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Ar galėjom kitaip? 
Senesniais ir pačiais moderniausiais noragais 

rėžiant gilią ir jau gana ilgą lietuvybės išlaikymo išeivijoje 
vagą, ne kartą suabejota, ar ne per daug to vienpusiškumo 
būta? 

PER pastaruosius šešis dešimtmečius jaunimo orga
nizacijų suvažiavimuose vadovams vis rūpėdavo pa
sisakyti ideologiniais bei programiniais klausimais, 

šalčiau pažvelgti į auklėjamąjį darbą, palyginti vertybes, 
net apskaičiuoti, kuriai sričiai ir kiek laiko skiriama, kas 
laimi ir kas nukenčia. Visos organizacijos, nepaisant jų 
metodinių bei programinių skirtingumų, metams bėgant 
tartum supanašėjo, nes jas visas jungė didysis uždavinys -
išlaikyti lietuvybę. Buvo net ne sykį siūlyta kai kurias jau
nimo organizacijas (skautus, ateitininkus) formaliai su
jungti. Jaunimo vienijimo dingstimi buvo įsteigta Jaunimo 
sąjunga, tarsi kokia atskira jaunų žmonių PLB, kurioje 
amžiui tinkamu būdu siekiama to paties lietuvybės išlaiky
mo tikslo. Įsteigti daug lėšų ir pastangų pareikalavę didieji 
lietuviškieji židiniai, kaip parapijos, kitos buveinės bei ins
titucijos, tapo lietuvybės centrais, į kuriuos tolydžio, kaip į 
tokius, imta žiūrėti per daug paviršutiniškai, net nebenorint 
suprasti, kad jie turi ir kitų, labai jiems svarbių, nebe nuo 
lietuvybės priklausančių, tikslų. Visas tas sutelktinis dėme
sys išsilaikyti lietuviais davė pakankamai akivaizdžių rezul
tatų ir išeivijos sąlygomis patenkino pokarinių pabėgėlių, 
iš dalies ir jų vaikų, poreikius. Tai laimėjimas, kuriuo gali
ma tik pasidžiaugti - pastangos, savanoriški darbai, sudė
tos lėšos bent daugelio neapvylė. 

B ANDANT kai kuriuos praėjusios veiklos reiškinius 
susumuoti, atitinkamai įvertinti, pasigirsta ir kriti
nių balsų. Pvz. teigiama, kad lietuvybės išlaikymui 

pajungta skautybė prarado savo tikrąjį veidą, o dažnas or
ganizacijos augintinis netapo nei geru lietuviu, nei geru 
skautu. Tus visko po truputį ne vieną nuvedė ieškojimo ke
liais, kurie nebuvo lietuviški. Mokyklų dvasia ir mokslo 
draugai savo įtaka nesunkiai nustelbė lietuviškąsias pastan
gas, gerus norus ir planus. Klausantis kritinių pastabų, pri
imant dėmesin aiškius tikrovės reiškinius, savaime kyla 
klausimas, ar būtų buvę galima veikti kitaip, kad būtume 
galėję išlikti neapipešioti? Išlikimo lietuviais prasme klau
simas svarstytinas. Šiuo metu tegalima teigti, kad daryta 
viskas, kas atrodė lietuvių išlikimui už Lietuvos ribų ge
riausia. O ir nuostata buvo susidariusi tuo metu, kai Lietu
vą spaudė okupaciniai varžtai, skleisdami melą apie "va
duotojų" praeitį ir užmojus. Šiandien padėtis pasikeitusi. 
Bet jeigu reikėtų visa tai pakartoti, ar darytume kitaip, kad 
rezultatai būtų našesni. Keičiantis lietuviškosios visuome
nės išeivijoje sudėčiai, antroji, čia gimusi karta ir naujai at
vykę "ekonominiai" imigrantai į daugelį lietuvybės išlaiky
mo klausimų pažiūri nuosavomis akimis. Ne paslaptis, kad 
daugelio jų dėmesys nukreiptas į materialines vertybes. 
Užtat ir tas lietuviškumas palaikomas visai kitais būdais, 
kai kam tik kaip įdomesnis laisvalaikių priedas. Tokios pa
žiūros nereikalauja nei stipresnio organizuotumo, nei ko
kių įsipareigojimų. Taip neseniai buvusi garbės prievolė 
tampa pasirinkimo objektu. Laisvas išėjimas iš lietuviškųjų 
"getų" ne vienam pasirodo kaip tam tikras laimėjimas, 
drąsesnis lietuvių veržlumas į plačiąją viešumą. O kuriais 
būdais lietuvybės reikalui dirbama, priklauso nuo asmens, 
savo tautybę vertinančio ar ne. Č.S. 
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Organizacija ir asmuo 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

"Būtų negerai, jei visi gal
votume vienodai. Būtent dėl 
skirtingų nuomonių vyksta 
žirgų lenktynės", - kandžiai 
yra pastebėjęs sąmojo meist
ras Markas Twainas. 

Kaip tik dėl nuomonių 
skirtumo - patrakusios varžy
tinės ir lietuviškame hipodro
me. A. Pociaus ir A. Matule
vičiaus žirgai žūtbūtinai neša
si išsprogusiomis akimis, 
drabstydamiesi išsekimo pu
tomis, kaitindami aistras penti
nų kruvinai subadytais šonais. 

Suprasti galima: "staty
mai" dideli. Ant A. Pociaus 
žirgo, panašu, pastatyta daug 
daugiau, nei daugeliui atrodė 
iš karto. Čia ne tik sunkūs odi
niai kapšai su auksiniais tale
riais, bet ir plunksnuotos skry
bėlės, sidabru siuvinėti ap
siaustai, net špagos inkrustuo
tomis rankenomis ir penti
nuoti batai. Netenka abejoti, 
lošiama va bank: basas ir be
ginklis konkistadoras - tik ap
gailėtinas pampos piemuo. 

Tuo tarpu į A. Matulevi
čiaus sunkiai švokščiantį, iš 
paskutiniųjų bėgantį obuol
mušį sudėtos nuskriaustųjų ir 
prislėgtųjų viltys. Indėnai tiek 
supranta: ne tam žirgui atbė
gus pirmajam, nustos jie ne 
tik paskutinių mokasinų, bet 
ir gimtosios pampos dan-

gaus ... 
Kalbant lietuviškais vaiz

diniais, šiose lenktynėse var
žomasi toli gražu ne dėl "Po
ciaus galvos", kaip apie tai 
desperatiškai bando gestiku
liuoti jo nuplaktą žirgą kruvi
nai čaižantys kai kurie raiti
ninkai. 

Personalinis Arvydo Po
ciaus klausimas - būti ar ne
būti jam VSD generaliniu di
rektorium - gali būti aktualus 
tik ta prasme, kiek per šias 
patrakusias "žirgų lenktynes" 
jis tapo simboliu organizaci
jos, pavojingai pasikėlusios 
virš įprastų teisinės valstybės 
gyvenimo normų ir parodžiu
sios aiškų nenorą paklusti 
konstitucinius įgaliojimus tu
rinčioms demokratinėms struk
tūroms. 

Tikrasis šios Lietuvą kre
čiančios politinės krizės konf
liktas yra kur kas giliau. Iš es
mės tai asmens laisvių ir tei
sių likimo, visuomenės pasiti
kėjimo savo valstybe klausi
mas. 

Ką atstovauja ir gina šian
dieninė Lietuvos valstybė: 
biurokratinę struktūrą, galbūt 
net piktnaudžiaujančią savo 
įgaliojimais, ar konstitucijoje 
įtvirtintas laisvų piliečių teises 
bei laisves? 

Organizacijos iškėlimas 
prieš asmenį - tiesus kelias į 
totalitarizmą. Prieškario ne-

priklausomoje Lietuvoje tau
tininkai savo valstybinę orga
nizaciją buvo iškėlę aukščiau 
už asmenį, už asmens laisves 
bei teises. Užtat režimas as
menis ir laužė - ir iš kairės, ir 
iš dešinės. Tačiau nepalygina
mai toliau organizacijos suab
soliutinimo keliu buvo nuėję 
naciai ir bolševikai. Jie žmo
nes, trukdžiusius jų organiza
cijoms, tiesiog naikino, tuo 
tarsi patvirtindami, kad žudy
mas - tik griežtesnė cenzūros 
forma, o baimės ir nesaugumo 
atmosfera - neklystamas dik
tatūrinių režimų tapatybės 
ženklas. 

Tai įtikinami pavyzdžiai, 
kad jokia valstybinė organiza
cija savaime negali būti ne
lygstama vertybė, nes ją gali 
užvaldyti ir piktadariai, jei de
mokratinės kontrolės mecha
nizmai ima nebeveikti. 

Ne veltui sakoma, kad tei
singumas - valstybių pamatas. 
"Valstybė be teisingumo - tai 
tik plėšikų gauja", - jau IV š. 
pastebėjo didis krikščionių 
mąstytojas šv. Augustinas. 
Iškilus britų politikas ir vals
tybininkas William Gladstone 
tvirtino: "Kas politikoje var
toja nemoralias priemones, to 
politiniai veiksmai kompro
mituoja jo patį tikslą". 

Nukelta į 2-ą psl. 
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Pamokslėlis kunigams 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Minint vienos parapijos 
kunigo mirties metines, kur 
buvo susirinkę keturi kuni
gai, du klierikai ir dekanas, 
pamokslininkas šventovėje 
minėjo velionio nuopelnus, 
jo patirtus vargus sovietinia
me lageryje, tačiau čia pat 
atsiribojo nuo politikos, nes 
esą Bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės ir kunigams į 
politiką kištis nedera. Po šv. 
Mišių kunigai ir parapijie
čiai susėdo prie bendro sta
lo, žinoma, be alkoholio, da
lijosi prisiminimais apie ve
lionį. Kadangi man užkliu
vo dvasiškių nesikišimo į po
litiką nuostata, atsiklausiau 
dekano, ar negalėčiau užsta
lėje pasakyti pamokslėlį ku
nigams, nes apaštalauti ska
tinami ne tik dvasiškiai, bet 
ir pasauliečiai. Dekanui su
tikus, pasinaudojau gera 
proga. 

Pirmučiausia paaiški
nau, kad nei tikintieji, nei 
Bažnyčia nėra ir negali būti 
atskirti nuo valstybės, nes 
demokratinę valstybę suda
ro jos piliečiai, o tikintieji 
taip pat yra piliečiai, Bažny
čia veikia visuomenėje, di
džioji dalis visuomenės pri
klauso tikinčiųjų bendruo
menei. Bažnyčia, ugdydama 
dorą pilietį, norom ar neno
rom jau vykdo aukščiausios 
prabos politiką, nes valsty
bės pagrindą ir sudaro bū
tent dori piliečiai, o ne ko
kie vagys ar plėšikai. Dar 
daugiau, kunigams primi
niau didžio Lietuvos patrio
to, šveicaro profesoriaus 
Juozo Ereto tvirtinimą, kad 
krikščionis, nesikišdamas į 
politiką, daro dvigubą nuo
dėmę: dėl jo abejingumo 
politikai šalyje randasi blo
gis, dėl jo pasyvumo, nesi
priešinimo leidžiama tam 
blogiui tarpti. Pateikiau sek
tinus iškilių dvasininkų M. 
Krupavičiaus, Maironio, 
Vaižganto, J. Staugaičio, V. 
Mirono, galiausiai paties po
piežiaus Jono Pauliaus II 
pavyzdžius, kurie ne tik ne
sitraukė į politikos šešėlį, 
bet buvo aktyvūs jos daly
viai. Prieštaravimų nesulau-

kiau, o dekanas (jau išėjęs į 
Amžinybę) dar ir pagyrė. 

Kitu atveju, savo para
pijos kunigui klebonui apsi
lankius mano bute, juoka
vau, kad šventovėse stovi po 
kelias klausyklas nuodė
mėms ir nei vienos geriems 
darbams. Taip kunigai tesu
žino apie blogus žmonių žo
džius, darbus bei apsileidi
mus, o gerų darbų, gražių 
pavyzdžių, kurių apstu pa
rapijoje nesužino. O ir pa
mokslėlį, suderintą su kle
bonu, paįvairinimui iškiles
nis parapijietis galėtų pasa
kyti. Klebonas, taip pat juo
kaudamas, papasakojo Len
kijoje girdėtą anekdotą. 

Nuodėmklausys, išgir
dęs iš parapijiečio prisipaži
nimą, kad jis nušovęs tautie
čius persekiojusį bei kanki
nusį kagėbistą, kunigas pik
tokai iškart nutraukęs: 

- Nesigirk, o sakyk nuo
dėmes. 

O dėl pasauliečių pa
mokslavimo šventovėje ku
nigas klebonas paaiškino 
paprastai: labai jau didelė 
eilė pamokslautojų susida
rytų ... 

Ne vien pamokslavimo 
dėlei dalinuosi prisiminimu 
iš vaikystės, nes jis gali būti 
sektinu pavyzdžiu dabarti
niams kunigams. Ne kartą 
kunigas tiek išpažinties me
tu, tiek per tikybos pamokas 
paklausdavo, ar skaitome 
ka talikišką laikraštėlį vai
kams. Pasirodo, kad klausi
mas, ar šeima prenumeruo
ja katalikišką spaudą, buvo 
keliamas ir tėvams. Ir nebu
vo tais laikais pavojaus, kad 
koks katalikiškas leidinys 
bankrutuos. Kad dabar pa
dėtis kitokia, negaliu užtik
rintai tvirtinti, tačiau kad 
Kregždutės leidybą dėl pre
numeratorių stokos žadama 
nutraukti, jau oficialiai pa
skelbta. 

Rašinėlį pavadinau Pa
mokslėliu kunigams, nes tokį 
kartą teko pasakyti. O pa -
mokymai dėl katalikiškos 
spaudos prenumeravimo 
bei skaitymo vienodai liečia 
ne tik kunigus, bet ir tėvus, 
mokytojus bei visus tikin
čiuosius. 

Kas tie stribai? 
ANTANINA GARMUTĖ 

Kai veža į Sibyrių 
vagonai užkalti -
Verkia maži vaikeliai, 
Nuo tėvų atskirti ... 

(Iš tremtinių dainos) 

Tautos išgamos. Raudo
nųjų okupantų tarnai. Padug
nių padugnės - vogę, plėšę, 

trėmę ir žudę savo tautiečius. 
Niekinę tautos tradicijas, au
tomatų serijomis suvarpydami 
Rūpintojėlius pakelėse. Visą 
komunistinės okupacijos laiką 
naudojęsi vergvaldžių privile
gijomis ir didžiavęsi "liaudies 
gynėjų" praeitimi. Kas juos 
šiandien žino, prisimena? Kai 
kas nieko nežino. O kai kas -
net labai prisimena. Tauta turi 
žinoti ne tik savo didvyrius, 
bet ir tuos, kurie ją smaugė. 

... Aukštosios Panemunės 
valsčius Vaidoto gatvės pra
džioje priglaudė ir stribų būrį. 
Valsčiaus pirmininkas, iš Dzū
kijos atsibastęs Jonas Savickas 
buvo žiaurus, iki koktumo iš
tikimas okupantams. Jis laks
tė po kaimus, uždėdamas vals
tiečiams nepakeliamas duok
les ir telkė į stribus visuome
nės atmatas. 

Vienas iš jo parankinių 
buvo beraštis Juozas Purickas, 
kažkada tarnavęs pas mano 
tėvus. Į stribus jis įrašė ir savo 
sūnų Stasiuką, rodos, ramų, 
tylų vaikinuką, kuris dažnai 
užeidavo pas mus į Birutės 
gatvės namą, pastatydavo į 

kampą šautuvą ir paprašydavo 
mano mamos valgyti. Paskui 
užsimesdavo ant peties šau
tuvą, apsidairydavo ir išeida
vo. Galimas daiktas, jam buvo 
pavesta sekti mūsų butą - juk 
tuomet pas mus ilgai slapstėsi 
Jurgis Lukša. Jau vėliau jo gi
minaitė N. pasakojo, kaip grį
žęs po nakties "žygių" jauna
sis Purickas prie šulinio maz
godavo kruvinas rankas ir ru
siškai keikdavosi. Netrukus jį 
partizanai nušovė, sėdintį J. 
Savicko kėdėje. 

Po to stribai įsteigė savo 
būstinę saugesnėje vietoje -
pačioje Birutės gatvėje, pasi
traukusios į Vakarus dr. Kiau
nienės name. Stribų gausėjo. 
Padugnės telkėsi trėmimams 

ir didiesiems plėšikavimams. 
Mūsų progimnazija buvo 

tolokai nuo stribynės - kitame 
Vaidoto gatvės gale. Bet stri
bai ir į čia susirado kelius. Tik 
čia jie ieškojo ne "liaudies 
priešų'', bet... panelių! Koks 
sujudimas, išgąstis, o paskui ir 
pasibjaurėjimas mus apimda
vo, kai pro atlapotas klasės 
duris įsiverždavo ginkluoti, 
iki ausų purvini ir girti bernai! 
Vargšai mokytojai neišdrįsda
vo jiems nieko pasakyti. O 
mergaitės - kuklios ūkininkų 
ir miestelio inteligentų dukte
rys - tyliai susigūždavo suo
luose. Atsimenu: į klasę įpuo
la dviese - vienas aukštas ir 
stambus, apvalaus veido Sta
siulevičius, plevėsuodamas 

apvemtais atsegiotos rusiškos 
milinės - "šinielio" skvernais, 
ir kiek laibesnis jo draugužis 
Matijošaitis. Jie jau buvo pa
kankamai nusipelnę rusams, 
todėl gavę kariškas milines. 
Nes tuo metu stribams oku
pantai nei algų nemokėjo, nei 
aprangos nedavė - viską leido 
prisiplėšti iš gyventojų. 

Mūsų laimei, mes dar bu
vome per jaunos, tad stribų 
dėmesio neatkreipėm. O tik
rosios "stribų gražuolės" mo
kėsi aukštesnėje klasėje. Tai 
buvo dvi gražios išvaizdos 
mergaitės J. ir A., kilusios iš 
miestelio amatininkų šeimų. 
Niekaip nesupratome, kaip 
šitie valkatos sužavėjo tas 
moksleives? Juolab, kad jų 
klasėje mokėsi išties dori ir 
gražūs berniukai, vėliau daug 
pasiekę gyvenime. Gal jos pa
sijuto reikšmingos, - dabar vi
si ir jų bijos? Gal sočią ir sau
gią savo ateitį numatė? Kas ži
no ... Bet draugavo su stribais. 
Ištekėjo. Vėliau abi stribienės 
šį tą pasiekė: viena baigė 
odontologijos mokslus medi
cinos institute. O kitos, etati
nės KGB pareigūnės, sėkmin
gai "triuškinančios nacionalis
tinį pogrindį", pavardė ilgai 
mirgėjo vieno rajono laikraš
tyje. 

O gyvenimas mokykloje 
tekėjo anuomet įprasta vaga. 
Sustiprintas rusų kalbos dės
tymas. Draudimas lankyti baž
nyčią ir bausmės už tai. Agi
tacija į pionierius ir komjau-

nuolius. Mokinių tėvų ir bro
lių areštai. Tvyranti tremties 
nuojauta. 

Iš mūsų klasės į Sibirą iš
trėmė dvi mokines: mane ir 
Onutę Stasiulevičiūtę - to pa
ties stribo Stasiulevičiaus pus
seserę. Mane areštavo tiesiog 
gatvėje, grįžtančią namo, vie
ną. O klasiokę Onutę - kartu 
su visa šeima - su jos 6 ar 7 
broliukais ir sesutėms, tėvais, 
seneliais. Dabar, belikusi ji 
viena, gyvena Šiauliuose. Kas
met su ja susitinkame Arioga
loje, tremtinių ir partizanų 
renginyje. Praeitą vasarą Onu
tė organizavo savo senoje tė
viškėje, pakaunėje, paminklo 
partizanams pastatymą. Jos 
tėvai buvo jų rėmėjai. Aš nie
kada neklausiau savo draugės 
Onutės Stasiulevičiūtės, ar 
tremiant į Sibirą jų daugiavai
kę šeimyną, kartu su kitais 
stribais dalyvavo ir jos garsu
sis pusbrolis? Neišdrįsau. 
Apie išgamas nemalonu kal
bėti - jie smerkiami tylia pa
nieka. 

Žinau keletą atvejų, kai 
trėmimų vykdytojai, netgi stri
bai, pasigailėdavo okupantų 
aukų ir juos iš vakaro perspė
davo: "Slėpkitės, šiąnakt 
veš ... ". Taip išgelbėdavo. Čia 
to nebuvo ... 

Beje, mano atveju, kaip 
pasakojo minėta stribo Pu
ricko giminaitė N., Aukštosios 
Panemunės stribai po 1948 
metų trėmimo, baliavodami 
garsiai džiūgavo: "Na, mums 
nepavyko išvežti Garmų, bet 
nors sučiupom ir išvežėm mo
kinę Garmutę!". "Ot buvo ko 
jiems džiūgaut, kad kaimynų 
vaikus į Sibirą veža!?" - prisi
mena tuos laikus moteris ir 
šiandien. 

