų iš Prezidento ran
kų gavo didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordiną. Tarp tokių 
buvo net KGB karininkų, 
marksizmą-leninizmą aktyviai 
propagavusių sovietinių pro
fesorių ir panašių asmenų.

Nukelta į 2-tą psl.
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® RELIGINIAME GYVENIME
Palaimintojo J. Matulai

čio mirties 78-sios metinės 
buvo paminėtos Vilniuje 
sausio 26 d. Šv. Kryžiaus na
muose. Marijos vargdienių 
seserys parodė biografinį 
Jurgio Matulaičio skaidrių 
montažą, pasakojo apie pa
laimintojo gyvenimą. Dr. 
Paulius Subačius kalbėjo 
apie palaimintojo 1905-1907 
m. rašytus laiškus draugui 
Pranciškui Bučiui. Kard. A.J. 
Bačkio sprendimu, jie bus iš
leisti atskira knyga. Istorikė 
Genovaitė Gustaitė kalbėjo 
tema “Asmenybės atspindys 
nekrologų atgarsiuose”, iš
ryškindama vyskupo gyveni
mo ir žodžio atitikimą. Sau
sio 27 d. Vilniaus Pal. Jurgio 
Matulaičio šventovėje buvo 
aukojamos iškilmingos Mi
šios, vyko paskaita apie jo gy
venimą ir dvasingumą. Kau
ne sausio 30 d. minėjimas vy
ko Pal. J. Matulaičio vienuo
lyno koplyčioje po Mišių. 
Renginiui vadovavo kun. E. 
Rimavičius, sės. R. Gamevi- 
čiūtė kalbėjo apie palaimin
tojo paskutinius dvejus gyve
nimo metus. Marijampolės 
bazilikoje sausio 27 d. Mišias 
koncelebravo vysk. Jonas 
Boruta, SJ, su vyskupais J. 
Ivanausku, J. Matulaičiu, R. 
Norvilą, J. Preikšu, J. Žemai
čiu, MIC, ir apie 20 kunigų. 
Pamokslą sakė Kaišiadorių 
vysk. J. Matulaitis.

Konferenciją apie pa
galbą sergantiems priklau
somybėmis sausio 21-22 d. 
Kaune surengė Lietuvos Ca
ritas kartu su Vokietijos Ol- 
denburgo krašto Caritas ir 
Vokietijos Kryžiaus sąjunga. 
Konferencijos tikslas - kartu 
su projekto bendradarbiais iš 
Vokietijos sukurti alkoholikų 
savigalbos grupių parapijose 
sampratą bei aptarti šioje sri
tyje jau dirbančių krikščio
niškų bendrijų veiklos deri
nimą. Dalyvavo 30 dvasinin
kų, Caritas savanorių, gydy
tojų, socialinių darbuotojų, 
psichologų ir kitų, besido
minčių nuo alkoholinės pri
klausomybės apsaugojimo ir 
gydymo klausimais. Lietu
vos Caritas generalinis direk
torius kun. R. Grigas pasvei
kino susirinkusius ir pristatė 
konferencijos tikslus, Olden- 
burgo Caritas priklausomy
bių, psichiatrijos ir pagalbos 
neįgaliesiems klausimais Jo
sef Wolking apžvelgė pri
klausomybių padėtį Vokieti
joje, pabrėždamas, kad Vo
kietijos visuomenės požiūris 

į priklausomybę nuo alkoho
lio smarkiai pasikeitė nuo 
1968 m., kai Pasaulinė svei
katos organizacija pripažino 
alkoholizmą liga. Kiyžiaus 
sąjungos reikalų vedėjas H.- 
J. Janssenas supažindino su 
šia didžiausia Vokietijoje ka
talikiška priklausomybių sa
vigalbos draugija. 'Buvo ap
tartas būsimos bendros veik
los projektas, numatytas dve
jų metų laikotarpiui.

Sužadėtinių rengimo 
Santuokos sakramentui prog
ramos atnaujinimui konfe
rencija vyko Kaune sausio 
28-30 d.d. Lietuvos šeimos 
centro susirinkime, dalyvau
jant 30 atstovų buvo pasi
skirstyta į darbo grupes nag
rinėti 2004 m. konferencijos 
pateiktas 8 temas. Iki balan
džio mėn. kiekviena darbo 
grupė pateiks savo aptaria
mų temų išplėstinius turinio 
aprašymus, kuriuos Lietuvos 
šeimos centras suderins su 
LVK šeimos taryba. Sužadė
tinių rengimo Santuokos 
sakramentui programa Lie
tuvoje vykdoma nuo 1997 m. 
Atnaujinimo programą re
mia Lietuvos vyskupų konfe
rencija ir Vokietijos katalikų 
akcija Renovabis.

Katalikų bendruomenė 
“Gyvieji akmenys” surengė 
Atsinaujinimo dieną Kaune 
sausio 31 d. Pakviesti “Tikė
jimo ir šviesos” bendruome
nių nariai iš visos Lietuvos 
kartu ją švęsti su kitais tikin
čiaisiais. “Tikėjimas ir švie
sa” yra bendruomenių judė
jimas, gimęs Prancūzijoje 
per 1971 m. Velykas maldi
ninkų kelionės į Lurdą metu. 
Jo tikslas yra padėti proto 
negalios žmonėms atskleisti 
savo dovanas, dalintis drau
gyste su jais. Kun. Erastas 
Murauskas, vienos iš “Tikėji
mo ir šviesos” bendruome
nių kapelionas, pasakojo 
apie gyvenimą keičiančius 
susitikimus su silpnaisiais. 
“Tikėjimo ir šviesos” bend
ruomenių Rytų ir Vidurio 
Europoje atsakingasis Da
rius Chmieliauskas teigė, jog 
turime mokytis silpnųjų vei
duose įžvelgti Kristaus veidą. 
Darbo grupėse pasimokyta 
šokių, dainų ir žaidimų, susi
pažinta su “Tikėjimo ir švie
sos” įsikūrimu Lietuvoje, 
apie bendruomenių gyveni
mą. Atsinaujinimo diena bai
gėsi Mišiomis, kurioms vado
vavo Kauno arkivyskupo 
augziliaras vysk. Jonas Iva
nauskas.

Mes gimėme
Tęsinys iš 10 nr.

VAIVA VĖBRAITĖ
Būkime dėkingi, kad esame pašėlusiai įvai

rūs savo patirtimi, nes kiekvieno indėlis į lietuvi- 
ją skirtingas ir nepamainomas. Ir visur, kur su
randame vieni kitus ir prisiimame visuomeninę 
užduotį, sudarome socialinį tinklą, kuris vadinasi 
Bendruomene, esame bent trupučiuką laimin
gesni.

Kaip būtų gaila, jei mūsų skirtingi požiūriai, 
skirtingi gebėjimai, skirtingi impulsai tirptų į 
kažkokią vientisą masę, į kažkokią karamelę! 
Kiek savimonės, kiek esminės prasmės būtų iš 
mūsų ir pasaulio paveldo ištrinta! Kiek intelek
tualinių, dvasinių, politinių išteklių Lietuvos la
bui būtų prarasta!

Šia prasme globalizacija — migraciją skati
nanti, sienas naikinanti, vieną dominuojančią - 
anglų kalbą skleidžianti jėga, tikrai yra mūsų 
priešas - priešas tiek, kiek mes patys šiaušiamės 
prieš vėją, šiaušiamės ir kaip šiaudai lūžtame. 
Juk vėją galime ir pajungti savo naudai. Reikia 
mokėti tai daryti, reikia tam lietuviško darbštu
mo ir sveikos ambicijos, reikia gerų struktūrinių 
sprendimų. Tokių sprendimų “paketų” siūlyčiau du:

Pirma. Lietuvai reikėtų susimąstyti, kaip 
tikslingiau remti savo didėjančią emigraciją, jos 
kultūrą ir švietimą, kaip sudaryti jai sąlygas pas
toviai talkinti tėvynei savo žiniomis ir ryšiais bei 
ekonomiškai ir pagaliau į tėvynę bet kada sugrįž
ti. Šiuo metu kliūčių yra daug - ir administraci
nių, ir finansinių, ir dėl tam tikro nenoro “už
leisti” darbo vietas svetur duonos ragavusiems.

Lietuvai reikalinga ilgalaikė valstybinė stra
tegija lietuvijai pasaulyje puoselėti. Kai kurios 
valstybės turi tokias strategijas, planus, tačiau 
Lietuva - dar ne. Norėčiau manyti, kad šią vasa
rą, Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziu
me Vilniuje, kurį padeda rengti ir mūsiškės Lie
tuvių Bendruomenės, tai bus viena iš pagrindi
nių aptariamų temų.

Antra. Lietuvių Bendruomenės privalo su-

Kanados parlamento atstovė High Park Park- 
dale rajonui Sarmite Bulte sveikinimo žodį 
tarė Vasario 16-tos minėjime Mississaugos 
Anapilyje š.m. vasario 20 d.

Nuotr. K. Baliūnaitės

Medaliai...
Atkelta iš 1 -mo psL

Antai Gedimino III laips
nio ordinu buvo pažymėtas 
genocido vykdytojas Jokūbas 
Minkevičius, tapęs sovietiniu 
akademiku, net Sąjūdžio vei
kėju. O kiek panašiems as
menims išdalyta Nepriklau
somybės, Sausio 13-osios me
dalių! Protestuodami prieš 
tokį valdžios elgesį, diskredi
tuojantį garbingus Lietuvos 
Respublikos apdovanojimus, 
kai kurie tikrai nusipelnę as
menys atsisakė juos priimti. 
“Koks beviltiškas cinizmas, 
kokia baisi neapykanta savo 
Tėvynei turi būti, kad kruvi
ną tarnystę okupantui pava
dintum nuopelnu Lietuvai” - 

rašė dešiniųjų spaudoje An
tanas Stasiškis. Dvidešimt 
trys žinomi vilniečiai medikai 
tokius apdovanojimus taikliai 
pavadino “KGB santarvini- 
mu su Tauta” (Lietuvos aidas, 
2000 m. vasario 25 d.).

Plačiai per Lietuvą nu
skambėjo drąsus buvusios di- 
sidentės vienuolės Nijolės 
Sadūnaitės poelgis, kai ji Va
sario 16-osios proga Prezi
dentūroje apdovanojant Ge
dimino ordinu Kazimierą 
Prunskienę (siūliusią gėdingą 
moratoriumą nepriklauso
mybės atkūrimui, 1991 m. 
sausio 7 d. savavališkai 3.2 
kartų padidinusią prekių kai
nas ir tuo išprovokavusią je- 
dinstvininkų išpuolį prieš 
Parlamentą, vos nepražu- 
džiusią dar visai trapios Ne

1990-aisiais
daryti kuo sklandžiausias sąlygas norintiems gy
venti tautinėje bendruomenėje ir joje išauklėti 
savo vaikus - bet kur pasaulyje: Airijoje, Ispani
joje, kur dabar plūstama tūkstančiais. Ir Ameri
koje bei Kanadoje. Lietuvių Bendruomenės tam 
tikslui turi imtis kitoniškų nei anksčiau, šiuolai
kiškų veiksmų, nes tai, kas buvo - nebebus. Nes 
kinta sąlygos. Nors daugėja lietuvių, tuo pačiu 
kai kur jau uždaromos parapijos, parduodamos 
salės, savanorių tenka su žiburiu ieškoti, mažėja 
aukos, palaikančios mūsų gebėjimą veikti kartu. 
Ką Bendruomenei tokiu atveju daryti? Stebuk
lingos lazdelės nėra. Paprasčiausia būtų suglaus
ti sparnus, pasakyti - “Lietuva laisva, tegul paga
liau kiti mumis rūpinasi”, ir mūsų pirmtakų or
ganizacinį kapitalą paleisti vėjais. Bet tuomet 
mūsų pačių “laimingumo indeksas” tikriausiai 
kristų kaip į šulinį, mūsų vaikai liktų be šaknų, ir 
Lietuvai iš mūsų liktų menka nauda.

Lietuva už mus, už Lietuvių Bendruomenę, 
pasaulio lietuvijos organizavimo darbo niekad 
neatliks. Neįmanoma, nes tik mes patys savo iš- 
eiviškame kailyje žinome, ko reikia čia gyvenan
čiam žmogui, kad tautybė neišslystų iš po kojų, 
kad vaikai nepamirštų kas jie esą, kad jie nepa
siklystų čionykštės popkultūros aprėptyje.

Daug šiuo metu kalbama apie naują vysty
mosi modelį, kuris angliškai vadinasi “sustain
able development”. Tai reiškia: valstybė arba bet 
kokia organizacija veikia taip, kad būtų tausoja
mi jos žmogiškieji, gamtos ir ekonominiai ištek
liai ir ji išsilaikytų kartų kartoms. Lietuva jau pa
rengė savo valstybinę “darnaus vystymosi” ilga
laikę strategiją.

Tokią strategiją reikėtų ir mums - LB - pa
rengti. Padarykime tai. Lai gyvastinga, stipri ir 
saugi pasaulio lietuvija tampa Lietuvos darnaus 
vystymosi vizijos dalimi. Tai reikalaus nemenkų 
diskusijų ir darbų, tačiau dirbti mokam, tai įro
dėme, kai Lietuvai mūsų labai reikėjo. Dabar 
mūsų susiklausymo ir susikalbėjimo labiausiai 
reikia mums patiems. Lai šie metai tampa pa
saulio lietuvių bendruomeniškumo darnaus vys
tymosi pradžios metai. '........ r

Žinote, kasmet vykdome kokį nors ypatingą 
projektą. Gal girdėjote, kad 2004-ieji buvo pa
skelbti “Spaudos atgavimo metais”. Mat prieš 
šimtmetį, 1904-aisiais metais, lietuvių tauta atga
vo teisę leisti savo spaudą lotyniškais rašmeni
mis. Daug įdomių projektų įvykdėme. Na, o šie
met skelbiame kitą šūkį: “Mes gimėme 1990- 
aisiais”. Mes visi tam tikra, perkeltine prasme, 
gimėme 1990-aisiais. Tais metais atgimė naujam 
gyvenimui Lietuvos valstybė ir gyvenimo raida 
negrįžtamai pasikeitė kiekvienam lietuviui tėvy
nėje ir svetur. Šia prasme esame visi dar labai 
jauni - dar mokomės, kaip tvarkytis naujose gy
venimo sąlygose.

Lietuvoje kai kuriems žmonėms tikrai ne
lengva pritapti - ypač vyresniems, ypač praradu- 
siems darbo vietas. Neabejojama laisve - tačiau 
abejojama dabartine tvarka. O abejonių išsaky
mas - tai irgi laisvė, laisvės apraiška. Daug kas 
paskutiniu metu dirgina visuomenę - vyksta 
technologijų revoliucija, srūva svetimos kultū
ros, atsiranda naujos socialinės blogybės.

Nukelta į 3-čią psl.

priklausomybės), po to gene
rolą Marijoną Misiukonį (bu
vusį KGB darbuotoją, daly
vavusį 1965 m. operacijoje 
nužudant paskutinį Lietuvos 
partizaną Antaną Kraujelį, 
vėlesnį ministerį, kenkusį 
Lietuvai) garsiai paklausė 
Prezidento Už ką ? >

Šis jos klausimas lyg 
sprogusi bomba sudrebino vi
sos Lietuvos žmonių širdis, 
privertė juos susimąstyti.

Kodėl apdovanojami 
Lietuvos išsivadavimui truk
dę žmonės? Juk tai - druskos 
sauja ant dar neužgijusių 
Tautos žaizdų, spjūvis į veidą 
laisvės kovotojams, trem
tiniams ir visiems, kurie ne
prarado istorinės atminties!

(Istorijos iškraipymai, 2004).

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Vasario 16-tosios minėjime Anapilio, salėje dalyvavusi ir kalbėjusi 
Mississaugos merė Hazel McCallion (viduryje), KLB pirm. Rūta 
Žilinskienė (kairėje) ir Irena Ross Nuotr. I. Ross

iii SAVAITĖ LIETUVOJE

Mes gimėme...
Atkelta iš 2-ro psl.

Kaip spręsti, kurie pokyčiai susiję su laisve, 
kurie su Nepriklausomybe? Kurie su demokrati
ja, kurie su laisva rinka? Kurie su Europos 
sąjunga, kurie su NATO?

Žmonės nežino, kodėl viskas jų aplinkoje 
kinta. Žvilgsniai praeities santvarkos linkme 
matomai kyla iš šio susidirginimo. Dirgina ir tai, 
kad kai kurie visuomenės akiratyje esantys 
žmonės, politikai, ima ir tarsi paslysta lygioj 
vietoj - atrodo, klupdo silpna politinė moralė, 
garbingumo sampratos, stoka. Visose valstybėse 
taip pasitaiko. Bet Lietuva maža, ir juo aiškiau 
viskas matoma. Gyvename tarsi viens kito 
kišenėse.

Mokyklose stengiamės ruošti jaunimą gy
venti greitai kintančiame pasaulyje, jame atsi
rinkti tikrąsiais vertybes, suvokti kas garbinga, 
kas ne. Šiais metais daug dėmesio skiriama, be 
mokyklinio auklėjimo, suaugusių mokymui, mo
kymuisi visą gyvenimą. Šventai tikiu, kad švieti
mas - pamatinė priemonė ugdyti stiprų žmogų, 
darnią visuomenę, saugią valstybę.

O Amerikos lietuvių gyvenimas tuo pačiu 
laiku irgi išgyveno staigų posūkį. Praradome bu
vusį kelrodį — Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo bylą. Kur link mums sukti dabar?

Manau, atsakymai labai individualūs. 
Dviejų rūšių - šeimyniniai ir visuomeniniai. Aš 
nutariau savo vaikus “parvesti namo”, nors ir aš, 
ir jie gimę Amerikoje. Mano vyriausias sūnus 
pernai pavasarį baigė universitetą Amerikoje, o 
rudenį įsidarbino Klaipėdoje. Dvyniai lanko 
universitetą prie Čikagos, bet kitais metais 
studijuos pagal mainų programą Vilniuje. O 
jaunylis dar gimnazistas Connecticute, tačiau 
tai, kad jis jau pakliuvo visam laikui į Lietuvos 
traukos lauką, ten mokęsis nuo ketvirtos klasės, 
niekas neabejoja.

Vieni išvyksta, kiti sugrįžta. Štai globalizaci
jos aijtroji pusė - Vilniuje esantys, nemokamai 
akimirksniu internetu susiskambiname su myli
mais žmonėmis už vandenyno, pasiskaitome 
New York Times ir užsinorėję valgome bananus, 
kurie Lietuvoje visai pigūs. Aišku, vaikai gyvens

ir dirbs ten, kur patys 
norės, kur jiems bus ge
riau. Tačiau jaučiau, kad 
juos parvesti ir jiems pa
rodyti, kad turi namus, 
vardu laisva Lietuva - bu
vo mano šeimyninė atsa
komybė.

