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Ar priimsime Kalėdų
nakt| Ateisiantįjį?
KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Kalėdų naktį vėl ateis...
Šviesos žaras Žvaigždė paskleis.
Žvelgiant į tėviškės žiburius
Ak, tie tėviškės namų žibu
riai! Mūsų svajonėse jie panašūs
j Betliejaus namus. Ir naktį jų
languose spinksi šviesa. Bet
kaip ten iš tikro? Kas juose gy
vena? Vilniuje, Kaune, Užpa
liuose, Papily, Salantuose... Ar
atsiras juose vietos Jam - netru
kus Ateinančiam? Kadaise Mo
tina j Šiluvą ant rankų atnešė
Kūdikį. Ir verkė, kad Jam čia
nebėra vietos. Dalį žmonių su
graudino. Ir subėga jie į Šiluvą
atlaidų metu... O kiti? Daug
kam iš tų kitų terūpi duona ir
panašūs dalykai. Vis dėlto argi
rūpinantis duona nebegalima
sielotis dvasios reikalais? Prie
šingai, reikia dar labiau sielotis.
Tie - kaip Adelė Dirsytė ir kiti
Sibire - įrodė, kad Dievo Ap
vaizda nepamiršta tų, kurie, ne
pritekliaus prispausti, bėga pas
Jį: Jis kaip tik pačiame didžiau
siame nepritekliuje tampa jų
brangiausias Turtas.

Aplink mus plačiame pasaulyje
Šiapus ir anapus Atlanto...
Bruzda pilnos parduotuvės.
Dairomės ir mes į prekių pilnas
lentynas. Renkamės. Skubame.
Mintys nutolusios ir nuo Šilu
vos, ir nuo Kalėdų tikrovės. Vi
same tame šurmulyje kažin ar
prisimename, kad Kažkas gims
ta dėl mūsų ir kad tas Kažkas mums pats Svarbiausiasis ir kad
mes esame Jam tiek svarbūs,
jog pas mus ateina? Ir visai
žmonijai Jis svarbiausias, nes
ateina sutaikinti visų su Dievu ir
vienus su kitais. Šis pilnas kon
fliktų ir karų pasaulis nuolatinė
je didžio karo įsiliepsnojimo
grėsmėje. Juk dar taip neseniai,
kaip pasityčiojimui, Taikos Ku
nigaikščio gimimo vietoje stovį
maldos namai skendo kovos su
keltuose dūmuose.
Kodėl švenčiam Kalėdas?
Tad kodėl švenčiame Kalė
das? Kokia jų prasmė?... Atsa
kymas glūdi Dievo žodyje,
Evangelijoje, Gerojoje naujie
noje. Jis skiriamas įsitikinu
siems, kad Dievo Sūnus, tapęs
žmogumi, gimė dėl mūsų prieš
2000 metų. O Kalėdose prisi
mename ir išgyvename šią
nuostabią tikrovę. To fakto
svarba išryškėja pačia jo data juk tai musų eros pradžia.

Išgyvenant šį Faktą ir jo su
kaktį, lydi mus dvejopas jaus
mas: džiaugsmas ir liūdesys.
“Pas savuosius atėjo, o savieji
Jo nepriėmė” (Jn 1, 11). Džiau
giamės, kad Jis atėjo. Liūdime,
kad savieji Jo nepriėmė. Bet
lydi mus dar vienas jausmas.
“Visiems, kurie Jį priėmė, Jis
davė galią tapti Dievo vaikais tiems, kurie (...) iš Dievo užgi
mę” (Jn 1, 12-13). Jo atėjimo
nuostabūs vaisiai - būtent, kad
Jį priimančius Jis padaro Dievo