Stribai - Tautos naikinto
j ai. Jų kruvinas pėdas baigia 
užpustyti laiko smiltys. Ir ne
svarbu, kad dabar, labai retais 
atvejais, jie teisiami žmonių 
teismo, dėkingai spaudžia 
rankas prokurorams. O jų pa
čių vaikai, susodinti į šiltas 
vietas gauna šimtatūkstanti
nes algas čia pat, arba - kaž
kur - naudojasi žmonių geru
mu. Nesvarbu. Stribus nuteisė 
istorija. 

Organizacija ir asmuo 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Nėra prasmės čia pakartotinai vardyti 
tuos VSD veiksmus, kurie atskleidė jo vado
vybės intelektualinę negalią ir visuomenės 
akyse sukompromitavo įstaigą. Tapo akivaiz
du, kad naudojamos priemonės - nemoralios, 
todėl ir tikslai - abejotini, nepaisant kas ko
kiais gražiais žodžiais juos bedangstytų. 

Dar daugiau. VSD krizė bauginančiu 
mastu atidengė ir pirmųjų trijų valstybės as
menų nesavarankiškumo laipsnį. Visi trys kuk
liai išsirikiavo žiūrovų tribūnoje, tarsi hipod
rome vyktų koncertas, ne totalizatorius. Kon
kistadorų ložėje užimtos vietos ir nepatiklūs 
žvilgčiojimai į skudučiais gaudžiančias indėnų 
tribūnas vis dėlto parodo ant kurio žirgo pir
mieji valstybės asmenys yra pastatę savo 
auksinius talerius, o podraug - ir "moralinį 
autoritetą". 

Kadangi arenoje - ne koncertas. Vargi
nančiose politikų, teisininkų, žurnalistų, kitų 
aktyvesnių visuomenės grupių intelektuali
nėse lenktynėse sprendžiamas klausimas, 
kokioje valstybėje gyvensime toliau. 

Tokioje, kurioje žmonės tampa slaptų 
suokalbių ir susimokiusių grupių šantažo tai
kiniais bei aukomis, ir kurioje viskas, įskaitant 
sąžinę ir žodžio laisvę - tik už pinigus, ar to
kioje, kurioje pažiūrų pliuralizmas, demokrati
nė sąranga, asmens teisės ir laisvės - neginči
jamos konstitucinės normos, kuriomis žmonės 
iš tiesų naudojasi, jomis tiki ir jas gina kaip 
savastį? 

Pulgis Andriušis (1907-1970), gabus 
prieškario nepriklausomos Lietuvos žurnalis
tas, vėliau išeivijoje - talentingas prozininkas, 
dar sovietų okupacijos metais paklaustas 
kokioje Lietuvoje norėtų gyventi, atsakė gan 
įtikinamai: "Tokioje, kurioje nebūtų gėda 
dirbti saugume". 

Visa kita - pašaliniai klausimai. 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

v p ESA, 
kad baigiant 2006 m. aktyvai viršijo 
$150 milijonų ir vis dar auga ... 

PAKANKAMAI DAUG, 
kad užtikrintume saugų investavimą, patikimas ir lengvai 

prieinamas paslaugas, ypač visų pageidaujamą elektroninę bankininkystę. 
v 

PAKANKAMAI MAZAI, 
kad savo nariams galėtume skirti asmeninį dėmesį. 

• v 
TIK "PARAMOS" NARIŲ DEKA PER 55 METUS !SAUGOME 

v 

Į PIRMAUJANCIŲ KREDITO KOOPERATYVŲ GRETAS. 

Dar vis nesate PARAM OS narys/ ė? 
Aplankykite mus tinklalapyje www.parama.ca ir sužinosite ką prarandate. 

Nuo sausio 29 d. visą savaitę švęsime su jumis PARAMOS pasiekimus. 
v 

KVIECIAME PRISQUNGTI ! 

PARAMA 

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

2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MSX 1 C1 
Tel.: 416 207-9239 
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lDI SAVAITE LIETUVOJE 
Perėmė oro kontrolę 
Sausio 10 d. Lietuvos ka

rinės oro pajėgos gavo visus 
įgaliojimus valdyti Baltijos 
valstybių oro erdvėje patru
liuojančius naikintuvus. Nuo 
šiol, gavus informaciją apie 
oro erdvės pažeidėją, jos ne
besiųsti į Vokietiją, Lietuva 
pati priims sprendimus. Ka
rinių oro pajėgų vadas Artū
ras Leita teigė, kad nuo šios 
savaitės Lietuva pati galės 
duotiJsakymą iš Zoknių pa
kilti SAS (NATO) naikintu
vams. Anksčiau tokį nuro
dymą duoti galėjo tik Vokie
tijoje esantis Jungtinis oro 
operacijų centras. 

Oro erdvės Vadovavimo 
ir pranešimų centro disloka
vimas Lietuvoje suteikia ga
limybę greičiau išanalizuoti 
iš radarų ir kitų stebėjimo 
priemonių gaunamą infor
maciją bei priimti sprendi
mus. LGTIC žiniomis, nuo 
praėjusių metų gruodžio 
pradžios oro policijos misiją 
Baltijos valstybėse atlieka 
Belgijos kariai. 

Uspaskichas grįžta? 
Sausio 11 d. Kaune vy

kusiame Darbo partijos tary
bos posėdyje patvirtinti šios 
politinės jėgos kandidatų į 
savivaldybių tarybas sąrašai, 
o juose - ir V. Uspaskicho 
pavardė. Dar praėjusių metų 
pavasarį į Rusiją pasitraukęs 
ir joje likęs Darbo partijos 
steigėjas ir buvęs jos pirmi
ninkas "Respublikai" patvir
tino, kad sutiko dalyvauti sa
vivaldybių rinkimuose. Kaip 
rašo LGTIC, jo pasirodymas 
Lietuvos teritorijoje gali tuoj 
pat baigtis jo suėmimu. 

Premjero Gedimino Kir
kilo teigimu, Darbo partija, 
į savivaldos rinkimų sąrašą 
įtraukdama Rusijoje nuo 
Lietuvos teisėsaugos besi
slapstantį V. Uspaskichą, da
ro didelę klaidą. Jo manymu, 
Darbo partija, nerasdama 
kitokių argumentų savo po
puliarumui pakelti, visokiais 
būdais mėgina atgaivinti šį 
politiką. 

Prisijungė prie Šengeno 

BNS žiniomis, Lietuvos 
vyriausybė sausio 24 d. pa
tvirtino ~ietuvos prisijungi
mo prie Sengeno informaci
nės sistemos SIS I + prog
ramą, pagal kurią būtiniau
siems patekimo į šią bevizę 
erdvę darbams dar šiais me
tais bus išleista iki 4.9 min. 
litų. Planuojama, kad pagrin
diniai pasirengimo darbai 
bus baigti iki šių metų rugsė
jo, ir Lietuva prie šios siste
mos prisijungs dar 2007 m. 

Artimiausiu metu bus 
vykdomi viešieji konkursai 
reikalingiausiai įrangai ir 
darbams pirkti. Atsižvelgusi 
į Portugalijos pasiūlymą, 
Europos sąjunga (ES) leido 
reikalavimus atitinkančioms 
naujosioms ES šalims dar 
šiemet prisijungti prie Šen
geno informacinės sistemos 
SIS I, nelaukiant, kol bus su
kurta naujosios kartos cent-

rinė Šengeno informacinė 
sistema SIS Il.Tai leis Šen
geno erdvės ribose atsidūru
siose valstybėse ES vidinių 
sausumos ir jūrų sienų kont
rolę panaikinti 2007 m. 
pabaigoje, o oro sienų- 2008 
m. kovą. 

Šveicarijos parama 
Lietuvos vyriausybės 

pritarimu, Finans_ų ministe
rija administruos Šveicarijos 
paramą bei derėsis dėl dvi
šalės sutarties ir lėšų panau
dojimo. BNS primena, kad 
prieš metus pasirašyta Euro
pos komisijos ir Šv~icarijos 
sutartis, numatanti Sveicari
jos paramą 10 naujų ES vals
tybių per 5 metus. Lietuvai 
skirta maždaug 70 min. Švei
carijos frankų (157 min. 
litų). Jau nuo 2005 m. Lietu
voje vy~o pasirengimo dar
bai dėl Sveicarijos finansinės 
paramosv administravimo, 
lankėsi Sveicarijos parei
gūnai. 

Perną,i sutarta, kad pir
miausia Sveicarijos finan
sinė parama būtų skirta ge
rinti perinatologinės ir neo
natologinės sveikatos prie
žiūrai, plėtoti moksliniams 
tyrimams, paremti Lietuvos 
NVO iniciatyvoms, stipri
nant bendruomenių organi
zacijas ir jų bendradarbiavi
mą su vietos savivaldos insti
tucijomis. Dvišalę sutartį 
planuojama pasirašyti dar 
šiais metais. 

Dabar pasirašytos dvi
šalės sutartys numato, kad 
pagal Europos ekonominės 
erdvės finansinį mechaniz
mą Lietuva per 2004-2009 
metus gaus 27 min. eurų 
(maždaug 93 min. litų), opa
gal Norvegijos finansinį me
chanizmą - 40 min. eurų 
(138 min. litų). 

Didins algas, pensijas 
Sausio 24 d. vyriausybės 

patvirtintuose ministerijų ir 
jai pavaldžių institucijų 
strateginiuose 2007-2009 m. 
veiklos planuose, nuo š.m. 
spalio 1 d. planuojama di
dinti minimalią mėnesinę 
algą iki 700 litų, o nuo vasa
rio žadamas vidutinės senat
vės pensijos didėjimas 70-
čia litų (nuo 517.14 iki 
587.14 litų) arba 13.5%. Taip 
pat išaugs ir šalpos išmokos 
- vidutiniškai 36 litais. Be 
to, šiemet numatoma grą
žinti pensijų sumas "Sodros" 
senatvės ir invalidumo pen
sijų gavėjams, dirbusiems 
2001-2002 m. laikotarpiu. 

Nuo šių metų sausio 1 d. 
jau padidėjo našlių pensijos, 
motinystės (tėvystės) socia
linio draudimo pašalpos. 
Nuo vasaros 20% taip pat 
didės aukštųjų mokyklų dės
tytojų, mokslo darbuotojų 
atlyginimai. Iš viso tam skirti 
35 min. litų, iš jų 5.7 min. -
kolegijų dėstytojams. Šiemet 
bus pradėtas įgyvendinti 
naujas mokyklų struktūros 
kaitos projektas, studijų fi
nansavimo pertvarka, tęsia
mi mokyklų remontai. RSJ 

Tėvynę mylėję labiau už save 
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ 

"Bet ( ... ) tebeturiu dar turto, 
kurio priešai neįstengė atimti: tai 
tikėjimas į Didįjį pasaulio Kllrėją 
Dievą ir tėvų žemės meilė. To 
neįstengs atimti joks priešas ... " 

Iš Balio Vaičėno-Pavasario 
Partizano testamento. 

Spalio pradžioje Seirijų 
parapijos šventovėje, Lazdijų 
rajone, buvo aukojamos šv. 
Mišigs už "Dainavos" apygar
dos Sarūno rinktinės žuvusius 
partizanus. Maldomis pami
nėti už laisvę paaukojusius gy
vybes atvyko labai daug žmo
nių: partizanai, šauliai, ryši
ninkai, artimieji, bendramin
čiai. Prieš altorių išsirikiavo 
Alytaus, Lazdijų, Kauno ir ki
tų vietovių karinėmis unifor
momis, su vėliavomis, ginklu 
priešinęsi sovietinei okupaci
jai. Sidabru dažytais plaukais, 
raukšlelių išvagotais veidais, 
kaip prieš daugelį metų, ryž
tingi, orūs,vpasitempę laisvės 
kovotojai. Sventas Mišias au
kojo alytiškiams artimas ir 
gerbiamas Seirijų parapijos 
klebonas kun. Vytautas In
soda. 

Įdėmiai, susikaupę žmo
nės klausėsi gražaus kunigo 
pamokslo. Jis kalbėjo apie 
nuoširdaus tikėjimo galią. Ši 
dvasinė vertybė žmogui labai 
reikšminga. Tikėjimo šviesoje 
labiausiai reikia mylėti Dievą, 
artimą kaip save, o Tėvynę 
labiau už save. Tai garbingai 
visoj Lietuvoj paminėto, amži
l!am poilsiui mūsų Tėvynėj iš 
Cikagos perlaidoto, didžiai 
Lietuvai nusipelniusio prela
to, iškilaus žmogaus - Mykolo 
Krupavičiaus žodžiai. Tūks
tančių tūkstančiai lietuvių, 
mylėjusių Tėvynę labiau už 
save, nepaisydami galingai 
ginkluotų okupantų, priešino
si vergijai. 

Bolševikinei okupacijai 
pasipriešinimo ginkluotose, 
besitęsusiose dešimtmetį ko
vose, tikėjimas teikė viltį ir 
skatino norą ginti Tėvynę. Pa
mokslininkas priminė šeimos 
svarbą mūsų tautai. Tėvai pri
valo bū!i atsakingais už savo 
vaikus. Sv. Mišios baigėsi Lie
tuvos himnu. 

Po pamaldų žmonės auto
busais, automobiliais važiavo 
į Barčiūnų kaimą (Seirijų se
niūnija, Lazdijų raj.). Tame 
kaime 1950 m. rugsėjo 15 d., 
pusę pirmos valandos nakties, 
čekistai, apsupę pakalikų iš
duotą Asadauskienės sodybą, 
kurioj prieglaudą rasdavo 
miško broliai, susidūrė su par
tizanais. Nelygioje kovoje žu
vo 4 partizanai. 

Zūties vietoje naujai pa
statytas didvyriams pamink
las, kurio autorius, jau ne pir
mą partizanų žūčių vietą atei
čiai ženklina kryžiais, pa
minklais, kurių didžiąją dalį 
sudaro iš laukų surinkti ak
menėliai, aktyvus ryšininkas, 
Alytau~ miesto gyventojas Vy
tautas Zilionis. 

Renginio vadovė, Lazdijų 
rajono Sąjūdžio pirmininkė 
Nijolė Beleškienė prie gėlė
mis papuošto paminklo, prie 
degančių žvakelių šviesos pa-

prašė pakalbėti "Dainavos" 
apygardos partizanų vadą Ka
zimierą Savičių. Tą rugsėjo 
15-ąją žuvo Pranas Ajauskas
Vanagėlis, Vladas Misiūnas
Bij ūnas, Vitas Kakinskas
Nevėžis, Juozas Vailionis-Be
dalis. Šešiems partizanams 
pasisekė pasitraukti. Susišau
dymo metu buvo sužeistas 
Juozapavičiaus tėvonijos va
das Rambynas. Ginklo broliai 
sužeistojo priešui nepaliko. 
Artimą mylėdami kaip save, jį 
išgelbėjo. 

Partizanų buvimo vietą iš
davę agentai Miškas ir Mar
čytė. Prie paminklo kalbėjęs 
jo autorius dėkojo jį supratu
siems, rėmusiems rajono savi
~aldybei, kunigui V. Insodai. 
Zuvusieji buvo pagerbti gau
sios susirinkusios minios gi
laus susikaupimo minute ir 
salvėmis. Jų aidas priminė anų 

riaus slaptųjų informatorių 
sąraše, perduotami MGB or
ganams 1947 m. vasario 13 d. 
58 asmenys, Kapčiamiesčio 
valsč. agentų-informatorių 
tinkle - 16 žmonių. Šventeže
rio valsč. MVD sąrašuose -
24 asmenys. 

1954 m. rugsėjo 27 d. Be
straigiškės miške MGB pagal 
parengtą planą, panaudojant 
užverbuotą buvusį Šarūno 
rinktinės vado adjutantą Bro
nių Saveikį-Klajūną - agentą 
Bronių ir grupę agentų soko
lovininkų, perrengtų "lenkų 
partizanais" įvykdė operaciją, 
kurios metu žuvo ilgai ir at
kakliai ieškotas "Dainavos" 
apygardos vadas Juozas Ge
gužis-Diemedis, Šarūno rink
tinės vadas Bronius Šalaševi
čius-Žilvitis, jo adjutantas Ge
diminas Urmanavičius-Pava
saris; Mindaugo tėvonijos 

Prie paminklo žuvusiems Bestraigiškės miške 

laikų nerimą. Sudrebėjo ru
denėjanti tyloje paskendusi 
gamta, suvirpėjo širdys. 

Prie paminklo kalbėjo 
prisiminę praeitį žuvusiųjų 
giminaičiai, artimieji ryšinin
kai. Skambėjo partizanų dai
nos, gimusios ir dainuotos 
drėgnose žeminėse, sodžiuo
se, grįžus iš mūšio, kovos 
draugų netekus. O dainavo 
Lazdijų Tremtinių skyriaus 
dainininkų choras "Žilvitis", 
Kauno "Trimito" choras. Dai
navo patys partizanai, o jiems 
pritarė visi. Paminklą pašven
tino kun. V. Insoda. 

Kovotojų pagerbimo ren
ginys, prasidėjęs šv. Mišiomis 
Seirijų šventovėje, Barčiūnuo
se nesibaigė. Visi nuvyko į kitą 
partizanų žūties vietą - Bes
traigiškės mišką. Įkopti į žū
ties ir juodos išdavystės kalną, 
vyre§niems nebuvo labai leng
va. Salia paminklo atkurtas 
bunkeris, kuriame žuvo lais
vės gynėjai. Atstatė žeminę 
ryšininkai - Česlovas Burnei
ka ir Vytautas Žilionis. Apie 
Bestraigiškės miške partizanų 
ir vadų žūtį pasakojo K Savičius. 

Vieniems emgėbistams 
susidoroti su pogrindine veik
la buvo labai sunku. Okupaci
jos pasipriešinimui užgniauž
ti, laisvės ir nepriklausomybės 
kovas slopinti talkino savi lie
tuviški agentai, smogikai, in
formatoriai. Pagal Broniaus 
Kašelionio surinktus doku
mentus ir prisiminimus kny
goje Dainavos partizanai (169-
172 psl.) pateikiami slaptųjų 
informatorių - agentų sąrašai. 
Leipalingio valsč. MVD sky-

Eartizanai: Stasys Krukonis
Zvaigždikis, Algirdas Salinis
Skirmantas, Bolius Vailionis
N arsuolis. Sužeistas ir suim
tas A. Juozapavičiaus tėvoni
jos Juozas Karpavičius-Mede
lis, vėliau užverbuotas ir tapęs 
agentu Juozu. 

Prie paminklo žuvusiems 
garbės sargybon su vėliavomis 
- partizanai. Tylėjimu ir sal
vėmis pagerbti laisvės gynėjai. 
Prie paminklo ir atkurtam 
bunkery gėlės pražydo, žvakių 
ugnelės bylojo, kad dėl laisvės 
kritusių atminimas neužgesęs. 
Kalbėjo, prisiminimais dalijo
si ryšininkai, giminaičiai. Laz
dijų šaulių sąjungos skyriaus 
vadas Gediminas Karauskas 
pasakojo apie savo šeimą, so
dyboje įrengtą bunkerį, parti
zanų žūtį. Lazdijų gatvėje su 
partizanais buvo paguldytas ir 
jo tėvelis. Mama Sibire vargą 
vargo. Papasakojo, kad atsi
tiktinumo dėka jis liko neiš
vežtas. 

Renginy dalyvavo ir kal
bėjo iš Kauno su vaikaičiais 
atvažiavęs LLKS pirmininkas 
Vytautas Balsys, ryšininkė 
Anelė Akstinienė, Slavantų 
seniūnė Julija Maziutienė. 

Daugelis kalbėjusiųjų tei
gė, kad mokykla per 15 metų 
dar nespėjusi atsitiesti. Moks
leivių patriotizmui ir pilietiš
kumui švietimo įstaigose ne
pakankamas dėmesys. Kasat
sakys, kodėl mažai jaunimo 
kovotojų žūties vietose lan
kosi? O juk susitikimai su par
tizanais, ryšininkais, išvykos 
padėtų mokyti Tėvynę mylėti 
labiau negu save. 



Iš praeities. Ses. Nijolė Sadūnaitė ir grupė tikinčiųjų susitinka su popiežiumi Jonu-Pauliumi 
11 Vilniaus katedroje 1993 m. rugsėjo 3 d. 

