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Didžiąją dieną švenčiant 
Vasario 16-oji- tai injekcija kiekvieno tėvynę mylinčio lie

tuvio širdin, kad išsilaikytų tautinė gyvybė, kad Lietuva nebū
tų vien tik žodis, prisiminimas ar tema istorikams, literatams, 
paskaitininkams. Tautinė gyvybė yra kažkas daugiau. 

J OS labiausiai reikėjo, kai savanoriai kūrėjai pasiryžo tau
tą išvesti į laisvės šviesą, nematytą, nežinomą, viliojančią 
ir gąsdinančią. Ir padarė, ir išvedė, gyvybių aukomis pa

tvirtino, kad nepriklausomybės paskelbimo aktas netaptų vien 
tik muziejiniu rodiniu, o aiškiu kelrodžiu, būtent - kas nutarta 
ir pasirašyta, turi būti ir padaryta. Todėl minėdami ir švęsdami 
Vasario 16-ąją, turėtume lygiai vienodai pagerbti ir nepriklau
somybės paskelbėjus, ir ją kraujo kaina įtvirtinusius krašto 
gynėjus, kad šventė taptų daugiau pilnavidurė, kad ji vis pri
mintų, jog idėja ir ryžtas, veiksmas ir auka yra būtinas derinys 
dideliems užmojams įgyvendinti. Tai neturėtų būti pamiršta nė 
taikos metais. To derinio pavyzdys turėtų iškilti kaip koks tvir
tovės bokštas, nuo kurio nuolat reikėtų dairytis į visas puses, 
kad taika neužmigdytų, nes ji niekada nėra buvusi ramesnio 
gyvenimo užtikrintoja. Reikia budėti ir būti viskam pasiruo
šus. O svarbiausia reikia išmokti, kaip taikos metu gyventi. 
Laisvas ir ramus gyvenimas natūraliai žmones grupuoja pagal 
jų įsitikinimus ir siekius. Visi stengiasi kurti savo ekonominę 
gerovę, rūpinasi visokeriopa buitimi. Tai normalu. Tačiau per 
didelis dėmesys ir laiko skyrimas vien tik tam iššaukia net ašt
rias tarpusavio varžybas, smulkesnes ir stambesnes kovas, o tai 
kartais žmones supriešina, suskaldo, ardo tautos vienybę. Ge
rai dar, kad pavojui ištikus, visi krūvon susibėga ginti bendrųjų 
reikalų ar net laisvės. Bet per stipriai ir per smulkiai susiskal
džiusiems tai padaryti dažnai nelengva. Užtat bet kaip grupuo
jantis - politiniais ar kitais tikslais - nevalia būtų užmiršti, kad 
svarbi yra ir tautinė vienybė. O jai išlaikyti taipgi reikia tam 
tikrų užduočių bei paskatinimų, sistemos ir nuoseklumo, 
susipratusių šeimų ir patriotinių mokyklų. 

K AIP gyvenimo slinktis rodo, šiandien tautinės vienybės 
klausimas toli gražu nebe pirmaeilis. Visokių kitų sam
plaikų organizavimo gal net daugiau negu reikėtų. 

Tautinė savimonė geriausiu atveju darosi lyg koks priedas prie 
viso kito. O atviriau skatinama kai kam jau vaidenasi kaip koks 
pavojingas nacionalizmas, arba kažko diskriminacija. Kartais 
susidaro įspūdis, kad globalizmo ar kosmopolitizmo idėjomis 
bandoma užkaišioti spragas žmonių mąstysenoįe, nes žmogus, 
kaip bebūtų, nėra vien tik materijos vergas. Zinoma, ne vi
siems tos naujos idėjos priimtinos, ne visi nori pasivadinti kaž
kokiais "pasaulio piliečiais", o apie ką kitą per mažai girdint, 
įsispraudžia negatyvi tuštuma, išjungiamas mąstymas apie ver
tybes ir lieka vadinamoji vartotojiška gyvensena, tai yra pilkoji 
kasdienybė, tevertinanti tai, ką turime ir ką gauname. Mums, 
lietuviams, rūpi Lietuva. Daug džiaugsmo atnešė Kovo 11-oji, 
bet per 15 nepriklausomybės metų pasidriekė ir nemažai nusi
vylimų. Kai kas pradėjo įžiūrėti kažkokį nevykusį LTSR tęsinį, 
tik be okupacinės kariuomenės, bet dar su KGB agentais. Ne 
vienas pasigedo stipresnio ir aiškiai organizuoto tautinio auk
lėjimo mokyklose, atkaklaus pilietiškumo diegimo. Jei taip 
yra, kas ką dėl to gali kaltinti ar girti? Visi mato, kad senoji 
nomenklatūra dar vaidina didelį vaidmenį, o tautos kamieno 
naujos atžalos dar žemaūgės. Tačiau jos auga ir stiprėja. Pat
riotinėmis temomis skleidžiami daugelio moksleivių rašiniai 
aiškiai rodo tautinės savimonės raišką. Nėra abejonės, kad 
viso šito ištakų reikėtų ieškoti tose šeimose ir mokyklose, ku
riose dirba iš esmės savo tėvynę mylintys auklėtojai. Belieka 
džiaugtis, kad Vasario 16-osios įkvėpta tautinė gyvybė laikosi. 
Gal tėvynę mylėti ir nėra lengva, kai joje daug ko trūksta, kai 
ji nepanaši į išsvajotą šalį. Bet jos nemylėti būtų tas pats, kas 
IJemylėti savo motinos vien dėl to, kad ji va!Jššė ir neturtinga. 
Sitaip žemai pulti gali tik nedoras žmogus. C.S. 
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Kad vaikai prisimintų ... 
Pasitinkant Vasario 16-ąją 

DANGUOLĖ LELIENĖ 

Lietuvos Aukštaitijaje, va
žiuojant iš Panevėžio į Siaulius 
ir ties Radviliškiu pasukus Pak
ruojo link bei pavažiavus keletą 
kilometrų, mus "pasitiktų" ke
liašim tametis, apie 1.5 metro 
skersmens, ąžuolas, lyg praneš
damas, kad esame Aukštelkų 
kaime. Mažai kalvotais kaimo 
laukais vinguriuoja Vėzgės 
upelis, čia telkšo ir 3 hektarų 
dirbtinis vandens telkinys. Apie 
800 darbščių kaimo gyventojų, 
mokykla, pora parduotuvių, 
1990-aisiais atstatytas (1951 m. 
sovietų valdžia buvo nugriovu
si) Lietuvos nepriklausomybės 
10-mečio paminklas - visa tai 
kaimas, rodos, niekuo neišsiski
riantis iš kitų Lietuvos kaimų, 
kaimelių ... 

~ačiau tik iš pirmo žvilgs
nio. Sis kaimas mena sunkius 
pokario laikus. Aukštelkų kai
mo ir apylinkių žemė "sugėrė" 
nemažai kraujo, pralieto nely-

gioje kovoje su sovietine armija 
ir vietos saugumiečiais. Čia, ko
vodami už Lietuvos nepriklau
somybę," žuvo Prisikėlimo apy
gardos Zaliosios rinktinės par
tizanai. 

Šioms aukoms atminti 
Aukštelkuose buvo pastatytas 
dar vienas paminklas, o 2005 m. 
rugpjūčio 20 d. susirinkę aukš
telkiečiai gedėjo, minėdami žu
vusiųjų vardus, kunigas šventi
no paminklą, giedojo Radviliš
kio tremtinių choras. Šia proga 
vietos gyventojas Stanislovas 
Gavėnas perskaitė sukurtą ei
lėraštį Prie paminklo. Tarp gau
sybės aukštelkiečių ir aplinki
nių kaimų gyventojų, čia buvo ir 
šių iškilmių aktyvi organizatorė 
-Aukštelkų seniūnė Alma Ku
bilinskienė, kaimo Šaulių są
jungos nariai, Laisvės kovos są
jūdžio atstovai, žuvusiųjų gimi
nės ir vienintelis praeities kovų 
dalyvis, pažinęs visus žuvusiuo
sius, - Leonas Čelutka. 

Už Tėvynę žuvę Aukštelkų 
ir aplinkinių kaimų partizanai: 
Stasys Banilis -Smidras, g. 1917 
m.; Jonas Bulzgis - Klevas, g. 
1919 m.; Janina Kižauskaitė -
Nijolė, g. 1925 m.; Antanas Ki
žauskas - Komintemas, g. 1920 
m.; Bronius Kižauskas -Kotas, 
g. 1922 m.; Aleksandras Šliurpa 
- Gruodis, g.1917 m.; Juozas 
Šulskis - Puškinas, g. 1919 m.; 
trys broliai Godeliai - Antanas, 
Kazys ir Dominikas; Vladas 
Masiulis - Kerpė, g.1916 m.; 
Anicetas Misius - Dragūnas, g. 
1924 m.; Zigmantas Plungė -
Šarkis, g.1924 m.; Aleksandras 
Šimskis - Balandis; Albertas 
Bemotas - Maitikis, g. 1924 m.; 
Klemensas J araminas - Špokas, 
g. 1921 m.; Vladas Pranskevi
čius - Tigras; Antanas Stankus -
Žlėga, g. 1915 m.; Bernardas 
Daubaras - Uosis, g. 1922 m.; 

Nukeltai 2-tą psl. 
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~ RELIGlrulAMf GYYf NU\E 
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos pirmininkas Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevi
čius kalbėjo seime Sausio 13-
tosios proga. Jis priminė Sau
sio 13-tosios gynėjų vertybes, 
teigdamas, jog dabar išvyks
tantys iš Lietuvos nesijaučia 
gerbiami, pasigenda teisingu
mo. Prieš 15 metų visi tikėjo, 
kad laisvoje Lietuvoje užaugs 
laisvi ir atsakingi žmonės, 
tačiau jie taip negalėjo užaug
ti, nes iš mokyklų buvo išgui
tas patriotinis ugdymas. Jo 
nuomone, visuomenės infor
mavimo priemonėmis geriau
siai pasinaudoja populistinės 
politikos vykdytojai. Dori lie
tuviai vis tiek myli Tėvynę, 
"nes Tėvynė yra ne sukčiai, ne 
populistai, ne garbinantieji 
pinigus ir Ralaidą gyvenimą", 
sakė jis. "Svietimas, o ypač 
jaunimo ugdymas, turi tapti 
pagrindinis Lietuvos priorite
tas" , nes šviesus ir doras lie
tuvis neskubės palikti Tėvynę 
neturintiems moralinio supra
timo. Minint Sausio 13-ąją 
reikia ne tiek kalbėti apie 
Tėvynės meilę, kiek mąstyti, 
kaip padėti Lietuvos kaimui, 
kaip sustabdyti alkoholio ir 
kvaišalų upes, skandinančias 
jaunąją Lietuvą, kaip stiprinti 
lietuvišką šeimą. 

Viešpaties Apsireiškimo 
- Trijų Karalių iškilmė buvo 
švenčiama sausio 8 d. Vilniaus 
Gailestingumo šventovėje. 
Svečiai ir tikintieji buvo kvie
čiami maldoje prisiminti Vieš
paties veikimą jų gyvenime. 
Iškilmingas Mišias aukoj o 
kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. Savo pamoksle jis aiš
kino, kad Viešpaties Apsireiš
kimas yra tikėjimo šventė, o 
tikėjimas - tai Dievo dovana. 

Šeštoji Šiaulių vyskupijos 
šeimų šventė įvxko sausio 8 d. 
Mišias aukojo Siaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis, per 
pamokslą kalbėjęs "apie šei
mas, kuriomis Dievas taip pa
sitiki, kad leidžia joms daly
vauti pasaulio kūrimo darbe". 
Po Mišių vyko iškilminga eise
na iš katedros į kino ir kultū
ros centrą "Saulė", kur vyko 
šventinė programa "Sutaiky
kite žmones su gyvybe". Meni
nėj e programoje dalyvavo 
įvairūs ansambliai - religinės 
muzikos, jaunimo ir vaikų 
chorai, šokio grupės, dramos 
teatras. Atskira programa bu
vo parengta mažiausiems 
šventės dalyviams. Svečias iš 

Vilniaus, teologijos licencia
tas kun. Ričardas Doveika 
kalbėjo apie susitaijcymą su 
gyvybe. Seimo narė, Seimas ir 
vaiko reikalų komisijos pirmi
ninkė Rima Baškienė sakė, 
jog visiems reikia dirbti kartu, 
kad krikščioniškosios vertybės 
sugrįžtų į šeimas, kad šeima 
taptų vertybe, kad pareiga ir 
atsakomybė būtų supranta
mos pačia giliausia prasme. 

Kaišiadorių vyskupas 
Juozas Matulaitis gruodžio 
14-19 d.d. su delegacija lankė
si Vokietijoje, Oldenburgo 
krašte. Viešnagės tikslas buvo 
susipažinti su prevencinėmis 
programomis jaunimui ir su
augusiems. Svečiai aplankė 
Alhorno kliniką, kurioje nuo 
alkoholizmo bei kitų priklau
somybių gydomi 14-25 metų 
jaunuoliai. Bendradarbiau
jant su Friesoythe parapijos 
bei dekanato Caritas nuspręs
ta parengti ir įvykdyti bendrą 
projektą kuriant savitarpio 
pagalbos grupes Kaišiadorių 
vyskupijoje, aptartos projekto 
detalės ir pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis. Viešna
gės metu pasveikintas Kaišia
dorių vyskupijos Caritas rė
mėjas monsinjoras Alfonsas 
Bokernas, gruodžio 18 d. 
šventęs auksinį kunigystės 
jubiliejų. 

Birštono sakralinio mu
ziejaus penkmetis buvo at
švęstas sausio 4 d. Renginyje 
dalyvavo Kaišiadorių vysku
pas J. Matulaitis, vyskupijos 
generalvikaras kun teol. dr. A. 
Jurevičius bei kiti dvasiškiai 
bei pareigūnai. Muziejus buvo 
įsteigtas senosios klebonijos 
pastate, kuriame yra gyvenę 
iškilūs Kaišiadorių vyskupijos 
dvasininkai - iš tremties grįžęs 
vysk. Teofilius Matulionis, ten 
įšventinęs kan. V. Sladkevičių. 
Jiems yra įrengtos memoriali
nės parodos. Salia jų, muzie
juje yra rodoma sakralinė ta
pyba, liturginės tekstilės pa
vyzdžiai, gražiausi Kaišiado
rių vyskupijos liturginiai indai. 
Apžiūrėję parodą, šventės da
lyviai kultūros centre klausėsi 
muziejininkės R. Zajančkaus
kienės pranešimo apie muzie
jaus veiklą. Šventės dalyviams 
buvo išdalintas Birštono mu
ziejaus vadovas, kurį padėjo 
penkmečio proga išleisti 
Olandijos fondai Vidurio ir 
Rytų Europai remti, Birštono 
savivaldybė. Styginių ansamb
lis Collegium atliko meninę 
programą. 

Ambasadoriaus atsiminimai 
Varšuvos savaitinis žurna

las Polityka š.m. sausio 14 d. 
laidoje išspausdino buv. Len
kijos ambasadoriaus Lietuvai 
J. Widacki'o straipsnį apie lie
tuvių-lenkų santykius pokario 
Lietuvos tautinio atgimimo 
metais. J. Widacki 1992-1996 
m. ambasadoriavo Lietuvoje 
ir su Lietuvos to meto proble
momis yra gerai susipažinęs. 
J.W rašo: 

"Lietuvos atgimimas iš 
dalies buvo priešlenkiško po
būdžio. Žymi dalis to meto 
Lietuvos politinio elito ir taip 
pat visuomenės dalis, pabudu
si iš sovietmečio letargo grįžo 
prie savo trisdešimtų metų po
litinės galvosenos. Lenkija 
jiems rodėsi kaip pavojingas 
priešas, kuris, kas žino, ar ne
panorės siekti Vilniaus ir jo 
krašto. Tas įtarinėjimas buvo 
stiprinamas nelemtais bei atvi
rai priešiškais Lietuvai lenkų 
visuomenės vadovų veiksmais, 
kurie iš Lenkijos buvo remia
mi moraliai ir dar svarbiau -
materialiai. Tai jie leido lenkų 
laikraštį Ojczyzna, kuriame in
formavo, kad laikraštis yra Jei-

Taip atrodė "Baltijos kelias" nuo Vilniaus iki Talino. Dalyvavo 
du milijonai baltiečių. Nuotrauka iš lenkų žurnalo Polity"ka, 
2006 m. l nr. 

džiamas be Lietuvos valdžios 
žinios, bet su Maskvos sovie
tiškos valdžios sutikimu. Jo 
skiltyse po 1991 m. sausio 13 
d. įvykių (beginklių žmonių 
prie TV bokšto žudynių) pasi
rodė padėka OMONO dali
niams. Taip pat buvo dedamos 
pastangos, kad Vilniuje būtų 
duota lenkams autonomija su 
herbu, vėliava ir himnu, tuo 
pažeidžiant Lietuvos valstybės 
vieningumą. 

Netrukus po prie TV 

bokšto įvykusių žudynių 1991 
m. vasario mėn. į referendu
mo klausimą: "Ar pasisakai už 
nepriklausomą, demokratinę 
Lietuvos respubliką", Vilniaus 
rajone, kuriame gyvena apie 
70% lenkų, "taip" pasisakė 
vos 15% gyventojų. Šalčininkų 
rajone, kur lenkai sudaro arti 
90% gyventojų, "taip" pasisa
kė vos 13%. Abiejuose rajo
nuose balsuotojų nuošimtis vi
soje Lietuvoje buvo mažiau
sias". J.B. 

Kad vaikai prisimintų ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Antanas Samuolis - Druteika, g. 1911 m.; Alfonsas 
Simansonas - Karpis, g. 1929 m.; Vincas Tarbūnas - Da
gys, g. 1913 m.; Steponas Vaišvila - Uodas, g. 1919 m.; 
Alfonsas Mikšys - Laisvūnas, g. 1919 m.; Vaclovas Mik
šys -Audrūnas. 

Kai kurių iš jų nei gimimo data, nei vieta nežinomi, 
o daugumos iš jų nežinoma ir palaidojimo vieta. Jie ko
vodami žuvo 1944-1951 metais. Senieji aukštelkiečiai 
mena sovietinių saugumiečių, išniekinusių net žuvusiųjų 
palaikus, beširdiškumą. Pirmoji akmenyje iškalta Stasio 
Banilio (Smidro slapyvardžiu) pavardė, gimusio 1917 m. 
ir žuvusio 1949 m. priešų apsuptyje - nespėjus pabėgti iš 
degančios daržinės. Toronte gyvena jo brolis Jonas 
Banilis. Neramiais 1940-aisiais jų tėvai su trimis vaikais 
pasitraukė į Vakarus. Lietuvoje liko sūnus Stasys, nuo 
1944 m. iki žūties kovojęs Radviliškio raj. Žaliosios 
rinktinės partizanų gretose, ir duktė Bronė Banilytė-Mekienė, kuri, dėl brolio dalyvavimo partizanų 
veikloje, 1949 m. su šeima buvo ištremta į Sibirą ... 

Bronės Banilytės-Mekienės sūnus Viktoras Mekas, prisimindamas liūdną savo mamos ir tėčio 
dalią, vaikystės metus Sibire, paprašė parašyti šį rašinį. Jis didžiuojasi savo kraštiečių, prisimenančių 

ir gerbiančių žuvusius didvyrius, veikla. Dabar, gyvendamas Toronte, Viktoras ir čia surado jautrių 
bendraminčių žmonių. Jis kartu su Toronto vyrų choru "Aras" dainuoja partizanų ir tremtinių 
dainas. Viktoras džiaugiasi, kad torontietis Vytautas Siminkevičius rašo partizanines dainas, kurių 
dvi (Už ką Lietuviai tiek kentėjo ir Mūsų šaknys - Lietuva) yra išspausdinęs Tremtinio laikraštis Lie
tuvoje, o tremtinių chorai ruošiasi jas dainuoti. Viktoras Mekas sako, kad visa tai yra dalis mūsų, 
lietuvių, istorijos, kurią turime prisiminti ir dorais darbais ją kurti. Nes ją skaitys ateities kartos ... 

PRIE 
Kur Jūsų ilsis palaikai, 
Bevardžiai miško broliai? 
Ar prisimins vaikų vaikai, 
Kaip žuvo jų senoliai? 

Bevardžių didvyrių nebūna: 

Vardus paminklai mena. 
Į akmenį įrašėm šiandien 

PAMINKLO 
Pakirto kulka rusiška klastinga 
Iš išgamos lietuvio rankų -
Naikino Jus iš pasalų 
Be tankų ir patrankų. 

Mes vardą Stasio, Jono, Vlado ir A ntano„. 

Akis užmerkė ne mama ... 
Laukų gėlelė rugi,aveidė, 

Mėnulio švietė gal delčia. 
Gal vyšnios žiedus skleidė. 

Jie gimė, augo ir gyveno, 
Takus vaikystės mynė, 

Kol pašaukė nuo priešų gi,nti 
Brangioji Lietuva Tėvynė. 