Nebijokite Jo meilės...
Išeivijos lietuvių katalikų vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM,
žodis Kristaus gimtadienio ir 2003 Naujųjų metų proga
MIELI BROLIAI, SESĖS,
Didžiosios gyvenimo ir tikė
jimo tiesos yra reikalingos ra
maus ir pastovaus apmąstymo,
kad galėtume jas pažinti ne vien
protu, bet ir širdimi, kad jos pa
sireikštų mūsų kasdieniniame
gyvenime, mūsų santykiuose su
Dievu ir žmonėmis.
Turtinga Kalėdų liturgija ir
tamsi nakties mistika sukuria
ypatingą nuotaiką atviromis aki
mis ir mylinčiomis širdimis pa
žvelgti Betliejaus Kūdikiui į akis
ir Jį paklausti: kodėl Tu, palikęs
dangaus garbę, atėjai į pasaulį,
kodėl gimei gyvulių buveinėje?
Bažnyčia mus kviečia įsi
klausyti į Šv. Rašto teigimą, kad
kiekvienas iš mūsų esame pas
Dievą vienintelis, kad kiekvieną
myli besąlygine meile. “Dievas
taip pamilo pasaulį, jog atidavė
savo viengimį sūnų, kad kiek
vienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą”
3, 16).
v. Tėvas Jonas Paulius II
savo kelionėse, susitikimuose su
viso pasaulio žmonėmis, nuola
tos kviečia: “Nebijokite Dievo,
Dievo, kuris tapo žmogumi. Ne
bijokite Dievo paslapties. Nebi
jokite Jo meilės. Nebijokite nei
savo žmogiško silpnumo. Nebi
jokite atviromis akimis pažvelgti
į save pačius”.
Dažnai žmogus save iškelia
kaip absoliučią normą, arba nusmukdo iki beviltiškumo. Tik
Dievo duoto apreiškimo švieso
je, tik įsikūnijimo paslaptyje
mes galime suprasti tikrąją savo
vertę, savo misiją pasaulyje bei
savo silpnybes (pig. II Vatik.).
Būdami Adomo ir Ievos
vaikai, mes dalyvaujame pirmų
jų tėvų gyvenimo tragedijoje bėgame nuo Dievo ir tuo pačiu
metu, savo sielos gilumoje, Jo
ilgimės, trokštame asmeniškai
išgyventi Jo artumą, Jo meilę.

vaikais - ir mumyse iššaukia no
rą bei ryžtą Jį priimti...

Prieglauda nesvetingųjų tarpe
Evangelija byloja, kad pora
iš Nazareto, paklusniai vykdanti
imperatoriaus ediktą, atvyko į
Betliejų užsiregistruoti. Ten mo
teriai Marijai atėjo metas gim
dyti. Savo Naujagimį Ji “pagul
dė ėdžiose, nes jiems nebuvo
vietos užeigoje” (Lk 2, 7). Iš
šios trumpos pastabos tenka
spręsti, kad ši pora buvo pri
versta apsistoti labai skurdžioje
vietoje, kur nei lovos nebuvo, o
tik ėdžios galvijams, taigi - vie
ta, skirta gyvuliams, tikriausiai avims prieglauda nakčiai - Bet
liejaus apylinkėje tai papras
čiausia ola kalvos pakriaušėje,
ne iš medžio sukaltas tvartas.
Tai štai kokia pirmojo ap
sistojimo vieta atiteko nauja
gimiui Dievo Sūnui. Žinoma,
Motina Marija ir Jos globėjas
Juozapas stengėsi parūpinti
kažką geresnio, bet jie nebuvo
priimti, tikriausiai - dėl to, kad
buvo neturtingi. O gal ir dėl to,
kad Marija buvo nėščia, ir
šeimininkai nenorėjo užsitrauk
ti sau vargo.
Kodėl Jo nepriėmė?
Visa tai nebuvo atsitiktina.
Viskas turėjo ir tebeturi savo
reikšmę, savo prasmę. Aiškinti
tegalime tik ribotomis žmogiš
komis sąvokomis, bet ir jos ats
kleidžia mylinčio Dievo nuosta
bą ir žmogaus atšiaurumą.
Dievo Sūnus paliko dangų begalinės vienybės ir laimės su
Dievu Tėvu būseną. Paliko ir
atėjo į žemę, kad būtų su nuo
Dievo nutolusiais žmonėmis ir
grąžintų juos pas Tėvą. Kaip
Kūdikis, Jis atėjo pas žmones,
pas savuosius. O šie nekreipė
dėmesio į Jį, nerado Jam vietos
savo namuose, savo širdyse ir
savo gyvenime, nes jie buvo
užsiėmę kitkuo.