Kai vyrauja netvarka 
RASA NORKUTĖ 

Kaip įveikti mus vis dar 
persekiojančią baimę, kai už 
kasdienių policijos suvestinių 
slypi žmonių nelaimės, pra
rastas turtas, sugriauti gyveni
mai. Didelė Lietuvos gyvento
jų dalis krūpteli išgirdę sau
sus, abstrakčius skaičius, bet 
tik tiek. Iš kur atsiranda šita 
neveikli Studkofiška ramybė. 
Juk kiekvienas gyvas padaras 
turi gyvybės išsaugojimo ir 
mirties baimės instinktą. Šie 
instinktai net beviltiškai ser
gant neišnyksta. 

Eina metai po nepriklau
somybės paskelbimo. Netrukus 
švęsime Nepriklausomybės 
dvidešimtmetį, bet vos ne pu
sę Lietuvos žmonių tebeveikia 
stalininė traiškymo ir bukini
mo mašina, tebesisuka jos su
rūdijęs, purvinas, krauju vis 
aptaškomas smagratis. Valsty
bės tvarkos pakeitimas negali 
automatiškai pakeisti tų žmo
nių sąmonės - jos esmė kar
tais prieš individo valią su
kausto ir išgąsdina sveiko pro
to pastangas. 

Yra dar vienas stalininės 
praeities fantomas, veikiantis 
prieš žmogaus valią: daug 
žmonių žavisi stipria ir buka 
jėga, šluojančia nuo kelio van
giai mąstančius, tylinčius, abe
jojančius. Policija per daug 
dažnai ne tik neapgina, bet ir 
pati neapsigina ir daro klaidų. 
Tui kelia žmonių nepasitikėji
mą. Dalis įvairių valdininkų 
nenori padėti eiliniam žmo
gui. Valdininkams labiau pa-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

rankus baimės, visuomenės 
sumoteriškėjimo (nuolanku
mo jėga), nepasitikėjimo ne 
tik jais, bet ir vienas kitu sind
romas. 

Ką daryti? Kaip įveikti ši
tą sindromą, šitą stabligę? 
Zmonės patys turi nelaukti, o 
reikalauti, įrodyti, ko jiems 
reikia, ko jie nori. Toks, atro
do, suprantamas dalykas -
rinkimai: neisiu - ką mano 
balsas padės - tegu renka kiti. 
Kieme vagišius bando nuva
ryti mašiną - užsidaro langą. 
Kaimyno vaikai laužo paso
dintą medį, mindo gėlyną, žu
do balandį, nuspiria vargšą 
benamį katiną tarsi futbolą. 
Vasarom kai kurių moksleivių 
stovyklų vaikai pro langus ver
čia šiukšles -valytoja surinks. 
Išleido šuniuką į laiptinę - pa
darė pelkę ir "kietą" prie kai
myno durų - pasivalys. Par
davėja apsvėrė - ką padarysi. 
Užpultas šaukias pagalbos -
gal kitas pagelbės. 

Jauni tėvai negerbė savo 
tėvų - vaikai pasimokė ... Kai
mynas už kyšį sutvarkė savo 
teikalus - ir aš taip darysiu. 
Seimoje maži vaikai, bet tėvas 
traukia dūmą, nors žino, kad 
nerūkančiam nuo paleisto dū
mo bus blogiau nei rūkančiam. 
Stiklinėse miesto autobusų 
stotelėse žmonės ne visada gali 
pasislėpti nuo lietaus ir vėjo. 
Girtuoklis įžūliai kabinėjasi, 
rūkorius tiesiog ratilais dūmą 
iš gerklės varo - keleiviai tyli ir 
šniaukia įgrisusią smarvę. 

Atsiranda pažadų virtuo
zų, techniškai imituojančių 

Algis MEDELIS 

pagalbą: "Jeigu tik reikės, aš 
tau visada padėsiu"; "Iš ma
nęs visada gali tikėtis para
mos". Tokie žmonės apipila 
gražiais žodžiais, bet realios 
pagalbos nesuteikia. Tik pasi
malonina teigiamais jausmais 
ir savo tariamu gerumu. 

Yra ir tokių, kurie už gerą 
darbą laukia atlygio. Tai žmo
giška. Tačiau juk ne visi gali 
atsilyginti. Blogai kaimynas 
pasijunta, kai jam suteikiama 
tokio lygio pagalba, už kurią 
negali atsilyginti. Tada pažei
džiamas orumo jausmas. Esa
me nelinkę pagelbėti tiems, 
kurie vargsta dėl tinginystės, 
bukumo, lengvabūdiškumo, 
girtavimo. Į juos žiūrime ne
patikliai ir atsargiai, nes bė
doje atsidūrė dėl savo pačių 
ydų, aplaidumo. Nenoras pa
dėti šių grupių žmonėms turi 
ir auklėjamąją reikšmę: stokis 
ant kojų pats, ir mes tau pa
dėsime. Kolektyvinės atsako
mybės pajautimas taip pat už
blokuoja altruizmą: žmonės 
galvoja, kad jiems tenka tik 
maža atsakomybės dalis - dėl 
tos priežasties minia praeina 
pro gulintį ant grindinio žmo
gų, paauglių mušamą vaiką. 
Tiesa, kaimo žmonės pasižymi 
didesniu altruizmu už miesto 
žmones, jie vienas kitą pažįs
ta, todėl jų atsakomybė dides
nė. Būna ir taip: pagyvenę pa
deda pagyvenusiam, respekta
bilus - pasiturinčiam, tos pa
čios profesijos atstovui ar tos 
pačios lyties žmogui. Šitaip 
ant kabliuko patenka aukos. 

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

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, LSA 3X2 

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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__ ....,., KANADOS ĮVYKIAI .,., __ _ 

Pastangos taršai mažinti 
Konservatorių vyriausy

bė paskelbė naują oro gryni
nimo programą ir lėšų šalti
nius jai įgyvendinti. Valstybė 
numačiusi skirti 230 min. 
mokslo tiriamiesiems dar
bams, kuriant švarų, be ter
šalų kurą. Mokslininkai ieš
ko būdų, kaip apdoroti ak
mens anglį ir naftą, kad jie 
duotų mažesnį teršalų kiekį. 
Anglis deginama deguonim 
maitinamoje uždaroje ert
mėje. Tai leidžia surinkti 
anglies dvideginį, jo neišlei
džiant į aplinką. Tokia tech
nologija leistų akmens ang
lies jėgaines padaryti švares
nėmis - jos didžiausios oro 
teršėjos. Kitos programos 
kryptys - spartesnis natūra
lių gamtos išteklių - vėjo, 
saulės energijos panaudoji
mas, taupumas buityje. Gy
venamųjų namų, smulkaus 
verslo savininkai skatinami 
moderniai pertvarkyti savo 
būstus ir įstaigas pagal šiuo
laikinius energijos taupymo 
ir švaraus naudojimo reika
lavimus. Siūloma, kad pagal 
profesionalų rekomendaci
jas būtų pertvarkomos šil
dymo-vėsinimo sistemos, 
sandarinamos pastogės, lan
gai, durys. Tie, kurie pasiryš 
šiai pertvarkai, gali tikėtis 
vyriausybės paramos iki 
5,000 dol. Opozicijos kritikai 
tvirtina, kad šie konservato
rių ketinimai per menki ir 
per mažai paveikūs, kad tu
rėtų įtakos klimato apsaugai 
nuo taršos. 

Apdovanoti kanadiečiai, 
2006 m. atlikę itin reikšmin
gus darbus atskiriems žmo
nėms ar visuomenei. Toronte 
jiems buvo įteikti tradiciniai 
Readers Digest leidinio ap
dovanojimai. Daug gerų žo
džių buvo paskirta 14-me
čiui B. Schupp (London, 
ON). Jis pripažintas jau
niausiu as- ~----~ 
menimi, su
gebėjusiu 
labdarai su
rinkti 150, 
000 dol. Pi
nigai skirti 
Britų Ko
lumbijos Ge
rosios vilties B. Schupp 
kalno vaikų 
vėžio fondui. Už drąsą ir ryž
tingus veiksmus apdovano
tas 28 m. dailininkas iš St. 
Catharines, ON, M. Vizbu
lis, išgelbėjęs iš Niagaros 
vandenų tėvą ir du sūnus. 
Dr. Lewis, specialusis Kana
dos įgaliotinis prie Jungtinių 
Tautų organizacijos kovai su 
AIDS Afrikoje, taip pat ap
dovanotųjų tarpe. 

Naujasis liberalų vado
vas S. Dion paskelbė "šešė
linę" vyriausybę. Buvęs prie
šininkas rinkimuose M. Ig
natieff tapo partijos vadovo 
pavaduotoju. Joe Volpe -
susisiekimo, S. Brison - pra
monės, K. Dryden - sociali
nio teisingumo ministeriais. 
David McGuinty, Ontario 
premjero Dalton McGuinty 
brolis, tapo aplinkos apsau-

gos ministeriu - pačiu svar
biausiu, bandant įgyvendinti 
liberalų rinkiminę progra
mą. Kiti du buvę konkuren
tai irgi gavo svarbias parei
gas: G. Kennedy- spec. pa
tarėjas rinkimams, Bob Rae 
- rinkimų programos kūrėjas. 

Royal Bank, didžiausia 
Kanadoje finansinė institu
cija, sulaikė keletą šimtų 
sąskaitų, kuriose buvo atsi
skaitoma JAV doleriais. Jie 
priklauso turintiems dvigubą 
pilietybę - Kanados ar JAV 
ir kitų šalių, esančių JAV 
"juodaįame sąraše": Irano, 
Irako, Siaurės Korėjos, Ku
bos, Sudano, Myamar. Kilus 
protestui ir kaltinimais žmo
gaus teisių pažeidimu, rasine 
diskriminacija, banko atsto
vai pareiškė, kad šis apribo
jimas taikomas po 2001 m. 
rugsėjo 11 d. įvykių tik tiems 
asmenims, kurie, turėdami 
dvigubą pilietybę, negyvena 
Kanadoje. 

Lygiavos programa la
bai nelygi, tvirtina konserva
torių socialinės politikos kri
tikai. Pagal ją Kvebeko pro
vincija turi gauti iš federaci
nės valstybės biudžeto dau
giau kaip l bln. dol. Lygiavos 
(equalization) programa yra 
valstybinė ir skiriama išly
ginti pragyvenimo skirtu
mams tarp turtingų ir skur
desnių provincijų. Šešioms 
provincijoms numatyta skirti 
11.3 bln. dol. pagalbą - 400 
mln. daugiau nei buvo pla
nuota anksčiau. Br. Kolum
bijai pagal praėjusių metų 
ekonominius rodiklius pa
galba sumažinama, o ši suma 
prided~ma Kvebeko provin
cijai. Si provincija gautų 
daugiau kaip l bln. dol. Tur
tingesnės provincijos, už
dirbančios pinigus šiai pagal
bai, iš viso priešinasi šiai 
programai, remiančiai išlai
kytinių nuotaikas. Tokį pa
galbos didinimą išskirtinai 
tik Kvebeko provincijai opo
zicijos partijos vertina kaip 
konservatorių pastangas 
laimėti daugiau balsų rin
kimuose. 

Kanados privatumo tar
nybos pareigūnė tiria, ko
kiomis aplinkybėmis CIBC 
bankas prarado 470,000 klien
tų labai privačių duomenų 
sąrašus. Atsarginė kompiu
terio dokumentų sistema 
buvo naudojama įvairiems 
bankininkystės veiksmams 
atlikti. Joje - Talvest Mutual 
Funds klientų adresai, var
dai, socialinių kortelių, ban
ko sąskaitų numeriai. Ji bu
vo prarasta, keičiantis šia in
formacija tarp banko įstaigų. 
CIBC įstaiga Toronte tvirti
na, kad pagrindinė informa
cijos sistema yra išsaugota, 
ir nėra duomenų, kad kas 
nors būtų neteisėtai pasi
naudojęs išgauta informaci
ja. CIBC bankas yra prane
šęs savo klientams apie šį at
sitikimą ir ėmėsi priemonių 
privačios informacijos sau
gumui užtikrinti. S.K. 
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~ MlISlĮ TEV'f l\lfJE 
SAVANORIŲ SUKAKTIS 

Sausio 17 d. Lietuvos 
kariuomenės Krašto apsau
gos savanorių pajėgos 
(KASP) minėjo 16-ąsias 
įsteigimo metines. Minėji
mo renginiai prasidėjo Mi
šiomis Lietuvos kariuome
nės Šv. Ignoto šventovėje, 
vidudienį N epriklausomy
bės aikštėje vyko iškilminga 
Savanorių pajėgų rinktinių 
vėliavų rikiuotė, vėliau iškil
mingas minėjimas ir koncer
tas Lietuvos kariuomenės 
įgulos karininkų ramovėje. 
Dabar KASP sudaro 5 rink
tinės, Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Butigeidžio mo
komasis batalionas ir Avia
cijos rinktinė. KASP tarnau
ja apie 5000 karių savanorių 
ir apie 1000 profesinės karo 
tarnybos karių, yra sufor
muotj specializuoti padali
niai. Siuo metu Afganistane, 
Goro provincijos atkūrimo 
misijoje dalyvauja ketvirtoji 
Lietuvos karių pamaina 
PAG-4, vadovaujama plk. 
Almanto Leikos, taip pat 
suformuota Krašto apsau
gos savanorių pagrindu, ra
šo LGTIC. 

PLEČIA ORO UOSTĄ 
BNS žiniomis, tarptau

tiniame Vilniaus oro uoste 
įpusėta naujo daugiau kaip 
100 mln. litų vertės keleivių 
terminalo statyba. Susisie
kimo ministerija pranešė, 
kad Kauno statybų bendro
vė "YIT Kausta" atliko dar
bus už daugiau kaip 34 mln. 
litų. Naujojo trijų aukštų 
terminalo užimamas plotas 
per 16,000 kv. metrų. Bend
ra jo statybos vertė - 96, 732 
mln. litų, neįskaičiuojant 
galerijų ir transporterių. 
Dar 14 mln. litų, skirtų spe
cialiai sienų apsaugos, ke
leivių patikros įrangai ir ki
toms technologijoms, skiria 
Europos sąjunga. Š.m. spa
lio l d. numatyta priimti 
pirmuosius keleivius, kurių 
galės iš viso aptarnauti iki 3 
milijonų per metus. 

PAPLITUSI 
DISKRIMINACUA 

Europos sąjungos vals
tybėse 2006 m. vasarą atlik
tas gyventojų nuomonės 
tyrimas "Eurobarometras" 
rodo, kad daugiau kaip pu
sė Lietuvos gyventojų ma
no, kad šalyje labiausiai 
paplitusi diskriminacija -
dėl amžiaus ir neįgalumo 
(po 53% ). Kaip rašo BNS, 
visoje Europoje ta diskri
minacijos priežastimi įvar
dija atitinkamai 46% ir 53% 
atsakiusių. Apklausos duo
menimis, tik penktadalis 
Lietuvos gyventojų mano, 
kad netolerancija tautinėms 
mažumoms per pastaruo
sius 5 metus išaugo; visoje 
Europoje taip manančių -
dvigubai daugiau. Diskri
minacijos dėl religinių pa
žiūrų didėjimą pastebėjo 
dar mažiau lietuvių - 16%, 

kai visos Europos vidurkis -
42%. Lietuviai nė vienos 
diskriminacijos rūšies neį
vardijo kaip progresuojan
čios. Pusė apklaustųjų sakė, 
kad yra nepakankamai ko
vojama su diskriminacija. 
58% teigė nežinantys apie 
savo, jei jie būtų diskrimi
nuojami, teises. Svarbiausią 
vaidmenį kovojant su diskri
minacija lietuviai skiria par
lamentui (30%) ir vyriausy
bei ( 43% ), o Europos gy
ventojų bendra pozicija yra, 
kad su diskriminacija ge
riausiai gali kovoti mokyk
los ( 42% ), tėvai ( 40%) ir ži
niasklaida (34% ). 

AUDROS NUOSTOLIAI 
Klaipėdos apskrityje 

siautusios audros padaryti 
nuostoliai sudarys daugiau 
nei 3 mln. litų - iš jų Klai
pėdos mieste audra padarė 
nuostolių už 871,000, Klai
pėdos rajone - už 761,000 
litų. D~ugiausia nuostolių 
patirta Silutės rajone - dau
giau kaip už l mln. litų, o 
nuostoliai Lietuvos pajūriui 
dar nėra apskaičiuoti, pra
neša BNS. Klaipėdos ap
skrities viršininko admi
nistracijos žiniomis, valsty
bė patirtų nuostolių neat
lygins. Kompensacijos gali
ma reikalauti tik nukentėjus 
nuo uragano, o šį kartą siau
tė tik vėtra. Uostamiestyje 
dėl audros labiausiai nuken
tėjo gyventojai, kurie patyrė 
nuostolių už 242,000 litų. 
Klaipėdos rajone smarkiai 
nukentėjo miškai - patirta 
žala įvertinta 244,000 litų. 
Klaipėdos rajone, kur buvo 
daug gedimų, elektrą tie
kianti bendrovė VST patir
tą žalą įvertino 250,000 litų. 

TRŪKSTA PAGALBOS 
VAIKAMS 

Švietimo ir mokslo mi
nisterijos (ŠMM) užsakymu 
atlikę tyrimą "Pedagoginės 
psichologinės pagalbos mo
kykloj e veiksmingumas", 
Vilniaus pedagoginio (VPU) 
universiteto mokslininkai 
teigia, kad Lietuvos mokyk
lose trūksta ne tik psicholo
ginę ir socialinę pagalbą tei
kiančių darbuotojų, bet ir jų 
bendradarbiavimo bei tiks
liai suformuluotų darbo 
instrukcijų. ŠMM Vaikų ir 
jaunimo socializacijos sky
riaus vadovybė teigia, jog 
psichologinės ir kitokios 
pagalbos teikimo sistemą 
bandoma stiprinti: steigiami 
nauji etatai, planuojama 
skatinimo sistema, kad į mo
kyklą ateitų dirbti pasirengę 
specialistai. Prie psichologų 
rėmimo prisidės ir struk
tūriniai fondai, jie iš tų lėšų 
bus rengiami. Šiuo metu 
Lietuvos mokyklose dirba 
824 specialieji pedagogai, 
783 socialiniai pedagogai, 
477 mokytojų padėjėjai ir 
256 psichologai. LRT-BNS 
žiniomis, kasmet specialitų 
vis daugėja. RSJ 

London, ON 
LIETUVOS VALSTYBĖS 

ATKŪRIMO (1918 m. vasario 
16 d.) 89-rių m. sukakties mi
nėjimas įvyks vasario 10, šeš
tadienį, 2 v.p.p., "Fairmont 
Lawn Bowling .Pub", 1414 
Dundas St. E., (Siluvos Mari
jos šventovės kieme). Progra
moje - vaišės ir pabendravi
mas atliekant populiarias lie
tuviškas dainas. Įėjimas - lais
va auka. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti. 

KLB Londono apylinkės 
valdyba 

Mont~eal~,? Au~ros Vartų parapijoje susitikę - Mišių patar
nautojas 1s Afnkos Senegalo "Jeremy", prancūzas kun. Piere 
Gauther ir Mišių skaitovas dr. J. Mališka Ntr. A.J. Mickaus 

Wasaga Beach, ON Ir meno kūriniai randa pirkėjus 
ERIC PETRUS atsiuntė 

$50 auką Tremtinių grįžimo 
fondui paremti. Aukotojui 
nuoširdžiai dėkoja -

Čikagos Čiurlionio galerijoje surengta meno 
kūrinių paroda-varžytynės 

KLKM dr-jos centro 
valdyba 

ULKS ŽINIOS 

A.a. Albino Tautkevičiaus 
atminimui pagerbti, Užsienio 
lietuvių katalikų sielovados 
(ULKS) fondui aukojo: $50 -
K. A. Ambrozaičiai, B. Ro
vienė; $30 - A. Žulienė; $20 -
B. Maziliauskienė, J. K. Povi
laičiai. Aukas rinko B. Kaz
lauskaitė ir M. Povilaitienė. 
Velionies šeimai ir visiems au
kotojams nuoširdžiai dėkoja 
prel. E. Putrimo sielovados 
darbams ULKS patariamasis 
komitetas. RR 

Seniausias 
laikraštis 

JAV-se 2006 m. gruodžio 
20 d. atgimė seniausias pa
saulyje išeivijos lietuvių laik
raštis Tėvynė, gyvuojantis jau 
106 metus, rašo Lietuvos grį
žimo į Tėvynę informacijos 
centras (LGTIC). Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 
(SLA) organizacijos oficiozo 
Tėvynė numeris gruodžio mė
nesį išėjo po daugiau negu 
ketverių metų pertraukos. Se
niausias pasaulyje lietuvių 
laikraštis yra spausdinamas 
"Draugo" spaustuvėje. Leidi
nyje pateikiamos žinios ir apie 
patį SLA, švenčiantį 120 me
tų sukaktį. SLA prezidentas 
Kęstutis Miklas rašo, jog prieš 
120 metų Pensilvanijos valsti
joje sukurta organizacija tu
rėjo tik vieną tikslą - suvienyti 
saviškius ir padėti jiems, sun
kiai dirbusiems anglies kasyk
lose, apsidrausti savo gyvybę 
už mažą mokestį. Laikraščio 

EDVARDAS ŠULAITIS 

v 2006 m. gruodžio 8 d. 
Ciurlionio galerijoje buvo re
tesnio pobūdžio renginys. Tos 
dienos vakare surengta meno 
~ūrinių paroda-varžytynės. 
Ciurlionio galerijos sienos bu
vo nukabinėtos paveikslais, o 
dalis kūrinių kitaip pristatyti 
publikai, kurios atsilankė pa
lygių_ti gana daug - apie 50. 

