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Vienykimės, kaip kadaise
Artėja šių metų gegužės 20-22 dienomis Toronte 

rengiamos XXXV Kanados lietuvių dienos. Šio renginio tra
dicija prasidėjo Hamiltone 1953 metais. Rengėjai, KLB Ha
miltono apylinkės valdyba, vadovaujama inž. J. Kšivickio, 
pirmąją Lietuvių dieną paskyrė “prisiminimui Nepriklauso
mos Lietuvos, jos gimtųjų laukų, ugdytų tradicijų ir pa
pročių”. Išleistas leidinėlis įamžino jų pastangas ir atspindėjo 
kuklią, nuoširdžią lietuvių įsikūrimo pradžią. Jau tais metais 
turėjo po dvi parapijas Torontas ir Montrealis, po vieną Ha
miltonas ir Winnipegas, o “kapelionijas” (misijas) turėjo 
Sudbury, Edmontonas, Sauk Ste. Marie, Vankuveris, Londo
nas ir Windsoras. Lietuvių Namai jų buvo įsteigti Toronte, 
Hamiltone, Montrealyje, Winnipege ir Edmontone. Tais lai
kais lietuviai visoje Kanadoje entuziastingai ėmėsi bend
ruomenės kūrimo darbų. Toje dvasioje antroji Lietuvių diena 
buvo surengta Toronte 1954 m. Jau gausiomis nuotraukomis 
ir skelbimais papuoštame KLD leidinyje aprašytos įvairiau
sios naujai įsteigtos organizacijos, nuo mokyklų iki intelek
tualų klubo (1954 m. turėjo 32 narius!), nuo sporto, dramos, 
tautinių šokių vienetų ir chorų iki šalpos ir teisininkų drau
gijų. Apie savo veiklą skelbėsi KLB apylinkės Welland, 
Windsor, St. Catharines, Rodney, Delhi, Ottawa. Oakville ir 
Winnipeg miestuose šalia jau žinomų Hamiltono, Toronto, 
Montrealio ir kitų telkinių, kur vyko lietuviškoji veikla.

VARTANT senuosius KLD leidinius, apima tų veiklos 
dienų nostalgija. Kas beprisimena, kad penktosios 
Lietuvių dienos 1957 m. vyko Niagara Falls mieste? 
Tada buvo rašoma ir apie naujas KLB apylinkes, pvz. Britų 

Kolumbijoje, kuri dar dabar gyva, ir apie seniai girdėtas 
Neranda ir Vai d’Or, Kvebeke, Timmins, Fort William (vė
liau Thunder Bay), Ontario, Lethbridge, Natal ir Crow’s 
Nest (Albertoje) apylinkes. Jaunimo metais - 1966 pažymė
ta net Pembroke, Ontario, apylinkė. KLD leidiniuose švyti 
choristų ir veikėjų veidai, seni pažįstami, buvę bend
ruomenės vadovai, kurie savo sveikinimais skatino nenuleisti 
rankų ir džiaugtis šiais susibūrimais. Štai KLB pirmininkas 
Jonas Robertas Simanavičius 1976 m. Montrealiui rengiant 
22-sias Dienas priminė, jog “Kanados lietuvių diena - tai 
tradicinis lietuvių susibūrimas, kurio metu turi progos 
pabendrauti iš įvairių Kanados vietovių ir net iš JAV suva
žiavę tautiečiai. Vieni atnaujina senas pažintis, kiti užmezga 
naujas. Visi gėrisi šeimininkų-rengėjų programomis, išugdy
tais Kanados lietuvių meno talentais, ir turi progos atnaujin
ti savo entuziazmą bei dvasiškai pakilti tokiame dideliame 
bendraminčių būryje”.

LIETUVIŲ dienos vyko dažniausiai Hamiltone, Toron
te ir Montrealyje (Hamiltone ir Toronte surengta po 8 
KLD, Montrealyje - 7). Aiškiai ten buvo didžiausi 
būriai lietuvių, galinčių sudaryti pajėgius rengimo komitetus. 

Stropiai pagal savo išgales pasidarbavo ir Londonas, kur 4 
kartus surengtos KLD (1970, 1977, 1983, 1989), St. Catha
rines - 3 (1965, 1971 ir 1979), Windsoras - 2 (1956 ir 1962) 
ir Niagara Falls (1957) bei Winnipegas (1974) po vieną kartą. 
KLD vyko beveik kasmet (išskyrus 1958, 1963, 1978, 1987 ir 
1988) iki 1990, kai jos vyko Hamiltone, po to - Toronte tik 
1996 m.

Kanados lietuvių dienų tradicija - prasminga ir tęs
tiną. Tai tautinio sąmoningumo ir atsinaujinimo šventė. Jos 
ruoša iš karto rengėjams gali būti - ir būna - atbaidanti, nes 
reikia sutelkti tiek daug jėgų iš įvairių sričių. Atrodo, kad 
niekaip neatsiras pakankamai padėjėjų ar tinkamų patalpų, 
nepavyks suderinti visų menininkų, sportininkų, šokėjų, cho
ristų. Šiais laikais, kai nebėra esminga veikloje kovoti už 
tėvynės laisvę, tampa vis sunkiau išjudinti senuosius, sudo
minti jaunesnius ar nutolusius. Tačiau tebėra aktualus pir
mųjų Dienų rengėjų paskatinimas vienytis bendruose kultū
riniuose darbuose, džiaugtis savo lietuviška šeima. RSJ

Paminklas žuvusiems už Tėvynę Kauno kapinėse. Sovietmečiu buvo nugriautas, nepriklau
somybės metais atstatytas. Įrašas paminkle: “Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas jei kas 
guldė savo gyvybę už savo prietelius” Nuotr. S. Sajausko
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ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Lietuvių tautos padėtis 

XIX amžiuje ir XX amžiaus 
pradžioje buvo baisi - ji atsidū
rė ant bedugnės krašto. Lietuva 
pavergta. Etninės žemės su
skaldytos. Didžiąją jų dalį pasi
glemžė Rusijos imperija, ma
žesniąja - Prūsijos karalystė, 
nuo 1871 m. įėjusi į Vokietijos 
imperiją. Lietuviai negavo jo
kios autonomijos. Carinė val
džia taip sutvarkė administraci
nį krašto padalijimą, kad jis ne
sutaptų su etninėmis ribomis 
(Vilniaus, Gardino ir Suvalkų 
gubernijos padarytos mišrios: 
kiekvienoje jų buvo lietuvių, 
gudų ir lenkų gyvenamų plotų) 
ir skaldytų, o ne vienytų tautas. 
Oficialiai panaikintas Lietuvos 
vardas - ji imta vadinti Šiaurės 
vakarų kraštu.

Miestai - nelietuviški, taip 
pat ir dvarai. Gimtąją kalbą iš
laikė tik baudžiauninkai sama
notose trobelėse. Todėl ne
nuostabu, jog pagal oficialią to 
meto pažiūrą Lietuvoje tebuvę 
vien lenkai ir rusai. Valdžia 
tvirtino, kad tai iš seno rusų 
žemė, tik ilgainiui sulenkinta

(net buvo rašomos mokslinės 
knygos šiai “tiesai” įrodyti!), 
beliko ją “atrusinti”. Lietuvių 
tauta visai ignoruota, lyg jos ne
būtų buvę.

Lietuvoje stengtasi viską 
rusinti: mokyklas, įstaigas, net 
bažnyčią. Tai vykdyta brutaliai, 
su niekuo nesiskaitant. Valdiš
kose mokyklose įsakyta visus 
dalykus dėstyti tik rusiškai. Net 
tikybos turėjo būti mokoma ru
siškai, tačiau kunigai to ilgai 
nepaisė. Visa viešoji informaci
ja - vien rusiškai: iškabos, užra
šai, rodyklės ir 1.1. Miestų ir 
šiaip gyvenviečių pavadini
mams (dažniausiai sulenkin
tiems) buvo suteiktos rusiškos 
formos, nemaža tų pavadinimų 
pakeisti kitais - rusiškais, pvz. 
Zarasai virto Novoaleksand- 
rovsku, Mažeikiai - Muravjovu, 
Vaškai - Konstantinovu ir 1.1. 
Tada Lietuvoje atsirado vieto
vės Bykovo, Kopustino, Mali
novka (apie Užpalius), Alma
zov ka, Pucelovo, Puškarevo 
(prie Raguvos), Golubovka, Pe
rovs koj ė, Rozdestvenskojė (apie 
Ukmergę) ir 1.1. Įvesta rusiška 
trilypė asmens įvardijimo siste

ma (vantas, tėvavardis, pavar
dėj, imta rusiškai rašyti lietuvių 
asmenvardžius pvz. “Vincentas 
(Juozo sūnus) Pūkelis”.

Uždrausta lietuviška spau
da. Lietuviai buvo verčiami var
toti “graždanką”, kad ir malda
knygės juos rusintų ir atitrauk
tų nuo lenkų. Tačiau rezultatas 
- priešingas: spaudos draudi
mas padėjo ne rusinti, bet len
kinti.

Viešose vietose uždrausta 
lietuviškai kalbėti. Įstaigose ant 
sienų kabojo grėsmingi skelbi
mai: lietuviškai kalbėti griežtai 
draudžiama. Mokyklose moki
nius statydavo į kampą, klupdy
davo ant grindų už tai, kad pra
kalbo lietuviškai ir pan. Imta 
naudoti net specialią bausmę - 
metelingą (iškraipyta lot. nota 
lingua ‘kalbos žymė’). Taip va
dino mokinių baudžiamąją len
telę, kabinamą ant kaklo ir ne
šiojamą tam tikrą dienų skaičių 
(paprastai tol. kol sugaus kitą 
lietuviškai prakalbusį mokinį).

Rusinimo tikslais į ištremtų 
lietuvių vietas būdavo gabena
mi rusai kolonistai. _____

Nukelta į 3-ią psl.
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Partizanų kovų takais į Kovo 11-ąją
ANTANINA URMANAVICIENE

Vasario 27 d. sukako 60 metų nuo Panaros 
(Varėnos raj.) kautynių, kuriose su priešo kari
niais daliniais narsiai kovėsi Dainavos apygardos 
partizanų Šarūno būrys.

Žuvusiųjų partizanų bendražygiai, ryšinin
kai, artimieji, giminaičiai, politkaliniai, tremti
niai iš Alytaus, Druskininkų, Varėnos dalyvavo 
Liškiavos šventovėje šv. Mišiose, aukotose už 
laisvės kovotojus.

Vienui vieni
Partizanines Lietuvos kovas vertinant

KAZYS BLAŽEVIČIUS
Partizaninis karas Lietuvoje prasidėjo 1944 metų vasarą, 

vos tik Raudonoji armija peržengė rytinę Lietuvos sieną. Parti
zaniniam karui ruošėsi Įvairios vokiečių okupacijos metais susi
organizavusios pogrindžio organizacijos. Tarp jų tam labiausiai 
buvo pasiruošusi Lietuvos laisvės armija, kuri turėjo organizaci
jos branduolius visoje šalyje.

Lietuvos jaunimas patraukė Į miškus, vos tik okupantai pa
skelbė mobilizaciją į Raudonąją armiją. Miškuose jie jau rado 
gen. P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės karius, kurie su ginklais 
likviduojant rinktinę buvo pasitraukę Į miškus, LLA kovotojus 
“vanagus”, nemažai patriotų, kurie nesitraukė Į Vakarus, bet ry
žosi likti Tėvynėje, tikėdamiesi karui pasibaigus greitų politinių 
permainų. To tikėjimo priežastis buvo Atlanto charta.

Atlanto chartos pažadai pasipriešinimo dalyviams sudarė 
iliuziją, kad reikia tik kelis mėnesius išsilaikyti, ir istorinis teisin
gumas bus sugrąžintas. Deja, tuo metu nei pasipriešinimo orga
nizatoriai, nei paprasti dalyviai nežinojo, kad Jaltos ir Potsdamo 
konferencijose Lietuva buvo padovanota Stalinui.

Juozas Lukša savo knygoje Partizanai rašė: “Bandydami su
vokti artimiausios ateities tarptautinę politinių Įvykių raidą ir 
plėtotę, mes niekada negalėjome sutikti, kad Vakarai leistų rau
donajam Azijos siaubui sunaikinti Rytų ir Vidurio Europos tau
tas... Šventai tikėjome, kad laisvė ir žmogaus bei tautų teisės 
yra nedalomos, kaip tai buvo deklaruota Atlanto chartoje ar vė
liau tas pats pakartota daug kartų Įvairių iškilmingų konferenci
jų proga”. Laikui bėgant Vakarų valstybių politika Baltijos vals
tybių prievartinio užgrobimo nepripažinimo klausimu keitėsi. 
Antrojo pasaulinio karo pradžioje nepripažinimo politikos bu
vo laikomasi, o karui baigiantis tas nepripažinimas teliko tik 
simbolinis.

1945 m. liepos 17 - rugpjūčio 2 d.d. Potsdamo konferencijo
je minkštakūniai Vakarai kapituliavo ir patenkino beveik visus 
J. Stalino reikalavimus. Lietuvos laisvės viltį galutinai palaidojo 
Karaliaučiaus srities priskyrimas SSRS “laikinam” administra
vimui. Tikėjimas Atlanto chartos pažadais labai brangiai kaina
vo partizaniniam pasipriešinimui. Vakarams atsisakius savo pa
žadų, mūsų laisvės gynėjai liko vienui vieni prieš rūsčią realybę 
- galingą represinę sovietų mašiną, pasiryžusią ne tik nuslopin
ti ginkluotą pasipriešinimą, bet ir sunaikinti tautą, išdrįsusią ne
paklusti Kremliaus valdovams. Maskva niekada neužmiršo 1941 
m. birželio sukilimo, todėl ir leido nebaudžiamai siautėti oku
pacinei kariaunai.

Bene didžiausias komunizmo šmėklos siausmas visoje Lie
tuvoje vyko 1944 m. per šv. Kalėdas. Dzūkijoje - Klepočių, Liz
dų, Ryliškių, Druskininkų ir kituose kaimuose buvo žudomi, gy
vi deginami žmonės, deginamos jų sodybos. Vien tik Klepočiuo
se nužudyta 12 šio kaimo gyventojų, sudegintos 22 sodybos.

Skerdynės ir deginimas vyko visoje Lietuvoje: Girkalnio vis. 
nužudyta 30, Volungiškių km. (Šimkaičių vis.) - 18, Vilkijos 
valsčiaus kaimuose - 20 (iš jų 4 sudeginti) ir 1.1. Visi tie nusikal
timai žmoniškumui vyko A. Sniečkui palaiminus, su J. Paleckio, 
M. Gedvilo ir kt. Maskvos tarnų pritarimu.

Šiandien sunku patikėti, jog buvo laikai, kai beraščiam stri
bui buvo leidžiama nušauti laukuose dirbantį artoją ir sudegin
ti jo sodybą tik todėl, kad šis kažkuo neįtiko stribui. Kalbėti apie 
tai privalu, kad ateities kartos žinotų ne tik okupantų nusikalti
mus, bet ir “savųjų žygdarbius”.

Lietuvos partizanai su kaupu atliko pareigą Tėvynei. Lais
vės kovotojai sustabdė kolonizaciją, sužlugdė mobilizaciją į 
okupantų armiją ir tuo išgelbėjo tūkstančius jaunuolių nuo be
prasmiškos žūties. Ant Tėvynės laisvės aukuro sudėtos aukos 
nenuėjo veltui. Iš tūkstančių kankintų, gyvų degintų, pelkynuo
se, žvyrduobėse ir pakelės grioviuose pakastų Tėvynės motinos 
vaikų palaikų išaugo galinga Atgimimo dvasia, pakėlusi tautą 
žygiui į laisvę ir iš pamatų sudrebinusi blogio ir skurdo imperiją.

Panaros kautynių dalyvis partizanas Vytautas Nanartonis-Nainys, par
tizanas Kazimieras Savičius, Lietuvos Jono Žemaičio karo akademijos 
direktoriaus pavaduotojas Arūnas Dudavičius Ntr. A. Urmanavičienės

Kunigas pasakė gražų pamokslą, skirtą pa
aukojusiems jaunas gyvybes už Tėvynės nepri
klausomybę, už kentėjusius gulaguose, gimtinėn 
negrįžusius, už tremtinio dalią patyrusius.

Šugiedojusi Lietuvos himną, didžiulė minia 
iš šventovės patraukė į kapus.

Prie paminklo žuvusiems sužibo žvakutės, 
žiemos speigų nepaisydamos, pražydo padėtų 
gėlių puokštės. Išsirikiavo pabalusiais plaukais, 
bet pasitempę, žvalūs, kaip prieš daugelį metų, 
partizanų uniformom apsirengę, kovoję su oku
pantais, partizanai.

Tylos minute ir griausmingomis salvėmis pa
gerbti, laisvės aušros neišvydę, bet dėl jos žuvę. 
Kalbas pasakė partizanai Vytautas Nanartonis, 
Kazimieras Savičius, Kibyšių dainininkai daina
vo partizanų dainas.

Vienuolyno salėje, kurion iš kapinių susirin
ko žmonės, pagerbę žuvusius didvyrius, minėji
mas tęsėsi ir jam vadovavo Liškiavos vidurinės 
mokyklos istorijos mokytojas Kęstutis Gude- 
lionis.

Kalbėjo iš Vilniaus atvykęs svečias - Lietu
vos Jono Žemaičio karo akademijos direktoriaus 
pavaduotojas Arūnas Dudovičius. Kalbą baigė 
uždainavęs Oi ko nusižvengei... Jam pritarė pil
nutėlė salė susirinkusiųjų. v

Dainavos apygardos Šarūno būrio partiza
nas (vienintelis, sulaukęs šios dienos), Panaros 
mūšio dalyvis, papasakojo apie tą sunkią, nelygią 
partizanų kovą su priešininko reguliarios armi
jos daliniais, grįžtančiais nuo Berlyno Antrajam 
pasauliniam karui besibaigiant.

Vytautas Nanartonis-Nainys, Šarūno būrio 
partizanas, sakė, kad tą 1945 metų vasario 27 
dieną būryje buvo 120 vyrų. Būrys apsistojo
Kibyšių kaimo pakrašty, netoli 
nuo Merkinės-Leipalingio plen
to. Žvalgybon buvo pasiųsti 
ryšininkai. Jų pastebėtus du 
vyrus ir dvi moteris sargyba 
atvedė į Šarūno būrio štabą. 
Būrio vadas Mykolas Lu- 
košiūnas-Lukošius ir skyriaus 
vadas Juozas Slauta-Aušra at
vestus ištardę, nežinojo juos 
esant rusų karinio sugedusio 
lėktuvo įgulos nariais. Jie ėjo 
Merkinėn, tikėdamiesi rasti pa
galbos lėktuvo remontui. Vadai, 
įsitikinę, kad suimtieji ne enka
vedistai ir ne stribai, juos pa
leido.

Atsargumo dėlei būrys per
sikėlė Panaron. Paleistieji, at
vykę Merkinėn, pranešė NKVD 
daliniui, kad juos buvo sulaikęs 
didelis partizanų būrys. Merki
nėn enkavedistams pagelbėti at
vyko papildomos pajėgos iš Aly
taus, Druskininkų ir Varėnos. 
Apie 9 vai. žvalgai pranešė, kad 
nuo Merkinės atvažiuoja priešo 
daliniai.

Labai nepatogioje vietoje, 
tiesiog laukuose atsidūrusiems 
partizanams, nespėjusiems pri
artėti prie miško, vadas įsakė,

priešui priartėjus, pasiruošti užimti nurodytas 
pozicijas. _

Mūšis prasidėjo lygioj vietoj. Partizanai, 
ginkluoti 17 kulkosvaidžių ir šautuvais, tikėjosi, 
kad rusai pasitrauks. Kautynės truko valandas. 
Partizanams gelbėjo akmenų krūvos. Didėjan
čios priešo pajėgos bandė partizanus apsupti. 
Vadas įsakė atsišaudant trauktis Vilkiautinio 
kaimo pusėn, arčiau Žaliamiškio. Atsileidusi že
mė labai trukdė. Kojos klimpo. Griuvinėjant la

bai reikėjo saugot ginklus, nes 
patekę purvynam galėjo sugesti. 
Vadas griežtai įsakė nei 
žuvusiųjų, nei sužeistų nepalikti. 
Tokiomis sąlygomis buvo neša
mi du žuvę, vienas sužeistas par
tizanas.

Artėjant prie Žaliamiškio pa
sigirdo kulkosvaidžių tratėji
mas. Šarūniečiams į pagalbą at
skubėjo, ryšininkui žinią gavęs 
Šventežerio skrajojantis partiza
nų būrys. Vadovaujant vadui 
Karveliui šis būrys neleido prie
šui apsupti Šarūno kovotojų. 
Temstant, šaudymams pritilus, 
partizanai susirinko Vilkiauti
nio kaimo gale, Liškiavo ežero 
pakrantėje. Nelygioje kovoje su 
okupantu šešis savo ginklo bro
lius, paaukojusius savo gyvybes 
už laisvę, Šarūno būrio parti
zanai palaidojo Žaliamiškyje.

Šventežeriškiai savo žuvusįjį išsivežė. Žuvo sep
tyni partizanai, jų tarpe ir būrio vadas.

Kiek Panaros kautynėse žuvo priešininkų, 
niekas pasakyti negali; Maskvai pranešta, kad 
daug “banditų” sunaikinta. Rusų mašinos stovė
jo ant plento išrikiuotos. Žuvusius savo karius 
rinko patys rusai. Į mašinas vežimais vežė atvary
ti žmonės.

Nusikamavę, išvargę, paryčiais eglėšakių pa
talėlius pasikloję, sargybai budint, laisvės gynėjai 
užmigo giliu miegu. Apie 11 vai. sargybiniai pri
žadinę, pranešė, kad rusai, šukuodami mišką, ėję 
partizanų pėdomis, pastebėję Ricieliuose gink
luotus vyrus. Pagalvoję, kad tai partizanai, pra
dėjo atakuoti. O iš tikrųjų buvo atvykęs Leipa
lingio stribų būrys iš valstiečių duoklių rinkti. 
Stribai pamanę, kad juos puola partizanai, persi
rengę rusiškom uniformom. Žuvo beveik visas 
stribų būrys, su jais buvęs prokuroras.

Panaros mūšis partizanų kovų istorijoj įrašy
tas kaip vienas iš didesnių Dzūkijoj partizanų 
kautynių.

Varėnos raj. Politkalinių-tremtinių vadovas 
Vytautas Kaziulionis gyrė Varėnos vidurinių mo
kyklų vyresniųjų klasių moksleivius, besidomin
čius partizanų kovomis už laisvę ir nepriklauso
mybę. Jaunieji puikiai suvokia, kad be partizanų 
paaukotų gyvybių, pralieto kraujo ir kančių var
giai šiandieną sulauktume Kovo 11-osios, mūsų 
Tėvynės nepriklausomybės atkūrimo 15-ųjų me
tinių. Į Kovo 11-ąją vedė partizanų takai.

Kaip prieš 60 metų skambėjo gyvos partiza
nų dainos, gimusios partizanų žeminėse, kurias 
labai gražiai dainavo Alytaus, Druskininkų, 
Kibyšių, Varėnos dainininkų ąnsambliai.