O dabar Jam teko atsidurti
ėdžiose, vėliau — svetimame
Egipte, pasislėpti Nazareto už
kampyje; vėliau - būti išvarytam
ir iš tos tėviškės, galų gale - iš
tremtas ir iš tautos, iš pačios
žmonijos - mirčiai ant kry
žiaus... Bet jis liko ištikimas
Meilei iki galo. Atėjo su meile
ir išėjo su meile. Atėjo iš Tėvo
ir grįžo pas Tėvą. O Tėvas pri
ėmė Jį, kartu su Jį priėmusiais

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM,
2002 metų Kalėdos

Kalėdų šventes istorija
Kristaus gimimas nebuvo švenčiamas pirmaisiais
krikščionybės amžiais. Jis pradėtas švęsti
ketvirtajame šimtmetyje

Reikšmingas yra tas šydas,
po kuriuo Dievo Sūnus atėjo:
kaip kūdikis, kaip žmogus, bejėgis, vargšas ir priklausantis
nuo kitų. Jis atsinešė tik savo
meilę. Ir nori tik vieno: kad
žmonės Jį priimtų dėl Jo meilės.

Keista, bet žmonės Jo, my
linčio, bet bejėgio, bereikšmio,
be galios ir be turtų, nepriėmė.
Nors būtų priėmę, jei būtų atė
jęs turtingas, galingas, garbėje.
Būtų priėmę ne Jį patį, ne dėl
Jo meilės, bet dėl Jo turtų, dėl
Jo galios, dėl garbės - jų pačių
naudai.

Kalėdų liturgija mums pri
mena, kad Dievo Sūnaus įsijun
gimas į žmonijos gyvenimą nėra
vien istorinė, prieš 2000 metų
įvykusi paslaptis, o nuolatos, be
perstojo besitęsianti antgamtinė
dabarties tikrovė.
“Aš stoviu prie durų ir beldžiuos, jei kas išgirs mano balsą
ir atvers duris, aš pas jį ateisiu ir
vakarieniausiu su juo, o jis su
manimi” (Ap. 3,20).
Dievas nesiveržia per jėgą.
Tik prašosi priimamas.
Sielos duris galima atidaryti
tik iš vidaus. Tik mes patys ga
lime įsileisti Kristų į savo gy
venimą. Tik Marijai davus suti
kimą tapti Dievo Sūnaus Mo
tina, įvyko įsikūnijimo paslaptis
- nematomas Dievas tapo žmo
gumi, pasaulio Išganytoju, mūsų
Broliu.
Dievo Sūnus atėjo į pasaulį
bejėgio kūdikio pavidalu. Jis bu
vo reikalingas Marijos ir Juoza
po globos. Tos pačios Švento
sios Dvasios veikimu, per Krikš
to sakramentą įsijungęs į mūsų
gyvenimą, Jis yra reikalingas mū
sų atidos ir globos. Gyvu tikėji
mu, nuoširdžia malda ir sąmo
ningu sakramentų priėmimu tu
rime Jam sudaryti sąlygas veiks
mingai reikštis mūsų gyvenime.
“Viešpatie Jėzau, duok
mums nuolankią ir paprastą šir
dį, kad būdami kupini vis naujo
nustebimo apmąstytume įsikū
nijimo paslaptį... kad būdami
ištikimi Krikšto pažadams, gy
ventume pagal mūsų tikėjimą,
kad uoliai liudijant Tavo Žodį
šeimose ir visuomenėje, spindė
tų Tavo Evangelijos gyvoji švie
sa” (Jonas Paulius II).
Džiugaus Kristaus gimta
dienio ir Dievo palaimintų Nau
jųjų 2003 metų!

“Gimė Kristus Viešpats, ramybės Karalius, Laimė užtekėjo
Žmonėms geros valios”
Iliustracija dail. Laimučio Ločerio
žmonėmis, padaręs juos savo
vaikais.
Tie, kurie Jį priėmė ...
Sūnus davė galią tiems, ku
rie Jį priėmė, tapti Dievo vai
kais. Jo paties meilė buvo ta
galia. Pirmiausia ji pasireiškė
Marijoje, Jo Motinoje. Nuo pir
mo gyvenimo momento Ji mylė
jo Dievą ir laukė Sūnaus - Me
sijo. Jos meilė Ją įkvėpė pasa