Cia daugiausia matėsi fo
to menininko Algimanto Ke
zio fotografijos. Su foto dar
bais prisistatė ir Algis Žukas 
bei Gintas Beržinskas. Buvo 
galima matyti (o vėliau ir var
žytis) dėl Irenos Šaparnienės 
batikos, Algimanto Svažo dai
lės kūrinių. 

Atsilankiusiųjų dėmesį 
traukė šiemet JAV LB kultū
ros tarybos dailės premijos 
laureatės Momedos Gruma
dos autoriniai megztukai, 
Giedrės Vaičekauskaitės ran
kinukų ir kepurių rinkinys, 
Artūro Ragausko juvelyrika 
ir daug kitokio pobūdžio kū
rinių. Kai vyko pardavimas, 
daugumas tų kūrinių buvo iš
nešta į priekį, kad susirinku
sieji galėtų išsamiau su jais 
susipažinti. Kai kuriuos ga
minius demonstravo būrys 

Tėvynė naujuoju redaktoriu
mi tapo VSLA garbės narys Ed
vardas Sulaitis. Naujame nu
~eryje yra minimos buvusių 
rr dar esamų organizacijos na
rių pavardės: dr. Jonas Basa
navičius, Jonas Šliūpas, Anta
nas Olis, buvęs Pasaulio lietu
vių bendruomenės pirminin
kas Juozas Bačiūnas, Lietuvos 
garbės konsulė Juzė Daužvar
dienė, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. Inf. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian J..--'-'~ 

Fondas 
Foundation 

l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel. : 4 16-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jilsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 mln. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.47 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Ka,nadoje 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 g v.r. ir s v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

merginų. 
Pardavimo vedėjas Ra

mūnas Paulauskas atrodė tu
rintis patirties šioje lietuvių 
mažai praktikuojamoje srity
je. Jis pradžioje paskelbdavo 
parduodamo objekto pradinę 
kainą ir kviesdavo varžytis. 
Kai aukštesnių pasiūlymų ne
sigirdėdavo, po trijų įspėjimų 
nuskambėdavo į keptuvę mu
šamo plaktuko garsas ir ištęs
tas žodis - parrr-duota. Tai 
reikšdavo, kad daiktas atiten
ka didžiausią sumą pasiūliu
siam asmeniui. 

Susirinkusieji labiausiai 
domėjosi foto menininko Al
gimanto Kezio darbais, nors 
ir kai kurių kitų menininkų 
~ūrybai jie neliko abejingi. 
Siose kalėdinėse varžytynėse 
buvo parduota už daugiau 
negu tūkstantinę dolerių. 

Pardavimo suorganizavi
me ir jo vykdyme, neskaitant 
R. Paulausko, daugiausia dir
bo Ramunė Rakauskaitė, 
Skirmantas Jankauskas ir bū
relis talkininkių. Suorgani
zuotas užkandžių bei gėrimų 
stalas buvo populiarus tarp 
lankytojų prieš varžytynes. 
Net ir jo metu visi buvo vaiši
nami vynu. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEl. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

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

nC' hlA„V FOUR SEASONS 
IU'/J"t'UK\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkius , žemes 
Wasagos, Staynerio ir 

..., Collingwood o apy

'------"-- '---' l i nkėse kreipk i tės i 

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 



Vokietijoje veikia jau 
9 lituanistinės mokyk.lėlės 

Šiuo metu Vokietijos lie
tuvių bendruomenėje jau vei
kia aštuonios savaitgalinės 
mokyklėlės Hamburge, Bedy
ne, Hannoveryje, Zelleje, 
Koln-Bonoje, Wiesbadene, 
Niimberge, Miilheime, o Hiit
tenfelde ikimokyklinio am
žiaus išeivių atžalos renkasi į 
"Kiškių klubą". 

Siekdama paskatinti mo
kyklėlių darbuotojus pasida
linti patirtimi bei kartu spręsti 
konkrečias problemas Vokie
tijos lietuvių bendruomenės 
valdyba įsteigė Švietimo ko
misiją, kurią sudaro savaitga
linių mokyklėlių ir Vasario 16-
osios gimnazijos mokytojai 
bei VLB valdybos nariai. 

Savo pirmajame susiti
kime mokytoj ai aptarė savo 
darbo džiaugsmus ir rūpes
čius. Jie džiaugėsi, kad savait
galį susirinkę 4-12 metų vaikai 
gali mokytis lietuvių kalbos, 
šokti, dainuoti, o svarbiausia 

- tarpusavyje pabendrauti lie
tuviškai. Mokytojai yra dė
kingi tėveliams, kurie ne tik 
atveda savo vaikus į mokyk
lėlę, bet ir ją pagal galimybes 
paremia. Galima pasidžiaugti 
ir tuo, kad nuo šių metų Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie LR vyriau
sybės suteikia galimybę, pa
teikus anketas-prašymus gauti 
paramos: vadovėlių, įvairių 
mokymo priemonių, lėšų mo
kyklėlės veiklai. 

Viena didžiausių proble
mų šiuo metu yra rasti patal
pas pamokoms. Nors kelioms 
mokyklėlėms pasisekė - joms 
patalpas parūpina ambasada 
arba vietos parapijos - dau
gumai rasti nuolatinę vietą vis 
dar sunku. 

Keletas mokytojų, netu
rėdami patalpų, tačiau su
prasdami savo misiją, pamo
kėles veda namuose. Taip pat 
vis aktualesnė darosi vieninga 

mokymo metodika, būdinga 
tik Vokietijoje augantiems 
lietuviukams. 

Daugelis mokytojų do
misi galimybe darbą šeštadie
ninėj e mokyklėlėje įtraukti į 
bendrą darbo stažą, daugelis 
jų yra profesionalūs pedago
gai, Lietuvoje dirbę lietuvių 
kalbos ir literatūros mokyto
jais, aukštųjų mokyklų dėsty
tojais. 

Vokietijos šeštadieninių 
mokyklėlių ryšių duomenis 
galima rasti VLB tinklalapyje 
www.voklb.de 

Svietimo komisiją sudaro: 
dr. V. Bartusevičius (VLB val
dyba), S. Bottcher (Hambur
gas ), E. Aronštamienė (Koln
Bonn ), G. Ručys (V-16 gim
nazijos mokytojas, VLB val
dybos narys), R. Zimmer
mann (Berlynas ). 

Gintaras Ručys 
Bernadeta Goštautaitė 

VLBvaldyba 

Romuvos pilis Vokietijos Hiittenfelde, kur veikia Vasario 16 gimnazija 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

11 Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

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 l 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 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•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 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Lietuvos vyčių centro 
valdybos posėdis įvyko pra
ėjusio rudens pabaigoje Šv. 
Jurgio parapijos patalpose 
Filadelfijoje. Jame dalyvavo 
20 centro valdybos narių iš 
Connecticut, Illinois, India
na, Massachusetts, Michi
gan, Pennsylvania, New Jer
sey ir New York valstijų. Su
sirinkimą globojo Filadelfi
jos 3-čioji kuopa, veikianti 
prie Šv. Jurgio lietuvių para
pijos. Prieš posėdį invokaciją 
sukalbėjo vyčių dvasios va
das prel. dr. Juozas Ander
lonis ir pasveikino posėdžio 
dalyvius. Posėdžiui pirmi
ninkavo centro valdybos 
pirm. Elena N akrošienė. 
Nutarta, kad 94-asis metinis 
Lietuvos vyčių suvažiavimas 
įvyks 2007 m. rugpjūčio 1-5 
d.d. Holiday Inn viešbutyje, 
Brockton, MA, mieste. 
Centro valdybos lietuvių kal
bos ir kultūros komiteto 
pirm. Julija Schroder prane
šė apie praėjusią Lietuvos 
vyčių rengtą šventę-minė
jimą Šiluvos Mergelės Ma
rijos koplyčioje Vašingtone, 
DC, kur buvo švenčiama 
koplyčios 40 metų įsteigimo 
sukaktis. Mišias koncelebra
vo prel. Edmundas Putri
mas, Lietuvos vyskupų kon
ferencijos delegatas užsie
nio lietuviams katalikams, 
kun. Antanas Markus iš Či
kagos ir kun. Tomas Kasa
nauskas iš Los Angeles, CA, 
miesto. Giedojo Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos cho
ras iš Filadelfijos. Po pamal
dų Amerikos katalikų uni
versitete įvyko iškilmingos 
vaišės, kurias suruošė Va
šingtono lietuvių bend
ruomenės valdyba. Šventėje 
dalyvavo apie 300 asmenų, at
stovaujančių Lietuvių bend
ruomenei, Lietuvos vyčių ir 
kitoms organizcijoms. Lie
tuvos reikalų komiteto pirm. 
Mildred J agiella painfor
mavo apie savo dalyvavimą 
Amerikos lietuvių katalikų 
federacijos šimtmečio su
kakties minėjime. Centro 
valdybos pirmoji pavaduo
toja Becky Pataki, besirūpi
nanti specialiais sumany
mais, išdalino programą, pa
vadintą "Kareivių angelai". 
Lietuvos vyčiai dalyvaus įvai
riuose renginiuose padėti 
kariams Irake. Pranešimus 
padarė ir kiti komitetų pir
mininkai. Po to vyko diskusi
jos, aptarti einamieji reika
lai, padaryti nutarimai. Po
sėdis baigtas dvasios vado 
kun. dr. J. Anderlonio su
kalbėta malda. 

Gudija 
Praėjusių metų rudenį 

Pelesoje įvyko Lietuvių kul
tūros diena. Ją organizavo 
Pelesos krašto lietuvių bend
ruomenės susivienijimas 
"Gimtinė", vadovaujamas Jo
no Matiulevičiaus, einančio 
ir Pelesos lietuvių vidurinės 
mokyklos direktoriaus pava
duotojo pareigas. Šventėje 
dalyvavo 14 Gudijos tautinių 

mažumų atstovų, norėjusių 
susipažinti su lietuvių bend
ruomenine veikla. Į šventę 
atvyko Gervėčių, Lydos, Ro
dūnios, Gardino lietuvių bei 
svečių: Gudijos lietuvių bend
ruomenės pirm. Vitalija Ko
lesnikova, Lietuvos konsu
lato Gardine atstovas Dalius 
Trinkūnas, laikraščio Lietu-
1!,iŲ godos redaktorė Marija 
Saknienė, Valstiečių laik
raščio žurnalistas Bernardas 
Šaknys ir kiti veikėjai iš 
Minsko, Gardino, Varanavo. 
"Vilnijos" draugijos pirmi
ninko pavaduotojos Nijolės 
Balčiūnienės pastangomis, 
atvyko "Lauksmos" ansamb
lis iš Lietuvos, kuris pašoko 
"kadrilį", padainavo lietu
viškų dainų. 

Vokietija 
Pokario Lietuvos pabė

gėliai, gyvenantys Kolno, 
Bonos ir jų apylinkėse, buvo 
įsteigę šių vietovių LB apy
linkę. Laikui bėgant, ji suny
ko, daugumai tų gyventojų 
išmirus. Pastaruoju metu 
apylinkė atgaivinta. Pradi
ninkai - kun. Vidas Vaitie
kūnas ir studentas Gvidas 
Mazgelis. Jie nutarė kreiptis 
į vienos nedidelės šventovės 
Kolne kleboną ir prašyti, 
kad šis leistų šventovės pus
rūsyje esančioje koplyčioje 
laikyti pamaldas lietuvių kal
ba. Gavus leidimą, kun. V. 
Vaitiekūnas pradėjo atna
šauti Mišias. Pastarieji po 
pamaldų pradėjo sueiti šalia 
esančiame restorane pa
bendrauti, pasidalinti įspū
džiais bei sumanymais. Pra
sidėjo LB apylinkės veikla, 
išsirinkus valdybą. Po pa
maldų susitikime viena jų 
dalyvė pasiūlė įsteigti savait
galio lietuvių mokyklėlę. 
Įgyvendinti ėmėsi Elena 
Aronštamienė. Ji pasiteira
vo, kaip veikia savaitgalio 
lietuvių mokykla Hamburge 
ir gavo informacijos. LB apy
linkės susirinkime buvo su
daryta mokyklos steigiamoji 
grupė su vadov~ E. Aronšta
miene. Rimo Cuplinsko ir 
Gvido Mazgelio pastango
mis atidarytas internete lie
tuvių tinklalapis, skelbiantis 
apie lietuviškos mokyklos 
steigimą. Tėvai paraginti re
gistruoti savo vaikus. Atsi
liepė tėvai ir mokytojos, no
rinčios tokioje mokykloje 
darbuotis. Susisiekta su Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos 
vyriausybės pareigūnais. Už
sakyta vadovėlių ir pratimų 
sąsiuvinių. Tačiau didžiau
sias trūkumas - nebuvo gali
ma gauti mokyklai patalpų. 
E. Aronštamienė sušaukė 
tėvų ir mokytojų susirinki
mą, kuriame pasiūlė mokyk
lai patalpas, išrinkta mokyk
los taryba, pati mokykla pa
vadinta "Nemunėlio" vardu, 
pagerbiant vaikų rašytoją 
Vytę Nemunėlį (poetą Ber
nardą Brazdžionį). LB apy
linkės valdyba nutarė 2007 
m. sausio 14 d. paminėti Ber
nardo Brazdžionio 100-tą
sias gimimo metines. J.A. 
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GEDIMINĄS KUBPIS 
Kad Hummingbird (anks

čiau O'Keefe) salė, .kur ilgai 
buvo prisiglaudi; ir opera, ir 
baletas, buvo netinkama jiems 
abiems, buvo vieša paslaptis. 
Salės akustika nekokia, scena 
per žema, nebuvo vietos san
dėliuoti scenos dekoracijoms 
ir butaforijai. Dėl to net ne
mažai žymesnių operos daini
ninkų atsisakydavo dainuoti 
'lbronte. 

Sumanymas statyti savus 
operos rūmus gimė jau seniai, 
bet kažkaip ta statyba vis už
kliūdavo. Jau vienu metu, dar 
kai COC (Canadian Opera 
Company) vadovavo Lotfi 
Mansouri, buvo pradėta rinkti 
aukas, buvo gautas iš Ontario 
provincijos žemės plotas 
mieste, bet. •. Po netrukus įvy
kusių rinkimų provincijos 
premjeru tapc;s Bob Rae atsi
ėmė tą sklypą ir paskyrė jį pi
gių butų statybai neturtingie
siems. Atrodo, kad tai buvo 
daugiau politinis manevras, 
nes Naujieji demokratai 
(NDP) norėjo pasirodyti pa
prastų žmonių, žemesnės vi
duriniosios klasės rėmėjais ir 
draugais. 

Nauji operos rūJDai Toronte 
2006-2007 metų sezoną Toronto operos (COC) ir baleto trupės 

pradėjo naujame pastate 

atrodo, kad per tą laiką R. 
Bradshaw būrė aplink save 
apsukrių padėjėjų grupe;, or
ganizavo stambius rėmėjus, 
ieškojo verslo bendrovių pa
galbos. Stebuklingu būdu ga
vo vėl iš Ontario provincijos 
žemės sklypą, kurio vos vėl 

teise; pavadinti naujuosius rū
mus ("Four Seasons Centre 
for the Performing Arts"), už 
$10 m1n. auką "Frazer Elliott 
Foundation" galėjo duoti savo 
vardą auditorijai ("R. Frazer 
Elliott Hall"). Nuolatiniai 
dosnūs COC aukotajai H. 
Jackman, Joey ir 1bby 'Thnen
baum paaukojo po kelis mili
jonus, dar per 20 auk.otojų au
kojo po vieną ar kelis milijo
nus, daug operos rėmėjų po 
kelis tūkstančius. Vajus dar 
tęsiasi toliau. 

Sezoninių abonentą 
"persodinimas" 

nuomonę, kur geriausiai ieš
koti sau vietos už nustatytą 
kainą. Seniausiems abonen
tams ir dosniems aukotojams 
buvo .žadamos geresnės vietos. 

versity gatvės pusėje, įvyks 90 
koncertų (prasidėjo 2006 m. 
spali), į kuriuos Įėjimas bus 
nemokamas. Vieną valandą 
trunkančiuose koncertuose 
(antradieniais ir ketvirtadie
niais 12-1 v.p.p., trečiadieniais 
5.30-6.30 v.v.) pasirodys jauni 
vokalistai, pianistai, kameri
nės muzikos ir džiazo grupės 
bei baleto šokėjai. Pirmieji 
koncertai buvo labai populia
rūs: buvo užpildytos visos 
(250) amfiteatro sėdimos vie
tos ir daug lankytojų turėjo 
stovėti, nes paprastai visus 
norinčius įleidžia. Atrodo, 
kad šiuos koncertus R. Brad
shaw suorganizavo pasitelkęs 
'lbronto muzikos konservato
rijos studentus ir profesūrą ir 
suradęs dosnių rėmėjų grupę. 

2006-2007 metų sezonas 
prasidėjo 2006 m. spalio 17 
dieną ir baigsis 2007 m. gegu
žės 26 dieną. Pirmoji sezono 
opera buvo W.A. Mozarto 
Cosi fan tutte (šiemet minime 
Moza.rto 250 metų gimimo ju
biliejų). 2007 m. seks Charles 
E Gounod Faust, D. ŠOStako
vičiaus Lady Macbeth o/ 
Mtsensk (šiek tiek pavėluotai, 
nes 2006 metais buvo švenčia
mas jo 100 metų gimimo jubi
liejus). G. Verdi Luisa Miller, 
R. Strausso Elektra ir G. Verdi 
La Thzviata. Operos studijos 
(COC Ensemble Studio) gru
pė statys W. Walton The Bear 
ir J. Rolfe Swoon, dvi trumpas 
vienaveiksmes operas. 

Nattjqjq operos riimę interjeras (R. Eraser Elliott salė) 

Senojoje, Hummingbird 
salėje, buvo 3,500 vietų, tuo 
tarpu naujieji operos rūmai 
teturi 2,000 vietų. Senojoje, 
stačiakampės formos salėje 
buvo tik didžiulis parteris ir 
tik vienas, irgi didžiulis, bal
konas, naujuose rūmuose -
pasagos formos salė su parte
riu ir keturiais balkonais. 

'lrečias, gal šiek tiek ir 
lengvesnis, uždavinys - pasiū
lyti maždaug tiek pat vietų 
kiekvienos operos žiūrovams, 
t.y. Hummingbird salėje 6 
operos pastatymai pateikė 
žiūrovams 21,000 vietų, tuo 
tarpu naujuose rūmuose 10 
pastatymą.patenkins 20,000 
žiūrovų. Zinoma, ne visos 
operos vienodai populiarios, 
todėl ir ši sezoną populiarioji 
La »aviata (Giuseppe Verdi) 
bus statoma net 11 kartų, tuo 
tarpu ne tokios žinomos ir 
mažiau populiarios operos, 
kaip LatJr Macbeth of Mtsensk 
(Dmitry Sostakovič) ir Electra 
(Richard Strauss), turės po 8 
spektaklius. 

Naujieji operos rūmai ir 
kiti Richard Bradshaw 

nuopelnai 

Naujieji operos rūmai dar 
ne visai užbaigti: pažadėtas 
įėjimas tiesiai iš požeminio 
traukinio "Osgood" stotelės 
ir numatyta kavinukė dar ne
pabaigti. Po rūmais automo
biliams statyti vieta jau įreng
ta. Vakaro metu netoli esantį 
automobilių garažą po Na
than Phillips aikšte biuro
kratai atituština ir operos lan
kytojai reikalui esant galėtų 
juo pasinaudoti. Bet, svar
biausia, naujos salės (ir amfi
teatro) akustika yra gera, pati 
salė, kurioje vyrauja šviesiai 
rusva spalva, yra jauki. Tuale
tai įrengti kiekviename aukšte 
ir juose moterims yra skirta 
dvigubai daugiau vietų negu 
vyrams. Į kiekvieną aukštą ga
lima užlipti laiptais, arba pa
sikelti keltuvais. Daugiau apie 
COC, operos rūmus, operas, 
bilietų kainas ir koncertus ga
lima sužinoti internete www. 
coc.ca arba skambinant tel. 
416 363-8231. 

