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Apie demokratijas 
Ne viskas auksas, kas žiba - tai daugeliui žinomas posa

kis, kuris įspėja ir nurodo, kad ne kiekvienas blizgesys yra 
vertybė, arba kad vertinimai pagal išvaizdą gali būti ap
gaulingi. 

POPULIARUMAS arba ir mados dalykai, kaip ta iš
vaizda, dažnai ne vieną suvedžioja. Jei tai vyksta siau
resnėje plotmėje, paliečia mažesnę žmonių grupę, bet 

jeigu tai reiškiasi, tarkim, valstybiniu mastu, iškyla susikryžia
vimai tarp įprastų, net ir prigimtimi susijusių gyvensenos 
dėsnių ir atsiradusių naujenybių, daugeliui net sunkiai suvo
kiamų originalumų. Demokratinės valstybės savo parlamen
tuose bando tuos susikryžiavimus derinti ir švelninti. Darbas 
nėra lengvas, nes dažnai tenka nusileisti karingesnėms ar 
populiaresnėms mažumoms, balsuoti taip, kad jos būtų pa
tenkintos ir nurimtų su savo reikalavimais. O antra vertus, 
parlamento balsuotojams tokios nuolaidos apsimoka, nes tai 
pirkimas balsų, kurie bus reikalingi per ateinančius rinkimus. 
Be to, pasauliui rodoma, kad štai demokratinė sistema sten
giasi padaryti visus laimingus ir nediskriminuoja nė menkiau
sios piliečių grupelės. Atrodo, visa tai ir kilnu, ir apskaičiuo
ta. Tačiau šitokio kilnumo ir apskaičiavimų maišatyje kartais 
gana sunkiai tenka klampoti piliečių daugumai, nesuti~kan
čiai su kai kuriais parlamento daugumos sprendimais. Zino
ma, parlamentas, kaip teisėtai išrinkta valstybės piliečių at
stovybė, negali nesiremti nubalsavimo rezultatais, nors jie 
kai kam ir labai nepatiktų. Vienintelis būdas, kad prieštarin
gi įstatymai nebūtų priimami - tai labai aktyvus dalyvavimas 
priešrinkiminiuose vajuose stengiantis, kad valdžion nepa
tektų pigaus kasdienio blizgesio apakinti politikai. O tokių 
būna visose partijose, ir užtat balsuotojai didesnį dėmesį tu
rėtų kreipti į pavienius kandidatus. Atrodo, kad balsuoti už 
partiją greitai bus bereikšmis dalykas, nes partijos pradeda 
supanašėti besistengdamos taikstytis prie įvairių ir stiprių 
reikalavimų, kylančių iš neribotą laisvę kuriančių grupelių. 
O žodis "diskriminacija" šiandien kaip koks siaubūnas ver
žiasi ir pro įgimto padorumo užtvaras. 

P ASIGIRSTA (gal dar tik tyruose) šaukiančių balsų, 
klausiančių, ar ne laikas peržiūrėti demokratinio val
dymosi sistemą, atsižvelgiant į naujus žmonių porei

kius, derinant žmogaus teisių ir pareigų atlikimo, vertybių 
puoselėjimo bei kūrimo apraiškas. Kiek demokratija per 
šimtmečius Vakarų pasaulyje yra patobulinta ir kiek apdras
kyta - klausimas svarstytinis. O eiliniam piliečiui tuo tarpu 
belieka klausti: kas iš tikrųjų yra šių dienų demokratija -
auksas ar tik blizgutis, kurio labai daug kas nori ir gavę di
džiuojasi. JAV prezidentas G.W. Bush savo kalbose ne sykį 
pabrėžė, kad jau atėjęs laikas sudemokratinti pasaulį. Pradžia 
lyg ir daroma Afganistane ir Irake. Kas iš to išeis, netrukus 
pamatysime. Lietuva jau nuo pat 1990-ųjų skelbiasi esanti 
demokratinė šalis, nes valdžia išrenkama teisėtu būdu. Tai, 
berods, ir viskas, kas tenai demokratiška. Žinoma, pradžiai 
to gal ir užtenka, bet kyla klausimas, kaip ilgai demokratinė 
santvarka galės laikytis be demokratų, tai yra be vadovų, 
kurių mąstymas ir atitinkama veikla - vistik dar diktatūrinio 
režimo palikimas. Išskyrus prezidentą, šiuo metu kraštą val
do buvę Maskvos patikėtiniai, agentai ir biurokratai, suspėję 
jau sulipdyti kažką panašaus į oligarchiją, tik ne į demokrati
ją. Kokia pastaroji šiandien yra, apklausos duomenimis, tėra 
patenkinti tik 24% gyventojų. O nemaža R_iliečių dalis mano, 
kad Lietuvai reikia tvirtesnės rankos. Zinoma, panašios 
problemos ir kitose iš Sovietų Sąjungos išsivadavusiose šaly
se. Padėtis gana paini - aklas sekimas Vakarų demokratijų, 
kurios taisytinos, nebūtų pats geriausias sprendimas; lauki
mas kažko taipgi nenaudingas, kai didysis kaimynas nerims
ta. Belieka nauji vardai ir veidai, kad išbandytų kitas de
mokratinės valstybės įtvirtinimo galimybes, kad auksas tikrai 
būtų auksas, o ne vien tik blizgesys. Č.S. 
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Sviesos žiburys Magadane 
Lietuvė ten daug kentėjusi, kalėjusi ir mirusi 

VINCAS KOLYČIUS 

Magadanas - tai vietovė Sibire, kur buvo 
komunistų darbo stovyklos ir kur daug_,elis lietu
vių buvo ištremti, dirbo kaip vergai. Si istorija 
buvo išspausdinta Madonna House mėnraštyje 
Restoration (2006, sausis). Madonna House cent
ras yra Ontario provincijoje, Combermere mies
telyje. Jis turi savo skyrius įvairiose pasaulio 
valstybėse ir 1993 metais atidarė savo skyrių 
Magadane. Jų tikslas - padėti vargšams ir sociali
nės pagalbos reikalingiems žmonėms. 

Tame straipsnyje aprašoma lietuvė Veronika 
Petronitė. Ją tos vietovės šventovėje pastebėjo 
Madonna House seselė Qos nesivadina vienuo
lėmis) Alma ir pagalvojo: "Ši moteris tikrai yra 
daug kentėjusi". Po Mišių ji ir jos duktė Nelė su
sipažino su MH moterimis (buvo dvi) ir taip 
prasidėjo draugystė. 

Veronika buvo gimusi Lietuvoje 1921 metais 
ir būdama 25 metų, nors niekur politikoje neda
lyvavo, kaip "liaudies priešas" buvo ištremta Si
biran ir nuteista 8 metams į darbo stovyklą. Atli
kus bausmę, jai nedavė leidimo grįžti į Lietuvą ir 
turėjo pasilikti Sibire. Ji pasiliko Magadane; 
vargingai gyveno, bet turėjo tvirtą tikėjimą ir iš
liko katalikė. Toliau jos istoriją pasakoja jos 
duktė Nelė. 

Kai mano brolis ir aš augome Magadane, 
nebuvo šventovės. Mano mama daugiau nesusi
tuokė ir augino mudu viena. Tik per ją mes da
bar turime tikėjimą. Ji niekada mūsų neprievar
tavo ir kai pradėdavo melstis, o mes žaisdavome, 
ji tik pasakydavo: "Gerai, gerai, ateis laikas ir 
jūs suprasite". Tą patį sakydavo ir apie kitus: 
"Jie netiki, neverskite jų. Ateis laikas ir jie su
pras. Jeigu jie nesupranta, kai viskas gerai, tai 

supras, kai prasidės vargai". 
Mokykloje mes niekad nekalbėjome apie 

Dievą. Bet ir nekalbant buvo aišku, kad Jis yra. 
Mokykloje, aišku, mes buvom mokomi apie 
ateizmą. Vieną dieną, parėjusi iš mokyklos aš 
paklausiau mamą: "Ar mes esame pakrikštyti?" 
Ji atsakė: "Taip, jūs esate pakrikštyti, nepamirš
kite. Bet niekam to nesakykite, aš dėl to patekau 
į kalėjimą, taigi jie vėl gali mus areštuoti". 

Mama dažnai sakydavo: "Niekad nepamirš
kite, kad jūs esate katalikai". Viešpatie, apsau
gok mus, nes komunistai net į ortodoksus žiūrėjo 
su nepasitikėjimu, o katalikus laikė pavojinga 
sekta. Tačiau mes tą žodį "katalikas" labai gerbė
me. Vaikystėje mes daug ko nesupratome. Mano 
mama labai silpnai kalbėjo rusiškai, o mudu su 
broliu nemokėjome lietuviškai, taigi daug dalykų 
ji mums negalėjo išaiškinti. Kai ji žegnodavosi, 
darydama kryžiaus ženklą, ji sakydavo: "Jūs irgi 
tą patį darykit, sakydami - Vardan Dievo Tėvo ir 
Sūnaus ir Sventosios Dvasios. Kitų ilgesnių maldų 
aš nemokėjau. 

Mes nešvęsdavom Kalėdų ir negalėjom vie
nas kitam duoti kokių nors dovanų. Iš Lietuvos 
mums atsiųsdavo atvirutę, kurioje būdavo įdėtas 
paplotėlis. Mama paruošdavo Kūčių vakarienę, 
nors ir trūkdavo maisto. Aš pirmą kartą įžen
giau į katalikų šventovę 1978 metais, buvau 20 
metų. Tuomet mes lankėmės Lietuvoje. Mano 
mama nebuvo buvusi šventovėje nuo 1946 metų, 
kai ji buvo ištremta. Aš negalėjau susilaikyti ne
verkusi, kai pamačiau mamą atsiklaupusią prieš 
kunigą ir prašančią, kad atlaikytų Mišias už 
visus, kurie mirė tremties lageriuose. Per tas pa
maldas ji minėjo visų žuvusiųjų vardus. 

Nukeltai 2-tą psl. 
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Kunigystės metinės 
Kunigo Gracijaus Sakalausko 25-tosios 
darbo metinės Marijampolės Šv. Mykolo 

Arkangelo prokatedroje 
Eidami Marijampolės 

miesto Seminarijos gatve at
kreipiam dėmesį į namą, pa
žymėtą penktu numeriu. 
Langus puošia gražios rankų 
darbo užuolaidos ir vasarą 
žydintieji gėlių darželiai. Tai 
velionės Motinos palikimas. 
Ji buvo dvasinės šviesos įsi
kūnijimas. 

Dar anais laikais visus 
ramino, guodė ir įkvėpė viltį 
sulaukti šviesesnių dienų. Tai 
pagal kunigą Bronių Buliką 
"lyg gera ranka, priglausta 
prie skaudančios galvos". 

Velionė Motina išaugino 
dukterį mokytoją Vidą ir sū
nų kunigą Gracijų, šiemet 
švenčiantį 25-tąsias kunigavi-

mo metines Marijampolėje. 
Jis, vadovaudamas Česlovo 
Sasnausko chorui, 1992 m. 
išvyko į kelionę po Italiją, 
kur dalyvavo Portofino festi
valy, giedojo Mišiose Šv. Pet
ro bazilikoje. 

993 m. laimėjo pirmąją 
premiją tarptautiniame Pa
lestrinos bažnytinių chorų 
konkurse. 

Kaip religinės muzikos 
kūrėjas jis daugiau žinomas 
užsieny negu Lietuvoje. Jo 
kūriniai greta Juozo Nauja
lio, Juliaus Juzeliūno, Mika
lojaus Konstantino Čiur
lionio įrašyti į Vokietijos iš
leistą vargonams katalogą. 
Julija Klišonytė-Šelmienė 

Istorinė kunigų seminarijos rektoriaus prelato Maironio - Ma
čiulio nuotrauka, rasta Kaune Fotoreprodukcija S. Sajausko 

v 

Sviesos žiburys Magadane 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Anksčiau mano mama vis sakydavo: "Aš 
taip norėčiau jus nusivežti į Lietuvą, kad pama
tytumėt, koks yra tikras tikėjimas į Dievą". Ji sa
kė tiesą. Nuvykusi į Lietuvą, aš pamačiau ir su
pratau. Mačiau studentą, užbėgantį į šventovę 
prieš pamokas, mačiau kitus einančius į švento
vę, nors tuo laiku nebuvo jokių pamaldų. 

Kai pagaliau mes gavome šventovę Maga
dane, tai nebuvo tikras šventovės pastatas, bet 
tik kambarys daugiabutyje. Aš tikėjausi ir troš
kau matyti puošnią šventovę, kaip Lietuvoje, ir 
nusivyliau. Mano tikėjimas buvo dar silpnas. 
Mano mama sakydavo: "Jūs turite ten eiti. Die
vas ten yra. Yra ir kunigas". Taip aš ir pradėjau 
ten eiti, kartu vesdavausi ir savo vaikus. 

Kai mama pradėdavo pasakoti apie laiką, 
praleistą toje komunistų vergų stovykloje, apie 
baisius savo išgyvenimus, tai aš tik stebėdavausi, 
kaip ji tą viską galėjo iškentėti. Ji atsakydavo: 
"Mes iškentėjom, nes meldėmės ir tokia buvo 
Dievo valia". Per tardymus tardytojai badydavo 
adatomis panages, daugelis nebeiškentėdavo, 
parkrisdavo ant žemės, bet į tai niekas nekreipė 
dėmesio. Mano mama buvo tvirto charakterio, 
todėl jai daugiau tekdavo pabūti šaltoje vienutė
je visiškai nuogai. Vienutėje buvo krosnis, bet 
be malkų, tai ją nuogą išvarydavo į mišką pa
rinkti malkų. Ji prašydavo Dievą, kad ją pasiim
tų pas save ir jos kentėjimai baigtųsi. Penkerius 
metus prieš mirtį ji sapne regėjo Viešpatį, kuris 
jai pasakė: "Nesimelsk dėl mirties, tu dar gyven
si". Ji norėjo mums viską apie savo išgyvenimus 
papasakoti, tačiau perspėdavo, kad nieko nesa
kytume kitiems, nes gali vėl suimti. 

Veronika Petronitė (Petronytė, gal Petronienė?) 
su savo maldaknyge 

vis tiek pasninkaudavo. Ji turėjo širdies sutriki
mų, sunkiai vaikščiodavo, tačiau kai atsirasdavo 
šventovėje, jos veidas nušvisdavo. 

Po kiek laiko ji pasidarė atviresnė ir pradėjo 
kalbėti visiems apie savo išgyvenimus. Kiti ją 
perspėjo, kad ji būtų atsargi ir nepasakotų, kad 
ją laikė kalėjime, tačiau mama atsakydavo: "Jūs 
atėmėte mano tėvynę, mano jaunystę, sugriovė
te mano gyvenimą ir dabar norite, kad aš tylė
čiau". 

1997 metai buvo paskutinieji jos gyvenimo 
metai. Dar kiekvieną sekmadienį ji eidavo į 
šventovę ir po Mišių prašydavo kunigą suteikti 
jai Ligonių sakramentą ir vis sakydavo: "Aš jau 
esu pasiruošusi. Nebijau mirties". 

1998 metų vieną sekmadienį visi pasigedo 
Veronikos šventovėje. 78 metų Veronika niekada 
nepraleisdavo Mišių. Bet tą dieną Veronika savo 
sūnaus ir dukters akivaizdoje paliko šį pasaulį. 
Vėliau jie sužinojo, kad ji mirė tuo momentu, 
kai Mišių metu visi buvo suklupę pakylėjimui. Kas dėl atleidimo, tai, aš manau, kad buvę 

kaliniai atleido savo kankintojams, tačiau skaus
mas vis tiek liko. Jie kentėjo, tačiau pykčio šir
dyje neturėjo ir negalvojo apie kerštą. Prieš am
žiaus pabaigą mama jau nebegalėjo be pagalbos 
pažengti nė poros žingsnių, turėjo sunkumų kvė
puoti, tačiau visada norėjo būti šventovėje. Per 
Gavėnią šventovėje pasakė, kad seneliams ne
reikia pasninkauti, mano mama su tuo sutiko, 
tačiau kai atsisėsdavom prie stalo, mama sa
kydavo: "Aš nesu alkana". Kartą ji apalpo, tačiau 

Tos šventovės koplyčioje ant sienos yra paka
binta Veronikos nuotrauka, kurioje matosi jau 
pagyvenęs veidas, bet jaunos žibančios akys. 
"Tai mūsų šventoji", sako klebonas Michael 
Shields. "Aš manau, kad visi, kurie dėl savo ti
kėjimo tiek kentėjo, yra šventieji, nors jie ir nėra 
kanonizuoti", pridūrė klebonas. 

Tas straipsnis apie Veroniką pirmiausia buvo 
išspausdintas katalikų laikraštyje Rusijoje Evan
gelijos šviesa. 

Apdovanojimas valstybiniu mastu 
Kreipimasis į Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų 

Šiemet sueina 120 metų 
nuo prelato Mykolo Krupavi
čiaus gimimo (1885.X.1, Bal
bieriškis) ir 35 metai nuo jo 
mirties (1970.XII.4, Čikaga). 
1992 m. gegužės 30 d. Vilniuje, 
baigiamajame Vyriausiojo Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto 
(VLIK) suvažiavime, Lietuvos 
valstybės vardu buvo padėkota 
šiai organizacijai, kuri 48 metus 
atstovavo pavergtai Lietuvai, 
kalbėjo jos vardu, gynė Lietu
vos laisvės bylą. VLIKas buvo 
sukurtas Lietuvoje, o išstumtas 
iš okupuotos Lietuvos, užsieny
je faktiškai vykdė seimo ir vy
riausybės funkcijas. 

Prelatas Mykolas Krupavi
čius buvo žymiausias VLIKo 
organizatorius ir ilgametis jo 
vadovas (1945-1955 m.). Jo va
dovaujamas komitetas lietuvių 
tautos amžinųjų siekių vardu 
1949 m. birželio 14 d. priėmė ir 
paskelbė Lietuvių chartą, ku
rioje nustatė pagrindines direk
tyvas pasaulyje išsibarsčiusiems 
lietuviams ir įpareigojo šių di
rektyvų laikytis. Kai buvo mini
ma VLIKo 20-ties metų susior
ganizavimo sukaktis (1963 m. 
lapkričio 22-23 d., Niujorkas), 
už ypatingus nuopelnus M. 
Krupavičius buvo išrinktas šios 

organizacijos garbės pirmininku. 
M. Krupavičius atliko ir 

kitą istorinės reikšmės darbą -
su didžiule energija ir pasiauko
jimu ėmėsi kurti Pasaulio lietu
vių bendruomenės (PLB) orga
nizaciją, kurios nuopelnai Lie
tuvos laisvės atkovojimui vi
siems žinomi ir vertinami. 

Šiandien Lietuvon, nors ir 
sunkiai, grįžta visa lietuvių tau
tos dramatiška istorija, jos gar
bė. Tačiau kol į Lietuvą nesu
grįš Mykolas Krupavičius, sun
ku įsivaizduoti ne tik pilnavertę 
Lietuvos praeitį, bet ir jos ateitį. 
Deja, iki šiol Lietuvoje nerasi
me M. Krupavičiaus vardu pa
vadintos nei gatvės, nei mokyk
los ar bibliotekos, nors lietuvių 
visuomenėje jo vardas tebegy
vas, jo asmenybė tebespindu
liuoja pasiaukojimu Lietuvai. 
Neįtikėtinai daug M. Krupavi
čius nuveikė tuoj po Pirmojo 
pasaulinio karo, pradedant ir 
įgyvendinant Lietuvoje bene 
radikaliausią žemės ūkio refor
mą. Šios misijos M. Krupavičius 
ėmėsi su tokiu išmanymu, ryžtu 
ir valingumu, kad reformos įgy
vendinimas tapo nebeatsieja
mas ne tik nuo jo vardo, bet ir 
nuo Lietuvos, kaip valstybės, 
atkūrimo. 

Savo ryžtingu veiklumu, sa
vo lietuviškų vertybių saugoji
mu ir savo idealizmu jis yra pa
vyzdys bei kelrodis lietuvių atei
ties veiklai. Jis yra tapęs lietu
vio veikėjo, kovotojo ir žadin
tojo simboliu. 

Štai ką apie prelatą Mykolą 
Krupavičių yra sakę įžymesnieji 
lietuvių tautos kultūros veikėjai. 

"Jis yra pasaulyje pasklidu
sių lietuvių bendruomenės di
dysis statytojas. Krupavičiaus 
vykdomas pasaulio lietuvių 

bendruomenės organizacijos 
kūrimas mūsų išeivijos lietuvy
bei palaikyti ir tautinei kultūrai 
ugdyti yra ne mažesnės reikš
mės, kaip ir žemės reforma Lie
tuvos nepriklausomybei, ir šiuo 
atžvilgiu M. Krupavičius yra 
epochinis lietuvis" (Vytautas 
Vaitiekūnas). 

"Jis buvo seimų laikų žy
miausias Lietuvos politikas ir 
visuomenės veikėjas. Šitas va
lingas, veiklus, ryžtingas ir ma
terialiai švarus žmogus įrašė 
neišdildomomis raidėmis savo 
vardą politinėje ir socialinėje 
Lietuvos istorijoje.„" (profeso
rius Stasys Šalkauskis ). 

Nukelta į 5-tą psl. 



Kad dainoj skambėtų Lietuva ... 
ANTANINA GARMUTĖ 

Be kasdienių žinių apie 
nuolat gerėjantį (turtuolių) 
gyvenimą mūsų šalyje, per ra
diją ir televiziją dar girdime 
daug informacijos apie orą ir 
socialines problemas, skaito
mas lietuviškai-rusišku žargo
nu. Ir daug banalių dainelių, 
ugdančių primityvų skonį. Ar 
baigiame pamiršti tuos laikus, 
kai laukuose laisvo žmogaus 
dainos skambėjo, o mokyklose 
visi mokiniai lankė chorą? ... 