O šiapus Atlanto turiu 
kitą, visuomeninę atsa
komybę - su apylinkėmis, 
apygardomis, kartu su 
krašto valdyba, veikti 
taip, kad • užtikrintume 
Bendruomenių darnų 
brendimą, jų “sustainable 
development”. Tam, kad 
mes visi, Lietuvos vaikai, 
galėtume čia karta po 
kartos gyventi ir dirbti, 
mokytis ir kurti, neri
zikuodami, jog tai dary
dami pakirsime savo šak
nis ir savo vaikų teisėtą

paveldą. Jei anksčiau pasaulio lietuvijos bendras 
projektas buvo laisvė Lietuvai, dabar mūsų 
bendras projektas — supinti savąsias skirtybes, sa
vąsias lietuvijos bangas į vieną sąrangą, kuri išlik
tų kaip terpė mūsų vaikų ir naujai atvykstančių 
Lietuvos vaikų, ir pačios Lietuvos, tvirtybei ir 
labui.

Beje - mūsų ypatingoji ilgalaikė patirtis - 
kaip išlikti lietuviais judrioje, kintančioje visuo
menėje, kur nuolatos greta mūsų nelietuviai - 
turėtų būti ypač įdomi pačiai Lietuvai, įstojusiai 
į Europos sąjungą.

Prašau jūsų paramos. Prašau susiklausymo, 
prašau jungtis į veiklių bendruomenininkų gre
tas, prašau dosnumo, nes be pinigų nebus ir dar
bų. Nugalėkime abejingumą, nes po penkiolikos 
laisvės metų atėjo laikas pradėti naujai. Užtik
rinti didžiųjų renginių tęstinumą - 2006-aisiais 
vyks po 15 metų JAV ir Kanados dainų šventė, 
chorai ruoškitės! Yra veiklos pagal kiekvieno po
linkius. Laikas atkreipti dėmesį į kiekvieną mūsų 
tarpe vargstantį ar vienišą žmogų. Pastebėti ir 
gabiuosius, puoselėti talentus. Akistatoje su 
nuomonių skirtumu surasti sprendimus, kurie 
skatina mus gyventi taikingai.

Žinau, daugelis sakys, kad visa tai skamba 
puikiai, tik kiekvienam iš mūsų trūksta laiko tuos 
bendruomeninius darbus atlikti. Kartais ir aš 
taip pagalvoju. Bet... tik ką praėjo meilės šventė 
- Valentino diena. Ir kaip kiekvienas, pagalvojau 
apie meilę.

Vienas iš mano mėgstamiausių eilėraščių - 
septyniolikto šimtmečio poeto Andrew Marvell, 
kuris parašė mylimajai eiles To His Coy Mistress. 
Jis rašo: jei galima būtų sustabdyti saulę dangu
je, jei laiko būtų marios, tuomet suprantama bū
tų mylint neskubėti... Norintis mylimąją įtikinti, 
kad nėra ko delsti išpažinti meilę, jis rašo: “Mes 
niekuomet nesustabdysim saulės danguje, tačiau 
galime priversti ją lėkti greičiau”.

O mes, mylėdami Lietuvą, kasmet Vasario 
16-ają dieną peržengę meilės dienos slenkstį, ga
lėtume kartu su Andrew Marvell ryžtis: verskime 
saulę lėkti greičiau. Dirbkime ir gyvenkime taip, 
kad dienos degte degtų. Todėl, kad mylime ją. 
Todėl, kad mūsų gyvenimo ženkle liks tai, ką ge
ro nuveikėme, ką sukūrėme, ką atlikome iš meilės.

Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje š.m. vasario 20 d. prel. Pranas Gaida susitiko su paskai
tininke JAV LB pirmininke Vaiva Vėbraite Nuotr. I. Ross

Nedalyvaus Pergalės dienoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus kovo 7 d. pa
skelbė, jog suvokdamas skau
džią istorinę Tautos patirtį ir 
įvertinęs visuomenėje vyku
sias diskusijas, nusprendęs ge
gužės 9-ąją likti Lietuvoje, su 
tauta. “Čia, Lietuvoje, dera
mai pagerbsime karo didvy
rius, nulenksime galvas at
mindami visus žuvusiuosius. 
O aiškintis, kur teisingiau pa
minėti Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigą, daugiau nebeturė
tume.”

. Tokį sprendimą padarė ir 
Estijos prezidentas Arnold 
Ruutel. Latvijos prezidentė 
Vaira Vykė-Freiberga “gerbia 
Lietuvos ir Estijos vadovų 
sprendimą nedalyvauti gegu
žės 9-osios iškilmėse Maskvo
je”. Jos manymu, Latvija pasi
rinko aktyvios diplomatijos 
kelią, nes dalis jos užsibrėžto 
tikslo - kalbėti apie XX am
žiaus istoriją Baltijos valstybė
se, priversti pasaulį apie tai iš
girsti.

Kovo 9 d. V. Adamkus 
paskelbė nusprendęs nesiųsti 
savo atstovo į iškilmes Mask
voje, nes kvietimas buvo skir
tas jam. Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko manymu 
turėtų vykti užsienio reikalų 
ministeris.
Lankėsi Lenkijos prezidentas

Kovo 9-10 d.d. Lietuvoje 
oficialiu vizitu lankėsi Lenki
jos prezidentas Aleksandras 
Kvasnievskis. Po susitikimo su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi buvo paskelbtas 
bendras pareiškimas, kuriame 
tvirtinamas abiejų valstybių 
pasiryžimas iki 2009 m. įgy
vendinti Lietuvos energetikos 
sistemos sujungimą per Len
kiją su Europos sąjunga. Taip 
pat sutarta tęsti paramą Uk
rainai, Moldovai bei Gudijos 
demokratėjimui.

Vilniaus universitetas 
svečiui suteikė VU garbės 
daktaro vardą iškilmėse uni
versiteto šv. Jonų šventovėje. 
Jam besilankant taip pat buvo 
įteiktas Kauno miesto Garbės 
piliečio vardas. Už indėlį stip
rinant lietuvių ir lenkų tautų 
tarpusavio supratimą bei eko
nominį bendradarbiavimą 
Lietuvos pramonininkų kon
federacija A. Kvasnevskiui 
įteikė Petro Vileišio aukso 
medalį ir skulptūrinį portretą.

Kalbėdamas seimo pava
sario sesijos pirmajame posė
dyje kovo 10 d. A. Kvasnievs
kis daugiausia dėmesio skyrė 
dvišaliams Lietuvos ir Lenki
jos santykiams, narystei tarp
tautinėse organizacijose, dė
kojo lietuviams už jų paramą 
gerų santykių kūrimui, skelbia 
DELFI.

Slovakijos prezidentas 
Vilniuje

Vasario 28 Vilniuje Lietu
vos prezidentas Valdas 
Adamkus susitiko su Slovaki
jos prezidentu Ivanu Gašpa- 
rovičiumi. Jie aptarė bendra
darbiavimą turizmo srityje, 
investicijas, narystę Europos 
sąjungoje ir ŠAS (NATO). 
Abu prezidentai dalyvavo 
bendrame Lietuvos bei Slova

kijos verslo forume.
Slovakijos vadovas taip 

pat susitjko su seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku, mi- 
nisteriu pirmininku Algirdu 
Brazausku, aplankys Antakal
nio kapines, Vilniaus univer
sitetą, Druskininkus. Iš Vil
niaus kovo 2 d. I. Gašparovi- 
čius išvyko į Rygą.

URM Vengrijoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis 
oficialiu vizitu kovo 7-9 d.d. 
lankėsi Budapešte. Su Vengri
jos Europos reikalų ministe- 
riu Etele Barathu aptarė vals
tybių pozicijas dėl Europos 
sąjungos pajamų ir išlaidų 
2007-2013 m. ir oficialiai ati
darė Lietuvos ambasadą, pra
neša URM. Lietuva ir Vengri
ja siekia, kad ES parama būtų 
skiriama kuo greitesnei nau
jųjų ir senųjų ES narių san
glaudai. Pareikštas susidomė
jimas kelti bendras Vidurio 
Europos, Vyšegrado grupės ir 
Baltijos valstybių iniciatyvas 
bei pozicijas aktualiais Euro
pos sąjungos klausimais.

Vyko susitikimai su Veng
rijos prezidentu Ferencu 
Madlu, užsienio reikalų mi- 
nisteriu Ferencu Somogyi, ir 
su Vengrijos parlamento pir
mininkės pavaduotoju Laszlo 
Manduru. Su pastaruoju daug 
dėmesio buvo skirta bend
roms pastangoms paremti 
Ukrainos siekį tapti ES nare. 
Ambasados atidaryme A. Va
lionis pabrėžė Kovo 11-sios 
15 metų sukakties reikšmę, 
apžvelgė istorinius Lietuvos ir 
Vengrijos ryšius, abiem tau
tom bendrą laisvės siekį ir pa
sirinktą narystės Europos ir 
transatlantinių organizacijų 
kelią.

Seimo laukia darbai
Lietuvos seimas pavasa

rio sesiją pradėjo kovo 10 d. 
Pirmajame posėdyje parla
mentarus sveikino seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
ir oficialiu vizitu viešintis 
Lenkijos prezidentas Alek
sandras Kvasnievskis, skelbia 
LGTIC. Kovo antroje pusėje 
prezidentas Valdas Adamkus 
skaitys metinį pranešimą apie 
padėtį Lietuvoje, vidaus ir už
sienio politiką. Pernai ši pre
zidento pareiga nebuvo įvyk
dyta, tuometiniam preziden
tui Rolandui Paksui įsivėlus į 
apkaltos skandalą.

Į pavasario sesijos darbų 
programos projektą įtraukta 
daugiau kaip 200 teisės aktų 
projektų. Seimūnams bus siū
loma pakeisti Konstituciją, 
Baudžiamąjį, Baudžiamojo 
proceso, Bausmių vykdymo, 
Civilinio, Civilinio proceso ir 
Administracinių teisės pažei
dimų kodeksus, kitus įsaty- 
mus. Per artimiausius mėne
sius seimui gali tekti svarstyti 
valdančiosios koalięjos siūlo
mą mokesčių reformą, kuri 
jau sulaukė nemažai kritikos, 
net paties ministerio pirmi
ninko Algirdo Brazausko bu
vo įvertinta skeptiškai. Pava
sario sesija baigiasi birželio 30 
d., gali būti pratęsta seimui 
nusprendus. RSJ
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Senosios prezidentūros sodelyje Kaune
Ryški antrojo Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio figūra

KUN. K. AMBRASAS, SJ
Kauno prezidentūros so

delyje snyguriuoja. Takeliu žy
giuoju prie stovinčio atokiau 
nuo tvoros pastato. Dešinėje 
statula: patogiai ant plataus 
sūduvietiško suolo sėdi iš Sele- 
mos Būdos kaimo kilęs Lietu
vos prezidentas Kazys Grinius, 
kurio palaikai su paminklu nū
nai atgabenti prie Kauno-Ma
rijampolės plento į gimtąjį 
kraštą - į tą vietą, kur šiandien 
ošia maumedynas, andai Sas
navos valsčiuje buvo vadina
mas Mondžynu...

Žengiu takeliu toliau. 
Priešais čia pat - ganėtinai pa
tvarkytas dviaukštis namas da
bar stovi tuščias. Dabartinis 
prezidentas dėl lėšų stygiaus 
ar kitų priežasčių čionai nesi
rodo, o vyriausybė niekaip ne
gali nuspręsti - padaryti čionai 
muziejų, leisti prezidentui per 
savaitę kartą kitą atvažiuoti 
čionai ir priiminėti žmones, 
padaryti reprezentacinį būstą 
svečiams ar skirti kokiam ki
tam tikslui. Kolei nieko nenu- 
sprendžiama, prezidentūra 
stovi tuščia. Net ant koto jo
kios vėliavos neplevėsuoja.

O priešais namus kiemely

Kaunas, Laisvės alėja, 1930 m.

je rimtai stovi su cilindru ant 
galvos Antano Smetonos sta
tula. Tolėliau - antrasis Lietu
vos prezidentas, Aleksandras 
Stulginskis, po ką tik buvusio 
minėjimo nūnai apdėliotas gė
lėmis. Ką apie jį žinau?

Gimęs 1885.11.26 gausioje 
smulkiųjų kaimo nuomininkų 
šeimoje, nes tėvai, anksčiau 
dvarų kumečiai, vyresniųjų sa
vo vaikų, išvykusių Amerikon, 
padedami, nuomojo nedidelį 
ūkį. Šiandien - šimtas dvide
šimt metų, kai Kutalių kaime, 
Kaltinėnų valsčiuje, Tauragės 
apskrityje gimė Aleksandras 
Stulginskis.

Baigęs pradžios mokyklą, 
Liepojos gimnaziją, Aleksand
ras mokėsi Žemaičių kunigų 
seminarijoje Kaune. Tačiau ją 
baigęs kunigystės šventimus 
prašė atidėti. Austrijoje gilin
damasis į teologiją ir filosofiją, 
toliau Halės universitete baigė 
agronomiją ir pradėjo dirbti 
Trakų rajone agronomu. Alek
sandras ne tik domėjosi, bet ir 
pats nemažai rašė apie žemės 
ūkį, redagavo „Vienybės“ prie
dą „Viensėdį“. Vokiečiams už
ėmus Lietuvą, persikėlė gyven
ti Vilniun, kur įsijungė į visuo

meninę ir kultūrinę veiklą, or
ganizavo pedagoginius kursus 
ir jiems vadovavo - rengė pra
džios mokyklų mokytojus, pra
dėjo leisti žemdirbiams laik
raštį “Ūkininką” ir ūkinin
kams kalendorių.

Stulginskis aktyviai daly
vavo Vilniaus lietuvių politi
niame gyvenime: buvo vienas 
iš demokratų partijos steigėjų 
ir 1917 m. išrinktas tos partijos 
centro komiteto pirmininku, 
raštu kreipėsi į JAV prezidentą 
V. Vilsoną dėl Rusijos paverg
tų tautų likimo, dalyvavo Vil
niaus lietuvių konferencijoje, 
buvo išrinktas į Tautos, vėliau 
Valstybės tarybą, pasirašė 
1918.11.16 Nepriklausomybės 
aktą, aktyviai dalyvavo visuose 
tarybos darbuose, vadovavo 
Lietuvos ūkininkų sąjungai, 
M. Sleževičiaus kabinete buvo 
ministeris be portfelio, Pr. Do
vydaičio kabinete buvo min. 
pirmininko pavaduotojas, vi
daus reikalų, paskui - žemės 
ūkio ir valstybės turtų ministe
ris ir vienas iš Ūkio bankų stei
gėjų. 1920 m. išrinktas Steigia
mojo seimo pirmininku ir ne
trukus 35 metų amžiaus tapo 
prezidentu ir po dvejų metų 
antrąsyk perrinktas iki 1926 

m., kai parei
gas perdavė 
K. Griniui. 
Dar pabuvo 
skautų broli
jos šefu. Jo 
prezidentavi
mo metu bu
vo išleisti visi 
svarbiausi 
Lietuvos įsta
tymai, suor
ganizuoti mū
sų tautinės 
kultūros židi
niai, padėti 
ūkinio gyve
nimo pagrin
dai, užmegzti 
diplomatiniai 
santykiai su 
užsieniu, bu

vo prijungta prie Lietu
vos Klaipėda ir dalis 
Mažosios Lietuvos. Bu
vo išleistas litas, įsteig
tos aukštosios mokyk
los, išplėstas visas švie
timo tinklas, sparčiai 
vyko žemės reforma - bu
vo dalijami dvarai, pats 
važinėjo po kraštą, pir
mininkaudavo ministe- 
rių tarybos posėdžiams. 
Šiaip gyvenime buvo 
mažakalbis, kuklus, ne
mėgo pramogų ir poky
lių. Po prezidentavimo 
laikų gyveno Kaune, po 
1926.XII.19 perversmo 
buvo išrinktas seimo 
pirmininku, kuriuo iš
buvo ligi 1927 m. Tais 
metais nusipirkęs Kre
tingos valsčiuje Jokū
bavo dvaro centrą, 
tvarkė ūkį, laisvalaikiu 
rašė Ūkininkui, Rytui, 
XXI a. ir kitiems leidi
niams, bendravo su stu
dentais ateitininkais.

Sovietams užplū
dus Lietuvą, niekur nebėgo, 
todėl su žmona buvo išgaben
tas į Krasnojarsko sritį, kur bu
vo laikomas įvairiose stovyklo
se, daugiausia dirbo prie šilt
namių. Po Stalino mirties iš
leistas iš kalėjimo nuvažiavęs 
pas žmoną dirbo kolūkio agro
nomu. 1956 m. grįžo Lietuvon, 
kur dirbo prie sodo, paskui iš
ėjo į pensiją. Stulginskio žmo
na - iš Sūduvos kilusi Ona Ma
tulaitytė, 1914 m. baigusi Ma
rijampolės gimnaziją, mokyto
javo, dainavo choruose, buvo 
veikli ateitininkė, tarnavo fi
nansų ministerijoje, o būdama 
Stulginskio žmona - daugelio 
organizacijų pirmininkė, vado
vavo 1920 m. sudarytam Lietu
vos moterų komitetui tėvynei 
ginti. Kartu su vyru išvežta Si
biran buvo vaikų namų virėja, 
miško pramonės darbininkė, 
telefonistė, malkų sandėlio 
sargė, o po penkiolikos metų

ALEKSANDRAS STULGINSKIS, 
antrasis Lietuvos prezidentas

su palaužta sveikata grįžo į 
Lietuvą, kur būdama 68 m. mi
rė. Vienturtė Stulginskių duk
ra Aldona Juozevičienė, gimu
si 1921 m., išvengusi Sibiro 
tremties, 1944 m. baigė medi
ciną ir pasitraukė į JAV.

Stulginskis, taurus valsty
bininkas, kuklus lietuvis ūki
ninkas, Sibiro tremtinys ir tau
tos kankinys - net iki šių dienų 
ištikimo savo tautai lietuvio 
pavyzdys visiems (Plačiau žr. 
LE, XXIX t., psl. 82-85).

Kauno prezidentūros ta
keliai nušluoti. Einu pro šalį 
rimto, aukštoko, lazda į žemę 
tvirtai atsirėmusio vyriškio 
skulptūrą. Prezidentas. Vienas 
iš iškiliausių mūsų valstybės 
vyrų, kurio nesulaužė nei san
tvarkų kaita, nei Sibiro našta, 
nei grasinimai, nei pigi garbė, 
nei veidmainiškos saugumie
čių pasiūlos, nei grasinimai, 
nei turtai jo neįveikė.

Du šimtai mokinių
108 lietuviai, 92 vokiečiai Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje

200 mokinių - 92 vokie
čiai ir 108 lietuviai iš Vokieti
jos, Lietuvos, Brazilijos, 
Urugvajaus, Lenkijos,~ Rusi
jos, Izraelio, JAV bei Šveica
rijos -vasario mėnesį pradėjo 
antrą šių mokslo metų se
mestrą Vasario 16-osios gim
nazijoje Vokietijoje.

Tai rekordinis mokinių 
skaičius šioje gimnazijoje. 
Padaugėjo ir abiturientų. 
Praeitais metais brandos 
atestatą gavo 23 gimnazijos 
abiturientai, o šiais metais 
abitūros egzaminams jau 
ruošiasi net 27: 18 lietuvių ir 
9 vokiečiai. Taigi vien tik šie 
skaičiai rodo, kad gimnazija 
yra reikalinga. Jei tuomet, 
kai gimnaziją lankė vos per 
60 mokinių ir ji išleisdavo 
kasmet tik po 2-3 abiturien
tus, niekas neabejojo jos rei
kalingumu, tai dabar jau 
tikrai negali kilti abejonių.