COC perėm.ė nattjas 
generalinis direktorius -

Richard Bradshaw 

Richard Bradshaw savo 
darbą pradėjo gana tyliai ir 
kukliai. Galbūt pora operų 
pastatymų buvo šiek tiek drą
sesni, išbridę iš nuobodžios 
įprastinės tvarkos. Operos 
studijos grupė paaugo, atsira
do vis daugiau "namie augin
tų" jaunų dainininkų. Studijos 
dainininkams, režisieriams, 
scenografams buvo sudarytos 
sąlygos pastatyti nors vieną 
operą per sezoną - ir jie ten 
visą savo širdj ir gabumus iš
liedavo. 

Dabar, pažvelgus atgal, 

neprarado, ir štai University 
ir Queen West gatvių sankry
žos pietryčių kampe atsirado 
didžiulė duobė, vėliau augo 
sienos ir išaugo nauji betonu 
ir stiklu apgaubti operos rū
mai. Pavadinau vien "operos 
rūmų" vardu, nes šis specialiai 
operai pritaikytas pastatas yra 
COC namai, o baleto trupė 
tik naudojasi jo scena savo 
pastatymams. 

Aukotojų naujiems ope
ros rūmams buvo daug, ir 
stambių, ir smu1kesnių. Onta
rio provincija davė žemės plo
tą (įvertintas $31 m1n.) ir $10 
min. Federacinė valdžia skyrė 
$25 m1n., "Four Seasons Ho
tels" už $20 mln. auką gavo 

Pirmas didelis uždavinys 
buvo nustatyti vietų kainas ir 
sugrupuoti lygiavertes vietas. 
Bet antras, dar didesnis užda
vinys buvo persodinti sezoni
nius abonentus į naują salę. 
Sakyčiau, kad abu uždaviniai 
buvo atliekami labai gerai. 
Abonentai buvo kviečiami į 
kelis susirinkimus, kur buvo 
parodyti kompiuteriu paga
minti vaizdai, kaip iš įvairių 
vietų atrodo scena ir orkestro 
vieta - po keturis vaizdus 
( centrinĮ ir šoninius) iš parte
rio ir kiek.vieno balkono. 'Th. 
pati informacija buvo pakar
tota lankstinukais. Žmonės 
galėjo maždaug susidaryti 

Ne vien už naujuosius 
operos rūmus tenka pagirti 
COC generalinį direktorių 
Richard Bradshaw. Prieš 2006-
2007 metų sezono pradžią 
naujųjų operos rūmų atidary
mo proga jis sugebėjo suorga
nizuoti net du Richard Wag
nerio Nibelungo žiedo ciklus -
visas keturias ciklo operas, 
/Jas Rheingold, D~ Walkuere, 
Siegfried ir Goetterdaemme
nmg. Tui buvo labai įspūdin
gas įvykis, kokio ne visos ope
rų tmpės įstengia įvykdyti. 

Šio sezono metu operos 
rūmų Amfiteatre (Richard 
Bradshaw Ampitheatre). Uni-

Ntrs. COC 2006/07 m. 
sezono žuraalas 

Menininkai iš penkių šalių Jurbarke Visiems susirinkus i būrį. V. Grybo memoriali
niame muziejuje prasidėjo praktiški kūrybiniai dar
bai. švedai visus mok.ė iš elnių odos su sidabro siū
lais daryti apyrankes, supažindino su senoviniais 
Laplandijos tradicijų dirbiniais, taip pat metalo kal
vystės amato meniškais pavyzdžiais. Vokiečiai pa
pasakojo apie keramikos dirbinių sukūrimą, italai -
apie siuvėjų amatą. Jurbar.kiečiai parodė, kaip de
koruoti šilko skaras. 

VYTAUTAS KUTKE\flČIUS 

Jurbarke prie Vmco Grybo memorialinio mu
ziejaus jau nemažai metų veikia suaugusiųjų dailės 
studija. Jos dalyviai daugelį laisvalaikio valandų pa
skiria meninei kūrybai, gilinasi į meno istoriją bei 
teoriją, atkakliai tobulina savo sugebėjimus. Paskui 
savo kūriniais dalyvauja rengiamose parodose. Stu
dijos dalyviai įsijungė į projektą "Alternatyvūs dar
bai, pasitelkiant kūrybiškumą", kurį finansiškai re
mia tarptautinis "Socrates" fondas. Dalyvaudami 
tarptautiniuose renginiuose jie praplečia savo žinių 
akiiati, susitikę su umenio šalių meno kūrėjais iš jų 
daug ko pasimoko, kartu pasidalina ir savo patirtimi. 

Dabar dailės studijos dalyviai įsijungė į tarp
tautinę suaugusiųjų švietimo programą "Griun 
Grundvig 2". 2006 m. gegužės pradžioje grupė stu-

dijos dalyvių buvo pakviesta dalyvauti parodoje, 
kuri buvo surengta Italijoje, Sicilijos saloje, Bartni
ko mieste. Jurbarkiečiai ten parodė šalta batika de
koruotas šilkines skaras. Tiffany technika pagamin
tų šviestuvų fotografijas ir stiklo vitražo suvenYJUS. 
'Ibje parodoje dar dalyvavo Ispanijos, Italijos, šve
dijos ir Vokietijos meno kūrėjai. Tunai buvo sutarta, 
kad kitas parodos dalyvių susitikimas įvyb 2006 m. 
rugsėjo pradžioje Jurbarke. 

Ir šis susitarimas buvo ištęsėtas. Rugsėjo 5 d. į 
Lietuvą atvyko S vokiečiai, 4 švedai, 3 italai ir 2 is
panai. Kadangi daugelis jų pirmą kartą lankėsi Lie
tuvoje, jiems buvo surengta ekskursija po Vilnių, 
apžiūrėjo žymesnes miesto vietas, meno paminklus, 
muziejus. Vėliau aplankė ir mūsų liaudies buities 
muziejų Rumšiškėse. Kitos dienos vakare svečiai 
pasiek.ė Jurbarką. 

Svečius iš užsienio priėmė Jurbarko rajono me
ras Aloyzas Zairys, papasakojo jiems apie rajono 
praeitį ir dabartį, apie tolimesnio augimo priorite
tines kryptis. UžDenio menininkams buvo surengta 
ekskursija po mūsų vaizdingąją Panemunę, apžiū
rėjo Panemunės ir Raudonės pilis. Po penkių vieš
nagės dienų jie išskrido namo. 

Jau numatytas ir kitas susitikimas, kuris ivfks 
'ltYJ1 m. liepos mėnęsi Vokietijoje Rhainfelen mies
te, esančiame prie Sveicarijos sienos. Dalyvaus vėl 
penkių šalių atstovai. 



Reikšmingi koncertai 
Andrius Mamontovas vėl dainavo Šiaurės Amerikos lietuviams 

NIJOLĖ TARVAINAITĖ. 
LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Jau kelintą. kartą didžiulį 
susidomėjimą Siaurės Ameri
koje gausiausiai apgyvendin
tuose lietuvių telkiniuose su
kėlė populiariojo atlikėjo 
Andriaus Mamontovo kon
certai. Kaip ir anksčiau, jie 
buvo surengti bendrovės 
"Show Centras", o šįkart visi 
10 miestų pasirodymai lapkri
čio mėn. pradžioje prasidėjo 
Los Angeles, CA. Vėliau dai
nininkas su keturiais jam talki
nusiais muzikantais - labiau
siai pagarsėjusiu šių metų Eu
rovizijos konkurse šokėju Ar
noldu Lukošiumi, taip pat Ei
mantu Belieku, Tomu Andri
jausku bei Meinardu Brazai
čiu lankėsi Vidurio Ameriko
je, Kanados ir Amerikos lie
tuvių "sostinėse" Toronte bei 
Čikagoje, o Padėkos dienos 
savaitgalį savo koncertinę ke
lionę po Šiaurės Ameriką pa
baigė Rytų pakrantėje. 

Passaic, NJ, į A. Mamon
tovo pasirodymą Ukrainiečių 
centre susirinko apie 400 
žmonių. Tautiečiai atvyko ne 
tik iš New Jersey, bet ir iš įvai
rių Niujorko apylinkių, kai
myninių Pennsylvania, Con
necticut valstijų. Tiek lietuvių 
tikrai retai pamatysi Rytinio 
pakraščio renginiuose. Per vi
są Europą šiemet Atėnuose 
(Graikija) išgarsėjusi Lietuvos 
popmuzikos žvaigždė savo 
gerbėjus džiugino naujai pa
ruošta programa bei senais 
populiariais šlageriais. Visi li
ko patenkinti jo pasirodymu 
bei turiningai praleistu šešta
dienio vakaru, kuriame taip 
pat pirmąkart Amerikos ryti
niame pakraštyje buvo galima 
nusipirkti populiariausio mū
sų tėvynėje "Alitos" šampano, 
kurio parūpino pagrindinis 
koncerto organizatorius, šio 
gėrimo platintojas JAV "Li
tusco" firmos atstovas New 

J ersey bei Niujorke Žilvinas 
Bublis. 

Tačiau, kaip bebūtų gaila, 
turime skaitytojams papasa
koti ir apie šaukštą deguto, 
kuris gerokai apkartino A. 
Mamontovo ir kitų atlikėjų 
suneštą medaus statinę. 

Iškart po koncerto šio 
straipsnelio autoriai bandė 
pakalbinti atlikėją, paklausti 

jui - interviu iš A. Mamonto
vo nebus!". Itin nepatogiai 
pasijutę atlikėjai, turbūt nie
kur kitur pasaulyje nematę 
nieko panašaus, puolė atsi
prašinėti, sakydami, kad "tai 
priklauso tikrai ne nuo mūsų", 
ir mielai sutiko bent nusifoto
grafuoti. 

Tuo tarpu "Show Centro" 
savininkui vertėtų pirmiausia 

Andrius Mamontovas su savo grupe koncerto metu Passaic, 
NJ Ntr. L.R. Misevičiaus 

jo įspūdžių apie šią Šiaurės 
Amerikos pasirodymų eilę, 
tačiau ... sulaukėme tikro aki
brokšto. Vos tik užkalbinus 
populiarųjį dainininką, pui
kiai -ypač Cikagos apylinkėse 
-visiems pažįstamas (nors toli 
gražu ne visada vien tik iš ge
ros pusės) "Show Centro" va
dovas Darius Žukauskas, pri
tariamai stebint šalia sėdėju
siam neseniai New Jersey pra
dėto leisti vieno "trečiabangių" 
savaitraščio vyr. redaktoriui, 
grubiai nutraukė vos užsimez
gusį mūsų su Andriumi po
kalbį, pranešdamas, kad dai
nininkas šiandien interviu ne
duos. 

Šių eilučių autorei man
dagiai paklausus kodėl, nesi
stengė nieko paaiškinti, griež
tai burbtelėjęs: "Taip ir pasa
kykit Amerikos lietuvio leidė-

atkreipti dėmesį į per 5,000 
dolerių skolą už reklamą 
Amerikos lietuvio puslapiuose 
bei labiau pasirūpinti savo pa
ties įvaizdžiu. Tuomet gal ne
reikės griebtis tokių drastiškų 
priemonių, kurios demokrati
nėje ir laisvoje valstybėje tik
rai neatneš sėkmės. 

Juo labiau, kad ir pati Lie
tuva jau seniai atsisakė kaž
kada buvusio populiaraus 
"Kauno verslininkų" reikalų 
sprendimo stiliaus ... 

Priešingu atveju A. Ma
montovas gali tapti ne tik pir
mu, bet ir paskutiniu šios kon
certinės agentūros sėkmingu 
Lietuvos estrados dainininkų 
"importu" vis mažiau pasta
ruoju metu savo tautiečių at
liekama po12muzika besi
domintiems Cikagos ir visos 
Amerikos lietuviams. 

Kezio darbai užsienyje 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Praėjusių metų rudenį, visą spalio mėnesį 
Martyno Mažvydo valstybinėje bibliotekoje 
Vilniuje buvo rodomi fotomenininko 
Algimanto Kezio 24 Vilnių vaizduojantys di
delio format<,? foto darbai. Į šios parodos 
atidarymą iš Cikagos pašonėje esančio Stick
ney miestelio, kuriame jis yra įkūręs savo 
"Galeriją", buvo nuvykęs ir pats jos autorius 
A. Kezys. Tuos kūrinius, panašiai kaip ir 
ankstesnės parodos, įvykusios toje pačioje 
bibliotekoje, darbus čikagietis paaukojo jos 
rengėjams. 

Brangiausias deimantas 
Sustoju. Nors dar kelias ilgas. 
Bejėgiškai tariu, kad pavargau. 
Eime ... Plaukuos sidabro gijos žviĮga 
Tad ačiū. Iš didžiosios raidės tau, Zmogau. 

Ki,ek mūsų kelyje sunkumų, skausmo būta. 
Kada išduoda, žemina, palieka vieną ... 
Tačiau ranka vėl pakelia ir. .. krutam 
Keliu duobėtu vėl diena - ar šviečia 

mėnesiena. 

Šios A. Kezio parodos rodinius matė ne 
tik vilniečiai, bet ir svečiai iš užsienio. Jų tarpe 
- Latvijos ir Estijos vyriausybinės delegacijos, 
kurių nariams čikagiečio kūryba labai patiko. 
Kaip praneša Lietuvos M. Mažvydo bib
liotekos renginių grupės vadovė Sandra Ku
liešienė, atėjo pageidavimai iš broliškų respub
likų - Latvijos ir Estijos susipažinti su A. Ke
zio kūryba. 

Ji nurodė, kad jau susitarta dėl tokių paro
dų. Organizacinį darbą ruošiant čikagiečio 
parodas Latvijoje ir Estijoje atliks tose šalyse 
esantieji Lietuvos konsulatai. 

Ir vėl einu. Jaučiu aš petį tvirtą. 
Rankas nušluostančias man ašaras nuo 

skruosto. 
Žinau vėl eisiu tik, kiek man paskirta 
Kai Tavo žodis tartum delnas glosto. 

Einu, sustoju, laukiu ir apsižvalgau. 
O naštą - padalinkime per pusę. 
Esi brangiausias deimantas tu, 

o žmogau, 
Tik vis labiau nugludintas ir švytintis 

juo būsi. 
ELENA DEKAMINAVIČIENĖ 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Seimo sprendimu 2007 

metai skelbiami Vaikų kul
tūros metais. Ta proga vy
riausybei siūloma sudaryti 
Vaikų kultūros metų minė
jimo komisiją ir numatyti lė
šas šios komisijos parengtai 
Vaikų kultūros metų rengi
nių programai įgyvendinti 
bei parengti ilgalaikę Valsty
binę vaikų ir jaunimo kultū
rinio ir meninio ug_dymo 
programą. Kultūros, Svieti
mo ir mokslo ministerijoms 
siūloma 2007 metais remia
mose programose pirmeny
bę skirti vaikų ir jaunimo 
kultūros projektams, o vals
tybinei TV ir radijui skirti 
ypatingą dėmesį informaci
jai apie vaikų ir jaunimo kul
tūrą. 

2006 metų valstybinės 
Jono Basanavičiaus premi
jos laureatu tapo folkloris
tas dr. Konstantas Algirdas 
Aleksynas. Šis apdovanoji
mas etninės kultūros srityje 
skiriamas kasmet nuo 1993 
metų už paskutiniųjų pen
kerių metų Lietuvoje ar už
sienyje gyvenančių lietuvių 
darbus, susijusius su etninės 
kultūros tradicijų plėtojimu, 
puoselėjimu, ugdymu ir tyri
nėjimu, bei už kūrybinę ir 
mokslinę veiklą etninės kul
tūros srityje. 

K. A. Aleksynas per ketu
ris darbo dešimtmečius su
darė, parengė, suredagavo 
daugiau kaip 70 tautosakos 
bei folkloristikos knygų. Jo 
didieji darbai - iki penkioli
kos tomų išaugusi Jono Ba
sanavičiaus tautosakos bib
lioteka, Lietuvių liaudies dai
nynas, partizanų ir tremtinių 
dainų rinkiniai. Tautosakos 
ekspedicijose K. A. Aleksy
nas surinko apie 3,800 liau
dies dainų, aptiko žmonių, 
mokančių po 300-400 dainų, 
žinančių šimtus patarlių ir 
priežodžių. Jis taip pat rūpi
nosi, kad ir kitų tautosaki
ninkų sukaupta medžiaga 
patektų į Lietuvių tautosa
kos rankraštyną. 

Rytų Azijos meno mu
ziejų, pirmąjį Baltijos valsty
bėse, Lietuvos tūkstantme
čio minėjimo proga planuo
jama įsteigti Vilniuje. Vil
niaus miesto savivaldybė jau 
tariasi su fotografu, keliau
toju ir kolekcininku Pau
liumi Normantu muziejaus 
atidarymo reikalais. Pradinį 
muziejaus rodinių pagrindą 
sudarytų P. Normanto per 
14 metų surinkti Rytų Azijos 
valstybių tapybos darbai, 
skulptūros iš vario, bronzos, 
buities daiktai, papuošalai 
bei kiti meno kūriniai. Iki 
šių metų vasaros rodiniai bus 
profesionalių vertintojų ko
misijos peržiūrėti; išrinktieji 
taps muziejaus nuosavybe ir 
dovana Lietuvai. Muziejaus 
steigimą remia Vilniaus uni
versiteto Orientalistikos 
centras. 

Jurgą Ivanauskaitę, ra
šytoją, dailininkę, Valstybi
nės premijos laureatę, Mo
ters žurnalas išrinko 2006 
Metų moterimi. Prisimenant 

rašytojos išgyvenimus, pati
riamus dėl sunkios ligos, ir 
stoišką laikyseną, neabejo
tina, kad J. Ivanauskai tė -
puikus brandžios asmenybės 
pavyzdys. Tačiau renkant ją 
Metų moterimi pirmiausia 
buvo įvertinti jos nuveikti 
darbai. Ir ne tik kūrybiniai: 
ne kartą demonstruota drą
si, pilietiška jos laikysena, 
jos organizuoti piketai Ti
beto žmonėms paremti, pa
rodė, kad jai rūpėjo ginti tei
singumą, visur ir visada. Jos 
bičiulė, teatro režisierė Da
lia Ibelhauptaitė, ją apibūdi
no kaip "vieną ryškiausių 
mūsų kartos asmenybių, lite
ratūroj e ir mene. Tai yra 
žmogus, - tęsė režisierė, -
kuris išėjo už Lietuvos ribų į 
didelius pasaulinius vande
nis su savo mąstymu, pasau
lio matymu, pajautimu; tai 
asmenybė, kurios būna vieną 
kartą per dešimtmetį." 

Kultūros ministerija nuo 
2007 metų keičia Lietuvoje 
organizuojamų tarptautinių 
festivalių dalinio finansavi
mo iš valstybės biudžeto lėšų 
tvarką. Kultūros ir meno ta
ryba patvirtino 14-os tarp
tautinių festivalių, preten
duojančių gauti valstybinę 
paramą, sąrašą. Atrenkant 
festivalius buvo atsižvelgta į 
profesionalų festivalio ren
gėjų įdirbį, programos lygio 
stabilumą (festivalis turėjo 
sėkmingai įvykti bent tris 
kartus), rėmėjų telkimo sėk
mę, festivalio reikšmę ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europos 
kultūros renginių tarpe. 

Dailės srityje Kultūros 
ministerija patvirtino 2007 
metų Tapybos trienalę, 2008 
metų Kauno tarptautinę teks
tilės meno bienalę ir 2009 
metų Šiuolaikinio meno cen
tro meno trienalę. Etninės 
kultūros srityje atrinktas 
tarptautinis folkloro festiva
lis "Lingaudala", vyksiantis 
2007 m. Kupiškyje, tarptau
tinis liaudies instrumentinės 
muzikos festivalis "Griežy
nė", vyksiantis 2008 m. Klai
pėdoje, tarptautinis folkloro 
festivalis "Parbėg laivelis" 
2008 m. Vilniuje ir 2009 m. 
vyksiantis tarptautinis folk
loro festivalis "Baltica". Fo
tomeno srityje - 2007-2009 
m. vyksiantis kasmetinis fo
tografijos meno festivalis 
"Fotografijos dienos". 

