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Siekiant laimės 
Laimingų Naujų metų! Dar vis skamba linkėjimai 

besisveikinant su pažįstamais, besivaišinant. O dažnai bekar
tojami tie trys žodžiai virsta tarsi kokiu priežodžiu naujus 
metus pradedant. 

T AI juk šneka apie laimę, linkėjimai to, ko paprastai 
kiekvienas žmogus trokšta. Laimės laukia, daug ką 
daro, kad toji laimė ateitų, visur ir visada žmogų lydė

tų, kad laimingos dienos nesibaigtų. Laimė brangus dalykas, 
tačiau ne vienareikšmis. Apibūdinti, kas ji išties yra, vargu ar 
būtų įmanoma neprasilenkiant su tiesa, nes požiūrių į ją tur
būt ne mažiau kaip žmonių, kurių siekiai ir troškimai, nors 
kai kurių labai panašūs, vis tiek kuo nors skirtingi. Taigi lai
mė - tarsi žmogaus atspindys, rodantis, koks tas žmogus, ką 
jis vertina, ką gerbia, kuo tenkinasi. Populiariausi linkėjimai, 
ypač vyresnio amžiaus žmonėms, yra sveikatos ir ilgo am
žiaus linkėjimai. Sveikata - turtas. Tai seniai skelbiama ir ži
noma tiesa. Tačiau daugeliui sveikata ir medžiaginis turtas 
drauge sudėjus - dar geriau. Dažnas šito siekia ir daro viską, 
kad tokie troškimai išsipildytų. Net ir valstybių programose 
sveikatos reikalams ir ekonominiam gyvenimui skiriama aiš
ki pirmenybė. Tai irgi suprantama.Tačiau nemažai yra žmo
nių, puolančių į kraštutinumus, pvz. bet kokia kaina pratur
tėti, visai nebesijaudinant, kokios priemonės tam tikslui 
siekti vartojamos, kokion rizikon atsistojama, kaip laužoma 
niekuo nenusikaltusi žmogaus sąžinė. O kur to turto galas, 
vargu ar kam pavyko išspręsti? Pasidairius po didžiosios 
spaudos dienraščius matome labai daug pavyzdžių, rodančių, 
kur savo įsivaizduotos laimės siekėjai eina ir kur nueina. Tai
gi iš esmės atrodantys geri ir natūralūs siekiai pavirsta blo
gybe, jei tiems siekiams priemonės netinkamos, prieštarau
jančios žmogaus prigimčiai ir gyvenimo tikslui. Vadinamoji 
laimė pavirsta nelaime, sumaišo vertybes, ir žmogus tampa 
pats savęs naikintoju. 

KALBANT apie tuos naujametinius linkėjimus ir lai
mės sampratą, prisimintinas ir senas lietuvių posakis 
- kiekvienas žmogus yra savo laimės kalvis. O kad ku

riama laimė nepavirstų nelaime ar stačiai moraline blogybe, 
tasai "kalvis" turėtų žinoti ribą, iki kurios einant jokio san
kirčio su sąžine neįvyksta. Ribą peržengus, siekiams nesibai
giant, sukurtoji laimė nebus tikra - ji persekios kūrėją, 
drums ramybę, tariamą laimę pasiekus, darys jį nelaimingą. 
Plati ir akivaizdi tikrovė liudija šitą tiesą. Galima sutikti, kad 
ne kiekvienas gali atsilaikyti prieš skersai kelio statomas pa
siūlas greičiau pralobti ar į kokią aukštesnę visuomenės pa
kopą įlipti atsižadant principo, kuris saugo žmogaus savi
garbą ir dorovę. Sunkiau gal ne vienam šiais laikais būti ra
miu savo laimės kalviu, kai judantis pasaulis pateikia tiek 
daug laimės ieškotojų, o ne "kalvių". Ieškojimas "gatavo" -
tai kone pagrindinis kai kurių gyvenimą organizuojančių sie
kis. Užtat nenuostabu, kad ir Lietuva per penkiolika nepri
klausomybės metų prarado apie 300,000 žmonių. Plūsta visi 
į Vakarus, kur jau seniai per ilgus ir sunkius šimtmečius kaž
kieno išvargta, statyta, organizuota, paklota nemažai gyvy
bių, kad šalys, kaip jos šiandien atrodo, pasiektų aukštą civi
lizacijos bei kultūros lygį. Ko linkėtume šitokiems laimės ieš
kotojams? Jauniems išeiviams linkėtina, kad grįždami tėvy
nėn parsivežtų ne tik naudingą patirtį ar platesnį išsimoksli
nimą, bet ir aiškesnę politinę orientaciją, kuri padėtų stiprinti 
demokratiją. Kas nepadaryta, teks prisivyti, bet kartu ir at
sirinkti, kas naudinga Lietuvai, gal ir apstabdyti įsibėgėjusius 
aklus sekimus? Šviesesnės ateities vizija skatina skelbti to
kius linkėjimus. O didėjanti išeivija tenetampa tautų maišy
mo malūnu. Tik išlikimas savimi reikalingas, jeigu kalb~me 
apie lietuvybę už Lietuvos ribų. Taigi sėkmingų metų!.. C.S. 
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Senasis Karo muziejus Kaune žiemą 

Seminaras Karaliaučiaus krašte 
Karaliaučiaus krašto lietu

vių kalbos mokytojai rinkosi į 
seminarą Marijampolėje. Jo 
tema - Sakytinės ir rašytinės lie
tuvių kalbos ugdymas. Seminarą 
organizavo Marijampolės kole
gijos Edukologijos ir socialinio 
darbo fakultetas, Lituanistikos 
ir religijos mokslų katedra, To
bulinimosi studijų centras ir 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
kalbos mokytojų sąjungos pir
mininkas A. Bartnikas. 

Įsruties (Černiachovskio) 
pedagoginė kolegija, Karaliau
čiaus krašto lietuvių kalbos mo
kytojų sąjunga glaudžiai bend
radarbiauja su Marijampolės 

kolegija. Prieš metus dėstytojos 
L. Leonavičienė ir V. Sorakaitė 
iš Marijampolės vedė seminarą 
Įsrutyje. Jos dalyvavo ir 5-ojoje 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
kalbos olimpiadoje. Taigi vyko
me pas senus pažįstamus, kurie 
mus labai nuoširdžiai priėmė. 
Dvi dienas marijampoliečiai 
dalijosi gerąja darbo patirtimi, 
rodė sukauptą gausią metodinę 
medžiagą. Seminaro dalyvius 
priėmė Marijampolės apskri
ties viršininkas Albinas Vitru
levičius. Jis papasakojo apie 
apskritį, kuri išsid~sčiusi prie 
poetų apdainuotos Sešupės. Tai 
Sūduvos kraštas, išsaugojęs sa-

Kalba Mažosios Lietuvos fondo atstovė R. Mačiūnienė 

vo istorinį, kultūrinį ir etnogra
finį palikimą. Šis kraštas davė 
Lietuvai patriarchą J. Basana
vičių, kalbininką J. Jablonskį, 
Lietuvos himno autorių V. Ku
dirką, Lietuvos prezidentą K. 
Grinių. 

Apskrities viršininkas pasi
džiaugė, kad Lietuvai įstojus į 
Europos sąjungą, apskritis tapo 
patraukli investuotojams. Stei
giamos naujos darbo vietos, tai
komos šiuolaikinės technologi
jos. Bendrojo lavinimo mokyk
lose mokosi 32,000 moksleivių, 
dirba 3,500 pedagogų. Išplėtota 
žemės ūkio produkcijos perdir
bamoji pramonė. Tai derlingų 
lygumų ir darbščių žmonių 
kraštas. Viršininkas kalbėjo 
apie apskrities kultūrinį gyveni
mą. Apskrityje veikia 9 muzie
jai, dramos, klojimo teatrai, yra 
417 įvairių kultūros paminklų. 

Sėkmingo darbo ir gražaus 
bendradarbiavimo linkėjo Ma
rijampolės meras V. Brazys, pe
dagoginės kolegijos direktorius 
S. Valančius, Karaliaučiaus 
krašto lietuvių bendruomenės 
pirmininkas S. Šamborskis, 
Įsruties (Černiachovskio) pe
dagoginės kolegijos direktorius 
Jurij Komarnickij. Kolegijos 
studentės ir dėstytojos semina
rą pradėjo literatūrine-muzi
kine kompozicija. 

-------

Nukelta į 2-ą psl. 



2 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.1.4 Nr. l 

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

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

~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Lietuvių katalikų mokslų 

akademijos (LKMA) Kauno 
skyrius surengė diskusijas te
ma "Trūksta pinigų ar pro
to?" VDU Katalikų teologi
jos fakultete spalio 27 d. susi
tikime aptartos aukštoj o 
mokslo reformos problemos. 
Įžanginį žodį tarė skyriaus pir
mininkas Gediminas Karob
lis, o pagrindinį pranešimą te
ma "Krikščioniškas požiūris į 
aukštojo mokslo sistemą" 
skaitė dr. Arimantas Raškinis, 
pabrėžęs, jog krikščionys ka
talikai yra įsipareigoję savo 
veiklą grįsti Bažnyčios moky
mu. Jis taip pat atskleidė 
krikščioniškąjį požiūrį į svar
biausią aukštojo mokslo insti
tuciją - universitetą. Bažny
čios mokymą nurodo ir svar
biausią universiteto paskirtį 
visuomenėje - tarnavimą jai. 
Aukštojo mokslo plėtros sėk
mė priklauso ir nuo to, ar pati 
valstybė turi pakankamai aiš
kią savo visuomenės plėtros 
strategiją, žino savo visuome
nės narių ilgalaikius porei
kius. Studentų ateitininkų są
jungos valdybos pirmininkė 
Ingrida Daukšytė atkreipė dė
mesį į aukštųjų studijų trūku
mą - nepakankamą šiuolaiki
nių studentų mokymosi moty
vaciją. Vakaro dalyviai pasi
džiaugė aktyvia studentų atei
tininkų pozicija pastaruoju 
laiku vykusių studentų pro
testų atžvilgiu bei aiškiai išsa
kytu požiūriu į šiandienos 
aukštojo mokslo problemas. 

Vilkaviškio vyskupijos 
Mišių patarnautojų stovyklos 
vadovų seminaras įvyko Nido
je spalio 14-16 d.d. Buvo ap
tarta patirtis praeitos stovyk
los, pavadintos "Septyni", nes 
joje gvildenti septyni sakra
mentai. Buvo pristatyti nauji 
vadovai. Stovyklos vyriausia
sis vadovas kun. Rytis Baltru
šaitis supažindino su stovyk
los "Septyni" vadovų anketų 
suvestinės rezultatais. Darbo 
grupėse pradėta planuoti atei
nančios vasaros stovyklos pro
gramą. 

Lietuvos pašvęstojo gyve
nimo kongresas, surengtas 
Lietuvos moterų vienuolijų 
aukštesniųjų vyresniųjų kon
ferencijos iniciatyva, įvyko 
Kaune 2005 m. lapkričio 18-
19 d.d. Kongresas surengtas 

norint pažymėti 40 metų su
kaktį nuo Vatikano II susirin
kimo dekreto Perfectae cari
tatis dėl vienuoliškojo gyveni
mo tinkamo atnaujinimo pa
skelbimo. Taip pat kongresu 
norėta paskatinti pašvęstojo 
gyvenimo bendruomenes 
bendradarbiauti tarpusavyje, 
drauge apmąstyti savo tapaty
bę kintančiame pasaulyje. 
Kongreso šūkiu pasirinkti žo
džiai "Pašaukei, pašventei, 
pasiuntei". Išleistas kunigo 
misionieriaus Fabio Ciardi, 
OMI, pašvęstojo gyvenimo 
teologijos specialisto, knygutė 
Sekti Jėzų: atsiliepimas į pa
šaukimą. Kongreso pradžioje 
vyko vigilijos dviejose švento
vėse. Lapkričio 18 d. Kauno 
arkivyskupijos konferencijų 
salėje vyko paskaitos, kurias 
skaitė svečias iš Italijos kun. 
Fabio Ciardi, OMI. Vėliau vy
kusiame forume buvo ap
žvelgti įvairių vienuolinių 
bendruomenių apibendrini
mai, pasidalinta mintimis apie 
pokyčius vienuolijų gyvenime. 
Vakare po Mišių surengta 
agapė. Kitą dieną paskaitas 
skaitė arkiv. S. Tamkevičius, 
SJ, dalyviams parodytas D. 
Ramanausko filmas apie Lie
tuvoj e veikiančias vienuolijas 
Žvilgsnis. Bažnyčios istorijos 
daktarė Irena Vaišvilaitė dali
josi įžvalgomis tema Pašvęsto
jo gyvenimo istorinė raida Lie
tuvoje. Po pietų kun. Ciardi 
kalbėjo apie vienuolinio gyve
nimo įnašą į Europos kūrimą. 
Apskritojo stalo dalyviai ap
tarė pašvęstojo gyvenimo for
mas ir jų raišką Lietuvoje. 
Kongresas užbaigtas įžadų 
meditacija ir Mišiomis, ku
rioms vadovavo arkiv. S. Tam
kevičius. 

Kankinės Adelės Dirsytės 

minėjimą surengė Šiaulių ka
talikių moterų šv. Elzbietos 
draugija 2005 m. lapkričio 9 
d. Meninę dalį atliko kanklė

mis grojusi Elena Ralienė ir 
moterų choras, vadovaujamas 
L. Venclovienės. Pakalbėti 
apie A. Dirsytę pakviestas 
prof. kun. Kęstutis Trimakas, 
kuris apžvelgė jos nueitą gy
venimo kelią. Jos veiklą Sibire 
- literatūros vakarus, maldas, 
maldaknyges - paskaitininkas 
lygino su Karolio Wojtylos 
veikla okupuotoje Lenkijoje. 

Artėjančių Kalėdų proga ketvirtojoje tarptautinėje diplomatinėje labdaros mugėje Vilniuje 2005 
m. lapkričio 19 d. dalyvavo Kanados charge d'affaires Lietuvoje Brian Herman žmona Marianne 
Kohl Herman ir Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkienė 

SeIDinaras Karaliaučiaus krašte 

Pas Marijampolės apskrities viršininką: A. Bartnikas įteikia suvenyrą 

Atkelta iš 1-mo psl. projektus ir galvojome, ką ga- panaudoti tautosaką ugdant sa

Karaliaučiaus krašto lietu
vių kalbos mokytojų sąjungos 
pirmininkas A Bartnikas padė
kojo marijampoliečiams už pa
ramą kuriant Įsruties kolegijo
je lietuvių kalbos metodinį 
centrą. Sėkmės puoselėjant lie
tuvybę Karaliaučiaus krašte lin
kėjo Mažosios Lietuvos fondo 
atstovė R. Mačiūnienė. Ji kvie
tė mokytojus padėti tvarkant 
Tolminkiemio K. Donelaičio 
muziejaus aplinką, skatino su 
Karaliaučiaus vaikais užsiėmi
mų ir ekskursijų metu kalbėti 
tik lietuviškai. 

Seminaro dalyvius sveikino 
marijampoliečių "Birutės" 
draugija, "Vytautų" klubo at
stovai. Apie Marijampolės ko
legijos istoriją papasakojo bu
vęs jos pavaduotojas V. Viliū
nas. Tai seniausia mokymo 
įstaiga, įsteigta 1919 m. Jos 
veikla niekada nebuvo nutrū
kusi. Ši kolegija - 1-oji valstybi
nė, per 76-erių gyvavimo metų 
laikotarpį išleidusi 14,000 mo
kytojų. 

Seminaro darbui vadovavo 
kolegijos Lituanistikos ir religi
jos mokslų katedros vedėja L. 
Leonavičienė, Edukologijos ir 
socialinio darbo fakulteto lek
torė V. Sorakaitė. Ne tik klau
sėmės teorinių žinių apie žody
no lavinimą, sakinių sudarymą, 

rišlaus teksto kūrimą, emocinį 
kūrinio perteikimą, bet galėjo
me tai atlikti ir praktiškai. 

Apžiūrėjome dviejuose ka
binetuose išdėstytą metodinių 
priemonių parodą, studentų 

lėsime pritaikyti grįžę savo kytinę mokinių kalbą. 
darbe. Dėkojame marijampolie-

Etnografijos muziejuje mū- čiams už nuoširdų priėmimą, 
sų laukė dėstytojų suruošta už galimybę susipažinti su jų 
staigmena. Klausėmės pasako- gerąją darbo patirtimi. Dėkoja
jimo apie rudens kalendorines me Mažosios Lietuvos fondui 
lietuvių tautos šventes, papro- už tai, kad apmokėjo kelionės 
čius, apeigas, apie artėjantį Ad- išlaidas (kaip ir į ankstesnius 
ventą - susikaupimo metą. seminarus). Dėkojame mūsų 
Klausėmės studenčių atlieka- sąjungos pirmininkui Aleksui 

Bartnikui, kad galime tobulėti 
ir kelti savo dalykinę bei meto
dinę kvalifikaciją. 

mų giesmių, apžiūrėjome mu
ziejaus, kuris įsteigtas prieš 70 
metų, rodinius. 

Ekskursijos metu susipaži
nome su Marijampolės kultūri
niu paveldu. Vakaronėje dėsty
tojos parodė, kaip išradingai 

Emilija Bukontienė, 
Karaliaučiaus krašto 

Kraupiško (Uljanovo) viduri
nės mokyklos lietuvių kalbos 

fakultatyvo mokytoja 
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l SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Seniausia pasaulyje lietuvių organizacija, įžengusi į antro 

šimtmečio veiklą (SLA įkurtas 1886), 

sveikina ~aujųjų metų proga 
visus narius ir tėvynainius, išsisklaidžiusius plačiame pasaulyje. 

Sutaukus 2006 metų, linkime Naujųjų metų rezoliucijoje gyvenimo kelrodžiu 

pasirinkti lietuviškas organizacijas, pradedant SUS/VIENIJIMU LIETUVIŲ AMERIKOJE 

ir jį pagerbiant. Organizacija 2006 metais švenčia 120 metų veiklos sukaktį. 

SLA VYKDOMOJI VALDYBA -
pirmininkas Vytautas Kasniūnas 

Deganti žvakė Dievui 
A.a. kunigo Alfonso Lipniūno minėjimas 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
Minėjimas buvo surengtas 

Lietuvių rašytojų dJaugijos 
2005 m. spalio 30 d. Cikagoje, 
Jaunimo centre, pažymint kun. 
A. Lipniūno 100 m. gimimo ir 
60 m. mirties sukaktis. 

Minėjimą pradėjo Lietuvių 
rašytojų dr-jos pirm. Stasė Pe
tersonienė, sakydama, kad kun. 
Lipniūnas buvo žvakė, deganti 
Dievui, Lietuvai ir žmogui. Ji 
pakvietė moksleivius ateitinin
kus Sigą ir Marių Poskočimus 
padėti gėles ir uždegti žvakę 
prie kun. A. Lipniūno paveikslo. 

Invokacijoje kun. Algirdas 
Paliokas prašė Viešpatį įkvėpti 
kun. Lipniūno dvasios bent į 
kas antrą Lietuvos kunigą, nes 
reikia pasauliečių ir jaunimo 
apaštalų, kaip kun. Lipniūnas. 

LR gen. kons. Arvydas 
Daunoravičius sakė žinojęs 
apie kun. Lipniūną, bet pralei
dęs dar kelis malonius vakarus, 
kad arčiau susipažintų su juo. 
Sakė jautėsi prisilietęs prie gy
venimo žmogaus, kurį sunku 
apibūdinti. Jis ir kunigas, ir ra
šytojas, ir visuomenininkas, bet 
ir kankinys. Baigdamas pacita
vo iš LE XVI tomo kun. A. Lip
niūno apybraižą: "Lipniūnas 
buvo reta socialinė asmenybė, 
kuri vaiko sielos tyrumą siejo 
su kovos vyro drąsa, mažaūgį 
su dvasios didybe, žmogišką 
švelnumą bei jautrumą su besą
lyginiu principingumu". 

Kun. Alfonso Lipniūno ir 
prezidento Aleksandro Stul
ginskio Čikagos moksleivių 
ateitininkų kuopos vardu minė
jimą sveikino Kristina Quin, 
pati parašiusi ir gražia lietuvių 
kalba bei tarsena perskaičiusi 
savo sveikinimą, kuriame pa
brėžė, kad ir šiandieną, ypač 

jaunimui, kun. Lipniūnas rodo 
kelią. 

Inž. Pilypas Naru tis savo 
neilgoje, bet turiningoje bei pri
siminimais gausioje paskaitoje, 
gyvai priminė kartu su kun. A. 
Lipniūnu praleistą laiką Stutt
hofo koncentracijos stovykloje 
Vokietijoje, kur buvo įkalinti 
kaip įkaitai, kartu su daugeliu 
Lietuvos žymiausių patriotų, 
intelektualų, už tai, kad lietu
viai vyrai Lietuvoje atsisakė 
stoti į SS dalinius. P. Narutis iš
kėlė abiejų ten kalėjusių kunigų 
- St. Ylos ir A. Lipniūno pasi
šventimą, rizikuojant ir savo 
gyvybe, patarnaujant slaptai 
dvasiniuose reikaluose kitiems 
kaliniams. Naktimis jie vykdė 
kunigo darbą, o dienomis - ka
cetininko. Kai priartėjo Rau
donoji armija, naciai varė kali
nius iš koncentracijos stovyklos 
per sniegą ir pūgą tris dienas. 
Patekę į R. armijos apsupimą 
vėl buvo varomi atgal į Pucką 
(dabartinėje Lenkijoje). Kele
tas lietuvių kalinių pasislėpė 
pas vietinius žmones. Bet plau
čių uždegimas ir šiltinė pakirto 
kun. Lipniūno jėgas, ir jis mirė 
1945 m. kovo 28 d., 12 val. P. 
Narutis kartu su kun. St. Yla iš
kasė duobę ir palaidojo kun. 
Lipniūną iš lentų sukaltame 
karste, sugiedoję Viešpaties an
gelą ir Lietuvos himną. (1989 
m. kun. Lipniūno palaikai buvo 
parvežti į Lietuvą ir palaidoti 
Panevėžio Kristaus Karaliaus 
katedros šventoriuje). 

Prisiminimais apie kun. A. 
Lipniūną pasidalino rašytojas 
Anatolijus Kairys, dr. Rimvydas 
Sidrys ir kun. dr. Arvydas Žy
gas. A. Kairys, pats pažinojęs 
kun. Lipniūną, pabrėžė, kad jis 
buvo jaunimo mokytojas, auk
lėtojas, jaunuolių charakterio 

formuotojas, geras oratorius -
jo pamokslai - patriotinės pa
skaitos. O ką jis nuveikė, šimt
mečiais neužmirš katalikiškoji 
Lietuva. Baigiant perskaitė sa
vo eilėraštį, skirtą kun. Lipniūnui. 

Dr. Rimvydas Sidrys, buvęs 
kun. Lipniūno auklėtinis Pane
vėžyje, sakė, kad jam palikusios 
nepaprastai didelį įspūdį jo ve
damos rekolekcijos mokslei
viams - atrodė, kad kalba pats 
Kūrėjas. Kun. Lipniūnas daug 
kalbėdavo apie pasaulio sukū
rimą ar evoliucijų stebuklus ir 
mokėjo įkvėpti jaunimą, kad 
esame Dievo vaikai. 

Kun. dr. A. Žygas dalyvavo 
kun. Lipniūno palaikų perlai
dojime Panevėžyje 1989 m. 
Kun. Lipniūną pažinojo tik iš 
savo mokytojų. Atgimimo me
tais atsinaujino ateitininkija, 
sugrįžo iš pogrindžio. O jai va
dovavusiųjų svajonė buvo, kad 
kun. Lipniūno dvasios vedama 
ateitininkija grįžtų į Lietuvos 
gyvenimą. Baigdamas linkėjo, 
kad kun. A. Lipniūno ir kun. 
St. Ylos idealizmas liktų mu
myse ilgus metus. Buvo per
skaitytas E. Kleizienės laiškas
prisiminimas apie susitikimą su 
kun. Lipniūnu ruošiant "paguo
dos siuntinius". 