Mokiniams lietuviams vi

sose klasėse yra dėstoma lie
tuvių kalba arba lietuvių lite
ratūra. Taip pat lietuviškai 
yra dėstoma Lietuvos istori
ja, muzika, tikyba, o žemes
nėse klasėse - biologija, geo
grafija bei istorija. Veikia 
tautinių šokių rateliai, choras 
ir orkestrai, kurie dažnai at
stovauja gimnazijai ir Lietu
vai Vokietijoje, Prancūzijoje 
ir kitur..

Vokiečiams lietuvių kal
ba nėra privaloma, bet yra 12 
mokinių, savanoriškai besi
mokančių lietuvių kalbos. 
Kasmet mokiniams vokie
čiams ir jų tėvams yra organi
zuojama ekskursija į Lietuvą.

Gimnazija televizijoje
Gruodžio mėnesį gimna

zija du kartus buvo rodoma 
per Vokietijos televiziją. 
Gruodžio 6 d. antroji Vokie
tijos televizijos programa 
transliavo reportažą apie 
gimnazijos gyvenimą: parodė 

mokyklą ir bendrabutį, api
būdindami mokyklą kaip mo
dernią europietišką instituci
ją, kur kartu mokosi dviejų 
tautų vhikai.

Pirmą Kalėdų dieną savo 
vakarinėje laidoje (Hessen- 
schau) Hesseno televizija pa
rodė gimnazijos Kalėdų 
šventę, vykusią gruodžio 16 
d., ir ta proga supažindino 
televizijos žiūrovus su lietu
vių Kūčių ir Kalėdų papro
čiais. Kalėdinėje šventėje da
lyvavo mokiniai su savo tė
vais, gimnazijos mokytojai - 
iš viso 450 žmonių. Didžiau
sią įspūdį vokiečiams paliko 
paplotėlių laužymas.

Po bendros maldos ir va
karienės mokiniai parodė dvi 
valandas trukusią šventinę 
programą. Programą pradėjo 
mažieji (penktokai-šeštokai), 
suvaidinę Raudonkepuraitę. 
Po to mokiniai, besimokan
tys užsienio kalbų, kartu su 

savo mokytojais giedojo 
kalėdines giesmes anglų, ru
sų ir prancūzų kalbomis. Visi 
susirinkusieji dviem kalbo
mis (vokiečių ir lietuvių) gie
dojo kalėdines giesmes. La
biausiai visus sužavėjo A. 
Ručienės vadovaujama šokių 
grupė bei choras ir orkestrai, 
paruošti mokytojo G. Ručio.

Frankfurte
1994 metais Vokietijos 

Evangelikų Bažnyčia įsteigė 
organizaciją “Viltis Rytų Eu
ropai”, kurios tikslas - remti 
ne tik Bažnyčios veiklą, bet ir 
rūpintis vaikų prieglaudomis, 
benamiais vaikais, skurstan
čiomis šeimomis, senelių na
mais, ligoniais ir t.t. Š.m. va
sario 12 d. Frankfurte buvo 
paskelbta dvyliktoji akcija 
aukoms rinkti. Ta proga vyko 
iškilmingas posėdis. Jame 
pagrindinę kalbą pasakė 
Hesseno švietimo ministerė 
Wolf. Po to vykusiose disku
sijose šalia žymių vokiečių 
dalyvavo ir Lietuvos seimo 
narys Algirdas Paleckis, o 
meninę programą atliko 
Vasario 16-osios gimnazijos 

choras ir muzikantai. •
Kiti renginiai

Lietuvos ambasadorius 
prie Europos tarybos Nerius 
Germanis vasario 22 d. Sttas- 
burge surengė priėmimą Ne
priklausomybės šventės pro
ga. Priėmimo metu koncerta
vo Vasario 16-osios gimnazi
jos dainų ir šokių ansamblis, 
vadovaujamas Audronės ir 
Gintaro Ručių. Gimnazistai 
taip pat šoko, grojo ir daina
vo centriniame Vokietijos 
lietuvių minėjime, kurį Hiu- 
tenfelde organizavo Vokieti
jos Lietuvių bendruomenės 
valdyba. Šventėje kalbėjo 
ambasadorius Vokietijoje 
Evaldas Ignatavičius ir Vo
kietijos pareigūnai. Iškilmės 
prasidėjo pamaldomis, ku
rias laikė Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių sielovadai 
prel. E. Putrimas iš Toronto 
kartu su Vokietijos lietuvių 
kunigais. Šokiams vakare 
grojo grupė “16 Hz” iš Lie
tuvos.

Nukelta į 5-tą psl.
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Trispalvė plevėsuoja penkiolika metų
Jau penkiolika metų virš Lietuvos seimo rūmų ir Gedimino pilies bokšte plevėsuoja mūsų trispalvė.
Kovo 11-toji yra toji diena, kurios 50 metų laukė visi savo Tėvynę mylintys ir nepriklausomybės 

trokštantys lietuviai. Ne tiktai laukė, bet ir aktyviai siekė negailėdami darbo, kančių ir kraujo aukų Tė
vynėje. Užsienyje gyvenantys lietuviai irgi nepailsdami jungėsi bendran laisvės siekimo darban su įmano
momis priemonėmis ir būdais.

Kovo 11-toji taip pat yra toji diena, kai prieš 15 metų pradėjome įgyvendinti Lietuvių chartos nuo
statą, kurioje sakoma: “Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę”.

Didelė dalis tos bendruomenės gyvenanti Sibire ir kituose Sovietuos kraštuose iki to laiko buvo at
skirta nuo Vakarų kraštuose gyvenančių lietuvių ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimoje egzistavo 
tik mintyse ir širdyse. 1990-tųjų metų Kovo vienuoliktosios dėka Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje ryš
kiomis raidėmis sužibo Krasnojarskas, Ulan Ude, Bamaulas, Jakutija, Kijevas, Kišiniovas, Murmanskas 
ir daug kitų lietuviškų salų, kurioms, veidu atsigręžę į Lietuvą, galėjome ištiesti ranką ir paramą.

Gyvename vadovaudamiesi Lietuvių charta, kurią 1949 metais Vokietijoje paskelbė Vyriausiasis Lie
tuvos išlaisvinimo komitetas.

Lietuvių chartos šeštoji pastraipa: “Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija. 
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukoji
mu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę”.

Šventi žodžiai — vakar, šiandien ir visada.
Kartu su Lietuva švęsdami Kovo vienuoliktąją visada prisimename, kad esame vienos tautos vaikai, 

kur begyventumėm. Nėra “mes” ir “jūs”. Už Kovo vienuoliktąją esame nepaprastai dėkingi Lietuvos 
žmonėms, kurie pareiškė savo valią per išrinktus Aukščiausios tarybos atstovus ir tuo pačiu simboliškai 
visi tapo šio akto signatarais.

Daug pasiekta ir toli nueita per 15 metų, juos vainikuoja pasiekta narystė Europos sąjungoje ir 
NATO. Kovo vienuoliktoji, kaip ir Vasario šešioliktoji, yra mūsų džiaugsmo šventės, įpareigojančios 
nenuilstamai dirbti Tėvynės Lietuvos labui ir išlikti lietuviais, kur mes begyventumėm.

Sveikinu visus pasaulio lietuvius Kovo vienuoliktosios proga ir tikiu, kaip ir mes visi tikime, kad 
mūsų vėliavos Nepriklausomybės aikštėje, Gedimino bokšte ir mūsų širdyse niekada nenusileis.

Gabrielius Žemkalnis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas
Gedimino kalno pilis Vilniuje, ant kurios nuolat plevė
suoja Lietuvos vėliava Nuotr. R. Puterio

Algirdas Žemaitis yra žino
mas tiek lietuvių išeivijai, tiek 
Lietuvos žmonėms. Jo plati lie
tuviška ir tarptautinė veikla yra paminėta Lietuvių en
ciklopedijoje ir jau 35 metai, kai jo biografija spausdi
nama 1899 m. įsteigtoje pasaulinio garso “Marquis” 
leidyklos biografiniame žinyne Who’s Who in the 
World (Kas yra kas pasaulyje).

A. Žemaitis studijavo ekonomiką ir tarptautinę 
teisę Bonos universitete. Oksfordo universitete baigė 
politinių mokslų ir filosofijos studijas su bakalauro 
bei magistro laipsniais. Turėjo atsakingas pareigas 
Amerikos privačioje pramonėje ir JAV Valstybės de
partamente. Nuo 1968 iki 1992 m. dirbo Pasaulinėje 
maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO) Romoje, 
kur vykdė žemės ūkio programas eilėje Artimųjų Ry
tų valstybių bei kitose pasaulio šalyse. Trejus metus 
buvo šios organizacijos atstovas/ambasadorius Pietų 
Sudane. Šiame 24 metų laikotarpyje A. Žemaitis 
nuolat informavo kitų valstybių atstovus apie Lie
tuvos okupaciją. Būdamas tarptautiniu tarnautoju, 
tuo rizikavo darbo praradimu.

Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, A. Žemaitis

Veikėjo ir diplomato nueitas kelias
jau 1991 m. birželio mėn. buvo paskirtas Lietuvos 
atstovu prie Maltos riterių ordino didžiojo magistro 
ir šias pareigas ėjo iki 1993 m. Lietuvos vyriausybės 
prašomas 1992 m. jis iš FAO atsistatydino; kadangi 
nebuvo sulaukęs nustatyto pensijos amžiaus, jis dėl to 
turėjo žymių finansinių nuostolių; taip pat sutiko Lie
tuvai dirbti už ketvirtį ligtolinio atlyginimo. 1992 m. 
jam vienam iš pirmųjų buvo suteiktas LR nepapras
tojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas, ir nuo 1992 
iki 1999 m. jis dirbo kaip Lietuvos atstovas prie FAO. 
Tame laikotarpyje jis Lietuvai gavo eilę žemės ūkiui 
svarbių projektų. Jo veikla buvo labai teigiamai raštu 
įvertinta dviejų vyriausybių šešiolikos LR ministerių 
bei autonominių instancijų vadovų.

1999 m. viduryje A. Žemaitis be paaiškinimo iš 
pareigų buvo atšauktas. Už septynerių metų darbą jis 
negavo nei padėkos, nei pensijos nei sveikatos drau
dimo. Tačiau, kaip savotišką padėką, LR URM mi- 
nisteris 2000 metais paskyrė Algirdą Žemaitį Lietu
vos ambasados Italijoje neetatiniu konsultantu žemės 
ūkio klausimais nemokant atlyginimo.

Nors 2000 m. paskyrimas 
nebuvo terminuotas, 2004 m. tuo
laikinis LR ambasadorius atsisakė 

persiųsti Italijos URM dvimetinį pareiškimą dėl dip
lomatinės kortelės atnaujinimo ir URM ministeris 
pasirašė trijų eilučių nurodymą, kad paskyrimas “ne
tekęs galios” ir Algirdo Žemaičio kadencija Italijos 
ambasadoje sustabdyta. Kaip ir pirmąjį kartą, prie
žastis nenurodyta ir ministeris susitikimui su LR ne
paprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangą tebetu
rinčiu A Žemaičiu “neturėjo laiko”.

Kodėl ši diskriminacija? Panašius paskyrimus 
turi du kiti buvę ambasadoriai ir analoginis pasky
rimas pernai metų pabaigoje buvo suteiktas kitam. 
Pažymėtina, kad jokių išlaidų Lietuvos respublikai 
dėl neetatinio konsultanto statuso nėra. O Algirdui 
Žemaičiui šis paskyrimas leidžia toliau likti gyventi 
Italijoje bei suteikia kai kurias finansines lengvatas.

Reikėtų atsižvelgti į Algirdo Žemaičio nuopelnus 
Lietuvai ir atnaujinti jo paskyrimą LR ambasadoje 
prie Italijos. Juo labiau, kai jo tarptautiniai ryšiai 
Lietuvai ir toliau gali būti naudingi.

Aleksis Druskis

Du šimtai mokinių
Atkelta iš 4-to psL

Užgavėnės
Vokietijoje, ypač prie Reino, labai links

mai švenčiamas karnavalas - Užgavėnės. Taigi 
ir mūsų gimnazija negalėjo išsiskirti. Pirma
dienį, vasario 7, mokiniai ir mokytojai susi
rinko į bendrabučio salę į kaukių balių. Jie pa
sižiūrėjo gražios programos, kurią paruošė vie
nuoliktokai. Po kaukių premijavimo buvo šo
kama iki vėlyvos nakties. Antradienį visi ilsė
josi, o trečiadienį prasidėjo Gavėnia. Jau šeš
tus metus mūsų gimnazijoje mokosi ir moki
niai vokiečiai, tačiau pirmą kartą per Pelenų 
trečiadienį (vasario 9 d.) mokiniai vokiečiai ir 
lietuviai bei mokyklos mokytojai šventė bend
ras Mišias. Buvo giedamos giesmės dviem 
kalbomis. Taip pat dalis liturgijos vyko vo
kiškai. Vietoje pamokslo kun. Rytis Gurkšnys

rodė skaidres, pateikdamas faktų, kurie sukėlė 
daug minčių. Prieš Velykas kun. R. Gurkšnys 
pakvies mokinius lietuvius trumpoms vienos 
dienos rekolekcijoms. Rekolekcijas moki
niams vokiečiams praves svečias kunigas arba 
katechetai.

Ateitininkai
Aktyviai veikia ateitininkai, kuriuos glo

boja M. Dambriūnaitė-Šmitienė ir R. Jankū- 
nienė. Kiekvieną sekmadienio vakarą apie 20 
moksleivių ateitininkų susirenka diskutuoti 
Įvairiomis temomis. Kartais pasikviečia ir sve
čių, pavyzdžiui, spalio mėnesį buvo pasikvietę 
istoriką Bumblauską. Ateitininkai leidžia gim
nazijos sienlaikraštį ir taip pat padeda kape
lionui ypatingomis progomis paruošti Mišias. 
Sekantis didelis renginys, jau 21-mą kartą 
organizuojamas ateitininkų, bus Talentų va
karas. Šiais metais jis įvyks balandžio 16 d. Per 
Sekmines jie ketina vykti į Vokietijos atei
tininkų suvažiavimą. V16 gim-info

įį I I VISKI S ŽIBURIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

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

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

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

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

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

mailto:tevzib@pathcom.com
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<s> Masu ri vYAi JL {LIETUVIŲ TELKINIUOSE}

UŽDAROMA PB 
ATSTOVYBĖ

Pasaulio bankas (PB), 
daugiausia teikiantis pagalbą 
besivystančioms valstybėms, 
po vienerių metų planuoja už
daryti atstovybę Vilniuje, rašo 
ELTA-DELFI. PB atstovybė 
išliks Varšuvoje, kur dirbs di
rektorius Vidurio Europos ir 
Baltijos valstybėms, ir nuo ba
landžio mėnesio šias pareigas 
užims Daniela Gressani. Ne
paisant ketinimų uždaryti ats
tovybę Vilniuje, PB ir ateityje 
teiks Lietuvai patarimus apie 
verslo ir investicijų aplinką, 
taip pat - ekonomikos apžval
gas. Nuo 1992 m. PB Lietuvai 
suteikė 473.7 mln. JAV dole
rių paskolų, iš jų -penkiolikai 
investicinių projektų finan
suoti ir dvi struktūrinio per
tvarkymo paskolas. Nuo 2002 
m. Lietuva iš PB nebesiskolina.

VILNIUS - 52-ras
Lietuvos sostinė užima 

52-ąją vietą brangiausių pa
saulio miestų sąraše, skelbia 
ELTA-DELFI. Kainomis Vil
nių aplenkė Estijos sostinė 
Talinas - 48-oje vietoje, o Lat
vijos sostinė Ryga atsilieka, 
būdama 63-ioje vietoje. Švei
carijos bankas UBS paskelbė, 
kad pagal pragyvenimo kainą 
brangiausiu miestu išlieka 
Norvegijos sostinė Oslas, to
liau seka Danijos sostinė Ko
penhaga, Japonijos Tokijas, 
Šveicarijos Ciurichas ir Angli
jos Londonas. Iš viso tirtas 71 
miestas. Niujorkas — 12-foje 
vietoje, Čikaga - 16-toje, To
rontas - 31-toje, Montrealis - 
32-toje, Varšuva - 49-toje vie
toje. Šveicarijos banko ap
skaičiavimu, kad įsigytų kilo
gramą duonos vilniečiai turi 
dirbti 23 minutes - pasaulinis 
vidurkis - 24 minutės. Norint 
įsigyti mėsainį “Big Mac”, rei
kia dirbti beveik valandą (57 
minutes), o kilogramą ryžių - 
21 minutę. Rygoje mėsainis 
“užsidirbamas” per 44 minu
tes, duona - per 23, ryžių kilo
gramas - per 26 minutes. Tali
ne atitinkamai - 46, 32 ir 24.
ATLYGINIMAI - MAŽIAUSI

ELTA-DELFI žiniomis, 
Lietuva yra vienoje grupėje su 
Europos valstybėmis, kur gy
ventojai gauna mažiausius at
lyginimus. Lietuvos gyventojo 
uždarbis sudaro 6% to, ką už
dirba Danijos gyventojas, 
skelbiama darbo užmokesčio 
skirtumus Europos valstybėse 
vertinančios Europos darbuo
tojų federacijos (FedEE) pra
nešime. Estija yra paskutinė 
ketvirtosios grupės valstybė, 
Latvija atsilieka nuo Lietuvos. 
Nuo Lietuvos dar atsilieka 
Makedonija, Rusija, Serbiia, 
Albanija, Bulgarija, Rumuni
ja, Ukraina, bet jų skirtumai 
ne tokie dideli, kaip tarp pir
mosios - turtingiausių ir 
penktosios - mažiausius atly
ginimus gaunančių Europos 
šalių. Federacija pažymi, kad 
darbo užmokesčio skirtumai 
tarp Europos valstybių mažė
ja, nes žmonės vyksta dirbti į 

kitas valstybes, kuriose geres
nis darbo užmokestis. Vakarų 
Europos valstybės darbo už
mokesčio negali didinti, nes 
jų gyventojams atsiranda vis 
daugiau konkurentų iš ma
žiau turtingų Rytų Europos, 
Indijos ir Azijos valstybių. 
Lietuvos vidutinis mėnesio 
ikimokestinis darbo užmokes
tis (neįskaitant individualių 
įmonių) ketvirtąjį 2004 m. 
ketvirtį sudarė 1310.2 lito - 
8.5% daugiau negu tą patį 
2003 m. laikotarpį. Manoma, 
kad šiemet Lietuvoje darbo 
užmokestis augs apie 9%.