Nelygią kovą jie kovojo. 
Sunki ji buvo - žūtbūtinė. 

Nebuvo niekur trauktis jiems, 
Už nugaros juk pavergta gimtinė! 

O Jūs net mirdami tikėjot, 
Kad kažkada pakils Tėvynė, 
Vardus istorija kartos, 
Paminkluos būsite atgi,mę. 

Į atmintį kartoms įliekim 
Tauta aukų kiek kovai skyrė. 

Sugėrus prakaitą ir kraują, 

Kl,estėki amžinai, brangi, Tėvynei 

STANISWVAS GAVĖNAS, Aukštelkai, 2005.VIIl.20 



Nuostabus artimo meilės atvejis 
Rimanto Stankevičiaus knygelė apie Vilniaus geto 

žydus gelbėjusią Oną Šimaitę 
GEDIMINAS KURPIS 

Neseniai gavau Rimanto 
Stankevičiaus knygelę Gyvenusi 
tautos himno dvasia ir pasiūly
mą ją pristatyti TŽ skaityto
jams. Mielai sutikau tai padary
ti, nes man visada malonu kal
bėti ir skaityti apie lietuvių kil
nius darbus, pasiaukojimą ir ar
timo meilę. Onos Šimaitės as
menyje tų dorybių būta apsčiai, 
dar priedo - meilės knygai, me
nui ir muzikai. 

Truputis biografijos 
Pirmiausia mane domino, 

kur slypi Onos Šimaitės artimo 
meilės šaknys, todėl ankstyvą
sias biografijos žinias knygelėje 
truputį papildžiau iš vienos in
terneto "Yahoo paieškos" lietu
viškos svetainės (Nijolė Šulgie
nė, 2004).v 

Ona Simaitė gimė 1894 m. 
sausio 6 d. Akmenėje. Tėvams 
išsikėlus darbo ieškoti į Rygą, ji 
ten lankė pradžios mokyklą ir 
gimnaziją. I Pasaulinio karo 
metu šeima atsidūrė Rusijoje. 
Maskvoje Ona dirbo įvairius 
darbus ir mokėsi. Lankė peda
goginius ir defektologijos kur
sus, Maskvos universiteto Tei
sės fakultete klausė įdomių 
profesorių paskaitų. Mėgo teat
rą, baletą, poeziją, lankydavosi 
meno galerijose. Didelę įtaką 
jai ankstyvoje jaunystėje turėjo 
jos liberalus, plačių pažiūrų 
senelis, žvejas Daujotas. Daug 
bendravęs su žydais, jis ją mokė 
žydus vertinti objektyviai, o ne 
fanatiškai laikytis iškreiptos vi
zijos ir antisemitizmo. 

Iš Maskvos į Lietuvą Ona 
Šimaitė grižo 1922 metais su 
vieninteliu turtu - maišu pa
mėgtųjų knygų. Kaune praleido 
18 metų dirbdama įvairius dar
bus, džiaugdamasi meno ir 
kūrybos pasauliu. 1940 metais, 
kaip mokančią užsienio kalbų 
(rusų, vokiečių, latvių, prancū
zų) ir turinčią bibliotekinę pa
tirtį, Vaclovas Biržiška priėmė 
dirbti į Vilniaus universiteto 
biblioteką kataloguotoja, senų 
spaudinių skyriaus vedėja, bib
liografe. Čia ją ir užklupo 11 
Pasaulinis karas ir nacių oku
pacija. 

Prisiimta gelbėjimo misija 
Pastebėjusi nacių žiaurias 

pastangas nužmoginti žydų 

bendruomenę - kuri prieš karą 
Vilniuje klestėjo - uždarant žy
dus į getus ir atimant iš jų ne tik 
materialinį turtą, bet ir perse
kiojant juos dvasiškai, Ona Ši
maitė pašventė visą savo ener
giją ir sumanumą jiems padėti. 
Gavusi iš nacių leidimą gete su
rinkti neva žydų pasiskolintas 
bibliotekos knygas, ji nuo 1941 
iki 1943 metų įnešdavo į getą 
maisto, ypač vaikams ir sergan
tiems, knygų, rašalo ir popie
riaus rašytojams, vėliau ir su
klastotus dokumentus, kuriuos 
jai universiteto darbuotojai pa
rūpindavo. Iš geto išnešdavo 
užmigdytus kūdikius, pasmerk
tųjų žmonių laiškus artimie
siems ir draugams, dienoraš
čius, poetų ir rašytojų rankraš
čius, kuriuos planavo išsaugoti 
ateičiai. Savo algą ir beveik visą 
maisto kortelių davinį išleis
davo remdama geto gyventojus. 
Ją stebino ir jaudino mirčiai 
pasmerktųjų gyvastingumas, 
atkaklus ir tiesiog didvyriškas 
priešinimasis nacių nužmogini
mo pastangoms, organizuota 
kultūrinė veikla, kaip koncer
tai, vaidinimai, poezijos va
karai. 

Pagaliau 1944 metų pava
sarį ji įkliuvo į Gestapo nagus 
gelbėdama jauną geto mergai
tę. Buvo nuteista mirti, bet Vil
niaus universiteto darbuotojų 
surinktomis lėšomis papirkus 
aukštą nacių pareigūną, baus
mė pakeista koncentracijos sto
vykla. Po žiaurių tardymų Vil
niuje kalėjo garsiojoje Dachau 
stovykloje, vėliau buvo perkelta 
į stovyklą Prancūzijos teritori
joje, kur ją 1944 rugsėjo l d. iš
laisvino Vakarų sąjungininkų 
kariuomenė. 

Pokario metai 
Po karo O. Šimaitė į Lietu

vą negrįžo, o pasiliko Prancūzi
joje. Jos išgelbėtieji žydai ją 
greitai susirado, bet jinai norėjo 
gyventi savarankiškai ir jų pa
galbos atsisakė. 1953-1956 me
tais lankėsi Izraelyje, bet ją ten 
kankino vabzdžiai ir karščiai 
bei kultūrinės veiklos stoka 
anuo metu. Grįžo į Paryžių, kur 
ji lankė parodas, koncertus, 
susirašinėjo su Lietuvoje liku
siais kultūros žmonėmis (K. 
Boruta, T. Ivanausku, J. Urbšiu, 
l. Meru, A. Churginu ir kt.) ir 

gimmemis, siuntinėjo jiems 
knygas, o iš jų gautas dalino 
Vakarų bibliotekoms. 

Čia R. Stankevičius ypač 
įdomiai supina jos laiškų iš
traukas - skaitant jas galima pa
justi O. Šimaitės asmenybę, jos 
širdies šilumą ir lietuvišką kuk
lumą, paprastumą. 

Ona Šimaitė buvo viena iš 
trijų lietuvių, pirmiausia (1966 
m.) paskelbtų pasaulio teisuo
liais. Jos garbei buvo pasodin
tas medelis Jeruzalės Teisuolių 
alėjoje. Apdovanota Izraelio 
medaliu, Lietuvos Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi (2002 m., 
jau po mirties). Vilniaus univer
siteto Daukanto kiemelyje 2004 
~alandį buvo atidengta OnQS 
Simaitės atminimo lenta. Si 
kukli 111 puslapių knygelė irgi 
išleista 2004 metais, minint jos 
110 metų gimimo sukaktį. O. 
Šimaitė mirė 1970 sausio 17 d. 
senelių namuose netoli Pary
žiaus. 

Bendros pastabos 
Knygelė mažo formato, 

gražiai apipavidalinta. Surinkta 
ar peržiūrėta daug megžiagos -
laiškų, pačios O. Simaitės 
straipsnelių, jos išgelbėtųjų liu
dijimai. Įdėta nemažaiprieška
rinių ir pokarinių O. Simaitės 
nuotraukų, geto gatvių vaizdų 
(deja, tik viena pažymėta var
du). Pastebėjau porą paminėti
nų klaidelių: 48 psl. Vilniaus ge
to plane, pastatų paskirtys sąra
še pažymėtos raidėmis a-k, bet 
pačiame plane tų raidžių (pas
tatų) neradau. Taip pat, nors in
terneto paieškose "Simaite" 
nurodyta daug svetainių apie 
Oną Šimaitę įvairiomis kalbo
mis, kinietiškos svetainės, pa
minėtos 13 psĮ. neturi nieko 
bendro su Ona Simaite: jos rek
lamuoja SiMaiTe vardo gamy
bos bendroves. Knygos pabai
goje duodamas sąrašas Pasaulio 
teisuolių Lietuvoje (521 pavar
dė) su šio vardo suteikimo da
tomis, kurį su įdomumu per
skaičiau. Galutinis vertinimas: 
ačiū Rimantui Stankevičiui už 
šią knygelę, nes tokio turinio li
teratūros lietuvių kalba vis dar 
per mažai. 

Rimantas Stankevičius, GY
VENUSI TAUTOS HIMNO 
DVASIA. Vilnius, 2004. 
Spausdino UAB "Baltijos ko
pija". 

Rasų kapinėse Vilniuje paminklai kritusiems dėl Lietuvos laisvės 1920-21 m. Ntr. J. Kuliešiaus 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pasmerkė nusikaltimus 
Strasburge sausio 25 d. 

posėdžiavęs Europos tarybos 
parlamentas priėmė rezoliu
ciją, kuria pasmerkė komunis
tinių režimų nusikaltimus. 
Labiausiai rezoliucijai prieši
nosi didžioji dalis Rusijos de
legacijos atstovų bei kitų šalių 
kairiųjų pažiūrų politikai, pra
neša BNS-LGTIC. Vis tik Ru
sijos delegacija dėl rezoliuci
jos nebuvo vieninga. Nuosta
bą kėlė Rusijos seimo pirmi
ninko pavaduotojo Vladimiro 
Žirinovskio pozicija, remianti 
rezoliuciją. 

Parlamentas patvirtino 
rezoliuciją, tačiau nepritarė ją 
lydintiems dokumentams, ku
riais buvo radikaliau pasisaky
ta dėl komunistinių režimų. 
Nebuvo pritarta rekomenda
cijai, siūlančiai uždrausti ko
munistinių režimų simbolius. 
Lietuvos ir Rusijos santykius 
iki šiol temdo Rusijos atsisa
kymas pripažinti sovietinės 
okupacijos faktą ir atlyginti 
okupacijos padarytą žalą, kuri 
siekia 80 bln. litų. 

Kritikavo koaliciją 

LGTIC žiniomis, sausio 
25 d. prezidentūra paskelbė 
prezidento Valdo Adamkaus 
pareiškimą, kuriame jis išreiš
kia nuostabą dėl keturių val
dančiųjų partijų Koalicinėje 

taryboje svarstomų klausimų. 
Jo teigimu, pažeidžiami de
mokratinės valdžios pasidali
nimo principai ir yra nepriim
tina, kad politinė taryba ban
do daryti sprendimus, kurie 
priklauso vyriausybei ar sei
mui. Prieštaringai buvo verti
nami pasiūlymai dėl gamtinių 
dujų kainų reguliavimo, nau
jos Informatikos ministerijos 
steigimo, mokesčių už šaldytą 
mėsą ir kt. 

Teisiškai ši politinė taryba 
yra neįteisinta institucija, ir ki
lo abejonių, ar gali taryba pri
imti sprendimus tais klausi
mais. Taryboje yra socialde
mokratų vadovas, ministeris 
pirmininkas Algirdas Bra
zauskas, Naujosios sąjungos 
pirmininkas, seimo vadovas 
Artūras Paulauskas, Darbo 
partijos vadovas Viktoras Us
paskichas, Valstiečių liaudi
ninkų sąjungos pirmininkė, 

žemės ūkio ministerė Kazi
miera Prunskienė bei keli kiti 
valdančiosios daugumos par
tijų atstovai. 

Reikalavimai nesikeis 

Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šar

kinas teigė nesu
tinkąs su dien
raščio "The Fi
nancial Times" 
vertinimu, jog 

Reinoldijus Lietuva yra per-
Šarkinas nelyg neturtin-

ga tapti euro 
zonos nare ir gali būti į ją 

nepriimta 2007 m. sausio l d. 
Tarp euro įvedimo keliamų 
reikalavimų nėra turtingumo 
kriterijaus. Penki kriterijai yra 

susiję su infliacija, trumpa
laikių paskolų palūkanų nor
momis, valstybės sektoriaus 
deficitu, grynąja skola bei va
liutos kurso stabilumu. 

Kaip praneša BNS
LGTIC, R. Sarkinas sutinka, 
kad kai kurie patekimo į euro 
zoną privalomi kriterijai yra 
taisytini. Eurą siekiančių įsi
vesti valstybių infliacija negali 
daugiau kaip 1.5% viršyti 3 ES 
valstybių, kuriose kainos didė
j o lėčiausiai, vidurkio. Tad 
Lietuva, kurioje vartojimas 
auga dideliu greičiu, visais 
įmanomais būdais turi stab
dyti bendrą kainų didėjimą. 

Kaip panaudos lėšas? 

Finansų ministerijos sau
sio 31 d. surengtame valstybi
nės, verslo ir visuomeninių or
ganizacijų atstovų susitikime 
nepavyko susitarti, kaip ge
riausiai panaudoti Europos 
sąjungos (ES) paramą Lietu
vai 2007-2013 metams, skelbia 
BNS-LGTIC. Vieni didžiąją 
dalį pinigų siūlė skirti stati
niams, keliams ir pan., kiti -
nukreipti žinių ekonomikai, 
naujovėms, darbuotojų moky
mams. 

Tikėtina, kad Lietuvai per 
7 metus teks daugiau kaip 36 
bln. litų. Ji gaus kasmet 56% 
lėšų daugiau negu jai viduti
niškai yra skiriama 2004-2006 
metų laikotarpiu. Šiuo metu 
vyriausybės parengtame ES 
paramos skirstymo plane iš
skirtos trys pagrindinės para
mos kryptys - žinių visuome
nės ir ekonomikos plėtra bei 
sanglaudos skatinimas. Plane 
didžiausia dalis (beveik 22%) 
numatyta transporto sistemos 
plėtrai, taip pat aplinkosaugai 
(15.2%). 

Pašalinti NS nariai 

Naujosios sąjungos (NS, 
Socialliberalų) prezidiumas 
pašalino iš partijos Vilniaus 
miesto tarybos socialliberalus, 
per sausio 25 d. surengtą in
terpeliaciją padėjusius sosti
nės merui Artūrui Zuokui iš
saugoti postą. Jie nesilaikė 
partijos prezidiumo nutarimo, 
kuriuo rekomenduota nedaly
vauti balsavime. Iš partijos pa
šalinti Algis Baranauskas ir 
Aldona Baranauskienė, taip 
pat Regina Sklepovič, kuriai 
uždrausta atstovauti socialli
beralams Vilniaus miesto ta
ryboje. 

Opozicinės Liberalų ir 
centro sąjungos (LiCS) nariai 
"masiškai perbėga" į jų vado
vo Artūro Zuoko priešininkų 
kuriamą naują politinę jėgą -
Lietuvos liberalų sąjūdį 

(LLS). Kaip skelbia BNS
LGTIC, daugiau kaip 100 
LiCS Vilniaus skyriaus Lazdy
nų poskyrio narių nusprendė 
palikti partiją ir jungtis prie 
liberalų. Taipgi nutarė ir dau
giau kaip 50 Kaišiadorių sky
riaus narių, didžioji dalis 
Skuodo, nemažai Radviliškio 
ir Varėnos skyrių liberalcent
ristų keisti partiją. RSJ 
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Raudonės pilis Lietuvoje 
ZITA BILEVIČIŪIĖ 

Keliaujant panemuniais 
nuo Kauno link Jurbarko, tarp 
puikių kraštovaizdžių bei isto
rinių paminklų, ryškiai išsiski
ria Raudonės pilis. Ji statyta iš 
raudonų plytų, gal dėl to ir ki
lęs pilies bei gyvenvietės pava
dinimas. Gyvenvietė išsidės
čiusi "dviem aukštais" - žemu
tinėje ir viršutinėje Nemuno 
terasoje. 

Užvažiavę stačiu keliu į 
kalną, pamatėme įspūdingą 
:tlaudonės pilį. Ji statyta po 
Zalgirio mūšio. Pirmosios pilys 
Nemuno pakrantėje statytos 
(1293-1316 m.), kai Nemuno 
upė buvo kovų su kryžiuočiais 
gynybinė siena. 

buvo reprezentacinė. 1600 m. 
miško verteivos Krišpino Kir
šenšteino sūnus pastatė pra
bangius rūmus ant Nemuno 
kranto. Pilis įgavo U raidės pa
vidalą. XVII š. Raudonės pilis 
atiteko grafams Olendskiams. 
1810 m. Olendskiai pardavė 
pilį iš Rusijos atsikėlusiam im
peratorės J akaterinos 11 favo
ritui kunigaikščiui Platonui 
Zubovui. Jis įkūrė angliško sti
liaus parką. Po P. Zubovo mir
ties jo dukra Sofija Pierch at
naujino, gražino pilį. Thkią ją 
matome ir šiandien. 

jinant pilį. Mirė 1910 m. Pilį 
paveldėjo vienintelis jo sūnus 
teisininkas Juozas de Faria a 
Castro. Su žmona Olga ir tri
mis sūnais Nikolajumi, Vladi
miru ir Aleksandru jis valdė pi
lį iki Antrojo pasaulinio karo, 
kai pasitraukė į Vakarus. 

Po Žalgirio mūšio šios 
pilys sunyko. XVI-XVII š. prie 
Nemuno vėl buvo pradėtos 
statyti pilys, bet jų paskirtis 

Sofijos dukra paveldėjo 
pilį, vėliau ištekėjo už Vakse
lio. Šios dukra, irgi Sofija, ište
kėjo už didiko rašytojo Jose de 
Faria e Castro iš Madeiros 
salos, su kuriuo susipažino 
1863 m. Portugalijoje. Jis daug 
prisidėjo remontuojant, atnau-

2003 m. į Raudonę buvo 
atvykęs Nikolajaus sūnus Di
mitrijus iš Šveicarijos, Vladi
miro dukros, Aleksandro sū
nus iš Vokietijos. Jiems tai bu
vo romantiška kelionė į protė
vių žemę, apipintą legendomis 
ir padavimais. 11 Pasaulinio 
karo metu pilis gerokai nu
kentėjo. 1965 m. pilis atnau
jinta ir pritaikyta mokyklai, 
taip pat atstatytas didysis bokš
tas, jame įrengti laiptai į ap
žvalgos aikštelę, iš kurios atsi
veria puikūs vaizdai į Nemuną 
bei apylinkes. Raudonės pilis Lietuvoje Ntr. Z. Bilevitiūtės 

Dėl pietryčių Lietuvos švietimo 
KĄZIMIEBAS GABšVA 

2005 m. birželio 18 d. seimo narys, 
Lenkų rinkimų akcijos ir Lenkų sąjun
gos Lietuvoje Vilniaus rajono skyriaus 
pirmininkas Valdemaras Thmaševskis 
su Vilniaus rajono savivaldybe orga
nizavo 10-ąją konferenciją Lenkų 
vaikas - lenkiškoje mokykloje. Joje V. 
Tomaševskis pabrėžė, kad "rajono 
valdžia savivaldybės darbuotojus -
seniūnus ir mokyklų direktorius -
reikalaus įgyvendinti partijos politiką" 
palaikyti švietimą lenkų kalba. 

Niekur kitur pasaulyje už Lenkijos 
ribų nėra tiek lenkiškų mokyklų, kiek jų 
yra Lietuvoje. Jose mokosi ne tik lenkai 
ir lenkiškai kalbantys, bet ir lietuviai, 
rusai, gudai, ukrainiečiai, totoriai ir 
kitos tautybės. Knygoje Mokykla 
etniškai mišriuose regionuose (VPU, 
2003) skelbiama, kad Pabradėje lenkų 
dėstomąja kalba mokėsti 43.5% lenkų, 
30.4% rusų, 23.9% lietuvių, 2.2% gudų. 
Dieveniškių l vidurinėje - 50% lenkų, 
42.9% lietuvių, 7.1 % rusų. Rudaminos 

l vidurinėje - 58.6% lenkų, 31 % rusų, 
3.4% gudų ir t.t. Šalčininkų rajone ir 
Vilniaus rajono pietinėje dalyje gimtoji 
vietinių kalba - gudų paprastoji tarmė, 
bet savivaldybės neleidžia vietiniams 
gyventojams gimtąja kalba mokytis, 
taip juos asimiliuodama, sukeldama 
įtampą ir keisdama jų kultūrinę orien
taciją bei tautinę sudėtį. 

