
Nr. 47 (2906) 2005 NOVEMBER-LAPKRITIS 22 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • tevzib@pathcom.com * Nr. kaina - $1

Marš, marš, kareivėliai...
Taip būdavo dainuojama. O dabar, po daugelio metų, 

švenčiant tradicinę Kariuomenės šventę, ne pro šalį žvilgter
ti į pažiūrų pokyčius ir jaunimą, kuris visais laikais sudaryda
vo kariuomenę, veikiančią įvairiomis sąlygomis, turinčią 
skirtingų tikslų bei prievolių.

VYRESNIEJI gerai atsimena, kaip nepriklausomoje 
Lietuvoje (1918-1940) gimnazijas baigęs jaunimas 
veržte verždavosi į Karo mokyklą, kuri buvo tapusi ko 
ne kiekvieno abituriento svajone. Buvo daroma griežtoka 

kandidatų atranka, nes tiek kariūnų Lietuvai nereikėjo, kiek 
jais tapti norėdavo. Sovietinei Rusijai okupavus Lietuvą, 
vaizdas iš karto pasikeitė. Niekas nebenorėjo stoti į svetimą 
kariuomenę, juo labiau tapti tos kariuomenės vadovais. 
Greitai išaiškėjo ir veikusios Lietuvos kariuomenės bei jos 
karininkų likimas. Entuziazmas siekti karinės tarnybos vėl 
pakilo, kai vokiečių okupacijos metu buvo organizuojama 
gen. P. Plechavičiaus vadovaujama Vietinė rinktinė ir naujoji 
karo mokykla. Ir vėl kandidatų netrūko. Deja, entuziazmą 
sužlugdė vokiškųjų nacių klasta, kurios padariniai buvo gana 
žiaurūs ir daugelio savanorių likimus pasuko nelaukta kryp
timi. Po penkių dešimtmečių Lietuvai atstačius nepriklauso
mybę, kūrėsi naujos ginkluotosios pajėgos ir per penkiolika 
nepriklausomybės metų jos tapo Siaurės Atlanto sąjungos 
(NATO) dalimi. Šiandien jau Lietuvos karys vykdo net tarp
tautinių įsipareigojimų uždavinius ten, kur tik jis reikalingas. 
Pasikeitė ginkluotė, pasikeitė gynybos struktūra. O ir pažiū
ros į kariuomenę, į karinę tarnybą ir, apskritai, į karus. Į karį 
jau imta daugiau žiūrėti kaip į profesiją, kuri kaip ir visos ki
tos profesijos, vertinama pagal tai, kiek uždirbama, kokios 
darbo sąlygos, kokios pensijos ir privilegijos. Žinoma, nėra 
dingę dar nė senieji idealistiniai požiūriai, kurie karinę tar
nybą grindžia jeigu ne savo krašto meile, tai bent tam tikru 
pašaukimu. Kiek ir kokių karių šiandien esama, nelengva 
būtų pasakyti. Kai ką parodo prisiimtų pareigų atlikimas. 
MAŽOMS valstybėms kariuomenė iš esmės reikalin

ga krašto gynybai. O principas paprastas - jei kas 
veržiasi į kraštą, reikia gintis. Kad to nedarė Lietuva 

1940-aisiais, tautoje liko istorinė dėmė, kurią nors iš dalies 
nutrynė 1944 metais susiorganizavę laisvės kovotojai-partiza- 
nai, okupacijai priešinęsi beveik dešimtį metų. Ta istorinė 
dėmė betgi ne kariuomenei priklauso, bet ano meto politi
kams - naivuoliams, pataikūnams, gal ir išdavikiškų užmačių 
turintiems. Nuo šitokių žmonių sprendimo priklausė, ką to
kiu tragišku tautai metu kariuomenė turėjo daryti. Partizanai 
ta prasme buvo laisvi ir vieningi. Jie ir norėjo išlikti laisvi, ir 
žūti laisvi. O tai jau karžygiškumas, kuris kitaip tautos istori
jon negali būti įrašytas. Užtat normalu, kad Lietuvos prezi
dentas partizanų vadams suteikia pomirtinius karinius laips
nius bei aukščiausius apdovanojimus, prilygina juos regulia
riai kariuomenei, kuri atliko savo pareigą, iškėlė tikro kovo
tojo pavyzdį - geriau žūti negu vergauti. O tai jau absoliučiai 
viskas, ką žmogus savo Tėvynei gali duoti. Šitokių pasiauko
jančių asmenybių visais laikais reikėjo, kad išliktų amži
nosios vertybės, kurių apgynimui visada buvo mokama pati 
aukščiausia kaina - žmogaus gyvybė. Jų reikia ir šiandien, 
nors pasaulis susmulkėjęs, ir žmogus pratinamas tenkintis to 
susmulkėjimo trupiniais. Lietuvos laisvės kovotojų - parti
zanų ir veikusių pogrindininkų - žygiai ir visi kiti atlikti dar
bai, nėra abejonės, padėjo pagrindą, ant kurio galėjo išsities
ti ir Baltijos kelias. Šių dienų Lietuvos kariuomenė yra tęsėja 
to, kas daryta už laisvę kovojant ir ją saugojant. Belieka 
palinkėti, kad ji būtų ir stipri patriotizmo mokykla. Č.S.
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Kanados lietuvių bendruo
menės XIX tarybos antroji se
sija įvyko 2005 m. lapkričio 5 d. 
Delhi lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Suvažiavimą 
pradėjo KLB krašto valdybos 
pirmininkė Rūta Žilinskienė, 
kuri pakvietė visus sugiedoti 
Kanados himną. Invokaciją su
kalbėjo prel. Edis Putrimas. 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Liudas Matukas pa
sveikino susirinkusius ir per
skaitė Lietuvos ambasadorės 
Sigutės Jakštonytės sveikinimo 
laišką. Taip pat sveikinimo žodį 
tarė Kanados lietuvių fondo 
(KLF) tarybos pirmininkas dr. 
Arūnas Pabedinskas ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auk
lėjimo ir sporto sąjungos pirmi
ninkas Kazimieras Deksnys. R. 
Žilinskienė perskaitė sveikini
mus, gautus raštu iš PLB pir
mininko G. Žemkalnio, JAV 
LB tarybos pirm. R. Narušie- 
nės, JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Vėbraitės.

Ji taip pat pristatė atvyku
sius apylinkių pirmininkus ir 
atstovus. Dalyvavo E. Balkytė- 
Zūbis (Calgary), T. Pargauskie- 
nė (Delhi-Tillsonburg), A. Vai
čiūnienė (Hamilton), S. Keras 
(London), A. Staškevičius 

(Montreal), R. Kličienė (Otta
wa), A. Zubrickas (St. Cathari
nes), D. Garbaliauskienė (To
ronto) ir R. Poškienė (Wasaga- 
Stayner).

Į prezidiumą pakviestas 
pirmininkas S. Keras, sekreto
rės - R. Žemaitytė ir E. Punk
rienė. Rezoliucijų komisiją su
darė V. Pečiulis, R. Poškienė ir 
L. Verbickaitė-Sawitz, Manda
tų - T. Jonaitis, J. Didžbalis, D. 
Puzeris. Pastaroji komisija pra
nešė suvažiavime dalyvaujan
čių skaičių - 21 tarybos narys, 
10 pirmininkų, 10 krašto valdy
bos narių ir 5 KLJS valdybos 
nariai.

Priėmus suvažiavimo dar
botvarkę ir praėjusios sesijos 
protokolą, dalyviai išklausė R. 
Žilinskienės pranešimą, kuria
me ji išvardino valdybos narius, 
apibendrino veiklą, kuri buvo 
smulkiai surašyta jos iš anksto 
tarybos nariams pateiktame 
pranešime.

Iždo pranešimą perskaitė 
Arūnas Morkūnas teigdamas, 
kad praėjusių metų išlaidos vir
šijo pajamas $40,000. Daug iš
laidų būta 2004 metais, valdy
bai parėmus vykusius į XII Tau
tinių šokių šventę Čikagoje, pri
sidėjo muziejaus-archyvo nuo
ma ir alga, parama Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungai ir 

lituanistinėms mokykloms. Jo 
teigimu, asmeninės bendruo
menės narių aukos krašto val
dybai mažėja, taip pat mažiau 
įplaukia solidarumo įnašų.

Revizijos komisijos išvadas 
perskaitė pirm. Joana Kuraitė- 
Lasienė. Esą trūko pakvitavi
mų kai kurioms išlaidoms; per
nai komisijos prašyta 3 metų 
sąmata nebuvo pristatyta. Spa
lio 31 d. valdybos ižde buvo 
$85,350. Auditoriaus Roger 
Chaplin, samdomo buhalterio 
(kaip reikalauja valdžios įstaty
mai), pranešimą perskaitė J. 
Kuraitė. Jame teigiama, jog tik
rinimas buvo ribotas dėl duo
menų trūkumo.

Garbės teismo pranešimą 
pateikė Petras Adamonis, pa
skelbęs, kad jokių skundų ne
buvę per praėjusius metus.

Kanados lietuvių muzie
jaus-archyvo (KLMA) valdy
bos ir vedėjos pranešimus per
skaitė R. Sakalaitė-Jonaitienė. 
Paruoštas siūlymas krašto val
dybai dėl statuto pakeitimo, 
nurodančio KV atsakomybę dėl 
muziejaus, taip pat surinkta 
medžiaga dėl KLMA bendrų 
nuostatų (policy statement), 
suredaguotas vedėjos pareigų 
apibūdinimas (job description).

Nukelta j 2-tą psl
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KLB krašto valdybos nariai tarybos suvažiavime, Įvykusiame lapkričio 5 d. Delhi, ON, Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Iš k.: M. Stanevičius, V. Stanevičienė,’P. Meiklejohn, A. Vaičiūnas, 
A. Morkūnas, prel. E. Putrimas, kun. V. Staškevičius Ntr. R. Jonaitienės

XI pasauliniame vysku
pų sinode “Eucharistija - 
Bažnyčios gyvenimo bei misi
jos versmė ir viršūnė”, pasi
baigusiame spalio 23 d., daly
vavo daugiau kaip 250 vysku
pų. Spalio 22 d. jie pristatė 
popiežiui Benediktui XVI sa
vo 50 rekomendacijų, kuriose 
pripažintas kunigų trūkumas 
kai kuriuose pasaulio kraštuo
se, tačiau pažymėta, jog at
šaukimas kunigų celibato ar
ba leidimas vedusiems vyrams 
tapti kunigais šios problemos 
neišpręstų. Popiežius padėko
jo vyskupams už darbą, žadėjo 
parengti posinodinį doku
mentą Eucharistijos tema. Si
nodas taip pat paskelbė pa
reiškimą, kuriame katalikai 
skatinami per Eucharistiją at
naujinti savo ir pasaulio gyve
nimą. Pareikštas susirūpini
mas išsiskyrusiais ir antrą kar
tą be dispenses susituokusiais 
katalikais, tačiau nebus kei
čiamos taisyklės, neleidžian
čios jiems priimti Komuniją. 
Pakartota, jog Komunija ne
galima dalintis su nekatalikais 
krikščionimis. Sinodo specia
lusis sekretorius arkivyskupas 
Roland Minerath teigė, kad 
sinodo tikslas yra atnaujinti 
paramą Bažnyčios nuosta
tams, bet nesiūlyti doktrinos 
ar taisyklių pakeitimų. Sinodo 
dalyviai patvirtino Antrojo 
Vatikano susirinkimo liturgi
nes reformas.

Katalikų Bažnyčios Įsi
pareigojimą tolesniam žydų ir 
krikščionių dialogui popiežius 
Benediktas XVI pabrėžė ži
nioje Vatikano II susirinkimo 
deklaracijos Nostra aetate pa
skelbimo 40 metinių proga. 
Jis ragina abiejų religijų išpa
žinėjus plėtoti teologinius po
kalbius bei kasdienį bendra
darbiavimą žmogaus teisių, 
teisingumo ir taikos srityse. Si 
deklaracija davė pradžią 
“naujai santykių su žydų tauta 
erai”, aiškiai parodžiusi, jog 
būtina įveikti prietarus, abe
jingumą ir menkinimo bei 
priešiškumo kalbą. Popiežius 
tvirtino, jog dokumentas, 
kvietęs žydus ir krikščionis 
puoselėti pagarbą, tarpusavio 
supratimą bei draugystę, taip 
pat akino krikščionis išryškin
ti savo judėjiškąsias šaknis ir 
branginti tikėjimo į vieną Die
vą paveldą.

Tarptautinę konferenciją 
“Tikybos mokymo problemos 
ir perspektyvos po Europos 
sąjungos plėtros” suorganiza
vo Katalikų tikybos katedra, 
VDU Katalikų teologijos fa
kultetas bei Austrijos Religi
jos studijų institutas spalio 
11-12 d.d. Vilniaus pedagogi
niame universitete. Konferen
cijos pradžioje Mišių konce- 
lebracijai vadovavo kardino
las Audrys Juozas Bačkis, ku
ris sveikino dalyvius iš penkių 
valstybių. Jis pranešė, kad 
rugsėjo pabaigoje Lietuvos 
vyskupų konferencija patvir
tino naująją tikybos progra
mą, priminė mokytojų bei šei
mų ugdymo atsakomybę. Kar
dinolas taip pat palinkėjo, kad 
programoje numatytos krikš
čioniškosios filosofijos dalis, 
ir konkretūs pedagoginių ir 
metodinių klausimų aspektai 
neliktų atskirti, bet papildytų 
ir pratęstų viena kitą. Jis taip 
pat priminė, kad popiežius 
Benediktas XVI, birželio 6 d. 
pradėdamas Romos vysku
pijos bažnytinį kongresą, pa
reiškė, jog tik grįsdami peda
gogiką ir bet kokį socialinį 
veikimą bei akademinius ieš
kojimus krikščioniška antro
pologija galima tikėtis, kad 
bus išlaikytas autentiškas Die
vo ir žmogaus ryšys. Toliau jis 
vėl citavo popiežiaus mintis, 
išsakytas kardinolams įžen
giant į konkliavą, kad tikėji
mas turi vengti kraštutinumų 
ir išoriškų pagražinimų. Su
augęs ir brandus tikėjimas gi
liai šaknijasi draugystėje su 
Kristumi.

Vatikanas griežtai kriti
kavo Irano prezidento Mah- 
mudo Ahmandinedžado pa
reiškimus dėl būtinybės su
naikinti Izraelį. Spalio 28 d. 
paskelbtame pranešime Vati
kanas akino visus tų vietovių 
atsakinguosius įsiklausyti į di
dėjantį gyventojų taikos bei 
teisingumo troškimą. Vatika
nas labai susirūpinęs dėl 
smurto aktų Šventojoje Že
mėje, smerkia teroro akto Ma
deroje bei tolesnes “nesvarbu, 
kokios pusės” represijas, ne
priimtinus pareiškimus. Būti
na sukurti prielaidas atgai
vinant dialogą, sakė Vatikano 
atstovas spaudai Joaquin 
Navarro-Valls.

Kanados lietuvių veikla
Atkelta iš 1 -mo psl.

Pradėta peržiūrėti vietos 
panaudojimą ir katalogavimo 
tvarką. KLMA valdybos kopir- 
mininkai R. Sakalaitė-Jonaitie
nė ir R.R. Otto šiuo suvažiavi
mu užbaigė savo kadenciją.

Savo raštiškame pranešime 
muziejaus vedėja dr. R. Mažei
kaitė apibūdino praėjusiais me
tais surengtas parodas, muzie
jaus lankytojus-mokslininkus ir 
kitus, archyvine medžiaga pasi
naudojusius, aptarė bibliotekos 
augimą, kitus projektus ir dar
bus, kuriems pradeda trūkti 
laiko.

Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos (KLJS) pirmininkas 
T. Jonaitis, išrinktas rugsėjo 
mėnesio suvažiavime, supažin
dino su praėjusių metų jaunimo 
veikla ir ateities planais. Bus 
rengiami įprasti pabendravi
mai, o taip pat vyks atstovų į 
PLJK (2006 m.) paruošimas ir 
KLJS 30-mečio minėjimas, ku
riame pirmininkas pakvietė vi
sus tarybos narius dalyvauti.

Prieš prasidedant diskusi
joms dėl pranešimų taryba pa
tvirtino auditorių Roger Chap
lin ateinantiems metams.

Diskusijose klausimai iški
lo tik dėl finansinės KLB būk
lės. Pasiūlyta skirti paramą tik 
organizacijoms, kurios atsiun
čia tinkamas ataskaitas. Taip 
reikalauja valdžia, ne tik KLB. 
A. Morkūnas teigė, kad bus 
peržiūrimos valdybos taisyklės 
ir procedūros šioje srityje.

Tuo užbaigta pirmoji sesi
jos dalis, ir A. Vaičiūnui pirmi
ninkaujant pradėtas specialusis 
suvažiavimas KLB statuto ir 
nuostatų svarstymui. Po disku
sijų priimti pakeitimai, nuro
dantys, kad KLB valdyba yra 
teisiškai ir finansiškai atsakinga 
už Kanados lietuvių muziejų - 
archyvą ir jo turtą. Nustatyta, 
kad tarybos suvažiavimo kvoru
mui užtenka trečdalio narių, ir 
kad apylinkės kasmet turi pri
statyti ataskaitas kartu su veik
los pranešimais. Sumažintas 
apylinkių atstovų taryboje narių 
skaičius Montrealyje, Rodney 
ir Sault Ste. Marie, o du pridėti 
Vasagai. Taip pat iškrito Thun
der Bay ir Sudbury pirmininkai 
ir atstovai, nes tose vietovėse 
nebėra veiklos. Taigi taryboje 
gali dalyvauti 16 pirmininkų, 52 
atstovai.

Užbaigus specialiąją sesiją, 
A. Vaičiūnas pranešė, kad 8-ajai 
dainų šventei Čikagoje 2006 m. 
KLB-KV paskyrė $20,000 JAV 
dol. paskolą. Jis dalyvauja ren
gimo komiteto posėdžiuose 
kaip KLB kultūros komisijos 
pirmininkas.

Valdybai sudarius atskirą 

komitetą svarstyti KLB finansi
nei būklei, P. Meiklejohn pra
dėjo pranešimą, kurį teko baigti 
po pietų pertraukos. Veiklai 
plečiantis, deja, finansinės paja
mos mažėja; apskaičiuojant 
ateities įsipareigojimus, iždas 
gali ištuštėti iki 2006 m. rudens. 
Tarybos narių prašymu pateikti 
finansinių duomenų lapai, kad 
suvažiavimo dalyviams galima 
būtų pasiūlyti, kurias išlaidas 
apkarpyti. Pasiūlyta (ir priimta) 
išbraukti iš numatytų kultūros 
komisijos išlaidų paramą dainų 
šventės dalyviams, nes ižde ne
bus lėšų organizacijoms parem
ti, tik muziejaus išlaikymui ir 
valdybos administracinėms iš
laidoms.

Taip pat siūlyta apylinkėse 
surengti specialų vajų solidaru
mo įnašui surinkti - pvz. kas
met vasario mėnesį. Buvo pa
reikšta nuomonė, kad jeigu 
trūksta lėšų, nereikėtų jas skirti 
organizacijų veiklai remti, ypač 
jeigu jos kreipiasi paramos į 
Kanados lietuvių fondą. Kiti 
komiteto siūlymai buvo: raginti 
bendruomenės narius susimo
kėti solidarumo įnašą įvairiais 
būdais - per apylinkių pirminin
kus, per organizacijas, kurios 
naudojasi KLB-KV paslaugo
mis. Plačiau skelbti KLB KV 
veiklą, duoti kasmetinius prašy
mus kredito kooperatyvams. 
Komiteto nuomone, reikėtų iš
tirti galimybę suruošti Toronte 
tautinių šokių šventę ar kitą 
pelningą renginį. Su KLF suda
ryti darbo grupę, kuri peržiūrė
tų prieš šių metų pabaigą KLB 
KV planą ateinantiems metams 
ir tos veiklos finansinius porei
kius, kad atitinkama parama 
būtų skiriama tam tikslui. Pa
siūlyta valdybai šį rudenį pa
teikti 2006 m. sąmatą, kurioje 
išlaidos neviršytų pajamų. Būti
na gauti išsamią muziejaus-ar- 
chyvo apyskaitą 2004 m. ir nu
matytą sąmatą 2005-2006 me
tams. Komiteto pranešime tei
giama, jog siūlymai buvo pa
teikti š.m. gegužės mėnesį, bet 
dar valdybos nepriimti. Atski

Dalis dalyvių ir svečių KLB tarybos suvažiavime Delhi, ON, lap
kričio 5 d. Iš k. generalinis garbės konsulas L. Matukas, H. Cel- 
torius (Montreal), KLF tarybos pirm. dr. A.'Pabedinskas, S. Pie- 
čaitienė (Torontas), A. Staškevičius, Montrealio apylinkės pir
mininkas Ntr. R. Jonaitienės

ras komiteto siūlymas, kad val
dyba kasmet pateiktų ateinan
čių metų sąmatą tarybos sesijai 
patvirtinti buvo vienbalsiai pri
imtas.

Jau baigiantis suvažiavimo 
nustatytam laikui, pirm. R. Ži
linskienė trumpai pranešė apie 
PLB XII seimą, kuris įvyks Vil
niuje 2006 m. rugpjūčio 7-10 
d.d., paaiškino atstovų rinkimo 
tvarką.

Apie KLB tinklalapį pa
aiškino ir prašė siūlymų elekt
roninių ryšių vedėjas Matas 
Stanevičius. Būdamas PLJS 
pirmininkas, jis taip pat išdali
no paruoštus PLJK programos 
lankstinukus. .

A. Vaičiūnas, kalbėdamas 
apie KLB įvaizdį, metė žvilgsnį 
į bendruomenės kūrimąsi. Tau
tiškumas, lietuviškoji savimonė 
turi būti puoselėjama nuo pat 
mažens. Pasigendama ryšio su 
Lietuvos institucijomis, ku
rioms turėtų būti svarbu tą savi
monę ugdyti ir kurios galėtų 
padėti išeivijai.

V. Pečiulis pateikė komisi
jos surašytas rezoliucijas, ku
riomis taryba sveikino KLB 
krašto valdybą, Lietuvos amba
sadorę Sigutę Jakštonytę, Ka
nados lietuvių jaunimo sąjungą, 
savaitraštį Tėviškės žiburiai, 8- 
tosios dainų šventės rengėjus. 
Pareikšta pagarba gen. garbės 
konsului L. Matukui, padėkota 
Toronto apylinkės valdybai už 
35 Kanados lietuvių dienų su
rengimą, Delhi apylinkės valdy
bai, globojusiai tarybos suvažia- 
vimą^ Buvo atskira rezoliucija, 
paremianti suvažiavimo metu 
padarytus nutarimus, kuriuose 
patvirtinti nuostatų pakeitimai 
ir sklandesnis veikimas. Pa
linkėta krašto valdybai sėkmės 
ateities darbuose.

Sesiją užbaigus Tautos him
nu, dalyviai rinkosi Mišioms 3 
v.p.p. Šv. Kazimiero šventovėje. 
Jas aukojo prel. J. Staškevičius, 
prel. E. Putrimas ir kun. V. Staš
kevičius. Po Mišių vyko pa
bendravimas prie vaišių parapi
jos salėje.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Uždekime žvakelę partizanams...
ANTANINA GARMUTĖ
Garliaviškiai mokytojai 

Danutė ir Valentinas Valodkos 
priklauso tai šviesių Lietuvos 
mokytojų kartai, kuri ir išėjusi j 
užtarnautą poilsį neapleidžia 
edukacinio-švietėjiško darbo. 
Dar daugiau galima pasakyti - 
suranda naujas jo formas. Mo
kytojai supranta, kad patriotiz
mo dirvonai ir šiandien tebėra 
ganėtinai apleisti. Todėl savo 
asmenine iniciatyva jie sėkmin
gai organizuoja įdomias eks
kursijas jų pačių “atrastais” 
(tiksliau - pastebėtais) gimti
nės takais. Keliose tokiose 
ekskursijose teko dalyvauti ir 
šių eilučių autorei. Mokytoja 
Danutė Zujūtė-Valodkienė, pa
kvietusi į eilinę išvyką, tarsi 
juokais pasakė:

- Tėvynei atiduodame kas 
ką galime. O man šiam reikalui 
ir kompensacijos už tėvų žemę 
negaila - tebus išlaidos kelionių 
benzinui!