NESKAITO SPAUDOS
Sausio-vasario mėnesiais 

seimo užsakymu atliktas vi
suomenės nuomonės tyrimų 
firmos RAIT ir Vilniaus pe
dagoginio universiteto Socio
loginių švietimo tyrimų labo
ratorijos tyrimas nustatė, kad 
apie 70% Lietuvoje gyventojų 
neskaito laikraščių. Kaip pra
neša LGTIC, “patys populia
riausi dalykai šiandien Lietu
voje yra muilo serialai, pop- 
kultūros antplūdis iš Rusijos 
ir Amerikos, internetinė kul
tūra”. Seimo Liberalų ir cent
ro sąjungos frakcijos narės 
Dalios Teišerskytės vadovau
jama darbo grupė, atsižvelg
dama į šio tyrimo rezultatus, 
iki kovo 15 d. turi parengti il
galaikės valstybinės skaitymo 
skatinimo ir kalbos įgūdžių 
ugdymo programą. Tyrimo 
duomenimis, moterys visų rū
šių knygų, net profesinės lite
ratūros skaito dažniau negu 
vyrai. Taip pat nustatyta, jog 
skaitymas priklauso nuo išsi
lavinimo. Aukštąjį išsilavini
mą turintys skaito tris kartus 
dažniau.
TINKLALAPIO METINĖS

Vasario 21 d. suėjo pir
mosios metinės Vilniaus 
pranciškonų įsteigto tinklala- 
pio “Bernardinai.lt”. Sten
giantis pasiekti jaunimą ir ki
tas amžiaus grupes, rašyti 
apie viską, plėsti temų ratą. 
Rašiniuose - krikščioniška po
zicija, tam tikra laikysena, ap- 
rodant, kad būti krikščioniu 
nereikia vien gintis, o vertinti 
įvairius dalykus ir būti visa
verčiu piliečiu. Tokiais žo
džiais tinklalapį apibūdina vy
riausiasis redaktorius filoso
fas Andrius Navickas (Drau
gas 2005.11.18). Tinklalapio 
redakcijoje dirba šeši, apžval
gas rašo platesnis ratas dar
buotojų. Paramos gauta iš ka
talikų religinės šalpos JAV-se, 
bet A. Navicko teigimu, stei
gimui pirmąjį postūmį davė 
Lietuvos verslininkai, kurie 
sutiko, kad reikia ir ne vien 
pramoginės žiniasklaidos. 
Prie finansavimo prisidėjo ir 
Atviros Lietuvos fondas. Tink- 
lalapis nėra oficialus Baž
nyčios leidinys. Jis yra dau
giausia apie kultūrą rašantis 
leidinys Lietuvoje. Leidybos 
principas - “užuot keikęs tam
są, uždek žvakę”. Tinklalapį 
galima rasti interneto adresu 
www.bemardinai.lt RSJ

JAV LB krašto valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė aplankė Hamiltono vysk. Valančiaus litua
nistinę mokyklą vasario 19 d. Ji sėdi antra iš dešinės su trispalve rankoje. Kairėje kun. Arūnas 
Brazauskas, OFM, už jo stovi mokytojos Vaida Matuzonienė ir Ievutė Godelytė-Pruden. Dešinėje 
iš krašto Irena Ross ir vedėja Rūta Kamaitytė  Nuotr. I. Ross

Hamilton, ON
JAV LB pirmininkė Vaiva 

Vėbraitė-Gust, pakviesta pag
rindine kalbėtoja Vasario 16- 
tosios minėjime, vasario 19 d. 
bendravo su Hamiltono lietu
viais - ir su jaunimu, ir su seni
mu. Ji buvo labai šiltai priimta 
visur. Lydima KLB Hamiltono 
pirmininkės Rasos Pruden, ji 
aplankė Hamiltono Vyskupo 
M. Valančiaus lituanistinę mo
kyklą. Ten dalyvavo mokyklos 
Vasario 16-tosios minėjime. Po 
to atsakė į mokinių ir jų tėvelių 
įvairius klausimus. Pamokoms 
užsibaigus, turėjo pokalbį su 
radijo valandėlės “Gintariniai 
aidai” vedėja Liuda Stungevi- 
čiene. Po pietų ji aplankė lietu
vių pensininkų daugiabutį 
“Rambyną”, kur pabendravo su 
gyventojais, besiruošiančiais 
dalyvauti tos popietės Vasario 
16-tosios minėjime Jaunimo 
centre. Po minėjimo V. Vėbrai
tė bendravo su dalyviais ten pat 
suruoštame bendrame priėmi
me. I.R.

Į BPL Import/Export Į
SIUNTINIAI i LIETUVA 

«> t

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

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

Ottawa, ON
Lietuvių tautodailės insti

tutas praneša, kad Kati Meek, 
amerikietės audėjos, paskaita 
apie lietuvių audinius For the 
Love of Lithuanian Weaving 
įvyks Otavoje balandžio 4 d., 
7.30 v.v., 153 Chapel St., Heart
wood- House .pastate. Kati 
Meek taip pat ves dviejų'dienų 
audimo bei linų verpimo kursus 
balandžio 2-3 d.d. Paskaitą ir 
kursus rengia Ottawa Valley 
Spinners & Weavers Guild. Dėl 
platesnės informacijos kreiptis: 
Janet Martin 613 828-6729.

Kati Meek yra Lietuvių 
tautodailės instituto garbės 
narė. Lietuvių audinius studija
vo Tamošaičių audimo studijoje 
Kanadoje, vėliau gilino žinias 
muziejų archyvuose Lietuvoje. 
Kati Meek parengė ir išleido 
knygą Reflections from a Flaxen

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

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Past - For Love of Lithuanian 
Weaving, 2001 m. (Atspindžiai iš 
lino praeities, Lietuvos audinių 
žavumas). Inf.

Koplytstulpis prie Gerojo Gany
tojo koplyčios Vasagoje

Nuotr. R. Otto

FOUR SEASONS
REALTY LIMITED

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

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

-■ t ■

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

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

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

Tinktalapis: www.homesgeorgianbay.com

http://www.bemardinai.lt
mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Šių metų Vasario 16-tosios minėjime Sao Paulo, Brazilijoje, generalinis garbės konsulas Jonas 
Valavičius (II iš k.) įteikė premijas “Vytis” septyniems lietuvių kultūros darbuotojams. 
Premijuotieji (iš k-): J. Prokopas, A. Ambrozevičienė (IV iš k.), A. Puodžiūnas, E. Dulmsky Velasco- 
De Armas, E. Bacevičienė, J. Jakatavinskis, L. Jodelis-Butrimavičienė

® LIETUVIAI PASAULYJE

><Z)

L. STANKEVIČIUS
• Kokį džiaugsmą galiu padaryti savo 

žmonai per jos gimtadienį?
Pasakykite jai: “kadangi šiandien yra jos 

gimtadienis, tai tegul ji nemazgoja indų. Tą 
galės padaryti rytoj.

• Koks skirtumas tarp senų laikų šeimų 
ir šių dienų šeimų?

Senų laikų šeima: šeši vaikai, vienas tele
vizorius; šių laikų šeima: šeši televizoriai, 
vienas vaikas.

• Kada tėvai išsiunčia savo vaikus į vasa
ros stovyklą?

Tada, kai jiems patiems reikia atostogų.
• Kaip žinoti, kada prasideda senatvė?
Kai žiūrėdamas televizorių užmiegi.
• Koks skirtumas tarp universiteto profe

soriaus ir ledo rutulio žaidėjo?
Maždaug 5 milijonai dolerių per metus.
• Kas yra tinginystė?
Tai papratimas pailsėti prieš pavargimą.

JAV - San Diego Bernardo Brazdžionio lituanistinės mokyklos mokinukai su mokytoja Aušra 
Vabaliene atliko dalį tautinių šokių programos Nepriklausomybės minėjime š.m. vasario 27 d. Šiems 
mokinukams buvo pirmas viešas pasirodymas scenoje. Mokyklos vedėja Dalytė Lovett - poeto B. 
Brazdžionio vaikaitė. Mokykla veikia jau ketvirtus metus ir turi apie 30 mokinių nuo 4 iki 40 metų

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1 sk. .0.75% 
INDĖLIAI:

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

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%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ

TINKLAPIS: www.talka.net

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybė
Lietuvių klubo kultūros 

būrelis St. Petersburg, FL, 
š.m. sausio 19 d. surengė ra
šytojo, dramaturgo Balio 
Sruogos minėjimą. Kalbėta 
apie jo kūrybą, sugrįžus iš 
nacių koncentracijos stovyk
los Stutthofe. Paskaitą skai
tė prof. B. Vaškelis, šiuo me
tu atostogaujantis St. Pete 
Beach vietovėje. Sovietų ka
riai, karui baigiantis, kai bu
vo evakuojama stovykla, ra
do rašytoją vos gyvą sniego 
pusnyje. Jis buvo nugaben
tas į Vilnių, fiziškai ir dvasiš
kai išsekęs. Atgavęs šiek tiek 
sveikatą, pradėjo rašyti savo 
išgyvenimus iš stovyklos - 
Dievų miškas. 1945 m. rude
nį pradėjo skaityti literatū
ros paskaitas Vilniaus uni
versitete. 1946 m. baigė ra
šyti eilėraščių ciklą Viešnelei 
žydrajai. 1946 m. sovietinė 
cenzūra pareikalavo perra
šyti Dievų mišką. Tais pačiais 
metais ištremiamas į Sibirą 
B. Sruogos draugas rašytojas 
K. Boruta. B. Sruoga, apsi
gyvenęs Birštone, parašė 
pjesę Pajūrio kurortas, sar
kastiškai aprašydamas Stutt- 
hofo koncentracinę stovyk
lą. Taip pat išvertė į lietuvių 
kalbą ruso poeto N. Nekra- 
sovo eilėraščių. 1946 m. spa
lio 1 d. buvo teisiamas B. 
Sruoga sovietiniame teisme 
už priešingumą sistemai, o 
lapkričio 6 d. išmetamas iš 
universiteto. Rašytojas neat
gavo sveikatos, o sovietinė 
priespauda jį visiškai pakir
to. Jis mirė 1947 m. spalio 16 
d., eidamas 51-sius metus. 
Rašytojas taipgi labai ilgėjo
si žmonos Vandos ir dukters, 
kurios buvo pasitraukusios į 
Vakarus. Tačiau, kai sovietai 
pareikalavo, kad jas pakvies
tų grįžti į Lietuvą, jis atsisa
kė, bijodamas jų suėmimo. 
B. Sruogos kūrybą deklama
vo V. Mažeika, J. Giedraitie
nė, A. Kairienė, R. Mastie- 
nė, D. Mažeikienė ir N. 
Nekrasovo eilėraščio verti
mą - A. Karnius. Pabaigai 
visa šimtinė dalyvių būrelio 
narių buvo pavaišinti vynu, 
kavute ir užkandžiais.

{Lietuvių žinios, 343 nr.)
Australija

Melburno lietuvių mo
kykla 2004 m. gruodžio 5 d. 
Lietuvių Namuose šventė 
savo gyvavimo 50-metį. Per 
pamaldas mokytojai ir moki
niai atliko Mišių skaitinius. 
Lietuvių Namuose buvo su
rengta lietuviškų vadovėlių, 
buvusių mokinių nuotraukų 
bei mokinių darbų parodėlė. 
Sukaktuvinę mokyklos šven
tę pradėjo mokyklos vedėja 
D. Didžienė. Pasveikinusi 
gausiai susirinkusius, primi
nė, kad šią mokyklą įsteigė 
prieš 50 metų velionis kun. 
Pranas Vaseris. Po dešimties 
metų mokykloje mokėsi 150 
mokinių. Ilgainiui šis skai

čius sumažėjo. Dabartinė 
.mokykla kviečia tėvus dau
giau ja susidomėti ir į ją leis
ti savo vaikus. Tylos minute 
pagerbti mokytojai ir buvę 
šios mokyklos auklėtiniai, iš
keliavę amžinybėn. Vietoj 
invokacijos trečio skyriaus 
mokinys A. Žilinskas paskai
tė eiliuotą maldelę. Minėji
mo programai toliau vado
vavo vedėja D. Didžienė. 
Sveikinimo žodį tarė Mel
burno LB apylinkės valdy
bos pirm. B. Prašmutaitė ir 
įteikė gėlių puokštę mokyk
los vedėjai. Kalbėjo buvusi 
mokyklos mokinė, jau 29 
metus vadovaujanti mokyk
los tautiniams šokiams, D. 
Antanaitienė. Joana Hac
kett, būsima darželio moky
toja, visus pradžiugino gera 
naujiena — pradės mokykloje 
veikti vaikų darželis. Šia 
proga buvo surengtas moki
nių rašinėlių konkursas. Mo
kiniai, laimėję I, II ir III vie
tas, buvo apdovanoti premi
jomis. Meninės programos 
dalyje pasirodė mokyklos 
mokiniai — šoko tautinius šo
kius, deklamavo eilėraščius, 
skambino fortepionu. Apie 
praeitį mokykloje savo 
įspūdžiais dalijosi buvusi 
mokinė, dabar mokytoja, D. 
Sadauskaitė. Mokiniai taipgi 
suvaidino lietuvišką pasaką 
Dvylika brolių juodvarniais 
lakstančių. Mažuosius ap
lankė Kalėdų senelis. Šven
tės programa baigta giesmė
mis — Sveikas, Jėzau gimusis 
ir Marija, Marija. Po to salė
je vaikai buvo pavaišinti ir 
vyko žaidimai. (Tėviškės ai
dai, 2005 m. 1 nr.)
Vokietija

Hamburgo LB apylinkė 
turi 81 narį. Vieną kartą per 
mėnesį susirenka šios apy
linkės nariai iš arti ir toli. 
Kasmet surengiama Kalėdų 
eglutė ir Vasario 16-tosios 
šventė. Į šį minėjimą susi
renka lietuviai iš visų Šiau
rės Vokietijos kampelių. 
Praėjusį rudenį surengta ad
ventinė vakaronė. Per Kalė
dų eglutę pagrindinis dėme
sys skiriamas vaikams. Pas
tarieji, Salomėjos Boettcher 
padedami, praeitą kartą su
vaidino lietuvišką pasaką. 
Europos lietuvių krepšinio 
varžybos pritraukė į Ham
burgą daug jaunimo iš visos 
Europos. Buvo surengta 
sportiška Joninių šventė. 
Hamburgo LB apylinkė turi 
tautinių šokių grupę “Ginta
ras”,'vadovaujamą E. Baliu- 
kienės. Ši grupė, ypač pra
ėjusiais metais, garsino Lie
tuvos vardą įvairiuose Ham
burgo miesto renginiuose. 
Praėjusių metų spalio 23 d. 
pradėjo veikti lietuviška mo
kykla. Joje darbuojasi dvi 
mokytojos: Salomėja Boet
tcher ir Raimunda Andrei- 
kėnaitė. (Vokietijos LB val
dybos informacija) J.A.

http://www.talka.net
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Dr. Juozas Vasiliauskas, susidomėjęs 
vaistažolių gydymo galia

Alytaus rajono švietimo ir peda- 
goginės-psichologinės pagalbos cent
re (ŠPPPC) direktorės Linos Andru- 
levičienės, metodininkės Irenos Sa
vickienės bei rajoninio metodinio 
biologų būrelio pirmininkės, Daugų 
vidurinės mokyklos direktoriaus pa
vaduotojos biologijos mokytojos me
todininkės Vidos Kalmatavičienės 
iniciatyva š.m. sausio 6 d. surengtas 
seminaras gamtos mokslų mokyto-

Augalo ir žodžio galia
jams ir kitiems Apie žodžio ir augalo 
galią. Renginyje dalyvavo Alytaus ap
skrities biologai, atvykę iš Alytaus ra
jono, miesto, Druskininkų, Varėnos 
ir kt. mokyklų.

Seminarą pradėjusi V. Kalmata- 
vičienė supažindino su lektoriumi, 
vienu garsiausių Lietuvos fitotera- 
peutų, atvykusiu iš Vilniaus, Lietuvos 
Fitoterapijos centro vadovu, sveikos 
gyvensenos puoselėtoju doc. dr. Juo
zu Vasiliausku.

Klausytojams prisistatydamas sa
kėsi esąs daugiškis. Taigi gimtinė - 
Dzūkija. Sovietmečiu tėvai buvo “nu
buožinti” ir Sibiran ištremti. Tremties 
platybėse gyvenant Juozui, peržengu
siam ankstyvos jaunystės slenkstį, 
laikas nepraėjo veltui. Ir šiandieną jis 
mena savo pažintį su senuku - vietos 
žolininku, Rytų medicinos žinovu. 
Neužmiršo, kai abu eidavo į taigą, 
kuri užburdavo gausios augmenijos 
žydėjimu. Sunku buvo praeiti pro di
deles nokstančias mėlynes, avietes, 
žemuoges, bijant, kad jų nesutraiš- 
kintų.

Jo močiutė, taip pat buvusi žoli
ninkė, rinko vaistažoles, jas džiovin
davo, žmonėms negailėdavo, o vai
kams vakarais paruošdavo skanią 
raudonėlio, čiobrelio arbatą. Vaikys
tėje ją labai pamilęs. Močiutė sėk

mingai savo vaikaitį vedė augalijos, 
vaistažolių pažinimo linkme.

Šeimai, grįžusiai iš Sibiro platy
bių, sunku buvo susirasti darbą. Po 
kurio laiko Juozui pasisekė. Jį, pra
ėjusį trijų mėnesių mokinio stažą, 
priėmė stalio pareigoms. Taigi pus
penktų metų Dauguose darė duris ir 
langus.

Mintis tapti mediku neblėso. Ga
vęs gerą darbininko charakteristiką - 
įstojo į Kauno medicinos instituto 
Farmacijos fakultetą. Klausėsi pa
skaitų apie vaistinius augalus. Teko 
dirbti šalia žymių profesorių - L. 
Laucevičiaus, P. Norkūno ir kt. Daly
vavo paskaitose Maskvoje, Kijeve, 
Taškente, studijavo Rytų mediciną, 
homeopatiją.

Mokslininkas aiškino, kad gydant 
žmogų, reikia jį psichologiškai nu
teikti. Žmogus privalo tikėti gydyto
ju, pasveikimu. Gydytojas ne tik ran
ką ar koją - visą žmogų turi gydyti.

Fitoterapijos tema jis parašęs 11 
knygų. Rašoma dvylikta. Docento 
tiksiąs - padėti žmogui ne tik susir
gus, bet pagelbėti, kad nesusirgtų ir 
sulauktų sveikos senatvės. Tam gali 
padėti gamta. Reikia atsigręžti į ją. 
Augalai - maistas ir vaistas. Tinkamai 
panaudojus, vaistiniai augalai gali 
perpus sumažinti sintetinio vaisto do

zę, pašalinant jo nuodingumą.
Vokietijoje vykusiame kongrese 

ir trukusiame visą savaitę kalbėta, 
kad žmogus per metus gauna 5 kg 
chemikalų, kurie žalingi imuninei sis
temai, kepenims, inkstams ir kt. Fito- 
terapeutas sakė, kad mūsų krašto 
miškuose ir laukuose auga daugiau 
nei 800 vaistažolių, galinčių padėti li
goje ir profilaktikoje. Jo vaistažolių 
karalienių puokštėje rastum šlamutį, 
dilgėlę, raudonėlį, pelyną, čiobrelį, 
šermukšnį, gudobelę, šaltalankį, erš
kėtrožę, saulutę primenančias kiaul
pienes. Japonų mokslininkas ste
bėjosi jų plantacijomis mūsų laukuo
se, nes kitose šalyse jos tik šiltna
miuose auginamos.