Vilniaus rajone lenkų kalba mo
kosi 90% lenkų vaikų, todėl lenkų par
tijos aktyvistai be reikalo šaukia apie 
"švietimo lituanizaciją" ir verčia leisti 
vaikus tik į lenkiškas mokyklas, vado
vaujamas lenkų partijos ir lenkų są
jungos narių. Tam buvo skirta jau 
dešimtoji konferencija Lenkų vaikas -
lenkiškoje mokykloje. Ar jau taip blogai, 
jei kai kurie mokiniai, mokėdami gudų, 
lenkų, rusų kalbas, be akcento kalbės ir 
buvusia gimtąja valstybine kalba ir ja 
studijuos? Daugelyje Europos valsty
bių, JAV ir kitose demokratinėse šalyse 
taip ir yra. Tuks pilietis lengviau įsi
jungtų visuomenėje ir dirbtų bet kurį 
pasirinktą ir sau tinkamą darbą. 

Lenkų partijos aktyvistai į len
kiškas mokyklas agituoja juokingais 
argumentais: nori išmokti lietuviškai -
eik į lenkišką mokyklą, nori įstoti į bet 
kurią aukštąją mokyklą - eik į mokyklą 
lenkų dėstomąja kalba ir pan. Nu
tylima, kad lietuviškų mokyklų moks
leiviai valstybinės kalbos egzaminą 
laiko kaip gimtosios kalbos egzaminą 
(žymiai sunkesnį), o lenkiškų mokyklų 
moksleiviai - kaip antrosios kalbos 
egzaminą, bet po to iš aukštųjų 
mokyklų dažniau iškrenta. Neci
tuojamas savaitraštis Veidas (2005.VII. 
14 nr. 28, psl. 27), kuris vertino visas 
švietimo įstaigas pagal įstojimą į aukš
tąsias mokyklas ir rašė: "Prasčiausia 
padėtis tebėra Rytų Lietuvaje bei Vil
nijos krašto mokyklose. Cia baigęs 
mokyklą retas abiturientas įstoja į uni
versitetą, o čia įsikuriantys naujakuriai 
nepatiki savo atžalų vietinių mokyklų 
mokytojams - vežioja juos į Vilniaus 
miesto mokyklas. Į universitetus men
kai stoja rusų ir lenkų kalba mokyklas 
baigę moksleiviai". 

Žymiųjų Lietuvos vietovių vaizdai. Atsiuntė D. Duobaitė iš Kauno 

Iš šešių V. Tomaševskio partijos 
tvarkomų vidurinių mokyklų pernai į 
aukštąsias neįstojo nė vienas mokinys, 
iš dvylikos - po vieną, iš aštuonių - po 
du ar tris. 

Minėtos konferencijos dalyviai ne
užsimena, kad apie jų vadovavimą švie
timui prastos nuomonės yra Valstybės 
kontrolė. 2002-2003 m. Vilniaus rajono 
savivaldybė nevykdė šešių Vyriausybės 
nutarimų, o 2004-2005 m. vėl nesilaikė 
Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų, ne 
pagal tikslinę paskirtį panaudojo 41358 
Lt kompensacijų, nepanaudojo 8019 
000 Lt mokinio krepšelio lėšų. Be to, 
Vilniaus rajono savivaldybė remontavo 
ir statė vien tik lenkiškas švietimo įstai
gas, įvairiais būdais agitavo tik jose 
mokytis, o 2% mokestį reikalavo per
vesti Lenkų sąjungos skyriui. 

Pagal Lietuvos konstituciją (14, 29 
str.), valstybinės kalbos, švietimo įstaty
mus, "Thutinių mažumų apsaugos pag
rindų konvenciją" (11, 20, 21 str.) tė
vams negali būti daromas spaudimas 
pasirenkant mokyklą. 

l 
,.J . 
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Ntr. J. Kuliešiaus 

Lenkijos okupacinės kariuomenės 
paminklai 

Lietuvoje yra pastatyta arba restauruota 
apie 50 okupacinės Lenkijos kariuomenės ir Ar
mijos krajovos paminklų. Dar planuojama įreng
ti apie 50. Thi neparitetiškai organizuoja Lenki
jos kovų tarybos sekretorius Andžejus Pševevož
nikas, primesdamas savo valią Lietuvos savival
dybėms, institucijoms, organizacijoms ir pilie
čiams. Naujai įrengtas didžiulis Lenkijos okupa
cinės kariuomenės memorialas Vilniaus Anta
kalnio kapinėse. Reikalaujama senosiose Varė
nos kapinėse pastatyti aukščiausią miesto pa
minklą- 4 metrų aukščio koloną su Lenkijos her
bu ir lenkišku užrašu "Vilnijos žemės didvyriams, 
žuvusiems ginant tėvynę". Iš šešių siūlomų žo
džių teisingas yra tik vienas -jog kai kurie įsiver
žę Lenkijos kareiviai užpuolė Lietuvos kariuo
menę ir žuvo. Tučiau jie negalėjo būti rytinės Lie
tuvos dalies didvyriai, jeigu bandė ją okupuoti, 
šaudė bei kankino Lietuvos gyventojus, - Tėvynę 
gynė Lietuvos kariuomenė. 

Visi minėti veiksmai užgauna daugelį Lietu
vos piliečių, LR suverenitetą ir pažeidžia šiuos 
teisinius aktus: "Lietuvos Respublikos Konstitu
cijos" 3-ią, 10-tą, 14-tą, 17-tą, 25-tą, 29-tą straips
nius bei kitus įstatymus; 

1995 metais Strasburge priimtos tarptauti
nės "Tautinių mažumų apsaugos pagrindų kon
vencijos" 20 straipsnį ("tautinei mažumai pri
klausantys asmenys( ... ) gerbia nacionalinius tei
sės aktus ir kitų žmonių teises, visų pirma asme
nų, kurie priklauso tautinei daugumai ir kitoms 
tautinėms mažumoms") ir 21 straipsnį ("jokia 
šios pagrindų konvencijos nuostata neturi būti 
aiškinama kaip suteikianti teisę dalyvauti veiklo
je ar atlikti veiksmus, kurie prieštarautų pagrin
diniams tarptautinės teisės principams ir ypač 
valstybių suvereniteto, lygybės, teritorijos vienti-

suma ir politinės nepriklausomybės princi
pams"); 

1993.XII.29 d. priimtas valstybinės "Komisi
jos Armijos krajovos veiklai Lietuvoje įtvirtinti" 
išvadas: "Lenkija, 1920-1922 m. okupuodama ir 
aneksuodama Lietuvos sostinę Vilnių su Rytų 
Lietuva, vykdydama prievartinio lenkinimo po
litiką, ilgam aptemdė lietuvių ir lenkų tautų san
tykius( ... ) Armijos krajovos partizanai Rytų Lie
tuvoje taip pat padarė nusikaltimų žmoniškumui, 
įvairiais motyvais yra terorizavę ir žudę niekuo 
nekaltus civilius gyventojus, daugiausia lietuvius". 

Lenkijoje nėra leidžiama pritvirtinti memo
rialinės lentos prie namo, kuriame 1920 m. spa
lio 7 dieną buvo pasirašyta Suvalkų sutartis, ir 
tinkamai įamžinti Lietuvos karių atminimą Au
gustave, Suvalkuose, Seinuose, Beržninke. Skir
tingai nuo Lenkijos karių Lietuvos kariai veikė 
etninėse lietuvių žemėse ir buvusioje Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. 

Paminklų statyba, restauravimas ir priežiūra 
turėtų būti sureguliuota pagal Lietuvos ir Lenki
jos vyriausybių sutartį. Joje Lenkijos tautinių ir 
etninių mažumų regioninių kalbų įstatymo, pri
imto 2005.I.6 d., pavyzdžiu, turėtų būti draudžia
ma okupacijos paminklų statyba ir garbinimas. 
Šio įstatymo 12 sk. 3 d. draudžiami 1933-1945 m. 
pavadinimai, duoti Vokietijos ar Sovietų Sąjun
gos. Su Lenkijos ambasada reikia susitarti dėl 
okupaciją šlovinančių paminklų, kurių užrašai 
neteisingi, neatitinka Lietuvos įstatymų ir įžei
džia Lietuvos piliečius. Tai liečia ir Rasų kapinių 
koloną bei nekrikščioniškai išplėštą J. Pilsudskio 
širdį. Lietuvos vyriausybė turėtų finansuoti bent 
vieną paminklą okupacinės kariuomenės ir Ar
mijos krajovos aukoms. J. Burokas, 

konferencijos pirmininkas 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 

nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A3X2 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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Neatlaiko konkurencijos 
Seniausioji Kanados pre

kybos bendrovė "Hudson 
Bay" pereina amerikiečių 
verslininko multimilijonie
riaus Jerry Zucker žinion. Jis 
laimėjo varžytines, pasiūlęs 
daugiau kaip 1 bln. dolerių už 
tą įmonę. Pradėjusi savo veik
lą prieš 336 metus kailių pre
kyba, ilgus dešimtmečius 
bendrovė sėkmingai vertėsi. 
Tačiau pastaraisiais dešimt
mečiais Amerikos prekybos 
įmonės, dėl daugelio priežas
čių tapo nebeįveikiamos kon
kurencinėje rinkoje. Toks pat 
likimas ištiko gerai žinomą 
"Eaton'o" bendrovę. Populiari 
Kanados maisto bendrovė 
"Loblaws" irgi jau patiria eko
nominius nuostolius. Dar vie
nas istorinis pastatas, turintis 
120 metų senumo istoriją, 
"Fairmont Hotel" bendrovė 
keičia savo šeimininką. Su 
kitais juo tampa vienas turtin
giausių pasaulio žmonių Sau
di Arabijos princas Alwaleed 
bin Tulal. "Fairmont" viešbu
čių tinklas, kuriam priklauso 
gerai žinomas "Royal York" 
(Toronte) ir "Chateau Lau
rier" (Otavoje) viešbučiai ir 
kiti, parduodami už 3.9 bln. 
JAV dol. 

"Mosaic" šachtoje (Sas
katchewan) dėl nežinomų prie
žasčių praėjusią savaitę ki
lo gaisras. Gelbėjimo koman
dos ir gaisrininkai pirmiausia 
stengėsi jį užgesinti ir suma
žinti nuodingų dūmų kiekį, 
kad galėtų saugiai išgabenti 
žmones. Užgesinus gaisrą, visi 
72 šachtininkai pasiekė žemės 
paviršių ir ten laukusius savo 
artimuosius, bendradarbius. 
Šioje didžiausioje pasaulyje 
potašo kasykloje (1 km gylio 
žemės gelmėje) kasdien pa
prastai dirba apie 500 kasėjų, 
savaitgalio pamaina mažesnė 
- apie 70 žmonių. Jiems ir teko 
patirti šį sunkų išbandymą. 

Karas Irake paliečia ir 
kanadiečius. Jau kelinta sa
vaitė du kanadiečiai, vienos 
katalikiškos organizacijos at
stovai, kartu su amerikiečiu ir 
anglu pagrobti ir laikomi 
įkaitais. Pagrobėjai reikalauja, 
kad būtų paleisti visi Irako be
laisviai. Reikalavimo nepa
tenkinus, pagrobtieji gali būti 
nužudyti. Sausio pabaigoje 
kanadietis, žinomas kino ope
ratorius Douglas Vogt, kartu 
su Amerikos žurnalistu Bob 
Voodruff, ruošdami eilinį re
portažą, kartu su kariais va
žiuodami šarvuočiu, užkliudė 
paslėptą pakelės bombą ir 
buvo sunkiai sužeisti. Buvo 
gydomi karinėje amerikiečių 
ligoninėje, dabar - JAV. Nuo 
šio karo pradžios Irake žuvo 
61 žurnalistas. 

Ekonomika 2006 metais 
turėtų augti ne mažiau kaip 
3% - pranašauja Centrinis Ka
nados bankas. Tokius optimis
tiškus spėjimus ekonomikos 
žinovams padiktavo pagyvėju
si prekyba krašte ir didesni 
tarptautiniai prekybos mainai. 
Jau keturis kartus iš eilės buvo 
didinami nuošimčiai, kurie 
dabar siekia 3.5% ir dar gali 
būti didinami. 

Kas dešimtas vaikas Ka
nadoje serga astma. Tokias iš
vadas padarė Šiaurės Ameri
kos aplinkos apsaugos agentū-

ra, atlikusi pirmuosius vaikų 
sveikatos tyrimus Kanadoje, 
Amerikoje ir Meksikoje. Pa
gal šią studiją 1 milijonas vai
kų Kanadoje serga ar yra sirgę 
šia liga. 'fyrėjai pastebėjo, kad 
dažniausiai astma serga 8-11 
metų berniukai. Ligos prie
žastis nežinoma, tačiau spėja
ma, kad turi įtakos oro užterš
tumas viduje ir lauke: tabako 
dūmai, kambario dulkės, pes
ticidai ar buitiniai chemikalai. 
Be astmos, ši studija pastebi 
gausėjančių vėžio susirgimų 
jaunuolių tarpe. Tai skydliau
kės, odos, limfmazgių vėžys. 
Visi jie siejami su didėjančiu 
aplinkos ir oro užterštumu. 

Ontario ir Torontas 2014 
m. vėl gali sulaukti užtemimo 
dėl elektros energijos trūku
mo, perspėja Ontario prem
jeras Dalton McGuinty. Jis 
planuoja išleisti apie 40 bln. 
dol. naujų energijos jėgainių 
statybai. Tačiau oro taršos ap
saugos aktyvistai siūlo dau
giau rūpintis turimos energi
jos taupiu naudojimu, jos kon
servavimu. Jie taip pat ragina, 
užuot stačius atomines elekt
rines, naudoti natūralius ener
gijos šaltinius-statyti vėjo arba 
bent gamtinių dujų jėgaines, 
kurios tiektų karštą vandenį 
šildymui. 

20 min. dol. vertės užsa
kymas Kanados aviatoriams 
taip ir lieka neišspręstas. Kve
beko aviacijos įmonė "Pratt ir 
Whitney" atsidūrė tarp dviejų 
besiginčijančių šalių - JAV ir 
Venezuelos. Amerika uždrau
dė Ispanijai, kurios užsakymu 
Kvebeko aviacijos įmonė ga
mina variklius, parduoti lėk
tuvus CN-235 ir C-295. Jie ga
minami pagal amerikiečių 
technologiją ir pagal sutartį be 
amerikiečių leidimo negali 
būti parduoti trečiajai šaliai. 
Gamintojų tvirtinimu šie civi
liniams poreikiams skirti lėk
tuvai labai praverstų paieš
koms ir gelbėjimo užduotims. 
JAV, kurios santykiai su Vene
zuela itin įtempti, išrinkus 
prezidentu Chavez, perspėja, 
kad jie gali būti panaudoti ag
resyviems tikslams. 

Kanados Aukščiausias 
teismas 15 metų trukusį "Air 
Canada" ginčą dėl darbo atly
ginimo vyrams ir moterims iš
sprendė pastarųjų naudai. 
Teismo nuosprendis vieningai 
patvirtino išvadą, kad skry
džio patarnautojos savo darbu 
prilygsta pilotams ir kitiems 
tarnautojams, nes jos dirba 
toje pačioje bendrovėje ir to
mis pačiomis sąlygomis. Sis 
teismo sprendimas liečia ne 
tik 7,000 oro linijų darbuo
tojų. Thi įspėjimas ir kitoms 
bendrovėms, kad nelygybė 
nebus toleruojama. Dar tebe
sprendžiamas Kanados pašto 
ieškinys dėl nevienodo atlygi
nimo vyrams ir moterims. 
Žmogaus teisių tribunolas 
(Canadian Human Rights 'Ifi
bunal) praėjusį rudenį pripa
žino, kad Kanados paštas turi 
išmokėti 150 mln. dolerių 
6,000 darbuotojų, daugiausia 
moterims, kurioms beveik 20 
metų buvo mokamas mažes
nis atlyginimas nei jų bendra
darbiams vyrams, pašto rū
šiuotojams. S.K. 
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Lietuvoje pernai rugsėjo 
pabaigoje buvo išduota 1.96 
mln. "Visa" mokėjimo korte
lių - 20.1 % daugiau, negu 
prieš metus. "Visa Europe" 
atstovas Baltijos valstybėse 
teigė, jog išduotų mokėjimo 
kortelių skaičiai Lietuvoje 
dar nėra labai dideli, tačiau 
augimas - įspūdingas. Lietu
voje nuo 2004 m. rugsėjo 30 
d. iki 2005 m. rugsėjo 30 d. 
asmens išlaidų dalis, tenkanti 
atsiskaitymams "Visa" kor
telėmis, siekė 11.6%. Pagal ši 
rodiklį Lietuva pirmavo tarp 
naujųjų Europos sąjungos na
rių, o ją lenkė tik Estija, kur 
šis rodiklis siekė apie 12.2%. 
Pernai rugsėjo 30 d. Lietuvoje 
buvo išduota 17,000 verslui 
skirtų "Visa" mokėjimo kor
telių - 26.3% daugiau, negu 
prieš metus. 

PROKURATŪROS 
FINANSAI 

Valstybės auditoriai, per
nai atlikę patikrinimą Gene
ralinėj e prokuratūroje, nu
statė, kad prokuratūros siste
mai skiriamos lėšos panau
dojamos nepakankamai ra
cionaliai. Prokuratūros siste
moje nėra sukurtos prokuro
rų, prokurorų padėjėjų ir kitų 
valstybės tarnautojų nuola
tinės mokymo ir kvalifikaci
jos kėlimo sistemos, o moky
mas nepakankamai finansuo
jamas. Dalies prokurorų at
liekamas darbas yra nesusijęs 
su ikiteisminiu tyrimu, vals
tybinio kaltinimo palaikymu 
ir nuosprendžių vykdymo 
kontrole. Šį darbą, revizorių 
nuomone, turėtų atlikti ne 
prokurorai, o valstybės tar
nautojai. Dideli darbo krūviai 
gali neigiamai įtakoti Vil
niaus apygardos prokuratū
roje dirbančių prokurorų dar
bo kokybę - rekomenduota 
užtikrinti tolygius proku
rorams tenkančius darbo 
krūvius. 

KANADOS KNYGŲ 
PARODA 

Kanados ambasados sky
rius Vilniuje bendradarbiauja 
su Kanadietiškų knygų eks
porto draugija (angl. -Asso
ciation for the Export of Ca
nadian Books-AECB) ir Ka
nados užsienio reikalų minis
terijos Meninės ir kultūrinės 
veiklos ugdymo skyriumi tam, 
kad Lietuvos skaitytojai galė
tų susipažinti su dvejomis 
įspūdingomis knygų kolekci
jomis. Drauge mes siekiame 
pabrėžti Kanados literatūros 
ir jos knygų leidybos meist
riškumą bei pagilinti skaity
tojų žinias apie pasaulyje ge
rai žinomų Kanados rašytojų 
kūrinius. Pristatomas bend
ras naujausių Kanados knygų 
rinkinys, kurį sudaro 200 gro
žinės ir negrožinės literatūros 
kūrinių abiejomis oficialiomis 
Kanados kalbomis - anglų ir 
prancūzų. Antrąją kolekciją 

sudaro daugiausia vaikiškos 
knygos - apie šimtą kūrinių 
abiejomis anglų ir prancūzų 

kalbomis skirtų vaikams ir 
jaunimui. Knygų paroda bus 
atidaryta nuo vasario 1 iki va
sario 20 d. Vilniaus universi
teto bibliotekos Lelevelio sa
lėje nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p. Dėl 
papildomos informacijos ga
lima kreiptis i Kanados am
basados skyrių telefonu 249 
09 50, el. paštu Vilnius@ca
nada.lt arba galima apsilan
kyti Kanadietiškų knygų dr
jos tinklalapyje www.aecb.org. 

TYRIMAS DĖL 
TAPATYBĖS 

Bendrovės "Baltijos tyri
mai" atlikto Lietuvos gyven
tojų vertybių tyrimo rezul
tatai rodo, kad su Lietuva 
save tapatinančių gyventojų 
dalis per nepriklausomybės 
metus sumažėjo beveik per 
pusę - nuo 66% 1990 m. iki 
34% 2005 m. Pilietinės visuo
menės instituto žinovai teigia, 
kad tokią visuomenės nuosta
tų kaitą galima aiškinti ir "na
tūraliu patriotizmo atoslūgiu 
pasiekus tikslą, ir tam tikru 
nusivylimu kovos už laisvę 
laikotarpio idealais. Tačiau, 
kaip praneša OMNI, suma
žėjus tapatinimuisi su Lietu
va, reikšmingai išaugo lietu
vių tapatinimasis ne su Eu
ropa ar pasauliu, bet su arti
miausia gyvenamąja aplinka. 
Su savo miestu ar gyvenviete 
1990 m. tapatinosi tik 25% 
gyventojų, o 2005 m. - dvigu
bai daugiau. Apklausoje at
skirai buvo vertinamas pri
klausomybės tautai jausmas, 
kuris vis tik išlieka stiprus -
95% šiuo metu tapatinasi su 
lietuvių tauta. Lietuvos pilie
tybę skirtingai vertina skirtin
gų politinių partijų rėmėjai. 
Ja labiausiai didžiuojasi so
cialliberalų (80% ), Tėvynės 
sąjungos (79% ), buvusios 
Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos (78%) partijų rė
mėjai, o mažiausiai - Libera
lų demokratų partijos (53%) 
ir Lenkų rinkimų akcijos 
( 50%) šalininkai. 