Tad ir keliavome partizanų 
takais, lankėme jų gimtąsias 
vietas, žūties ir niekinimo -- am
žinos garbės paminklais pa
ženklintas vietoves. Vasarą pa
traukėme pagal Nemuną, per 
Piliuoną, Pakuonį, gražųjį Bag- 
rėno kaimą (netoli Prienų), kur 
tyvuliavo javų laukai ir pievos 
mokytojos Danutės tėvų - Sibi
ro tremtinių - sodybos vietoje... 
Pamatėme mūsų garbaus poeto 
Justino Marcinkevičiaus tėviš
kę. O Šaltupyje parymojome 
prie partizanų vado Algirdo 
Varkalos-Žaliuko, Daumanto 
paminklo. Dar aplankėme Ma
to Šalčiaus - keliautojo ir peda
gogo bei žurnalisto gimtinę. 
Uždegėme žvakeles Jundilų so
dyboje, kur žuvo 3 partizanai, 
ir Išlaužo kapinėse, kur palai
doti jų tėvai ir ryšininkai, rė
mėjai.

Pasinaudojus šviesia gar
baus amžiaus buvusios politka- 
linės Konstancijos Stravinskie
nės atmintimi, Pagraižio miške, 
netoli Šilavoto suradome Gele
žinio vilko rinktinės vado Juozo 
Stravinsko ir jo 7 partizanų žū
ties vietą. Jie čia buvo slapčia 
išžudyti, kietai įmigę po žygio. 
Nors ir miško glūdumoje, toli 
nuo kelių ir vieškelių, supama 
raistų ir pelkių, ši vieta Kons
tancijos Štravinskienės didelių

Partizanų vado kova ir žūtis
Vytauto apygardos vadas pik. Balys Vaičėnas-Pavasaris

B. Vaičėnas gimė 1915 m. 
lapkričio 23 d. Vaičėnų kaime, 
Obelių vlsč., Rokiškio apsk., 
Joanos ir Norberto Vaičėnų šei
moje.

Tarnaudamas Lietuvos ka
riuomenėje, baigė puskarinin
kių mokyklą. Grįžęs įstojo į Lie
tuvos šaulių sąjungą, aktyviai 
dalyvavo jos veikloje. Daug pri
sidėjo organizuojant ir statant 
Šaulių sąjungos namus Obe
liuose. Jam talkino Povilas Ža- 
gūnas, Juozas Dručkus iš to pa
ties Vaičėnų kaimo. Vėliau tar
navo pasienio policijoje. Prasi
dėjus karui, 1941 m. grįžo į tė
viškę. Baigė karininkų kursus, 
bet vokiečiams tarnauti atsi
sakė.
, Kai 1944 m. sovietų armija 

antrą kartą okupavo Lietuvą, 
Lietuvos vyrai organizavosi į 
partizanų būrius. Menkai gink
luoti vyrai tik su Dievo ir Tėvy
nės vardu lūpose stojo prieš

Pas tautodailininkę Aldoną Kriaučiūnaitę-Lekavičienę. Iš kairės: 
A. Garmutė, A. Kriaučiūnaitė (antroji), mokytoja Danutė Zujūtė- 
Valodkienė (ketvirtoji), 2005 m. vasarą Piliuonos km., Kauno 
rajone Ntr. V. Valodkos

Konstancija Stravinskienė 
2005 m. vasarą Ciudiškių kai
me, Prienų rajone^ keliautojo 
ir pedagogo Mato Šalčiaus tė
viškėje Ntr. V Valodkos

pastangų dėka yra įamžinta kry
žiumi ir prižiūrima, išretinus 
nereikalingus krūmokšnius, pa
sodinus kelis ąžuoliukus ir lie
paitę... Juk čia žemę aplaistė ir 
vienos moters - partizanės, me
dicinos sesers kraujas.

Rudens lapai nubarstė ta- ’ 
kus ir kelius. Ir prieš Vėlines 
abu nepailstantys pedagogai 
Danutė ir Valentinas - pasuko 
savojo automobilio vairą iš 
anksto numatytais maršrutais. 
Keliauja jie ne prabėgomis, ne 
bet kaip, o sustodami, apeidami 
įžymias vietas, atidžiai apsižval- 
gydami ir... supažindindami 
kitus kelionių dalyvius su konk
rečia informacija: Danutė pa-

Vytauto apygardos vadas pik. 
Balys Vaičėnas-Pavasaris

specialiai parengtus, iki dantų 
ginkluotus sovietinės kariuo
menės dalinius. Ryžtas ginti 
laisvę ir nepriklausomybę buvo 
stipresnis už okupanto ginklus. 
Balys Vaičėnas su broliu Bro

2005 m. vasarą prie paminklo 
1946 m. birželio 9 d. Pagraižio 
miške žuvusiems partizanams. 
Tai: vadas ats. Įeit. Juozas Stra
vinskas-Žiedas, Kardas, med. 
sesuo Domicėlė Dičpinigaitytė- 
Laimutė, vokiečių karininkas 
Vilhelmas-Vilius, Juozas Gy- 
lys-Vėtra, A. Pažėra-Špokas- 
Jazminas, Jonas Naujokas- 
Gintaras, Studentas - nežino
mas partizanas. Nuotraukoje 
iš kairės: Konstancija Stra
vinskienė, Antanina Garmutė, 
Danutė • Zuj ūtė-Valodkienė

Ntr. V. Valodkos

skaito ištraukas iš patriotinių 
knygų ir žinynų, Valentinas 
nufotografuoja, kad ir išvyka 
liudytų istorinę atmintį. “Užde
kime žvakelę partizanams” - 
geranoriškai skamba jų palin
kėjimai keistokų neramumų 
blaškomoje Tėvynėje.

niumi, dviem pusbroliais - Ba
liu ir Vytautu Dručkais - suor
ganizavo partizanų būrį, vėliau 
peraugusį į Vyčio kuopą, kurio
je buvo iki šimto partizanų. Vy
čio kuopa priklausė Vytauto 
apygardos “Lokio” rinktinei.

1944 m. gruodžio 26 d. Ba
lys Vaičėnas dalyvavo Antaza
vės šilo (Zarasų r.) kautynėse, 
kuriose buvo nukauta daug ru
sų kareivių. Tarp žuvusių parti
zanų buvo Jonas Kairys iš Vai- 
"niūnių. Į petį buvo sužeistas 
mūšiui vadovavęs Itn. Mykolas 
Kazanas-Mutka. Sulaukę nak
ties partizanai sėkmingai pasi
traukė, o du priešo įgulos ap
leistus bunkerius paėmė tik ki
tos dienos rytą.

1945 m. gegužės 2 d. žuvo 
Balio Vaičėno bendražygis Ba
lys Dručkus, vienas iš organiza
torių, kūrusių kovos struktūras, 
Vyčio kuopą.

Nukelta į 5-tą psl.

iii SAVAITE LIETUVOJE
Posėdžiavo su rusais
Palangoje lapkričio 11d. 

vyko ketvirtasis Lietuvos ir 
Rusijos bendradarbiavimo 
prekybos ir ekonomikos, 
mokslo ir technikos, humani
tarinėje ir kultūros srityse 
tarpvyriausybinės komisijos 
posėdis. Pirmininkavo užsie
nio reikalų ministeris Antanas 
Valionis ir Rusijos transporto 
ministeris Igoris Levitinas. 
Pažymėta, kad nuo 2003 m. 
buvo patvirtintos ir įsigaliojo 
valstybių sienų, ekonominių 
zonų ir kontinentinės seklu
mos Baltijos jūroje atribo
jimo, kapitalo ir investicijų 
apsaugos, tranzito geležinke
liu dokumentų, readmisijos 
sutartys ir susitarimas dėl Lie
tuvos, Rusijos ir Lenkijos vals
tybių sienų sankirtos. Taip pat 
baigta formuoti dvišalė vals
tybių sienų demarkavimo ko
misija. Išsiplėtusi Lietuvos ir 
Rusijos bendradarbiavimo 
teisinė bazė sudaro gerą pa
grindą toliau plėtoti naudin
gus ryšius.

Pareikšta, jog būtina grei
čiau parengti susitarimą dėl 
bendradarbiavimo kovojant 
su organizuotu nusikalstamu
mu, pasirašyti kitus dvišalius 
susitarimus prekybos, energe
tikos ir kitose srityse. Aptarti 
įvairūs projektai, kaip Klaipė
dos ir Karaliaučiaus uostų 
bendradarbiavimas, talpintu- 
vų traukinio “Merkurijus” Įgy
vendinimas. Taip pat svarstyti 
aplinkosaugos ir finansų klau
simai. Rusijos atstovai sutiko 
finansinių klausimų darbo 
grupei pateikti būtiną infor
maciją apie įsiskolinimų Lie
tuvos statybininkams kom
pensavimą iki 2006 m. sausio 
1 d. Kitas Tarpvyriausybinės 
komisijos posėdis vyks 2006 
m. Rusijoje.

Pristatė Baltijos strategiją
Europos komisijos pirmi

ninkui Jose Manuel Barroso 
pristatytas baltiečių ir kitų ar
timų valstybių europarlamen- 
tarų grupės dokumentas dėl 
Europos strategijos Baltijos 
jūros kraštuose. Grupės tiks
las yra išsaugoti labai užterštą 
Baltijos jūrą, skatinti prekybą, 
investicijas ir tobulinti susisie
kimą, palengvinti žmonių ir 
prekių judėjimą per šalių sie
nas bei sustiprinti kovą su or
ganizuotu nusikalstamumu. 
Ši kraštų grupė galėtų tapti 
tarpininke kuriant keturias 
bendrąsias erdves tarp ES ir 
Rusijos, teigia strategijos ini
ciatoriai.

Europos sąjungai vis dau
giau dėmesio kreipiant į už
sienio reikalus, vadinama 
“šiaurės dimensija” lieka pa
miršta, teigė parlamentarai. 
Prie pareiškimo jungėsi Di
džiosios Britanijos, Vokieti
jos, Suomijos, Estijos ir Latvi
jos atstovai. Tikimasi, kad Eu
ropos parlamente bus priimta 
rezoliucija, paremianti jų stra
tegiją.

Nebevilios rinkėjų
Vyriausiosios rinkimų ko

misijos pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas pranešė (ELTA- 
lapkričio 15 d.), kad politi
kams nuo šiol uždrausta rin
kėjams dovanoti bet kokius 
materialius daiktus, ar rinkėjų 

balsus “rinkti” kviečiant juos į 
pramoginius renginius. Įsiga
liojus įstatymui, rinkėjų pa
pirkimu nebus laikomos tik 
spausdintinės medžiagos, kaip 
politinės partijos ar kandidato 
programos, biografijos ar ki
tokie informacinio turinio 
lankstinukai, kalendoriai, atvi
rukai, lipdukai bei ženkliukai, 
specialiai pagaminti rinkimų 
vajui ir skirti politinei partijai 
ar kandidatui propaguoti. 
Seimas taip pat numatė griež
tesnes bausmes už rinkimų ar 
referendumo agitacijos tvar
kos pažeidimus. Pataisomis 
bus ribojama ir išorinė politi
nė reklama - agitacinę me
džiagą politikai nuo šiol galės 
skelbti tik specialiose savi
valdybių administracijos direk
toriaus numatytose vietose.

Prezidentas Gruzijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus lapkričio 9-10 
d.d. oficialiu vizitu lankėsi 
Gruzijoje. Susitikime su prezi
dentu Mikheil Sakkashvili ap
tarti dvišaliai santykiai, bend
radarbiavimas tarp Baltijos ir 
Pietų Kaukazo valstybių. Su 
Gruzijos parlamento pirmi
ninke Nino Burjanadze kal
bėta apie parlamentų vaidme
nį demokratinių reformų ke
lyje, bendradarbiavimo gali
mybes.

Po delegacijų susitikimo 
buvo pasirašytos Lietuvos ir 
Gruzijos vyriausybių susita
rimo dėl investicijų skatinimo 
ir apsaugos bei Lietuvos ūkio 
ministerijos ir Gruzijos eko
nominės plėtros ministerijos 
bendradarbiavimo sutartys. 
Prezidentas taip pat susitiko 
su ministeriu pirmininku Zu
rab Nogaideli ir aptarė Gruzi
joje vykdomas ekonomines, 
teisines bei socialines refor
mas bei valstybių bendradar
biavimo galimybes ekonomi
kos ir gynybos srityse.

Nebetirs politikų veiklos
LGTIC žiniomis, seimas 

lapkričio 10 d. nutarė nebesu
daryti seimo laikinosios komi
sijos, kuri tirtų ministerio pir
mininko Algirdo Brazausko 
šeimos verslą. Buvo siūlyta iš
tirti buvusio “Draugystės” vieš
bučio privatizavimo aplinky
bes, išnagrinėti ar premjero 
žmona, Vilniaus miesto tarybos 
narė, nepažeidė įstatymų įsi- 
gydama 38% viešbučio akcijų.

Taip pat nuspręsta nesu
daryti laikinosios komisijos 
užsienio reikalų ministerio 
Antano Valionio galimoms są
sajoms su užsienio valstybių 
slaptosiomis tarnybomis tirti. 
Buvo įtarimų, kad jis, studi
juodamas Varšuvoje ir dirbda
mas Lenkijos radijo laidų už
sieniui lietuvių kalba redakci
jos vadovu, buvo prisidėjęs 
prie tuometinio URM Algir
do Saudargo sekimo Lenki
joje 1990-1991 m. Š.m. vasario 
mėnesį dirbusi komisija nu
statė, kad A. Valionis soviet
mečiu priklausė KGB rezer
vui. Prezidentas Valdas Adam
kus pareiškė pasitikįs užsienio 
reikalų ministeriu, nepagrįstu 
pavadino liberaldemokratų 
siūlytą naują tyrimą. Opozici
ja žada skųstis Etikos ir pro
cedūrų komisijai. RSJ
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DR. ALGIRDAS 
MATULEVIČIUS 
Tęsinys iš 46 nr.

Lietuvių ir prūsų pėdsakai
Netoli Labguvos esančios 

Laukiškos {Laukischken} Sa- 
ranskoje} bažnyčios iš akmenų 
pastatas išliko iki šiol, įrengti 
kultūros namai. Nuo XVI a. vi
durio čia kunigavo lietuvių raš
tijos darbuotojai A. Jomantas, 
vėliau D. Gaidys, 1641-1646 m. 
- Johannas Partacijus. Pastaro
jo, t.p. dviejų jo įpėdinių 
Ch. Grube’s (čia kunigavo 
1646-1652 m.) ir J.M. Beils- 
teino (kunigavo 1653-1676 m.) 
žmona buvo pagarsėjusi Prūsi
joje Anikė iš Taravos {Annchen 
von Tharau, tikroji pavarde An- 
na Neander). Jai meilės eilė
raštį parašė Klaipėdoje gimęs 
ir Karaliaučiaus universiteto 
profesoriumi tapęs Simonas 
Dachas. Laukiškoje gimė jos ir 
J. Partacijaus sūnus Friedrichas 
Partacijus, lietuviškų giesmių 
eiliuotojas. Laukiškoje 1700 m. 
gimė ir lietuvių raštijos darbuo
tojas kunigas Mykolas Zigman
tas Engelis, tilžiškio kunigo My
kolo Engelio sūnus. Laukiško
je, kaip reta krašte, išliko buvu
si ordino pilis (1327), po 
1525 m. perstatyta į Prūsijos 
valdovo hercogo Albrechto me
džioklės pilį, o sovietmečiu pri
taikyta mokyklai.

Buvusi Laukiskos šventovė - 
dabar klubas

Mielaukiuose (Melaucken; 
Zalesje} kunigavo lietuvių kil
mės dvasininkai: 1870-1877 m. 
Adolfas Ansaitis, 1890-1917 m. 
Frydrichas Penčiirkas, 1918- 
1925 m.-Francas Adomaitis, 
1933-1935 m. Emstas Šmitaitis. 
Sovietmečiu suniokota bažny
čia buvo paversta sandėliu. Pet
ro Cidziko pastangomis 
1993 m. atgautoje Skaisgirių 
{Skaisgirren} Bolšakovo} kata
likų bažnytėlėje (koplyčioje) 
pamaldos vyksta tik rusų kalba 
(su vokiškais intarpais), nors 
bažnytkaimyje ir apylinkėse 
gyvena gana daug lietuvių. įsės 
(Inse; Pričaly} prie Kuršmarių 
bažnyčia sugriauta. Čia kuniga
vo lietuvių raštijos darbuotojai: 
1844-1855 m. K. L. E. Neissas, 
1863-1869 m. J. Pipirs, parapi
jos mokykloje 1820-1851 m. 
precentoriavo pirmojo žinomo 
lietuvių kalba periodinio lei
dinio Nusidavimai apie evange
lijos prasiplatinimu tarp žydų ir 
pagonų redaktorius (1832- 
1875) Johannas Ferdinandas 
Kelkis. Sunaikinta ir Kaukie- 

Tilžė XVII a. pradžioje. Senovinė graviūra

mio (Kaukėnai; Kaukehmen} 
Jasnoje} bažnyčia (dar 1985 m. 
stovėjo, buvo sandėlis) bei 
šventoriaus kapinaitės. Dr. Al
berto Juškos duomenimis, tai 
viena seniausių Mažojoje Lie
tuvoje parapijų. Kaukiemyje 
kunigavo krašte žinomi lietuvy
bės ugdytojai: 1579-1593 m. 
Aleksandras Rodūnionis jau
nesnysis, 1728—1749 m. Johan
nas Behrendas (čia palaidotas), 
1809-1824 m. Christianas Wit- 
tichas, 1850-1858 m. Karlas 
Heinrici, 1858-1873 m. Karolis 
Neissas (čia palaidotas), 1891- 
1905 m. superintendentas (vys
kupas) Rudolfas Denukaitis 
(čia palaidotas), 1873—1891 m. 
Kristupas Sturys.

Iš Naujosios, arba Jonei- 
kiškės {Neukirch, Joneykisch- 
ken} Timiriazevo} 1670 m. pa
statytos bažnyčios teliko sienų 
mūrai (dar 1985 m. buvo gana 
gero stovio - įrengtas sandėlis). 
Lietuviškas pamaldas iki 
1679 m. laikė Čhristofas Meis- 
neris, 1771-1783 m. Kristijonas 
Lovynas, 1804-1831 m. Chris
tianas Mejeris, globojęs jaunąjį 
Frydrichą Kuršaitį, kuris 1821- 
1826 m. Naujojoje mokytojavo, 
nuo 1888 m. - busimasis Kara
liaučiaus Lietuvių kalbos semi
naro vedėjas Paulus Salopiata.

F. Kuršaitis gimė 1806 m. 
Noragėliuose netoli Gastų. So
vietmečiu kaimas sunaikintas, 
teliko kelių sodybų likučiai. 
Kad čia būta Noragėlių, maž
daug prieš 2 dešimtmečius nu
statė dr. Jurgis Mališauskas, 
ant vieno namo radęs užrašą 
Noragehlen. Veikiausiai ten bu
vę užeigos namai. Pamaldos lie
tuvių kalba Naujojoje retsykiais 
laikytos dar po I pasaulinio ka
ro. Sandėliu paversta bažnyčia 
1995 m. sudegė, buvo likusios 
tik mūro sienos. Apie 1962 m. 
Naujojoje apsigyvenęs buvęs 
politinis kalinys Steponas Bu- 
bulas stengėsi, kad Naujojoje- 
Timiriazeve ir kitose gausiai 
lietuvių gyvenamose vietose bū
tų steigiamos lietuviškos mo
kyklos. Dėl to rašė Kaliningra
do srities administracijai, į Vil
nių, netgi į Maskvą. 1987- 
1988 m. Lietuvoje prasidėjus 
tautiniam sąjūdžiui savo namą 
Joneikiškėje perdavė lietuviš
kai mokyklai steigti. Dėl šių 
veiksmų S. Bubulas buvo per
sekiojamas, tardomas. XX a. 
pabaigoje išeiviai suaukojo lėšų 
Gastu {Heinrichswalde} Slavsk} 
bažnyčiai (1869 m.; gana geros 
būklės, paversta sandėliu) 
restauruoti.

Žiliuose {Szillen} Žilino} - 
SkaLvos ir Nadruvos pariby, 
prie Tilželės upelio, išliko pilia
kalnis ir suniokotos bažnyčios 
(XX a. dešimtmečio pabaigoje 
buvo gana geros būklės) griuvė- 

šiai. Čia nuo 1646 m. iki mirties 
1695 m. (vietoje palaidotas) ku
nigavo žymus žodynininkas 
Frydrichas Pretorijus (Preto
rius), 1710-1731 m. Gabrielis 
Engelis iš Tilžės. Berlyno pa
skirtam tikybos ir švietimo rei
kalų M. Lietuvoje tvarkyti pie- 
tistui J.H. Lysiui (Lyzijui) pra
dėjus per mokyklą vykdyti vo
kietinimo politiką, Engelis ėmė 
vadovauti kunigų ir visuomenės 
opozicijai prieš Berlyno staty
tinį. Jis įteikė Prūsijos karaliui 
Frydrichui Wilhelmui IJų pro
testą. Šiam apsilankius Žiliuose 
Engelis įtikino valdovą Lysiaus 
veiksmų kenksmingumu. Lysius 
buvo iškeltas į Mozūriją. Švie
timo inspektoriumi paskirtas 
pats Engelis, ėmęsis mokyklų 
reformos.

Tilžė {Tilsit} Sovietsk} ant 
Nemuno kranto, Skalvoje, buvo 
vadinama Mažosios Lietuvos 
sostine, vienas gražiausių Rytų 
Prūsijos miestų. Lietuviškos 
spaudos bazė, lietuvių politi
kos, visuomenės, kultūros, Baž
nyčios veikėjų telkinys. Tai dau
gelio lietuvininkų draugijų 
veiklos centras. Palyginus su ki
tais miestais išliko nemaža dalis 
senamiesčio. Buvusioje Klausi- 
jaus g. 27 (dabar Lenino g. 17) 
II aukšte 1933-1944 m. gyveno 
europinio masto humanistas, 
Mažosios Lietuvos patriarchas 
Vydūnas; 1968 m. buvo prikalta 
memorialinė lenta, 1989 m. - 
kita, su jo horeljefu. Vydūno 
draugija (pirm. dr. Vacys Bag
donavičius), kitos Lietuvos or
ganizacijos bei valstybės institu
cijos rūpinasi, kad Vydūno gy
ventame bute būtų įsteigtas jo 
memorialinis muziejus. Deja, 
Kaliningradu centrinė ir So- 
vietsko valdžia nesilaiko sutar
čių, vilkina derybas. O iš tikrųjų 
nenori, kad būtų toks muziejus. 
Būtina Lietuvoje Vydūnui pa
statyti paminklą. Išlikęs ir Til
žės Hercogo Albrechto viduri
nės mokyklos (Mokyklos, dabar 
Puškino g.), kuriame dėstė Vy
dūnas (Vilhelmas Storosta), 
pastatas. Stovi ir kiek perstaty
tas Tilžės gimnazijos (ties Škol- 
naja ir Smolenskaja gatvių san
dūra), pastatas. Joje lietuvių 
kalbos 1845-1876 m. mokė Žy
miausias XIX a. Mažosios Lie
tuvos etnografas Eduardas Gi- 
zevijus {Gisevius}, 1882-1922 m. 
— įžymus lietuvių kalbininkas 
Aleksandras Kuršaitis. Tilžėje 
1909 m. mirė Mažosios Lietu
vos veikėjas Vilius Bruožis. 
Miesto centre tebestovi ir ges
tapo kalėjimo pastatas; jame 
kalinti Vydūnas, M. Krupavi
čius ir kiti antinacinio pasiprie
šinimo dalyviai. Greta esan
čioje Tilžės miesto rotušėje įsi
kūrusi Sovietsko valdžia. Išlikęs 
namas, kuriame gyveno Enzys 
Jagomastas, veikė jo spaustuvė 
“Lituania” ir pas kurį, Vytauto 
Šilo manymu, rinkdavosi Ma
žosios Lietuvos tautinės tary
bos nariai. Stovi viešbučio 
“Deutsches Haus” (“Vokiečių 
namai”, Sandėlio g. 7, dab. 
Gerceno g. 3), pastatas, kuria
me kurį laiką veikė Lietuvių 
klubas, vyko “Birutės” draugi
jos renginiai. Už dviejų kvarta
lų buvo Lietuvių literatūros 
draugijos {Litauische literari- 
sche Gesellschaft} būstinė. So
vietmečiu nugriautos Tilžės 
bažnyčios (neliko ir griuvėsių), 
taip puošusios miestą: Lietuvi
ninkų naujoji (pastatyta

Tilžės lietuvių šventovė.