Kalbėtojas demonstravo, kokios 
vaistažolės, jų mišiniai naudojami gy
dyti širdies kraujotakos nepakanka
mumui, širdies neurozės ligoms, ne
migai, kraujagyslių pralaidumui ge
rinti, hemorojų, peršalimui, gerklės 
uždegimui, virškinimui gerinti, skran
džio ir dvylikapirštės žarnos opinei li
gai, kepenų uždegimui, vidurių užkie
tėjimui ir kt. ligoms. Taip pat pateikė 
naudingų patarimų, kaip maitintis 
sergant.

Jis aiškino. vaistažolių rinkimo 
laiką, džiovinimo, paruošimo metodi
ką ir pažymėjo, kad vaistažolių povei
kis priklauso nuo žmonių gyvenamo
sios aplinkos, ekologinių sąlygų ir 
mitybos. Antanina Urmanavičienė

“Sušaudytos dainos”
Partizanų kūriniai, gimę laisvės kovose 

KAZYS BLAŽEVIČIUS
Kaip rašo a.a. prof. Vy

tautas Kubilius (Lietuvos nai
kinimas ir tautos kova 1940- 
1998, Vilnius, Vaga, 1999, 
psl. 351), “kuriančiųjų ratas 
buvo platus ir margas. Maža
moksliai kaimo vaikinukai, 
apimti ilgesio ir grėsmės ne
rimo, imdavo eiliuoti (pirmą 
kartą gyvenime). Tarp rašan
čiųjų buvo vienas kitas litera
tas, rašęs jau prieškario spau
doje (B. Labėnas-Kariūnas), 
ir, pasak A. Ramanausko, 
net profesionalus rašytojas iš 
Žemaitijos. Į partizanų spau
dą savo kūrinius siuntė ir stu
dentų bei moksleivių po
grindžio organizacijų nariai 
(...), kurie už savo literatūri
nę veiklą buvo nuteisti kalėti 
po 10-25 metus”.

Tarp partizaninės spau
dos bendradarbių — dainų ir 
eilių kūrėjų - būta talentingų 
žmonių, kurie, aplinkybėms 
kitaip susiklosčius, būtų tapę 
žymiais poetais ir rašytojais. 
Tai bebaimiai laisvės kovų 
dalyviai Bronius Krivickas 
(1919-1952), Diana Glemžai- 
tė (1926-1949), Algis Bitvins- 
kas (1929-1982), Irena Pet
kutė (1932-1953), Vytautas 
Šniuolis (1924-1949) ir dau

gelis kitų, žuvusių laisvės ko
vose. . '

Partizanų vadai suprato, 
kad galingam agresoriui prie
šintis gali tik dvasia stiprūs 
žmonės. Todėl laisvės kovo
tojų apygardų štabai leido ne 
tik partizanų laikraštėlius, 
bet ir dainų bei eilių rinki
nius, kurie ir palaikė kovoto
jų dvasią. Bene pirmąjį tokių 
dainų rinkinėlį, datuotą 
1947.V.31, išleido Pietų Lie
tuvos partizanų srities Mer
kio rinktinės štabas. Jame 
buvo 19 dainų. Vėliau buvo 
išleisti dar keli rinkinėliai. 
1990 metais Dzūkijos patrio
tų pastangomis (V. Ledo, H. 
Rimkaus, A. Jurgutienės) 
buvo išleistas Dzūkijos parti
zanų dainų rinkinys Sušaudy
tos dainos (Vilnius, Vaga, 
1990,50,000 egz. (!), 366 psl.).

Rinkinio įvade A. Jurgu- 
tienė rašo: (...) “Bet tereikia 
atidžiau perskaityti partizanų 
dainas, ir pamatai, kaip giliai 
vienas jų kraštas yra įsirėžęs į 
gimtąją kruviną žemę. Kiek 
čia dokumentikos: tikrų vie
tovių pavadinimų, datų, var
dų ir įvykių. (...) Partizanų 
dainos labai daug perėmė iš 
senųjų liaudies dainų, mairo- 
niškos lyrikos, tačiau ne dai

nininko literatūrinė išmonė 
lėmė, kad vietoje dainose 
įprastų “rūtelės”, “vainikė
lio”, “žirgelio” ir kitų “šilki
nių” simbolių atsirado naujas 
įvaizdis - už Tėvynę žuvusio
jo mylimo kapas. Tai sušau
dytos, graudžios (...) heroiš- 
kos dainos”.

Merkinės gimnazijos di
rektoriui Pečionaičiui, kuris 
su kovos draugais 1945.IV.23 
buvo pamestas ant šaligatvio 
po gimnazijos langais, skirta 
daina Prie partizano kapo:

Mačiau, didvyri, tavo kapą, 
Mačiau jų daug ir daug tada 
Atkeršyt prisiekiau suklupus, 
Saukiau visus tylia malda. 
(...)

(Milda, bunkeris, 1948.XII.27)
Vakarų Lietuvos partiza

nai 1948-1952 m. išleido par
tizanų eilių ir dainų rinkinius 
Kovos keliu žengiant ir Mes 
nemirę. Jų pagrindu 1991 m. 
buvo išleista knyga Kovos ke
liu žengiant (Vilnius, Vyturys, 
rinkinį spaudai parengė Leo
nas Gudaitis, 20,000 egz. 295 
psl.). Knygos baigmėje rašo
ma: “(...) skaitantys parti
zanų poeziją visų pirma tu
rėtų įsijausti į aną epochą, 
kai eilėraščius rašė ne pro
fesionalai, jų posmai gimė ne 
ant rašomųjų stalų patogia
me kambaryje, o siaučiant 
darganoms miškuose, klau

santis mirties alsavimo, pa
sidėjus popieriaus lapelį ant 
šautuvo buožės. Tai - jaunų 
širdžių kraujas. Negalime 
reikalauti, kad jis sutilptų į 
poetikos kanonus. Turėtų 
nulūžti liežuvis kiekvienam 
komunistui, išdrįsusiam to
kius jaunuolius apšmeižti 
“banditų vardais...”

Partizanų dainų rinkinio 
Palinko liepa šalia kelio (Vil
nius, LGGRTC, 1998, 142 
psl.) pratarmėje Kostas 
Aleksynas rašo: “Siame rin
kinyje pateikiamos dainos 
(...) kuo įtikinamiau parodo, 
kaip lietuvių tauta priešinosi 
raudoniesiems pavergėjams. 
Tokia poezija buvo dvasinis 
ginklas, atremiąs atneštinės 
ideologijos atakas. Intensy
viausiai tos dainos kurtos 
ginkluoto pasipriešinimo lai
kotarpiu (...). Kartu su trem
tinių (...) dainomis jos sudaro 
turtingą ir gausią pasiprieši
nimo dainų rūšį”.

Mūsų protėviai amžiais 
trukusių laisvės kovų heroiką 
įamžino dainose, padavi
muose ir legendose. Partiza
ninis karas, kurio pradžios 
60-ąsias metines minime, 
buvo pats nuožmiausias ir 
kruviniausias mūsų tautos 
istorijoje. To karo heroiką 
geriausiai įkūnijo kruvinos 
sušaudytos dainos.

Dr. Jono Šliūpo (1861-1944),
gydytojo, aušrininko, visuome
nės veikėjo muziejus Palangoje 

Nuotr. G. Karpio
(mintys APIe’to^G^

• Knyga yra pasaulį girdanti 
išminties upė. (Sokratas}

• Viskas nublanksta prieš 
knygas. (A. Čechovas)

• Taip, knygų, dėl Dievo, 
knygų! Eilių, eilių. Tai - sielos 
maistas. (A. Puškinas)

• Meilė knygoms — iš tikrųjų 
pagirtina meilė. (A. Fransas)

• Gabenk geras knygas į na
mus, nes jų jėga lemtingai veikia 
vaikus ir vaikų vaikus. (J. Gėtė)

Tiltas į Prisikėlimą
VANDA KINDERYTĖ-BUDRIENĖ

Šiandien Pelenų diena. Grįžtu iš bažnyčios per 
minkštučiuku sniego patalu nuklotą parką. Akys 
raibsta nuo vaiskaus baltumo. Ant pušų ir eglių šakų 
supasi balti rojaus paukščiai, o virš galvos spindi skais
čiai mėlynas dangus.

Mane apima toks neapsakomas jausmas, kad no
risi pakilti nuo žemės ir skristi ten, kur nepasiekia 
žiauri kasdienybės ranka. Bet šiandien aš grįžtu iš 

bažnyčios, kurioje viešpatauja taika ir ramybė. Matau, 
kaip kunigas iškilmingai šventina pelenus, paskui juos 
beria ant tikinčiųjų galvų.

Prieinu ir aš, pasilenkiu ir jaučiu, kaip ant mano 
plaukų byra smulkutėlės pelenų dalelės, kurias lydi 
dvasininko žodžiai: “Dulkė esi, į dulkę ir pavirsi”.

O priešais save matau violetinio audeklo fone di
džiulį kryžių, ant kurio bus nukryžiuotas Kristus du 
tūkstančiai penktąjį kartą, tačiau iki to dar septynios 
atgailos savaitės. Tos savaitės - tai Golgotos kelias, tai 
tiltas į Kristaus mirtį ir prisikėlimą, tai tiltas į mūsų 

visų prisikėlimą. Per tą laiką turiu daug ką nuveikti, 
svarbiausia - išmokti būti dulkele prie Viešpaties ko
jų, o žmonijai - šviesos žiburėliu. Atrodo taip papras
ta. “Bet ar įmanoma? - klausiu pati save”.

- Įmanoma, - atsako man spindulėlis, spygtelėjęs 
pro medžių viršūnės ir švelniai palietęs mano kaktą.

- Įmanoma, - kartoja šyptelėjusi saulė melsvame 
dangaus skliaute.

- Įmanoma, - pritaria girgžtelėjęs sniegas po ma
no kojomis.

- Tikiu, Viešpatie, tikiu! - sušunku aš, pajutusi 
žemės ir Dangaus artumą.
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Žiema, žiema, bėk iš kiemo
Užgavėnės Toronto Prisikėlimo parapijoje

Užgavėnių muzikantes Toronto Prisikėlimo parapijoje
Savaitę prieš renginį para

pijiečiai gavo kvietimus į Už
gavėnes. Juose buvo išsamus 
paaiškinimas, kada, kodėl -ir 
kaip buvo švenčiama ši šventė 
Lietuvoje. Todėl š.m. vasario 
6 d. po šv. Mišių į Prisikėlimo 
parapijos koncertų ir sporto 
salę sugužėjo minia parapi
jiečių. Salės pakraščiuose sta
lai buvo su užrašais: “Kas so
tus per Užgavėnes, tas visus 
metus sotus ir turtingas”; “Vi
sas raganas pamatysi, jei vaka
rienės likučius išsikrapštysi iš 
dantų, susiriši į lopiniuką, įsi- 
dėsi į užantį ir nešiosi iki Vely
kų”; “Žiūrėk, kad indai he- 
parvirstų, o tai kurmiai daržą 
išknis”; “Kas pirmas ras šiupi
ny kiaulės uodegą, tas pirmas 
ves (ištekės)“ ir pan. Salėje 
tvyrantys blynų, dešrų, pyragų 
ir greit nelikusių vėdarų kva
pai viliojo pirkėjus.

Su Užgavėnių švente susi
rinkusius pasveikino šeiminin
kas (N. Botyrius) su šeiminin- 

Užgavėnių More sunaikinta vejant žiemą iš 
kiemo

nelabosios žiemos dvasia, į sa
lę sukdamasi įriedėjo clidelė 
čiūčela — More. O už jos su
trepsėjo visas būrys paslap
tingų svečių — čigonų, elgetų, 
pirklių, velnių ir kitų kaukėtų 
persirengėlių. Elgetos elgeta
vo, čigonės iš 
rankos būrė, 
visi dainavo Už
gavėnių dainas, 
žaidė ir juoka
vo. Čia buvo ir 
ožys, ir raitelis 
su arkliu, kurį 
čigonas norėjo 
išmainyti į ge
resnį. Čia buvo 
ir profesorius 
Vengrūnas su 
meška (M. Slap- 
šys ir V. Stasiu
levičius), kuris 
sodriu balsu po
rino turįs “lie- 
karstvų iš Rymo 
dėl kožno kie
mo nuo visokių
ligų... Mes gydom visaip: brau
kymais, traukymais, užkalbėji
mais ir žavėjimais, lašeliais ir 
milteliais. Marijona turėjo di
delę roną, stiklus daužiau, ro7 
non barsčiau. Metų nesulau
kė, rona užsitraukė. Judita bu
vo subadyta, Agota sukapota. 
Visas išgydžiau, nors reikėjo 
akmens smegenų, vėjo taukų. 
O išgijusios kaip žuvys iškep
tos ant vandens plaukė ir po 
mirties jokios ligos neturėjo”. 
Priėjęs prie žiūrovų siūlė išgy
dyti visas ligas buteliuko skys
timu ir milteliais. Nebūtų Už-

gavėnės, jei ne
sipyktų Lašini
nis (D. Stasiu
levičius) su Ka
napiniu (R Bud
rys). Dosnusis 
Lašininis apdo
vanojo dešrų 
karoliais dau
giausia valgiusį 
žiūrovą ir kvie
tė visus daug 
valgyti, o Kana
pinis atvirkš
čiai, kvietė val
gyti tik silkę su 
kanapių alie
jum. Tarpusavy 
susipykę trau
kė virvę, pagal
bon kviesdami 

žiūrovus. Nugalėjęs Kanapinis 
patarė: “Šiandien visą dieną 
stovėti statiems - užaugs geras 
derlius, ir mokslai seksis. Rytoj 
- Pelenų diena.

Nedekit žiburio ir 
miegokit, kol išauš. Iš namų 

neikit, nes visi gyvulėliai 
paskui gali išeiti”. O šmaikštūs 
čigoniukai prigrasė: “Jei ne- 
klausysit jo patarimų, puskel- 
niuose gali žemės drebėjimas 
įvykti”, “Benzinas virsti van
deniu”, “Gyvuliai gali išskristi 
į šiltuosius kraštus”.

More buvo sunaikinta, o 
mažieji mūsų triukšmautojai 
žaidė, šoko, trypė ir garsiai vi
jo žiemą lauk...

Šventės scenarijų ruošė L. 
Kisielienė, D. Botyrienė ir V. 
Levandauskienė. Po renginio 
Dalia Viskontienė sakė, kad 
“tokios šventės - puikus būdas 
vaikams perduoti lietuviškas 
tradicijas. Jaunimo choro vai
kai noriai ruošėsi: gamino 
kaukes, drabužius, repetavo 
Užgavėnių dainas”.

Šioje šventėje debiutavo ir 
naujai įsikūrusi teatro studija 
“Žalios lankos”, kuriai vado
vauja Daiva Botyrienė. Rengi
niu rūpinosi Prisikėlimo para
pijos taryba, o vaišėmis - jos 
visuomeninė sekcija, vadovau
jama Ramutės Stravinskaitės. 
Baigėsi Užgavėnių šventė, už
baigdama pokalėdines links
mybes ir prasidėjo priešve- 
lykinio susitelkimo, rimties 
metas...

Danguolė Lelienė
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I KULTQKIHIE JE VEIKLOJE I
Vilniaus mažasis teatras 

šių metų sausį suvaidino Ri
mo Tumino režisuotą Maska
radą 200-jį kartą. Michailo 
Lermontovo dviejų dalių ei
liuotos dramos Maskaradas 
premjera įvyko 1997 metų pa
vasarį. Per tą laiką spektaklis 
apkeliavo daugelį pasaulio 
kraštų - nuo Švedijos iki Itali
jos, nuo Pietų Korėjos iki 
Meksikos, buvo parodytas 30- 
ties tarptautinių festivalių žiū
rovams. Buvo apdovanotas 
“Kristoforu” (1997) bei Rusi
jos “Auksine kauke” (1999).

Pasak teatro kritikų, R. 
Tumino Maskaradą galima 
įrašyti į žymiausių ir sėkmin
giausių romantinio M. Ler
montovo kūrinio interpretaci
jų sąrašą. Spektaklis užburia 
savo grožiu, kvapą gniaužian
čiu reginiu, svaigina ilgesingu 
Aramo Chačiaturiano valsu 
pūgos siautulyje. Spektaklyje 
vaidina Arvydas Dapšys, Ad
rija Čepaitė, Vytautas Rum
šas, jn, Inga Burneikaitė, Re
gimantas Adomaitis, Vytautas 
Grigelis, Rimantas Bagdzevi- 
čius, Gediminas Girdvainis, 
Sigitas Račkys, Andrius Žeb
rauskas. Scenovaizdį sukūrė 
Adomas Jacovskis, kostiumų 
autorė - Virginija Idzelytė, 
muzika - Fausto Latėno ir A. 
Chačiaturiano.

Kauno simfoninis orkest
ras š.m. vasarį surengė savo 
debiutinį koncertą Kauno fil
harmonijoje. Kartu su Kauno 
valstybiniu choru programą 
pradėjo kauniečio kompo
zitoriaus Giedriaus Kuprevi
čiaus premjerine simfonine 
uvertiūra Orkestro gimimas. 
Įsteigti simfoninį orkestrą 
Kauno miesto taryba nu
sprendė 2004 m. rugsėjo 30 d. 
Orkestro pagrindu tapo Kau
no kamerinis orkestras padi
dinus muzikantų skaičių nuo 
22 iki 37. Naujojo orkestro 
meno vadovu ir dirigentu liko 
kamerinio orkestro vadovas 
Pavelas Bermanas. Gimęs 
Rusijoje garsių muzikų šei
moje ir šiuo metu gyvenantis 
Ispanijos Madride 34 metų 
amžiaus P. Bermanas yra žy
mus smuikininkas. Įvairiose 
pasaulio salėse koncertuojan
tis muzikas į Kauną atvažiuo
ja rengti programų. Per dve
jus metus tikimasi orkestrą iš
plėsti iki valstybinio orkestro 
dydžio - maždaug 70 atlikėjų.

Klaipėdos muzikiniame 
teatre Šv. Valentino dienos iš
vakarėse, vasario 12 ir 13 die
nomis, buvo pastatytas intri
guojantis muzikinis spektaklis 
apie meilę: Benjamino Gar- 
bulskio muzikinės novelės Mi
moza interpretacijų ir šokio 
miniatiūrų pagal Algimanto 
Raudonikio dainas derinys. 
Pasak teatro vadovo Stasio 
Domarko, kartu su šiuo spek
takliu į Klaipėdos muzikinio 
teatro sceną sugrįžta publikos 
pamėgtas retro stilius. Spek
taklis ypatingas dar ir tuo, kad 
teatre vėl improvizuojama lie
tuvių autorių kūriniais.