Kibyšių kaimo žmonės (Varėnos raj.) dainuoja partizanines dainas ka
pinėse prie žuvusiųjų partizanų paminklo Liškiavoje

Nuotr. A. Urmanavičienės

Panaros mūšio 60-mečio paminėjimo dalyviai. Priekyje - politkalinys, 
tremtinys mokytojas iš Druskininkų Stasys Volungevičius

Nuotr. A. Urmanavičienės

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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“Tėvynės sąjungos” Toronto skyriaus pirm. K. Manglicas Įteikė Kovo 11-ios minėjimo kalbėto
jui seimo nariui J. Dautartui prisiminimo dovanėlę kovo 20 d. Įvykusiame minėjime 
Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. E. Čuplinsko

iii SAVAITE LIETUVOJE

Lietuvių tautos...
Atkelta jš Lmo psL

Prievarta uždarinėjamos bažnyčios (prisi
minkime Kražių skerdynes!), steigiamos stačiati
kių cerkvės. Mažojoje Lietuvoje vyko brutali 
germanizacija...

Apie visa tai, kaip tada buvo naikinama lie
tuvių tauta, jos kultūra bei kalba, skaitytojas gali 
daugiau sužinoti paskaitęs šios knygos autoriaus 
Lietuviu kalbos istorijos IV tomą (p. 13-21, 64- 
109, 301-318).

Pagaliau prasidėjo tautinis atgimimas. Pra
bilo vidinės tautos jėgos, savisaugos instinktas. 
Reikia stebėtis: iš kur išnykstančioje tautoje ra
dosi tiek ryžto, jėgų, atkaklumo ir sumanumo? 
Amžiais slavinta ir lenkinta lietuvių liaudis per 
palyginti trumpą laiką tapo susipratusi tauta, pa
siryžusi nenusilenkti pražūtingoms trijų galingų 
erelių - rusų, lenkų ir vokiečių - užmačioms. 
Įvyko stebuklas, anot Mykolo Biržiškos, “di
džiausia revoliucija pasaulyje”. Tauta nepanoro 
išnykti! Stengėsi išsaugoti protėvių kalbą. Vals
tiečiai steigė slaptas lietuviškas mokyklėles, tėvų 
išlaikomi “daraktoriai” (iškraipytas žodis direk
torius} padieniui kėlėsi iš sodybos Į sodybą kartu 
su savo mokiniais ir mokė, švietė tautą... Iš “var
go mokyklos” gimė lietuviškasis švietimas, mai
tintas knygnešių aprūpinama draudžiamąja 
spauda. Sunkiomis sąlygomis formavosi bendri
nė lietuvių kalba. Pagaliau buvo išsikovotas 
spaudos draudimo panaikinimas, ateita prie Va
sario 16-osios (plačiau žr. Zinkevičius Liet. kalb. 
ist. V 10-88).

Laisvę atgavusi lietuvių tauta ir kalba greit 
atkuto. Sustabdytas nutautinimas. Nemaža dalis 
lietuvių grįžo prie protėvių kalbos. Jos vartojimo 
sfera išsiplėtė: gimtoji kalba tapo administraci
jos Įstaigų, kariuomenės, visų pakopų mokyklų - 
nuo pradinės iki aukštosios - kalba. Sukurta 
gausi lietuviška spauda, turtinga grožinė ir 
mokslinė literatūra. Pirmą kartą savo ilgaamžėje 
istorijoje lietuvių kalba tapo valstybinė (šių laikų 
prasme). Ji sparčiai tobulėjo. Kilo jos kultūra: 
sumaniai tvarkyta rašyba, norminta tartis, kirčia
vimas, morfologija, sintaksė, žodynas, ypač ter
minologija. Atsirado funkcinės kalbos atmainos 
(plačiau žr. Zinkevičius Liet. kalb. ist. V 182- 
222, 262-299).

Deja, trečdalis etninių lietuvių žemių su sos
tine Vilniumi buvo Lenkijos okupuotos. Ten ne
leista lietuvių kalbai ne tik atkusti, bet ji ir toliau 
buvo slopinama, paspartintai naikinama. Dau
gybė lietuvių nutautinta. Vakarų Lietuvoje to
liau tęstas mažlietuvių vokietinimas, ypač Kara
liaučiaus krašte, anapus Nemuno... (Zinkevičius 
Liet. kalb. ist. V 222-253).

Antrasis pasaulinis karas atnešė baisias oku
pacijas ir naujų vargų. Prasidėjo prievartinis Lie
tuvos prijungimas prie Stalino imperijos. Brutali 
krašto sovietizacija. Žemės ūkio kolektyvizacija. 
Vyko tautos rezistencija. Bolševikinis teroras: la
geriai ir gyventojų trėmimas, tautos elito naiki
nimas. Melas ir demagogija. Atskyrimas nuo 
laisvojo pasaulio. Lietuvių kalbos vartojimo sfe
ros nuolatinis siaurinimas, valstybinės kalbos 
statuso netekimas. Pagaliau - dvikalbystė ir rusi
fikacija. Visa tai sudarė sąlygas lietuvių kalbos 
darkymui, jos sparčiam degradavimui, ypač šne
kamosios kalbos, nes rašomoji didelėmis kalbi
ninkų ir šviesuomenės pastangomis buvo toliau

puoselėjama. Labiausiai lietuviai nukentėjo am
žiais nutautinamoje Pietryčių Lietuvoje, kurią iš
tiko naujas smūgis - stalininė polonizacija, pa
naikinusi beveik visas lietuviškas mokyklas. Ten 
vyko beatodairis ir brutalus lietuvių lenkinimas, 
gudinimas, taip pat rusifikacija. Lietuvių kalbos 
ploto vakarų pakraščiuose - baisus mažlietuvių 
genocidas, Karaliaučiaus krašto kolonizavimas, 
rusiškų vietovardžių Įvedimas, net hidronimų 
pakeitimas rusiškais, ko iki tol pasaulyje turbūt 
dar nėra buvę (plačiau žr. Zinkevičius Liet. kalb. 
ist. VI 19-130, 148-167).

Lietuvių tautą ir kalbą nuo pražūties išgel
bėjo išsivaduojamasis Sąjūdis ir nepriklausomy
bės atkūrimas 1990 m. Lietuvių kalba vėl atgavo 
jai savo žemėje priklausančią teisę - valstybinės 
kalbos statusą. Jokia valstybė neįsivaizduojama 
be valstybinės kalbos. Tauta ir kalba visąlaik ėjo 
kartu, abi buvo persekiojamos, naikinamos. To
dėl Kovo 11-osios aktas ir nepriklausomybės 
įtvirtinimas - tai buvo šventas darbas kiekvie
nam lietuviui (Zinkevičius Liet. kalb. ist. VI 312- 
338).

Nebuvo lengvas grįžimas į laisvę - sąlygų 
natūraliai lietuvių kalbos raidai ir tautos augi
mui sudarymas, ypač turint galvoje priešų pink
les. Prisiminkime pražūtingą lenkų autonomi
ninkų veiklą Pietryčių Lietuvoje, kitas ano meto 
bėdas (Zinkevičius Liet. kalb. ist. VI 338-371). 
Tačiau nugalėdama sunkumus lietuvių tauta, 
kaip ir jos kalba, pamažu kratėsi svetimųjų ap
našų, vėl pasuko natūralios raidos kryptimi. Tai 
- svarbiausia. Tautos, kaip ir jos kalbos, ligos ne
greit išgydomos, juoba kad per tarpukario laisvo 
gyvenimo dvidešimtmetį ne visos šimtmečių 
vergovės žaizdos buvo užsitraukusios, kai kurios 
dar tebepūliuoja...

Dabar intensyviai gydomos mūsų tautai ir 
kalbai okupacijų padarytos žaizdos. Tai vyksta iš 
lėto. Kas pagadinta šimtmečiais, to per kelerius 
metus nepataisysi. Bent daugumos svetimųjų 
apnašų lietuvių tauta nusikratys galbūt tik jau
nosios kartos, išaugusios nepriklausomoje Lie
tuvoje, pastangomis. Todėl ir kalbos kultūros 
darbas dabar yra toks sudėtingas, reikalaująs 
daug kantrybės, pasiryžimo, sutelktų visos tautos 
jėgų. (Lietuvių tautos kilmė, 2005 m.)

Miesto aikštelė žiemą priešais Šv. Onos 
šventovę Vilniuje Nuotr. T. Vyšniausko

Narystės metinės
Kovo 29 d. Lietuvos sei

me vyko iškilmingas posėdis 
pirmosioms Lietuvos narystės 
ŠAS (NATO) metinėms pa
minėti. Kaip praneša LGTIC, 
kalbėjusieji per posėdį pabrė
žė Lietuvos pasiekimus - dar 
prieš narystę prasidėjusį daly- 

| vavimą misijose Afganistane, 
Irake, Kosove, Gruzijoje, 
Bosnijoje ir Hercegovinoje, 
kur tarnauja maždaug 260 
Lietuvos karių. Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas 
pažymėjo, kad Lietuva dar 
niekada nėra turėjusi tokių 
saugumo garantijų, kokias 
turi šiandien. Taip pat stoji- 

j mas į ŠAS suteikė postūmį 
; Lietuvos ekonomikai.

Užsienio reikalų ministe- 
ris Antanas Valionis teigė, jog 
saugumui užtikrinti krašto ap
saugai reikia deramo finansa- 

i vimo, stiprinančio valstybės 
į gebėjimus dalyvauti tarptauti- 
Į nėse misijose ir įvertinančio 

Lietuvos interesus atitinkan
čios užsienio politikos porei
kius. Reikėtų dar užbaigti ir 
“Vilniaus dešimtuko” darbus.

Dar nesaugu
Politologo Antano Kula

kausko nuomone, būtina už
kirsti kelią Rusijai daryti įtaką 
Lietuvai per švietimo sistemą. 
Kalbėdamas Lietuvos narvs- v •'

i tės SAS-goje metinėms skirta- 
, me seimo posėdyje, jis teigė, 

jog saugumas priklauso ne tik 
nuo išorės veiksnių, bet ir nuo 
vidaus ekonominės, sociali
nės, mokslo, kultūros ir švieti
mo politikos. Lietuvoje dar ne 
viskas gerai, jeigu, 92 policijos 
pareigūnai studijuoja Rusijos 
aukštosiose mokykose, dar 
beveik dvigubai tiek policijos 
pareigūnų yra baigę tokias 
institucijas Maskvoje ir Kara
liaučiuje. “Daugiau negu 
keista, jog pirmiausia žinias- 
klaidai, o ne atsakingiems pa
reigūnams užkliūna, kad ke- 

į lios dešimtys mūsų pasienie
čių ir muitininkų savo kvalifi
kaciją bando kelti ar teisinin
ko diplomo siekia studijuoda
mi neaiškiais keliais ir anaip
tol ne euroatlantinėse integ
racijos šalininkų Įsteigtose 
mokyklose”. Politologo ma
nymu, tai netoleruotina ir gai
la, kad dėl įtakingų interesų 

1 grupių poveikio ir politikų 
j trumparegystės veiksmingos 
Į reformos policijoje įstrigo.

Prezidentas Taline
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus kovo 29 d. daly
vavo Taline vykusiuose Balti
jos valstybių įstojimo į ŠAS 
pirmųjų metinių sukakties mi
nėjimo renginiuose. Su Esti- 

• jos prezidentu Arnold Ruutel 
vyko pasitarimai apie JAV 
prezidento George Bush būsi
mą vizitą į Baltijos valstybes ir 
kitais klausimais. Latvijos va
dovė Vaira Vykė-Freiberga 
atsisakė dalyvauti Baltijos 
prezidentų susitikime.

V. Adamkaus teigimu, 
Baltijos valstybių bendradar
biavimas ir toliau išliks, ne
paisant V. Vikė-Freibergos 
nutarimo vykti Į pergalės 60- 
mečio iškilmes Maskvoje. 
Kaip praneša LGTIC, jis iš
reiškė džiaugsmą, kad į minė
jimą nusprendė nevykti ir Uk
rainos prezidentas Viktoras 
Juščenka.

Dauguma — už Adamkų
ELTA ir Lietuvos-Didžio- 

sios Britanijos rinkos ir viešo
sios nuomonės tyrimų firmos 
“Baltijos tyrimai” apklausos 
duomenimis, kovo mėnesį pa
lankiausiai Lietuvos gyvento
jai vertino Valdą Adamkų 
(72%), Vytautą Grigaravičių 
(66%) ir Viliją Blinkevičiūtę 
(65%). Iš 24 sąraše pateiktų 
visuomenės veikėjų nepalan
kiausiai įvertintas Vytautas 
Landsbergis. Labiausiai page
rėjo pasitikėjimas seimo pir
mininku Artūru Paulausku 
(6%). Prezidentą palankiau 
negu kitus vertino jaunimas 
iki 30 metų, didmiesčių gy
ventojai, dešiniųjų pažiūrų 
rinkėjai.

Vertinant V. Adamkaus 
sprendimą nevykti į Pergalės 
dienos minėjimą Maskvoje 
gegužės 9 d., 44% apklaustųjų 
nepritarė tokiam sprendimui, 
42% apklaustųjų pritarė jo 
sprendimui - 17% visiškai pri
tarė ir 25% greičiau pritarė, o 
visiškai nepritarė 15% res
pondentų. Išviso 14% neturė
jo nuomonės šiuo klausimu. J 
Sprendimą nevykti labiausiai 
palaikė jaunimas iki 30 metų 
- (50% jų pritarė ir tik 29% 
nepritarė), labiau nepritarė 
vyresni negu 50 metų - 50% 
nepritarė, 36% pritarė.

Nauja komisija
Kovo 31d. Seimas sudarė 

laikinąją komisiją, kuri tirs, 
kas nutekino slaptą informa
ciją iš KGB rezervo veiklą sei
me tyrusios komisijos. Tiriant 
KGB rezervo veiklą žinia- 
sklaidoje pasirodė komisijai 
pateiktas slaptas dokumentas. 
Vyksta tyrimas Valstybės sau- : 
gurno departamente. Kaip 
praneša DELFI, įtarimų šešė
lis krenta ant socialdemokra
to Algimanto Salamakino, ' 
kuris vienintelis tyrimui nepa
teikė savo dokumento kopi- I 
jos, sakydamas, kad ją sunai- j 
kino. Komisija per mėnesi 
seimui turės pateikti siūly- i 
mus, kaip atsižvelgiant į tyri
mo metu išaiškėjusias aplin- Į 
kybes, reaguoti i dokumento 
paviešinimo faktą.

Lėšos iš rezervo
Iš vyriausybės rezervo ko

vo 24 d. paskirta 360,000 litų 
Užsienio reikalų ir Kultūros 
ministerijoms, Valstybiniam 
dramos teatrui, Vilniaus Ge
dimino technikos universiteto 
chorui ir kitoms institucijoms j 
bei organizacijoms. Užsienio ; 
reikalų ministerijai skirta I 
215,000 litų, iš jų - 175,000 Ii- | 
tų Lietuvos išlaidoms ŠAS į 
(NATO) Irako saugumo pajė- j 
gų mokymo misijai.

Iš valstybės biudžeto lėšų ; 
nutarta skirti 2.85 mln. litų Į 
septynioms Lietuvos religi- j 
nėms bendruomenėms, bend
rijoms ir centrams. Lietuvos 
vyskupų konferencijai skirta 
2.6 mln. litų, Lietuvos stačiati
kių arkivyskupijai - 144,000 li
tų. Lietuvos sentikių Bažny
čios Aukščiausiajai tarybai - 
35,600 litų., Lietuvos evange
likų liuteronų bažnyčios kon
sistorijai - 28.600 litų, Lietu
vos musulmonų sunitų dvasi
niam centrui - Muftiatui - 
12,700 litų, Šv. Juozapato Ba
zilijonų ordino vienuolynui - 
10,300 litų, Lietuvos karaimų 
religinei bendruomenei - 
10,200 litų. RSJ
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ALDONA 
KALINAUSKIENĖ

Netoli Marijampolės, Avi- 
kilų kaime, įsikūrę "Vaiko tė
viškės namai” netrukus švęs 
aštuntąjį savo gimtadienį. 
Nors didelės metų gausos ir 
nėra, tačiau šios bendruome
nės gyvenimas pilnas įvairiau
sių įvykių, o dažnai ir sudėtin
gas. Pagal Vakarų Europos 
standartus sukurta unikali 
vaikų globos įstaiga yra viena 
iš dviejų Lietuvos labdaros ir 
paramos fondo “Vaiko tėviš
kės namai” remiamų organi
zacijų. Antroji - “Vaiko tėviš
kės namų šeimynos” - 1992 m. 
buvo įsteigta Kaune. Nuo 
2003 m. pabaigos dėl tų pačių 
gyvenimiškų sudėtingumų 
“Vaiko tėviškės namai” 
perduoti globoti Vilkaviškio 
vyskupijai, kuriai dabar tenka 
nešti didžiausią globos rūpes
čių naštą.

Monsinjoras Vytautas Kazlauskas, “Vaiko tėviškės namų” 
steigėjas

Pagrindinis Labdaros ir 
paramos fondo “Vaiko tėviš
kės namai” (VTN) veiklos 
principas yra padėti tėvų ne
tekusiems ir likimo valiai pa
liktiems vaikams, sudarant 
jiems tinkamas gyvenimo bei 
ugdymo sąlygas. Tuo tikslu 
“Vaiko tėviškės namuose” yra 
sukurtos beglobių vaikų ir 
našlaičių šeimynos, kur vaikas 
randa tai, ko yra netekęs - 
motinišką rūpestį, namų jau
kumą ir šilumą. Tokiose šei
mynose drauge gali įsikurti ir 
tikri broliai bei seserys, o su 
jais kartu gyvena mama-auk- 
lėtoja bei jai padedanti teta. 
Tokia “Vaiko tėviškės namų” 
globos bei ugdymo sistema la
bai palankiai vertinama ir Lie
tuvos, ir užsienio specialistų.* * *

Viešosios įstaigos “Vaiko 
tėviškės namai” kūrimosi pra
džia siekia 1990 m., kai Aviki-

Kad ašaros greičiau išdžiūtų...
6£Vaiko tėviškės namai” prie Marijampolės

lų kaime esančioje mons. 
prof. dr. Vytauto Kazlausko 
tėviškėje apsigyveno pirmieji 
našlaičiai. Po dvejų metų, 
1992-aisiais, Vilkaviškio vys
kupas Juozas Žemaitis, MIC, 
pašventino pirmųjų trijų na
melių pamatus. Oficialiai šie 
globos namai buvo atidaryti 
1997 m. birželio 21 d. Iš viso 
kaimelis susideda iš 15 šeimy
ninių namų, kurie pastatyti 
užsienio lietuvių, Italijos vers
lininkų, Brescia (Italija) vys
kupijos “Caritas” ir kitų už
sieniečių lėšomis.

Sunku būtų išvardinti vi
sus geradarius ir globėjus, ku
rie per tuos metus vienaip ar 
kitaip padėjo “Vaiko tėviškės 
namams”. Šių namų direkto

rius Vytautas Šulinskas su pa
garba mini Kanados Lietuvių 
katalikių moterų draugiją, ku
ri surenka nemažą dalį būtinų 
lėšų, reikalingų globos namų 
išlaikymui. Finansinės para
mos sulaukiama ir iš Mari
jampolės savivaldybės; sporti
niu inventoriumi, buitiniais 
prietaisais, namų apyvokos 
daiktais, drabužiais bei avaly
ne paremia kai kurios vietinės 
firmos, organizacijos bei pa
vieniai asmenys.* * *

Šiuo metu “Vaiko tėviš
kės namuose” gyvena 95 glo
botiniai iš Marijampolės, 
Kazlų Rūdos, Kauno, Kalva
rijos savivaldybių. Juos prižiū
ri dešimt mamų-auklėtojų, 
kurioms padeda tiek pat tetų. 
Be jų ir direktoriaus, dar yra 
keletas kitų darbuotojų, pri
žiūrinčių administracijos bei 
ūkinę veiklą. Paklaustas, kas 

labiausiai šių globos namų 
kasdienybėje džiugina, direk
torius Vytautas Šulinskas pir
miausia ir pamini čia besidar
buojančių žmonių pasiaukoji
mą, meilę ir rūpestį. Nors ir 
gaudami minimalius atlygini
mus, jie savo globotiniams ati
duoda tikrai neįkainojamas 
vertybes. Liūdna, pasak Vy
tauto Šulinsko, yra tai, kad 
kasmet globos reikalingų vai
kų daugėja, jų amžius jaunėja. 
O baisiausia - kad pas juos pa- 
kliūvantys vaikai jau yra išgy
venę labai skaudžių akimirkų, 
patyrę ir smurto, ir nepritek
lių. Dramatiški likimai juos 
paženklinę giliomis žymėmis, 
tad norint jas bent šiek tiek 
užgydyti, pastangų reikia įdėti 
labai daug. Direktoriaus nuo
mone, “Vaiko tėviškės na
muose” labai praverstų ir psi
chologo, papildomo sociali
nio darbuotojo, naktinių auk
lėtojų paslaugos, tačiau tokių 
etatų įsteigti dėl lėšų trūkumo 
nėra galima. O be profesiona
lios pagalbos padėti asocialio
se šeimose gyvenusiems ir iš 
ten ištrukusiems vaikams yra 
labai sunku.

Kiekvienas šioje globos 
įstaigoje dirbantis suaugęs 
žmogus stengiasi perteikti 
vaikams pačią paprasčiausią 
žmogiškąją patirtį, moko ele
mentariausių dalykų, kaip 
kad šeimose tėvai moko savo 
tikruosius vaikus. Labai svei
kas ir sveikintinas būdas la
vinti globotinių sugebėjimus 
yra patys elementariausi dar
bai ir darbeliai, pritaikyti bet 
kokio amžiaus vaikams. “Vai
ko tėviškės namų” kaimelis 
turi šiek tiek dirbamos žemės, 
4 karves, prižiūri 3 šiltnamius, 
šalia kiekvieno namo yra ne
didelis plotelis darželiui. 
Įtraukiant vaikus į visus šiuos 
smulkius darbelius stengia
masi, kad jie pasiruoštų savo 
pačių gyvenimui, ugdytų atsa
komybės jausmą, kantrybę, 
mokytųsi padėti vieni kitiems.

Kad auklėtiniai visapusiš
kai lavintųsi, kaimelyje veikia 
kompiuterių klasė, įvairūs bū
reliai, tačiau dar aktyvesniam 
ir pilnesniam vaikų užimtu
mui labai trūksta įvairaus in
ventoriaus - ypač sportinio - 
nes augantis jaunimas noriai 
ir aktyviai sportuoja. Krepši
nio komanda rajoninėse bei 
miesto varžybose nuolat būna 
tarp pirmaujančių. Pavyz
džiui, “Vaiko tėviškės namų” 

krepšininkai tapo nugalėto
jais 2004 m. lapkričio 19-20 d. 
Marijampolėje vykusio Vilka
viškio vyskupijos jaunimo 
krepšinio turnyro, baigmėje 
įveikę pernykščius čempionus 
iš Alytaus Sv. Benedikto vidu
rinės mokyklos.