Anot senovės graikų filo
sofo, aušra - ryto saulei palan
ki, kitaip tariant, ateitis pri
klauso jaunimui. Koks tas mū
sų jaunimas? Pesimistai teigia, 
kad dabartinė veržlaus jau
nimo karta uoliai perima savo 
tėvų - dabartinės neokomu
nistinės nomenklatūros - įpro
čius: korupciją, suktybes, va
gystes - Dekalogo niekinimą. 
Optimistai siūlo pasiklausyti 
jaunimo giesmių šventovėje, 
muzikos mokyklų auklėtinių 
koncertuose ir - kaip adatos 
šieno vežime - kantriai ieškoti 
auklėjamojo grūdo valstybinės 
televizijos programose. (Juk 
ne veltui ten dirba per 500 
žmonių - negali būti visi at
bukę?). Klausiu mažo kaime
lio nuo Zapyškio 5 ir 7 klasių 
mokinių Pečiulių, lankančių 
didesnės gyvenvietės mokyklą: 

- Ar abu dalyvaujate mo-
kyklos chore? 

- Nė vienas ... 
- Kodėl? 
- Todėl, kad kai daugiau 

turime pamokų, tenka pėsčio
mis pareiti namo, sutemus, 8 
km. Geltonas autobusiukas 
nelaukia ... 

Autostrada Kaunas-Šakiai 
~ažiuoja daug autotransporto. 
Salimais - seni medžiai, auto
mobilių apdaužyti, ir vaikams 
eiti labai pavojinga. O juk vai
kus palieka ir po pamokų, ir 

7-tą pamoką paskiria. Kai 
prieš keletą metų šiame kelyje 
žuvo grįžtantys iš mokyklos 2 
berniukai, o kenčianti motina 
jų organus padovanojo bevil
tiškų ligonių gelbėjimui, už šį 
kilnų poelgį ji dar ilgai buvo 
aplinkinių smerkiama neva tai 
padarius pasipelnymui. Ne
seniai daugiavaikių nykstančių 
kaimų šeimų problemoms pui
kius rašinius spausdino gabi 
žurnalo Veidas (2005 m. nr. 46, 
51) žurnalistė Dalia Jazukevi
čiūtė, tačiau ar juos bent pa
skaito asmenys, galintys pada
ryti rimtas išvadas ir spren
dimus? 

Prieš 15-ka metų, Sausio 
13-ąją tauta kovojo ir jaunimo 
gyvybių kaina įtvirtino laisvę. 
Tačiau, anot vieno žymaus po
litiko, valstybės laisvė dar ne
reiškia žmogaus smegenų lais
vės. Dėl to buvusi nomenkla
tūra užvaldė visas valdžios ir 
verslo sritis. Spauda nuolatos 
aliarmuoja apie teisėjų klano 
išsigimimą ir perkamą teisin
gumą. Kai kolaboranto pava
dinimas kolaborantu, vagies -
vagimi yra traktuojamas kaip 
šmeižtas ir už tai yra bau
džiama, o liudytojo melas, 
anot prof. Landsbergio, kaip 
niekur kitur pasaulyje yra ne
baudžiamas, o laikomas teis
miniu įrodymu, vyksta neteisy
bės įteisinimas ir valstybės 
griovimas. 

Kaip tai pasireiškia kas
dieniame gyvenime? Visai pa
prastai. Darbdaviai elgiasi su 
darbininkais kaip vergvaldžiai 
su vergais, todėl šie priversti 
emigruoti arba tapti bedar
biais. Pavyzdžiui, mano minė
tų mokinukų tėvas dirbo staty
bose suvirintoju, dengė stogus 
ir pagal sutartį turėjo gauti per 
mėnesį 2 tūkstančius litų. De
ja, darbdavys bene 3 mėnesius 
iš eilės temokėjo po 2 šimtus 

Gimtine, čia - tu 
Kur tiesiasi juosta pamiltos Šešupės, 
Kur dainą, sakmes išgirsti, 
Kur bėga, ringuoja keliai nusiplūkę, 
Kur kvepia laukai suarti, 
Kur ąžuolas senas, į pievą įbridęs, 
Šakom bando dangų pasiekt, 
Lig šiol tebelaukia užmigusios brydės 
Ir kniumbančio namo kertė. 

Čia likusios pėdos 
Dar žingsniais alsuoja, 
Čia žemės dulkelė brangi -
Nuo jos pakilau aš 

Į didžią svajonę 

Ir džiaugsmą talpino širdis. 

Per mišką ir klonį takeliais numintais 
Grįžtu net sapnuose namo, 

litų, teisindamasis, kad neturi 
pinigų - sumokėsiąs vėliau. O 
paskui ciniškai pasiūlė ... kreip
tis į teismą! (t.y. turėti papil
domų išlaidų ir nukentėti dar 
labiau). Toje įmonėje nukentė
jo ne vienas darbininkas. Ir 
žmonės savanoriškai tapo be
darbiais, o darbdavys nė ne
mirktelėjo - pasiieškojo emig
rantų iš Gudijos. Tad nekeista, 
kad ir vaikai svajoja kuo grei
čiau užaugti ir bėgti iš Tėvynės 
- ieškoti sotesnio duonos kąs
nio svetur. 

Patriotizmo deficitas, kaip 
pastebi iškili seimūnė, gresia 
valstybingumo praradimu. Nes 
dar prisideda didžiosios kai
myninės valstybės nuolatinis 
tykojimas ir nerimas. Gal sve
timi lėktuvai Lietuvos teritori
joj e krenta ne šiaip sau? ... 

Istoriškai esame lyg ir sau
gesni, ramesni dėl ateities. 
Saugo NATO(ŠAS) skydas, 
Europos ekonomika. Tačiau 
vėl niekaip nesuprantamas pa
radoksas: mes patys padarom 
stogą kagėbistams - Lietuvoje 
ilgam laikotarpiui įslaptinti 
okupanto archyvai (ir už tai 
seime nubalsavo netgi deši
niųjų elitas - negi buvo įmerk
tos ir jų uodegos? ... ). Rengia
masi priimti dar gailestingesnį 
liustracijos - KGB agentų pri
sipažinimo - įstatymą. Esą, te
gu jie, vargšai, pajunta sąžinės 
graužimą. (Kada niekšai turė
jo sąžinę?). Apsaugosim. 
Niekas nesužinos. (Kad iš
duoti Tėvynę ne tik pelninga, 
bet ir saugu!). 

O gyvenimas eina, metai 
bėga. Sausio 13-osios 15 meti
nių išvakarėse Valstybinė tele
vizija transliuoja tas melodi
jas, kurias dainuodama maža 
tauta ėjo prieš tankus ir paro
dė pasauliui stebuklą. Laimė
jo! Tad didžioji VILTIS- gyva. 
Kad dainose - skambės LIE
TUVA! 

Kur gėlės daržely, Mamutės sodintos, 
Kur pamatą laiko akmuo, 

"Grįžtu net sapnuose namo" ... 

Kur, regis, ant sienos vis laikrodis tiksi, 
Skaičiuoja sekundes, metus, 
Kur nuotraukoj blunka sustingusiais žvilgsniais 
Pavirtęs likimas kartus. 

Kur būsiu, kur eisiu, nerasiu gražesnio 
Pasauly kampelio kaip šis 

Dail. V. Jurkūnas 

Ir džiaugsiuosi juo, kol pati neužgesiu, 
Kol smėlis užbers man akis. 
Matau šiandien juostą pamiltos Šešupės 
Ir dainą, sakmes išgirstu, 
Pro šalį ringuoja keliai nusiplūkę -
Manoji gimtine, čia - tu. 

Irena VAIČIULYfĖ-BRADAITIENĖ 
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lld SAVAITE LIETLIVOJE 
Sėkmingos permainos 
Buvusi Jungtinių Tautų 

vystymo programos (JTVP) 
įgaliotoji atstovė Lietuvoje 
Cihan Sultanoglu teigia, jog 
demokratinės permainos Lie
tuvoj e buvo vienos sėkmin
giausių visoje Rytų Europoje, 
rašo BNS. Lietuva labai sėk
mingai pasiekusi demokra
tinio perėjimo tikslą, ir dabar 
tampa šalimi-paramos teikėja. 

Naujoji JTVP biuro Lie
tuvoje vadovė Lyra J akulevi
čienė pastebėjo, kad nepai
sant Lietuvos laimėjimų, šaly
je vis dar išlieka nemažai ne
išsprestų socialinių-ekonomi
nių problemų, kaip skurdo 
mažinimas, nevisiškas lygių 
galimybių užtikrinimas, trum
pa gyvenimo trukmė, didelis 
savižudybių skaičius, ŽIV l 
AIDS plitimas. Šiemet JTVP 
tęs jau pradėtas veiklas skaid
raus valstybės valdymo, aplin
kosaugos, socialinės politikos 
srityse, kurių vertė apie 4 min. 
JAV dolerių. 

Kova su terorizmu 
Vilniuje sausio 24-26 d.d. 

vyko Europolo ir Lietuvos po
licijos organizuotas seminaras 
apie kovą su terorizmu. Eu
ropolo Sunkių nusikaltimų 
departamento kovos su tero
rizmu padalinio instruktoriai 
per seminarą skaitė paskaitas 
apie terorizmo grėsmių įverti
nimą, kovos su terorizmu 
priemones ir analizę. Buvo 
apžvelgiama dabartinė tero
rizmo situacija, ryšiai tarp or
ganizuoto nusikalstamumo ir 
teroristinių organizacijų bei 
kt. Seminare dalyvavo Lietu
vos policijos, Valstybės saugu
mo departamento ir Latvijos 
saugumo policijos atstovai, 
rašo BNS. 

Santykiai su Iraku 
Lietuvoje sausio 23-25 

d.d. lankėsi Irako ambasado
rius Lenkijoje dr. Walid Ha
mid Shiltagh. Jo vizito tikslas 
- Lietuvos ir Irako diplomati
nių santykių užmezgimas. 
Ambasadorius susitiko su Lie
tuvos užsienio reikalų minis
teriu Antanu Valioniu, seimo 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotoju 
Audroniumi Ažubaliu, Krašto 
apsaugos ministerijos sekreto
riumi Renatu Norkumi beiki
tais pareigūnais. 

Sausio 24 d. svečias su 
Lietuvos URM sekretoriumi 
Daliumi Čekuoliu apsikeitė 
notomis dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo. Tai yra 147-
oji valstybė, su kuria Lietuva 
yra užmezgusi formalius dip
lomatinius ryšius. 

Pasiūlytas komisaras 

Vidaus reikalų ministeris 
Gintaras Furmanavičius pa
siūlė policijos generalinį ko
misarą Vytautą Grigaravičių 
eiti šias pareigas ir antrąją 
penkerių metų kadenciją. 
Gen. komisarą skiria ir atlei
džia prezidentas vyriausybės 
teikimu. Policijos vadovas yra 
tiesiogiai pavaldus vidaus rei
kalų ministeriui bei atskaitin
gas prezidentui. V. Grigaravi
čius pirmai kadencijai buvo 
paskirtas 2001 m. vasario 1 d., 
iš viso policijoje dirbęs 29 me-

tus. Sociologinių apklausų 
duomenimis, V. Grigaravičius 
yra vienas populiariausių vie
šų asmenų, nors visuomenė 
turi daug priekaištų dėl polici
jos darbo. 

Dabartinio generalinio 
komisaro vadovavimo metu 
pagerėjo nusikaltimų išaiški
namumas, toliau efektyviai 
kovojama su organizuotu nu
sikalstamumu, atlikta nema
žai sėkmingų uždavinių šalyje, 
bendradarbiaujant su kolego
mis iš užsienio - išaiškintos 
netikrų eurų spausdinimo la
boratorijos, narkotikų gamy
bos laboratorijos, narkotikų 
kontrabanda ir kt. Vis dėlto 
korupcijos tyrimai rodo, kad 
jo pavaldinių - Lietuvos polici
joje tvyro korupcija, skelbia 
OMNI žinios. 

Padaugės valdininkų 

Lietuvos vyriausybė stei
gia naujas darbo vietas valdi
ninkams, skelbia BNS. Dau
giau valstybės tarnautojų 
dirbs švietimo, vaiko teisių 
apsaugos srityse, administ
ruos Europos sąjungos (ES) 
struktūrinių fondų lėšas. Vy
riausybė sausio 25 d. nutarė 
Valstybės vaiko teisių apsau
gos ir įvaikinimo tarnyboj e 
įsteigti papildomas 9 valsty
bės tarnautojų pozicijas, ku
rios reikalingos siekiant už
tikrinti tarnybai pavestų naujų 
pareigų tinkamą įgyvendinimą. 

Valstybinei v mokėjimo 
agentūrai prie Zemės ūkio 
ministerijos (NMA) nutarta 
skirti papildomas 75 pozici
jas. Toks sprendimas priimtas 
todėl, kad NMA darbuoto
jams tenka itin dideli darbo 
krūviai, kurie viršija panašiose 
ES šalių tarnybose dirban
čiųjų darbų apimtis. 

v Vyriausybė taip pat prita
rė Svietimo ir mokslo ministe
rijai paskirti papildomai 15 
valstybės tarnautojų. Jų veikla 
bus susijusi su Lietuvos jungi
mosi į ES politikos įgyvendi
nimą, bus stiprinamas Lisabo
nos strategijos Lietuvoje įgy
vendinimas, užtikrinamas Lie
tuvos aukštojo mokslo ilgalai
kio plėtros plano įgyvendini
mas, informacinių techno
logijų vartojimas ir saugumas. 

Zuoko pergalė 
DELFI žiniomis, Vilniaus 

miesto mero Artūro Zuoko 
.-------..-......------,priešų mėgini

mas nuversti jį 
iš posto baigė
si jo pergale. 
Sausio 25 d. 
tarybos posė-

Artūras Z~okas dyje už nepa-
Ntr. DELFI sitikėjimą me-

ru slapta bal
savo tik vienas tarybos narys, 
prieš - 24. Balsavimą dėl jo 
likimo pareigose boikotavo 
opozicijai priklausančios So
cialdemokratų, Tėvynės są
jungos ir Lenkų rinkimų akci
jos frakcijos bei keli nuo mero 
vadovaujamų liberalcentristų 
atskilę tarybos nariai. A. Zuo
kas pareigų būtų netekęs, jei 
nepasitikėjimą juo būtų pa
rėmę daugiau kaip pusė iš 51 
tarybos nario - ne mažiau 
kaip 26 politikai. Jų tik tiek ir 
buvo. RSJ 
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Šis kaimas (Pasvaliečių) 
lietovos šiaurės pakraštyje, be
veik kaimyninės Latvijos pasie
nyje, buvo vienas iš ilgiausių 
galvinių linijinių kaimų, tipinis 
valakų reformos paminklas, be 
galulaukėse išStl>arsčiusių vien
kiemių baudžiavos laikotarpiu. 
Caro laikais rėžiniai kaimiečių 
sklypai driekėsi iš vienos kaimo 
pusės į iytus, iš kitos- į vakarus, 
o galulaukėse, anot senolių pa
sakojimų, buvo bendros ganyk
los ir kitos bendroms reikmėms 
skirtos žemės. 

18S4 metais Pasvaliečių 
kaime buvo 51 kiemas ir apie 
400 gyventojų. Kaip prisiminė 
iš senųjų rankraščių Aloyzas 
Rūta, pirmieji kaimo ik:ūrėjai, 
tapę laisvais nuo Pasvalio dva
ro, buvo darbštūs, tvarkingi ir, 
matyt, taupūs trijų šeimų gy
ventojai: Klungiai, Mikluckai ir 
Rūtos. Thi, atrodo, patvirtintų 
iki pat kolūkinių laikų čia gyve
nę šių šeimų palikuonys, buvę 
labiausiai gerbiami ūkininkai. 
Anot pasakojimų, carizmo lai
kais kaimas taip išsiplėtė, kad 
trobos susisiekdavo viena su ki
ta ir šeimos pasikalbėdavo pro 
atvertus langus, netgi dalinda
vosi keptais blynais, o vaikai 
saldumynais. 

'lbks glaustas išplitęs kai
mas be savų žemės rėžių galu
laukėse turėjo bendrus ganyklų 
plotus, dirvonus. Nežiūrint 
bendrumo, gyventa darniai, 
gerbtas ne vien savo, bet ir kai
myno turtas. Mwm dabar atro
do kažkas nostalgiška pasakoji
muose apie kerdžių, piemenė
lių dienas, aišku, jei atmesime 
iškreiptai aprašytą piemenio 
dalią J. Baltušio Parduotose 
vasarose. Anuomet kiekvienos 
šeimos, vargingos ar turtingos, 
vaikas privalėjo pradėti ūkinin
kauti nuo piemenėlio. Kaimo 
kerdžius, vos prašvitus, ties 
kiekvienu kiemu pūsdavo ragą, 
pranešdamas išginti gyvulius, o 
kiekvienas kiemas paeiliui pri
valėjo skirti piemenėlius. I ei 
neturėjo savų vaikų, samdėsi 
kaimynų. Tuigi, penkių, septy
nią metą ar dar mažesni jau 
mokėsi ūkininkavimo pradų, o 
laisvu metu, vakarais, savo ma
mų buvo mokomi skaityti ir ra
šyti iš caro uždraustų pradžia
mokslių knygelių. Vėliau moks
lus tęsė pas kaimo "darakto
rių", užsislaptinusį kaimo tro
boje. "Daraktoriai" tobulinosi 

Laisvąją valstiečių kaimas 
Šią apybraižą skiriu savo dėdės ir krikštatėvio Aloyzo Rūtos mirties 
metinių proga. Paskutiniai jo ištarti žodžiai artimiausiam žmogui 

Kanadoje buvo: "Ar tu ne iš Pasvaliečių ••• " 

patriotiškai nusiteikusių lietu
vią kilmės dvarininkų mokyklo
se isteigtuose kursuose. Tunka 
stebėtis, kad šie anų laikų 
"daraktoriai" ne tik sugebėjo 
sudominti ir išmokyti gimtosios 
kalbos, betgi mokėjo ir kitų tau
tų - rusų, lenkų, vokiečių kal
bas, nes mes ilgus šimtmečius 
gyvenome šių tautų byžkelėje. 

Tuigi šis laisvųjų valstiečių 
kaimas, priklausęs toli esan
čiam Pasvalio dvarui, pasivadi
nęs Pasvaliečiais, pagal teritori
nį paskirstymą buvo Biržų ap
skrityje. Tulimesnis svečias ste
bėdavosi, kodėl tu save vadini 
pasvaliečiu, jei esi biržietis, gal 
padauginai biržietiško "šneku
čio" ir pradėjai painiotis. 

'lbks laisvas nuo dvaro lažo 
pasvaliečių gyvenimas buvo 
perspektyvus, nepriverstinis 
darbas buvo našus, kaimas plė
tėsi, gyveno pasiturinčiai, visi 
dirbo sau. Apie dvarą buvo 
dainuojama: 

Čiku, riJcu po dvariku. -
Pilnas dvaras darbininkų, 
Šimtas aria, šimts akėja, 
Šimto pupų nepasėja. 
Šis posmelis labai tinka ir 

neseniai buwsiems kolūkiams. 
Tuigi vienas didžiausių Pas

valiečių kaimas su apie 400 gy
ventoją nusitęsė iš pietų, ne
skaitant pavienių vienkiemių 
link Kirdonių miško, apie pus
antro kilometro tankiai apgy
vendintomis sodybomis šiaurės 
link, iki pat čeriaukštės upeliu
ko, skyrusio Pasvaliečių žemes 
nuo Smilgių. 

Be tolimo kelio i mokyklą, 
padėdavome tėvams kolūkio 
darbuose - ravėdavome pusę 
hektaro runkelių, talkindavome 
fermose ir kitur. Mat, kiek at
menu "kilęs iš Pasvaliečių" reiš
kė tvarkingą, dorą ir sąžiningą. 
Gal tai išliko nuo baudžiavos 
laikų laisvųjų valstiečių dva
sios. Thrpukario Lietuvoje čia 
ir ūkininkai buvo stambiausi, 
kaimas gražiausias, turtingos 
sodybos, dideli sodai. 

vybę, rašė peticijas carui, kad 
leistų steigti lietuviškas mokyk
las, rinko kaimiečių parašus. 
Čia nemažai nuveikė ir mano 
senoliai, pažymėti Knygnelių 
metraltyje. Buvo reikalaujama 
panaikinti degtinės kvotas (pri
verstines normas), pakelių kar
čiamas, nes taip buvo .žlugdoma 
lietuviška prigimtis "velnio la
šų" pagalba. Girtuoklystė, be
protystė ir tinginystė - seserys 
trynės. Deja, šis palikimas lyg 
šmėkla yra ir šiandienos lais
voje Lietuvoje. Non sakoma, 
kad tai yra tarybinis kraitis, bet 
manyčiau, kad ir carinis. 

Thrpukario Lietuvoje kei
tėsi laisvųJų valstiečių kaimo 
struktūra Zemės reformos me
tu vieni, daugiausia seniausi gy
ventojai, likę kaime gavo po va
laką (20-21 hektarą) žemės, o 
kiti kėlėsi į vienkiemius, gau
dami 30 hektarų. Ypač žeme 
buvo suinteresuotos gausesnės 
šeimos, turinčios darbo rankų, 
nes reikėjo įsikurti naujose vie
tose, įdirbti naujus dirvonus. 
Darbštuoliai labai greitai atsi
gavo, atsirado nemažai stambių 
ūkininkų. Kiti gi išsidalino že
mes dalimis, neatlaikė konku
rencijos, ne vienam pakišo koją 
ir tinginystė ar girtuoklystė. Dėl 
to kaimiečiai diferencijavosi, 
atsirado nuskurdusių, kurie ei
davo tarnauti, dalis patraukė 
užjūrio. 

tas, jo laukė gulagas. Laimei, 
tuo metu du kaimiečiai, važiavę 
keliu iš Biržą, matė įvyki, paliu
dijo teisme, ir po ilgo tampymo 
ūkininkas buvo paleistas. 

Pokario laikotarpis Pasva
liečių kaime buvo palyginti ra
mus. Praeidavo pulkai stribų su 
"liuciperiumi" (apsigaubusiu 
ploščiumi rusu) link manomi
nėtų miškų, krėsdavo kaimiečių 
sodus, reikalaudavo lašinių, 
alaus, bet kaimas buvo gana 
vieningas, neskundė vieni kitų. 
Vienas palaukės stribas, užėjus 
pas jį Lletuvos partizanams, su
sisprogdino. 