Muzikos festivalių sąraše 
tarptautinis šiuolaikinės mu
zikos festivalis "Gaida", Pa
žaislio muzikos festivalis ir 
Kristupo vasaros festivalis. 
Lėšų bus skiriama tarptauti
niam Vilniaus teatro festiva
liui "Sirenos" ir teatro festi
valiui "Naujosios dramos ak
cija". Džiazo festivalių tarpe 
- "Kaunas Jazz" ir Klaipė
<Jos pilies džiazo festivalis. 
Siuolaikinio šokio festivaliai 
- "Naujasis Baltijos šokis" ir 
modernaus šokio festivalis 
Kaune. Kino festivaliai - "Ki
no pavasaris 2" ir mažų kino 
formų festivalis "Tinklai". 
Valstybė finansuos ir di
džiausią literatūros festivalį 
"Poezijos pavasaris". 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 75 miliionus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .....•.... 2.35% 
180-364 d. term. ind ••••••••• 2.60% 
1 metų term. indėlius ...•.... 3.20% 
2 metų term. indėlius ...•.... 3.35% 
3 metų term. indėlius ...•.... 3.40% 
4 metų term. indėlius ...•.... 3.45% 
5 metų term. indėlius ...•.... 3.55% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.25% 
RRSP, RRIF ''Variable" ••••••• 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind ... 4.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.30% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.50% 
Taupomąją sąskaitą iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ..•.... 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . ......•.... 4.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo •••••••••• 7.00% 

Sutarties paskolas 
nuo ...•....•. 7.00% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .•....•. 5.55% 
2 metų .•....•. 5.70% 
3 metų .•....•. 5.95% 
4 metų .•....•. 6.00% 
5 metų .•....•. 6.15% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų ..•. 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
PRANEŠA, 

kad 2006 metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno 
sugrąžino savo nariams: 

* taupytojams išmokėjo 40% papildomų palū
kanų už visas santaupų palūkanas, prirašytas iki 
2006 metų pabaigos ir 

* skolininkams sugrąžino 15% palūkanų už 
visas palūkanas, sumokėtas kooperatyvui iki 2006 
metų pabaigos. 

IŠ VISO GRĄŽINTA NARIAMS $731,335.45 
Sugrąžintos palūkanos yra įrašytos narių taupomosiose sąskaitose 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

©RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

~ ~ HomeLife 
,.~ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\Sr~s 10720 Yonge Street, Suite 226 
~~' Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Mielai jums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz@vahoo.ca 

'lndependently Owned and Operated, REALTOR!!> 

Gyvenimas Karaliaučiaus krašte 
Tęsinys iš 4 nr. 

KUN.A.GAURONSKAS 
Parapijoje išvystyta labda

ros veikla. Veikia labdaros 
valgykla, kurioje kiekvieną 
dieną pamaitinama 150-200 
žmonių. Daugiausia daugia
vaikės šeimos, seneliai, ligo
niai, vieniši, suvargę, atstumti 
nuo visuomenės gatvės vaikai. 
Įsteigta ambulatorija suteikia 
greitąją pagalbą, priiminėja 
gydytojas terapeutas, med. se
suo. Daugiausia aptarnauja 
tuos, kurie negali patekti į 
miesto poliklinikas, ligonines. 

melstis. Arkivyskupas kreipė
si į mane, prašė pagalbos, kad 
atvykčiau su šia savo koplyčia 
prie Kryžių kalno patarnauti 
popiežiui. Man buvo didelė 
garbė ir nepaprastas džiaugs
mas pasitarnauti. 

Su malonumu sutikau, ir 
popiežius galėjo pasįnaudoti 
mano patarnavimu. Siandien 
ši koplyčia - Fiat autobusas -
"Popa-mobilis" stovi šalia pa
rapijos šventovės prie sienos 
kaip "eksponatas-relikvija". 
Turime ką parodyti atvyks
tantiems ekskursantams. Nors 
popiežius Jonas-Paulius 11 ne-

Labdaros valgykla Karaliaučiaus mieste 

Jiems daroma žaizdų perriši
mai, leidžiami vaistai, api
plaunami, perrengiami ir t. t. 
Yra dantų kabinetas, gydyto
jas taiso dantis gatvėje gyve
nančių, negalinčių patekti į gy
domuosius apmokamus dan
tų kabinetus. Slaugomi ligo
niai namuose, seneliams pa
tarnaujama atnešant į namus 
maisto, drabužių. 

Iš prisiminimų 

turėjo teisės atvykti į Rusiją, 
tačiau ta mašina, kuria popie
žius pasinaudojo kelionėje į 
Lietuvą, stovi Rusijos valsty
bės teritorijos valdose. 

Kokiu būdu lietuviai 
atsirado Karaliaučiuje

Mažojoje Lietuvoje? 

Šis gražus žemės lopinėlis 
prie gintarinės Baltijos krantų 
anksčiau vadintas Prūsija se
niai žinomas ne tik lietu
viams, bet ir kitų kraštų žmo
nėms. Vartydami šio krašto 
istorijos puslapius aptinkame, 

kad čia gyveno baltų gentys. 
Nuo seno aptinkama, jog čia 
gyveno ir gražiai sutarė šioje 
žemėj e gyveną mažlietuviai 
su vietiniais gyventojais. Kai 
kurie istorikai, tyrinėją šį kraš
tą, jo praeitį, yra nuomonės, 
jog čia yra lietuvių šaknys. 
Nuo čia lietuviai persikėlę per 
Nemuną ir nukeliavę į rytus
Didžiąją Lietuvą. 

Džiugu, kad yra rengiama 
Mažosios Lietuvos enciklope
dija, kurioje yra labai daug 
gražios, įdomios ir vertingos 
bei reikalingos mums lietu
viams medžiagos. Nenoriu gi
liai leistis į istorijos praeitį, 
bet viena turiu pasakyti, šis 
kraštas tikrai mums lietu
viams brangus ir jo užmiršti 
neturėtume. Šis kraštas daug 
davė brangių dalykų Lietuvai. 
Šiame krašte pasaulio šviesą 
pirmą kartą išvydo M. Mažvy
do Katekizmas - pirmoji ra
šyta lietuviškai knyga,_, čia gi
mė lietuviška spauda. Cia mū
sų kultūros lopšys. Čia gimė, 
augo, dirbo, kūrė genialus ra
šytojas Donelaitis. 

11 Pasaulinio karo metu 
kraštas siaubingai nukentėjo. 
Karas išvalė visus ten gyvenu
sius. Po karo atvyko ir apsigy
veno nauji gyventojai. Tarp jų 
ir lietuviai. Daugiausia lietu
vių atvyko iš tremties, lagerių, 
kuriems nebuvo lemta su
grįžti į savo gimtąsias vietas, į 
tėvynę. Jie sugrįžo į Karaliau
čiaus kraštą arčiau tėvynės. 
Daugelis atvyko ir iš Didžio
sios Lietuvos vienokių ar ki
tokių aplinkybių verčiami. Ir 
taip po šiai dienai gyvena. Va
saros laike apsilanko nemažai 
turistų iš Lietuvos ir kituose 
kraštuose gyvenantys lietuviai. 

(Pabaiga) 

Kiekvieną dieną kažkas 
įvyksta naujo, įdomaus. Vie
nas nepamirštamas prisimini
mas išliks visada. Tai popie
žiaus Jono-Pauliaus 11 apsi
lankymas Lietuvoje. Turėjau 
garbės ir aš patarnauti Jam. 
Lietuva priimti tokį didelį sve
čią nesuspėjo pilnai pasiruoš
ti: kai popiežius lankėsi Kry
žių kalne, toje vietoje nesu
spėjo pastatyti patalpų, kur 
galėtų popiežius apsistoti, 
persirengti, pailsėti. Jo Eksce
lencija arkivyskupas A. Bačkis 
sužinojo, kad turiu koplyčią 
ant ratų, kurią buvau gavęs iš 
Vokietijos aptarnauti tas vie
tas, kuriose nebuvo pastato Karaliaučiuje vargingieji šelpiami drabužiais ir avalyne 

------• 1111111111111111111111 
RC>Y'"..A.L LEP..A.<3E 
------• 1111111111111111111111 

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 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVJMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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



ii SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 
Pradedame naują skyrių, skirtą sveikatos, teisės, šeimos gyvenimo temoms nušviesti. Tikimės, 

kad jame aprašomos temos sulauks skaitytojų dėmesio. Pristatydami pirmąją naujo skyriaus autorę 
dr. DAIVĄ NORKIENĘ, norime padėkoti jai, kad sutiko būti mūsų sveikatos skyriaus temų 
konsultante. RED. 

Dr. D. Norkienė gimė ir augo Lietuvoje. Kaune 1989 m. baigė medicinos 
institutą (dabar medicinos akademija), pasirinkusi vidaus ligų specialybę. 
Sukūrusi šeimą, persikėlė į Kanadą. Gyvendama Toronte, studijavo Toronto 
universitete. Jį baigusi, gavo antrąjį medicinos diplomą, tapo šeimos dak
tare. Jau dešimtmetis, kai dr. Daiva Norkienė rūpinasi daugelio mūsų tau
tiečių (ir kitų kanadiečių) sveikata, ją sutinkame Toronto lietuvių slaugos 
namuose "Labdara", lietuviškoje Maironio mokykloje, kurią lanko abu jos 
vaikai, daugelyje bendruomenės renginių. 

Sveikatos kultūra, šeimos sveikata - tai 
dvi labai artimos, viena kitą papildančios są
vokos. Kaip jas nusakyti, kas tai yra? Sveiko 
gyvenimo įpročiai, fizinė ir psichinė pusiaus
vyra, kasdieninis dėmesys savo ir artimųjų 
sveikatai, mokėjimas sukurti ir palaikyti gerą 
nuotaiką sau ir kitiems. Mano kasdieninė pa
tirtis (ir ilgametė medicinos praktika) rodo, 
kad daugelis ligų užklumpa žmogų būtent ta
da, kai suardoma ši harmonija. Kai kasdieni
niai darbo ar šeimos rūpesčiai ir problemos 
užvaldo mūsų mintis ir psichiką, kai ilgalaikės 
įtampos būsena nualina organizmą. Mūsų 
įgimtas organizmo atsparumas sumažėja, da
rosi lengvai pažeidžiamas. Kas gali padėti? 
Mūsų pačių nuostata - rūpintis sveikata ne tik 
tada, kai susergama. Kaip gydytoja, aš galiu 
padėti gydydama ligos simptomus, pasireiški
mus, bet negaliu pašalinti jos atsiradimo prie
laidų. Žinoma, mūsų sveikata nemažai pri
klauso nuo paveldėjimo, mūsų genetinio kodo, 
kitų sąlygų, tačiau dažnai gyvenime daug ką 

pančius žmones ir aplinką savo vaikams, visai 
šeimai. Tai sumažina daugelio ligų, ypač psi
chinių, riziką, o jei jos ištinka - padeda grei
čiau sveikti. Aš neretai matau atvejų, kai žmo
gus perdaug pasitiki vaistais, ranka numoda
mas į bet kokius kitus patarimus atsisakyti 
blogų įpročių, pakeisti mitybą, netgi dažniau 
nusišypsoti. Dirbant šeimos gydytoja ypač 
svarbu, kad pacientas pasitikėtų ne tik tavo iš
rašomų vaistų receptu, bet ir kitais patari
mais. Vaistai, kaip minėjau, sumažina ar paša
lina ligos reiškinius, bet jie neatstato žmogaus 
fizinio ir psichinio aktyvumo. Netgi truputis 
pastangų - kasdieninis pasivaikščiojimas, susi
tikimas su senais draugais, puodelis arbatos 
pamėgtoje kavinėje suteiks naujų emocijų ir 
naujos energijos, leis negalvoti apie negalią. 

nulemia mūsų pačių pasirinkimas. 

Ar lietuviai - tauta, kuri rūpinasi savo 
sveikata, negalėčiau atsakyti į šį klausimą. Tu
rime visokių - ir besirūpinančių, ir ne. Mūsų 
gyvenimo tradicijos, mitybos (ypač vaišių) 
kultūra ne itin atitinka sveiko gyvenimo reika
lavimus. 

Sportuojantys, pasirenkantys judrius užsi
ėmimus, keliones į gamtą, visuomeninę veiklą 
ir bendravimą su kitais, turintys mėgstamus 
užsiėmimus žmonės lengviau pakelia juos išti
kusias ligas. O svarbiausia - perduoda sveiko 
gyvenimo įpročius, teigiamą požiūrį į juos su-

Laimei, tradicijos keičiasi, auga kita karta 
su kitokiu gyvenimu ir įpročiais. Tikėkimės, 
kad jie labiau domėsis, kaip pragyventi sveiką 
gyvenimą, iki pat jo pabaigos išsaugoti ener
giją ir aktyvumą. 

Aukštas kraujospūdis: 
naujos nuorodos visiems. Ka
nados valstybinė medicininės 
žiniasklaidos programa (Ca
nadian Hypertension Educa
tion program) perspėja: 5 mln. 
kanadiečių turi aukštą krau
jospūdį. Iš jų - 2.5 min. yra 
didelės rizikos pacientų sąra
še. Pagal naujausius tyrimų ir 
stebėjimo duomenis šios 
programos vykdytojai siūlo, 
kad turintys didesnį nei nor
maliu pripažįstamą kraujo
spūdį ligoniai būtų nuolat tik
rinami. Sveiki suaugusieji pa
prastai turi 120/80ml gyvsi
dabrio stulpelio ar mažesnį 
kraujospūdį. Jeigu asmens 
kraujospūdžio skaičiai siekia 
140/90 ar daugiau, paprastai 
jau gydoma vaistais. Naujos 
nuorodos siūlo kreipti dau
giau dėmesio į tuos, kurių 
kraujospūdis svyruoja tarp 
130-139/85-89 gyvsidabrio 
stulpelio ml. Toks siūlymas 
remiasi ilgamečių tyrimų re
zultatais. Jie rodo, kad per 
artimiausius ketverius metus 
60% šios padidintos rizikos 
žmonių susirgs aukšto krau
jospūdžio liga (hypertension). 
Turint didelį ar netgi šiek tiek 
padidintą kraujo spaudimą, 
dvigubai padidėja širdies smū
gio ir insulto ( stroke) pavo
jus. 

Naujosios nuorodos taip 
pat siūlo gydytis ne tik vais
tais, bet keisti gyvenimo bū
dą: didinti fizinį aktyvumą, 
mitybą, riboti druskos kiekį, 
alkoholį. Daugelis tų dalykų 
žinoma iš anksčiau, sako dr. 
S. Tobe, širdies ir insulto ligų 

Dr. D. Norkienė, šeimos gydytoja 
+ • • 

mokslininkė, bet tai nesens
tanti tiesa ir niekuo nepakei
čiama pagalba pačiam sau. 

• Ontario provincija pasky-
rė daugiau kaip 5 min. dol. 
naujai medicininei įrangai įsi
gyti, diegti jos aptarnavimo 
sistemai. Princess Margaret 
ligoninėje photopheresis ma
chines bus naudojamos gydyti 
žmonėms, sergantiems pa
vojingomis gyvybei autoimu
ninėmis ligomis. Iš ligonių 
kraujo išskiriami baltieji kū
neliai, jie gydomi vaistais ir 
paveikiami trumpalaikiu ult
ravioletinės šviesos smūgiu. 
Taip apdoroti sugrąžinami į 
gydomojo ligonio kraujotaką. 
Iki šiol ligoniai buvo siunčia
mi į JAV ligonines. Naujoji 
įranga leis suteikti pagalbą 
vietoje 50 sergančiųjų, ku
riems reikalingas toks gydy-
mas. 

• Jau sema1 tvirtinama, 
kad pomidorai - viena iš dar
žovių, turinti antivėžinių ele
mentų. Tą patį sakome ir apie 
brokolius, siūlydami juos val
gyti mūsų vaikams. Ilinojaus 
(JAV) universiteto mokslinin
kų studija parodė, kad abi 
daržovės, valgomos kartu, turi 
dar daugiau poveikio. Valgant 
jas kartu bent vieną kartą per 
dieną, pastebėta, kad vėžinės 
prostatos ląstelės sunyksta 
daug greičiau. 

• Yale universiteto moksli-
ninkai po ilgų tyrimų paneigė 
nuomonę, kad narkotikai 
naudingi, mažinant nuolatinį 

skausmą. Jų nuomone, tai tik 
savęs apgaudinėjimas ar pa
siteisinimas narkotikų varto
jimui. Nėra jokių įrodymų, 
kad narkotikai malšina nuola
tinį skausmą, jų veikimas yra 
labai trumpalaikis, o įpročio 
grėsmė labai didelė. 

• 
Dvi kalbas mokantys 

žmonės gali atitolinti atmin
ties praradimo ir kitų su ja su
sijusių ligų grėsmę. Neseniai 
atliktas tyrimas parodė, kad 
mokantys dvi ar daugiau kal
bų ir jas naudojantys kasdie
niniame gyvenime, patiria šios 
ligos reiškinius beveik penke
riais metais vėliau. Vyresniojo 
amžiaus žmonėms taip pat 
siūloma pradėti mokytis nau
jos kalbos, groti muzikos inst
rumentu ar bent žaisti dėlio
nes - mąstymo ir pastabumo 
reikalaujančius žaidimus. Pa
gal šios mokslininkės išvadas, 
bet kokia protinė veikla ska
tina smegenų veiklą ir padeda 
priešintis senatviniam atmin
ties praradimui. S.K. 

ŠYPSENOS 

Dantisto sąskaita 

Gavęs sąskaitą iš dantisto, 
žmogus tuoj paskambino jam 
dėl tokios didelės sumos. 

- Dėl ko, daktare, tris kar
tus daugiau negu seniau im
davai? 

- Taip, aš žinau, - pasakė 

daktaras. - Bet tamsta per 
daug šaukei ir išbaidei net du 
mano pacientus„. 

Parinko S. Prakapas 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.05% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.10% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.20% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.60% 
3 metų ...... 5. 70% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRA VELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracl. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , O.L.S. , O.UP. 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 

Šv. Kazimiero kolegijos Romoje krepšinio žaidėjai 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Torine (Italija) vykstan

čiose 23-iosiose tarptautinėse 
studentų žiemos žaidynių sli
dinėjimo varžybose merginų 
15 km lenktynėse laisvuoju 
stiliumi Lietuvos atstovė 22 
metų Irina Terentjeva užėmė 
ketvirtą vietą, nuo medalio ją 
skyrė tik 2.1 sek. 

• Jungtiniuose Arabų Emy
ratuose tarptautinėse akroba
tinio skraidy
mo varžybo
se pirmąją die
ną garsusis 
akrobatinio 
skraidymo 
lakūnas lietu- Jurgis Kairys 
vis Jurgis Kai- Ntr. DELFI 

rys užėmė ketvirtąją vietą 
(170.83 sek.). Geriausiai pa
sirodė vienintelė šiose varžy
bose dalyvaujanti moteris ru
sė S. Kapanina (148.98). Ant
ras buvo vokietis K. Schrodt 

(152.28), trečias - Rusijos 
atstovas V. Chmali (162.96). 

• Prestižinėse atvirojo Di
džiosios Britanijos sportinių 
šokių čempionato klasikinių 
šokių varžybose pasaulio ir 
Europos čempionai Arūnas 
Bižokas ir Edita Daniūtė iš 
Kauno "Sūkurio" klubo lai
mėjo pirmąją vietą. 

• Buvęs Lietuvos regbio 
(rugby) rinktinės žaidėjas 
Deividas Taurusevičius tapo 
Amerikos kovų be taisyklių 
lengvojo svorio čempionu. Tai 
turbūt pirmasis lietuvis, iško
vojęs šios šakos čempiono ti
tulą JAV. 

• Tryliktojo rato C grupės 
rungtynėse Kauno "Žalgiris" 
namuose 77:66 įveikė Salonik 
"Aris" (Graikija) krepšinin
kus ir po visų nesėkmių tru
putį pradžiugino savo gerbė
jus. V.P. 

-=======:1 SKAUTĮĮ VEIKLA1i-----

•Skautų Vasario 16-osios 
minėjimas įvyks vasario 11 d. 
Anapilio salėje. Dalyvausime 
Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje 9.30 v.r. su vėlia
vomis. Po Mišių - iškilminga 
sueiga Anapilio salėje. Visi 
renkasi 9 v.r. uniformuoti. 

• Sausio 20-21 d.d. jūrų 
skautų bebrai, vadovai ir tėve
liai iškylavo "Romuvoje". Mo
kėsi virti ir kepti ant laužo 
sniege, įvairių žiemos žaidi
mų, leidosi nuo kalno rogutė
mis. Buvo smagu, daug įspū
džių ir prisiminimų. 

• Skautininkai jau renka 
laimikius Kaziuko mugės lote
rijai. Dėl laimikių prašom 
skambinti sesei Grybienei tel. 
416 532-7284 arba sesei Simo-

navičienei tel. 416 769-3270. 
Dėkojame iš anksto. 

• Kaziuko mugė įvyks kovo 
4 d. Anapilio salėje. Mugės tema 
- "Lietuviškas kaimas". Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. 

• Lietuvių skautų sąjun
gos (LSS) vadovybė pranešė, 
kad buvo išrinkta Klyvlando, 
OH, vietovė - Camp Mana
toc, kur įvyks 2008-tų metų 
Tautinė stovykla. 