“Vaiko tėviškės namų” organizacijos nameliai, kuriuose kaip 
tėvų namuose gyvena beglobiai vaikai. Tokių namukų yra 12

Ar neplanuojama šį kai
melį plėsti ir jame įkurdinti 
dar daugiau vaikų? Direkto
rius sako, jog tokia perspekty
va nėra numatyta, nes apgy
vendinti didelį būrį globoja
mų vaikų vienoje vietoje nėra 
idealiausias variantas. Žino
ma, geriausiai būtų, jei jokių 
globos namų išvis niekam ne
reikėtų statyti, o vaikai gyven
tų tikrose šeimose, kur yra 
mama ir tėtis, bet ne direkto
rius. Tačiau šiandieną yra 
taip, kaip yra. Ir laimė, kad 
tokiems likimo nuskriaus
tiems vaikams tas pats likimas 
atsiunčia ir gerus, nuoširdžius 
žmones. Nesvarbu, kad sveti
mus. Svarbiausia, kad yra su 
kuo pasidalinti savo džiaugs
mu, nors jis ir mažas būtų, yra 
kam ant peties nuliūdusią gal
vą padėti. Tik geros valios 
žmonių ir rūpestingų organi
zacijų dėka globojamų vaikų 
gyvenimuose dažniau būna 

“Vaiko tėviškės namų” gyventojai linksmoje nuotaikoje

šviesių akimirkų ir ašaros 
greičiau išdžiūsta.

* * *
Siekdama išsaugoti Mari

jampolės “Vaiko tėviškės na
mų ” Avikiluose tolimesnį gyva
vimą bei jų katalikišką dvasią, 
Vilkaviškio vyskupija daugiau 
nei prieš metus perėmė jų globą. 
Galime pasidžiaugti tuo, jog 
nuo pat šių namų Avikiluose 
įsikūrimo, jų globotiniams buvo 
teikiamas katalikiškas auklėji

mas, vyko glaudus bendradar
biavimas su mūsų vyskupijos 
kunigais. Šiuo metu Marijam
polės “Vaiko tėviškės namų” 
kapeliono pareigas eina Kros
nos parapijos klebonas kun. 
Virginijus Gražulevičius.

Esame labai dėkingi vi
siems geradariams, padedan
tiems pakelti sunkią finansinę 
šių namų išlaikymo naštą. Jūsų 
nuoširdi krikščioniška meilė, 
kuri pasireiškia konkrečia pa
galba globos netekusiems vai
kams, mus visus dar labiau pa
skatina tarnauti vieni kitiems 
Kristaus dvasioje. Visur ir visa
da Jus telaimina gerasis Vieš
pats!

Vilkaviškio vyskupijos kurija
P.S. Visas aukas galima per

siųsti šiuo adresu: A. Sungailienė, 
1 Aberfoyie Cr., Suite 1106, Toron
to, ON M8X 2X8, tel. 416-237- 
1761 arba deponuoti į šias banke
lių sąskaitas: VAIKO TĖVIŠKĖS 
NAMAI Prisikėlimo kredito ko
operatyve 1614881, “Parama” - 
10232.

M I N I ATI U R OS

Dvi knygos
Maištauja mintys. Jos rado jaukų 

ir šiltą prieglobstį. Ant mano stalo J. 
Biliūno Liūdna pasaka ir S. Pranskūno 
Aitvaras. Nuolatos skaitau J. Biliūno 
Pakeleivingus. Nežinau ką aš dar taip 
nuoširdžiai galiu mylėti? O gal? Atver
čiu gerbiamo kunigo S. Pranckūno 
knygos titulinį puslapį. Jame žodžiai: 
“Atviras vakarų tylai. Salvijus”. Akys 
glosto širdimi rašytus žodžius. Gera...

Senatvė
Šventą paveikslėlį ir seną spintą 

įsimylėjo voratinklis. Jis audžia įvai
riausiais raštais. Įsimylėjo voras se
natvę. Taip ir lieka jaunystė tik gražus 
prisiminimas. Liūdnoka...

Laiškas Laimei
Sūrus vanduo plauna mano veidą. 

Saulėje blizga nusėdę kristalai. Akimis 
ganau debesis ir nusprendžiu parašyti 
laišką Laimei. Nieko jos neprašysiu. 
Mano tikslai visuomet gražūs. Pagal 
etiketą, manau reikia padėkoti, kad 
aplankė, vizitas buvo šiltas ir malonus. 
Ir su pagarba...

O jeigu nelaimė? Ji niekada neuž
miršta žmogaus adreso. Tik žmogus 
nežino kada ji ateis? Viskas laikina. Aš 
vis dėlto parašiau nuoširdų laišką 
Laimei...

Reda Kiseiytė, 
Rokiškio “Romuvos” gimnazijos 

bibliotekos vedėja

Likimo vygėj 
kūdikystė krykštė. 
Likimo soduose 
jaunystės žiedlapiai byrėjo, 
vėliau - saldžiausių 
meilės uogų vėriniai... 
Koks skonis!
Lyg Dievo dovana.
Ir vygė supama, 
ir vyšnių kerintis raudonis, 
ir tie likimo žingsniai — 
mano pasaulis, 
mano sielos daina.
Einu, gyvenimą vejuos.

Einu, gyvenimą vejuos...
Čia žolės šypseną randu, 
čia - lietaus žingsnių aidą; 
tai medžio sapnas žavi 
nakties tylos kalboj;
tai paukščiai gaidas rašo 
saulėtekio ugny;
žuvys srovių sidabrą pilsto 
skambindamos pelekais...
O kas gi man beliko, 
jei mintys pabiro 
iš laiko rėčio?
Ar spėsiu surinkti?

J. Marcinkevičienė
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STASYS DALIUS
Tęsinys iš 13 nr.

Ižd. S. Dalius savo prane
šime pažymėjo, kad Talkos ko
operatyvas per 50 metų savo 
nariams išmokėjo palūkanų už 
laikomus įvairius indėlius 50. 
59 mln. dol., o kredito komite
tas leido išduoti 240.6 mln. 
dol. paskolų. Lietuviškiems 
reikalams atiduota didžiulė 
duoklė - 0.888 mln. dol.

Per 50 metų kooperatyvas 
Talka išaugo. Pirmaisiais dar
bo metais turėjo tik 95 narius 
su 10,000 dol. kapitalo, o 2004 
m. užbaigė su 50.73 mln. dol. 
balansu ir 1590 narių. Per 50 
m. mirė 701 Talkos narys. Ko
operatyvo metinis paaugimas 
yra 2.75 mln. dol. daugiau arba 
5.73%. Narių indėliai įvairiose 
sąskaitose padidėjo iki 46.3 
mln. dol. arba 5.88% daugiau 
negu 2003 m. Vieno nario in
dėlių vidurkis yra $29,161.

Nariams išduotos įvairios 
paskolos sudaro 42.7 mln. dol. 
Metinis paskolų išdavimas pa
didėjo 4.85 mln. dol. arba 
12.8% daugiau negu 2003 m. 
buvo išduota. Išduotos na
riams paskolos sudaro 84.29% 
nuo viso turimo kapitalo. Na
rių skolininkų turėjome 435, o 
jų paskolų vidurkis buvo $98, 
320. Per praeitus metus blogų 
neišieškomų paskolų nebuvo, 
visos paskolos buvo saugiai 
išduotos.

Talka turėjo per 2004 m.

Arti milijono dolerių lietuvybei
Šauniai paminėta Hamiltono kooperatyvo TALKA 50 metų veiklos sukaktis

pajamų $2,390,240 ir išlaidų 
$2,280,857. Didžiausią išlaidų 
dalį sudarė nariams taupyto- 
jams išmokėtos palūkanos už 
indėlius $1,113,824. Papildo
mai prie to nariams išmokėta 
taupytojams Tl°7o prie gautų 
per metus palūkanų ir skoli
ninkams 12% prie per metus 
sumokėtų procentų. Tai suda
rė $392,728 ir priedo pridėta 
po du patronage Šerus - $9, 
500. Tuo būdu nariams iš viso 
išmokėta $1,586,052 arba 66. 
35% nuo visų gautų pajamų.

Tarnautojų algoms su pen
sija ir draudimais išmokėta 
$277,555 arba 11.61% nuo visų 
gautų pajamų. Valdybai ir kre
dito komitetui išmokėta $27, 
290 arba 1.14% nuo visų gautų 
pajamų. Gautas metinis 2004 
m. pelnas $87,867.

Tokiu būdu per 2004 m. 
gautos pajamos pasiskirsto iš
laidų atžvilgiu maždaug tokiu 
santykiu: nariams išmokėta 
66.5%, administracijos ir na
mo išlaidos 14.45%, tarnauto
jams algos 11.61%, valdybai ir 
kredito komitetui 1.14%, pa
skirtos aukos 1.85%, mokes
čiai 1.26%, gautas pelnas 3.67%.

Apmokėjus nariams ir vi
sas kitas išlaidas, Talkos valdy
ba dalį gauto pelno paskyrė 

lietuviškiems reikalams pa
remti. Tam tikslui paskirta ir 
išmokėta $44,450 šiems atski
riems vienetams: $5,000 spor
to klubui “Kovas” Hamiltone, 
po $4,000 Vasario 16 gimnazi
jai Vokietijoje, po $3,000 KLB 
krašto valdybai, Tremtinių iš 
Sibiro grįžimui ir Kanados lie
tuvių muziejui-archyvui, $2, 
750 Tautinių šokių ansambliui 
“Gyvataras”, po $2,000 Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungai, 
savaitraščiui Tėviškės žiburiai, 
žurnalui Pasaulio lietuvis, po 
$1,500 Kanados lietuvių fon
dui ir Mažosios Lietuvos fon
dui, $1,000 vyrų chorui “Aras” 
Toronte, $750 “Gintariniai ai
dai” radijo programai, po $500 
Hamiltono lietuviams skau- 
tams-skautėms, ateitininkams, 
Aušros Vartų parapijos chorui, 
Vaikų dienos centrui ir Pagalba 
Lietuvos vaikams, likusieji $1, 
400 išdalinta mažesnėm su
mom 6 atskiriems vienetams.

Iš viso per 50 veiklos metų 
Talka lietuviškai veiklai pa
remti išmokėjo $888,521. Li
kęs grynas pelnas nukeliavo j 
atsargos kapitalo sąskaitą. Tal
ka šiuo metu turi sukaupusi 
$4,103,662 arba 8.08% nuo vi
so turimo kapitalo. Koopera
tyvas yra geroje finansinėje 

būklėje, nes privalomas val
džios nustatytas šis kapitalas 
turi būti 5%.

Kredito komiteto pirm. B. 
Mačys pranešė, kad per 2004 
m. buvo leista išduoti 98 asme
ninės ir riboto kredito pasko
las 4.16 mln. dol. Nekilnojamo 
turto 33 paskolos 6.16 mln. 
dol., komerciniam turtui 18 
paskolų 4.89 mln. dol. Iš viso 
leista išduoti 131 paskola - 
15.22 mln. dol. Per metus buvo 
atmestos 7 paskolos kaip ne- 
kreditingos, prailgintu termi
nu 14 paskolų. Didžiausią pa
skolų grupę sudaro riboto kre
dito paskolos - 27, kurios ga
rantuojamos nekilnojamu tur
tu - 3.74 mln. dol., asmeni
nėms išlaidoms - 18 paskolų 
$119,057, automobilių pirki
mui - 14 paskolų $124,763, 
skolų perfinansavimui - 5 pa
skolos $68,093, namų remon
tams - 6 paskolos $34,234. 
Mažiausios - 2 paskolos atos
togoms $7,023.

Auditoriaus (Chartered 
Accountant) Hoecht & Galvin 
pranešimą perskaitė valdybos 
sekr. M. Gudinskas, nes audi
toriai nedalyvavo. Revizijos 
komiteto pirm. G.J. Skaistys 
pranešė, kad per metus turėjo 
12 posėdžių atskirai nuo valdy

bos. Du kartus per metus buvo 
patikrintos pagrindinė ir tar
nautojų kasos nepranešant iš 
anksto. Pagal reikalavimus, 
visi tarnautojai, valdybos bei 
komitetų nariai yra pasirašę 
deklaracijas laikyti paslaptis. 
Patikrinus, jokių šių taisyklių 
pažeidimų nepastebėta. Kas 
mėnesį buvo tikrinamos kom
piuterio suvestinės, iškeisti če
kiai, banko pranešimai. Buvo 
sekamos Talkos investicijos. 
Komiteto nuomone Talkos 
operacijos vedamos prisilai
kant kredito unijų įstatymų ir 
taisyklių. Nariams išsiuntinė
tas finansinis 2004 m. praneši
mas parodo tikrą kooperatyvo 
būklę ir siūlo narių susirinki
mui patvirtinti.

Pateiktos apyskaitos narių 
susirinkimo plojimu buvo pri
imtos.

Sekantis reikalas buvo 
naujo revizoriaus patvirtini
mas 2005 m., nes senąjį revi
zorių valdyba atleido, nes gavo 
kitą palankesnėm finansinėm 
sąlygom. Balsavimo būdu iške
liant balsavimo korteles buvo 
patvirtintas Retford & Lane 
LLP Chartered Accountants 
balsuojant už 163 nariams, 
prieš balsų nebuvo.

Rinkimuose į valdybą ak
lamacijos būdu trejų metų lai
kotarpiui perrinkti Jonas Stan
kus, Stasys Dalius, o į kredito 
komitetą - Bernardas Mačys.

Nukelta į 10-tą psl.

Lietuvos žmo
IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvos geografinė padėtis šiuo metu nėra pa
vydėtina, nes iš vienos pusės jos teritorija yra 
įsprausta tarp Rusijai, kad ir laikinai priskirtos Ka
liningrado srities, iš kitos pusės - diktatūrinio reži
mo Gudijos, kuriai vadovauja prezidentas Lukošen- 
ka. Paskutiniuoju metu visiems aišku, kad Rusijos 
prezidentas Putin stengiasi atsukti politinį laikrodį 
atgal. Jis pateisina ir Molotovo-Ribbentropo sutartį 
su slaptais protokolais, nes to reikalavo Sovietų Są
jungos (dabar Rusijos) saugumas. Putino valdymas 
— aiškiai autoritetinis, jei dar nevisiškai diktatūrinis. 
Jis siekia buvusias Sovietų S-gos respublikas vėl pri
kergti prie Rusijos. Tad ar galima stebėtis, kad jis, 
neatsižvelgdamas į priemones, siekė, kad Ukrainoje 
būtų išrinktas prezidentu palankus kandidatas Ja- 
nukovič, nes žinojo, kad jis bus ištikimas vasalas.

Ką apie tai galvoja Lietuvos žmonės, atsižvelg
dami į dabartinę Lietuvos padėtį. Gydytoja savo 
laiške rašo: “Pas mus tebekalbama apie Ukrainos 
išsivadavimą iš Rusijos globos. Kai televizija parodė 
gatvėse minias žmonių, kurie kūreno laužus pasišil- 

\ dyti, tai priminė mūsų Sąjūdžio dienas. Pas mus rin
kimus laimėjo Darbo partija, daug visko pažadėjusi, 
nors ne tiek, kiek tikėjosi Uspakichas, metęs daug 
milijonų, įsitikinęs visiška pergale, kad nuvestų mus 
į Maskvą. Kvaili mūsų žmonės, nes jie galvoja, kad 
milijonieriai išdalins jiems savo dalį turtų. Teks pa- 

nių lūkesčiai 
laukti keletą mėnesių, kad įsitikintų klydę. Sunkiai 
sekėsi Brazauskui sulipdyti vyriausybę, nes daugelis 
veržėsi į ją patekti. Juk ateina iš Europos sąjungos 
dideli pinigai! Raminamės tuo, kad Rusijai anks
čiau nepavyko su prezidentu Paksu, nors daug mili
jonų tam reikalui buvo mesta. Nesitikime, kad jiems 
pavyks ir su Uspaskicho Darbo partija. Mus saugo 
NATO ir Europos sąjunga, o be to, yra nepaper
kamų žurnalistų, kurie akylai visa tai seka ir kelia 
viešumon”.

Docentė savo laiške rašo: “Praėjusieji rinkimai 
į Lietuvos seimą parodė, kad Lietuvoje žmonės dar 
nėra subrendę gyventi demokratiškai ir laisvai. Vis 
dar pasireiškia vergiškumo pažiūros, nostalgija so
vietmečio. Rinkimus laimėjo ultra kairieji ir Darbo 
partija su Maskvos remiamu Uspaskichu. Jau dabar 
aiškėja duomenys apie Uspaskichą ir jo partijos ry
šius su naftos, dujų ir metalo firmomis, kurios turi 
tiesioginius ryšius su Rusijos žvalgyba. Tokie žmo
nės stengėsi sudaryti Lietuvos vyriausybę, bet laimė, 
kad prezidentas Adamkus kai kuriuos jų užvetavo. 
Net ir Amerikos žinybos yra sunerimusios, kad 
žmonės, susiję su Maskvos žvalgyba, stengiasi įlįsti į 
Lietuvos valdžią. Seimas kairiųjų, vyriausybė kairių
jų. Laimė, turime prezidentą V. Adamkų, kuris yra 
tartum lygsvara mūsų valstybėje. Jis turi didžiausią 
reitingą ir juo labiausiai žmonės pasitiki.

Šiaip Lietuvos gyvenimas nėra rožėmis klotas.

Vis laukiame pagerėjimo, bet kiekviena diena atro
do sunkesnė. Prekių kainos kyla, mokesčiai ir 
paslaugos didėja. Praėjo jau 15 metų, kai mes išsi
kovojome nepriklausomybę, o laisvės ir gerovės 
nesimato. Dėl to žmonės yra pikti ir prisimena so
vietinius laikus, tai ir balsuoja už Maskvos staty
tinius. O gal tyčia taip daroma, kad būtų blogiau. 
Juk valdo buvusieji komunistai, kurie vienaip ar ki
taip susirišę su Maskva. Bijau, kad gali ateiti laikas, 
kai mums nepadės nei NATO, nei Europos sąjunga
— žmonės patys pasuks Maskvos link .

Mokytoja pensininkė rašo. Vilnius gražiai 
pasipuošęs. Pastebėjau, kad labai pataiKaujama sve
timtaučiams, visai negalvojama apie eilinį pilietį. 
Parduotuvių pavadinimai ir reklamos — daugiausia 
anglų kalba. Mokyklose irgi didžiausias dėmesys 
anglų kalbai. Taigi vyksta globalizacijos procesas. 
Jaunimas dainuoja angliškai. Laukia prūsų likimas
- nutautėjimas savo noru. Bėda, kad jaunimas sten
giasi išvykti į užsienį, nes Lietuvoje maži uždarbiai. 
Abejoju, kad savo pažadus įvykdys naujasis seimas, 
kaip buvo prieš rinkimus žadėjęs .

Inžinierius rašo: “Mes gyvename gerai, sąlygi
nai dar sveiki. Dalyvauju visuomemneje veikloje. 
Lietuva, nors lėtai, žengia į prieki. Tik gaila, kad ge
riausi jauni žmonės ešalonais trau la į užsieni, a 
čiau politinis, tautinis, ekonominis gyvenimas pilnas 
kazusų, nes bolševikinės partijos smaugia au ą ir 
valstybe, prisidengę Europos s^un&°^/ 
skraistei Nors ir pasikinkę prezidentą V. Adamkų, 
jaučia, kad baigiasi jų valdžia .

! UŽSIPRENUMERUOKITE

' “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” >-,>» 1
Vardas, pavardė

Gatvė

Miestas Provincija/Valst. Pašto kodas
I ■' _________________________________________________________________________

Telefono numeris E-pašto adresas

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU:
• TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
| L5C 1T3, Canada

"nti “Tėviškės žiburiai” 
Norintiems susiP^‘mokami šešias savaites 

siunčiam* nt __  _
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VAISTAI - KOKYBIŠKI
Lietuvos vaistų kontrolės 

tarnyba standartų sistemą 
pradėjo diegti 2003 m. birželi. 
Kovo 30 d. pusantrų metų tru
kęs darbas Įvertintas oficialiu 
dokumentu — Tarptautiniu 
kokybės pažymėjimu. Pagrin
dinis kokybės standartų tiks
las - užtikrinti, kad krašto rin
koje būtų tik kokybiški, sau
gūs ir veiksmingi vaistai. ISO 
kokybės standartai diegiami 
naudojantis pasauline koky
bės vadybos patirtimi. Pagal 
juos kokybės standartus pri
ėmė daugiau kaip 90 valsty
bių, tarp jų ir Lietuva. Koky
bės pažymėjimą Įteikė Tarp
tautinės vadybos sistemų ser- 
tifikavimo biuro (Bureau Ve
ritas Quality International) 
Lietuvos padalinio vadovas 
Aloyzas Mikšys.
LĖŠOS INVALIDŲ TARYBAI

Iš valstybės biudžeto lėšų 
šiais metais skirta žmonių su 
negalia socialinės integracijos 
programą vykdančiai Lietu
vos invalidų reikalų tarybai. 
Vyriausybė kovo 30 d. patvir
tino Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos parengtą 
Lietuvos invalidų reikalų tary
bos 2005 m. valstybės biudže
to paskirstymo ir naudojimo 
sąmatą - 29.89 mln. litų. Di
džiausia lėšų dalis (apie 27%) 
bus skiriama socialinėms pas
laugoms, 20% - aplinkos pri
einamumo priemonėms Įgy
vendinti. Transporto, specia
liai pritaikyto neįgaliesiems 
vežti, Įsigijimui ketinama skir
ti 1 mln. litų. Kitas gautas lė
šas numatyta paskirstyti ne
įgaliųjų visuomeninėms orga
nizacijoms, bendrijoms, są
jungoms, neįgaliųjų sporto 
klubams, Lietuvos parolimpi- 
niam komitetui, Lietuvos spe- 
caliosios kūrybos draugijai 
“Guboja”.

NUŽUDYTAS KONSULAS
Klaipėdoje gyvenantis bu

vęs Švedijos garbės konsulas 
Leifas Sikstenas Anermalmas 
kovo 23 d. rastas nužudytas ir 
sudegintas. Jis nuo 1997 m. 
dirbo “Genčių naftos” gene
raliniu direktoriumi, buvo 
samdomas darbuotojas ir at
stovavo šios bendrovės akcijų 
turinčios Švedijos firmos 
“Svenska petroleum explora
tion” interesams. 2000 m. ru
denį Įkūrus Švedijos garbės 
konsulatą, L Anermalmas ta
po šios valstybės garbės kon
sulu. Praėjusių metų gegužės 
mėnesį “Genčių naftos” val
dyba nusprendė ji pašalinti iš 
generalinio direktoriaus pa
reigų, savininkams Įtarus ne
skaidrių naftos pardavimo 
sandorių. Jis pernai buvo ap
kaltintas beveik pusės milijo
no litų vertės turto pasisavini
mu. Suimti du Turkijos pilie
čiai ir vienas Švedijos piliety
bę turintis turkas. Manoma, 
kad ginčas galėjo iškilti su jais 
dėl nepavykusio bendro tur
kiško restorano verslo.

SKUNDŽIASI 
MOKYKLOMIS

“Vilnijos” draugijos vice
pirmininko E. Gečiausko laiš
ke prezidentui Valdui Adam
kui rašoma, kad didžiausių 
Vilniaus rajono gyvenviečių 
Nemenčinės ir Rudaminos 

lietuviškų mokyklų mokiniai 
turi lankyti pamokas antroje 
pamainoje, o kitiems vaikams 
sudarytos palankesnės sąly
gos. Mokyklos priklauso Vil
niaus rajono savivaldybei, ku
ri rūpinasi beveik tik lenkiš
komis švietimo įstaigomis. 
Laiške prašoma “laiško ne- 
persiųsti savivaldybei ar netu
rinčiai lėšų Švietimo ir moks
lo ministerijai”. Vilniaus rajo
ne iš 23 savivaldybei paval
džių pagrindinių mokyklų tik 
viena yra lietuvių dėstomąja 
kalba, o visos kitos tik lenkų 
dėstomąja arba mišrios. Pra
šoma panaikinti antrą pamai
ną, sudėti plastikinius lankus, 
suteikti patalpas priešmokyk
linio ugdymo grupėms Mai
šiagaloje ir Nemenčinėje.