PELNINGOS KREDITO 
UNUOS 

DELFI žiniomis, Lietu
voje veikiančios kredito uni
jos pernai uždirbo 1. 7 mln. 
litų nerevizuoto grynojo pel
no -1.90 karto daugiau negu 
2004 metais, kai kredito uni
jos kartu gavo 0.908 mln. litų 
pelno. Pelno augimui įtakos 
turėjo išaugusio kredito unijų 
veiklos apimtys. Pagrindinis 
kredito unijų pajamų šaltinis 
buvo palūkanų pajamos, 
sudariusios 88.8% visų paja
mų. Lietuvoje veiklos leidi
mus turi 65 kredito unijos, o 
Lietuvos bankui ataskaitą 
apie savo veiklą pateikė 64, 
turinčios daugiau kaip 57,000 
narių. Pernai 53 kredito uni
jos dirbo pelningai, 10 -
patyrė nuostolį, viena "uždir
bo" nulinį pelną. Per 2005 
metus kredito unijų bendras 
turtas išaugo 62.3% iki 300.6 
mln. litų, sudarė 0.67% vei
kiančių Lietuvoje bankų sis
temos turto. RSJ 

LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE ...._ __ _ 

Lietuvos valstybės atkūrimo 88-tos sukakties 

..& VASARIO 1 6-sios MINĖJIMAS 
W įvyks 2006 m. vasario 19, sekmadienį, 

i LONDONE, ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTOVĖJE 
12 val. - šv. Mišios, giedos vyrų choras "Aras" 

1 val. - minėjimas ir koncertas 
PROGRAMOJE: 

* PASKAITA - KLB krašto valdybos pirmininkė RŪTA ŽILINSKIENĖ * 
* Meninę programą atliks vyrų choras "Aras", vad. L Turūtaitės * Vaišės * 

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI! 
Įėjimas - laisva auka. Rengia KLB Londono apy/. valdyba 

Hamilton, ON 

DOSNŪS LABDARIAI. Sė
di Stasys Dalius tarpe dėkingų 
Hamiltono organizacijų atstovių. 
Iš kairės: Elena Gudinskienė, 
Pagalba Lietuvos vaikams komi
teto pirmininkė; Alina Žilvytie
nė, KLKM draugijos Hamiltono 
skyriaus pirmininkė; Regina 
Choromanskytė, mėgėjų teatro 
"Aukuras" administratorė. S. 
Dalius įteikė stambias aukas a.a. 
Pranės Dalienės atminimui nuo 
čikagiškių - sūnaus ir marčios 
Leono ir Susan Klimaičių. A . .Ž. 

Ntr. F. Povilauskienės 

HAMILTONOAUŠROSVAR
TŲ p!1fapijos klebonas kun. Aud
rius Sarka, OFM, prieš 4 metus 
buvo išventintas kunigu Hamil
tono AV šventovėje. Parapijos 
taryba suruošė vaišes - pusryčius 
tai sukakčiai paminėti Jaunimo 
centro salėje sausio 26 d. Po 9 
val. ryto Mišių apie 80 parapijie
čių suėjo į salę. Parapijos komi
teto vardu Regina Choromans
kytė visus pasveikino, padėkojo, 
paprašė kleboną sukalbėti maldą, 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

• 

bet prieš tai dar sugiedota Il
giausių metų. Kavutei baigiantis, 
kleboną sveikino daugelis parapi
jiečių, o ilgesnį sveikinimo žodį 
tarė L. Paškus. Pabaigai Petras 
Styra paskaitė tai progai pritai
kytos savo kūrybos. 

SAUSIO 27 D. suėjo 13 me
tų, kai mirė prel. J. Tadarauskas, 
Hamiltono lietuvių parapijos 
steigėjas. Mišių metu kleb. kun. 
Audrius Šarka, OFM, pasakė 
prasmingą pamokslą. Paminejo, 
kad tik prel. J. Tudarausko dėka 
meldžiamės savo šventovėje ir 
linksminamės Jaunimo centro 
salėje. Sunku pasakyti, kiek porų 
sutuokė prel. J. Tudarauskas, bet 
jo pakrikštyta apie 2000 kūdikių. 
Pasibaigus Mišioms, klebonas 
pakvietė visus į parapijos salę 
vaišėms. R. Choromanskytė at
stovavo parapijos komitetui ir 
vadovavo vaišių paruošimui. J.K. 

A.a. VERONIKOS OTTIE
NĖS atminimui G. Montvilienė 
ir vaikai VDC komitetui aukojo 
$50. Taip pat šv. Kalėdų proga 
mus parėmė $500 auka Lietuvių 
kredito kooperatyvas TALKA. 
Esame labai dėkingi už aukas ir 
reiškiame gilią užuojautą miru
sios Veronikos sūnui, vaikaičiams 
ir draugams. VDC komitetas 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - TŽ leidėjai 

Amerikos LF žinios 
• Pagerbdama a.a. dr. Ed

mundo Lenkausko atminimą ir 
aukodama LF, Aldona Stempu
žienė laiškelyje rašo: "LF pir
maisiais žingsniais buvo telkia
mos lėšos dr. Edmundo ir Mil
dos Lenkauskų namuose". 

• Studentas Donatas Griga
lis dėkoja Lietuvių fondui už sti
pendiją, kuri jam padės siekti už
sibrėžt<2 tikslo - kunigystės. 

• Zurnalo Vytis redakcijos, 
Lietuvos Vyčių tarybos ir narių 
vardu redaktorė ses. M. Janina 
Golubickytė dėkoja Lietuvių fon
dui už suteiktą paramą. 

• Gražina Kamantienė, Lie
tuvių fondo įgaliotinė Grand Ra
pids, MI, sausio mėnesi LF per
siuntė čekius žmonių, kurie savo 
įnašais pažymi įvairias progas ar 
naujai įstoja į LF gretas. Dėko
jame įgaliotinei Gražinai Ka
mantienei. 

• Amžinybėn išėjusius LF 
rėmėjus prisimena jų artimieji ir 
draugai. Įamžindami Lietuvių 
fonde a.a. Mečio Aukštuolio at
minimą $250 (JAV) įnašą atsiun
tė Mickų šeima. 

• Lietuvių fondo nariams už 
skirtas stipendijas kasdien dėkoja 
studentai. Skirdami lėšas LF, 
remiate mokslą, švietimą, kul
tūrą, įvairias lietuviškas vaikų ir 
jaunimo organizacijas. LF adre
sas: 14911127th Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616. Int 

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

paminklų stiliuje. 
.A. 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 

1'EDOS SPECIALISTAS 
nr /AAt..V: FOUR SEASONS 
IU'.//'P'I~; REALTV LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELfNIAl SUSIRG IMAJ 

~ĮAUGĘ NAGA I 

~ V JETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKL ANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAl 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PROMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERIL OS [RANKlAI 

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

Collingwood, Ontario L9Y 1A2 

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarn a

mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy

linkėse kreipki tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektron inis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



Išleistuvės ir sutiktuvės 

Aušros Vartų parapijoje sausio 29 d. surengtos kleb. kun. R. Birbilo išleistuvės ir naujo klebono kun. 
V. Gedvainio sutiktuvės. Iš k. kun. Ričardas Birbilas, prel. Edmundas Putrimas, mons. Michel Parent, 
kun. Vytautas Gedvainis ir Šv. Kazimiero parapijos kleb. kun. Aloyzas Volskis Ntr. A. Staškevičiaus 

Montrealio Aušros Vartų pa
rapija sausio 29 d. atsisveikino su 
kleb. kun. R. Birbilu ir sutiko 
naują kleb. kun. Vytautą Gedvai
nį. Mišias koncelebravo prel. Ed
mundas Putrimas, monsinjoras 
Michel Parent, Montrealio kuri
jos kancleris bei etninių parapijų 
vadovas, kleb. kun. R. Birbilas ir 
kun. V. Gedvainis. Mišių pradžio
je visus pasveikino mons. M. Pa
rent. Po Evangelijos ir kleb. kun. 
R. Birbilo pamokslo buvo pri
saikdintas naujasis klebonas kun. 
V. Gedvainis, o prieš Komuniją 
monsinjoras jam įteikė Taber
nakulio raktą. Komuniją dalino 
abu klebonai. Po Mišių žodį tarė 
prel. E. Putrimas. 

Po to į salę rinkosi gausus 
būrys parapijiečių ir svečių. Muz. 
Aleksandro Stankevičiaus veda
mas vaikų choras, talkinant A. 
Beniušienei, D. Jaugelytei-Zat
kovic ir Živilei Jurkutei-Blayney, 
padainavo 4 dainas. Paskutinę 
publika išsiprašė pakartoti. Ko
miteto pirm. B. Niedvaras pa
kvietė Arūną Staškevičių toliau 
vadovauti programai. Jis pristatė 
jau anksčiau minėtus dvasiškius 

ir svečius iš Šv. Kazimiero parapi
jos - kleb. kun. A. Volskį, komi
teto pirm. Alice Skrupskytę ir 
parapijos šimtmečio rengimo ko
miteto pirm. Joaną Adamonytę 
bei kariuomenės bazėje St. Jean 
studijuojantį Vaidą Augūną. Žo
dį tarė ir vaišių stalą palaimino 
mons. M. Parent. Po vaišių kal
bėjo prel. E. Putrimas, AV parap. 
komiteto pirm. B. Niedvaras, ku
ris parapijos vardu įteikė dvi kny
gas apie Montrealį su įrašais. 
KLKM dr-jos Montrealio skyr. 
vardu su išvykstančiu atsisveiki
no pirm. D. Staškevičienė ir įtei
kė vokelį. Montrealio apylinkės 
bendruomenės vardu atsisveiki
no, dėkojo už visokeriopą pagal
bą bei dėmesį bendruomenei ir 
visoms organizacijoms ir taip pat 
įteikė vokelį A. Staškevičius. 

Raštu gautas Kanados lietu
vių kunigų vienybės pirmininko 
kun. Vytauto Staškevičiaus atsi
sveikinimas su kun. R. Birbilu, 
dėkojant jam už darbą ir rūpestį 
Montrealyje, ir sveikinimas nau
jajam klebonui bei linkėjimai 
sėkmingai darbuotis. Klebonas 
kun. R. Birbilas jautriai atsisvei-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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 

kino su montrealiečiais ir žadėjo 
niekad neužmiršti, o naujas kle
bonas kun. V. Gedvainis kvietė 
jaunimą, vaikus ir visus įsijungti į 
parapijos darbą ir gyvenimą. 
Abiems klebonams buvo sugie
dota Ilgiausių metų. D.S. 

Ottawa, ON 
AUKOS VARGŠŲ ŠALPAI 

LIETUVOJE. A.a. Juozo Danio 
atminimui "Pagalbai alkaniems 
Lietuvoje" aukojo: $100 - D. Da
nienė, V. Priščepionka (J. Knech
tel); $50 - Montrealio lietuvių 
tautodailės grupė "Vaivorykštė"; 
$25 - J. Blauzdžiūnienė (Mont
real); $20-A. Gudžiūnienė; $10 
- A. Šimanskienėj Silvija Mita
lienė a.a. Birutės Ceponkienės at
minimui aukojo $25, a.a. Berna
detos Stalioraitienės atminimui -
$100. Leona Jurjonienė šv. Kalė
dų proga paaukojo $50. Visiems 
aukotojams nuoširdi padėka. Su
aukoti pinigai persiųsti Kauno 
arkivyskupijos "Caritas" išlaiko
moms vaikų ir suaugusių valgyk
loms. vip 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Tradicines Kūčias Kalė
dų išvakarėse surengė St. Pe
tersburgo, FL, Lietuvių klu
bas. Vakarienė pradėta 6 v.v. 
leidžiantis saulei. Joje dalyva
vo per du šimtus šventiškai 
pasipuošusių telkinio gyven
tojų. Buvo dalyvių ir iš toliau, 
taipgi ir jaunimo. Scenoje ša
lia didelio televizoriaus ekra
ne "liepsnojančio" židinio 
puikiai atrodė D. Adomaitie
nės šiaudinukais papuošta eg
lutė. Stalai apkrauti įvairiais 
Kūčių valgiais, ne mažiau kaip 
dvylika patiekalų. Vaišes su
rengė L. Kynienė (klubo pir
mininkė) su savo padėjėjomis 
ir padėjėjais. Pastaroji, vi
siems susėdus prie stalo, tarė 
sveikinimo žodį ir pakalbėjo 
apie Kūčių reikšmę. Po jos 
kalbos A. Kerbelienė padek
lamavo B. Brazdžionio eilė
raštį, o klubo choras, vado
vaujamas muz. A. Jurgučio, 
pagiedojo dvi kalėdines gies
mes. Prieš vaišes maldą sukal
bėjo Šv. Kazimiero misijos va
dovas kan. B. Talaišis. Pasi
vaišinus pakilią kalėdinę nuo
taiką sudarė bendras kalėdi
nių giesmių giedojimas, vado
vaujant muz. A. Jurgučiui. 

Urugvajus 
Šiame krašte naujųjų me

tų pradžioje mirė a.a. dr. Alf
redas Stanevičius. Jis dalyva
vo pirmuose Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresuose. Jo va
dovaujama tautinių šokių gru
~ė "Ąžuolynas" koncertavo 
Cikagoje. Jis buvo žinomas 
menininkas ir visuomenės vei
kėjas Pietų Amerikoje, ypač 
Urugvajuje ir Argentinoje. 

Vokietija 
Lietuvos spaudoje rašo

ma apie lietuvius, prekiaujan
čius narkotikais Vokietijoje. 
Pirmieji pranešimai Vokieti
jos spaudoje jau pasirodė 
2003 m., kai tų metų vasario 
26 d. lietuvis pateko į auto
mobilio nelaimę, sužeistas at
sidūrė ligoninėje. Tvarkant jo 
kambarį viešbutyje rasta 160 
gramų heroino. Netrukus pa
aiškėjo, kad lietuvis iš Mažei
kių Niurnberge ir Augsburge 
pardavė 1 kilogramą heroino. 
Po poros savaičių suimtas ki
tas lietuvis, kurio kišenėje ras
ta 100 gramų gryno heroino. 
Pas suimtus heroino tiekėjus 
policija rado 200 gramų heroi
no, 500 gramų pagalbinių mil
telių, 2,200 eurų ir 3,500 aust
rališkų dolerių. Vėliau kalėji

me atsidūrė 12 jaunų lietuvių. 
Paimta iš jų 750 gramų heroi
no ir 8,665 eurai. Įrodyta, kad 
ši grupė mažiausiai pardavė 7 
kilogramus heroino. Iki 2004 
m. lapkričio mėn. sulaikyti 32 
prekiautojai narkotikais - visi 
iš Mažeikių. Šių metų pra
džioje bus teisiami trys mažei
kiečiai -A. Janulis, A. Deniu
šis ir R. Gabalis. Jei jie nepri
sipažins, tai kiekvienas gaus 
po 14 metų kalėjimo, jei prisi
pažins - 11 metų. Heroino 

pirkėjai Bavarijoje daugiausia 
yra išeiviai iš Rusijos ir Ka
zachstano. Bavarijos bausmės 
už prekiavimą narkotikais yra 
griežčiausios visoje Vokietijo
j e. Vokietijos kriminalistai 
stebisi tik vienu dalyku - tėvai 

nežinojo, kad jų vaikai sėdi 
Vokietijos kalėjime. 

A.a. Arminas Lipšys, 68 
m. amžiaus, ilgametis Vokie
tijos LB krašto valdybos pir
mininkas, staiga mirė š.m. 
sausio 23 d. Jis buvo Pasaulio 
lietuvių bendruomenės narys, 
Vasario 16-tosios gimnazijos 
kuratorijos narys. Sąjūdžio 
laikais daug padėjo informuo
damas vokiečius televizijoje. 
Taipgi padėjo įsteigti Infor
macijos centrą Vokietijoje. 
Liko žmona Bronė, Vasario 
16-tosios gimnazijos moky
toja, ir suaugę vaikai. 

Lenkija 
Praėjusių metų pabaigoje 

Punsko lietuvių kultūros na
muose įvyko XII-tasis Lenki
jos tautinių mažumų pasirody
mas, kurį dvi dienas pilnoje 
dalyvių salėje atliko Lenkijos 
tautinių mažumų dainų ir šo
kių ansambliai. Programą at
liko: Punsko licėjaus choras 
(vad. J. Pavilonis) ir tautinių 
šokių grupė "Šalčia" (vad. A. 
Pečiulienė ); ukrainiečių estra
dinės muzikos grupė "Zore
pad" (vad. T. Kardei) beišo
kių duetas iš Banie Mazurski 
(vad. W. Syndyka); žydų an
samblis "Danziger Kuzmori
ni" iš Gdansko (vad. R. Stro
zek); Suvalkų lietuvių choras 
"Ančia" (vad. J. Pavilonis), 
Seinų "Lietuvių namų" kapela 
"Sainiai" (vad. J. Pavilonis) ir 
Seinų Lietuvių namų choras 
"Seinijos aidas" (vad. J. Pavi
lonis ); karaimų grupė "Sandu
hacz" iš Varšuvos (vad. W. Fir
kowicz), romų (čigonų) vokali
nis-instrumentinis ansamblis 
"Teme" iš Elko (A. Janowicz); 
sentikių grupė "Riabina" iš 
Žarnovo (vad. Z. Ancipow); 
gudų choras "Krynica" iš Bals
togės (vad. H. Arciszewska ir 
W. Malanczyk); vokiečių an
samblis "Powislake" iš Kord
zino (vad. J. Styczynka); Puns
ko lietuvių kultūros namų an
sambliai: choras "Dzūkija" 
(vad. V. Simanauskas),Vaikų 
meno studija "Punciukai" 
(vad. A. Pečiulienė ir J. Zaka
revičius), kaimo kapela 
"Klumpė" (vad. J. Zakarevi
čius ), choreografinis sambūris 
"Jotva" (vad. K Janušanienė ). 
Pažymėtina, kad žydų mažu
mos grupė "Danziger Kuz
morini" Punske viešėjo pirmą 
kartą. Jie atliko kelis žydų mu
zikos kūrinius ir vieną lietuvių 
liaudies dainą. Ansamblis daž
nai koncertuoja Gdansko lai
vuose, neretai išvyksta į už
sienį. Vadovė Regina Strozek 
kalba lietuviškai. Ji kelerius 
metus gyveno Druskininkuose 
ir išmoko lietuviškai kalbėti ir 
dainuoti. Ji taipgi dainuoja 
Gdansko mokytojų chore, kuris 
bendradarbiauja su Druski
ninkų choru. J.A. 
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Prieš Naujuosius metus, gruodžio 
16 d. VU teatro salėje, kur kadaise 
vykdavo VU akademinio choro repeti
cijos, rinkosi tie, kas turėjo laimės pa
žinti buvusį ilgametį šio choro vadovą 
Praną Sližį (1915.Xll.16-2004. 11.15), 
visi tie, kas atmintyje išlaikė raiškų jo 
rankos mostą dainų šventėse ir repeti
cijose ir kas širdyje tebesaugo gyvą jo 
įvaizdį. 

Prisiminimų sklaidą pirmasis pra
vėrė buvęs VU rektorius akademikas 
Jonas Kubilius, kadaise įsteigęs univer
sitete Estetikos katedrą, pakvietęs jai 
vadovauti doc. P. Sližį, ir visada palai
kęs šio iškilaus dirigento iniciatyvas. 