Meninėje dalyje buvo per
skaityti E. Tumienės sukurta 
Kun. Lipniūno malda šv. Jone ir 
Kunigo Lipniūno pamokslas 
Aušros Vartuose. Skaitė Kristina 
Quin ir Julius Kasniūnas. 

Mykolo Karčausko Pasku
tinė kunigo Alfonso Lipniūno iš
pažintis perskaitė aktorius 
Petras Steponavičius. Aušra 
Bužėnaitė kanklėmis paskam
bino keletą kūrinių. Baigiant 
minėjimą St. Petersonienė dė
koj o programos atlikėjams ir 
gausiai susirinkusiems daly
viams už atsilankymą. 

Iš k. S. P~~~rsonienė,_ dr. R. Sidrys, P.VNarutis, kuo. A. Paliokas, LR gen. kons. Čikagoje A. 
Daunorav1cms, A. ~a1rys, kuo. dr. A. Zygas kuo. A. Lipniūno 100 m. gimimo ir 60 m. mirties 
minėjime 2005.X.30 Cikagoje, Jaunimo centre Ntr. D. Petersonaitės 
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lld SA V AITB LIETlIVOJE 
Lankėsi Ukrainos premjeras 

Naujasis Ukrainos minis
teris pirmininkas Jurijus J e
chanurovas lankėsi Lietuvoje 
2005 m. gruodžio viduryje. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
ir premjeras Algirdas Bra
zauskas su svečiu aptarė Lie
tuvos ir Ukrainos dvišalius 
politinius ir ekonominius san
tykius, Ukrainos narystės Eu
ropos sąjungoje (ES) pers
pektyvą, Ukrainoje vykdomas 
reformas. 

J. Jechanurovasinforma
vo Lietuvos pareigūnus apie 
Ukrainos ūkio plėtros kryptis, 
vykdomas ekonomikos refor
mas bei energetikos būklę. 
Taip pat buvo kalbėta apie 
Baltijos ir Juodosios jūrų vals
tybių bendradarbiavimo pers
pektyvas, Kijeve vykusio ES ir 
Ukrainos viršūnių susitikimo 
rezultatus bei Ukrainos pa
stangas siekiant narystės Pa
saulio prekybos organizacijo
je. Prezidentas užtikrino, kad 
Lietuva yra pasirengusi dalin
tis su Ukraina savo patirtimi 
visose srityse. Vizito pabaigo
je pasirašytos sutartys dėl eko
nominio, pramonės, mokslo 
ir techninio bendradarbia
vimo. 

Perima oro apsaugą 

Baltijos valstybių padan
gių apsaugą iš JAV karinių 
oro pajėgų perima Lenkijos 
karo lakūnai, skelbia LGTIC. 
Lenkijos kontingente tarnaus 
69 kariai, patruliuos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos oro erdvę 
sovietinės gamybos viršgarsi
niais naikintuvais "MiG-29". 
KAM žiniomis, 2005 m. gruo
džio 30 d. karinių oro pajėgų 
Aviacijos bazės kariniame 
aerodrome Šiauliuose vyko 
oro policijos misijos perdavi
mo iškilmės. Jose dalyvavo 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nisteris Gediminas Kirkilas, 
užsienio reikalų ministeris 
Antanas Valionis, Lenkijos ir 
JAV pareigūnai. 

Oro policijos misija Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
pradėta 2004 m. kovo 29 d., 
šalims tapus ŠAS (NATO) na
rėmis. Misijoje jau yra dalyva
vę kariai iš Belgijos, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, Norve
gijos, Olandijos, Vokietijos. 

Priėmė Ukrainos ministetj 

Vilniuje 2005 m. gruodžio 
23 d. darbo vizitu lankėsi Uk
rainos užsienio reikalų minis
teris Boris Tarasiuk. Jis susi
tiko su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi, aptarė 
bendradarbiavimo bei ener
getikos klausimus, artėjančius 
Ukrainos parlamento rinki
mus. Ukrainos pareigūnas pa
dėkojo prezidentui už jo pa
stangas stiprinant demokrati
jos ir reformų plėtrą. 

Svečią taip pat priėmė 
seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, kuriam padėkota 
už seimo priimtą rezoliuciją, 
kurioje pripažįstama, kad 
Ukrainoje 1932-1933 m. buvo 
vykdomas Stalino totalitarinio 
režimo ukrainiečių tautos ge
nocidas. Aptarti Ukrainos vi-

daus politikos klausimai, 
tolesnės ryšių plėtojimo gai
rės. 

Vyriausybės sėkmingi metai 

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas 
2005 m. gruodžio 15 d. prane
šime keturių partijų koalici
nės vyriausybės praėjusius 

darbo metus pavadino sudė
tingais, bet sėkmingais. Jo tei
gimu, koalicija yra stabili. Nuo 
jos veiklos pradžios 2004 m. 
gruodžio 14 d. kilo gyvenimo 
lygis, didėjo žmonių pajamos, 
pensijos, padidinti atlygini
mai mokytojams ir medikams, 
daugiau kaip bilijonu litų vir
šijamas biudžetas, sumažėjo 
nedarbas, padidėjo tiesioginės 
užsienio investicijos, paskirs
tyta pusantro bilijono litų ES 
lėšų. 

Per tris 2005 m. ketvirčius 
sukurta 6.9% daugiau bend
rojo vidaus produkto negu 
2004 m. tuo pačiu laikotarpiu. 
Premjeras tvirtino, jog augant 
ekonomikai, stiprėjant finan
sinei drausmei, gerai vykdomi 
biudžetai - valstybės ir savi
valdybių biudžetų pajamos 
bus didesnės kaip 1 bln. litų. 
Iki 2005 m. gruodžio 1 d. iš 
ES gauta 1755.6 min. litų, iš 
jų pervesta skirstytojams 
1487.6 min. litų, o jų daugiau 
kaip pusė - 813.6 min. litų -
atiteko žemdirbiams. Sparčiai 
(11 % ) augo vidaus vartojimas 
dėl padidėjusių gyventojų 

pajamų. 

Atsistatydino VTEK vadovas 

Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos (VTEK) va
dovas Algirdas Meškauskas 
atsistatydino 2005 m. gruo
džio 9 d., iškilus įtarimams 
dėl jo veiklos skaidrumo. Jo 
teigimu, viešai išsakyti kaltini
mai yra neteisingi, bet galėjo 
visuomenėje sukelti abejones, 
kurios trukdytų komisijos 
veiklai. Jo atsistatydinimas tu
rėtų užkirsti kelią komisijos ir 
jos sprendimo menkinimui. 

Kaltinimai atsirado už di
deles sumas iš VTEK biudže
to įrengus naują elektroninę 
duomenų bazę, vartojant su 
A. Meškausko bičiuliais susi
jusios bendrovės paslaugas. 
A. Meškauskas VTEK pirmi
ninku buvo paskirtas 2004 m. 
penkerių metų kadencijai. 

Baigėsi seimo sesija 

Lietuvos seimo eilinė ru
dens sesija baigėsi 2005 m. 
gruodžio 23 d. Numatoma su
rengti neeilinę seimo sesiją 
sausio 9-20 d.d., pagal 50 sei
mo narių siūlymą. LGTIC 
skelbia, kad svarbiausias ne
eilinės sesijos darbas bus pasi
rengimas euro įvedimui. Siū
loma į sesijos programą 

įtraukti per 40 teisės aktų pro
jektų, susijusių su Konstituci
jos pataisomis dėl euro įvedi
mo, taip pat Baužiamojo ko
dekso, Administracinių teisių 
bei Civilinio kodekso pataiso
mis. Siūloma svarstyti Valsty
bės politikų elgesio kodekso 
patvirtinimo projektą ir kt. 
RSJ 
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BERNADETA 
GOŠTAUTAITĖ 

Š. m. lapkričio mėn. 18-20 
d.d. įvyko metinis VLB dar
buotojų suvažiavimas, kurį 
VLB valdyba organizavo kartu 
su Hamburgo apylinke (pirmi
ninkė - Asta Baikauskaitė ). 
Pirmąjį vakarą suvažiavimo 
dalyvius priėmė Hamburgo lie
tuviai savo lietuviškuose na
muose - Lietuvių misijoje. 
Kartu pavakarieniavę bei pa
bendravę su seniai matytais ar 
dar nepažįstamais, išėjome pa
klaidžioti po naktinį šurmulin
gą uostamiesčio gyvenimą. 
Seštadienį rytą buvo išklausyti 
VLB valdybos vicepirmininko 
dr. V. Bartusevičiaus, Vasario 
16-osios gimnazijos kuratori
jos pirmininko dr. V. Lėnerto 
ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkės Dalios 
Henke pranešimai. 

Lietuviškoji veikla Vokietijoje 
Vokietijos lietuvių bendruomenės darbuotojų suvažiavimas 

Vokietijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas "Romuvos" pilyje Ntr. B. Goštautaitės 

Dr. V. Bartusevičius ap
žvelgė VLB statistiką, trumpai 
papasakojo apie valdybos nu
veiktus ir planuojamus darbus. 
Dr. V. Lėnertas nušvietė da
bartinę gimnazijos padėtį, 
bendrabučio problemas bei vis 
dar aktualius gimnazijos rū-

pesčius. Dalia Henke pasakojo 
apie PLJS ir VLJS renginius 
šiais ir ateinančiais metais bei 
kvietė Bendruomenės narius 
remti jaunąją bendruomenės 
kartą. 

Po pietų Rimas Čuplins
kas vadovavo atviros erdvės 
seminarui. Pagrindinė šios dis
kusijų metodikos mintis yra ta, 

kad visi dalyviai nepasilieka vių, ši metodika atnešė puikių 
ties viena tema, kuri bet kuriuo rezultatų. Per porą valandų 
atveju tėra kompromisas tarp buvo daugiau ar mažiau išsa
daugelio skirtingų interesų, miai išgvildenti 12 Vokietijos 
bet susitelkia grupelėmis ties lietuviams aktualių rūpesčių ir 
įvairiomis diskusijomis, kurių surašyti įmanomi sprendimo 
temas siūlo patys dalyviai. Iš būdai. Diskusijos aprėpė te
pradžių sunkiai prasiskynusi mas: lietuvių sielovadinis gyve
kelią tarp įvairaus amžiaus ir nimas, vasaros stovyklų orga
nuomonių suvažiavimo daly- nizavimas, lietuvių vaikų švie-

Iš Kanados į Lietuvą 
Universalios temos knyga "Love You Forever" 

IRENA ROSS 

Kadangi artėja 20-ties metų jubiliejus nuo pirmos 
laidos šios žinomo Kanados autoriaus Robert Munsch 
spalvingai iliustruotos 14-kos puslapių ir 14-kos pa
veikslų gražiais minkštais viršeliais išleistos labai pras
mingos ir patrauklios knygos, tai ji ir vėl susilaukia 
šiuo metu labai plataus žiniasklaidos dėmesio tiek Ka
nadoje, tiek JAV-jose. 

Autorius Robert Munsch, gyvenantis Guelph, On
tario, jaunystėje septynerius metus ruošęsis tapti jė
zuitu, ryžosi pasukti į pasakų kūrybą vaikams. Šis pen
kių (keli įsūnyti) vaikų tėvas yra parašęs daugybę kny
gų - daugiausia gyvenimiško pamokymo temomis, 
patirtomis iš bendravimo su vaikais. Anot jo motinos, 
jis visada liks šešerių metų amžiaus ... 

1999-tų metų duomenimis, parduota per 18 milijonų 
egzempliorių. Šią knygą mėgsta ne vien vaikai, bet ir 
įvairaus amžiaus suaugę skaitytojai. 

Kaip ši knyga pasiekė Lietuvą? 1998-tų metų vasa
rą, man pasisekė nusivežti klasės komplektą šių 
knygelių į Vilnių A.P.P.L.E. (Amerikos talka Lietuvos 
švietimui) seminarą anglų kalbos mokytojams. Ka
dangi jiems reikėjo pasireikšti per talentų vakarą, 
sugalvojome suvaidinti šios knygelės turinį kitų įvairių 
specialybių mokytojams/kursantams, mūsų žiūrovams. 
Nors kelių šimtų žiūrovų publikoje daugumas nemo
kėjo anglų kalbos, vien iš vaidinimo veiksmų jie su
prato turinį ir gale vaidinimo pastebėjome net ašarų. 
Vakarui pasibaigus buvo prašymų iš paskirų žiūrovų 
įsigyti šią knygą ... 

timas Vokietijoje, Vasario 16-
osios gimnazijos finansinė pa
dėtis, Jaunimo sąjungos bend
radarbiavimas su Bendruome
nės apylinkėmis, VLB leidžia
mų INFORMACIJŲ perspek
tyva, naujų imigrantų įjungi
mas į Bendruomenę, kultūri
nių renginių koordinavimas 
tarp apylinkių ir kt. 

Diskusijų dieną užbaigė 
audringai sutiktas Zarasų kul
tūros rūmų kapelos "Viksva" 
koncertas (vadovas - Gintaras 
Andrijauskas ). Sekmadienio 
rytą buvo aptartos atviros erd
vės seminaro išdavos, priimtos 
šios rezoliucijos: dėl Vasario 
16-osios gimnazijos tolesnio 
finansavimo, dėl lietuvių kal
bos dėstymo ir egzaminavimo 
vokiškose mokyklose bei dėl 
lietuvio kunigo reikalingumo 
Vokietijos šiaurėje. Renginį 
užbaigė lietuviškos pamaldos. 

Darbuotojų suvažiavime 
pavyko aptarti daugelį bend
ruomenei rūpimų klausimų. 
Suvažiavimo nariai grįžo namo 
kupini idėjų ir sprendimų apy
linkių gyvenimui. Tikėkimės, 
mūsų pasiryžimo užteks bent 
daliai užsibrėžtų darbų įgyven
dinti. 

Plačiausiai pasklidusi po visą pasaulį (įskaitant 
Kiniją ir Japoniją), kur arba vartojama arba dėstoma 
anglų kalba, jo sukurta Love Tuu Forever - apie moti
nos besąlyginę ir niekad nesibaigiančią meilę savo 
vaikui. Ši mama kaskart užliūliuoja savo sūnų - ar tai 
kūdikį, ar tai jau suaugusį - šiais žodžiais: 

Vaikų rašytojas Robert Munsch 
Mylėsiu tave amžina~ 
Globosiu Tave nuolatos, 
Kol aš gyva 
Tu man vaikelis visada. 

Po to kiekvieną vasarą vežiausi tų knygelių komp
lektus (kaina vienos $4.95) išdalinti vis naujai grupei 
anglų kalbos mokytojų. Išlaidoms padengti susilaukiau 
paramos iš KLB ir kitų geradarių. Lietuvos anglų kal
bos mokytojos, išsivežusios šią knygelę į savo mokyk
las gali ją panaudoti savo mokytojavimo tikslams. 
Daugelis ją naudoja Motinos dienos minėjimo progra
mose su dideliu pasisekimu. Šios knygos pasisekimas 
rišasi su universalia tema, su kartojimu per visą pasa
ką to paties priedainio ir taip pat su kartojimu tos pa
čios sakinių struktūros pasakos vyksme. Visa tai labai 
naudinga norint išmokti ar patobulinti antrąją savo 
kalbą. 

Paul Martin, neseniai apsilankęs viename vaikų darže
lyje, atsisėdęs ant grindų skaitė tiems vaikams Love 
Tuu Forever. 

2005 m. vasarą šios knygos turinys buvo pritaiky
tas vaidybai ir profesionaliai atliktas žinomame 
vasaros teatro festivalyje Stratfordo mieste, Ontario 
provincijoje. 1986-tais, pirmaisiais šios knygos pasiro
dymo metais, išplatinta 30,000 egzempliorių vien Ka
nadoje, o 1988-tais ši knyga pasklido iš Kanados į JAV
jas. Iš viso buvo išplatinta milijonas egzempliorių. Po 
to knyga pasiekė daugybę kraštų ... įskaitant ir Lietuvą. 

Tarp kitko, Love Tuu Foreveryra pati mėgstamiau
sia knyga JAV televizijos žvaigždės Oprah Winfrey, 
kurios pagrindinis labdaros siekis yra raštingumas. 
Kiekvienas jos programoje dalyvaujantis pakviestasis 
svečias po to apdovanojamas Love Tuu Forever knyge
le. Taip pat stebint naujienas televizijoje, teko paste
bėti, kad dabartinis Kanados ministeris pirmininkas 

r-------
UŽSIPRENUMERUOKITE 

Vardas, pavardė 

Gatvė 

Miestas ProvincijaNalst. Pašto kodas 

Telefono numeris E-pašto adresas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 

Norint daugiau sužinoti apie autorių (gimusį 1945-
tais) ir jo kūrybą, galima rasti daug žinių internete: 
www.robertmunsch. Gavęs pakvietimo laišką iš mo
kyklų apsilankyti jose, autorius visada atsako į kiek
vieną laišką. Pagal galimybes priima kai kuriuos kvie
timus ir su savo skaitymais bei vaidyba yra aplankęs 
daugybę mokyklų - visada savo lėšomis. Jo pašto 
adresą taip pat galima sužinoti per internetą. 

- - - -~-
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PASKUTINE GRUODZIO NAKTIS 
Ji nenuorama gmodžW naktis 
l Naujuorius vartus atidaro ... -
Juos su lypfena bėgsiu mtikt, 
lbmaly.siu nulvintančiq Imą. 
Dieve, aaa 7bu, liandien tariu, 
Kad galiu dar stovėti ant lwjų, 
Kad lalw mala dlUmgmw geriu 
Ir l.odlius dėkingumo kartoju. 
Nuluoliuojantya metai mane 
Subnmdino - esu dlZUf tvirtesnė. 
o žingmiuodama miela leme 
Milijonus dmugų susinuiu. 
Dieve, aliū 7bu, liandien taliu, 
Kad kaimynui galiu spausti ranką 
Ir ui mu.r metų ta~ keliu, 
Nes gerumo upelis nesenka. 
žmonės gims, o danguj visada 
Jvies mėnulis, iva;plelės ;, saulė. 
Al tikiu, - kofkado Planeta 
,Atsjbudur neras jau apgaulU. 
Dieve, aliū 7bu, liandien tariu 
Ul kaikam mgrąlintą .rveilcatq, 
Ul beribius skailius 1iburią, 
Kuliuos manosioa akys pamato. 

Kai nenuorama gruodžio naktis 
l Naujuorius vartus atidaro, 
Plalia lypsena bėkim mtiJct 
Naujo ryto nu.fvintanliq iaTq. 
Padėkokime Dievui už'°' 
Kad liandienq dar ltovim ant kojų, 
o lirdin lala illimėa lala' 
Kai l.ot/Bus dėkingumo kartojam. 

Imt11 VAIČIUUTĖ • BRAIWTIENĖ 
Tftyns aodybu ir toliau tehleaa aml:tnojl Betliejau 
haigiclelė Piei. E. Mik••auskio 

Pavasarį, kai alyvos verkė ••• 
ANTANINA GABMUTt!; 

Thda mus trėmė į Sibirą ir 
§velniai lijo smulkus lietus. 
Šiandien man įspūdį daro ne 
vien iie prisiminjmai, bet ir pa
vasariniai rusų 1945 m. gegužės 
9 d. pergalės aidai. Jie tiesiog 
atgijo priei korį laiką jau nepri
klausomos Lietuvos teisme, tai 
aš beviltiškai mėginau atgauti 
nors vieną butą nacionalizuota
me savo tėvą name Kaune. 

teismo posėdyje, be savi
valdybės valdininką, kurie pa
laikė mano teises, dalyvavo ir 
krūva liudininla1, triukšmingai 
reiškiančių savo teises į "užgy
ventą" namą. Pralaimėjau. Nie
ko kito ir nesitikėjau, esant 
neobolševikinei teisėtvarkai. 
Bet labiausiai mane nustebino 
"geležiniai" kai kurių liudinin
kų argumentai: butas, į kurį aš 
pretenduoju, priklauso ne bet 
kam. o "tikram Lietuvos Ąžuo
lui - mūsų pasididžiavimui!" 

Pajutau žemę slystant iš po 
kojų. Aš prisimjnjau to "Ąžuo
lo" šakneles ir šakeles ... 

Kauną užplūdo okupacinė 
rusą kariuomenė. Šančiq ir A. 
Panemunės.kareivinės buvo per 
ankštos, todėl kariikiai - įžūlūs, 
smurtaujantys - pradėjo jėga 
veržtis į nusižiūrėtus privačius 
namus. 1bkio likimo neilvengė 
ir mano tėvų daugiabutis. Bet 

kuriuo paros metu atėjūnai iš
lauždavo duris. Tuip įsibrauna. 
Apsigyvena. Iš keli'ų butų ra
mūs gyventojai išmetami gat
vėn. ("Zaniato? Osvobodiml -
Užimta? Išlaisvinsim!"). 

Vieną popietę grupė ap
smurgusių azijietiškos išvaizdos 
kariW.ų atlydėjo dvi savo drau
gužes - kareiviškom unifor
mom aptemptas, apkūnias kaip 
statines moteriškas būtybes. Jas 
žmonės vadindavo "katiu!lo
mis". Įkraustytos "btiušos" be 
ceremonijų tuoj pat atidarė 
viešnami. Iš kiemo pusės, kad 
nesimatytų, vieną langą užden
gė juoda medtiaga. čia darba
vosi viena "katiu§a". Kareivių 
klientūra kasdien būriavosi kie
me, kurio kampe, mediniame 
tualete buvo antrosios ".katiu
los" "darbo .kabinetas". 

Ryškiai įstrigo į atmintį 
1945 m. gegužės 9-ji - vadina
moji Pergalės diena. "Katiušos" 
su savo klientais surengė klai
kias orgijas. Jie lakstė po kie
mą, klykė, be paliovos šaudė 
po langais, grasino ... Matėmė 
ne illaisvintojus, o užkariau
tojus. 

Rudeniop abi "katiušos" 
šiek tiek pritilo. Vyresnioji -
u!tamsinto kambario "fėja" -
susirgo sifiliu. Nuo jos sklido 
baisi smarvė, nuo jos gyvo, bet 
pūvančio kūno skyrėsi raume-

nys .•. Kas ir kaip ją laidojo -
nematėme. Antroji - lauko iš
vietės "komendantė" - uždarė 
savo kromelį; kaip nekeista - ji 
laukėsi kūdikio. Kitąmet ".ka
tiuša" pagimdė blyškq silpnutį 
berniuką. Paskui aš nieko apie 
juos nežinojau, nes buvau Sibi
ro tremtyje, o kai grižau - jau 
neturėjau teisės peržengti savo 
tėvų namų slenksti nei prisire
gistruoti Kaune. Girdėjau, kad 
minėtoji "katiu§a", kaip karo 
veteranė, gavo pagerintą butą 
mieste, o senąji (užgrobtą mūsų 
name) palito savo anksti miru
sio sūnaus atžalai 'lllm pačiam, 
kurį minėtam teismo farse, iš
girdau vadinant Lietuvos 
Ąžuolu .•. 

... Lietuva, - Tėvyne mūsq, -
kur Tu eini? Anot vieno išmin
tingo politiko, "dvasi§kai ir mo
raliai pūvanti šalis, nublokšta 
toli atgal, i priešsąjūdinius lai
kus". Įvairūs "abonentai", 
''Draugystės", "nemal;Ytai stip
rūs asmeniniai jų globėjai" - ir 
viršūnėms, i.r apačioms - ar tai 
- ne dabartinio supuvimo sim
boliai? 

