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Istorinė tryliktoji 
Dar viena sukaktis - kraujo praliejimo, ašarų, ryžto, 

gyvybių aukų. Ir pergalės džiaugsmo. Tai Sausio 13-oji, vi
saip prisimenama ir minima, švenčiama, aptariama. 

T AUTAI - tai dar vienas istorinis pavyzdys, rodantis, 
kokia jėga yra vienybė, laisvės siekimas ir šventos žū
tys, kad kiti gyventų ir džiaugtųsi laimėjimais. Prabė

gus 15-kai metų nuo kovų plikomis rankomis prieš okupanto 
tankus prie Vilniaus televizijos bokšto, švenčiant šią sukaktį, 
pirmiausia prisimintini tose kovose žuvę laisvės gynėjai: 
Loreta Asanavičiūtė, Virgilijus Druskis, Darius Gerbutavi
čius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas 
Kanapinskas, Algimantas-Petras Kavoliukas, Vidas Maciule
vičius, Alvydas Matulka, Titas Masiulis, Apolinaras-Juozas 
Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus ... Šie žmonės 
(įvardinti ir gal kiti nežinomi), tartum įsikūnijusi partizanų 
dvasia, ne žodžiais, bet savo gyvybių auka pasauliui pasakė: 
mes norime būti laisvi. Ir pasaulis pamatė, išgirdo, kas iš 
tikrųjų yra toji klastingoji Gorbačiovo politika, kas ta didžioji 
sovietinė imperija, sunaikinusi milijonus nekaltų žmonių. 
Sausio 13-osios ryžtas ir kovotojų žūtys pasiekė ausis ir dip
lomatų, kurie buvo užsimoję ieškoti būdų, kaip sudemokra
tinti diktatūrinę sistemą, kaip iš plėšraus vilko padaryti ne
kaltą avinėlį, neva namo grįžtantį iš "šaltojo karo" apkasų. 
Kovų prie televizijos bokšto aukos sujudino ir daugelio rusų 
sąžines, padėjo suskaldyti Kremliaus vadovybę, nebegalėju
sią atsilaikyti prieš kitokio gyvenimo belaukiančią ir susiū
bavusią minią. Lietuva jau istorijon įrašyta kaip pati pirmoji 
Sovietų Sąjungos respublika, pradėjusi griauti prezidento R. 
Reagano pavadintą blogio imperiją. Nėra abejonės, kad tai 
didelis mažos tautos įnašas ardant ir naikinant diktatūrinius 
režimus, nebepriimtinus tiesos ir žmoniškumo išsiilgusiai 
žmonijai. 

T OKIOS sukaktys kaip Sausio 13-oji neturėtų tapti 
vien tik išoriniu ženklu - proga iškelti vėliavas, uždėti 
vainikus ant žuvusiųjų kapų ar prisiminti įvykį minėji

muose bei žiniasklaidoje. Siurpioji naktis, paliudijusi ne jė
gos, bet tiesos pergalę, turėtų atitinkamai nuteikti jau lais
vėje gyvenančius Lietuvos žmones, o pirmiausia jiems vado
vaujančius. Tiesos pergalė turėtų tapti padrąsinimu ryžtingai 
ginti savo teises, saugoti nepriklausomybę mažiau taikstantis 
prie buvusių okupantų. Vadinama pragmatinė politika netu
rėtų būti pagrindinė šalies gairė. Tokia politika gera tol, kol 
ji neprieštarauja principams, nesikerta su vertybėmis, kurios 
toli pranoksta laikiną politikavimą. Bet dažnais atvejais visa 
tai nederinama, ir principai bei laikinoji nauda nueina savais 
keliais. O reikėtų, kad taip nebūtų. Gal to derinimo reikia 
išmokti. Tam gal geriausias taikos metas? Svarstant tuos 
gana opius dalykus, peršasi mintis - o kas būtų atsitikę 
Sausio 13-ąją, jei nebūtų buvę principingų laisvės gynėjų, o 
įvykių raidai būtų vadovavę pragmatikai? Žinoma, visi būtų 
sėdėję namie ir laukę, kas bus toliau, o paskelbtos nepri
klausomybės įtvirtinimas būtų buvęs labai apsunkintas, gal 
net neįgyvendintas. Šito ačiū Dievui neįvyko, ir tai principi
nių patriotų dėka. Užtat Sausio 13-oji visiems laikams telie
ka kaip didžiųjų vertybių branginimo diena, kaip aiškus kel
rodis ateinančioms kartoms - tėvynei tarnauti ir ją ginti rei
kia visu savimi, savęs nedalinant pagal nuožiūrą, kas prak
tiška ir kas rizikinga, nepasirenkant kuo būti, bet būti tuo, 
kuo reikia būti, jei kalbame apie ištikimybę tautai, jei kuria
mos šviesesnės ateities vizijos, jei rūpi išrinkti tokią vadovybę, 
kuri vestų į tą šviesesnę ateitį. Č.S. 

Ši a m e • numeryje 
Kodėl graikų ir lietuvių pavardės panašios? -1,2 psl. 

Politika ir politikai - 2,10 psl. 

Stresas, Įtampa ir trauma - 3 psl. 

Keliaujant po Lietuvą - 4 psl. 

Kanados dienos Šiauliuose - 5 psl. 
Fondo lėšos stiprina lietuvybę - 7 psl. 

Novelė "Roza" - 8 psl. 

Dainų šventei besirengiant - 9 psl. 

Šiaurės Amerikos ateitininkai - 11 psl. 

Šarūnas J asikevičius - garsusis Lietuvos krepšininkas - 12 psl. 

Dzūkijos kraštotyrininkų veikla - 13 psl. 

Sausio 13-osios (1991) memorialas Vilniaus Antakalnio kapinėse. Pagrindinis kūrinys Stanislovo 
Kuzmos skulptūra "Pieta". Prie jos - Loretos Asanavičiūtės kapas Ntr. S. Sajausko 

Kodėl graikų ir lietuvių 
pavardės panašios? 

ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
Trumpai į šį klausimą gali

ma atsakyti taip. Abi kalbos, 
graikų ir lietuvių, geriau negu 
kitos dabartinės indoeuropie
čių kilmės kalbos išlaikė senovi
nę, ypač tikrinių žodžių, struk
tūrą. Iš esmės todėl abiejų kal
bų pavardės panašios. 

Kaip ir kodėl tai atsitiko? 
Senų senovėje indoeuro

piečių kalbos turėjo sudėtingą 
žodžių kaitymo sistemą. Trum
pėj ant žodžių galui, ilgainiui 
daugelyje naujųjų kalbų išnyko 
galūnės ir linksnius imta reikšti 
panaudojant pagalbinius žode
lius (artikelius). Taip yra, pavyz
džiui, anglų kalboje. Iš visų da
bartinių indoeuropiečių kalbų 
senąsias galūnes geriausiai iš
laikė lietuvių ir graikų kalbos, 
ypač jų asmenvardžiai (iš dalies 
ir kiti tikriniai vardai), nes 
bendrinių žodžių linksniavimas 
naujoje graikų kalboje (pla
čiausiai vartojamoje dimotiki 

atmainoje) labai suprastėjo ir 
tuo nutolo nuo linksniavimo 
lietuvių kalboje. 

Graikų pavardėse išliko to
kios pačios arba panašios galū
nės, kokios išliko ir lietuvių pa
vardėse, pavyzdžiui (pateikia
mos žymių naujųjų laikų graikų 
pavardės taip, kaip jos rašomos 
lietuvių spaudoje): Angelopu
las, Glikas, Ksenopulas, Kun
duras, Metaksas, Papagas, Ran
das (graikai turi galūnę -os, o 
mes ją paprastai keičiame sa
vąja -as; abi šios galūnės yra tos 
pačios kilmės), Gizikis, Kantu
nis, Karamanlis, Katrakis, La
vidis, Makrijanis, Maniotis, Mi
cakis, Partenis, Palitis, Sike
liotis... Argi ne lietuviškai 
skamba! 

Labiausiai panašios tos 
mūsų ir graikų pavardės, kurios 
padarytos iš senųjų dvikamie
nių indoeuropietiškų asmen
vardžių. Tokių turime nemaža. 
Dėl to daugelis graikiškų pa-

vardžių struktūra lietuviui ne
retai atrodo, bent iš paviršiaus, 
lyg būtų lietuviška, pvz., Kario
takis (plg. liet. Kariotas), Kse
nopulas, Papadopulas, Saran
daris, 'Itipadakis (plg. 'Itipadis) 
ir kt. 

Panašiai ir su krikštavardi
nės kilmės pavardėmis. Jos 
daugeliu atvejų padarytos iš tų 
pačių krikštavardžių, pvz. An
tonakakis (plg. Antanas), 
Christopulas (:Kristupas), Ja
kovidis (:Jakovas-Jokūbas), 

Janopulas (:Jonas), Konstanti
nidis (:Konstantinas), Vasilijas 
(:Vosylius) ir kt. 

Labiausiai nuo graikiškų 
pavardžių skiriasi mūsų naujos 
(antrinės kilmės) pavardės, pa
darytos su tėvavardinėmis prie
sagomis (-aitis, -ūnas, -onis ... ) 
arba gavusios slavų priesagas 
(-evičius, - auskas ... ). 

Nukelta į 2-tą psl. 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Lenkijos vyskupų konfe

rencijos komiteto ryšiams su 
Lietuvos episkopatu narys 
Drohiczyno vyskupas Antoni 
Pacyfika Dydyczius, OFM 
Cap, Kaune 2005 m. lapkričio 
15 d. susitiko su arkivyskupi
jos katalikiškųjų institucijų, 
parapijų sielovados grupių 
bendradarbiais. Jis pabrėžė 
susirinkusiems, kad nors da
bartiniame pasaulyje be struk
tūrų sunku ką nors nuveikti, 
svarbesni yra žmogiškieji san
tykiai. Jis savo pranešime api
brėžė katalikiškus sambūrius
bendruomenes, kurios palai
ko Bažnyčios gyvastingumą -
pvz. Lenkijoje veikiančias 
maldos grupes parapijose, 
"Oazių" judėjimą, įvairias ka
talikiškojo veikimo organiza
cijas bei judėjimus ir karita
tyvines struktūras. Jis ragino 
parapijas sudaryti daugiau ga
~imybių jaunimo bendravimui, 
JO kultūrai ugdyti. Svečias taip 
pat susitiko su Kauno arkivys
kupijos kunigais, kuriems jis 
skaitė pranešimą apie kuni
giškojo pašaukimo esmę, at
sakė į dvasininkus dominu
sius klausimus. 

Tarptautinė mokslinė 
kryždirbystės konferencija 
įvyk9 lapkričio 10 d. Kauno 
M. Zilinsko galerijoje. Daly
vavo 26 įvairių humanitarinių 
sričių specialistai iš įvairių 
valstybių. Ją organizavo Lie
tuvos dailininkų sąjungos 
Kauno skyrius ir Vytauto Di
džiojo universiteto Menų ins
titutas. Pagrindinis konferen
cijos tikslas - išryškinti Lietu
vos kryždirbystės unikalumą, 
sustiprinti šios srities tyrinėji
mus, puoselėti ją Lietuvoje ir 
užsienyje. Konferencijos me
tu į kryžiaus sampratą gilinta
si iš kalbinių, istorinių ir kata
likiškosios tradicijos perspek
tyvų. Kalbėta apie kryžiaus 
kaip kosminio medžio sam
pratą, taip pat apie evange
likų antkapių puošybą Vakarų 
Lenkijoje. Konferencija yra 
tęstinio projekto "Kitas lai
kas", pradėto 2002 m. ir skirto 
lietuvių kultūros tyrinėjimo ir 
puoselėjimo problematikai, 
dalis. 

Kauno Kristaus Prisikė
limo šventovėje lapkričio 27 
d. iškilmingai paminėtos jos 
statytojo kan. Felikso Kapo
čiaus (1898-1971) 110-osios 
gimimo ir 34-osios mirties 
metinės. Minėjime vikaras S. 
Pavaikis susirinkusius supa-

žindino su kan. F. Kapočiaus 
gyvenimu. Pastoracinės tary
bos narys, J. Urbšio vidurinės 
mokyklos direktorius P. Mar
tinaitis pasidalino mintimis 
apie šventovės reikšmę tau
tai. Muzikinius įtarpus atliko 
fleitininkas A Tamulaitis. Po 
Mišių kan. Kapočiaus atmini
mui, kurias aukojo dekanas 
kleb. V. Grigaravičius, kon
certavo Pilėnų vidurinės mo
kyklos moksleiviai. 

Vysk. Motiejaus Valan· 
čiaus (1801-1875) 130-osios 
mirties metinės buvo paminė
tos lapkričio 25 d. Kaune. Mi
nėjimą surengė Kauno arki
vyskupijos vkurija ir Kunigų 
seminarija. Svč. Trejybės šven
tovėje Mišias aukojo Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, pamokslą 
sakė vysk. Jonas Ivanauskas. 
Arkivyskupijos kurijos salėje 
Kauno kunigų seminarijos 
auklėtiniai pristatė giesmių ir 
vysk. Valančiaus raštų ištrau
kų programą. Apie M. Valan
čiaus vaidmenį jo gyvenamojo 
meto ir šių dienų lietuvybei 
kalbėjo VDU senato pirmi
ninkas prof. Egidijus Alek
sandravičius. Kun. Antanas 
Mickevičius, Vilkaviškio vys
kupijos vysk. M. Valančiaus 
blaivybės sąjūdžio kapelionas, 
priminė susirinkusiems vysk. 
Valančiaus nuopelnus blaivi
nant tautą. 

Kun. Pijaus Brazausko 
(1905-1990) gimimo 100-osios 
metinės buvo paminėtos Kar
dinolo V. Sladkevičiaus me
morialinio muziejaus svetai
nėje lapkričio 25 d. Susirinku
siems apie kun. Brazausko gy
venimą papasakojo giminaitė, 
mokytoja Judita Baltrušaitie
nė. Gimęs Bartininkų kaime, 
baigęs Gižų kunigų seminari
ją ir įšventintas 1930 m. Atli
kęs tapybos studijas Kauno 
meno mokykloje, buvo paskir
tas į Pajevonį, kur pasižymėjo 
pastoraciniais ir kūrybiniais 
darbais. Karo pabaigos sulau
kė Glasenbacho (Austrijoje) 
pabėgėlių stovykloje, 1950 m. 
išvyko į JAV. Apie velionį kal
bėjo taip pat mons. dr. Vytau
tas Kazlauskas ir giminaitis, 
Dailės akademijos dėstytojas 
Zigmas Brazauskas. Kun. 
Brazauskui 1987 m. buvo su
teiktas garbės daktaro laips
nis, jo biografiniai duomenys 
įtraukti į tarptautinį leidinį 
Who is who in aJt? 

Politika ir politikai 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Jei kas paklaustų mūsų seimo narių, diplo
matų, valstybės pareigūnų bei kitų asmenų save 
l~ikančių politikais, kas yra tauta, valstybė, poli
tika, demokratija, pilietinė visuomenė, kuo ski
riasi politinė veikla nuo partinės veiklos, sulauk
tume įvairiausių atsakymų, tarp jų- ir televizijos 
Kla~simėlio laidos vertų. Besiklausant daugelio 
a~kstus. postus valstybėje užimančiųjų kalbų, su
sidaro Įspūdis, kad ne visi jie šias sąvokas su
~r~nta, tač~au ~uo pat metu yra įsitikinę, kad po
hti~a yra v1~n JŲ i;i~osavybė, kad tik jie gali vyk
dyti valstybes pohtiką. Kadangi taip nėra ir ne
gali būti, siūlyčiau kai kurių žodžių paaiškinimus. 

Tauta 
Tauta yra istoriškai susidariusi žmonių bend

ru~~enė, turinti bendrą kilmę, žemę, kalbą, is
tonJ ą, kultūrą. Be šių tautos požymių galėtume 
va~dinti tautos antropologines savybes, religiją 
bei dar kitokius bruožus, tačiau viską apimsime, 
j~i .ta?tą į~~rdi~~ime kaip bendruomenę, kurią 
sieJa 1stonmo hk1mo bendrystė. Tautą vertinant 
kaip. istorinio likimo bendrystės darinį, rasime, 
kad Į kamieninę tautą istorinėje raidoje įsiterpia 
kitų tautų, taigi ir tautybių, atstovai (tautinės 
mažumos), kurios šimtmečių eigoje įgyja istori
nio l~~o. bendrystę s~ ~amienine tauta, tampa 
kam1emnes tautos nana1s. Lietuvoje senbuviai 
totoriai, žydai, karaimai, lenkai ir kitos tautinės 
mažumos priklauso lietuvių tautai. Tos tautinės 
mažumos tampa ne totoriais, žydais, karaimais, 
lenkais Lietuvoje, o Lietuvos totoriais, žydais, 
lenkais, karaimais arba atitinkamos kilmės lietu
viais. Teisus ?uvo popiežius Jonas Paulius II, kai 
1?93 m. besdan1o/damas Lietuvoje, kreipėsi į 
Lietuvos lenkus, JUOS vadindamas lenkiškos kil
mės lietuviais. Antai Lietuvos žydai, išvykę į sa
vo istorinės kilmės šalį Izraelį, pabrėždami bu
vusią priklausomybę ir kitai tautai, su kuria bu
vo susieję savo likimą, save vadina litvakais. 

Tautos gimimas yra istorijos gelmių slėpinys 
tačiau patirtis rodo, kad kiekviena tauta sieki~ 
sukurti savo valstybę. Tautinėse valstybėse, kokia 
yra ir Lietuva, tautinį kamieną sudaro lietuviai. 
Pirmoji Lietuvos respublika 1918 m. sukurta ir 
antroji - 1990 m. atkurta būtent tautiniu pagrin
du. Optimali tautos būsena, jos kultūros plėtotė 
yra savoje nepriklausomoje valstybėje. 

Valstybė 

Valstybė yra politinė bendruomenė, turinti 
~avo aukščiausiąją valdžią, savo teritoriją, savo 
ĮStatymu.s'. savo valstybinius simbolius (himną, 
herbą, vehavą), savo kariuomenę bei kitas nuo 
kitų valstybių nepriklausomas, valstybines insti
tucijas. Valstybė yra tautos pilis, jos būstas. 

Egzistuoja pasaulyje įvairios pagal sandarą 
valstybės bei valstybių valdymo formos. Mums 
~pi d~mokratija arba savivalda, nes tokį valsty
bes reikalų tvarkymą pasirinko nepriklausoma 
Lie~~va: Vals~bės reikalų tvarkymas priklauso 
pohtikai, kuną vykdo politinė (pilietinė) bend
ruomenė. 

Politika 
Kadangi valstybė yra politinė bendruomenė, 

turime atsakyti į klausimą, kas yra politika? Tai
gi politika yra valstybės institucijų, politinių ir 
v~su?~~nin~ų or~anizacijų bei atskirų piliečių 
s1ekia1 ir ve1ksma1, nukreipti į valstybės reikalų 

tv~rkymą. Trumpai tariant, politika yra valstybės 
reikalų tvarkymas, kurį vykdo ne vien valstybi
nės institucijos ir politinės organizacijos, bet ir 
vi~uomeninės. organizacijos bei atskiri asmenys. 
Jei demokratmę valstybę palyginsime su dideliu 
ūkiu, tai politiką turėsime prilyginti ūkininkavi
mui, ūkio šeimininką - pilietinei visuomenei (ne 
valdžios institucijoms!), valdžias - pilietinės vi
suomenės samdomiems tarnams. Lietuva yra 
demokratinė valstybė, todėl ir kalbėsime apie 
demokratiją, demokratinį valdymą. 

Demokratija 
Demokratija (tinkamiausias vertinys į lietu

vių kalbą - savivalda) yra tokia valstybės valdy
mo forma, kai valstybę sudaro ir ją valdo pilieti
nė visuomenė. Kadangi visi visų valdyti nepajė
gūs, valstybės piliečiai laisvu pasirinkimu išsi
renka sau valdžią: seimą - įstatymų kūrybai ir 
leidybai, vyriausybę - įstatymų įgyvendinimui 
(vykdomoji valdžia), teismus - teisingumui vals
tybėje užtikrinti. Užsienio reikalams ir bendrai 
valdymo institucijų priežiūrai daugelyje de
mokratinių valstybių dar renkamas prezidentas. 
Taip yra ir Lietuvoje. 

Demokratija yra plačiausiai civilizuotame 
pasaulyje paplitusi valstybių valdymo forma, nes 
ji pajėgi labiausiai išreikšti laisvą žmonių valią. 

Demokratinėje valstybėje laisva žmonių valia 
reiškiama ne tik renkant valdžias, bet ir įvairiais 
kitais svarbiais klausimais (apklausos, referen
dumai). Poveikį valdžioms žmonės gali išreikšti 
pilietiniais veiksmais: mitingais, piketais, de
monstracijomis, streikais. 