M. K. Čiurlionio (1875- 
1911) penki paveikslai šiemet 
bus rodomi dviejose parodose 
JAV-jose. Tai pirma MKČ pa
veikslų kelionė į šį kontinen
tą. Vasario 13 dieną Los An

geles šiuolaikinio meno mu
ziejuje {Museum or Contem
porary Art) rengiamoje paro
doje Visual Music (1905-2005) 
tarp 75 pasaulio dailininkų 
darbų buvo pristatytas ir 
MKČ trijų paveikslų ciklas Ki
birkštys (1906). Birželio 17 - 
rugsėjo 11 dienomis Washing
ton, DC, meno galerijoje 
Hirshom Museum and Sculp
ture Garden numatoma paro
dyti MKČ Sonatą Nr.6 arba 
Žvaigždžių sonatą, kurią suda
ro du paveikslai - Allegro ir 
Andante (1908)

Per penkiolika atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės 
metų MKČ paveikslai apke
liavo beveik visą Europą, bu
vo parodyti Japonijos sostinė
je Tokyo (1992), Kanados 
Montrealyje (1999), Prancūzi
jos Musee d’Orsay Paryžiuje 
(2000). Šiemet Lietuvoje bus 
minimos 130-sios MKC gimi
mo metinės.

Vilniaus rotušėje Metų 
muzikos kūriniai LT-2004 ce
remonijoje buvo pagerbti ge
riausių 2004 m. kūrinių kom
pozitoriai bei muzikologai. 
Pirma premija atiteko kom
pozitorei Onutei Narbutaitei 
už geriausią simfoninės muzi
kos kūrinį Tres Dei Matris 
symphoniae mišriam chorui ir 
simfoniniam orkestrui. Antra 
vieta atiteko kompozitoriui 
Vykintui Baltakui už geriau
sią sceninį kūrinį Cantio solis
tams, aktoriams ir instrumen
tiniam ansambliui. Kamerinių 
kūrinių kategorijoje laimėjo 
Justė Janulytė už Baltą muzi
ką penkiolikai styginių instru
mentų. Geriausiu metų chori
niu kūriniu pripažintas choro 
“Jauna muzika” vadovo Vac
lovo Augustino Lux aetema. 
Elektroakustinių kūrinių ka
tegorijoje stipriausiu išrinktas 
Algirdo Martinaičio Teisingo
jo žodžio malda dviem violon
čelėm, fonogramai ir vaizdo 
projekcijai. Atrinkimo komi
sijai šį sykį buvo pateikti 93 
darbai. Už esminius lietuviš
kos muzikos tyrinėjimus Vy
tauto Landsbergio fondo pre
mija apdovanotos muzikolo
gės Daiva Kšanienė ir Jūratė 
Burokaitė, už įžvalgią kritiką 
- Eglė Gudžinskaitė.

Leonas Petravičius, ver
tėjas iš vokiečių, danų, norve
gų ir švedų kalbų, laimėjo Ge
riausio 2004 metų vertėjo krės
lo premiją už vertimus dviejų 
vokiečių klasikų knygų - No- 
valio (Leopold Friedrich Har- 
denbergo) romano Heinrichas 
fon Ofterdingenas ir Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmano 
apsakymo Majoratas. Abi 
knygas išleido “Vagos” leidyk
la. Vilniaus paveikslų galeri
joje vykusioje ceremonijoje 
vertėjas buvo apdovanotas 
dailiu krėslu, laureato diplo
mu ir pinigine premija. L. Pet
ravičius yra baigęs germanis
tiką Vilniaus universitete. 
Tarp svarbiausių jo vertimų - 
Friedrich Duerrenmatto, 
Henrik Ibseno ir August 
Strindbergo dramos ir prozos 
kūriniai. Šiemet į šią premiją 
pretendavo keturiolikos ver
tėjų darbai, išversti iš anglų, 
vokiečių, prancūzų, italų, len
kų ir danų kalbų. G.K.
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3 Resurrection Rd.. Toronto, O.N M9A5G1 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

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

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

------ --——’F" SPAUDOSBALSAI '------------------

Kremlius - Baltijos valstybių okupantas
Tokio prisipažinimo laukia Lietuvos, Latvijos, Estijos prezidentai

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind............... 1.25%
180-364 d. term.ind............. 1.30%
1 metų term.ind....................1.55%
2 metų term.ind................... 2.00%
3 metų term.ind................... 2.40%
4 metų term.ind................... 2.80%
5 metų term.ind................... 3.10%
1 metų “cashable” GIC. . .2.00%
1 metų GiC-met. paluk. .. .2.50%
2 metų GiC-met. palūk. .. .2.50%
3 metų GiC-met. palūk. .. .2.60%
4 metų GiC-met. palūk. .. .3.10%
5 metų GiC-met. palūk. .. .3.50%
RRSP, RRIF “Variable” . .. .1.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .2.25% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .2.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .2.85% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .3.35% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .3.75% 
Taupomąją sąskaitą iki ... .1.00% 
Kasd.pal.čekių sąsk.iki . .. .1.00% 
Amerikos dol. kasd. pai.

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

term, ind.......................... 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų ................ 4.00%
2 metų ................ 4.40%
3 metų ................ 4.80%
4 metų ................ 5.25%
5 metų ................ 5.25%

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPI: www.rpcul.com

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

Varšuvos dienraštis Rzeczpospolita š.m. vasa
rio 16 d. laidoje rašo: “Ar švęsti Vokietijos nuga
lėjimo metines atvyks į Maskvą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos prezidentai, priklausys nuo Rusijos 
valdžios. Kaip Lietuvos dienraštis Kauno diena 
tvirtina, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 
laukia iš Rusijos pripažinimo, kad Sovietų Są
junga buvo okupavusi Baltijos valstybes.

Atrodo, kad Adamkus rado išeitį iš keblios 
padėties, kuri kilo dėl jo galimo dalyvavimo 
Maskvos iškilmėse. Atsakomybę už savo spren
dimą perkėlė ant Maskvos pečių. Jo nusistatymą 
remia Estijos prezidentas Arnold Ruutel. •

Kaip jkauno diena rašo, Rusija turi pripažin
ti, kad Lietuva kaip ir kitos Baltijos valstybės bu
vo brutaliai Stalino okupuotos. Fašizmo 1945 m. 
nugalėjimas reiškia šioms valstybėms tolimesnę 
1940 m. pradėtą okupaciją. Rusija ligi šiol šito 
fakto nepripažino. Ji teigia, kad Baltijos valsty
bės savo valia įėjo į Sov. Sąjungos sudėtį. Šian
dien į Maskvą vyksta Lietuvos seimo delegacija 
ištirti, ar Kremlius pakeitė savo nusistatymą Bal
tijos valstybių atžvilgiu.

Tai bando išgauti iš Rusijos ir Latvija, tačiau 
prezidentė Vaira Vile-Freiberga jau padarė 
sprendimą į Maskvą važiuoti. Artimiausiomis sa
vaitėmis Rusija turi pranešti apie savo nusistaty
mą latvių deklaracijos atžvilgiu, kurioje tarp kit
ko kalbama apie 50-ties metų Latvijos okupaci
ją. Jeigu Maskva šią deklaraciją priimtų, tai būtų 
-ženklas ir kitoms Baltijos valstybėms, kad Rusija 
keičia nusistatymą jų okupacijos atžvilgiu - rašė 
Kauno diena. Kitokiu atveju taip pat ir Latvijos 
prezidentė atsisakytų Maskvos vizito”.

Dvi Baltijos kraštų okupacijos
Varšuvos dienraštis Gožėta Wyborcza š.m. 

vasario 4 d. laidoje rašo: “Sutarties tarp Rusijos 
ir Vokietijos bei Ribbentropo-Molotovo 1939 m. 
rugpjūčio mėn. sprendimu Lietuva, Latvija ir Es
tija atsirado Sov. Sąjungos įtakos srityje. 1940 m. 
Stalinas privertė Baltijos kraštus atidaryti Rau
donajai armijai sienas ir ten įkūrė jos įgulas. Se
kantis žingsnis buvo pakeitimas vyriausybių į la
biau pavaldžias ir pravedimas naujų rinkimų, ku
rie įvyko sovietų durtuvams grasinant, buvo su
klastoti - visuose kraštuose laimėjo jėgos, kurios 
nusprendė ‘prisijungti’ prie Sovietų Sąjungos. Po 
sovietinės valdžios įvedimo prasidėjo masinės 
represijos, kurios tęsėsi ligi 1941 m. birželio 
mėn. arba ligi Hitlerinės armijos įžygiavimo.

Daugelis Lietuvos, Estijos ir Latvijos gyven
tojų naują okupaciją sutiko su palengvėjimu -

vokiečiai be pasigailėjimo susidorojo su vieti
niais žydais, bet, išskyrus tai, represijos buvo ne
palyginamai švelnesnės negu sovietiniais laikais. 
Savivaldybės, norėdamos okupacijos kančias dar 
labiau sušvelninti, bendradarbiavo su okupantu, 
o daugelis lietuvių, latvių ir estų įstojo į pagalbi
nius policijos dalinius, kurie dalyvavo žydų žu-
dyme.

Kai 1943 m. tapo aišku, kad Vokietija karą 
pralaimės ir sovietų valdžia sugrįš, daugelis bal- 
tiečių nusprendė kovoti su sovietais. Lietuviai 
norėjo kovoti su savo kariuomenės ženklais ir sa
viškių vadovaujami, tačiau kai atsisakė prisiekti 
Hitleriui ištikimybę, vokiečiai jų dalinius išfor
mavo. Latviai ir estai apsivilko SS uniformas, 
daugelis bijodami mirties bausmės, nes Hitleris 
tuose kraštuose paskelbė visuotinę mobilizaciją.

Išvarius Hitlerio kariuomenę (rusai šiandien 
kalba apie išlaisvinimą), prasidėjo naujos repre
sijos, kurios tęsėsi net ligi 1957 m., t.y. ligi parti
zaninės priešsovietinės kovos Baltijos kraštuose 
pabaigos”.

Komunistinė praeitis dar nėra istorija
Toronto lenkų dienraštis Gazeta š.m. vasario 

25-27 d. laidoje rašo: “Seimo komisija, tyrinėjan
ti aukštų Lietuvos valstybės tarnautojų ryšius su 
KGB, gavo dar vieną sąrašą su maždaug 200 bu
vusių sovietų saugumo atsargos karininkų pavar
dėmis. Ligi šiol komisija turėjo per 400 buvusių 
atsarginių pavardžių. Kaip trečiadienį painfor
mavo Lietuvos radijas, komisijos pirmininkas 
seimo narys Skirmantas Pabedinskas pareiškė, 
kad patikrinus visus sąrašus gali paaiškėti, kad 
pavardės juose kartojasi.

Tačiau, nepaisant viso to, pasak Pabedinsko, 
pastaruoju metu gauta informacija yra svarbi, 
bet neturės lemiamos įtakos komisijos pasiūly
mams, kurie jau yra sudaryti ir bus pateikti se
kančios savaitės pradžioje. Svarbiausias komisi
jos uždavinys bus nustatyti, ar atsargos karininkų 
buvimas sąrašuose yra ir sąmoningas bendradar
biavimas su KGB. Ligi šiol, pagal Lietuvos įsta
tymus, atsargos KGB karininkąi nebuyp ląįkpjTų 
slaptais irsąmoningais bendradarbiais su sovietų 
saugumo organais.

Lietuvos patikrinimo komisija jau pareiškė, 
kad atsarginių negalima laikyti sąmoningais 
KGB bendradarbiais, tačiau, jeigu seimo komisi
jos nuomonė bus kitokia, tai daug Lietuvos poli
tikų ir aukštų tarnautojų turės atsisveikinti su 
karjera”. J.B.

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Į SKAITYTOJAI PASISAKOl

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.

PAMINKLAS KANKINĖMS
Perskaitęs š.m. Tėviškės žiburiuose straipsnelį 

apie lietuvius - kandidatus į palaimintuosius, prisi
miniau savo susidūrimą su Elenos Spirgevičiūtės 
atminimo įamžinimu Kaune, buvusio namo, kuria
me ji gyveno, vietoje. Tai visiškai netoli mano na
mų, taip pat netoli B. Brazdžionio namelio. Aš tuo 
metu buvau Kauno m. tarybos narys ir jos Pavadi
nimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisijos 
pirmininkas. Į mūsų komisiją kreipėsi E. Spirgevi
čiūtės paminklo autorius ir statytojas žymus Lietu
vos skulptorius, valstybinės premijos laureatas An
tanas Kmieliauskas, prašydamas sukurti prasmingą

užrašą ant jo statomo paminklo. Antanas Kmie
liauskas yra Sausio 13-osios aukų paminklo Anta
kalnio kapinėse ir daugybės kitų skulptūrų ir freskų 
autorius. Visus įrašus paminkle apsvarstėme komi
sijoje, konsultavomės su kalbininkais, gerai supras
dami atsakingumą ir visų žodžių svarbą.

Nutarėme šalia informacinio įrašo “Šioje vie
toje 1944 m. sausio 3 d. gindamos mergaitės garbę 
žuvo Elena Spirgevičiūtė ir Stasė Žukaitė”, kitoje 
pusėje ant pjedestalo įrašėme žodžius iš E. Spirge
vičiūtės dienoraščio. “Niekas manęs nepažemins, 
jei esu kilnios dvasios”.

S. Sajauskas, Kaunas
r

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

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

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

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - 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”)

_____ ranRX 'V'is-

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

TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TOROM E - 2373 BLOOR ST.W.

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiantgimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyros 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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Rytis, Vilija ir Dalius Bulotos metinio slidinėjimo savaitgalio 
prie Montrealio organizatoriai Nuotr. R. Otto

Jaunučių krepšinio 
pirmenybės

• Papildomai pranešame, 
kad š.m. Š. Amerikos lietuvių 
jaunučių krepšinio pirmenybės 
įvyks balandžio 23-24 d.d., Či
kagoje, IL. Vykdo — Čikagos 
ASK “Lituanica”.

Varžybos vyks šiose berniu
kų ir mergaičių klasėse: B 
(1989-90 m. gimimo); C (1991- 
92 m.); D (1993-94 m.); E 
(1995-96 m.) ir F Molekulių” 
(1997 m. gimimo ir jaunesnių). 
Molekulių klasėje komandos 
yra mišrios.

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių sporto klubai ar kiti 
vienetai, atlikę metinę 2005 m. 
ŠALFASS-gos narių registraci
ją, iki kovo 31 imtinai, pagal 
registracijos tvarką. Galutinė 
komandų ir žaidėjų registracija 
privalo būti atlikta iki kovo 31 
d. imtinai pas žaidynių vadovą 
šiuo adresu: dr. Donatas Si

lkinas, 5116 Illinois Ave., Lisle, 
IL 60532, USA. Tel. 630 852- 
3204: Faksas: 630 852-4026: E- 
paštas: dsiliunas@aol.com.
Tinklalapis: www.lituanica.org .

Platesnė informacija iš
siuntinėta sporto klubams. 
ŠALFASS-gai nepriklausančios 
komandos šių varžybų reikalu 
kreipiasi aukščiau nurodytu 
adresu.

ŠALFASS centro valdyba 
ir Krepšinio k-tas 

“Aušros” klubo
ŽINIOS

“Aušra” ketina siųsti dvi 
berniukų krepšinio komandas 
į Lietuvą š.m. birželio mėnesį, 
kur vyks Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės. Jei esate įgu
dę žaidėjai, gimę 1986, 1987, 
1988, 1992 ar 1993 metais ir 
norėtumėte žaisti šiose žaidy
nėse, prašome pranešti mums 
elektroniniu paštu info@ 
ausra.net. D.D.

“Anapilio” ir “Aušros” sporto klubų jaunučiai po draugiškų 
rungtynių vasario 6 d. Nuotr. R. Otto

Žinios iš Lietuvos
• Vilniaus “Lietuvos rytas” 

Vilniaus “Siemens” arenoje 
76:65 įveikė Salonikų PAOK 
krepšininkus ir padarė istorinį 
klubo žingsnį įkopdami į 
ULEB taurės pusbaigmę.

• Eurolygos antrajame ra
te F grupės trečiose rungtynėse 
Kauno sporto halėje Kauno 
“Žalgiris” po dramatiškos ko
vos pralaimėjo Bologna “Cli- 
mamio” (Italija) klubui ir prak
tiškai sužlugdė galimybes pa
tekti į ketvirtbaigmę.

• Tarp šimto geriausių se
zono Europos vyrų krepšinio 
klubų pagal interneto tinklala- 
pio www.eurobasket.com įver
tinimą, Vilniaus “Lietuvos ry
tas” užima 25-ą vietą, o Kauno 
“Žalgiris” nukrito į 46-ą.

• Sako, kad krepšinis lietu
viams - antroji religija. Tai pa
tvirtino praėjusį savaitgalį Či
kagoje pasibaigusi išeivijos 
krepšinio lygos (ČLKL) 
“Žvaigždžių dienos” šventė. 
Per 400 krepšinio gerbėjų sau- 
sakimšiai užpildė Lemont 
“Park District” salės tribūną. 
Rungtynėse susitiko “Milžinų” 
ir “Mažylių” komandos. Pajė
gesni, vikresni ir išradingesni 
buvo gynėjai (mažyliai), nuga
lėję puolėjus 110:94. “Auksinės 
rankelės” (tritaškių metimų) 
konkursą laimėjo kretingiškis 
R. Narvilas. “Oro karaliaus” ti
tulą apgynė šoklusis “Radviliš
kio” komandos atstovas E. 
Stanislauskis. Metimu iš vidu
rio aikštės įvyko sensacija - vie
nuolikmetis Germantas Va
lionis pirmu švystelėjimu per
skrodė tinklelį ir laimėjo 300 
JAV dolerių čekį.

• Lietuvos bėgikė Živilė 
Balčiūnaitė vykusiame 20-aja- 
me Los Angeles bėgimo mara
tone tarp moterų užėmė antrą
ją vietą ir jai atiteko 16.5 tūkst. 
JAV dolerių premija. Vilnietė 
42 km 195 m nuotolį įveikė per 
2 vai. 28 min. 10 sek.ir nuo 
nugalėtojos Rusijos bėgikės L. 
Denisov atsiliko 1 min. 59 sek. 
V.P.

Homelife
■■•.r--------■----------

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

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: info@parama.ca 

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
PirmacL, antrad. rtreoad. nuo 9 vx-330 vjxp^ ketvirtai r penktad. nuo 9 vr-8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 vx - 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 1A& Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

■■■■■■■MHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LEPAGE 
■■■■■■■■mbhbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ANTANAS GENYS

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls..o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

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

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

RATHBURN/PONY TRAIL, sku
biai parduodamas 4 miegamųjų 
“townhouse”, atnaujinta virtuvė, 
nauji langai (2004) į pietų/rytų 
pusę. Namas puikioje būklėje, 4 
prausyklos, arti parduotuvių, 
transportacijos. Prašo $253,700.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIULba 

416-879-4937
(nešiojamas)

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

mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.lituanica.org
ausra.net
http://www.eurobasket.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

MARGUTIS Parcels
X4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042 

_ v . . . .ęJ^Reguharus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
*>oo: COUPON

►on lor 1 parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head o

------- Į KANADOS ĮVYKIAI į-------

Erelių naikintojai
Indėnų giminės draustinio ribose buvo už

tikta duobė su 26 plikagalvių erelių griaučiais. 
Patikrinus jų liekanas, buvo nustatyta, kad jie vi
si buvo nužudyti tuo pačiu būdu, vėliau nupjaus
tytos kojos ir puošnios plunksnos. Kiek vėliau 
dar 14 jų buvo rasta kitoje vietoje. Britų Kolum
bijos vyriausybė, indėnų vadai ir įvairios organi
zacijos paskyrė 5,000 dol. atpildą tiems, kurie 
padės išaiškinti piktadarius. Manoma, kad šių 
erelių nagai ir ilgosios plunksnos buvo nelegaliai 
pervežtos į JAV ir ten parduotos juodoje rinko
je. Apsaugomųjų gyvūnų sąraše esantys ereliai, 
kurių yra likę apie 70,000 gyvena Aliaskoje ir 
Britų Kolumbijoje. Bauda už erelio nužudymą 
yra 50,000 - 100,000 dol., o už verslą nagais ir 
plunksnomis - iki 5 metų kalėjimo.