1llutos atminties šulinys yra 
gilus. 'lbdėl pastangos primesti 
tautai švęsti bet kokių okupan
tų pergalių šventes tėra nieku.o 
nepridengtas primityvus ciniz
mas. 

_____ .,., SKAITYTOJAI PASISAKO ,..,_ ____ _ 

IAIŠKAS d LIETIJVOS 

Gerbiamas Vaclovai, 
Jūs 1944 m. vasario-gegužės mėnesiais buvote 

Lietuvos vietinės rinktinės kariu savanoriu, "Ple
chavičiuku". Aš tuo metu irgi buvau 308 bataliono 
4-je kuopoje, turi stovėjo Utenoje. Vėliau teko susi
durti su Armija krajova ties Grauži§kėmis. Vėliau 
gyvenom Ašmenoje. Po LVR štabo suėmimo būrių 
vadų buvom ii Ašmenos išvesti ir atsidūrėm Utenoje, 
iš kur au vila apnnga ir ginkluote išsiakiistėm. 

Dabartiniu metu ai esu Ašmenos kapinėse 
palaidotų LVR karių kapavietės sutvarkymo ir pri~ 
f.iūros komisijos pirmininkas. S. Gvildys man per
davė SOO litų, ku.ri\109 JWI paaukojot kapavietės su
tvarkymui bei priežiūrai. Ui tai Jums dėkoja LVR 

kariq sąjunga, LVR karių sąjungos Vilniaus klubas 
ir ai. 'Ib Dievu Jums ui tai atlygina. 

F.chmdu Giruckų 
LVR karių sąjungos tuybos IW'JS 

SAVAIT.RAŠTIS 
Siunčiu už metinę rėmėjo prenumeratą $60. 

Malonu, kad dar turime tokj savaitraiij kaip Tėvilkės 
libutiai. B.A. Wei.ta, Surrey,BC 

••• 
Tėvi.fkit libutiai - labai puikus lietuviikas lei

ctinys. Aš ji gavęs duodu skaityti daugeliui žmoDių, 
perduodu mokyklai. Lietuvos laikraščiams kaip tik 
stinga tautinės dvasios, kuria alsuąja Tėvilkh iibu
riai. Benaudai Salmya, Vilnius 
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Kas laimės rinkimus? 
Rinldmaj į K•nados par

lamentą vyks netrukus, tačiau 
nė viena politinė partija negali 
išjudinti rink.ėjų iš j'ų abejin
gumo. Buvo kaltinamas kalė
dinis sezonas ir per ankstyvas 
rinkimų laikas. Liberalai vis 
dar d!iaugiasi persvara, kurią 
skelbia Įvairios apklausos. De
ja, Kvebeko provincijoje jie 
yra pralaimėję gyventojų pa
sitikėjimą, nes šios provinci
jos pagalbai skirti pUrigai buvo 
iššvaistyti partijos draugams 
ir vaJdininkams. Yra apkaltin
tų asmenų, tačiau nuteistųjų 
nėra. Apklausos duomenys 
dar nepaskelbti. Opozicija 
renka žinias paskutiniam 
smūgiui prieš rinkimus. Ap
klausų duomenimis, nesitiki
ma, kad kuri nors partija gau
tų balsų daugumą. 'Illigi ir vėl 
teks sudaryti koalicinę vyriau
sybę. O toks nepastowmas 
neigiamai veikia, ir SUDk:u įgy
vendinti numal;Ytus užmojus. 
Konservatoriai, kaip ir hbera
lai, mėgina balsuotojus vilioti 
mokesčių mažinimais ir vaikų 
išlaikymui skiriamais priedais. 

Kanados prcmncijq syeJ. 
btos ministeriai nustatė gai
res, kurios turėtq pagelbėti 
sutrumpinti laukimo laiką 
medicininio patarnavimo lau
kiantiems ligoniams. 'Illi nėra 
įsakymais pagrįstas įpareigoji
mas, bet pažadas "stengtis pa
rūpinti", kad pvz. klubo lūžio 
operacija būtų vykdoma per 
48 val„ širdies kraujagyslių 
operacija nuo 2 iki 26 savaičių, 
vėžio radiacijos spinduliavimo 
gydymas- per 4 savaites, atią 
katarakto operacija - per 16 
savaičių, klubo ir kelio sąna
rio keitimas - per 26 savaites. 
Ontario provincijoje liuo me
tu visi šie tautimo terminai 
yra daug trumpesni, ypač pie
tinėje provincijos dalyje. Ka
nados sveikatos ministeris 
Ujjal Dosanjh labai išgyrė ši 
federacinės valdlios ir provin
cijų kooperavimą, kilusį po 
sutarimo (2004 m. rugsėjo), 
kuriame buvo nustatytas šeše
rių metų planas teikti finansi
nę paramą provincijoms pa
rūpinant iš federacinio iždo 8 
bilijonus dol 

Trys Kanados kariai ir 
vienas Didžiosios Britanijos 
žurnalistas buvo suleisti Af
ganistane, kai prie kelio pa
dėta bomba sprogo netoli nuo 
pravažiuojančio jų autove!i
mio. VJSi buvo nugabenti į ne
toliese įkurtą JAV kariuome
nės ligoninę. Kiti trys kariai 
buvo sužeisti, kovodami su 
Afganistano maištininkais, 
vienas karys žuvo, kai jo vai
ruojamas automobilis apsi
vertė netoli Kandahar miesto. 
Šiuo metu Afganistane yra 
apie 250 Kanados karių. Iltl 
vasario mėnesio pabaigos yra 
numatyta skaičių padidinti iki 
1,250. Nuo 2002 metq Afga
nistane jau yra žuvę 8 Kana
dos kariai. 

Kriminalinių nusikalti· 
mq i•tatyių numatoma per
svarstyti visose provincijose. 
Britų Kolumbijos aukščiau
siojo teismo teisėjas nurodė, 
kad dabartinis istatymas 
prieštarauja konstitucijai. Pa
gal jį asmuo, kuris yra krimi
nalinės organizacijos dalinin
kas ir kuris įsako kitam asme-

niui pykdyti kriminalinį nusi
kaltimą arba prisideda prie 
kriminalinės organizacijos, 
nusikalsta įstatymams ir gali 
būti įkalintas iki gyvos galvos. 
Thisėjas pripažino, kad toks 
istatymas prieštarauja konsti
tucijai. Kaip į tai pažiūrės tei
sėjai kitose provincijose, dar 
neaišku. 

Kanados iiaŲe e11111tis 
magnednis aliolis pastebim.ai 
slenka į Sibirą.Siamės magne
tinis ašigalis pirmą kartą buvo 
tiksliai nustatytas 1831 metais, 
o kai 1904 metais ji aplankė 
mokslininkai, jis buvo pasistū· 
mėjęs visu 50 km. Mokslininkai 
yra nustatę, kad magnetinio 
ašigalio trauką sudaro skysta 
geldis, esanti po f.emės pluta, 
tačiau nuo ko priklauso mag
netinės traukos keitimasis dar 
nėra išaiškinta. 'Ilkrojo Šiams 
ašigalio nuo magnetinio aši· 
galio skirtumas jau buvo seniai 
žinomas, o per pastaruosius 
1000 metų jis pasistūmėjo apie 
1100 km., traukos jėga yra 
sumat.ėjusi apie 10%. 

'Illrptaatinė skaidrinimo 
grupė Berl111e, kuri surengė 
apklausą 64 šalyse, paskelbė, 
kad Kanados politinės parti
jos yra labai smarkiai paveik
tos korupcinių veiksmq. Pen
kių punktų vertinimo sistemo
j e Kanada surinko net 3.9 
punktus, lygiai tiek pat kaip i.r 
JAV. Jas pralenkė Izraelio 
valstybininkai su 4.5 punktais. 
Iki šiol gerame lygyje išsilai
kiusi Kanada suklupo po to, 
kai buvo paskelbtas generali
nės revizorės Sheila Fraser 
vyriausybės veiklos praneši· 
mas ir po to sekusi Gomery 
apklausa. 

Praeitą metq pavasarĮ 
Portus fbumsq Įmoni bank
rutavo, o įmonės steigėjas 
Boaz Manor pasitraukė į Iz.. 
raelį. Po ilgų tyrinėjimų sten
giantis atgauti investuotojų fi. 
nansus, Manor yra prašomas 
bendradarbiauti ieškant din
gusių 800 milijonq doleriq, o 
taip pat grąžinti apie 100 ivai
rių deimantų, kuriuos jis, spė
jama, yra pasisavinęs. Kana· 
dos teisėjo sprendimu, buvo 
apklausta Manor žmona 'lb
ronte, kuri, manoma, padėjo 
jam įsigyti deimantus. 'Jhčiau 
ji teigia, kad gabendama siun
tą iš Hong Kong i 'lbrontą, 
nežinojo, kad toje siuntoje 
buvo deimantai Ji išvyko pas 
savo vyrą Į lzraeij . .Kanados 
investuotojai tikisi atgauti 
bent dalį pinigų, tačiau tai 
greičiausiai priklausys nuo 
Izraelio. 

Ontario proYincija nu· 
mato energijos trūkumą. Pa
gal Ontario elektros jėgainių 
vadybos paruoštą pranešimą, 
provincija turės atstatyti u!
darytas atomines elektros j~ 
gaines, statyti naujas, naudoti 
saulės ir vėjo energiją elekt· 
ros gamybai. Visi numatyti 
planai per 20 metų kainuos 
apie 83 bilijonus dol. Numa
toma, kad elektros kaina pa
kils apie 16%. Į šį apskaičiavi
mą neįeina naujų linijų tiesi· 
mas. Numatoma, kad pusė 
visų Ontario elektros jėgainių 
naudos atominį kurą, o iki 
2009 metų bus uf.darytos visos 
anglimi kūrenamos jėgainės. 

AKV 
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~ MllSU TEYYl\lfJE 
APDOVANOTI KARIAI 
Į Lietuvą grįžusius Garo 

provincijos Afganistane atkū
rimo grupės karius 2005 m. 
gruodžio 12 d. apdovanojo 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Ordinai buvo įteikti Krašto 
apsaugos ministerijos genera
liniam insEektoriui brigados 
generolui Ceslovui Jezerskui, 
motorizuotosios pėstininkų 
brigados (MPB) "Geležinis 
Vilkas" Provincijos atkūrimo 
grupės Afganistane vadui pul
kininkui leitenantui Gintautui 
Zenkevičiui, MPB "Geležinis 
Vilkas" Provincijos atkūrimo 
grupės Afganistane Paramos 
kuopos Medicinos skyriaus 
karo medicinos gydytojui chi
rurgui majorui Gyčiui Domi
naičiui, Mobiliojo ryšio ir ste
bėjimo grupės vadui kapito
nui Robertui Jurgelaičiui, Pir
mojo motorizuotojo pėstinin
kų apsaugos būrio vadui vyr. 
leitenantui Mindaugui Matu
koniui, Koordinacinės ryšio 
grupės Kabule ryšio karinin
kui Turptautinių saugumo pa
ramos pajėgų (ISAF) št~be 
majorui Sigitui Mundriui, Sta
bo J3 karininkui kapitonui 
Vaidotui Šildauskui. Pulkinin
ko laipsniai buvo suteikti 
KAM Gynybos štabo viršinin
ko pavaduotojui planavimui 
ir integracijai pulkininkui lei
tenantui Valdui Kiveriui, Lie
tuvos kariuomenės krašto ap
saugos savanorių pajėgų vadui 
pulkininkui leitenantui Anta
nui Plieskui, MPB "Geležinis 
Vilkas" Provincijos atkūrimo 
grupės Afganistane vadui pul
kininkui leitenantui Gintautui 
Zenkevičiui. 

NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS 
"Lietuvos paštas" 2005 m. 

gruodžio 3 d. į apyvartą išleido 
:············„···········; pašto ženk-
i -· ..:_:;-- ~ i lą, skirtą Di-
l - l džiojo Vil-
l l niaus Seimo 
; ; 100-osioms 
: ur.rrn ~ ; t. . :.::-.. ....................... : me 1nems. 
Vieno lito nominalios vertės 
pašto ženklą sukūrė dailinin
kas Henrikas Ratkevičius, 
300,000 tiražu išspausdino 
Talino "Vaba Maa" spaustu
vė. "Lietuvos paštas" 2004 m. 
į apyvartą išleido 25 naujus 
pašto ženklus ir vieną pašto 
ženklo bloką, skirtą Lietuvos 
tūkstantmečiui. 

SPROGIMAS ŠIAULIUOSE 
Šiaulių ligoninėje 2005 m. 

gruodžio 10 d. įvyko sprogi
mas, po to iškilo gaisras. Li
gonių nenukentėjo, per va
landą buvo evakuota 130 žmo
nių. Gelbėjimo darbai už
truko tris valandas. Spėjama, 
kad sprogimas įvyko rūsyje 
įrengtoje pirtyje. Sandarioje 
patalpoje susikaupė degieji 
junginiai. Šiaulių miesto 
Priešgaisrinės gelbėjimo tar
nybos vyr. inspektorius neži
nojo apie ligoninės patalpose 
esančią pirtį. Lietuvos ryto
LGTIC žiniomis (2005 XII. 
12) ji nelegaliai įrengta so
vietmečiu. Manoma, kad ne
buvo išjungtas kaitinimo ele
mentas. 
PASTATŲ ADMINISTRAVIMO 

TVARKA 
Vilniaus savivaldybė 2005 

m. gruodžio 13 d. paskelbė 

parengusi Butų ir kitų patalpų 
savininkų bendrosios nuosa
vybės administravimo nuosta
tus. Jie bus taikomi butų ir ki
tų patalpų savininkų bendra
jai dalinei nuosavybei admi
nistruoti, kai šį darbą atlieka 
savivaldybės paskirtas admi
nistratorius. Nuostatai nuro
do administratoriaus teises ir 
pareigas, patalpų savininkų 
mėnesinių mokesčių apskai
čiavimą bei administratoriaus 
santykius su patalpų savinin
kais. Kartu su nuostatais yra 
sudarytas ir daugiabučio na
mo bendrosios nuosavybės 
administravimo darbų sąra
šas. Nuostatai parengti vado
vaujantis vyriausybės patvir
tintais pavyzdiniais nuosta
tais, taip pat atsižvelgta į savi
valdybėje sudarytos Daugia
bučių namų bendrojo naudo
jimo patalpų administratorių 
veiklos įvertinimo komisijos 
išvadas. Žiniasklaidoje nepra
nešta, kiek pasikeis rinkliavos, 
kurias vilniečiai moka namų 
prižiūrėtojams. 

TURIZMO PROJEKTAI 
Lietuvos ūkio ministeri

jos žiniomis, turizmo projektų 
atrankos komitetas Europos 
sąjungos (ES) struktūrinių 
fondų paramą siūlo skirti 5 
turizmo projektams, kuriems 
paskirstyta 17 .5 mln. litų. 
UAB "Liuks" "Santakos" 
viešbučio Kauno senamiestyje 
paslaugų plėtrai skirta 3.83 
mln. litų, o UAB "Belvilis" 
poilsio centras Molėtuose 
gaus 3.13 litų paramos. Bend
rovei PRPC poilsio namų 
"Dalia" remontui skirta 2.18 
mln. litų, o UAB "Nidos per
las" poilsio namų "Kastytis" 
remontui į trijų žvaigždučių 
viešbutį - 2.89 mln. litų. UAB 
"Noringė" trijų žvaigždučių 
viešbučio įkūrimo Marijam
polės mieste projektui skirta 
5.5 mln. litų. Lietuvos verslo 
paramos agentūra iš viso gavo 
86 privataus turizmo sekto
riaus paraiškas, iš kurių tik 16 
projektų buvo tinkami svars
tymui. 

PAVOJINGI KELIAI 
LGTIC skelbia, kad Vi

daus reikalų ministeris Gin
taras Furmanavičius susitiko 
su Lietuvos policijos generali
niu komisaru Vytautu Gri
garavičiumi ir Lietuvos polici
jos Eismo priežiūros tarnybos 
viršininku Sauliumi Skverne
liu. Susitikimo metu nustaty
ta, kad Lietuvos keliuose žū
va vis daugiau žmonių. Sau
gumo ir tvarkos užtikrinimui 
trukdo ir nesąžiningi policijos 
pareigūnai. Ministeris papra
šė konkrečių siūlymų, kaip su
mažinti pareigūnų piktnau
džiavimą tarnyba. Eismo įvy
kių tyrimas rodo, jog sausio
lapkričio mėnesiais užregist
ruoti 6,193 eismo įvykiai -
435 avarijomis daugiau negu 
eernai tuo pačiu laikotarpiu. 
Zuvo 691 žmogus - 27 dau
giau negu pernai ir sužeistas 
7,781 žmogus, 630 daugiau 
negu pernai tuo laikotarpiu. 
Europos sąjungos valstybės 
siekia iki 2010 m. sumažinti 
50% eismo įvykiuose žuvusių 
žmonių skaičių. Tai turi pada
ryti ir Lietuva. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE1-----

Hamilton, ON 
AUŠROS VARTŲ ŠVEN

TOVĖJE gruodžio 11 d. gražiai 
praėjo KLKM skyriaus metinė 
šventė. Mišias už mirusias ir gy
vas skyriaus nares ~ukojo klebo
nas kun. Audrius Sarka, OFM. 
Pasipuošusios tautiniais drabu
žiais skyriaus atstovės įnešė ir 
pastatė savo vėliavą pr!e baltais 
lelijų žiedais papuošto Svč. Mer
gelės Marijos altoriaus. Jos už
degė trečiąjąvAdvento žvakę ir 
atnešė aukas. Sv. Rašto skaitinius 
ir tikinčiųjų maldų intencijas per
sJaitė draugijos pirmininkė Alina 
Zilvytienė. Sio sekmadienio šv. 
Mišios sutapo su paskutine Ad
vento rekolekcijų diena. Reko
lekcijas vedė iš Lietuvos atvykęs 
kun. Julius Sasnauskas, OFM. 
Jis pasveikino draugijos nares, 
palinkėjo sėkmės jų darbuose, 
pasakė puikų pamokslą, teikiantį 
vilties ir džiaugsmo. Po Mišių 
Jaunimo centre vyko parapijos 
labdaros sekcijos paruošti pusry
čiai su loterija, kurių pelnas buvo 
skiriamas klieriko A. Blužo stu
dijoms paremti. Inf. 

Ottawa, ON 
AMERIKOS LIETUVIS, JAV 

leidžiamas savaitraštis, savo gy
venimo penkmečio proga paskel
bė straipsnių konkursą tema Kaip 
išlikti lietuviu Amerikoje. Š.m. 
gegužės 7 d. sukaktuvinės šven
tės metu Čikagoje buvo paskelbti 
šio konkurso laimėtojai. Pirmą
sias dvi premijas laimėjo lietu
vaitės iš JAV, o trečiąją - KLB 
Otavos apylinkės valdybos narys 
Andrius Gedris. 

A.a. inž. GINTAUTAS MI
TALAS, 77 m., po ilgos, vargi
nančios ligos mirė š.m. gegužės 
13 d. Maldas prie karsto kalbėjo 
ir gedulines Mišias aukojo kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Velionis pa
laidotas Anapilio Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje, ON. 
Mišias Toronte aukojo ir į kapi
nes palydę.ia prel. J. Staškevičius 
ir kun. P. Sarka. Gintas buvo vie
nas iš iniciatorių steigiant Otavo
je "Pagalba alkaniems Lietuvoje" 
skyrių ir nuo įsisteigimo iki mir
ties - šio skyriaus komiteto narys. 
Jo šviesiam atminimui Otavos 
lietuviai ir jo draugai nelietuviai 
vargšų vaikų ir suaugusių valgyk
loms suaukojo 830.00 dol. 

A.a. VLADAS (WALTER) 
PLEČKAITIS, 86 m. amžiaus, 
mirė š.m. rugpjūčio 2 d. Toronte, 
kur gyveno paskutinius 2-jus me
tus. Susirgus mūsų kapelionui 
kun. dr. V. Skilandžiūnuį, buvo 
pakviestas iš Montrealio Sv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
A. Volskis. Svečias kunigas laido
tuvių namuose kalbėjo Rožinį, 
St. Elizabeth šventovėje aukojo 
gedulines Mišias ir karstą paly
dėjo į Rope kapines, kur yra 

palaidota velionies žmona Liuda. 
Vladas buvo vienas iš pirmųjų 
pokario lietuvių, atsikėlusių gy
venti į Otavos miestą. Ilgus metus 
dirbo įvairiose pareigose "Morri
son Lamothe" kepykloje, po iš
ėjimo į pensiją buvo didelio res
torano savininkas. 

V. Plečkaitis ilgus metus sa
vanoriškai ir labai sąžiningai dar
bavosi kartu su lietuvių katalikų 
misijos komitetu; buvo labai jaut
rus labdarai, ypač gausiai aukojo 
vargšams Lietuvoje. Jo 3-jų sūnų 
pageidavimu, aukos buvo renka
mos vargšų valgykloms Lietuvo
je. Per "Pagalba alkaniems Lietu
voje" Otavos skyrių buvo surink
ta ir išsiųsta Kauno arkivyskupi
jos "Caritas" išlaikomoms vaikų 
ir suaugusių valgykloms 2495.00 
dol. Iš surinktos sumos beveik du 
trečdalius paaukojo nelietuviai 
kanadiečiai, jų tarpe keletas fir
mų (iki šiol "Pagalba alkaniems 
Lietuvoje" Otavos skyrius vargšų 
šalpai yra išsiuntęs į Kauną, Pa
nevėžį ir Vilkaviškį 12, 759 .00 dol. ). 

A.a. inž. JUOZAS DANYS, 
90 m. amžiaus, po ilgos ligos savo 
žemišką kelionę baigė 2005 m. 
rugsėjo 27 d. Laidotuvių apeigas 
atliko pranciškonas diakonas 
Kelly laidotuvių namų koplyčio
įe; velionis palaidotas Anapilio 
Sv. Jono lietuvių kapinėse Missis
saugoje, ON. Maldas prie kapo 
kalbėjo prel. J. Staškevičius, o at
sisveikinimo žodį tarė KLB kraš
to valdybos vicepirmininkė Vida 
Stanevičienė. J. Danys 1939 m. 
baigė Vytauto Didžiojo universi
tetą dipl. inžinieriaus laipsniu, 
ten pat tapo profesoriumi ad
junktu, hidrotechnikos katedros 
vedėju. Kanadoje didžiausią savo 
profesinio gyvenimo dalį dirbo 
atsakingose pareigose Kanados 
susisiekimo ministerijoje. Šalia 
savo profesinio darbo J. Danys 
labai daug laiko skyrė organiza
cinei, visuomeninei bei kultūrinei 
veiklai; su dideliu pasišventimu 
dirbo savo tėvynės ir tėvynainių 
labui. (Plačiau žr. TŽ; 2005, nr. 
48). 