Nors demokratija yra labiausiai paplitusi ir 
lai~om~ tin~amiausia valstybės valdymo forma, 
taciau JI tun savo trūkumų ir net ydų. Antai de
mokratinėje valstybėje viską sprendžia daugu
mos valia. Tačiau nebūtinai tiesą ir teisingumą 
gali atspindėti dauguma. Ne visuomet ir daugu
mos valia gali būti gera valia. Demokratinis dau
gumos principas nevertina išsilavinimo, išmin
ties, patirties: balsavimo metu vienodai vertina
mi profesoriaus ir bemokslio, generolo ir eilinio 
~~~eivio, išmi~č~a~s ir sukčiaus balsai. Taigi pa
cia1 demokratIJaI, JOS mechanizmui suvaldyti rei
kalingi kvalifikuoti, turintys pareigos ir atsako
~ybės jausmą valstybei žmonės. Tokių žmonių 
VIsuma yra pilietinė visuomenė. 

Pilietinė visuomenė 

Pilietinė visuomenė, pirmiausia, yra politinė 
visuomenė, t.y. visuomenė, kuri neabejinga savo 
valstybės reikalų tvarkymui, kuri prisiima nusta
~ytas pareigas valstybei, kuri turi atsakomybės 
Jausmą valstybei, kuri aktyviai dalyvauja tvarkant 
valstybinius reikalus. Pačią valstybę sudaro ne 
jos išrinkta valdžia, o pilietinė visuomenė. Pasta
roji valstybę kuria, ją išlaiko, ją gina. Štai kodėl 
t~ip s_varb~ valstybėje turėti išugdytą ir sutelktą 
p1hetm9 .visuomenę. Mūsų jaunos demokratijos 
valstybeJe matome daug negerovių vien todėl, 
kad trūksta neabejingų valstybės reikalams žmo
nių, pilietin~s atsakomybės ir pareigos valstybei, 
kad n~atsakingai žiūrime į valdžių rinkimus, kad 
da~na1 esame abejingi politiniams, t.y. valstybės 
reikalų ~varkymo procesams valstybėje. Daug 
negerovių valstybėje stebime dėl blogo, nepilie
tiško valdžių elgesio. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 

Kodėl graikų ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Kalbantys kryžiai 
Laiškas klausėjui 

Gerbiamasis Pone, 
Kad ir kaip neturėdamas 

atliekamo laiko ir sunkiai pa
jėgdamas atsiplėšti nuo pagrin
dinio darbo (rašau didelį vei
kalą Lietuvių bendrinės kalbos 
kilmė), Jūsų prašymą parašyti 
straipsnį apie graikų ir lietuvių 
pavardžių panašumą negaliu 
nepatenkinti (taip stengsiuos 
daryti ir ateityje). 

Siunčiu nors trumpą 
straipsnelį, nes išsamiai visų 
panašumų išnagrinėti dabar 
tikrai neturiu laiko. Tai - sku
bos darbas. 

Pagarbiai - Z. Zinkevičius, 
Vilnius, 2005.XII.3 

Klaiki, kruvina, bėganti, širdis, 
šaukianti, Suprast, su kuo motinų 

Tankais traiškyta, kulkom ašaros šneka, 
čaižyta 

Sausio 13-osios naktis, _ Kodėl nesibaigia joms toji 
Ant sutrypto sniego, krauju naktis. 

aplaistyto, Gal išvyst, kokį paukštį baltą 
Trylika kryžių paliko lemtis. Tėvynė laiko virš kryžių 

Eina metai, o kryžiai kalba iškeltą. 
Visiems visomis kalbomis, Kieno čia skausmas 
Šaukia stabtelt, gal rimčiai, tebevaitoja, 

gal maldai, Kas tris vardus šio paukščio 
Gal prisiliest prie kančios 

mintimis. kanoja: 
Gal pajusti, kaip narsiai Jis Auka, 

plaka Jis Meilė, 
Nenutildyta tąnakt tautos Jis Laisvė. 

ZITA ČEPULYTĖ 



Stresas, įtampa ir trauma 
PROF. JUSTINAS PIKŪNAS 

Didėja dėmesys streso išgyvenimams, nes 
jie kenkia fizinei ir emocinei sveikatai, kelia išsi
eikvojimo, nusilpimo, nerimo, ligos, net katast
rofos ar pražūties jausmus. Gausūs nūdienos 
reikalavimai, iššūkiai ir pokyčiai pateikia daug 
vidinių dirgiklių. Išorinių veiksnių kaskadoje vy
rauja šeimų tarpusavio santykių irimas - jie da
rosi vis painesni - atsiveria vis nauji sankirčiai ir 
painiavos. Politinės, ekonominės ir kriminalinės 
sąlygos Lietuvoje bei seimo dažnai keičiami įsta
tymai suka galvas ir tempia nervų gijas vne vien 
verslininkams, bet ir piliečių daugumai. Stai siū
loma supaprastinti lietuvių kalbos rašybą - gal 
tuo norima pražudyti mūsų kalbos specifiškumą, 
jos aukštą raidos laipsnį bei jos archaiškas ap
raiškas. Įvairūs išoriniai veiksniai sąveikos būdu 
kelia gausius sutrikimus, kurie iššaukia streso 
pasireiškimus. 

Kas tai per terminas stresas, argi tokiems 
reiškiniams apibūdinti įtampos ir traumos sąvo
kų nepakanka? Dar tautoje nebaigia nykti rusi
cizmai, o kam tų naujų svetimos kalbos žodžių 
reikia? Todėl ir klauskime, kas yra būdinga 
šioms sąvokoms? Kuo streso sąvoka skiriasi nuo 
įtampos, nuo traumos? 

Įtampa - tai stiprus sutelkimas dėmesio į 
asmenį, įvykį ar kitą objektą. Kai jaučiame bai
mę, laukiame ko nors įvykstant, bandome ko 
nors išvengti, nesiseka su kuo nors susirišti - ky
la įtampa. Taip pat ją patiriame, kai laukiame 
švenčių ar atostogų. Vaikams ar vyrams vėluo
jant sugrįžti - kyla baimė ir ją seka įtampa; neri
mas auga, galimų nelaimių šmėklos vaidenasi. 
Tėvas supyksta ant žmonos, žmona - ant vyro, 
ant vaikų, vaikai - vienas ant kito ir ant tėvų. Vi
sa tai kuria įtampą, bet tik išimtinais atvejais gali 
iššaukti stresą ar traumą, kai pyktis kartojasi ir 
galop panaudojama jėga. Įtampą akstina politi
nės painiavos Lietuvoje; gamtos nelaimės, į na
mus įsiveržimo bei terorizavimo galimybės; 
problemos darbovietėje, asmeninio saugumo 
pojūčio stygius, sukrečiančios nelaimės aplin
koje, sporto žaidynių eiga ir daugelis kitų dalykų. 
Nekantriai arba intensyviai laukiant, gali pakilti 
adrenalino kiekis, padidėti kraujo spaudimas, 
atsirasti galvos skausmas ar skrandžio jaudulys. 
Įtampai baigiantis, arba ir jos metu, daug kas 
valgo, geria. Tai viena iš apkūnėjimo priežasčių, 
nes įtampai spaudžiant gali būti valgoma daug ir 
dažnai, nelaukiant pietų ar vakarienės. 

Trauma įvyksta didelio sužeidimo atvejais, 
pakliuvus į realų pavojų ir gyvybei "pakimbant 
ant plauko", stebint sadistinius veiksmus ir ne
galint padėti, gaunant žinią apie artimo asmens 
didelę nelaimę ar mirtį. Stipriais atvejais galima 
prarasti proto galią, sąmonę, judesių kontrolę. 

Prof. dr. Justinas Pikūnas 

Tokius įvykius ar išgyvenimus kompulsyviai prisi
menant, galima nukentėti nuo pasikartojančio 
potrauminio streso. Pvz., kovos lauke kariai ma
to savo būrio draugus žūstant, bet jie automatiš
kai represuoja jausmus ir vykdo duotas užduo
tis, o potrauminį stresą patiria po kelių valandų 
ar dienų, dažnai po kelių mėnesių ar metų. 

Stresas patiriamas ką nors mylimo arba la
bai reikšmingo prarandant, kai "žemė po kojų 
griūva", pykčiui, kerštui ar pagiežai siaučiant, 
įtampoms nesiliaujant, problemoms arba sun
kiems reikalavimams dauginantis; netenkant 
darbo, šeimai nesulaikomai irstant. Tai atsakas į 
žmogui pavojingų veiksnių ilgalaikį poveikį. Tai 
pesimistinių minčių, nesuvaldomų jausmų ir 
harmoninių išsiliejimų sukeliama audra. Jaučia
mas siaubas, katastrofa, gyvenimo prasmės pra
radimas ... Hormonai, tokie kaip norpinefrinas, 
kortizolis, acetilcholinas ir viso kūno audiniuose 
gaminami eikosanoidai energizuoja organizmą 
skubiai fizinei gynybai arba žaibiškam pasitrau
kimui. Nūdienos stresinėse situacijose paprastai 
neįmanoma nei pabėgti, nei sėkmingai kumštį 
panaudoti. Prarandamas bet koks apetitas, nes 
stresą patiriant virškinimo traktas nustoja veikęs. 
Tuo tarpu įtampas išgyvenant, ar net traumai 
įvykstant, noras valgyti ar ką nors burnoj turėti 
dažnai išlieka, kartais suintensyvėja, nes valgis 
ar gėrimas veikia atpalaiduojančiai. Taigi sąmo

------------------------ nės gelmėje glūdi didelė patir-

Vilniuje, Rasų kapinėse, prie karių kapų įrengti du kuklūs keno
tafai (kapai be palaikų) Lietuvos kariuomenės ir partizaninės 
kovos vadams, visuomenės ir dvasiškijos vadovams Ntr. A. Laučkos 

ties dalis, kuri nėra būdinga nei 
įtampai, nei traumai; tai - fizio
loginė ir psichinė streso išgyve
nimo plotmė, pasižyminti pla
taus masto energijos telkimu ir 
intensyviu hormonų išsiliejimu. 

Norint sumažinti streso eigos 
pasekmes, būtina atrasti fizinį 
aktyvumą (bėgti ristele, plau
kioti, dviračiu važiuoti ar pan.) 
susikaupusiai energijai išlieti ir 
tuomet atrasti valandėlę inte
lektiniam bei emociniam nusi
raminimui, objektyviai ir protin
gai įvertinant streso priežastis 
bei ieškant galimybių streso bū
senoms išvengti. 

Ne pro šalį geram draugui ar 
draugei išlieti savąsias nuoskau
das ar pavojus, atverti savo siel
varto gelmės dalelę. Stresinei 
patirčiai nesibaigiant, arba ligos 
simptomams atsirandant, pata
riama surasti profesinę pagalbą. 
Daugiau informacijos stresui 
įveikti galim rasti leidinyje: J. 
Pikūnas, A. Palujanskienė, Stre
sas: atpažinimas ir įveikimas. 
Kaunas, Pasaulio lietuvių cent
ras, 2005. 

"Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis ... Jie stiprina mūsų gre
tas. Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą". (Arkiv. M. Reinys, 

Vladimiro kalėjime) 
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lld SAVAITE LIETLIVOJE 
Pasitarimas su URM 
Lietuvos prezidento Val

do Adamkaus spaudos tarny
ba praneša, kad sausio 6 d. 
vyko jo pasitarimas su užsie
nio reikalų ministeriu Antanu 
Valioniu. Pastarasis informa
vo prezidentą apie Ukrainos 
būklę kilus dujų konfliktui 
tarp jos ir Rusijos. Taip pat 
pasikeista nuomonėmis apie 
galimą šio konflikto poveikį 
Lietuvai bei šiuo metu svarsto
mus galimus tokių krizių 
sprendimo būdus. Prezidentas 
ir A. Valionis aptarė numato
mus šių metų vizitus bei gali
mas Lietuvos ambasadorių 
užsienio valstybėse kandida
tūras. Jie svarstė pristabdyto 
tarptautinio greitkelio Via 
Baltica projekto įgyvendini
mo likimą. Jis sujungtų Lenkiją 
su Baltijos valstybėmis bei 
Suomija. Tačiau iki šiol nepa
vyko baigti ginčų, kur jis Len
kijos teritorijoje turėtų būti 
nutiestas. 

Energetikų pasitarimas 
Lietuvos vyriausybėje 

sausio 6 d. įvyko pasitarimas 
energetikos klausimais. Buvo 
nuspręsta, jog dėl seime nu
matomų svarstyti Dujų įstaty
mo pataisų reikės dar tartis 
su įvairiais atstovais ir tarny
bomis. Pasitarime taip pat bu
vo kalbama apie požeminės 
dujų saugyklos reikalingumą. 
Ji užtikrintų tiekimo patiki
mumą, tačiau jos statybos kai
na didintų ir dujų kainą varto
tojams. Neatmetama galimy
bė dalyvauti plečiant Latvijoje 
esančią Inčiukalnio saugyklą, 
kuria jau dabar gali naudotis 
Lietuva. Pasitarime pažymėta, 
kad su Lenkija nepavyksta su
sitarti dėl elektros tilto, nors 
vyriausybė jau daugybę kartų 
mėgino kalbėtis su buvusiąja 
bei su naująja Lenkijos vy
riausybe. Be tokio ryšio, už
darius Ignalinos AE, Lietuva 
taptų izoliuota nuo ES elekt
ros energijos tilto. Todėl gali 
tekti pratęsti Ignalinos AE 
veiklą. 

2005 m. žmogus 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus išrinktas 2005 
m. žmogumi, skelbia LGTIC. 
Jis metų žmogumi buvo iš
rinktas taipgi pernai, o prieš 
tai 2002 m. ir 1998 m. Antroji 
šiame sąraše buvo Europos 
sąjungos komisarė Dalia Gry
bauskaitė, trečiasis - Darbo 
partijos pirmininkas Viktoras 
Uspaskichas. Įvairių apklausų 
duomenimis, V. Adamkus iš
lieka labiausiai patikimu poli
tiku. Triskart nuo V. Adam
kaus atsilieka antrąją vietą 
užimantis V. U spaskichas, po 
jo socialinės apsaugos ir dar
bo ministerė Vilija Blinkevi
čiūtė. Ketvirtas - ministeris 
pirmininkas Algirdas Bra
zauskas. 

Kuria naują ministeriją 
Vidaus reikalų ministerio 

Gintaro Furmanavičiaus ini
ciatyva, vadovaudamasis mi
nisterio pirmininko Algirdo 
Brazausko nurodymu, pa
ruoštos įstatymų pataisos, ku
rios leistų sukurti Informati
kos ministeriją. Kaip praneša 
OMNI-LGTIC, premjeras pa
tvirtino davęs tokį pavedimą, 

tačiau nemano, kad būtų 
kenksminga tokią ministeriją 
įsteigti. Darbo partijos vado
vas Viktoras U spaskichas 
2005 m. rudenį pradėjo do
mėtis Informatikos ministeri
jos kūrimu, kuriam Europos 
sąjunga skirtų paramą. Prezi
dentas Valdas Adamkus prieš
tarauja ministerijos steigimui. 
Jo manymu, Lietuvos valdy
mui ji nereikalinga. Vyriausy
binė darbo grupė yra nusta
čiusi, kad nėra skiriamas pa
kankamas dėmesys elektro
ninių paslaugų kūrimui, gy
ventojų kompiuteriniam raš
tingumui, valstybės ir savival
dybių tarnautojų elektroninių 
gebėjimų ugdymui. 

Ekonominė laisvė 

OMNI žiniomis, Lietuvo
je ekonomikos laisvės yra dau
giau negu Latvijoje, tačiau 
mažiau negu Estijoje. Laisvo
sios rinkos institutas sausio 4 
d. paskelbė JAV "Heritage" 
fondo tyrimo duomenis, ro
dančius, kad Lietuva išlieka 
"beveik laisvų" valstybių gru
pėje. Lietuvos pozicija pakilo 
dėl aukštesnio rezultato mo
kesčių naštos kategorijoje. 
Tyrimo rezultatai rodo, kad 
valstybės pozicijai labiausiai 
kenkia didelė biurokratija ir 
išplitusi korupcija, vis dar ne
pakankamai patikima teismų 
sistema ir reguliuojamos kai
nos. Šis tyrimas yra labai svar
bus užsienio įmonėms, kurios 
priima sprendimus, ar inves
tuoti Lietuvoje. 

Bauda "Lietuvos paštui" 
DELFI žiniomis, Konku

rencijos taryba, gavus bend
rovės "Biznio mašinų kompa
nija" prašymą, pradėjo tyrimą 
dėl "Lietuvos pašto" veiksmų. 
Prašyta ištirti, ar "Lietuvos 
paštas", taikydamas skirtingas 
kainas pristatymo paslau
goms, nepažeidė įstatymo. Iš
nagrinėtos aplinkybės, susiju
sios su bendrovės "Vilniaus 
energija" skelbtu paslaugų 
pirkimo konkursu dėl sąskaitų 
spausdinimo, lankstymo ir vo
kavimo bei pristatymo. Sausio 
5 d. už piktnaudžiavimą vy
raujančia padėtimi rinkoje 
Konkurencijos taryba nustatė, 
kad "Lietuvos paštas" kon
kursui pateikė pigesnį įkainį 
už paslaugas, nes žinojo kitų 
dviejų konkurse dalyvavusių 
įmonių pasiūlymus, "Lietuvos 
paštui" paskyrė 80,000 litų 
baudą. 

Vertino sovietinę sistemą 
"Baltijos tyrimų" atliktas 

Lietuvos gyventojų vertybių 
tyrimas, kuriuo įvertinta bu
vusi komunistinė sistema. 
OMNI skelbia, kad tik trečda
lis lietuvių ją blogai vertina. 
Kaip gerą ar labai gerąją įver
tino 32% atsakiusiųjų, 22% -
kaip vidutinę, o tik 31 % ma
nė, kad ji buvo bloga arba la
bai bloga. Dažniausiai sistemą 
gerai vertina gyventojai, tu
rintys nebaigtą vidurinį arba 
žemesnį išsimokslinimą, re
čiausiai - turį aukštąjį išsila
vinimą. Jaunesnioji karta ir 
didmiesčių gyventojai pras
čiau vertina komunistinę sis
temą negu vyresni ir negu 
miestuose bei kaimuose gyve
nantys. RSJ 
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ICllN, IWl•1EAM 
IMI!''''· L1 Keliaujant po Lietuvą 
~ 

Klaipėdoje atsidariame 
prie Šv. Jtazjmjero lventovėa, 
kur, įėj9 rūliD, radome VOI q 
tik besi'blligusiu fv. Mišiu. Pa
.lalmlnęa mua Ylaus dar jauas 
tumgu. eina per dmis. S1ulJO. 
damu i zakrilti.il!. bd dar IU
splliau paipamd nnlaĮ, pama
tau, tad tas Milių aukotoju 
mm m: tik pdįltamas, bet ir 
b~ mano Kauno tumgų .e
mhwijoje atudentu-ldleribs 
teolagijoa dr. Jlom11aJd11 Vėla
miua. Jill ma1oniai aprod6 kl.1> 
bollij11. dar didilulių ulb•lala
mųjų clubq reibling' erdvią. 
talpią, aukltlj ir labiau į tollŲ 
ėimio modcmial btcdrą, ne
gu i katilą lletu't'lllros tlalpė
dilkėl parapijoc helltov9. Ka
dangi Oa dabarvUOlllOll meta
.llnU koDStratc!jos, galvojama, 
tokiu dėti piAdis, bip nmg1i 
altorių. tad meldli•marj Jaido. 
jimų ulėje, tur dabm taip tik 
buvo balgtcs lv. Mlšlos. Klebo
nija - entri, IU clauiybe tam
barią, bliomiJ 'Virtuvėm.ia, to
.ridodak, prieltambarlals, bet 
dar 11ebai&ta-

Lilao.., pUrutije 
Besileid!Wlti aauli> rail>u

.lilloja 11pill.duliail. Tie, palilaki
nM-i nubėgę įaibrmda 'Y1111• 
daWi. tada pasillauluslame pa
vidiuje atsiapiDdilltis I..0110 
h'cntovė. boldtu nutilta per 
~ apuptą, albnlefs, 
glU0111iais padabint• bema! 
keturių kilometJIĮ ilgio ir apie 
ut11onių limtų metrų ploao 
turinti Ukmergė& apskrities 
e&ą. 
~jo iJ iian prilligt.u-

4' to patie& pavadinimo bd
Jl.1tbimis ir il titcc pusės-bu
wlio Lietuvoa prezidento A. 
Smetono1 dvaru. Štai il Va
doklių. kur dar DCSM!ial apslgy
'feJIO nanjai pakinu 1:1.ebmw 
Viclm1ntu x:~. ateina i 
helltovę puimelltl. Jia, susi
~l91. giliau ataidlbta, stebO
damu per villj c!ero ilgi iiau
llamu ir ncp1lestlnpi 'Vllbrlo 
genamaa bangeles, paskui pa
mala atlintina 1mai1abokltil 
ivcn~ du.rU. Dar :spėjama
lumėl~ pam\dJti apie praeiti-

'Wp, ne mtą skaitė ir da
bar gerai lino, bd [Įnoblmu 

mlnhnas XVlll am!lau& aktuo
se. Amlomet lio amliaus pabai
goje jŲ pril:la113ė Mozūrijo1 
.lemės teisėjui PlzJbonii, o xx 
L ~ame dciimti=tJ,je & 
buvulkll septynt„cld!mt btu
rim aodybos su tl)'I limtai b
turlasddlmt penkiais &JVl!:Dt& 
jais. l'MUĮ delimtmelįklm. Jur
gio Kazakeviaat11 ir Jono Lau
galio rilpell!iu puta~ mllrinė 
9'. Amano PadlMeGo l!Ymlo
•ė. 1933 m. li1Į maldos naių 
W:lm ilpuoltM pniDcleDt.o An
tano Smetollll& !Bomia Po cf.o. 
jq metų jai pristai,tu ir lian
dicn tebe8tori tas palll boldtas. 
Lėno lmltovė 11 Pasaulinio ta
ro metai• turėjo daugiau nei 
tūlstantĮ btallkų Ir prlklaasė 
'Jaujėnų val!IRui. Smetmečiu 
Eia bu•o (steigta apyliDtė ir 
"Ateities" 't'lfd11 pa98dintM b>
liikit, brio ~ir blmJ J..ė. 
llO ba!DJtbimis. ICwligas lillo, 
tad li viewvė gavo '9llrdl\ nuo 
elero. o juk vletcc tame"""' 
reilkia. tlĮ patįŲ ir litas, lllnlU4 
rrmawr ••• 

Alebollli 
Ši K.1111110 dalil, atliradllli 

talriajameNem11110twlte tup 
~edos ir MllfVctės, su vadi· 
DllD1I Jai!rinosjos mstiluil cmt
ru jmlgėsi Ir nWlai tebelljwlgla 
Aleboto 1ihu. AnW1u, jn:ng
tas priel telia1delimt metq 
te1tu stal!loJoje adlaitėJe blno 
ddniau reik•linga1. Dabar, 
nora jis ir amaujilltas, bet ar 
tanp,mo, ar kitais sume!lmala 
- daugiau fmmlių eina pėati ar
ba valinėja. aavais autom.obi
lillla - gan retai n1.udojamu. 
'liek anbl5au, tiek ir dabar, It• 
gawa neprlklawomybę, Alek
BO!aa illtorilbi priklauaė ir te
bepritlauso Vllka'riltio vysku
pijai. 'lbdėl nuo XIX a. pra
df.ia1 lia veikė Napokono to
debu. kur tas anbfiau DOp 
titocc IJetuvos apskrityse pa
n•™ni• baucl!illVI!, todėl tia 
lmonės anJrslliau GkiD:ai atimto 
ir pradėjo ddniau lellltl sava 
vaikui i mokllua. CJal todėl Sū
dllva. Wto tani SIYOtilb m!Ų
ja Amerika. Carinės Rusijo1 
JaikaiaAlebotas IU 'Visa SIJduva 
buvo Lenkų .braly&tėa dalia, o 
Kaunu- rusiAuil Šialril .,.. 
tarų kraštu, tur veikli llllt ki
tas, trylika dieną atalllkęs b.
leudama. 

Naųlojl M+ oto tmdori 
Priel delimt dvylit.a metą 

du bu•o be 1togo. 'lllda Jio1 
parapijos tlebonu monainjo
ru Jonu IC.avaliamkaa 1uto 
galvą, kaip nllelti ant nanjai 
.ilclyguaių pastato sienų toti 
sunką ir didelį vainią-metali
Di.ų konstrukcijų ato&\. Kaip 
jam pasiieš tatai paduyd. p 
ial net ir nethlau, regis, cW ar
chitektų ir inl:illierią kaltė& -
neapskait'!luoto svorio - turėjo 
nupjauti apvaliaa kmi- pas
trečio metro ir taip gervėmil 
'll!keldinti ant naujai ilmllrytą 
Bi=! tlĮ tunką metalim.1 vamz
dllq ralzgalyD~ -~ stog\ 
- į kelių metrų aukl!į. Į;mc1;m 
š?. Kezlmlim vudl1 payadlnta 
IYlmtuvė jau stovi, o joa statyto
jų monainjoru, jllbillataa 1o
nas ltavaliansk:as l!.)"t'en& Biri
tone. Naujojoje lventovėje 
meldtf11! lmonės, tarp ją ret
b!&ia puiJodo ir mane lian
cllen atlyd!jęs Arimanlas, pas 
turį u!bėpu, tld mane jis pa
lydėtų t•keli•is, lwriala, malu 
bildamas, eidavo i dar dabar 
tebet~ aenutėli, aptilu
plnėjuslą, nuo saulėa ir lietaus 
supilkėjus~. gal net clidellDio 
žmogaus rūpesčio Ir pagarbo& 
neteblsię mmtoYt, llmią. deja. 
jų n:n~mn•si migdauti. 

'lbojau pratidėa h. Mišios. 
~IU bil!iųliu ir paD· 
sveikiųc IU atėjusia AIIWoto 
tven~. •ugonininb •• Oe
nute. sb"'•nčla l laidotuviq pa
ma!dn, drotiu pu linlictca 111> 
seles, turiq koplJfloje pata tu
riu aumti iv. Mitiu.M 

lueun 
Gerokai palei kel~ nuu

driekusi šlimlivos gyvenvietė il 