GRIUVO BALDŲ ĮMONĖ
Kovo 21d. Įgriuvo Kauno 

baidų Įmonės “Karigė” pasta
to perdangos. Po nuolaužo
mis rasti trys mirtinai sužaloti 
darbininkai, vienas žmogus 
sunkiai sužeistas. Dar vienas 
darbininkas nerastas nei po 
griuvėsiais, nei už Įmonės ri
bų. Dar nepavyko nustatyti 
avarijos priežasties. Statybos 
žinovo teigimu, 1962 m. pa
statytas pastatas buvo supro
jektuotas nesilaikant tuo me
tu galiojusių mūrinių kons
trukcijų pastatų projektavimo 
normų. Be to, keturių aukštų 
pastato viršutinė dalis buvo 
paveikta vandens ir klimato. 
Manoma, kad galėjo įvykti 
dujų ar garų sprogimas, arba 
gaisras pirmame pastato 
aukšte.

POTVYNIS PAMARYJE
ELTA žiniomis pavasari

nis potvynis vis labiau užlieja 
Lietuvos pamarį. Vanduo yra 
apsupęs apie 10,000 hektarų, 
kur yra 7 kaimai bei 14 sody
bų, kuriose gyvena 30 gyven
tojų. Šilutės civilinės ir prieš
gaisrinės saugos tarnybos tei
gimu, nuo kovo 29 d. Rusnės- 
Šilutės kelias neišvažiuojamas 
lengvaisiais automobiliais. 
Kovo 30 d. specialiu transpor
tu pradedami kelti žmonės. Į 
pagalbą apsemtų kaimų gy
ventojams vyko keliasdešimt 
karių, kurie Įsikūrė laikiname 
štabe Juknaičių seniūnijoje.

GAMYKLA KLAIPĖDOJE
Didžiausią Baltijos vals

tybėse metilo esterio gamyklą 
statys agroverslo grupė “Linas 
ir viza”, praneša DELFI. Me
tilo esteris yra žaliava muilo 
ruošinių, tepalų, biokuro, 
plastifikatorių, skalbimo mil
telių ir kitų gaminių gamybai. 
Projektas gali daugiau negu 
dvigubai padidinti lietuviškų 
rapsų paklausą, nes pagrindi
nė žaliava gamybai yra aliejus, 
išspaustas iš Lietuvoje augi
namų rapsų. Iš tonos aliejaus 
pagaminama 1 tona metilo es
terio. Klaipėdos Laisvojoje 
ekonominėje zonoje (LEZ) 
planuojama statyti gamykla 
turėtų pradėti veikti 2006 m. 
“Linas ir viza” yra viena spar
čiausiai augančių agroverslo 
Įmonių grupė Baltijos valsty
bėse. Lietuvoje ji organizuoja 
pažangios augalininkystės 
programas. Tarptautinėje rin
koje ji prekiauja grūdais, alie
jinėmis sėklomis, aliejais ir 
žaliavomis pašarams. RSJ

St.Catharines,ON
87-JI VAS ARIO 16-TOSIOS 

SUKAKTIS prisiminta šv. Mišio
se vasario 19 d., 4 vaL po pietų - 
Angelų Karalienės šventovėje. 
Vargonų muzikai palydint pagal 
dainos melodiją Oi neverk Moti
nėle, kad jaunas sūnus Įneštos 
Lietuvos ir Kanados vėliavos. Šv. 
Mišias aukojo Hamiltono Aušros 
Vartų vikaras kun. Arūnas Bra
zauskas, OFM, ir svečias - kun. 
Antanas Grabnickas, OFM, ku
ris pasakė įspūdingą pamokslą. 
Šv. Mišių pabaigoje, visiems gie
dant Lietuva brangi, pagerbiant 
kovojusius ir žuvusius už mūsų 
Tautos laisvę, pintinė pavasario 
žiedų padėta prie dar vieno liku
sio paminklo su užrašu - Lietu
va! Paminėjimas užbaigtas Tau
tos himnu.

GAVĖNIOS SUSIKAUPI
MAS St. Catharines ir apylinkės 
lietuviams Įvyko kovo 6 d., 1 vai. 
po pietų Angelų Karalienės 
šventovėje. Susikaupimą vedė ir 
šv. Mišias aukojo svečias iš Lietu
vos vyskupas Jonas Ivanauskas 
kartu su kun. Arūnu Brazausku, 
OFM. Po Mišių visi susirinkome 
kiniečių restorane “Mandarin” 
pietums ir trumpam pabendravi
mui. Prisimintas Jo Ekscelencijos 
gimtadienis visiems sugiedant Il
giausių metų. Algimantas Zubric-

Pabaltiečių konferencija
Keletas būdingesnių jos bruožų

Šeštoji Jungtinio .Amerikos pabaltiečių ko
miteto (JBANC) konferencija įvyko kovo 3-5 
dienomis Vašingtone. Dalyvavo JAV administra
cijos, žiniasklaidos atstovai iš Baltijos valstybių, 
diplomatijos atstovai bei verslo ir ekonomikos 
specialistai, kurie 3 dienų programoje gvildeno 
Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms aktualias 
temas.

Partizanų paroda
Konferencija prasidėjo ketvirtadienį vakare 

JAV Atstovai rūmų Rayburn priėmimo salėje. 
Priėmimą suruošė kongreso nario John Shimkus 
vadovaujamas JAV Kongreso Baltijos laisvės 
sambūris (Baltic Freedom Caucus). Ten buvo 
atidaryta Lietuvos genocido centro paruošta 
partizaninių kovų paroda Karas po karo. Parodos 
pristatymu rūpinosi Lietuvos ambasada ir ALTos 
vicepirmininkas Stanley Balzekas bei jo vado
vaujamas muziejus. Parodos atidarymo proga 
kalbėjo ALTos atstovas Vašingtone dr. Ramūnas 
Kondratas, Lietuvos ambasadorius Vygaudas 
Ušackas ir Kongreso narys J. Shimkus. Tokio po
būdžio paroda buvo pirmą kartą surengta JAV 
sostinėje valdžios rūmuose.

ALTos sukaktis
Penktadienį Wyndham viešbučio Potomac 

salėje Įvyko specialus Amerikos lietuvių tarybos 
90 metų sukakties posėdis. Jį pradėjo ALTos pir
mininkas Saulius Kuprys, kuris savo žodyje 
glaustai aptarė ALTos nueitą kelią. Pradedant 
1915 m., kuomet Amerikos lietuvių organizaci
jos susijungė bendram darbui - siekti Lietuvos 
nepriklausomybės nuo caro valdžios. Buvo per
žvelgta daug pasiekimų: Tarybos Įsteigimas, mili
jono parašų peticija, Amerikos lietuvių legiono

sudarymas, Lietuvos de jure pripažinimas, ALTos 
atnaujinimas 1940 m., nepripažinimo politikos 
išgavimas ir išlaikymas, Amerikos balso lietuvių 
skyriaus įsteigimas, BALFo įsteigimas, oficialūs 
susitikimai su JAV prezidentais, Kersten komite
to sudarymas - JAV kongreso apklausinėjimas 
apie Baltijos kraštų okupaciją, pokario migraci
jos įstatymo priėmimas, Jungtinio Amerikos pa
baltiečių komiteto sudarymas.

Karaliaučiaus mislė
Apie ALTos ir pabaltiečių bendrus ateities 

reikalus kalbėjo ALTos atstovas Vašingtone dr. 
Ramūnas Kondratas. Jo paruoštoje studijoje, 
kurią jis neseniai pristatė Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui, išdėstytos konkrečios veiklos 
gairės. Pagal jo išdėstytą programą vyko šešta
dienio simpoziumai. Apie Mažosios Lietuvos — 
Karaliaučiaus teisinę padėtį kalbėjo dr. Darius 
Furmonavičius. Jis taikliai apibūdino šio krašto 
teisinę padėtį, kurią tam tikros politinės jėgos 
norėtų apeiti. Jis savo tyrinėjimuose yra suradęs 
ir tą žemėlapį, kuriame Stalinas raudonu (aiš
ku!) rašalu padalino Europos žemėlapį. Dr. D. 
Furmonavičiaus studiją anglų kalba ALTa ruo
šiasi išleisti atskiru leidiniu ir įteikti JAV Valsty
bės departamento ir kongreso nariams.

Diskusijose buvo kreipiamas dėmesys į Ru
sijos bandymą toliau valdyti Baltijos valstybes 
per energetikos kontrolę. Tai turėtų rūpėti ir Va
karams, nes tai kelia rimtą pavojų Baltijos kraštų 
demokratinei santvarkai bei jos nepriklausomy
bei. ALTos 90 metų sukakties proga buvo per
skaitytas JAV Lietuvių bendruomenės sveikini
mas. Gausiai dalyvavo Lietuvos vyčių atstovai iš 
rytinio pakraščio. ALTa

mo-Ą -TU-
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON S EE., ANC ASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

Pirmųjų Kanados lietuvių dienų rengėjai 1953 m. Hamiltone - KLB 
Hamiltono apyl. valdyba. Sėdi iš kairės: K. Baronas - vicepirm., V 
Subatnikaitė - narė, inž. J. Kšivickis - pirm., J. Giedraitis - Šalpos 
fondo ved. Stovi: J. Mikšys - švietimo vadovas, St. Dalius - sekreto
rius, VI. Antanaitis - ižd. Nuotr. iš I KLD leidinio

kas padėkojo visų vardu už mūsų 
lietuviškos šeimos aplankymą. Iš
siskiriant žodžiai “parvežkit 
sveikinimus Lietuvai” nuskam
bėjo ne vieno lūpose. S.Z.

Hamilton, ON
A.a. PETRĖS VITIENĖS at

minimui, užjausdami dukrą Lai
mą su šeima Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $30 - E.H. Kle
vas; $20 - G. Agurkienė, E.K. 
Gudinskai, N.A. Gutauskai, V.J. 
Raguckai; $15 - E. Grajauskie
nė, A.S. Urbonavičiai; $10 - M.

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Borusienė, V.P. Šidlauskai; $5 - 
F.M. Gudinskai.

A.a. ALIUI PALČIAUSKUI 
mirus, reikšdami užuojautą sū
nums Paul, Michael ir Adam Pa
galbai Lietuvos vaikams aukojo: 
$30 - E.M. Klevas; $20 - J. Gim
žauskas, E.K. Gudinskai, A. Vo- 
lungienė: $5 — F.M. Gudinskai.

A.a. NIJOLĖS BENIUŠY- 
TĖS-MURPHY 7-erių metų mir
ties sukakčiai paminėti tėvai 
Vytas ir Vladė Beniušiai Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo $50.

Dėkojame aukojusiems -
PLV komitetas

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 į

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Labdaros koncertas ® LIETUVIAI PASAULYJE

Koncerto nuo tsunami Indijos vandenyno pakrantėse nukentėjusiems paremti dalyviai, atlikę 
programą Toronto Lietuvių Namuose š.m. sausio 23 d.

Šių metų sausio 23 d. To
ronto Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje įvyko kon
certas “tsunami” nukentėju
siems paremti. Koncerte, kurį 
rengė SKLIS, dalyvavo Toronto 
ir apylinkių ansambliai. Gražiai 
dainavo ir giedojo Lietuvos 
kankinių šventovės vaikų cho
ras “Angeliukai”, mišrusis pen
sininkų choras “Daina”, Toron
to vyrų choras “Aras”, vado
vaujami Lilijos Turūtaitės; 
Anapilio sodybos vaikų choras 
“Gintarėliai”, vadovaujamas 
Deimantės Grigutienės; Valdas 
ir Robertas Drūčiai ir Vytautas

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas........................... 1.00%
kasd. pai. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ............. 1.50%
180 dienų indėlius ........... 1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.50%
2 m. term, indėlius........... 2.75%
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................................2.50%
2 m. ind................................2.75%
3 m. ind................................3.00%
4 m. ind................................3.40%
5 m. ind.............................., .3.85% 

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

TINKLAPIS: www.talka.net

Mašalas; šoko Toronto an
samblis “Atžalynas”. Programą 
paruošė Lilija Turūtaitė ir Dei
mantė Grigutienė, o visam 
koncertui vadovavo Daiva ir 
Nerimantas Botyriai.

Koncerte skambėjo Domi
ne Domine ir Confitemini Do
mino psalmės. Buvo deklamuo
jamos J. Degutytės ir B. Braz
džionio eilės. Sušokti lietuvių 
liaudies šokiai Jievaro tiltas ir 
Karklai. Toronto lietuvių skau
tai padėjo prie aukų surinkimo. 
Iš viso per koncertą ir per lietu
viškus bankelius surinkta 4,500 
dol. Visos aukos KLB vardu

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS
Asmenines nuo................ 4.30%
nekiln. turto 1 m.................4.95%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

buvo įteiktos “World Vision of 
Canada” labdaros organiza
cijai.

Renginį praturtino atvykę 
svečiai. Žiūrovų tarpe buvo 
Etobicoke-Lakeshore MP Jean 
Augustine, Lietuvos garbės 
konsulas L. Matukas, Lietuvos 
kankinių šventovės kun. V. 
Staškevičius, KLB pirm, pava
duotoja V. Stanevičienė, KLB 
Toronto apylinkės pirm. D. 
Garbaliauskienė ir Lietuvių 
Namų pirm, pavaduotojas E. 
Steponas.

Koncerto pabaigoje pa
dėkos žodį tarė SKLIS pirm. P. 
Vilkelis. Jis nuoširdžiai padė
kojo visiems dalyviams, žiū
rovams ir svečiams, Lietuvių 
Namams ir moterų būreliui už 
patalpas ir suruoštas vaišes.

Dalia Ažubalienė
' fu • • I • l

[BPL Import/Export]
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SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Lietuvių klubo St. Peters- 

burge, FL, kultūros būrelis 
š.m. sausio 29 d. klubo salėje 
surengė koncertą, kurį atliko 
Montrealio dainos vienetas 
“Melodija”, vad. muz. Alek
sandro Stankevičiaus. Progra
ma susidėjo iš dviejų dalių: pir
moje “Melodija” padainavo 
populiarių liaudies dainų, o 
antroje - lietuvių kompozito
rių sukurtų dainų su lietuvių 
poetų žodžiais. Žiūrovams 
programa labai patiko, negai
lėjo nuoširdžių plojimų, išpra
šydami dainininkus pakartoti. 
Už gražią programą “Melodi
jai” ir jos vadovui padėkojo 
Lietuvių klubo kultūros būre
lio pirm. A. Kamiene. Po mi
nėjimo mažojoje salėje vyko 
vaišės. Kalbėjo dainininkų ir 
šeimininkų atstovai, pasi
džiaugdami pakilia nuotaika, 
susidariusia po koncerto.

Sekmadienį, sausio 30, 
“Melodija” giedojo Šv. Vardo 
šventovėje. Už gražiu giedoji
mą jiems padėkojo Šv. Kazi
miero misijos vadovas kan. B. 
Talaišis, pasidžiaugęs, kad ga
lėjo susipažinti su muz. A. 
Stankevičiumi, kantatos Rū
pintojėlių Lietuva kompozito
riumi. Kantata buvo atlieka
ma, minint Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukaktį. “Me
lodijoje” dainuoja: D. Jaugely- 
tė-Zatkovic, Ž. Jurkutė-Blai- 
ney, A. Celtoriūtė-Beniušienė, 
R. Bulota, H. Celtorius ir A. 
Pališaitis, anksčiau dainavę 
įvairiuose Montrealio dainos 
vienetuose. Muz. A. Stankevi
čius gimė Montrealyje, ilgai 
vadovavo Aušros Vartų para
pijos chorui, Montrealio vyrų 
oktetui, mergaičių ansambliui 
“Pavasaris”. Šiuo metu yra Šv. 
Kazimiero parapijos vargoni
ninkas Montrealyje. (Lietuvių 
žinios, 344 nr.)
Belgija

Lietuvos ambasada Belgi
joje š.m. vasario 5 d. Liuksem
burge surengė Vasario 16-to- 
sios minėjimą-priėmimą. Jame 
dalyvavo Liuksemburgo ir Eu
ropos sąjungos institucijų, įsi
kūrusių šioje valstybėje, parei
gūnai, diplomatinis korpusas, 
Lietuvos seimo Europos są
jungos reikalų komiteto dele
gacija, Europos sąjungos įstai
gose dirbantys Lietuvos pilie
čiai.

Flandrijos (Belgijos pro
vincija) ir Lietuvos draugija su 
Lietuvos ambasada, pastaro
sios patalpose vasario 12 d. su
rengė Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą. Lie
tuvos ambasadorius A. Navi
kas ta proga Flandrijos ir Lie
tuvos draugijos įsteigėjui bei 
dabartiniam jos pirmininkui F. 
E. Baeten van den Brande įtei
kė Vytauto Didžiojo ordino 
medalį. Per 11 veiklos metų ši 
draugija išsiuntė į Lietuvą per 
20 sunkvežimių su labdara mo
kykloms, ligoninėms, vaikų na
mams, seneliams ir švento
vėms. Draugijos rūpesčiu 
Flandrijoje apsilankė apie 25 
Lietuvos chorai bei ansamb
liai. O Vasario 16-tosios minė
jimai tapo kasmetinė tradicija.

Suomija
Suomijos sostinėje Hel

sinkyje Vasario 16-toji atšvęsta 
vienoje įspūdingiausių vietų 
šiame mieste - Riterių rūmuo
se. Renginį suorganizavo Lie
tuvos ambasada, Suomijos ir 
Lietuvos valstybinio turizmo 
departamentas bei Vilniaus 
miesto savivaldybė. Svečiai bu
vo supažindinti su turizmo ga
limybėmis Lietuvoje. Buvo ro
domi filmai apie Lietuvą, pla
tinama turistinė informacija. 
Šventės dalvvius vaišino “Mar
celiutės klėtis”, grojo Algirdo 
Klovos vadovaujamas folkloro 
ansamblis “Vydraga”. Šventinį 
stalą puošė nuolatinių amba
sados rėmėjų “Nemateko”, 
“Rokiškio sūrio”, “Javinės”, 
“Strumbro” gaminiai. (ELTA).
Vokietija

Berlyno LB apylinkės lie
tuviai korespondenciniu būdu 
išsirinko naują valdybos pirm. 
Rimvydą Kisevičių, gavusį 19 
balsų. Balsavime dalyvavo 31 
LB narys. Valdybą sudaro: 
pirm. R. Kisevičius ir nariai - 
A. Wilkat, V. Range, V. Nova- 
torovas bei V. Rovbutas. Berly
no LB valdyba nutarė Įsteigti 
lietuvišką mokyklą. Valdybos 
pirm. R. Kisevičius su busi
mom mokytojom A. Weigel ir 
J. Kuolaite 2004 m. lapkričio 
19 d. susitiko su Įgaliotuoju 
ministeriu V. Gudaičiu, pir
muoju sekretoriumi E. Petke
vičiumi bei Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos vyriausybės atstovė
mis. Kalbėta apie lituanistinių 
mokyklų steigimą Lietuvių 
bendruomenėse svetur ir apie 
jų rėmimo galimybes. Depar
tamento atstovės iš Lietuvos 
atvežė daug dovanų ir vadovė
lių vaikams. Vaikams gali būti 
pasiūlytos nemokamos vasaros 
stovyklos Lietuvoje. Mat jau
čiamas žymus Lietuvos vyriau
sybės požiūrio pasikeitimas Į 
išeiviją. Apie tai kaip tik ir už
siminė Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento atstovės. 
(Vokietijos LB inf.).
Irakas

Iš Irako š. m. sausio 21 d. 
grįžo 49 kariai ir 8 karininkai į 
savo Alytaus Didžiosios kuni
gaikštienės Birutės batalioną. 
Jie buvo apdovanoti krašto ap
saugos medaliais “Už tarp
tautines misijas”. Su jais susiti
kime dalyvavo ir JAV ambasa
dorius Lietuvoje Stephen 
Mull. Pastarasis pažymėjo: 
“Jūs esate puikūs NATO ir 
JAV sąjungininkai”. Minėti 
Lietuvos kariai Irake atliko 
pusmečio misiją, tarnaudami 
Lenkijos atsakomybės sekto
riuje, netoli Bagdado, Chill 
mieste. Jų svarbiausia užduotis 
buvo patruliuoti mieste, ap
saugoti vietos gyventojus nuo 
pavojų. Šiems kariams taipgi 
teko lydėti sunkvežimius su 
kroviniais. Atliekant šią už
duotį, jiems reikėdavo įveikti 
600 kilometrų atstumą. Laisvų 
dienų, kaip sakė kariškiai, be
veik nebuvo. Didžiausi pavojai 
- sprogmenys pakelėse, apšau
dymai iš pasalų. Bet jiems rizi
kingų akimirkų nepasitaikę. 
Didžiausias lietuvių karių prie
šas - alinantis karštis. (Lietuvos 
rytas, 2005 m., 18 nr.) J.A.

http://www.talka.net
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Slapčia alsavo gimtas mūsų žodis 
Po priespaudos ledų slogia našta, 
O kaimo gryčios varganoj pastogėj 
Jis švietė lyg žvaigždė ilgai laukta.
Atėjo žodis per audras, per pūgą, 
Jį tyliai glaudė knygnešio krepšiai.
- Sakyk kodėl, pavojų nepabūgęs,
- Tą žodžio perlą širdimi nešei?
Nepasakys drąsieji mūs didvyriai, 
Iš Tilžės ėję knygnešių takais:_ 
Prie jų paminklų šiandien gėlės svyra, 
“Aušra ” ir “Varpas” liko mums šventais.
O priespaudą nuplukdė laiko bangos... 
Bet neužmiršom žodžio “KNYGNEŠYS 
Jis gimė tik po Lietuvos padange, 
Tad aukso raidėm noris jį rašyt.
Ir nesvarbu, ar esat iš Sudargo, 
Ar nuo Barzdų žaliųjų lygumų, 
Su pagarba tariu aš Jūsų vardą, 
Kai su žiedais prie kapo ateinu.

Knygnešio diena Lietuvoje pažymima nuo 
1989 m. kovo 16 dienos. Ji įsteigta Lietuvos žurna
listų sąjungos, Vilniaus universiteto žurnalistikos 
katedros iniciatyva.

nygnešia
J. MARCINKEVIČIENĖ

Nė viena tauta neturi savo kalboje tokio ter
mino - knygnešys. Niekur pasaulyje nežinoma, 
kad tautai būtų uždrausta savo kalba melstis, mo
kyti vaikus, leisti ir skaityti laikraščius, o ką jau be
kalbėt apie knygas. Tik mes, lietuviai, - ta pasauliui 
mažai, žinoma išimtis, patyrėme gimtojo žodžio 
draudimą. Tai lygu išplėšti liežuvį iš burnos, o iš 
krūtinės širdį. Vienintelė Lietuva, išsiugdė savo 
knygnešius, kurie, nepaisydami gresiančių pavojų, 
iš užsienio gabeno uždrausta kalba leidžiamas 
knygas ir platino jas kaimo sodybose po šiaudinė
mis vargo pastogėmis.