Gimęs Traupių miestelyje (dabar 
Ukmergės raj.), paveldėjęs muziko 
talentą iš savo tėvo vargonininko Petro 
Sližio, pats jau 12 metų grojo vargo
nais. 1937 m. įstojo į Kauno konserva
toriją, ten studijavo vargonus, chor
vedybą ir kompoziciją. Jo dėstytojais 
buvo J. Gruodis, A. Kačanauskas, V. 
Bacevičius. Neramiais karo metais 
dėstė muziką Ukmergės mokytojų se
minarijoje ir gimnazijoje. Persikėlęs į 
Vilnių, 1948 m. baigė Vilniaus konser
vatoriją, K. Kavecko vargonų klasę. 
1948-1975 m. jis VU akademinio choro 
vadovas, lygiagrečiai (1961-1965) vedė 
ir "Elektronikos" vyrų chorą. Dar oku
paciniais metais metė iššūkį valdžiai, 
pradėjęs vadovauti Vilniaus Šv. Petro 
ir Povilo šventovės chorui (1977-1983). 
Atgavus Vilniaus arkikatedrą, joje 
įkūrė didijį mišrų chorą ir tapo jo va
dovu (1989-1992). Nemažai kompona
vo, rašė dainas, giesmes, Mišias. Jos 
išleistos dviem rinkiniais Mišios, gies
mės, dainos (1995), Tave, Dieve, garbi
nam (2000). Už veiklą Lietuvos vals
tybė jį apdovanojo Gedimino V laips
nio ordinu. 

v 

Zymusis muzikas Sližys 
Paminėjome įžymaus Lietuvos dirigento ir kompozitoriaus 

doc. Prano Sližio 90-metį 

Tą dieną į salę paminėti dirigento 
P. Sližio 90-čio susirinko nemažas bu
vusių jo dainininkų, dabar žymių Lie
tuvos inteligentų, būrys: mokslininkai, 
gydytojai, filosofai, pedagogai, kultūros 
darbuotojai. Juos subūrė ir vakarą vedė 
buvusi dainininkė~ ekonomikos m. dr. 
Zina Gineitienė. Siltais prisiminimais 
dalijosi buvęs choro solistas Alfonsas 
Čekauskas, Lietuvos liaudies kultūros 
centro vyriaus. specialistas Aleksand
ras Šidlauskas, hab. dr. Alfonsas Vaiš
vila, gyd. Danutė Paulavičiūtė-Mačiu
lienė, Lietuvos valst. naujojo archyvo 
vyriaus. archyvistė Auksė Užkurnienė, 
perėmusi valstybės globon muzikinį P. 
Sližio palikimą, ir kiti. Jie prisiminė, 
kaip meniniu brandumu garsėjęs 
choras respublikiniuose konkursuose 
ne kartą tapdavo laureatu (1955 m. di
rigentui buvo suteiktas Lietuvos nusi
pelniusio artisto vardas), kaip, būtent, 
dirigento P. Sližio iniciatyva 1956 m. 
buvo įkurta Pabaltijo dainų šventė 
Gaudeamus, kuri tebevyksta iki šiol. 
Jis ne kartą buvo jos, taip pat respubli
kinių dainų švenčių vyriausiuoju diri
gentu, dirigavo ir 11 Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje (1998). Nė viena Lie
tuvos aukštoji mokykla neturėjo tokio 
gausaus choro, kokį buvo subūręs mūsų 
dirigentas (chore dainuodavo net iki 
200 merginų bei vaikinų, susirinkusių 
iš tolimiausių Lietuvos kampelių, tais 
laikais dar mažai besimokiusių muzi
kos). P. Sližys su dideliu taktu ir ne
nuilstama kantrybe ugdė juose meno 
pajautimą, klasikinių kūrinių suvoki
mą, tautinius, patriotinius jausmus. 
Pats turėjęs stiprų, reto grožio balsą 
(savo laiku jam buvo siūloma vokalis-

Muzikas Pranas Sližys 

to, operos solisto karjera), individualiai 
ir su dideliu dėmesiu lavino ir ugdė 
dainininkų solistus chorui. 

Nuostabiausia, kad šiame didžiu
liame chore, tokį pat dėmesį sau jaus
davo ir eilinis choristas, einantis į re
peticiją kaip į šventę, kur prie pat salės 
durų visada pasitikdavo šilta dirigento 
šypsena ir kiekvienam draugiškai iš
tiesta jo ranka. Ne veltui, jau baigę 
universitetą, jo ištikimieji dainininkai 
dar likdavo dainuoti chore. Ilgiausią 
metų virtinę (berods, 18) čia išdainavo 
visada linksma ir energinga geografė 
Jūratė Venckūnaitė-U rbonienė. (Vė
liau "Dobilo" dainininkė). 

Reikia priminti, kad dalis tąkart į 
minėjimą susirinkusiųjų choristų jau 
buvo dalyvavę lapkričio mėn. Ukmer-

gėje surengtoje dviejų dienų moks
linėje konferencijoje, apžvelgusioje P. 
Sližio gyvenimą ir veiklą. Ten renginiai 
prasidėjo šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
vysk. J. Tūnaitis. Pranešimus skaitė 
muzikologė O. Narbutienė, prof. A. 
Vyžintas, buvęs VU choro valdybos 
narys gyd. D. Dailydėnas ir kt., plačiai 
aptarę dirigento muzikinį įnašą į Lie
tuvos kultūrą, jo kilnią ir taurią misiją. 
(Žr. prof. O. Voverienės straipsnį Dai
na ugdęs moksleivių ir studentų patriotiš
kus jausmus, - Lietuvos aidas, 2005. 
XI.19, nr. 269). 

Metų metais buvę VU akademinio 
choro dainininkai neužmiršo savo mo
kytojo. Po 1975 m., kai dirigentas išėjo 
į pensiją, kasmet per jo gimtadienį jie 
dideliu būriu jį aplankydavo, pasvei
kindavo, pasiklausydavo jo sukurtų 
dainų bei giesmių, patys padainuo
davo. Ir šį kartą didelėje salėje nuskam
bėjo dirigento harmonizuotos liaudies 
dainos, jo pamėgtoji Nudavė močiutė, 
Oi, žiba žiburėlis, dažnai pobūviuose 
dainuotoji Pragėriau ži1gą ir kt. O ilgiau 
užsilikęs ir vis dar nesiskirstantis daini
ninkų būrelis padainavo ir jo ilgesin-
1JUS garsiuosius Gimtinės beržus (P. 
Sirvio žodžiai), užbaigdamas vakarą 
daina Lietuva brangi. 

Kadaise kompozitorius J. Juzeliū
nas, aptardamas P. Sližio veiklą, minėjo 
kad jis tarsi pratęsė Žygimanto Liauks
mino puoselėtas kultūrines Vilniaus 
universiteto tradicijas. Dar gilesnes ir 
gyvesnes meno pažinimo, veikliojo gė
rio tradicijas jis išugdė mūsų širdyse, o 
jo muzikos kūriniai jas ugdys tautoje 
metų metais. 

Danutė Petkevičiūtė, 

buvusi VU akademinio choro 
valdybos narė, 

choro metraštininkė 

Katastrofos 
Ti:r}tas rūkas apglėbęs vingiuojantį 

kelią. Zmogui nesaugu„. O ką daryti, 
kai žmogaus smegenis apglėbęs rūkas? 
Dvi katastrofos. Tik mes abi vertiname 
skirtingai ... O gal aš klystu? 

žodžių, kurie skaudina, žeidžia„. Yra 
žodžių, kurie amžinai gyvena mūsų šir
dyse. Mes juos auginame, puoselėja
me.„ Tai mums brangūs žodžiai... Šią te
mą gvildens ir ateities kartos. 

mums skirti brangūs žodžiai išlieka laiš
kuose, žinutėse, atmintyje ... 

alumo Patarlių knyga. Sklaidau jos pus
lapius. Stabteliu ties patarle: "Išmintis 
ilsisi protingo žmogaus širdyje, bet 
kvailieji jos nepažįsta". Džiaugiuosi 
gyvenimu, jame sutikau daug išmintingų 
žmonių. 

Amžina tema 
Žodžiai„. Kiek daug apie jų pras

mę, reikšmę prirašė lietuvių literatūros 
poetai, rašytojai, lietuvių kalbos mokslo 
tyrinėtojai. Šiandien žodžiai skamba iš 
mano kartos žmonių lūpų. Ne paslaptis, 
kad išgirstame įvairių žodžių ... Yra žo
džių, kuriuos norisi kartoti ir kartoti ir, 
kad tuos žodžius kartotų mums.„ Yra 

Branda 
Žodžiai... Apie juos daug prirašė 

poetai, rašytojai, filosofai ... Su kiekvie
nais metais mūsų žodžiai įgyja vis nau
jesnę ir gilesnę prasmę. Brandūs žo
džiai... Kartais jie mums atsibosta, kar
tais jų pasiilgstame„. Nesvetimas mums 
nuotaikų kaitos jausmas. Nenuostabu, 
kad kiekvieną kartą mums ištartus žo
džius vertiname kitaip„. Tirpsta laikas, 

Medžio skulptūros poilsiavietėje "Karpynė" prie Vilniaus-Klaipėdos greitkelio 

Ji gyvena ... 
Unikalią fotografiją ir seną spintą 

įsimylėjo voras. Kaip kruopščiai jis au
dinyje audžia raštus. Daiktai yra daik
tai... Voras įsimylėjo senatvę. Jaunystė 
tik gražus praeities peizažas„. Tarsi van
duo veržiasi laiko tėkmė. Senose foto
grafijose užfiksuota meilė ... Ji dar tokia 
jauna ... Gal meilė nesensta? 

Kur slypi išmintis? 
Tylus vakaras. Kiekvienas kuriame 

savo pasaulio viziją. Vartau Šventąjį 
Raštą. Niekada neprarandanti aktu-

Aidas 
Nusprendžiau daug ką pakeisti. Se

kasi. Gyvenimas keičia ir mane. Veiks
mas turi atoveiksmį. Vadinasi, visi dės
niai galioja. Rankas šildau prie židinio, 
snūduriuoju ... Ištvermingai mane apglė
busi monotonija, jokios kaitos ... Nėra 
jokių ir rezultatų. Kaip šaukiau, taip ir 
atsiliepė... Reda Kiselytė, 

Rokiškis 

Ntr. J. Kuliešiaus 



''Veliuonietis" jau 40 metų šoka 
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

1965 m. vasario 2 d. Veliuonoje į savo pir
mąją repeticiją susirinko šokėjų kolektyvas. Nuo 
tų dienų štai prabėgo 40 metų. Per tuos dešimt
mečius keitėsi šokėjai, vadovai ir kolektyvo 
kryptys, bet veliuoniečiai vis šoko ir laimėjo 
įvairius apdovanojimus. 1981 m. Lietuvos kul
tūros ministerijos kolegijos nutarimu buvo su
teiktas "Veliuoniečio" liaudies kolektyvo vardas. 
Svarbiausias ansamblio siekis buvo atkurti savo 
krašto šokius. 

2005 m. lapkričio 19 d. Jurbarko kultūros 
centre įvyko tautinių šokių šventė "Veliuoniečių 
aplinkinis", skirtas Veliuonos kultūros centro 
ansamblio "Veliuonietis" 40 m. veiklos sukakčiai. 
Šventėje, bev "Veliuoniečio", dalyvavo šokių 
kolektyvai iš Sakių, Kėdainių, Marijampolės, na, 
ir jurbarkiškė "Mituva". Visą vakarą buvo ne tik 
šokama, išsakomi linkėjimai, bet ir prisiminta 
"Veliuoniečio" veiklos atskiri epizodai. 

Daug jėgų "Veliuoniečiui" atidavė Leonida 
Batūraitė-Matusevičienė, istorijos mokytoja, bu
vusi politkalinė, neseniai sugrįžusi iš lagerių. Jos 
atkakliomis pastangomis kolektyvas buvo per
organizuotas į etnografinį ansamblį. Taip L. 
Matusevičienė tapo viena iš pirmųjų Lietuvoje 
etnografinės tautinės "bangos" dalyvių ir veikė
jų. Ji ėjo iš trobos į trobą, skryniose ieškojo senų 
audimo raštų, senoviškų tautinių drabužių. Ir 
daug ką ji surado. Vėliau ansambliečiai pasipuo
šė tikrais veliuonietiškais drabužiais. 

Scenoje pasirodė "Veliuonietis". Po įžangi
nių žodžių buvo smagiai sušokta Petronėlės pol
ka, užtraukta daina apie Veliuoną ir sušoktas 

Veliuoniečių aplinkinis, kurio vardu pavadinta ir 
ši šventė. 

Vėl nukypstama į prisiminimus. Veliuo
niečiams brandinti šokio meną daug padėjo Lie
tuvoje žinomas choreografas Juozas Lingys. Mat 
Veliuonoje gyveno jo motina Antanina Lingienė 
ir, vasaromis pas ją atostogaudamas, noriai 
talkino vietiniam ansambliui. L. Matusevičienei 
1981 m. mirus, ansamblio vadove tapo chore
ografė iš Jurbarko Ada Baublienė, buvusi trem
tinė, kuri sėkmingai "Veliuoniečiui" tebevado-
vauja ir nūnai. v 

Į sceną užkopė artimi kaimynai- Sakių kul
tūros centro šokių kolektyvas "Vijūras". Sušokę 
smagią polką, judrų kadrilį, jie išsakė sveiki
nimus, linkėjimus ir įteikė atminimo dovanas. 
Jubiliatą sveikinti pakilo ir Kėdainių kultūros 
centro šokių kolektyvas "Lankesa". Sušokę savo 
šokių pynę, jie padėkojo ir už pakvietimus į 
šokių festivalį Veliuonos kadrilis, kuris suren
giamas beveik kas antri metai Veliuonoje ant 
Ramybės kalno. 

Į šventę buvo atvykęs ir Marijampolės 
kultūros centro šokių kolektyvas "Sidabra", 
prieš porą metų atšventęs 50 m. savo veiklos ju
biliejų. 

Savo aukštą meninį lygį parodė Jurbarko 
kultūros centro šokių kolektyvas "Mitgva", 
vadovaujamas tos pačios Ados Baublienės. Sven
tės pabaigoje "Veliuonietį" pasveikino 'Į'auragės 
apskrities viršininkas Edmundas Simkus, 
Lietuvos liaudies kultūros centro atstovė Gra
žina Kasperavičiūtė, rajono meras Aloyzas Zai
rys ir kiti. 

"Subatvakaris" keliauja per Lietuvą 
IRENA ŽIURAUSKIENĖ 

Ateinu dainuojančiu gluosniu 
parugė/ėm gelsvom 
nuo Virvytės sraunios. 
Ir nešuosi širdy 
upės tolimą aidą, 
atkartotą gimtųjų Viekšnių ... 

Vaikštau nurudavusiomis 
Ventos pakrantėmis ir žvelgiu į 
Viekšnius ... Nors lauke vėsus 
ruduo, bet mintimis naršydama 
po žmonių, atsidavusių savo 
kraštui, istorijas negaliu nepa
minėti Antano Erlicko - klasi
ko ir poeto Juozo brolio. 

Antanas savo gyvenimą pa
skyrė dainai ir Viekšnių kraš
tui. Jau nuo 1988 metų jis va
dovavo kapelai, kurios gyvavi
mo pradžios atraminis taškas 
tuo metu buvo Svirkančiuose. 
Per tuos 17 metų ne kartą kei
tėsi kapelos sudėtis ir kai kurie 
muzikantai. Nuo 1992 metų A. 
Erlickas dirbo Viekšnių kultū
ros namų meno vadovu, į kurių 
patalpas ir persikėlė jo vado
vaujama kapela. 

Prieš penkerius metus An
tano Erlicko kapela atsiskyrė 
nuo kultūros namų ir, pasi
krikštijusi "Subatvakariu", pra
dėjo savarankišką karjeros ke
lią. Į kapelą įsijungė jauni, bai
gę Viekšnių muzikos mokyklą, 
atlikėjai. Daug prakaito nu
braukė vadovas, kol subrandino 
skambų ir darnų "Subatvaka
rio" kolektyvą, kurį pažįsta visa 
Lietuva. Viekšniškių balsai 
skambėjo Kėd~iniuose ( Čiylba 
lakštingėlėje), Seduvoje (Zoli
fJiŲ vainike), kapelų festivalyje 
Siauliuose Ant rubežiaus, Kre
tingoje (Grok, Žemaityje), Tel
šiuose (Jurgelio valse), Kelmėje 
per Stasines, šventėje Bikavė
nuose ( Grajikit Bikavos žioge
liai), Kupišky (Aleksiuko ban
donijoje), Vilniuje mpkytojų 
namuose, Akmenėje (Zemaitiš
kame smuikelyje ), Lietuvos tele
vizijoje laidose (Krą,što garbė ir 
Gero ūpo) ir kitur. Siemet "Su
batvakario" kapela, nugalėjusi 
Gero ūpo rugsėjo mėnesio at
rankoje, pateko į pusbaigmį, 

kuris vyks 2006 metų pavasarį. 
Liepos mėnesį "Subatvakaris" 
dalyvavo Palangoje vkapelų 
šventėje Grok, Jurgeli. Zemaiti
jos regiono atrankinėse varžy
bose laimėjo pirmą vietą ir pa
teko į Respublikinį kapelų festi
valį, kuris vyko lapkričio mėne
sį Kaune ir Vilniuje. 

Keliauja per Lietuvą viekš
niškių balsai, o jų melodijos 
linksmina ir jaunus, ir senus. 
Didžiąją dalį dainų yra parašęs 
pats vadovas. Kapela taip pat 
atlieka kai kurias dainas, para
šytas pagal kito viekšniškio 
poeto ir rašytojo - Juozo Elek
šio eilėraščius. 

Malonu vaikščioti Viekšnių 
apylinkėmis, dar maloniau klau
sytis viekšniškių dainų. Iš lūpų į 
lūpas perduodamos dainos gy
vuos jas mylinčių žmonių širdy
se, o skambios melodijos aidės 
ne tik Viekšniuose. Jas srauni 
Venta plukdys tolyn, kur dainą 
mylintys žmonės kvies "Subat
vakarį", kur liesis skambūs 
dainų akordai. 

"Subatvakaris" Lietuvos kapelų festivalyje Kaune kartu su kompozitoriumi Jurgiu Gaižausku ir 
jo žmona Zosele 
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lO KULTURINEJE VEIKLOJE 
Wolfgang Amadeus Mo

zarto, vieno iš didžiųjų pasau
lio muzikos genijų, 250 metų 
gimimo sukaktis - šių metų 
sausio 27 dieną. Ta sukaktis 
buvo paminėta daugelyje vals
tybių, o jo gimtinė Austrija ją 
minės ištisus metus. Sausio 27 
dieną Lietuvos valstybinė fil
harmonija pradėjo Mozarto 
metams skirtą ciklą W. A. Mo
zartas ir Viena Valstybinio Vil
niaus kvarteto, pianisto Gab
rieliaus Aleknos ir altininko 
Gedimino Dačinsko kon
certu. 

Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras Mozarto 250-
j am gimtadieniui ir 17 metų 
savo gyvavimo sukakčiai pa
minėti Vilniaus Kongresų rū
muose vasario 4 d. stato W. 
A. Mozarto operą Užburtoji 
fleita koncerto forma. Diri
gentas Gintaras Rinkevičius, 
dainuoja Audrius Rubežius, 
Egidijus Dauskurdis bei solis
tai iš Austrijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir Latvijos. 

Dmitrij Šostakovičiaus, 
žymaus Rusijos kompozito
riaus, 100 metų gimimo su
kaktis bus paminėta Filhar
monijos didžiojoje salėje ba
landžio 22 dieną. Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkest
ras, diriguojamas Modesto 
Pitrėno, smuikininkas Vilhel
mas Čepinskis ir violončeli
ninkas Davidas Geringas at
liks D. Šostakovičiaus Dešim
tąją simfoniją. 

Kompozitoriaus Vytauto 
Barkausko 75-osioms meti
nėms skirtą koncertą Valsty
binis simfoninis orkestras 
rengs vasario 25 dieną kartu 
su žymiu prancūzų pianistu 
Roger Muraro. Koncerte 
skambės paties kompozito
riaus seniau parašyti kūriniai 
- simfoninis paveikslas Saulė 
ir Penktoji simfonija. Naujau
sią V. Barkausko kūrinį Opus 
126 in Es, parašytą muzikos 
festivalio "Amadeus" užsaky
mu ir pirmą sykį atliktą 2005 
metais Ženevoje, Lietuvos ka
merinis orkestras ir choras 
"Jauna muzika" atliko Filhar
monijoje vasario 4 dieną. 

Kompozitoriaus Vytauto 
Bacevičiaus gimimo šimt
metis buvo paminėtas 2005 
metų gruodį Lietuvos amba
sadoje Paryžiuje koncertu, ku
riame kompozitoriaus forte
pijoninius kūrinius atliko pia
nistas Andrius Žlabys. Kon
certe dalyvavo Prancūzijos 
valstybės pareigūnai, politi
kai, kultūros ir žiniasklaidos 
atstovai, Lietuvos garbės kon
sulai Prancūzijoje ir Paryžiaus 
lietuvių bendruomenės nariai. 

V. Bacevičius gimė 1905 
metais Lodzėje (Lenkija) mu
zikų šeimoje. Studijavo Lod
zės konservatorijoje kompozi
ciją, fortepijono muziką; 
1927-1930 m. studijavo filoso
fiją Paryžiaus Sorbonos uni
versitete. Grįžęs į Lietuvą 
1931 metais dėstė Kauno mu
zikos mokykloje, konservato
rijoj e. 1940 m. apsigyveno 
JAV, dėstė Niujorko, Brukly
no konservatorijose, rašė 
straipsnius, skaitė paskaitas, 
koncertavo Pietų ir Šiaurės 
Amerikoje, Europoje. Mirė 

1970 m. Niujorke. Į lietuvių 
muzikos istoriją jis įeina kaip 
pirmojo fortepijoninio kon
certo autorius. Pasak muziko
logų, jis bene vienintelis po 
M. K. Čiurlionio sukūręs dau
gialypę ir vientisą fortepijoni
nės muzikos visumą. 