tolo atrodo viaiaukltė, gal bi 
tur Ir dviautltė, bet neatrodo, 
tad i!il galėtų kur n.ors būti 
maldo& namai. 1oldo aukltes
llio bokito er stambesnio puta
to Yisišbi nematyd. m a.mau 
pri9a!iavus 't'imla aatme, paga
liau pamatai gal daugiau i di
deŲ 1959 m. pastatyŲ tradi
llini gyvenamą mccliDį DmlUj IU 
neaukštu boliteliu nesu i ko
kią clidel9 lvlmto't'9 pan.alų pa„ Mddaug ų! ddimti1:3 Jd
lometrq nuo B.inmo .ADkltoaios 
Pancm1111ė1 puaė1 iisidėati;1 
spyglluol!iq tarpumllkyje ba!-

117'b!mla, enhl<!n buwsl lr.ty
.l:illoi!ių!nių aptaluoaeminjma 

Sk1wU10 vard1a viewvė. 111 1o
gaila, 1387 m. savo dohmente 
pavadilii;1§~.atidavė 
Skirgailai XVI a. lJooal buvę& 
dvarelil.1582m.bidelio17 el. 
Kauno apskrities .lwu!u JOllU 
1onaitis Udn, minllio savinin
ko dabl.ro Finto vaikq globė
jas, dali turto perdavė Simui 
Motiejaimui. 111 proga 111raly
tame inw:ntoduje galima rutl, 
tad dvamlyje būta medinilj na
mq IU plytine ... dvylib. bU!1q 
avilių, tTenkillių be vande111, 
sugriautu m.alūnas ir titotio 
turto. KampittiU01e, panemu
nėje, buvo laimu, ~t .ii ir Šli1> 
navos kaimo kapillCs u!liejo 
KllUllO nwiol. 1\ln XlX L llllt· 
rajoje pusėje stmėjusikoply&, 
bet ji nuo 1895 m. neminima. 
Koplyaa riipinosi Al&kštosioa 
PsrummnH vik:aras ta. Juoa
pu Brlcl!ius. 1959 m. iJ Kmn.
plWų perkelta hentovė gavo 
Kampilkill paĮ&pijol teisei, bet 
jau vadlaod lrfDuwo. parapi
jos lventovė, kurią lianclien 
juosia riipe1tiDpi pri!i.iirimi 
gėlynai. de.toratJvinjai krllmai, 
keli virijomj• pwgomis atairc
dę krJtiai, dalllal llvecWoti po 
lvcDtoriq tateljai, aavo h'uk.a 
.ir dalllals n~als pastatais tl'llu
tią i čia man .... 

l!mdb, Ž.UidBq ._ 

Gaila, susiaiekli IU bendra
luniu ValenliDu P. niekaip no
paalse'M: darbo Ir namų nešio
jamą numerį turįs telefoma tyli. 
o kaip kitaip sndsldrd, • 11.dl
nau bip. G&rai, tad ii vatam 
pųbmbino kriki&o dllha Alll
tė, ·jiedu au savo 1)'111 Vir,giu 
vatiuoja i ŽęmaiWJ Kamrijol 
atlaidua Ir 11.0ri aplankyti bl 
tuJial Žllmaitijos 'Vietu. Proga 
pasinaudoti keUoma d1enmm. 
11 pat zyto paau11Dj'5 m tetvir
tojo alllito gyvc.ntojais lv. Mi
lia& ir pasimeldęs, susill:ro\1& 
n;jkaHnOanS11 daiklm. papl
VOj&u, bd būllĮ nebloga littl 
tur - tame llnlte aavaitėl9, 
tai Irą aplankyll ir lj 1' pmnalJ
ti Kadangi tiedu jauaaved!iai 
.ilkut anbli ncp..nodė, 1lli dar 
nubė,na i gitDD•ziją paprašiau 
~.kad pdaJJt1l Tmf. 
.m žibwiuon .llspallldln1' ma
no llraiplnį apie Papamų Tie-

nuolyną ir paailpliJ mnuolijos 
.yr. seael Relne Mule. Mat. 
lliai rengiami taip paduyti. bet 
W. Deprlaircagiaų. Tad•ngi tua 
metu gimnazijoje ultikau 
at.ijv~ il Auatnlijo1 Danu~ 
IU kuria ir T. Gintaru ft!i&VO
me priei aavai~ Kcmami, tai 
padovanojau jai apie Auslrali
jos liet!Mus kn.yglĮ B.'eniOl'lf " 
kaallf palonėj~, apie kani!ią -
lrtlst4118 tlelll„. ir apie maldq 
pru!lli AuA6'yn. Po ,...1.~lėl 
sėdėjome VirBfovalraojam•me 
automobilyje ir, blhM•mj JW. 
!lnĮ, hal&ėmės i gausią llehf 
Jaiatonms ir todėl per VUUOI 

prll.ID.i\ dar nespėj11mas p11nt· 
duoti pakelė& Jautus, pievas, 
siiibuoj1.11aua javua. Viena po 
titos s1enb parapijos, mieate
liai ir bdnytbimiai. Kai kur 
reWa Ir uJsulti. Pirmoji pasl
tmiuli panpija-

Tftnl 
Jų ldeboų railoi= bepie

taujantj. JaUD81, dar tik trild&
limt vienerią metq 1ulaul:i;1 
tunigu Bdgaras Petlteviči111, 
paličmęa lventam nktul, ap
rodi; ne dk akorluje kellq llmt
mečiq sulaJltmi nedidutą M. 
M. Marijos .ApJan1ymo '-to
vėl did!iojo altoriaus pavem
i., bet ir ~Wrialll ~ 
skuJptllr&s. amaujlntus vartus 
IU amoviDc aJmrniw; llabtJl
le Ir pavyzdinaai atjlWllinų u! 
tolio rimtai sttlbanči• sen, 
varpin9. Jaunajam klebonui 
tnygelec K'rillmll slelll, palvflk 
-··ir ~„ padovano
j,, vėl sėdame i va!j, karia au
lltoja b.!koli.ame ui Luokės 
milke, kurtrqta tam tyifJa po
ilsio 'Vieta 111 padangte. CUinai 
saųgiai p~ D1ID pradėju
sio pliaupti ir taip delno iimnb
dnio lietaua, iNJl3ai papietaTI>
me IU VirJllnlj&ul broliu Valdu, 
joa aeaerimi Alldrone ir clvWm 
jei valbls - penkl•me,l!iu Min
daugu. lmJi pasitaikinaios Lio
t!MJ8~ dienos mi
nėjimo prnp vadinau tanliu
mi ir deiimtmeQll 'llnatvyda, 
telionije vadina- bmlgalkl-
13. Ne1111lus, m~ai ir be~ 
tiq JpatiDJų n.utltimų Jlųw>
dami per nedideles kalveles, 
.halgydmniesi p> jmakiu lomc
les, net nepajntome, kaip u! 
leliaadeiimt minueiq pasie
kėme l't'add&llŲmllų lloadl&
llOI tiblą.M 

(lb daugiall) 
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Kanados dienos Siauliuose 
REGINA KVAŠYTĖ 

Į penktuosius metus įkopė Šiaulių universi
tete įsikūrusi Kanados auditorija. Iš tikrųjų tam 
tikra veikla buvo vykdoma jau ir anksčiau, bet 
skaičiuokime nuo oficialaus auditorijos atidary
mo 2001-ųjų metų laQkričio 8 d. 

2005-ieji metai Siaulių kanadistams, kaip 
kartais drįstame save pavadinti, labai reikšmingi, 
nes buvo skirti Baltijos šalių Kanados studijų 
konferenciją rengti. Pirmoji tokia po Lietuvą, 
Latviją ir Estiją keliaujanti konferencija surengta 
1997 metais Rygoje. Lietuvoje šiemet vyko jau 
ketvirtoji, nes čia tokia veikla pradėta 2000 me
tais. Lig šiol šias konferencijas rengdavo Vil
niaus universiteto Kanados centras, o šiemet 
veiksmas bvendru susitarimu persikėlė į Šiaurės 
Lietuvą, į Siaulius. Tačiau organizaciniame ko
mitete buvo ir Vilniaus, ir Vytauto Didžiojo uni
versitetų kanadistų, taip pat ir ambasados at
stovų. 

VI Baltijos šalių Kanados studijų konferencijos 
org. komiteto pirmininkės pavaduotoja, Kana
dos auditorijos kuratorė, asoc. prof. Regina 
Kvašytė ir Kanados reikalų laikinas patikėtinis 
Lietuvai Brian Herman Kanados auditorijoje 
Šiaulių universitete 

Apie ketinimą dalyvauti konferencijoje Ka
nada: visuomenė ir individas pareiškė 34 prane
šėjai iš 8 šalių. Tiesa, pasikeitus tam tikroms ap
linkybėms, atvyko ir pranešimus perskaitė 5 ša
lių mokslininkai: Lietuvos (11), Latvijos (8), Ka
nados (3 - p9 1 iš Otavos, Toronto ir Montrea
lio ), po 1 iš Svedijos ir Turkijos. Nemažai para
mos ir dėmesio sulaukėme iš ambasadų - ir iš 
Rygoje įsikūrusios Kanados ambasados Baltijos 
šalims, ir iš ambasados Vilniaus biuro. Konfe
rencijos atidaryme dalyvavo ir susirinkusiuosius 
pasveikino naujai paskirtoji ambasadorė Claire 
A. Poulen ir laikinasis reikalų patikėtinis Lietu
vai Brian Herman. 

Kaip dažnai būna konferencijose, tai malo
nus senų, gerai pažįstamų ir naujai pažintų bend
raminčių susitikimas. Konferencija pavyko, buvo 
ir turininga, ir smagi - tai pripažino visi dalyviai 
(po jos gavome nemažai padėkos laiškų). Be to, 
išleistas santraukų rinkinukas, ateityje ketinama 
leisti pranešimų pagrindu parengtų straipsnių 
rinkinį - tikimasi tai padaryti iki kitos kon
ferencijos, kuri kitais metais vyks Rygoje. Kon
ferencijos dėka Kanados auditorijoje atsirado 
keli nauji akcentai: šiaulietis dailininkas Vilius 
Puronas sukūrė auditorijos logotipą, kuris jau 
matomas ant spaudinio viršelio, o po konferenci
jos auditorijoje pakabinta ambasados atstovų iš 
Vilniaus padovanota nuotrauka su Kanados 
parlamento pastato laikrodžiu. Dabar auditori
ioj e ant vienos sienos galiwa matyti einantį 
Siaulių laiką, kurį skaičiuoja Siaulių universiteto 
atributika papuoštas laikrodis, ant kitos -
Kanados, tiesa, sustabdytą laiką ... 

J<.onferencijos metu svečiams, kurių daugu
ma Siauliuose lankėsi pirmą kartą, buvo sudary
tos galimybės per trumpą laiką (dvi dienas) pa
matyti kuo daugiau įvairių vietų universitete ir 
mieste bei jo apylinkėse. Atidarymo iškilmė vy
ko universiteto centrinių rūmų iškilmingiausio
je, Baltojoje salėje, sekcijų Gų buvo dvi, angla
kalbė ir prancūzakalbė) posėdžiai - Humanitari
niame fakultete, Kanados auditorijoje ir ką tik 
naujai atidarytoje Mariaųs Katiliškio auditori
joje (auditoriją puošia iš Siaurės Lietuvos kilu
sio rašytojo mozaikinis portretas, sukurtas uni
versiteto dėstytojo dailininko Vitolio Trušio ), 
kur įrengta moderniausia technika, gauta iš Eu
ropos sąjungos projekto. Ja galėjo naudotis ir 
konferencijos pranešėjai. Pietūs kasdien kitoje 
miesto kavinėje, o per pertraukėles tarp posė
džių kavos atsigerti buvo galima Baltų centre ... 
Pirmosios dienos pavakaryje surengta išvyka į 
Kryžių kalną ir šalia jo esantį pranciškonų vie
nuolyną, o vakaronei susirinkome viename iš 
"Aušros" muziejaus pastatų, Ch. Frenkelio rū
muose. 

Jau beveik prieš metus pradėtas rengti dvie
jų dienų tarptautinis mokslinis visuomenės ren
ginys virto Kanados savaite Šiaulių universitete. 
Taip paskelbti buvo pagrindo, nes spalio pirmąją 
savaitę universiteto bibliotekoje prasidėjo ke
liaujanti knygų paroda. Tai jau ne pirma tokia, 
surengta Kanados knygų eksporto sąjungos, 
mūsų universitete. Vilniuje, Mažvydo bibliote
koje, knygų parodą buvo galima matyti šių metų 
pavasarį, o pas mus tos pačios knygos atkeliavo 
rudenį, nes ambasados pastangų dėka ji buvo 
specialiai suderinta su konferencija. Universite
to bibliotekos skaitykloje visą savaitę besidomin
tys galėjo pamatyti ir pavartyti apie 240 pavadi
nimų knygų, išleistų per pastaruosius dvejus me
tus. O vieną popietę ir daugiau apie jas sužinoti. 
Universiteto dėstytojai - filosofijos profęsorius 
Gintautas Mažeikis ir literatė Danguolė Sakavi
čiūtė - apžvelgė, jų manymu, įdomesnius, reikš
mingesnius leidinius. Malonu, kad ir studentai 
neliko abejingi parodai - ir į sutiktuves atėjo, ir 
šiaip, pasak bibliotekos darbuotojų, domėjosj. 
Konferencijos metu ją aplankė ir B. Herman. Si 
savaitė net peržengė universiteto slenkstį ir 
"išėjo" į miestą, t.y. tapo Kanados savaite Šiau
liuose (būtent taip perspausdintą informaciją 
apie renginius pavadino dienraštis Šiaulių 
kraštas), nes laikinasis reikalų patikėtinis B. 
Herman susitiko su miesto vicemeru Kazimieru 
Šaviniu. 

Kanados savaitė ir buvo didžiausias 2005-
ųjų metų renginys. Vis dėlto norėtųsi paminėti 
ir kelis kitus su Kanada susijusius ir Kanados 
auditorijos veiklą atspindinčius dalykus, nors ne 
taip tiesiogiai su ja susijusius. Tačiau be audito
rijos gyvavimo jie turbūt nebūtų įvykę. Tai dar 
vieno mūsų kolegos, anglų kalbos dėstytojo Min
daugo Kavaliausko, stažuotė Kanadoje, Otavos 
universitete (pirmą kartą Baltijos ir Siaurės ša
lių mokslininkams skiriama stipendija pernai su
gebėjo pasinaudoti prancūzų kalbos dėstytoja 
Lina Pakalniškytė ). Lietuvos kanadistams svar
bus įvykis, kur ir šiauliečiai prisidėjo - bendro 
visoms Baltijos šalims interneto puslapio atsira
dimas. Jis suteikia ir žinių apie mus, ir mums 
apie Kanadą (puslapio adresas www.baltcan. 
com). 

Dabar ateina laikas galvoti apie penktuo
sius Kanados auditorijos metus - siektii kad jie 
būtų ne mažiau turiningi ir prasmingi. Zinoma, 
nebevyks pas mus Kanados studijų konferencija, 
bet turėsime progų dalyvauti Kanados studijų 
konferencijose kitur (tokios tikrai rengiamos, 
tik reikia domėtis ir rengti pranešimus). Be to, 
teks ką nors įdomaus surengti ir savo namuose, 
Šiaulių universitete ... 
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Kova dėl valdžios 
Šventinę savaitę kiek bu

vusi ramesnė rinkiminė kam
panija vėl atgyja. Naujos 
energijos jai suteikė pirmo
siomis šių metų dienomis 
paskelbti rinkėjų apklausos 
rezultatai. Jie rodo, kad abi 
pagrindinės - liberalų ir kon
servatorių - partijos sulaukė 
vienodo rinkėjų palaikymo -
abi jas remia daugiau kaip 
30% apklausos dalyvių. Tai 
nedažnas reiškinys politinia
me gyvenime, žadantis aud
ringą ir įtemptą rinkiminę 
kampaniją bei sunkiai įspėja
mus rezultatus. Kitų partijų 
būklė beveik nepasikeitusi. 
Konservatorių partija ir jos 
vadas Stephen Harper suma
niai išnaudoja visus pasitai
kančius neigiamus įvykius val
dančiosios partijos įtakai su
mažinti. Konservatoriai vienu 
balsu reikalauja, kad atsista
tydintų liberalų finansų mi
nisteris Ralph Goodale. Jis 
įtariamas pateikęs priešlai
kinę informaciją apie būsimus 
finansinius sprendimus ir 
davęs kai kam galimybę jais 
pasinaudoti bei pasipelnyti. 
Nors policija, tirianti šiuos 
kaltinimus, dar neturi įro
dymų dėl jo kaltės, konserva
toriams tai gera proga primin
ti apie liberalų korupciją ir 
laimėti rinkėjų palankumą. 
Jie taip pat kritiškai atsiliepė 
apie valdančiosios partijos 
ketinimus po šūvių Toronte 
imtis ryžtingesnių priemonių 
prieš šaunamųjų ginklų pla
tinimą ir neleistiną nešiojimą. 
Liberalų partijai, atėjusiai į 
rinkiminę kampaniją su rė
mimo ir kitais skandalais, ne
lengva atsispirti opozicijos 
kritikai ir patraukti į savo pusę 
skeptiškai nusiteikusius rin
kėjus, tačiau jie stengiasi lai
mėti balsus, daugiau kalbė
dami apie tvirtą šalies ekono
miką ir kt. 

Teisėjas John Gomery ir 
jo vadovaujama komisija 

išeikvojimams 
tirti apklausoje 
pripažinti kaip 
įdomiausia 
naujiena 2005 
-aisiais. 73 me
tų Kvebeko 

r:~•~i;;.J Aukščiausiojo 
teismo narys išgarsėjo išeik
vojimo bylos tyrimu. Paskelbti 
faktai padarė didžiulį poveikį 
ir šiaip jau nelabai tvirtai libe
ralų pozicijai bei premjero mi
nisterio Paul Martin vyriausy
bei. Jie buvo priversti surengti 
naujus rinkimus žiemą, ko pa
prastai vengiama. Pirmoji 
žiniasklaidos apklausa buvo 
surengta prieš 60 metų. 1946-
iais metais didžiausią sensaci
ją padarė sovietų ambasados 
darbuotojas Igoris Guzenko, 
pasiprašęs politinio prieglobs
čio Kanadoje. Daugiausia -
11 kartų - šios apklausos lai
mėtoju buvęs Kanados minis
teris pirmininkas Pierre Tru
deau. Jis taip pat buvo pripa
žintas sensacingiausiu XX š. 
kanadiečiu. 

Šūvių metai - taip 2005 
metus taikliai pavadino žinia
sklaidos žurnalistai, aprašan
tys skaudų įvykį antrąją Ka
lėdų dieną Toronte. Miesto 

centre, susišaudžius tarpusa
vyje dviems priešiškoms jauni
mo grupėms, jų kulkos sužei
dė 7 žmones, vieną 15-metę 
mergaitę - mirtinai. Jaunos, 
per lemtingą atsitiktinumą žu
vusios studentės Jane Creba 
mirtis sukrėte tiek miesto vi
suomenę, tiek provincijos ir 
federacinę valdžią. Visą sa
vaitę jos žūties vietoje vyko 
mitingai, protesto prieš bru
talų ginklo vartojimą eisenos 
ir demonstracijos, įvairių reli
ginių konfesijų veiklos, kvie
čiančios kovoti prieš smurtą. 
Miesto ir federacinė valdžia 
labai greitai atsiliepė į šio 
skaudaus įvykio padarinius, 
paruošdamos naujus griežtes
nius įstatymus. Nusikaltėliai 
daugiausia iš nepasiturinčių 
imigrantų šeimų, nepritam
pantys savo bendraamžių tar
pe ir patyrę socialinę izoliaci
ją, buriasi į nelegalias, agresy
viai nusiteikusias grupes, ku
rios kovoja tarpusavyje. Pra
ėjusiais metais Toronte nusi
kaltimų aukų skaičius pasiekė 
78 - iš jų 52 nuo šūvių. Pirmo
ji 2006 metų auka irgi žuvo 
nuo šūvio. 

Kuo dar pasižymėjo 2005? 
Atsakymą į šį klausimą turi 
Kanados oro tarnyba, kasmet 
registruojanti 10 didžiausių 
klimato staigmenų. Į praėju
sių metų dešimtuką jie pir
miausia įrašė potvynį Alber
tos provincijoje (Kalgaryje ir 
High River rajone). Jis pada
rė nuostolių už 400 mln. dol. 
Antroje vietoje - taip pat van
dens nelaimė Manitobos pro
vincijoje liepos-birželio mėne
siais. Cia padaryti nuostoliai 
siekia 150 mln. Trečioje vieto
j e - trumpalaikė, bet pati 
smarkiausia audra Ontario 
provincijoje rugpjūčio 19 d. 
Per trumpą laiką iškritęs itin 
gausus lietus padarė žalos už 
103 mln. Oro įvykių dešimtu
ke atsidūrė Hamiltone (Onta
rio) prasiautusi mažoji audra 
(tornado), Britų Kolumbijos 
atolydis žiemą, padaręs daug 
nuostolių turizmo verslui. Ne
galima nepaminėti ir rekordi
nės 2005 vasaros. Klimato ty
rimo specialistų tvirtinimu, 
tai pati karščiausia vasara oro 
duomenų registracijos istori
joje. Per sezoną turėjome 41 
dieną, kai vidutinė oro tem
peratūra buvo aukštesnė nei 
30°C. Gyventojai sulaukė 8 
įspėjimų dėl karščio dienų, 
daugiau nei dvigubai buvo 
ypatingų įspėjimų dėl karščio 
ir oro taršos. Kokia bus atei
nanti vasara, oro pranašauto
jai dar nenori spėlioti. 

Itin dosnus praėjusių me
tų rėmėjų dovanų visuomenei 
kraitis. Įvairių sričių verslo 
savininkai ir bendrovės šalies 
kultūros, švietimo, mokslo 
reikalams paaukojo 6.9 bilijo
no dolerių - tai rekordinė su
ma. Stambios sumos buvo 
skirtos Toronto universitetui 
mokslo tyrimams plėsti, Mc 
Gili universitetas gavo rėmėjų 
lėšų naujai muzikos mokyk
lai, stambios paramos, skir
tos naujiems gydymo cent
rams, sulaukė Toronto Mount 
Sinai ir Sunnybrook ligoninės. 
S.K. 
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<® MllSU TEV'f l\lf JE 
DAUGIAUSIA 
BANKOMATŲ 

Lietuvos komercinis ban
kas "Snoras" valdo didžiausią 
bankomatų (ATM) tinklą ša
lyje. Įskaitant naujausią ban
komatą Klaipėdos prekybos 
centre "Arena", jų Lietuvoje 
iš viso yra 310. "Snoro" bankų 
yra 10 regioninių ir 208 taupo
mųjų skyrių. Per devynis 2005 
m. mėnesius bankas uždirbo 
30.5 mln. litų pelno, arba du 
kartus daugiau negu tuo pačiu 
2004 m. laikotarpiu. "Snorą" 
valdo nedidelis Rusijos ban
kas "Konversbank". 

PAŠTAS - BENDROVĖ 
Nuo 2006 m. sausio 3 d. 

Lietuvos paštas iš valstybės 
įmonės pertvarkytas į akcinę 
bendrovę. Kaip praneša DEL
FI, ketveriems metams išrink
tai bendrovės tarybai vado
vaus Susisiekimo ministerijos 
sekretorius Rimvydas Gra
dauskas, valdybai - sekr. Val
demaras Šalauskas. Nors ir 
toliau 100% įmonės akcijų 
valdys valstybė, bendrovės 
statusas sudarys teisines prie
laidas Lietuvos paštui geriau 
organizuoti savo darbą ir dis
ponuoti turtu. 88-uosius me
tus veikiantis Lietuvos paštas 
yra viena didžiausių šalies 
įmonių - jame dirba per 8,000 
darbuotojų, iš kurių 3950 laiš
kininkų. Veikia 10 apskričių 
paštų, 221 paštas miestuose ir 
711 kaimuose, 6 kilnojamieji 
paštai bei 13 pašto agentūrų. 
Per 2005 m. įmonė gavo apie 
166 mln. litų pajamų, 4.3% 
daugiau negu 2004 m. Pelnas 
sumažėjo 4 mln. litų, nes dėl 
minimaliosios algos didėjimo 
ir papildomų darbo vietų įstei
gimo paštuose mokesčių pri
ėmimui, darbui apmokėti ir 
socialinio draudimo mokes
čiams išleista per 4.5 mln. litų 
daugiau. Paslaugų suteikta 
16.5% daugiau 2005 m. 

APLANKĖ KALĖJIMUS 
Seimo kontrolierė Albina 

Radzevičiūtė su patarėjomis 
2005 m. gruodžio pabaigoje 

aplankė tardy
mo izoliatorius 
susipažinti su 
kalinamųjų lai
kymo sąlygo
mis, jų teisių ir 

------laisvių užtikri
nimu laikantis Kardomojo 
kalinimo įstatymu įtvirtintų 
principų, Europos kalinimo 
taisyklių bei gero viešo admi
nistravimo principų. LGTIC 
žiniomis, jos susitiko su įstai
gų administracijomis bei kali
namaisiais. Kauno naujame 
tardymo izoliatoriuje laikomi 
286 asmenys, nors galimas 
skaičius yra 262. Kontrolierės 
teigimu, tokios sąlygos nepri
imtinos, pažeidžia Europos 
žmogaus teisių sutartį. Perpil
dymas yra pagrindinė prob
lema ne tik Kauno, bet ir di
džiausiuose Lietuvos tardymo 
izoliatoriuose. Lietuvos įkali
nimo įstaigose dabar laikoma 
apie 8,000 suimtųjų ir nuteis
tųjų. 

NEDARBO LYGIS 

DELFI skelbia, kad šių 
metų sausio l d. Lietuvoje re
gistruotas nedarbo lygis siekia 

4.1 %-1.9% mažiau negu prieš 
metus bei 0.2% daugiau negu 
2005 m. lapkritį. Praėjusių 
metų pabaigoje buvo 87,200 
registruotų bedarbių, arba 
31 % mažiau negu prieš metus 
ir 6.8% daugiau negu pernai 
gruodžio l d. Gruodį darbo 
biržose buvo registruota 15, 