Žuvo keturi Pasvaliečių 
partizanai, kurių pavardės įra
šytos netoli Pabiržės Gerkiškių 
kalnelyje pastatytJune lauko ak
menų obeliske. Čia, Gerkiškių 
žvyro karjere, buvo sumesti iš
niekinti Pabiržės stnl>yne parti
zanų kūnai. Nuvykome jų pa
gerbti, deja, išliko ir nemalonių 
prisiminimų. Aplink obeliską 
anksčiau pastatyti ant paskirų 
kapelių kryželiai buvo išvartyti. 
Paklausėm.e, kokių nelabųjų šis 

darbas. Gavome paaiškinimą, 
kad nepertoliausiai gyvenantys 
buvę komunistėliai, o gal ir 
stribų palikuonys, pagrasinę 
nesikišti, nes jie, girdi, pamoky
sią ir šių kapelių puoselėtojus. 
Bacilos negreit suįra nedezin
fekuojamos. Kolūkinis laiko
tarpis irgi padarė savo, paplito 
tinginystė ir girtuoklystė. Pasi
rodo, yra buvus ir kaimo triju
lių, vadinamų slaptų komunis
tų-kagėbistų. Jie sekė grįžusius 
iš tremties, neleido jiems įsi
kurti gimtosiose vietose, išgal
vodami visokius trukdžius, sekė 
vadinamąjį "budJJazini elenwrtą". 

Pakito ir kaimiečių morali
nės nuostatos. Žemietis inži
nierius iš gretimo Strėliškų kai
mo vasarą parvyko iš Vilniaus i 
tėviškę talkinti nusenusioms 
seserims šienapjūtės metu. 
Sako, perėjau visą Pasvaliečių 
kaimą, prašydamas pagalbos. 
Vienas pagiriotas, kitas geria, 
dar kitas nenori. Be to, jų ne
domina užmokestis, o tik ''vel
nio lašai". Kadangi visi žinojo, 
kad minėtas inžinierius yra 
principingas blaivininkas, tai ir 
nesulaukė pagalbos. Tuko ieš
kotis gretimuose Tuliūnuose, 
kur atsirado darbštuolių. Norė
tųsi, kad laisvųjų valstiečių kai
mo dvasia sugrįžtų atgal ir Pas
valiečiai vėl taptų didžiu, lais
vos ir švarios senosios lie
tuviškos prigimties .kaimu. 

Tu.igi laisvųjų valstiečių pa
likuonys, matyt, dėl savo pri
gimties skyrėsi nuo kaimyninių 
kaimų. Carizmo laikais Pasva
liečių gyventojai išlaikė lietu-

Atsirado ir kovotojų už 
teisybę ir lygybę. Nemažai tokių 
propaguotojų atsidangino iš Pa
kruojo, Rokiškio, Utenos ar 
Anykščių vadinamų "abisinų", 
kaip suprantu, netikšų. Jie per
sisamdydavo, bet jei netapai 
turtingas ir darbštus ant savo 
žemelės, netapsi tokiu ir ant 
svetimos. Buvo keletas jų ir Pas
valiečiuose, vadinamų kuola
mušių, kurie laikė save komu
nistais, teisybės skleidėjais. Vie
nas naujakurys, ūkininko sūnus, 
nupirko bankrutavusio žemę. 
Pavasarį sausinant lauko balas, 
atlėkė greta gyvenę du broliai, 
pasivadinę komunistais, su .ea
galiais mušti naujakurio. Sis 
ėmė gintis sukdamas kastuvą ir 
pataikė vienam užpuolikui, ku
ris neužilgo mirė. Aišku, Stali
no metais žmogus buvo suim- Mirštantis Lietuvos kaimas • savaitraščio Jii4a.f viršelis 

Kardinolo Vincento Sladkniliaus tėriškės Guronyse įamiinimo projektas 



Tuskulėnų koplyčioje-kolumbariume yra per 700 urnų su atpažintų ir neatpažintų aukų palaikais 
Ntr. Alf. Laučkos 

Lietuva atiduoda skolą Seinų kraštui 
KAZIMIERAS GARŠVA 

2005 m. lapkričio 4-oji, gruodžio 10-oji buvo 
dienos, kai daug kentėjusiam Seinų kraštui ati
taisyta viena iš istorinių skriaudų - iš naujo ati
daryta ir Seinų krašto lietuviams dovanota Lie
tuvos pastatyta Seinų lietuvių "Žiburio" mokyk
la, įsteigta 1918 m. sausio 15 d. ("Žiburio" drau
gijos skyrius Seinuose įkurtas po spaudos drau
dimo panaikinimo prieš šimtmetį, 1906 m. rug
pjūčio 8 d.). Ir vaikų skaičius pradžioje buvo pa
našus - 1918 m. jų buvo 59, dabar - 66. Bet turė
tų atsirasti ne vienas šimtas (1919 m. buvo 300 
mokinių), nes Seinuose yra apie 6000 gyventojų 
iš jų lietuvių - apie 1500, dar tiek gyvena aplinki~ 
niuose kaimuose. Mokykla turėtų tapti kultūros 
centru su muziejumi, kraštotyrininkais, ansamb
liais, skautais. Jau dabar mokyklos visuomeninė 
veikla aplenkė Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
naziją, taip pat neseniai atkurtą. 

Seinai yra tik 150 km į pietvakarius nuo Vil
niaus, 50 km nuo Marijampolės, apie 25 km nuo 
Lazdijų. Vytauto laikais čia gyveno vien lietuviai 
ir jotvingiai, 1919 m. jie 10 kartų ėjo iš lietuvių 
rankų į lenkų rankas. Nuo 1826 m. čia veikė ku
?igų seminarija, Lietuvai davusi kunigų, rašyto
JŲ, knygnešių. 1904 m. čia iš Petrapilio atvyko 
kunigas Kazimieras Prapuolenis (1858-1933), 
191~ m .. parašęs ir išleidęs knygą Polscy Aposto
lowze Lztwy (Lenkų apaštalai Lietuvoje). Cia iš
ėjo apie pusė tūkstančio lietuviškų leidinių, vei
kė 9 lietuviškos organizacijos, pradinės mokyk
los, laikraščių redakcijos, spaustuvė, skaitykla, 
lietuvių vaikų prieglauda. 

1919 m. rugpjūčio 23 d. (Gedulo ir vilties 
dieną) 600 POW karių nugalėjo Lietuvos ka
riuomen~s sargygą ir uždarė 15 lietuviškų mo
kyklų Semuose, Zagariuose, Dusnyčioje, Arad
ninkuose, Lumbiuose, Bubeliuose, Burbiškiuo
se, Radžiūčiuose, Ramoniškėje, Senuosiuose 
R~mo~~ose, Punske, Starkiškėje, Vaitkiemyje, 
Vtdugmuose, kur mokėsi apie 1000 vaikų. Iki 
1926 m. Seinų krašto lietuviai prašė 30 lietuviš
k.ų .mo~klų 1500 vaikų, bet leistos tik 3 mokyk
leles. Del to daug dzūkų prarado gimtąją kalbą 
ar n~drįso ja kalbėti, buvo ištremti. 

Siemet Tėvynė Lietuva atidavė skolą etninių 
lietuvių žemių paribiui - Seinų kraštui. Greta 
Lietuvių namų po didelJų vargų ir rūpesčių Sei
nuose įsikūrė lietuvių "Ziburio" mokykla su vai
kų darželiu, pagrindinė mokykla ir gimnazija 

Apdovanojimas ... 

(Lenkija 4 milijonų lietuviškai mokyklai "netu
rėjo", nors už 50 milijonų statė, plėtė ir remon
tavo lenkiškas mokyklas už Lenkijos ribų). 

Po turiningų šv. Mišių Seinų bazilikoje su 
Lįetuvos VRM dūdų orkestru žygiavome prie 
"Ziburio" mokyklos. Koks džiaugsmas žygiuoti 
per daug iškentėjusį miestą su kariais, ant kurių 
peties užrašytas Lietuvos vardas, skambant lietu
viškai muzikai! Neišbėgo jau minios iš namų, 
nebeatėjo jau Beržninko, Krasnapolio, Smalėnų 
delegacijos ... Atvyko tik lietuviai seiniškiai, 
punskiečiai ir apie 60 svečių, Lietuvos Švietimo 
ir mokslo min. R. Motuzas, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento direktorius A. Petrauskas 
su bendradarbiais. Perkirpta juosta, pašventinta 
mokykla, įteiktas jos raktas mokyklos direkto
riui Algirdui Vaicekauskui. Bažnyčioje ir mokyk
loje visos kalbos verstos ir į lenkų kalbą, mokyk
loje yra abiejų valstybių herbai, lenkiškų užrašų. 

Lietuva Seinų atsiimti neketina, todėl kai 
kurie Lenkijos valdininkų, žurnalistų ir gyvento
jų trukdymai mokyklai yra beprasmiai. Netikėtai 
daug nemalonumų turi žmogelis, dukart daužęs 
naujai mokyklai langus. Kai jis šnibždėjo "chole
ra jasna" ir metė akmenį, pasirodė, kad jį lyg ir 
atpažino artimiausiame kapų kalnelyne prose
nelis, §Urikęs "Išverstaskūri, ė kų gi tu cia da
rai?" Sviežiais pėdsakais Seinų policija nelabai 
sekė, bet įtariamųjų nedaug: Drauge~ Jodzis, Ša
reiko ... Beržnyko klebonas išgirdo, kad taip dau
žytojas pakenkė ne lietuviams, o Lenkijai ir gali 
neduoti išrišimo. Jis mąsto, o gal visgi nedidelis 
"griekas" dėl polskos vieros litevskai školai lan
gus išpilti? Kada gi ir į kokią bažnyčią jam eiti 
išpažinties: per Kalėdas, per Velykas, ar laukti, 
kol ikiteisminį tyrimą policija nutrauks? Juk pa
daryta čia gal ir nedaug: prieš šimtmetį nuo var
gonų žemyn mesdavo, per sprandą lupdavo, 
plaukus pešdavo ... Reikia gi katalikams susitai
kyti ir palinkėti ramybės ... Nuo Naujųjų metų 
algas "Ziburio" mokyklos mokytojams žada pra
dėti mokėti Lenkija. Išsamiau šios iškilmės ap
rašytos Lietuvos ryte (2005.XII.13). 

Pradžia būna nelengva. Atsikuriančiai mo
kyklai reikia visapusiškos paramos, tolerancijos. 
Ji yra seniausios indoeuropiečių kalbos ploto 
pari~yje, gali atnešti daug naudos Lenkijai, Lie
tuvai, Europos sąjungai, pasauliui. Gal greitai ir 
seniausių paribio šnektų plotas bus įtrauktas į 
saugomų kultūrų sąrašą? 

tebūnie Tau Tavo tėvynė Lie
tuva". 

Atkelta iš 2-ro psl. 

"Jis buvo didis lietuvis, di
delis patriotas, didis mūsų poli
tikas ir visuomenininkas, o tau
toje tokių vyrų retai pasitaiko" 
(generolas Stasys Raštikis ). 

"Kalbėdamas apie tautos 
įvaizdį, norėčiau pabrėžti vieną 
labai svarbų istorinį momentą. 
Tui žemės ūkio reforma, kurią 
1922 m. parengė M. Krupavi
čius. Jis mūsų istorijoje tokio 
masto asmenybė, kurią reikėtų 

gretinti su Vytautu Didžiuoju. 
Zemės reforma- didžiulis lūžis, 
po kurio atsirado vidutinis ūki
ninkas. Lietuva tapo ūkininkų 
tauta. Tik todėl, manau, ir buvo 
įmanoma 9-erius metus trukusi 
rezistencija" (profesorius Ed
vardas Gudavičius). 

Įvertinant visus prelato 
Mykolo Krupavičiaus nuopel
nus Lietuvai ir lietuvybei, prily
gintinus neeiliniam žygdarbiui, 
prašome gerbiamą Prezidentą 
apdovanoti jį aukščiausiu Lie
tuvos įvertinimu - Vytauto Di
džiojo Ordinu su aukso grandine. 

Pasiliekame su viltimi, tikė
dami pozityviu Jūsų Ekscelen
cijos sprendimu. 

Savo paskutinės valios pa
reiškime M. Krupavičius nuro
dė: "Ant pastatyto prie kapo 
kryžiaus turėtų būti toks saki
nys: Lietuv~ tebūnie Tau pirmai
siais tėvas ir motina, bet virš jų 

Pasirašė daugybė lietuvių 
žymūnų Lietuvoje ir užsienyje. 
Jų parašai užima daugiau kaip 
penkis puslapius. RED. 
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N aujaS Kanados vadovas 
Konservatorių partija po 

sausio 23 rinkimų perima ša
lies valdžią iš liberalų. Nau
juoju - 22-uoju Kanados mi
nisteriu pirmininku tampa 4 7 
metų Stephen Harper. Libe
ralai, valdę šalį 12 metų, rin
kimus pralaimėjo. Jiems ken
kė išaiškėjusios skandalingos 
išeikvojimo, korupcijos istori
jos ir vienybės stoka partijos 
viduje. Už konservatorius dau
giausia balsavo mažesnių vie
tovių, vakarinių provincijų ir, 
visų nuostabai, Kvebeko rin
kėjai. Didieji šalies miestai -
Vankuveris, Toronto, Mont
realis pasiliko ištikimi libera
lams. Rinkimų rezultatais pa
tenkinti NDP, laimėję dar 10 
vietų parlamente. Kvebeko 
separatistų partija, gavusi 51 
vietą, nepasiekė savo tikslo. 
Konservatoriai, laimėję tik 21 
vieta daugiau nei liberalai, tu
rės parlamente mažumą ir 
stiprią opoziciją. Pirmą kartą 
per ketvirtį šimtmečio vyriau
sybėj e bus daugiau narių iš 
vakarų provincijų. Tai stiprins 
ne tik ekonominę, bet ir poli
tinę vakarinių provincijų įtaką 
šalies gyvenime. Rinkimams 
pasibaigus, kreipdamasis į sa
vo rinkėjus Paul Martin pa
reiškė esąs pasiruošęs per
duoti valdžią laimėjusiam rin
kimus ir pasitraukti iš liberalų 
partijos vadovo pareigų, bet 
pasilikti jį išrinkusios apylin
kės atstovu parlamente. P. 
Martin, dešimtmetį buvęs fi
nansų ministeriu Jean Chre
tien vyriausybėje, po dvejų 
valdymo metų pasitraukia pa
likdamas gerai sutvarkytą ša
lies ekonomiką. 

Waterloo, 110,000 gyven
tojų turintis Ontario provinci
jos miestas, yra šauniausių pa
saulio miestų dešimtuke. Pa
saulinė organizacija kasmet 
apdovanoja miestus, kurie 
moka geriausiai išnaudoti vi
sas galimybes, skatinant mo
dernios pramonės ir techno
logijų diegimo, mokslo tiria
muosius darbus, sukuria pa
togią, saugią, estetišką gyve
namaj ą erdvę, aprūpina dar
bu. Kuo patraukė vertintojų 
dėmesį Waterloo miestas? 
Prieš pusšimtį metų įkurtas 
universitetas turi didžiausią 
pasaulyje jaunimo profesinio 
lavinimo (postsecondary - co
op) programą. Pagal ją spe
cialybes įgyja 11,000 studentų, 
atvykstančių iš viso pasaulio. 
Jie gali pasirinkti darbą vie
noje iš 3,000 verslovių, šios 
programos dalyvių. Gerai ži
noma "Microsoft" įmonė ir 
jos vadovas Bill Gates, "Syba
se, Research in Motion" mie
lai renkasi Waterl90 pa
ruoštus specialistus. Si prog
rama pritraukia ne tik no
rinčius įsigyti modernią spe
cialybę, bet ir talentus iš viso 
pasaulio. Jie gali pasirinkti 
vieną iš 150-ties čia esančių 
mokslo tyrimo centrų. Water
loo yra įsikūrę du pasauliniai 
mokslo centrai - teorinės fizi
kos institutas ir tarptautinis 
valdymo naujovių centras. 
Prieš pora metų Kalgaris yra 
gavęs apdovanojimą už grei
taeigio interneto diegimą ir 
itin spartų moderniausios in
formacinės technologijos vys
tymą. Be Waterloo, dėl teisės 
vadintis moderniosios techno-

logijos ir sveikos gyvensenos 
miestu varžosi Klyvlandas, 
OH, lchikawa (Japonija), 
Mančesteris (D. Britanija) ir kt. 

1200 darbininkų St. Tho
mas, ON, Fordo įmonėje me
tus pradeda su bloga žinia. 
Bus uždaryta 14 dalių ir su
rinkimo gamyklų; atleista iš 
darbo 25,000-30,000 darbinin
kų. 1,200 žmonių - tai visa pa
maina St. Thomas įmonėje. 
Nors praėjusiais metais For
das gavo 2,2 bln. pelno, tačiau 
konkurencija automobilių rin
koje vis didėja, į ją ateinant 
naujiems modelių kūrėjams. 
Fordo įmonių technologinė 
pertvarka prasideda, uždarant 
gamyklas ir sumažinant auto
mobilių gamybą 1,2 mln. vie
netų per metus. Sutaupytos 
lėšos bus skiriamos technolo
ginių naujovių paieškai. 

Po neeilinės karštos vasa
ros buvo pranašaujama šalta 
ir snieguota žiema. Atsitiko 
atvirkš<2,iai - nei šalčio, nei 
sniego. Siemetinis sausis savo 
temperatūra pralenkė nugalė
toją - 1921 m. sausį, kai buvo 
užregistruota rekordinė šilu
ma šalčiausiu metu laiku - tai 
11.1°c. Šiemet tą pačią dieną 
termometro stulpelis "paly
pėjo" iki 12°c. 

Dar vienas galvijų sme
genų kempinligės (mad cow 
disease) atvejis užregistruotas 
centrinėje Albertoje. Po spe
cialiųjų tyrimų Valstybinė 
maisto kontrolės inspekcija 
pranešė, kad rastas šia liga 
užsikrėtęs galvijas yra vyres
nis nei 30 mėn., jo mėsa ne
pasiekė mėsos perdirbimo 
įmonių. Pirmasis atvejis taip 
pat šioje provincijoje buvo už
registruotas prieš trejus me
tus, sukėlęs daug ekonominių 
sunkumų ir nuostolių. Tik po 
dvejų metų JAV leido pre
kiauti mėsa. Neseniai su išly
gomis sutiko priimti Kanados 
jautieną japonai. Šalies galvi
jų augintojai prarado 7 bln. 
dolerių. Dėl antrojo atvejo 
JAV mėsos pirkėjai dar nepa
reiškė jokių ketinimų sustab
dyti prekybą. 

Indijos princo šlepetės 
pavogtos iš Toronto "Bata" 
apavo muziejaus. Tiesa, šle
petės ne paprastos - papuoš
tos deimantais, siuvinėtos 
auksu, jų vertė 160,000 dol. 
Istorinę vertę turintys batai 
dingo iš stiklinės spintos die
nos metu, kai buvo gausu lan
kytojų. "Bata" apavo muzie
jus, vienas žinomiausių pa
saulyje, turi apie 10,000 rodi
nių, kai kurie iš jų - 4,500 me
tų senumo. 

Geriausiai savo klientų 
privačią informaciją saugo 
IBM ir telefonų bendrovė 
"Bell". Tokią išvadą padarė 
apklausa, tyrusi pirkėjų skun
dus vis dažnėjančiais privačios 
informacijos vagystėmis ir nu
sikaltimais. Apklausos daly
viai gerai atsiliepė apie telefo
nų bendrovę "Telus", draudi
mo ir finansinę verslovę "Ma
nulife Financial", populiarias 
prekybos įmones "Hudson 
Bay" bei "Sears". Neigiamo 
įvertinimo susilaukė oro lini
jos, maisto aptarnavimo įmo
nės ir kabelinės tarnybos. Ta
čiau ypač didelį nepasitikėji
mą ir susirūpinimą kelia kre
dito kortelių leidėjai. S.K. 
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(f) AtlISU TEV'f l\IEJE 
SIŪLO BOIKOTĄ 

Kalnapilio alaus gamin
tojų reklama, kurioje Rūpin
tojėlis vaizduojamas su ausi
nėmis ir kompaktine plokšte
le, sukėlė didelį pasipiktinimą 
Lietuvoje ir užsienyje. Siūlo
ma boikotuoti šio gamintojo 
alaus produktus ir pareikšti 
protestą. Galima kreiptis ir į 
aludario savininkus Danijoje, 
Royal Unibrew, kuriai vado
vauja Poul Moller, CEO 
( complaints@royalunibrew. 
com). Pašto adresas: Royal 
Unibrew, Faxe Alle 1, DK-
4640, Fakse, Denmark. Kal
napilio vadovas Lietuvoje yra 
Valdas Tektorius (valdas.tek
torius@kalnapilis.lt), kuris 
teigė, jog "vyskupai šį dalyką 
matyt smarkiai sureikšmina". 
Kalnapilio gamybos boikotas 
ir raštiškas pasipriešinimas 
šiai reklamai būtų veiksmin
gas būdas paveikti jos gamin
tojus. 

LENGVATOS NEĮGALIEMS 
Sausio 18 d. vyriausybė 

pritarė siūlymui papildyti 
Transporto lengvatų įstatymą. 
Nauja jo dalis numato suteikti 
teisę įsigyti vienkartinį bilietą 
važiuoti tolimojo reguliaraus 
susisiekimo autobusais, trau
kiniais, vietinio susisiekimo 
autobusais ir troleibusais bei 
laivais ir keltais su 100% nuo
laida nuo rugsėjo 1 d. iki lie
pos 1 d. aukštųjų ir aukštes
niųjų mokyklų studentams ir 
profesinio mokymo įstaigų 
moksleiviams, kuriems nu
statytas neįgalumo lygis arba 
jie pripažinti nedarbingais. 
Kaip skelbia BNS, lengvato
mis galės naudotis ir negalią 
turintį studentą ar moksleivį 
lydintis (vienas) asmuo, taip 
pat tokių įstaigų studentai ir 
moksleiviai, pripažinti iš da
lies darbingais. 

UŽDRAUS RŪKYMĄ 
Lietuvos vyriausybė sau

sio 18 d. pritarė Tabako kont
rolės įstatymo pakeitimo ir 
papildymo nuostatoms, kad 
nuo 2008 m. būtų uždrausta 
rūkyti restoranuose, kavinėse, 
kitose viešojo maitinimo įstai
gose, taip pat baruose, klu
buose, diskotekose. Galiojan
čiame įstatyme restoranuose, 
kavinėse, baruose ir kitose 
žmonėms aptarnauti skirtose 
vietose leidžiama rūkyti spe
cialiai įrengtose atskirose pa
talpose rūkantiems asmenims. 
Moksliniais tyrimais įrodyta, 
kad priverstinis kvėpavimas 
tabako dūmais yra mirties, li
gų ir neįgalumo priežastis. 
Europos sąjungos šalys drau
džia arba iš dalies draudžia 
rūkyti viešose vietose, kai ku
rios valstybės draudžia rūkyti 
baruose ir restoranuose, rašo 
BNS. 