KOLDŪNŲ PIETŪS. Š.m. 
spalio 30 d., po Mišių St. Eliza
beth šventovėje, kurias aukojo iš 
Montrealio atvykęs kun. Aloyzas 
Volskis, muzikinis vienetas "Ari
ja" surengė koldūnų pietus su vy
nu ir lietuvišku alumi. Dalyvavo 
nemažas skaičius žmonių. "Ari
ja'', kuriai vadovauja Loreta Cas
sidy, ruošiasi kelionei į 2006 m. 
liepos mėn. rengiamą Dainų 
šventę Čikagoje. vip 

Edmonton, ALTA 
A.a. ŽMONOS BIRUTĖS 

dešimtąsias mirties metines prisi
mindamas, Kostas ŽOlpis atsiun
tė $200 auką našlaičių kaimui 
Vaiko tėviškės namai. Nuoširdžiai 
dėkinga - KLK moterų dr-jos 
centro valdyba 

'PĖDOS S'PECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

11> KULNO SKAUSMAI 

11> PĖDOS SKAUSMAI 

11> PlRŠTŲ DEFORMACIJOS 

11> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBEL!N!Al SUS!RG!MAI 

11> ĮAUGĘ NAGAI 

11> VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHJRURGlNIS GYDYMAS 

11> SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRJKIMAI 

+PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

!NDĖKLAIS 

+ PRl1MAME VISUS 

PLANINlUS DRAUDIMUS 

+ STERILOS ĮRANKIAI 

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

London, ON 
GRUODŽIO 18 D. pensinin

kų klubas ir KLB apylinkės val
dyba surengė prieškalėdinį po
būvį visiems parapijiečiams. Pir
miausia visi gausiai dalyvavome 
šv. Mišiose. Po jų rinkomės į pa
rapijos salę, kurioje puikavosi 
gražiai papuošta eglutė ir šven
tiškai papuošti stalai. Susirinku
sius parapijos tarybos vardu svei
kino Dana Chainauskienė. KLB 
Londono apylinkės pirm. Stasys 
Keras labai gražiais žodžiais 
pasveikino dalyvius ir pasidžiau
gė, kad londoniečių šeima pa
gausėjo keliomis naujomis šei
momis, linkėjo džiaugsmo ir ra
mybės visiems. Tylos minute buvo 
pagerbti į amžinybę iškeliavę pa
rapijiečiai. Klebonas kun. K. 
Kaknevičius taip pat sveikino ir 
laimino susirinkusius, džiaugėsi, 
kad tiek daug londoniečių ir sve
čių susirinko. Klebonas padalino 
kalėdaičius. Juos laužydami lin
kėjome vieni kitiems linksmų šv. 
Kalėdų. Šeimininkės visus vaiši
no skaniais kalakutais ir kitais 
valgiais. Po vaišių visus pradžiu
gino vaikučių atlikta programėlė 
ir Kalėdų senelio pasirodymas. 
Vaikai ir šoko, ir dainavo, ir dek
lamavo. Jaunimo entuziazmo 
įkvėpti ir vyresnieji pasirodė. 
Užtat Kalėdų senelis negailėjo 
dovanėlių. Programa buvo pa
ruošta KLB apylinkės iniciatyva, 
o bendromis jėgomis suruošti 
prieškalėdiniai pietūs ir vaikučių 
programėlė su Kalėdų seneliu. 

A.a. JANINA LAUNIKAI
TIENĖ, ilgai kovojusi su ligomis, 
čia mirė gruodžio 16 d., eidama 
82-sius gyvenimo metus. Maldos 
prie karsto vyko O'Neil laidotu
vių namuose. Vadovavo klebonas 
kun. K. Kaknevičius. Užuojautą 
KLB Londono apylinkės ir savo 
vardu pareiškė Dalia Mitalienė. 
Gedulinės Mišios aukotos Šilu
vos Marijos šventovėje gruodžio 
20 d. Giedojo "Pašvaistės" cho
ras, vargonavo muz. A. Petrašiū
nas, jn. Velionė palydėta į Šv. 
Petro kapines ir palaidota mau
zoliejuje. Liūdesyje liko vyras 
Juozas ir kiti giminės Europoje, 
JAV ir Kanadoje. Visi laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti pietų į 
"Harmoney" restoraną. Londo
niečių atmintyje velionė išliks 
kaip labai jautri ir pavyzdinga 
parapijietė. A.V. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

nr /AAt..V: FOUR SEASONS 
IU'f/rln.\.; REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius , žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į 

Angelę šalvaitvtę, 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 



Kuo. A. Lipniūno 100 metų nuo jo gimimo minėjimo dalyviai 2005.X.30 Čikagoje, Jaunimo centre 
Ntr. D. Petersonaitės 

Jam Lietuva - virš visko ... 
Prel. M. Krupavičiaus 35-sias mirties metines minint 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Lygiai prieš 35 metus 
(1970 m. gruodžio 4 d.) amži
nybėn iškeliavo taurus lietuvis 
- kunigas, valstybės ir visuo
menės veikėjas - prel. Myko
las Krupavičius. Jis prieš savo 
mirtį surašė prasmingą testa
mentą, kurio žodžiai pravers
tų kiekvienam iš mūsų. 

Šalia kitų dalykų jis sakė: 
" ... Ant pastatyto prie kapo 
kryžiaus turėtų būti toks sa
kinys: Lietuvi, tebūnie tau pir
miausiais tėvas ir motina, bet 
virš jų tebūnie Tavo tėvynė Lie
tuva. Tie žodžiai yra šv. Au
gustino. Mano prijungti prie 
jų tik žodžiai "lietuvi" ir "Lie
tuva". 

Toliau jis testamente pra
šė: "Mano akis ir krūtinę pra
šau užpilti lietuviškąja žeme
le, kurią esu gavęs iš savo tė
vynės Lietuvos". 

Žemės reformos vykdytojas 

Taip - jam tikrai buvo 

brangi jo gimtinės žemelė. Juk 
M. Krupavičius buvo Lietuvos 
žemės reformos pagrindiniu 
sumanytoju ir vykdytoju 1922 
metais. Ši reforma labai pri
sidėjo prie tų laikų Lietuvos 
ūkio ir bendros kultūrinės 
pažangos. 

Štai istorikas, profesorius 
E. Gudavičius, iškeldamas "la
bai svarbų istorinį momentą", 
rašė: "Tai žemės reforma, ku
rią 1922 m. parengė M. Kru
pavičius. Jis mūsų istorijoje 
tokio masto asmenybė, kurią 
reikėtų gretinti su Vytautu Di
džiuoju. Žemės reforma - di
džiulis lūžis, po kurio atsirado 
vidutinis ūkininkas. Lietuva 
tapo ūkininkų tauta". 

VLIKo pirmininkas ir PLB 

Kitas svarbus M. Krupa
vičiaus veiklos momentas jau 
buvo pasitraukus iš Lietuvos, 
nes jam okupacijos metais 
reikėjo ją palikti. Praūžus karo 
bangai, dar Vokietijoje jis bu-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIU 

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 ...... 2.00% 
1 m. term. indėlius ...... 3.00% 
2 m. term. indėlius ...... 3.25% 
3 m. term. indėlius ...... 3.50% 
4 m. term. indėlius ...... 3.70% 
5 m. term. indėlius ...... 3.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.00% 
2 m. ind. . ............. 3.25% 
3 m. ind. . ............. 3.50% 
4 m. ind ............... 3.70% 
5 m. ind. . ............. 3.85% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 4.50% 
nekiln. turto 1 m ......... 4.50% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

vo išrinktas Vyr. Lietuvos iš
laisvinimo komiteto (VLIKo) 
pirmuoju pirmininku. Be to, 
jis atliko kitą istorinės reikš
mės žygį: iškėlė Pasaulio lie
tuvių bendruomenės idėją. 
Tokiu būdu VLIKas 1949 m. 
birželio 14 d. priėmė ir pa
skelbė Lietuvių chartą. Joje 
buvo nustatytos pagrindinės 
gairės užsienyje gyvenantiems 
tautiečiams norint čia išlaikyti 
lietuvybę. Greitai buvo suor
ganizuota Pasaulio lietuvių 
bendruomenė. Ir šiame darbe 
svarbų vaidmenį atliko M. 
Krupavičius. 

Juo sergančiu Čikagoje 
rūpinosi dr. Aldona Rugienė 
ir dr. Jonas Adomavičius, nors 
asmeniniu jo gydytoju buvo 
dr. Petras Kisielius. Net ir sun
kiai sirgdamas, jis atsisaky
davo geradarių žmonių talkos, 
sakydamas, jog nori numirti 
vienas. Ir tik savaitę prieš 
mirtį jis buvo išvežtas į Lo
retto ligoninę. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
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 
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E» LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

St. Petersburgo, FL, Lie
tuvių klubo metinis narių su
sirinkimas įvyko 2005 m. lap
kričio 9 d. klubo patalpose. 
Susirinkimui pirmininkavo 
klubo pirm. A. Karnienė, sek
retoriavo D. Siemaškienė. In
vokaciją sukalbėjo Šv. Kazi
miero misijos vadovas kan. B. 
Talaišis. Klubo sekr. Kilbaus
kienė perskaitė susirinkimo 
protokolą. K. Karnienė pada
rė klubo veiklos pranešimą, 
pagvildendama įvairius klau
simus: pastato ir inventoriaus 
priežiūrą, narių dalyvavimą 
kultūrinėje bei visuomeninėje 
veikloje, lėšų telkimą bei jų 
panaudojimą ir kt. Kalbėda
ma apie lėšų telkimą, pirmi
ninkė paminėjo, kad per 44 
metų veiklą nariai niekad ne
atsisakė finansiškai paremti 
valdybos darbų. Didžiausias 
pajamų šaltinis - salių nuomo
jimas. Geroką dalį lėšų sudaro 
klubo baro pajamos. Stengia
masi, kad lankytojams baras 
būtų patrauklus. Nemažai pa
jamų duodanti ir klubo val
gykla, kur sekmadieniais tau
tiečiai susirenka papietauti. 
Valdybos narė E. Radvilienė 
pranešimą padarė apie tauti
nių grupių draugiją "St. Pe
tersburg Folk Fair Society", 
kurioje ji atstovauja Lietuvių 
klubui. Lietuvių klubas buvo 
vienas pirmųjų iš 13 tautybių, 
1975 m. įsteigusių šią organi
zaciją. Ji kasmet surengia tau
tybių festivalį, kuriame kiek
viena tautybė pasirodo su sa
vo liaudies menu. Taigi ta pro
ga kiekviena tautybė gali pa
sirodyti ir su savo valgiais. Iš
rinkta nauja klubo valdyba: 
pirm. L. Kynienė, vicepirm. 
D. Adomaitienė, sekr. R. Kil
bauskienė, ižd. A. Čėsnaitė, 
finansų sekr. E. Čelskus ir na
riai - L Adickienė, L. Alvara
do, V. Juška, E. Radvilienė ir 
Z. Radvila; revizijos komisija: 
A. Adomaitis, A. J asinskienė, 
J. Kirtiklis, P. N avazelskis. 
(Lietuvių žinios, 353 nr.) 

Australija 
Melburno lietuvių katali

kių moterų draugijos prieška
lėdinė popietė įvyko Lietuvių 
Namų konferencijų salėje. 
Joje dalyvavo per 50 moterų. 
Popietę pradėjo draugijos 
pirm. H. Statkuvienė, pakvies
dama susirinkusias sukalbėti 
maldą. Paskaitą skaitė dr. K. 
Zdanius apie osteoporozės ir 
alzheimerio ligas, paįvairin
damas skaidrėmis iš savo gy
dytojo praktinės veiklos. Po 
paskaitos buvo kelta nemažai 
klausimų, kuriuos išsamiai at
sakė daktaras. O Mūsų pasto
gės korespondentė bei visuo
menės veikėja A. Karazijienė 
dalijosi įspūdžiais iš Lietuvos, 
kur ji dalyvavo savo sūnaus 
Algio ir vietinės lietuvaitės 
sutuoktuvėse. Po programos 
pasivaišinta pyragais ir kavute. 
(Tėviškės aida~ 2005 m., 23 nr.) 

Afganistanas 
Į Afganistaną iš Lietuvos 

buvo išlydėta antroji Goro 
provincijos atstatymo karių 
grupė. Šie kariai pakeitė gru-

pę, nuo 2005 m. vasario pra
džios tarnavusią Čagčarano 
vietovėje. Karių uždavinys -
užtikrinti susisiekimo gali
mybes oro transportu, koor
dinuoti vietinių gyventojų ap
rūpinimą, rinkti informaciją 
ir palaikyti ryšius su šio krašto 
žmonėmis. Pasak Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos 
pranešimo, šiems kariams rei
kės prisitaikyti prie sudėtingų 
oro sąlygų, nes čia būna aršios 
žiemos. Iškrenta daug sniego, 
kalnų perėjos būna užpusty
tos, todėl pagrindinė susisie
kimo priemonė - lėktuvai. 

LietuviųJarių stovykla įreng
ta šalia Cagčarano oro uosto. 
Jie gali naudotis specialia ame
rikiečių technika. Taipgi yra 
aprūpinti žiemos apranga. Iš 
Lietuvos gauta papildoma šil
ta patalynė, drabužiai ir avaly
nė. Į misiją išvyko ir 9 karo 
medikai. 

Ispanija 
Kaip rašoma Lietuvos 

spaudoje, Lietuvos ambasa
dos specialus atstovas (atašė) 
Ispanijoje E. Ušinskas išvyko 
į Almerijos provinciją, kurio
je įsikūrusi gana gausi lietuvių 
bendruomenė. Jis talkins is
panų policijos tyrimuose, susie
tuose su lietuvių nusikalti
mais. Lapkričio mėn. pradžio
je įvykdyta įžūli vagystė elekt
roninių prekių parduotuvėje, 
Almerijos centre. Pavogta nau
doj ant visureigį automobilį. 
Keturi vyrai naktį juo pramu
šė stiklines parduotuvės du
ris, susikrovė įvairius elektro
ninius prietaisus. Trys nusi
kaltėliai paspruko, o vienas 
užgaišo, kišdamas į maišą te
levizijos aparatą, ir buvo poli
cijos suimtas. Tai panevėžietis 
Vidas Petraitis. Suimtas bend
rininkų neišdavė, bet policija 
neabejoja, kad ir kiti trys vyrai 
yra iš Lietuvos. 

Vokietija 
Kiolno Lichtblick galeri

joje vyko Aleksandro Maci
jausko, Antano Sutkaus ir Ar
tūro Valiaugos fotografijų pa
roda Fotografie aus Litauen. 
Ši paroda buvo surengta kartu 
su Lietuvos fotomenininkų 
sąjunga. Vokiečių žiūrovams 
pirmieji du fotografai buvo 
pristatyti kaip vieni įtakin
giausių Rytų ir Vidurio Euro
pos fotografų, o A Valiauga at
stovaujantis jaunesniajai lie
tuvių fotografų kartai. A Ma
cij ausko ir A. Sutkaus nuo
traukos buvo rodomos iš 7-8 
dešimtmečių. Pastarasis yra 
sukaupęs daugiau kaip 850 
negatyvų nuo 7 iki 9 dešimt
mečio. "Jis sukuria fotografi
nę ataskaitą apie socialinę, 
politinę bei meninę epochą: 
iškalbingus kasdienybės dar
bų vaizdus, oficialias ikonas 
dažnai gan neįprastais požiū
riais", - rašoma platintame 
lankstinuke. Kaunietis A. 
Macijauskas, pasak rengėjų, 
tarsi sudaro savo fotografijų 
motyvus iš kasdienybės nua
trupų. A. Valiaugos nuotrau
kose atsispindi individualus 
laiko pažinimas. J.A. 
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K E L I <> 
Kelionė po Lenkiją 

GEDIMINAI KIJRPIB lankėme žymiausio lenklĮ ro-
~ 11 Sl-52 m. mantikų kompozitoriaus Fry

deiyk Cliopin gimtinę. Jo tėvas 
Keliaųjaat atp! i Variu•4 MikoJaj buvo atvykęs į Lenkiją 

Lenkijos iia.urlnė dalill yra iš Prancūzijos kaip prancūzų 
lygi, vietomis beveik kaip stalas kalbos mokytojas, aa vedė len
arba kaip Manitoba. Atrodo, kaitę Justiną Teklę ir pasiliko 
jei greitai lietus pri1yt1Į kolliua gyventi Zelazowa Wola vieto-
20 cm vandells, tai pusė Lellki- vėje. Kai Fl')'deeyk gimė, namu
jos būtų 20 cm gylio bala. Ret- kas buvo su šiaudiniu stogu, 
karčWa pravaliuojam bllneŲ, malytis. Dabar, telis 1r:artua sta-

. ..u ·11. r · 'l ly tytas ir atstatytas, jau dideanis 
nues....., m• eq, 1r ve guma. namukas tapo Chopin muzie-
Pravažiavom Elbląg, Ostroda. jumi. Aplink namą parka&. lw
Olsztynek - Grunwald pasiliko 
apie 20 tm i vatams nuo mūsų riam augalus it medžius dova-
kelio, bet aš ten jau buvęs, 0 ki- nojo sc.vJjnjnkaj iš visos Lenki
tiem.s tas nebuvo Įdomu _ ir jos. Muziejaus kieme vasarą 

dainai vyksta jo muzikoll kon-
~=~~i:. =~~!~ certai. Nors mums lankantis 
tytoje pilyje. Kelis kartus per- koncerto nebuvo, muziejuje 
statyta, remontuota po kani, grojo Chopin muziką, Įralytą į 
dabar veikia kaip viešbutis ir juostelę, o pasivaikščiojimas 

gra!iame parke buvo labai gai
restoranas. Turiu prisipa!inti, vinantis po ilgos kelionės. 
kad senoje pilyje daug idomiau 
valgyti, negu sakykim moder- Sagriiwl i \'ilri1ff4 
niame McDonald's. Net jei ir Kas liko neapžiūrėta kelio-
maistas nepergeriausias, at- nės pradžioje tilpo i paskutinės 
modera paveikia. dienos tvarkaraštt. Su vietine 

Dar pakeliui buvom sustoję vadove apvdin,..;om Variuvą, 11·· 

ap!iūrėti XII l romaniško sti- mums parodė ~us pasta
liaus bazilikos ir vienuolyno su tus, muziejus, įstaiga&, pamink
gotiško stiliaus bokštais Czer- tus, papasakojo liek tiek mielto 
winsk vietovėje. Būčiau jos ir istorijos prieš karą. karo metu 
neminėjęs, bet vėliau turistinėj ir po jo. Atrodo, kad naciai 
knygelėj radau parašyta, kad miestą buvo labai smarkiai ap
juogtinė lenkų. lietuvių ir rusų griovę, 'YJ)8Č po 1943 metą eydų 
kariuomenė čia buvo susirin- geto sukilimo ir 1944 metų len
kusi 1410 metais besiruošdama kq sukilimo, organizuoto ir di
kovai su keytiuočiais. (Tą patį riguoto iš Londono 1enklĮ egzi
sako ir H. Sienkiewicz savo linės "Yrlauaybės. Užtat jo daly
istoriniame romane Klyliuo- viai buvo komunistų penetio
&i.) jami, ir paminklas jiem1 buvo 

Kitoj pusėj \;llos upės ap- pastatytas tik atsikračius komu-
m:u""'""~~'--~~~~~~--.,,, 

nistinio režimo. 
Apžiūrėjom ir Lazienki 

parką. D vienos pusės privalia
vom prie skulptoriaus Wadaw 
Szymanowski sukurtos labai 
įspūdingos skulptūros kompo
zitoriui Flydeiyk Chopin. Tuda 
privaliavom parką il kitos pu
sės prie buvuaiq k:arališk1ajq rū
mų. paskutiniojo Lietuw.Len
kijos karaliaus Stanislaw Au
gust Poniatowski vasaros rezi
dencijos, dirbtinio ežerėlio su 
kinietiškai papuoštais laiveliais. 

Dienai jau baigiantis ap
li.ūrėjome ir karališkuosius rū
mus Pilies aikštėje. Per karą su
griauti rūmai labai gražiai at
statyti, visi kambariai .išpuošti, 
apstatyti gra!iais ir tikrai kara
lilkai atrodančiais baldais, pa
veikslais, didikq biustais, kara
lių portretais. Viename kamba
JY.ie pastebėjau ir vardus po di
dikų biustais: Pae, Radziwill, 
Sapieba - seniau man girdėtus 
Vilniuje. 'llup karalių portretų 
radau ir Jogailą su Jadvyga, Ste
poną Batorą. 

Dieną daigėm.e vakarie
ne restorane Swiftoaek (~en
tuolėlia), prie pat karalilkąjq 
rūmų, kur susitikom su kita 
"Panoramos" turistą grupe Gi 
kuri laiką turėjo kitą dieno
tvarkę) ir buvom linksminami 
jos vadovo akordeonu. Labai 
daug jo grojamų melodijų at
pdinau, kai bttias it pats jau-
1111& dainuodavau, todėl jam ne
toliese prisėdus pailsėti, pagy
riau ir paklausiau, ar jis su savo 
orkestrėliu kartais negroja Ka
nadoje lenkiškoms ir lietuvil
koms vestuvėms. Jis man mirk
telq~ nusišypsojo ir lietuvilkai 
sako "ačiū labai •.• " Aha. atspė
jau! 

Įlpūdiiq Įjtnfiai palJaipi 
Len'ki!!kai kalbėt nemoku, 

tačiau pasiteIŲa svętimžod!ius, 
kurie atklydo pas mus ji lenkų 
kalbos, ir kurių mano gimtinėje 
buvo labai apstu, po savaitės 
nesijaučiau Lenkijoje labai sve
timas. O Vyčių daugiau mačiau 
Varšuvoje ir Krokuvoje, negu 
VJ.l.niuje ar Kaune. Pakalbėjus 
(tinama, angHlkai) su gyvento
jais, yp~ mus lydėjusiais vieti
niais vadovais, susidarė isPūdis, 
kad jų išgyvenimai komunisti
nėje Lenkijoje buvo labai pa-

Tauta sutemose 
Knyga apie Tusk:ulėnų aukas ir budelius 

N 

nalūs i lietuvių sovietinėje Lie
tuvoje. '1tk Lenkijoje .komunis
tai neistengė jdiegti kolūkių. 
Bet,pa~ui, galmjimas, kad 
anu.omet vogti iš valdžios kont
roliuojamą gamyklų yra patrio
tinis elgesys, nes nepavogtus 
produktus pudglemžia sovietai, 
buvo ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. 

Labai daug ivairių jdomių 
smulkmenų išgirdome iš vieti
nių ndovų (kai lmrie buvo tie
siog "vaikščiojančiOll enciklope
dijos", tik klausti). Pavyzd!iui, 
Krokuvos senamiestyje paste
bėjau prie iėjimo Varbl i kiemus 
nedidelius cementinius luitus 
su keliomis giliomis skylėmis. 
PaaiJJrinimas: seniau, tai gatvės 
bildavo neapšviestos, didikų 
tarnai lydėdavo ponus nešdami 
deglus., lwriuos priėję prie na
mo tose skylėse ~indavo it 
paJilrdavo. Niekad nebū&u at
spėjęs tos skylių paskirties. 

Atrodo, įsisėdusi autobusą 
keliauti i oro uostą, kelionės 
nuotykiai turėtų baigtis. Bet 
mums jie nesibaigė: oro uoste 
mūs11 neileido i pastatą. Iki 
dantq ginkluoti policininkai ir 
kareiviai jau anlatiau ištuštinę 
pirmą aukšų (išvykimo), pra
dėjo mus varyti lauk il "nuli
nio" (atvykimo) aukšto. Atto-

-E s 

do, kad surado lagaminą be sa
vininko, tad iškvietė sprog
dintojų dalini jo patikrinti. 'ftis 
valandas tiynėmės 1aub (gerai, 
kad nelijo), kol pagaliau mus 
ileido j vidų. Nepasakosiu apie 
trinti. spūstj, piktus ivilgsnius 
prie agentų staliukų suleidus 
visus vidun. Stebuklingu suta
pimu lėktuvas vėlavo tik tris 
valandas - tiek pat ilgai, kiek 
mes lauke sugaišome. 