100 laisvų darbo vietų, o be
darbiais per gruodį įregist
ruota 11, 700 asmenų. Sių me
tų pradžioje didžiausias be
darbių nuošimtis, skaičiuo
jant nuo darbingo amžiaus gy
ventojų, buvo Ignalinos 
(12%), Akmenės (11.5%) ra
jonuose ir Druskininkuose 
(10% ). Mažiausias nedarbas 
buvo Elektrėnų (1.3% ), 'frakų 
(1.5%) bei Kretingos (1.9%) 
rajonuose. Iš didžiųjų miestų 
mažiausias bedarbių nuo
šimtis buvo Šiauliuose (2.2% ), 
o didžiausias - Klaipėdoje 
(3.3%). 

PRIVATIZUOTAS TURTAS 

DELFI skelbia, kad 2005 
m. Lietuvoje privatizuota tur
to už 314.73 min. litų- 23.3% 
mažiau, negu 2004 m. Pernai 
iš viso buvo sudaryti 536 pri
vatizavimo sandoriai, iš jų už 
13.729 mln. litų parduoti 206 
valstybei nuosavybės teise pri
klausantys turto objektai, o 
savivaldybėms nuosavybės tei
se priklausančio turto par
duota už 177.44 mln. litų. Di
džiausi 2005 m. privatizavimo 
sandoriai buvo bendrovės 
"Lietuvos avialinijos" 100% 
akcijų pardavimas už 25.78 
mln. litų. Taip pat - 99.92% 
bendrovės "Lietuvos eksporto 
ir importo draudimas" akcijų 
už 21 mln. litų pardavimas ir 
85.72% "Mažeikių elektrinės" 
akcijų pardavimas už 17 .8 
min. litų. 

SUMAŽĖJO GYVENTOJŲ 
Statistikos departamento 

duomenimis, Lietuvoje per 
pirmus 2005 metų 10 mėnesių 
gyventojų sumažėjo daugiau 
kaip 18,000. Lapkričio pra
džioje Lietuvoje buvo 3.4 mi
lijonai gyventojų - 18,500 ma
žiau negu praėjusių metų pra
džioje. Lietuvoje ir toliau gy
ventojų gimsta mažiau negu 
miršta. Sausio-spalio mėne
siais gimė 25,604 kūdikiai, mi
rė 36,026 žmonės, 1,851 dau
giau negu per tą patį laiko
tarpį 2004 metais. Taipgi to
liau didėja emigracija iš Lietu
vos. Išvyko 13,681 sausio
spalio mėnesiais. Padidėjo į 
Lietuvą atvykstančių žmonių 
skaičius - iš viso 5,584. 

UŽDARYTASTERMINALAS 

DELFI skelbia, kad bend
rovei "Mažeikių nafta" pri
klausantis Būtingės naftos 
terminalas laikinai neveikia 
dėl nedidelių remonto darbų. 
2005 m. gruodžio 29 d. nutrū
ko švartavimosi plūduro lynas. 
Tai įvyko baigus krovos dar
bus, nenukentėjo darbuotojai 
ir nebuvo padaryta gamtai ža
los. Patikrinus buvo nustatyti 
plūduro pažeidimai, kurie ga
lėjo atsirasti tanklaiviui ar jo 
įrenginiams jį užkliudžius. At
liekamas išsamus įvykio ty
rimas. Krovos darbai bus at
naujinti tik baigus tyrimą ir 
atlikus remonto darbus. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE1-----

Hamilton, ON 
MEDŽIOTOJŲ-ŽŪKLAU

TOJŲ KLUBE GIEDRAITIS vy
ko 2005 m. __gruodžio 4 d. "trap" 
šaudymas. Saudymo sekcijos ve
dėjo V. Svilo iniciatyva buvo su
rengta "Turkey Shoot" diena. 
Dalyvavo ir kitų klubų šauliai. 
Per šaudymą, loteriją bei maisto 
pardavinėjimą klubas nemažai 
uždirbo. Vien tik iš narių mokes
čių klubas negalėtų išsilaikyti, 
todėl tokios šaudymo "šventės" 
klubui labai naudingos, o mums, 
lietuviams, yra gera reklama 
sportinio šaudymo bendruome
nėj e. Klubas lieka dėkingas V. 
Svilui už kasmetinį pasiaukojimą 
ir įdėtą darbą, o taip pat nuolati
nėm šeimininkėm E. Bajoraitie
nei ir O. Jusienei už maisto pa
ruošimą. G.S. 

A.a. ANICETO POVILAUS
KO atminimui, užjausdami žmo
ną Frances, seserį, brolius ir jų 
šeimas bei visus gimines Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $100 -
AK. Žilvyčiai; $75 - D.M. Joni
kai; $50 - E.K. Gudinskai; $40 -
D.R. Alderdice, V.L. Bakšiai ir 
šeima; $30 - F. Venskevičienė; 
$25 - E. Bajoraitienė, S.J. Reme
sat; $20 - G. Agurkienė, B. Anta
naitienė, O.A. Budininkai, A. 
Bungardienė, K. Gelžinienė, E. 
Grajauskienė, O.J. Kareckai, S.J. 
Miškiniai, N.H. Otto, A.E Piet
rantonio, A.A. Petrauskai, B.A. 
Pareščiai, A.Z. Stanaičiai, l. Ul
binienė, A.S. Urbonavičiai, l. Va
siliauskienė, l.P. Zūbai, G.K. Žu
kauskai, B. Sadauskienė; $15 - S. 
Kalvaitienė; $10- M. Borusienė, 
F.M. Gudinskai, D.J. Trumpickai. 

A.a. ALGIRDUI TRUMPIC
KUI mirus, užjausdami žmoną 
Mildą, dukrą Loretą su šeima, 
sūnus Rimą, Petrą, seserį su šei-

ma ir visus gimines Pagalbai Lie
tuvos vaikams aukojo: $50 -
V.L.S.R. Bakšiai; $20 - K. Gelži
nienė, E. Grajauskienė, E.K. Gu
dinskai, D. J. 'frumpickai, l. Vasi
liauskienė; $10 - RM. Gudinskai. 

Nuoširdžiai dėkojame auko-
jusiems - PLV komitetas 

Wasaga Beach, ON 
KOPŲ BALSAI (nr.2-9) Va

sagos ir apylinkės pensininkų 
klubo žiniaraštis rašo, kad prieš
kalėdiniame suėjime 2005 m. 
gruodžio 14 d. dalyvavo apie 40 
narių, kuriuos aplankė, palinks
mino ir apdovanojo Kalėdų 
senelė (Lina Verbickaitė-Sawitz). 
Sausio 14 d. suėjime visi ragaus 
įvairių sriubų ir žais "bingo". Inf. 

Vancouver, BC 
KŪČIOS įvyko sekmadienį, 

gruodžio 4. Atšventėme St. Mark's 
šventovėje popiet 2-4 val. Nors 
pradėjo labai snigti tą rytą, vis 
dėl to apie 50 žmonių susibūrė. 
Programa prasidėjo tamsoje. Val
dyba įėjo į tamsią salę su žvakė
mis ir pakalbėjo apie tamsiausią 
metų dieną ir kaip Kristus atnešė 
šviesą į pasaulį. Ir tada visos švie
sos buvo uždegtos. Valdyba nuėjo 
prie paruošto Kūčių stalo ir ten 
papasakojo apie senovės lietuvių 
tradicijas. Kalėdaičiai buvo išda
linti ir paaiškinta, kaip jais pasi
dalinti su kaimynais ir palinkėti 
vieni kitiems linksmų švenčių ir 
sėkmės ateinančiais metais. Oli
vija, Andrėjos dukrelė išnešiojo 
visiems po kalėdinį "bookmark" 
su kalėdinėm mintim, kurias visi 
parsinešė namo. Violeta pristatė 
visus naujus žmones. Turėjome 
jų gana daug - iš kitų Kanados 
vietovių (Winnipeg, Toronto) ir 
iš Lietuvos. Tada pakvietėm visus 

pasivaišinti suneštais Kūčių val
giais. Po vakarienės vyko loterija 
(vyno, lietuviškos degtinės, gėlių, 
šokoladų ir t.t.). Kristofas Juras, 
gen. garbės konsulas, tarė keletą 
žodžių, Henrikas Tumaitis kalbė
jo pensininkų vardu, pirmininkė 
paaiškino ką mes veikėm praei
tais metais ir ką norėtume dar 
atlikti. Bendruomenės kalendo
riaus nepavyko išleisti, bet ban
dysime tai padaryti ateinančiais 
metais ir pamažu rinksime nuo
traukas iš įvairių suėjimų. Linki
me visiems labai laimingų Naujų 
metų! 

Bernadeta Abromaitytė-Verch, 
KLB Vankuverio apylinkės 

pirmininkė 

Vyriausias svečias Adolfas Ka
napka ir jauniausia skautė Zoe 
Petronytė uždega kalėdinę žva
kę per bendras Kūčias Vasago
je gruodžio 18 d. 

Ntr. K. Poškaus 

PAREMKITE Tėviškės žibu
rius auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu 
palikimu. 

Iš anksto dėkingi -
TŽ leidėjai 

Lietuvos ambasadą Vašingtone aplankė Kalėdų senelis su dovanomis tarnautojams ir jų šeimoms 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

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

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 



Fondo lėšos stiprina lietuvybę 
Lietuvių fondo metinis pokylis ir švietimo premijos įteikimas 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
Tradicinis LF pokylis įvyko 2005 m. lap

kričio 5 d,; PLC, Lemonte. Susirinko daug svečių 
ne tik iš Cikagos apylinkių, bet ir iš Toronto Va-
"" ' smgtono, Klyvlando ir kt. Pokylio programai va-
dovavo Jūratė Mereckienė (lietuvių kl.) ir Tadas 
Kubilius (anglų kl.). Sveikino LR gen. kons. Či
kagoje Arvydas Daunoravičius savo ir LR ambas. 
Vygauto Ušacko vardu LF narius ir A.P.P.L.E. 
draugiją. LF tarybos pirm. Vytautas Kamantas 
savo ir LF tarybos garbės pirmininko dr. Antano 
Razmos vardu dėkojo svečiams už dalyvavimą. 
8300 asmenų ir organizacijų, sakė jis, jau yra su
aukoję LF arti 16 min. dolerių pagrindinio kapi
talo, kuris kasmet uždirba šimtus tūkstančių do
lerių lietuvybės reikalams. Iki šiol jau yra paskir
ta 13 min. dolerių, o šį vakarą LF įvertins A.P.P.
L.E. draugiją ir studentus stipendininkus, sie
kiančius aukštojo mokslo. 

Maldą sukalbėjo kun. Algirdas Paliokas, SJ. 
Po to buvo vakarieniaujama. 

Po vakarienės buvo įteikta LF dr. Antano 
Razmos vardo 2005 m. švietimo premija. Kalbė
jo švietimo premijos vertinimo komisijos pirm. 
Sigita Balzekienė, kuri yra ir LF valdybos pirmi
ninkė. Ji dėkojo komisijos nariams, pristatė 
pokylyje dalyvavusią narę Stasę Petersonienę ir 
prisiminė mirusį komisijos narį prof. dr. Algirdą 
Grigonį. Pakvietė dalyvaujančius pokylyje A.P.
P.L.E. darbuotojus atsistoti - jie buvo sutikti 
gausiais plojimais. S. Balzekienė pakvietė pre
mijų koordinatorių dr. Joną Valaitį, dr. Antaną 
Razmą, "mūsų visų įkvėpėją darbams" ir iš Ka
nados atvykusią buvusią A.P.P.L.E. pirmininkę 
atsiimti premijos, Ireną Ross, ateiti prie paky
los. Jai buvo įteikta plaketė už A.P.P.L.E. ypatin
gą pasižymėjimą švietimo srityje ir 25,000 dol. 
čekis. 

Dr. J. Valaitis sakė, kad ši premija yra jau 
penktoji LF dr. Antano Razmos vardo premija. 
(l-ji - švietimo, 11-ji - kultūros - muzikos, 111-ji 
- mokslinės medicinos, IV-ji - visuomeninė). Su 
švietimo premija, skirta A.P.P.L.E. draugijai, 
pradėtas antrasis premijų ratas. Šeštoji turėjo 
būti kultūrinė-literatūrinė, bet ji buvo laikinai 
sustabdyta, kadangi tam pritrūko lėšų; tikimasi 
ją atgaivinti ateityje. 

Dr. A. Razma sveikino A.P.P.L.E. draugiją, 
laimėjusią švietimo premiją ir dirbančią Lietu
vos gerovei. Jis dėkojo LF vadovybei, kad premi-

jos buvo teikiamos jo vardu ir linkėjo aukoti LF, 
kad pagrindinis kapitalas pasiektų 20 min. dol. 

Irena Ross savo žodyje vaizdžiai palygino 
A.P.P.L.E. su obuoliu, iš kurio sėklų išauga atei
ties obelaitės, gi obuolio minkštumą prilygino 
savanoriams mokytojams, obuolio žievelę -
visiems, kurie aukoja A.P.P.L.E. Naujų gyvy
binių sulčių suteikė A.P.P.L.E. draugijai Lietuvių 
fondas, paskirdamas šią premiją, kad ir toliau 
galėtų ugdyti lietuviškas ir demokratines ver
tybes Lietuvoje. 

Irena Ross suminėjo visus A.P.P.L.E. dr-jos 
pirmininkus ir jų pasisakymus apie A.P.P.L.E. 
veiklą Lietuvoje, pradedant Vaiva Vėbraite ir 
baigiant dabartiniu pirm. dr. Kari Janowitz. Ji 
sakė, kad geriau yra uždegti vieną žvakutę, negu 
prakeikti tamsą. Ir A.P.P.L.E. per 15 metų jau 
yra uždegusi per 15 tūkstančių tokių žvakučių -
~monių, su kuriais buvo pasidalinta žiniomis. 
Svietimo ir mokslo ministerija kviečia A.P.P.L.E. 
ir toliau tęsti jų kursus Lietuvoje. Baigdama, 
A.P.P.L.E. dr-jos vardu dėkojo už premiją ir 
priminė, kad LF nebe pirmą kartą ištiesia ranką 
šiai draugijai. Kalbėtojai buvo įteikta gėlių. 

Studentus stipendininkus pristatė Stipendijų 
pakomisės pirm. Kęstutis J ečius. Stipendijų če
kius galėjusiems dalyvauti įteikė LF t-bos pirm. 
V. Kamantas. Juos gavo: Dalia Ąžuolaitytė, 
Dovilė Baniulytė, Algirdas Bielskus, Živilė 
Bielskutė, Sandra Gedrimaitė, Skaistė Jagėlavi
čiūtė, Monika Pociūtė, Emįlija Renetskytė, 
Alana Zomboraitė, Vytautė Zukauskaitė; ma
gistrantai: Edvaldas Ambrazaitis ir Tomas 
Rinkūnas; Lit. katedra - Daiva Litvinskaitė. Sti
pendininkų vardu žodį tarė Skaistė Jagėla
vičiūtė. K. Ječius linkėjo tolesnių sėkmingų 
studijų ir kvietė tapti LF nariais kandidatais ir 
nariais baigus studijas. 

Baigiant programą, kalbėjo LF v-bos pirm. 
Sigita Balzekienė. Ji dėkojo pokylio dalyviams, 
ypač LF nariams. "Jūs užtikrinate LF gyvavimą, 
galite džiaugtis ir didžiuotis, kad prisidedate 
prie lietuvybės darbų". Ji sakė, kad šiuo metu 
(lapkričio pradžioje) LF jau viršija praėjusių 
metų narių skaičių ir kvietė įsirašyti į LF narius. 
Priminė, .kad geriausia dovana įvairių švenčių, 
sukaktuv1ų proga yra LF narystės įnašas. Skatino 
aukoti LF įvairiomis progomis; LF už tai atsiųs 
specialų pažymėjimą. Ji taip pat padėkojo 
visiems prisidėjusiems prie pokylio ruošimo, 
sekė šokiai, grojant brolių Švabų grupei. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 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 ......... 4.95% 
nekiln. turto 1 m ......... 4.95% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

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 

Lietuvos ambasadorius 
JAV-bėms Vygaudas Ušackas 
Pasaulio miškininkystės cent
re Portlande, OR, įžiebė lie
tuviškais ornamentais pa
puoštą kalėdinę eglutę. Orna
mentus paruošė tautodaili
ninkė Angelė Puodžiūnienė iš 
Pensilvanijos valstijos, o visą 
eglutės papuošimą finansavo 
Lietuvos garbės konsulas 
Portlande Randy Miller. Am
basadorius ta proga Pasaulio 
miškininkystės centro susiti
kime kalbėjo apie turizmo ir 
verslo galimybes Lietuvoje. 
Jis taipgi pasidžiaugė, kad Pa
saulio miškininkystės centras 
savo 2006 m. metinį susirinki
mą ketina surengti Vilniuje. 
Ta proga jis kvietė susirinkimo 
dalyvius aplankyti žymesnes 
Lietuvos vietoves: Trakus, 
Kryžių kalną, krašto pajūrį ir 
kitas. 

Irakas 
Lietuva, kaip skelbia BNS, 

planuoja šiais metais perpus 
sumažinti savo karių skaičių 
Irake. Pasak Lietuvos apsau
gos ministerio G. Kirkilo, ke
tinama nebesiųsti karių pa
mainos, tarnaujančios Lenki
jos vadovaujamoje divizijoje 
Vidurio Irake, Babilono pro
vincijos Hilla mieste. Praėju
sių metų liepos mėnesį pradė
jo toje divizijoje tarnąuti 50 
Lietuvos karių grupė. Sie ka
riai turėtų grįžti š.m. sausio 
mėn., nes Lenkija paskelbė 
išvedanti savo karius iš Irako. 
Kitas 50-ties Lietuvos karių 
būrys tarnauja Danijos bata
lione, D. Britanijos atsakomy
bės sektoriuje. Pasak Lietu
vos apsaugos ministerio, Lie
tuva ketiųa iki 10-ties karių 
pasiųsti į SAS (NATO) vado
vaujamą Irako kariuomenės 
apmokymo misiją, kurioje iki 
šiol darbavosi du lietuviai 
instruktoriai. 

Gudija 
Praėjusių metų rudenį 

Rimdžiūnų lietuvių kultūros 
ir švietimo centre įvyko Ger
vėčių krašto lietuvių bendruo
menės susirinkimas. Jame da
lyvavo 12-kos kaimų atstovai. 
Su valdybos veikla susirinku
sius supažindino Gervėčių lie
tuvių bendruomenės tarybos 
vicepirm. Vladas Lukša, iš
vardydamas taipgi pasitaikan
čius nemažus rūpesčius. Daug 
vargo patiriama keliaujant į 
Lietuvą. Vizas gauti pasidarė 
sunku, o vyresnio amžiaus 
žmonėms varstyti valdžios du
ris tikrai nėra lengva. Susirin
kimo dalyviai įgaliojo Gervė
čių lietuvių bendruomenės 
garbės narį Alfonsą Augulį 
padėti žmonėms tvarkyti iš
vykas į Lietuvą, bei kreiptis į 
Lietuvos ir Gudijos vyriausy
bes dėl lengvatų pervažiuo
jant šių valstybių sieną. Susi
rinkime dalyvavo ir Gudijos 
valdžios atstovas, Astravo 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Viktoras 
Svila. Pastarasis neslėpė su
sižavėjimo Gervėčių krašto 
lietuvių bendruomene. Ji 
esanti nepaprastai kūrybinga 
ir šviesi, turinti gražią ateitį. 
Gervėčiai žino, ko jie nori ir 
s_iekia sąžiningai ginti savąjį 
lietuvybės lauką bei kaip šven
tenybę išsaugoti gimtąją kalbą 
ir papročius. Susirinkime kai
mo atstovai pasidalino savo 
patirtimi. Naujuoju bendruo
menės pirmininku išrinktas 
Vladas Lukša, gimęs 1959 m. 
vasario 20 d. Girių kaime, su-

sipratusių lietuvių šeimoje. 
Yra vedęs ukrainietę, tapusią 
tikra lietuve, išauginusią ke
turis sūnus ir dukrą tikrais 
lietuviais. Naujasis pirminin
kas žadėjo remti ypač lietuvių 
mokyklą ir rūpintis tautiečių 
vienybe bei raginti, kad vieni 
kitiems padėtų. (Lietuvių 
godos, 2005 m .. , 10 nr.) 

Vokietija 
Šio krašto Lietuvių bend

ruomenės darbuotojų savait
galinis suvažiavimas įvyko 
2005 m. lapkričio 18-20 d.d. 
Hamburge, suorganizuotas 
LB krašto ir Hamburgo apy
linkės valdybų. Penktadienį 
Lietuvių misijos patalpose 
įvyko susipažinimo vakaras. 
Seštadienio rytą buvo išklau
syta VLB valdybos vicepirm. 
dr. V. Bartusevičiaus, Vasario 
16-tosios gimnazijos kuratori
jos pirm. dr. V. Lėnarto ir PLB 
jaunimo sąjungos pirm. Da
lios Henke pranešimai apie 
VL:ę valdybos atliktus ir pla
nuojamus darbus, dabartinės 
gimnazijos būklę, bendrabu
čio problemas, apie jaunimo 
r"enginius. Po pietų vyko R. 
Cuplinsko vadovaujamas atvi
ros erdvės seminaras. Suva
žiavimo dalyviai pasiskirstė į 
grupes. Per porą valandų buvo 
daugiau ar mažiau išgvildenti 
lietuviams šiame Į<:rašte rūpi
mi klausimai. Seštadienis 
baigtas įspūdingu Zarasų kul
tūros rūmų kapelos "Viksva" 
koncertu. Sekmadienį buvo 
aptartos seminaro išvados, 
priimtos rezoliucijos: dėl Va
sario 16-tosios gimnazijos to
lesnio finansavimo, lietuvių 
kalbos mokymo vokiečių mo
kyklose, lietuvio kunigo rei
kalingumo šiaurinėje Vokieti
joje. Suvažiavimas baigtas lie
tuviškomis pamaldomis. 

Australija 
A.a. Vytautas Deikus, 

Sidnio LB apylinkės valdybos 
pirmininkas, 82-jų metų, kaip 
rašoma Mūsų pastogėje (2005. 
Xll. 7), iškeliavo amžinybėn. 
Veliopis gimė 1923 m. gegužės 
5 d. Siauliuose geležinkelio 
tarnautojo šeimoje. Tėvai vė
liau persikėlė į Kauną. Čia 
Vytautas baigė Kauno 4-tąją 
gimnaziją, ypač pasižymėda
mas sporte. Pakliuvo į vokie
čių kariuomenę, kariavo Rytų 
fronte, karui baigiantis išvyko 
į Vokietiją. Buvo sužeistas ir 
ilgai gydėsi ligoninėje. Po karo 
įstojo į Baltit~čių universitetą 
Pinneburge. Cia jis susipažino 
su studente Laima Migevičiū
te ir 1947 m. ją vedė. 1949 m. 
jauna Deikų šeima išvyko į 
Australiją ir čia susilaukė duk
ters Violetos. Pradžioje Vy
tautui teko dirbti įvairius dar
bus. Bet vėliau jam pavyko 
baigti atominės energijos 
mokslus universitete ir dar
buotis vienos bendrovės sky
riaus viršininku Lucas Heights 
vietovėje. Gyvendamas Sidnio 
mieste uoliai reiškėsi lietuvių 
bendruomenėje, taipgi daly
vavo įvairiose sporto šakose. 
Daug prisidėjo prie Lietuvių 
klubo statybos Sidnio mieste. 
Ištiko didelė šeimos nelaimė 
- mirė žmona Laimutė. Vė
liau vedė lietuvaitę Janiną ir 
išsikėlė gyventi į Gosford vie
tovę. Ir vėl netektis - mirė ir 
antroji žmona. Tada jis per
sikėlė gyventi į Sidnį ir vėl įsi
traukė į lietuvišką veiklą. Tapo 
Sidnio LB apylinkės valdybos 
pirmininku. Siose pareigose 
išbuvo iki mirties - praėjusių 
metų liepos 25 d. J.:A. 
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Tiesiog į kaulus susmego tas lai

kas, vadinamas poilsiu. Paplūdimy 
šiaip taip praslinko dvi valandos be
sėdint, beskaitant. Atostogos baigėsi. 
Užteks. Rodos, ir žuvėdros klyktelėji
mas tam pritarė. Akimis dar apibė
gau jūrą - didingą ir viliojančią kas
met prie jos prisiglausti... 

Atsistoju, kraunu daiktelius į 
krepšį ir staiga pajuntu, kad kažkas 
šalia manęs. Dirsteliu - ogi moteriš
kė bestovinti, nedidukė šviesiai mėly
nu palaidiniu, ryškiai pasidažiusi, be
sišypsanti. Ir sena, tikrai sena. 

- Atsiprašau, - prašneko gana 
skambiu maloniu balseliu, - man ro
dos, kad aš tamstą vakar mačiau?„ 
Ar nebūsite tas, kuris šunų parodoje 
vedžiojosi tokį mielą retos spalvos 
pudeliuką?„ 

Ištiktas tokio netikėto jos atsira
dimo ir klausimo, tik šiepiausi, pur
čiau galvą. Nusiėmiau tamsius aki
nius, tarsi jie man būtų trukdę, ati
džiau pažiūrėti į nepažįstamąją. Nu
siėmė ir ji. Mūsų žvilgsniai susitiko -
tamsios akys, maloni šypsenėlė vers
te vertė mane ką nors tuoj sakyti... 

- Ponia, apsirikote„. - tariau su
valdęs nevykusį šyptelėjimą, - paro
doje nebuvau„. jokio šuniuko neturiu 
ir niekada neturėjau„. Aš čia tik atos
togautojas ... 

- Ir koks panašumas!.. - šūktelėjo 
moteris ... Beveik tikra buvau ... Mat 
norėjau su parodoje matytu pakalbė
ti... tikrai įdomu„. net nepatogu.„ at
leiskite„. - pasisuko ir jau nori eiti, o 
man tada dingtelėjo mintis, kas gi ji 
tokia galėtų būti? 

- Ponia, palaukite, - ryžausi su
laikyti, - tiesą pasakius, gailiuosi, kad 
neaplankiau tokios retos metinės pa
rodos, - melavau, ir tad, žingsnį ar