Buvęs viešbutis “Vokiečių namai”, kuriame vyko “Birutės” drau
gijos ir Tilžės lietuvių klubo narių sueigos. 1988 m. nuotrauka

Pirmasis “Varpo” numeris, išėjęs Tilžėje
XVIII a. viduryje vietoj Rusijos 
kariuomenės sugriautos seno
sios; stovėjo Aukštosios ir Baž
nyčios, dab. Bolnicnaja, gatvių 
kampe) apie 1950 m. sudegė, 
po 1978 m. visai nugriauta; apie 
1975 m. nugriauta (ją per talką 
griovė ir Kauno politechnikos 
instituto studentai) ir Miesto 
(arba Vokiečių) bažnyčia (pa
statyta 1610 m.); reformatų 
bažnyčia perdaryta į fabriką.
Senosios Lietuvininkų bažny
čios (1533-1753) kunigai buvo: 
1576-1602 m. Zacharijus Blot- 
nas Vyresnysis (mirė Tilžėje), 
1614—1629 m. jo sūnus Zacha
rijus Blotnas Jaunesnysis (čia 
mirė), 1637-1666 m. - pirmo
sios lietuvių kalbos gramatikos 
(1653) autorius Danielius Klei
nas (čia mirė). Naujosios Lie
tuvininkų bažnyčios kunigas 
Wilhelmas Rege (dvasininku 
Tilžėje buvo 1767-1791 m., iki 
mirties), vyskupas Karolis Wil
helmas Otto Glogau (1846- 
1875 m., iki mirties) t.p. pasižy
mėjo lietuvių literatūroje. Vie
toj 1983-1984 m. baigtos griau
ti katalikų bažnyčios (dab. Iskry 
ir Mamino-Sibiriako gatvių 
kampas; pastatyta 1851 m.) Lie
tuvos valstybės lėšomis pastaty
ta ir 2000 m. pašventinta nauja. 
Dalyvavo Lietuvos vyskupai, 
kiti dvasininkai, Karaliaučiaus 
krašto katalikų kunigai Anup
ras Gauronskas ir naujų mal
dos namų šeimininkas Andrius 
Eidintas, Sovietsko miesto at
stovai, Lietuvos Respublikos

delegacija. Šventinimo cere
monijai vadovavo Rusijos eu
ropinės dalies katalikų arki
vyskupas Tadeuszas Kondru- 
siewiczius (1981 m. baigė Kau
no kunigų seminariją). Šven
tovė tapo ir vietos lietuvių kul
tūros centru (veikia lietuvių 
kalbos fakultatyvas), nes Tilžės- 
Sovietsko bendruomenė savo 
kultūros namų neturi.

Iš senojo Jokubynės parko,
kuriame vadovaujant Vydūnui 
vykdavo lietuvių koncertai, vai
dinimai, dainų šventės^, minėji
mai, kuriame buvo įrengtas lie
tuvių etnografijos muziejus - 
Lietuviškas namelis, - t.p. sto
vėjo paminklai lietuvininkų glo
bėjai, jų numylėtojai Prūsijos 
karaliaus Frydricho Wilhelmo 
III žmonai gražuolei A.W. 
A. Luisei (Luizei) ir įžymiems 
tilžiškiams, nieko neliko. Dabar 
apgriautoje Jokubynės teritori
joje Sovietsko miesto parkas, 
vyksta šventiniai renginiai. Kur 
veikė Reilenderių, K. Albregso, 
Otto von Mauderode’s, J. 
Schenke’s, Mažosios Lietuvos 
patriarcho Martyno Jankaus 
spaudos ir poligrafijos įmonės, 
pastatai sugriauti, pastatyta 
daugiausia standartinių gyvena
mųjų namų. Tilžės priemiestyje 
prie susprogdinto krematori- 
jaus liekanų yra I pasaulinio 
karo vokiečių ir rusų karių ka
pinės. Jos dar apie 1980 m. buvo 
gana tvarkingos. (Bus daugiau) 
Nuotraukos iš Mažosios Lietuvos 

kultūros pėdsakai
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Partizanų vado kova ir žūtis
Atkelta iš 3-čio psl.

Tą pačią dieną stribai su
degino Balio Vaičėno namus.

Balys Vaidenas su Vyčio 
kuopa apsistojo ir įsitvirtino 
Obelių šile. Saugumo daliniai 
tai žinojo, bet pulti nedrįso. Tik 
1945 m. liepos 13 d. įgula, pasi
telkusi į pagalbą žygio kariuo
menę, apsupo mišką; jame įvy
ko kautynės. Po kelių nesėk
mingų puolimų sovietinė ka
riuomenė, patyrusi nemažų 
nuostolių, buvo priversta pasi
traukti. Buvo sužeisti trys parti
zanai. Po šio mūšio Balys Vai
denas dienoraštyje rašė: Mes 
laimėjome trumpą mūšį, bet dar 
nenugalėjome sunkios vergijos, 
mus žiauriai slegiančios. Bet 
mūsų veiduose viltis, kad ir ją 
sugriausime.

Šauni pergalė pakėlė parti
zanų dvasią, stiprino ryžtą. Kita 
vertus, visiems tapo aišku, kad 
mirtis nuolat tyko šalia. Gal to
kių mindių skatinamas Balys 
Vaidenas, įsikūręs naujoje vie
toje (Dusetų girioje), parašė 
testamentą:

Kiek daug jau mes esame 
netekę laisvės idėjos brolių! Ir jie 
juk laukė savo tautos pavasario. 
Troško juo džiaugtis, bet žiaurių 
budelių pasiųsta mirtis pastojo 
jiems kelią. Jeigu man toks liki
mas skirtas, aš ramiai jam atsi
duodu, o prieš tai, turėdamas 
laiko, rašau testamentą. Gal tai 
juokinga, juk neturiu aš turto, 
kurį galėčiau kam nors paskirti. 
Visas mano turtas — ginklai, ku
riuos, be abejo, pasiims, kai ma
ne nukaus. Drabužiai, nors ir 
apiplyšę, bet ir juos neretai dėl 
didesnio išniekinimo nurengia. 
Bet... tebeturiu aš turto, kurio 
priešai neįstengs atimti: tai tikėji
mas į didįjį pasaulio kūrėją Die
vą ir tėvų žemės meilė. To ne
įstengs atim(i joks priešas, nors 
tai būtų irpats žmonijos pabaisa 
Stalinas. Sį turtą aš palieku savo 
broliams ir sesėms, visiems tau
tiečiams, ir kol jie tai gerbs, tol 
bus nenugalimi.

Balys Vaidenas veikė Ro
kiškio, Zarasų ir Utenos ap
skrityse bei Latvijos teritorijos 
pietinėje dalyje. 1946 m. rudenį 
kariuomenė su stribais apsupo

Išganytojo Motinos Marijos statula kardinolo Vincento Sladke
vičiaus tėviškėje, Guronių kaime. Statulos autorius - prof. 
A. Kmieliauskas

Vytauto apygardos “Lokio” rinktinės Vyčio kuopos partizanai. 
Iš dešinės: Vytautas Dručkus-Šernas, Albertas Garnelis-Čigo- 
nas, Balys Vaičėnas-Pavasaris, Vincas Araminas-Sermukšnis, 
Petras Araminas-Varnas

žiemai parengtą bunkerį “Tvir
tovė”. Dengdamas atsitraukimą 
žuvo Stasys Kligys ir buvo sun
kiai sužeistas Balio Vaičėno 
brolis Bronius. 1947 m. sausio 
mėn. jis pateko į pasalą ir žuvo 
Latvijos teritorijoje. Balys Vai
denas parašė broliui nekrologą:

Likimas sulaužys didvyrio 
krūtinę, tik nieko nebijo valia 
geležinė: 1947 metų sausio mėn. 
iš ketvirtadienio 16 į 17 naktį su
klupai jaunas, pilnas energijos ir 
gyvenimo vilčių, nuo kulkos, pa
siųstos žiauraus budelio, kuri 
negailestingai nutraukė tavo gy
venimą. Neapraudojo Tavęs se
na motina, sesuo, brolis nei gi
minės, neužmerkė akių ir neatsi
sveikino, tik žiaurūs Tavo žudi
kai kurčiai juokėsi Tave negyvą 
išniekindami. Veltui lauks Tavęs 
motina - nebenušluostysi  jai aša
rų'nuo suvytusio veido. Žaizda, 
likusi jos širdyje nuo atsisveiki
nimo su Tavim dienos, liks am
žinai...

1948 m. lapkričio 18 d. Vy
tauto apygardos darbui stiprinti 
Balys Vaidenas pakviečiamas 
dirbti štabe ir paskiriamas pro
pagandos ir agitacijos skyriaus 
viršininku. “Lokio” rinktinė 
tampa kovingiausia ir pavyzdin
giausia tarp rinktinių. 1948 m. 
gruodžio 16 d. įsakymu nr. 28 
Balys Vaidenas skiriamas “Lo
kio” rinktinės spaudos ir švieti

mo skyriaus viršininku. Jis lei
džia ir redaguoja laikraštį Su
temų keleivis. 1950 m. paskiria
mas Vytauto apygardos štabo 
operatyvinio skyriaus viršinin
ku, kartu tampa ir apygardos 
vado pavaduotoju, taip pat iš
renkamas apygardos partizanų 
karo lauko teismo pirmininku. 
1951 m. sausio 26 d. Balys Vai
čėnas-Pavasaris paskiriamas 
Vytauto apygardos vadu ir 
Šiaurės Rytų srities vado pava
duotoju. 1951 m. pavasarį kvie
čiamas j susitikimą Strazdų kai
me su Siaurės Rytų partizanų 
vadovybe aptarti tolesnių parti
zanų veiksmų esamomis sąly
gomis. Tų metų balandžio 10 d. 
jis atvyksta į Strazdų kaimą, į 
Jono Čibiro sodybą kartu su 
Vytautu Dručkumi-Šemu (Džiu
go štabo narys), Alfredu Gar- 
neliu-Čigonu (Džiugo rajono 
vadas), Vladu Juozapavičiumi- 
Askalu (Šventosios štabo narys, 
Laisvės kuopos vado pavaduo
tojas) ir Eronimu Bulka-Ginta- 
ru (“Lokio” rinktinė).

Į susitikimą MGB agentas 
Juozas Buika atvedė smogikus. 
Matydami gerai ginkluotus par
tizanus, smogikai patalpose ne
siryžo vykdyti užduoties ir tik 
šiems išėjus į kiemą atidengė 
ugnį. Supratę, kad yra išduoti, 
partizanai atsišaudė. Tačiau so
dyba buvo apsupta kariuome
nės, kuri padegė ūkinį pastatą 
kartu su visais gyvuliais. Parti
zanams buvo aišku, kad prasi
veržti nėra jokių galimybių. Ba
lys Vaičėnas-Pavasaris įsakė 
kautis ir nepasiduoti. Kaip pa
sakojo Juozo Čibiro dukra, Ba
lys Vaičėnas-Pavasaris, maty
damas žūstančius draugus, nak
ties glūdumoje užtraukė savo 
mėgstamą dainą Sudie, pava
sari malonus, sudie, pavasari 
gražus. Jau sužeistas būdamas 
vadas dainavo Tėvynės lau
kams, savo 35-ajam, paskuti
niam pavasariui. Žūtbūtinėje 
kovoje žuvo visi septyni parti
zanai. Kulkos suvarpė jų kūnus, 
bet sušaudyti jų kovos idealus, 
viltį, tikėjimą ateitimi okupan
tai buvo bejėgiai.

Taip žuvo vienas tauriausių 
Lietuvos partizanų vadų - su 
daina, su šūkiu už Dievą ir Tė
vynę. Iš gausios Vaičėnų šeimos 
liko tik viena sesuo Emilija Vai- 
čėnaitė, atsidavusi šventoms 
brolio idėjoms.

Pik. Balys Vaičėnas-Pava
saris po mirties apdovanotas 
Vyčio kryžiaus penktojo laips
nio ordinu.

Andrius Dručkus, 
jo bendražygis

Į KANADOS ĮVYKIAI į 
Pinigų dalinimas

Kanados vyriausybė, at
rodo, nori pratęsti savo valdy
mo laiką. Ministeris pirminin
kas Paul Martin vietoj įprasto 
pranešimo per savo finansų 
ministerį Ralph Goodale pa
skelbė “mini - biudžetą”. Ža
da dar šiais metais grąžinti 
mokesčių mokėtojams 5.3 bi
lijonus dolerių. Be to, vyriau
sybė nori grąžinti apie vieną 
bilijoną dolerių namų šildymo 
išlaidoms palengvinti ir nu
mato dar keletą lengvatų pa
jamų mokesčių mokėtojams. 
Yra taipgi numatyta parama 
studentams, universitetams, 
čiabuviams, imigrantams ir 
gamtosaugai. Skaičiuojama, 
kad vidutinių pajamų šeima 
mokės nuo 300-600 dol. mo
kesčių mažiau, nei praeitais 
metais. Trys bilijonai dolerių 
bus skiriama valstybės iždo 
skoloms sumažinti. Šie pini
gai atsirado iš biudžeto per
tekliaus, kurį opozicija vadina 
permokestinimu. Jos nuomo
ne, pinigai turėtų būti grąžinti 
tiems, iš kurių buvo per daug 
paimta. Kvebeko bloko parla
mentarė Yvon Loubier laiko 
tai mėginimu išsipirkti iš di
džiausio visiems jau žinomo 
skandalo Kanados istorijoje. 
Prekybos rūmų pirmininkė 
Nancy Hughes Anthony ma
no, kad tai politinis ėjimas, 
susietas su Liberalų partijai 
pateiktu neigiamu teisėjo Go- 
mery pranešimu ir besiarti
nančiu nepasitikėjimo vyriau
sybe pareiškimu parlamente. 
Opozicijos partijų nariai tą 
pinigų dalinimą laiko gryna 
priešrinkimine propaganda.

Pasaulio verslo organiza
cijos (PVO) tarėjai Ženevoje 
pripažino, kad padarius kai 
kuriuos pakeitimus importo 
tarifuose, JAV prisilaikė PVO 
įpareigojimų, liečiančių minkš
tosios medienos importą iš 
Kanados. Toks sprendimas 
reiškia, kad Kanada negaus 
reikalaujamų 4.25 bilijonų do
lerių ieškinio ir tuo pačiu pra
ras apie 150 milijonų dolerių 
už eksportuojamą medieną. 
NAFTA sprendimas, kuris 
pripažino Kanados teisę į 4.25 
blj., bus vėl sprendžiamas dip
lomatinėje plotmėje.

Kanados vyriausybės vie
šosios tarnybos tarnautojai 
nori išreikalauti iš vyriausybės 
bilijonines sumas, kuriomis, 
vyriausybės nurodymu, buvo 
pasipelnyta, investavus tar
nautojų pensijos fondo pini
gus. Unijų teigimu, šie pinigai 
priklauso tarnautojų pensijų 
priemokai arba naujų pensi
nių draudimo įnašų sumažini
mui. 1999 metais vyriausybė 
nusavino 30 bilijonų dolerių 
iš Karališkosios policijos, ka
riuomenės ir viešosios tarny
bos pensijų fondo. Privačių 
pensijų fondų savininkai - 
darbdaviai, negali naudotis 
pensijų fondo pinigais. Bylą 
iškėlė viešosios tarnybos tar
nautojų unijos.

Ontario generalinis pro
kuroras Michael Bryant įtiki
no federacinės valdžios tei
singumo ministerį Irwin Cot- 
ler, kad reikia įvesti privalo

mą bausmę už nelegalių gink
lų laikymą ir jų vartojimą, vyk
dant kriminalinius nusikalti
mus. Provincijų generaliniai 
prokurorai buvo susirinkę ap
tarti besiplečiantį ginklų var
tojimą ir ieškoti būdų, kaip 
apsaugoti visuomenę. Bryant 
aiškino, kad žinojimas, kokia 
bausmė laukia, stabdys nusi
kaltimų planavimą. Kritikai 
betgi mano, kad įstatymas 
nesumažins tą nusikaltimų. O 
Toronto universiteto profeso
rius net galvoja, kad tai būtų 
teisėjų įžeidimas, nes jie ir da
bar yra priversti skirti atitin
kamas bausmes pagal padary
tą kriminalinį nusikaltimą.

Britų Kolumbijos vėžio 
ligų agentūra paskelbė naują 
išradimą, kuriuo bus galima 
nustatyti išorinio vėžio žymes 
burnoje. Dantų gydytojai ga
lės stebėti pasikeitimus, kurių 
normaliai negalima buvo nu
statyti paprasta akimi. Nauja
sis instrumentas buvo demonst
ruotas Montrealio tarptauti
niame technologijos kong
rese. Dantistai galės naudoti 
šį instrumentą savo kabinetuo
se ir dar prieš vėžiui išsiple- 
čiant panaudoti galimas prie
mones ligai stabdyti. Iš 400 
asmenų grupės, kurie turėjo 
burnos vėžį, pusė yra tiriami 
dėl ligos pasikartojimo ir šio 
instrumento veiksmingumo.

Kanados kariuomenė turi 
gerinti savo vartojamų trans
porto priemonių saugumą Af
ganistane. 36 milijonų dolerių 
projektas padės apsaugoti 
žvalgybos automobilius ir 
sunkvežimius, prisukant prie 
jų metalines su keramikos ply
telėmis dengtas plokštes. Kiek
vienam autovežimiui kainuos 
apie 100,000 dol. 2003 m. prie 
Kabul miesto žuvo du Kana
dos kariai, kai jie užvažiavo 
ant minos.

Ontario premjeras Dal
ton McGuinty paskelbė, kad 
ši provincija nebus pirmoji 
Vakarų kultūros pasaulyje, 
pripažįstanti religinius teis
mus. Generalinis prokuroras 
Michael Bryant įvedė įstaty
minį potvarkį, kuriuo remian
tis visi šeimų ginčai ir skundai 
galės būti svarstomi vien tik 
Ontario ir Kanados įstatymų 
rėmuose. Religinės organiza
cijos galės spręsti šeimyninius 
ginčus ir skundus, bet tik pa
tariamuoju balsu.

Kanadoje besilankantį tu
ristinį laivą “Constellation” 
palikęs Kinijos pilietis skun
džiasi, kad buvo pažeistos 
žmogaus teisės, nes uosto pa
reigūnai jį sulaikė ir neišlei
džia į laisvę. Jis paliko laivą 
su suklastotu Korėjos pasu, 
vadovavo trijų ašmenų gru
pei, kurie irgi turėjo suklasto
tus dokumentus, ir visi parei
kalavo pabėgėlių statuso. Imig
racijos departamentas turėjo 
atidėti teismą, kad galėtų pa
rūpinti Kantono tarmės ver
tėją asmeniui, kuris palikda
mas laivą vadovavo ir angliš
kai vertėjavo kitiems savo 
bendrakeleiviams. Visi keturi 
asmenys yra laikomi areš
tinėje. AKV
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PRASTOS DARBO 
SĄLYGOS

DELFI rašo apie LTV 
programoje atskleistus polici
jos darbo trūkumus, kurie bu
vo surašyti jau prieš keletą 
metų “Naujosios viešosios va
dybos fondo” pranešime. Ja
me buvo teigiama, kad polici
jos struktūra yra išpūsta - per 
mažai eilinių, gatvėse patru
liuojančių pareigūnų ir per 
didelis skaičius raštinės dar
buotojų. Darbo sąlygos yra 
netinkamos - automobiliai ir 
patalpos yra avarinėje būklėje 
- pvz., lubos trupa, elektros 
laidai nesutvarkyti. Kompiu
terių stinga — 99% policininkų 
vartoja savo atsineštus kom
piuterius. Policijos departa
mento duomenimis, šiuo me
tu vidutinė pareiginė alga pir
minės grandies policijos pa
reigūnams yra kiek daugiau 
kaip 1000 litų neatskaičius 
mokesčių. Su priedais ši alga 
gali pakilti iki vidutinio darbo 
užmokesčio - daugiau kaip 
1500 litų neatskaičius mokes
čių. Viduriniosios, aukštesnio
sios grandžių vidutinė pareigi
nė alga apie 1500 litų, viduti
nis darbo užmokestis daugiau 
kaip 200 litų. Policijos biudže
tas šiais metais sudarė 480 
mln. litų, praėjusiais metais - 
440 mln. litų. Policijos parei
gūnai jau pradėjo protestuoti, 
stengsis atkreipti valdžios 
dėmesį į taisytiną būklę

PREKIAUS LIAUDIES 
MEISTRAI

Vilniaus savivaldybė leis 
liaudies meistrams prekiauti 
tautodailės dirbiniais atgims- 
tančiame Amatų miestelyje - 
Tymo kvartale. Norima išplės
ti tokių dirbinių prekybą 
senamiestyje. Bus įrengti 58 
nauji prekystaliai, veiks kavi
nė. Naujos prekybos vietos 
bus įrengtos Pilies gatvėje, 
kur bus galima prekiauti tik 
smulkiais lietuviškos tauto
dailės dirbiniais. Kaip rašo 
DELFI, ketinama atsisakyti 
prekybos vietų Pilies g. 23 
namo pasaže. Ten prekiau
jantiems bus leidžiama persi
kelti į Tymo kvartalą, jiems tai
kant lengvatų už persikėlimą.

AUGS EKONOMIKA
Lietuvos laisvosios rinkos 

instituto (LLRI) rugpjūčio- 
rugsėjo mėn. atliktas tyrimas 
rodo, kad stipriausią ekono
minės būklės gerėjimą Lietu
vos gyventojai pajus šiais ir 
ateinančiais metais. Augs dar
bo užmokesčiai ir namų ūkių 
pajamos, didės gyventojų tau
pymas ir investicijos, toliau 
sparčiai mažės nedarbas. Nors 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) rodiklis išlieka aukš
tas, jis mažesnis negu prieš 
keletą metų. Vis tik yra nuo
monių, kad šešėlinės ekono
mikos mastai auga, o mokes
čių našta nelengvėja. Nėra ku
riami tolesnio ir ilgalaikio 
augimo pamatai: nevykdoma 
emigracijos politika, neper
tvarkoma švietimo sistema, 
nemažinama mokesčių našta 
ir nevykdoma griežta iždo po
litika. Tyrimas rodo, kad var

tojimo prekių ir paslaugų kai
nos ir šiais, ir 2006 m. augs 
sparčiau negu per ankstesnius 
kelerius metus - po 3.46%.