Federacinio teismo teisėjas Simon Noel nu
sprendė, kad įtariamas terorizmu asmuo Adil 
Charkaoui, išlaikytas kalėjime 21 mėnesį, gali 
būti paleistas už 50,000 dol užstatą. Jis nėra Ka
nados pilietis, tačiau jau 10 metų gyvena Kana
doje. Jis buvo suimtas po to, kai vienas iš pana
šiai įtartų terorizmu ir JAV suimtų asmenų atpa
žino jį kaip Afganistano teroristų apmokymo 
stovykloje bendrą. Teisėjo sprendimu, Char
kaoui turės nešioti elektroninę apyrankę, kuri 
teisėsaugos pareigūnams rodys jo buvimo vietą. 
Balandžio mėnesį jo byla bus sprendžiama teis
me, bet iki to laiko jis turės prisilaikyti gana 
griežtų gyvenimo eigos taisyklių. Viešojo saugu
mo ministerė Anne McLellan tiki, kad Char
kaoui yra pavojingas asmuo ir kad jo deportavi
mas atgal į Maroko valstybę yra viena iš galimybių.

Automobilių vairuotojai dažnai nesilaiko 
eismo taisyklių ir nepaiso įspėjamųjų ženklų. 
Praeitais metais vien tik Ontario provincijoje 
buvo sužeista ar užmušta 15,000 žmonių. Naujai 
svarstomas įstatymas numato padidinti perėjų 
ženklų nepaisantiems vairuotojams baudas nuo 
60 iki 150 dol. Greičio viršijimas virš 20 km — 180 
dol. Ypač bus sekamos greičio ribos ir perėjos 
prie mokyklų, nors daugumai perėjų yra samdo
mi specialūs sargai.

Antibiotinis atsparumas bakterijoms, ku
rios sukelia plaučių uždegimą, bronchitą, sinusi
tą, vidinės ausies uždegimus ir kitas ligas, silpnė

ja ir per vienerius metus pakito nuo 16 iki 18%. 
Palyginus su kitais kraštais, kaip JAV - 29%, 
Japonija - 71%, dar neatrodo blogai. Kanadoje, 
gydytojams patariant ir varžant, antibiotinių 
vaistų naudojimas yra daug racionalesnis nei ki
tuose kraštuose. Superbakterijos, kurios yra daž
niau aptinkamos ligoninėse į pietus nuo Kana
dos sienos, kelia didelį rūpestį sveikatos institu
cijoms..

Archeologai užtiko 8,000 metų senumo 
įrankius, indų liekanas ir medžioklės bei žuvavi- 
mo priemones Nova Scotia provincijos pietvaka
riuose, prie Mersey upės. Prieš 70 metų pastatyti 
tvenkiniai elektros gamybai buvo apsėmę dabar
tinių radinių vietoves, tačiau, vykdant elektros 
stočių remontus, tvenkiniai buvo nuslugdyti ir 
šimtai gilios praeities senienų buvo pastebėti 
dumble. Šis radinys ilgą laiką buvo laikomas pa
slaptyje, kad būtų apsisaugoma nuo ilgarankių 
smalsuolių, bet dabar vėl papildžius baseinus, ši 
paslaptis buvo paviešinta. Šie radiniai rodo, kad 
Kanadoje jau seniai gyvavo civilizuotos gentys, 
tačiau šešiolikto - septyniolikto šimtmečių ma
sinė europiečių imigracija panaikino senosios ci
vilizacijos pėdsakus, kurie pagaliau buvo atsitik
tinai atrasti.

Mažmenų krautuvių tinklo Wal-Mart vado
vybė nutarė uždaryti didžiulę krautuvę Jon- 
quiere, Kvebeko provincijoje. Wal-Mart yra di
džiausias mažmenų krautuvių tinklas pasaulyje, 
kurių vien Kanadoje turi 256. Jonquiere krautu
vės darbininkai, kurie daugiau kaip dvejus metus 
stengėsi įsteigti darbo uniją, po devynių susitiki
mų prie derybų stalo sužinojo apie krautuvės už
darymą. Unija padavė skundą Kvebeko darbo 
santykių tarybai dėl darbo įstatų pažeidimo. Pa
našiai tokia krautuvė buvo uždaryta Windsor 
mieste, Ontario provincijoje, dar prieš pasira
šant pirmą sutartį 1990 metais ir Jacksonville,' 
Texas, 2000 metais.Yra paduoti unijos pripažini
mo pareiškimai dar dvylikoje krautuvių įvairiuo
se Kanados provincijų miestuose. Dėl darbi
ninkų susižeidimų neregistravimo Ontario darbo 
apsaugos skyrius nubaudė Wal-Mart vadovybę 
500,000 dol. A.V.

Point. Click. It's that quick!
Check out the Canada Revenue Agency's Web site 
for all the answers to your income tax questions.

cra.gc.ca
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...........—Į S KAUTU VEIKLAI

JA I UHO ŽODIS
Jaunimo poezijos konkurso laimėtojai

Kanados rajono vadovų-ių kursų dalyviai Toronto Prisikėlimo 
parapijos patalpose š.m. vasario 12 d. Pirmoje eilėje iš k. - V. Na
rušytė, K. Yčaitė, V Skilandžiūnienė, R. Lemon, E. Namikienė; 
antroje eilėje - R. Otto (kursų vadovas), A. Blyskis, R. Kalendra, 
A. Dailydė; trečioje eilėje - D. Sonda, M. Rusinas, M. Sungaila, 
G. Senkus Nuotr. R. Otto

• Lordo R. Baden Po
well, skautybės įkūrėjo, kny
gos Skautybė berniukams III- 
čioji laida, Lietuvoje išleista 
1998 m., pasiekė ir S. Ameri
ką. Knygą redagavo S. Felik
sas Šakalys. Rašoma, kad kny
ga išleista remiantis II-ąja lie
tuviškąja laida, išleista LSB 
vadijos 1956 m. Toronte, ON. 
Prisimintina, kad pastarosios 
laidos ruošimu rūpinosi to-

rontiečiai skautininkai St. 
Kairys, H. Stepaitis, C. Sen
kevičius. Redagavo v.s. Vy
tautas Čepas, buvęs LSB vy
riausiasis skautininkas. Pir
mosios Lietuvoje leistos lai
dos apiplyšęs, subyrėjęs vie
nintelis egzempliorius buvo 
atsitiktinai rastas išeivijoje. Iš 
jo buvo ruošiama II-oji laida, 
pareikalavusi itin daug darbo. 
C.S.

Rašytojo, ilgamečio Dirvos redaktoriaus 
a.a. Balio Gaidžiūno testamentu įsteigtą lietu
viškos patriotinės poezijos konkursą išeivijos 
jaunimui šiemet globojo JAV LB Klyvlando 
apylinkės valdyba ir mecenato testamento vyk
dytojas Jonas Kazlauskas.

Vertinimo komisija - dr. Jolita Kavaliūnai
tė, Rita Balytė ir Nomeda Vucianienė - atsi
žvelgdami į didelį dalyvių skaičių ir pateiktų 
eilėraščių kokybę, konkurso globėjams sutikus, 
posėdyje sausio 8 d. paskyrė daugiau premijų, 
negu buvo žadėta. Vasario 12 d. Klyvlande įvy
kusioje Lietuvos nepriklausomybės šventėje 
Rita Balytė paskelbė laimėtojus.

Vyriausiųjų (19-25 m.) grupėje: I-oji pre
mija ($150) - Rūtai Latinytei, 20 m. (Paris, 
Prancūzija) už eilėraštį Dvi saulės, arba išeivio 
daina; II-oji premija ($50) - Birutei Baguckai- 
tei, 19 m. (Punskas, Lenkija) už eilėraštį Lietuvai.

Gimnazistų (15-18 m.) grupėje: I-oji pre
mija ($100) - Virginijai Pečiulytei, 15 m. (To
ronto, Kanada) už eilėraštį Tėvynė Lietuva; II- 
osios premijos (po $25): Gintarei Ragainytei, 
15 m. (Toronto, Kanada) už eilėraštį Ryški, 
kaip rožė; Liepai Levandauskaitei, 16 m. (To
ronto, Kanada) už eilėraštį Į langą; Ramunei 
Samonytei, 16 m. (Mississauga, ON, Kanada) 
už eilėraštį Tėvynė Lietuva.

Jauniausiųjų (12-14 m.) grupėje: I-oji pre
mija ($100) - Ramunei Bartuškaitei, 13 m.

(Cleveland, OH) už eilėraštį Ar žinai, kad ten 
toli...; Il-osios premijos (po $25): Viktorijai Pe
čiulytei, 14 m. (Toronto, Kanada) už eilėraštį 
Miela tu man, mano Tėvyne; Akvilei Girdaus- 
kaitei, 14 m. (Winchester, MA) už eilėraštį Pat
riotizmas; Gyčiui Jogai, 14 m. (Los Angeles, 
CA) už eilėraštį Mylimoji Baltija.

Iš premijų nelaimėjusių eilėraščių grupės 
vertinimo komisija atrinko dar trylika. Pagyri
mo įvertinimus laimėjo jauniausiųjų grupėje: 
Monika Marcinkevičiūtė, 14 m. (Rancho Mira
ge, CA), Mano tėvynė; Lina Polikaitytė, 13 m. 
(Los Angeles, CA), Lietuva; Daina Šablinskai- 
tė, 14 m. (Etobicoke, ON, Kanada), Lietuva; 
Ieva Narkevičiūtė, 14 m. (Whitman, MA), Pat
riotizmas; Algis Puteris, 14 m. (Toronto, Kana
da), Lietuva brangi mano tėvyne; Aista Kazlaus
kaitė, 14 m. (Winchester, MA), Lietuva; Tadas 
Mikuckis, 12 m. (Canada, CA), Mano Lietuva; 
gimnazistų grupėje: Andrytė Juknevičiūtė, 16 
m. (Etobicoke, ON, Kanada), Lietuva yra gra
žiausias kraštas; Rasa Kisielytė, 15 m. (Toronto, 
Kanada), Sunku pasiekti savo kraštą; Alvydas 
Bražukas, 16 m. (Toronto, Kanada), Kur žalios 
pievelės; Edvardas Paulionis, 16 m. (Toronto, 
Kanada), Brangi Lietuva; Darius Paznėkas, 15 
m. (Mississauga, ON, Kanada), Aš nesu iš Lie
tuvos; vyriausiųjų grupėje: Laura Rukšėnaitė, 
22 m. (Berea, OH), Dieve, turiu vieną klau
simą?

Rikis Punkris 
REALTOR

HomeLife 
Experience Realty Inc.

Ketinate parduoti? .
♦Speciali pardavimo sistema
♦Sąžiningas patarnavimas 
♦Įvertinimas - nemokamas 
Skambinkite: 905 896-1177

* Tinklalapis: www.rickpunkris.com

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

L/t/ruanfan Air/mes
GSA

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKl
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.

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

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

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

Patriotinės poezijos konkurso 
jaunimo eilėraštis, laimėjęs 
I premiją vyriausiųjų grupėje
Dvi saulės, arba išeivio daina
Dvi kalbos, du veidai ir du gyvenimai 
Mane pasidalino. Du laikai, 
Dvi ateitys ir dvi svajonės.
Dvi saulės man pateka kiekvieną rytą, 
Iš jų tik viena lieka man pamatyta. 
Dvi saulės, viena jų be vakaro liko, 
Kita ar ateis manęs sveikint iš ryto? 
Dvi dienos, dvi naktys, širdis - viena mano 
Ir mintys abiejų viena vaga teka.
Ir maišos, putoja raudona ir balta, 
Pučia du vėjai, vienas bures blaško. 
Sutems ir neliks mano mėlyno tako. 
Du dangūs kelius skirtingus man sako.. 
Kai plyšta, širdelė mažutė maldauja: 
‘Palik vieną dangų dėl mėlyno tako”. 
Tada neklausau jos ir veidu į vėją, 
Kai kitas į nugarą pučia “Skaudėjo, - 
Sakau, - nesiliaus, verksi vėlei 
Ir niekad neleisi nurimt mano vėlei, 
Ir saulės dvi tekančias mintys matys 
Ir vieną prarasti kasdieną patirs”.
Dvi kalbos, dvi mintys, bet vienas gimimas 
Mane atlydėjo čionai 
Taip vieną išmušusią valandą rytas 
Neauš man ir bus jis tą kartą 
Vienintelis.
Rūta Latinytė, 20 m. Paris, Prancūzija

Patriotinės poezijos konkurso 
išeivijos jaunimui eilėraštis, laimėjęs 
I premiją gimnazistų grupėje
Tėvynė Lietuva
Ne kartą sakydavo tėvai, 
Kad yra šalis labai graži. 
Išklausę jų pasakų gražių, 
Apie ją sapnuodavom maži.

Ten saulė šviečia aukštai 
Ir dangaus platybė mėlyna. 
Tos padangės globoje 
Randasi tėvynė Lietuva.

Kai vaivorykštė dangų apjuosia,
Tartum juosta išausta, 
Jos spalvų derinyje 
Matosi mūsų vėliava.

Ten Nemunas senasis
Ir kitos upės, jo vaikai, 
Išlikę piliakalniai mums sako, 
Kad tėvynei buvo garsūs laikai.

Daug vargo, priespaudų pakėlė,
Bet išliko ji gyva.
Daug aukų tauta sudėjo, 
Kad ji išliktų Lietuva.
Virginija Pečiulytė, 15 m. Toronto, Kanada

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). . . «...

TLN švietimo fondas Labdara

http://www.rickpunkris.com
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BRANGIAI DUKRELEI

AtA
RŪTAI VAŠKEVIČIŪTEI-STANKIENEI 

mirus,

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ir vaikučius, 
tėvelius ALDONĄ ir JONĄ VAŠKEVIČIUS, 
sesutę DALIĄ bei brolį JONĄ su šeimomis ir 
kartu liūdime —

Alina ir Inocentas Jurcevičiai
Irena ir Algis Žemaičiai

PADĖKA
AtA

LIUDAS GUTAUSKAS
mirė 2005 m. sausio 28 d.

Dėkojame kun. A. Šarkai, OFM, ir kun. A. 
Brazauskui, OFM, už maldas laidotuvių namuo
se, šv. Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą, 
L. Turūtaitei ir V. Mašalui už giedojimą švento
vėje.

Ačiū už užprašytas Mišias, aukas, gėles, 
pareikštas užuojautas ir dalyvavimą laidotuvėse.

Nuoširdžiai dėkojame ponioms už pyragus ir 
p.p. Mačiams už paruoštus pietus.

Visada prisiminsime Jūsų nuoširdumą - 
žmona Danutė, sūnus Andrius ir šeima,

sūnus Paulius ir šeima

PADĖKA
AtA

ELENA VAITKEVIČIUTĖ- 
DAILYDIENĖ

1904 gegužės 12 d. - 2004 m. gruodžio 29 d.
Mūsų mielai Mamytei mirus, nuoširdžiai dėko

jame prelatui Jonui Staškevičiui už maldas laidotuvių 
namuose, gedulines šv. Mišias ir palydėjimą į kapines.

Ačiū Daliai Viskontienei ir Danguolei Radtke už 
gražų giedojimą šv. Mišių metu. Dėkojame karsto 
nešėjams Romui Otto, Mariui Rusinui ir vaikaičiams 
Arūnui Tamulaičiui, Vytautui Tamulaičiui, Algirdui 
Tamulaičiui ir Pauliui Dailydei.

Ačiū Vincui Baliūnui už patarnavimą religinėse 
apeigose. Dėkojame visiems už atsilankymą, pareikš
tas užuojautas žodžiu bei raštu, užprašytas šv. Mišias, 
atsiųstas gėles ir aukas lietuvių organizacijom.

Nuoširdžiai įvertiname jūsų dėmesį tuo metu, kai 
atėjo laikas atsisveikinti su šios žemės kelionę užbai
gusia Mamyte -

Elenos ir Viktoro (kuris mirė 1993 m.) Dailydžių 
vaikai - Kastytis, Arūnas ir Jūratė su šeimomis

MIRTIES PRISIMINIMAS 
Mielas tėvelis, senelis 

AtA
ANATOLIJUS ŠILEIKIS

mirė 1999 m. kovo 4 d. Guodžiamės visada prisi
mindami jo padarytus gerus darbus. Ilsėkis ramy
bėje.

Su meile -
Sileikių, Messervy ir Craig šeimos

Į MINIATIŪROS Į

Pasigedau savęs
Miniatiūrinė kalėdinė eg

lutė, pašventinta statulėlė, 
knyga “Teo kelionės”, žvakės 
gyvybė ir mano mintys.

Ramybė. Jos pasigedau. 
Pasigedau savęs. Tokie kuklūs 
norai, bet taip retai išsipil- 
dantys. Pasigedau savęs...

Kartojimas
Žiema, vasara, sausra, 

lietus, auksaspalvių lapų žydė
jimas... Gyvenimas su audrok 
mis ir pergalėmis ir tarp žmo
nių. Jie geri ir klastingi. Toks 
jau gyvenimo dėsnis. Kartais 
taip reikia audros, o mes tyli
me, kartais taip reikia tylėji
mo, o mes šaukiame... Kartais 
mes mylime kontrastiškų si
tuacijų pasaulį, o kartais pasi
gendame dvasinės harmoni
jos. Sparčiais žingsniais eina
me per gyvenimą ir kažką kar
tojame.

Lažas
Dalina žmogus save. Su 

meile atiduotos dalelės, arti
mos, mielos, šiltos ir nuošir
džios... Yra ir pareigos. Kar
tais jos mielos, bet dažniausiai 
alinančios. Tuomet gaila sa
vęs, o labiausiai tų, kuriems 
atiduodame tą lažą. Lažas. 
Sunki jo našta.

Kartu
Dovanojo man brandžią 

mintį. Ji labai brangi. Šian
dien ji gyvena manyje. Ji ser
gėtoja nuo gyvenimo vėjų, 
audrų, permainų, sumaišties 
ir praradimų. Aš dėkinga 
žmogui. Mes kartu, bet labai, 
labai toli.

Reda Kiselytė, Rokiškio 
“Romuvos” 

gimnazijos bibliotekos vedėja

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

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

http://www.finnair.com/ca


TORONTO
Iš Amerikos lietuvių tary

bos gautas laiškas (2005.III.10), 
kuriame kviečiama padėkoti 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui “ryžtingai atsisakiu
siam dalyvauti gegužės 9-ąją 
numatytame Maskvos renginy
je”. Siūloma organizacijoms ir 
pavieniams asmenims jungtis 
prie bendros padėkos už princi
pinį nusistatymą. Kreiptis į 
ALT-os įstaigą laišku, faksu ar
ba el.paštu nurodant savo var
dą, pavardę ir adresą. Rašyti: 
Amerikos lietuvių taryba, 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629; tel. 773 735-6677; faksas 
773 735-3946; el. paštas: Alt- 
Center(S)aol.com. Inf.