čiau žengusi, ji paklausė: 

- Jūs europietis? 
- Taip, žinoma, spėjote iš ak-

cento ... 
- O jūs - klausiau spėdamas, kad 

pasikalbėti ji nevengs. 
- Aš pusiau„. buvau europietė, 

dabar amerikietė ... kartais net nesi
nori galvoti, kas esu ... 

- Panašus ir aš, ponia.„ Mano 
vardas Jonas.„ Jonas Mačelis ... Prieš 
50 metų atplaukiau į Ameriką iš Vo
kietijos ... 

- O!„ Tikrai?!. Ir aš maždaug tuo 
pačiu metu į Niujorką„. iš Italijos.„ 
Mano vardas Roza Alpin„. va čia, -
ranka rodė į didžiulį daugiaaukštį 
pastatą, - praleidžiu žiemą„. 

Užsimezgė kalba. Dalinomės 
prisiminimais - kokiu laivu kuris 
plaukėme, kiek žmonių sirgę jūros li
ga, ką laive veikėme, kokius darbus 
dirbome, kaip visi labai laukę Ameri-

z a 
kos krantų, kaip ploję krantams besi
artinant - visi to paties likimo bena
miai, paliesti žiauraus karo, bet išlikę, 
nes jiems nebuvo lemta žūti... 

- Jei niekur per daug neskubate, 
kviesčiau užeiti... Kažkaip jaučiu, 
kad galėtumėt man padėti„. Mat ra
šau knygą apie žmonių likimus ... 

Jau tikrai susidomėjau, kas ji 
tokia? 

- Ačiū ... įdomu pažiūrėti kaip gy
venate, - pasakiau, ir tuoj pajudė
jome. 

Tik keliolika žingsnių per smėlį 
iki cementinio tako. Stai ir puošnus, 
žalumynais ir žiedais apaugęs prie
butis. Pasikeliam į vienuoliktą aukštą. 
Prieš akis atsiveria prabangus butas -
dairausi po didelę svetainę, visur oda, 
brangus medis, veidrodžiai, pa
veikslai, žvilgančių lempučių ap
šviesti... 

- Tai va čia leidžiu žiemą, - tarė 
Roza, kažkokiu keistu šypsneliu paly
dėjusi žodžius, - palaukite, greitai 
grįšiu. 

Kol ji pakeitė savo apdarą ir ap
sitvarkė, užteko laiko apžiūrėti visą 
turtą, kokio vasarvietėse dar nebuvau 
matęs. "Matai, ką reiškia būti pana
šiu į tą, su kuriuo norėjo susipažinti", 
- šypsojausi patenkintas. 

Grįžusi pasiūlė atsigerti, atnešė 
vaisių sulčių, vyno, pyragėlių, riešutų. 
Sudribom į minkštas kėdes vienas 
prieš kitą. Pakeitusi akinius, naujai 
pasidažiusi ji man atrodė lyg nebe ta. 
Bet man tikrai nebuvo svarbu, kaip ji 
atrodė. Maniau, kad ir mano išvaizda 
jai nebuvo įdomi. Susėdome pasišne
kėti, senas dienas prisifl!inti, gal ir 
nuomonėmis pasikeisti. Seimininkė 
rašytoja ar kas? Tui buvo įdomiausia. 

- Kad žinotumėte, kieno svečias 
esate, turiu prisistatyti, ar ne? - links
mu balseliu pradėjo, nugėrusi gurkšnį 
mišinio. 

- Ponia!.. - nevykusiai žiopte
lėjau. 

- Tuigi, - surimtėjusi pradėjo, -
čia gyvenu kaip paukštė narvelyje„. 
toks gyvenimo būdas, toks stilius, ar 
ne?„ Mano Haroldas ginekologas, 
užsiėmęs ir užsiėmęs ... net nežinau 
kodėl ir kam„. pasirodo kartais sa
vaitgaliais ir vėl dingsta ... Prisipažin
siu, nuobodu man kartais, ir jei ne 
tas rašymas ir nuolatinis naujų pažin
čių ieškojimas, nežinau ar čia išsilai
kyčiau„. Labai vertinu gyvybę, ir už
tat gyvi žmonių charakteriai, ne išgal
voti, susiliečia mano aprašymuose, 
išsiryškina likimai, kurie ir kelius 
tiesia, ir kliūtis stato„. 

- Ar jau seniai pradėjote knygą? 
- įsiterpiau. 

- Rašyti neseniai, bet išmąstyta ji 

ČESLOVAS SENKEVIČIUS 

buvo turbūt nuo pat vaikystės„. - iš
gėrė vėl vieną gurkšnį, atsiduso ... 

- Tai įdomu, ponia, - tariau, nes 
reikėjo ką nors sakyti jai nutilus. 

- Vaikystė„. vaikystė... - tęsdama 
žodžius, - pradėjo senutė, - ji paliko 
man šimtus neatsakytų klausimų„ 
Viską bandau suvesti į vieną kitą iš
vadą ... Gal kas nors ir išeis? .. Sten
giuosi... Kad būtų aiškiau jums, kas 
mane vargina, trumpai papasakosiu 
apie save. Buvau aštuonerių metų, 
kai geriems žmonėms padedant pa
bėgau iš Kauno geto„. - išgėrė gurkš
nį, nuleido akis, - tai tokia aš, žinoma, 
ne aš viena tokia, laiminga ar nelai
minga„. kas žino„. Slėpė mane kai
me, kur ir sulaukiau išlaisvinimo, o 
paskui su kitais globėjais per Lenkiją 
pasiekėm Austriją, iš ten į Italiją ir 
pagaliau ... į Niujorką ... Gyvenimas 
slinko į gerąją pusę, baigiau sociolo
giją, ištekėjau už Haroldo, jau Ame
rikoj užaugusio„. sakyčiau laimingai, 
bet ir toje laimėje pilna klausimų.„ 
Tui va kokie dalykai, pone ... - vėl pa
kėlė taurelę, - ir kažkaip lyg pralinks
mėjusi šūktelėjo, - už mūsų susiti
kimą!.. 

- Į sveikatą! - atsakiau lietuviš
kai. 

- Kalbėti lietuviškai nebemoku, 
viską užmiršau ... liko tik vienas žodis 
atminty "tarakonai"„. - nusijuokė, -
mat taip vokiečius vadino mane per 
karą slėpę ponaį Pakniai... 

Sujudėjau. Zvilgsniu įsismeigiau 
į jos lūpas, tą pavardę ištarusias -
"Negi, negi", - dūzgė galvoje - "kas 
žino, gal"„. 

- Sakote, Pak-niai... - nutęsiau 
žodį ir laukiau, kas bus. 

- Tuip, ponai Pakniai... puikiai 
juos atsimenu ... ir niekada nepa
miršiu ... 

- O vardus jų gal irgi atsimenate? 
- pasiteiravau norėdamas patvirtini-
mo, kad tai tie, apie kuriuos galvoju. 

- Vardai? .. Rodos, Juozas ir Ona. 
- Tie patys!... - šūktelėjau, - tai 

dėdė, tikras mano mamos brolis ... 
Roza pašoko. Atsistojau ir aš. 
- O Viešpatie!.. suglumusi atsi

duso, išskėtė rankas, priėjo apkabino. 
Jaučiau lyg kažkas širdin įgnybo. 

Gal ir jai? Turbūt? Pasijutome kaip 
giminės, kuriems niekada nebuvo 
lemta susitikti. Susijaudinę, priblokš
ti tokios likiminės akimirkos minutę 
stovėjome tylėdami. 

- Negaliu neverkti... - sušnibždė
jo kaktą į mano petį atrėmusi Roza. 

Nusileido saulė, sutemo. Omu
du šnekėjom ir šnekėjom, atsivėrėm 
kiek galėdami. Roza sužinojo, kad 
jos gerieji globėjai buvo išvežti į 
Sibirą, iš kurio nebegrįžo. Gerumas 

jų neišgelbėjo, Roza pritarė, kad tė
vynę mylėti kai kada yra pavojinga, 
pokalbį papildė aiškindama, jog do
rybės ne visų vienodai yra vertina
mos, pavyzdžiu net nurodė savo vyrą, 
kuris žudo negimusius žmones tuo 
užsitraukdamas vienų rūstybę, kitų 
padėką, yra pasakęs "galvos nesuku, 
man rūpi uždarbis" ... 

Atsisveikindami pasikeitėm ad
resais ir pasižadėjom ryšius laikyti. 

* 
Pirmame laiške Roza rašė: "Toji 

mudviejų netikėta ir likiminė pažin
tis man atrišo akis, vėl ryškiau žvel
giu į tolimąją praeitį, į skurdžią vai
kystę, kai tuo metu Lietuvoje grūmėsi 
dvi jėgos: gėris ir blogis. Tos jėgos ne 
okupacijų padariniai kaip kas bando 
aiškinti. Tos jėgos pačiame žmoguje 
nuo amžių glūdi ir laukia progų ... Pa
saulio neramumai kyla ne dėl prie
šingų idėjų sankirčių, bet dėl prasi
veržiančio Blogio, kuris teikia žmo
gui geresnį, patogesnį gyvenimą„. 
Gerieji žmonės kažką laimi, ko nie
kas nemato, bet dažniausiai praran
da tai, ką dauguma labiausiai ver
tina" ... 

Antrame laiške ji pasakojo apie 
savo vyrą, kuris esąs geras žmogus, 
kol nepalieti jo pažiūrų. O tos pažiū
ros - tai nuogas materializmas. "Ne
svarbu, iš kur pinigai plūsta", sakė 
jis, - "legalūs dalykai tik prasimany
mai... kaip kas gali, kovoja už savo 
būvį, ir tai viskas ... "O man atrodo, -
rašė ji, - kai tai ne legalumo, o pa
prastas moralės klausimas, ta nuo 
amžių žmonijoje įsisenėjusi prob
lema, kaip koks užtaisas sprogusi ir 
prie mirties duobės, atkištų šautuvų į 
mano tėvą„. sproginėjanti ir dabar, 
kai jau ramiiy gyvename po to žiau
raus karo ... Zudymai nesibaigia. Jei 
gimusius žudyti įstatymai draudžia, 
žudome negimusius„. Apie karo me
tu įvykdytą tautžudystę daug kalba
me, o negimusių žmonių naikinimas 
jau kone pagarbos vertas, neskaitant 
uždarbio„. Kur einame, kur nueisim? 
Susimaišiau su tais klausimais savo 
knygoje. Jaučiu, kad labai reikėtų Jū
sų nuomonės ... Paskambinkit, para
šykit, o susitikę padiskutuosim" ... 

Pašiurpau perskaitęs tą jos laiš
ką. Mėginimas savo vyrą lyginti su 
Antrojo pasaulinio karo nusikaltė
liais man pasirodė lyg ir nebesveiko 
proto išdava, ir aš rimtai suabejojau 
Rozos sveikata. Į jos laiške įrašytą 
"iki pasimatymo" atsakiau žodeliu 
"sudiev".„ 

Ryšiai nutrūko. Ir vis dėlto liko 
persekiojantis klausimas - o gal Roza 
rašė tiesą? .. 

Toronto ''Volungės" kalėdiniame koncerte, įvykusiame Prisikėlimo šventovėje 2005 m. gruodžio 11 d., grojo smuikininkės (iš k.) Rūta Melkienė ir Andrea Currie
Jefferson; giedojo solistas Arūnas Radtke Ntr. L. Vytės-Szwarc 



Dainų šventei besirengiant 
Vaikų ir jaunimo choras "Angeliukai" 

Lietuvos kankinių šventovės choras "Angeliukai" Ontario Mississaugoje su vadove muzike 
Lilija Turūtaite (antroje eilėje pirmoji iš dešinės) 

JANINA DZEMIONIENĖ 

Aštuntosios Lietuvių dainų šventės Čika
goje išvakarėse sujudo, sukruto Šiaurės Ame
rikos lietuvių dainos vienetai. Atsiliepk daina 
šūkiui pasklidus po lietuviškas parapijas ir 
bendruomenes, vadovams tenka maloni proga 
kiekvieną dainos mėgėją įjungti į šį įspūdingą 
renginį. Prasideda darbingos popietės, vaka
rai, repetuojant dainų šventės repertuarą. 
Daina šventėje atsilieps susibūrę kelių lietuvių 
kartų seneliai, vaikaičiai, tėvai, vaikai. 

Lietuvos kankinių šventovės Mississaugoje 
vaikų ir jaunimo choro "Angeliukai" vadovė 
Lilija Turūtaitė pasiryžo neatsilikti nuo kitų 
dainuojančių vienetų. Nors chorelis yra pasi
ruošęs giedoti sekmadieninėse pamaldose, ta
čiau gali atlikti ir daugiau. 

"Man labai smagu vadovauti nedideliam 
vaikų būreliui ir sekmadieniais su jais pagie
doti Mišių metu" - savo mintimis dalijasi chor
vedė L. Turūtaitė. Iš tikrųjų vaikučiams tai nė
ra lengva tą vienintelę laisvą dieną nuo pat 
ankstyvo ryto praleisti parapijoje, repetuojant 
anksti prieš Mišias ir po Mišių. "Didelių lai
mėjimų nesame atsiekę, o jų ir nesiekiame. 
Pats maloniausias jausmas, tai girdėti vaiku
čius ir jaunimą lietuviškai giedant Mišiose, ku
rios Anapilio šventovėje prasideda giesme: 
Pulkim ant kelių. Deja, tėra labai nedidelis lie
tuvių kompozitorių skaičius, kuriantis giesmes 
ar religinius kūrinius vaikų chorams. Esame 
dėkingi ir už tas nesudėtingas giesmeles, kurias 
galime atlikti. Smagu matyti tėvelių norą ir su
sidomėjimą, kad giesmėmis ir dainomis vaikai 
puoselėtų lietuvių kalbą. Didžiausia padėka 
tėveliams už jų pasiaukojimą ir atsidavimą. 
Prieš akis, - toliau tęsia vadovė, - didelis užmo
jis, tai dalyvavimas 2006-tųjų metų dainų šven
tėje Atsiliepk daina. Belieka palinkėti sėkmės 
ir darbingų mėnesių besiruošiant šiam ypa
tingam renginiui. 

Norėdami atsekti pirmus "Angeliukų" gy
vavimo žingsnius, mintimis sugrįžkime į 1988 
metų kovo mėnesį, kai chorvedė Nijolė Beno
tienė, norėdama praturtinti rytines sekmadie
nio pamaldas, kuriose ji vargonavo, pradėjo 
kviesti ir burti vaikus į chorą. Pradžioje labai 
nedrąsiai pasigirdo vaikiškos giesmelės, prisi
mena vadovė, bet kiekvieną sekmadienį jos 
stiprėjo ir garsėjo. Jūs giedat kaip angeliukai, 
neužmiršdavo vaikų pagirti parapijiečiai, ir 
taip atsirado chorelio pavadinimas "Ange
liukai". 

Nuo pat chorelio įsikūrimo jo veikla neap
siribojo vien tik bažnytiniu giedojimu. Gražiais 
"Angeliukų" pasirodymais buvo praturtintos 
parapijos šventės, Vasario 16 minėjimai, Ka
nados lietuvių dienos, Kalėdų eglutės, Moti
nos dienos renginiai, jaunimo ansamblio "Gin
taras" ir tradiciniai-kalėdiniai choro "Volun
gė" koncertai. Anapilio parapijos 70-mečio 
proga 1998 metais chorelio vadovė ir tėvų ko
mitetas, vadovaujamas Ramunės Stravinskie
nės, nusprendė išleisti giesmių įrašą Tau, Jėzuli. 

Tuo metu chorelyje dalyvavo 30 vaikų, bet įra
šą atliko tik vyresnioji "Angeliukų" grupė. Pa
tys mažiausieji prisijungė tik prie vienos gies
melės įrašo. Sioje veikloje nuoširdžiai talkino 
įvairiose srityse ilgametis parapijos vargoni
ninkas muzikas a.a. Jonas Govėdas. 2000-
2001 metų veiklos sezonui, tėvų komiteto kvie
timu, su jauniausia chorelio grupe dirbo Dei
mantė Grigutienė. 

2001 metais kovo mėnesį Kanados lietu
vių bendruomenės pirmininko A. Vaičiūno 
kvietimu, choro "Angeliukai" vyresnioji grupė, 
vad. N. Benotienės, koncertavo Kalgario ir 
Edmontono lietuviams Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga. Tais pačiais metais, To
ronto jaunimo ansamblio "Gintaras" kvietimu, 
minėtas ansamblis ir choro vyresnioji grupė iš
vyko į tarptautinį folkloro festivalį Zakateko 
mieste, Meksikoje. 

2001 metų gruodžio mėn. po 18 darbo 
metų parapijoje muzikė N. Benotienė choro 
"Angeliukai" vadovavimą perdavė Lilijai Tu
rūtaitei. 

Vadovų darbas nėra lengvas ir dažnai ten
ka perbristi ne vieną sunkumų užtvarą, tačiau 
meilė dainai, muzikai, kūrybai, noras menu 
praturtinti visuomenės dvasią, išsklaido neviltį 
šviesiais veiklos žiburėliais, praskaidrina klyst
kelius ir atnaujina visuomeniško darbo prasmę. 

Grįžtant prie šiuolaikinės chorelio "Ange
liukai" veiklos negalima nepastebėti, kad visi 
dainininkai lanko Toronto Maironio lietuvišką 
mokyklą, tad šeštadienio rytai būna ankstyvi ir 
darbingi. Nepaprastai didelio tėvelių pasi
šventimo, kaip minėjo vadovė, išreikalauja 7-
tą savaitės dieną, kai sekmadienio ankstyvą ry
tą savo jaunas atžalas reikia pristatyti repetici
jai. Chorelį šiuo metu pareigingai lanko nuo 5 
iki 12 metų vaikai. 

Įdomu buvo sužinoti, kokios jų tėvelių 
nuomonės. Ar jie nepavargsta sekmadienio 
rytais varstyti Anapilio parapijos duris? 

Rasos mamytė džiaugiasi ir mato vien tik 
geras puses, kad mergaitės gieda kiekvieną 
sekmadienį, kad jaučia pareigą dalyvauti šven
tose Mišiose. Mes džiaugiamės talentinga mu
zike, kuri savo laiką pašvenčia mūsų vaiku
čiams. Kai išgirsta, giesmė išspaudžia ašarą, 
dalijasi mintimis Daivutės mamytė, supranti, 
kad ne veltui kiekvieną sekmadienio rytą iš
trauki iš lovos savo mažą ar paūgėjusį "ange
liuką". Dalios šeimai labai svarbu, kad Joana 
suprastų pasišventimą, reikalingumą dalyvauti 
parapijos veikloje ir sekmadienio lietuviškose 
pamaldose. Nuo 2001 metų chorelio dešinė 
ranka ir globėja Teresė Ramanauskienė rūpi
nasi visais "angeliukais". Ji aprūpina juos dra
bužėliais, papuošalais, proginėmis dovanėlė
mis ir giesmelių kopijomis. 

Reikalui esant "Angeliukų" choreliui mie
lai talkininkauja vienas iš tėvelių - Valdas Ra
manauskas. Kiekvieno tėvelio indėlis, kad ir 
pats kukliausias, ugdo mumyse Dievo mums 
duotas dovanas. 
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lO KULTilRINEJE VEIKLOJE 
Kompozitorė Onutė Nar

butaitė buvo apdovanota 2005 
metų Lietuvos meno kūrėjų 
draugijos (LMKD) premija 
už simfonijų ciklą Tres Dei 
M atris Symphoniae (2004) ir 
styginių kvartetą Drappegio 
(2005). LMKD premija, kurią 
sudaro diplomas ir 5,000 litų, 
skiriama kasmet už išskirti
nius profesionalaus meno kū
rinius paskelbtus per pasta
ruosius dvejus metus. O. Nar
butaitė -viena žymiausių lie
tuvių moterų kompozitorių. 
1997 metais už oratoriją Cen
tones Meae Urbi (Skiautinys 
mano miestui) dviems solis
tams, mišriam chorui ir or
kestrui laimėjo Lietuvos vals
tybinę premiją. 2004 metais 
Lietuvos kompozitorių sąjun
ga pripažino jos Tres Dei Mat
ris Symphoniae geriausiu metų 
kūriniu. 

Kompozicijos pradmenis 
O. Narbutaitė gavo iš kompo
zitoriaus Broniaus Kutavi
čiaus, o 1979 metais baigė Lie
tuvos muzikos akademijos 
profesoriaus Juliaus Juzeliū
no kompozicijos klasę. 1979-
1982 metais ji dėstė muzikos 
teorijos ir istorijos disciplinas 
Lietuvos valstybinės konser
vatorijos Klaipėdos fakulte
tuose. Nuo 1982 metų pasi
šventė tik kūrybai ir gyvena 
Vilniuje. Jos kūriniai nuolat 
skamba daugelyje koncertų 
bei festivalių Lietuvoje ir už
sienyje. 

Lietuvos valstybiniame 
operos ir baleto teatre buvo 
įteikti "Operos švyturių" ap
dovanojimai ryškiausiems be
sibaigiančių 2005 metų operos 
ir baleto artistams. Laureatai 
buvo apdovanoti tradicinėmis 
statulėlėmis ir piniginėmis 
premijomis, kurias skyrė rė
mėjai. Atrinkimo komisijos 
nariai, šokio ir vokalo specia
listai, pusiau juokais prasita
rė, kad kasmet išrinkti geriau
sius operos ir baleto artistus 
darosi vis sunkiau - daugėja 
įsimintinų pastatymų, sužiba 
naujos žvaigždės. 

Naujųjų metų išvakarėse 
premjerinio Traviatos spek
taklio pertraukos metu buvo 
pagerbti šeši "Operos švytu
rių" laureatai. Geriausiu metų 
operos solistu išrinktas Dai
nius Stumbras už Don Kario 
vaidmenį operoje Likimo ga
lia. Metų solistė - Sigutė Sto
nytė, pagerbta už Leonoros 
vaidmenį Likimo galioje ir 
Zentos vaidmenį operoje 
Skrajojantis olandas. Metų ba
leto solistu tapo Nerijus Juška 
už Vronskio vaidmenį balete 
Ana Karenina, Bazilio - balete 
Don Ki,chotas ir Zigfrido vaid
menį balete Gulbių ežeras. 
Metų baleto soliste išrinkta 
Miki Hamanaka už Anos 
vaidmenį balete Ana Kareni
na. Metų operos vilties apdo
vanojimą laimėjo Egidijus 
Dauskurdis už vaidmenis Li
kimo galioje (Alkade ), Skrajo
jančia!fte olande (Dalandas ), 
Don Zuane (Leporello) bei 
Rigolete (Sparafucile ). Metų 
baleto viltimi tapo Inga Ci
bulskytė už Emilijos vaidmenį 
balete Dezdemona bei pasiro
dymą balete Ana Karenina. 

Vilniaus miesto Oskaro 
Koršunovo teatras 2005 metų 

lapkričio pabaigoje pastatė 
pirmąją šio sezono premjerą 
Vaidinant auką pagal šiuolai
kinių Rusijos dramaturgų bro
lių Vladimiro ir Olego Pres
niakovų pjesę, kurią į lietuvių 
kalbą išvertė rašytojas Sigitas 
Parulskis. Pasak režisieriaus 
O. Koršunovo, aktuali brolių 
Presniakovų dramaturgija 
vertinama kaip naujausia ir 
pati įdomiausia ne tik Rusijos 
publikai - ji daugiausia iš Ru
sijos autorių statoma ir užsie
nio scenose. Pjesę Vaidinant 
auką patys autoriai įvardija 
kaip filosofinį farsą, socialinį 
karnavalą, kuriame atsklei
džiamos posovietines visuo
menes persekiojančios šmėklos. 

Pjesės pagrindinis veikėjas 
antiherojus Valia dirba polici
jos nuovadoje, kur padeda at
kurti įvykdytų žmogžudysčių 
scenas: įtariamas nusikaltimu 
asmuo demonstruoja įvykių 
eigą, o Valia "vaidina auką". 
Spektaklyje Valios vaidmenį 
sukūrė aktorius Darius Gu
mauskas, kituose vaidmenyse 
- Eglė Mikulionytė, Dalia 
Brenciūtė, Ramūnas Rudo
kas, Airida Gintautaitė, Dalia 
Michelevičiūtė, Audrius Na
kas, Rytis Saladžius, Dainius 
Gavenonis, Kostas Smorigi
nas, Algirdas Dainavičius, 
Vaidotas Marinaitis, Rūta 
Butkutė. Scenografiją sukūrė 
dailininkė Jūratė Paulėkaitė, 
muzika - Gintaro Sodeikos. 
Po premjerinių spektaklių Vil
niuje spektaklis buvo rodo
mas Šiaulių kultūros centre, 
Panevėžio bendruomenių rū
muose, Klaipėdoje ir Kaune. 

Senąją Lietuvos spaudą, 
rankraščius, dailės kūrinius, 
tekstilės pavyzdžius, svarbius 
archyvinius dokumentus ne
trukus bus galima rasti virtua
lioje bibliotekoje. Jai kurti 
Lietuvos valstybinė Martyno 
Mažvydo biblioteka gavo 13.3 
min. litų iš Europos sąjungos 
struktūrinių fondų. Valstybinė 
biblioteka numato suskaitme
nin ti daugiau kaip 3.3 min. 
dokumentų ir kultūros pavel
do objektų. Numatomos siste
mos pagrindą sudarys jau vei
kianti Lietuvos integralios 
bibliotekų informacijos siste
mos (LIBIS) infrastruktūra, 
jungianti per 70 mokslinių ir 
viešųjų bibliotekų. 

Perkelti į virtualią erdvę 
numatoma senąsias lietuviš
kas knygas (1547-1863), spau
dos draudimo laikotarpio lei
dinius (1864-1904), senąsias 
Lietuvos lotyniškas ir lenkiš
kas knygas, lietuvišką periodi
nę spaudą iki 1940 metų, Ro
mos katalikų bažnytines gimi
mo, santuokos ir mirties met
rikų aktų knygas (1599-1930); 
skaitmeninami bus rankraš
čiai ir archyviniai dokumen
tai, pergamentai, Lietuvos 
evangelikų reformatų sinodo 
dokumentai, Mažosios Lietu
vos istorinių aktų rinkinys ir 