IŠSILIEJO NAFTA
Lapkričio antrąjį savait

galį Klaipėdos uoste, prie 
krantinės išsiliejo didelis kie
kis mazuto iš prie bendrovės 
“Bėga” prisišvartavusio laivo. 
Stiprus vėjas sutrukdė gelbė
tojų tarnybai baigti surinkti 
išsiliejusius naftos produktus. 
Surinkta apie 10 kubinių met
rų mazuto bei šiek tiek mažiau 
užteršto vandens. Taršos pliti
mas sustabdytas. Įvykį tiria 
speciali komisija. Aplinkai 
padaryta žala dar nenustatyta. 
Dar tokio didelio išsiliejimo 
Klaipėdos uoste nėra buvę, 
skelbia LR-DELFI.

SUMAŽĖJO 
NUSIKALTIMŲ

ELTA praneša, kad Vil
niaus gatvėse įrengus vaizdo 
aparatus, nusikalstamumas 
stebimose teritorijose suma
žėjo 40%. Per metus aparatai 
Vilniaus miesto vyriausiojo 
policijos komisariato (VPK) 
pareigūnams padėjo sulaikyti 
per 1000 įvairius teisės pažei
dimus įvykdžiusių asmenų. 
Dažniausiai - beveik 350 kar
tų per metus - nustatyti kelių 
eismo taisyklių pažeidimai. 
Didžioji dalis 2002-2004 m. 
bendrovės “Fima” įrengto 
vaizdo stebėjimo aparatų 
tinklo — senamiesčio ir stoties 
rajonuose. Juose nustatyta ir 
daugiausia teisės pažeidimų - 
Vokiečių gatvėje apie 50, Di
džiojoje gatvėje - 45, Užupio 
gatvėje - 38 per metus. Šiuo 
metu Vilniaus mieste yra su
montuotos 78 vaizdo stebėji
mo kameros. Numatoma jų 
tinklą plėsti, taip pat gatvėse 
įrengti jų ketinama Kaune ir 
kituose Lietuvos miestuose.
VEIKIA ELEKTRONINĖS 

PASLAUGOS
Valstybinė mokesčių ins

pekcija (VMI) prie Lietuvos 
finansų ministerijos praneša, 
kad vėl pradėjo veikti patobu
linta VMI elektroninio dekla
ravimo sistema (EDS), lei
džianti įmonėms ir gyvento
jams elektroniniu būdu dek
laruoti pajamas bei pateikti 
apie jas pareiškimus. Pirmą
sias dvi lapkričio savaites EDS 
buvo sustabdyta dėl planinių 
tobulinimo darbų. Naudoda
miesi EDS, Lietuvos mokes
čių mokėtojai gali užpildyti ir 
pateikti 37 įvairias deklaraci
jas. Per pirmąjį šių metų pus
metį EDS vartotojų skaičius 
išaugo 30% ir pasiekė 115,000 
fizinių ir juridinių asmenų, 
kurie pateikia šiuos pareiš
kimus internetu. Elektroninio 
deklaravimo sistema sukurta 
prieš daugiau kaip metus. In
formacinės visuomenės prie 
Lietuvos vyriausybės komite
to 2005 m. atlikto tyrimo duo
menimis, pajamų mokesčio 
deklaravimas yra vienas popu
liariausių ir geriausiai išvysty
tų elektroninių paslaugų ša
lies viešajame sektoriuje.

RSJ

Detroit, Ml
KUN. ALFONSAS BARO

NAS lapkričio 13 d. atnašavo šv. 
Mišias už 26 mirusius choristus 
per 25 metus, kai muz. Stasys Sli
žys įsteigė chorą ir kitus vokali
nius vienetus, koncertavusius ir 
už Detroito ribų. Štai jie: Adolfas 
Armalis, Jonas Asminas, Agota 
Brazaitienė, Petras Bukšnys, Pra
nas Bunikis, Erna Garliauskienė, 
Birutė Januškienė, Leopoldas 
Heiningas, Juozas Kalvaitis, Al
fonsas Kasputis, Stefanija Kaune- 
lienė, Elena Kilikevičienė, Vy
tautas Kutkus, Romas Mačionis, 
Genovaitė Norienė, Valė Ostei- 
kienė, Mečys Petrauskas, Danutė 
Petrauskienė, Stasys Petrauskas, 
Ona Ribinskienė, Marius Sajus, 
Sofija Sirutienė, Juozas Sinkus, 
Kazimieras Vitkauskas, Pranas 
Viršila, Sigitas Žebraitis. Mišių 
metu skambėjo choras, vadovau
jamas steigėjo S. Sližio.

Saulius Šimoliūnas

San Diego, CA
LIETUVIŠKOS KŪČIOS 

rengiamos gruodžio 4 d., 2 v.p.p. 
“San Luis Rey-McKeon Centre” 
salėje (4070 Mission Ave., Ocean
side, CA). Bus tradiciniai valgiai, 
liet, mokyklėlės mokinių progra
ma. Įėjimas - $15 suaugusiems, $5 
-vaikams (12-18 m.), jaunesniems 
— nemokamai. Nebus bilietų prie 
durų. Skambinti Reginai Lišaus- 
kienei, 760 943-9434.

Vancouver, BC
LIETUVIŠKOS KŪČIOS bus 

švenčiamos gruodžio 4, sekmadienį, 
2 v.p.p. St. Mark’s parapijos salėje, 
Kitsilano vietovėje (1805 Larch St. 
prie 2nd St). Informaciją teikia 
Bernadeta Abromaitytė el.paštu 
bernieabromaitis@hotmail.com.

SLCatharines,ON
LAPKRIČIO 26, šeštadienį, 

tuoj po 4 v.p.p. lietuviškų Mišių 
yra šaukiamas St. Catharines 
bendruomenės susirinkimas šven
tovės susirinkimų kambarėlyje, 
po kurio bus suneštinės vaišės ir 
kavutė. Visi kviečiami dalyvauti.

LAPKRIČIO 7 d. mūsų para
pijietis Juozas Šarūnas iškilmin
gai atšventė 90 m. amžiaus sukak
tį. Svečius, atvykusius iš Toronto, 
St. Catharines ir kitur, pasitiko 
prie savo namų pats sukaktuvi
ninkas, kaip paprastai su draugiš
ka šypsena veide. Po puikių vaišių 
jį nuoširdžiai pasveikino St. Ca
tharines bendruomenės vardu 
Algimantas Zubrickas. Šiltai pri
simindama praeities metus, svei
kino savo krikšto tėvą Rūta Gir- 
dauskaitė. Nuoširdžiai nuskam
bėjo ir torontiečio Rimo Kuliavo 
sveikinimai su padėka už praei
tyje patirtą jų abiejų globą ir 
artumą. Prie iškeltų šampano tau-

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

KLB Delhi-Tillsonburg apylinkės pirm. Teresė Pargauskienė (dešinė
je) padėjo surengti ir dalyvavo “Multicultural Heritage Association of 
Norfolk” pokylyje Vengrų salėje spalio mėn. Ši nuotrauka buvo 
atspausdinta lapkričio 4 d. vietiniame laikraštyje Simcoe Reformer

Hamiltono lietuvių medžiotojų-žūklautojų Giedraičio klubo nuolati
nės šeimininkės vasaros sezono užbaigimo gegužinės metu. Iš k.: 
O. Jusienė, E. Bajoraitienė, S. Matukaitienė, I. Zubienė

rių gražiai nuskambėjo visų sugie
doti Ilgiausių metų linkėjimai... 
Pats Juozas savo žodį pradėjo su 
padėka Dievui, “be kurio aš čia ir 
nebūčiau” ir savo žmonelei Jani
nai už rūpestingą jo globą ir šios 
šventės suruošimą. Prisiminė ir 
kitą, brangią lapkričio dieną - jų 
vedybų sukaktį. Trumpai pasidali
nęs svarbesniais praeities išgyve
nimais, nuoširdžiai dėkojo savo 
žmonai, ponioms talkininkėms ir 
visiems, visiems už atvykimą, svei
kinimus, dovanas. Prie saldumynų 
ir kavutės, akordeonu palydint Si
gitui Zubrickui, linksmai skambė
jo lietuviškos dainos, užbaigusios 
šią kilnią šventę. Ilgiausių metų, 
mielas Juozai! S.Z.

Hamilton, ON
METINĖS MIŠIOS už a.a. 

kun. L. Janušką bus lapkričio 27 , 
sekmadienį, 10 v.r.

“ŽODIS TARP MUSŲ” Ha
miltone platina Regina Choro- 
manskytė. Kaina - $5. R.C.

KLKM DR-JOS valdyba 
kviečia visus į tradicinį kalėdinį 
vyrų choro “Orpheus” koncertą, 
gruodžio 16 d. “Hamilton Place”. 
Bilieto kaina - $13 (vietos nenu
meruotos). Programoje - filhar
monijos jaunimo orkestras, sol. 
M. Mezzo. Bilietus užsisakyti iki

Ntr. G. Senkaus
gruodžio 1 d. pas D. Enskaitienę 
tel. 905 628-1804 arba pas A. Žil- 
vytienę tel. 905 679-4578. Pelnas - 
vaikų vasaros stovykloms. M.E.

London, ON
LONDONO PENSININKŲ 

KLUBAS gruodžio 18, sekmadie
nį, ruošia prieškalėdinius pietus 
visiems bendruomenės nariams. 
Įėjimas suaugusiems - 15 dol., 
vaikams — nemokamai. Mišios tą 
sekmadienį bus 12 vai., po Mišių 
- 1 vai. pietausime, o po pietų 
apie 2-3 vai. KLB Londono apyl. 
valdyba ruošia vaikučių progra
mėlę prie kalėdinės eglutės. Žada 
atvykti ir Kalėdų senelis. Norin
tieji dalyvauti prieškalėdiniuose 
pietuose prašomi užsiregistruoti 
iki gruodžio 11d. pas Daną Chai- 
nauskienę tel. 660-0424. Londono 
lietuvių pensininkų klubas ir KLB 
Londono apyl. valdyba maloniai 
kviečia visus atsilankyti į šį prieš
kalėdinį renginį. Inf.

BPL Import/Export I
SIUNTINIAI i LIETUVA* «•

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

RF/MSC FOUR SEASONS 
REALTY LIMITED

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

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

Angelę Šalvaltytę, 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:bernieabromaitis@hotmail.com
mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Iš Amerikos Lietuvių fondo veiklos
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Spaudos konferencija įvyko 
š.m. spalio 26 Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Ją pradėjo ir 
vadovavo LF tarybos pirm. Vy
tautas Kamantas. Jis trumpai ap
žvelgė dieną prieš tai įvykusio 
LF tarybos posėdžio svarbiausius 
nutarimus: 1. Laikyti anglų kalbą 
oficialiąja, nes inkorporavimo 
dokumentas ir įstatai yra surašyti 
anglų k., lietuvių k. yra vertimas; 
2. Patvirtinta “Privacy Policy”; 3. 
Surengti dar LF turimų 140 daiL 
Prano Domšaičio kūrinių parodą 
Dailės muziejuje, PLC, Lemon
te; 4. Laikinai sustabdyti LF dr. 
Antano Razmos vardo premijų 
skyrimą dėl ribotų pajamų ir bir
žos svyravimų; 5. Sukviesti pla
tesnės apimties susirinkimą pel
no skirstymo klausimais; 6. Š.m. 
dr. Antano Razmos vardo Švieti
mo premiją įteikti A.P.P.L.E. 
draugijai per LF metinį pokylį 
lapkričio 5.

V. Kamantas dar kalbėjo 
apie LF tarybos sudėtį. Joje yra 
LR garbės konsulas Saulius Anu
žis, keturi advokatai: Daina Ko- 
jelytė, Vytenis Kirvelaitis, Sau
lius Kuprys (ALTos pirm.) ir Al
girdas Ostis; du daktarai: dr. An
tanas Razma ir dr. Jonas Valai
tis; visa eilė jaunesnių profesio
nalų: Saulius Cyvas, Marius Kas-

Sudbury, ON
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sudburio apylinkės lietu
viams bus Kristaus Karaliaus 
šventovėje gruodžio 3, šeštadie
nį. IšpažinčuĮ bus klausoma 2.30 
v. p.p., o Mišios bus 3 v.p.p. Susi
kaupimą ves prel. Jonas Staške- 
vičiųs.
■■■■V,! Idfyf■

Sault Ste. Marie, ON
ADVENTO SUSIKAUPI

MAS Sault Ste. Marie apylinkės 
lietuviams bus Šv. Jeronimo 
šventovėje gruodžio 4, sekmadie
nį. Išpažinčių bus klausoma 2.30 
v.p.p., o Mišios bus 3 v.p.p. Susi
kaupimą ves prel. Jonas Staške
vičius.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius .............1.75%
180 dienų indėlius .......... 1.80%
1 m. term, indėlius.......... 2.75%
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................................. 2.75%
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.ca

niūnas, dr. Vytas Narutis, dr. Ro
bertas Vitas; veiklios moterys: 
Ramona Steponavičiūtė-Zemai- 
tienė, Sigita Balzekienė, buv. ka
nadietė LF valdybos pirmininkė, 
ir Jūratė Budrienė, JAV LB tary
bos prezidiumo sekretorė; veik
lūs tarybos nariai: Arvydas Ta
mulis ir Aleksas Vitkus.

LF valdybos pirm. Sigita Bal
zekienė kalbėjo apie paramą ži- 
niasklaidai, kuri tarybos posėdy
je buvo patvirtinta. Iš išdalintų 
duomenų lapų matėsi, kad 60,000 
dol. Pelno skirstymo komiteto 
skirtų žiniasklaidai ir pavestų val
dybai paskirstyti parama buvo 
tokia: radijui įvairiose JAV vie
tovėse - 9,400 dol., televizijai - 
5,000 dol., spaudai - 45,600 dol. 
ir išvardinta, kiek kuris laikraštis 
ar žurnalas gavo. (Ta parama 
pasiunčiama prieš Kalėdas).

Valdybos pirmininkė taip pat 
pranešė, kad ateityje paramą ži
niasklaidai skirstys Pelno skirsty
mo komitetas; tai buvo tarybos 
posėdyje patvirtinta. Pelno skirs
tymo komitetas nuspręs, kaip jie 
tai atliks.

S. Balzekienė išdalino pui
kiai paruoštą Lietuvių fondo Pel
no paskirstyno 2005 m. leidinėlį 
su Dainos Kojelytės, Pelno skirs
tymo kom-to pirmininkės įvadu, 
įvairiomis nuotraukomis ir duo
menimis. Taip pat išdalino ir pa

Hamiltono Giedraičio klubo žūklautojų sekcijos pirm. Petras Šid
lauskas po jaunimui surengtų meškeriojimo varžybų

Ntr. G. Senkaus

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

dėkos lapų pavyzdžius, kuriuos 
Lietuvių fondas siųs asmenims, 
aukojusiems LF įvairių šeimos 
švenčių ar kitomis progomis.

* Jūratė Mereckienė pranešė, 
kad šiais metais jau įstojo 55 nau
ji LF nariai, o Živilė Ramašaus- 
kienė pranešė apie būsimo po
kylio pasiruošimo darbus. Buvo 
atsakyta į įvairius žiniasklaidos 
atstovų klausimus.

Baigdamas spaudos konfe
renciją, LF tarybos pirm. V. Ka
mantas pabrėžė, kad Lietuvių 
fondas ypatingai rūpinasi žinia- 
sklaida ir jos išlaikymu.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
valdybos naujasis pirmininkas 
Edvardas Šulaitis su apdovano
jimais - LDK Gedimino ordino 
riterio kryžiumi ir “Olimpine 
žvaigžde”

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

OIHTIVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Petro lietuvių švento
vėje Bostone spalio 23 d. buvo 
aukojamos padėkos Mišios, 
išvengus šventovės uždarymo. 
Mišias atnašavo kun. S. Žukas, 
dalyvavo daug žmonių. Ta 
proga sveikinimą atsiuntė 
Lietuvos ambasadorius Va
šingtone V. Ušackas. Jame ra
šoma: “Man ypač džiugu, kad 
jūsų bendrų pastangų, tikėji
mo ir nenuilstamos kovos dė
ka ši bažnyčia ir toliau išliks 
lietuvybės židiniu ir užuovėja 
mūsų tautiečiams”. Tai esąs, 
pasak ambasadoriaus, gražus 
pavyzdys daugeliui lietuviškų 
parapijų, kurios užsidaro JAV- 
se, nes jų niekas nelanko ir 
dėl jų išsilaikymo nekovoja. 
Bostono arkivyskupas buvo 
nutaręs šią šventovę uždaryti. 
Praėjusių metų pavasarį arkiv. 
S. O’Malley pakeitė nuomonę 
ir savo sprendimą šventovę 
uždaryti atšaukė, nenustaty- 
damas uždarymo datos. Prieš 
tai Bostono lietuviai organiza
vo protesto demonstracijas. 
Jiems į pagalbą atėjo Lietuvos 
seimo pirmininkas A. Pau
lauskas, Lietuvos ambasado
rius Vašingtone V. Ušackas, 
Lietuvos vyskupai, dėl švento
vės uždarymo pareikšdami 
susirūpinimą Bostono arki
vyskupui. (Lietuvos ambasa
dos Vašingtone inf.)
Artimieji Rytai

Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos duomenimis, 
šiuo metu Afganistane ir Ira
ke yra apie 260 lietuvių karių. 
JAV-bių vadovybėje kariniuo
se veiksmuose dalyvauja pen
kios Lietuvos misijos. Šeši ka
riškiai tarnauja Lenkijos va
dovaujamos daugiatautės di
vizijos štabe, penki kariai - 
tokioje britų vadovaujamoje 
divizijoje Basroje, du kariai - 
tarptautiniame karinių pajėgų 
štabe Bagdade. 53-jų karių 
būrys iš Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Algirdo mecha
nizuoto pėstininkų bataliono 
tarnauja Danijos bataliono 
sudėtyje prie Basros. Lenkijos 
atsakomybės rajone 49 kariai 
iš Kunigaikštienės Birutės 
pėstininkų bataliono tarnauja 
Lenkijos divizijos sudėtyje AL 
Hilą mieste. Pavasarį Lietuva 
pradėjo vadovauti Afganis
tano Goro provincijos atstaty
mui. Šiuo metu du Lietuvos 
karo medikai tarnauja Afga
nistane Vokietijos vadovauja
moje karo lauko ligoninėje 
Kabul mieste. Nepaisant gana 
dažnų užpuolimų, kol kas nė 
vienas lietuvis nežuvo ir ne
buvo sužeistas. (ELTA)
Gudija

Ši vasara, kaip rašoma 
Lietuvių godose 2005 m. 9 nr., 
nevienodai dosnumu apdova
nojo lietuvių kaimo gyvento
jus Gudijoje - vieniems bul
vės supuvo, kitiems rugiai ir 
kviečiai nukentėjo nuo didelių 
liūčių, dar kitiems negeri orai 
sugadino pomidorus ir agur
kus. Tačiau kitaip išėjo darbš
tiems pensininkams Marytei 
ir Vladui Kiškeliams iš Gė- 
liūnų kaimo. Jie išaugino ge
ras daržoves, prikasė daug 
bulvių - užteks ir gyvuliams, 
dar liks ir padovanoti kitiems, 
kuriems derlius neužderėjo. 
Geriausiai Kiškeliams pavyko 

su sodu. Patys vieni nepajėgė 
obuolių sudoroti.. Kvietėsi į 
talką kaimynę ir draugą, atvy
kusį iš Vilniaus. Kiškeliai par
duotuvei pardavė pusę tonos 
obuolių, dar liko sultims iš
spausti, obuolienei ir sūriams 
pagaminti. “Duok Dieve gero 
derliaus, o kaip sudoroti rasi
me išeitį. Tam keturios darbš
čios rankos namuose, galva 
ant pečių ir geri kaimynai”, - 
porino patenkintas sodybos 
šeimininkas.

Lenkija
Lietuvos viešbučių bend

rovės “Europa Group” direk
torius M. Kačiulis žurnalis
tams pranešė, kad naują vieš
butį Rygoje buvo planuota 
pastatyti 2006 m. pavasarį. 
Tačiau Rygos teismas statybą 
uždraudė miesto centre. Jau 
buvo pradėta naujo viešbučio 
nuomojimo reklama. Kai ku
rie kambariai užsakyti. Dabar 
tuos asmenis, pasak M. Ka- 
čiulio, reikės apgyvendinti ki
tuose viešbučiuose. Esą sunku 
kol kas apskaičiuoti nuosto
lius dėl statybos sustabdymo. 
Žada dalį nuostolių padengti 
Latvijos statybininkai bend
rininkai. Viešbutyje “Europa 
City Riga” buvo planuojama 
įrengti 80 kambarių, investuo
jant 17 mln. litų. Dar šių metų 
gruodžio mėn. pradės veikti 
Rygoje naujas viešbutis “Eu
ropa Royal Riga”, turintis 60 
kambarių, penkias pokylių bei 
konferencijų, sporto ir pra
mogų sales. Minėta lietuvių 
statybos bendrovė rengiasi pa
statyti viešbučių Druskinin
kuose, Kaune ir Taline, Esti
joje. (Lietuvos rytas, 2005 m., 
234 nr.)

Australija
Kanberos lietuvių bend

ruomenės sąjungos metinis 
susirinkimas įvyko spalio 23 
d. bendruomenės būstinėje. 
Susirinkimo pradžioje buvo 
prisiminti mirę bendruome
nės nariai. Susirinkime daly
vavo 28 asmenys. Valdybos 
pranešimą padarė pirm. V. 
Martišius. Jis apžvelgė pra
ėjusių metų veiklą. Buvo su
organizuotas kalėdinis rengi
nys - kalėdinė iešminė, “Su- 
taro” koncertas. Dvasinį su
sikaupimą vedė svečias iš 
Lietuvos kun. J. Sasnauskas, 
OFM. Su vaišėmis surengtas 
Vasario 16-tosios minėjimas, 
taip pat ir Valstybės šventė 
liepos 6 d. Australijos lietuvių 
bendruomenės krašto tarybos 
suvažiavime dalyvavo LB apy
linkės pirm. V. Martišius, R. 
Mauragienė ir dr. A. Kabaila. 
Kanberos lietuvių bendruo
menė finansiškai parėmė mo
kyklą “Lietuvių namai” Vil
niuje. Pasiųsta premija ge
riausiai baigusiam kariūnui 
Gen. Jono Žemaičio karo aka
demiją. Taipgi parėmė laik
raštį Mūsų pastogė, dr. A. Taš- 
kūno knygos išleidimą apie 
lietuvių kalbos mokymą Aust
ralijos universitetuose. Valdy
ba susirinkimo prašymu pasi
liko tos pačios sudėties: V. 
Martišius, B. Šilinis, R. Ka- 
tauskas, L. Žilinskienė ir S. 
Gailiūnaitė. Po susirinkimo 
pasivaišinta vynu, kava ir už
kandžiais. (Mūsų pastogė, 
2005 m., 43 nr,) JA.

http://www.talka.ca
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Kelionė po Lenkiją
GEDIMINAS KURPIS

Tęsinys iš 46 nr.

Krokuva - Kazimierz 
kvartalas, žydų getas, 
Schindlerio istorija

Krokuvą pasiekėm jau pa
vakary, todėl, šiek tiek apsitvar
kę atokiau nuo miesto esančia
me viešbutyje “Bona”, pasiten- 
kinom aplankydami Kazimierz 
kvartalą, kuriame naciai buvo 
įsteigę žydų getą.