PAŠTO TINKLALAPIS 
Lietuvos paštas įdiegė 

naują pašto siuntų stebėjimo 
ir paieškos sistemą, kuria gali
ma sekti siuntos kelią, sužino
ti, kada ir kam ji pristatyta. 
Šalia Tarptautinio greitojo 
pašto (EMS) tikrinimo, tink
lalapyje www.post.lt galima 
taip pat atlikti išsiųstų iš Lie
tuvos greitojo pašto siuntų pa
iešką. Siuntų stebėjimo ir pa-

ieškos sistemą Lietuvos paš
tas pradėjo diegti vykdydamas 
EMS Kooperatyvo prie Pa
saulinės pašto sąjungos 2005-
2008 metų verslo planą. Siste
ma jau veikia daugelyje vals
tybių, skelbia LGTIC. 

NAUJI SRAIGTASPARNIAI 
BNS žiniomis, Vidaus rei

kalų ministerija ir Europos 
gynybos pramonės "Eurocop
ter" atstovai sausio 18 d. pasi
rašė sutartį dėl trijų patrulinių 
sraigtasparnių Lietuvos pasie
niečiams įsigijimo. Jie bus 
naudojami saugoti Lietuvos 
sienoms su Gudija ir Kara
liaučiaus sritimi - ES išori
nėms sienoms. Lietuvos sie
nos su Gudija yra maždaug 
650 km ilgio, su Rusija - be
veik 300 km. Sraigtasparnių, 
kainavusių po 1 mln. eurų, įsi
gijimui lėšos buvo skirtos iš 
valstybės biudžeto. Sutartis 
dėl sraigtasparnių Radidins 
ES lėšų, skirtų pagal Sengeno 
programą, įsisavinimą, VRM 
teigimu. Iš viso programai fi
nansuoti 2004-2006 metams 
skirta 617 mln. litų. 

NAUJAS VADAS 
Kaune sausio 20 d. Šv. 

Mykolo Arkangelo šventovėje 
įvesdintas naujasis Lietuvos 
karinių oro pajėgų (KOP) va
das pulkininkas Artūras Leita. 
Kaip praneša BNS, jo tarny
binių nuopelnų sąraše - istori
nis skrydis sraigtasparniu per 
Atlantą, atliktas kartu su mjr. 
Kazimieriu Maskoliūnu. Jie 
buvo apdovanoti LDK Gedi
mino 4-ojo ir 5-ojo laipsnio 
ordinais. Įvesdinimo iškilmėje 
dalyvavo krašto apsaugos mi
nisteris Gediminas Kirkilas, 
kariuomenės vadas generolas 
majoras Valdas Tutkus, Kau
no miesto ir apskrities vado
vybė, Lietuvos kariuomenės 
pareigūnai. Tarnybą Lietuvos 
KOPA. Leita pradėjo 1992 
m. kaip Aviacijos tarnybos 
grandies lakūnas. Jam teks 
užduotis pagerinti KOP įvaiz
dį visuomenės akyse po per
nai rugsėjį įvykusio incidento, 
kai į Lietuvos oro erdvę atkly
do ir Šakių rajone sudužo ra
ketomis ginkluotas Rusijos 
naikintuvas Su-27, ir dėl anks
tesnio KOP vado J. Marcin
kaus atleidimo. KOP šiuo me
tu tarnauja 1000 profesiona
liosios karo tarnybos karių ir 
civilių tarnautojų. 

STIPENDUOS UŽSIENIUI 
Užsienio lietuvių rėmimo 

(ULR) centras paskyrė 118 
stipendijų užsienio lietuvių 
studijoms Lietuvos aukštosio
se mokyklose. Jaunimas iš et
ninių Lietuvos žemių, esančių 
Gudijos, Lenkijos sudėtyje, 
bei tremtinių vaikai noriai 
renkasi studijas lietuvių kal
ba. Į Lietuvos aukštąsias mo
kyklas studijuoti atvykstantys 
studentai paramos sulaukia 
kasmet. Daugiausia gavusių 
paramą yra iš Lenkijos (73) ir 
Gudijos (29), iš Rusijos - tik 
11 ir iš Latvijos - 5. Populia
riausias yra Vilniaus universi
tetas. Centras siekia supažin
dinti užsienio lietuvių bend
ruomenes su studijų sąlygo
mis ir galimybėmis Lietuvoje. 
Informacija teikiama tinklala
pyje www.ulrc.lt. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE ....._ __ _ 

Hamilton, ON 
PARAMA VASARIO 16 GIM

NAZIJAI. Buvęs ilgus metus 
dvigubas rėmėjų būrelis suma
žėjo iki vieno ir nepilno, nes turi 
tik 17 narių-aukotojų. Laikas da
ro savo: pasišaukia vienus Amži
nybėn, kitus paguldo į ligonines 
ar senelių namus. Tačiau likusieji 
dar nepailstamai remia Vasario 
16 gimnaziją savo aukomis. 

Sumokėjo po $20 - Jonas 
Kažemėkas, J. Krištolaitis, R. 
Rožanskas, P. Styra; po $25 - J. 
Gedrimienė, K. Gudinskas, dr. 
B. Vidugiris; po $30 - Juozas Ka
žemėkas, T. Mureika; $35 - E. 
Lesevičienė; $40 - M. J onikas; 
$50 - J. Astas, K. Blekaitienė, P. 
Sakalas, F. Venckevičienė; po 
$250 - E. Kronienė, St. Dalius; 
paaukojo $5,739.50-Leonas Kli
maitis. 

Surinkti pinigai iš narių-rė
mėjų įnašų $6,729.50 buvo sausio 
12 d. įnešti į gimnazijos sąskaitą 
TALKOJE persiuntimui Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje. Nuo rė
mėjų būrelio įsteigimo Hamiltone 
(1965 m.) per 41 metus yra surink
ta ir išsiųsta Vasario 16 gimnazijai 
paremti iš viso $120, 177.30. 

Nuoširdžiai dėkoju būrelio 
nariams rėmėjams, kurie nepails
dami jau ilgus metus, kai kurie 
nuo pat būrelio įsteigimo dienos, 
labai nuoširdžiai prisideda prie 
Vasario 16 gimnazijos išlaikymo. 
Ypatingai noriu padėkoti Leonui 
Klimaičiui, kuris didele auka kas
met prisideda prie gimnazijos 
paramos. Nors dabar gyvena 
Amerikoje, bet yra užaugęs ir 
pradžios mokslus išėjęs Hamilto
ne, baigęs gimnaziją pas lietuvius 
pranciškonus Kennebunkporte, 
Maine, o Western Michigan uni
versitete 1972 m. gavęs du aka
deminius laipsnius, nenutolo ir 
neatšalo nuo lietuviškų reikalų, 
remdamas ne tik gimnaziją, bet 
ir prisidėdamas prie kitų remtinų 
dalykų vis didelėmis tūkstanti
nėmis sumomis, ypač aukodamas 
dideles sumas Lietuvos vaikams 

ir našlaičiams, tuo pagerbdamas 
šviesų atminimą savo motinos 
Pranės Dalienės 10 metų mirties 
sukaktį. Nuoširdus ačiū, Leonai! 

Vasario 16 gimnazijoje šiais 
mokslo metais mokosi 189 moki
niai, o pernai skaičius buvo pa
kilęs net iki 200 mokinių, kur 
buvo išleisti 22 abiturientai. 
Stasys J. Dalius, būrelio vadovas 

PADĖKA 
Labai džiugu, kad naujuo

sius 2006 metus galime pradėti 
dėkodami. KLKM dr-jos Ha
miltono skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja gerb. p.p. LEO
NUI ir SUSAN KLIMAI
ČIAMS už atsiųstą $5,000 
(JAV) auką. 

Kasmet sulaukiame šių 
šviesių žmonių dėmesio, kurie 
dosniai remia Vaiko tėviškės 
namus Lietuvoje, padėdami 
našlaičiams spręsti jų buitinius 
ir dvasinius poreikius. Tai di
džiulė investicija į jaunų žmo
nių ateitį, vaikų, kuriems liki
mas nebuvo gailestingas. Esa
me laimingos, galėdamos būti 
tarpininkės siunčiant jiems šią 
finansinę paramą. Nuoširdžiai 
tikim, kad gerumas gimdo gė
rį, atjauta sušildo širdis, o ryšys 
tarp kartų puoselėja lietuvybę. 

Linkime Jums stiprios 
sveikatos, giedrios nuotaikos 
ir Dievo palaimos. Tikime, kad 
Jūsų geros intencijos duos pui
kių vaisių, ir mums visiems dar 
teks laimė jais pasidžiaugti. 

Su pagarba ir nuoširdumu -
KLKMdr-jos 

Hamiltono skyriaus valdyba 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Lietuvių atstovai, dalyvavę tautybių pamaldose Otavos katalikų 
katedroje 

'PĖDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS LR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

rNDĖKLAIS 

+ PR11MAME VISUS 

PLANINIUS DRAUD IMUS 

+ STERILOS ĮRANKIAI 

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

Wasaga Beach, ON 
KOPŲ BALSAI, žiniaraštis 

(2006 sausis) rašo apie pensinin
kų suėjimą sausio 11 d. Buvo 
švenčiami gimtadieniai, buvo 
daug laimėtojų "bingo" žaidime. 
Kitas susirinkimas - vasario 8 d. 
Kovo mėn. numatoma kelionė į 
"Casino Rama". 

Collingwood, ON 

watercolours by Ona Allsauskas 
glasswork by Tanya Zaryskl & Mark Lewls 

February 3 - 28, 2006 

COLLINGWOOD MIESTE, 
netoli Vasagos, vasario 3-28 d.d. 
vyks meno paroda "Lucent" (The 
Arts Centre, 163 Hurontario St., 
705-445-7843). Joje dalyvaus Ona 
Ališauskienė su naujai sukurto
mis akvarelėmis, vaizduojančio
mis akmenuotą Georgian Bay 
įlankos pakraštį. Ji gyvena ir dir
ba netolimame Craigleith mies
telyje (tel. 705-445-8064). Toje 
pačioje parodoje stiklo kūrybą 
rodys Mark Lewis ir Tanya Za
riski. Menininkai dalyvaus atida
ryme vasario 4. šeštadienį, nuo 2 
v.p.p. iki 4 v.p.p. 

Ottawa, ON 
TAUTYBIŲ PAMALDOS. 

Sausio 15 d. arkivyskupo Marcei 
Gervais pakvietimu įvyko "Ho
melands" Mišios N otre Dame 
katedroje. Dalyvavo per 30 tauty
bių su savo vėliavomis. Kunigas 
Viktoras Skilandžiūnas su kitais 
kunigais atnašavo šv. Mišias. Rū
ta Kličienė, KLB Otavos apylin
kės pirmininkė, skaitė tikinčiųjų 
maldą lietuviškai su trimis kitų 
tautybių atstovais. Procesijoje 
dalyvavo Dominika Zaniewska, 
Tomas Margaitis ir Viktoria Za
niewska apsirengę tautiniais dra
bužiais ir nešdami Lietuvos tri
spalvę. Vaišėm nešė paruoštą 
krepšelį lietuvi§kų baravykų iš
keptų Marijos Siūlienės Hamil
tone. Kor. 

nC' AIA ... V: FOUR SEASONS 
M//r'UX\.i REALTY LIMITED 

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

Parduodan t, perkant 

~~--['t ar tik dė l informacijos 
apie namus, vasarna

mius, ūkius , žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

Co llingwoodo 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 



Amerikos LF žinios 
• Pasaulio lietuvių yendruomenės valdybos 

pirmininkas Gabrielius Zemkalnis dėkoja LF na
riams už paramą, kuri labai svarbi " ... pasiekiant 
lietuvius, gyvenančius išsibarsčius įvairiuose pasau
lio kraštuose. Ypač svarbi lietuviškumo išlaikymo 
veiklos kryptis yra Pietų Amerikos lietuvių bend
ruomenės ir organizacijos bei naujai besikurian
čios BendruoŲienės", - rašo PLB valdybos 
pirmininkas G. Zemkalnis. 

• St. Petersburgo, FL, Lietuvių klubo bibliote
kos vedėja Monika Andrejauskienė džiaugiasi LF 
parama, siunčiant knygas į Lietuvą. Ji rašo, kad 
2005 metais yra išsiųsta per 1000 knygų ir 3 Encik
lopedijos leidiniai į įvairias Lietuvos bibliotekas. 
Lietuvių fondas kviečia prisidėti prie lietuviškų 
knygų išsaugojimo if lietuvybės išlaikymo. 

• Los Angeles Sv. ~imiero lituanistinės mo
kyklos mokytoja Indraja Sulaitė Lietuvių fondo na
riams dėkoja už suteiktą galimybę dalyvauti Dai
navos mokytojų kursuose. "Tai nuostabi vieta, kur 
jau antrą kartą pasisėmiau svarbių žinių, kaip mo
kyti mūsų lietuviukus", - rašo Indraja. 

• Evelina Puzaitė, studijuojanti fortepijono 
klasę Londone, dėkinga Lietuvių fondui už jai skir
tą stipendiją. Muzikė žada neapvilti ir gražiai atsto
vauti Lietuvai. O jeigu prireiktų jos - pianistės -
paslaugų, mielai talkintų Fondui. 

• Aloyzas Pakalniškis iš Naperville, IL, Lietu
vių fondui atsiuntė $500 (JAV) įnašą, įrašydamas 
penkis asmenis naujais Lietuvių fondo nariais. 
Džiaugiamės kasdien augančia LF šeima ir prane
šame, kad LF Įnašus priima kreditine kortele. Ma
loniai laukiame naujų narių, kurie neabejingi lietu
vybės išlaikymui ir jos puoselėjimui. 

• Maksimas Karaška iš Fredericks Burg, VA, 
$300 (JAV) įnašu į Lietuvių fondą pagerbė Graži
nos Karaškaitės šviesų atminimą. Lietuvių fondas 
labai vertina kiekvieną įnašą. Tad įrašykite save ir 
artimuosius į LF narius, pažymėkite svarbias pro
gas Fondo įnašais, padidinkite jau turimus įnašus. 
Visa tai užtikrins Lietuvių fondo tęstinumą ir su
stiprins lietuvišką veiklą 

• Rūta Rudvalytė savo laiškelyje džiaugiasi ir 
dėkoja Lietuvių fondo nariams už stipendiją. "Tai 
nepaprastai svarbi parama studijoms", - rašo stu
dentė. Visus, norinčius prisidėti prie LF pagrindi
nio tikslo kuo daugiau skirti lėšų mokslui, švieti
mui, kultūrai, kviečiame tapti LF nariais. 

• "Įvertindamas Lietuvių fondo paramą ateiti
ninkų veiklai, aš įrašau savo kitus keturis vaikus į 
Lietuvių fondą. Siunčiu $400, būtent ~100 už kiek
vieną vaiką. (Mano vyriausia dukra Zana jau yra 
narė)", - rašo dr. Petras Vytenis Kisielius. 

• Pasaulio lietuvią bendruomenės valdybos 
pirmininkas Gabrielius Zemkalnis išreiškia nuošir
džią padėką Lietuvių fondui už 2005 metais su
teiktą paramą Pasaulio lietuyių bendruomenės 
veiklai ir Pasaulio lietuviui. G. Zemkalnis rašo, kad 
didelį pasitenkinimą kelia vis daugiau atgyjanti 
Pietų Amerikos lietuvių veikla. Džiaugiamės, kad 

LF narių įnašai taip daug gelbsti lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje ir jos puoselėjimui Lietuvoje 

• Amerikos lietuvių balso radijo klubas Lietu
vių fondui dėkoja už paramą, kuri labai reikalinga 
radijo valandėlės išlaikymui. Programų redaktorius 
Kazys Gogelis primena, kad Lietuviško balso radijo 
valandėlės pradėjo 61-uosius darbo metus. Pirmą 
kartą Lietuviškas balsas nuskambėjo 1945 m. rug
sėjo 8 dieną ir vadinosi Baltic Melodies. Labai ma
lonus jausmas, kai paaukoti pinigai pasiekia gerą 
tikslą. 

• Lietuvių fondui dėkoja Danutė Marcelė 
Balčiūnienė, "Ąžuoliuko" lituanistinės mokyklos 
mokytoja iš Floridos. Ji džiaugiasi už suteiktą gali
mybę dalyvauti mokytojų tobulinimosi kursuose 
Dainavoje, kur gavo daug dalykinių ir metodinių 
žinių bei išsiaiškino jai rūpimus lituanistinės 
mokyklos kūrimo klausimus, grožėjosi nuosta
biomis Dainavos apylinkėmis. 

• Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinio 
fakulteto studentas Linas Juškevičius dėkoja už 
Lietuvių fondo teikiamą paramą studentams. Vai
kinas gautus pinigus skiria naujiems vadovėliams 
įsigyti, kopijuoti dokumentams, reikalingiems stu
dijoms. Linas tikisi ir linki, kad LF ir ateity rems 
studentus. 

• Norinčius remti lietuvišką švietimą, kviečia
me jungtis į LF gretas. Mielai laukiame naujų na
rių, kurie neabejingi lietuvybės išlaikymui ir jos 
puoselėjimui. LF adresas: 14911127th Street, Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

Senoji Utenos šventovė . ... bažnyčios frontono 
Mykolas Archangelas ... galingai pūsteri trimitą ... 
(A. Nyka-Niliūnas) Ntr. D. Meliūno 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 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 MILIJONA DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 4.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 4.50% 
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% 

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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E» LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Praėjusių metų pabaigo
je, gruodžio 3 d., įvyko Lietu
vos vyčių centro valdybos po
sėdis Orlando mieste, FL, 
"Grosvenor Resort" viešbuty
je. Jame dalyvavo centro val
dybos nariai iš Connecticut, 
Illinois, Maryland, Michigan, 
Pennsylvania, New Jersey ir 
New York valstijų. Invokaciją 
sukalbėjo Lietuvos vyčių 
Amerikoje dvasios vadas prel. 
dr. J. Anderlonis. Posėdžiui 
vadovavo centro valdybos pir
mininkė A. Mickunas. Ji pa
sveikino valdybos narius, ko
mitetą, pirmininkus bei sve
čius ir pranešė apie įvyksiantį 
93-čiąjį Lietuvos vyčių suva
žiavimą 2006 m. rugpjūčio 3-6 
d.d. tame pačiame "Grosve
nor Resort" viešbutyje, Or
lando mieste, FL. Sudarytas 
suvažiavimui rengti komite
tas, kuriam vadovauja M.B. 
Slakis ir J. Stiklius. Kiti nariai 
- ižd. E. Nekrosis, jaunimo 
koordinatorė B. Patakė ir ry
šininkė su visuomene R. Juš
kaitė-Švobienė. Centro valdy
bos lietuvių kalbos ir kultūros 
komiteto pirmininkė J. Schro
der pranešė, kad Lietuvos vy
čiai organizuoja ypatingą 
šventę - paminėjimą Šiluvos 
Mergelės Marijos koplyčioje 
Vašingtone. Bus švenčiama 
koplyčios 40 m. įsteigimo su
kaktis. Posėdyje buvo aptarti 
einamieji reikalai, vyko disku
sijos, svarstymai, padarytinu
tarimai. Posėdis baigtas prel. 
dr. J. Anderlonio sukalbėta 
malda. 

Artimieji Rytai 
Į Gazos sritį (palestinie

čių administruojama teritori
ja) prieš Kalėdas išvyko V. 
Galvelis, Panevėžio teritori
nės muitinės specialistas. Jis 
darbuosis Rafah vietovėje, 
kur praleis 11 mėnesių. Sie
nos perėjimo punkte (tarp 
Egipto ir Gazos srities) jis ste
bės muitinės darbą, kontro
liuojamą pačių palestiniečių. 
Dėvės neperšaunamą liemenę 
ir šalmą bei vilkės Lietuvos 
pasienio policijos uniformą. 
Tai vienintelis toks specialis
tas iš Baltijos kraštų. Toje mi
sijoje dalyvaus keliolika Eu
ropos sąjungos atstovų - mui
tininkų, policijos darbuotojų, 
kariškių. Europos sąjunga Ra
fah vietovės misijai paskyrė 
17 mln. eurų. V. Galvelis, ge
rai kalbantis keliomis kalbo
mis, gavo Muitinės departa
mento pasiūlymą dalyvauti 
Europos sąjungos surengtoje 
atrankoje. Jis sutiko ir buvo 
žinovų parinktas šiai misijai. 
Pirmą mėnesį šios misijos na
riai gyvens ir mokysis Tel Aviv 
mieste, Izraelyje. Po apmoky
mo misijos nariai bus įkurdin
ti specialiai įrengtuose vago
nėliuose, netoli muitinės. Jų 
užduotis - ieškoti nelegaliai 
per sieną vežamų ginklų, ciga
rečių, narkotikų. 

Vokietija 
Šiame krašte veikia Miul

heimo-Esseno lietuvių bend
ruomenės apylinkė. Narių 
skaičius nėra didelis, tačiau 
renginiuose dalyvauja nema-

žai tautiečių. Pastoviai šios 
apylinkės lietuviai susitinka 
kas trečią mėnesio sekma
dienį Miulheime, St. Maria 
Geburt šventovėje. Po pamal
dų susirenkama į parapijos 
salę pabendrauti ir pasivaišin
ti. Nuolat lankosi tarp 20-40 
žmonių. Į didesnes šventes 
(Kalėdas, Velykas, Vasario 16-
tąją) susirenka nuo 80 iki 100 
tautiečių. Šiaip renginiuose 
nemažai dalyvauja studijuo
jančio jaunimo. Lietuviškai 
veiklai daug talkina kat. kun. 
V. Vaitiekūnas ir ev. kun. dia
konas V. J ėlis. Kalėdos buvo 
švenčiamos gruodžio 17 d. 
Apylinkei vadovauja Nijolė 
Windszus. 