kt. Muziejai skaitmenins gra
fikos, akvarelės, liaudies gra
fikos darbus, skaidres, kuriose 
užfiksuoti istorinės, meninės 
fotografijos rodiniai, žemėla
pius, piešinius, brėžinius, bo
nistikos, sfragistikos, tekstilės 
objektus ir tapybos darbus. 

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 8.30v.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 12.30v.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 
MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind. . ............... 1 .30% 
180-364 d. term.ind ................ 1.50% 
1 metų term. indėlius ............. 2.05% 
2 metų term. indėlius ............. 2.30% 
3 metų term. indėlius ............. 2.50% 
4 metų term. indėlius ............. 2.75% 
5 metų term. indėlius ............. 3.00% 
1 metų "cashable" GIC ......... 2.50% 
1 metų GIC-met. palūk .......... 3.00% 
2 metų GIC-met. palūk .......... 3.25% 
3 metų GIC-met. palūk .......... 3.50% 
4 metų GIC-met. palūk .......... 3.60% 
5 metų GIC-met. palūk .......... 3.75% 
RRSP, RRIF "Variable" ...... „ ... 1.25% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind ... 3.30% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind ... 3.40% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind ... 3.50% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind ... 3.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind ... 4.00% 
Taupomąją sąskaitą iki ......... 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ...... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

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

term. ind .. „ .......... „ ....... 2.75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo ................. „.6.00% 

Sutarties paskolas 
nuo ............... „ ..... 6.00o/o 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų ...... „ .... „ .. 5.00% 
2 metų ................ 5.25% 
3 metų ................ 5.35% 
4 metų ................ 5.40% 
5 metų ................ 5.50% 

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
PRANEŠA, 

kad 2005 metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno 
sugrąžino savo nariams: 

*taupytojams išmokėjo 30o/o papildomų palū
kanų už visas santaupų palūkanas, prirašytas iki 
2005 metų pabaigos ir 

* skolininkams sugrąžino 15% palūkanų už 
visas palūkanas, sumokėtas kooperatyvui iki 2005 
metų pabaigos. 

Papildomos ir sugrąžintos palūkanos yra įrašytos 
narių taupomosiose sąskaitose 

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. 

Kęstutis A. 11-imakas, Jonas Paulius 11: gyveni
mas, idėjos, veikla. Neseniai mirusio Popiežiaus gy
venimo, minčių bei darbų apžvalgą 2005 metų gale 
išspausdino Gyvybės kultūros, Tėvų marijonų kny
gų leidykla. Autorius stipriai išryškino šias Popie
žiaus gyvenimo gaires: 1) viziją, kurios dėmesio cent
re yra nupuolusiai žmonijai gailestingumą parodęs 
Dievas, 2) žmogum tapusio Jo sūnaus Evangelija 
persunktą humanizmą ir 3) meilės civilizaciją arba 
gyvybės kultūrą, kurią reikia kurti ir puoselėti moks
lu, menu ir visuomenine veikla visose gyvenimo srity
se. Popiežius giliai suvokė šių laikų pasaulio padėtį. 
Daug kas juo žavisi, bet to neužtenka. Reikia tęsti jo 
pradėtą darbą, t.y. persiėmus jo vizija ir kristiniu 
humanizmu, ugdyti gyvybės kultūrą, kaip atsvarą 
prieš mirties "kultūrą", kaip jis pats vykdė. 

KNYGOS 

Kęstutis A. 11-imakas, Šauksmas iš Sibiro. Ade
lė Dirsytė ir kalėjime sukurta maldaknygė. Šiaurės 
Amerikos ateitininkų tarybos leidinys. 2005 metai. 
Kaunas. Toks leidinys buvo labai reikalingas, nes 
daugelis šio krašto žmonių dar ir šiandien nėra 
apie ją nei girdėję, nei skaitę. O ji savo aukos pilnu 
gyvenimu yra nusipelniusi būti žinoma kiekvienam 
lietuviui. Juk 2000 jubiliejinių metų išvakarėse 
buvo pradėta jos beatifikacijos byla. Leidinio auto
rius panaudojo medžiagą, sutelktą stambioje A. 
Dirsytės monografijoje, kurią sudarė dr. Mindau
gas Bloznelis ir kuri buvo Lietuvos katalikų mokslo 
akademijos išleista 2003 metais - deja, labai mažu 
tiražu. Dabar šiame populiariame leidinyje ran
dama šios Sibiro kankinės gyvenimo, idėjų ir darbų 
apžvalga. 

Politika ir politikai 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Štai kodėl jaunos demokratijos šalyse svar
biausiu procesu laikytinas pilietinės visuomenės 
ugdymas, jos telkimas valstybės reikalams tvar
kyti, valdžių veiklą kontroliuoti. Sąmoninga ir su
telkta visuomenė brandžios demokratijos šalyse 
pasiekia aukštą pragyvenimo lygį, saugią gy
venseną. 

Pilietinės visuomenės ugdymo pradžiamoks
lis yra pagrindinis valstybės įstatymas - konstitu
cija. Iš konstitucijos pilietis sužino savo valstybės 
sandarą, valdžių formavimo principus, jų teises ir 
pareigas visuomenei, piliečio teises valstybėje ir 
jo pareigas valstybei. Konstitucijos nuostatų pa
žinimas ir jų vykdymas formalų valstybės pilietį 
jau daro tikra valstybės ląstele, jos kūrėju ir ser
gėtoju. Sąmoningas pilietis suvokia, kad nuo jo 
priklauso valstybės, taigi ir jo gerovė, saugumas. 

Pilietinio ugdymo mokyklų nei užsieniuose, 
nei Lietuvoje nėra. Pilietiškumas, piliečių atsa
komybė, pareiga bei kitos vertybės kyla iš gyveni
mo patirties demokratinėje valstybėje. Pilietiš
kumo pradai yra bendruomenės gyvensenoje. 
Štai kodėl jaunos demokratijos šalyse taip svarbu 
kurti vietos bendruomenes - pilietiškumo, de
mokratinio valdymo patirties branduolius. 

Politinė ir partinė veikla 
Jei valstybę palyginome su ūkiu, tai partijas 

turėtume lyginti su atskiromis ūkio šakomis. 
Rinkdami valdžias valstybėje, jas renkame pagal 
partijas. Partijos yra politiniai dariniai, atstovau
jantys tam tikrą valstybės kūrybos ir tvirtinimo 

kryptį (socialdemokratinė, krikščioniškoji, tau
tiškoji ir kitokios kryptys). Vaizdžiai tariant, yra 
miškininkų, žemdirbių, pramonininkų bei kito
kie dariniai. Tačiau būtų negerai, jei ūkyje įsivy
rautų, tarkim, miškininkai; užsodintų visą terito
riją miškais, nebeliktų vietos javui sėti, pramonei 
plėtoti. Jei įsitvirtintų vien žemdirbiai - užsėtų 

viską javais, neliktų miškų, pievų. Taigi partinė 
veikla taip pat yra politinė veikla, tik siauresnė. Ji 
yra reikalinga, tačiau turi būti balansuojama, de
rinama su kitų partijų veikla, kad valstybė 
vystytųsi visapusiškai. Valdžių rinkimų metu 
žmonės balsuoja labiau už tas partijas, kurios tuo 
metu, jų manymu, geriau atspindi rinkėjų in
teresus. 

Politinė veikla yra valstybės reikalų visumą 
apimanti veikla, o partinė veikla apima tik politi
nės veiklos dalį ar kryptį. Todėl mokyklose, ka
riuomenėje, policijoje bei kitose valstybinėse ins
titucijose partinė veikla draudžiama, o politinė 
veikla plačiąja prasme yra skatinama, nes ji pa
deda ugdyti ir formuoti pilietinę visuomenę -
valstybės pagrindą ir turinį. Iš politinės ir parti
nės veiklos painiojimo (dažnai sąmoningo) kyla 
nesusipratimai. Antai net išprusę mūsų politikai 
siūlo riboti ar uždrausti politinę reklamą. Politi
nės reklamos - piliečių skatinimo politinei veik
lai draudimas ar ribojimas prilygsta jų išpilietini
mui, pasyvumo tvarkant valstybės reikalus skati
nimui. Gali būti ribojama partinė reklama, ta
čiau politinę reklamą reikia skatinti, per politinę 
reklamą ir propagandą telkti visuomenę poli
tinei, t.y. pilietinei veiklai. 

=========:::::::~,ATSIŲSTA PAMINĖTI•----------

LIETUVA 1940-1990. Okupuotos Lietuvos 
istorija. Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, 
Česlovas Bauža - redakcinė kolegija; vyriausiasis 
redaktorius Arvydas Anušauskas. Redaktorė Rima 
Dulkinienė. Dailininkas Alfonsas Žvilius. Leidėjas 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (Didžioji g. 17/1, Vilnius 01128). Vilnius, 

2005 m., 712 psl. 
LITHUANIAN PAPERS. Valume 19-2005. 

Annual Journal of the Lithuanian Studies Society 
at the University of Tasmania. Editor: Algimantas 
P. Taškūnas, OAM, Ph.D. Post Office Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7006 (Australia). Single issue $7, in 
all other countries $8 (JAV). 
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Siaurės Amerikos ateitininkai 
Kai Ateitininkų federacija buvo sugrąžinta į 

laisvąją Lietuvą, Šiaurės Amerikos ateitininkai 
turėjo persiorganizuoti, prisitaikyti prie naujos 
veiklos struktūros. Tuo metu buvusi Ateitininkų 
sendraugių sąjungos centro valdyba įsteigė Šiau
rės Amerikos ateitininkų tarybą, apimančią vi
sus ŠA ateitininkus. Ši taryba priklauso Ateiti
ninkų federacijai, esančiai Lietuvoje. Pirmasis 
ŠA ateitininkų tarybos posėdis įvyko 2000 m. ge
gužės mėnesį Čikagoje. Ta proga šv. Mišias at
našavo ŠAAT-bos dvasios vadovas kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. 

ŠAAT yra dvylika narių, renkamų trejiems 
metams ir kviečiamas dvasios vadovas. 2001 me
tais ŠAAT buvo inkorporuota Illinois valstijoje 
kaip pelno nesiekianti organizacija. ŠAAT suda
rė darbo komisijas: 

Nominacijų komisija - jos užduotis yra su
daryti rinkimų komisiją tarybos rinkimams, ko
ordinuoti kandidatų paiešką, padėti sudaryti są
jungų valdybas, jeigu patiems nesiseka. 

Finansų komisija - rūpinasi iždu, veda vals
tijos inkorporavimo dokumentaciją. Nesant ASS 
CV (Sendraugių sąjungos centro valdybos) šiuo 
metu, globoja ASS CV iždą. Nesant ASS CV, ši 
komisija rūpinasi Ateities žurnalo administravi
mu Šiaurės Amerikoje. 

Programos komisija - rūpinasi metinėmis 
temomis, kurias skelbia spaudoje, ragindama vi
sas sąjungas jungtis į metines temas ren~iant su
sirinkimus, suvažiavimus ir stovyklas. Sių metų 
veiklos tema - Gyvenkime, kurkime, veikime per 
Kristų! 

Dar kiti programos komisijos atlikti darbai: 
vedė peticijų akciją kreipiantis į Lietuvos prezi
dentą, Lietuvos min. pirmininką ir Lietuvos sei
mo pirmininką, sugrąžinti Adelės Dirsytės palai
kus iš Sibiro į Lietuvą. Surinkta per 7000 parašų 
iš Šiaurės Amerikos ir Lietuvos. ŠAAT dvasios 
vadovo kun. Kęstučio Trimako pastangomis iš
leista Adelės Dirsytės Sibire rašyta maldaknygė 
Marija, gelbėk mus, antroji laida, ir anglų kalba 
Mary, Save Us. Išleista kun. Kęstučio Trimako 
knygutė A Voice from Siberia, Adele Dirsyte's 
Struggle against Tyranny, lankstinukai lietuvių ir 
anglų kalba supažindinti su A. Dirsytės gyveni
mu Sibire ir jos monografija. 

Įstatų komisija - rūpinasi tarybos inkorpo
ravimo tęstinumu ir valdžios nuostatų vykdymu. 
Paruošti įstatų pakeitimo ar papildymo planą, 
derinantis prie gyvenimo sąlygų, kurį pateikia 
tarybai patvirtinti. 

Plėtotės komisija - rūpinasi naujų narių tel
kimu, informuodama apie ateitininkų veiklą. 
Rengiamas informacinis lankstinukas, kuriame 
supažindins su ateitininkijos istorija, jos steigė
jais, principais, ideologija ir organizacijos veik
los metodais. 

Kas yra po Šiaurės Amerikos ateitininkų ta
rybos skėčiu? Visos sąjungos veikia savarankiš
kai. Veikla yra derinama visos Amerikos ir Ka
nados mastu ateitininkų veiklos tvarkaraštyje, 
kurį tvarko Lidija Ringienė. Jį rasite www. 
ateitis.org tinklalapyje, kurį administruoja ir 
redaguoja Pranas Pranckevičius, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas ir Gražina Kriaučiūnienė. 

Kol susidarys ASS CV, jos darbą laikinai pe
rėmė ŠAAT. Vienas iš svarbiausių renginių- su-

rengti ateitininkų sendraugių stovyklą Dainavo
je. Nesant ASS CV, susidarė Dainavos stovyklos 
rengėjų komitetas. Taip pat ASS CV rengia stu
dijų dienas Dainavoje pirmąjį rugsėjo mėnesio 
savaitgalį. Šio sąvaitgalio surengimui irgi tenka 
rūpintis SAAT. Sią vasarą, vietoj studijų dienų, 
ŠAAT surengė jubiliejinę stovyklą Dainavoje. 
Stovyklos tema buvo "Quo vadis - kur eini kata
like, lietuvi, ateitininke?" Stovykla buvo nepa
prastai turininga paskaitomis, diskusijomis, 
meno paroda ir dalyvių kūrybingumu bei nuo
taika. 

Ateitininkų skyrius Draugo dienraštyje irgi 
yra mūsų atsakomybė, nesant ASS CV. Skyrių 
redaguoja Vida Kuprytė. 

2006 m. išvysime kun. Stasio Ylos Ateitinin
kų vadovo, 3-čią laidą. Šios laidos išleidimu rūpi
nasi dr. Algis Norvilas. 

Palaikome artimą ryšį su Ateitininkų šalpos 
fondu, kurio tarybos pirmininkė yra dr. Marija 
Meškauskaitė ir valdybos pirmininkas dr. Vy
tenis Damušis. Ateitininkų šalpos fondas skyrė 
lėšų Adelės Dirsytės Marija, gelbėk mus malda
knygės išleidimui. Ateitininkų šalpos fondas pa
rėmė jaunųjų, moksleivių ir studentų ateitininkų 
veiklą Šiaurės Amerikoje, ateitininkų jaunimą 
Vokietijoje ir vis teberemia atsikuriančius atei
tininkus Lietuvoje. 

ŠAAT ateities vizija: 
• Kuo artimiau dirbti su visomis ateitininkų 

sąjungomis, kad ateitininkija būtų veikli ir au
ganti šeima. 

• Padėti susiorganizuoti ir atsikurti ateiti
ninkams Kanadoje. 

• Palaikyti artimesnius ryšius Lietuvoje su 
AF taryba, AF valdyba ir ateitininkų kuopomis. 

• Sulaukti Adelės Dirsytės paskelbimo pa
laimintąja. 

Kviečiame visus, daugiau kaip 18 m. am
žiaus, JAV ir Kanadoje gyvenančius ateitininkus, 
kuriems būtų įdomu prisidėti prie ŠAAT veiklos, 
tapti kandidatais į būsimą ŠAA tarybą. Kandi
datų sutikimo anketą galima rasti www.ateitis. 
Qrg arba skambinant Loretai Grybauskienei tel. 
708 349-7426. Garbė Kristui! 

Loreta Grybauskienė, Nijolė Balčiūnienė, 
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos 

Nominacijų komisija 

Rinkimai 
MIELIEJI ATEITININKAI, 

Rengiamės Šiaurės Amerikos ateitininkų 
tarybos rinkimams. Prašome siūlyti kandidatus. 
Laukiame naujų žmonių, naujų idėjų, naujo en
tuziazmo sudarant naują tarybą. Rinkimai vyks 
2006 m. sausio/vasario mėnesį. Į tarybą bus ren
kama 12 asmenų. ŠAAT nario kadencija - treji 
metai. 

Kandidatus į ŠAAT gali pasiūlyti kiekvienas 
ateitininkas, atsiųsdamas sutinkančio/os kandi
datuoti užpildytą "Kandidato/ ės siūlymo į ŠAAT 
blanką tarybos nominacijų komisijai: Loretai 
Grybauskienei, 72 Silo Ridge Rd., Orland Park, 
IL 60467, tel.: 708 349-7426, el. paštas: vlasr@ 
aol.com. Blankų galima gauti pas Loretą Gry
bauskienę arba atsispausdinti iš interneto 
www.ateitis.org. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba 
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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 

"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 141 milijoną 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 ...... 5.00% 
2 metų ...... 5.20% 
3 metų ...... 5.35% 
4 metų ...... 5.30% 
5 metų ...... 5.50% 

- 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"'l~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 
ŠARUNAS JASIKEVIČIUS, 

garsusis Lietuvos krepšininkas 
2005 m. gruodžio 6 

d. buvo išspausdintas 
straipsnis, užimantis 
beveik visą puslapį 
USA TODAY laikraš
tyje, sporto skyriuje. 
1998 metais Šarūnui 
baigus Maryland kole
giją, jis net nebuvo pa
kviestas bandymui į 
NBA lygą. Buvo pa
reikšta: "Great shoo
ter, but too slow and 
unpolished with the 
basketball to make it 
in the NBA as point 
guard". Šarūnas su

y grįžęs Europon, 1998-
Sarūnas Jasikevičius, NBA "Pacers" koman- 1999 m. žaidė LKL 
dos žaidėjas, rungtynėse prieš Vašingtono, DC, "Lietuvos ryto" ko
''Wizards" AP ntr. mandoje, 1999-2000 m. 
žaidė Slovėnijos "Union Olimpia Ljubljana". 2000-2001 m. perėjo į 
Ispanijos "F.C. Barcelona" komandą ir 2003 m. laimėjo Eurolygos 
čempionatą, o 2004 bei 2005 m. jau žaisdamas Izraelyje "Tel Aviv 
Maccabi Elite" komandoje, išvedė ją į Eurolygos titulus. Šarūnui 
sugrįžus Europon, jis 7 metus buvo savo pozicijoje (point guard) 
"žvaigždė". 

Jis laimėjo tris Europos titulus ir vertingiausio žaidėjo (MVP) 
apdovanojimus 2005 m. Eurolygoje bei 2003 metais Europos čem
pionatą Lietuvai. Nepaisant, kad 2004 m. Atėnų olimpiadoje Šarū
nas sukrovė net 28 taškus į JAV olimpinės komandos krepšį ir atnešė 
Lietuvos olimpinei komandai 94:90 laimėjimą, nebuvo pasiūlytas į 
NBA lygą. 

JAV komandos treneris L. Brown pareiškė, kad Šarūnas yra 
geras tarptautinio masto žaidėjas, bet nesugebės tokiu būti NBA ly
goje. Jau 29 metų Šarūnas buvo praradęs viltį kada nors žaisti NBA 
lygoje. Tik pernai, buvęs garsusis NBA Boston "Celtic" žaidėjas 
Larry Bird,,. dabartinis Indiana "Pacers" krepšinio vadovas, atkreipė 
dėmesį ir Sarūną pakvietė į NBA naujokų biržą. Svajonė išsipildė, ir 
Šarūnas pasirašė trejų metų, 12 milijonų JAV dolerių sutartį su In
diana "Pacers" klubu. Š. Jasikevičiaus norėjo ir Utah "Jazz" ir Klyv
lando "Cavaliers", kuriame žaidžia Šarūno jaunystės draugas Žydrū-

Krepšinis 
• Ketvirtosios krepšinio var

žybos dėl Lietuvos ambasados 
taurės įvyks š.m. kovo 18, šešta
dienį, Vašingtone, DC. lnformuo
j a: Vaidas Taučius, Embassy of 
Lithuania, 4590 MacArthur Bl., 
NW, Washington, DC 20007. Tel. 
202 234-5860, ext. 130; el.paštas: 
vaidas@ltembassyus.org. 

• Vyresnio amžiaus vyrų (35 
m. ir vyresnįų) krepšinio pirme
nybės vyks Cikagoje š.m. balan
džio 1-2 d.d. Informuoja: dr. Do-

natas Siliūnas, 5116 Illinois Ave., 
Lisle, IL 60532-2014. Tel. 630 
852-3204; faksas 630 852-4026; 
el.paštas: dsiliunas@aol.com; 
tinklalapis: www.lituanica.org 

• Jaunučių krepšininkų B, 
C, D, E ir F (molekulių) klasių 
pirmenybės mergaitėms ir ber
niukams, nuo 6 iki 16 metų, įvyks 
Toronte š.m. gegužės 27-28 d.d. 
Vykdo Toronto "Aušra", pirmi
ninkas Edis Punkris, l Resurrec
tion Road, Toronto, ON M9A 
5G l, Canada. Tel. 905 465-1010, 
Ext. 227; el.paštas: edpunkris@ 

Slidinėtojų savaitgalis 
Lietuvių slidinėtojų savait

galis įvyks 2006 m. kovo 9-12 
d.d. Saint Donat, Quebec. Su
sitikimo vieta - "La Reserve
Hotel Montcalm" viešbutis ne
toli Route 125, į pietus nuo 
Saint Donat. Nakvynes užsisa
kyti nemokamu tel. 1-866-424-
1333 arba info@hotel-mont
calm.com. Suvažiavę kovo 9 
vakare, kovo 10, penktadienį, 
slidinėsime Mont Tremblant, o 
šeštadienį ir sekmadienį 

Mont La Reserve. Lietuvių sli
dinėtojų grupei papigintos 
nakvynių ir slidinėjimo kainos. 
Raginame užsisakyti kamba
rius bent mėnesį prieš slidinė
jimą. Savaitgalį organizuoja 
Rytis ir Vilija Bulotos, taip pat 
Dalius ir Sofija. Skambinti 1-
514-344-8256 šiokiadieniais, 1-
819-424-2803 savaitgaliais. El. 
paštas: viliabulota@hotmail. 
com arba rytis.bulota@ville. 
chateauguay.gc.ca. Inf. 

nas Ilgauskas. Tačiau jis pasirin
ko Indianos klubą, nes jaučia, 
kad šis klubas turi daugiau gali
mybių laimėti. 

Tinklalapyje www.Lietuvos 
sportas.It rašoma, kad Sarūnas 
sparčiai mokosi NBA abėcėlės. 
Aikštėje vidutiniškai praleidžia 
po 18 minučių ir pelno po 8.5 
taško. Jis jaučia, kad treneris vis 
daugiau juo pasitiki ir dažniau 
aikštėn išleidžia. Neslepia, kad 
jam debiutas NBA netapo sukrė
timu, bet ir tai, kad įsijungti stip
riausioje pasaulio lygoje nėra 
lengva. Š. Jasikevičius įsikūrė 
mėgstamame Indianapolio rajo
ne, trijų aukštų name, 200 kv. m 
bute. Aplink namą tyvuliuoja 
tvenkiniai ir plaukioja gulbės. 
Namą tvarko lietuvė. Treniruo
tės Šarūnui atrodo gana lengvos. 
Todėl į pratybas jis atvyksta anks
čiau, pasimankština, nueina į tre
niruoklių salę, po treniruotės lie
ka dar pamėtyti. Šarūnas tikisi, 
kad jam galbūt pavyks įnešti ko
mandinio žaidimo dvasios, nes 
kol kas "Pacers" nevengia indivi
dualių veiksmų. Šarūnas atvirai 