Šio kvartalo istorija yra ga
na įdomi. Karalius Kazimieras 
Didysis 1335 metais netoli Kro
kuvos įsteigė savo vardu pava
dintą miestą, su atskira rotuše 
ir apsaugine siena, dviem dide
lėm šventovėm (šv. Kotrynos ir 
Kristaus Kūno), planavo steigti 
universitetą. Sis miestas turėjo 
savo įtaka ir turtais konkuruoti 
su sostine Krokuva. Karalius 
Jan Olbracht XV š. pabaigoje 
perkėlė į jį Krokuvos žydų 
bendruomenę, prie kurios vė
liau prisijungė žydai pabėgėliai 
iš Čekijos bei Vokietijos. Mies
tas buvo 1791 metais įjungtas į 
Krokuvos administracines ri
bas, tačiau Kazimierz kvartalo 
rytinė dalis tapo atskiru žydų 
bendruomenės mokslo ir kul
tūros centru su penkiomis sina
gogomis ir atskiromis žydų ka-

Krokuva - lietuviškas Vytis 
Čartoriskio muziejaus lange

Ntr. G. Kurpio

Krokuva - Jogailos portretas 
karališkoje pilyje Ntr. G. Kurpio

Krokuva - pirmojo Vilniaus 
akademijos rektoriaus Petro 
Skargos sarkofagas Šv. Petro ir 
Povilo šventovės kriptoje Krokuva - Vavelio katedra Ntr. G. Kurpio

pinėmis, kur palaidoti žymūs 
asmenys, kaip Jagiellonian uni
versiteto profesoriai Josef Oet
tinger ir Josef Rosenblatt, XIX 
š. menininkas Maurycy Gotlieb 
bei dar ir dabar žydų gerbia
mas autorius ir filosofas rabi
nas Moses Remu’h.

Kazimierz kvartale gimė 
viena iš stebinančių II Pasauli
nio karo istorijų, įamžinta filme 
Schindler's List (Sindlerio sąra
šas). Vokiečiams užėmus Len
kiją, nacių partijos narys Oskar 
Schindler 1939 metais iš Sudetų 
krašto atvyko į Krokuvą, įsigijo 
kadaise nualintą ir bankrutavu
sią emalio indų dirbtuvę. Žydų 
pinigais ir ten anksčiau dirbu
sio buhalterio leak Stem pagal
ba jis dešimteriopai išplėtė 
bendrovę. Vaišėmis ir kyšiais 
papirkęs vietinius nacių virši
ninkus, jis sugebėjo ją paversti 
“karui naudinga institucija”, 
įdarbino joje iš Krokuvos geto 
šimtus žydų, kuriuos jam pasi
sekė išgelbėti iki karo pabai
gos. Daug kadrų filme buvo 
daryti Kazimierz kvartale.

Šiuo metu Krokuvos žydų 
bendruomenė yra maža, dar 
veikia tik dvi sinagogos. Kazi
mierz kvartalo rajone, kur buvo 
nacių įsteigtas getas, dalis namų 
atstatomi, bet dar daug jų ap
griuvusių ir apleistų. Savo eks
kursiją Kazimierz kvartale už- 
baigėm žydiškame restorane 
“Nojaus arka” (Arka Noego). 
Ne, nereikėjo pavirsti gyvūnėlių 
poromis įeinant. Maistas pui
kiai pagamintas, kai kas matyta 
jau ir anksčiau lietuviškuose 
bei lenkiškuose restoranuose. 
Bet labiausiai mus nustebino ir 
pralinksmino “klezmer trio” 
orkestrėlis - mergina grojo 
klarnetu, du vyrukai akordeonu 
ir kontrabosu. Jie taip jautriai 
ir įdomiai pagrojo jidiš ir len
kiškų melodijų pynę, kad net 
kelis kartus prašėm kai kurias 
jų pakartoti.

Krokuva — pilis, slibinas ir 
katedra ant Vavelio kalvos

Šeštadienio rytą kopėm į 
Vavelį su krokuviete vadove ap
žiūrėti katedros ir karališkosios 
pilies. Lipant į kalną ant vartų 
pastebėjau ir lietuviško vyčio 

su lenkišku ereliu ornamentą. 
Vadovė parodė pakalnėje 
namą, kuriame vokiečių oku
pacijos metais gyveno jau mi
nėtas Oskar Schindler. Labai 
arti okupacinės valdžios, kurie 
buvo įsitaisę karališkoje pilyje 
ir su kuriais jis turėjo vis derė
tis. Po kaire statula - ant žirgo 
generolas Tadas Kosciuška, va
dovavęs 1794 sukilimui prieš 
Rusiją. Jo pelenai vienoje iš ka
tedros kriptų. Žmonių savait
galį buvo daug, katedros viduje 
buvo sunku judėti, prisilaikyti 
prie savosios grupės. Katedra 
buvo lipdyta dešimtmečiais, to
dėl ypač iš lauko pusės galima 
pastebėti stilių įvairovę, bet vi
sas ansamblis savotiškai darnus 
ir įdomus. Viduje daug altorių 
ir kriptų.

Man ypač įdomu buvo pa
matyti sarkofagus karalių Jo
gailos, Stepono Batoro, 1579 
m. davusio Vilniaus akademijai 
privilegijų dokumentą, Jono III 
Sobieskio, nugalėjusio turkus 
prie Vienos, Zigmanto Augus
to, vedusio Barborą Radvilaitę. 
Kitų karalių, kaip Vazų, Piastų 
mažiau rūpėjo. Šv. Stanislovo, 
Lenkijos globėjo, sidabrinis sar
kofagas iškeltas pačiame kated
ros centre, o - pasak vadovės - 
karalienės Jadvygos sarkofagas 
buvo perneštas net du kartus: 
iš jos kaip karalienės kriptos, 
kai buvo paskelbta palaimintą
ja, vėliau paskelbus ją šventąja, 
perkelta į vieną iš altorių. Poetų 
kriptoje palaidoti Juliusz Slo- 
wacki ir mums artimas Adomas 
Mickevičius. Karališkoje pilyje 
ir muziejuje lankytis neteko. 
Gal kada nors ateityje apsilan
kysiu. Bet būčiau mielai visą 
dieną praleidęs apžiūrinėda
mas katedrą.

Šiose apylinkėse, pasak ar
cheologų, gyventa jau nuo 
50,000 m. pr. Kr. Arabų keliau
tojas Ibrahim ibn Yaqub Kro
kuvą aprašė 965 metais kaip 
čekų miestą. 1000 m. buvo 
įsteigta Krokuvos vyskupija, 
1020 m. pradėta statyti kated
ra. 1038 m. karalius Kazimieras 
Restauratorius paskelbė Kro
kuvą Lenkijos sostine. 1364 m. 
karalius Kazimieras Didysis

Krokuva - didysis Wit Stwasz altorius Marijos šventovėje
Ntr. G. Kurpio

įsteigė Krokuvos akademiją, 
vėliau tapusią Jagiellonian uni
versitetu. Tai tiek “sausos” 
ankstyvosios istorijos, bet yra 
likę ir įdomesnių poringių.

Vavelio kalvos papėdėje 
yra ola ir prie jos slibino statu
la. Padavimas sako, kad seniai, 
labai seniai oloje lindėjo slibi
nas, kuris karts nuo karto išlys
davo ir pagrobdavo ar tai gyvū
nėlį, ar žmogų. Niekas nepajė
gė jo nudobti (šv. Jurgio Lenki
joje nebuvo). Pagaliau kaimo 
gudročius vardu Krakus sugal
vojo kaip juo atsikratyti: į pa
skerstos avies vidurius įdėjo 
sieros ir pametė ją ties olos an
ga. Slibinui tą avį su siera suė- 
dus, pradėjo jį kankinti trošku
lys. Pribėgęs prie Vyslos upės 
gėrė vandenį, kol sprogo. Dė
kingi kaimynai išrinko Krakus 
savo valdovu ir visi gyveno lai
mingai, krovėsi turtus, o kaimas 
išaugo į miestelį, kurį savo gel
bėtojo garbei pavadino Kra
kow.

Krokuva — senamiestis, 
Marijos šventovė, 
Leonardo da Vinci

Pakeliui iš Vavelio į sena
miestį pamačiau mažą aikštelę 
ir už jos įdomią baroko stiliaus 
šventovę. Šventovė nuo gatvės 
užtverta kaltinio plieno 
(wrought iron) tvora, ant kurios 
stulpų sustatyti visi 12 apaštalų. 
Aikštelės viduryje statula. Per
skaičiau kam pagerbti skirta - 
ogi jėzuitui Petrui Skargai, ku
ris tarp kitko buvo ir pirmasis 
Vilniaus akademijos rektorius. 
Įėjus į šventovę dešinėje matosi 
vėl P. Skargos statula, o kripto
je jo sarkofagas. Pasirodo, kad 
ši Šv. Petro ir Povilo šventovė 
pastatyta jėzuitams 1605 m. jė
zuito architekto Giovanni de 
Rosis, modeliuota pagal Romos 
jėzuitų II Jesu šventovę. O žy
miausias to meto Krokuvos jė
zuitas, atrodo, buvo Petras 
Skarga.

Senamiesčio rajone pasak 
turistinės knygelės yra 11 šven
tovių, keli akademiniai pasta
tai, du teatrai, bene penkios 
meno galerijos, miesto gynybos 
sienos likučiai su šv. Floriano 

vartais. Didžiosios turgaus aikš
tės centre geltonuoja įdomaus 
stiliaus Audeklų halė (Sukien- 
nice), kurioje dabar suvenyrų 
kioskai, o antrajame aukšte me
no galerija. Galerijoje kelios 
didžiulės puikios Jan Matejko 
(kuris Krokuvoje ilgai gyveno 
ir profesoriavo Meno akademi
joje) drobės tarp man mažiau 
žinomų lenkų tapytojų. Sunku 
net buvo surasti įėjimą į ją lan- 
džiojant tarp suvenyrų kioskų 
užtvarų. Priešais Audeklų halę 
gražus ir didingas paminklas 
poetui Adomui Mickevičiui.

Iš šventovių aplankėm tik
tai vieną - žymiausią, Marijos 
(Kosciol Mariacki), kurios sie
nas ir skliautus išdailino Jan 
Matejko, o didįjį altorių tripti
ku papuošė žymus medžio dro
žinėtojas Wit Stwosz - vokiečių 
kilmės, bet Krokuvoje gyvenęs 
nuo 1477 iki 1496 metų. Alto
rius dedikuotas Marijai, kaip ir 
pati šventovė. Paauksuotos 
medžio figūros ir papuošimai 
vaizduoja įvykius iš Marijos 
gyvenimo.

Kas valandą iš aukštesniojo 
Marijos šventovės bokšto pasi
girsta trimito garsai, kurie nu
trūksta dar nepabaigus melodi
jos. Padavimas sako, kad ka
daise turkams artėjant prie 
Krokuvos, sargybinis iš šven
tovės bokšto, pamatęs priešus 
braunantis į miestą, pradėjo tri
mitu skelbti pavojų, kol betri- 
mi tuoj ant priešų strėlė pervėrė 
jam gerklę.

Radęs valandėlę Jaisvo lai
ko, nubėgau į netoli Šv. Floria
no vartų esantį Čartoriskio mu
ziejų, kuriame norėjau pama
tyti mūsų šeimoje dažnai minė
tą Leonardo da Vinci meno še
devrą Dama su šermuonėliu 
(Lady with an Ermine). Nenusi
vyliau. Stebuklingai gražus pa
veikslas. Muziejuje taip pat su
radau ir lietuvišką vytį lango 
vitraže, o tarp senoviškų šarvų 
pamačiau garsiuosius lenkų 
husarų uniformos plunksnuo
tuosius sparnus, kurie didelei 
husarų grupei jojant į mūšį bau
giai švilpdavo gąsdindami 
priešus.

(Bus daugiau)
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Tautinių šokių kursai El KULTQRWEJE VEIKLOJE
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Šių metų rudenį Toronto “Atžalyno” šokių 
vadovas Ichtiandras Urniežius turėjo progą 
nuvykti į Lietuvoje vykusius 2007 metų lietuvių 
Dainų šventės šokių dienos repertuaro moky
mo kursus. Jie buvo organizuojami pačiame 
gražiausiame Lietuvos kampelyje Nidoje, kur 
Lietuvos senolių dvasia tvyro kopų rimtyje bei 
pušynų ošime.

Kursus organizavo Lietuvos liaudies kultū
ros centro choreografijos skyrius. Dalyvių skai
čius buvo gana gausus - apie 70 šokių grupių 
vadovų ir mokytojų iš įvairių Lietuvos miestų 
ir miestelių. Iš Siaurės Amerikos buvo du atsto
vai - Čikagos “Grandies” mokytoja Vida Bra- 
-zaitytė ir Toronto “Atžalyno” vadovas Ich
tiandras Urniežius.

Tik keturias dienas trukusių kursų prog-- 
rama buvo labai intensyvi bei turtinga. Visi 
dalyviai buvo supažindinti su šokių dienos sce
narijumi Myliu Tave seniai audimo raštuos, kurį 
pristatė pati autorė - Laimutė Kiselienė. 
Pagrinde visa dienotvarkė buvo skirta šokių 
dienos repertuaro mokymui.

Nors laisvo laiko beveik ir nebuvo, bet vis 
tiek buvo suorganizuota ekskursija po Nidą, 
po to buvo peržiūrėta Latvijos šokių šventės 
vaizdajuostė, po kurios vyko diskusija apie tau
tinius šokius. Taip pat visi buvo pakviesti da-

Iš kairės: Klaipėdos universiteto docentė-dėstytoja Almutė Gražulienė, Lietuvos liaudies kul
tūros centro choreografijos skyriaus vedėja Snieguolė Einikytė, Toronto “Atžalyno” vadovas 
Ichtiandras Urniežius, Lietuvių šokių šventės meno vadovė Laimutė Kiselienė, Lietuvos liau
dies kultūros centro choreografijos skyriaus vedėjos pavaduotoja Gražina Kasparavičiūtė

Lietuvių novelė gyvybinga
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Taip pareiškė ne vienas 
dalyvavęs spalio 14 dieną tra
diciniame Novelės vakare, 
Jurbarko rajono Veliuonos 
kultūros centre. Beje, šis kas
met rengiamas vakaras jau dvi
dešimt devintasis. Į jį atvyko iš 
Vilniaus rašytojai Juozas Apu
tis, Eugenijus Ignatavičius, 
Henrikas Algis Cigriejus, kri
tikas Valentinas Sventickas, 
na, ir prie jų prisijungė Ve
liuonoje gyvenanti poetė ir 
prozininkė Violeta Soblins- 
kaitė.

Vakaro pradžioje šmaikš
čias liaudiškas dainas padai
navo atvažiavęs Jurbarko kul
tūros centro folkloro ansamb
lis “Imsrė”.

Prabilusi Jurbarko rajono 
savivaldybės viešosios biblio
tekos direktorė Nijolė Masiu- 
lienė pasidžiaugė, kad Novelės 
vakarų Veliuonoje tradicija 
gyvybinga, kad į šį renginį no
riai atvyksta rašytojai, kad kas
met vis pilnesnė Veliuonos 
kultūros centro salė. Ji pri

statė atvykusius rašytojus, taip 
pat svečius - seimo narį Sau
lių Lapeną, rajono merą Aloy
zą Zairį, Lietuvos respublikos 
žemės ūkio ministerijos atsto
vą ir Veliuonos seniūną Min
daugą Šlepševičių.

Iš rašytojų pirmasis pakilo 
Eugenijus Ignatavičius, daly
vavęs jau daugelyje Novelės 
vakarų Veliuonoje. Jis išsakė 
savo padėką šiam gražiam ir 
turinčiam gilią istoriją kraštui, 
jo darbštiems žmonėms. Kartu 
jis pasidžiaugė, kad mūsų lite
ratūroje toliau gyvuoja nove
lės žanras. E. Ignatavičius per
skaitė novelę Peiliukas.

Į tribūną buvo pakviesta 
Violeta Šoblinskaitė ir pusiau 
juokais pristatyta kaip poetė, 
rašanti gerą prozą. Ji perskaitė 
ištrauką iš savo eseistinio kū
rinio, kuriame nestigo nei gilių 
minčių, nei aštrių žvilgsnių į 
šiuolaikinio žmogaus būtį.

1996 m. Petro Cvirkos lite
ratūros premijos laureatas 
Henrikas Algis Čigriejus, poe
tas ir beletristas, perskaitė 
pluoštą naujos kūrybos.

Toronto “Atžalyno’* vadovas Ichtiandras Ur
niežius ir 2007 m. Lietuvių šokių šventės me
no vadovė Laimutė Kiselienė
lyvauti susipažinimo vakaronėje, kurioje buvo 
daug šokama, skambėjo lietuviškos dainos, 
vyko įvairūs žaidimai.

Dėkojame kursų organizatoriams ir daly
viams už suteiktą šilumą ir gražiai organizuo
tus mokymo kursus. Buvo smagu bendrauti su 
kolegomis bei pasisemti kūrybinio įkvėpimo 
gimtosios Baltijos jūros pakrantėje. Inf.

Jurbarko Vytauto Didžio
jo vidurinės mokyklos mokyto
jas Saulius Ambrozaitis įtaigiai 
perskaitė Juozo Apučio nove
lę Uždenkit, o suskaldysiu iš 
naujausio novelių rinkinio 
Vieškelyje džipai.

Paskui J. Aputis pasipasa
kojo, kad daugelis jo novelių 
vaizduoja kaimo gyvenimą, 
kad jis pats gimęs ir užaugęs 
kaime, o ir nūnai daugiausia 
gyvenąs Dzūkijos kaime. Ra
šytojas pasidžiaugė Veliuonos 
jaukumu, aplinkos gaivumu, 
čia tvyrančia pagarba istorijai.

Literatūros kritikas, Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidyk
los vyr. redaktorius Valentinas 
Sventickas aptarė mūsų nove
lės gyvybingumą ir išlikusias 
Petro Čvirkos kūrybos tradici
jas: dėmesį socialinei prob
lematikai, įsiskverbimą į žmo
gaus dvasinį pasaulį, kūrinio 
kalbos vaizdingumą.

Juozui Apučiui už novelių 
rinkinį Vieškelyje džipai buvo 
įteikta Petro Cvirkos literatū
ros premija.

Vilniaus pedagoginis uni
versitetas spalio 18-21 dieno
mis šventė savo 70 metų jubi
liejų. Ta proga buvo suruoštos 
dailės dėstytojų kūrybinių 
darbų, archyvinių dokumentų 
ir universiteto mokslininkų 
publikacijų parodos, tarptau
tinė mokslinė konferencija 
Ugdymo paradigmų kaita: 
teorija ir praktika. Paskutinę 
minėjimo dieną iškilmingame 
posėdyje universitetą ir jo 
bendruomenę sveikino val
džios atstovai, Lietuvos ir už
sienio aukštųjų mokyklų rek
toriai, užsienio valstybių am
basadoriai ir kiti garbės svečiai.

Pirmąją aukštąją pedago
ginę mokyklą - dvimetį Peda
goginį institutą Klaipėdoje 
Lietuvos vyriausybė įsteigė 
1935 metais. Jo uždavinys bu
vo rengti mokytojus refor
muotai pradinei mokyklai ir 
plėtoti pedagoginius mokslus. 
1939 metais netekus Klaipė
dos, Pedagoginis institutas bu
vo perkeltas į Panevėžį ir 1939 
metų rudenį atkeltas į atgautą 
Vilnių. 1992 m. gegužės 20 
Lietuvos Aukščiausioji taryba 
suteikė institutui universiteto 
teises, patvirtino statutą. 
Sporto ir sveikatos, Užsienio 
kalbų, Slavistikos, Istorijos, 
Lituanistikos, Gamtos moks
lų, Fizikos ir technologijos, 
Matematikos ir informatikos, 
Pedagogikos ir psichologijos 
fakultetuose šiuo metu moko
si apie 13,400 studentų.

Levui (Leonui) Karsavi
nui, rusų filosofui, poetui, kul
tūros istorikui, Kauno ir Vil
niaus universitetų profesoriui 
pagerbti ant Vilniaus Didžio
sios gatvės pirmojo namo sie
nos buvo atidengta atminimo 
lenta. Gimęs 1882 metais Ru
sijoje, jis mokėsi istorijos ir 
filosofijos Petrapilio univer
sitete. Italijoje rinkęs medžia
gą magistro darbui Religinio 
gyvenimo bruožai Italijoje XII- 
XIVa., 1916 m. apgynė diser
taciją. Kurį laiką dėstė Petra
pilio institutuose ir universi
tetuose, buvo Istorijos institu
to rektorius. 1922 m. depor
tuotas iš Sovietų Rusijos, gy
veno Berlyne, vėliau Paryžiu
je. 1927 m. atmetęs kvietimą 
dėstyti Oksforde, dirbo Kau
no universiteto visuotinės is
torijos katedroje, nuo 1940 
m. Vilniaus universitete, Dai
lės institute bei Dailės muzie
juje. 1945 m. atleistas iš tarny
bos, suimtas ir nuteistas 10 
metų tremties. Mirė 1952 m. 
Komijoje, Abezės lageryje.

L. Karsavinas vertinamas 
. už gilias įžvalgas, Europos vi
duramžių istorijos išmanymą 
bei literatūrinį talentą. Be 
knygų rusų kalba Apie asme
nybę, Poema apie mirtį, jis lie
tuviškai paskelbė Istorijos teo
riją, fundamentalų penkių to
mų tyrimą Europos kultūros 
istoriją, eilę straipsnių Lietu
viškoje enciklopedijoje bei žur
naluose. Komijos tremtyje pa
rašyti kūriniai Apie tobulybę, 
Dvasia ir kūnas, Autoriaus pa
sikalbėjimas su pozytivistu ir 
skeptiku ‘Dvasios ir kūno’pro
ga, Sonetų vainikas, Tercinos, 
Apie meną pradėti spausdinti 
tik po 1990 metų.

Vilniaus Radvilų rūmuo
se buvo suruošta įdomi dviejų 
vokiečių dailininkų grafikos, 
akvarelės, ofortų, eskizų, pieš
tų atvirukų paroda. 1930-1944 
m. Kuršių nerijoje būrėsi iš 
įvairių Vokietijos vietų atvykę 
menininkai - dailininkai, rašy
tojai, aktoriai, pagarsėję savo 
drąsia pilietine laikysena na
cių valdymo laikais. Tarp jų 
buvo dailininkai Richard 
Birstengel ir Georg Gelbke, 
kurie piešė Kuršių nerijos 
gamtą, pastatus, senuosius 
burlaivius - kurėnus, to laiko 
gyventojus. Parodoje išstatyta 
80 darbų, kurių didesnę dalį 
išsaugojo meno kolekcininkas 
Andreas Albert.

Richard Birstengel (1881- 
1968), kilęs iš Dresdeno, stu
dijavo Dresdeno meno aka
demijoje, daug keliavo po Eu
ropą, susidomėjo Rytprūsių 
gamtovaizdžiu. Vėliau pasi
rinko Kuršių neriją savo ant
rąja tėvyne, o 1945 iš ten išvy
tas ilgokai piešė matytus vaiz
dus iš atminties. Georg Gelb
ke (1882-1947) taip pat kilęs 
iš Dresdeno, studijavo Dres
deno ir Muencheno meno 
akademijose. 1907 m. buvo 
vienas iš “Chemnitz” meni
ninkų grupės vadovų. Jautrus 
neįgalus menininkas buvo pa
stabus, šmaikštus. Žavėdama
sis Nida tapė jos žmones, mė
go kurti karikatūras, išliko 
įdomi jo eskizų knygelė. Šią 
parodą globojo “Goethe insti
tutas” Vilniuje, Vokietijos am
basada ir Lietuvos kultūros 
ministerija.