Toronto Lietuvių pensinin
kų klubo Velykų pietūs įvyks 
kovo 28, pirmadienį, 1 v.p.p. 
III-čio aukšto menėje. Karšti 
pietūs su vynu, pyragai ir kava. 
Bilietai - ($15.00) gaunami pas 
L. Mačionienę tel. 416 769- 
8353 ir S. Kuzmicką tel. 416 
769-1351.

KLF valdybos posėdis įvyko 
kovo 7 d. Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. Dalyvavo 
KLF valdybos pirm. A. Nausė
das, vicepirm. L. Zubrickas, ižd. 
V. Jonušonienė, sekr. D. Sher, 
narys R. Kalendra ir administra
torius L. Baziliauskas. Pirminin
kas painformavo apie vasario 27 
d. darytą pranešimą Lietuvių Na
muose apžvelgiant Fondo istoriją 
bei dabartinę veiklą. Pirmininkas 
nusivylė negausiu klausytojų kie
kiu, kalbėjo ir apie kitus užpla
nuotus Lietuvių bendruomenių 
lankymus. Fondo išlaidų apyskai
tą pristatė ižd. V. Jonušonienė. 
Valdyba vienbalsiai patvirtino 
pristatytas išlaidas. Administra
torius L. Baziliauskas pateikė 
valdybos nariams išsamią gauto 
pašto informaciją, jų tarpe ir šių 
metų finansinės paramos prašy
mus iš Lietuvos ir Kanados lietu
viškų organizacijų. Posėdyje bu
vo svarstyti ir kiti Fondo veiklos 
reikalai bei nauji pasiūlymai. 
Kitas valdybos posėdis - gegužės 
9 d. Prisikėlimo parapijos posė
džių kambaryje. D.B.S.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽINIOS

Iš Lietuvos seimo Ryšių su visuomene yra gautas Lietuvos 
seimo pirmininko Artūro Paulausko sveikinimas Kovo 11-tosios 
proga. Sveikinime tarp kitko rašoma: “Kiekvieną Kovo 11-ąją mes 
atsigręžiame atgal, nužvelgiame vis toliau nueitą kelią. Tikiu, kad 
kiekvieną pavasarį regėsime jį tiesesnį, tvirtesnį, tikresnį (...) 
Linkiu tvirtybės, laimės ir ištikimybės mūsų Kovo 11-ajai”.

Kanados Bendruomenių rūmų pirmininko Peter Milliken 
(Speaker of the House of Commons) kvietimu, 2005 m. balandžio 
3-8 dienomis Kanadoje oficialiu vizitu lankysis Lietuvos res
publikos seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Planuojama, kad 
jo vadovaujama delegacija susitiks su Kanados ir Ontario provin
cijos parlamentarais bei pareigūnais, taipgi ir lietuvių ben
druomenės nariais.

Balandžio 7 d. KLB Krašto valdybos rengiamam bendruo
menės susitikimui su LR seimo pirmininku Artūru Paulausku 
klausimus (prie jų pridedant vardą, pavardę) prašome KLB 
Krašto valdybai pateikti: 1) el.paštu KLB@Kanada.ca arba 2) raš
čiukus su klausimais įdėti į tam tikslui skirtas dėžutes parapijų 
patalpose ar Lietuvių Namuose, ne vėliau sekmadienio, balandžio 
3 (žiūr. skelbimą). Inf.

KLB KRAŠTO VALDYBA RENGIA 
visuomenės susitikimų 
su oficialiu vizitu Kanadoje viešinčiu 

LR seimo pirmininku AR1URU PAULAUSKU 
š.m. balandžio 7, ketvirtadienį, 7 v.v.

Prisikėlimo parapijos salėje
Seimo pirmininkas A. Paulauskas atsakys į dalyvių klausimus. 

Prašoma juos iš anksto raštu pateikti.
(Žr. kronikos žinutę apie klausimų įteikimo tvarką)

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas 2005 m. kovo 30, trečiadienį, 1 v.p.p., 

“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor SL W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus;
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas

4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, 
c) revizijos komisijos, d) revizoriaus (auditor)

5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 2004 metų apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2005 metams

'8. Rinkimai: 4 narių į valdybą, 1 nario į revizijos komisiją
- 9. Einamieji reikalai

10. Susirinkimo uždarymas
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas 

prasidės po pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant daly
vaujančių narių skaičiaus.

DĖMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į 
Toronto lietuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos 
komisiją turi būti pristatyti į raštinę ne vėliau kaip pirmadie
nį, kovo 28, 12 vai. VALDYBA
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TEVISKES ŽIBURIŲ

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

KOV011 sos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
MINĖJIMAS

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”

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad

42 metinis narių susirinkimas
ir 2004 metę apyskaita

įvyks 2005 m. balandžio 24, sekmadienį, 3 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario

Susirinkimo metu bus pateikta 2004-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai 
(2 narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją). Norintieji kandidatuoti 
prašome pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 532- 
3400 iki balandžio 15 d. Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų 
komisijai.

Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti 
kredito kooperatyvo knygelę. VALDYBA

Garsioji lietuvaitė solistė 
Violeta Urmana šį šeštadienį, 
kovo 19 dainuos G. Verdi Don 
Carlos Metropolitan operos 
pastatyme. Transliacija TV ka
nalais bus 12.30 val.p.p. I.K.

A.a. Elena Dailydienė savo 
testamentiniu palikimu Tėviš
kės žiburių leidybą parėmė 
$2,000 auka. Savaitraščio leidė
jai nuoširdžiai dėkoja už tokią 
stambią paramą, stiprinančią 
savos lietuviškos spaudos išlai
kymą.

A.a. Rūtos Vaškevičiūtės- 
Stankienės atminimui, užjaus
dami šeimą bei tėvelius Aldoną 
ir Joną Vaškevičius, Prima ir 
Bronius Sapliai Tėviškės žiburi
ams aukojo $25.

A.a. Vinco Paulaičio 25 
metų mirties prisiminimui 
žmona Stasė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

Maloniai kviečiame jus dalyvauti

Velykiniuose pietuose
š.m. balandžio 3, sekmadienį, 1 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje
(1573 Bloor St. W, Toronto) >

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA V) 
Velykų senelė su dovanėlėmis

PROGRAMOJE - muzikos ir poezijos pynė

PĮįF~ Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje 
tel. (416) 532-3311. įėjimas: suaugusiems - $15, 

vaikams 10-16 m. $10, vaikams iki 10 m. - nemokamai
RENGĖJAI - Toronto Uetuvių Namų moterų būrelis ir Uetuvių Namai

Praėjo Vasario 16-osios minėjimas. Uoliai ruošiamės Kanados 
lietuvių dienoms. Dėkojame Vasario 16-osios minėjimo mecena
tams - Anapilio sodybai, Prisikėlimo ir Paramos lietuvių kredito ko
operatyvams. Nuoširdus ačiū ponioms, iškepusioms gardžių pyragų, 
ir visiems už visokeriopą pagalbą, nuoširdumą ir sumanumą talki
nant, organizuojant šį svarbų renginį. KLB Toronto apyl. valdyba

aol.com
mailto:KLB@Kanada.ca
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10 TORONTO1
Anapilio žinios

• Kovo 5 d. labai gražiai 
praėjo Delhi lietuvių parapijos 
45 m. gyvavimo sukakties šven
tė, kurios metu buvo paminėta 
ir Tikinčiosios Lietuvos diena. 
Po Mišių salėje programą vedė 
Delhi-Tillsonburg apylinkės 
pirmininkė Teresė Pargauskie- 
nė ir nušvietė parapijos nueitą 
kelią. Kanados lietuvių kunigų 
vienybės vardu ir Prisikėlimo 
parapijos vardu pasveikino 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM. Savo žiniomis apie kai 
kuriuos parapijos laikotarpius 
pasidalino prel. Jonas Staškevi
čius. Meninę programą šauniai 
atliko Deimantės Grigutienės 
vadovaujamas Anapilio dainos 
vienetas “Gintarėliai”.

• Mūsų parapijos choro 
vadovui Jonui Govėdui susir
gus, jau trečias sekmadienis jį 
pavaduoja Lilija Turūtaitė.

• Kovo 9, trečiadienį, pa
laidotas a.a. Albinas Grubis, 80 
m. amžiaus.

• Žodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laidą platina 
Albina Augaitienė sekmadie
niais parapijos salėje.

• Kovo 12, 13 d.d. klebo
nas buvo išvykęs į Sudbury ir 
Sault Ste. Marie miestus vesti 
lietuviams Gavėnios susikau
pimų.

• Anapilio knygyne gauta 
Irenos Regienės knyga Skautų 
šeimos genocidas. Taipgi galima 
įsigyti naujausią numerį žurna
lo Lithuanian Heritage ir velyki
nių sveikinimo atvirukų.

• Mišios kovo 20, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Praną 
Ališauską; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 2 v.pj) už Austinų miru
sius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje kovo 19, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Magdaleną Stan- 
kaitienę.

Muziejaus-archyvo žinios
• Skubus ir svarbus reika

las! Muziejus dabar ruošiasi 
ateinančiai Kanados lietuvių 
dienų šventei, ir labai norima 
surengti buvusių Lietuvių die
nų parodą, tačiau trūksta me
džiagos. Net ir Toronte vykusių 
Lietuvių dienų yra vos kelios 
nuotraukos. Visi prašome per
žiūrėti savo archyvus ir paieš
koti LD nuotraukų, programų 
bei suvenyrų. Muziejaus tel. 
905 566-8755.

• Muziejaus-archyvo išlai
kymui F. Mockus aukojo $200 
a.a. Vidos Mockuvienės atmi
nimui.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje
Gražina Lapienė paaukojo 
$1,000.

CONSTRUCTION LTDJ
REMONTAI 

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 5604)122 

namų: (905) 848-9628

Prisikėlimo parapijos žinios
• Didžiosios savaitės pa

maldų tvarka: nuo pirmadienio 
iki trečiadienio Mišios 8 v.r. ir 7 
v.v.; Didįjį Ketvirtadienį 7 v.v. 
Mišios ir procesija su Švenčiau
siu po Mišių, adoracija iki 9 v. 
v.; Didįjį Penktadienį - 3 v.p.p. 
Žodžio liturgija, maldos, Kry
žiaus pagarbinimas ir šv. Ko- 
munijaL adoracija iki 5 v.p.p. 
Didįjį Šeštadienį šventovė bus 
atidaryta nuo 9 v.r., Velykų vi
gilijos apeigos su Šv. Rašto 
skaitiniais,. ugnies ir .krikšto 
vandens šventinimu ir šv. Ko
munija 7 v.v.; Velykų rytą Prisi
kėlimo Mišios 7.30 v.r. Velykų 
dienos Mišios: 9 v.r. anglų kal
ba, 10.45 v.r. ir 12.15 v.p.p. lie
tuvių kalba.

• Praeitą sekmadienį vysk. 
Jonas Ivanauskas užbaigė ketu
rių dienų parapijos metinį Ga
vėnios susikaupimą ir vakar grį
žo į Lietuvą.

• Kanados katalikų vysku
pų konferencija, remdama Ka
talikų bendrijos santuokos 
mokslą, skatina tikinčiuosius 
dalyvauti demonstracijoj prieš 
valdžios planuojamus santuo
kos pakeitimus Otavoj balan
džio 9 d.

• Pakrikštyta Angelina Ka
rolina, Aurelijos (Janušauskai
tės) ir Edmundo Urniežių duk
relė.

• Parapijos tarybos labda
ros sekcija planuoja vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavimą 
balandžio 22 d., nuo 10 v.r. iki 8 
v.v. ir 23 d., nuo 9 v.r. iki 12 v. 
d. Daiktus galima atvežti į salę 
nuo balandžio 19 d.

• Metinis parapijos susi
rinkimas įvyks balandžio 17 d., 
12 v.d. parapijos salėje. Susi
rinkime bus padaryti visų para
pijos tarybos sekcijų praneši
mai ir renkama pusė parapijos 
tarybos narių. Kandidatų sąra
šui paruošti yra sudaryta no
minacijų komisija: B. Čepaitie
nė, 416-621-2343, dr. O. Gus
tainienė, 416-249-7397 ir J. 
Morkūnas, 416-233-1920. No
rintys kandidatuoti, ar gavus 
sutikimą, pasiūlyti kitus, yra 
prašomi skambinti bet kuriam 
iš nominacijų komisijos narių.

• Sveikinam vieną iš para
pijos pirmūnų Balį Sakalą, ku
ris šeimos ir draugų tarpe at
šventė savo 90-tąjį gimtadienį.

• Ligoniai, patekę į ligoni
nę ir norintys, kad kunigas juos 
aplankytų, turi pranešti klebo
nijai, nes kito būdo sužinoti, 
kur jie serga nėra. Anksčiau 
kunigas, nuėjęs į ligoninę, gau
davo ligonių sąrašus, kuriuose 
surasdavo lietuviškas pavardes. 
Įvedus privatumo įstatymus, 
niekam visų ligonių sąrašų 
neduoda.

• “Kretingos” stovyklavie
tėj, Vasagoj, stovyklų tvarka: 
angliškai kalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams stovykla vyks 
liepos 3-16 d.d., lietuviškai kal
bantiems liepos 17-30 d.d. Bu
vusiems stovyklautojams regist
racijos blankai yra išsiųsti paš
tu, kiti gali juos gauti parapijos 
raštinėj.

• Mišios sekmadienį, kovo 
20: 8 v.r. už Jasionių šeimos 
mirusius, 9 v.r. už a.a. Juozą 
Ražauską; 10:45 v.r. už a.a. 
Vincą Ignaitį ir jo mirusius bro
lius, už a.a. Pranutę ir Juozą Si- 
minkevičius, už Dervinių ir 
Juškevičių šeimų mirusius; 
12.15 v.p.p. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
• Kovo 13 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 115 sve
čių. Pranešimą padarė Kultūros 
komisijos nariai R. Snowden ir 
S. Škėma.

• “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 
programoje - muzikos ir poezi
jos pynė. Vaikučius sveikins Ve
lykų “bobutė” 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” 
tradicinis metinis balius. Bus 
žvėrienos vakarienė su vynu, 
vyks loterija. Dainuos vyrų cho
ras “Aras”, šokiams gros V. Po
vilonis.

• LN Kultūros komisija yra 
gavusi knygų iš Lietuvos. Jei 
kas norėtų jų pasiskolinti, 
skambinti tel. 416 769-1266. 
Tuo pačiu telefonu teirautis ir 
dėl vaizdajuosčių, kurių Kultū
ros k-ja turi daug ir įvairių.

• “Lokyje” galima gauti 
medaus, duonos ir kitų lietuviš
kų maisto gaminių. Teirautis 
tel. 416 534-8214.

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Norintieji 
pasiimti sekmadieniais gamina
mų patiekalų į namus, prašomi 
iš anksto užsisakyti tel. 416 532- 
3311.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. N. 

Kušlikienės atminimui $20 au
kojo V. Vingelis. A. a. Elena 
Dailydienė savo palikimu au
kojo $1,000. Slaugos namų ko
mitetas dėkoja visiems už au
kas. Jos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W.,‘Toronto, ON, M6P 1A6.

Išganytojo parapijos žinios
• Verbų sekmadienio pa

maldos 9.30 v. ryto.
• Didžiojo Penktadienio 

pamaldos su šv. Komunija kovo 
25 d., 11 v. ryto.

• Velykų ryto pamaldos 
įprastu laiku - 9.30 v.r. su šv. 
Komunija.

• Parapijos tarybos posėdis 
antradienį, kovo 29, 7.30 v.v. 
Irmos ir Petro Šturmų namuose.

• Sekmadienio tikybos pa
mokos jaunesniems vaikučiams 
prasidės balandžio 3, 9.30 v. ry
to pamaldų metu.

• Konfirmantų pamokos 
prasideda balandžio 10 d., po 
pamaldų Lietuvių Namų menė
je 11 v. ryto.

• Sekmadienio tikybos pa
mokos jaunesniems ir vyres
niems vaikams tęsiamos sek
madienį balandžio 17 d., 9.30 v. 
rytojpamaldų metu. 

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa Tėviškės žiburiams paau
kojo $100.

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

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

Montrealio lietuviai atostogaujantys Costa del Sol, Ispanijoje, 
susitiko 2005 m. vasario 15 d. atšvęsti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę Nuotr. Pat Pingitore

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

Šeštadieninė lituanistinė 
mokykla ir Pirmosios Komuni
jos klasė po pavasario atostogų 
vėl pradėjo veiklą kovo 12 d.

L.K. Mindaugo-Neringos 
šaulių kuopos metinis susirin
kimas įvyko kovo 13 d. Aušros 
Vartų salėje. Susirinkimui pir
mininkavo Albinas Urbonas, 
sekretoriavo — Vitalija Keršu- 
lienė. Praėjusio susirinkimo 
protokolą, priimtą be pataisų, 
skaitė Dana Urbonavičienė. 
Kuopos vadas Antanas Žiūkas 
savo pranešime paminėjo, kad 
per praėjusius metus mirė 5 
nariai. Mirusieji pagerbti tylos 
minute. Dabar kuopą sudaro 26 
nariai: 12 moterų, 12 vyrų ir du 
rėmėjai. Pranešimus skaitė ižd. 
Zigmas Burkšaitis, revizijos 
komisijos pirm. A. Urbonas,

“Rue Litbuania-Ville Lasalle”. Kanados liet, bendruomenės 
Montrealio apylinkės pastangomis 1966 m. LaSalle mieste viena 
gatvė buvo pavadinta “Lithuania” vardu. LaSalle miestas prieš 2 
metus buvo prijungtas prie Montrealio Nuotr. A J. Mickaus

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.

I FA Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue de Sėve
Montreal (Quebec H4E 2A8)

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

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 į požeminio 
stotį. $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 

turto globėjas Antanas Kačins
kas, ligonių lankytojas dr. Jonas 
Mališka. Po pranešimų įdomų 
žodį tarė mjr. Algimantas Mon- 
keliūnas apie Kovo 11-tosios is
torinę prasmę lietuvių tautai. Į 
garbės narius pakeltas A. Urbo
nas, o naujas narys Jordanas 
Žilinskas davė šaulio priesaiką. 
Valdyba pasiliko ta pati: pirm. 
A. Žiūkas, pavaduotoja D. Ur
bonavičienė, ižd. Z. Burkšaitis, 
sekr. V. Keršulienė, renginių 
vadovas Aleksandras Piešina, 
turto globėjas A. Kačinskas, li
gonius lanko dr. J. Mališka, 
renginių pranešėjos Vida Ibi- 
janskienė ir A. Vaicekauskienė. 
Revizijos komisija: pirm. A. Ur
bonas, sekr Juozas Stankaitis, 
narė Rūta Žiūkienė. Vyko vai
šės, kurias paruošė D. Urbo
navičienė ir Jane Kuzmickienė.

- D.S.

“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.

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