Lietuvos baleto trupė 

2005 metų lapkritį sėkmingai 
gastroliavo Ispanijoje. Pasak 
vadovės Tatjanos Sedunovos, 
lietuvių baleto šokėjai parodė 
devynis baleto Don Kichotas 
spektaklius įvairiuose Ispani
jos miestuose - Barcelonoje, 
Pamplonoje, San Sebastiane. 
Baigiamajame spektaklyje 
lietuvių baleto solistai šoko 
ištraukas iš Gulbių ežero, Žizel 
ir kitų baletų. Ispanų publiką 
ypač sužavėjo balerina Miki 
Hamanaka, atlikusi pagrindi
nę Kitri :eartiją balete Don Ki
chotas. Siame balete Bazilį 
šoko lietuvių žiūrovams gerai 
pažįstamas ispanų baleto so
listas Y gor Yebra. Lietuvos 
baleto trupė po šių gastrolių 
kitąmet pakviesta į Ispaniją 
šokti Bilbao mieste. 

Profesoriaus Albino Kun
cevičiaus monografiją Lietu
vos viduramžių archeologi,ja iš
leido Vilniaus leidykla "Ver
sus aureus". Monografijoje 
nagrinėjamas laikotarpis nuo 
XIII š. iki XVI š. vidurio, tai 
yra Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės susikūrimo ir su
klestėjimo laikai, pagal to me
to archeologijos paminklus ir 
jų tyrimų medžiagą. A. Kun
cevičiaus darbe tyrinėjama są
vokos ir terminija, piliakalniai 
ir mūro pilys, senieji miestai 
ir jų raida, pagoniški ir katali
kiški kulto pastatai, laidojimo 
paminklai. Taip pat pristato
ma medinė viduramžių staty
ba, ginklai, keramika, kokliai, 
geležies dirbiniai, papuošalai. 

Istorikas ir archeologas A. 
Kuncevičius 1993 metais Vil
niaus universitete apgynė hu
manitarinių mokslų daktaro 
disertaciją Vilniaus žemutinės 
pilies kokliai, daugiau nei 10 
metų dėstė Vilniaus universi
teto Archeologijos katedroje 
bei Vilniaus dailės akademijo
j e. Nuo 1994 metų tyrinėja 
Senųjų Trakų piliavietę, nuo 
2003 m. Dubingių piliavietę. 
Nuo 2005 m. spalio vadovauja 
Kultūros paveldo departa
mentui; yra paskelbęs straips
nių Lietuvos viduramžių ar
cheologijos temomis Lietuvos 
bei užsienio spaudoje. 

Šiaulių Povilo Višinskio 
viešojoje bibliotekoje buvo iš
kilmingai atidaryta pirmoji 
Lietuvoje Amerikos skaitykla. 
JAV ambasada skaityklai 
įrengti skyrė 42,000 dolerių, 
už kuriuos buvo nupirkta visa 
reikalinga elektronikos apara
tūra ir baldai. Be to, į skaityklą 
buvo atvežta 800 tomų groži
nės literatūros ir mokslinių 
knygų, kompaktinių vaizdo ir 
garso plokštelių. Dvejus me
tus skaitykla JAV lėšomis ga
lės prenumeruoti JAV žurna
lų. Skaitykloje numatoma or
ganizuoti įvairius kultūros 
renginius, paskaitas, parodas 
ir vaizdo konferencijas su 
JAV. 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: IMAUŽ: 
90-179 d. term. ind .....•.... 1.50% Asmenines paskolas 
180-364 d. term. ind ••••••••• 1.75% nuo •••••••••• 6.25% 
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% 

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. 

Knygos Lietuvos mokykloms 
Tautos fondo įdukrinimo ir labdaros komisijos darbai 2005 metais 

Jau prieš keletą metų Tautos fondas yra 
atkreipęs dėmesį į didelį Lietuvos mokyklose 
grožinės literatūros trūkumą. Ypatingai didelis 
trūkumas mokyklose yra istorinių knygų, nušvie
čiančių lietuvių tautos kovas prieš Sovietų Są
jungos okupaciją. Yra gana nemažai išleistų 
gerų grožinės literatūros ir istorinių veikalų, bet 
dėl lėšų stokos jų tiražai yra apgailėtinai maži 
(200 iki 1,000). Jos Lietuvos mokyklų bibliotekų 
nepasiekia ir tuo pačiu nepasiekia ir besimokan
čio jaunimo. O tautiškai ugdant Lietuvos jauni
mą yra būtina jį supažindinti su nesuklastota 
Lietuvos istorija. 

Šiai apgailėtinai būklei bent šiek tiek pa
taisyti imtasi išleisti ir išplatinti didesniu tiražu 
minėtos rūšies literatūros. 

Kas buvo šiam reikalui padaryta 2005 
metais? 

Akademiko Zigmo Zinkevičiaus knyga Isto
rijos iškraipymai, išleista Lietuvių katalikų moks
lo akademijos 500 tiražu, buvo atspausdinta 
4,000 tiražu ir paskleista po universitetų, gimna
zijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų bei vie
šąsias bibliotekas. Šioje knygoje aptariami Lie
tuvos istorijos iškraipymai po nepriklausomybės 
atkūrimo. Prezidento Valdo Adamkaus žodžiais: 
"Mes negalime toleruoti mėginimų perrašyti 
Lietuvos istoriją, pateisinti jos okupaciją ir tau
tos genocido vykdytojus. Mes negalime ištrinti 
ribos tarp nusikaltėlių ir jų aukų". 

2005-aisiais metais Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga išleido knygos Partizanai 5-
ąją laidą. Knyga apima 800 puslapių, dokumen
tuota su nemažai nuotraukų, papildyta nauja 
autentiška medžiaga. Tai tikra partizanų kovų 
istorija. 

Susipažinusi su šiuo veikalu, Tautos fondo 
tarybos Mokyklų įdukrinimo ir labdaros komisi
ja prisiėmė sunkią pareigą, būtent, aprūpinti 
visas Lietuvos gimnazijų, vidurinių ir pagrindi
nių mokyklų bibliotekas šia knyga, kad mokyto
jai ir mokiniai galėtų naudotis neiškraipytos is
torijos šaltiniais. 

Lietuvoje šiuo metu yra 116 gimnazijų, 477 
vidurinės ir 677 pagrindinės mokyklos. Knygos 
kaina 30 Lt. ($11 JAV) su 34% nuolaida. Siuo 
metu esame aprūpinę tik 650 mokyklų. 

Kaip vykdom knygų skirstymą? 

Ramojaus Mozoliausko skulptūra "Partizano 
motina". Žurnalo Pasaulio lietuvis viršelis 

Mes turime kiekviename rajone ir dides
niuose miestuose mokyklų sąrašus. Išvengti paš
to išlaidų, kurios Lietuvoje yra didelės, pasirin
kome grupinį skirstymo būdą. Pirmiausia per 
įgaliotinį atsiklausiame rajono švietimo skyrių, 
ar jų mokykloms yra reikalinga knyga Partizanai. 
Gavus teigiamą atsakymą knygos yra išduoda
mos. Šioje srityje mes labai artimai bendradar
biaujame su Valstiečių laikraščio Kaimo vaikų 
fondo administracija. 

Sakysime, Kauno rajone yra 30 mokyklų, 
kurios nori gauti šią knygą. Kai surenkame 
$330.00 (tokia yra 30 knygų savikaina) ir sumo
kame leidyklai, tada pranešame įgaliotam asme
niui ar rajono švietimo skyriui, kad knygas gali 
pasiimti. Knygas gavusių mokyklų sąrašai mums 
atsiunčiami. 

Knygos Partizanai 5-oji laida buvo išleista 
1,000 tiražu. Įsijungus Tautos fondui į šio veikalo 
platinimą šiuo metu spausdinama dar 2,000 
egzempliorių. 

Šio veikalo platinimas nėra pirmasis mūsų 
bandymas. Mes jau esame Lietuvos mokykloms 
padovanoję per 6,000 egzempliorių Lietuvoje 
išleistų psichologinio turinio knygų, grožinės li
teratūros ir Sibiro kankinių atsiminimų. 

Kviečiame plačiąją lietuvių visuomenę įsi
jungti į mūsų sunkų, bet labai reikalingą darbą -
aprūpinti visas Lietuvos mokyklas istoriniu 
veikalu Partizanai. Jie žuvo kovodami už Tėvynės 
laisvę. Mūsų pareiga tęsti jų kovą už dvasinį Lie
tuvos atgimimą, supažindinant jaunąją kartą su 
mūsų tautos netolimos praeities karžygiais. 

Mūsų darbas nesibaigia vien tik šio veikalo 
išplatinimu. Mes ir toliau pasiryžę, su Jūsų pa
galba, šią patriotinės-dvasinės literatūros spragą 
Lietuvos mokyklose užpildyti. 

Maloniai prašau čekius rašyti: Lithuanian 
National Foundation arba Tautos fondui pažy
mint, kad auka skirta knygoms. Siųsti adresu: 
Lithuanian National Foundation, Inc., Įdukri
nimo ir Labdaros Komisija, 386 Hillside Pl., So. 
Orange, NJ 07079, USA. Dr. Rožė Šomkaitė 

KLF ŽINIOS 
• Kanados lietuvių fondas 2005 metų lapkričio 

pabaigoje išsiuntinėjo visiems Fondo nariams laiš
kus primindamas Fondo tikslus, parodydamas Fon
do gaunamas aukas/įnašus, nurodydamas daugiau 
kaip 40 metų išskirstytą savo pelną įvairioms lietu
viškoms organizacijoms Kanadoje ir Lietuvoje. Tuo 
pačiu ragino narius papildyti savo įnašus bei supa
žindinti savo draugus bei pažįstamus prisidėti prie 
Fondo savo aukomis. Atsiliepimas į šį laišką buvo 
ypatingai malonus, nes net 34 nariai atsakė pridėda
mi savo aukas, kurios svyravo nuo $25 iki $2,000. 
Iki šios dienos iš viso gavome $7,775 aukų, už ku
rias pajamų mokesčių pakvitavimai bus išsiųsti iki 
vasario mėn. pabaigos. Visiems aukojusiems reiš
kiama nuoširdi padėka. 

• 2005 metų pelno paskirstymui 2006-siais 
metais anketos jau yra paruoštos ir galima jas gauti 
kreipiantis į KL fondą elektroniniu ar paprastu 
paštu, arba raštinėje darbo valandomis. Organiza
cijoms, gavusioms paramą 2005-siais metais, anke
tos bus išsiųstos per dvi savaites tais adresai, kurie 
buvo įrašyti praeitų metų anketose. Primename, 
kad užpildytos anketos turi pasiekti fondo raštinę 
ne vėliau kovo 15 dienos. Organizacijoms, neprista
čiusioms tinkamo atsiskaitymo už gautą paramą, 
nauja parama nebus skiriama. Moksleiviai, norin
tys gauti stipendijas, taip pat gali kreiptis į Fondo 
raštinę, kur galės gauti reikalingus blankus. Jei kas 
turi klausimų, surištų su parama, gali kreiptis į 
Fondo administratorių telefonu 416-889-5531 nuo 
pirmadienio iki penktadienio tarp 10 v. ryto ir 5 v. 
po pietų. 

• Kanados lietuvių organizacijos, gavusios Ka
nados lietuvių fondo finansinę paramą, privalo 
pristatyti atsiskaitymą. Kokios atsiskaitymo doku
mentacijos Fondas reikalauja? Parama organizaci
joms yra skiriama jų bendrai veiklai paremti arba 
kokiam nors specifiniam projektui ar renginiui. To
dėl reikalaujame organizacijos metinės apyskaitos 
("Income statement"), kurioje nurodomos visos 
organizacijos pajamos ir išlaidos. Dėl specialaus 
projekto ar renginio reikalaujame to projekto/ ren
ginio pajamų/išlaidų apyskaitos, nurodant visas 
pajamas ir išlaidas bei pridedant turimų pakvita
vimų kopijas. Jeigu Fondo parama buvo vienintelis 
šaltinis kuriam nors pirkiniui, reikia tų išlaidų 
sąskaitos kopijos. Šitokio finansinio atsiskaitymo iš 
mūsų reikalauja Kanados federacinė valdžia, kuri 
Fondui yra suteikusi "Charitable organization" 
pažymą. 



PARAMA 2005 metais grąžino savo nariams 

DAUGIAU K A l P 

Sl,126,000 
Lietuvių kredito kooperatyvo "PARAM>:' 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 
Pirmininkas HM 

PARAMA 

2 9 7 5 B l o o r W. l l 5 7 3 B l o o r W. l www. p a r a m a . e a 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

BIRŠTONO SAKRALINIS MUZIEJUS. Su
darytoja Roma Zajančikauskienė. Redagavo Vio
leta Misevičiūtė. Viršelio dailininkas Remigijus Ja
nušaitis. Viršeliui panaudotas L. Giedrimo medžio 
bareljefas Nukryžiuotasis. Leidėjas Birštono muzie
jus. -ęirštonąs, 2005 m., 48 psl. 

SILUTES MUZIEJUS IR JO KOLEKCUOS. 
Leidinys skirtas Lietuvos vru:,do paminėjimo tūks
tantmečiui. Leidybą parėmė Silutės rajono kultūri
nės veiklos program .... a. Leidinį...,redagavo R. Jasu
dienė. Dailininkė S. Sikšniūtė. Silutė, 2004 m. 

PENSININKAS, 2005 m. 6 nr. Redaktorė ir 
administratorė Elena Sirutienė. Žurnalas išeina 6 
kartus per metus. Leidėjas - JAV LB Socialinių 
reikalų taryba (2711 W 71 st Street, Chicago, IL 
60629). Metinė prenumerata JAV - 15 dol., Kana
doje ir kitur - 25 JAV dol. 

Albertas Rosinas, TIK PRAŠAU BE ISTERI
JOS. Ironiški vaizdeliai. Tiražas 1200 egz. Leidėjas 
Mokslo ir enciklopedijų leidyklos institutas (L. 
Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius). Gimtosios 
kalbos žurnalo 2005 metų 12 numerio priedas. 
Vilnius, 2005 metai, 48 psl. 

Vida Voveraitytė-Vosylienė, BYRA SIDABRO 

LAŠAI. Eilėraščiai. Redaktorius Vladas Buragas. 
Maketavo ir spausdino UAB "Tele SAT pressa" 
spaustuvė (V. Kudirkos g. 20, LT-68306 Marijam
polė). Tiražas - 300. Marijampolė, 2005 m., 110 
psl. 

Lietuvių katalikų mokslo akademija, MET
RAŠTIS XXVI. Spaudai parengė J. Kardelytė, L. 
Sidarienė. Leido ir maketavo "Katalikų akademi
jos" leidykla (Pilies 8, Vilnius). Tiražas 300. Vilnius, 
2005 m., 726 psl. 

Lietuvių katalikų mokslo akademija, VYSK. 
KAZIMIERAS PALTAROKAS. GYVENIMO 
BRUOŽAI. Atsiminimai. Spaudai parengė J. Kar
delytė, L. Sidarienė. Leido ir maketavo "Katalikų 
akademijos" leidykla (Pilies 8, Vilnius). Tiražas 
400. Vilnius, 2005 m., 682 psl. Rankraštį parengė 
kan. Bronius Antanaitis, dr. Elena Neniškytė. Re
dagavo komisija -vysk. dr. Jonas Boruta, SJ, habil. 
dr. Vacys Milius, habil. dr. Antanas Tyla. 

LIUTERONŲ BALSAS. Vilniaus evangelikų 
liuteronų Bažnyčios tarybos visuomeninis teolo
ginis žurnalas. 2005, 12, 6 nr. Redaktorius Povilas 
Pukys. Adresas: Vokiečių 20, 01130 Vilnius. Ti
ražas 450. Leidinio kaina - auka. 
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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 M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Realty Inc. 
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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. 
1.50% už 30-89 d. term. indėlius 
1.60% už 90-179 d. term. indėlius 
1.75% už 180-269 d. term. ind. 
1.80% 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. 
3.75% 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, mlrad. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvi1acl. ir penklad. ru> 9 v.r. -8 v.v. 

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

SKYRIAI: 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 

2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MBX 1C1 Telefonas: 416 207-9239 

-APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

Matininkas 
TOMAS A. SENKUS, BSc, OLS , O.UP 

ONTARIO LAND SURVEYOR 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

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

E-mail : tomsenkus@rogers.com 

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) 

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~ll( 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 1'-1 ~~L C:: ~ f:.it. E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

RFDMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated ._„_. 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

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

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) 
S a vininkas Jurgis Kuliešius 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

GUTIS Parcels 
guliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 

laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for l parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head of 1ce. 

5cSPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Sartų žirgų lenktynėse, ku

riose dalyvavo 60 geriausių Lie
tuvos važnyčiotojų, Didįjį žie
mos prizą laimėjo Algis Vilkinis 
iš Varėnos su sarta kumele 
"Face the Sweetest". Renginio 
metu buvo atlikti 9 važiavimai. 
Varžybose turėjo dalyvauti es
tai, bet dėl šalto oro neatvyko. 

• Lenkijoje vykusiose XII 
tarptautinėse jaunučių graikų
romėnų imtynių varžybose Jo
niškio imtynininkai komandi
nėje įskaitoje užėmė pirmąją 
vietą, nugalėję antroje vietoje 
likusią Šiaulių rajono komandą. 
Asmeninėse varžybose Joniškio 
sporto mokyklos ir visuomeni
nio sporto klubo "Kova" imty
nininkai laimėjo tris pir!11ąsias 
ir dvi trečiąsias vietas. Siaulių 
sportininkai iškovojo tris aukso, 
du sidabro ir vieną bronzos me
dalį. 

• Niujorke (JAV) pasibai
gusiame aštuntajame pasaulio 
plaukimo taurės varžybų rate 
Lietuvos plaukikas Vytautas 
Janušaitis baigmėje užėmė 
ketvirtą vietą ir liko be medalio. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

• Norvegijoje vykusiose 
"Bergen Games" tarptautinėse 
dešimties šalių lengvaatlečių 
varžybose Rolandas Stanionis 
pasiekė asmeninį rekordą 60 m 
kliūtiniame bėgime. Baigmėje 
Lietuvos bėgikas nuotolį įveikė 
per 8.10 sekundės ir užėmė tre
čiąją vietą. 

•JAV vykusių "J.D.Martin 
Invitational" lengvaatlečių var
žybose vyrų 3000 m bėgimą 
laimėjo Mindaugas Pukštas, 
nuotolį įveikęs per 8 minutes 
21.38 sekundes. 

• Olandijoje vykusiame 
"Midwinter Marathon" varžy
bų satelitiniame 27.5 km bėgi
me nugalėtoju tapo šiaulietis 
Dainius Šaučikovas, nuotolį 
įveikęs per 1valandą31 minutę 
bei 36 sekundes. Bėgime daly
vavo 1392 bėgikai, pasiekę 
baigmę. 

• Olandijoje vykusiame 
Europos uždarų patalpų BMX 
dviračių čempionato penktaja
me rate antrąją vietą moterų 
aukštoje klasėje užėmė 2005 
metų Europos BMX kruizerių 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

TORONTO 

klasės čempionė Vilma Rim
šaitė. 

• Vilniuje ant Vilnios kran
to netrukus turėtų pradėti kilti 
naujas apie 14 milijonų litų ver
tės sporto kompleksas, kuria
me treniruosis lengvaatlečiai, 
garsinantys Lietuvą ir jos sos
tinę visame pasaulyje. 

• Prancūzijos Bonvilio mies
to teismas už vaistų gabenimą 
R. Rumšą ir jo žmoną Editą 
sausio 26 d. nuteisė laisvės 
atėmimo bausmėmis. Kalėjimo 
jie išvengs, jei per 4 mėnesius 
nepadarys kitų nusikaltimų. Jie 
į teisėsaugos nemalonę pateko 
2002 m., kai Edita po "Tour de 
France" varžybų buvo sulaikyta 
Prancūzijos ir Italijos pasienyje 
su dideliu kiekiu vaistų. V.P. 

"Aušros" žinios 
Moterys (16 metų ir vyres

nės), kuri9s norėtų žaisti krep
šinį "AUSROS" komandoje, 
kviečiamos į treniruotes pirma
dieniais nuo 8.30 v.v iki 10 v.v. 
"Bishop Allen" gimnazijo
je. Treniruotės prasidės vasario 
men. 20 d. Jei turite klausimų, 
skambinkite Onutei tel. 416-
459-5639 arba kreipkitės el. 
paštu onute@hotmail.com. 

Neš vėliavą 

Danielė Goyette, moterų 
ledo ritulio komandos narė, 
dviejų olimpinių žaidynių daly
vė ir veteranė, neš Kanados vė
liavą šių metų žiemos olimpia
doje Turine. Danielė savo taik
liais įvarčiais padėjo laimėti 
komandai aukso medalius 2002 
m. olimpinėse žaidynėse, ji žai
dė 3 pasaulio čempionatuo
se. S.K. 

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. 