Tytuvėnų šventovės didžio
jo altoriaus paveikslą Marija 
su kūdikiu restauruoja Prano 
Gudyno restauravimo centras 
Vilniuje. Paveikslas sudūlėjęs, 
labai nukentėjęs nuo drėg
mės, dėl prakiurusio stogo ant 
jo tekėjo lietaus vanduo, todėl 
buvo suskilusi visa rišamoji 
medžiaga, klijai. Dailės istori
kų teigimu paveikslas buvo 
nutapytas prieš 1630 metus, 
jo autorystė nežinoma. Metų 
eigoje paveikslas buvo ne kar
tą užtapytas. Marijos drabužį 
dailininkas buvo nutapęs smal- 
ta - susmulkintu mėlynos 
spalvos stiklu. Ši tapybos tech
nika Europoje buvo žinoma 
jau XVI š. pradžioje. Ilgainiui 
smalta praranda savo spalvą 
ir išblukusios mėlynos spalvos 
neįmanoma atnaujinti, todėl 
nutarta palikti ankstesnius 
paveikslo užtapymus.

Šiuo metu paveikslas jau 
konservuotas - dažų sluoksnis 
sutvirtintas, pradedami tapy
bos restauravimo darbai. Res
tauruojami ir dailaus darbo 
kalstytais augaliniais motyvais 
papuošti sidabruoti paveikslo 
apkaustai. Pasak restaurato
riaus A. Vaineikio, Tytuvėnų 
Madona yra labai originali, 
nes tai ne Vatikano paveikslų 
kopija, o savitos šiaurietiškos 
tapybos mokyklos kūrinys. 
Paveikslą Tytuvėnų šventovei 
dovanojo Vilniaus vyskupas 
Eustachijus Valavičius, nupir
kęs jį už 50 auksinų. 1778 m. 
jis buvo įdėtas į barokinį šven
tovės altorių. Restauruotas 
paveikslas grįš į Tytuvėnus 
2006 metų rudenį. G.K.
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KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A5GI 
Telefonai: (416 ) 532-3400 ir 532-3414 

FAX: (416) 532-4816 
Anapilyje te L (905) 566-0006 Fax: (905) 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p. 
p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6v.v.; sekmad. nuo 9v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UZ:
90-179 d. term.ind...................1.30%
180-364 d. term.ind................ 1.50%
1 metų term, indėlius.............. 2.05%
2 metų term, indėlius.............. 2.30%
3 metų term, indėlius.............. 2.50%
4 metų term, indėlius.............. 2.75%
5 metų term, indėlius.............. 3.00%
1 metų “cashable” GIC ..........2.50%
1 metų GiC-met palūk............3.00%
2 metų GiC-met palūk............3.25%
3 metų GiC-met palūk............3.50%
4 metų GiC-met palūk............3.60%
5 metų GiC-met palūk............3.75%
RRSP, RRIF “Variable”............1.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ..3.30% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind. ..3.40% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. ..3.50% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ..4.00% 
Taupomąją sąskaitą iki ..........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ......1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................1.50%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind...........................2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo.....................5.75%

Sutarties paskolas
nuo.......................5.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. 4.50%
2 metų................. 4.85%
3 metų..................5.00%
4 metų................. 5.20%
5 metų..................5.35%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų ........ 4.75%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLAIAPĮ: www.rpcul.com

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
Įsteigė universiteto ir kolegijos studentams stipendijų 

fondą ir šiais metais paskyrė dešimt stipendijų.
Vieną stipendiją 1,500 dol. vertės ir devynias po 1,000 dol. 
1500 dol. stipendija paskirta Emilijai Bušinskaitei ir po 
1000 dol.: Ramintai Slapšytei, Mary Clair Aidan Yelovich, 
Anetai Krakowski, Sauliui Simonavičiui, Julijai Šimonėlytei, 
Heather Ambraska, Teresei Saplytei,Viktorijai Valaitytei ir 
Elenai Saplytei.
Įvertinant kiekvieną stipendijų prašymą, stipendijų fondo komitetas 
atsižvelgė į studento stropumą, pasiekimus moksle ir dalyvavimą bend
ruomenės gyvenime. Stipendijų fondo komitetas savo rekomendacijas 
pateikia kredito kooperatyvo valdybai, kuri daro galutinį sprendimą, 
kam reikėtų paskirti stipendijas.

Stipendijų fondo komitetas:
pirm. Julija Adamonytė-Danaitienė, sekr. Rita Norvaiša, 

nariai dr. Č. Jonys, kun. Vytautas Staškevičius ir Vytautas Bireta

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")

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

Pažangus šokėjų sambūris
Pokalbis su “Retro” grupės vadove Sigita Barysiene iš Los Angeles

Los Angeles lietuvių grupė “Retro”, koncertavusi Toronto Lietuvių Namuose Ntr. K. Poškaus
Neseniai Toronto Lietuvių Namuose įvyko 

penkioliktasis rudens šokių vakaras, kurių orga
nizatorius buvo Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūris. Visi žavėjosi šokių grupės “Retro” iš 
Kalifornijos pasirodymu. Tai lietuviško folkloro 
ir balinių šokių junginys. Jo narius išvydome ne 
tik šokant ir dainuojant, bet ir atliekant humo
ristinius kūrinius. Ta proga pakalbinom tos gru
pės vadovę, choreografę Sigitą Barysienę.

- Papasakokite apie save, apie savo kūrybinį 
kelią.

- Choreografijos pagrindus gavau Vilniuje 
pas klasikinio šokio dėstytoją L. Motiejūnaitę, 
buvusią klasikinio šokio studijos “Liepsnelė” 
vadovę; K. Poškaitį - katedros vedėją, šokio ap
rašymo dėstytoją; B. Navickaitę-Buterlevičienę 
kurso vadovę, liaudies šokio ir būdingojo šokio 
dėstytoją; N. Pavilonienę - pramoginio šokio 
dėstytoją. Lietuvoje 16 metų dirbau su šokių 
grupėmis. Paskutinius penkerius metus iki at
vykstant į JAV tuometinėje Vilniaus 47-ojoje vi
durinėje mokykloje dėsčiau šokio pamokas 
moksleiviams. Tai buvo antroji mokykla naujai 
atsikūrusioje nepriklausomoje Lietuvoje, ku
rioje buvo šokių pamokos įtrauktos į mokymo 
programą.

Atvykus į JAV 1996 m. gyvenimas pasikeitė, 
ir šokis tapo tik priedas. Reikėjo galvoti apie 
realesnius dalykus. Tačiau negalėdama susitai
kyti su mintimi, kad turiu keisti savo pamėgtą 
darbą, pradėjau bendrauti su Los Angeles 
“Spindulio” šokių grupe. Su jais dirbu iki šiol. 
Atšokome dvi šokių šventes Lietuvoje, šokių 
šventes Toronte bei Čikagoje; šiais metais lan
kėmės Japonijoje, turėjome keturis koncertus 
“EXPO 2005” Aichi provincijoje.

Darbas su spinduliečiais įdomus, tačiau 
man buvo per mažai “erdvės” kūrybai. Norėjosi 
daugiau. Taip su draugais gimė mintis įsteigti 
klubą vienminčių, kur galėtume pašokti, pra
leisti laiką kartu, daryti tai, kas mums miela. 
Pradėjome su maža grupele ir tapome šokių

grupe “Retro”. Stilius atitiko ir nuotaiką, ir lai
ką. Norėjosi ko nors naujo. Neturėjome nieko 
prieš tautinius šokius, tačiau tikslas buvo šokti 
tai, kas mums patinka.

- Kokie sunkumai iškyla kūrybiniame pro
cese?

- Didžiausia problema - laikas. Neužtenka 
idėjos - reikia daug laiko, kad surastum ko no
ri: muzikos, šokių, scenarijų ir t.t. Daug filmų 
peržiūrėta, knygų, žurnalų skaityta, daug valan
dų praleista prie interneto. Lietuvoje tam galė
jau skirti visą savo laiką, dabar — visą laisvalaikį. 
Bet smagu, kai tavo idėjos įgauna ir “kūną” ir 
“sielą”, nors kartais ir ne visu 100%. Beje, visų 
tų idėjų negalima įgyvendinti vienai. Tai visos 
grupės nuopelnas. Visi bendraminčiai, nors 
kartais ta “bendra” mintis gimsta per audringas 
diskusijas. Tačiau turint tokius pagalbininkus 
kaip Amandas Ragauskas ir jo žmona Veroni
ka, Laima Vaitkevičienė, viskas įmanoma. Be
veik visi grupės nariai turi savo veiklos sritį, už 
kurią atsakingi.

- Kaip kuriate tokią savitą aprangą?
- Tai Laimos Vaitkevičienės rūpestis. Nie

kas nelipa į sceną jos neapžiūrėtas. Išnaršytos 
visos krautuvės: nuo senienų iki “Neiman Mar
cus”, kurioje Laima ir dirba. Jei nerandame nu
pirkti, Laima pasiuva ar pataiso pati. Taip pat 
pirmais metais daug padėjo Los Angeles lietu
vės. Padovanojo daug aprangos. Turime sukne
lių, kurias vilkėjo dabartinės 80-85-metės mo
čiutės per savo vestuves.

- Kokie ateities planai?
- Nežinau. Tikiu, kad ji išliks tokia pat drau

giška ir kūrybinga kaip iki šiol. Gal pagaliau tu
rėsime ir vaikų grupelę? Turėjome tokį planą, 
kad galėtų visa “šeima” kartu praleisti laisvalai
kį. Gal tuomet iš grupės pasidarys tikras klubas. 
Nors iš tiesų neoficialiai taip ir yra. Daugumą 
laiko nariai praleidžia kartu.

- Ačiū už pokalbį.
Virginija Ruškienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI J

GĖLĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS VAINIKUI. 
Vyriausias redaktorius Jonas Švoba. Sudarytojas 
Bernardas Šaknys. Mokinių konkurso rašiniai tema:

“Musų mokyklos karžygiai”. Redaktorės - Aldona 
Petrauskienė, Danutė Sverdolienė. Viršelio dailinin
kė — Jūratė Juozėnienė. Leidėjas — UAB “Valstiečių 
laikraštis” (Laisvės pr. 60, Vilnius 05120). Vilnius, 
2005 m., 184 psl.

http://www.rpcul.com
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Premijos mažlietuvių veikėjams
Prasmingas a.a. Ariadnos Pėteraitienės atminimas

Siekdama tinkamai iškelti 
ir atminti a.a. Ariadnos rū
pestingumą, darbštumą ir su
manumą šeimos ir visuomeni
niuose darbuose, liūdinti Pė- 
teraičio šeima - vyras Vilius 
Pėteraitis, duktė Ina Pėterai- 
tytė-Lessard ir sūnus Jurgis 
Pėteraitis - įsteigė Mažosios 
Lietuvos fondo rėmuose Ariad
nos premijos/stipendijų fondą, 
į kurį šeimos nariai įnešė 
$5,000. Iš šio fondo* skiriama 
kasmet po $500 - dviem as
menims, parodžiusiems nepa
prastą rūpestingumą, darbš
tumą ir sumanumą rengiant 
Maž. Lietuvos enciklopediją, 
rašant studijas Mažosios Lie
tuvos klausimais.

Kandidatai į premiją siū
lomi Mažajai Lietuvai artimų 
žmonių, o parenkami Ariad
nos fondo globėjų — Pėteraičių 
šeimos.

2004 m. premijos paskir
tos ir išmokėtos Maž. Lietuvos 
enciklopedijos vyr. redakto
riaus pavaduotojui leidybai 
Vytautui Kalteniui ir redakto
rei Nijolei Dzindziliauskienei. 
Laureatai dėkingi už piniginę 
paramą, bet labiausiai sujau
dinti išskirtiniu pagerbimu, 
skatinančiu juos ir toliau dirb
ti Mažosios Lietuvos labui

“Vbrusnėles ansamblio jaunimas išvykoje į Vorusnės kaimą. 
Su jaunimu mokytoja Rūta Grudzinskaitė-Baužinskienė

Ariadnos išmintu keliu. 2005 
m. premijos paskirtos dr. Da
liai Kiseliūnaitei ir Juliui Bal- 
čiauskui.

Dr. Dalia Kiseliūnaitė, 
geriausio praeitų metų Lietu
vos vaikų ansamblio “Vorus- 
nėlė” vadovė, populiarina Ma
žosios Lietuvos turtingą kultū
rą, įjungdama į “Vorusnėlės” 
repertuarą senas protestantiš
kas giesmes su liaudiškomis 
melodijomis, išsaugotas Ryt
prūsių lietuvių. Dalia visur ir 
visada iškelia ir pabrėžia Ma
žosios Lietuvos įnašą į Lietu

vos kultūrinį gyvenimą.
Šilutiškis Julius Balčiaus- 

kas nepamiršta jaunystėje iš 
Vydūno lūpų girdėtų priesakų 
- mylėti Mažąją Lietuvą, tėvy
nę Lietuvą, gerbti tautai nusi- 
pelnusias asmenybes, būti do
rais žmonėmis! Tais principais 
J. Balčiauskas vadovaujasi vi
suose darbuose, kartais ir la
bai prieštaringuose. Didžiau
sias jo nuopelnas - yra Bitėnų 
kapinaičių sutvarkymas ir 
apželdinimas, kur ilsisi visa 
eilė iškilių mažlietuvių.

I. Adomavičienė

Kultūrinė parama Lietuvai
Dail. Magdalenos Stankūnienės dovanos

EDVARDAS ŠULAITIS
Jau anksčiau buvome rašę apie čikagietę 

dailininkę Magdaleną Birutę Stankūnienę, ku
ri plačiai reiškiasi ne vien tik kūrybinėje plot
mėje. Ji įvairioms Lietuvos galerijoms ir mu
ziejams yra paaukojusi ne vien tik savo kūri
nių, kitų meno vertybių, bet ir pinigų.

Praėjusią vasarą išgirdome, kad ji paau
kojo net 100 tūkstančių litų naujos meno gale
rijos Marijampolėje įrengimui. Dabar atėjo ži
nia, kad į Marijampolę jau nukeliavo ir nema
žai jos kūrybos. Apie tai neseniai rašė Lietuvos 
ryto dienraščio Marijampolėje Algis Vaškevi
čius (beje, vasarą viešėjęs Čikagoje) straipsny
je Marijampolę jau pasiekė kraštietės dovanos.

Autorius savo rašinį pradeda taip: “Po 
daugiau kaip mėnesio kelionės iš Čikagos 
(JAV) Marijampolę pasiekė kraštietės daili
ninkės Magdalenos Birutės Stankūnienės do
vana - 28 batikos ir tapybos ant medžio dar

bai”. Toliau teigiama: “Šiuos meno kūrinius 
savo gimtajam kraštui dailininkė pažadėjo pa
dovanoti, kai čia lankėsi vasaros pradžioje. Ta
da ji apžiūrėjo neseniai duris atvėrusius Ma
rijampolės kultūros rūmus ir pasiūlė vienoje 
dar neįrengtų salių įsteigti profesionalaus 
meno galeriją”. Taip pat ten teigiama, kad šį 
pasiūlymą ji sutvirtino tuoj pat į Marijampolės 
savivaldybės sąskaitą pervesdama 100 tūkst. 
litų, skirtų naujos galerijos įrengimui.

Straipsnyje yra cituojama Marijampolės 
kultūros direktorės Izaidos Skirpstienės žo
džiai, sakantieji, kad, nors dail. M. Stankūnie
nė į Marijampolę atsiuntė nemažai savo naujų 
darbų, jų dar nepakanka. Dalis jos kūrinių bus 
parsivežta iš Lietuvos dailės muziejaus Vilniu
je, taip pat ir iš meno muziejaus Kėdainiuose. 
Pažymima, kad naujoji galerija Marijampolėje 
bus pavadinta mecenatės vardu. Atrodo, jog 
greitu laiku įvyks iškilmingas šios galerijos 
atidarymas.

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėt nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 138 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.30% už 90-179 d. term, indėlius 
1.50% už 180-269 d. term. ind. 
1.50% už 270-364 d. term. ind. 
2.05% už 1 m. term, indėlius 
2.30% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.00% už 5 m. term, indėlius 
2.50% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
3.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.25% RRSP & RRIF (variable) 
3.30% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.40% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.50% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo.............5.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų ..............4.50%
2 metų .............. 4.80%
3 metų ..............5.00%
4 metų .............. 5.10%
5 metų .............. 5.30%

- su keičiamu 
nuošimčiu...........4.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
PirmacL, antrad. ir tnečiad. nuo 9 vr - 330 vųxp.; ketvirtad. r penktad. nuo 9 vr. - 8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 vx - 330 v.p.p.;
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 vx -1 v.p.p.

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

' ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, b*„ols.ou*

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7
E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

Galvojat parduoti nuosavybę ar 
sužinoti jos vertę, nemokamai 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar “condominium”.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, buk.

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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Nemokamas namų įvertinimas

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo-

f/rtHR. West Realty Inc.
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 

1A9. Skambinti bet kuriuo metu įstaigos 
1.416 769-1616, namų -416 769-3577

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer
'2373 Bloor St. West

Tel. <416)763-5677

Realty Specialists IncTD 
Independently Owned and Operated

Birutė (Betty) Bartusevičius
Sales Representative

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829
bus: 905-828-3434 ceil: 416-427-1875

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Leo Rautinš, užaugęs Toron
te, nuo pat mažens priklausė Pri
sikėlimo parapijos “Aušros” 
sporto klubui. Jis dabar yra Ka
nados valstybinės vyrų krepšinio 
komandos vyriausias treneris, 
Toronto profesionalų NBA krep
šinio klubo “Raptors” televizijos 
komentatorius, žaidęs Kanados 
valstybinėj vyrų krepšinio ko
mandoj pasaulinėse bei olimpi
nėse žaidynėse. Leonas - taipgi 
buvo NBA Filadelfijos “76-ers”, 
Atlantos “Hawks” bei keleto Eu
ropos komandų žaidėjas. Buvo 
pirmasis atrinktas krepšininkas 
NBA Filadelfijos “76-ers”, kai 
baigė studijas Syracuse universi
tete, New York valstijoje. Jis raš
tu pasveikino “Aušros” klubą 
50-mečio proga. Šis jo laiškas bu
vo perskaitytas jubiliejinio po
kylio metu lapkričio 5 d.

It is with great pleasure and 
pride that I speak to you today, 
through my friend and former 
“Aušra ” team-mate Ed Punkris. I 
regret that I am unable to be here 
in person, since Pm working with 
the Toronto “Raptors” in Detroit 
this evening.

First of all - congratulations 
to the “Aušra” sports club on its 
50th anniversary at the Church of 
the Resurrection. “Aušra ” has been 
a cornerstone of our Lithuanian 
community in Toronto. Countless 
young people like myself were able 
to compete athletically, socialize, 
maintain their cultural heritage 
and share in their spirituality 
throught the church and “Aušra”. 
Now with your beautiful new 
church and facility, the tradition 
established at the old “Prisikėlimo 
parapija ” will undoubtedly con
tinue.

I owe a great deal to “Aušra ” 
and my Lithuanian heritage. Bas
ketball was our sport in a country 
where hockey was the only sport 
you were supposed to play. 
“Aušra” and the church gave us 
Lithuanian kids something differ
ent and something special. We had

©b SPORTAS
Prisiminė “Aušros” klubą

teams, coaches, games and battles 
with “Vytis”, “Kovas”, “Tauras” as 
well as the rest of the ŠALFASS 
teams in the United States. Those 
were the days. I loved going down 
to the church and seeing the older 
guys play as well as trying to play 
with them and getting their advice 
and guidance.

It was the start that I had in 
my career that gave me the desire 
and confidence to push harder — 
further than many thought possi
ble. As I got better I was able to 
play on the mens team while still 
a junior. To have the likes of Ron 
Underys, Steve Ignatavičius, and 
Sam Kaknevičius help me out or 
straighten me out after an ill- 
advised shot or pass (usually a 
shot) was so important to my 
development as a player.

No matter how many games I 
have played or.where my career 
has taken me, my fondest memo
ries revolve around those Sunday 
games after Mass at the church. I 
can still see my Dad playing table 
tennis in the hall next to the bas
ketball court, waiting for me to 
finish playing. Although some
times it was me waiting for my 
Dad while watching him play 
against national and international 
players such as Birutė Nešukaitis, 
Birutė Plučaitė and Paulius 
Klevinas.

I’ll never forget my vision of 
Father Paul, having all of us boys 
in a lay-up line, teaching us pro
per lay-ups. I’ll also never forget 
my surprise when I was at the hall 
for some event on a Saturday 
evening, an elderly gentleman 
standing next to me asked me if I 
was going to play on Sunday. I in
formed him that I could not play

as I hurt my leg. He then looked 
up at me and said simply “Then I 
guess I won’t be going to church 
tomorrow”.

Now with the new church, 
new memories will be forged for 
the many youngsters that will now 
have their opportunity to take part 
in the “Aušra” sports club. I can’t 
wait to see who will be the next 
Lithuanian “bailer” that will look 
back and realize how important 
this club and these days were to 
his or her careere. But for me right 
now, a sincere thank-you to 
“Aušra ” and the Church of the 
Resurrection for all of the wonder
ful memories and opportunities 
you provided me with. Thank you.

Leo Rautinš

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
TEL. (416) 252-6741
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie Evans)
Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Margutis Parcels
>44134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

^Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Toronto Prisikėlimo parapijos sporto klubo “Aušra” dalis trofėjų, laimėtų nuo 1955 m. Ntr. R.D. Puterių

Tel: (416)233-4601
__________ __bh
Tdr'T'parčei

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

COUPON

Žinios iš
•Aukščiausiose ULEB Eu- 

rolygos krepšinio varžybose žai
džiantis Kauno “Žalgiris” po 
dviejų pergalių patyrė pirmą pra
laimėjimą. Svečiuose 65:80 nusi
leido “Athens AEK” (Graikija) 
komandai. Vilniaus “Lietuvos ry
to” krepšininkai, kurie pirmą 
kartą žaidžia Eurolygoje, po 
dviejų pralaimėjimų trečiajame 
rate 97:91 palaužė Ispanijos pir
menybėse pirmaujančią “Winter
thur FC Barcelona” komandą.

• Belgijoje vykusiose tarp
tautinėse dešimties šalių “Coupe 
Avenir” sportinės gimnastikos 
varžybose, Vilniaus gimnastikos 
mokyklos auklėtinė Laura Švil- 
paitė, dalyvaudama amžiumi vy-

Lietuvos
resnių sportininkių varžybose, iš
kovojo pirmąją vietą pratimu ant 
lygiagrečių.

• Japonijos sostinėje vyku
siame tarptautiniame Tokyo ma
ratone antrą vietą laimėjo Živilė 
Balčiūnaitė. Lietuvos ilgų nuoto
lių bėgikė nuotolį įveikė per 2 
valandas 25 minutes 15 sekun
džių ir 2 min. 13 sek. Pagerino jai 
pačiai priklausiusį Lietuvos re
kordą.

• Panevėžyje vykusiose VII 
tarptautinėse V. Karpačiausko 
vardo bokso rungtyse, kuriose 
varžėsi dviejose amžiaus grupėse 
97 boksininkai iš dešimties vals
tybių, Lietuvos atstovai tapo nu
galėtojais penkiose svorio kate

gorijose. Jaunimo amžiaus gru
pėje nugalėtojais tapo Gytis Vait
kus (svorio kategorija iki 54 kg) 
ir Vaidas Balčiauskas (75 kg), o 
suaugusiųjų grupėje nugalėjo 
Marius Vyšniauskas (51 kg), 
Mindaugas Vyšniauskas (75 kg) 
bei Vitalius Volkovas.

• Andrius Zadneprovskis, 
Lietuvos penkiakovininkas, pa
stoviai ir užtikrintai kopęs į aukš
tumas, laimėjęs Atėnų olimpia
dos vicečempiono titulą, privers
tas stabtelėti. Didysis sportas 
pradėjo reikalauti savo duoklės - 
sveikatos. Artimiausi keli mėne
siai gali būti lemtingi jo karjerai.