sako, kad kai kuriems žaidėjams 
reikia gero botago, nes jie nei 
per treniruotes, nei per rungty
nes ųesistengia. 

Sarūnas Amerikoje pasigen
da draugų ir žavios draugės, bu
vusios "Miss Pasaulis" Linor 
Abargil, kuri dabar Tel Aviv tele
vizijoje veda laidą ir vaidina "mo
no" spektakliuose, nors api~ ves
tuves kol kas neužsimena. Sarū
nas stebisi, kad komanda neren
gia bendrų vakarienių, nesusitin
ka visi kartu su šeimomis. Euro
lygoj e žaidėjų sąntykiai buvo 
daug šiltesni. Ir Sąrūnas, ir jo 
jaunystės draugas Zydrūnas Il
gauskas (Klyvlando "Cavaliers") 
Kalėdų švenčių proga buvo susi
laukę savo tėvų. (Santrauka iš 
USA TODAY ir www.Lietuvos 
sportas.It). V.P. 

hotmail.com; "Aušros" el.paš
tas: info@ausra.net; tinklalapis: 
www.ausra.net 

ŠALFASS e. valdyba 

Žaidynės Čikagoje 
• Šiaurės Amerikos lietuvių 

56-osios žaidynės įvyks Čikagoje 
š,;m. gegužės 19-21 d.d. Vykdo 
Cįkagos ASK "Lituanica" ir LSK 
"Zalgiris". Programoje - krepši
nis, tinklinis, plaukimas, stalo te
nisas ir šachmatai. Platesnę in
formaciją gąuna sporto klubai. 

SALFASS e. valdyba 

Medaliai kanadiečiams 
Žiemos sporto mėgėjams di

džiulę staigmeną atnešė Kanados 
čiuožėjai Italijos Turine. Sidabro 
ir bronzos medalį laimėjo Denny 
Morrison, o po vieną sidabro me
dalį - Cindy Klassen ir Kristina 
Groves kartu su Clara Hughes. 
Slidinėjimo varžybose Vernone, 
Britų Kolumbijoje, l.l km lauko 
lenktynėse (kroso) aukso medalį 
laimėjo Becky Scott, bronzos me
dalį Sara Renner. Becky Scott 15 
km lenktynėse laimėjo sidabro 
medalį. Slidinėjime Kanados vyrai 
nelaimėjo nė vieno medalio; juos 
nugalėjo du norvegai ir švedas. 

-----..... l SKAITYTOJAI PASISAKO „1------
LEIDĖJAI 

Jūsų leidžiamas laikraštis turi ką pasakyti. 
Lietuvai, reikalingas, mielai laukiamas. Jame ran
dama kas būtina mums ir mūsų kraštui, žinių ir 
dorovės ateičiai. Sėkmės tęsti lietuvišką darbą ir 
toliau. Feliksas Bočiūnas, Sunny Hills, FL 

PERSEKIOJAMA KOVOTOJA 
Man gyventi linksma! Laisvoje Lietuvoje esu 

trečią kartą patraukta į teismą. Pirmą kartą už por
nografijos sudraskymą prie mokyklos vaikam plati
namą, buvau tampoma 2.5 metų ir išteisinta. 

Antrą kartą KGB majoras Vidmantas 
Baumilas ieškojo "garbės ir orumo" neigdamas 
1988.11.16 pasakytus žodžius: "Ar nebijau, kad 

baigsiu gyvenimą po mašinos ratais, kaip kun. 
Laurinavičius?" Nijolė Sadūnaitė (iš laiško) 

LĖTAS PAŠTAS 
Gerbiamieji, siunčiu TŽ prenumeratą 2006-

tiems metams. Anksčiau siųsdavome garbės pre
numeratą $75, bet dabar jau siunčiame tik $50, nes 
esame labai nusivylę pašto tvarka - gauname laik
raštį nepaprastai pavėluotai. Pvz. lapkričio l d. 
laikraštį gavome gruodžio 10 d. Visos žinios jau yra 
pasenusios, visi renginiai seniai praėję. Norime tik 
palaikyti Įaikraštį kaip buvusieji Kanados gy
ventojai. Zinome, čia ne administracijos kaltė, 
bet. .. 

Jūsų - Elena Majauskienė, Chicago, IL 



c:::=======:1 SKAUTU VEIKLA1i-----
• 2005 m. gruodžio 4 d. Ha

miltono "Širvintos-Nemuno" tun
tas kartu su Hamiltono skauti
ninkių būreliu atšventė Kūčias ir 
susirinko į bendrą sueigą. Buvo 
atvykęs Kanados rajono vadas 
v.s. Romas Otto. Sueigos metu 
buvo pakelta į paskiltininkės 
laipsnį prityrusi skautė Inga Bra
zauskaitė, o jos draugininkė Lisa 
Lattanzi apdovanota Tėvynės 
dukros žymeniu. 

Brolijos pusėje apdovanotas 
s.v. sk. Ronaldas Bartninkas Vė
liavos žymeniu. Įsakymuose buvo 
paminėti ir išvardinti skautai ir 
skautės, kurie prisideda prie Ha
miltono skautų veiklos: sesės - l. 
Zubienė, O. Jusienė, D. Gutaus
kienė, B. Aušrotaitė, A. Vilimie
nė, A. Stanaitienė, E. Kontenie
nė ir A. Pietrantonio; broliai -
R. Kontenis ir Juozas Gedris. Pa
dėkota broliui Ričardui Konte
niui ir sesei Silvijai Otto už dar-

bus (ypač "Romuvoje") ir parei
gas tunte. Ypatinga padėka Ha
miltono Medžiotojų-žūklautojų 
klubui ir jos pirmininkui Jonui 
Stankui už paramą skautams ir 
leidimą naudotis klubo gamta ir 
patalpomis bei nariams - Petrui 
Sidlauskui ir Motiejui Jonikui, 
kurie prisideda prie maisto pa
ruošimo iškylų metu. 

Sueigai užsibai,gus prasidėjo 
Kūčių vakarienė. Seimyniškoje 
aplinkoje dalinosi plotkelėm ir 
sveikinimais sesės ir broliai, seni 
ir jauni, tėveliai, seneliai bei sve
čiai, o po to visi valgė skanų su
neštą maistą. Laukiant Kalėdų 
senelio (s.v. Ričardas Kontenis), 
skautės vedė giesmių ir pasirody
mų "lauželį". Šventė užsibaigė, 
kai atėjo Kalėdų senis, pasveiki
no visus, išdalino jaunesniem do
vanų ir palinkėjo "Širvintos-Ne
muno" tuntui sėkmės. 

Ps. Gailius Senkus 

Kanados rajono vadas v.s. Romas Otto su Hamiltono, ON, "Širvin
tos-Nemuno" tunto vilkiukais prie Kalėdų eglutės 2005 m. gruodžio 
4d. 

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet 2eriausiomis 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 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su A L GIU MEDELIU 

Rikis Punkris 
REALTOR 

7'~~*.~ HomeLife 
$i R \1 Experience Realty Inc. 
~ .'· 

\ ' ' Ketinate parduoti? 

•Speciali pardavimo sistema 
•Sąžiningas patarnavimas 
•Į vertinimas - nemokamas 

Skambinkite: 905 896-1177 

Tinklalapis: www.rickpunkris.com 
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;xc-JAU~IMO ZODIS 
Dzūkijos kraštotyrininkų veikla 

Pažymėtina mokytojų ir mokinių sąveika 
ANTANINA URMANAVIČIENĖ 

Gimtasis kraštas žmogui, l Kaip žemė medžiui, l 
Į kurią šaknis suleidžia, l Gyvybę ir stiprybę semia. 

K. Boruta 
Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psicho

loginės pagalbos centro (RŠPPPC) direktorė Lina 
Andrulevičienė ir kitos darbuotojos didelėj darbų 
apimty išskirtinę vietą skiria mokyklose kraštotyri
nės veiklos skatinimui. Kas dvejus metus rengia
mos kraštotyrinių darbų parodos bei konferencijos. 

Į penktąją tradicinę konferenciją, vykusią mū
sų kariuomenės ir Lietuvos nepriklausomybės 
šauklio, tautosakininko, kraštotyrininko Jono Ba
sanavičiaus gimimo dieną, susirinko jaunieji mo
kyklų kraštotyros mylėtojai, būrelių ir mokyklų va
dovai. Sulaukta garbių svečių iš sostinės: Lietuvos 
jaunimo turizmo centro specialistų Jūratės Radze
vičiūtės ir Arvydo Ščukaičio, Alytaus rajono savi
valdybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 
Rimanto Židanavičiaus. 

Renginio pradžia nuskambėjo Alytaus dzūkų 
pulkelio "Šilagėlės" sambūrio dzūkiškomis daine
lėmis ir Miroslavo vidurinės mokyklos jaunųjų mu
zikantų gražiu pasirodymu. Susirinkusius pasveiki
no švietimo skyriaus vadovas R. Židanavičius, 
RŠPPPC direktorė L. Andrulevičienė. Jie pasi
džiaugė mokyklose vykdoma kraštotyrine veikla. 
Jos liudytoja - kraštotyrinių darbų paroda. Jie ra
gino prisiminti protėvių gimtą dzūkišką tarmę, 
puoselėti etninę kultūrą. 

Gražiais prasmingais kraštotyros darbais paro
doje domėjosi svečiai iš Vilniaus, džiaugėsi, kad ra
jone ši veikla gyvybinga, mokyklose daug entuzias
tų, dalyvaujančių ne tik rajoninėse, bet ir valstybi
nėse parodose, iš kurių sugrįžta dažnai ir prizinin
kais. Apie liaudies tradicijas, papročius, dzūkų tar
mės puoselėjimą mokykloje kalbėjo Makniūnų 
pagr. mokyklos mokytoja Rima Rinkevičienė ir jos 
mokinės, kurios mokėjo dzūkiškai ir paklegėti, ir 
padainuoti. Mokyklose tęsiasi istorijų, metraščių 
rašymas. Parodoje puikuojasi Butrimonių, Miros
lavo vidurinių, Vaisodžių, Ryliškių pagrindinių mo
kyklų metraščiai. 

Butrimonių vid. mokyklos kraštotyrininkams 
vadovauja mokytoja metodininkė Danutė Anu
šauskienė. Ji su 8-10 klasių mokiniais surinko 2004-
5 mokyklos bendruomenės aktualią medžiagą, ku
rią surašė 249 puslapių metraštyje. Plačioje mo
kyklos gyvenimo drobėje išryškinti svarbiausi mo
kyklos tikslai, laimėjimai, jų atstovai - 83 diplomai, 
padėkų, pagyrimų raštai mokytojams ir mokslei
viams už dalyvavimus tarptautiniuose, valstybi
niuose, rajoniniuose renginiuose. 

Miroslavo vidurinėje mokykloje jauniesiems 
kraštotyrininkams vadovauja garsi ilgametė būre
lio vadovė Angelė Savukynienė. Metraštyje parašy
ta, kad didelį rūpestį kelia mokyklos bendruomenei 
giliai įsišaknijęs girtavimas, dėl jo šeimose patiria
mas smurtas. Kenčia vaikai, skaudu matyti Tėvynę 
einančią savižudžių keliu. Todėl mokykloje daug 
dėmesio skiriama išankstinei apsaugos veiklai, nu
matyta teikti šeimoms kvalifikuotą pedagoginę pa
galbą. Aprašoma metraštyje graži moksleivių užkla
sinė veikla, kuriai vadovauja mokyt. metod. Saulius 
Gudaitis. 

Vaisodžių jaunieji kraštotyrininkai, vadovau
jami mokyt. Eurikos Daukšienės metraštin įdėjo 
labai gražios popietės "Tu, lineli, mėlynasis" apra-

šymą. Surinktoje tautosakoje apie protėvių numy
lėtinį mėlynažiedį, žydraakį liną - senolių išmintis. 

"Be etninių šaknų nesugebėsime nei patys bū
ti savo šalies piliečiai, nei to mokyti jaunąją kartą, 
kuri kurs mūsų ateitį. Juk gimtinė kuria žmogų, o 
žmogus - gimtinę", - sako Daugų vid. m-los direk
torius Almantas Jakimavičius naujos knygos Dau
gai įžangoje. Knygos autorė Rima Baliukonienė 
porina, kad mintis parašyti tokią knygą kilo mo
kyklos direktoriui. 

Žinomas ne tik Alytaus krašte dzūkų kultūros, 
šnektos saugotojas Vytautas Lankininkas iš Nemu
naičio, parašęs knygą Iš Nemunaičio praeities. Da
bar parodoje matoma šios knygos 11 dalis Nuotru
pos. Kas liko neparašyta l-oje dalyje, kas, "nutru
pėjo" rašant. 

Mergalaukio pagr. m-los kraštotyrininkų vado
vė Edita Gramienė mokyklos 50-čiui pažymėti 
parengė knygelę Žvilgsnis praeitin. Pateikiamos 
žinios apie Mergalaukio ir Dzekaučiznos dvarus. 

Miroslavo pagr. mokyklos mokytoja Angelė 
Savukynienė su mokiniais surinko ir parašė At
siminimus apie gyvenimą kolūkyje. Moksleiviai 
klausėsi senelių, besikuriančių "kolchozų" liu
dininkų pasakojimų ir juos užrašė. Sužinojo, kaip 
buvo rinkimų metu "vienbalsiai" balsuojama. K. 
Lukoševičiūtė sužinojo, kad reikėjo stovėt per die
ną eilėje dėl duonos kepaliuko. Rasa Babarskienė 
iš Kriokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus vid. 
mokyklos aprašiusi su mokiniais mokyklos švenčių 
akimirkas, verbų apeigas ir papročius. Mokykloje 
parengtas projektas "kapinės" taip pat patekęs 
parodon. 

"Raicinykų dzūkais" domisi Makniūnų jau
nieji kraštotyrininkai su savo vadove Rima Rinke
vičiene. Ji parengė to krašto 200 dzūkų tarmių ir 
bendrinės kalbos žodynėlį, surinkusi patarlių, prie
žodžių, užrašyti dzūkų tarme legendos, poringės. 

"Ryliškių metraštyje", parengtame prieš me
tus, aprašytas Ryliškius supantis gamtos gr<;?žis. 
Daug skirta dėmesio kunigo Juozo Capliko - "Sim
takojo" gyvenimo ir veiklos aprašymui. Jo parašyta 
knyga Trakiečių dzūkų dainos pravertė J. Basanavi
čiu~ V. Krėvei; domėjosi prezidentas A. Smetona. 
J. Caplikas Gudakiemy buvo įrengęs uždraustoms 
knygoms slėptuvę, remdamas lietuviškas mokyklas, 
stabdė polonizaciją Vilniaus krašte. 

Pivašiūnų vid. mokyklos kraštotyrininkai do
misi tautosaka. Susitikinėjimai su žmonėmis, jų 
porinimai, dainos, mįslės kiekvienais metais pa
pildo renkamos tautosakos lobiais. O tautosakos 
perliukus renka ir užrašinėja mokyt. Vilija Barei
kienė su mokiniais. 

Gintautas Šapoka, gyvenąs Tolkūnų kaime, 
domisi :elačia Šapokų gimine. Jis garsaus istoriko 
Adolfo Sapokos, Lietuvos istorijos autoriaus, ainis 
savo paieškų ir unikalių nuotraukų rinkimą baigė 
knygelės Mūsų giminė parašymu. 

Alytaus raj. ŠPPPC direktorė ir rajono švieti
mo skyriaus vedėjas aktyviausiems kraštotyrinin
kams įteikė Padėkos raštus. RSPPPC darbuotoja, 
renginio vadovė, Reda Pankaitė, atsakinga už mo
kyklų kraštotyrinį darbą, pakvietė V. Lankininką 
paskaityti dzūkišką kūrinėlį. 

Graži, prasminga kraštotyros šventė baigėsi 
skambiomis, linksmomis, pagal vilniečių pasakymą 
"sušildančiomis širdį", dainomis. Susirinkusiems 
dainavo šaunus "Trinyčio" dainininkų sambūris. 

Gražiai koncertavo mažieji Miroslavo vidurinės mokyklos dzūkučiai Ntr. autorės 
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DVEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

Tuščias pasaulis 
Be MOTINOS balso, 
Be šypsenos, žvilgsnio švelnaus, 
Užuojautos žodžių tikrų 
Ir džiaugsmo sulaukus savų, 
Anūkų, vaikų ir draugų 
Norėjo dalintis 
Savais prisiminimais 
Iš tolimųjų Tėviškės laikų, 
Vaikų sėkmių ir nesėkmių 
Tėtuko pasakų linksmų, 
Brolelių dainų nuostabių, 
Darbų, talkų, vaidinimų ir atlaidų. .. 
Ir mums belieka tik mieli 
Prisiminimai apie brangiausią 
MAMĄ... Duktė Aldona 

A t A 
EUGENUA SIMANAVIČIŪTĖ

RAGAŽINSKIENĖ 
(1913.IX.19-2003.XII.27) 

Jau praėjo dveji metai, kai ilsisi Amžinybėje mūsų my
lima MAMYTĖ, MOČIUTĖ, SESELĖ, gimusi Suvalkijoje, 
Vilkaviškio apskrityje, Gražiškių valsčiuje, Šilsodžio kaime, 
gyvenusi Ilguvoje Šakių raj., Kaune, Alytuje, Žeimiuose, 
Jonavos raj., Pasvalyje, Kelmėje, Kaune, ilsisi Kelmėje. 

Karo audra išblaškė šeimą, atskyrė nuo artimųjų, kurių 
visą gyvenimą ilgėjosi, patirdama tik retas susitikimų 
džiaugsmo akimirkas. 

Mieloji MAMYTE, MOČIUTE, SESELE, mes visada 
prisiminsime kaip glaudei mus prie savo mylinčios širdies. 
Tavo meniška prigimtis, optimizmas, Thvo nuoširdi šypsena, 
širdies šiluma, atviras žvilgsnis rasdavo kelią į kiekvieno 
širdį, nuramindavo. 

Šv. Mišios už a.a. Eugeniją buvo aukotos Toronto Pri
sikėlimo parapijoj 2005 m. gruodžio 27 d., 7 v.v.; Čikagos Šv. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje gruodžio 
27 d., 7 v.r.; Kauno Prisikėlimo šventovėje gruodžio 27 d., 6 
v.v.; Kelmės Šv. Mergelės Marijos Dangaus Ėmimo šven
tovėje gruodžio 27 d., 5 v.v.; Lemonte Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje 2006 m. sausio l d., 9 v.r. 

Jaunesni broliai ir sesuo: 
Kun. Augustinas (Sigitas) Simanavičius, OFM, (Toronto), 
Zuzana Simanavičiūtė-Rajeckienė (MA, USA), Petras Sima
navičius (Kaunas), Algimantas Simanavičius (Toronto); 
sūnūs: Antanas Ragažinskas (Kaunas), Povilas Ragažinskas 
(Kaunas); dukra: Aldona Ragažinskaitė-Jakševičienė (Otta
wa, IL, USA) su šeimomis, kiti giminės ir artimieji, ypač vai
kaičiai - Paulius (Kaune), Jurga (Londone), Gediminas 
(Čikagoje). 

A t A 
PETRAS ČESNULIS 

mirė 2005 m. gruodžio 11 d., Brantford, ON 

Gimė Lietuvoje, Va
rėnoje 1913 m. kovo 7 d. 
Žmona Angelė mirė 
1996 m. Paliko liūdinčias 
dukras - Kristiną ir Aud
rą su šeimomis, 4 vaikai
čius ir 6 provaikaičius bei 
gimines Lietuvoje. 

Vilniaus krašto len
kų okupacijos metu buvo 
nuteistas 10-čiai metų už 
lietuvišką veiklą. Kalėjo 

Šv. Kryžiaus kalėjime 
Lenkijoje. Kilus karui 
išlaisvintas grįžo į Vilnių. Kanadoje gyveno Paris, ON. Parašė 
atsiminimus Nužmogintieji, išversta į anglų kalbą pavadinimu 
In the Shadow of the White Eagle. Paris, ON, Česnulių so
dyboje, vaišingoje globoje daugelį metų vyko Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos rengiami vilniečių sąskrydžiai. 

Palaidotas 2005 m. gruodžio 15 d. šalia žmonos Angelės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississauga, ON. 

ŠEIMA 

Kankinė šeima 
Prikelkim iš kapų mirusius, 

kad gyviesiems suteiktų stiprybės. 
Tegul kalba vienerių metų trem
tinys, iškentėjęs kaip didysis nu
sikaltėlis 

Antanas Stankevičius 
1940-2005. 

Antanas gimė Pavištyčio 
km., Vilkaviškio apskr. Tėvas 
buvo Lietuvos kariuomenės at
sargos karininkas, kurį laiką -
Vilkaviškio apskrities šaulių bū
rio vadas. 

1941 m. sovietai šeimą su 
keturiais mažais vaikas ištrėmė 

į Sibirą. Liko Antanuko ir dvy
nės sesutės Marytės turtas: lėlė 
ir medinis žirgelis, kurio galvą 
glausdavo prie savo veidelio, 
negalėdamas ištarti net švep
luodamas "šilgelis". 

Gyveno Krasnojarsko kraš
te, Taškyro raj. Greitai nauja 
gyvybė, nenujausdama vargo, 
pareiškė teisę gyventi. Gimė 
Ramutė. Sibiro vėtros nenu
stelbė Motinos lopšinių ir rau
dų. Be žinios dingo tėvelis. Mi
rė vyriausias broliukas, sulau
kęs vos 5 metų. Gulėjo beržo 

Toronto lietuvių pensininkų klubo steigėjui 

A t A 
MARTYNUI RAČIUI 

mirus, liūdinčias dukras - JULIJĄ, MARYTĘ ir 

ANGELĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba ir nariai 

MIELAM BROLIUI 

A t A 
FELIKSUI ANKUDAVIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo seseriai SA
LOMĖJAI ANDRULIENEI ir visiems artimie-
siems -

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

PADĖKA 
A t A 

BIRUTĖ ČEPONKIENĖ 
mirė 2005 m. spalio 5 d. 

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos 
kunigams už laidotuvių šv. Mišias, prel. Edmundui 
Putrimui už jautrų pamokslą, "Volungės" choro na
riams bei draugams už gražų giedojimą ir diakonui 
Kazimierui Ambrozaičiui už maldas laidotuvių koply
čioje ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines Missis
saugoje, ON. 

Dėkojame visiems už dalyvavimą laidotuvių kop
lyčioje ir šventovėje. Ačiū už pareikštas užuojautas 
žodžiu, raštu ir spaudoje, už nepaprastai gražias gė
les, už užprašytas šv. Mišias ir gausias aukas Prisikėli
mo parapijos fondui bei sergantiems vaikams Lietu
voje. Esame dėkingi karsto nešėjams, aukų rinkė
joms, šeimininkei už skanius pietus ir artimiesiems už 
gardžius pyragus. 

Liūdesio prislėgti -

(nuo 1919 metų) 

ryras Pranas, sūnus Benediktas 
ir duktė Jūratė su šeimomis 

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

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

karstely, negalėdamas užmerkti 
blakstienų. Lyg stiklinės akutės 
žvelgė į pasaulį, į kurį likimas 
taip trumpai leido žiūrėti. Moti
nos širdim išmatuotas nerimas 
dėl likusiųjų, kurie rausė juod
žemį, ieškodami maisto. Labai 
džiaugėsi radę vieną saldžią 
šaknį. Pasirodo, buvusi nuodin
ga. Prie jų sėlino mirtis. Gal ge
roj o Angelo sparnas pridengė 
nuo šios šmėklos. 

Motina, su vaikais slaptai 
grįžusi į Lietuvą, mirė. Mergai
tes Marytę ir Ramutę paėmė 
auginti giminės, o broliai Sau
lius ir Antanas užaugo vaikų 
namuose. 

Antanas po tarnybos armi
joj dirbo Marijampolės mieste 
tekintoju. Jis turėjo gražų balsą, 
vaidino Marijampolės dramos 
teatre. Visi jį pažinojusieji, su 
giliu liūdesiu atsisveikino, išly
dėdami į paskutinę kelionę. 

Nuoširdžiausia užuojauta 
žmonai Gražinai, dukrai Eglei 
ir sūnui Dainiui. 

Julija Klišonytė-Šelmienė 

l AUKOS l 
Lietuvos vaikų dienos cent

rams aukojo: $500 - J. Nastajus 
(White Rock, BC); $300- N. Lia
čienė; $200 - M. Zubrickienė; 
$100 - G. Augis (Edmonton, 
AB), P. Dalinda; $50 - M.S. Bu
šinskai, V.B. Biretos, B. Danaitie
nė; $30 - B. Čepaitienė; $20 -
P.B. Sapliai, AK. Ratavičiai, B. 
Tamulionienė, D. Vaidilienė. 
"Caritas" kalinių šelpimo fondui 
$100 - J. Rimšaitė. O.G. 

A.a. Martynui Račiui mirus, 
užjausdami jo šeimą, Kovai su vė
žiu sergantiems vaikučiams Lie
tuvoje aukojo: $40 - D. Augaity
tė, Z. Augaitienė, W. O'Reilly; 
$20 - P.P. Edwards, A.P. Skilan
džiūnai; $10 - J.Z. Stravinskai, V. 
Baliūnienė. B.K. M.P. 

Į žemę neatsirėmęs, dangaus ne
pasieksi; į dangų neatsirėmęs, 
žemės nepajudinsi. 

A.Ramūnas 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



l TORONTO l 
KLB Toronto apylinkės nau

jai išrinktos valdybos posėdžiai 
įvyko 2005 m. gruodžio 12 d. ir 
2006 m. sausio 3 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Valdyba pa
siskirstė pareigomis: Danutė 