F1nnn1Rll')j 
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;&CJAU~IMO ZODIS Moksleiviai nepamiršta 
mirusių veikėjų 

Jaunimas - į dainų šventę 
Greitai prabėga šeštadienio priešpietės Toronto Aukštesniųjų li

tuanistinių kursų moksleiviams. Lietuvių kalbos ir literatūros, istori
jos, tautosakos pamokas paįvairina susitikimai su Lietuvių bend
ruomenės veikėjais ir svečiais, įvairių švenčių ir svarbiausių istorinių 
datų ar įžymių žmonių paminėjimai. Praėjusių Vėlinių metu, užde
gus žvakę ir tradicinėje maldoje, buvo prisiminti ne tik mirę artimieji, 
bet ir mūsų bendruomenės nariai, kuriuos palydėjome į amžinatvę 
praėjusiais metais. Baigiamosios 12 klasės moksleiviai T. Krakauskas, 
E. Žabas, D. Šarūnas, A. Puteris, V. Pečiulytė papasakojo apie kom
pozitorių, ilgametį "Volungės" choro akompaniatorių J. Govėdą, 
Lietuvos tautodailės ir dailiųjų amatų puoselėtoją dail. A. Thmošaitį, 
visuomenės ir kultūros veikėją V. Aušrotą, buvusią mokytoją ir istori
įos vadovėlių autorę V. Petrauskienę. Moksleiviai Jaip pat prisiminė 
Sv. Jono kapinėse palaidotą istoriką žurnalistą A. Sapoką, jo nuveik
tus darbus ir svarbiausią kūrybinio palikimo dalį - Lietuvos istoriją. 
Šiemet sukanka 100 metų nuo jo gimimo dienos - tai gera proga dar 
kartą sugrįžti prie šios asmenybės gyvenimo ir darbų, pasimokyti 
nesavanaudiško darbštumo, meilės Tėvynei ir jos istorijai, gilaus 
pareigos savo bendruomenei supratimo. 

N. ZELIONKA 

Toronto Jaunimo choras 
(tuomet Kanados lietuvių jungti
nis choras) susikūrė 2003-aisiais 
metais Trečiosios pasaulio lietu
vių dainų šventės, vykusios Lie
tuvoj e, proga. Nenuilstančių 
chorvedžių - Dalios Viskontienės 
bei Nijolės Benotienės dėka bu
vo suburta jaunų dainininkų gru
pė iš Ontario provincijos. Paskel
bus, kad steigiamas naujas lietu
viškas choras, savaitinėms daina
vimo repeticijoms Toronto Prisi
kėlimo parapijos dainų studijoje 
rikiavosi dainininkai iš Toronto, 
Hamiltono, Londono. Galutinei 
bendrai repeticijai Turonte, prieš 
visiems vykstant į Lietuvą, prisi
jungė ir L. Cassidy vadovauja
mas dainininkių choras iš Otavos. 
Šiuo metu 26-erių narių choro 
grupę sudaro vyresnio mokyk
linio amžiaus jaunimas bei stu
dentai: iš jų yra 9 vaikinai, kitos -
merginos. 

Pirmą kartą apie Toronto 
jaunimo choro gyvavimą sužino
jau prieš Trečiąją pasaulio lietu
vių dainų šventę, kai choras su
rengė koncertą Toronte prieš pat 

išvykimą Lietuvon. Maniau, jog 
tai vienkartinis choras ir po šven
tės Lietuvoje jis nustos veikęs. 
Tačiau, vienos kviestinės va
karienės metu, man teko garbė 
sėdėti prie to paties stalo su vie
na iš pastarojo choro vadovių -
Dalia Viskontiene. Atsitiktinai 
buvau jos paklaustas, ar aš neno
rįs užsirašyti į chorą. Po neilgai 
trukusių dvejonių aš sutikau ir 
jau pirmąją šių metų repeticiją 
sausio pradžioje praleidau chore 
lavindamas savo ilgai nenaudotą 
balsą. Susivokiau esąs gerokai 
vyresnis už daugumą savo bend
ražygių, tačiau noras dainuoti 
kaipmat viską išlygino. Nepai
sant to, nė karto mano gyvenimo 
patirtyje neteko dainuoti chore, 
kuriame kūriniai būtų atliekami 
daugiau nei vienu balsu. Mano 
žiniomis, čia, mes dainavome ke
turiais, kartais netgi penkiais bal
sais. Buvau paskirtas prie bosų, 
tačiau iš pradžių, kaip jau įprasta 
neįgudusiems dainoriams, knie
tėjo traukti ta gaida, kurią dikta
vo stipriausi balsai chore. Jau
čiau, jog man kažkaip reikėjo pri
sivyti savo kolegas, pradėjusius 
repeticijas jau spalio mėnesį, tad 

Toronto lietuvių jaunimo choras ruošiasi dainų šventei 

Lietuvių jaunimo kongresas 
XII-tasis PLJK: pirmasis Kanados lietuvių atstovų posėdis 

SAULIUS SIMONAVIČIUS 
2005 m. gruodžio mėn. pabaigoje posėdžiavo būsimo PLJ 

kongreso Kanados lietuvių jaunimo atstovai, planuodami prog
ramą šiam istoriniam Kanados renginiui šią vasarą. Kongreso at
stovams yra privaloma ne tik dalyvauti studijų dienose, bet ir būti 
pasiruošusiems nagrinėti ir diskutuoti studijų dienų temas, būti su
sipažinusiems su savo krašto lietuvių veikla, pasiruošusiems su kitų 
kraštų atstovais dalintis žiniomis. 

Buvusi PLJS-os ir KLJS-os valdybos narė Irena Žukauskaitė 
posėdyje supažindino atstovus su kongreso studijų dienų svarstybų 
eiga, taisyklėmis (angliškai "Robert's Rules of Order"). Po to 
posėdžio toliau tęsėsi atstovų "uniformos" aptarimas. Praeitame 
kongrese Kanados atstovai dėvėjo raudonus ir baltus marškinėlius. 
Kol kas visi lauksime, ką šitie atstovai nutars ir kaip jie pasirodys 
kongrese! 

po kelių valandų klausymosi jau 
paruoštų dainų įrašų bosiniams 
balsams bei pratybų namuose 
pradėjau suvokti, kaip vis tik yra 
nuostabu dainuoti daugiabalsius 
kūrinius. Iš tikro, D. Polikaitis, 
R. Polikaitytė ir K. Kliorytė, t.y. 
žmonės, paskolinę savo balsus 
šventės dainų pavyzdžiams atski
rai kiekvienam balsui Guos gali
ma rasti oficialiame dainų šven
tės puslapyje www.dainusvente. 
Qig) atliko milžinišką darbą. Iš 
asmeniškos patirties galiu teigti, 
jog tai labai paspartino mano 
dainų mokymosi procesą. Juolab, 
kad paskutinis kartas, kai man 
teko dainuoti iš natų, buvo gal 
prieš dvylika metų tuometiniame 
berniukų chore, savo mokykloje 
Raseiniuose. 

Mano sesuo, dabar gyvenan
ti Dalase, Teksaso valstijoje, taip 
pat džiaugėsi galėdama parsi
siųsti šventės dainas bei jų gaidas 
elektroniniu pavidalu. Jai pačiai 
teko dainuoti praėjusioje dainų 
šventėje Lietuvoje. Taip pat ji 
žadėjo pakalbinti Dalaso lie
tuvius pramokti artėjančios šven
tės dainų, vykti Čikagon, susitikti 
bei padainuoti su tautiečiais. 

Ta proga nuoširdų AČIŪ sa
vo bei choro jaunimo vardu no
rėčiau skirti dainų šventės or
ganizatoriams bei mūsų energin
gosioms ir linksmosioms vado
vėms Daliai Viskontienei bei Ni
jolei Benotienei. Taip pat nuo
širdaus padėkos žodžio nusipel
no visi, vienaip ar kitaip prisidėję 
prie mūsų choro veiklos: marški
nėlių emblemą sukūręs mūsų 
choro dainininkas Gintas Nei
manas, marškinėlius parūpinusi 
mūsų choro tėvų komiteto pirmi
ninkė Ramunė Stravinskienė, 
kompaktines plokšteles su ofi
cialiomis šventės dainomis pa
dauginęs L. Baziliauskas. Dėkui 
jums visiems! Tejungia mus dai
na! 

S. Katkauskaitė, istorijos mokytoja 

1. Mkt. S. Katkauskaitė ir D. Pozniakas uždega simbolinę Vėlinių 
žvakutę ir pristato Šv. Tėvą Joną Paulių 11 bei jo ypatingus nuopel
nus visam krikščioniškam jaunimui; 2. Danielius Šarūnas prisiminė 
ir pristato dr. A. Šapoką bei jo nuopelnus išeivijos švietimui, kul
tūrai ir visai visuomeninei veiklai; 3. Evaldas Žabas pristato mkt. V. 
Kuprevičiūtę-Petrauskienę, labai daug prisidėjusią prie lituanis
tinių kursų istorijos mokymo palengvinimo; 4. Tomas Krakauskas 
pristato ir prisimena Lituanistinių kursų įkūrėją mkt. A. Rinkūną; 
5. Lituanistinių kursų moksleiviai, Vėlinių dieną prisiminę ir 
trumpai apžvelgę mūsų visuomenės įžymių žmonių veiklą. 

Ntr. N. Benotienės Ntr. N. Benotienės 

Toliau atstovai aptarė savo "marketingo" idėjas ir šalpos rin
kimą. Kongresas yra labai svarbus renginys užsienio lietuvių bend
ruomenėms, nes atstovai, pasimokę iš kitų kraštų atstovų, perduos 
visa savo bendruomenėms ir vykdys tai, ką yra išmokę. Buvę 
Kanados atstovai perdavė savo žinias būdami vadovai stovyklose, 
lituanistinėje mokykloje ir KLJS-os valdyboje. Labai svarbu, kad 
bendruomenė toliau remtų savo atstovus, nes jie teikia tęstinumą 
savo lietuvių bendruomenėms per lietuvybės išlaikymo pastangas. 

Dauguma Kanados lietuvių atstovų yra studentai, išsisklaidę 
po įvairius miestus, dėl to sunku dažnai susitikti. Po mėnesio įvyks 
kitas atstovų posėdis, kuriame bus konkrečiau aptariama, kaip 
toliau tęsti ruošą. Atsirado vietos keliems atstovams prisidėti prie 
Kanados atstovų grupės. Susidomėjęs Kanados lietuvių jaunimas 
tarp 18 ir 35 metų amžiaus gali rašyti prašymą KLJS-os pirmininkui 
Tomui Jonaičiui tomjonaitis@ yahoo.ca iki vasario 28 d. 

Nuoširdi padėka Irenai, kad savo laisvalaikį paskyrė atstovams 
Kalėdų atostogų metu. Taip pat nuoširdi padėka Prisikėlimo para
pijai, kuri leido atstovams susitikti jos patalpose. Iki kito 
pranešimo! 

* * * 
Myliu aš visas merginas, 

Laiką kartais jos gaišina. 

Neturiu aš jų mokykloj, 

Bet matau jų daug stovykloj. 

Visad apie jas galvoju, 

Laikas bėga, aš svajoju. 

Ši daina turėtų baigtis, 

Pamokas daryti laikas. 

Algis Puteris, 
Toronto aukštesniųjų 
lituanistinių kursų 

12 skyriaus moksleivis 
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AtA 

VERONIKAI OTTIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų ROMĄ, 
Anapilio lietuvių sodybos korporacijos valdybos 
narį, vaikaitį ir vaikaites su šeimomis bei kitus 
artimuosius -

Anapilio lietuvių sodybos korporacijos valdyba 

BRANGIAI MAMYTEI 

AtA 
VERONIKAI OTTIENEI 

išėjus į Amžinybę, LSS skaučių Seserijos vadija 
paguodos, ištvermės ir užuojautos žodžius taria 
Lietuvių skautų sąjungos Brolijos vadijos Kanados 
rajono atstovui vs. ROMUI OTIO. 

BUVUSIAI NAREI 

AtA 
IRENAI LUKOŠEVIČIENEI 

iškeliavus amžinybėn, dr. PETRUI LUKOŠEVIČIUI, 
dukroms INAI ir RASAI su šeimomis bei visiems 
artimiesiems užuojautą reiškia -

Lietuvių tautodailės institutas 

MŪSŲ LEIDINIO REDAKTOREI 

AtA 
NORAI KULPAVIČIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
architektui ALFREDUI KULPAVIČIUI bei artimie
siems ir kartu liūdime -

Lietuvių tautodailės institutas 

PADĖKA 
AtA 

ANICETUI POVILAUSKUI 
mirus 2005 m. lapkričio 29 d., 

nuoširdžiai dėkoju Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 

Audriui Šarkai, OFM, už maldas mauzoliejuje, už atna

šautas šv. Mišias ir jautrų pamokslą šventovėje. Ačiū mu

zikei Lilijai Turūtaitei ir Vytautui Mašalui už gražų gie

dojimą mauzoliejuje, giminėms atsisveikinant su Anicetu 

jo paskutinėje žemiškoje kelionėje. 
Nuoširdi padėka muzikei Danguolei Radtkei už var

gonavimą šv. Mišių metu ir vadovavimą chorams. Hamil

tono Aušros Vartų parapijos chorui ir Toronto vyrų cho
rui "Aras" už giedojimą, Alinai Žilvytienei už maldų 
skaitymą šventovėje. Nuoširdus ačiū visiems, užprašiu

siems šv. Mišias, dėkojame už gėles, aukas įvairiems fon

dams, pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje, 

Antanui Jusiui už tartą žodį šaulių kuopos ir medžiotojų

žūklautojų klubo vardu, choro "Aras" vardu Vytautui 

Pečiuliui už jautrų atsisveikinimą Jaunimo centre. 

Nuoširdus ačiū draugėms už skanius pyragus, Danutei ir 

Bernardui Mačiams už paruoštus skanius pietus. Esu 
dėkinga visiems, visiems artimiesiems, draugams ir 

pažįstamiems už Jūsų dalyvavimą šv. Mišiose. 
Giliame liūdesyje likę -

žmona Frances, brolis Jonas su šeima 
ir giminės Lietuvoje 

AtA 

IRENAI LUKOŠEVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame 
jos vyrui dr. PETRUI, dukroms RASAI ir INAI 
su šeimomis bei visiems artimiesiems -

Kur surasti žodžius paguodai, 
Kai vilties liepsnelė jau užgeso 
Ir belieko, sko,usmos netekimo ... 

AtA 

S.B. Sakalai 
A.R. Jonaičiai 

IRENAI LUKOŠEVIČIENEI 
mirus, skausmo ir liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame jos vyrą dr. PETRĄ, dukras RASĄ ir 
INĄ bei jų šeimas -

KLB Londono apylinkės valdyba ir nariai 

AtA 

DANUTEI KERŠIENEI, 
Toronto lietuvių pensininkų klubo ilgametei revizijos 
komisijos narei ir pirmininkei mirus, jos vyrą 

ALEKSĄ ir dukrą LINDĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba ir nariai 

PADĖKA 
AtA 

ONUTĖ MARCINKEVIČIENĖ, 
mūsų mylima mamytė, netikėtai sugrįžo į Sutvėrėjo 

rankas 2006 m. sausio 2 d. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Pijui Šarpnickui, OFM, 
už suteiktą Ligonio sakramentą ligoninėje ir už maldas 
laidotuvių namuose, klebonui kun. A. Simanavičiui, 
OFM, prel. E. Putrimui už gedulines Mišias, var
gonininkei D. Radtkei už įspūdingą giedojimą, diak. dr. 
K Ambrozaičiui už palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. 

Ačiū karsto nešėjams, visiems už užprašytas Mišias, 
aukas, pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, už gražias 
gėles ir visų dalyvavimą laidotuvėse. Nuoširdi padėka B. 
Stanulienei už skanių pietų paruošimą ir visom poniom 
už pyragus. 

Jūsų visų nuoširdumas ir užuojautos visada liks 
mūsų širdyse. Onutės meilė ir nuoširdumas palietė visus. 
Laimingi esame, kad turėjom ją savo gyvenime. Jos 
meilė mums, ir mūsų meilė jai, lieka amžina. 

Liūdintys-

(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 

sūnus Romas su šeima 
duktė Birutė su šeima 

l AUKOS l 
A.a. Danutės Keršienės at

minimui pagerbti skautų "Romu
vos" stovyklavietei aukojo: $100 
- L. Andrus, D. Barzdžiūtė, A. 
Keršis, L.G. Keršis-Gotthans, F. 
Mackus, R. Ročys, dr .J. ir L. 
Yčai, Y.l. Žukauskienė; $80 - E. 
Kišonienė ir šeima; $60 - L.E. 
Baumgardai, K. Garbaliauskaitė, 
P.Y. Melnykai, L. Pacevičius, B. 
Tumošiūnienė; $50 - L. Balsys, A. 
Bumbulis, S. Draugelienė, L. 
Einikienė, H. Gotthans, A. V. 
Grybai, l. Kairienė, E.M. Kaza
kevičiai, G. Kuzmienė, K.M. Lin
giai, S.M. Matthews, K.R. Poškai, 
D. Melnykaitė-Rocca, P.B. Sap
liai, L. Sendžikienė, G.E. Šernai, 
V. Smolskis, D. Vaidilienė, A. 
Valadkienė, R. V. White, Y. To
rossian; $40 - K.J. Batūros, L. 
Dalindienė, T.l. Grybai, D. Gry
baitė-Smith, V. Liuima, l. Meik
lejohn, S. Mohamed, R. Marine
Singh, A.Y. Puzeriai, I.B. Wilkin
son, R. Žilinskienė; $30 - O. Na
rušienė; $25 - A.B. Abromaitis, 
S. Aušrotienė, D. Barakauskaitė, 
L.D. Garbaliauskai, Č.B. Joniai, 
l. Ross, A.R. Sapliai, L. Stanuly
tė-Duz; $20 - J.S. Andruliai, M.J. 
Astrauskai, J.P. Barakauskai, N. 
Bates, V.B. Biretos, V. V. Baliū
nai, O. Balsienė, D. Baziliauskie
nė, B. Birštonas, l. Biskienė, l. 
Baltakienėi J. Butkienė, B.G. Či
žikai, E.J. Cuplinskai, K. Damba
ras-J anowicz, V. Dimskienė, V. 
Dunderienė, J. Empakerienė, 
K.B. Gapučiai, J. Gudavičius, J. 
Gačionienė, J. Gulbinas, S.M. 
Jokubaičiai, R.R. Kalendros, R. 
Kalendra, A. Lemežytė, R. Le
mon, E. Namikienė, A.K. Pajau
jai, A. Petkevičienė, P.D. Petraus
kai, D. Puzerienė, V.L. Pev
cevičiai, M. Rusinas, R.S. Sapliai, 
V. Skukauskas, E. Simonavičienė, 
R. Sonda, D. Steponaitienė, V. 
Siminkevičienė, A.Y. Šimkai, G. 
Tarvydienė, V. Vaitkienė, G. Va
liūnienė, M. Vasiliauskienė, J .A. 
Zalagėnai, l.A. Žemaičiai; $10 -
R. Bekerienė, J. Jasys, T. Kobels
kienė, G. Morkūnienė, l. Paš
kauskienė, l. Smolskienė; $5 - P. 
Jonikas. 

Aukas surinko E. Kazakevi
čius ir P. Saplienė. P.S. 

A.a. Sigitui Baršauskui mi
rus, užjausdamos žmoną Aušrą, 
dukteris, velionies tėvą Vincą, 
brolius ir seserį su šeimomis, Re
gina Piečaitienė ir Danutė Staš
kevičienė Tėviškės žiburiams au
kojo $50. 

l MINTYS l 
Kristus mums viskas 

• Kur mūsų kiekvieno jėgų 
versmė? Kristuje, be abejo, ir 
Kristaus Bažnyčios dvasioje: ta
me tiksle, kurį mums nurodo 
Bažnyčia, tose taisyklėse, kurias 
paduoda, tuose sakramentuose, 
kuriuos mums teikia. 

• Duok, Jėzau, narsumą ir 
stiprybę, kad dėl Tu.va vardo iš
aukštinimo, dėl Tavo Bažnyčios 
gerovės prieš jokias kliūtis ir 
keblumus nenusilenkčiau, rankų 
nenuleisčiau. 

• Geras Kristaus vynyno 
darbininkas neturi palikti mūsų 
dirvos neįžiūrėjęs, savo prakaitu 
neaplaistęs, o jei reikia, ir krauju, 
kad tik Kristaus karalija augtų, 
tarptų. 