• Kauno “Sūkurio” klubo 
atstovai Artūras Bižokas ir Edita 
Daniūtė trečią kartą per savo 
karjerą iškovojo pasaulio klasiki
nių sportinių šokių čempionato 
bronzos medalius. V.P.
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Lietuvių skautų seserijos ir brolijos draugininkių-kų suvažiavimas įvyko 
š.m. spalio 29-30 d.d. Klyvlande, OH. Torontui atstovavo A. Ruslys, V. 
Skilandžiūnienė, D. Sonda, J. Tarvydas, R. Pečiulis, V. Lemon ir v.s. R.R. 
Otto (Kanados rąjono-vadas, sėdi dešinėje) Ntr. V. Lietuvninko

^JAUNIMO ŽODIS
Lietuviai Vokietijoje

Baltijos šalių jaunimo suvažiavimas - “Baitjūko” 2005

• Vėlinių išvakarėse, spalio 
30 Šv. Jono lietuvių kapinėse bu
vo aplankyti amžinybėn iškelia
vusių skaučių-skautų kapai ir už
degtos žvakutės, papuoštos skau
tų ženklais. Žvakes išnešiojo 
skautininkių-skautininkų dr-vės 
nariai: M. Vasiliauskienė, E. Si- 
monavičienė, V. Grybienė, A. ir 
S. Škėmos, M. ir E. Kazakevičiai, 
J. ir K. Batūros. K.B.

• Brangaus senelio a.a. J. 
Rovo netekus, reiškiame gilią 
užuojautą broliui Andriui Povi
laičiui ir jo visai šeimai.

• Primename visiems ir vi
soms “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų draugininkėms-kams bei 
kitiems vadovams, kad lapkričio 
29, antradienį, vyks tuntų posėdis 
Toronto Lietuvių Namų posėdžių 
kambaryje 7 v.v. Yra būtina vi
siems posėdyje dalyvauti.

• Pranešame visiems rėmė
jams, kad šių (2005) metų “Ro
muva Ine.” kvitai aukoms bus iš
siunčiami gruodžio mėnesio pra
džioje. Visais klausimais kreiptis 
į br. Marių Rusiną tel. 905 848- 
0320 Jums visiems didelis skau
tiškas ačiū.

• Liko tik trys sueigos iki 
Kalėdų - lapkričio 26, gruodžio 
10 ir 17; “liepsnelėms” ir “giliu
kams” tik viena - gruodžio 10 d. 
Pastaba: jei norite stovyklon va
žiuoti, būtinai reikia sueigas lan
kyti!

• Kviečiame visus, buvusius 
ir aktyvius skautus - jaunesnius 
ir suaugusius, į šių metų Toronto 
skautų Kūčias, kurios įvyks gruo
džio 18, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje. D.S.

Montrealio “Melodijos” ansamblis koncertavo baltiečių dailininkų me
no parodos metu Šv. Kazimiero parapijos salėje sekmadienį, spalio 30. 
Iš k.: Andrėja Celtoriūtė-Beniušienė, Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Živilė 
Jurkutė-Blayney, Rytis Bulota, Harold Celtorius, Alfred Pališaitis, diri
gentas nluz. Aleksandras Stankevičius Ntr. P. Pingitore

Rikis Punkris 
REALTOR

Jaunųjų skautų darbai
Toronto lietuvių slaugos na

mai “Labdara” turi erdvias ir 
gražias patalpas. Daug geradarių 
pasidarbavo kurdami savitą 
“Labdaros” interjerą. Buvo su
aukota daug paveikslų, įvairių 
meno dirbinių, šiltų kraštų egzo
tinių augalų. Sumaniai sukompo
nuoti nuotraukų stendai, pasako
jantys apie aukšto gyventojus. 
Bendromis pastangomis buvo 
sukurta jauki namų atmosfera.

Šį jaukumo įspūdį dar labiau 
sustiprino Toronto lietuvių jūrų 
skautų darbai žemutiniame 
“Labdaros” aukšte. Jaunieji lie
tuvių jūrų skautai, vadovaujami 
dailininkės Snaigės Šileikienės, 
labai išradingai išdekoravo apati
nio aukšto sienas. Jie sukūrė pla
čios gatvės įvaizdį. Iš abiejų gat
vės pusių tarytum stovi ryškiai 
nudažyti namai su dideliais lan
gais. Langų užuolaidos atitrauk
tos, ir ant palangės matosi tupin
tis katinas, šeimininko užmirštas 
ąsotėlis su vandeniu ir stikline, 
puikuojasi vazonai su spalvingo
mis gėlėmis.

Apatinio aukšto sienų išde- 
koravimas atliktas išradingai, 
kruopščiai. Šį darbą atliko: Sau
lius Sergautis, Gintas Šileika, 
Audrius Punkris, Angie Birgio- 
laitė, Andrius Birgiolas, Max Go- 
rys, Samanta Gorys, S. Kulikaus
kas, Peter Morys, Anna Morys. 
Tai buvo pradėta 2002 m. liepos 
2 d; ir užbaigta 2005 m. liepos 24 
d. Šie jaunieji jūrų skautai nusi
pelnė didelės pagarbos ir padė
kos. Aldona B.

HomeLife 
Experience Realty Inc. 

Ieškote pirkti?
♦Padedu nuomininkams tapti 
savininkais.

♦Paaiškinsiu, kaip pradėti, 
padėsiu nusipirkti.

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

AUŠRA MALINAUSKAITĖ
Š.m. paskutinį spalio mėne

sio savaitgalį, Vėlinių išvakarėse, 
Annabergo pilyje, Bonoje, įvyko 
Baltijos šalių jaunimo suvažiavi
mas. Pagrindinė suvažiavimo te
ma buvo Vakarų kultūros įtaka 
Baltijos šalims “Halloween” šven
tės proga. Jos metu Annabergo 
pilis tapo velnių, raganų ir kitų 
pabaisų puotos vieta.

Pagrindiniai renginio organi
zatoriai buvo Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjunga (VLJS) kartu su 
keliais Latvijos šalies atstovais.

Dalyviai
Suvažiavime dalyvavo 35 at

stovai iš įvairių pasaulio šalių, 
netgi iš Brazilijos, Kanados ir 
Prancūzijos. Didžiąją daugumą 
susirinkusiųjų sudarė lietuviai. 
Šis faktas taip pat buvo viena iš 
daugelio diskusijų temų: kaip pri
traukti daugiau latvių ir estų ir 
kokios yra Baltijos šalių bendra
darbiavimo galimybės užsienyje. 
Tai džiugi žinia Vokietijos lietu
vių bendruomenei ir Sąjungai, 
nes lietuvių jaunimas nepralei
džia progų palaikyti draugiškus 
tarpusavio ryšius bei diskutuoti 
emigracijos ir gyvenimo svetimo
je šalyje temomis.

Programa
Visą savaitgalį buvo įvairiais 

būdais diskutuojama apie Vaka
rų valstybių įtaką Baltijos šalims. 
Savaitgalis pavirto iš “Hallowee- 
no” į “Baltoweeno” šventę. Pir
mąjį vakarą prie laužo susirin
kusiems buvo pasakojama ir vai
dinama labai šiurpi lietuvių liau
dies pasaka. Tuo organizatoriai 
norėjo pabrėžti, kad lietuvių lite
ratūra yra turtinga pabaisomis ir 
nestokoja žiaurių elementų.

Po to žvakių šviesos ir dva
sių vedami dalyviai keliavo i An
nabergo pilies vyno rūsį, kuria
me visus šventiškai pasitiko ir 
įvairias istorijas apie pilį, jos ypa
tumus ir keistenybes pasakojo 
vyno rūsio vaiduoklis. Norėda
mas patvirtinti draugystę ir atsi
dėkoti už vaiduoklio vaišingumą, 
jaunimas traukė liaudies dainas. 
Kitą rytą buvo daroma raštiška 
apklausa apie gyvenimą tarp Bal
tijos šalių ir Vokietijos. Gauti re-

Toronto universiteto lietuvių studentų dr-jos nariai iškyloje į šaulių 
stovyklą prie Orangeville, ON, miesto. Stovi (iš k.): R. Pečiulis, J. 
Tarvydas, T. Jonaitis, R. Samonytė, V. Pečiulytė, V Simonavičiūtė, J. 
Simonėlytė. Priekyje iš d.: V Yčaitė, D. Puzeris, P. Sergautis

Toronto universitetas yra 
vienas didžiausių universitetų 
Kanadoje, kuriame mokosi ne
mažai lietuvių. Todėl ir mes įstei- 
gėm Toronto universiteto lietu
vių studentų draugiją. Mūsų pag
rindinis tikslas yra suvienyti visus 
Toronto universitete besimokan
čius studentus. Mes norime su

Jaunimo grupė baltiečių jaunimo suvažiavime Vokietijoje

zultatai buvo aptarti paskutinę 
suvažiavimo dieną.Vėliau vyko 
dvikova tarp Baltijos šalims, jos 
vertybėms, kultūrai ir tradicijoms 
atstovaujančio stabmeldžių dievo 
ir Vakarų kultūros išrasto “su
per” herojaus. Buvo ieškoma už 
ir prieš argumentų ir tuo pačiu 
įmanomo kompromiso, vienijan
čio abu šiuos veikėjus ir jų atsto
vaujamus įsitikinimus.

Po gardžių pietų Latvijos at
stovė skaitė paskaitą apie Latvi
jos ir Tibeto tapatybės išsaugoji
mą, po jos dalyviai svarstė politi
nius klausimus.

Po diskusijos veiksmas per
sikėlė į lauką, kur šviečiant rude
ninei saulytei, vyko moliūgų 
skaptavimas ir gipso kaukių da
rymas. Jais vėliau buvo puošiama 
Annabergo pilies salė vakare 
“Baltoweeno” šventei. Šventės 
metu suvažiavimo dalyviai dėvė
jo įvairias aprangas ir linksmino
si iki ryto.

Paskutinę dieną, kaip minė
ta, buvo aptarta apklausa “Mes 
tarp Baltijos šalių ir Vokietijos” 
bei diskutuojama emigracijos ir 
integracijos temomis. Vyko įdo
mi ir aktuali kiekvienam išeiviui 
diskusija. Juk yra taip svarbu ne
pamiršti savo kilmės, savo tėvy
nės, savo atvykimo į svetimą šalį 

teikti galimybę visiems Toronto 
universiteto bei lietuvių bend
ruomenės nariams susirinkti ir 
pabendrauti, aptarti rūpimus 
klausimus bei padėti visiems ne
seniai iš užsienio atvykusiems 
studentams įsijungti mūsų uni
versitete. Tokiame dideliame uni
versitete labai dažnai sunku rasti 

tikslo ir tuo pačiu pritapti bei 
prisitaikyti prie čia esančios kul
tūrinės bei socialinės aplinkos. 
Šis skirtingų kultūrų ir patirčių 
santykis praturtina tiek patį save, 
tiek ir aplinką, kurioje gyvename.

Žvilgsnis į ateitį
Po tokio įdomaus ir turinin

go savaitgalio visi išsiskyrė su vil
timi ir nusiteikimu susitikti vė
liausiai per kitą Baltijos šalių jau
nimo suvažiavimą “Baltjuko” 
(vert, iš lat.kalb. - Baltijos šalių 
jaunimo suvažiavimas), kuris ir 
vėl tradiciškai vyks Annabergo 
pilyje Bonoje kitais metais pas
kutinį spalio savaitgalį. Organi
zuoti jį pasižadėjo VLJS. O iki 
tol kviečiame visą lietuvių jauni
mą vėl kartu susitikti gegužės 19- 
21 dienomis per metinį VLJS su
važiavimą Annaberge, Bonoje 
(visą informaciją apie VLJS ra
site intemetiniu adresu www.vljs. 
de).

Beje, šis savaitgalis buvo nu
filmuotas, o reportažas apie lie
tuvių gyvenimą ir susibūrimus 
bus rodomas per valstybinę Lie
tuvos televiziją (LRT) laidoje 
“Arti, toli”. Apie tai taip pat in
formuosime interneto tinklala- 
pyje www.vljs.de .

draugų, todėl mūsų tikslas yra ir 
šioje srityje pasitarnauti bei 
padėti priprasti prie universiteto 
gyvenimo. Norintys daugiau su
žinoti apie Toronto universiteto 
lietuvių studentų draugiją prašo
mi aplankyti mūsų interneto tink- 
lalapį: http://escape.to/lithuani- 
anclub

Š.m. rugsėjo 23 d. Toronto 
universiteto lietuvių studentų 
draugija surengė oficialų atidary
mą. Visas rytas buvo skirtas žai
dimams ir įvairiems užsiėmi
mams. Po to buvusios valdybos 
nariai paruošė pietus. Po pietų 
įvyko susirinkimas, kuriame buvo 
aptarti įvyksiantys renginiai, pa
pildytas draugijos statutas ir iš
rinkta naujoji valdyba. Po rinki
mų patiekta vakarienė, ir likęs 
vakaras buvo paskirtas vakari
niams žaidimams. Atrodo, vi
siems labai patiko mūsų vakaras 
bei mūsų klubo ateities planai.

Naująją valdybą sudaro: Ju
lija Šimonėlytė, pirmininkė, Da
nielius Puzeris, vicepirm., Vaida 
Simonavičiūtė, iždininkė, Paulius 
Sergautis, socialinių renginių ko
ordinatorius, Vilija Yčaitė, sek
retorė, Vilija Pečiulytė, kores
pondentė, Justinas Tarvydas, eti
kos pareigūnas. Inf.

http://www.rickpunkris.com
http://www.vljs
http://www.vljs.de
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Generolo Silvestro Žukausko kapas

AtA
RUDY VILENBREKTUI

iškeliavus amžinybėn,
jo žmonai ELEI, dukrai CINDY ir sūnui RUDY, 
jų šeimoms bei visiems giminėms reiškiame gilią 
ir nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Londono “Pašvaistės ” choras

AtA
JUOZUI ROVUI
iškeliavus amžinybėn,

skausmo valandoje, jo šeimai ir artimiesiems, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą -
Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba ir nariai

50 METŲ MIRTIES 
PRISIMINIMAS

Mano šviesa 
Viešpaties sukurtas 
Lietuvos grožis, 
Mano kelias 
Tremtinio kelias, 
Mano paguoda 
Vargonų giesmė.

AtA
ALEKSANDRAS PIEŠINA

muzikas ir pirmasis Montrealio Aušros Vartų 
parapijos vargonininkas ir choro steigėjas.

Sūnus

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

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

apžiūrėti Toronto miestų, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - 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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E„ Mississauga, ON 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-0503
Visos paslaugos atsikviečianl gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

PROF. STANISLOVAS 
SAJAUSKAS

Vieno žymiausio visų laikų 
Lietuvos karvedžių generolo Sil
vestro Žukausko vardas tvirtai 
įėjo į Lietuvos istoriją kaip ka
riuomenės vado, iš Lietuvos išvi
jusios Maskvos suorganizuotus 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
bolševikus, taip pat prie Širvintų 
ir Giedraičių nugalėjusios Len
kijos okupacinę kariuomenę, 
slinkusią laikinosios sostinės 
Kauno kryptimi. Šios karinės 
pergalės nulėmė Lietuvos vals
tybės atkūrimą de facto po 125 
metus trukusių galingiausių Eu
ropos imperijų - carinės Rusijos 
ir kaizerinės Prūsijos - okupaci
jų. Už šias pergales gen. Silvest
ras Žukauskas buvo apdovano
tas visų trijų laipsnių Vyčio kry
žiaus ordinais. Beje, tai buvo 
pirmasis apdovanojimas 1927 m. 
įsteigtu naujuoju Vyčio kryžiaus 
ordinu.

Išėjęs į atsargą, gen. S. Žu
kauskas mirė 1937 m. lapkričio 
26 d. ir buvo laikinai palaidotas 
Kaune, Vytauto prospekte bu
vusių Karmelitų kapinių evange
likų skyriuje. Tikėtasi vėliau jo 
palaikus perkelti į statomos 
evangelikų šventovės kriptą, ta
čiau sutrukdė 1940 m. sovietinė 
Lietuvos okupacija ir po to įsi- 
plieskęs pasaulinis karas.

1959 m. sovietų valdžia, pa
būgusi patriotinių demonstraci
jų po 1956 m. Vengrijos sukili
mo kasmet rengiamų per Vėli
nes Karmelitų kapinėse prie pa
minklo “Žuvome dėl Tėvynės” 
bei S. Dariaus ir S. Girėno mau
zoliejaus, nutarė panaikinti šias 
kapines. Likviduojant Karmeli
tų kapines, dalis kapų buvo per
kelta į kitas kapines, o kapinių 
vietoje įsteigtas poilsio parkas, 
kuriame buvo išasfaltuoti takai, 
pastatyti poilsio suoleliai. Apie 
žymių Lietuvos patriotų, kovo
jusių prieš sovietų okupantus, - 
gen. Šilvestro Žukausko, 1941 
m. birželio 23-osios sukilėlių 
palaikų perkėlimą į kitas kapi
nes tuometinių represijų sąlygo
mis negalima buvo net pagalvo
ti. Ją kapai buvo sunaikinti bul
dozeriais - neliko nė pėdsako. 
Lygiai taip sunaikinti paminklas 
“Zuvome dėl Tėvynės”, S. Da
riaus ir S. Girėno mauzoliejus, 
paminklas Lietuvos mokyklos 
pradininkui Juozui Vokietaičiui, 
katalikų kapinių koplyčia.

Atgimusioje nepriklauso
moje Lietuvoje dar 1991 m. gru
pė entuziastų parodė iniciatyvą 
surasti gen. S. Žukausko kapą ir 
perlaidoti jo palaikus. Deja, 
jiems nepavyko, nes, kaip paaiš
kėjo, KGB sunaikino (pasigrobė 
ir išsivežė į Rusiją?) Karmelitų 
kapinių planus, o patikimų liudi
ninkų neatsirado. Nepavyko 
rasti ir fotografijos, pagal kurią 
būtų galima tiksliai identifikuoti 
kapavietę. Vis dėlto nustatyta, 
kad kapas buvo evangelikų sky
riuje, keliasdešimt metrų nuo iš
likusios totorių mečetės.

1991 m. įsikūrios visuome
ninės draugijos “Lakūnų kapai” 
nariai, taip pat Lietuvos techni
kos muziejaus bei įmonės “Pali
kimas” darbuotojai susirūpino 
Karmelitų kapinėse sunaikintų 
karinio paveldo objektų atstaty
mu. Kauno miesto valdybai fi
nansuojant pirmiausia nutarta 
atstatyti sunaikintą talentingo 
dailininko Stasio Stanišausko 
paminklą “Žuvome dėl Tėvy
nės”. Pagal inž. K. Linkaus, 
skulpt. R. Antinio ir dail. R. 
Bankausko atstatymo projektą 
atstatytasis paminklas pašven
tintas per 1994 m. Vėlines. Mi
nint 1941 m. Birželio sukilimo

metines 1995 m. pastatytas 
skulptoriaus Roberto Antinio 
(jaunesniojo) monumentalus 
paminklas sukilėliams atminti. 
Dar vėliau įmonės “Palikimas” 
direktoriaus Jono Voronavičiaus 
iniciatyva pradėta atstatyti S. 
Dariaus ir S. Girėno mauzoliejų 
(Kauno miesto tarybos sprendi
mu atstatymas nutrauktas 2004 
m.). Šiais metais identifikuota 
sukilėlių broliško kapo vieta. 
Virgulės metodu nužymint suki
lėlių kapo ribas šio rašinio auto
rius nustatė, kad “parko” pasi
vaikščiojimo takų išplanavimas 
yra labai keistas - pagrindinis 
takas eina įstrižai 33.5 m ilgio 
sukilėlių kapo.

Tikimės, kad Kauno pamink
losaugininkams ruošiant naują 
Karmelitų kapinių teritorijos 
planą tokia antihumaniška si
tuacija, primenanti emgebistinį 
partizanų palaikų niekinimą tur
gaus aikštėse, bus ištaisyta, o su
kilėlių kapavietė bus pažymėta ve
ja ar dekoratyviniais želdiniais.

Šia proga vėl grįžome prie 
gen. Silvestro Žukausko kapo 
paieškų ir jo atminimo deramo 
įamžinimo, galbūt perlaidojant 
Petrašiūnų kapinių panteone. 
Žinant, kad generolas S. Žu
kauskas buvo palaidotas metali
niame (cinkuotame) karste, vir
gulės metodu atliktų tyrimų re
zultatai buvo palyginti su Gin
tauto Miškinio matavimais, tyri
mais moderniais metalo detek
toriais. Situaciją sunkino tai, kad 
“parko” žemėje buvo palikta ne
maža įvairių metalinių gaminių 
(kapų tvorelės, galbūt kryžiai), 
kurie gerokai klaidino detekto
rius, tačiau gauti rezultatai tei
kia nemažai vilčių.

Nors kapinių teritorijoje 
kasinėti ar zonduoti neleistina, 
palaikams perkelti vis dėlto bū
tina tiksliai identifikuoti kapą. 
Kapavietės lokalizavimo patiki
mumą žymiai padidintų gen. S. 
Žukausko laidotuvių ar kapo 
fotografijos, jeigu tokios atsi-

Generolas Silvestras
Žukauskas (1860-1937)

rastų. Todėl kreipiamės į emi
gravusius tautiečius, ypač į 
Lietuvos kariškių šeimas, vil
damiesi, kad jų archyvuose, 
šeimos albumuose galėtų būti 
išlikusi viena kita fotografija. 
Žinias apie tai prašome siųsti 
elektroniniu paštu Stanislovas. 
sajauskas@ktu.lt arba adresu: 
Varpo g. 10-9, LT-50238 Kaunas, 
Lithuania. Ypatingai laukiame 
fotokopijų ir prisiminimų.

Ačiū visiems už supratimą 
ir pagalbą.

Tai viskas, kas liko iš archit. Vy
tauto Landsbergio-Žemkalnio 
sukurto Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno mauzoliejaus - su
jungti kryžiai Ntr. S. Sajausko

S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus vietą ženklinantis akmuo
Ntr. S. Sajausko

Kauno Karmelitų kapinėse išlikusi totorių mečetė Ntr. S. Sajausko

mailto:sajauskas@ktu.lt
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Dėl užsienyje gautų 
pajamų apmokestinimo

ADOMAS-PETRAS 
DREŠERIS 

gimė ir ankstyvą vaikystę pralei
do LaSalle, QC. Vėliau su tėvais 
persikėlė į Sarnia, ON, kur baigė 
pradžios mokyklą ir gimnaziją. 
2003 m. “University of Waterloo” 
baigė matematiką ir 2005 m. bu
vo priimtas į RCMP. Apmokymą, 
kurį baigė spalio 3 d., atliko Re
gina, SK, ir gavo “The Royal Ca
nadian Legion Comradeship 
Award”. Jis taip pat buvo savo 
grupės pagrindinis kalbėtojas 
(valedictorian). Adomas yra Al
mos (Staškevičiūtės) ir Petro 
Drešerių sūnus, Gražinos ir Vla
do Drešerių, Danutės ir a.a. Bro
niaus Staškevičių vaikaitis. Pa
skirtas pareigoms į Newfound
land.

AUKOJO
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS j

A.a. Juozo Rovo atminimui 
pagerbti Tėviškės žiburiams au
kojo: $75 - T.D. Chomomaz; $50 
-A. Jasinevičius, D.M. Valadkos, 
A. Zubrickas; $40 — R.G. Paulio- 
niai; $25 - A. Ramanauskienė, 
R.V. White, E. Žulienė, V. Zub
rickas; $20 - O. Dementavičienė, 
E. Kripienė, A.K. Pajaujai, G.N. 
Andruliai, I. Kaliukevičienė, 
O.L. Rimkai, J.S. Andruliai, A. 
Valadkienė, B.P. Sapliai, K.J. Ba
tūros, A.B. Matulaičiai, L.V. 
Nakrošiai; $5 - K. Buožis. Aukas 
rinko M. Povilaitienė ir B. Matu
laitienė.