Lenkija 
Kai vyko Lenkijos lietu

vių etninės kultūros draugijos 
suvažiavimas Punske, jame 
dalyvavo viešnios D. Seliukai
tė iš Lietuvos kultūros minis
terijos, N. Balčiūnienė iš Ver
kių valstybinio parko ir Lietu
vos žemės ūkio rūmų "Verps
tės" skyriaus pirm. K. Kriū
naitė. Pastarųjų žodžiai, kaip 
rašomaAušros, 2005 m. 20 nr., 
sušildė, pakėlė nuotaiką ir pa
drąsino tolesnei veiklai. Dar 
iš Lietuvos buvo atvykę tauto
dailininkų, kurie dažnai daly
vauja Seinijos lietuvių rengi
niuose. Suvažiavime taipgi da
lyvavo ir dauguma Seinijos 
miestų, folkloro ansamblių 
narių ir šiaip asmenų, prijau
čiančių etninės kultūros veik
lai. Suvažiavimas pradėtas 
trumpu Almos ir Gimtinės 
koncertu. Po koncerto draugi
jos pirm. A. Vaicekauskienė 
padėkojo visiems už dalyvavi
mą; už nuopelnus padėkos 
raštus įteikė K. Sidariui, V. 
Batvinskui, Onutei ir Petrui 
Budzeikoms, V. Valenskienei, 
E. Balkevičienei ir K. Kriū
naitei. Suvažiavime patvirtin
ta plati veiklos programa. 
Draugijos pirmininke vėl iš
rinkta A. Vaicekauskienė, kiti 
valdybos nariai: V. Batvinskas, 
N. Sidarienė, M. Vaičiulienė, 
l. Šuščevičienė, A. Kliučins
kaitė ir E. Balsevičienė. 

Gudija 
Gervėčių parapijos vaikai 

pradėjo rengtis Pirmajai Ko
munijai. Kiekvieną sekmadie
nį po Mišių klebonas kun. L. 
Nestiukas moko vaikus lietu
viškų poterių, aiškina tikėjimo 
dalykus. Gervėčiuose apsi
lankė Lietuvių godų bendra
darbis B. Šaknys, susitiko su 
vaikais ir klebonu. Jis taipgi 
pakalbino atvežusią vaikus iš 
Rimdžiūnų kaimo Ž. Bublevi
čienę. Ji sakė, kad vežant au
tomobiliu vaikus į šventovę, 
išgirsta labai malonių atsilie
pimų apie Gervėčių kleboną 
kun. L. Nestiuką. Pastarasis 
sugeba vaikams perduoti tikė
jimo tięsas ir vaikai jį mėgsta. 
Pasak Z. Bublevičienės, kokia 
esanti laimė, kad Gudijoje 
vaikai mokomi poterių lietu
viškai. Jie ir suaugę melsis lie
tuviškai ir niekad neišsižadės 
savo tikėjimo. Pasak klebono, 
vaikai noriai mokosi ir rimtai 
namuose atlieka užduotas 
tikybos pamokas. J.A. 
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2003 metų liepos mėnesį Lietuvoje 
įvyko Pasaulio lietuvių 111-čioji dainų 
šventė, kurioje kartu su kitais Kanados 
lietuvių jaunimo choro dainininkais da
lyvavo ir penkios gimnazistės iš Otavos. 
Tai buvo tikras mūsų nedidelės lietuvių 
bendruomenės džiaugsmas ir pasidi
džiavimas! Jų dėka, niekam to nesitikint 
ir neplanuojant, 2003 metų rudenį įsi
steigė moterų dainos vienetas "Arija". 
Mat po sėkmingų merginų gastrolių 
Lietuvoje kilo mintis ir toliau tęsti lietu
viškas dainas sostinėje. 

"Arijos" veikla du vaikai! Labai visiems patiko šios Čik
agos dainų šventės proga pagausėjusios 
"Arijos" dainų grupės atliekamos tradi
cinės kalėdinės giesmės, skambėjusios 
praėjusių metų Kalėdų pamaldų metu. 
Be abejo, daugelio atmintyje dar išlikę 
gražūs prisiminimai apie 2005 metų ru
denį "Arijos" suorganizuotą renginį -
koldūnų pietus. 

surasti laiko kas savaitę vykstančioms 
repeticijoms. Iš viso prie bendro choro 
Čikagoje vasarą prisijungs 16 otaviškių 
dainininkų: 12 suaugusių, viena jauni
mo choro dalyvė ir trys vaikai, kurie at
stovauja net trims dainininkų grupėms. 

Norinčių dainuoti atsirado kaip tik 
tiek, kad susidarytų oktetas, kuriam 
vadovauti ėmėsi Loreta Lukšaitė
Cassidy, turinti University of Western 
Ontario (London, Ontario) muzikos 
bakalauro laipsnį. Beje, jau daugiau nei 
20 metų Loreta ir pati dalyvauja gerai 
žinomame Otavos chore "Ottawa Cho
rai Society". 

Nuo savo įsisteigimo pradžios "Ari
ja" pasirodė dviejuose Sibiro tremtinių 
(birželio 14 d.) minėjimuose, kurie buvo 
surengti bendromis jėgomis su Otavos 
lietuvių, latvių ir estų bendruomenėmis. 
Pernai (2005 m.) moterų oktetas pirmą 
kartą atliko pilną programą Vasario 16-
osios proga surengtame koncerte, daly
vaujant maždaug dviem šimtam vietos 
lietuvių ir kanadiečių. 

Pasklidus žiniai apie 2006 metais 
Čikagoje rengiamą lietuvių dainų šven
tę, į bendrą repeticiją buvo sukviesti vi
si, kurie norėtų toje šventėje dalyvauti. 
Į pirmą repeticiją susirinko nemažai, 
bet dauguma jų daugiau taip ir nebepa
sirodė. Kai kurie gal pabūgo muzikos 
sudėtingumo, kitiems pasirodė nelengva 

Dainų šventės pasirengimui Lore
tai pagelbėti sutiko Ramunė Zitikienė, 
apsiimdama mokyti vaikus. Ramunė, 
bestudijuodama Vilniaus universitete, 
kartu dainavo ir universiteto liaudies 
dainų ir šokių ansamblyje ir per tuos 
penkerius metus įgijo chorinio dainavi
mo specialybę. 

Smagu, kad dabartinėje "Arijos" 
dainų grupėje iš tos pačios šeimos yra 
net trijų kartų dainininkai: dainuoja 
močiutė, dainuoja abu tėvai, dainuoja ir 

Mat, norėdami sutelkti lėšų kelio
nei į Čikagą, dainininkai prigamino per 
1200 koldūnų, kuriais gardžiavosi apie 
80 vietos lietuvių, atėjusių tokiu būdu 
paremti savųjų dainininkų. 

"Arija", nors dar visai jauna, tačiau 
pilna entuziazmo ir noro dainuoti! 
Džiugu, kad lietuviai ir toliau puoselėja 
meilę dainai ir perduoda tai savo vai
kams. Gera nuotaika, energija ir meilė 
dainai telydi mus yisus repeticijų metu 
ir dainų šventėje Cikagoje. 

Rūta Kličienė 

Kairėje: Otavos lietuvių "Arijos" choro jauniausi nariai su mokytoja Ramune Zitikiene (viduryje). Iš kairės: Matas Jurgutis, Marija Laffitte, Paulius Jurgutis, 
Gabrielė Zitikytė, Aleksas Jurgutis. Dešinėje: Otavos lietuvių suaugusių choro "Arija" nariai. Iš kairės: Renata Lapenat, Lina Danilevičiūtė-Basset, Laima Karosaitė
Laffitte, Ramunė Zitikienė, Adriana Karkaitė-Verbylienė; 11 eilėje: Juozas Radžius, Silvija Mitalienė, Gloria Radžiuvienė, Erikas Jurgutis, Julija Jurgutienė, Vytas 
Radžius, Linas Uloza, Karolina Kličiūtė, Viktoras Navickas, Rūta Kličienė Ntr. E Ferguson 

VALERIJA VAITKEVIČIŪTĖ 

Minimuose tomuose ne
pakankamai skirta dėmesio 
1941 m. birželio sukilimui ir 
patiems sukilėliams. Tai di
džiausias sukilimas Lietuvos 
istorijoje, nors tikslaus sukilė
lių skaičiaus nežinome. Mano
ma, kad jame dalyvavo apie 
20,000. Kad sukilėliai dalyvavo 
žydų genocide, šiandien teigti 
negalime. Trūksta faktų. Todėl 
per griežtas ir nepagrįstas konk
rečiomis pavardėmis VLE liz
de Birželio sukilimas šis teigi
nys: "Per Birželio sukilimą tik 
ką pradėjusioje legaliai eiti 
LAF spaudoje dėl nacių įtakos 
prasidėjo intensyvi antisemiti
nė propaganda, įvyko pirmieji 
žydų pogromai". Išsamūs tyri
nėjimai tokį teiginį neigia: 
"Dabar jau išaiškėję, kad naci
nės okupacijos metais nė vieno 
lietuvio nebuvo atsakingame 
poste, vairuojančiame žmonių 
naikinimą. Apskritai, žydų liki
mas ir jų reikalai buvo išimti
nai Reicho jurisdikcijoje. Nei 
tariamos savivaldos įstaigos 
(generaliniai tarėjai), nei vi
suomeniškos organizacijos, nei 
policija neišleido potvarkių, 
skatinančių genocidą arba kvie
čiančių prisidėti prie jo veiks
mų" ( ... ). D. Jasaitis. Nacional
socialistinis ir komunistinis ge
nocidas 11 Lietuvių katalikų 
mokslo akad. suvažiavimo dar
bai. - Roma, 1969, t.6, psl. 384-
386. 

Nuomonę, kad lietuviai 
šaudė žydus, sklaidė LSSR 
NKVD, NKGB liaudies komi
saro pavaduotojas Boleslovas 
Baranauskas (1902-1975), pa
rengęs 1958 m. tendencingų 

''Visuotinė lietuvių enciklopedija" 
l (2001) - VIII (2005) tomai. Pastabos apie gausius trūkumus 

dokumentų rinkinį, kuriame 
nacių ir komunistų vykdytą 
Lietuvoje gyventojų genocidą 
traktuoja taip, tarsi žydų žudy
mas ir "klasių kova" būtų bu
vusi lietuvių tautos politika. 
Kitas kolaborantas Aleksand
ras Slavinas (g. 1916) nuėjo 
dar toliau: prasidėjus Lietuvos 
Atgimimui, jis pabėgo į Vokie
tiją ir 1993 m. laikraštyje Die 
Zeit paskelbė straipsnį apie 
1941 m. birželio sukilimą Ins
cenizuotas sukilimas, kur teigia, 
kad lietuviai yra žydšaudžių 
tauta. Aišku, kad čia taško ra
šyti dar negalima. Reikia toles
nių tyrinėjimų. Juo labiau, kad 
H. Pasierbska leidinyje Studia 
i materiaty. Ponary-Warszawa, 
1993, psl. 78-81 teigia, kad 
1941-1944 Paneriuose žydus 
šaudė 108 Vilniaus ypatingojo 
būrio asmenys, pateikta dalis 
sąrašo, bet jame yra ir vokie
čių, ir rusų. 

Taigi lietuvių žydšaudžių ir 
juo labiau sukilėlių žydšaudžių 
klausimas miglotas. Bet viena 
aišku, kad VLE nenurodo ne
abejotinų iškilių sukilimo daly
vių, nors kai kurių biografijos 
pateiktos. Pvz., Kęstutis Cer
keliūnas (g. 1921) minimas 
kaip 1941-1944 dirbęs dien
raščių Į laisvę, Ateitis redakci
jose. Be kita ko rašoma: "VFR, 
JAV spaudoje daugiausia rašė 
sporto temomis". Bet nė žode
liu neužsiminta, kad sportinin
kas K. Čerkeliūnas buvo 1941 
m. birželio sukilimo dalyvis, 

šturmavęs Parodos kalno so
vietų ginklų sandėlį. 

Nepaminėti 1941 m. birže
lio sukilėliai Stasys Balčiūnas, 
Boleslovas Braukyla ir kt., nu
kankinti Pažaislyje 1941 m. bir
želio 24 d. 

Lizde Vladas Bakūnas 
(1911-1996) VLE išvardyti di
džiuliai jo sporto laimėjimai 
dar gyvenant Lietuvoje 1938 
m. ir vėliau Kanadoje. Bet nėra 
nė užuominos, kad jis 1941 m. 
birželio sukilimo dalyvis. Lei
dinyje Sukilimas 1941 m. birže
lio 22-28 d. - V., 1995, psl. 44, 
sudarė ir parengė Antanas 
Martinaitis, štai kas rašoma: 
"P. Naručio, ltn. V. Garbenio, 
iš KKR (Kūno Kultūros Rū
mai. - V.V.) atbėgusio V. Ba
kūno iniciatyva, vadovaujant 
visai operacijai gyd. ltn. V. Zin
kevičiui ( =Zenkevičiui. - V.V.) 
... dar iki birželio 23-osios vi
durdienio (sovietų. -V.V.) gink
lų sandėlis atsidūrė sukilėlių 
apsuptyje". 

V. Garbenio visai nėra 
VLE. "Antrąją sukilimo dieną 
būrio štabas galutinai įsikūrė 
plk. K. Dulksnia name (Kilpių 
ir Aguonų gatvių kampe), o 
vadovavimą perėmė ltn. V. 
Garbenis". - Sukilimas ... , psl. 
46. V. Garbenis, kaip sukilimo 
dalyvis, minimas ir leidinyje 
1941 m. birželio sukilimas. Do
kumentų rinkinys. - V., 2000, 
psl. 73. 

Neišsami Povilo Butkevi
čiaus (1923-1985) biografija. 

Tepasakyta: "Lietuvos pasi
priešinimo sov. okup. režimui 
veikėjas". To maža: 1944-1945 
jis Žvirgždo slapyvardžiu pa
laikė ryšius su pakaunės parti
zanais ir kartu su V. Kleiza (bū
simuoju sveikatos apsaugos 
ministeriu) slaugė sužeistuo
sius; aktyviai priešinosi ir vo
kiečių okupacijai: kaip 1941 
m. birželio sukilimo dalyvis 
atėmė šautuvą iš sovietų kario 
ir jo neatidavė vokiečių admi
nistracijai. Jis buvo LAF Kau
no miesto štabe (Sapiegos g. 
4a), kai 1941 m. rugsėjo 26 d. 
gestapininkai uždarė paskutinę 
viešą 9rganizuotos kovos būs
tinę. Zaliakalnyje priglaudė iš 
mirties nagų išplėštą žydaitę. 
"Ne veltui gen. E. Baltėnas 
KGB seminare 1986 m. kovo 
18 d. užsispyrėlį (P. Butkevičių 
- V.V.) vėl mini tarp 7 svarbiau
sių 'nepasiduodančių povei
kiui objektų', kuriems taikomi 
ypatįngi nukenksminimo bū
dai. Sis pomirtinis P. Butkevi
čiaus paminėjimas rodo, kad 
planuotos sankcijos turėjo būti 
nukreiptos ir prieš nenugalėto 
Patrioto bendražygius ... " (žr. 
leidinį Sukilimas.„, psl.73-76). 
P. Butkevičiaus žūtis autoava
rijoje galėjo būti planuota. Jo 
bendraminčiai - pirmieji Sąjū
džio gretose, ir berods, penki 
jų- Kovo 11-osios Akto signa
tarai, žr. ten pat, psl.76. 

Beje, KGB gen. E. Balti
no, "daug nusipelnusio", VLE 
biografijos nėra. 

Lizde Birželio sukilimas 
teigiama: "Sukilėliai. .. bandė 
įsigyti ginklų ... " Leidinyje Su
kilimas„ ., psl. 46 rašoma: 
"„.birželio 24 d. sandėliuose 
(Parodos kalne sovietų sandė
liuose. - V.V.) ginklų nebeliko 
- sanitariniais ir gaisrinės auto
mobiliais visa ginkluotė buvo 
išvežta ir išdalyta partizanams 
(taip tuomet miestiečiai vadino 
savo gynėjus)". "Bandymu" ši
to nepavadinsi, nes, kaip rašo
ma psl. 44, "Parodos kalno pa
viljonuose buvo sukaupta per 
25,000 šaunamųjų ginklų ... ". 

Be E. Baltino, VLE minė
tuose tomuose nėra šių įžymių 
sovietmečiu vykdžiusių repre
sijas veikėjų: Lietuvos TSR 
valstybės saugumo komiteto 
pirmininko Eduardo Eismun
to; Lietuvos pasienio apygar
dos karinio prokuroro, justici
jos pik. S. Grimavičiaus, kuris 
LKP CK sekretoriui A. Snieč
kui rašė, kad leidžiama kan
kinti tardomuosius, suimtus už 
valstybinius nusikaltimus; Lie
tuvos SSR KGB pirmininko 
pavaduotojo generolo-majoro 
S.A. Caplino; Lietuvos SSR 
KGB 1-ojo skyriausvviršininko 
pavaduotojo G.G. Cernikovo; 
Ignatėjaus Glazunovo-Eis
monto (g. 1898), į Lietuvą at
siųsto 1944 m. liepos mėn., va
dovavusio stribams iki 1947 m. 
balandžio mėn.; iš Lietuvos iš
vyko 1947 m., būdamas papul
kininkiu ir gavęs Lenino ordi
ną; Stepano Figurino (g.1904), 
į Lietuvą atsiųsto 1946 m. 
gruodžio mėn. ir paskirto 
MGB kovai su "banditizmu" 
valdybos 1-ojo skyriaus virši
ninku; 

Nukelta į 1 O-tą psl. 



Dainų šventei artėjant 
NIJOLĖ BENOTIENĖ 

Lietuvos ūkininkas, prasi
dėjus naujiems metams, mėgin
davo atspėti ateinančių metų 
derlių, orą, gyvulių prieauglį 
stebėdamas gamtą, vėjo kryptį, 
žiemos šaltį, saulės ir mėnulio 
kaitą. Mums, chorų vadovams, 
ir visiems, kurie įsijungė į dainų 
šventės ruošos darbus, nereikia 
stebėti gamtos reiškinių, nes 
ateinančių metų sėkmė pri
klausys nuo atliktų darbų, nuo 
pamato stiprumo, ant kurio tą 
šventę ruošiame. 

Šių metų Kanados ir Ame
rikos lietuvių dėmesys nukreip
tas į būsimą 8-tąją lietuvių dai
nų šventę, kurios balsų sąskam
biai nutilo prieš 15 metų. Koks 
gi tas pamatas, ant kurio stato
ma ši šventė, jeigu jos nėra buvę 
tokį ilgą laiko tarpą? 

"Kai pradėjome organi
zuoti šią dainų šventę", sako 
vyriausia meno vadovė R. Klio
rienė, "kas galėjo tikėtis, kad 
bus toks didelis susidomėjimas. 
Prieš dvejus metus girdėjau ko
mentarus: 'Klioriene, nesap
nuok! Nėra chorų! Kas dai
nuos?"'. Iš patirties žinau, rei
kia organizuoti ir atsiras norin
čių prisidėti. 

Rezultatas stulbinantis, į 
šventę užsiregistravo per 50 
chorų. Vieni jau nemažą veik
los stažą turintys vienetai, daly
vavę visose buvusiose šventėse, 
kiti susibūrę tik šios šventės dė
ka. Susikūrė net 5 jaunimo cho
rai Los Angeles, Klyvlande, Či
kagoje, Detroite ir Toronte. 
"Visi tikrai nori, kad šventė pa
sisektų ir visi prisideda, kaip tik 
sugeba, be jokių fanfarų, bet iš 
tikro nuoširdumo", - džiaugiasi 
R. Kliorienė. "Jų gera valia, 
kaip niekas kitas man duoda 
daug, daug energijos dirbti šį 
darbą". 

Didelį darbą dirba ne tik 
chorų vadovai, bet ir patys šven
tės orangizatoriai: R. Kliorienė 
ir A. Polikaitis, kurie sumaniai 

DAINU 
šVENTĖ 
ČIKAGA • 2006 

- ~ 

ir kūrybingai vesdami visą būrį 
į pagalbą atėjusių geranorių, 
yra atlikę didžiausius darbus. 
2005 m. rugpjūčio mėnesį įvy
kęs chorvedžių seminaras, su
organizuotas D. Viskontienės 
ir R. Kasputienės, Dainavos 
stovyklavietėje, nutiesė kelius į 
viso repertuaro kūrinius, inter
pretaciją, patikslino sudėtin
gesnes ritmines ar harmonines 
vietas, sujungė visus vadovus 
viena mintimi, kad ši šventė pa
siseks tik tada, jeigu visi žengsi
me koja kojon. 

Profesionaliai paruoštos ir 
atspausdintos trys repertuaro 
knygos: vaikų dainos, jaunimo 
ir suaugusiųjų. Knygų viršelių 
spalvos prigerintos prie šventės 
uniformų. Sventei paruošti dra
bužiai bus visiems naujovė, nes 
iki šiol išeivijos šventėse visi 
vilkėjo tautiniais drabužiais. 
Gražios uniformos suvienodins 
visus atlikėjus ir visi atrodysim 
kaip vienas didelis choras. "To
dėl labai svarbu, kad choristai 
išmoktų visą repertuarą kuo 
geriausiai ir įsijungtų į šį masi
nį chorą, o ne prisidėtų prie jo 
ar prie atskirų dainų atlikimo" 
- sako D. Viskontienė, Kana
dos chorų vadovė. 

D. Polikaičio, R. Polikaity
tės ir K. Kliorytės dėka inter
netinėje svetainėje www.dai
nusvente.org yra patalpinti be
veik visų dainų ir visų balsų įra-

Dainų šventės seminare 2005 m. rugpjūčio 18-20 d.d. stovyklos 
organizatorės (iš d.) Rusnė Kasputienė ir Dalia Viskontienė 

Ntr. N. Benotienės 

šai. Tie, kurie neturi laiko lan
kyti kiekvieną repeticiją arba 
repeticijos metu ne viską iš
moksta, gali savo muzikinius 
sugebėjimus tobulinti šiais 
įrašais. 

Labai artimas ryšys su vi
sais komiteto nariais palaiko
mas elektroniniu paštu arba te
lefoninėmis konferencijomis. 
Šventės vadovai, panaudodami 
savo profesinius sugebėjimus, į 
šios šventės darbą įtraukė visas 
technologijos priemones, visus 
technologinius pasiekimus, o 
Draugo redaktorė D. Bindokie
nė pasiūlė Lietuvos veikėjams 
šią šventę transliuoti televizijos 
stotimis tiesiai į Lietuvą. 