Garbaliauskienė, pirmininkė; 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, vykdomasis vicepirminin
kas; Darius Sonda, vicepirminin
kas; Birutė Jurienė, iždininkė; 
Danutė Mašanauskaitė, sekreto
rė; Daiva Botyrienė, Irma Maka
riūnaitė ir Linas Šlyka, nariai. 

Vasario 16-tosios minėji
mas įvyks 2006 m. vasario 12 d., 
4 v.p.p. didžiojoje Anapilio 
salėje, Mississaugoje. Kalbėti 
pakviestas Lietuvos ambasado
rius JAV ir Meksikai Vygaudas 
Ušackas. Meninę programą 
atliks vaikų ir jaunimo choras 
"Gintarėliai", kaimo kapela 
"Sūduva" ir Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis "Gintaras". 
KLB Toronto apylinkės valdyba 
maloniai kviečia visus minėjime 
dalyvauti. D.S. 

PADĖKA 
Vilniaus krašto mokyklas ir jų mokytojus, besireiškiančius 

kultūrinėje veikloje, 2005 m. parėmė šios Kanados lietuvių 
finansinės institucijos bei pavieniai asmenys per Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungą išeivijoje: 
Hamiltono liet. kredito kooper. "Talka" ............................ $5,000 
Toronto Prisikėlimo kooper ................................................ $1,750 
Toronto lietuvių kredito kooper. "Parama" ...................... $1,000 
A. Bražys .................................................................................. $950 
V. Montvilas ............................................................................. $500 
A. Stepaitienė .......................................................................... $220 
B. Saplys ................................................................................... $200 
L. Balaišis ................................................................................ $100 
A. Bumbulis ............................................................................. $100 
A. Jurcevičienė ................................................................... $100 

Visos aukos perduotos "Vilnijos" draugijai Vilniuje, kuri 
lėšas paskirstė labiausiai reikalingoms Vilniaus krašto mokyk
loms bei jų mokytojams. 

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga išeivijoje dėkoja visiems 
rėmėjams už dosnumą 2005 m., už ten veikiančių mokyklų 
padėties supratimą, tikėdamasi ir ateityje paramos Vilniaus 
krašto atlietuvinimo reikalams. Bronius Saplys, 

VKLS-gos išeivijoje centro 
valdybos pirmininkas 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. LSG 1 ES ! 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

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 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn .com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1,96 mln. dol., 

pagalbai Lietuvoje O, 47 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0,35 mln. dol. 

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. 

Parama vaikams 
Lietuvos "Caritas" federaci

jai remti komitetas 2005 m. au
kas paskirstė taip: Vaiko orumo 
išsaugojimo programai Kaišiado
rių vyskupijoje - $1000; Vaiko 
tėviškės namams - $1000; Vilties 
Angelo vaikų dienos centrui Vil
niuje - $1000; Kauno arkivysku
pijos vaikų dienos centrams -
$500; Šaltinėlio vaikų globos na
mams Marijampolėje - $500; 
Rumbonių vaikų dienos centrui -
$500. 

Kaišiadorių vyskupijos "Ca
ritas" reikalų vedėja B. Grižienė 
padėkos laiške rašo: "„.Mūsų 
projektas Vaiko orumo išsaugoji
mas, kurį jūs maloniai parėmėte 
savo auka, šiais metais buvo atsa
kingai ir nuoširdžiai vykdomas. 
Penkiose parapijose (Kaišiado
rių, Nemajūnų, Kalvių, Birštono 
ir Elektrėnų) "Caritas" savano
rės globojo 81 šeimą, kuriose au
ga 106 ikimokyklinio ir mokykli
nio amžiaus vaikai. Tos šeimos 
buvo nuolat lankomos, buriamos 
į savišvietos ir savipagalbos rate
lius, dirbama atskirai su vaikais, 
šeimoms teikiama minimali 
materialinė parama krizės atve
ju, padedama susitvarkyti doku
mentus valstybinėms pašalpoms 
gauti ir t.t. Jūsų finansinė para
ma padėjo vaikams įsigyti moky
mo priemones, kad jie nemestų 
mokyklos, geriau jaustųsi savo 
bendraamžių tarpe, nebūtų iš
stumti iš jų bendrijų ir nepasuktų 
nusikaltimų keliu. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems prisidėjusiems 
prie šios aukos„." 

O. Gustainienė, 
Lietuvos "Caritas" federacijai 

remti komiteto Turonte 
pirmininkė 

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„ 
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KRISTINA VALIŪTĖ ir MATTHEW GILPIN 
susituokė Londone, Anglijoje, 2005 m. rugsėjo 10 d. "Roof 
Garden" viešbutyje. Kristinos tėveliai yra torontiečiai Joana 
Juozaitytė-Valienė ir Juozas Valius. Kristina gimė ir augo Toronte, 
lankė lietuvišką mokyklą, su pagyrimu baigė Ontario College of 
Art. Išvyko į Londoną 2003 m., pakviesta "Senior Art Director" 
pareigoms Lindley bendrovėje, kurios savininkas - Viscount 
Lindley yra a.a. karalaitės Margaret sūnus. Jaunasis - Matthew 
Gilpin yra airių-anglų kilmės, baigęs teisę Oxford universitete, 
dirba advokatu Londone. Jaunieji gyvens Londone, bet žada daž
nai aplankyti motiną Joaną, tetas Ameliją ir Vidą, dėdę Juozą, 
brolį Chris ir mylimą močiutę Magdaleną Juozaitienę, gyvenančią 
Wasaga Beach, ON. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Kanados erdvių agentūra 
naudojasi ypatingu dėmesiu 
tarptautinio bendradarbiavimo 
srityje, tačiau JAV nuostatai ne
leidžia Kanados mokslininkams 
naudotis net ir tais duomenimis, 
kurie liečia bendrus JAV ir Kana
dos projektus. JAV tarptautiniai 
ginklų prekybos potvarkiai 
(International Traffic in Arms 
Regulations- ITAR) varžo tech
nologijos žinių pasidalinimą su 
visais kraštais, neišskiriant Kana
dos. Remiantis šiuo potvarkiu, 
Montrealio firmos mokslininkai, 
dirbantys Kanados erdvių agentū
roje (Canadian Space Agency -
CSA ) negalėjo dalyvauti ITAR 
posėdyje Kanadoje, nes jie ne
turėjo tinkamos JAV pasitikėji-

mo pažymos, nors NASA prašė 
tokį posėdį sušaukti. JAV atsto
vai turi laikytis nuostatų, nes ki
taip jie gali būti baudžiami kalė
jimu ir milijoniniais ieškiniais už 
ITAR nuostatų pažeidimą. 

Kanados universitetų stu
dentai beveik dvigubai ilgiau 
ruošiasi egzaminams, nei JAV 
studentai. Dauguma kanadiečių 
ruošiasi egzaminams 2-3 savai
tes, kai amerikiečiai tik vieną. 
Egzaminams skiriamas valandų 
skaičius per savaitę irgi skiriasi -
kanadiečiai praleidžia 20-24 val., 
o amerikiečiai tik 10-14. N evie
nodai yra praleidžiamas laikas po 
egzaminų - kanadiečiai pasiten
kina televizija ir kinais, o ameri
kiečiai socialiu bendravimu. AKV 

TORONTO 

VILNIUS 

FINNAIR SUMMER 2006 FLIGHTS 
FROM TORONTO TO NORTHERN EUROPE ON SALE NOW 

Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly non-stop to Northern Europe between June 8 and September 7, 2006. 
Call and book today to save with the Early Bird rates. ln addition, Finnair operates daily code-share 
Aights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. and from New York with many con
venient connections from Canada. Book online at www.finnair.com/ca or call us at 416 222-0740 
or 1 800 461-8651. 

F1nnn1n liJ 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Kalėdų ir Trijų Karalių 
švenčių proga mūsų parapijas 
sveikina iš Telšių vysk. Jonas Bo
ruta, SJ, ir vysk. Antanas Vaičius. 

•Naujųjų metų dieną Lietu
vos kankinių šventovėje prieš Mi
šias ir Mišių metu giedojo "Gin
tarėlių" ir parapijos chorai, vado
vaujami Deimantės Grigutienės. 
Po Mišių visi parapijos salėje vai
šinosi. 

• Hamiltone miręs a.a. Fe
liksas Ankudavičius, brolis mūsų 
parapijiečių - Salomėjos Andru
lienės, Alesės Rašymienės ir ~
gimanto Ankaus - palaidotas Sv. 
Jono lietuvių kapinėse Missis
saugoje, ON. 

• Sausio 29, sekmadienį, 
šaukiamas visuotinis parapijos 
susirinkimas parapijos salėje po 
11 v.r. Mišių. Prašome kuo dau
giau parapijiečių tą dieną atvykti 
į 11 v.r. Mišias, kad po jų galėtu
mėte susirinkime dalyvauti. Para
pijos tarybos sekcijas prašome iki 
to laiko sušaukti savo posėdžius 
ir paruošti pranešimus susirinki
mui. Finansinį pranešimą pada
rys mūsų parapijos Finansinė ta
ryba. v 

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

• Anapilio knygyne papigin
tai parduodama daug lietuviškų 
knygų bei plokštelių. 

• Mišios sausio 15, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą 
ir Danutę Batūras, Domicėlę ir 
Stasį Asevičius, Bronę ir Petrą 
Balsus; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
sausio 15, sekmadienj, 2 v.p.p. už 
a.a. Petrą ir Ireną Simonėlius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
sausio 14, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
Krasauskų ir Norkų mirusius. 

IŠNUOMOJU vieno kambario 
butą su atskiru įėjimu arba pri
imu gyventoją su maistu ir prie
žiūra nuosavame name. Tel 416-
233-5996, 416-993-5996. 

IEŠKAU PIRKTI moteriškus tau
tinius drabužius. Skambinti Rū
tai tel. 416-762-9311. 

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

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
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.) 

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. 

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 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį per 10.45 

v.r. Mišias giedos "Volungės" 
choras; parapijos "Retkartinis" 
choras giedos sausio 22 d., o sau
sio 29 d. giedos parapijos jauni
mo choras. Chorams vadovauja 
D. Viskontienė, D. Radtke ir sol. 
A. Pakalniškytė-Puodžiūnienė. 

• KLKM dr-jos parapijos 
skyriaus narių susirinkimas įvyks 
kitą sekmadienį, sausio 22, po 
12.15 v.d. Mišių parapijos salėj. 
Kalbės ses. Ignė Marijošiūtė, kuri 
šiuo metu yra N. P. Marijos sese
rų vienuolijos vyriausioji. 

• Sausio 4 d. palaidotas a.a. 
Mečys Galinauskas, 85 m. Paliko 
žmoną Charlotte, sūnus Romą ir 
Juozą su šeimomis. Sausio 6 d. 
palaidota a.a. Ona Marcinkevi
čienė, 78 m. Paliko sūnų Romą ir 
dukrą Birutę su šeimomis. Lietu
voje mirė a.a. Nailė Labanaus
kienė, Birutės Lūžienės sesuo. 

•Krikščionių vienybės savai
tė švenčiama sausio 22-29 d.d. 
Lietuvių ekumeninės pamaldos 
bus kovo 22 d., 7 v.v. šios parapi
jos šventovėj. Pamok~lą pamaldų 
metu sakys kun. A. Zilinskas, o 
Išganytojo liuteronų parapijoj 
vienas iš katalikų kunigų pamoks
lą sakys kovo 26 d., 11.15 v.r. 

• Lietuvos kankinių ir šios 
parapijos kunigai pasikeisdami 
aukoja Mišias kiekvieną trečia
dienį, 10 v.r. "Labdaros" slaugos 
namuose. Kviečiami dalyvauti 
visi slaugos namų gyventojai ir jų 
svečiai. 

• Jei kas norėtų papildyti 
2005 metų aukas parapijai, vie
nuolynui, statybai ar kitiems lab
daros darbams, mokesčių įstaty
mams leidžiant, gali tai padaryti 
iki sausio mėnesio pabaigos. 

• 2006 metų parapijos aukų 
vokeliai yra išdėstyti šventovės 
prieangyje. Labai prašom juos 
pasiimti iki sausio mėn. pabai
gos, tuo padedant parapijai su
taupyti pašto išlaidas. 

• Zodis tarp mūsų sausio ir 
vasario mėnesių knygutės yra pa
dėtos šventovės prieangyje. 
Kaina $5. 

• Mišios sekmadienį, sausio 
15: 8 v.r. už a.a. Praną ir Juozą 
Kerševičius; 9 v.r. už a.a. Nailę 
Labanauskienę; 10.45 v.r. už a.a. 
Kazimierą Arlauskienę - 4 met., 
už Vytautą ir Mariją Blažaičius, 
už a.a. Albiną Lukoševičienę ir 
Pijų bei Alisą Grigus; 12.15 v.d. 
už a.a. prel. Juozą Tadarauską. 

Muziejaus-archyvo žinios 
• Muziejaus-archyvo išlaiky

mui kredito kooperatyvas TAL
KA aukojo $3,000; H. Butkevi
čius aukojo $100. 

• Sausio 15, sekmadienį, ve
dėja R. Mažeikaitė bus išvažiavu
si, bet muziejus bus atidarytas 
10.30 v.r. - 2 v.p.p. 

Maironio mokyklos žinios 
• Sausio 14 d. grįžtame prie 

knygų po ilgos šventinių atostogų 
pertraukos. 

• Lietuvos ambasada Kana
doje praneša apie mokinių kon
kursą tema Lietuvos kovų už lais
vę bei netekčių istorija 2005-2006 
m. Konkurso nuostatus ir visą in
formaciją galima rasti interneto 
tinklalapyje www.genocid.lt . Živilė 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
interneto tinklalapis l!'.mft. 
tzib.com laukia jūsų apsi
lankymo. Skaitytojai kvie
čiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elekt
roniniu paštu -

tevzib@pathcom.com 

Lietuvių Namų žinios 
•Sausio 8 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 170 svečių. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino Kultūros komisijos 
pirm. V. Kulnys. 

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

• Lietuvių Namams reikalin
gi: ūkvedys ir baro tarnautojas. 
Darbai nepilnam laikui (part 
time ). Suinteresuoti prašomi 
kreiptis darbo valandomis į LN 
raštinę arba skambinti tel. 416 
532-3311. 

• Vasario 19, sekmadienį, 
Lietuvių Namuose koncertuos 
Lietuvos estrados žvaigždė Ed
mundas Kučinskas. Dėl platesnės 
informacijos skambinti tel. 416 
892-4323. 

• LN Kultūros komisijos 
renginiai: A. Šarpytės koncertas 
sausio 8 d. praėjo labai sėkmin
gai. Gausūs popietės dalyviai šil
tais plojimais sutiko jaunų talen
tų pastangas scenoje parodyti sa
vo meninius sugebėjimus. Rengi
nį ruošiant daug prisidėjo Kultū
ros komisijos narės R. Snowden 
ir V. Bijūnaitė; Klaipėdos krašto 
atvadavimo ir Sausio 13 d. įvykių 
minėjimas įvyks sausio 15 d. Kal
bės jūrininkystės knygų autorius 
B. Stundžia ir Sausio 13-osios įvy
kių liudininkas L. Malcas. Prog
ramoje L. Turūtaitės ir V. Mašalo 
duetas. G. Repečka parodys nau
jausias savo skulptūras. Sausio 22 
d., 1.30 v.p.p. "Investors Group" 
finansų konsultantas A. Zabloc
kas kalbės apie RRSP ir RRIF 
taupymo ir investicijų galimybes. 
Bus aiškinami būdai, kaip mažin
ti mokesčius, gauti didesnes palū
kanas ir pasinaudoti valdžios tei
kiamomis lengvatomis. 

• Kult. k-ja turi įvairaus 
žanro vaizdajuosčių, kurias plati
na S. Škėma, tel. 416 762-8646. 

Slaugos namų žinios 
• A.a. M. Račio atminimui 

Slaugos namams $30 aukojo L. 
Balsienė. Taip pat Slaugos na
mams aukojo: po $500 - S. Aži
kas, J. Valiukas, E.V. Juozapavi
čiai; $400-F. Mackus; po $100-
1. Nacevičius, AR. Juška, M. 
Zubrickas; $25 - K. Gaputis. 
Slaugos namų komitetas dėkoja 
visiems už aukas, kurios priima
mos Toronto ir Hamiltono kredi
to kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W. Toronto, ON M6P 
1A6. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį pamaldos 

11.15 v. ryto. Po jų vyks konfir
mantų pamoka šventovės patal
pose. 

• Konfirmantų pamokos įvyks 
sausio 15 ir 29 d.d. bei vasario 12 
ir 19 d.d. 

• Moterų dr-jos susirinkimas 
įvyks po pamaldų sausio 29 d. 

• Taryba rinksis posėdžiui 
sausio 31 d., 7.30 v.v. 

• Sekmadienio pamaldos va
sario 5 d. prasidės 9 .30 v. ryto, nes 
po angliškų pamaldų bus jų vi
suotinis susirinkimnas. 

• Sekmavdienį, vasario 12, 
pamaldos su Sv. Komunija įvyks 
įprastu laiku 11.15 v. ryto. 

• Parapijos visuotinis meti
nis susirinkimas įvyks vasario 26 
d. po pamaldų Lietuvių Namų 
patalpose. 

• Ekumeninės pamaldos -
Prisikėlimo parapijos šventovėje 
trečiadienį, kovo 22, 7 v.v.; Išga
nytojo parapijos šventovėje - sek
madienį, kovo 26, 11.15 v. ryto. 

A.a. Anelei Ivanauskienei mi
rus, nuoširdžiai užjausdami duk
rą Nijolę Campbell, sūnų dr. Ei
mį Birgiolą ir visus artimuosius, 
Petra ir Vladas Jankaičiai Tėviš
kės žiburiams aukojo $50. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 
Puikų Naujgjų metų sutiki

mą surengė į Cikagos Dainų 
šventę besiruošiąs vykti Jungti
nis Montrealio lietuvių choras 
(Montrealio lietuvių choras ir 
Montrealio vaikųvchoras ). Labai 
dailiai Loretos ( Cičinskaitės) ir 
Mark Castanhero, AndrėjosvBe
niušienės ir pagalbininkių Zivi
lės Jurkutės-Blayney bei Daivos 
J augelytės-Zatkovic išpuošta 
salė sulaukė gausių dalyvių. Vi
sus pasveikino Daiva Jaugelytė
Zatkovic, primindama šio rengi
nio tikslą - sutelkti lėšų būsimai 
kelionei. Jungtinis choras padai
navo 5 dainas. Choro vadovas ir 
akompaniatorius muz. A. Stan
kevičius. Vaišių stalai vos pajėgė 
sutalpinti įvairų suneštinį mais
tą. Naujieji metai buvo sutikti su 
šampanu ir nuo lubų krintan
čiais balionais. Grojo moderniš
ka rekorduota muzika, tvarko
ma M. Castanhero. Šoko ir links
minosi ne tik suaugusieji, bet ir 
vaikai. Vyko trys turtingos lote
rijos. Didtiį laimikį - 3-jų dienų 
savaitgalį "Lac a la Truite", -
Dianos Gentemann dovaną, 
laimėjo Janė Kuzmickienė ir A. 
ir M. Beniušių savaitgalį Mount 
Sutton laimėjo vienas iš svečių 
svetimtaučių. Dalyvavę džiaugė
si puikiai praleistu vakaru, o 
rengėjai- geru pasisekimu. 

Aušros Vartų parapiją sau
sio 29 d. aplankys prel. E. Putri
mas ir prel. M. Parent. Ta proga 
atsisveikinsime su klebonu kun. 
R. Birbilu ir susitiksime su kun. 
V. Gedvainiu. Parapijiečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti šioje 
ypatingoje šventėje. Bus vaišių 
stalas. Auka - $15. 

Auksinio amžiaus "Rūtos" 
klubo metinis susirinkimas šau
kiamas sausio 18, trečiadienį, 11 
val. Aušros Vartų par. salėje. Po 
susirinkimo - vaišės. Nutarta 
švęsti klubo narių gimtadienius, 
tai yra, visų tą mėnesį gimusių 
gimtadieniai bus švenčiami pas
kutinį mėnesio trečiadienį. Sau
sio mėn. gimusių šventė bus sau
sio 25 d. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero parapijiečių 

metinis susirinkimas įvyko 
sekmadienį, sausio 8 po Mišių. 
Administratorė Alice Skrups
kytė pradėjo susirinkimą ir pa
kvietė kleboną kun. Aloyzą 
Volskį sukalbėti maldą. Linda 
Visockis-Poole, Šv. Kazimiero 
parapijos sekretorė, buvo pra
šyta parašyti protokolą. Roma 
Lietuvninkas-Pingitore ir Lara 
Strauss pasisiūlė tikrinti rinki
mų rezultatus. Administratorė 
padėkojo Albinui Brilvičiui (ir 
jo žmonai Antoinette ), užbai
gusiam seniūno pareigas. Pas
taruoju metu jis ~uvo tarybos 
pirmininkas. Leo Simonėlis už
baigė 3 metų seniūno pareigas, 
bet sutiko dar pareigas eiti tre
jus metus. Petras Laurinaitis 
buvo išrinktas į tarybą. 

Joana Adamonytė, 100-čio 
jubiliejaus rengimo komiteto 
pirmininkė, supažindino para
pijiečius su rengimo komitetu, 
paaiškino religinius ir kultūri
nius įvykius, numatytus 2007 
metais, ir prašė padėti surasti 
buvusius parapijiečius ir jiems 
pranešti apie rengiamą jubilie
jų. Pavasarį 100-čio komitetas 
išsiųs platesnę informaciją. Pa
rapijietis Petras Adamonis pa
siūlė šimtmečio proga pastatyti 
gražų medinį lietuvišką kryžių 
priešais šventovę. Atsiliepdama 
į klausimą, administratorė aiš
kino, kad praeitų metų finansi
nis pranešimas bus paruoštas 
vasario mėn., nes parapija dar 
negavusi gruodžio mėn. banko 
apyskaitos. Parapijiečiai taip 
pat klausinėjo kleboną apie 
bendras išpažintis. Klebonas 
paaiškino, kad pagal Montrea
lio arkivyskupijos nurodymus -
išpažintys asmeninės. Po susi
rinkimo parapijos komitetas 
paruošė šiltus pietus. 

Albertas Dasys, šventovės 
seniūnas, krito lauke prie namų 
ir susilaužė koją. Po operacijos 
guli Santa Cabrini ligoninėje. 

V.L. 

Šv. Kazimiero parapijos taryba 2006 metams. Iš k.: Nijolė Šukienė, 
Leo Šimonėlis, Linda Visockis-Poole, klebonas kuo. Aloyzas Vols
kis, Juozas Žitkus, Petras Laurinaitis, Alice Skrupskytė. Trūksta 
Alberto Dasio Ntr. V. Lietuvninkaitės 

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. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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