A.a. Juozo Rovo atminimui, 
užjausdama velionies dukrą ir 
sūnų su šeimomis, Toronto Vla
do Pūtvio šaulių kuopa Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

MIELI TAUTIEČIAI,
Šiandien ko gero pati aktua

liausia problema Jums, užsienyje 
gyvenantiems ir dirbantiems lie
tuviams, yra užsienyje gautų pa
jamų apmokestinimas. Pajamų 
apmokestinimo klausimu teko 
dalyvauti įvairiuose pokalbiuose 
bei diskusijose - tiek LR seime, 
tiek LR prezidentūroje, tiek susi
tikimuose su užsienyje gyvenan
čių ir dirbančių lietuvių atstovais. 
Į mane, kaip užsienyje gyvenan
tiems lietuviams atstovaujančią 
seimo narę, kreipėtės ne kartą.

Savo ruožtu kreipiausi į Lie
tuvos finansų minister} Zigmantą 
Balčytį klausdama, kokių kon
krečių priemonių imamasi, jog 
būtų išspręstas “dvigubo apmo
kestinimo”, t.y. gyventojų paja
mų mokesčio skirtumų, kuriuos 
dirbantieji užsienyje turėtų su
mokėti grįžę į Lietuvą, klausi
mas. Gautame atsakyme teigia
ma, jog šiuo metu yra parengtas 
Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo pakeitimo įstatymo pro
jektas. Šiame parengtame įstaty
mo pakeitimo projekte yra nu
matyta pakeisti dvigubo apmo
kestinimo panaikinimo tvarką, 
t.y. projekte siūloma didžiąją dalį 
nuolatinių Lietuvos gyventojų 
pajamų, gautų užsienio valstybė
se, kurios yra Europos sąjungos 
valstybės narės arba su kuriomis 
yra sudarytos ir taikomos dvigu
bo apmokestinimo išvengimo su-

tartys, išvis atleisti nuo mokesčio 
Lietuvoje, jeigu mokestis nuo 
minėtų pajamų jau buvo sumo
kėtas toje užsienio valstybėje. 
Taigi patvirtinus šį projektą, nuo
latiniai Lietuvos gyventojai, gavę 
pajamų ir nuo jų sumokėję mo
kestį užsienyje, Lietuvos mokes
čio nuo tų pajamų išvis nebemo
kėtų.

Tačiau ši įstatymo pataisa 
būtų taikoma nuo 2006 metų - 
t.y. 2007 metais, pildant Metines 
pajamų mokesčio deklaracijas, 
mokesčio už užsienyje gautas pa
jamas 2006 metais, Lietuvoje jau 
nebereikėtų mokėti, jeigu paja
mų mokestis buvo sumokėtas už
sienio valstybėje.

Norėčiau atkreipti Jūsų dė
mesį į dar vieną dalyką. Pagal 
Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo 5 straipsnio nuostatas 
prievolė mokėti gyventojų paja
mų mokestį priklauso nuo to, ar 
fizinis asmuo yra laikomas nuola
tiniu gyventoju tuo mokestiniu 
laikotarpiu, kada gavo pajamų. 
Tik nuolatinio Lietuvos gyvento
jo kriterijus (kurie nustatyti Gy
ventojų pajamų mokesčio įstaty
mo 4 straipsnyje) atitinkantis fi
zinis asmuo pajamų mokestį mo
ka nuo visų pajamų, gautų tiek 
Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse.

Viliuosi, kad ši informacija 
Jums, užsienyje dirbantiems, pa
dės ir nebijosite sugrįžti į savo 
Tėvynę. Irena Degutienė, 

LR seimo narė

grupę 2 savaičių poilsiui prie Karibų jūros. 
IŠVYKSTA 2006 m. SAUSIO 15 d.

Pensininkams -10% nuolaida.
Dėl išsamesnės informacijos - SKAMBINKITE. 

Taip pat taikome nuolaidą visiems, 
perkantiems kelionių draudimą.

416 209-7737 (mobilus)
Tel: 416 249-7710 1-800-715-5767 Fax:416 249-7749

KVIEČIAME į 20-ąjį 
Prisikėlimo parapijos ir “Volungės” choro 

tradicinį Kalėdinį koncertą

gruodžio 11, sekmadienį, 4 v.p.p
Prisikėlimo parapijos šventovėje

DALYVAUJA: Prisikėlimo parapijos jaunimo ir 
“Volungės" chorai bei instrumentalistai

Auka -15 dot. Volungė

KELIONIŲ AGENTE
ASTRA SKUPAITĖ-TAIARSKY

ORGANIZUOJA

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo Tėviškės žibu
riams: $100 - Ona ir Leonas Ra- 
dzevičiai; $50 - Alvina Rama
nauskienė, Pajauta ir Algirdas 
Kaziliai, Martynas ir Nelly Jonu- 
šaičiai, Oakville, ON, Adolfas 
Sekonis, Wasaga Beach, ON; $30 
- Elena Kišonienė, Apolonija ir 
Vladas Gulbinai; $25 - Marija ir 
Juozas Vaseriai, Elena Žulienė, 
Gražina Strimaitienė, Danutė 
Staškevičienė, Montreal, QC, 
Vincas, Valė, Kristina ir Jonas 
Baliūnai, Stasys, Marija ir Dana 
Jokūbaičiai; $20 - Marija ir 
Brian Mikelėnas-McLaughlin, 
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai,

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Julija ir Romanas Vaitkevičiai, 
Elena ir Jonas Bukšaičiai; $15 - 
Birutė ir Petras Daržinskai; $10 - 
Juzė Žulienė.

TŽ redakciją pasiekė šio tu
rinio laiškas: “Turiu surinkęs vi
sus TSRS (tarybinius t.y. rusiš
kus) pašto ženklus su blokais 
1961-1990 metų laikotarpio t.y. 
iki TSRS subyrėjimo. Tai kosmo
sas, flora, fauna, įžymios datos, 
žmonės ir kt. Nebrangiai perleis- 
čiau juos suinteresuotam asme
niui. Taip pat turiu ir to laikotar
pio Lenkijos ir DDR (Demokra
tinės Vokietijos) pašto ženklų. 
Besidominčius prašau man sku
biai parašyti adresu: Eduardas 
Mateika, Vydūno ai. 9-22, LT- 
50285 Kaunas, Lietuva/ Lithuania

Anapilio sodybos vaikų cho
rui “Gintarėliai” V. Baliūnienė 
aukojo $100.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija prieškalėdiniu 
laikotarpiu bus atidaryta nuo 
lapkričio 20 iki gruodžio 4 d. 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug 1 v.p.p. 
Bus galima sutvarkyti prenu
meratas, sumokėti skolas, 
įteikti kalėdinius sveikinimus, 
užsakyti TŽ kaip dovaną savo 
bičiuliams.

Bronius Sergautis atsiuntė 
$200 auką našlaičių kaimui Vaiko 
tėviškės namai paremti.

Irena Jakowich atsiuntė 
$400 auką Tremtinių grįžimo fon
dui. Dėkinga - KLK moterų 

dr-jos centro valdyba
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $500 - J. Valiukienė; 
$100 - J.L Nacevičiai; $50 - B. 
Abromaitienė, J. Kutka; $25 - S. 
Zavienė (a.a. Juozo Zavio atmi
nimui).

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!

“Vilniaus rūmai” nemo
kamai atiduoda gerus šaldytu
vus (20 m. senumo, 15 kub. 
pėdų). Norintys juos pasiimti 
prašomi tuojau skambinti tel. 
416 762-1777. Šaldytuvai turi 
būti paimti ne vėliau gruodžio
31 d. “Vilniaus rūmų”

administracija

Jau planuojamas kalėdinis 
TŽ numeris, kuris išeis gruo
džio 13 d. Visa medžiaga, skir
ta šiam numeriui, laukiama 
vėliausiai iki gruodžio 1 d. 
Kalėdinius sveikinimus kvie
čiame siųsti dar prieš šią datą, 
kad spaustuvė galėtų juos laiku 
paruošti. Yra dvejopi sveikini
mai — bendras ir atskiri, asme
niniai. Į bendrąjį sveikinimą 
įrašomi visi tie, kurie pareiškia 
tokį norą ir atsiunčia auką TŽ 
Asmeniniai bei atskirieji svei
kinimai yra rėminiai. Jų kaina 
pagal užimamą plotą. Jais dau
giausia naudojasi parapijos, or
ganizacijos, institucijos ir pa
vieniai asmenys. Sveikinimas 
per laikraštį šiuo metu yra ge
riausias būdas pasiekti savo ar
timuosius ne tik išeivijoje, bet 
ir Lietuvoje. Tuo būdu išven
giama atvirukų siuntinėjimo, 
kuris pareikalauja daug laiko ir 
išlaidų.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

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.

DALIA VAŠKEVIČIŪTĖ, CFP

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

Homeufe 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.

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m..

NORĖTUMĖT IŠEITI Į 
PENSIJĄ?

Nereikia didelio turto, reikia 
GERO PLANO!

PASKAMBINKITE MAN, 
pasitarsime, padėsiu susitvarkyti ateičiai 

905-451 -1933 
TAUPYMO SĄSKAITA:

2.4% - kasdieninės palūkanos (be priemokų) 
GIC: 1 m. - 3%; 2 m. - 3.2%; 3 m. - 3.45%; 4 m - 3.6%;

5 m. - 3.8% (nuošimčiai gali keistis) 

(^DaleeMorrow 
V Jr INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

SKYTRAIN LTD
TOURS & TRAVEL 
2558 Danforth Ave. Toronto M4C 1L3

BILIETAI Į LIETUVĄ! 
ŽEMIAUSIOS KAINOS!
SKAMBINKITE VIOLETAI

416-690-4922

mailto:klfondas@on.aibn.com
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Anapilio žinios

• A.a. Juozas Rovas, 83 m. 
amžiaus, lapkričio 16, trečia
dienį, palaidotas iš Lietuvos 
kankinių šventovės.

• Ateinantį savaitgalį bus 
švenčiama Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventė. Delhi-Tillson- 
burg miestų apylinkėje iškilmin
gas minėjimas bus lapkričio 26, 
šeštadienį, Šv. Kazimiero švento
vės salėje tuojau po 3 v.p.p. Mi
šių. Šventėje dalyvaus iš Camp 
Borden bazės Lietuvos karininkai.

• KLK moterų dr-jos mūsų 
parapijos skyrius ruošia savo me
tinę šventę gruodžio 117 sekma
dienį, ir iškilmingai su savo vėlia
va dalyvaus 11 v.r. Mišiose. Po 
Mišių Anapilio parodų salėje bus 
pietūs su menine programa ir lo
terija.

• Adventinis susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje 
bus gruodžio 10 ir 11 dienomis. 
Susikaupimą ves Montrealio Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis. Susikau
pimo tvarka: gruodžio 10, šešta
dienį, 11 v.r. Mišios su pamokslu 
(Anapilio autobusėlis tą dieną 
maldininkus paims nuo “Vilniaus 
rūmų” 10.15 v.r. ir parveš atgal 
po pamaldų); gruodžio 11, sek
madienį - pamokslai sekmadie
ninių Mišių metu. Išpažinčių bus 
klausoma abi dienas prieš ir po 
pamaldų.

• Adventinis susikaupimas 
Delhi, ON, Šv. Kazimiero šven
tovėje bus gruodžio 10, šeštadie
nį, 3 v.p.p. Susikaupimą ves 
Montrealio Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Aloyzas Vols
kis. Išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias.

• Adventinis susikaupimas 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje bus gruo
džio 11, sekmadienį, 2 v.p.p. Susi
kaupimą ves Montrealio Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
Aloyzas Volskis. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias.

• Pasiruošimo pamokos Pir
majai Komunijai jau vyksta sek
madieniais posėdžių kambaryje.

• Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų Kalėdinę eglutę gruodžio 
18, sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje. Šiam renginiui 
vaikučiai registruojami iki lapkri
čio 26 d. vakarais pas Janiną Dze- 
mionienę tel. 905 848-5236. Bilie
tai platinami parapijos salėje.

• Mišios lapkričio 27, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Euge
niją Staškevičienę (XXV meti
nės); 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje lap
kričio 27, sekmadienį, 2 y.p.p. už 
a.a. Juozą Bataitį; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje lapkričio 26, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už Vėžauskų 
mirusius.

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės

įvyks š.m. lapkričio 27, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor St.W.)

Dalyvaus ir kalbės Lietuvos karinių pajėgų generolas, 
pulkininkas ir keturi žemesnio laipsnio karininkai

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras “ARAS”, 
vad. LILI J OS TURŪTAITĖS

VISUOMENĖ KVIEČIAMA DALYVAUTI

Rengia Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo “Volun
gė”, o ateinantį sekmadienį gie
dos parapijos jaunimo choras.

• Išpažinčių klausoma sek
madieniais maždaug 15 min. 
prieš kiekvienas Mišias. Mišios 
aukojamos sekmadieniais: 8 v.r., 
10.45 v.r. ir 12.15 v.d. lietuvių 
kalba, 9 v.r. anglų kalba.

• Vaikai ruošiami Pirmai 
Komunijai ir Sutvirtinimo sakra
mentui. Jei kas dar neužregistra
vo vaikų, gali tai padaryti skam
bindami į parapiją 416 533-0621.

• KLKM dr-jos metinė šven
tė - gruodžio 4 d. Programoj: 
12.15 v.d. Mišios skyriaus narių 
intencija, po to pietūs parapijos 
salėj ir meninė programa, kurią 
atliks jaunas tenoras Arūnas 
Radtke; akompanuos jo mama 
Danguolė.

• Parapijos choristų ir To
ronto lietuvių “Volungės” choro 
dvidešimtasis kalėdinės muzikos 
koncertas “Te Deum Laudamus” 
įvyks parapijos šventovėj gruo
džio 11 d., 4 v.p.p.

• Parapijos teatro studijos 
“Žalios lankos” (vadovė - D. 
Botyrienė) jaunieji aktoriai gruo
džio 11 d., po 10.45 v.r. Mišių pa
rapijos salėj parodys trumpą ka
lėdinį vaidinimą. Apsilankys ir 
Kalėdų senelis su dovanomis vai
kučiams.

• Parapijos tarybos ir visų 
tarybos sekcijų narių bei darbuo
tojų prieškalėdinis susirinkimas/ 
pobūvis įvyks gruodžio 8 d., 7.45 
v.v. parapijos salėj. Šia proga bus 
daromos grupinės visos tarybos ir 
atskirų sekcijų nuotraukos.

• Kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, ves prieškalėdinį susikau
pimą gruodžio 16-18 d.d..

• Mišios sekmadienį, lapkri
čio 28: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Eleną 
ir Mykolą Gegužius; 10.45 v.r. 
už Vėlinių novenai pavestas sie
las, už a.a. Reginą Valickienę - 7 
met., už a.a.Antaną Pūką - 4 
metai; 12.15 v.d. už a.a. Danutę 
Bražienę ir jos tėvus a.a. Petrą ir 
Magdaleną Tamošaičius.
Išganytojo parapijos žinios

• Šį trečiadienį, 7.30 v.v. - pa
rapijos tarybos posėdis.

• Šį sekmadienį, lapkričio 25 
Pirmo Advento pamaldos 11.15 
v.r., po kurių bus konfirmantų pa
moka.

• Praeito sekmadienio miru
sių minėjimo pamaldose buvo pri
siminti: Ona Adomonienė, Elena 
Juknienė, Ona Voroninkaitienė, 
Evaldas Jankus, Andrius Usvaltas, 
Eugenija Vetienė, Greta Jotautie- 
nė, Marija Dilbienė, Viktoras Mi
liauskas, Otilija Kušneraitienė ir 
jos vyras Osvaldas Kušneraitis, 
Liudas Monstvilas ir visi Kanados 
lietuvių fondo mirę nariai.

Lietuvių Namų žinios
• Lapkričio 20 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 122 sve
čiai. Pranešimą padarė ir su sve
čiais supažindino Kultūros komi
sijos narys S. Škėma.

• Labdaros valdybos posėdis 
- sausio 11 d., 7 v.v. Slaugos na
muose, o Lietuvių Namų valdy
bos posėdis - LN seklyčioje lap
kričio 23 d., 7 v.v.

• Kultūros k-ja turi įvairaus 
žanro vaizdajuosčių, kurias pla
tina S. Škėma, tel. 416 762-8646.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. J. 

Rovo atminimui $30 aukojo L. 
Balsienė.

Muziejaus-archyvo žinios
• Muziejaus vedėja R. Ma

žeikaitė dalyvavo kebuose “Mul
ticultural Inter-Agency Group of 
Peel” agentūros posėdžiuose, 
ruošiantis paskaitų ciklui, kuria
me Peel rajono socialiniams dar
buotojams bus pristatomos įvai
rios Rytų Europos tautybės bei 
kultūros. Iš muziejaus parūpinta 
parodėlė apie Kanados lietuvius 
bei literatūra apie Lietuvą. R. 
Mažeikaitė buvo pakviesta pri-. 
statyti baltiečių tautas.

• Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $1,000 - Jonas Mar
gis; $2,000 - Prisikėlimo kredito 
kooperatyvas.
Maironio mokyklos žinios

• Tėveliai kviečiami į visuo
tinį metinį tėvų susirinkimą lap
kričio 26 d., 9.30 v.r. mokyklos 
patalpose.

• Dėmesio, tėveliai! Jei jūsų 
vaikai žada dalyvauti Dainų šven
tėje ateinančią vasarą, būtinai 
grąžinkite užpildytus blankus 
lapkričio 26 d. Būsime dėkingi. Z.

KLB Toronto apylinkės 
tarybos susirinkimas įvyks 
š.m. gruodžio 6 d., 7.30 v.v. To
ronto Lietuvių Namų Gedimi
no menėje. Visi išrinkti kandi
datai, organizacijų atstovai ir 
plačioji visuomenė kviečiami 
gausiai dalyvauti. .
KLB Toronto apylinkės valdyba

KLB Toronto apylinkės rinki
mai į tarybą įvyko š.m. lapkričio 13 
d. Kandidatavo 36 asmenys, iš ku
rių buyo išrinkti 25. Balsavimas 
vyko 5-iose vietose ir iš viso balsa
vo 454 asmenys. Balsus suskaičia
vo Rinkiminė komisija - pirm. E 
Mockus, dr. G. Bijūnienė, D. Ker
šienė, A. Zablockas, dr. K. Jonu- 
šonis bei pakviesti pagalbininkai 
B. Kazlauskaitė ir E. Kazakevi
čius. Išrinkti: A. Abromaitytė, K. 
Baliūnaitė, V Balyta, D. Garba- 
liauskienė, Ž. Ignatavičienė, B. 
Jurienė, G. Kalendrienė, V. Kul
nys, V. Mašalas, J. Nešukaitis, B. 
Palilionienė, V. Pečiulis, V. Reme- 
sat, V. Ruškienė, P. Saplienė, Z. 
Savickaitė, K. Senda, D. Spnda, B. 
Stundžia, V. Šilininkas, P. Šturmas, 
L. Turūtaitė, A. Vaidila, J. Vinge- 
lienė, V. Zenkevičienė. Liko neiš
rinkti: V. Balsevičius, V. Bobelis, 
D. Botyrienė, L. Gaižutienė, K. 
Kesminas, A. Kynas, I. Makariū- 
naitė, D. Mašonauskaitė, E. Ste
ponas, L. Šlyka, L. Vaškevičienė. 
Rinkiminės komisijos pirmininkas 
dėkingas visiems nariams ir pagal
bininkams, prel. J. Staškevičiui už 
paruoštus balsavimui lapus, už pa
talpas balsavimui parapijų kle
bonams prel. Staškevičiui, kun. A. 
Simanavičiui, OFM, ir kun. A. Ži
linskui, taip pat “Vilniaus rūmų” 
ir Lietuvių Namų vadovybėms. 
Inf.
IŠNUOMOJAMAS rūsyje 1 mie
gamojo butas High Park rajone 
(Alhambra ir Bloor). Skambinti 
tel. 416 769-3311______________
REIKALINGA vidutinio am
žiaus moteris gyventi kartu ir at
likti namų ruošos darbus 
Thornhill rajone. Skambinti tel. 
416 322-4968 arba 416 420-8578.

fig MONTREAL
Aušros Vartų parapija

KL Bendruomenės solida
rumo įnašas 10 dolerių bus nura
šytas š.m. gruodžio mėn. pradžio
je. Šis nurašymas liečia tik tuos 
“Lito” narius, kurie pasirašė pa
reiškimus pervesti solidarumo 
įnašą į KLB Montrealio apylin
kės valdybos sąskaitą.

LK Mindaugo-Neringos šau
lių kuopa rengia Kariuomenės 
šventės minėjimą lapkričio 27, 
sekmadienį, po 11 vai. Mišių 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Programą atliks Montrealio vyrų 
oktetas, vad. muz. A. Stankevi
čiaus. Minėjime dalyvaus ir Lie
tuvos kariškiai, studijuojantys 
kariuomenės bazėje St. Jean sur 
Richelieu, QC. Bus šalti užkan
džiai ir kavutė. Įėjimas — laisva 
auka.

Kalėdaičių (plotkelių) bus 
galima gauti sekmadienį po Mi
šių parapijos salėje, “Rūtos” klu
be ir iš anksto susitarus Aušros 
Vartų klebonijoje.

Vaiko tėviškės namams a.a. 
Kristinos Šimonėlienės atmini
mui Nijolė Šukienė aukojo 25 dol.

A.a. Gražina Markūnaitė- 
Keserienė, 80 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 11 d. Po pamaldų St. 
Thomas A. Becket šventovėje 
lapkričio 16 d. palaidota Rideau 
Memorial Gardens, Dollard des 
Ormeaux, Que. Liko vaikai su

Šv. Elzbietos dr-jos pirmininkė Antoinette Ouellette-Brilvičienė prie 
Globėjos Šv. Elzbietos statulos per atlaidus sekmadienį, lapkričio 
20 d. Ntr. P. Pingitore

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
“BALTIC TREE SERVICE”. Ge
nėjo ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da- 
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūsta per 1- 
2 valandas. Labai gera kokybė. 
Skambinti bet kuriuo laiku tel. 
416 503-1687. 

šeimomis, 9 vaikaičiai, provai
kaitis, brolis su žmona ir kiti 
giminės bei artimieji. D.S.

Šv. Kazimiero parapija
Šv. Elzbietos dr-ja, įsteigta 

Montrealyje 1919 m., sekmadie
nį, lapkričio 20 atšventė savo 
globėjos atlaidus. Klebonas, kun. 
Aloyzas Volskis aukojo Mišias 
už gyvas ir mirusias nares. Buvo 
padėta puokštė rožių prie Šv. 
Elzbietos statulos. Sol. A. Keblys 
giedojo solo, o taip pat ir choras, 
vad. chorvedžio A. Stankevi
čiaus. Salėje klebonas palaimino 
stalą, kurį šiltais ir šaltais valgiais 
apdėjo dr-jos narės. Pirm. Antoi
nette Ouellette-Brilvičienė pa
sveikino nares ir svečius, padė
kojo narėms už paaukotą lietu
višką sūrį, pyragus ir vaisius sal
dumynų stalui. B. Brilvičiūtė-La- 
mothe ir S. Rašytinis buvo loteri
jos laimėtojai. Salėje buvo paro
dyta Montrealio dailininko D. 
Shimansky dovana parapijai - 
sukurtas Šv. Kazimiero paveikslas.

Savaitraštis LaSalle Mes
senger lapkričio 20 d. įdėjo mūsų 
parapijiečio Pat Pingitore nuo
trauką už jo darbą su “Special 
Olympics”. Pat, vyras Romos 
Lietuvninkaitės-Pingitore, foto
grafuoja ne tik parapijos, bet ir 
LaSalle “Special Olympics” or
ganizacijos įvykius. VL

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628