Kelione esu labai patenkin
tas. Daug pama&u, daug su!i
nojau, daug patyriau. Nuste
bau, kaip grdiai po karo viskas 
atstatyta, ne tik senamiestių 
kvartalai, šventovės, bet ir bu
vusios byiiuočiq pilys. Stebė
jau iš kito talko, kokią jtak.ą 
Lietuva ir Lenkija turėjo viena 
kitai po sudalytos sandraugos. 
Jau seniau patyriau, kad apie ij 
poros limtų metą istorijos lai
kotarpi lietuviai ir lenkai kelba 
skirtingai. Manau, kad dabar 
turiu geresnį supratimą, kodėl 
Lietuvoje tiek daug pakrikšlJtll 
Vytautais, bet nė vieno Jogai
los. Bet Jogailos vardu buvo 
pavadintos gatvės ir Vuluvoje, 
ir Krokuvuje, ir Prahoje, ir Bu
dapešte ..• 

Nuotrlndroe G. Kmplo 
(Pabaiga) 

HENB!KM ICIJDBEIKll 

Šios knygos skaitytojas ne tik bus sukrėstas oku
pantų žiaurumo, bet ir nepaprastai sujaudintas, gailė
damasis savo tautiečiq, lmrie pakliuvo i ij baisąji mir
ties fabriką. Skaitydamas jautiesi lyg atsidūręs sutemo
se. Nei archeologai, nei teiamo medicinos !inovai nė
ra pajėgūs makyti i daugeli klausimų, kur buvo žudo
mos 'lbskulėJmose auraatoa aukos, kodėl pasirinkta ši, 
o ne kita palaikq uilwimo vieta. 

Bo11evikinis teroras - valcWos išlaikymo būdas. Į 
ij teIOrlĮ pakliuvo mūsų tauta. Baimė, smurtu, o .f.mo
gaus gyvybė tuomet ma!ai .klĮ reilk:ė. 

tikrųjų vykdyta mirties bausmė. Dauguma Tuskulė
nuose uikastq auk:q nuiudytos sušaudant kalėjimo 
specialioje kameroje. Kalinys buvo neva vcwlamas tar
dymams ir nušaunamas į md!ldnį Daugiausia nušauti 
vienu šDviu, bet buvo ir iki 6 šDvių, daug kaukolių su
žalota. Spėjama, kad besaikis šaudymas rodo girtą bu
delių elg~i. 

Tirdami Tuslwlėnuose u!kastq im.onių palaikus, 
teismo medicinos žinovai nuatatė 48 atvejus, kai 
sužalojimai padaryti bukais jrankiais. 106 kaukolės su
lalotos durklais ir kirviais. Remda ne tik šaudė .f.mo
nes, bet ir dūrinėjo bei pjovė. Žymės kaklo slanbte
liuose rodo, kad vartotas peilis ir durtuvas. Tuigi ka
liniai prieš mirtį dar buvo kankinami. Nustatyta, kad 
budeliai linojo kalinių ":nusikaltimų" rūši. todėl ypa
tingai neapkentė lietuvių partizaną ir tarnavusių vo
kiečių briuomenėje. Mm atrodo, kad vienas iš ataakymą: Tuslwlėnai 

yra vienas iš tamsesnių Vilniaus ufkampiq. 1940 m. 
lapkričio mėnesi likimas mane imetė į lii uik.ampi. 
Tuomet buvo vadinamas Tusk:ulanq dvaru. §is apsku
ręs dvaras buvo 'rieta 29-tojo šauliq lietuviq k.orpo 
184-sios šauliq divizijos pionierių bataliono, sudm:yto 
iš 2.-ro in!inerijos bataliono pionierių ir gele.f:inkeliq 
kuopų. Mano pirmasis pavojus gyvybei pergyventas 
šiame dvare. Nekartosiu, ką parašiau prieš 10 metų 
Kario lurnale. 

Knygoje nurodoma, jog 1944-47 m. mirties baus
mės skyrime dalyvavo ne maliau kaip 766 NKVD pa
reigllnai. Nevardysiu visos eilės bollevikq "justicijos" 
vadovą pavardžių. Ypatingai man baisu rašyti, kad lie
tuvių tautos žudynėse dalyvavo eilės miiSIĮ tautiečių. 
kurie Vdniaus igulos karo tribunolo mirties bausmės 
nuosprendlius skyrė iiios institucijos nariai. Aukš
čiausias pareigas turėjo ir patikimiausias Vilniaus ka
ro tribunolo pirmininkas pik. Sta&iulis (vardas nenuro
dyta&). 'D:bimo po11ėd!iuose dažnai pinniniakavo kitas 
tautos iidaviku - kpt. Zublrus, jo padėjėjai -vyr. ltn. 
Masiulis, ltn. Kabavičius, j. ltn. Gaueylius. Sekretorė 
- Budkienė. 16-tos lauliq divizijos karo tribunolo, ski
riančio mirties bausmes nariu buvo lept. Alfonsas 
Randatevičius. Lietuviai buvo ir teimtų vertėjais. 

Tuskulėnų masinėje kapavietėje atkastą žmonių 
palaikų tyrimas atskleidė papildomų faktų, kaip iš 

1946 m. laplgičio 18 d. mirties bausmė įvykdyta 
13-kai asmenų. Šelių palaikai atpažinti. Ją tarpe -
vyakupas V. BoriseYičius, regis, daugiau nekankintas, 
jis tiesiog nuiautas, tuo tarpu lnmigu P. Gustaitis už
muitas, jo skelete nustatyti du skyliniai nešautiniai su
lalojimai. Žiauriausiai nu!udytu vyskupo ir kunigo 
bendrabylia, buvęs Plungės burmistras E. Misevičius. 

Nukelta j 9-tą psl. 



Menotyrininkės viešnagė Amerikoje 
EDVARDAS ŠULAITIS juos galės pamatyti ne šimtai, bet dešimtys 

tūkstančių žmonių, nes išeivijos dailininkų pa
rodos ten yra labai gausiai lankomos. Ji teigia, 
kad pavieniai dailininkai taip pat gali pado
vanoti savo kūrinių M.K. Čiurlionio muziejui 
Kaune, kuris yra įsikūręs Putvinskio 55 (gali
ma kreiptis tel. 37-22-82-10). 

Kaunietė Vida Mažrimienė, M.K. Čiurlio
nio dailės muziejaus Grafikos skyriaus vadovė, 
kuri taip pat rūpinasi išeivijos lietuvių dailės 
darbų sugrąžinimu į Lietuvą, savaitę laiko 
(pradedant lapkričio 22 d.) praleido Amerikos 
lietuvių sostinėje. Viešnia čia nemažai bend
ravo su vietos lietuviais kultūrininkais, lankė 
dailės parodas, dalyvavo gausiuose lapkričio 
paskutiniojo savaitgalio lietuviškuose rengi
niuose. 

V. Mažrimienė mums papasakojo apie 
savo viešnagės svarbiausią tikslą, kuriuo ji 
"serga" jau ne vienerius metus. Ji pažymėjo, 
jog prieš porą metų Kaune surengė dvi išeivi
jos dailę liečiančias parodas: Čikaga-Kaunas: 
galerijos sugrįžimas ir Čikaga-Kaunas: svajonių 
Lietuva. 

Viešnia kalbėjo apie Čikagos Jaunimo 
centre veikiančios "Čiurlionio" galerijos su
kauptus išeivijos lietuvių dailininkų kūrinius, 
kurių dauguma pasiekė Lietuvą ir dabar ten 
yra rodomi. Tokiu būdu Lietuvos dailės mėgė
jai gali susipažinti su išeivijos lietuvių meno 
kūriniais, nes 50 m. apie juos net girdėti ne
galėjo. 

Vida yra baigusi Vilniaus dailės institute 
meno istoriją. Ji yra dailės kritikė, Lietuvos 
dailininkų sąjungos narė. Parašė daugiau kaip 
150 straipsnių dailės tematika, parengė daug 
parodų katalogų, suorganizavo nemažai paro
dų, Dailės institute dėstė pasaulinio meno is
toriją ir t.t. Ji - dviejų knygų autorė. Pirmoji iš 
jų vadinasi Grafikas Romualdas Čama. Antroji 
išėjusi iš spaudos tik prieš porą savaičių, Mag
dalena Birutė Stankūnienė: spalvų siuita Lie
tuvai. Ji pirmuosius šios knygos egzempliorius 
atvežė Čikagon. 

Tačiau viešnia žino, kad ne visi Lietuvai 
skirti meno kūriniai sugrįžo į Lietuvą. Ji suži
nojo, kad dalis jų (apie 30 darbų) buvo ati
duoti Lietuvių dailės muziejui, įsikūrusiam PL 
centre Lemonte. V. Mažrimienei, ten nuvykus, 
pavyko tuos kūrinius pamatyti. Ji pabrėžė, jog 
tie darbai labai praturtintų išeivijos dailės 
lobyną Lietuvoje. Kaunietė galvoja, kad tie 
kūriniai anksčiau ar vėliau pasieks Lietuvą, ir 

Ši Kauno spaustuvėje "Spaudos praktika" 
gražiai išspausdinta didelio formato knyga turi 
112 puslapių. Čia lietuvių ir anglų kalbomis 
pristatoma čikagietė dailininkė, nagrinėjama 
jos kūryba. Įdėta daug M.B. Stankūnienės kū
rinių spalvotų reprodukcijų. Knygos pabaigoje 
įdėta nemažai nuotraukų iš dailininkės viešna
gės Lietuvoje praėjusią vasarą. Čia ji matoma 
(viena ar grupėje) Kaune, Kernavėje, Vilka
viškio krašto muziejuje, Paežeriuose, Širvin
tose, Marijampolėje, Plungėje, Rietave ir Vil
niuje. Knyga išleista gražiai ir yra verta visų 
dailės mėgėjų dėmesio. 

V. Mažrimienė savaitę pabuvojusi Čikago
je, išvyko į Floridą aplankyti ten studijuojan
čio jos sūnaus. 

Tauta sutemose 
Atkelta iš 8-to psl. 

Per tas pačias žudynes bu
vęs policininkas S. Vasauskas 
užmuštas. Per 1946 m. lapkričio 
26 dienos šaudymus partizanai 
V. Barevičius ir L. Taunys ir 
šaudyti, ir užmušti.1947 m. sau
sio 21 d. vykusioje egzekucijoje 
vokiečiai E. Just ir W. Finkels
tein nušauti, o partizanai Juo
zas Staugaitis ir mjr. Jonas Se
maška šaudyti ir žiauriai suža
loti. Kriminalistė rusė sušau
dyta, o partizanų ryšininkė Ele
na Vidugirytė vasario 7 d. už
mušta. To paties sušaudymo 
metu karo nusikaltėliai G. Kve
keris, P. Gabė ir P. Ramonas 
buvo tik nušauti. 

Pagal įsigaliojusią tvarką 
mirties bausmės nuosprendžio 
organizavimas ir įvykdymas pri
klausė NKGB-MGB "A" virši
ninkui. Tuskulėnų 1944-47 m. 
laikotarpiui "A" skyriui vado
vavo du asmenys: saugumo plk. 
J. Charčenka, o nuo 1946 m. 
sausio 1 d. plk. ltn. P. Grišin, S. 
Charčenka įvykdė 535, o P. Gri
šin 232 nužudymus. 1950 m. vėl 
buvo atnaujinta mirties baus
mė. P. Grišin dar galėjo Vil
niaus kalėjime įvykdyti 182 mir
ties bausmes. 

1946-47 metais teroro ir 
mirties mašina sukosi galingai 
be sustojimo. Išlikę KGB archy
viniai dokumentai nurodo tie
sioginius šaudymo vykdytojus, 
t.y. asmenis, kurių rankomis 
įgyvendinami mirties bausmės 
sprendimai. 1944 m. rugsėjo 28 
d. ir spalio 11 d. šaudymus vyk
dė LSSR NKGB komendantas 
Jegor Kuznecov. Jis sušaudė 18 
nuteistųjų. Tais pačiais metais 
jis buvo paskirtas Alytaus 
NKGB viršininku. 

Didysis lietuvių žudikas bu
vo saugumo majoras (vėliau 
plk. ltn.) Vasil Dalgirev. Jis va
dovavo 41 šaudymui. Šaudyme 
savo ranka nužudė 650 kalinių. 

Nuo 1946 m. lapkričio 18 
d. iki 1947 m. kovo 26 dienos 
egzekucijas vykdė MGB kpt. B. 
Prikazčikov. Per 11 kartų jis 
pats nužudė 99 žmones. Žudi
kas Prikazčikov gimė 1907 m. 
Saugume dirbo nuo 1932 metų. 
Šis baisus okupantų atsiųstas 
budelis kartu su septyniais ka
gebistais užsimušė važiuoda
mas sunkvežimiu iš Trakų į 
Vilnių. 

Budelių budelis V. Dalgirev 
gimė 1886 m. Kirovo srityje. Iš
silavinimas - pradinis, užsiėmi
mas - kalvis. Kare nedalyvavo 
nei vienos dienos, bet apdova
notas gausybe karo medalių ir 
Lenino ordinu. Žinomas alko
holikas. Kai žudikas mirė, net 
kagebistai vengė eiti į jo laido
tuves. 

Ypatingai sunku rašyti apie 
eilę didvyrių ir tikrų Lietuvos 
patriotų, įmestų į Tuskulėnų 
duobes: vyskupas V. Borisevi
čius, Žemaičių legiono vadai -
Adolfas Kubilius ir mjr. Jonas 
Semaška, vadas vienintelio da
linio, kuris pralaužė Stalingra
do apsupimo 3 linijas. Dar ir 
praeitą mėnesį Lietuvos televi
zijoje vieno buvusio kagebisto 
kaltinamas genocidu. Iš tikrųjų 
Ukrainoje veikė Gestapo žudi
kų komanda, kurioje dalyvavo 
keli lietuviai, nieko bendro ne
turį su 7-tuoju lietuvių savisau
gos batalionu. 

Sušaudyti kiti patriotai: 
aviacijos mjr. Bronius Vaivada, 
buvęs "Kęstučio" organizacijos 
vadovybės narys, ltn. Adolfas 
Eidimtas - LLA vienas vadų, 
kpt. Jonas Noreika - generolas 
Vėtra - tautinės tarybos narys, 
jaunutė partizanų ryšininkė 
Elena Vidugirytė ir Marijam
polės gimnazijos VII A klasės 
mokiniai, tik priklausę patrioti
nei jaunimo grupei, Jurgis Be
kampis ir Vincas Baronas. Visi 
trys žiauriai nukankinti. 

"KGB nedarė jokio skirtu-

mo (J. Jurgelis) - politiniai ka
liniai ar kriminaliniai - visi su
šaudytieji laikomi karo auko
mis. Dėl politinių - nieko, kri
minaliniai nusikaltėliai padary
ti tuo metu, kai kraujas liejosi 
upeliais. Normaliomis sąlygo
mis tokių nusikaltimų nebūtų 
įvykę". 

Pagal istoriko Anušausko 
ir Lietuvos gyventojų genocido 
bei rezistencijos tyrimo centro 
duomenis Tuskulėnuose užkas
ta per 200 partizanų ir jų rėmė
jų, per 30 lenkų Armijos krajo
vos karių bei rėmėjų, daugiau 
kaip 40 1941 m. birželio sukili
mo dalyvių, beveik 80 sušaudyti 
už tarnybą lietuvių policijoje ir 
lietuvių saugume; likusieji - už 
bendravimą su nacių tarnybo
mis ir tarnybą savisaugos bata
lionuose. 

Apie 250 įvairių tautybių 
asmenų buvo nužudyti už nusi
kaltimus prieš civilius gyvento
jus ir žydus. Trūksta dar 157 by
lų. Jų kaltės nežinomos. 

Knygos gale - sušaudytųjų 
sąrašai su tėvų vardais, kaltės 
numeriais ir sušaudymo datos. 
Pvz. 1946 m. Kalėdų dieną su
šaudyta 17 žmonių (16 lietu
vių). 1945 m. Kūčių dieną su
šaudyta 15 (14 lietuvių). 

Perskaičius visą Tuskulėnų 
knygą, aiškiai matyti, kad be 
anksčiau minėtų tautos išdavi
kų, vykdžiusių šaudymus, teis
mus, aiškiai išlenda didžiųjų iš
davikų - Antano Sniečkaus, 
KGB generolų Aleksandro Gu
zevičiaus ir Ričardo Vaigausko 
bei kitų kagebistų pavardės. 
Juos garbina ir jų paveikslus 
ministerijose kabina šiuolaiki
niai tautos valdovai. Gyvie
siems išmokamos didelės pen
sijos. Ar jau mūsų tauta vėl žy
giuoja į sutemų sritį? 

Severinas Vaitiekus, TUS
KULĖNAI. Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
centro leidinys. Vilnius, 2002. 
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lO KULTilRINEJE VEIKLOJE 
Lietuviškas filmas Dievų 

miškas buvo parodytas 2005 
m. lapkričio pradžioje Lue
becko uostamiestyje rengta
me 47-me Šiaurės Europos 
valstybių filmų festivalyje. Fil
mo peržiūrose dalyvavo ir jo 
režisierius Algimantas Puipa. 
Festivalyje buvo rodomi nau
jausi vaidybiniai, dokumen
tiniai, vaikų ir jaunimo bei 
retrospektyviniai filmai iš 11 
valstybių. Siemetinis festivalis 
buvo skiriamas Norvegijai, 
kuri Brieš 100 metų atsiskyrė 
nuo Svedijos ir tapo nepri
klausoma, bei Hans Christian 
Anderson 200 metų gimimo 
sukakties paminėjimui. 

Tradicinėje Kalbų mugė
je (The Language Show), kuri 
2005 metais vyko D. Britani
jos Londone, buvo pristatyta 
ir lietuvių kalba. Mugė truko 
tris dienas, joje buvo įrengta 
apie 100 įvairių paviljonų, vy
ko 80 seminarų ir specialių 
mokytojams skirtų kursų. Pa
sak Lietuvos instituto direkto
rės Karinos Firkavičiūtės, 
Kalbų mugėse jau ir anksčiau 
lietuvių kalba susilaukdavo 
itin didelio susidomėjimo. 
Šioje mugėje lietuvių kalbai 
buvo skirtas atskiras paviljo
nas, kuriame buvo dalijama 
informacinė medžiaga, popu
liaria ir lengvai suprantama 
forma paaiškinanti lietuvių 
kalbos kilmę, jos specifiką, ry
šius su kitomis kalbomis; buvo 
galima įsigyti ir išsamesnės li
teratūros, skirtos kalbos žinių 
gilinimui, bei lietuvių kalbos 
vadovėlių, specialiai parengtų 
užsieniečiams. 

Lietuvių kalbos pristaty
mas tarptautinėse Kalbų mu
gėse vyksta kasmet. 2004 me
tais lietuvių kalba buvo prista
tyta mugėse Expolingua Pary
žiuj e, Madride bei Prahoje. 
2003 metais - Expolingua mu
gėje Bedyne, 2005 metais su 
lietuvių kalba susipažinti ga
lėjo ir mugės Expolingua lan
kytoj ai Paryžiuje. Lietuvių 
kalbos pristatymą Kalbų mu
gėje Londone rengė Vilniaus 
universiteto Lituanistinių stu
dijų katedra ir Lietuvos insti
tutas. 

Adomo Mickevičiaus 150-
ųjų mirties metinių sukakčiai 
paminėti Lietuvos dailės mu
ziejus kartu su Varšuvos A. 
Mickevičiaus literatūros mu
ziejumi ir Lenkų institutu Vil
niuje surengė parodą Žodis ir 
vaizdas -Adomo Mickevičiaus 
''Pono Tado" iliustracijos, kuri 
veiks iki 2006 m. sausio vidu
rio. Parodai iš Varšuvos buvo 
atvežta 100 iliustracijų origi
nalų. Tai skirtingų dailininkų 
kartų kūryba, parodanti jų 
meninę sampratą, kaip įvai
riais šimtmečiais buvo suvo
kiamas ir interpretuojamas 
Ponas Tadas. Ši poema tapo 
lenkų tautos tapatumo simbo
liu. Po pralaimėto 1831 m. su
kilimo gausi lenkų emigracija, 
ypač Paryžiuje, pajuto pavojų 
lenkų istorinei savimonei, tra
dicijoms, kultūrai. Dvasiniu 
emigracijos vadovu, laisvės 
šaukliu tapo iš Lietuvos bajo
rų Rimvydų Mickevičių kilęs 
Vilniaus universiteto auklėti
nis Adomas Mickevičius 
(1799- 1855). 

Adomo Mickevičiaus statula 
Krokuvoje, senamiesčio di
džiojoje aikštėje Ntr. G.K. 

1834 metais Paryžiuje 
išleista jo poema Pan Tadeusz 
(Ponas Tadas - į lietuvių kalbą 
1974 m. išvertė Vincas Myko
laitis-Putinas ir Justinas Mar
cinkevičius; buvo ir ankstyves
nių dalinų vertimų - K. Sake
nio bei A. Valaičio, 1924 m.) 
tai tautinė epopėja, kupina 
ryškių charakterių, istorinių 
peripetijų. Įvairių laikų lenkų 
menininkai semdavosi įkvėpi
mo poemos eilutėse. Iš paro
doje pristatytų menininkų žy
mesni: Kazimierz Alchimo
wicz, dalyvavęs 1863 metų su
kilime. Po jo buvo ištremtas į 
Sibirą, vėliau amnestuotas, 
sugrįžęs į Varšuvą ant kartono 
nutapė iliustracijas poemai 
Ponas Tadas. Kitas garsus pie
šėjas ir iliustruotojas Michael 
Elviro Andriolli buvo irgi 
represuotas po sukilimo. Vė
liau jis iliustravo ir kitus A. 
Mickevičiaus kūrinius, Graži
ną, Ponus Tvardovskius, Kon
radą Valenrodą. Tapytojas An
toni Kozakiewicz, taip pat da
lyvavęs sukilime, pripažinimo 
sulaukęs tremtyje, gyvenda
mas Muenchene. Parodoje 
taip pat ir jaunosios kartos fo
tografo Piotr Bujnowicz dar
bų, kuriuose jis užfiksavo re
žisieriaus Andrzej Wajda fil
mo Ponas Tadas kūrybinį pro
cesą. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus bokšto kari
lionas 2005 m. lapkritį pradė
tas restauruoti. 2006 m. ba
landį, kaip pasibaigs restaura
cija, karilionas bus padidėjęs 
nuo 35 chromatiškai suderin
tų varpų iki 49. Tada juo bus 
galima atlikti bemaž visą spe
cialiai karilionui pritaikytą re
pertuarą. Papildomi 14 varpų 
bus liejami Olandijoje. Kaune 
karilionas buvo įrengtas 1937 
metais gen. Vlado Nagevi
čiaus ir kompozitoriaus Juozo 
Tallat-Kelpšos rūpesčiu. Kari
lionas - tai specifinis muzikos 
instrumentas, paprastai įren
giamas specialiuose bokštuo
se, kurį sudaro chromatiškai 
suderintų varpų, tvirtinamų 
prie eilėmis išdėstytų sijų, 
kompleksas. Varpais, kurių 
skaičius svyruoja tarp 23 ir 80, 
skambinama klaviatūra ir pe
dalais. Kariliono gimtinė Olan
dija, kur pirmasis karilionas 
buvo įrengtas 1652 metais. 

G.K. 
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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. nuo11 v.r. iki6v.v.; sekmad. nuo9v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 
MOKA UŽ: 
90-179d. 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% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo ..... ............... 6.00% 

Sutarties paskolas 
nuo ...................... 6.00% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų ................ 4.75% 
2 metų ................ 5.00% 
3 metų ................ 5.10% 
4 metų ................ 5.20% 
5 metų ................ 5.35% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .......• 5.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE !SIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSU TINKLALAPI: www.rpcul.com 

Ar jus tenkina Kanados valstybinės taupymo 
OBLIGACIJOS (CANADA SAVINGS BONDS), kai yra 
geresnės palūkanos garantuotų nuošimčių 

investicijose bei registruotų pensijų sąskaitose? 
GARANTUOTŲ REGISTRUOTA PENSIJŲ 
NUOŠIMČIŲ TAUPYMO SĄSKAITA CRRSP) 
INVESTICIJA REGISTRUOTA PENSIJŲ 

CGIC) PAJAMŲ SĄSKAITA CRRIF) 

1 m. 3.00% 1 m. 3.30% 
2 m. 3.25% 2 m. 3.40% 
3 m. 3.50% 3 m. 3.50% 
4 m. 3.60% 4m. 3.75% 
5 m. 3.75% 5 m. 4.00% 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

''Draugo'' rėmėjų suvažiavimas 
"Draugo fondo" narių dvyliktasis suvažiavimas 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
Draugo fondas (DF) buvo 

įsteigtas 1993 m. lapkričio 12 d. 
Illinois valstijoje, kaip nepelno 
siekianti organizacija. DF yra 
atskira pagalbinė institucija, 
kuri padeda Draugo leidybai. 
DF iš viso iki šiol yra 1,415 na
rių su 5,802 balsais. Nariu tam
pama įnešus 200 dol. DF suva
žiaviyiai vyksta kasmet, rudenį. 