Žymiausias Zanavykuos (Šakių krašto) knyg
nešys - buvęs Sudargo klebonas, religinių raštų 
kūrėjas ir leidėjas Martynas Sederevičius, vadina
mas knygnešių tėvu.

Jis gimė 1829 m. lapkričio 9 d. Plėgių km., Ša
kių raj. Baigęs Marijampolės keturklasę mokyklą, 
mokėsi Varšuvos ir Seinų kunigų seminarijose. 
1858 m. vysk. Motiejus Valančius įšventino jį 
kunigu, kviesdamas talkinti jam dorinimo, švieti

mo ir blaivystės skleidimo darbe. 
męi 1858-1873 m. buvo vikaru Alvite, 

Griškabūdyje, Liudvinave ir Ša
kiuose. 1863 m. sukilimo metu 
slapstėsi Žemaitijoje. Nuo 1873 m.

- Sudargo klebonas. Patogi geografinė Sudargo 
padėtis leido atsiskleisti jo, kaip religinių raštų 
kūrėjo, vertėjo, leidėjo ir platintojo talentui. Pa
rengė ir išleido apie 30 knygelių ir maldaknygių, 
pats tapo knygnešiu, subūrė ir išugdė daug 
padėjėjų (žym. A. Baltrušaitis, P. Pučiliauskas, J. 
Žemaitaitis ir kt.). Aktyviai talkino kunigai, apsi
švietę ūkininkai, vietos inteligentai, įsitaisė net 
knygrišyklą. Pats važinėdavo vežimu po tolimiau
sias parapijas Suvalkijoje ir Žemaitijoje, nuvežda
vo į Seinų kunigų seminariją, į Kauną ir kitur. Bu
vo drąsus ir kartu atsargus, ištvermingas ir su
manus.

Mokėdavo panaudoti caro valdininkų silpny
bes, gausiai pavaišindavo atvykusius daryti kratų, 
todėl ir knygų nebuvo radę, ir pats nebuvo areš
tuotas. Turtų nesusikrovė, viską išleisdavo knygų 
spausdinimui ir platinimui.

Mirė 1907 m. kovo 7 d. Palaidotas Sudargo 
kapinėse. Nuostabaus grožio Sudargo apylinkes 
lankantys turistai visad nusilenkia ir knygnešių 
tėvui Martynui Sederevičiui.

ANGELIKA. SUNGAILIENĖ
Atsiminimai tai nėra tik indivi

dualaus gyvenimo atpasakojimas. 
Dažnai jie duoda skaitytojui pilną is
torinį foną, kuriame tas gyvenimas vy
ko. Mūsų memorialinė literatūra rusų 
okupacijos metais baimės ir teroro su
kaustytame krašte visai sunyko. Šalia 
visų kitų represijos priemonių oku
pantai ėmėsi Lietuvos istorijos klasto
jimo: penkiasdešimt metų degino kny
gas, naikino senus žemėlapius, doku
mentus, griovė religinius ir kultūrinius 
paminklus, kad sena ir garbinga lietu
vių tauta liktų be praeities, kad priau
gančios kartos neturėtų savo šaknų, 
nežinotu savo kilmės.

Su atkovota laisve 1990 metais 
tauta atgavo savo balsą. Žmonės pra
dėjo pasakoti, rašyti. Pasipylė šimtai 
leidžiamų knygų - atsiminimų, liudi
jančių klaikius tremtinių ir politinių 
kalinių išgyvenimus. Išsami tautos tra
gedijos istorija tebėra neparašyta. Ta
čiau kiekviena atsiminimų knyga tam
pa svarbia tos istorijos dalimi.

Neužmirštami metai tai iškilios 
Lietuvos katalikių moterų veikėjos 
Onos Gaigalaitės-Beleckienės (1906- 
1989) atsiminimai apie nepriklauso
mybės metų žymius žmones, moterų 
veikėjas, Sibiro tremties išgyvenimus. 
Keturių šimtų puslapių knyga pada
linta į keturias dalis su pavadinimais: 
žmogiškai turiningas, gyvenimas,

“Neužmirštami metai”
Onos Gaigalaitės-Beleckienės atsiminimai

jaunatviško žydėjimo metai, išniekin
tieji (Sibiro tremties metai) ir apsaky
mėliai iš gyvenimo puslapių.

Jaunatviško žydėjimo metai tai 
našlaitės veržimasis į gyvenimą, į 
mokslą. Gerų žmonių padedama bai
gia Linkuvos vidurinę mokyklą, devy
niolikos metų atvyksta į Kauną studi
juoti. Dar Linkuvoje užmezgusi ryšį su 
Katalikių moterų draugija, Kaune įsi
jungia į draugijos centrą ir lieka visą 
gyvenimą uolia nare. Kauno univer
sitete baigia teisę, redaguoja draugijos 
leidinį Moteris, vėliau Naująją vaidilu
tę. Būdama ypatingai jautri sociali
nėms situacijoms, organizuoja mer
gaičių globos, motinos ir vaiko pagal
bos sekcijas. Iš autorės aprašymo ryš
kėja, kokį milžinišką švietimo ir kultū
rinimo darbą atliko tuo metu Katali
kių moterų draugija: ji turėjo keturis 
šimtus skyrių (be Vilniaus krašto) su 
40,000 narių. Dalyvauja ateitininkų 
draugovės “Giedros” steigime. Skai
tome platesnį aprašymą apie to meto 
veikėjas: M. Galdikienę, O. Laba
nauskaitę, S. Ladygienę, V. Karvelie- 
nę, P. Grušienę ir eilę kitų. Visa ši kny
gos dalis tai ištisa enciklopedija vardų, 
palikusių reikšmingą įnašą labdarin
gos veiklos ir organizaciniame gyvenime.

Ypatingai ryški ir sukrečianti tre
čioji dalis: Sibiro tremties metai. At
skirta nuo mylimo vyro Povilo Belec
ko, 1941 metų birželį su maža dukrele 
atsiduria gyvuliniame vagone kelionei 
į Sibirą. O. Beleckienės istorija yra ne 
tik moters išgyvenimų ir jausmų pa
saulis, bet ir politiniai užrašai. Būda
ma teisininkė su plačia patirtimi so
cialiniame ir organizaciniame darbe, 
pastabi autorė aprašo ne tik savo šei
mos tragediją, bet ir visą plačią aplin
ką: rašo apie gudų, ukrainiečių, armė
nų, kazachų, kalmukų naikinimą; apie 
vietinių sibiriečių sąlygas, jų gyvenimo 
būdą - visą klaikų sovietų “rojų”. Vis
ką nustelbia asmeninė kančia: badas, 
šaltis, nepakeliamai sunkūs darbai, 
nužmoginimas, ligos naikino visus 
tremtinius. Širdies gilumoje puoselėta 
viltis susitikti su vyru neišsipildė (jis 
žuvo šiaurės lageriuose 1948 metais).

Kas ją palaikė tamsiausiose nevil
ties valandose? Kaip pati autorė rašo, 
- “kritiškais momentais, kada širdyje 
būdavo tamsa, šaltis ir naktis, prieš 
akis iškildavo tie idealai, dėl kurių bu
vo ryžtasi gyvenimą nugyventi, nenu
skurdinant sielos. Šaukėmės maldos, 
atsiduodami Aukščiausiojo Valiai’r 
(75 psl.).

Ketvirtoje dalyje šeši trumpi apsa
kymėliai - autorės žingsniai į beletris
tikos žanrą. Tai iš gyvenimo patirties 
paimti stipriai dramatizuoti, senti
mentalūs vaizdeliai.

Po penkiolikos tremties metų grį
žusiai į Lietuvą dar teko iškentėti 
daug sunkumų ir paniekinimų. Gal 
vienintelis atpildas, kad ir suvargus ir 
pasiligojus, sulaukė Lietuvos atgimi
mo. Šie atsiminimai - tai kruvinos is
torijos pamokos, kurias dar ir dabar 
sovietų nomenklatūra norėtų ištrinti 
iš atminties. Kaip pati autorė rašo: 
“Naikintojų niekas neieško, niekas 
nenubaudžia. Jie laisvi vaikšto po šalį, 
apdovanoti pasižymėjimo ženklais” 
(303 psl.).

Neužmirštami metai įsirikiuoja į 
svarbių istorijos knygų eilę kaip au
tentiškas dokumentas darbštaus ir tu
riningo gyvenimo. Nors Onos Belec
kienės istorija yra viena iš tūkstančių 
panašių istorijų, nė viena jų negali bū
ti užmiršta ar nuvertinta. Niekas taip 
tiksliai ir vaizdžiai neatskleidžia dvi
dešimtojo amžiaus civilizacijos išsigi
mimo - bolševikų sistemos - ir jos pa
darytos žalos lietuvių tautai, kaip 
politinių kalinių ir tremtinių atsimini
mai.

Ona Gaigalaitė-Beleckienė^ NEUŽ
MIRŠTAMI METAI. Išleido Svč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų kongregacija. Lei
dykla “Naujasis lankas”, 2004.

Kovo 11-osios minėjime Toronto Prisikėlimo parapijos salėje kovo 20 d. kon
certą atliko (iš k.) pianistė L. Paulauskaitė-Kanovičienė, A. Lee, A. 
Dobrowski ir S. Li Nuotr. E. Čuplinsko

Ir vienaip, ir antraip
• Juokiasi tas, kuris juokiasi paskutinis. Humoristai taip ilgai nelaukia.
• Dantis už dantį. Bet kaip reikia atkeršyti bedančiui?
• Nekask duobės kitam. Pasisamdyk geriau ekskavatorių.
• Mes gyvename ir mokomės. Bet netampame protingesni.
• Laikas — pinigai. Bet ką gali pirkti, jei turi daug laiko, bet neturi pinigų?
• Kas per daug, tas nesveika. Tik pinigų nėra niekuomet per daug.
• Žuvys ir vaikai neturi balso. Negi negirdėjote, kaip jie lauke rėkauja?
• Ne piniguose laimė. Bet vis dėlto gerai jų turėti.
• Tyla — gera byla. Bet tik ne kurtiems.
• Šuo geriausias žmogaus draugas. O kodėl negali būti žmogus geriausias šunies 

draugas?
• Sienos turi ausis. Bet kaimynai turi liežuvius.
• Be pinigų - nė iš namų. Bet gali visuomet pasiimti kredito kortelę.
• Geriau tėvynėje elgetauti, negu svetimoj šaly ponauti. Pabandykite tai pasakyti 

tiems, kurie masiškai važiuoja iš Lietuvos į užsienį uždarbiauti.
• Laikai keičiasi. Ne laikai keičiasi, bet mes patys.
• Sviestu košės nepagadinsi. Bet tik daugiau cholesterolio gausi.
• Aukščiau bambos neiššoksi. O vis dėlto sportininkai iššoka ir dar aukščiau.

L. STANKEVIČIUS



2005.IV.5. Nr. 14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9

Jaunimas “Gintaro” eilėse 0 KiliuiKliYUt VEIKLOJE
Iš pokalbio su “Gintaro” vadovais - Rita ir Juozu Karasiejais
Vaikščiodama po muziejuje paruoštą pa

rodą, žiūriu į nuotraukose besišypsančius an
samblio “Gintaro” šokėjų veidus, skaitau 
koncertų skelbimus, laikraščių aprašymus, 
įrašus festivalių prizuose ir galvoju, kad viso 
šio nueito kelio priekyje buvo du žmonės, tu
rėję viziją, didelę meilę tautiniam šokiui, lie
tuvybei, nepaprastą pareigos jausmą ir meilę 
Lietuvai. Visą sukauptą medžiagą perdavėm 
muziejui, kur dalis jame ir pasiliks, sako an
samblio vadovai Rita ir Juozas Karasiejai, o 
kita dalis archyvinės medžiagos bus išsiųsta į 
Lietuvą, į Klaipėdos universiteto choreografi
jos katedrą. Be abejonės, šis nueitas kelias, 
įdėtas darbas, pasiekti įvertinimai visam lai
kui turės vietą ir mūsų bendruomenės, ir Lie
tuvos istorijoje.

Mūsų žvilgsnis visada buvo nukreiptas į 
Lietuvą, pradeda Rita, ir kai Lietuva išsilais
vino, tada sustiprėjo ryšys su choreografais, 
mes važiavome į jų seminarus, jie vyko pas 
mus, keitėmės grupėmis. Kol laisvai bend
rauti negalėjome, tai rinkome žinias patys ir 
tarėmės su mūsų žinovais: G. Breichmanie- 
ne, J. Matulaitiene, šokių institutu ir kt.

1992 m. susipažinus su Laimute Kisielie
ne, atsidarė vartai į daugybę žinių. Laima su
prato mūsų darbo sąlygas, mūsų nueitą kelią, 

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” 50-mečio parodos atidarymas KLB muziejuje- 
archyve, Anapilyje, kovo 6 d. Dešinėje - vadovė Rita Karasiejienė

ji daug kuo prisidėjo prie naujų šokių “Gin
taro” repertuare, nes nejaugi visą laiką šoksi
me Malūną? Reikia žiūrėti į Lietuvą, nes ten 
šokio ir visos kultūros lopšys, iš jos mokytis, 
nes viskas joje remiama praeities lobiais.

- Kiek metų darbuojatės “Gintare”? — 
klausiu vadovę Ritą Karasiejienę.

- Su “Gintaru” surištas visas mano gyve
nimas. Pradėjau kaip šokėja būdama 15 me
tų, bet ilgai grupėje nešokau, gal kokius 3-4 
metus ir tapau vadove.

- Kokie buvo gražiausi Jūsų veiklos metai, 
momentai?

- Kelionė į Lietuvą 1989 m. buvo ne tik 
mano, bet ir viso ansamblio gražiausias mo
mentas. Jautėsi ypatinga pagalba vieno ki
tam, sutarimas šokėjų tarpe ir begalinis no
ras pamatyti Lietuvą ne nuotraukose, o tikrą, 
juo labiau, kad mes buvome pirmutinis an
samblis iš visos išeivijos, nuvykęs į Lietuvą.

- Ar pakartotumėte tą visą veiklą, jeigu lai
ko ratą atsuktumėm atgal 40 metų ?

- Turbūt taip, pakartočiau. Tie visi susiti
kimai, visos draugystės, visos kelionės davė 
jėgų ir noro dirbti toliau, praturtino mūsų gy
venimą. Koncertuose ir festivaliuose matai 
kaip kiti šoka, tada galvoji, kad ir mūsų lietu
viškas šokis gražus, ir mes galime gražiai 
pasirodyti šalia kitų.

- Mažai kas išdirba tiek metų lietuviškoje 
veikloje. Kas skatina kiekvieną sekmadienį, 
ketvirtadienį, o kartais ir dažniau važiuoti į re
peticijas?

- Mat man šokis labai patiko, mane trau
kė pats šokio menas. Deja, ne visada gražiai 
pasirodydavome. Atsimenu, nuvažiavome į 
Niujorką 1957 m. Pasiklydome Niujorko po
žemyje, o kai pagaliau radome kur vyko re
peticija, visi šokėjai jau važiavo namo. Moky

tojos, pamačiusios kaip mes šokame, puolė 
mus mokyti. Bet to neužteko, sekmadienį 
per Mišias turėjome repetuoti už tai, kad ne
mokėjom Aštuonyčio. Tada buvau tik grupės 
šokėja, man buvo 15 metų, bet jaučiau tokią 
gėdą, kad aš sau pasakiau: šitaip daugiau ne
pasikartos! Aš supratau, kad reikia dirbti, 
reikia mokytis, skaityti šokių aprašymus, no
rint pasiekti gerų rezultatų, bet jeigu ne Juo
zas (Karasiejus), aš nebūčiau tiek dirbusi, 
nebūčiau tiek atidavusi lietuvybei. Jis skati
no, jis kvietė, jis daug dirbo pats, ir aš iš jo 
daug ką išmokau. Aštuonytis liko ypatingu 
šokiu visą mano gyvenimą. Vėliau Anglijoje 
vykusiame festivalyje už šį šokį grupė laimėjo 
pirmą prizą.

- O kokia “Gintaro” ateitis?
- Vaikų yra, ateitis bus, vaikai pereis į vy

resniuosius, tai čia ir yra ateitis; kol tėvai ve
ža, kol bendruomenė remia, kol bus tokių 
žmonių kaip V Tirilienė, išdirbusi 20 metų, 
R. Yčienė - 25 metus. Džiugu, kad yra užsi
degusių jaunų vadovų, kurie šį darbą tęs.

- Ar susidomėjimas tautiniu šokiu dar toks 
pats, kaip buvo anksčiau?

- Entuziazmas nėra tas pats. Dabar, 
sakyčiau, sportas yra pirmoje vietoje, sako 
Juozas, ir mokyklose, ir visuomenėje, o su 

šokiais, tai nuo mažens, jeigu tėvai atveža į 
repeticijas, tai vaikai lanko. Vaikai praleidžia 
repeticijas gana dažnai, nes tėvai neatveža, 
ko anksčiau tikrai nebuvo. Darosi sunkiau 
dirbti, nes jaunimas nebemoka lietuvių kal
bos, - tęsia Rita, o aš viską aiškinu lietuviš
kai: kas yra kubilinis, kas yra kūgiukai, kas 
rugiai ir kurapkytė, todėl vis dažniau reikia 
įterpti anglų kalbą, kad suprastų šokių pras
mę.

- Kokie Jūsų, Juozai, gražiausi prisimini
mai?

- Jų labai daug, bet gal atmintina tai pati 
pradžia, kai susirinkdavome, kai norėjosi ką 
nors pasiekti, tas užsidegimas ką nors išmok
ti buvo nepaprastas. Praleisti repeticiją buvo 
negirdėtas dalykas. Kai pažiūriu dabar į nuo
traukas, tai ten buvo kokie 5-6 daktarai, stu
dijuojantys mediciną, bė to, dar ir anglų kal
bą turėjo išmokti, ir nebuvo jokių atsiprašy
mų, kad aš studijuoju ir nebūsiu repeticijoje. 
Gal daugiausia energijos buvo studentų gru
pėje, bet dabar studentai negauna užtektinai 
laiko praleisti toje parodomoje grupėje, nes

* išvažiuoja studijuoti kitur, o seniau beveik vi
si studentai likdavo ir studentų grupėje šok
davo 4-5 metus. Visiems kitiems prisimini
mams išpasakoti reikia susitikti “Gintaro” 
50-mečio šventėje, į kurią atvažiuoja buvę 
šokėjai ir svečiai iš Čikagos, Detroito, Klyv- 
lando, Hamiltono, Otavos ir Lietuvos. Čia ne 
tik mes su Rita, čia visi tiek metų išsilaikėme, 
tiek darbų atlikome, dabar reikia pasidžiaug
ti kartu, todėl kviečiame, kad kuo daugiau 
žmonių ateitų į koncertą ir šventinį vakarą 
“Ar prisimeni, kai” - tada susėsime ir pasi
šnekėsime.

Paruošė - N. Benotienė

Broniaus Kelbausko (1905- 
1975), pirmojo lietuvių baleto 
solisto, baletmeisterio, peda
gogo, 100-sios gimimo ir 30- 
sios mirties metinės buvo at
žymėtos Lietuvos valstybinia
me operos ir baleto teatre va
sario 18 dieną atnaujintu 
Piotr Čaikovskio baleto Gul
bių ežeras spektakliu. Jame 
pagrindinius Odetos-Odilijos 
ir Zygfrido vaidmenis šoko 
pernai geriausiais baleto so
listais pripažinti Miki Hama
naka ir Aurimas Paulauskas. 
B. Kelbauskas kadaise pirma
sis Lietuvoje šoko princo Zyg
frido vaidmenį Gulbių ežere.

Baleto menu jis susižavėjo 
dar vaikystėje. I Pasaulinio 
karo metu su šeima atsidūręs 
Charkove, ten jau lankė bale
to studiją. Po karo 1918 m. 
grįžęs į Kauną baleto meno 
mokėsi Olgos Dubeneckienės 
baleto studijoje. Nuo 1922 m. 
šoko pirmuose Valstybės ope
ros pastatymuose, o 1925 me
tais pirmajame lietuvių baleto 
Leo Delibes Kopelijos pasta
tyme. Vėliau tobulinosi Pary
žiuje, Maskvoje. 1935 m. su 
lietuvių baletu gastroliavo 
Monte Carlo ir Londone. Po 
gastrolių pasiliko šokti žy
maus impresarijaus Rene 
Blumo rusų baleto trupėje, 
kuri gastroliavo Vakarų Euro
poje ir Afrikoje. Grįžęs Į Kau
ną pradėjo reikštis kaip gabus 
choreografas, buvo paskirtas 
Valstybės teatro baletmeiste
riu. Iš jo pastatytų 30-ties ba
letų kritikai išskiria N. Rims
ky-Ko rsakovo Šeherezadą, B. 
Asafjevo Bachčisarajaus fon
taną, R. Gliero Raudonąją 
aguoną, J. Pakalnio Sužadėti
nę, J. Gruodžio Jūratę ir Kasty
tį. Jis pats šoko beveik visuose 
baletuose ir operose. Teatre 
dirbo iki 1973 metų.

Lietuvos valstybinis dra
mos teatras vasario pabaigoje 
paruošė vaikams ir suaugu
siems skirto spektaklio Saula 
premjerą. Režisierius Valenti
nas Masalskis teatro Mažojo
je salėje inscenizavo kaunie
tės rašytojos ir dailininkės Al
binos Ziupsnytės sukurtą pa
saką, kuriai muziką parašė 
kompozitorė Raminta Serkš- 
nytė. Vokalinę partiją atliko 
Salzburgo akademiją baigusi 
dainininkė Saulė Šerytė. Pa
sakos kūrėja R. Žiupsnytė 
garsėja ne tik kaip pasakų, bet 
ir žavių karpinių kūrėja, išlei
dusi ir vieną jiems skirtą kny
gą. Jos karpinių motyvai buvo 
panaudoti pasakos scenovaiz
džiuose ir spektaklio progra
mėlėje.

Profesoriaus Raimundo 
Katiliaus (1947-2000), gar
saus smuikininko virtuozo, 
pedagogo penkerių metų mir
ties sukaktuves Lietuvos mu
zikų sąjunga paminėjo Taiko
mosios dailės muziejuje su
rengtame atminimo vakare 
Perpetuum mobile į amžinybę. 
Vakaro programoje dalyvavo 
buvę smuikininko mokiniai, 
kolegos bei bičiuliai, Čiurlio
nio kvartetas. Maestro gimė 
1947 kovo 16 dieną Vilniuje. 
Mokėsi M.K. Čiurlionio me
nų gimnazijoje, vėliau studijas

tęsė Lietuvos muzikos akade
mijoje bei Maskvos konserva
torijoje. 1972 m. pirmasis iš 
lietuvių smuikininkų pelnė 
tarptautinio Helsinkio kon
kurso laureato diplomą. Vė
liau premijas pelnė Montrea- 
lio, Bratislavos ir Belgrado 
tarptautiniuose konkursuose. 
1975 m., staiga mirus prof. 
Aleksandrui Livontui, R. Ka
tilius buvo pakviestas vado
vauti smuiko klasei Lietuvos 
konservatorijoje, kurioje dirb
damas išugdė daug smuiko ta
lentų - solistų, ansamblio, or
kestro artistų, pedagogų, sėk
mingai dirbančių Lietuvoje ir 
užsienyje. 1995 metais už 
nuopelnus muzikinei kultūrai 
buvo atžymėtas Lietuvos vals
tybine kultūros ir meno pre
mija.