Svarbiausias darbas lieka 
šventės dalyviams, visiems dai
norėliams, be kurių skambių 
balsų, teisingai išmoktų dainų, 
šventė nebus sėkminga. Kana
dos vyriausia chorvedė D. Vis
kontienė pradėjo lankyti chorų 
repeticijas. Ji praneša, kad gra
žiai ruošiasi ir jau daug dainų 
išmokę D. Grigutienės vado
vaujami "Gintarėliai". Sausio 
mėnesį D. Viskontienei numa
tyta kelionė į Otavą, kur L. 
Lukšaitė-Cassidy ir R. Kličienė 
organizuoja Otavos ir Mont
realio lietuvių vienetų per
klausą. "Esu patenkinta vaikų, 
jaunimo ir suaugusių chorų at
liktais darbais, kurie teigiamai 
ir rimtai atsiliepė į R. Kliorie
nės kvietimą kuo geriausiai iš
mokti repertuarą" - sako D. 
Viskontienė. 

"Mes keturi dainai prisiekę 
'narsuoliai' ruošiamės naudo
dami labai padedančius įrašus 
ir tikėdamiesi pažadėtos ret
kartinės paramos iš Londono 
simfoninio orkestro smuikinin
kės Reginos Aleksiejūtės Au
det. Negalime neatsiliept daina, 
kai ji kviečia!" - rašo E. Pet
rauskas, Londono "Pašvaistės" 
choro dainininkas. 

Naujus metus pradėjus, 
reikia pasidžiaugti, kad darbų 
atlikta labai daug, kad užsuktas 
ratas įgauna vis didesnį pagrei
tį, o būsimai šventei padėtas 
tvirtas pamatas. 

Paskubėjau padaryti išva
dą, kad tik Lietuvos ūkininkas 
rūpindavosi ateinančiais me
tais, stebėdamas gamtą ir mė
gindamas nuspėti ateitį, pasiro
do, kad ir mūsų šventės vyriau
sia vadovė turi tuos pačius rū
pesčius. Paklausus, koks oras 
bus tą liepos 2 dieną Čikagoje, 
R. Kliorienė nedvejodama at
sakė: - "Esu užsakiusi pas poną 
Dievą tik gražiausią orą. Sau
lutė švies, vėjelis gaivins ir mūsų 
dainų aidus paskleis po pasaulį; 
lietuviška daina gyva išeivijoje 
ir ją dainuos visi, nuo jauniau
sio iki seniausio, ir ją dainuos 
kartu, kaip viena šeima". 

Kviečiame visus būti šios 
istorinės šventės Atsiliepk daina 
dalimi, jeigu ne dalyviais, tai 
žiūrovais, rėmėjais ar gerano
riais pagalbininkais. 

Mokslininkų pokalbis metų jaunesnis. 
Žmona Sutikęs pažįstamą garsusis mokslininkas A. 

Einšteinas sako jam: 
- Užeik rytoj pas mane papietauti, bus pro

fesorius Smitsonas. 
- Bet juk aš esu profesorius Smitsonas. 
- Tai nieko nepakenks, ateikite ir jūs ... 

Nuotraukos 
Moteris, atėjusi pas fotografą atsiimti nuo

traukų, nepatenkinta: 
- Kokios nevykusios fotografijos! Praeitą 

kartą padarėte daug gražesnes. 
- O taip. Kai čia lankėtės ir aš buvau dešimtį 

- Ar tau žmona jau parašė iš savo kelionės? 
Kaip jai sekasi keliauti nauju automobiliu. 

- O taip, parašė, net du kartus. Vieną iš li
goninės, o kitą iš kalėjimo. 

Gera diagnozė 
Tavo ligos tikrasis kaltininkas yra alkoholis, 

pasakė gydytojas. Alkoholikas atsakė: tamsta 
esi pirmas gydytojas suradęs tikrąjį ligos kal
tininką. Visi kiti kaltindavo mane. 

Parengė Stasys Prakapas 
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lO KULTilRINEJE VEIKLOJE 
Tradicinė Lietuvos muzi

kų šventė Didysis muzikų pa
radas įvyko 2005 m. lapkritį 
Lietuvos valstybinėje filhar
monijoje. Devynias valandas 
trukusiame muzikos marato
ne dalyvavo apie 400 atlikėjų: 
solistų, įvairių sudėčių an
samblių ir orkestrų. Šventę 
pradėjo Balio Dvariono de
šimtmetės muzikos mokyklos 
jaunių choras, Lietuvos muzi
kos ir teatro akademijos for
tepijoninis trio, akordeonų 
kvintetas "Modus" ir B. Dva
riono muzikos mokyklos 
moksleivių džiazo ansamblis. 
Maratone taip pat dalyvavo 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos liaudies instru
mentų orkestras, Šv. Kristo
foro kamerinio orkestro stygi
nių kvartetas, berniukų choras 
"Ąžuoliukas", B. Dvariono 
muzikos mokyklos simfoninis 
orkestras ( dir. Modestas Pit
rėnas ), kamerinis choras 
"Jauna muzika". 

Džiazo muzikai atstovavo 
Artūro Anusausko džiazo an
samblis, vokalinis ansamblis 
"Jazz Land", džiazo žymūnai 
Petras Vyšniauskas, Egidijus 
Buožis, Valerijus Ramoška. 
Dalyvavo ir dainininkai Ieva 
Prudnikovaitė, Kostas Smori
ginas, Asta Krikščiūnaitė, Ju
lija Stupnianek, Vytautas Kur
nickas. Kitiems Lietuvos mies
tams atstovavo Klaipėdos ka
merinis ansamblis ir "Brass" 
kvintetas, ansamblis "Came
rata Klaipėda" (vad. Vilhel
mas Čepinskis ), Panevėžio ka
merinis orkestras ir kamerinis 
moterų choras "Volungė". 
Šventės metu buvo apdovano
ti 2005 metų "Auksinio disko" 
laureatai - pianistas, džiazo 
improvizuotojas Artūras Anu
šauskas, violončelininkas Ri
mantas Armonas, fortepijoni
nis trio "Kaskados" ir daini
ninkė Asta Krikščiūnaitė. 
Šventės programą vedė muzi
kologas Viktoras Gerulaitis. 

Valstybinis Vilniaus kvar
tetas savo kūrybinės veiklos 
40-mečiui skirtą koncertų cik
lo programą užbaigė 2005 m. 
lapkričio 27 dieną Valstybinės 
filharmonijos Didžiojoje salė
j e. Programoje prancūzų 
kompozitorių muzika: Cesar 
Franck ir Ernest Chausson 
kameriniai kūriniai, kuriuos 
su kvartetu atliko žinomi mu
zikai, maskvietis smuikininkas 
Pavel Berman ir italas pianis
tas Giuliano Mazzocante. P. 
Bermanas - tarptautinių 
smuikininkų konkursų, Nicco
lo Paganini vardo (Genua, 
Italija) ir Indianapolyje (JAV) 
laureatas, kurį laiką buvo 
Kauno simfoninio orkestro 
meno vadovas ir vyriausias di
rigentas. G. Mazzoconte, taip 
pat įvairių tarptautinių kon
kursų laureatas, grojo "Ca
merata Baltica" ir Kauno ka
meriniame orkestre, 2001 m. 
dalyvavo Pažaislio festivalyje. 

Klaipėdoje 2006 metų ge
gužės 20 dieną planuojama 
surengti jaunimo dainų ir šo
kių šventę. Į šventę, kuri va
dinsis Pavasario balsai, Klai
pėdos burmistras Rimantas 
Taraškevičius kviečia jaunimą 
iš Klaipėdos miesto bei kraš-

to, grupes iš tolimesnių vieto
vių. Manoma, kad šventėje 
dalyvaus apie 2,000 jaunuolių. 

Režisieriaus Audriaus 
J uzėno filmo Vilniaus getas 
peržiūra įvyko š.m. sausio 18 
dieną, lygiai 64 metams pra
ėjus nuo Vilniaus geto profe
sionalaus žydų teatro įsteigi
mo dienos. Filmas sukurtas 
per penkerius metus pagal Jo
sh ua Sobol to paties vardo 
pjesę. Jame vaidina Lietuvos 
bei užsienio aktoriai. Pasak 
istorinių šaltinių, geto žydų 
teatras veikė ilgiau negu me
tus, nuo 1942 sausio 18 iki 
1943 spalio 20 dienos. Per tą 
laiką buvo suvaidinta 111 vai
dinimų, parduota apie 70,000 
bilietų. Geto teatro salė, kuri 
buvo įsikūrusi dabartiniame 
Vilniaus "Lėlės" teatre, būda
vo sausakimša, bilietus į spek
taklius žiūrovai išpirkdavo jau 
prieš kelias savaites iki pasi
rodymo. Žiūrovų tarpe būda
vo ir geto "prižiūrėtojų". 

Šiuo teatru labiausiai rū
pinosi "Geto karaliumi" pra
vardžiuojamas geto vadovas 
J akubas Gensas. Iš pradžių 
buvo ir teatru pasipiktinusių, 
kurie sakė, jog "teatrui kapi
nėse ne vieta", tačiau jau po 
pirmųjų spektaklių buvo aiš
ku, kad teatras tapo pasmerk
tųjų geto žmonių dvasinės 
energijos prasiveržimu ir su
žydėjimu mirties akivaizdoje. 
Filmas stengiasi tai išryškinti. 
Muziką filmui sukūrė kom
pozitorius Anatolijus Šende
rovas. Kai kurios melodijos 
autentiškos, sukurtos ir atlik
tos to meto geto teatro akto
rių ir muzikantų. Jidiš kalba 
dainas įdainavo operos solistė 
Judita Leitaitė. Filmo muzi
kos takelis bus išleistas ir at
skira kompaktine plokštele. 
Filmas bus rodomas Lietuvoje 
bei Vokietijoje, pristatomas 
įvairiuose kino festivaliuose. 
Lietuvos ekranuose filmas 
pasirodys vasario 17 dieną. 

Valstybinės Jono Basa
navičiaus premijos laureatu 
2005 metais tapo mokslo isto
rikas, etnologas profesorius 
Libertas Klimka. Ši premija 
teikiama už reikšmingiausius 
paskutiniųjų 5 metų darbus, 
susijusius su etninės kultūros 
tradicijų plėtojimu, puoselėji
mu ir tyrinėjimu. L. Klimka 
yra naujos tarpdisciplininės 
mokslo šakos - paleoastrono
mij os ir etnokosmologijos -
pradininkas Lietuvoje. Baigęs 
fizikos mokslus Vilniaus uni
versitete, dirbo Puslaidininkių 
fizikos institute, Vilniaus inži
neriniame statybos institute, 
Vilniaus pedagoginiame insti
tute. L. Klimka yra parašęs 
per 800 mokslinių straipsnių, 
bendradarbiauja su įvairia ži
niasklaida; išleido monografi
jų - Tikslieji mokslai Lietuvoje 
(1994), Mokslas, technologija 
ir visuomenė (2002), Fizikos ir 
taikomųjų mokslų pradžia Lie
tuvoje (2005), bendradarbiavo 
sudarant monografijas Lietu
vių raštijos istorijos studijos 
(2005), Tautinės tapatybės dra
maturgija (2005), kompakti
nes plokšteles Lietuva iki Min
daugo (2003), Gimtoji istorija 
(2003), Lietuvių etninė kultūra 
(2004). G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 67 miliionus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .....•.... 1.50% 
180-364 d. term. ind ....•.... 1.75% 
1 metų term. indėlius ...•.... 2.30% 
2 metų term. indėlius •••••••• 2.55% 
3 metų term. indėlius ...•.... 2. 75% 
4 metų term. indėlius ...•.... 3.00% 
5 metų term. indėlius ...•.... 3.25% 
1 metų "cashable" GIC .•.... 2.75% 
1 metų GIC-met. palūk. . •.... 3.25% 
2 metų GIC-met. palūk. • ••••• 3.50% 
3 metų GIC-met. palūk ..•.... 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. . •.... 3.85% 
5 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
RRSP, RRIF ''Variable" ..•.... 1.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.60% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. • .3.65% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind ... 3.75% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.25% 
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. . ......•.... 3.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo ...•....•. 6.25% 

Sutarties paskolas 
nuo ...•....•. 6.25% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .•....•. 5.25% 
2 metų •••••••• 5.50% 
3 metų .•....•. 5.60% 
4 metų .•....•. 5.65% 
5 metų .•....•. 5.75% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų ..•. 5.25% 

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 TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
PRANEŠA, 

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

* taupytojams išmokėjo 30% 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. 

Vilniuje prie Valdovų rūmų, iškilusių iki stogo 2005.IX.3 Ntr. F. Mockaus 

Rašytojų veikla 
Lietuvių rašytojų draugijos valdyba, vadovau

jama rašyt. Stasės Petersonienės, jau daugelį me
tų veikia Čikagoje. Prieš Kalėdas draugijos na
riams buvo išsiuntinėtas bendraraštis, kuriame, 
tarp kitos informacijos, paskelbta 2005 metų dr
jos veikla. 

• Rašytoja Alė Rūta išleido savo poezijos 
knygą Taip praeina sekmadienis. Knygos sutiktu
vės įvyko lapkričio 18 d. Maironio lietuvių litera-
tūros muziejuje Kaune. v 

• Spausdinami poetės-rašytojos Julijos Sva
baitės-Gylienės humoristiniai pasakojimai Drau
gų laivelis. 

• Poezijos vakaras Pavasario vėjas įvyks ba
landžio l d. Jaunimo centre Čikagoje. 

• Kun. Alfonso Lipniūno 100 metų gimimo ir 
60 m. mirties minėjimas su parodėle ir plačia 

programa buvo surengtas spalio 30 d. Jaunimo 
centre Čikagoje. Ten pat gruodžio 10 d. įvyko ka
lėdinis pobūvis, kuriame poetei Eglei Juodvalkei 
gen. konsulas A. Daunoravičius įteikė Lietuvos 
prezidento skirtą žymenį. 

• Draugijos valdybos nutarimu, 2005 m. skel
biami garbės nariais šie asmenys: Apolinaras Bag
donas, Jurgis Blekaitis, Kotryna Grigaitytė
Graudienė, Juzė Krištolaitytė, Juozas Almis Jūra
gis, Danutė Lipčiūtė-Augienė, Česlovas Masaitis, 
Antanas Musteikis ir Vanda Vaitkevičienė. 

• Valdybos iždininkui rašytojui Stasiui Džiu
gui Raseinių miesto savivaldybė suteikė garbės pi
liečio vardą. Regalijos ir pažymėjimas buvo at
vežti į Čikagą ir jam įteikti. 

• Priimti nauji nariai, parašę po vieną knygą: 
Daiva Petersonaitė ir Juozas Končius. 

• Padėkota rėmėjams ir nemažam būriui 
nuolatinių bendradarbių. Inf. 

''Visuotinė lietuvių enciklopedija'' 
Atkelta iš 8-to psl. 

194 7-1950 - 2N valgybos skyriaus viršininku; 
1952 plk.; Grigorijaus Cachavos (g. 1910), MGB 
2N valdybos 2 skyriaus viršininko pulkininko, ku
ris net 1951 m. rinkimus į LSSR AT užtikrino, 
pasitelkdamas 1344 okupantų karius; Vasilijaus 
Dolgirevo (g. 1896); nuo 1944 m. budelio čekistų 
vidaus kalėjime Vilniuje (buvusiuose KGB rū
muose), turinčio tik pradinį išsilavinimą; jis 
šaudė pasmerktuosius mirti; pasmerktąjį iš
sivesdavo iš kameros tarsi pas prokurorą ar tar
dytoją ir, įvedęs į rūmų požemio egzekucijos ka
merą, šaudavo jam iš pistoleto į pakaušį, po to 
dar iššaudavo kontrolinį šūvį arba parkritusį dur
davo durtuvu; taip nužudyta dauguma Vilniuje, 
Thskulėnuose, užkastų aukų. 

Sunku išvardyti visus, kurie turėtų būti šiuo
se tomuose. 

Vokiečių okupacija minėtuose tomuose irgi 
nenušviesta: nėra Vilniaus miesto, Vilniaus sri
ties komisaro, Vilniaus geto organizatoriaus, 
steigėjo ir likvidatoriaus SA šturmbanfiurerio H. 
Hingsto (Hingst), kurio tiesioginis geto admi
nistratorius F. Mureris (Murer) ypač pasižymėjo 
PaneriuoseJ kur buvo sušaudyta 17-18 tūkst. 
žydų, nėra Siaulių apygardos komisaro Hanso 
Gevekės (Hans Gewecke ); ir vieną, ir kitą skyrė 
generalinis vokiečių komisaras dr. Andrianas fon 
Rentelnas (von Renteln). Nėra štandarterfiu
rerio plk. F. Jėgerio (Jager), iki 1943 m. vidurio 
vadovavusio Lietuvoje Gestapui; nėra ir iki 1944 
m. pradžios Lietuvoje Gestapui vadovavusio 
oberfiurerio Vilhelmo Fukso (Wilhelm Fuchs) 
bei paskutinio gestapo viršininko šturmban
fiurerio (majoro) Biomės (Bohme), labai prie
šiško lietuviams. Jų nėra ir lizde Gestapas. 

Nenušviesti komunistai, rengę dirvą sovietų 
santvarkai Lietuvoje arba ją remiantys iki 1940 
m., kurių biografijas pateikia Tarybų Lietuvos en-

ATSIĮ.ĮSTA PAMINĖTI 
LITUANISTICA, nr. 3(63), 2005, Lietuvos 

mokslų akademijos leidinys (50-ieji žurnalo leidimo 
metai), 88 psl. ir viršeliai. Red. A. Gapsevičienė ir A. 
Juškaitė. Tiražas 250 egz. Adresas: Gedimino pr. 3, 
LT-01103 Vilnius. Kaina sutartinė. 

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINIS KUL
TŪROS IR TURIZMO CENTRAS. Leidinį lietuvių, 
anglų ir vokiečių kalbomis parengė S. Jokužio lei-

ciklopedija. - V., 1985-1988. Tai Ona Eidukaitytė 
(g. 1913), TSKP narė 1938; iki 1940 priklausė 
LKP; Kauno un-te dalyvavo marksistų draugijos 
Scientia veikloje; 1943 -1944 vadovavo raudonų
jų partizanų grupėms Vilkaviškio apskrityje; 
tarybinis poetas Vladas Grybas (1927-1954), 
apie kurį minėtoje enciklopedijoje V. Kubilius 
rašo: " ... dalyvavo ginkluotoje kovoje su buržua
ziniais nacionalistais. Nuo 1948 dirbo LLKJS CK 
laikraščių ir žurnalų redakcijose. Išleido eilėraš
čių rinkinius Tiesiu taikymu (1949), Priesaika 
(1950), Taikos vardu (1952) ... lyrikai būdinga ne
apykanta nuverstoms išnaudotojų klasėms, 
karingumas, nepripažįstanti kompromisų idėjinė 
pozicija ... ". Nėra Stanislovo Gurčino (g. 1928), 
kuris nuo 1970 iki nepriklausomybės paskelbimo 
buvo "Epidemiologijos, mikrobiologijos ir hi
gienos instituto" direktorius, neturėjęs jokių 
mokslinių darbų, išskyrus kandidatinę diser
taciją. Nepateikiant biografijų šitokių asmenų, 
nuslepiama kokio lygio "mokslininkai" soviet
mečiu vadovavo moksliniams tiriamiesiems insti
tutams. Trūksta ir daugelio kitų. 

Iš to, kas čia pasakyta, aiškėja, jog iš VLE 
nesužinosi, kas guldė galvas už Lietuvą ir kas jas 
kapojo. 

Lietuvių tautos priešinimąsi okupantams ir 
tautos naikinimą geriausiai atspindi lietuvių 
tremties literatūra. Deja, VLE nėra A. Andriušio 
(1905-1981), dokumentiškai tiksliai aprašiusio 
kančių foną kūrinyje Pasmerktieji, S. Andriušio 
(g. 1902) ~ 18 parų po žeme, B. Antanaičio (1900-
1994) - Zodžiai iš pragaro, l. Baublytės-Bal
čiūnienės Kančių saloj palaidota jaunystė, J. Bi
čiūnaitės-Masiulienės (1924-1998) - Jaunystė 
prie Laptevųjūros, J. Gasiūno (g. 1926)-Ledinio 
pragaro vartai, V. Adomėno (1909-1986), Intos 
lageriuose sukūrusio romaną Kas apverks jų da
lią, ir daugelio kitų. 

dykla-spaustuvė Klaipėdoje. Finansuojamas Phare 
2002 ekonominės ir socialinės sanglaudos programos 
projekto Parama verslo plėtrai. 

LIETUVOS KATALIKŲ ŽINYNAS 2006. Kata
likų pasaulio leidinys. Duomenis pateikė vyskupijų 
kurijos, vienuolijų vyresniosios ir vyresnieji. Viršelio 
dailininkas Arūnas Prelgauskas. Tiražas 2000 egz. 
Leidėjas UAB Katalikų pasaulis (Pylimo g. 27/14, 
Vilnius 01141). Spausdino UAB Adomo Jakšto 
spaustuvė (Girelės g. 22, Kaišiadorys 56160). 336 psl. 
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Maistas ir maitinimasis 
Pokalbis su dr. Jonu Daugirdu, parašiusiu knygą apie dietą 

Time žurnalo sausio 16 numeryje, 93 psl., 
straipsnyje apie knygas, aptariančias įvairias 
dietas, buvo įr čikagiečio dr. Jono Daugirdo 
knyga QOD. Zurnale pavaizduotas knygos vir
šelis, trumpai paminėta, kad QOD yra medici
nos terminas, kuris reiškia "kas antrą dieną". 
Jos autoriui pateikėme keletą klausimų. RED 

- Papasakokite apie save - kur augote, kur 
dirbate dabar? 

- Gimiau Brocktone (JAV), augau Bostone 
iki 12 metų amžiaus, paskui Cikagoje. Baigiau 
universitetą ir medicinos mokyklą Northwes
tern universitete. Dirbau Loyolos universitete 
ir veteranų ligoninėje, vėliau "University of 
Illinois", kur dabar esu klinikos profesorius 
(Clinical Professor of Medicine). Dabar jau 3 
metai ligonių nebegydau, užsiimu žurnalo lei
dyba ir klinikiniais tyrimais apie dializtz, kon
sultuoju "Data Coordination Center". Zurna
las - HDCN (www.hdcn.com) yra leidži~mas 
specialistams (nefrologams, slaugėms). Zmo
na - Ona Kliorytė-Daugirdienė. Ąuginame 
keturis vaikus - Kęstutį, Adomą, Sarūną ir 
Mykolą. 