Sis, 12-tasis suvažiavimas, 
įvyko 2005 m. spalio 29 d. Jau
nimo centre, Cikagoje. Jame 
dalyvavo 10% reikalingų balsų 
kvorumas su 977 balsais. Suva
žiavimą pradėjo DF pirminin
kas Bronius Juodelis, pasveiki
nęs visus. Jis sukalbėjo maldą. 
Kun. dr. V. Rimšelis negalėjo 
dalyvauti; pakvietė suvažiavi
mui pirmininkauti Saulių Kup
rį, o sekretoriauti-Nijolę Nau
sėdienę. Mirusieji DF nariai 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
trumpu susikaupimu. 

Toliau kalbėjo leidėjų dr
jos pirm. Juozas Polikaitis. Jis 
sveikino suvažiavimą, padėkojo 
DF tarybai ir valdybai, ypač DF 
t-bos pirm. B. Juodeliui. Sakė, 
kad iš leidėjų pusės yra stengia
masi kad Draugas tobulėtų. 
Suvažiavimą sveikino ir Draugo 
vyr. red. Danutė Bindokienė, 
dėkodama DF, be kurio Draugo 

gal jau nebūtų, prenumeratorių 
skaičiui mažėjant. Sakė, kad 
DF pirm. B. Juodelis kruopščiai 
ir pasišventusiai atlieka savano
riškai didžiulį DF darbą. D. 
Bindokienė pabrėžė, kad Drau
gui buvo atėjęs laikas keistis ir 
apie jo naują išvaizdą-formatą 
skaitytojai gerai atsiliepia. 

Draugo administratorius Vy
tas Paškus irgi dėkojo B. Juode
liui ir DF nariams. Pranešė apie 
finansinę Draugo būklę. Marija 
Remienė, Draugo leidėjų valdy
bos pirmininkė, kalbėjo apie 
įvairius renginius Draugui pa
remti. 

DF t-bos pirm. B. Juodelis 
savo pranešime suminėjo, kad 
DF yra 386 garbės nariai ir 842 
rėmėjai. DF tarybą sudaro: B. 
Juodelis (pirm.), direktoriai -
dr. O. Daugirdienė, dr. P. Kisie
lius, R. J autokaitė, S. Kuprys, V. 
Lietuvninkas, V. Momkus, M. 
Remienė ir kun. dr. V. Rimšelis. 

B. Juodelis yra ir DF iždi
ninkas. Savo pranešime išsa
miai suminėjo pajamas ir išlai
das. DF kapitalas yra 1,277,000 
dol. Per 12 metų Draugo leidy
bai išmokėta 959,567 dol. Kas
met yra ruošiami du vajai (pa
vasario ir rudens) Draugui pa
remti. Ateityje Draugo paramai 
gali tekti panaudoti daugiau nei 

5% nuo pagrindinio kapitalo. Tu 
parama Draugui yra būtina. 

Apie investicijas ir biržos 
svyravimus pranešimą padarė 
Gytis Kavaliauskas. Antanas 
Valavičius perskaitė Kontrolės 
komisijos aktą. Sekė klausimai 
ir siūlymai. 

Ypač sunkus Draugui yra 
pašto klausimas, nes viską rei
kia gabenti į Centrinį paštą ir 
ten laikraščiai įstringa, nors bu
vo kreiptasi į Illinois abu senato
rius. Į problemų sprendimą yra 
įsijungęs ir pašto inspektorius 
(Postai lnspector). Ypač buvo 
keliami klausimai, kaip padi
dinti prenumeratorių skaičių. 

Sekė trijų DF tarybos narių 
rinkimai, apie kuriuos pranešė 
nominacijomis besirūpinantis 
dr. P. Kisielius. Dvejų metų ka
dencija baigėsi Marijai Re
mienei, Sauliui Kupriui ir Vac
lovui Momkui. Daugiau kan
didatų neatsiradus, jie vienbal
siai perrinkti. 

B. Juodelis atsiklausė dėl 
DF ateities - ar dar ruošti vajus. 
Suvažiavimo dalyviai pasisakė, 
kad tai būtinai reikia tęsti. Su
važiavimas, prasidėjęs 10 v.r., 
buvo baigtas 11.20 v.r. Suvažia
vimas buvo neilgas, bet turinin
gas ir svarbus savo pranešimais 
bei siūlymais. 

Draugo fondo suvažiavimą 2005.X.29 J.C. Čikagoje sveikina vyr. red. Danutė Bindokienė. Prie 
prezidiumo stalo: iš k. Nijolė Nausėdienė, Saulius Kuprys ir Bronius Juodelis Ntr. Z. Degučio 

Draugo fondo suvažiavimas 2005.X.29, Jaunimo centre, Čikagoje. Iš k.: Saulius Kuprys, Marija 
Remienė, Vaclovas Momkus, Nijolė Nausėdienė, Bronius Juodelis, dr. Petras Kisielius 

Ntr. Z. Degučio 

--------11 ATSIĮĮSTA PAMINĖTI 
ATEITIS, 2005 m. 2(25) nr. Leidėjas - Ateiti

ninkų federacija. Šis numeris išleistas Kanados 
ateitininkų lėšomis. Redaktorė Živilė Šeporaitytė. 
Metinė prenumerata - 25 JAV doleriai. Kanadoje 
kreiptis į Vincą Kalyčių, 86 Glenholme Ave., To
ronto, ON M6H 3Bl. Redakcijos adresas: "Atei
tis", Aušros vartų g. 12-110 Vilnius, Lithuania. 

LITHUANIAN HERITAGE, November-De
cember 2005. Publisher-Editor Val Ramonis. Ma
gazine is published bimonthly by Baltech Publi
shing, P.O. Box 225, Lemont, IL 60439-0225, USA. 
Subscription rates per year in the US $29.95, Cana
da US $41.95, other countries US $57.95. 

Kęstutis A. Trimakas, MOTINA IR TĖVAS. 
Dukros ir sūnaus patirtis. Redagavo A. Pribušaus
kaitė. Išleido Marijonų talkininkų centras (Laisvės 
al. lOla. Kaunas). Kaunas, 2005 m., 80 psl. 

Kęstutis A. Trimakas, JONAS PAULIUS 11. 
Gyvenimas, idėjos, veikla. Redaktorė A. Pribušaus
kaitė. Išleido Marijonų talkininkų centras (Laisvės 
al. lOla Kaunas). Kaunas, 20v05 m., 32 psl. v 

Kęstutis A. Trimakas, SAUKSMAS IS SIBI
RO. Adelė Dirsytė ir kalėjime sukurta maldaknygė. 
Redaktorė A. Pribušauskaitė. Išleido Š. Amerikos 
ateitininkų taryba ir Marijonų talkininkų centro lei
dykla (Laisvės al. lOla, Kaunas). Kaunas, 2005 m., 
24 psl. 



Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrectlon Rd. Toronto ON M9A 5Gl Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Pradėjęs veiklą 1962 metais, Kanados lietuvių fondas augo narių skaičiumi bei Įnašais. Šiuo metu sąra
šuose yra 2,476 nariai ir 464 aukotojai, parėmę fondą mažiau kaip $100. Įnašai - kapitalas $4,600,000. 
Per paskutinius penkerios metus gaunamo pelno vidurkis apie $157,000 metams, padalinamas lietuvy
bės išlaikymo reikalams Kanadoje ir paramai Lietuvoje. Šiais metais iš 2004-jų metų gauto pelno paskirta: 

Lietuvybės išlaikymui Kanadoje 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybai ..................................... $35,000.00 
Kanados lietuvių muziejui-archyvui Mississaugoje ...................................... 9,300.00 
Toronto jaunimo ansambliui "Gintaras" .............................................. 7,000.00 
Prisikėlimo par. sporto klubui "Aušra" ................................................ 6,700.00 
Savaitraščiui "Tėviškės žiburiai" ..................................................... 5,000.00 
KLB Toronto apylinkei l Kanados lietuvių dienoms ..................................... 5,000.00 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai .................................................. .4,600.00 
Toronto Prisikėlimo ir Londono Šiluvos Marijos parapijoms ........................... po 3,000.00 
Toronto chorui "Volungė" .......................................................... 3,000.00 
Suvalkų krašto lietuvių sambūriui ................................................... 2,500.00 
Kanados lietuvių jaunimo sąjungai ir skautų stovyklavietei "Romuva" ................... po 2,000.00 
Hamiltono šokių ansambliui "Gyvataras" ir Montrealio šeštadieninei mokyklai ........... po 2,000.00 
Išeivijos lietuvių sielovadai l Pasaulio jaunimo dienoms .................................. 1,950.00 
Toronto skaučių tuntui "Šatrija" ir skautų tuntui "Rambynas" ......................... po 1,500.00 
Anapilio sodybos vaikų chorui "Gintarėliai" ........................................... 1,500.00 
Kanados lietuvių žurnalistų sąjungai .................................................. 1,200.00 
Hamiltono sporto klubui "Kovas" ir Mississaugos sporto klubui "Anapilis" .......... „ po 1,000.00 
Wasaga Beach chorui "Bačiai" ir Toronto chorui "Daina" ............................. po 1,000.00 
Montrealio muzikiniam vienetui "Melodija" ........................................... 1,000.00 
Hamiltono skaučių tuntui "Širvinta" ir Montrealio skautų tuntui "Geležinis vilkas" ....... po 1,000.00 
KLB Toronto apylinkei ............................................................. l,000.00 
Toronto sporto klubui "Gintaras" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.00 
Toronto vyrų chorui "Aras" ir Teatro studijai "Žalios lankos" .......................... po 500.00 
Toronto Vl. Pūtvio šaulių kuopai ir lietuvių klubui "Santaka" .......................... po 500.00 
KLB Wasaga Beach apylinkei ........................................................ .500.00 
Montrealio slidinėtojų sąjungai ir Toronto filatelistų sąjungai .......................... po 500.00 
Kanados lietuvių menininkų draugijai .................................................. 500.00 
Iš viso lietuvybės išlaikymui Kanadoje •.•••.•••..••.•••.•••.•••.•••.•...•••.•••...• $112,500.00 

Parama Lietuvai 
Tamošaičių galerijai "Židinys" Vilniuje ............................................. $20,508.00 
KLB - Kanados l Lietuvos policininkų projektui ....................................... 5,000.00 
Vilniaus pedagoginiam universitetui .................................................. 5,000.00 
Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybai .......................................... 3,500.00 
"Vilnijos" draugijai ................................................................ 3,000.00 
Kauno arkivyskupijos šeimų centrams ............................................... .2,000.00 
Vilniaus bernardinų parapijai l Pasaulio jaunimo dienoms .............................. 2,000.00 
Punsko neįgalių vaikų klubui "Viltelė" ............................................... 1,500.00 
Vilniaus tremtinių vaikų mokyklai "Lietuvių namai" .................................... 1,000.00 
Mažosios Lietuvos fondui .......................................................... 1,000.00 
Laikraščiams "Lietuvių Godos" ir "Švenčionių Rytas" ............................... po 1,000.00 
"Gyviesiems akmenims" ............................................................. 500.00 
Iš viso paramai Lietuvoje .•••.•••...•.•••.•••..••.•••.•••.•••.•••.•...•••.••••..•• $47,008.00 

Stipendijos studentams Kanadoje ir Lietuvoje 
Kanadoje paskirta 13 stipendijų po $500, 12 po $400 ir 13 po $300 ...................... $15,200.00 
Studentams stipendijos Lietuvoje, paskirstytos atskirų atstovų prie universitetų: 

Vilniaus universitetui .......................................................... 3,000.00 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetui ............................................ 3,000.00 

Suvalkų trikampio lietuviams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose ................... 2,000.00 
Toronto Maironio mokyklos aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientams .................. 975.00 
Toronto Maironio mokyklos 8 skyriaus abiturientams .................................... 150.00 

Iš viso stipendijoms skirta .•••..••.•••.••..•••.•••.•...•••.•••...•.•••.•••..••.•• $24,325.00 

IŠ VISO KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 2005 METAIS PASKYRĖ ................... $183,833.00 

Remkime Kanados lietuvių fondą ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

.„„„„„.1111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario MGS 1 P2 

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

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Realty Tnc. 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 138 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.35% už 30-89 d. term. indėlius 
1.45% už 90-179 d. term. indėlius 
1.55% už 180-269 d. term. ind. 
1.65% už 270-364 d. term. ind. 
2.15% už 1 m. term. indėlius 
2.35% 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 ......... 6.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 4. 75% 
2 metų ...... 4.90% 
3 metų ...... 5.10% 
4 metų ...... 5.10% 
5 metų ...... 5.35% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 5.00% 

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 (TRA VELER'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) ĮLIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., Cl1lrad. i" trečiad. ru> 9 vr. -33J v.p.p.; ketvi'lad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 w 

LN skyriuje - penkta.d. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šešta.d. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

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

-APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc , OLS „ O.UP 

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

TEL: (416) 237-1893 

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, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf.bMll( West Realty Inc. 

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

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\I~~~ 

l:>E"'"T~L C:~~E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416) 763-5677 

RFDM* 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated „_„ ._ 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

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

UTIS Parcels 
4 Dundas St. West, Toronto, ON. MSX l X3 Fax: (416) 233-3042 

guliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių 

Tel: (416)233-4601 

9-0 SPORTAS 
Po neilgo poilsio geriau se

kėsi aptarti likusius einamuosius 
reikalus. Išklausyti pirmininko 
Kazimiero Deksnio, gen. sekre
toriaus Algirdo Bielskaus, iždi
ninkų Alekso Lauraičio/Edžio 
Stravinsko pranešimai, Kanados 
ir JAV LB atstovų Rimo Kuliavo 
ir L.R. Misevičiaus pasisakymai. 
ŠALFASS garbės teismo vardu 
kalbėjęs Rimantas Dirvonis pra
nešė, kad jokių skundų per 
praėjusius metus nebuvo gauta. 
Revizijos komisija sąjungos dar
bą įvertino teigiamai, kaip teigė 
jos vadovas Algis Gudėnas. Buvo 
nagrinėįamas klausimas dėl ofi
cialaus SALFASS Interneto pus
lapio atkūrimo. Buvęs tinklalapis 
www.salfass.com nebepriklauso 
šiai organizacijai, taigi nuspręsta 
išpirkti giminingą pavadinimą 
www.salfass.org, Centro valdyba 
įpareigota išrinkti šio tinklalapio 
aptarnautoją. Sąjungos krepšinio 
komiteto pirmininkas Rimas 
Miečius ir A. Matulevičius kal
bėjo apie Detroite, MI, rengia
mą vaikų krepšinio stovyklą. 

ŠALFASS suvažiavimas 
2005 m. lapkričio 19v d. į 

Klyvlandą, OH, suvažiavo Siau
rės Amerikos lietuvių sporto klu
bų ir ŠALFASS atstovai. Šio me
tinio suvažiavimo darbotvarkėje 
buvo net 15 atskirų punktų-klau
simų diskusijoms ir sprendi
mams. Reikėjo išsirinkti suvažia
vimo prezidiumą ir mandatų ko
misiją. Laurynui R. Misevičiui 
buvo patikėtos pirmininkaujan
čio pareigos. Kadangi teko laukti 
vėluojančių čikagiečių, negalėjo
me iškart priimti praeito suvažia
vimo protokolo ir nustatyti atei
nančių, 2006 metų, varžybų prog
ramos. Belaukiant buvo kalbama 
apie VII-ąsias Pasaulio lietuvių 
žaidynes, kurios praeitų metų va
sarą vyko Vilniuje. Netrukus pa
sirodžius čikagiečiams, patvirti
nome 2005 m. SALFASS suvažia
vimo protokolą ir prasidėjo dis-

Ilgametis ŠALFASS veikėjas 
Algirdas Bielskus savo darbo 
kambaryje Ntr. L.R. Misevičiaus 

kusijos dėl ateinančio sezono 
įvairių sporto ša~,ų varžybų tvar
karaščio. 56-tąją SALFASS meti
nę sporto šveptę ir varžybas pasi
siūlė rengti Cikagos "Lituanica" 
ir "Žalgiris" kartu. Laikas pri
klausys nuo to, kada bus pabaig
tas statyti Pasaulio lietuvių cent
ro Lemonte priestatas, kuriame 
bus įrengtas naujasis sporto salių 
kompleksas. 

Didžiausios dalyvių skaičiu
mi per pastaruosius metus įvai
raus amžiaus jaunųjų lietuvaičių 
krepšinio varžybos š.m. vėlyvą 
pavasarį turėtų būti surengtos 
Toronte. Varžybas organizuos 
"Aušros" sporto klubas. ŠAL
FASS lengvosios atletikos pirme
nybės numatomos gegužės mėn. 
Klyvlande, OH, lauko tenisas -
vasarą Čikagoje. Softbolo - rug
pjūčio mėn. Kanadoje, taip pat ir 
golfo varžybos - rugsėjį Toronte. 
Saudymo varžybos - Hamiltone, 
ON, baltiečių plaukimas - Ka
nadoje. 

Sutvarkius varžybų tvarka
raštį, trumpai pakalbėta apie Pa
nevėžyje vyksiančią IV-ąją Lietu
vos tautinę olimpiadą, kurioje 
kviečiami dalyvauti ir išeivijos 
lietuviai. Daugiausia diskusijų 
susilaukė ŠALFASS iždo ir ne 
pelno siekiančios įstaigos regist
ravimo JAV klausimai. Bet daly
vių jau laukė karšti "tautiniai" 
pietūs viršuje tame pačiame pa
state įsikūrusio lietuviško resto
rano "Gintaras" salėje. 

Vieningai nutarta paremti 
kitų lietuviškų organizacijų JAV 
iniciatyvą prašyti Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų apdovanoti 
aukščiausiu Lietuvos įvertinimu 
- Vytauto Didžiojo ordinu - Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) įkūrėju laikomą,, a.a. prel. 
Mykolą Krupavičių. Į SALFASS 
Ę,arbės narius pakeltas Kęstutis 
Cerkeliūnas. Pirmininkas K. 
Deksnys padėkojo visiems už at
vykimą ir kantrybę, pažymėjo ne
nuilstančio Sąjungos generalinio 
sekretoriaus Algirdo Bielskaus 
darbą, be kurio lietuvių sporto 
klubų bendrijos veikla būtų sun
kiai įsivaizduojama.(Aprašymas 
sutrumpintas. RED.) 

L.R. Misevičius 

Metinio ŠALFASS suvažiavimo dalyviai Klyvlande, OH, 2005 m. lapkričio 19 d. Ntr. Eug. Krikščiūno 

Sidabro laimėtojai 
Lietuvių vaikų krepšinio 

rinktinė "Lithuanian AC" sužai
dė šešerias rungtynes: gruodžio 4 
d. išvykoje nusileido Etobicoke 
"Storm" komandai 28:22, o gruo
džio 13 d. namuose įveikė tą pa
čią komandą rezultatu 38:37. 
Gruodžio 16 d. nugalėjo Guelph 
"Oaks" komandą 29:27; gruodžio 
17 d. pralaimėjo prieš Hamilton 
"Newman Youth" komandą 
31:21 ir tą pačią dieną įveikė 
Cambridge "Centaurs" rinktinę 
49:32; gruodžio 18 d. varžybų 
baigmėje, kurios vyko Brantford, 
ON, lietuviai vėl turėjo pripažinti 
Hamiltono "N ewman Youth" 
stiprios komandos pranašumą 
rezultatu 32:28. Lietuviukai iš sa
vo pirmųjų varžybų laimingi su
grįžo pasipuošę sidabro meda
liais. Tai dar vienas įrodymas, 
kad vienybėje mūsų stiprybė. P.V. 

Pirmoje eilėje iš k.: Mykolas Halpin, Justinas Jareckas, kpt. Paulius 
Putrimas, kpt. Linas Vilkelis, Lukas Kartavičius, Lukas Gabrys; 
antroje eilėje: vyr. treneris Viktoras Juzėnas, Jared Evershed, Aras 
Puodžiūnas, Tauras Zenkevičius, Michael Šinila; trečioje eilėje: 
treneris Jonas Putrimas, vadovas Pranas Vilkelis. Trūksta Rimo 
Rėkaus 

Slidinėjimo pirmenybės 
Šiaurės Amerikos lietuvių kalnų slidinėjimo 

pirmenybės įvyks 2006 IIJ· sausio 17 d. Telluride, 
CO. Kviečiami dalyvauti SALFASS-gai priklausan
tys lietuvių kilmės slidinėtojai. Galutinė dalyvių 
registracija - sausio 15, sekmadienį, 5 v.p.p. Pruns
kių rezidencijoje, 130 High Country Rd., Moun
tain Village (Telluride ), 90. Tel. 970 728-1785; ne
šiojamas 630 726-3337. Cia bus sumokami dalyvio 

ir ŠALFASS mokesčiai. Varžybų pradžia - sausio 
17, antradienį, 10 v.r. Dalyvių apgyvendinimu, 
transportacija bei kitais ūkiškais reikalais rūpinasi 
Jurgita Travel agentūra, 5078 Archer Ave., Chi
cago, IL, 60632; tel. 773 582-8882; faksas 773 585-
9623; el.paštas: jur~ita@earthlink.net. Išsamesnę 
informaciją gauna SALFASS sporto klubai, slidi
nėjimo puoselėtojai iJ paskutiniųjų 3 metų da
lyviai. SALFASS centro valdyba 

ir Slidinėjimo komitetas 



SKAUTŲ VEIKLA -----

• LSS vadovybės rinkimų 
dalyviai su rinkimų prezidiumo 
biuleteniu nr. 3 gavo kandidatų 
sąrašus ir trumpas jų biografijas, 
LSS vadovybės 2003-2005 veik
los apžvalgą, dalyvių pasisaky
mus, nurodymus balsuotojams ir 
balsavimo lapus su vokais. Pabal
savus lapus grąžinti šiuo adresu: 
s. Edvardas Andriušis, 58 Romi
ga Ln., Palos Park, IL, 60464, 
USA. Balsų skaičiavimas įvyks 
sausio 28 d., 2 v.p.p. Skautų ar
chyvo patalpose, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. 

• "Romuvos" stovyklavietės 
valdyba dėkoja v.s. Feliksui Mac
kui už $400 auką ir visiems auko
toj ams, kurie mus parėmė 2005 
m. Mūsų stovyklavietė gyvuoja ir 

gyvuos jums ją dosniai remiant. 
• Sueigos vėl prasideda sau

sio 14 d. po Maironio mokyklos 
pamokų. 

• Skautų Vasario 16-tosios 
Mišios ir iškilminga sueiga įvyks 
vasario 5 d. Anapilio salėje. Visi 
renkasi 9 val. ryto tvarkingai uni
formuoti. 

• Tėveliai, kurie neturi 2006-
tų metų veiklos tvarkaraščio, pra
šomi kreiptis į Darių Sandą arba 
Iloną Tarvydienę po Maironio 
mokyklos pamokų sausio 14 d. 
Yra labai svarbu, kad jūsų vaiku
čiai nepraleistų sueigų, nes daly
vavimas stiprina jų skautišką 
veiklą ir mokslą. Taip pat dalyva
vimas reiškia, kad galėsite sto
vyklauti vasaros stovykloje. Inf. 