Karolina Pancernaitė, 
devynerių metų, Garliavos 
(Kauno rajone) meno mokyk
los mokinė Čekijos Brno 
mieste įvykusiame XII tarp
tautiniame jaunųjų pianistų 
konkurse Amadeus 2005 buvo 
pripažinta savo kategorijoje 
geriausia pianiste ir tapo di
džiojo konkurso prizo laimė
toja. Tarptautinę komisiją su
žavėjo Karolinos artistišku
mas, muzikalumas ir kūrinio 
suvokimas. Laureatei buvo 
Įteikta laimėtojos taurė ir do
vanos bei suteikta teisė kitais 
metais groti koncerte su Brno 
simfoniniu orkestru. Konkur
se dalyvavo 93 jaunieji pianis
tai iš 14 valstybių. Lietuvai at
stovavo 25 vaikai, iš kurių dar 
dvi - šešeriu metu Augustė 
Baužaitė ir dešimtmetė Agnė 
Mozūraitė - laimėjo premijas. 
Visas tris mergaites, kaip ir 
prieš penkerius metus Brno 
didįjį prizą laimėjusį Gytį 
Laukaitį, konkursui parengė 
mokytoja Svetlana Trifonko- 
va. Brno mieste kadaise yra 
koncertavęs Wolfgang Ama
deus Mozartas, kai jam buvo 
11 metų, todėl Brno rengia
muose jaunųjų pianistų kon
kursuose gali dalyvauti vaikai 
iki 11 metų amžiaus. Į privalo
mąją konkurso programą įei
na W.A. Mozarto ir jo amži
ninkų kūriniai.

Valstybinis Vilniaus kvar
tetas, 2004 metų Valstybinės 
premijos laureatas, kovo pra
džioje gastroliavo Belgijoje. 
Pirmasis koncertas, kurį su
rengė Lietuvos ambasada 
Belgijoje ir nuolatinės atsto
vybės Europos sąjungoje ir 
prie ŠAS, įvyko sostinės rotu
šėje. Programoje, skirtoje pa
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 15-tas meti
nes, skambėjo M.K. Čiurlio
nio, Franz Schubert ir Mauri
ce Ravel kūriniai. Sekantis 
koncertas, kurį surengė Lietu
vos ambasada Belgijoje ir gar
bės konsulas Flandrijoje 
Francois-Xavier Nieberding, 
įvyko Antwerpen mieste. Tre
čiasis koncertas buvo Valoni- 
jos sostinėje Namur. Tarp kit
ko, Vilniaus kvartetas 1972 
metais dalyvaudamas Belgijos 
Liege kvartetų konkurse su
laukė pirmojo tarptautinio 
pripažinimo, jame laimėjęs 
aukščiausią apdovanojimą. G.K.



10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.IV.5. Nr. 14

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais 
nuo 9 v.r. iki3 30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. t iki 
8 v.v.; šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki 1 vųj.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. 
iki 12.45 v.p-p. ANAPILYJE: sckmodioniats nuo 9 w.r. iki 12,30 v.p-p,; 
antradieniais nuo 9 v.r. iki X30 v.p.p.: ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 0 
v.v. Ir penktadieniais nuo 11 vj. Iki 6 v.v.________________________

AKTYVAI nėr 67 milijonus dolerių

KREDITO KOOPERATYVAS

3 Rcurrettitm R<i_ Ttwimln. ON Vf9\5Kt 
Trtrftmfai .4h.i X32-J4ft» far 5.-2-U 14 

FA Vi 5.42-4X1 (» 
4n«pih$«- tek! Jnx2 <9<kS» 5M.-I554

MOKA UŽ:
9G-179 d. term. ind._______ 1.25%
100*364 d. term.ind_______ 1 -30%
1 metu term. Indelius........... 1.55%
2 metu term, muilus.-.2.00%
3 metu term, indėlius______ 2.4Ū%
4 metu term. Indėlius.............2.80%
5 metu term. Indėflus.-.—__ 3.10%
1 melų “cashable’' GIC____ 2 23%
1 metu QIC-met. paKik....—...2.75%
2 metų GfC-met peluk.____ 2.75%
3 metų Gic-met palak.____ 2.75%
4 metu GlCmet. paiūk--------3-10%
5 metu GtC-met peluk, ^—^.3.50%
RR5F. RHIF “Variable"_____ 1OO%
RRSP ir RRIF-1 m. term, i nd. .2.23% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. ..2.50% 
HHSF Ir RRIF-3 m.term.ind. „2-85% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.33% 
RRSP ir RRIF-5 m.tcrm.ind. ..3.75% 
Tėupomųįą sąskaitų Iki ........1.00% 
Kasd. na L čekių sąsk. iki__ 1.00%
Amerikos dol- kos<d. pad.

taupymo sėsk. ..............0,55% 
Amerikos dol. Gi C 1 metų

term, ind-------------------2.00%

IMA UZ: .
Asmenines paskolas

nuo_________ 5.23%

Sutarties paskolas 
nuo______ 3_25%

Nekilsi, turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų----------- 4.00%
2 metu 4.50%
3 metu________5.00%
4 metų________ 5.23%
5 motu ——..........5.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2/3 motu ...—4,25%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
tuno paskolas

Duodame k ome re/nes 
neJrdno/amo turto paskolas

Duodame asmenroes pasko/as iki $100.000 rr nekilnojama turto 
paskalas. iki 95% Įkainota turto vertės. Parduodame pinrgines per* 
laidas (money orders) ir kelionių čekius ftraveiters cheques) JAV, Kan. 
tr EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spaus
diname asmeninius tr biznio čekius, apmokame Įvairias sąskaitas.

KIU patarnavimai “INTERAC-PLUS™ kortelė

Musų tikslas • ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSU TINKLAUW: www.rpcul.com

Maloniai kviečiame pasinaudoti 
PAVASARIO PASLAUGA

VTENERIŲ METŲ CASHABLE GIC

2.25%
VTENERIŲ, DVEJŲ, TREJŲ METŲ GIC

2.75%
VTENERIŲ METŲ GIC JAV VALIUTA

2.00%
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905®271®8781
PETRAS ŠTURMAS

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking”)

(90S) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

KANADOS ĮVYKIAI

Priima daugiau vietnamiečių
Naujasis imigracijos ministeris Joe Volpe 

sušvelnins įstatymo nuostatus įsileisdamas 200 
vietnamiečių, kurie šiuo metu gyvena Filipinų 
salose be jokio oficialaus statuso. 1989 metais 
apie 2,000 vietnamiečių laivais pabėgo nuo 
komunistų persekiojimų, tačiau tarptautinis 
susitarimas Vietnamo pabėgėliams globoti jau 
buvo pasibaigęs. Ištisus 25 metus šie pabėgė
liai Filipinuose neturėjo teisės oficialiai dirbti, 
tad vertėsi smulkia prekyba ir turėjo vengti su
sitikimų su policijos pareigūnais, kuriuos rei
kėjo papirkti arba nuo jų pabėgti. Po ilgų de
rybų su Filipinų vyriausybe šiems pabėgė
liams, šalia Kanados, pažadėjo suteikti prie
globstį Norvegija ir Australija. JAV taip pat 
svarsto galimybę priglausti jų dalį.

Kanados pilietybės ir imigracijos minis
terija atšaukia visus pasus, išduotus asme
nims, gimusiems Jeruzalės mieste. Kadangi šis 
miestas labai reikšmingas Izraelio ir Palesti
nos kraštams, anksčiau išduoti pasai, kuriuose 
yra pažymėta “Jerusalem-Israel” kaip gimimo 
vieta, nebeatitinka tikrovės, todėl dabar pasai 
bus išduodami nebeminint valstybės. Žydų or
ganizacijos iškėlė bylą Kanados vyriausybei už 
diskriminavimą, nes pasai paprastai turi kraš
to ir vietovės įrašą. Šio dvigubo įrašo Jeruzalė
je gimusiems nebus.

Pasiturintis Pietų Korėjos verslininkas, 
kurio žmona, duktė ir 16 metų amžiaus sūnus 
gyvena Kanadoje, nusikalto prieš Kanados 
įstatymus rykšte plakdamas savo sūnų. Lanky
damasis Kanadoje jis sužinojo, kad jo sūnus 
praleido kelias pamokas mokykloje, vėlavo 
grįžti namo ir buvo šiurkštus savo motinai. 
Kanados teisėjas, atsižvelgdamas, kad tėvas 
tai darė iš meilės sūnui, tėvą nubaudė $2,500 
bauda. Šią sumą jis turės paaukoti kokiai nors 
labdaros organizacijai ir parašyti straipsnį ko

rėjiečių laikraštyje apie padarytą klaidą, prieš
taraujančią Kanados įstatymams.

Šiaurės vakarų Atlanto žuvininkystės or
ganizacija jau nespėja sudrausminti nelegaliai 
tarptautiniuose vandenyse žuvaujančių laivų, 
kurie nesilaikydami žuvininkystės įstatymų, 
viršija sugaunamų žuvų kvotas. Dažniausi su
tarčių laužytojai iki šiol buvo portugalai, ta
čiau šiemet jau buvo nubausti du ispanų ir vie
nas latvių laivo kapitonas. Baudos yra labai 
menkos palyginus su pelnu, kurį neša sugautų 
žuvų kaina Europos rinkoje. Nuo to kenčia tik 
sąžiningi žvejai.

Kanadietė, 16 metų amžiaus mergaitė, 
buvo suimta Graikijoje ir kaltinama už laiky
mą 2500 metų senumo nedidelės marmuro 
skeveldros iš Parthenon griuvėsių, stovinčių 
ant Akropolio kalvos. Graikijoj griežtai drau
džiama savintis, pirkti, parduoti ar kasinėti se
nienas, o jas atsitiktinai radus reikia perduoti 
graikų tarnautojams. Jos motina teigė, kad 
mergaitė laikė rankose šią marmuro skeveldrą 
norėdama padaryti nuotrauką prisiminimui 
lankant Akropolio pastatus. Istorinės vietovės 
sargas ją suėmė, tačiau kitą dieną teisėjas ją 
paleido iki teismo dienos. Data nėra nustaty
ta, ir mergaitė turi teisę netrukdomai grįžti į 
Kanadą.

Labai atspari antibiotiniams vaistams 
bakterija, pavadinta SARM, paplito Kvebeko 
provincijos ligoninėse. Vien tik 2004 metais 
apie 5,000 žmonių buvo apsikrėtę šia liga, iš 
kurių apie 800 turėjo rimtus plaučių ir kraujo 
sutrikimus. Tai labai pavojinga vyresnio am
žiaus asmenims ir nuo kitų ligų nustipusiems 
ligoniams. Geriausias kovos su bakterija bū
das yra izoliavimas, bet ne visos ligoninės turi 
pakankamai vietos izoliacijai, tad liga vis ple
čiasi. AKV

Arti milijono dolerių lietuvybei
Atkelta iš 5-to psL C *

Valdyba pasiskirstė pareigomis: pirmininkas
- Algis Enskaitis, vicepirmininkas - Jonas Stan
kus, sekretorius - Marijus Gudinskas, iždininkas
- Stasys J. Dalius; Revizijos komisija: pirminin
kas - Gediminas J. Skaistys, sekretorius - Tomas 
Kpchanka, narys - Stasys Kareckas; kredito ko
mitetas: pirmininkas - Bernardas Mačys, sek
retorius - Antanas Gudinskas, narys - Antanas 
Jusys.

Nesant klausimų svečiai išreiškė sveikini
mus Talkos 50 metų sukakties proga. Pirmas 
sveikino Credit Union Central of Ontario direk
torius Alan A. Marentette, įteikdamas gražiai 
įrėmintą Kanados dailininko paveikslą su įgra- 
viruota Talkos sukakčiai lentele. DICO vardu 
sveikindamas atstovas Richard Dell įteikė pla- 
ketę. Montrealio lietuvių kredito unijos Litas 
valdybos pirm. A. Gaputis sveikino “vienmečius 
pusbrolius” 50 metų sukaktuvių proga. Paramos 
kredito kooperatyvo valdybos pirm. A. Šileika, 
išreikšdamas nuoširdžius linkėjimus, įteikė įgra- 
viruotą plaketę. Prisikėlimo kredito kooperatyvo 
vald. ižd. A. Simonavičius pasveikino, o vice- 
pirm. V. Bireta įteikė didžiulę gražiai įgraviruotą 
plaketę ir puokštę gėlių. KLB Hamiltono apy
linkės valdybos vardu sveikino D. Garkūnienė, 
Hamiltono ateitininkų vardu sveikino ir dėkojo

už nuolatinę paramą Žibutė Vaičiūnienė. 
Kanados jaunimo choro vardu, kuris vyko į Lie
tuvą, sveikino ir dėkojo Vincas Gudinskas. Vil
niečių sąjungos pirm. B. Saplys sveikino Talką ir 
nuoširdžiai dėkojo už kasmetinę didelę paramą 
Vilnijos mokykloms. Paskutinis sveikino dėko
damas už paramą surengti Kovo 11 minėjimą - 
Tėvynės sąjungos atstovas L. Paškus.

Pabaigoje loterijos būdu nariams išdalintos 
įėjimo premijos 8 - po 25 dol. ir 2 - po 50 dol. 
Susirinkimas užtruko 1.20 vai.

Talkos 50 m. darbui priminti išleistas 64 psl. 
dydžio iliustruotas sukaktuvinis leidinėlis, kurį 
spaudai parengė Stasys J. Dalius; angliškas teks
tas - Vidos Stanevičienės. Leidinį dailiai išspaus
dino hamiltonietis Jonas Čebatorius Subcor Ine. 
spaustuvės savininkas.

Susirinkimui pasibaigus, prasidėjo Talkos 50 
m. sukaktuvinė vakarienė, kur prie padengtų sta
lų papuoštų rožių žiedais susėdo 245 nariai ir 
svečiai. Sukaktuvinė vakarienė buvo skaniai pa
gaminta Mačių, užgeriant vynu, ant kurio butelių 
buvo Talkos emblemos. O pakėlus šampano tau
res ir pjaustant sukaktuvinį tortą Talkos garbei 
visų besivaišinančių sudainuota Ilgiausių metų, 
Valio!

ATS! USTA RAMI NETI1

PENSININKAS, 2005 m., 1 nr. Redaktorė 
Elena Sirutienė. Leidėjas - JAV LB Socialinių 
reikalų taryba (2711 W. 71 Street, Chicago, IL 
60629, USA). Išeina 6 kartus per metus. Metinė 
prenumerata - 15 US dol., Kanadoje ir kitur 25 
US dol.

Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė, 
ŠIAURĖS SKALVA. Keliautojo po Pagėgių kraš
tą žinynas. Redagavo Jonas Varnauskas. Viršelio 
dailininkė Rita Penkauskienė. Leidėjas viešoji 
įstaiga “Keliautojo žinynas” (Ugnės 36, Kaunas). 
Kaunas, 2003 m., 160 psl.

Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė,

KARŠUVA I. Keliautojo po Tauragės kraštą žiny
nas. Redagavo Jonas Varnauskas. Viršelių daili
ninkė Rita Penkauskienė. Leidėjas viešoji įstaiga 
“Keliautojo žinynas” (Ugnės g. 36, Kaunas). Kau
nas, 2004 m., 192 psl.

Ilona Gražytė-Maziliauskienė, IDĖJŲ IN
VENTORIUS. Literatūros kritika. Sudarė Sol
veiga Daugirdaitė. Redaktorė ir vertėja Danutė 
Kalinauskaitė. Dailininkė Elona Marija Ložytė. 
Maketuotoja Gražina Kazlauskienė. Spaudai 
parengė ir išleido Lietuvių literatūros ir tautosa
kos institutas (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius). 
Vilnius, 2004 m., 528 psl.

Tauta yra vertinga ne tiek savo narių skaičiumi, kiek jų šviesumu, jų įnašu žmonijoje ugdyti jos 
esminius idealus. (Adolfas Damušis)

http://www.rpcul.com
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^SPORTAS

Čikagos lietuvių futbolo komanda “Lituanica” 2005 metų 
Metropolitan lygos salės futbolo pirmenybių laimėtoja su savo 
vadovais po paskutinių rungtynių Nuotr. E. Sulaičio

Žinios is
• Tarptautinės šiuolaikinės 

penkiakovės sąjungos (UIPM) 
geriausių sportininkų viršūnėje 
lieka pasaulio taurės savininkas 
bei Europos čempionas Edvinas 
Krungolcas. Trečioje vietoje yra 
pasaulio čempionas bei Atėnų 
olimpinių žaidynių sidabro 
medalininkas Lietuvos atstovas 
Andrejus Zadneprovskis.

• Rumunijos sostinėje vyks
tančias pasaulio jaunių (iki 18 
metų) ledo ritulio čempionato II 
diviziono šešių komandų B 
grupės varžybas baigė Lietuvos 
rinktinė, 8:3 nugalėjusi Kroatijos 
komandą ir su 8 taškais užėmusi 
antrąją vietą.

• Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos (IDSF) “Grand 
Slam” varžybų serijos antrajame 
rate Japonijoje, klasikinių šokių 
programoje, A. Bižokas ir E. Da- 
niūtė iš Kauno “Sūkurio” klubo 
užėmė antrąją vietą.

• Vyrų krepšinio klubų Eu- 
rolygos antrojo rato varžybų F 
grupės paskutinėse rungtynėse 
Kaune “Žalgiris” 82:86 nusileido 
Vitorija “Tau Ceramica” klubui 
ir patyrė 6-ąją nesėkmę iš eilės. 
Kauniečiai užbaigė antrojo rato 
varžybas, neiškovoję nė vienos 
pergalės.

• Sužaistos antrosios Lietu
vos moterų krepšinio lygos 
(LMKL) pusiaubaigmės rungty
nės, kuriose pergales iškovojo ir i 
baigmę pateko reguliariojo sezo
no nugalėtojos Vilniaus “Lietu
vos telekomo” bei antrąją vietą 
čempionate užėmusios Marijam
polės “Arvi” krepšininkės.

• Airijoje pasibaigusiame 
pirmajame Europos sąjungos 
šachmatų čempionate, kurio pri
zų fondą sudarė 7,750 eurų, Lie-

Lietuvos
tuvos atstovė Viktorija Čmilytė, 
surinkusi 6,5 taško iš 10 galimų, 
bendroje Įskaitoje užėmė 13-ąją 
vietą, o tarp moterų buvo geriau
sia. Viktorija naujame Tarptauti
nės šachmatų federacijos (FI
DE) geriausių žaidėjų Įvertinime 
užima 22-ąją vietą.

• Danijoje vykusiame Euro
pos stalo teniso čempionate miš
rių dvejetų baigmėje, lietuvė Rū
ta Garkauskaitė-Būdienė ir ser
bas Aleksander Karakasevič, 
antrą kartą tapo Europos stalo 
teniso čempionato mišrių dveje
tų varžybų aukso medalistais.

• JAV vykusiose tarptauti
nės lengvosios atletikos varžybo
se lietuvė Austrą Skujytė iškovo
jo visų spalvų medalius. A. Skujy
tė laimėjo šuolius Į aukštį (180 
cm), užėmė antrąją vietą ieties 
metime (44,67) ir užbaigė trečia 
100 m barjerinio bėgimo nuo
tolyje (14,42 sek.).

Žydrūnas Ilgauskas, vis dar 
vienas iš geriausių profesinių 
krepšininkų, žaidžiantis Klyv- 
lando “Cavaliers” komandoje

Nuotr. L. Johansono

Klyvlando “Žaibas” -
senjorų krepšinio meisteris

2005 metų ŠALFASS-gos 
vyrų (35 metų ir vyresnių) krep
šinio pirmenybės Įvyko š.m. ko
vo 19-20 dienomis, Klyvlande, 
Ohio. Varžybas vedė Klyvlando 
LSK “Žaibas”, vadovaujamas 
Vido Tatarūno.

Pirmenybėse dalyvavo 4 
klubai: Hamiltono “Kovas”, Či
kagos ASK “Lituanica”, Čika
gos “Žalgiris” ir Klyvlando 
“Žaibas”. Buvo numatę daly
vauti Toronto “Aušra” ir Det
roito “Kovas”, tačiau vėliau at
krito. Tai buvo maždaug vieno
do pajėgumo komandų varžy
bos. Nedidelę persvarą turėjo 
“Žaibo” komanda, kadangi žai
dė namuose.

Pirmiausia buvo žaidžia
mas vienas pilnas ratas taškų 
sistema, tai yra kiekvienas su 
kiekvienu (“Round Robin”), 
po to, peržaidžiama dėl čem
pionato. Buvo žaidžiama šia 
tvarka: šeštadienį - “Žaibas”: 
ASK “Lituanica” 85-72; H. 
“Kovas”: “Žalgiris” 73-65; 
“Žalgiris”: ASK “Lituanica” 
79-73; “Žaibas”: H. “Kovas” 
78-71. Sekmadienį - “Žaibas” : 
“Žalgiris” 79-71; ASK “Litua
nica”: H. “Kovas” 75-61.

Komandos išsirikiavo šia 
eile: 1) “Žaibas” 3-0; 2) ASK 
“Lituanica” 1-2; 3) H. “Kovas” 
1-2; 4) “Žalgiris” 1-2. Trims ko
mandoms susilyginus dėl 2-4 
vietų, aukštesnę vietą nulėmė 
geresnis krepšių skirtumas. Tuo 
būdu dėl čempionato susitiko 
“Žaibas” ir “Lituanica”, kur 
laimėtoju tapo “Žaibas” 73-61. 
“Lituanica” vedė didesnę dalį 
žaidimo, tik paskutinėmis mi
nutėmis žaibiečiams pavyko ke
liais taškais atsiplėšti.

Varžybos praėjo sklandžiai 
ir geroje nuotaikoje. Laimėto
jams teko pereinamoji trofėja, 
o pirmų trijų vietų laimėtojai 
buvo apdovanoti ŠALFASS-gos 
metinių žaidynių medaliais. 
Trečia vieta atiteko Hamiltono 
“Kovui”. ŠALFASS inf.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 134 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
1.00%Tatrpomoji 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 
2.25% 1 m. “Cashable" GIC (min. 575,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.75% 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. 
2.00% 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 .............. 4.15%
2 metų .............. 4.60%
3 metų .............. 5.00%
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

NEMOKAM! 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 KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVA IR KITUR

* IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS

Pirmad.. antrad. ir tredad. nuo 9 vx - 330 vjxp.; ketvirtad. r penkžad. nuo 9 vr. - 8 v.v. 
LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r - 1 v.p.p.