- Kas paskatino Jus rašyti knygą apie dietą? 

- Jau maždaug 1998 m. buvau įsitikinęs, 
kad valgant maistą kas antrą dieną, gali nu
mesti svorio. Darbo sąlygos ir krūvis buvo 
tokios, kad tuo laiku tas mintis išdėstyti nebu
vo progos. Norėjau pateikti dar vieną būdą 
kovoti su persivalgymu ir svorio prieaugiu. 

- Ar buvo sunku rasti knygos leidėją? 

- Prieš 15 metų įsteigiau savo knygų lei-
dyklą "White Swan Publishing" - tai dėl to ne
buvo sunkumų. 

- Ką dar esate išleidęs? 

- Prieš tai parašiau ir 1992 m. išleidau 
Sexually Transmitted Diseases, kuri buvo išvers
ta į prancūzų kalbą, taip pat esu autorius-su
darytojas vadovėlio, išleisto 2000 m. Handbook 
of Dialysis, kuris buvo išleistas ispanų ir portu
galų kalbomis. Rengiame dabar jo ketvirtą 
laidą. 

-Ar ketinate QOD išleisti lietuvių kalba? 

- Gal. Reikia pažiūrėti pirma, ar knyga 
turės kokį nors pasisekimą tarp amerikiečių. 

- Paaiškinkite skaitytojams dar truputį apie 
šią dietą. 

- Šios dietos sąvoka yra labai paprasta. 
Nėra ilgų, vengiamo maisto sąrašų, nereikia 
ribotis tik viena ar dviem maisto kategorijom. 
Dietos principas yra vieną dieną laikytis pas
ninko, priimant tik 400 kalorijų - iš daržovių 
sunkos, proteino miltelių, kitų esminių mais
tingų medžiagų, kurios apsaugoja nuo nusilpi
mo. Kitą dieną valgoma normaliai, nemažais 
kiekiais, tik apribojant saldumynus (viena sal
džioįi). 

Si dieta nėra tinkama visiems. Visi esame 
fiziologiškai skirtingi. Skiriasi metabolizmas, 
jautrumas vaistams ir kitoms medžiagoms. 
Dieta yra sveikiems žmonėms, ne vaikams, ir 
ne vyresniems kaip 60 metų. Ji gali būti kenks
minga sergantiems širdies ligomis, cukralige, 
anoreksija arba bulimija, turintiems per aukštą 
arba labai žemą kraujo spaudimą. Ji leidžia 
sveikam kūnui pailsėti kas antrą dieną, suteikia 
progą pasinaudoti teigiamais pasninkavimo 
rezultatais. 

- Dėkojame dr. Daugirdui, sutikusiam 
atsakyti į mūsų klausimus. Minkštais viršeliais 
išleistą knygą galima rasti ir užsisakyti knygų 
tinklalapyje www. amazon.com. The QOD 
Diet: Eating Well Every Other Day. RSJ 

-----.... l SKAITYTOJAI PASISAKO „1------
SPAUDOS NYKIMAS 

Dejuoja žurnalistai, aimanuoja kioskų vedėjai. 
O kodėl? Nustojo žmonės pirkti knygas, prenume
ruoti laikraščius, žurnalus. Jei kas pasigailėjęs 
nuper~a kokią knygelę ar žurnalą. Tai tik vienas -
kitas. Stai iš 800 pamaldų lankytojų nuperka vos 3-
4 laikraščius per savaitę iš Lietuvos ir tai kasmet 
mažėja. Vietinį laikraštį dar iš smalsumo pavarto. 
Tos knygelės plonos, pigios ir jų mažai pasirodo. O 

neperka ir tiek. Anais Nepriklausomybės laikais 
buvo paleistas šūkis: Laukiniai laikraščių neskaito. 
Vargu ar tiks šiems laikams toks šūkis. Vis tiek ne
skaitys. Dabar nauji laikai. 

Pripratome prie gražių spalvotų reklamų. Tad 
kas daryti? Nejaugi rašytojai turės nustoti rašę? 
Nejaugi redaktorius reikės išsiųsti pensijon į 
Floridą? Nejaugi žurnalistai neteks darbo? 

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

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario MGS 1 P2 

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

Stasys Prakapas, Toronto, ON 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 141 milijoną dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.35% už 30-89 d. term. indėlius 
1.50% už 90-179 d. term. indėlius 
1.75% už 180-269 d. term. ind. 
1.75% už 270-364 d. term. ind. 
2.55% už 1 m. term. indėlius 
2.75% už 2 m. term. indėlius 
2.85% už 3 m. term. indėlius 
3.00% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
2. 75% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.25% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.50% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.80% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 5 m. GIC invest. pažym. 
1.50% RRSP & RRIF (variable) 
3.60% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.65% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 6.25% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.00% 
2 metų ...... 5.25% 
3 metų ...... 5.60% 
4 metų ...... 5.60% 
5 metų ...... 5. 75% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 5.25% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (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., a1lrad. i' trečiad. l"l.IO 9 YJ: - 3.30 v.p.p.; ketvitad. ir penklad. l"l.IO 9 v.r. -8 v.v. 

LN skyrtuJe - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 Y.p.p.; 
Royal York skyriuje • šešta.d. nuo 9 Y.r. - 1 Y.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. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
•imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• 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 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Eurolygos varžybose dvy

liktoj o rato rungtynėse Kauno 
"Žalgiris" namuose 86:65 su
triuškino Bamberg GHP (Vokie
tija) komandą, o Vilniaus "Lietu
vos rytas" - 65:74 pralaimėjo 
Stambui "Efes Pilsen" (Turkija) 
krepšininkams. 

• Žiemos olimpiadoje Itali
joje Lietuvai atstovaus Europos 
pirmenybių bronzą iškovoję šo
kėjai ant ledo Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas. Tiki
masi, kad jie Lietuvai laimės me
dalį. Vyrų dailiojo čiuožimo var
žybose dalyvaus Aidas Rėklys, 
slidinėjime Irina Trentjava ir 
Andrejus Novoselskis, biatloni
ninkai Diana Rosimavičiūtė ir 
Karolis Ziatkauskas ir kalnų sli
dininkas Vitalijus Rumiancevas. 

• Geriausiu praėjusių metų 
Senojo žemyno krepšininku FI
BA Europoje išrinko Vokietijos 
rinktinės ir NBA Dalas "Mave
ricks" klubo puolėją Dirk No
witzki. Antr<2.ie vietoje liko NBA 
debiutantas Sarūnas J asikevičius. 

• Prancūzijos Bonneville 
teismas paskelbė nuosprendį me
dicininių preparatų kontraban
dos byloje Lietuvos dviratininkui 
Raimondui Rumšui, jo žmonai 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Editai Rumšienei bei gydytojui iš 
Lenkijos K. Ficek. Rumšai nu
teisti 4 mėnesių lygtinio laisvės 
atėmimo bausmėmis ir lenkas K. 
Ficek metų nelaisvės bausme. 
Dviratininko žmonai teismas sky
rė 3,000 eurų baudą. 

• Plaukikas Vytautas Janu
šaitis, dusyk trečias buvęs Švedi
joje, iškovojo trečiąją vietą Ber
lyne (Vokietija), penktajame pa
saulio taurės rate, 200 m komp
leksinio plaukimo nuotolyje (l 
min. 57.70 sek.) ir Rusijos sosti
nėje besibaigiančiose pasaulio 
plaukimo taurės varžybų šešta
jame rate vėl laimėjo bronzą (l 
min. 59.73 sek.). 

• Kansas valstijoje (JAV) 
vykusių daugiakovininkų varžybų 
nugalėtoju tapo D. Draudvila ir 
pagerino Lietuvos uždarų patal
pų rekordą. Jis 60 m nubėgo per 
6.97 sek., į tolį nušoko 7.43 m, 
rutulį nustūmė 14.96 m, įveikė 
209 cm aukštį, 60 m b/b nuotolį 
nubėgo per 8.15 sek., su kartimi 
peršoko 4.40 m, ir 1000 m nuo
tolį įveikė per 3 min. 4.11 sek. D. 
Draudvila trijose rungtyse pa
gerino savo asmeninius rekor
dus. V.P. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

TORONTO 

Slidinėjimas 
• Slidinėjimo savaitę Italijoje 

kovo 18-25 d.d. (kartu su Lietu
vos kalno slidinėjimo federacija) 
organizuoja kelionių agentūra 
"Gandras" (Gailė Oslapas - fil 
lute@msn.com). Nakvynė 7 nak
tims Hotel Dominik (www. hotel
dominik.com) su pusryčiais ir va
kariene: dviem - $1,100, vienam -
$1,175, su pervežimu iš Miunche
no traukinio stoties ir 6 dienų sli
dinėjimo bilietai. Norintys daly
vauti yra prašomi pristatyti $500 
užstatą "Gandrui", patys turi pa
sirūpinti skrydžiais. 

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

A.a. Danutei Keršienei stai
ga mirus, užjausdami liūdintį vy
rą Aleksą ir dukrą Lindą bei jos 
vyrą Fred Gotthans, Zuzana ir 
Petras Jonikai Tėviškės žiburiams 
aukojo $25. 

A.a. Danutės Keršienės at
minimui Sofija Vaškienė ir sesuo 
Ada Balbatienė iš Floridos, JAV, 
Tėviškės žiburiams aukojo $50 
(JAV). 

A.a. Jurgiui Petrūnui iške
liavus amžinybėn, nuoširdžiai už
jausdami žmoną Onutę ir šeimą, 
l.J. Nacevičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. 

A.a. Veronikos Ottienės at-
minimui pagerbti Tėviš§ės žibu
riams aukojo: $50 - B.C. Joniai, 
V.N. Liačai; $40 - F. Mockus, 
kun. A. ir R. Žilinskai; $30 - V. 
Paulionis; $25 - S.V. Piečaičiai, 
D.R. Lapai; $20 - A. Augaitienė, 
E.M. Kazakevičiai, S. Aušrotie
nė, A. Simonavičius, A. Petkevi
čienė, D.P. Petrauskai, G. Sen
kus, E. Simonavičienė, A. Gapu
tis, M. Rusinas, K. J anowicz, R.J. 
J).arasiejai, R. Celejewska, J.E. 
Cuplinskai, D. L. Garbaliauskai. 

Aukas surinko B. Kazlaus
kaitė ir M. Povilaitienė. 

A.a. Vandai Bentnorienei iš
keliavus amžinybėn, nuoširdžiai 
užjausdamas vyrą Antaną ir sūnų 
Julių, Vincas Paulionis Tėviškės 
žiburiams aukojo $30. 

A.a. Vandai Bentnorienei 
mirus, jos šviesiam atminimui 
pagerbti ir nuoširdžiai užjaus
dami jos vyrą Algį, sūnų Julių 
J ankauską, seserį, brolį ir jų 
šeimas bei visus gimines, Aldona 
ir Mečys Empakeriai Tėviškės 
žiburiams aukojo $25. 

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 
flights 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. 

FlllllFllR. 



Toronto "Rambyno" tunto jūrų bebrai iškyloje Į "Boat Show" (CNE) 
su vadovais R. Punkriu (kairėje) ir A. Balsu š.m. sausio 21 d. 

Ntr. L. Vytės-Szwarc 
---.--------r-~.,...,.-r.--o----...----....,_ 

Toronto "Rambyno" tunto jūrų bebrai iškyloje į "Boat Show" (CNE) 
š.m. sausio 21 d. Ntr. L. Vytės-Szwarc 

Aras Repečka su savo 
paveikslu, kuris lai
mėjo pirmą premiją 
"Weather Channel" 
televizijos kanalo su
organizuotame meno 
konkurse 'Tis the Sea
son 2005 m. gruodžio 
mėn. Jame dalyvavo 
10-ties Etobicoke, ON, 
mokyklų mokiniai. 
Aro paveikslas buvo 
rodomas per "Weat
her Channel" televi
zijos kanalą 

Ntr. V. Mackevičiaus 

Boružėlė šešiataškė 

Boružė/ė šešiataškė 

Skrido į padangi,ų kraštą, 
Pražiopsojus įėjimą
Trenkėsi į durų spyną 

La la la Ia la la la 

Nesupratusi kas daros, 
Voro šalmą susiradus
Akinius ji užsidėjo 
Ir į kelią išskubėjo 
La la Ia Ia Ia Ia Ia 

Susiradusi tarpelį, 

Ji pralindo pro plyšelį, 

Voras šalmo neberadęs, 

Daug supykęs ir išbalęs 

Susiradęs rašalinę, 

Sviedė rašalo skardinę! 

Šešiataškė nebespėjus, 
Tupi kitą dėmį įsidėjus„. 

La la la Ia la la Ia 

Gintarė Ragainytė, 

Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
12 skyriaus moksleivė 
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;&CJAUNIMO ZODIS 
Dainos ir šokio mokykloje 

Mano įspūdžiai apie "Seussical the Musical" 

DAIVA PAŠKAUSKAITĖ 
Toronto aukštesniųjų 

lituanistinių kursų 12 skyriaus 
moksleivė 

Aš lankau "Cardinal Carter 
Academy for the Arts" mokyklą 
Toronte. Tai mokykla, kuri spe
cializuojasi meno srityje. Mano 
meno sritis yra dainavimas -
kiekvieną dieną aš turiu choro 
dainavimo klasę bei visas kitas 
klases. Rudenį aš galėjau toliau 
dainuoti mokykloje, ne tik klasė
je, bet ir mūsų spektaklyje, Seus
sical the Musical. Šis kūrinys bu
vo sukurtas pagal autoriaus Dr. 
Seuss pasakas. Dr. Seuss buvo 
vaikų literatūros autorius, kuris 
parašė daug įdomių pasakų vai
kams. Jose yra įvairių keistų ir 
juokingų charakterių. Sis kūrinys 
buvo pilnas charakterių iš Dr. 
Seuss knygų. 

Visa mokykla prisidėjo prie 
šio spektaklio. Trys mokytojai 
buvo pagrindiniai direktoriai, ir 
maždaug dvidešimt kitų mokyto
jų prisidėjo prie aprangos pro
jektavimo, scenos vaizdų, veido 
kosmetikos, bilietų paruošimo ir 
daug kitų darbų. Studentai buvo 
ne tik scenos vaidintojai, bet ir 
tvarkė viską už scenos. Dailės 
meno studentai paruošė origina
lius drabužius ir scenos vaizdus, 
muzikos studentai grojo orkest
re. Kiti prisidėjo techniškais dar
bais, pvz. šviesos, scenos, garso 
tvarkymu. 

Praeitą birželio mėnesį buvo 
perklausos studentams, kurie no
rėjo gauti vaidmenį. Per tą per
klausą aš dainavau ir gavau vaid
menį choro grupėje, Jungle Citi
zens. Aš buvau zebra šitoj grupė
je, bet buvo ir kiti džiunglių žvė
rys, pvz. įvairūs paukščiai, gyvatė, 
šikšnosparnis, antilopės, žirafa, 
tigrai ir liūtai. Kitos choro gru
pės buvo Who Citizens, Cadets, 
Fish, Hunches, Circus Mc Gurkus, 
Hunters ir Whoville Marching 
Band. Pagrindiniai vaidmenys 
buvo Cat in the Hat, JoJo, Horton 
the Elephant, Gertrude McFuzz, 
Mayzie La Bird, Mr. and Mrs. 
Mayor, Sour Kangaroo, General 
Schmitz, Wickersham Brothers, 
Bird Girls, Grinch ir Yertle the 
Turtle. Šie charakteriai yra iš 
įyairių, žinomų Dr. Seuss pasakų. 
Ziūrovai, kurie buvo perskaitę 
visas Dr. Seuss pasakas, gerai su
prato visų charakterių savybes. 

Yra dvi pagrindinės pasakos 

spektaklyje. Čia pateikiama la
bai trumpa santrauka apie pa
grindinius konfliktus. Vienas jų 
yra apie "Horton", kuris yra 
dramblys. Jis suranda dulkelę, 
kurioje gyvena visi "Whos" iš 
"Whoville" miestelio. "Whos" 
yra miniatiūriniai žmogiukai. 
"Horton" problema yra, kad nie
kas kitas negali matyt šios dulke
lės, nes jinai tokia maža ir visi 
galvoja, kad "Horton" yra be
protis. Visi charakteriai nori su
naikinti dulkelę ir per visą pasa
ką "Horton" mėgina įtikinti vi
sus, kad dulkelė yra tikra ir, kad 
žmonės ten gyvena. 

Kita pasaka yra apie vaiką 
"JoJo", kuris gyvena "Whoville". 
Jis turi daug minčių ir lakią vaiz
duotę. "Horton" gali girdėti 
"JoJo" ir štai prasideda jų drau
gystė. "Horton" ir "J oJ o" sutinka 
visus charakterius per fantastiš
kus šokius ir dainas. Kulminacija 
įvyksta, kai "Horton" įrodo, kad 
"JoJo" ir visi "Whos" tikrai eg
zistuoja. Per išgyventus nuoty
kius jie išgelbsti viens kitą nuo 
savo dilemų ir daug išmoksta 
apie save ir pasaulį. 

Repeticijos spektakliui pra
sidėjo rugsėjo mėnesį. Spalio ir 
lapkričio mėnesiais repeticijos 
tęsėsi vis ilgiau ir ilgiau. Kai liko 
dvi savaitės prieš spektaklio pir
mą pasirodymą, aš būdavau mo
kykloj e iki devintos valandos 
kiekvieną vakarą. Buvo privalo
ma dalyvauti repeticijose šešta
dieniais ir sekmadieniais. Paga
liau atėjo laikas ir visi buvome 
pasiruošę pristatyti Seussical the 
Musical. Mes turėjom keturis pa
sirodymus. Pirmas pasirodymas 
buvo 20v05 m. lapkričio 30 d. po 
pietų. Ziūrovai buvo pradinės 
mokyklos mokiniai. Kiti trys pa
sirodymai buvo 2005 m. gruodžio 
1, 2 ir 3 dienomis. Šie pasiro
dymai buvo vakare ir teatras bu
vo pilnas žmonių kiekvieną vaka
rą. Buvo labai smagu pasirodyti 
scenoje žiūrovams ir buvo taip 
nuostabu jausti žiūrovų elektrinę 
energiją. Man buvo gaila, kad 
spektaklio dalyviai galėjo gauti 
tik po penkis bilietus į spektaklį 
savo šeimai. 

Nors užtruko daug laiko pa
siruošti ir mano gyvenimas buvo 
ypatingai užimtas repeticijomis, 
man buvo smagu dalyvauti mo
kyklos spektaklyje. Aš esu įpra
tus dainuoti chore žiūrint į chor
vedį, arba dainuoti pačiai akom-

Daiva su savo zebros apranga 

"Cat in the Hat", kuris buvo 
pranešėjas 

panuojant pianinu ar gitara. Taip 
pat esu įpratus šokti tautinius šo
kius. Per Seussical staiga man 
reikėjo dainuoti ir šokti tuo pačiu 
laiku. Ne tik vienai, bet turėjau 
prisitaikyti prie kitų dainininkų 
ir šokėjų. 

Man buvo naujas reikala
vimas. Vienas didelis skirtumas 
buvo - kitoks kvėpavimas, kad 
galėčiau ne tik dainuoti, bet ir 
šokti. Šokiai buvo džiazo stiliaus. 
Reikėjo giliau kvėpuoti, kad 
neuždusčiau ir kad balsas gir
dėtųsi. Reikėjo atsiminti visus 
žodžius ir šokių žingsnius. Už
truko keleta repeticijų, kol pri
pratau. Vos išmokau vieną šokį, 
sekančią dieną reikėjo naują šokį 
išmokt. Per du mėnesius, man 
reikėjo išmokti septynias dainas 
su pritaikytais šokiais. Prieš pir
mą pasirodymą man labai rūpė
jo, kad nesuspėsim pakankamai 
pasiruošti, bet visi dalyviai dirbo, 
repetavo, bendradarbiavo kartu, 
ir viskas sklandžiai susiderino. 

Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai praeitų metų Kūčių šventėje. Kairėje - belaukiant bendros maldos; dešinėje - Kūčių rengėjai, 12 skyriaus moks
leiviai (iš k.) T. Krakauskas, E. Žabas, Virg. Pečiulytė bando senovinius burtus - kieno ištrauktas šiaudas ilgesnis, gyvenimas sėkmingesnis Ntr. N. Benotienės 
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AtA 
DANUTEI KERŠIENEI, 

ilgametei Anapilio lietuvių sodybos korporacijos dar

buotoj ai, ėjusiai sekretorės ir iždininkės pareigas, 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame 

velionės vyrui ALEKSUI, dukrai LINDAI ir jos vyrui 

bei visiems artimiesiems -

Anapilio lietuvių sodybos korporacijos valdyba 

AtA 

SIGITUI BARŠAUSKUI 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai AUŠRAI, 
dukroms INDREI bei DAIVAI ir KRISTINAI su 
šeimomis, uošviams BRONEI ir JONUI LUKOŠE
VIČIAMS bei visiems artimiesiems-

S.B. Sakalai 
RA. Jonaičiai 

AtA 
DANUTEI KERŠIENEI 

mirus, staigios netekties paliestuosius - vyrą 

ALEKSĄ, dukrą LINDĄ bei kitus šeimos narius ir 
artimuosius - nuoširdžiai užjaučiame -

Laima ir Česlovas Senkevičiai 
Asta ir Linas Sapliai 

PADĖKA 
AtA 

ALGIRDAS TRUMPICKAS 
mirė 2005 m. gruodžio 17 d. 

Nuoširdžiai dėkojame Anapilio parapijos kle

bonui prel. J. Staškevičiui už velionies aplankymą 

koplyčioj ir aukotas Mišias. Nuoširdi padėka kun. V. 

Staškevičiui už palydėjimą į kapines, muz. P. Šurmui 

už muziką koplyčioje, Vasagos chorui "Bočiai", vad. 

A. Ulbino, už giedojimą per Mišias. 

Dėkojame visiems už dalyvavimą, už pareikš

tas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje, už gražias 

gėles, užprašytas Mišias ir aukas našlaičių namams 

Lietuvoje. Esame dėkingi karsto nešėjams, aukų rin

kėjams, p.p. Mačiams už skanius pietus ir ponioms už 

gardžius pyragus. 