Stovykloje "Romuva-2005" prityrusių skaučių dr-vė su vadove v.sk. 
V. Lemon (kairėje su gairele) Ntr. R.R. Otto 

Pašnekesys prieplaukoje prie laivų namelio "Romuva-2005" stovyk
loje Ntr. R.R. Otto 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
ĮLIETUVA - visuomet 1:eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės! 

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

lbronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. 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 Jei. 905-306-9563 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 

Rikis Punkris 
REALTOR 

HomeLife 
Experience Realty Inc. 

Ieškote pirkti? 

•Padedu nuomininkams tapti 
savininkais. 

• Paai~~nsiu, _k:;iip pradėti, 
padesm nusipirkt!. 

Skambinkite: 905 896-1177 
Tinklalapis: www.rickpunkris.com 
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;&CJAUNIMO ZODIS 

Toronto lietuvių slaugos namuose "Labdara" gruodžio 11 d. senelius Kalėdų proga linksmino 
Toronto jaunimo ansamblio "Gintaras" šokėjai Ntr. L. Vytės-Szwarc 

"Ecos de Lituania" gavo premiją 
Lietuviškai radijo programai 

"Ecos de Lituania" ("Lietuvos 
aidai") praeitų metų spalio 12 d. 
Mar del Platos mieste buvo įteik
ta "Auksinio švyturio" ("Faro de 
Oro") premija už geriausią kita
taučių 2005 metų Argentinos ra
dijo programą. 

Sventė įvyko "Teatro radio 
City" 2,000 žiūrovų akivaizdoje. 
Lietuviška radijo valandėlė tokią 
premiją gavo pirmą kartą. Nuo 
2003 metų prasidėjo naujas 
"Ecos de Lituania" tarpsnis, ku
riam lemiamos įtakos turėjo jau
nas jos vedėjas Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis. 

Pastarasis žiūrovams sakė: 
"Šita premija yra mano ir mano 
tėvų premija, kadangi jie visus 
praeitus metus dirbo ir išlaikė 
"Ecos de Lituania", kai aš buvau 
Vasario 16-osios gimnazijoje. To-

Su Naujaisiais 

dėl esu labai laimingas ir paten
kintas. 

"Ecos de Lituania" kolek
tyvą sudaro: Fabian Meschini, 
Isabel Kalvelytė Fourment, Juan 
Jose Fourment, Mirta Cecys, Va
lentina Bukauskas, Raul Petro
nis, Pedro Glemža, Alfonso Mar
kus, Juan Klimaitis, Ana Seme
nas, Alexis Grizska, Stella Maris 
Barba, Sebastian Bunklauskis ir 
programos vedėjas Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis. 

Šitas pavadinimas yra labai 
svarbus Argentinos lietuvių 
bendruomenei. Ceferino Iujne
vich Juknevičius 25 metus vedė 
"Ecos de Lituania". Visi jį labai 
maloniai prisimena, tačiau aš ne
norėčiau būti lyginamas su juo. 
Jis yra vienintelis ir nepakartoja
mas - kito tokio kaip Ceferino 
niekada nebebus. Aš esu jaunas 

Po ramybės sparnu 

Sapnų žiedas kai 

skleisis, 

Žvaigždės Žemei 

kanos: 

Kaip palaimą jos neš 

Ir sakys: 

- Su laimingais! 

- Naujaisiais! 

Į kiekvienus namus 

Savo spindulį šviesų, 

- Su Naujaisiais! 

Vilties varpą siūbuos 

Laiko rankos galingos, 

Širdis širdžiai kanos: 

- Su Naujaisiais! 

- Laimingais! 

ZITA ČEPULYTĖ 

ir turiu savų naujų idėjų, bet be
sąlygiškai sutinku su Ceferino 
idėja - kuo ilgiau išlaikyti radiją 
ir informuoti visus gyventojus 
apie mūsų Tėvynę Lietuvą". 

Šiuo metu laidos galima 
klausytis ir internetu adresu: 
www.ecosdelituania.com. Kiek
vieną pirmadienį nuo 00 iki 02 
val. nakties girdėsite ją, o laidos 
kartojimai vyksta sekmadieniais 
nuo 5 iki 7 val. vakaro (Lietuvos 
laiku). 2005 m. valandėlė buvo 
transliuojama iki gruodžio 18 d., 
o šiemet ji prasidės nuo kovo 
mėnesio. 

Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis, 

Lietuviškos radijo valandėlės 
"ECOS DE LITUANIA" vedėjas 
(ecosdelituania@yahoo.com. ar), 
ALJS Krašto valdybos pirmininkas 
(kalvelisjif@hotmail.com), ALJS 
stovyklos organizatorius 

Kai liepsnelė ir ramybė kalba ••• 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5GI Tel.: 4 16-889-553 J 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4, 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2, 78 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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. 

Premija prof. V. Aurylai 
Lietuvių rašytojų dr-jos 2005 

m. literatūrinė premija paskirta 
prof. V. Aurylai, gyvenančiam Vil
niuje, už jo paruošimą ir sureda
gavimą lietuvių išeivijos dviejų to
mų knygos Lietuvių egzodo vaikų ir 
jaunimo literatūra. (l tomas 638 
psl., 56 autoriai; 11 tomas 534 psl., 
55 autoriai). Premijos komisija: dr. 
Alfonsas Sešplaukis, Anatolijus 
Kairys ir Juozas Končius. Knygos 
mecenatas - Amerikos lietuvių 
fondas. Prof. Vincas Auryla yra 
Vilniaus pedagoginio universiteto 
Lietuvių kalbos ir literatūros me
todikos katedros profesorius, pa
rašęs straipsnių ir knygų lietuvių 
vaikų tematika. Apie premijos pa
skyrimą rašo Lietuvių rašytojų 
draugijos 2005 m. bendraraštis. 

Inf. 
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BUVUSIAM VALDYBOS NARIUI 

A t A 
HENRIKUISUKAUSKUI 

mirus, jo žmoną LIUDMILĄ su šeima nuošir
džiausiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo 
valdyba ir nariai 

A t A 
DALIAI SONDIENEI 

staiga mirus, liūdesio valandą jos vyrą RIMVY
DĄ, sūnų DARIŲ ir dukrą JŪRĄ nuoširdžiai 
užjaučiame-

Toronto lietuvių pensininkų klubo 
valdyba ir nariai 

IŠKELIAVUSIAM AMŽINYBĖN 
2005 m. gruodžio 13 d. Cincinnati, Ohio, savo 

žemiškąją 82 metų kelionę pabaigė ir Viešpaties 
ramybėje ilsėtis išėjo mūsų mylimas vyras, tėvas, 

brolis, uošvis ir tėvukas 

A t A 

dcEDMUNDASLENKAUSKAS 
Gimė 1923 m. rugpjūčio 19 d. Plungėje, Že

maitijoje; medicinos studijas pradėjo Vytauto Didžio
jo universitete Kaune, Lietuvoje. Pasitraukęs į Vokie
tiją, studijas tęsė ir 1948 m. baigė Heidelbergo uni
versitetą. Persikėlęs į JAV, įgijo teises praktikuoti me
diciną Ohio ir Kalifornijos valstijose. 4 metus buvo 
JAV kariuomenės karininkas, kapitonas. Gyveno Či
kagoje, Klyvlande ir Cincinnati. Case Westem Reser
ve universiteto ligoninėje Cleveland, Ohio, buvo kli
nikinis profesorius, specializavosi ausies mikrochirur
gijoje, otorinolaringologijoje , turėjo privačią praktiką. 
Išėjęs į pensiją, persikėlė į Cincinnati. Net pensijoje 
būdamas, tęsė mokslinius darbus, skaitė paskaitas 
tarptautinėse konferencijose, įsigijo 3 Amerikos 
patentus klausos atstatymo srityje. 

Aktyviai veikė Lietuvių bendruomenėje, buvo 
Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo narys, JAV LB 
tarybos prezidiumų vicepirmininkas, JAV LB Klyvlan
do apylinkės narys. Buvo aktyvus Pasaulio lietuvių gy
dytojų sąjungos narys ir Ohio Lietuvių gydytojų drau
gijos pirmininkas. Mokslo ir kūrybos simpoziumų 
(1973 ir 1985) mokslinių programų vadovas. Buvo 
Lietuvių fondo tarybos narys ir PLB fondo ilgametis 
direktorius. Priklausė ir rėmė įvairias lietuviškas or
ganizacijas, Valdovų rūmų atstatymą Vilniuje. 

Giliame liūdesyje liko žmona Milda (Gulbins
kaitė ); jų dukros Viktorija, Nijolė ir dr. Sigutė, žentai 
Kęstutis Slotkus ir Jonas Matulaitis, vaikaičiai Nerija, 
Ilona, Dainius, Indrė ir Gytis; sesuo dr. Alicija (Len
kauskaitė) ir Adolfas Ruibiai, jų dukra dr. Vitalija ir 
Alvydas Vasaičiai, jų šeima; giminės, draugai, pažįsta
mi Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, gruo
džio 18, nuo 4 iki 7 val. vakaro Geo. H. Rohde and San 
Funeral Home, 3183 Linwood Ave., Cincinnati OH 
45208, tel. 513-321-0404. Laidotuvių Mišios buvo au
kojamos pirmadienį, gruodžio 19 d., 10 val. ryto St. 
Mary parapijos šventovėje, 2853 Erie Ave., Cincinnati 
OH 45208, tel. 513-321-1207. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus min
timis ir malda prisiminti a.a. Edmundą. Norintieji jo 
atminimą įamžinti gali aukoti Lietuvių fondui (Lith
uanian Foundation, 14911127th Street, Lemont IL 
60439) arba "Saulutei" (Sunlight Orphan Aid, 414 
Freehauf Street., Lemont IL 60439) 

Liūdinti šeima 

l AUKOS l 
A.a. Dalios Sondienės atmi

nimui pagerbti skautų stovyklai 
"Romuva" aukojo: $100 - K.O. 
Asevičiai; $75 - T.B. Stanuliai; 
$50 - J.D. Didžbaliai, Y.O. Naru
šiai, AI Pace (Pacevičius), M. Va
ladka, L. Žyžytė-LeBlanc; $40 -
V. Paulionis, K.R. Poškai, J.D. 
Valaitis, l.H. Wilkinson; $30- O. 
Jurėnaitė-Polyak, O. Stanevičiū
tė; $25 - B.A. Abromaičiai, H. V. 
Žižys; $20 - K.J. Batūros, J. 
Fleet, D.L. Garbaliauskai, G.S. 
Jurėnai, R.J. Karasiejai, D. Ker
šienė, E. Krasauskas, V. Kulnys, 
l.R. Paškauskai, D. Paškus, E.Y. 
Puodžiukai, M.R. Rusinai, P.B. 
Sapliai, E. Simonavičienė, l. Sun
gailienė, M. Tamulaitienė, l. Tar
vydienė, L.E. Taylor, J.J. Yčai; 
$10 - V. Balsevičius, l. Petraus
kienė, B. Tumulionienė, M. Vait
kienė. Aukas surinko: B. Kaz
lauskaitė, D. Keršienė, M. Povi
laitienė. 

Našlaičių kaimui Vaiko tėviš
kės namai kalėdinę auką atsiuntė: 
$500 - Birutė Liškauskienė, 
Burlington, ON; $100 - Irena 
Nacevičienė, Toronto, ON. Nuo
širdžiai dėkoja - KLK moterų 

dr-jos centro valdyba 
Tremtinių grįžimo fondui au

kojo: $400 -1. Jakowich, Toron
to, ON; $120 - V. i! S. Dailydės, 
BC; $100- St. ir A. Zaldokai, BC, 
J. ir S. Sinkevičiai, Mississauga, 
ON. Aukotojams nuoširdžiai dė
koja - KLK moterų dr-jos centro 

valdyba 

A t A 
JUOZAS 

JONAITIS 
mirė 2005 m. gruodžio 22 d. 
Sudbury, ON, Laurentian 
ligoninėje. Anksčiau mirė jo 
žmona Jadvyga (1991 m.), 
tėvai Pranas ir Tuodora, bro
lis ir sesuo. Liko sūnėnai ir 
dukterėčios. Buvo pašarvo
tas Jackson & Bamard lai
dotuvių namuose, lankymas 
vyko 7 v.v. - 9 v.v. Laidotu
vių Mišios buvo aukojamos 
gruodžio 24 d. ŠV. Kazimiero 
šventovėje, Sudbury. Palai
dotas Sudbury "Civic" kapi
nėse. Draugai kviečiami jo 
atminimui paaukoti savo 
pasirinktai labdaros organi
zacijai. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

A t A 
PETRUI ČESNULIUI 

mirus, 
netekties paliestas dukras -AUDRĄ ir KRISTINĄ 

su šeimomis, gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga išeivijoje 

MIRTIES METINĖS 
Maloniai kviečiame visus pažįstamus dalyvauti 

mūsų Mamos 

a.a. STASĖS ŠTUIKIENĖS 
mirties metinių šv. Mišiose, kurios įvyks 2006 m. 

sausio 14, šeštadienį, 9 v.r. Lietuvos kankinių švento

vėje, Anapilyje. Tuip pat prašome po pamaldų parapi

jos salėje papusryčiauti. 

Kazė, Aldona, Neris 

A t A 
ALGIUI TRUMPICKUI, 

buvusiam "Talkos" lietuvių kredito kooperatyvo 

Kredito komiteto sekretoriui (1972-1978), mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai MILDAI ir 

visiems kitiems, liūdesio prislėgtiems giminėms -

Talka lietuvių kredito kooperatyvo valdyba, 
Kredito komitetas ir tarnautojai 

PADĖKA 
A t A 

ANELĖ IVANAUSKIENĖ, 
mūsų mylima mamytė, močiutė, promočiutė, mirė 
2005 m. gruodžio 3 d. Palaidota gruodžio 6 d. Šv. 

Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, ON. 

Esame nuoširdžiai dėkingi visiems artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems paskutinėje 
velionies Anelės žemiškoje kelionėje. Dėkojame už 
pareikštus užuojautos žodžius, maldas, užsakytas 
Mišias ir gėles; už aukas Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems vaikučiams Lietuvoje. Ypatingą padėką reiš
kiame kun. V. Staškevičiui už maldas prie karsto, prel. 
J. Staškevičiui, klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, 
ir prel. E. Putrimui už atnašautas Mišias. Dėkojame 
Vytui Mašalui ir Lilijai Turūtaitei už nuostabų giedoji
mą Mišių metu. Su dėkingumu -

Eimutis ir Nijolė su šeimomis 

(nuo 1919 metų) 
A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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



l TORONTO l 
KLB Toronto apylinkės tary

ba buvo išrinkta 2005 m. lapkričio 
13 d. Turybos rinkimus sėkmingai 
vedė F. Mockus. Gruodžio 6 d. 
naujoji taryba susirinko posėdžiui, 
kuriam pirmininkavo J. Kuraitė
Lasienė. Apylinkės valdybos sek
retorei V. Ruškienei perskaičius 
praeito susirinkimo protokolą, vy
ko valdybos narių pranešimai. Pir
mininkė D. Garbaliauskienė pa
pasakojo apie ryšius su veikian
čiomis organizacijomis, apie bu
vusius renginius. Pasidžiaugta ge
ra finansine būkle. Apie Turybos 
rinkimus papasakojo F. Mockus 
pažymėdamas, kad viskas vyko 
sklandžiai. Tarybos nariai pagei
davo, kad Tarybos susirinkimai 
vyktų du kartus per metus. Pasiū
lymas balsų dauguma buvo priim
tas. Taip pat buvo nutarta, kad 
apylinkės valdybą sudarys 7 nar
iai. V. Kulnys pasiūlė, kad Vasario 
16-tosios ir Kovo 11-tosios minėji
mus rengtų Bendruomenė, o ne 
politinės partijos. Į valdybą išrink
ti: D. Botyrienė, D. Garbaliaus
kienė, B. Jurienė, l. Makariūnai
tė, D. Mašanauskaitė, V. Šilinin
kas, D. Sonda. V. Šilininkui pasi
traukus, jo vieton įėjo L. Šlyka. 
Pirmininke buvo perrinkta D. 
Garbaliauskienė, o vicepirminin
ku ir toliau lieka kuo. A. Simana
vičius, OFM. Valdyba labai pajau
nėjo. B.St. 

Slaugos namai "Labdara" 
jau antrus metus iš eilės buvo 
Sveikatos ministerijos teigiamai 
įvertinti, visi valdžios nustatyti rei
kalavimai buvo įvykdyti. Kartą 
per metus (arba dažniau, jeigu 
ministerija randa reikalą), slaugos 
namus aplanko inspektorius, apie 
kurio atvykimą nebūna tarnauto
jams pranešta. Valdžios atstovas 
gali ateiti bet kurią dieną, bet ku
riuo laiku, aplanko visus skyrius, 
peržiūri įnamių bylas, tikrina ati
tinkamą vaistų teikimą, sveiką 
maisto teikimą, įnamių pasitenki
nimą maistu ir programa. Tikrina
ma temperatūra šaldytuvuose, 
reikmenų pakankamumas, švaros 
išlaikymas, valymo produktų san
dėliavimas. Peržiūrimi šeimų ir 
įnamių tarybos ir visų komitetų 
protokolai. Apklausinėjami įna
miai, tarnautojai, šeimos nariai ir 
savanoriai. Revizijoje atsižvelgia
ma į daugiau kaip 3000 punktų. 
Jeigu net vienas iš jų neatitinka 
reikalavimų, slaugos namams tei
kiamas perspėjimas, ir trūkumas 
turi būti tuojau atitaisytas. Tokių 
trūkumų "Labdaroje" nebuvo už
tikta. Kai kuriuose slaugos na
muose randama daugiau kaip 100 
nusižengimų. Inspektorė užbaigė 
savo vizitą pagirdama "Labdarą" 

ir teigdama, jog tai idealūs slau
gos namai. Esame labai dėkingi 
visiems tarnautojams už jų pa
stangas, kurios padėjo pasiekti 
tokį paslaugų lygį. 

"Labdaros" vadovybė 

A.a. Irenos Morkūnienės at
minimui pagerbti prel. E. Putrimo 
užsienio lietuvių sielovados veik
lai aukojo: $150 - R. Leparskas; 
$100- D.R. Puteriai, R.R. Smols
kiai; $50 - J.P. Barakauskai, E. 
Bersėnienė, Z.V. Cers, A. Čiau
čionas, V.K.P. Gapučiai, M. Lauri
navičienė, R. Stravinskaitė; $40 -
~.S. Petrylos, S.M. Putrimai, AR. 
Zilinskai, L.Y. Zubrickai; $30 -A. 
Gaputis-Hakala; $25 - B. Čepai
tienė, A. Ledienė, J.V. Margiai, 
R.A. Sapliai, Z.J. Stravinskai, E.R. 
Stravinskai; $20 - K.A. Ambro
zaičiai, N. Banelienė, l.L. Bazi
liauskai, D. Baziliauskienė, B.V. 
Biretos, E.R. Birgiolai, T. Cal
houn, K. Dambaras, VA Gulbinai, 
R.M. Jaglowitz, J.T. Kiškūnai, 
L.R. Kuliavai, E. Medri, l. Petku
vienė, S.V. Piečaičiai, A.M. Prane
vičiai, M.R. Rusinai, V. Skukaus
kas, A.L. Smolskiai, Y.A. Stanevi
čiai, G. Stankutė, J.G. Stasiulevi
čiai. A.A. Vaičiūnai, D. Vaidilie
nė; $15 - G.l. Ross; $10 - A.V. 
Dubickai, D. Gaputis-Hakala, P. 
Meiklejohn, J. Morkūnas, L. Mu
rauskienė, V.V. Nausėdai, E.J. 
Putrimai. Iš viso - $1,605. 

A.a. Juozo Rovo atminimui 
prel. E. Putrimo globojamam 
Dvasinės pagalbos jaunimo cent
rui Klaipėdoje aukojo: $100 - B. 
Kazlauskaitė, AB. Stankaičiai, 
V.V. Valiuliai; $50 - E. Dobber
stein; $35 - T.B. Stanuliai; $25 -
R. Celejewski, J.Z. Dabrowski, 
A.L. Rudaičiai, dr. J. ir A. Sungai
los; $20 - S. Aušrotienė, D. Bar
kauskienė, M. Besąsparienė, D. 
Besąsparytė, l. Kaliukevičienė, 
Y.l. Pečiuliai, A. Petkevičienė, M. 
Povilaitienė, R.M. Rusinai, A. Sa
gevičius, R. Simonaitienė, A.N. 
Simonavičiai, G. Stankutė, E.R. 
Stravinskai, J. Valiulienė, A. Zub
rickas; $10 - V. Dimskienė; $5 - K. 
Buožis. Iš viso - $820. 

A.a. Vytauto Aušroto atmini
mui, prel. E. Putrimo globoja
mam Dvasinės pagalbos jaunimo 
centrui Klaipėdoje aukojo: $150 -
P. Dalinda; $100 - D.G. Sakai, 
Y.A. Lenauskai, P. Kuras; $50 - J. 
Variakojienė, M.B. Kušlikiai; $40 
- dr. O. ir J. Gustainiai; $30 - K.J. 
Batūros; $25 - Ž.V. Vaičiūnai, l. 
Liškauskienė; $20 - J. Valiukienė, 
A. Šalvaitytė, M.A. Pranevičiai, 
A. Petkevičienė, A.A. Kilinskai, 
D.L. Garbaliauskai, V. Borisevi
čius; $15 - G. Bijūnienė; $10 -
A.S. Zimnickai. Iš viso - $835. 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS: 
> iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas 
> tvirtinu vertimus savo antspaudu ir parašu 

Skambinti 

DALIAI MILMANTAS - 416 237-0568 

AKREDITUOTA vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

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

Pensininkams -1 0% 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 
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KLF ŽINIOS 

Kanados lietuvių fondo val
dybos posėdis įvyko 2005 m. 
gruodžio 12 d. Sekretoriaujant 
Ričardui Kalendrai, išklausytas 
pirm. Algio Nausėda praneši
mas. Išsiųstas Turybos bei Valdy
bos pirmininkų bendras laiškas 
visiems Fondo nariams, patvir
tinta ižd. Violetos Jonušonienės 
pateikta išlaidų nuo paskutinio 
posėdžio spalio 18 d. apyskaita. 
Pristatyta Fondo administra
toriaus Leono Baziliausko gauta 
korespondencija. Einamuose rei
kaluose priimtas naujas Fondo 
užrašas, kurį suprojektavo Akvilė 
Minkevičienė. Užrašas bus nau
dojamas nuo š.m. sausio mėn. 
Tėviškės žiburių skelbimuose, ku
rių pakeisti tekstai buvo Valdy
bos patvirtinti. Valdyba paskyrė 
$1,000 Kanados lietuvių žur
nalistų sajungai išleisti Broniaus 
Stundžios knygai Jūros suvilioti. 
Pakalbėta apie ruošiamą Fondo 
leidinėlį, kurį numatoma baigti 
iki kovo mėn. pabaigos. Lei
dinėlio tikslas - supažindinti Ka
nados lietuvius su Fondo tikslais, 
organizacija, veikla, ir t.t. Kitas 
Valdybos posėdis - 2006 m. sau
sio 30, pirmadienį. Inf. 

Kariuomenės šventės Toronte minėjimo rengėjai-jos su Lietuvos 
karininkais, atvykusiais iš Camp Borden į Toronto Lietuvių Na
mus, kur minėjimas įvyko lapkričio 27 d. Ntr. K. Sendos 

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

A.a. Henrikui Sukauskui 
mirus, užjausdama jo žmoną 
Liudmilą, dukrą ir sūnus, Ona 
Juodikienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $20. v 

A.a. Petrui Cesnuliui mirus, 
užjausdami dukras Audrą ir Kris
tiną su šeimomis, Audra Varan
kaitė ir vyras Edis Bortnikai Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Petrui Česnuliui mirus, 
užjausdami dukras Audrą ir Kris
tiną su šeimomis, Prima ir Bro
nius Sapliai Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

A.a. Antaninai Leparskienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
dukrą Ireną Dainorienę, sūnus 
Romą ir Viktorą, seseris ir bro
lius bei kitus artimuosius, jos at
minimui Kazys ir Vilma Gapučiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $25. 