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

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPf: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

HomeLife Realty
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

A NT ANAS GENYS

TOMAS A. SENKUS, BSe ois.«
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

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 mugamųjų 
“townhouse”, atnagjlwtavirtuve, 
nauji langaiia$D4) Į pietų/rytų 
pusę. NanyaĮfecuikioie būklėje, 4 
praus^^«7 arti parduotuvių, 
trans^Sortacijos. Prašo $253,700.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUIja 

416-879-4937
(nešiojamas)

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

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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juozas (Joseph) NORKUS9 r ’ _______
Žodis iš Lietuvos Toronte

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

/ West Realty inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu Įstaigos 
tel. 416 769-1 616, namų -416 769-3577

DENTAL

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 27-1-7171

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tei. 416 236-3060
Fax 416 236-1809 ________

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo - Ko
vo 11-tosios minėjimą Prisikėlimo parapijos sa
lėje Toronte kovo 20 d. surengė Tėvynės sąjun
gos Toronto židinys, vadovaujamas Kazimiero 
Manglico. Taręs atidarymo žodį, kuriame jis pa
sidžiaugė šios šventės svarba, pirmininkas pa
kvietė visus sugiedoti Lietuvos himną. Kun. Pet
rui Šarkai sukalbėjus maldą, tylos minute buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.

Programos eigai vadovavo Daiva Botyrienė, 
kuri pristatė minėjimo garbės svečius - generali
nį garbės konsulą Liudą Matuką, KLB pirminin
kę Rūtą Žilinskienę, KLF valdybos pirmininką 
Algi Nausėdą, KLB Toronto apylinkės pirminin
kę Danutę Garbaliauskienę, “Paramos” kredito 
kooperatyvo pirmininką Audrių Šileiką, Tėvynės 
sąjungos Hamiltono skyriaus pirmininką Lion
giną Paškų, Tautos fondo atstovą Kanadoje Bro
nių Saplj.

Sveikinimo žodžius tarė L Matukas, R. Ži
linskienė, kuri taip pat perskaitė Pasaulio lietu
vių bendruomenės pirmininko Gabrieliaus Žem
kalnio sveikinimą.

Tėvynės sąjungos pirmininkas Kanadoje 
Eugenijus Cuplinskas supažindino su pagrindi
niu minėjimo kalbėtoju Juliumi Dautartu. Jis - 
šios kadencijos seimo narys, baigęs konservatori
ją, Panevėžio teatro “Menas” steigėjas ir režisie
rius, režisavęs daugiau kaip 40 spektaklių, ypač 
vaikams ir jaunimui. Veiklus visuomeniniame 
gyvenime, jis taip pat prisidėjęs prie rezistenci
nio judėjimo sovietų okupacijos metu, buvo 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” platin
tojas. Nuo 2000 m. iki išrinkimo Į seimą buvo Pa
nevėžio savivaldybės narys. Jo žmona J. Dautar
tienė - žymi lituanistė.

Pradėdamas kalbėti, J. Dautartas pakvietė 
susirinkusius atsistoti ir tyloje prisiminti ir pa
gerbti visus, kurie aukojosi už Tėvynės laisvę, ty
liai atliko savo pareigą, net gyvybę paaukojo, bet 
liko neapdovanoti jokiais medaliais.

Kalbėtojas paskatino visus išmokti ne tik 
mylėti Lietuvą, bet ir su ja džiaugtis šioje laisvės 
šventėje. Jo teigimu, atėjo laikas Lietuvai pasi
žiūrėti į išeiviją kitomis akimis. Juk, kaip sakęs 
Juozas Girnius, negrįžimas nereiškia nebuvimą. 
Ne kraštas, o žmonės sudaro tautą, jai lygiai pri
klauso ir Kanadoje, ir kitur išsisklaidę lietuviai. 
Jis padėkojo visiems už Kanadoje atliktą vargą, 
darbą ir indėlį ne tik Lietuvai, bet ir Kanadai.

Lietuvoje daug pasiekta per 15 metų, bet 
dar daug bus prašoma išeivijos pagalbos, ypač 
moralinės. Lietuvoje dar nesugebama užtikrinti 
darbo vietų, tai “sovietinio raugo” pasekmė, kuri 
paveikė gyventojus, kaip radiacija. Tarp įvairių 
dar nepašalintų problemų kalbėtojas įvardino 
tai, kad Lietuvoje “nemėgstamas” verslas. Taip 
pat labai trūksta pašaukimų.

J. Dautarto nuomone, jeigu reikia užsirašyti 
šūkius, kaip dabar Lietuvoje Tėvynės sąjungos 
skatinama “Būk labiau lietuviu”, reiškia, kad 
tautiškumui gresia pavojus. Reikia ginti lietuviš
kus papročius, gintis nuo kosmopolitizmo, siekti 
orumo ir garbės.

Reikia prisiminti, pratintis galvoti, kad mūsų

nėra maža tauta, nėra “tik” trys milijonai, o
“daugiau kaip trys”. Didžiules kančias patyrusi
tauta nėra praeinama sąvoka.

Dėkodamas 
Kanados lietuvių 
išeivijai už visą 
darbą ir lietuvybės 
išlaikymo pastan
gas, jis Įteikė Tėvy
nės sąjungos rū
pesčiu suteiktus 
seimo Kovo Il
sios sidabro meda
lius už ypatingą in
dėlį Kanados vi
suomenininkams: 
KLB pirm. Rūtai 
Žilinskienei, Eu
genijui ir Juditai 
Cuplinskams, Vi-

Kovo 11-sios minėjime kovo 
20 d. Toronto Prisikėlimo 
parapijos salėje kalbėjęs

dai ir Alfonsui Sta- Lietuvos seimo narys Julius 
nevičiams, Birutei Dautartas Ntr. E. Čuplinsko

Lietuvos seimo narys J. Dautartas Kovo 11-osios 
minėjime Toronte įteikia seimo medalį KLB 
pirm. R. Žilinskienei Nuotr. E. Čuplinsko 
ir Vytautui Biretoms, Kazimierui Manglicui. O 
kalbėtojui kaip padėkos simbolis buvo įteikta in
dėnų skulptūra.

Meninę programą atliko pianistė Leokadija 
Paulauskaitė-Kanovičienė ir jos mokinės Mc
Master universiteto ir Karališkosios konserva
torijos Andrea Lee, Silvia Li ir Anna Dobrowski. 
Įspūdingai nuskambėjo E Chopin’o Fantazija- 
Impromtas Op.66 (L. Kanovičienė), F. Schu- 
bert’o Impromtas Op 90. No. 4 (Andrea Lee), O. 
Messiaen’o Preliudas “Atspindys vėjyje” ir Schu- 
bert’o-Liszt’o “Girių karalius” (abu atliko Silvia 
Li) ir užbaigai A. Scriabin’o Sonata-Fantazija 
Op. 19, No. 2 (1 dalis) ir Manuel de Falla Ugnies 
šokis, kuriuos skambino Anna Dobrowski.

Koncerto atlikėjoms padėkojęs K. Mangli- 
cas klausytojus pakvietė pasivaišinti ir pabend
rauti parapijos kavinėje. Dlv.

SKAITYTOJAS PASISAKO

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai Į Vilnių

Tel: (416)233-4601
00*off for 1 pared

coupon is valid only at “ Margutis-Pysanka” head office.

sn oo* 
O off

PREZIDENTAS IR MASKVA
A. Vaičiūnas savo laiške TŽ 10 nr. kritikuoja 

G. Žemkalnį, kad šis išdrįso viešai raginti prez. 
Adamkų nevykti į gegužės 9 d. renginį Maskvoje. 
Jo nuomone, prezidentas turi būrį gerų patarėjų ir 
pats yra pakankamai apsišvietęs žmogus. Ko mums 
išeiviams kištis su mūsų “graudžiais verksmais” ir 
“istorijos pamokomis”?

Verta susimąstyti, kodėl šis reikalas yra aktua
lus išeivijos lietuviams: jis liečia pačią mūsų tapaty
bę. A. Vaičiūnui reikėtų prisiminti, kad PLB, kuri 
nuo pradžių remiasi Lietuvių charta, yra išaugusi iš 
sovietinio teroro priverstos migracijos Antrojo pa
saulinio karo metu. Okupacijos metu išeiviai kiek
viena proga kalbėjo, kad jie nėra eiliniai migrantai, 
akcentuodami tas tragiškas aplinkybes, kurios lėmė 
jų atsidūrimą už Tėvynės ribų. Prezidento dalyvavi
mas Maskvos spektaklyje būtų ne tik palaiminęs 
Lietuvos okupaciją bei jos pasekmes, bet ir iš karto 
būtų paneigęs išeivijos lietuvių istoriją bei tapatybę 
ir sutrypęs Lietuvių chartos esminius principus. G. 
Žemkalnio laiškas buvo ne tik korektiškas, jis buvo 
būtinas. Vardan savo istorijos, savo pirmtakų ir 
Lietuvių chartos, PLB bei atskiros kraštų bendruo
menės turėjo pareigą viešai pasisakyti prieš prezi

dento vykimą. Ši pareiga turėjo būti juntama juo 
labiau, kad pats prez. Adamkus kvietė visus lietu
vius pasisakyti šiuo klausimu. Lietuvių charta ne- 
brėžia linijos tarp Lietuvoje gyvenančių lietuvių ir 
išeivių. Visi esame lietuviai! Gaila, kad KLB pralei
do šią istorinę progą stoti kartu su PLB bei JAV LB 
ir paremti susipratusių lietuvių poziciją šiuo svar
biu klausimu.

A. Vaičiūno teiginys, esą mūsų vieši patarimai 
teikia progą “Maskvos blokui” skųstis, kad prezi
dentas “pasiduoda, ‘amerikonų’ spaudimui” yra 
paprasta nesąmonė. Jei buvo koks švelnus spaudi
mas iš Vakarų valstybių, jis buvo už Lietuvos prezi
dento vykimą (gal Vaičiūnas negirdėjo, kad pats 
JAV prez. Bušas vyks į gegužės 9-tos iškilmes 
Maskvoje?). Nepriimdamas Putino kvietimo, 
Adamkus Lietuvai skina nepriklausomą užsienio 
politikos kelią (valio!).

Dabar, kai esame tikri, kad prezidentas ne
vyks, KLB vadai privalo kuo greičiau viešai kreiptis 
į Kanados valdžią ir raginti nedalyvauti Maskvos 
spektaklyje. To tikimės iš mūsų vadų ir nekantriai 
laukiam pirmų žingsnių. Ar sulauksime iki gegužės 
9-tos?

Andrius Gedris, Ottawa, ON
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Toronto “Dainos” draugovės skautės stato palapinę žiemos stovyklai
Nuotr. R. Otto

UJAMAM) ŽODIS
Ką tu myli?

Aštuntojo skyriaus mokiniai Toronte turėjo parašyti trumpą rašinėlį 
apie tai, ką jie myli ir paaiškinti kodėl jie tą žmogų arba daiktą myli...

• “Romuvos”narių metinis susirinkimas įvyks balandžio 
24 d., 7 v.v. Lietuvių Namuose. Bus išrinkta nauja valdyba ir 
diskutuojami ateinančių metų bei kiti svarbūs reikalai. Prašom 
visus skautus, tėvus ir rėmėjus dalyvauti. Rimas Sriubiškis

Toronto “Šatrijos” tunto skautės lankėsi slaugos namuose “Labdara” 
2004 m. lapkričio 27 d.

* * *
Aš myliu savo mamą, tėtę, broliukus, mo

čiutę, ir visą šeimą, nes jie visi mane myli ir 
man padeda. Mano tėtė man padeda su namų 
darbais, ir mano mama visada padaro man pie
tus, kai aš prašau. Mano broliukai gali būti la
bai įkyrūs, bet jie irgi gali būti labai malonūs. 
Jie man padeda visada, kai jie man duoda tele
foną ar gėrimą. Ir mano močiutė mane saugo
ja visada ir nori, kad aš būčiau laiminga visą 
laiką. Ji man duoda dovanų ir pinigų beveik 
kiekvieną savaitę. Aš negaliu užmiršti savo šu
niuko. Jis būna prie manęs, kai man reikia 
draugo ir gali išklausyti mano problemas. Ma
no visa šeima mane myli ir aš juos visus myliu.

Kristina Pabedinskaitė
* * *

Aš ką tik gavau naują šuniuką. Aš jį labai 
myliu, todėl kad jis myli mane ir žaidžia su ma
nimi. Aš labai myliu savo šeimą, kadangi jie 
man visada padeda. Aš irgi labai mėgstu lošti 
krepšinį, nes yra smagu žaisti.

Aurelija Saplytė
* * *

Aš myliu savo mamą, tėtę, šeimą, gimines, 
draugus, katę, gamtą ir mėgstu žuvauti. Aš my
liu savo mamą, tėtę, šeimą ir gimines, nes jie 
saugoja ir prižiūri mane. Jie man padeda, ma
ne myli ir aš juos labai myliu. Aš myliu savo 
draugus, nes jie su manim bendrauja ir žaidžia. 
Aš myliu savo katiną - Lapinuką. Jis minkštas 
ir įdomus. Aš su juo žaidžiu ir jis naktį miega 
prie mano kojų. Aš myliu gamtą, nes yra labai 
įdomi ir ypatinga. Aš myliu žuvauti, nes yra la
bai smagu. Reikia uždėti slieką ir įmerkti į van
denį, laukti ir tada ištraukti žuvį. Aš myliu daug 
dalykų, muziką ir miegą. Daiva Paškauskaitė

* * *
Aš myliu visą savo šeimą - mamą, tėtę, se

serį ir brolį. Mano tėveliai man nuperka drabu
žių ir kitų daiktų kai man reikia. Mano mama 
man maisto duoda ir prižiūri mane. Mano 
sesuo ir brolis man padeda, kai man reikia 
pagalbos. Violeta Pečiulytė

* * *
Aš myliu knygas. Man knygos yra įdomios. 

Mano tėtė sako, kad aš knygas praryju, o ne 
skaitau. Aš storiausią knygą per vieną ar dvi 
dienas galiu perskaityti. Man patinka visokias 
knygas skaityti. Iš visų mano mėgstamiausios 
yra Harry Potter, A Series of Unfortunate Events 
ir Princess Diaries knygos. Kai aš užaugsiu, la
bai norėčiau turėti savo bibilioteką namuose, 
kur aš galėčiau per dieną sėdėti ir skaityti kny
gas. Rūta Rudminaitė

* * *
Aš myliu visus savo draugus, nes mes visi 

esame geri draugai ir vienas su kitu smagiai 
bendraujame. Aš labai myliu ir savo šeimą, nes 
mes visi vieni kitiems padedame. Aš myliu savo 
tėvelius, nes jie manimi rūpinasi. Aš labai 
mėgstu krepšinį. Aš myliu savo gyvenimą, nes 
esu juo patenkintas ir laimingas.

Vytautas Dzemionas
* * *

Aš myliu savo šeimą, draugus ir picą. Aš 
myliu savo šeimą, nes ji mane užaugino ir iš
mokė gyventi. Aš myliu savo draugus, nes kai 
esu liūdnas, turiu su kuo išspręsti savo bėdas. 
Mano draugai yra labai svarbūs mano gyveni
me. Aš myliu picą, nes yra mano mėgstamiau
sias maistas. Aš myliu visą pasaulį!

Dainius Ramanauskas

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

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

Hamiltono Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos 
mokinė Katrytė Bartninkaitė 
pianinu pritarė Lietuvos him
no giedojimo metu per mokinių 
atliktą Vasario 16-tosios minė
jimą Nuotr. I. Ross

Jono straipsnis 
‘‘Mielas mūs’ redaktoriau”- 
Laiškelis prasidėjo: 
“Nemėgstu vieno straipsnio, 
Kurs su laikraščiu atėjo. 
Mano akys dar neblogos 
Ir galvelė nesena - 
Atverčiu šiandien laikraštį 
Ir JONAS sėdi va! 
Jis nėra nei išminčius, 
Nebus jis niekad ponas. 
Žinokit; kad man pikta, 
Kai parašo straipsnį Jonas. 
Žmogelis vos paskaito, 
Jis nerašo be klaidų,

Vartoja trumpus žodžius, 
Nes nemoka didelių. 
Kai rašėme diktantus, 
Jis niekad nesuspėjo, 
Netikiu, kad čia Jono - 
Turbūt mama padėjo. 
Prisėdau aš nutaręs, 
Kad karšto vėjo duosiu. 
Esu geros širdies, 
Bet Jums nedovanosiu! 
Nes aš už draugą Joną 
Trim mėnesiais vyresnis. 
Idėjot Jono straipsnį, 
Nors mano daug geresnis.
K.S. Iš ‘‘Jaunimo žiburių”

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!

LAIDOTUVIŲ NAMAI

VISUOMET turiu Įvairių pramoginių išvykų - 
apžiūrėti Toronto miestų, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.L - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:klfondas@on.aibn.com
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Toronto VI. Putvio kuopos nariai, padėję surengti lietuviškas vaišes Tautybių dienai “Camp 
Borden” š.m. kovo 10 d. Prie vaišių stalo jie su Lietuvos karininkais ir svečiais Nuotr. V. Pečiulio

KLB Toronto apylinkės valdy
bai Vasario 16-tosios proga auko
jo: $100 - L. Daunienė; S75 - J. 
Dabrowski; $60 — prel. P. Gaida; 
$50- P. Barakauskas, A. Bumbulis, 
E. Ginčauskienė, A. Kazilis, H. ir 
G. Lapai, V. ir P. Meinykai, G. 
Paulionis. D. Simanavičius, A. ir N. 
Simonavičiai, E. Stepaitienė, Tėvai 
pranciškonai, D. Vaidilienė, J. 
Zenkevičius, P. ir I. Žemaičiai; $40 
- Z. Augaitienė, L. Balsienė; $30 - 
I. Meiklejohn. J. Pacevičienė, A. 
Puteris; $25 - J. ir L. Adomavičiai, 
V. Butkys, V. K. P. Gapučiai, V. 
Jasinevičienė, E. Jasiūnas, V. Ko- 
lyčius, J. Linkūnaitis, A. Mikšys, V. 
ir L. Sendžikai, E. Simonavičienė, 
I. Zalagėnas; S20 - K. Ališauskas, 
V. ir V. Baliūnai, U. Bubelis, J. 
Gurklys, J. Gustainis, J. Kiškūnas, 
L. Kybartas, A. Lemežys, V. ir O. 
Narušiai, V. ir V. Paškai, M. Povi-

laitienė, V. Skukauskas, J. A. Šim
kus, 1. Vadauskienė, A. Valadkie- 
nė; $15 — E. Delkuvienė, A. Sima
navičius; $10 - P. Kraveckas, J. 
Poška; $5 - J. Petryla. Inf.

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS

$150 - R. Pocauskas; $100 - S. 
Kneitas, E. Spudas, S. Dalius; $85 
- J. Budnikas; $75 - A. Laurinaitis; 
$50 - J. Lukšys, J. Kairiūnaitė, TE. 
Janeliūnas; $35 - G. Vyšniauskas; 
$25 - V. Jasinevičienė, M. Vilutis, 
A. Latvaitis, M. Bašinskas; $20 - J. 
Vaznelis, J. Mikulis, A. Sekonis, V. 
Rutkauskas, J. Banylis; $15 - O. 
Adomaitis, M. Obelienienė; $10 - 
M. Galinauskas; $5 - A. Lukas, B. 
Vileita, K.V. Gaputis.

Rėmėjo prenumerata atsiun
tė: $65 - J. Valiulis; $60 — Z. La
pinas, A. Aukštikalnis, K. Juzumas, 
prof. VA. Mantautas, R. Rožans- 
kas, O. Daugėla, V. Jasinevičienė,

S. Pikūnas, E. Stunguris, J. Šimkus, 
S. Kneitas, E. Paulionis-Keras, S. 
Poška, M. Dambrauskienė, L. 
Hirsch, J. Kairiūnaitė, E. Kuraitis, 
V. Vadauskas, I. Vadauskienė, V 
Jonušas. T. Kasperavičius, A. Kra- 
kauskas, V. Indris, B. Sadauskas, B. 
Valančius, J. Balaišis, G. Vyšniaus
kas, J. Vaškas, S. Danaitis, A. Da- 
naitis, M.A. Kušlikis, V. Jankevi
čius, E. Bajoraitis.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - R. Kazlauskas, A. Bat- 
tiston. V. Radėnas; $95 — J. Linkū
naitis; $70 - V. Pošius, L Rose, J. 
Šoliūnas, J. Grabys, E. Bartminas, 
L. Steponavičius, B. Dženkaitis, S. 
Kiršinąs, V. Štuikys, V. Birštonas, 
dr. P. Jokubka, P. Pargauskas, A.V. 
Puodžiūnas, S. Žemguiis, E. Son- 
da, TE. Janeliūnas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.

MANY DESTINATIONS. ONE EASY GATEWAY.
ONLY WITH FINNAIR.
Finnair operates Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki every Tuesday, 

Thursday and Sunday between June 9 and September 8, 2005. We also offer daily 

code-share flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. and from 

New York with many convenient connections from Canada. Our connections through 

Helsinki are quick and convenient. There’s never been a better time to fly Finnair.

www.finnair.com/ca

For more information please contact your travel agent or call us at 416.222.0740 or 

1.800.950.5000

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

Pranešame, kad
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO METU 

BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA,

įvyks š.m. balandžio 30, šeštadienį, 9.30 v.r.
Anapilio parodų salėje, Mississaugoje.

Narių registracija 9 v.r.
Kvorumui nesusirinkus 9.30 v.r., susirinkimas prasidės po 
pusės valandos, nežiūrint dalyvaujančių narių skaičiaus. 
Bus renkami 4 asmenys į Tarybą ir 1 asmuo j Kontrolės 
komisiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti.

Norintieji kandidatuoti prašome pranešti Pauliui 
Kurui iki balandžio 18 d. tel. 416-998-2711,

el.paštas:pvk@rogers.com Taryba

Rikis Punkris 
REALTOR

HomeLife 
Experience Realty Inc. 

Ieškote pirkti?
♦Padedu nuomininkams tapti
savininkais.

♦Paaiškinsiu, kaip pradėti, 
padėsiu nusipirkti.

Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapis: www.rickpunkris.com

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
METINIS VISUOTINIS NARIU SUSIRINKIMAS 

įvyks 2005 m. balandžio 30, šeštadienį, 
Aušros Vartų parapijos salėje, 

1465 rue d e Sėve, Montreal

NARIU REGISTRACIJA VYKS 
nuo 10 vai, iki 11 vai, ryto

Montrealio “Litui” 50 metų
LITAS buvo įsteigtas 

Montrealyje 1955 metais. Jį 
įsteigė lietuvių kooperatinin
kai, kurių dauguma buvo atvy
kę į Kanadą po Antrojo pasau
linio karo. Šį kooperatyvą įstei
gėjai pavadino LITO vardu, 
nes prieš karą, prieš sovietų 
okupaciją, kooperatyvo narių 
jaunystėje, Lietuva turėjo savo 
lito valiutą. Dėl to LITO vardas 
buvo nepaprastai svarbus, kaip 
jų tautinės garbės ir tikėjimo 
ateitimi ženklas. Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimas 1990 
metais ir nauja valdžia vėl įtvir
tino litą kaip oficialią, pasaulio 
pripažintą Lietuvos respublikos 
valiutą. Nuo pat įsteigimo 1955 
metais ir iki šių dienų LITO pa
talpos yra Aušros Vartų parapi
jos klebonijos pusrūsyje.

Per 25 metus kredito unijos 
finansinės pagalbos dėka lietu
viai ir jų šeimos galėjo įsitvir
tinti naujajame mieste bei su
kurti savo vaikams užtikrintą 
ateitį. 1980 metais kredito unija 
įstojo į “Mouvement Desjar
dins” ir toliau klesti, išlaikyda
ma savo būdingą tautinę speci
fiką.