• Dar galima dalyvauti 
45-tos "Romuvos" stovyklos 
ženklo konkurse. Ženklas ne 
didesnis kaip 2"x3" arba 3" 
apskritumo. Bus skiriamos 
įdomios premijos. Suprojek
tuotus ženklus galima įteikti 
tuntininkams arba savo vado
vams. M.R. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČ/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACELAWFIRM 
• 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 

Veiklus jaunimas Lietuvoje 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Dažnai skaitome kritiš
kas, nelinksmas žinias iš Lie
tuvos, kad ten tai tas negerai, 
tai tas blogai. O taip norėtųsi 
išgirsti daugiau linksmesnių, 
geresnių žinių, ypač apie jau
nimą; 

Cia vienas pavyzdys, o jų 
Lietuvoje yra daug. Tai 
Gargždų Šv. arkangelo My
kolo ateitininkų kuopa. Jų 
dvasios vadas yra parapijos 
klebonas kanauninkas Jonas 
Paulauskas, o globėja - Kazi
miera Sipienė, tikybos dėsty
toj a, Klaipėdos rajono tiky
bos mokytojų metodinio bū
relio vadovė, Telšių vyskupi
jos tikybos mokytojų metodi
nės tarybos narė. Už savo kū
rybingą veiklą, ypač Gargž
duose, ji yra apdovanota 
Klaipėdos rajono savivaldy
bės žymeniu švenčiant 
Gargždų 750 m. sukaktį. Kle
bonas kan. J. Paulauskas yra 
paminėtas kaip Gargždų gar
bės pilietis. 

Gruodžio mėnesį gauta
me laiške K. Sipienė rašo, 
kad ateitininkai veiklos turi 
daug, ypač prieš Kalėdas, kai 
lanko vienišus žmones, ligo
nius, vaikus, netekusius tėvų 
globos. Ateitininkai dalyvavo 
Gargžduose esančios tėvų 
globos netekusių vaikų prie
glaudos "Naminukas" para
mos veikloje, teikdami vai-

kams moralinę paramą, pa
žaisdami, pabendraudami, 
pagiedodami giesmelių, pa
dovanodami religinio turinio 
knygelių. 

Tokius artimo meilės 
darbus Gargždų ateitininkai 
atlieka ne vien prieš Kalėdas, 
bet ir kitais metų laikotar
piais. 

Gargždų ateitininkų 
veikla plati tiek religiniame, 
tiek pasaulietiškame gyveni
me. Jie ir meldžiasi pirmai
siais mėnesio penktadieniais 
garbindami Švč. Sakramentą, 
gieda šv. Mišiose (turi savo 
giesmininkų grupę), dalyvau
ja procesijose, maldininkų 
kelionėse. Jie mokosi, sto
vyklauja, iškylauja, dalyvauja 
ateitininkų konferencijose, 

Įžodį atlikę Gargždų ateitininkai 

kartais atlikdami ir progra
mą. Jie dalyvauja ir religinė
se, ir tautinėse šventėse bei 
minėjimuose. 

Iš jų 2005 m. buvo įšven
tintas kunigu Andrius Vait
kevičius. 

Neperseniai dalyvavo 
Žemaičių Kalvarijos bazili
koje iškilmėse, kur Telšių vys
kupas Jonas Boruta įšventino 
kunigu Gargždų parapijoje 
dirbusį diakoną Aloyzą. 

Džiugu skaityti apie tuos 
jaunus ateitininkus, pasi
šventusiai dvasios vado 
klebono kanauninko J. Pau
lausko ir kuopos globėjos K. 
Sipienės vadovaujamus, pasi
gėrėtinai įnešančius savo 
duoklę į šviesesnę, geresnę 
Lietuvos ateitį. 

Gargždų ateitininkai piligriminiame žygyje į Kryžių kalną ir Šiluvą su Šiaulių vyskupu 
Eugenijumi Bartuliu 

Artuma 
Kaip gera grožėtis gera diena ... Dar 

geriau skaityti šiltą ir nuoširdų laišką. 
Alė Rūta. Kalifornija. Kai širdis šoka 
svajingą artumos valsą, nublanksta toliai, 
nublanksta vandenynai... 

Gal tik akimirka? 
Tradiciniu Paukščių taku nugirgsėjo 

virtinės gervių, žąsų ... Artėja gilus ramy
bės periodas ... Kada žmogus savyje jaučia 

ramybę? Ir vėl girgsi gervės, žąsys ... 
Nostalgija, nerimas ... O gal tai tik trumpa 
akimirka? Pažvelk, koks nepakartojamas 
rudens žydėjimas ... 

Viena diena 
Skyla rytas. Sklaidosi rūko skraistė. 

Skyla diena. Verda gyvenimas. Vakarėja„. 
Dar kartą atsėlina rūkas ... Gilus vakaras. 
Mirga įvykių suvestinės ... Mažiau gimsta, 
daugiau žūsta. Reda Kiselytė 



Ahead of the class: gaining 
experience before you graduate 

By .IOHANNA KRISTOLAITIS 

Q. l want to build experience during my post-secondary 
years, but it can be hard to find summer jobs that are 
related to my field. How can l improve my chances of a job 
in my field for next summer? What else can l do get related 
experience? 

A. Firstly, in order to improve your chances of finding 
summer employment in your industry, seek out mentors 
and associations in your field and develop a broad network 
of contacts. Meeting people can be the best way to meet 
your career needs, as everyone you know can be an ear to 
the ground for employment opportunities. Many employ
ers do not advertise available positions because they have a 
stack of potential candidates already on file, or because a 
friend in the industry has recommended someone. Your 
chances of being recommended increase each time you dis
cuss your employment search with a new or existing con
tact. Don't wait until the end of the school year to search 
for summer work. Research which companies in your field 
offer summer positions, and apply in January. When the 
end of term is approaching, call these companies to enquire 
about the status of summer positions, which also reminds 
them that your resume is in their filing cabinet. 

Secondly, gaining experience is important for more 
than your resume. Often, degrees, diplomas, and certifi
cates are not enough to point out your career path. You 
may find yourself eligible for a number of positions in the 
field or less suited to your chosen industry than anticipated. 
Experience is the best way to figure out your ideal work 
environment, as well as give your resume a boost. lf you're 
serious about gaining experience while in school, consider 
programs with cooperative education or field training com
ponents. lf this requires transferring schools, you can likely 
get credit for courses already completed. 

In addition to gaining experience that employers want 
you to have and making networking contacts, students can 
often find a mentor who can assist them in taking specific 
courses throughout their education. 

Cooperative education programs are offered across the 
country, in conjunction with both degrees and diplomas. 
Each institution has their own process for accessing and 
completing the co-op component of post-secondary stud
ies. Many institutions offer course credit for the co-op 
placements, which range from four to eighteen months; 
however, students are paid for their work. Field place
me~ts, on the other hand, are unpaid work experiences 
des1gned to prepare students for employment in their field. 
These experiential learning opportunities vary in length 
and are incorporated into programs such as Child and 
Youth Worker, Law Clerk, Library Technician, Nursing, 
and Education, among others. 

Campus career centres will also know of opportunities 
for you to gain experience. These can involve volunteering 
on campus or in the community, or employment on campus 
thr~ugh work study programs. Professors and program 
adv1sors are another resource, as many of them worked in 
their fields before teaching and often maintain contacts in 
their industries. 

Community Service Learning programs also present 
glimpses into various fields of work, though often on a 
smaller scale. According to the Canadian Association for 
Community Service-Learning website, there are currently 
over twenty post-secondary institutions in seven provinces 
that offer Community Service-Learning options. Approach 
professors or university administrators about bringing in 
experiential learning options, if your school does not offer 
them, or about expanding such options where they are lim
ited. 

It is important for students to look for opportunities in 
co-op placements, and volunteer work, because you don't 
want to find out after four years of training that you don't 
~i~e the work in that field. Now that you know your options, 
1t 1s up to you to put yourself out there. Don't get so caught 
up in day-to-day life that you're left with nothing but gen
eral labour jobs next summer. The experience is out there· 
~~It ' 

Johanna Kristolaitis is a writer with the Diversity Canada 
Foundation. Visit http://DiversityCanada.com for more career 

tips and job pastings . 