Silvija Radvilienė iš Čikagos 
savo mamos ir močiutės a.a. Joa
nos Budnikienės atminimui, šv. 
Kalėdų proga Tėviškės žiburių 
leidybą parėmė $100 (JAV) auka. 
Leidėjai dėkingi už paramą. 

Lietuvių kredito kooperaty
vas TALKA Tėviškės žiburiams 
paskyrė $2,000, palinkėdamas 
sėkmės spaudos darbuose. Lei
dėjai dėkoja už stambią auką. 

Amerikos lietuvių fondas, 
šv. Kalėdų proga sveikindamas 
Tėviškės žiburius, dėkodamas už 
Fondo pristatymą visuomenei, 
linkėdamas gerų ateinančių me
tų, parėmė mūsų savaitraštį 
$4,000 (JAV) auka. Leidėjai dė
koja už paramą savai spaudai 
išlaikyti. 

Vladas ir Petra J ankaičiai 
švenčių proga Tėviškės žiburiams 
aukojo $250. 

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventės minėjimas lapkričio 
27, sekmadienį Toronto Lietuvių 
Namuose buvo surengtas Vlado 
Pūtvio šaulių kuopos, vadovauja
mos Vytauto Pečiulio. Programos 
pranešėja - Regina Bačiauskienė. 

Pradėta vėliavų įnešimu ir 
Kanados himnu. Po to pagerbti 
žuvę Lietuvos kariai savanoriai. 
Invokaciją perskaitė šaulių kuo
pos dvasios vadas prel. J. Staške
vičius. Pradinį žodį tarė kuopos 
vadas V. Pečiulis. Lietuvos gen. 
garbės konsulas Liudas Matukas 
sveikino svečius Lietuvos kari
ninkus ir visus susirinkusius. 
KLB krašto valdybos pirm. Rūta 
Žilinskienė savo sveikinime pasi
džiaugė svečiais ir šventės rengė
jais. Įdomų pranešimą skaitš Lie
tuvos brigados generolas Ceslo
vas Jezerskas, atvykęs iš Camp 
Borden. Jis nušvietė kaip kūrėsi 
dabartinė Lietuvos kariuomenė. 
Tuo metu jis buvo pirmas "Gele
žinio vilko" brigados vadas ir pa
tyrė pirmuosius sunkumus. Po jo 
kalbėjo plk. Arūnas Dudavičius, 
Lietuvos karo akademijos virši
ninko pavaduotojas. Jis paaiški
no apie kariūnų akademiją, ku
rioje ruošiami karininkai. Savo 
išgyvenimus papasakojo vyr. ltn. 
Marius Steponavičius iš Panevė
žio. Jam teko tarnauti pusę metų 
Irake, pažinti tą kraštą, daug pa-

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo Tėviškės žibu
riams: $50 - Irena ir Antanas 
Ambraškos, Phoenix, AZ; $25 -
K.E. Gapučiai, Bothwell, ON; 
$20 - Marija Rybienė ir vaikai, 
Silvija, Arūnas, Danielius ir An
tanas Staškevičiai, St. J ean, QC, 
Kristina Žutautienė ir sūnūs, Vy
tautas Mantvilas; $10 - Boni
facas Sriubiškis, Jonas Gelažius. 

Paieškojimas 
Ieškomas Alex N emirovich, 

gyvenęs 420 Queen St.W., Toron
to, ON. Paskutiniai jo laiškai 
gauti 1945-48 m. Rašyti į Lietu
vą: Beleckij Baris, Lenktoji g. 42, 
bt. 2, Vilnius, Lithuania. 

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

1'Ž l.eidėjai 

šaukiamas 2006 m. sausio 18, trečiadienj, 1 v.p.p., 
"Vilnius Manor" pensininkų namuose, 111-čiame aukšte, 

1700 Bloor St.W, Toronto 

REGISTRACIJA nuo 12 val. 

DARBOTVARKĖ: 
1 . Susirinkimo atidarymas 
2. Prezidiumo sudarymas: 

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

3. Vilniaus rūmų superintendento samdymas-
valdybos pranešimas 

4. Diskusijos dėl pranešimų 
5. Balsavimas 
6. Susirinkimo uždarymas T..L.P.K. NARIAI 

simokyti bei pamatyti šalį, kur 
nėra vienybės. Apie sveikatos 
priežiūrą kalbėjo ltn. Džeralda 
Silinytė, karo medicinos karių 
sveikatos priežiūros organizato
rė, daug padedanti kariškių tar
nyboje. Laivo "Kuršis" kapitono 
pavaduotojas vyr.ltn. Egidijus 
Oleškevičius trumpai supažindi
no su jūros apsaugos tarnyba. 
Vyr.ltn. Dimitrijus Ralf, oro erd
vės kontrolės centro atpažinimo 
karininkas, tarnaujantis Karmė
lavos oro uoste, supažindino su 
centro darbu. 

Po visų įdomių kalbų nuošir
džiai paplota, atsistojimu pa
gerbtos ir išneštos vėliavos. Po 
trumpos pertraukėlės vyko meni
nė dalis, pradėta "Aro" daino
mis, vadovaujant muz. Lilijai Tu
rūtaitei. Po penkių dainų prisidė
jo kapela "Sūduva" su vadovu 
Vitu Balyta. Jie (trys akordeonai, 
armonika, smuikas ir būgnas) 
labai gražiai pagrojo, prie jų dar 
prisijungė "Aras", moterų grupė, 
ir susidarė įspūdingas ansamblis. 

Minėjimo dalyviai džiaugėsi 
ir plojo už tokį gražų dainavimą 
ir puikią muziką. Pabaigai visi 
sugiedojo Tautos himną. Žodį 
tarė KLB Toronto apylinkės 
pirm. D. Garbaliauskienė. Gre
timoj salėj pasivaišinta šaulių 
kuopos moterų paruoštais už
kandžiais. F.M. 

Kalėdinius sveikinimus elek
troniniu ir paprastu paštu šven
čių laikotarpiu Tėviškės žiburių 
redakcijai atsiuntė mūsų bendra
darbiai, rėmėjai ir spaudos bičiu
liai: kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, Lietuvių grįžimo į tėvynę in
:(,ormacijos centras - LGTIC (dr. 
Zilvinas Beliauskas), viešoji įstai
ga "Chorolas" (vad. Laimondas 
Ablingis ), Amerikos lietuvio prie
do Rytų pakrantė (Eugenija Fe
dosejeva), Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Lietuvos miško savi
ninkų draugija (pirmininkas 
Algis Gaižutis), Anastazijos ir 
Aptano Tamošaičių galerijos 
"Zidinys" vedėja L. Lukoševičie
nė, Silvija Radvilienė iš Orland 
Park, IL, ir kt. 

Atitaisymas. TZ 51-52 nr., 4 
psl. eilėraščio autorius yra Juozas 
Budrys, ne Jonas. Už klaidą atsi
prašome. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 

~oKJ;Į~~~E~TD +--
255a Danforth Ave. Toronto M4C 1 L3 

BILIETAI Į LIETUVĄ! 

ŽEMIAUSIOS KAINOS! 

SKAMBINKITE VIOLETAI 

416-690-4922 
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Anapilio žinios 

• Kalėdų švenčių proga svei
kino visus parapijiečius ir visų 
mūsų aptarnaujamų apylinkių 
lietuvius šie lietuviai vyskupai: 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, vysk. 
Juozas Preikšas, vysk. Juozas Ma
tulaitis, vysk. Rimantas Norvila, 
vysk. Juozas Žemaitis, MIC, vysk. 
Eugenijus Bartulis, vysk. Jonas 
Ivanauskas ir vysk. Jonas Kau
neckas. 

•Naujųjų metų proga mūsų 
parapijas sveikina Vilniaus arkivys
kupas Audrys kardinolas Bačkis. 

• Gruodžio 21, trečiadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės pa
laidotas paskutiniuoju metu Wa
saga Beach mieste gyvenęs, buvęs 
hamiltonietis a.a. dail. Algirdas 
Trumpickas, 73 m. amžiaus. 

• Gruodžio 21, trečiadienį, 
palaidotas a.a. Kazimieras But
kus, 84 m. amžiaus. 

• Lietuvos kankinių šven
tovėje Kūčių naktį prieš Bernelių 
Mišias ir jų metu giedojo Dei
mantės Grigutienės vadovaujami 
"Gintarėliai" ir parapijos choras. 
Kalėdinėse 9.30 v.r. Mišiose gie
dojo Valdo Ramanausko vado
vaujami "Angeliukai", o 11 v.r. 
Mišiose - Deimantės Grigutienės 
vadovaujamas parapijos choras. 

• Praeitais 2005 metais Lie
tuvos kankinių šventovėje pa
krikštyti 5 kūdikiai, Pirmąją Ko
muniją priėmė 3 vaikučiai, Su
tvirtinimo sakramentą - 8 jau
nuoliai, palaidoti 37 (25 iš jų -
mūsų parapijiečiai). 

• Sausio 6 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lie
tuvos kankinių šventovėje Mišios 
bus ir vakare 7 valandą, o po Mi
šių - Šventoji valanda prie išsta
tyto Švenčiausiojo. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
sausio-vasario laidą platina A. 
Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje. 

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $60 aukojo La
pavičių šeima. 

Kun. A. Lipniūno Jaunimo 
kultūros centrui aukojo: $100 -
V. Poškaitis; $50 - H. Adomonis 
(a.a. Onos Adomonienės mirties 
metinių proga); $40 - Lapavičių 
šeima. 

Vilniaus mokyklai "Lietuvių 
namai" $50 aukojo A. Sagevičius. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - J.V. Margis; $200 
-J.D. Didžbaliai; $100- O. Skre
būnienė, l. J akowich, E. Pūkienė, 
L. V. Pevcevičiai, R. Kurpeikis, l. 
Kymantienė (mirusių artimųjų 
atminimui); $50-J.E. Ivanauskai. 

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $500 aukojo Z. 
Vaičeliūnienė (Vaičeliūnų a.a. 
Juozo XIII mirties metinių, a.a. 
Alekso Vili mirties metinių ir 
Arūno III mirties metinių proga). 

Sudbury lietuvių apylinkėje 
Tikinčiajai Lietuvai surinkta 
$560. Stambesnes sumas aukojo: 
$100 - M. Venskuvienė, J.B. 
Stankai, A. A. Rukšiai; $50 - K. 
Šviežikas, L. Kulnys, S. Petrėnienė. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Prisikėlimo parapijoj dir

bantys pranciškonai sveikina pa
rapijiečius, parapijos ir pranciš
konų geradarius bei visus lietu
vius su Naujais metais linkėdami 
Dievo palaimos. Kalėdų ir Naujų 
metų proga parapiją ir joje dir
bančius kunigus sveikino vysk. P. 
Baltakis, OFM, pranciškonų pro
vincijolas B. Jurčys, OFM, ir dau
gelis parapijiečių. 

• Kalėdų naktį prieš Berne
lių Mišias koncertą atliko, Bet
liejų pavaizdavo ir per Mišias gie
dojo parapijos jaunimo choras, 
suaugusių choras, sol. Arūnas 
Radtke, smuikininkė Rūta Mel
kienė, jaunieji solistai S. Puo
džiūnaitė, A. Puodžiūnas, J. Kriš
čiūnaitė, V. Radtke ir Mišių dalių 
giedotoja R. Radžiūnaitė. Šven
čių muziką parinko, chorams va
dovavo, solistus paruošė ir jiems 
akompanavo parapijos muzikos 
vadovės D. Viskontienė, D. 
Radtke ir sol. A. Puodžiūnienė. 

• KLKM dr-jos narės pa
ruošė kavą ir pyragus, kuriais pa
vaišino visus parapijiečius ir sve
čius po Bernelių Mišių, o J.B. 
Greičiūnai aptarnavo visus kava 
Kalėdų ir Naujųjų metų dieną. 

• Antrą Kalėdų dieną para
pijos salėj įvyko pabendravimo 
vakaras naujai ir seniau atvyku
sioms šeimoms ir pavieniams 
asmenims. Šį pobūvį surengė pa
rapijos tarybos jaunų šeimų sek
cija, vadovaujama J. Gabrienės ir 
naujų ateivių apgyvendinimo pa
galbos centras, kuriam vadovauja 
J. Stasiulevičienė. 

• Chorų repeticijos po šven
čių pertraukos: "Volungės" ir 
Dainų šventės choristų - sausio 6 
d., parapijos jaunimo choro ir 
Toronto jungtinio jaunimo cho
ro, kuris ruošiasi Dainų šventei, -
sausio 8 d. 

• Pirmai Komunijai ir Su
tvirtinimo Sakramentui pasiruo
šimo pamokos po švenčių per
traukos prasidės šį sekmadienį 
įprasta tvarka. 

• Santuokos sakramentą pri
ėmė Aleksandra Kušneraitytė su 
Christopher Devine. 

• Pakrikštytas Daniel Jo
seph, Adrianos (Karkaitės) ir 
Raimondo Verbylų sūnus. 

• Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugija kviečia 
narius ir filatelijos mėgėjus daly
vauti susirinkime, kuris įvyks sau
sio 15 d., 11.45 v.r. bibliotekos 
kambaryje. 

• Gruodžio 27 d. palaidotas 
a.a. Martynas Račys, 99 m. Pali
ko dukras Juliją, Marytę ir Ange
lę su šeimomis. Lietuvoje mirė 
a.a. Jonas Laurinaitis, Antano 
Laurinaičio brolis. Australijoj mi
rė a.a. Augustinas Kubilius, Dan
guolės Radzevičienės svainis. 

• Mišios sekmadienį, sausio 
8: 8 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 9 v.r. už a.a. Rimą Stri
maitį; 10.45 v.r. už a.a. Petrę Du
bauskienę, už žuvusius Vilniuje 
prie televizijos bokšto lietuvius, 
už Joniškio gimnazijos mirusius 
mokytojus ir mokinius; 12.15 v.d. 
už a.a. Elvyrą Šelmienę. 

~~~~~~MQ~~~~~ 

S0-eikina1111Le 
mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 

draugus, pažįstamus, jų šeimas 
:K.ristaus gimimo ir rJlaujųjų metų proga -

K. E. Gapučiai, Helena ir Lilly 
Bothwell, ON ~~...,,,. Liaukai 

Lietuvių Namų žinios 
• Labdaros valdybos posėdis 

- sausio 25 d., 7 v.v. Slaugos na
muose, o Lietuvių Namų valdy
bos posėdis - LN seklyčioje sau
sio 18 d., 7 v.v. 

• Lietuvių Namų kalėdinia
me pobūvyje gruodžio 14 d. me
ninę programą atliko Kultūros 
komisijos iždininko A. Kyno šei
ma. Tai buvo deklamacijos, voka
linis solo, pianino ir armonikos 
muzika. Loteriją vedė Kultūros 
k-jos vicepirmininkė R. Snowden. 

• Kultūros komisijos revgi
niai sausio mėnesį: muz. A. Sar
pytės mokinių koncertas sausio 8 
d., 2 v.p.p., Klaipėdos krašto at
vadavimo ir Sausio 13-tosios 
minėjimas - sausio 15 d. Kalbės 
jūrininkystės knygų autorius B. 
Stundžia ir Sausio 13-tosios liu
dininkas L. Makas. Programoje 
L. Turūtaitės ir V. Mašalo duetas. 
G. Repečka rodys naujausias 
skulptūras. 

Slaugos namų žinios 
• A.a. D. Sondienės, a.a. l. 

Morkūnienės ir a.a. H. Sukausko 
atminimui Slaugos namams $60 
aukojo L. Balsienė. A.a. D. Son
dienės atminimui $50 aukojo D. 
Rolovic. A.a. V. Juozapavičiaus 
atminimui po $50 aukojo G. A. 
Kumpai ir L. Einikis. A.a. Geor
ge Vytauto Petrūno atminimui, 
užjausdama tėvus Oną ir Jurgį 
Petrūnus, O. Zvirblis aukojo $50. 
A.a. A. Leparskienės atminimui 
$50 aukojo pusbrolis K.E. Gapu
čiai. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, 11.15 v. ry

to Trijų Išminčių pamaldos su Sv. 
Komunija, po kurių įvyks konfir
mantų pamoka. 

• Parapijos tarybos posėdis 
:g.umatytas sausio 31 d., 7.30 v.v. 
Sturmų namuose, Mississaugoje. 

Muziejaus-archyvo žinios 
• Muziejaus-archyvo išlaiky

mui KLB krašto valdybos narė 
Irena Meiklejohn aukojo $100; 
$250 - Vladas ir Petra Jankaičiai. 
Muziejus ir archyvas atidarytas 
lankytojams sekmadieniais 10.30 
v.r. iki 2 v.p.p. 

Maironio mokyklos žinios 
• Linksminosi visi - seni ir 

jauni - mūsų Kalėdų eglutėje 
gruodžio 17 d. Vida Kairienė ir 
Ina Sungailienė gyvai vedė prog
ramą. Kiekviena klasė, nuo jau
nųjų darželio iki 8 sk., pasirodė 
dainelėmis, eilėraščiais bei vaidi
nimėliais. Dalia Ažubalienė, tėvų 
komiteto pirmininkė, padėkojo 
visiems, kurie prisidėjo prie šios 
šventės. Kun. Vytas Staškevičius 
pašventino plotJ<:eles ir sukalbėjo 
maldą, Paulius Sarūnas suvaidino 
Kalėdų senelį, tėvų komiteto na
riai papuošė eglutę ir salę bei pa
ruošė vaišes mokytojams, Paulius 
Kuras parūpino loterijai laimi
kius, Marius Rusinas perdavė 
Prisikėlimo parapijos dovanėles 
mokiniams, Dana Balsienė akom
panavo armonika dainoms, Jur
gis Kuliešius prižiūrėjo garso 
aparatūrą, parūpintą Suvalkų 
krašto lietuvių išeivijos sambūrio. 
Mokytojai ir jų padėjėjai sukūrė 
programą bei paruošė mokinius. 

•Nebus pamokų iki 2006 m. 
sausio 14 d. Živilė 

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 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos Kalėdų eglutė įvyko 
gruodžio 18 d., po 11 val. Mišių 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Visi mokiniai atliko vaidinimą 
Sapnas Kūčių vakarą. Scenoje 
matėme miško žvėrelius, laumę, 
snieguoles, meistrą su žmona ir 
dvi dukteris, nykštukus, mešką, 
vilką ir lapę. Pranešėjas buvo 
Dainius Kunčas, atvykęs iš Čika
gos ir sutikęs šiais metais moky
tojauti. Po vaidinimo visi skam
biai ir puikiai pagiedojo 4 gies
mes: Oi greičiaut greičiau, Kalė
dos, Kalėdos, Ciūčia, Jėzuli ir 
tradicinę Dzingu-lingu su varpe
liais. Programa buvo įvertinta 
gausiais plojimais. Pasirodė ir 
Kalėdų senelis, kuris apdovano
jo visus scenoje ir salėje susirin
kusius vaikus, o taip pat ir moky
tojus. 

Vedėja Živilė Jurkutė-Blay
ney padėkojo vaikučiams už 
puikų pasirodymą, muz. A. 
Stankevičiui už muzikinę pagal
bą, kleb. kun. R. Birbilui už lei
dimą naudotis šventovės ir kle
bonijos patalpomis, už visus dar
bus, pagalbą ir paramą A. Mic
kui, L. Cičinskaitei, G. Piečaitie
nei ir dukrai Aleksai, A Beniušie
nei, R.R. Piečaičiams ir kt. Visi 
vaišinosi karštomis dešrelėmis ir 
kitokiais skanumynais, neskubė
jo skirstytis į pusnimis užverstus 
namus. Buvo pardavinėjama 
Montrealio choro įdainuota 
komp. muz. A. Stankevičiaus 
garsaplokštė Kalėdos. Surinkti 
pinigai skiriami vaikų chorui. 

A.a. Elena Vaitkutė-Berno
tienė, 94 m. amžiaus, mirė gruo
džio 10 d. Po gedulinių Mišių 
gruodžio 13 d. palaidota Notre 
Dame des N eiges kapinėse prie 
anksčiau mirusio vyro Prano. 
Velionė buvo nuoširdi Aušros 
Vartų parapijietė, KLK moterų 
dr-jos Montrealio skyriaus ilga
metė garbės narė ir ypač dosni 
Vaiko tėviškės namų rėmėja. 

Jaukias Kūčias suruošė 
auksinio amžiaus klubas "Rūta" 
Aušros Vartų salėje gruodžio 21 
d. Susirinko daugiau kaip 30 
klubo narių ir svečių. Stalą 
palaimino klubo pirm. B. Nied
varas. Visi dalinosi kalėdaičiais. 

Kiek pavėlavusį kleboną kun. 
R. Birbilą dalyviai sutiko nuo
širdžiais plojimais. Visi vaiši
nosi skaniais Kūčių patieka
lais, kurių buvo tikrai daugiau 
nei 12. 

Bernelių Mišios Kalėdų 
naktį vyko 10 v.v. Klebonas kun. 
R. Birbilas pašventino prakar
tėlę ir atnašavo Mišias, į kurias 
šiemet susirinko ypač daug pa
rapijiečių ir svečių. Daug jų 
buvo atvykę iš toliau lankyti tė
vų ir artimųjų. Giedojo choras, 
vargonavo muz. A. Stankevi
čius. Po Mišių dauguma rinkosi 
į salę prie tradicinio vaišių stalo 
susitikti su seniai nematytais 
pažįstamais ir pabendrauti. 

A.a. Jonas Montvydas, 61 
m. amžiaus, po trumpos ligos 
gruodžio 25 d. mirė Otavoje, 
ON. Po gedulinių Mišių Aušros 
Vartų šventovėje gruodžio 29 d. 
palaidotas Cote des Neiges ka
pinėse. Liūdi motina, brolis, se
suo, daug brolvaikių ir brolvai
kaičių bei artimųjų. D.S. 

A.a. Elenos Bernotienės at
minimui Vaiko tėviškės namams 
aukojo: $50 -1. Mališka, dr. J. 
Mališka; $20 - D. Staškevičie
nė, G. Kudžmienė, B. Rupšie
nė, J. Adomaitytė, R. Pocaus
kienė, V. N. Jakoniai, A. Pieši
na; $15 -Z. H. Lapinai; $10-E. 
Kleizienė, S. Jutuvienė. 

Dėkoja - KLKM dr-jos 
Montrealio skyrius 

Šv. Kazimiero parapija 
Klebonas kun. Aloyzas 

Volskis aukojo Bernelių Mišias 
9 v.v. Šventovę papuošė parapi
jos taryba. Parapijos choras, 
vad. A. Stankevičiaus, gražiai 
giedojo per Mišias. Sol. Anta
nas Keblys atliko Šventą naktį, 
sol. Guy Zenaitis - Panis Ange
licus. Po Mišių visi buvo pa
kviesti į salę išgerti vyno ir už
kąsti. Kaip kasmet per Kalėdas 
suvažiavo giminės pas tėvelius 
iš kitų Kanados vietovių ir iš 
Amerikos. Kunigas Yvon Ar
chambault aukojo Mišias Kalė
dų dieną ir sekmadienį Naujų 
metų rytą. 

Metinis parapijiečių susi
rinkimas - sekmadienį, sausio 8 
po Mišių. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475, rue de Seve 
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. 

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. 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju 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.) 

KVALIFIKUOTAS specialistas 
padės jums sujūsų kompiuteriu: 
•instaliuoti-suderinti progra
mas, • išgydyti nuo virusų, • at
statyti prarastą informaciją. 
Taip pat ''web dizainas". Tel. 416 
666-5840. 