Nuo 1997 metų “Mouve
ment Desjardins” LITE įvedė 
specialią programą, kuri leidžia 
visiems LITO nariams daryti fi
nansines operacijas bet kokia
me “Desjardins” skyriuje bet

kuriuo paros laiku. Ši beprece- 
dentinė programų sistema 
LITUI atvėrė naujas galimybes 
vieningam darbui, užtikrinant 
savo ateitį technologiniame 
amžiuje. Juo labiau, kad nauja 
LITO narių karta puikiai su
pranta individualaus aptarnavi
mo svarbą bei LITO darbuoto
jų profesionalumą.

Pagal 2005 metų kovo 
mėn. duomenis, kredito unija 
LITAS turi 1,520 aktyvių narių. 
Per 6 metus LITAS paskirstė 
$2,500,000 dol. pelno savo na
riams. 2004 metų liepos mėn. 
LITO finansinį aktyvą sudarė 
$40,000,000 dol.

Šiais metais švenčiamas - 
LITO 50-metų jubiliejus mums 
yra svarbus kaip simbolinis, nes 
LITAS, nedidelis finansinis ko
operatyvas, šiuo metu priklau
santis didelei ir galingai Desjar
dins bankų sistemai, sugebėjo 
išlikti produktyviu kooperaty- 
viniu vienetu, sėkmingai išlaikė 
savo narių pasitikėjimą bei jų 
finansinį saugumą, nepaisant 
Desjardins sudėtingų reikalavi
mų bei smulkesnių koopera
tyvų jungimo į stambesnius 
padalinius politikos.

LITO administracijos ir 
darbuotojų sėkmingo darbo pa
stangų aukščiausias įvertinimas 
yra ir bus nepaprastai svarbus 
mūsų ateičiai. Inf.

http://www.finnair.com/ca
mailto:klfondas@on.aibn.com
mailto:pvk@rogers.com
http://www.rickpunkris.com
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Į TORONTO Į ..... —
, Tėviškės žiburių spaudos popietė praeitą sekmadienį, balandžio 3 
į didžiąją Anapilio sodybos salę, gal dėl kitų tą dieną vykusių rengi
nių, gal dėl blogo oro ar kitų kokių priežasčių sutraukė mažesnį negu 
įprasta laukti dalyvių skaičių. Popietę pradėjo KLKK dr-jos Žiburiai 
pirm. J. Kuraitė-Lasienė, pakvietusi scenon Montrealio “Melodijos"’ 
šešetuką, vad. muz. A. Stankevičiaus. Gražiai nuskambėjo dvylika 
dainelių ir viena išprašyta pridėtinė. Po koncertinės programos vyko 
loterija pagal įėjimo bilietus. Prieš J. Gurklienės paruoštą skanių val
gių vakarienę prel. P. Gaida sukalbėjo maldą. Pasisotinus, pašne
kučiavus, vėl bandyta laimė pagal išplatintus bilietus. Nemažai lai
mikių teks išsiuntinėti skaitytojams į kitas vietoves. Viskas sklandžiai 
praėjo per maždaug tris valandas. Rengėjai dėkingi atsilankiusiems ir 
parėmusiems savąją spaudą. Dlv.

i

Kanados parlamento pirmininko Peter Milliken kvietimu, LR 
seimo pirmininko Artūro Paulausko vadovaujama parlamentarų de
legacija balandžio 4 d. atvyko į Kanadą. Su pirmininku atvyko seimo 
nariai Julius Sabatauskas, Arimantas Dumčius, Loreta Graužinienė 
ir Gediminas Jakavonis. Jie lankysis ir Otavos parlamento rūmuose ir 
Toronte Ontario provincijos parlamento rūmuose. KLB krašto val
dyba ruošia lietuvių visuomenės susitikimą su jais šį ketvirtadienį, 
balandžio 7, 7 vai. vak. Prisikėlimo parapijos salėje. Delegacija grįžta 
į Lietuvą balandžio 8 d.

Pagal paskelbtą oficialią LR seimo pirmininko Artūro Pau
lausko 2005 m. balandžio 4, pirmadienio, darbotvarkę, tą dieną 
Otavoje jis iš ryto pirmiausia susitiks su Kanados parlamento rūmų 
pirmininku Peter Milliken; po to su Kanados-Europos parlamentinės 
dr-jos pirmininke, senatore Lome Milne. Po pietų pertraukos susitiks 
su Pilietybės ir imigracijos ministeriu Joe Volpe. Po to dalyvaus parla
mento narių pasisakymų ir klausimų valandoje (Question-Answer 
Period). Inf.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

Norintieji įsijungti į bendrą XXXV Kanados lietuvių dienų kon
certo chorą yra kviečiami atvykti į repeticijas, kurios Toronte vyksta 
pirmadieniais 2.30 v.p.p. “Vilniaus rūmuose”, III aukšte, arba pirma
dieniais 6.30 v.v. Toronto Lietuvių Namuose. KLD choro parengimui 
vadovauja muz. Lilija Turūtaitė, tel. 416 419-1291. Jaunimo chorui 
vadovauja Deimantė Grigutienė, tel. 905 848-9628. Vaikų repeticijos 
vyksta Anapilyje antradieniais 6.30 vai. vak. choro kambaryje (II 
aukšte). Visi balsingi lietuviai ir lietuviukai skatinami prisijungti prie 
KLD choro. KLD rengimo komitetas

PARAMA REMIA 
LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ!

Musų remiamos organizacijos:
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS 
PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
“ROMUVOS” STOVYKLAVIETĖ 
UŽSIENIO LIET. SIELOVADOS FONDAS 
SLAUGOS NAMAI “LABDARA” 
SPORTO KLUBAS “ANAPILIS” 
SPORTO KLUBAS “AUŠRA” 
SPORTO KLUBAS “GINTARAS” 
SUVALKŲ KRAŠTO IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
“TĖVYNĖS SĄJUNGA” 
TORONTO MAIRONIO MOKYKLA 
VL. PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPA • 
TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ TUNTAI 
TREMTINIŲ GRJŽIMO FONDAS 
TREMTINIŲ VAIKAIČIŲ M-LA “LIETUVIŲ NAMAI 
VASARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJA 
VILNIAUS KRAŠTO SĄJUNGA

ANAPIUO PARAPIJA 
TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ “ATŽALYNAS” 
CHORAS “ARAS” 
CHORAS “DAINA” 
CHORAS “GINTARĖLIAI” 
CHORAS “VOLUNGĖ” 
DRAMOS TEATRAS “AITVARAS” 
FILATELISTŲ DRAUGIJA 
ANSAMBLIS “GINTARAS”
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
KLB TORONTO APYLINKĖ 
“KRETINGOS” STOVYKLAVIETĖ 
IŠGANYTOJO PARAPIJA
KLB MUZIEJUS-ARCHYVAS 
LIETUVIŲ NAMŲ KULTŪROS K-JA 
LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS

Lietuviškai veiklai paaukota 
daugiau kaip $1,500,000

(Kiek paaukojo Kanados bankai?) 
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

MMM.
PARAMA
www.parama.ca

/«£ XXXV KANADOS
Afę LIETUVIŲ DIENŲ

PROGRAMA
ATIDARYMAS

Gegužės 20, penktad. - Toronto Lietuvių Namuose
• spaudos darbo Kanadoje paminėjimas •

•“Keistuolių” teatro pasirodymas •
• Filatelistų draugijos paroda • Jaunimo šokiai

Gegužės 21, šeštad. - Anapilyje,Mississaugoje
• KLB valdybos ir apyl. pirmininkų SUVAŽIAVIMAS

• Tautodailės instituto paroda • Muziejaus-archyvo paroda
• Sporto rungtynės (vietovės bus paskelbtos)

IŠKILMINGAS POKYLIS 6 v.v.
• “Keistuolių” teatro programa - “Graham Howe” orkestras

Gegužės 22, sekmad. - PAMALDOS parapijose
• “Keistuolių” programa vaikams Prisikėlimo parapijoje

• KONCERTAS 3 v.p.p. Anapilio didžiojoje salėje
Vakare - St. Michael’s College School
• Kanados lietuvių vyrų krepšinio baigminės varžybos

• “Marčiulioniukų” komandos rungtynės
UŽDARYMAS

Rengia Toronto apylinkės valdyba- 
KLD rengimo komitetas

Trimetis Kanados lietuvių 
katalikų centro suvažiavimas 
įvyks š.m. balandžio 16, šeštadie
nį, Prisikėlimo parapijos patalpo-

- se (kavinėje). Mišios - 9 v.r. Pri
sikėlimo šventovėje. Registracija 
- 9.30 v.r. Suvažiavimo pradžia - 
10 v.r. (Centro, parapijų, lietuvių 
kat. organizacijų pranešimai, rin
kimai). Pietūs - 1 v.p.p. Prel. E. 
Putrimo paskaita apie lietuvių 
katalikų būklę išeivijoje - 2 vai. 
p.p. Suvažiavime maloniai kvie
čiami dalyvauti Kanados lietuvių 
parapijų kunigai, seselės vienuo
lės, parapijų tarybų ar komitetų 
nariai, lietuvių kat. organizacijų 
vadovai ar jų atstovai. Į paskaitą 
kviečiama dalyvauti ir visuo
menė. KLK centras

A.a. Juozas Kazimieras Za- 
žeckas testamentiniu palikimu 
Tėviškės žiburiams paskyrė 
$1,000 auką. Nuoširdžiai dėkingi 
savaitraščio leidėjai ir skaitytojai, 
prisimindami Velionį, stiprins 
savos spaudos išlikimo viltį.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai Lietuvių Namai Vilniuje Prisi
kėlimo kredito kooperatyvas pa
aukojo $1,000.

Lietuvių kredito kooperatyvas

PARAMA 
praneša, kad metinis 

narių susirinkimas 
Įvyks š.m. balandžio 17, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose.
* Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų
* Prašome atsinešti nario knygutes

Primename, kad kandidatų nominacijos priimamos iki 
balandžio 11d., penkias dienas prieš metinį susirinkimaj 

■U VALDYBA ?

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

42 metinis nariy susirinkimas
ir 2004 metu 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. .

http://www.parama.ca
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10 TORONTO"
Anapilio žinios

• Šį sekmadienį meldėmės 
už daug gero visai žmonijai ir 
mūsų tautai padariusį, mūsų tau
tiečių vargus ir nelaimes atjautu- 
sį bei supratusi ir dabar amžiny
bėn iškeliavusį pop. Joną-Paulių 
II (a.a. Karolį Wojtylą). 9.30 v.r. 
Mišiose jo garbei giedojo Dei
mantės Grigutienės vadovauja
mas “Gintarėlių” choro kameri
nis vienetas, oil v.r. Mišiose - iš 
Montrealio atvykęs Aleksandro 
Stankevičiaus vadovaujamas 
choras “Melodija”, kuris Mišių 
pabaigoje sugiedojo iškilmingą 
Libera už mūsų šv. Tėvą.

• Balandžio 2, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės pa
laidotas a.a. Liudas Tamošaus
kas, 98 m. amžiaus, ilgus metus 
pasišventęs darbui Kanados lie
tuvių bendruomenėje jaunimo 
auklėjimo bei švietimo srityje ir 
rėmime Vasario Šešioliktosios 
gimnazijos Vokietijoje.

• Mišios balandžio 10, sek
madienį: 9.30 v.r. už Stripinių ir 
Valadkų mirusius; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. padėka Die
vui už suteiktą sveikatą; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje balan
džio 9, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Ireną Mačiulytę-Kunii.

J imkimės Į atmininio ir 
maldos dieną gegužės 8-ąją

Amerikos lietuvių taryba 
kviečia visuomenę ir lietuviškas 
organizacijas bei institucijas sek
madienį, gegužės 8 išeivijoje pri
siminti karo aukas ir visus per 
penkis okupacijos dešimtmečius 
nukentėjusius Lietuvos nepri
klausomybės gynėjus. Tą pačią 
dieną yra švenčiama Motinos 
diena. Ypatingai dera šią dieną 
prisiminti mūsų tautos aukas, nes 
Lietuvoje vykusi priespauda ir 
persekiojimai palietė kiekvieną 
šeimą, ypač šeimos širdį - moti
ną. Jų pasiaukojimas įkvėps dau
geliui ateinančių kartų. Šią dieną 
paskirkime ypatingam atmini
mui, paraginkime kiekvieną lie
tuvį pagal vietos sąlygas ją pa
ženklinti derama pagarba ir su
sikaupimu.

Amerikos lietuvių taryba

Vasario 16-tosios proga Tau
tos fondui Kanadoje aukojo: 
$100 - L. Balsienė, S. Kliorikai- 
tis, S. Kuzmickas, J. Rimšaitė, 
G.A. Sakus, S. Urbantas, A. Vai
dila, LA. Žemaičiai; $50 - J. Ig- 
naitis, J. Krasauskas. J. Linkūnai- 
tis, J. Petrauskas, S.J. Sinkevičiai, 
J. Šimkus, D. Vaidilicnė; $25 - S. 
Girčienė, T. Kobelskienė, J. Pace- 
vičienė, A. Zalagėnas; $20 - M. 
Barteškienė, J. Gudavičius, M. 
Jasionytė, O. Juodišienė, I. Ka- 
liukevičienė, J. Rovas, M. Vait
kienė, E. Valeška, Zubrickas, I. 
Žulienė; $10 — V. Naras, L. Po
cienė. Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū. T.E Kanadoje valdyba

Vaiko orumo išsaugojimo 
programai Lietuvoje aukojo: 
$100- I. Jakimavičiūtė, E. Nami- 
kienė, G. Lemieux, R. Bekerie- 
nė; $50 - B. Tamulionienė; $25 - 
A. Sungailicnė; $20 - A. Ratavi- 
čienė, B. Sapijonienė, P.B. Sap- 
liai, L. Senkevičienė. B. Čepaitie
nė, A.I. Jurcevičiai, B. Danaitie- 
nė, A. Lemežys, E. Abromaitis, 
D. Vaidilienė; $15 — A. Abro
maitis; $10 - S. Krasauskas.

Vaikų dienos centrams Lietu
voje aukojo: $100 - J.E. Čuplins- 
kai; $50 — M. Bušinskas; $20 - M. 
Povilaitienė; $15 - J.B. Greičiū
nai. Už aukas nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvos “Caritui” remti komi
tetas Toronte. O.G.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Sveikinam “Tėviškės žibu

rius”, kurių metinė spaudos 
popietė vyko praeitą sekmadienį.

• Iškilmingos Mišios už a.a. 
popiežių Joną Paulių II vyks jo 
laidotuvių dieną, šį penktadienį, 
balandžio 8, 7 v.v. parapijos šven
tovėj. Popiežius Jonas Paulius II, 
išrinktas popiežium, savo raudo
ną kardinolo kepuraitę pasiuntė į 
Vilnių, kur ir šiandien ji yra pa
kabinta Aušros Vartų koplyčioj.

• Metinis parapijos susirin
kimas vyks balandžio 17 d., 12 
v.d. parapijos salėj. Visi kviečia
mi dalyvauti, išgirsti parapijos ta
rybos sekcijų pranešimus, išrinkti 
pusę parapijos tarybos narių. 
Norintys į tarybą kandidatuoti, 
ar gavus sutikimą, pasiūlyti kitus, 
prašom skambinti B. Čepaitienei 
416-621-2343, dr. O. Gustainie
nei 416-249-7397 ar J. Morkūnui 
416-233-1920.

• Vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimas vyks balandžio 22 
d., nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir balan
džio 23 d., nuo 9 v.r. iki 12 v.d. 
Daiktus galima pradėti vežti į 
salę nuo balandžio 19 d.

• Ateinantį pirmadienį, ba
landžio 11, 7.30 v.v. parapijos pa
talpose vyks parapijos tarybos su
sirinkimas.

• Pakrikštyti: Gabrielė, Vil
mos (Pacaitytės) ir Mindaugo 
Navickų dukrelė ir Veronique, 
Renatos (Rimkutės) ir Nomar 
Acuna dukrelė.

• Užprašančius šv. Mišias la
bai prašom neužimti per daug 
sekmadienių, kad jų liktų ir ki
tiems.

• Mišios sekmadienį, balan
džio 10: 8 v.r. už a.a. Kazimierą 
Petrauską ir a.a. Kazimierą Bu
čių; 9 v.r. prašant sveikatos; 10.45 
v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius, už Kuodžių šeimos miru
sius, už Mažeikių gimnazijos mi
rusius mokytojus ir mokinius; 
12.15 v.p.p. už a.a. Mariją ir Ta
dą Normantus.

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį, pamaldos 9. 

30 v. ryto. Po jų 11 v.r. Lietuvių 
Namuose įvyks konfirmantų pa
moka.

• Šį mėnesį per visas pamal
das bus renkamos aukos lietuvių 
liuteronų jaunimo stovyklai, ku
riai vadovauja kun. Liudas Mi
liauskas.

• Praeitą sekmadienį pamal
dose buvo prisimintas a.a. Anta
nas Pūkas, kuris g. 1914 m. sau
sio 1 d. Lietuvoje, mirė 2002 m. 
kovo 31 d. Paliko liūdinčią žmo
ną Ievą.

• Pranešame, kad š.m. para
pijos iškyla įvyks birželio 19 d. 
Centennial Parke, 1 rajone, Eto
bicoke ir bus pradėta pamal
domis 11 v. ryto.

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. 
Programoje vyrų choras “ARAS”, 
“Atžalyno”šokėjai, muz. V. POVILONIO.

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- 
9425, LN sekmadienio popietėse, pas 
narius ir prie įėjimo. Kaina $25.

Lietuviu Namu žinios c c
• Balandžio 3 d. Lietuvių 

Namuose įvyko Atvelykio pietūs. 
Gausiai susirinkusius svečius 
sveikino Velykų “bobutė”. Smagi 
meninė programa kėlė gerą nuo
taiką.

•Labdaros ir Lietuvių Namų 
metinis visuotinis narių susirinki
mas įvyks balandžio 10, sekma
dienį, 12 v.d. Lietuvių Namų ka
raliaus Mindaugo salėje.

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

• Balandžio 10 d. popietės 
metu rengiama G. Repečkos ir 
neseniai iš Lietuvos atvykusio K. 
Kesmino medžio skulptūrų paro
da. Kultūros komisija yra paruo
šusi apklausos anketą, kurią pra
šome užpildyti.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams E. Jan

kaus atminimui aukojo: $80 - J. 
Andriulaitis; $50 — I.P. Šturmai, 
M. Trečiokas, L. Einikis, Z. Juk
na, TT. Seibert; $30 - E.F. Groh- 
mann, D. Shwchuk su šeima, I. 
Matuas; $25 - R.S. Weisshaar, E. 
Pūkas; $20 - E.M. Alies, A. Lan
gas, V. Norvaiša, E.J. Steponas, 
A. Sukauskas, G. Pamatat. Slau
gos namų komitetas dėkoja vi
siems už aukas, kurios priima
mos Toronto ir Hamiltono kredi
to kooperatyvuose arba siųsti ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

Maironio mokyklos žinios
• Primename visiems, kad 

mūsų tinklalapį galima rasti in
ternete adresu - www.Maironio- 
mokykla.net. Prašome aplankyti!

• Mokytojai ir tėvų komite
tas šventė Velvkas balandžio 2 d. 
Velykų “bobutė” (Aldona Biške- 
vičienė) išdalino šokoladinius 
margučius mokiniams.

• Dėkojame Gražinai Lauri
naitytei, kuri padovanojo keletą 
knygų mūsų bibliotekai. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
•“Gintaro” ansamblio jubi

liejinio baliaus metu muziejus 
bus atidarytas (5.30 - 9 v.v.). Visi 
kviečiami aplankyti parodą apie 
“Gintaro” veiklą.

•Dr. R. Mažeikaitė balan
džio 1-17 d.d. bus išvykus į Vil
nių, kur dalyvaus su pranešimu 
tarptautinėje konferencijoje, skir
toje Lietuvos istorijos šaltinių 
problematikai. Per šį laiką mu
ziejus bus atidarytas sekmadie
niais 10.30 v.r. - 5 v.p.p. ir pir
madieniais 1 v.p.p. — 6 v.v. Prime
name, kad knygos priimamos tik 
susitarus su R. Mažeikaite, nes 
nebegalim priimti jau turimų 
knygų._________________________
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsieni ir 
atvykstantiems Į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinai tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose
(1573 Bloor St.W.)

MONTREAL

Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Aloyzas Volskis po Pri
sikėlimo Mišių prie tradicinio Velykų stalo tarp darbščiųjų 
šeimininkių

A.a. Stasio Rudžio atmini
mui Vaiko tėviškės namams $50 
aukojo N. Jungmeisteris; a.a. 
Petro Šukio atminimui Vaiko tė
viškės namams aukojo: $50 - 
J.P. Adamoniai, S. Skučienė ir 
Zigmas, S. Šukienė; $25 - J.C. 
Grigeliai; $24 - D. Staškevičie- 
nė; $20 - A. Dasys, B. Kalpo
kienė, D. DeSantis, A. Mankie- 
nė, R. Baršauskas, J. Šulmist- 
ras, M. Bernotienė, J.J. Žitkai, 
B. Bunienė. R. Bunys, A. Tušie- 
nė, L.K. Šimoneliai, J. Blauz- 
džiūnienė, A. Rašytinienė: $15 
- J. Mickienė; $10 - L.V. Stan
kevičiai; $6 - p. Kotar; $5 - B. 
Waligunda. Už aukas dėkoja -

KLKM dr-jos Montrealio sk.
Sol. Elzbietos Kardelienės 

stipendijų fondą dosniai parė
mė Kanados Tautos fondas, pa
aukojęs $500, Montrealio kre
dito unija “Litas” aukojo $250 
ir Tautos fondo Montrealio sky
rius $250. Stipendijų fondo val
dyba aukotojams reiškia nuo
širdžią padėką ir tikisi, kad pa

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.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

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

PARDUODU namą Vasagos 
miesto vidury, 2 butų, apstatytas, 
ant upės kranto. Žema kaina. 
Savininkas turi išeiti į prie
glaudą. Skambinti tel. 705-429- 
8207

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai 

rama įgalins ir toliau remti 
Klaipėdos universiteto muzikos 
fakulteto studentus, studijuo
jančius ir siekančius dainininko 
karjeros. Laukiame ir prašome 
tautiečius prisidėti savo auka 
prie šio kilnaus tikslo. Yra ati
daryta sąskaita nr. 6055 Mont
realio “Litas” bankelyje. Adre
sas: Montrealio kredito unija 
“Litas”, 1475 rue de Seve, 
Montreal, Que. H4E 2A8.

Sol. E. Kardelienės stipendijų 
fondo valdyba 

Šauliai ir auksinio am
žiaus “Rūtos’’ klubo nariai ko
vo 30, trečiadienį, suruošė su
ėjimą kleb. kun. R. Birbilo gim
tadienio proga. Dalyvavo gra
žus būrys pensininkų ir šaulių.

A.a. Alfonsas Keršulis, 84 
m. amžiaus, mirė kovo 25 d. Po 
gedulinių Mišių Aušros Vartų 
šventovėje kovo 31 d. palaido
tas Cotė dės Neiges kapinėse. 
Liūdi žmona Vitalija, pirmoji 
žmona Aurore Masse, du sūnūs 
su šeimomis ir keturi vaikaičiai. 
D.S.

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.

CONSTRUCTION LTDj

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

http://www.Maironio-mokykla.net