Jūsų nuoširdumas liks mūsų širdyse. 

Liūdinti žmona Milda su šeima 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

AtA 

VERONIKAI OTTIENEI 
palikus šį pasaulį, 

netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame sūnų 

ROMĄ su šeima bei visus artimuosius -

KLKM dr-jos Anapilio parapijos skyrius 

SKAUTININKEI 

AtA 
DANUTEI KERŠIENEI 

iškeliavus amžinybėn, jos vyrui ALEKSUI, dukrai 

LINDAI, žentui FRED ir visiems artimiesiems gi

liausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi-

Toronto skautininkių-skautininkų draugovė 

AtA 
SIGITUI BARŠAUSKUI 

amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai, mūsų mielai kolegei AUŠRAI, dukterims -
INDREI, DAIVAI ir KRISTINAI, vaikaičiams bei 
giminėms. 

CA.N.D.L.E. mokytojos -
Nijolė Benotienė Vida Juozaitytė 
Aušra Karkienė Giedra Paulionienė 
Vida Petrašiūnaitė Aldona Šimonėlienė 

AtA 
SIGITUI BARŠAUSKUI 

mirus, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjau
čiame velionies žmoną AUŠRĄ ir jos tėvelius, dukras 
INDRĘ bei DAIVĄ ir KRISTINĄ su šeimomis -

dėdė Kazimieras, pusbrolis Antanas su šeima 
ir Janina Žutautienė iš Lietuvos 

AtA 

DANUTEI KERŠIENEI 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą ALEKSĄ ir dukrą 

LINDĄ su šeima -

KLKM draugijos centro valdyba 

AtA 

SIGITUI BARŠAUSKUI 
iškeliavus į Viešpaties namus, 

liūdesyje likusius - mylimą žmoną AUŠRĄ, dukras 

INDRĘ, DAIVĄ, KRISTINĄ ir jų šeimas, uošvius 

BRONĘ ir JONĄ LUKOŠEVIČIUS, visus gimines 

bei artimuosius - nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime-

Joana ir Česius Kurai Joana ir Jonas Lasiai 

Elena Žulienė Paulius, Rasa Kurai ir šeima 

Virginija, Linas Zubrickai ir šeima 

KLF ŽINIOS 
• Per paskutinį metų ketvirtį 

(spalį-gruodį) Fondui buvo suau
kota $15,087.08. Spalį turėjome 21 
aukotoją su $1,044.35: $116.77 
($100 JAV)- E. Austras; po $100 
- D. Barkauskas-Survila, R. Da
naitis, V. Dargis, O. Skrebūnas; 
$58.39 ($50 JAV) J. Austras; po 
$50 - E. Jurgutis, S. Mitalas, V. 
Priščepionka, V. ir V. Radžius; $40 
- A Gutauskas; po $30 - M. Jo
nynas, J. Valiulis; $29.19 ($25 
JAV) D. MacDonald; po $20 - P. 
Armonas, Z. Čečkauskas, R. Če
ponius, A Danaitis, J. Kandižaus
kas, J. Krištolaitis, M. Lemay. 

Lapkritį 11 aukotojų su $2, 
942.73 suma: $1,500 P. Girnius; 
$477.73 PLIA sąjunga Toronto 
skyrius (užbaigė veiklą ir savo tu
rimą iždą perdavė Fondui); po 
$200 - A Bumbulis, L. Matukas; 
po $100 - L. Baumgard, Lietuvių 
lĮuteronų Išg_,anytojo parapija, A 
Zemaitis, l. Zemaitis; $75 J. Va
laitis; $65 V. Montvilas; $25 kun. 
V. Skilandžiūnas. 

Gruodį sulaukėme 36 auko
tojų su $11,100 aukomis: $2,000 S. 
Petryla; $1,500 TALKA kredito 
kooperatyvas; po $1,000 A Arelis, 
S. Aušrotas, V. Poškaitis; po $500 -
S. Kareckas, J. Margis, J. Nasta
jus, A Simonavičius, V. White
Bumbulis; po $200 - J. Astraus
kas, S. Laimikis; po $150 -A Lau
rinaitis, G. Šernas; po $100 - A 
Daniliauskas, J. Linkunaitis, Lon
dono choras "Pašvaistė", l. Meik
lejohn, F. Mockus, Z. Mockus, A 
Šidlauskas, A Stepaitis, H. Ste
paitis, A Ulbinas; po $50 - C. Ka
valiauskas, S. Kneitas, J. Mališka, 
D. Radzevičienė, T. Šiurna, J. 
Tunner-Ciplijauskas, M. Venskus, 
K. Zanon-Kriaučiūnaitė. Iš tų au
kų $2,094.35 buvo skirti miru
siems prisiminti. Įstojo trys nauji 
nariai. Dar kartą visiems aukoto
jams dėkojame už jų dosnumą, o 
dar norinčius aukoti raginame tai 
netrukus padaryti. 

• Per paskutinį metų ketvirtį 
(spalį-gruodį) KL fondas parėmė 
šias organizacijas: $5,000 Vilniaus 
pedagoginį universitetą A Poš
kaus vardo auditorijai remontuo
ti; $5,000 paskirta KLB-SPV spe
cialiam projektui Lietuvos polici
ninkų kursams; $3,000 - KLB To
ronto apylinkei Kanados lietuvių 
dienų išlaidoms sumažinti; $3,000 
- Londono Šiluvos Marijos parapi
jos remonto darbams; $2,000 - To
ronto jaunimo ansambliui "Ginta
ras", kad dalyvautų konferencijoje 
Tautinis šokis šimtmečio raidoje 
Vilniuje; $1,000 - KLŽS-gai B. 
Stundžios knygos išleidimui pa
remti. (Visos šios aukos jau yra 
paminėtos mūsų metiniame para
mos pranešime). 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



vasario 25, šeštadienį, 6 v.v., 
r-Į7 Anapilio parapijos salėje >'~ 
---~l,, ~~ /--Jr/-

PROGRAMOJE: kapelos "Sūduva" pasirodymas - 6.30 v.v.; 

J. Gurklienės paruošta vakarienė - 7 v.v.; šokiai (DJ muzika) 

Bilietus galima užsisakyti sekmadieniais Anapilio parapijos salėje, 

arba skambinant Romui Janušoniui tel. 905 568-8530. 

Bilieto kaina $30 asmeniui 

Į Kanados kariuomenės Bor
deno stovyklą atvyko mokytis 
Lietuvos karininkai: mokymo 
doktrinų valdybos, doktrinų sky
riaus vadas plk. Olegas N alioto
vas, Alytaus pirminio sveikatos 
priežiūros centro, gydymo gran
dies gydytoja kpt. Nomeda Vit
kauskienė, Karinių oro pajėgų, 
sraigstaparnių eskadrilės Pane
vėžyje grandies vadas kpt. Ri
mantas Lidė, Geležinio Vilko 
Tauragės bataliono būrio vadas 
vyr. ltn. Justinas Šaulys ir Geleži-

RENGĖJAI 

nio Vilko štabo aprūpinimo Pa
nevėžyje kuopos vadas vyr. ltn. 
Darius Paukštė. Karininkai daly
vaus Nepriklausomybės šventės 
Vasario 16-osios minėjime To
ronte. Jų mokslas tęsis iki birže
lio 5 dienos. Tradicinė tautybių 
dienos paroda Camp Borden 
įvyks kovo 9 d. V. Pečiulis 

TŽ redakcija gavo Folmyros 
Gedminienės laišką iš Kauno, 
kuriame sveikinami Zoselė ir 
Petras Jonikai 60-ųjų jų bendro 
gyvenimo metinių proga. 

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

grupę i Lietuvą su prelatu E. Putrimu 
nuo RUGPJŪČIO 3 d. iki 20 d. 
Bilietų išpardavimai keliaujantiems 

vasarą i Lietuvą. 
Dėl išsamesnės informacijos - SKAMBINKITE. 

Taip pat taikome nuolaidą visiems, 
perkantiems kelionių draudimą. 

416 209-7737 (mobilus) 

Tel: 416 249-7710 1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749 

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

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet ~eriausiomis kainomis! 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 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 suALGIU MEDELIU 
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Maloniai kviečiame visus Toronto lietuvių 
visuomenės narius dalyvauti 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIME 
š.m. vasario 12, sekmadienį, 4 v.p.p. 

ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE 
(2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) 

Dalyvaus ir kalbės Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai 

WGAUDAS UŠACKAS 

Meninę programa atliks vaikų ir jaunimo choras "Gintarėliai", 
kaimo kapela "Sūduva" ir Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras". 

Rengia KLB Toronto apylinkės valdyba 

PARAMA 2005 metais grąžino savo nariams 

DAUGIAU KAIP 

Sl,126,000 
Lietuvių kredito kooperatyvo "PARAMA:.' valdyba praneša, 
kad užbaigus 2005 metus geru pelnu, valdyba išmokėjo 
savo nariams: 

• Už investicijas (GIC, terminuotus indėlius) ir santaupas 
išmokėta 35% papildomų palūkanų - $506,000 

• Už asmenines ir nekilnojamo turto paskolas grąžinta 
15% sumokėtų palūkanų - $587,000 

• Už komercines paskolas, grąžinta 5% sumokėtų palūkanų -
$33,000 

Pinigai tiesiogiai pervesti į kasdienines narių sąskaitas 

Audrius Šileika MH Pirmininkas 

PARAMA 

2975 Bloor W. l 1573 Bloor W. l www.parama.ca 

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia Vasario 16-tosios 
minėjimą vasario 16, ketvirtadie
nį, 12 v.d. "Vilnius Manor" III-čio 
aukšto menėje. Meninę programą 
atliks choras "Daina". Bus V. 
Birštono paruošti šilti pietūs. Bi
lietai ($11 asmeniui) gaunami pas 
T. Kobelskienę, 416 760-8003 arba 
S. Kuzmicką 416 769-1351. Inf. 

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

Iš anksto dėkingi -
TŽ leidėjai 

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„ 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

EUROPEAN MONUMENT. INC. 
.&. Trečios kartos paminklų statytojai. 
.&. Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje . 
.&. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių . 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Užbaigėme maldų už krikš
čionių vienybę savaitę melsda
miesi, kad visi krikščionys susi
jungtų Kristuje ir burt9si apie 
žemėje Jo palikto tarno Sv. Petro 
įpėdinį. 

• Sausio 25, trečiadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės pa
laidota a.a. Veronika Ottienė, 94 
m. amžiaus. 

• Sausio 28. šeštadienį, mirė 
a.a. Nora Kulpavičienė, 82 m. 
amžiaus, ilgametė KLKM dr-jos 
leisto žurnalo Moteris redaktorė. 
Laidotuvių Mišios sausio 31, ant
radienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje. 

• Vasario 3 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lie
tuvos kankinių šventovėje Mišios 
bus ir yakare 7 valandą, o po Mi
šių -VSventoji valanda prie išsta
tyto Svenčiausiojo. 

• Anapilio knygyne galima 
dar įsigyti filmaplokštę (DVD) 
Vienui vieni, Algirdo Kyno garsa
plokštę (CD) Arijos ir dainos ir 
įvairiam progom tinkamų sveiki
nimo atvirukų. 

• Mišios vasario 5, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Rūtą Vaš
kevičiūtę-Stankienę; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje vasario 5, sekma
dienį, 2 v.p.p. už a.a. Rūtą Vaške
vičiūtę-Stankienę; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje vasario 4, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Eleną 
Gailevičiūtę. 

"Angeliukų" chorui $20 pa
aukojo A. Augaitienė. 

KLB Toronto apylinkės val
dyba prašo organizacijas prisidėti 
prie Vasario 16-osios minėjimo 
vaišių pyragais bei saldumynais. 
Minėjimas įvyks vasario 12 d. 
Apie šitokį prisidėjimą prašoma 
pranešti Daivai Botyrienei iki va
sario 6 d. (tel. 289 259-4690). Iš 
anksto dėkoja minėjimo rengė
jai. D.B. 

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. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas elek
troniniu paštu -

tevzib@pathcom.com 

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 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo parapi
jos jaunimo choras, vad. D. Vis
kontienės, D. Radtkės ir sol. A. 
Puodžiūnienės-Pakalniškytės. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Penktadienį 7 v.v. bus Mišios ir 
Šv. Valanda su palaiminimu, o 
šeštadienį Gyvojo rožinio dr-jos 
nariai 10.30 v.r. kalbės Rožinį ir 
11 v.r. dalyvaus Mišiose. Jų ilga
metis kapelionas yra kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM. 

•Parapijos metines rekolek
cijas ves prel. Vytautas Vaičiūnas, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakulteto dekanas, ba
landžio 6-9 d.d. Metinių rekolek
cijų vedėją visom lietuvių parapi
jom ir misijom parūpina Kanados 
lietuvių kunigų vienybės valdyba, 
kurią šiuo metu sudaro: pirm. 
kun. V. Staškevičius, ižd. kun. 
Audrius Šarka, OFM, ir sekr. 
kun. Arūnas Brazauskas, OFM. 

• Tradicinė "Sriubos vakaro
nė" įvyks š.m. vasario 26 d., 4 
v.p.p. parapijos salėje. Dalyvaus 
ir kalbės Kauno "Caritas" varg
šų maitinimo virtuvės ilgametė 
vedėja Onutė Virbašiūtė. Bilie
tus šiam renginiui galima įsigyti 
sekmadieniais parapijos salėj po 
Mišių, arba užsisakyti pas Algį 
Nausėdą, 416-231-1423. Bilieto 
kaina $25. 

• Sausio 31 d. palaidota a.a. 
Irena Lukoševičienė, 81 m. 
Paliko vyrą Petrą, dukras Rasą 
Kurienę ir Iną Sungailienę su 
šeimomis. Lietuvoj mirė: a.a. 
Kazimieras Šorys, Virginijos 
Ruškienės brolis ir a.a. Adelė 
Styrienė, Petro Styros brolienė; 
Urugvajuj mirė a.a. dr. Alfredas 
Stanevičius, Birutės Čepaitienės 
pusbrolis. 

• Parapijos tarybos religinė 
sekcija rūpinasi skaitovais, kurie 
skaito Mišių metu skaitinius. Mi
rus a.a. Danutei Keršienei, ieško
ma skaitovo/ės sekmadienio 8 v.r. 
Mišiom. Galintys tai atlikti pra
šomi skambinti sekcijos pirmi
ninkei A. Ambrozaitienei, 416-
236-7589. 

• Norintys, kad metų pabai
goje būtų išduodamas pakvitavi
mas už visas aukas parapijai, 
Mišiom, bet kokiai labdarai, vie
nuolynui ir t.t., turi aukoti vokeli
uose, kad būtų žinoma aukotojo 
suma. Per metus suaukota suma 
yra atleidžiama nuo valdžios 
mokesčių. Vasario mėnesįjau bus 
paruošti praeitų metų aukų pa
kvitavimai visiems aukotojams, 
kurie aukojo vokeliuose. Kas 
vokelių neturi, gali juos gauti 
paskambinus į parapijos raštinę 
416-533-0621. 

• Mišios sekmadienį, vasario 
5: 8 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 9 v.r. už a.a. Genovaitę 
Sodonienę; 10.45 v.r. už a.a. Vin
cą Beresnevičių, už a.a. Alfredą 
Stulginską - 10 metinės, už a.a. 
Kazį ir Petrą Kareckus; 12.15 v.d. 
už a.a. kun. Juozą Jakštį. 

A.a. Dalios Sondienės atmi
nimui Toronto Maironio mokyklai 
aukojo: $180 - S. Barškėtis; po 
$50 - Mary Anne Kušlikis, T.D. 
Chornomaz, AI Pace (Pacevičius ), 
V.T. Sičiūnai ir R.G. Paulionis; $30 
- D.R. Voras; po $20 -A. Šimo
nėlienė, L.E. Taylor, V. Kulnys, 
S.V. Piečaičiai, D. Vaidilienė, J. 
Gustainis, E. Pamataitis, A. Als
bergas, R.L. Grybas, J. Gačionie
nė, R. Trumpa ir M. Tamulaitienė; 
po $10 - L. Murauskienė ir Pet
rauskas. Visiems nuoširdžiai dėko
ja Toronto Maironio mokyklos va
dovybė. 

Lietuvių Namų žinios 
• Sausio 29 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 192 sve
čiai. 

• Labdaros valdybos posėdis 
- vasario 22 d., 7 v.v. Slaugos na
muose, o Lietuvių Namų valdy
bos - vasario 27 d., 7 v.v. LN sek
lyčioje. 

• 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 
Edmundas Kučinskas. Dėl 
platesnės informacijos skambinti 
tel. 416 892-4323. 

• Sausio 29 d. įvyko LN Kul
tūros komisijos metinis susirinki
mas. Dalyvavo 22 nariai. Išrinkta 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. V. Kulnys, vicepirm. G. Bi
įūnienė ir R. Snowden, sekr. S. 
Skėma, ižd. A. Kynas, reviz. A. 
Zablockas ir R. Bekedenė. 2005 
m. surengtos 2 paskaitos, 1 minė
jimas, 5 filmų rodymai, 1 knygos 
sutiktuvės, 2 meno parodos. Pla
čiau buvo aptartos veiklos gali
mybės, Naujųjų metų sutikimas, 
LN metinis balius ir kt. Susirinki
me dalyvavo LN vicepirmininkas 
R. Sonda, ižd. A. Aisbergas ir A. 
Malinauskas. 

• LN Kultūros k-ja turi įvai
raus žanro vaizdajuosčių, kurias 
platina S. Škėma, tel. 416 762-
8646. 

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Jauki aplin
ka, geras aptarnavimas, veikia 
baras. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. L. 

Vyšniausko atminimui (VII mir
ties metinės) žmona G. Vyš
niauskienė aukojo $100; a.a. M. 
Plikat atminimui $40 aukojo R. 
Spurier ($20) ir A. Speckbauer 
($20). Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems už aukas, kurios 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W, Toronto, ON 
M6P 1A6. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, vasario 5 

pamaldos 9.30 v. ryto. 
• Sekmadienį, vasario 12 d. 

pamaldos su Šv. Komunija 11.15 
v. ryto. Pamaldose paminėsi
meVasario 16-tąją. Po pamaldų 
įvyks konfirmantų pamoka. 

• Parapijos metinis visuoti
nis susirinkimas įvyks vasario 26 
d. po pamaldų Lietuvių Namų 
patalpose. 

• 'Ifadicinis mažlietuvių "Šiu
pinys" įvyks vasario 28, antra
dienį, 7 v.v. Toronto Lietuvių Na
muose. 

Maironio mokyklos žinios 
• Mokiniai ir mokytojai reiš

kia gilią užuojautą Inai Sungailie
nei bei jos artimiesiems, netekus 
mamytės, a.a. Irenos Lukoševi
čienės. 

• Daivai ir Romui Pute
riams, nufotografavusiems kiek
vieną klasę metraščiui, nuošir
džiai dėkojame. 

• Vasario 4 - Tėvų diena. 
Maloniai kviečiame visus aplan
kyti savo vaikų klasės mokytojus, 
su jais pasikalbėti ir atsiimti mo
kinių pažymėjimus. Taip pat tą 
dieną posėdžiaus tėvų komiteto 
nariai. 

• Dėkojame A. Laurinaičiui 
ir Vidai Stane\jčienei už padova
notas knygas. Zivilė 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Montrealio vyskupijos ku
rija paskyrė Bronių Niedvarą 
Aušros Vartų parapijos komite
to pirmininku nuo 2005 m. lap
kričio 1 d. 

Vasario 16-toji bus minima 
Aušros Vartų parapijoje vasario 
19 d. Pagrindinis paskaitininkas 
- kleb. kun. V. Gedvainis. Prog
ramą atliks Jungtinis Montrea
lio lietuvių choras, vad. muz. A. 
Stankevičiaus. 

Į St. Jean sur Richelieu ka
riuomenės bazę studijuoti anglų 
kalbos atvyko jaunesnysis pus
karininkis Gediminas Indrašius, 
kpt. Valdas Lopšaitis ir vyr.ltn. 
Irmantas Mickevičius. Prancūzų 
kalbą gilins plk.ltn. Jurij Parfen
čik ir civilis Vaidas Augūnas, 
tarptautinių ryšių departamento 
antrojo tarptautinio bendradar
biavimo skyriaus vedėjas. 

A.a. Sigito Baršausko atmi
nimui Stasė Baršauskienė ir 
sūnūs su šeimomis Vaiko tėviškės 
namams aukojo $100. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Montrealio Šv. Kazimiero 

parapijos 100-čio komitetas dė
koj a prel. Edmundui Putrimui, 
kad sutiko būti rengimo komite
to garbės pirmininku. Taip pat 
sutiko Msgr. Andre Desroches 
ir Msgr. Michel Parent, naujas 
Montrealio vyskupo vikaras et
ninių grupių reikalams. Penkta
dienį, sausio 27 100-čio komite
tas posėdžiavo su prel. E. Putri
mu ir klebonu kun. A. Volskiu. 

Šeštadienį, sausio 28 Ota
voje mirė buvusi parapijietė a.a. 
Elizabeth Ruzgaitytė-Moore, 54 
metų. Liūdi vyras Had, 2 duk
ros, sūnus, mama Wendy ir se
suo Diane. 

Montrealio dienraštis The 
Gazette ketvirtadienį, sausio 26 
Arts & Life skyriuje pirmajame 
puslapyje rašė (net su didele 
nuotrauka) apie roko muzikan
tus "Lo and the Magnetics". 
Gitaristas Chris Raz (Rašytinis) 
yra lietuvis, mūsų parapijietės 
Albinos Rašytinienės vaikaitis. 

V.L. 

Prel. Edmundas Putrimas, Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 
100-čio komiteto garbės pirmininkas, su parapijos taryba ir 100-
čio rengimo komitetu penktadienį š.m. sausio 27. Sėdi iš k.: Alice 
Skrupskytė, Joana Adamonytė, prel. E. Putrimas, klebonas kun. 
Aloyzas Volskis, Peter Laurinaitis; stovi iš k.: Linda Visockis-Poole, 
Guy Zenaitis, Nijolė Šukienė, Vida Lietuvninkaitė, Leo Šimonėlis 

Ntr. G. Zenaičio 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E., SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

1EL: 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 