• ~ L. STANKEVIČIUS šūkauja lauke? 
~ ... tėvai vaikams liepia ... yra sakoma, kad šuo 
~ nerodyti liežuvio, nes ne- yra geriausias žmogaus 
~ mandagu, o gydytojai liepia draugas, jeigu jis kanda? 
O jiems iškišti liežuvį? ... kai vaikas nukrenta 
00. ... yra sakoma, kad vai- ant žemės ir susižeidžia, bet 
~ kai ir žuvys neturi balso. Ne- kai aplink jį nėra nė vieno 
>~ gi jūs negirdėjote, kaip jie žmogaus, tai jis neverkia? 

~~~~~~~~~~~~---=~~-----=~~~~~ 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Karaliaučiaus krašto mokyklose 

Praėjo gražiausios metų 
šventės Kūčios, Kalėdos, Nau
jieji metai. Karaliaučiaus 
krašto mokyklose lietuvių kal
bos ir etnokultūros užsiėmi
muose supažindinome moki
nius su lietuviškomis šventė
mis, jų tradicijomis. Papasa
kojome apie Adventą - lauki
mo metą, kuris skirtas pasi
ruošimui Kalėdoms, Advento 
pasninką ir jo valgius. Supa
žindinome su Kūčių vakarie
ne, kai patekėjus Vakarei Kraupiško (Uljanovo) vidurinė mokykla. Dega Advento 
žvaigždei visa šeima susirenka žvakės 

Prie Kalėdų eglutės Kraupiško (Uljanovo) vidurinė mokykla 

prie šventinio stalo, ant kurio 
puikuojasi dvylika patiekalų, 
o stalo viduryje - kalėdaičiai. 

Visi laukėme šv. Kalėdų
Kristaus gimimo dienos. Jos 
pradėtos švęsti ketvirtą šimt
metį, įvedus krikščionybę. 
Mūsų protėviai tikėjo paslap
tinga linkėjimų galia, todėl po 
namus vaikščiojo Kalėdų se
nis arba Kalėda ir visiems lin
kėjo gero derliaus. Buvo gie
damos Kalėdų giesmės. 

Mūsų mokiniai laukia šv. 
Kalėdų, papuoštos eglutės, 
Kal~dų senelio ir jo dovanė
lių. Siais metais, kaip ir anks
čiau, kalėdines dovanėles pa
rūpino Karaliaučiaus krašto 
(Kaliningrado srities) lietuvių 
bendru<?menės pirmininkas 
Sigitas Samborskis. Nuošir
džiai dėkojame jam ir joge
riesiems rėmėjams. 

Ragainės antrojoje 
vidurinėje mokykloje 
Ragainės (Nemano) ant-

rojoje vidurinėje mokykloje 
lietuvių kalbos mokosi dau
giau kaip šimtas moksleivių. Į 
gražią Kalėdų šventę susi
rinko moksleiviai, jų tėveliai, 
mokytojai. Visi laukė šv. Ka
lėdų ir joms ruošėsi, iš anksto 
mokėsi eilėraščių, dainelių, 
liaudies žaidimų, gaminosi 
įvairias kaukes. Į salę prie ka
lėdinės eglutės įeina Kalėdų 
senelis. Jis įneša plakatą, ku
riame užrašyta, kad Ragainės 
antrosios vidurinės mokyklos 
moksleiviams, besimokan
tiems lietuvių kalbos, bus su
rengta ekskursija į Lietuvą. 

Į šventę mokiniai atėjo 
pasipuošę įvairiomis kaukė
mis, jie Kalėdų seneliui dekla
mavo eilėraščių, kartu su juo 
žaidė lietuvių liaudies žaidi
mus, šoko ir dainavo. Senelis 
apdovanojo gražiausias kau
kes. Kalėdų šventei progra
mėlę ruošė kiekviena klasė ir 
ją parodė Kalėdų seneliui. 
Lietuviško ansamblio moks-

leiviai dalyvavo Karaliaučiaus 
krašto vaikų festivalyje 
"Skambėk, skambėk lietuviška 
dainele". Jie prie eglutės susi
rinkusius moksleivius mokė 
šokti šokį Šokinėkit, berniukai, 
šokinėkit, mergaitės. Kalėdų 
senelis atnešė moksleiviams 
saldainių, keygelių, rašiklių, 
flomasterių. Sventei pagal pa
ruoštą projektą lėšas skyrė 
~ažosios Lietuvos draugija 
Cikagoje, Tilžės (Sovetsko) 
saldainių fabrikvas "Naujoji 
rūta" ir Sigitas Samborskis. 

Kraupiškio (Uljanovo) 
vidurinėje mokykloje 
Mokykloje pagal Mažo

sios Lietuvos paprotį pynėme 
Advento vainiką, jį papuošė
me, įstatėme keturias raudo
nas žvakes. Nors gruodžio 
dienos vis trumpėjo, bet švie
sos buvo vis daugiau, nes kas 
savaitę uždegdavome po vie
ną žvakę. Vaišinomės kūčiu
kais, laužėme kalėdaitį, linkė
dami ne tik daugiau šviesos, 
bet ir gerumo. Laukdami švie
sesnių ir ilgesnių dienų kar
pėme baltas snaiges, eglutes, 
jas puošėme žaisliukais. Mo
kėmės eilėraštukų, piešėme 
kalėdine tematika piešinius. 
Prie eglutės atėjo Kalėdų se
nelis su Snieguole ir ragana, 
jis atnešė dovanėlių. Mokiniai 
kartu su Kalėdų seneliu šoko, 
dainavo ir žaidė. 

E.A. Bukontienė, 
Kraupiško (Uljanovo) 

vidurinės mokyklos mokytoja 
(Ntrs. E.A. Bukontienės) 

(Bus daugiau) 

Vakaronėje "Karčema", kuri įvyko 2006 m. gruodžio 2, Toronto Lietuvių Namuose tautinius šo
kius energingai šoka Hamiltono "Gyvataras" Nt;, R.D. Puterių 
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A t A 
ALBINUI TAUTKEVIČIUI 

mirus Windsore, ON, 
nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai VALERIJAI, 

vaikams - ALDONAI, LAIMAI ir EDVARDUI su 

šeimomis-
Marija Leparskienė, Hamilton, ON 

A t A 

ALBINUI TAUTKEVIČIUI 
mirus Windsore, ON, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai VALERI

JAI, dukroms - skautininkei ALDONAI SERGAU

TIENEI ir LAIMAI su šeimomis, sūnui EDVARDUI 

bei visiems artimiesiems -

Toronto skautininkių-skautininkų draugovė 

GEOLOGĖ IR LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
BENDRADARBĖ 

A t A 

BIRUTĖ TUŪNAITYTĖ -
SALDUKIENĖ, 

paliko mus ir ilsisi šalia anksčiau mirusio savo vyro 

geofiziko Igno Salduko lietuvių kapinėse Čikagoje. Jų 

dukroms-BIRUTEI ir LAIMAI-MARIJAI giliausią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi -

Jadvyga Rimšaitė 

PADĖKA 

A t A 

IDAMILDA 
MURAUSKIENĖ, 
gimusi Mukolių kaime, Zarasų 
apskrityje, 1925 m. liepos 15 d., 
mūsų mylima motina, senelė 

iškeliavo amžinybėn 2006 m. 
lapkričio 23 d. 

Nuoširdžią padėką reiškiame Montrealio Šv. Kazi
miero parapijos klebonui kun. Aloyzui Volskiui už mal
das ir jautrius žodžius, už Rožinio kalbėjimą ir atnašau
tas gedulines Mišias Aušros Vartų šventovėje, už paly
dėjimą mūsų Mamos į amžinojo poilsio vietą ir maldas 
prie karsto. Nuoširdžiai dėkojame dirigentui Alek
sandrui Stankevičiui ir Aušros Vartų parapijos chorui 
bei "Melodijos" ansamblio narėms - Daivai Jaugelytei
Zatkovic ir Andrėjai Celtoriūtei-Beniušienei už gražų 
giedojimą per šventas Mišias. Ačiū Romui Verbylai už 
patarnavimą šventose Mišiose. Tuip pat dėkojame vi
siems artimiesiems už maldas ir gausų atsilankymą Ro
žinio metu bei laidotuvėse, už pareikštas užuojautas žo
džiu bei raštu, už gėles, užprašytas Mišias ir aukas mūsų 
mylimos Mamos atminimui. Ačiū Genovaitei Kudž
mienei už aukų rinkimą fondui Vaiko tėviškės namai. 

Nuoširdžiai dėkojame prel. Vytautui Sudavičiui, 
kun. Juozui Aranauskui, SJ, kun. Kazimierui Ambrasui, 
SJ, ir kun. Ryčiui Gurkšniui, SJ, už maldas ir paaukotas 
Mišias mūsų šeimos intencija ir Mamos atminimui -
Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. 

Liūdi-

vyras Vytoldas, vaikai - Virginija, Gediminas 
ir žmona Dalia, Paulius ir žmona Monika, 

vaikaičiai - Aleksas, Julija, Veronika 

Būkite laimingi laisvoj Lietuvoj 
ALDONA GRICIENĖ 

Įspūdingą Sausio 13-osios 
minėjimą Kaune surengė 
Krikščionių demokratų frak
cijos seniūnas A. Kurlavičius. 
Šilainių vidurinės mokyklos 
(direktorius S. Alubauskas) 
salėje - rimtis ir susikaupi
mas. Nuo sienos žvelgia senas 
Vytis, ant stalo, užtiesto lini
ne staltiese, trispalvės žvakės. 
Ilgai ir įtaigiai kalbėjo mon
sinjoras L. Vaičiulionis. Kiek
viena tauta nori būti laisva. 
Tai savo širdimis įrodė Sausio 
13-osios dalyviai: jie norėjo 
geriau mirti negu vergauti. 
Tai, kas tą naktį vyko prie par
lamento, prie televizijos bokš
to, yra tikras Dievo stebuklas. 

Iš kairės sėdi: didvyris V. Zamuška, ansamblio vad. J. Šimai
tienė, monsinjoras L. Vaičiulionis, socialinių reikalų komisi
jos pirm. L. Kudarienė; stovi: organizatorius A. Kurlavičius, 
mokyklos direktorius S. Alubauskas, tautos istorikas Z. 
Tamakauskas, seniūnas V. Baltaduonis 

Seniūnijos vadovo V. Bal
taduonio lūpose taip pat šilti 
žodžiai. Stebuklas įvyko. Rei
kia, kad jo aidai pasiektų ne 
tik vaikus, vaikaičius, bet ir 
tuos, kurių šiandien dar nėra. 
Skambinkime visais varpais. 

Pagarbiai buvo sutiktas V. 
Zamuška, gyvas tų dienų da
lyvis, kurio sveikata buvo pa
kenkta: sovietų tankas riau
mojo labai arti. Vytautas nesi
gaili savo žygio: jei reiktų, ant
rąkart jį pakartotų. Skaidrė
mis papildė savo kalbą tautos 
istorikas Z. Tamakauskas. Jo 
balsas nuolat skamba jaunimo 
būryje - visa Lietuva išvaži-

(nuo 1919 metų) 

nėta, tėvynės grožis ir garbė 
parodyta. 

Vyrai, iki šiol kalbėję, rė
mėsi aiškia faktų ka11~a. Kitaip 
prabilo mokytoja A. Sernienė. 
Ji rėmėsi lietuvių literatūros 
klasikais. Ant vieškelių krauju 
išmintos pėdos, l Pasruvo mūs 
žaliuojantys laukai. l Devyn
galvis mūsų kūną ėda, l Krauju 
aplaistyti visi takai (A. Miški
nis). Tu neverk, matušėle, kad 
jaunas sūnus eis ginti brangio
sios tėvynės (Maironis). Tėvy
nės meilė aiškiai spindi l akyse 
ir veiduos, l Ir žemės jie tėvų 
nei sprindžio? l Niekuomet ne
atiduos (Dzūkų partizanų 

.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 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAM VYRUI, TĖVUI IR TĖVUKUI 

A t A 
ALBINUI TAUTKEVIČIUI 
iškeliavus amžinybėn 2007 m. sausio 15 d., 

nuoširdus ačiū diakonui K. Ambrozaičiui už maldas prie 
karsto, Joanai Kuraitei-Lasienei už žodžius apibūdinant 
Albino Tuutkevičiaus veiklą Windsoro lietuvių parapijo
je ir bendruomenėje. Dėkojame kun. Arūnui Brazaus
kui, OFM, ir kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už auko
tas šv. Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą, solis
tei D. Radtke už giedojimą, J. Gurklienei už vaišes. 

Ypatinga padėka Birutei ir Teodorui Stanuliams ir 
Onutei Vindašienei už nuoširdumą ir pagalbą liūdesio 
valandoje, Windsoro parapijiečiams už gėles ir išreikštas 
užuojautas, Detroito Šv. Antano lietuvių parapijos kle
bonui kun. A. Babonui už aukotas Mišias Albinui ser
gant ligoninėje ir visiems, kurie buvo su mumis. 

Liūdintys - žmona Valė Tautkevičienė, 
duktė Aldona Sergautienė ir šeima, 
duktė Laima Wesselman ir šeima, 
sūnus Edvardas Tautkus 

himnas). Lietuvį nuo amžių 
lydėjo daina. Skambėjo ji ir 
šiame minėjime. Dainavo 
Vilijampolės bendruomenės 
vokalinis ansamblis "Santa
ka", vad. J. Šimaitienė. Tik
riausiai nedaug kas girdėjo 
dainuojant Maironio Nuo Bi
rutės kalno. Kad klasiko žo
džiai suvirpintų širdis, neuž
tenka meilės dainai. Dar būti
nas reiklumas ir talentas. Ir 
vieno, ir antro ganėtinai turi 
vadovė. Negailėdama perduo
da dainininkams. 

Ilsėkitės, Sausio 13-osios 
didvyriai! Mes jūsų neužmir
šome. 

l KLB ŽINIOS l 
• KLB krašto valdybos po

sėdis įvyko sausio 17 d. Jį vedė 
vicepirm. V. Stanevičienė. Buvo 
aptartas Lietuvos dvigubos pi
lietybės klausimas, siūlomi kan
didatai visuomenininko-kul
tūrininko premijai gauti. Pre
mija bus įteikta Vasario 16-
osios minėjime, kuris įvyks va
sario 18 d., 4 v.p.p. Anapilio sa
lėje. KLB KV atstovė genocido 
muziejaus reikalais O. Stanevi
čiūtė, dalyvavusi posėdyje, dė
koja apylinkių pirmininkams, 
kurie surinko parašus ir išsiun
tė korteles. Genocido prisimi
nimo vakaras įvyks kovo 28 d. 
Queen's Park aikštėje. Valdybos 
nariai padarė savo pranešimus. 

• KLMA (Kanados lietu
vių muziejus-archyvas) yra ga
vęs palikimus - a.a. Stasio Da
liaus iš Hamiltono ($2,000) ir 
a.a. Juozo Vito iš Tillsonburgo 
($1,787.98). KLMA dėkoja 
Gintui ir Aldonai Sendžikams, 
kurie paaukojo jų tėvų - a.a. 
Liudos ir Vytauto Sendžikų 
knygas Kanados lietuvių muzie
jui-archyvui (KLMA). KLMA 
dėkoja Gražinai Matukienei, 
kuri paaukgjo savo tėvelio a.a. 
Eliziejaus Siekio knygų ir lei
dinių, žurnalo Pasaulio lietuvis 
numerius, kurių KLMA netu
rėjo. KLMA vadovybė yra labai 
dėkinga už visas aukas, bet pra
šo, kad niekas nepaliktų jokios 
archyvinės medžiagos ar knygų 
Anapilyje, nesusitarus iš anksto 
su KLMA vadovybe, su kuria 
galima susisiekti tel. 905 566-
8755 ir paliekant įrašą. 

• Kanados lietuvių mu
ziejus-archyvas atidarytas kiek
vieną sekmadienį nuo 11 v.r. 
iki 1 v.p.p. Visus maloniai kvie
čiame atsilankyti. Kitu metu 
norint atvykti reikia palikti 
įrašą atsakiklyje, labai skubiu 
atveju, skambinti į Kanados lie
tuvių bendruomenės raštinę, 
tel. 416 533-3292. 



WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

115 Lakeshore Rd.E. Mississauga, Ont. L5G 1E5 
(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 
www.watersidedental.ca 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

~W~\l:llA~ 

DENTPt.L CPt.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416) 763 ... 5677 

Į Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
„~ yra žodžiai šventi sudėti 
<Ą[}Dtx~~ 

,riŲ,,...,...,9WP' 

<M_ei[ė •gerumas •dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI: 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAJ 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBEUNIA I SUSIRG IMAI 

... ĮAUGĘ NAGAI 

... V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGrNl S GYDYMAS 

... SEN JORŲ PĖDŲ PRJEŽI ŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACI JŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

rNDĖKLAIS 

+ PR IIMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERI LŪS ĮRANKJA I 

LIGONIUS PR/IMAM E: 
352 WILLSON ST.E„ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 
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Tradicinis užgavėnių Įėjimas -
$25.00 

(vakarienė su vynu) 

vasario 20, antradienį, 7 val. vakaro 

Meninę 

programą 

atliks Toronto 

lietuvių vyrų 

choras "Aras". 

Turtinga loterija. 
Toronto Lietuvių Namuose 

ŠVENČIAME 45-sius METUS! 
Visus dalyvauti ir kartu švęsti maloniai kviečia Mažosios Lietuvos moterų dr-ja 

TORONTO 
Algimantas Zablockas, "In

vestors Group Inc." finansų 
konsultantas, skaitys paskaitą 
Kaip nekilnojamo turto pasko
las nurašyti nuo pajamų mokes
čių Toronto Lietuvių Namuose 
vasario 11, sekmadienį. Pradžia 
1.30 v.p.p. Įėjimas nemokamas. 
Rengėjai - Lietuvių Namų 
Kultūros komisija. Inf. 

KLF ŽINIOS 

• KLF valdybos posėdis 
įvyko sausio 23 d. Prisikėlimo 
parapijos posėdžių kambaryje. 
Dalyvavo tarybos ir valdybos 
pirmininkas dr. Arūnas Pabe
dinskas, vicepirmininkas Algis 
Nausėdas, iždininkė Violeta Jo
nušonienė, spaudos reikalų 
sekretorė Danguolė Baltrušytė
Sher, Vida Stanevičienė (KLB) 
ir narys/administratorius Leo
nas Baziliauskas. Vicepirm. A. 
Nausėdas palinkėjo valdybos 
nariams sėkmingo darbo, pra
dėjus naujus 2007 metus ir pra
nešė, kad KLF šventiniai svei
kinimai buvo paskelbti Tėviškės 
žiburiuose ir per Montrealio ra
diją. 

Administratorius Leonas 
Baziliauskas pranešė apie gau
tus palikimus. Gauta $5,000 -
a.a. S. Daliaus palikimas, ir pra
nešta dėl $1,000 aukos iš J. Vai
doto palikimo. Adolfas Sekonis 
paaukojo $25,000 pradėtam 
vardiniam kapitalui ir iki metų 
pabaigos papildys įnašą iki 
pagal KLF įstatus nustatytos 
$50,000 sumos. A. Sekonio pa
geidavimu, bus remiamos Vil
niaus krašto mokyklos. Gruo
džio mėnesį gauta $1,500 auka 
iš Hamiltono kredito koopera
tyvo TALKA. 

Ižd. V. Jonušonienė patei
kė fondo išlaidų sąrašą nuo lap
kričio iki sausio mėnesio. Val
dyba jį patvirtino. Nutarta pa-

remti reklama (300 dol.) 4 cho
rų koncertą "Under the Baltic 
Sun" ir 500 dol. paremti prog
ramos atlikėjus Kovo 11-osios 
minėjime. Peržiūrėtas ir ap
svarstytas gautas paštas. Para
mos prašymai ar padėkos per
duoti Pelno skirstymo komisi
jai. Kiti svarstyti reikalai: inter
neto tinklalapio bei KLF veik
los leidinys. 

Kanados lietuvių fondo 
narių metinis susirinkimas nu
matytas balandžio 29 d. Prisi
kėlimo parapijos kavinėje. Val
dybos posėdis įvyks antradienį, 
kovo 13, 7 val.vak. Prisikėlimo 
parapijos posėdžių kambaryje. 

• Kanados lietuvių organi
zacijos, norinčios gauti finansi
nės paramos iš Kanados lietu
vių fondo, gali kreiptis į Fondo 
raštinę asmeniškai pirmadie
niais ir trečiadieniais nuo 11 
v.r. iki 3 v.p.p„ 1 Resurrection 
Rd„ Toronto, ON, M9A 5G1; 
telefonu 416 889-5531; nuo pir
madienio iki penktadienio tarp 
10 v.r. ir 5 v.p.p.; el.paštu klfon
das@on.aibn.com ar paprastu 
paštu aukščiau nurodytu adre
su. Užpildydami anketas nepa
mirškite, kad Fondas paramą 
Kanados lietuvių organizaci-

MARGUTIS Parcels 
41 34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. vasario 8 ir 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. vasario B ir 22 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: ( 416)233·4601 

joms skiria tik vieną kartą per 
metus - balandžio mėnesį. To
dėl prašome peržiūrėti visus 
metų planus ir į savo prašymą 
įtraukti visus renginius. Prašy
mai priimami iki kovo 15 d. 

Organizacijos, kurios gavo 
paramos praeitais metais, turi 
pateikti Fondui atsiskaitymo 
dokumentus už gautą paramą. 
Jeigu parama buvo skirta bend
rai organizacinei veiklai, reikia 
pateikti pajamų ir išlaidų doku
mentą (!neome statement). Jei 
parama buvo skirta specifiniam 
tikslui, reikia pristatyti išlaidų 
pakvitavimą. To reikalauja Ka
nados federacinė valdžia. Orga
nizacijoms, nepateikusioms at
siskaitymo dokumentų, parama 
nebus skirta. Inf. 

DĖMESIO! 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ nau
jas elektroninis paštas -

tevzib@rogers.com 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu no
rima jį skelbti ateinančios 
savaitės TŽ numeryje. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

Fax: 416 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje sri tyje nuo 1987 m .. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Sausio 28, sekmadienį, 
užbaigėme Maldų už krikš
čionių vienybę savaitę. 

• Vasario 2 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių švento
vėje Mišios bus ir 5 v.p.p., o po 
Mišių - Šventoji valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo. 

• Vasario 4, sekmadienį, 
šaukiamas parapijos metinis 
susirinkimas. Kad visi galėtų 
susirinkime dalyvauti, tą dieną 
Mišios bus tiktai 11 v.r. ir po 
Mišių įvyks susirinkimas. Bus 
parapijos klebono, tarybos bei 
jos sekcijų ir finansų tarybos 
pranešimai ir renkama dalis pa
rapijos tarybos narių. 

• Praeitų metų aukų pakvi
tavimai atleidimui nuo valsty
binių mokesčių (Income Tax) 
jau išsiuntinėjami paštu. 

• Praeitų metų paskutinio 
sekmadienio (gruodžio 31) au
kos yra įrašytos į šių metų au
kas, nes jos buvo įdėtos į banką 
šiais metais. 

• Anapilio vyrų būrelis 
kviečia parapijos vyrus įsijungti 
į būrelio gretas ir tapti įvairių 
parapijos darbų talkininkais. 
Skambinti būrelio pirmininkui 
Romui Otto tel. 905 257-6214. 

• Anapilio knygyne gautas 
Broniaus Piesarsko ir Broniaus 
Svečiavičiaus paruoštas anglų
lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų 
žodynas. Taipgi galima įsigyti 
Vili Dainų šventės vaizda
plokščių (DVD). 

• Mišios sekmadienį, va
sario 4: 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėj e, vasario 4, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a. Rūtą Vaškevičiūtę
Stankienę (11 metinės); Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje, va
sario 3, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Mečislovą Norkų ir Bronių, 
Mariją Krasauskus. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$500 aukojo J. Valiukienė. 

A.a. Juzės Rinkūnienės at
minimui S.A. Idzeliai (Cleve
land, OH) Tėviškės žiburiams 
aukojo $30. 

Atitaisymas. TŽ nr. 4 sau
sio 23 d. išspausdintame skel
bime "Valentino dienos šokiai" 
turėjo būti - programą atliks 
sportinių šokių pasaulio čempio
nai A. Vaidilaitė su partneriu. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Vasario 2 ir 3 - penkta

dienis ir šeštadienis yra mėne
sio pirmieji. Pirmą penkJadienį 
7 v.v. vyksta Mišios ir Sv. Va
landa su Švenčiausiojo pagarbi
nimu ir palaiminimu. Prieš Mi
šias klausoma išpažinčių. Pir
mą šeštadienį Gyvojo rožinio 
draugijos nariai 10.30 v.r. ren
kasi Rožiniui, o 11 v.r. Mišiom. 

• Naujai išrinkta lietuvių 
pranciškonų Šv. Kazimiero pro
vincijos vadovybė savo posė
džiuose Kryžių kalno vienuo
lyne sausio 22-24 d.d. skirstė 
pareigas provincijos nariams. 
Toronto Prisikėlimo parapijoj 
darbuotojų sudėtis lieka tokia 
pati. Toronto vienuolyno vir~i
ninku paskirtas kun. Jonas Si
leika, OFM. 

• Pirmos Komunijos ir Su
tvirtinimo sakramentui pasi
ruošimo pamokos vyksta sek
madieniais įprasta tvarka. Pir
mai Komunijai pasiruošimo pa
mokas veda ses. Paulė ( 416 533-
8006), o Sutvirtinimo sak
ramento pamokas koordinuoja 
Aldona Bubulienė ( 416 236-
1236). 

• Sausio 16 d. palaidota 
a.a. Anelė Gataveckienė, 88 m. 
Paliko vyrą Izidorių, dukras -
Birutę, Vidą, Viliją ir sūnus 
Antaną ir Edvardą. 

• Norintys vykti specialiu 
autobusu į Anapilyje rengiamą 
Vasario 16-osios minėjimą, 
prašomi registruotis parapijos 
raštinėje iki vasario 10 d. Minė
jimas - vasario 18 d., 4 v.p.p. 

• Mišios sekmadienį, va
sario 4: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Genovaitę Sodonienę; 10.45 
v.r. už a.a.Vincą ir Oną Beres
nevičius, už a.a. Alfredą Stul
ginską ir šeimos mirusius, už 
kun. Antaną Prakapą, OFM; 
12.15 v.d. už a.a. kun. Petrą 
Baniūną, OFM. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu. 
PARDUODAME vasarnamį Va
sagoje. Labai arti ežero ir krau
tuvėlės, 57-oje g. Prijungta prie 
miesto vandentiekio. Sklypas 
40 x 100 pėdų; naujas stogas. 
Kaina $129,000. Prašome 
skambinti tel. 416 587-9070. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos su 

Šv. Komunija 9.30 v. ryto. Pa
maldų metu vyks sekmadienio 
vaikų tikybos pamokos. 

• Parapijos metinis visuoti
nis susirinkimas įvyks Lietuvių 
Namuose, vasario 25 d. popa
maldų. 

Lietuvių Namų žinios 
• Sausio 28 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 135 sve
čiai. Pietų metu budėjo ir su 
svečiais supažindino Kultūros 
komisijos narys A. Kynas. 

• Nuo sausio 10 d. baras 
"Lokys" uždarytas dėl remon
to. Tikimasi darbus baigti ir ba
rą atidaryti vasario pradžioje. 

• Lietuvių namų valdybos 
posėdis - vasario 21 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, 
"Labdaros" - vasario 28 d., 7 
v.v. Slaugos namuose. 

• Pietūs vyksta sekmadie
niais nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. 
Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. 

• Vasario 10 d. Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje įvyks 
Valentino dienos šokiai. Prog
ramoje pasirodys sportinių šo
kių pasaulio čempionė A. Vai
dilaitė su partneriu; šokiall!s 
dainuos atlikėjai iš Lietuvos Z. 
Žvagulis ir l. Starošaitė. Bus 
vakarienė su vynu, veiks baras. 
Dėl platesnės informacijos 
skambinti tel. 416 532-3311 ar
ba 416 892-4323. Bilietai plati
nami sekmadieniais popiečių 
metu, abiejose katalikų parapi
jose ir Lietuvių Namuose. 

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

Žulienės atminimui aukojo: 
$150 - R.S. Barsėnai; po $30 -
B.M. Skinjar ir "The boys of 
1995". A.a. A. Vaitkevičienės 
atminimui aukojo $50 G. Mor
kūnas. Taip pat $100 SN aukojo 
A.D. Jagėlos. Nuoširdžiai dė
kojame už aukas, kurios pri
imamos Toronto Lietuvių Na
mų raštinėje, Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose, 
arba siųsti tiesiog adresu: "Lab
dara", 1573 Bloor St.W., To
ronto, ON M6P 1A6. 

Gautas pranešimas, kad 
Vilniuje mirė a.a. rašytojas 
Juozas Kralikauskas, 96 m. 
amžiaus, ilgametis torontie
tis, Tėviškės žiburių bendra
darbis, KLB veikėjas. Pašar
votas buvo sausio 25 ir 26 d.d. 
laidotuvių namuose Vilniuje, 
Olandų g. 22 nr. Inf. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos taryba šiais, 2007 metais. Stovi iš k.: Leo Šimonėlis, Nijolė 
Šukienė, Dan Vizbara, klebonas kun. Aloyzas Volskis, Romas Išganaitis, Albertas Dasys, Alice 
Skrupskis Ntr. V. Lietuvninkaitės 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje sausio 28 d., 11 v.r. šv. Mišias kon
celebravo klebonas kun. G. Mieldažis ir kurijos atstovas etni
nėms parapijoms prel. Michel Parent, netikėtai užsukęs į Auš
ros Vartų parapiją. Po Mi
šių salėje vyko parapijiečių 
susirinkimas. Jį pradėjo, 
pasveikino naująjį klebo
ną ir susirinkusius parapi
jiečius A. Urbonas. Toliau 
susirinkimą vedė S. Staš
kevičienė, paaiškino, kad 
šis susirinkimas sušauktas 
išrinkti du naujus ko
miteto narius vietoj pasi
traukusių - Eugenijaus 
Dainiaus ir Dainos Vasi- Du Montrealio Aušros Vartų para
liauskienės. Kadangi atsi- pijos vargonininkai - jaunas muzi
rado tik du kandidatai, tai kas Aleksandras Graziani (rumunų 
ji~ ir bl!vo išrinkti aklam~- kilmės) ir muz. Laurynas Djint
~iJOS bu~u. Dabar par~pi- charadze (gruzinų kilmės), dirban
JOS komitetą sudaro: pirm. tis parapijoje su choru jau 10 metų 
klebonas kun. G. Mielda- Ntr. A.J. Mickaus 
žis, A. Urbonas, R. Staš-
kevičius, A Celtoriūtė-Beniušienė, S. Staškevičienė ir naujieji 
nariai - Haroldas Celtorius ir Daiva Jaugelytė-Zatkovic. A Ur
bonas padėkojo anksčiau iš komiteto pasitraukusiai Janinai 
Blauzdžiūnienei, kuri stropiai ruošdavo parapijos vaišes, And
rėjai Beniušienei, rašančiai parapijos biuletenį ir ypač daug 
darbo, širdies ir patarimų bei patarnavimų teikusiam Broniui 
Niedvarui. S. Staškevičienė paaiškino, kad išvykus kun. V. Ged
vainiui, komiteto pagrindinis dėmesys buvo nukreiptas surasti 
kleboną, išrinkti naujus komiteto narius ir sušaukti metinį su
sirinkimą bei suruošti parapijos pietus. Ji padėkojo iš komiteto 
pasitraukusiems - E. Dainiui ir D.Vasiliauskienei už sklandų 
bendradarbiavimą. Buvo atsakinėta į iškilusius klausimus. Kle
bonui palaiminus stalą, visi vaišinosi S. Staškevičienės paruoš
tais sumuštiniais, pyragais ir kava, dalinosi įspūdžiais bei nuo
monėmis. 

Parapija dėkoja Juozui Piečaičiui, kuris kas savaitę parapi
jos biuletenį įdeda į tinklalapį www.montrealiolietuviai.org. 
Visi, kurie negauna biuletenio šventovėje, jį gali rasti internete. 

Jungtinis Montrealio lietuvių choras autobusu važiuoja į 
Klyvlandą vasario 16 d. Norintys aplankyti šį įdomų Amerikos 
miestą gali prisijungti prie choristų. Kelionės kaina - $50. 
Kreiptis į Andrėją tel. 450 678-4427 arba į Rytį tel. 514 344-
8256. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Elzbietos draugijos susirinkimas - sekmadienį, vasario 

4. Narės prašomos atsinešti draugijos knygutes ir užsimokėti 
narės mokestį. Bus kavutė. 

Šv. Onos draugijos susirinkimas - sekmadienį, vasario 18. 
Narės taip pat prašomos užsimokėti narės mokestį. Bus kavutė. 

Per Sv. Kazimiero atlaidus sekmadienį, kovo 4, klebonas 
kun. Aloyzas Volskis iškilmingai pradės Šv. Kazimiero parapi
jos šimtmečio metus. Visi Montrealio lietuviai ir buvę parapi
jiečiai kviečiami atsilankyti į tas jubiliejines iškilmes. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

IEŠKOME PIRKTI vyriškų 
tautinių drabužių, tinkamų 
"Gintaro" studentų grupės šo
kėjui. Skambinti vakarais Ire
nai tel. 905 276-0822. 

MOTERIS ieško darbo. Galėtų 
prižiūrėti vaikus arba senyvo 
amžiaus asmenis. Skambinti 
Ritai tel. 416 363-9206. 
CLEAN FOREVER. Valome 
kilimus, minkštus baldus irau
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet 
kuriuo laiku tel. 416 503-1687. 

FAX: (514) 766-1349 

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 