• Tugul mūsų uolumas vis ei
na į tą pusę, kur dar žmonės Kris
taus visai nepažįsta arba bent ne
pilnai jį pažįsta, o ypač, kur prieš 
Kristų kovojama, kad kaipo geri 
Kristaus kareiviai tenai stoję dėl 
Jo kovotume ir savo galvas už Jį 
padėtume. 
(Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų) 



Tradicinis mažlietuvių "Šiupinys" šiemet rengiamas vasario 
28, antradienį, 7 v.v. Toronto Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo 
menėje. Jaunesnės kartos mažlietuvės tęsia ir puoselėja senas 
tradicijas, suteikia torontiečiams progą kartą per metus pasigar
džiuoti savitu patiekalu ir laukia gausių dalyvių. l.A. 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 l 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

Rūta Melkienė, PFP 
Financial Advisor 

§ Scotiabank 

Business and Professional 
Banking Centre 
392 Bay Street at Richmond 
Toronto, Ontario M5H 3K5 

Enquiries: 
Direct Line: 
Fax: 

( 416) 866-5 700 
( 416) 866-6102 
(416) 866-7019 

ruta.melkiene@scotiabank.com 

Taupyti RRSP yra lengviau 
negu Jūs galvojate. Investuokite 
į registruotą pensijinį planą RRSP 

per Scotiabank. 
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Stambi auka fondui 
Kanados lietuvių fondo kapitalas artėja 

prie penkių milijonų dolerių 
D. BALTRUŠYTĖ-SHER 
Hamiltoniečio A. Stasevičiaus 

100,000 dolerių palikimas padi
dino fondo neliečiamą pagrin
dinį kapitalą iki 4, 75 mil. dol. 

Kanados lietuvių fondo pa
grindinis kapitalas 2006-jų metų 
sausio mėnesį pasipildė nauju 
vardiniu buvusio hamiltoniečio 
a.a. Albino Stasevičiaus 100,000 
dol. palikimu. Palikimas skiriamas 
remti Kanados lietuvių fondo 
veiklai ir tikslams. 

A.a. Albinas Stasevičius gi
mė 1919 m. lapkričio 23 d. Smil
giuose, Lietuvoje. Į Kanadą jis 
emigravo kaip ir daugelis lietu
vių, netekusių gimtinės po Ant
rojo pasaulinio karo. Pilnateisiu 
Kanados piliečiu tapo 1955 me
tais. Didžiąją savo gyvenimo dalį 
Albinas pragyveno Hamiltone, 
išdirbęs 30 metų "Steko" plieno 
gamykloje. 

Albinas Stasevičius nuo anks
tyvos jaunystės aktyviai dalyvavo 

Hamiltono Aušros Vartų parapi
joj e, giedojo parapijos chore. 
Nuo pat pradžios A. Stasevičius 
buvo vienas iš Hamiltono lietu
viško teatro "Aukuras" aktorių, 
pradėjusių teatro veiklą pirmu 
spektakliu 1950 m. vasario 16 d. 

Albinas Stasevičius priklau
sė Hamiltono lietuvių medžioto
jų ir žūklautojų klubui Giedrai
tis, buvo taiklus šaulys, ne kartą 
apdovanotas prizais, laimėtais 
klubo varžybose. Velionis ne tik 
aktyviai palaikė lietuvišką veiklą 
Kanadoje, bet ir dosniai aukojo 
labdaringiems tikslams, rėmė 
Lietuvą bei lietuviškas pelno ne
siekiančias organizacijas, tarp jų 
ir Kanados lietuvių fondą. 

Albinui Stasevičiui iškelia
vus į amžiną poilsį 2005 metų 
spalio 5 d., liūdėti liko trys bro
liai Lietuvoje, brolis Mečys Ha
miltone ir vaikaičio Felikso Sta
sevičiaus šeima Brantforde, 
Ontario. 

Ateitininkų prisiminimų vakaras įvyks vasario 11, šeštadie
nį, 7 v.v. Anapilio parodų (Muziejaus) salėje. Kazys Razgaitis ro
dys skaidres iš studentų ateitininkų stovyklų, įvykusių Lake Ariel, 
Neringoje, Dainavoje. Vaišės - suneštinės. Turintys klausimų gali 
kreiptis el. paštu rrvgelis@yahoo.ca. 

l 

Albinas Stasevičius 
1919.XI.23 - 2005.X.5 

Albino Stasevičiaus $100,000 
vardinis palikimas Kanados lietu
vių fondui gražus ir amžinas 
įprasminimas viso to, kas buvo 
brangu, svarbu ir miela visą gy
venimą pačiam Albinui - tai 
lietuviškumo tęstinumas ir ateitis 
Kanadoje. 

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 .. 

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 

VYGAUDAS UŠACKAS 

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

Rengia KLB Toronto apylinkės valdyba 
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Anapilio žinios 

• Vasario 4, šeštadienį, pa
laidotas daugelio Anapilio pasta
tų statytojas a.a. Algirdas Kazilis, 
82 m. amžiaus. 

• Praeitą sekmadienį Lietu
vos kankinių šventovės salėje įvy
ko visuotinis parapijos susirinki
mas. Po perrinkimų bei rinkimų 
tokia yra parapijos naujosios ta
rybos sudėtis: religinėje sekcijoje 
- Jūratė Batūrienė, Irena Paznė
kienė, Vytautas Peči~lis, Teresė 
Spudulienė, Valdas Zukauskas; 
jaunų šeimų sekcijoje - Janina 
Dzemionienė, Zita Kružikienė, 
Romas Oleka, Laima Stončienė, 
Teresė Grybienė; socialinių rei
kalų sekcijoje - Albina Augaitie
nė, dr. Rasa Mažeikaitė, Danutė 
Petronienė, Anelė Pajaujienė, 
Ona Rimkuvienė, Stasė Zimnic
kienė; sporto klubo sekcijoje -
Jonas Ažubalis, Mindaugas Lek
nickas, Romas Otto, k~n. Vytau
tas Staškevičius, Linas Slyka, Pra
nas Vilkelis; administracinėje bei 
renginių sekcijoje - Jonas Ažu
balis, Kastytis Batūra, Regina 
Celejewska, Pranas Linkevičius, 
Viktoras N arušis, Vida Paškuvie
nė, Irena Rentelienė, Vidmantas 
Valiulis, Pranas Vilkelis. Tuip pat 
taryboje "ex officio" yra šie as
menys: Anapilio sodybos pirm. 
Jonas Andrulis, KLK moterų dr
jos skyriaus pirm. Valė Jonaitytė, 
parapijos choro pirm. Rimas 
Paulionis, choro "Angeliukai" 
vadovė Lilija Turūtaitė, choro 
"Gintarėliai" vadovė Deimantė 
Grigutienė, Anapilio moterų 
būrelio pirm. Regina Celejew
ska, Anapilio vytų būrelio pirm. 
Kastytis Batūra, Sv. Jono lietuvių 
kapinių komisijos pirm. Antanas 
Matulaitis ir skautų atstovas 
Feliksas Mackus. 

• Už praeitų metų aukas pa
kvitavimus atleidimui nuo valsty
binių mokesčių (Income Tax) jau 
galima atsiimti ateinantį sekma
dienį parapijos salėje. Neatsi
ėmusiems pakvitavimai bus 
išsiuntinėjami paštu. 

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

• Wasaga Beach LB apylin
kės rengiamas Vasario šešolikto
sios minėjimas bus vasario 16, 
ketvirtadienį, 2 v.p.p. Gerojo Ga
nytojo šventovės patalpose. Pa
skaitą skaitys Irena Ross. Meninę 
programą atliks "Bočių" choras. 
Po minėjimo bus šilti pietūs. Pie
tums bilietus platina iki vasario 
12, sekmadienio, Birutė Samso
nienė tel. 705 429-3933. Bilieto 
kaina $20. 

• Mišios vasario 12, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Eugeniją 
Sagevičienę; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje vasario 12, sekmadienį, 2 
v. p.p.vuž a.a. Feliksą Noreiką; 
Delhi Sv. Kazimiero šventovėje 
vasario 11, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Mečislovą Norkų. 

Išeivijos lietuvių klierikų 
fondui $300 aukojo A. Rama
nauskienė (a.a. Vlado Rama
nausko l mirties metinių proga). 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūsta per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.) 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo "Volun
gės" moterų grupė, kuriai vado
vauja D. Viskontienė. Ateinantį 
sekmadienį giedos "savanorių" 
choras. 

•Parapijos metines rekolek
cijas ves prel. Vytautas Vaičiūnas, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakulteto dekanas ba
landžio 6-9 d.d. 

• Tradicinė "Sriubos vaka
ronė" įvyks vasario 26 d., 4 v.p.p. 
parapijos salėje. Vakaronėj daly
vaus ir kalbės Kauno "Caritas" 
vargšų maitinimo virtuvės ilga
metė vedėja Onutė Virbašiūtė. 
Bilietų šiai vakaronei galima 
pirkti sekmadieniais parapijos 
salėje po Mišių, arba užsisakyti 
pas Algį Nausėdą tel. 416-231-
1423. 

• Ieškoma skaitovo/ės sek
madienio 8 v.r. ir 12.15 v. dienos 
Mišioms. Galintys tai atlikti pra
šomi skambinti relig. sekcijos pir
mininkei A. Ambrozaitienei, tel. 
416 236-7589. 

• Toronto lietuvių slaugos 
namai "Labdara" pastatyti ant 
Prisikėlimo parapijai (Tėvams 
pranciškonams) priklausančios 
žemės. Prieš pradedant statybą, 
tarp Prisikėlimo parapijos ir 
"Labdaros" buvo sudaryta 99 
metų nuomos sutartis dėl pusės 
akro žemės, ant kurios pastatyti 
slaugos namai. Sutartyje buvo 
numatyta galimybė, miesto savi
valdybei leidžiant, slaugos namų 
žemę išpirkti ir atskirti skĮypą 
nuo Prisikėlimo parapijos. Siuo 
metu "Labdaros" prašymas at
skirti sklypą yra pateiktas miesto 
savivaldybei. 

• Pakrikštyta vasario 4 d. 
Vytauto ir Vidos Vadauskų duk
relė Aleksia Natalija. 

• Lietuviškai nekalbančių 
vaikų stovykla prasidės liepos 9-
22 d.d., o kalbančių lietuviškai -
liepos 23 - rugpjūčio 5 d.d. 

• "Kretingos" jaunimo sto
vyklų ruoša jau prasidėjo. Norin
tys vadovauti, turi įteikti prašy
mus iki vasario pabaigos. Tai gali
ma padaryti parapijos raštinėje 
arba e-paštu lina@kuliavas.com. 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 12: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Vero
niką Mikelėnienę; 10.45 v.r. už 
a.a. Baranauskų ir Prasčienių 
šeimos narius, už a.a. Joną ir Algį 
Puterius, už a.a. Teresę Simonai
tienę; 12.15 v.d. už a.a. Juozą 
Vyšniauską. 

KLB ŽINIOS 

• Organizacijos, norinčios 
prisidėti prie Vasario 16-osios 
minėjimo vaišių pyragais bei sal
dumynais, prašomos susisiekti su 
Daiva Botyriene (tel. 289 259-
4690). 

• Yra užsakytas autobusas, 
kuris sekmadienį, vasario 12 va
žiuos iš "Vilniaus rūmų" į Anapilį 
ir atgal. Norintys autobusu 
važiuoti į minėjimą yra prašomi 
susirinkti 3.15 v.p.p. prie "Vil
niaus rūmų". Autobusas punk
tualiai išvažiuos 3.30 v.p.p. Po 
minėjimo jis išvažiuos 6.30 v.v. ir 
grįš prie "Vilniaus rūmų". 

• Dėmesio organizacijoms: 
sekmadienį, vasario 12 Anapilyje 
Vasario 16-tosios minėjimo metu 
aukos renkamos tiktai iš anksto 
susitarus su Toronto apylinkės 
valdyba. D.S. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos su 

Šv. Komunija 11.15 v. ryto. Jose 
paminėsime Vasario 16-tąją. Pa
maldų metu vyks sekmadienio 
tikybos mokykla vaikučiams ir 
po jų konfirmantų pamoka. 

• Metinis parapijos visuoti
nis susirinkimas įvyks po pamal
dų vasario 26 d. Lietuvių Namų 
patalpose. Visi parapijos vienetų 
metiniai pranešimai turi būti kle
bonui pristatyti iki vasario 16 d. 
Bendras parapijos metinis pra
nešimas bus spausdinamas vasa
rio 20 dieną. 

• Sausio 22 d. Čikagoje pa
rapijos klebonas dalyvavo kun. 
Liudo Miliausko įvedime į „Tė
viškės" parapijos klebono parei
gas. Tą sekmadienį Išganytojo 
parapijos pamaldas vedė parapi
jos sekretorius Paulius Kravecas. 
Dėkojame Pauliui. 

Lietuvių Namą žinios 
• Vasario 5 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 145 sve
čiai. Pranešimą padarė ir su sve
čiais supažindino Moterų būrelio 
narė A. Biškevičienė. 

• 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. 

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

• Kultūros k-ja platina įvai
:tias vaizdajuostes. Skambinti S. 
Skėmai tel. 416 762-8646. 

Maironio mokyklos žinios 
• Šį šeštadienį, vasario 11 

Toronto universiteto lietuvių stu
dentų draugijos nariai bei Kana
dos lietuvių jaunimo sąjunga ves 
Vasario 16-tosios minėjimo užsi
ėmimus mokiniams. 

• Vasario 4 d. atsisveikinome 
su vedėja Aldona Aušrotaite-Ši
monėliene. Buvo kalbų, gėlių, 
ašarų ir. .. pyragų. Kalbėjo pasi
traukianti vedėja: " ... Jaučiu, kad 
daugiau gavau, negu daviau, va
dovaudama Maironio mokyklai, 
gavau patirties, gavau didelę šei
mą - juk mes esame šeima; ga
vau progą aplankyti Lietuvą su 
C.A.N.D.L.E. organizacija, dės
tyti anglų kalbą Lietuvos mokyto
jams vasaros metu ir likau dar 
daugiau pamilusi savo protėvių 
žemę ... " Kalbėjo ir nauja vedėja 
Virginija Zubrickienė, kuri buvo 
pakviesta ir sutiko perimti tokias 
svarbias pareigas, anot A. Šimo
nėlienės, dirbti "iš meilės, o ne 
dėl nuopelnų". Tėvų komiteto 
pirmininkė Dalia Ažubalienė irgi 
tarė atsisveikinimo žodį, kuriame 
pastebėjo, kad A. Šimonėlienės 
vadovavimo pagrindas buvo tikė
jimas, meilė ir viltis. Užbaigėme 
tėvų komiteto parūpintais py
ragais. 

• Mokslo metų užbaigimas 
įvyks š.m. birželio 9, penktadienį. 

• Atsisveikiname su Valenti
nu Bachovu - jo vietą perims Gin
taras Valiulis. Živilė 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

~ MONTREAismE 
Aušros Vartą parapija 

Klebonas kuo. Vytautas 
Gedvainis, atnašavęs pirmąsias 
Mišias, pasidžiaugė, kad atsi
lankė gana daug parapijiečių ir 
šeimų su vaikučiais. Kvietė ne 
tik ateiti, bet paraginti ir kitus. 
Po Mišių salėje vyko metinis pa
rapijiečių susirinkimas, kurį 
malda pradėjo naujasis klebo
nas. Pirmininkas B. Niedvaras 
pakvietė tylos minute pagerbti 
per paskutiniuosius metus miru
sius 15 parapijiečių. Praėjusio 
susirinkimo protokolą, rašytą 
Eugenijaus Dainiaus, perskaitė 
Daina Vasiliauskienė. Protoko
las priimtas be pataisų. Kalbėjo 
buvęs kleb. kun. R. Birbilas, o 
po jo žodį tarė naujasis klebo
nas. Anot jo, kunigas ateina, ku
nigas išeina, o parapija pasilie
ka. Išeivijos parapijos esančios 
specifinės ir svarbios. Mūsų tiks
las - išlikti kuo ilgiau. Turime 
būti draugiški, nesiskaldyti. Ko
miteto pirm. Bronius Niedvaras 
nušvietė parapijos finansinę 
būklę. Praėjusius metus parapi
ja užbaigė su nuostoliu. Ūkio 
vedėjas Albinas Urbonas pra
nešė, kad šiemet reikės didesnių 
remontų ir klebonijos ir švento
vės pastatams. Vyko gana gyvos 
diskusijos ir pasisakymai para
pijos gyvenimo bei einamųjų 
reikalų klausimais. Kleb. kun. 
V. Gedvainis patarė atversti 
naują lapą, pradėti viską iš nau
jo. Parapijos komitetą sudaro: 
pirm. B. Niedvaras, sekr. E. Dai
nius, ūkvedys A. Urbonas; na
riai J. Blauzdžiūnienė, D. Vasi
liauskienė ir R. Staškevičius. 
Buvo išrinkti pagalbiniai nariai: 
Andrėja Beniušienė, Petras 
Paulauskas, Robertas Sakalaus
kas ir Silvija Staškevičienė. Ran
komis susikabinę visi sukalbėjo 
Tėve mūsų. Po to vyko kavutė ir 
pabendravimas. 

"Rūtos" klubo metinis su
sirinkimas įvyko vasario 1, tre
čiadienį, Aušros Vartų parapi
jos salėje. Jį malda pradėjo kleb. 
kun. V. Gedvainis. Praėjusio su
sirinkimo protokolą, priimtą be 
pataisų, perskaitė A. Račinskas. 
Metų veiklos pranešimą patei
kė pirm. B. Niedvaras. Metai 
praėjo be ypatingų įvykių. Buvo 
surengta išvyka į "Upper Cana-

da Village". Trečiadieniais vyks
ta "bingo" bei kortų žaidimai. 
Numatyta išvyka į Beauhanois 
elektrinę ir buvo pa§iūlyta iš
vyka į Gaspe. Ižd. A. Ziūkas pri
statė finansinę apyskaitą. Klu
bas metus baigė su pelnu. Para
pijai paskirta $1000. Rev. kom. 
pranešimą perskaitė J. Stankai
tis. Valdyba pasiliko ta pati: 
pirm. B. Niedvaras, vicepirm. 
H. Lepinien,_ė, sekr. A. Račins
kas, ižd. A. Ziūkas, renginių va
dovas Z. Burkšaitis. Revizijos 
komisija: J. Naruševičius, J. 
Stankaitis, A. Urbonas. Kiek
vieną paskutinį mėnesio trečia
dienį bus minimi tą mėnesį gi
musių narių gimtadieniai. Salėje 
nebuvo garsiakalbio, todėl buvo 
sunkoka sekti susirinkimo eigą 
ir pranešimus. Susirinkimas už
baigtas vaišėmis. 

KLK moterų dr-jos Mont
realio skyriaus susirinkimas 
šaukiamas vasario 26 d. po Mi
šių klebonijoje. Norima aptarti 
ateities veiklą bei darbus. Visos 
narės prašomos dalyvauti. D.S. 

A.a. Sigito Baršausko at
minimui Vaiko tėviškės namams 
aukojo: $50 - J. Kibirkštis; $20 
- G. Kudžmienė. 

A.a. Irenos Lukoševičienės 
atminimui Vaiko tėviškės na
mams aukojo: $60 - dr. V. Pavi
lanis; $50 - J. Kibirkštis, Ch.J. 
Tunner; $40 - Rita Baršauskas, 
l. Mališka; $25 - l.K. Andruške
vičiai, G. Kudžmienė, Z.H. Lapi
nai, D. Staškevičienė; $20 -A. 
Povilaitienė, J. Blauzdžiūnienė. 

Dėkoja - KLKM dr-jos 
Montrealio skyrius 

Šv. Kazimiero parapija 

Šv. Kazimiero parapijos 
100-čio rengimo komitetas ieš
ko visų buvusių parapijiečių, 
taip pat jų vaikų, vaikaičių, pro
vaikaičių. Atsiliepti e-paštu 
sv.kazimiero lOO@hotmail.com. 
Komitetas prašo ir nuotraukų. 
Jei galite paskolinti, prašau pra
nešti. 

Sekmadienį, vasario 5 per 
Mišias sol. Guy Zenaitis giedojo 
Ave Maria. Jam akompanavo 
vargonininkas A. Stankevičius. 
Choristai ruošiasi dalyvauti 
painų šventėje. Po Mišių vyko 
Sv. Elzbietos dr-jos susirinki
mas ir pietūs. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSURA.NCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

l AUKOS l 
A.a. Algirdo Kazilio atmini

mui pagerbti Tėviškės žiburiams 
aukojo: $60 - N.Z. Dabrowski; 
$50 - J.E. ČUplinskai, V.T. Macai; 
$40 - P.B. Sapliai; $25 - V.P. Jan
kaičiai, S. Aušrotienė, F. Mackus, 
L.D. Garbaliauskai, A.K. Kudir
kos; $20 - Linda Keršytė-Gott
hans, D. Barkauskienė, R. Ger
tus, M.J. Astrauskai, O. Juodi
kienė, V. N. Liačai, V.V. Paškai, 

J. Empakerienė, A.N. Baneliai, 
Č.B. Joniai; $14-R. Berentienė. 

Aukas rinko B. Kazlauskaitė 
ir M. Povilaitienė. 

A.a. Veronikos Ottienės at
minimui Antanas Bumbulis Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Anelės Ivanauskienės
Birgiolienės atminimui pagerbti 
Kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikams Lietuvoje $50 au
kojo Bugomila Rupšienė. M.P. 