VEIKINAME VISUS, sulaukusius šv.
/
Kalėdų. Tegu amžinoji Betliejaus
žvaigždė nušviečia skubaus gyve
nimo aptemdytus takus, kad 2003-ieji
metai butų geresni tėvynei ir žmonijai.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

kyti Tebūnie. Ir Ji tapo Jo Mo
tina, meilėje tarnaujanti Jam.
Priėmė visa savimi ir tapo Die
vo dukra.
Atitinkamai savo vaidme
niui Dievo Sūnų priėmė ir Juo
zapas... Ir piemenėliai... Ir iš
minčiai, Jonas Krikštytojas,
apaštalai, mokiniai. Visi jie pri
ėmė... O Jo meilės galia jie
tapo Tėvo vaikais. Ir taip Jis
grįžo su jais pas Tėvą.
Ką reiškia mums Jį priimti?
Jį priimti... Beturtį pasauly
je... Pažeidžiamą: ir mums pa
tiems dėl to tapti pažeidžia
miems... Pajuokiamą; ir dėl to
tapti kartu pajuokiamiems. Pa
saulio akimis - nesvarbų, ne
reikšmingą, didžiūnų norimą
pašalinti iš jų tako...
Priimant Jį negalima tikėtis
pasisekimo ir garbės. Priešingai
- ko gero teks daugiau pavargti
ir kentėti... kaip teko Jam pa
čiam, ir Jo Motinai, ir Jį seku

siems. Bet galime visiškai pasi
tikėti, kad Jis nepaliks mūsų
vienų, kaip nepaliko Motinos ir
mokinių. Savo kilniu ir dievišku
artumu Jis padės viską pakelti.
Net džiaugtis galėsime, galį
pakentėti su Juo, kuris už mus
net dangaus atsižadėjo ir išken
tėjo tiek daug...
***
Kai taip mąstydami laukia
me Jo, mūsų širdis vis labiau
apima džiaugsmas, kad vis dėlto
taip gera, kad Jis ateina. Mums
patiems, mūsų tautai ir visai
žmonijai Jo be galo reikia... Tą
džiaugsmą palydi liūdesys, kad
ne visi Jo laukia ir ne visi Jį
priims... Ir stiprėja ryžtas žūt
būt Jį priimti, žūt-būt Jo likimu
dalints.
Jo belaukiant, Jo atėjimo
momentui artėjant, širdį užlieja
ramybė. Pajuntame, kad tai ta
ramybė, pažadėta geros valios
žmonėms, Jo galia tampantiems
Dievo vaikais.

Mes švenčiame Kalėdas Kristaus gimimo šventę - gruo
džio 25-ąją dieną. Bet tris pir
muosius krikščionybės šimtme
čius tokios šventės krikščionys
nešventė. Kristaus gimimas ne
buvo minimas. Pagoniškoje Ro
mos imperijoje gruodžio 25-ąją
buvo švenčiama didelė Saulės
šventė. Ketvirto šimtmečio pra
džioje krikščionys ėmė minėti
Kristaus gimimą, bet šventė jį
sausio šeštąją. Ši data buvo mi
nima ir Rytuose, ir Vakaruose.
Evangelijos nieko tikslesnio
nesako apie Jėzaus gimimo datą
ir jokių kitų šaltinių tam laikui
patikslinti taip pat nėra. Evan
gelistas Lukas, aprašantis Jė
zaus gimimą, kalba apie pieme
nis laukuose. Palestinoje pieme
nys gyvena laukuose maždaug
nuo kovo iki lapkričio mėnesio.
Taigi, jeigu remtis Luko Evan
gelija, Jėzus galėjo gimti pava
sarį, vasarą arba rudenį. Nieko
tikslesnio nepasako ir kiti evan
gelistai. Matas kalba apie išmin
čius iš Rytų šalies, pamačiusius
užtekėjus žvaigždę ir atvykusius
pagarbinti naujai gimusio kara
liaus. Tačiau apie tikslią Jėzaus
gimimo datą irgi negali būti ir
kalbos, nes Erodas, norėjęs nu
žudyti kūdikį Jėzų, išžudė Bet
liejuje ir jo apylinkėje visus ber
niukus, dviejų metų ir jaunes
nius, pagal laiką, kurį buvo pa
tyręs iš išminčių. Morkus apie
Jėzaus gimimą visai nekalba, o
Jono Evangelijos prologe kalba
ma apie nepasiekiamas Dievo
aukštumas ir apie Dievo žodžio
Įsikūnijimo paslaptį...
Viena yra tikra - pirmųjų
trijų šimtmečių krikščionys ne
tik sutiko su tuo, kad tikroji

Jėzaus gimimo data nežinoma,
bet ir nematė didelio reikalo
švęsti jo gimimą ypatingu būdu.
Ankstyvąją tikinčiųjų Bendriją
labiau domino Jėzaus mirtis ir
prisikėlimas, o ne jo atėjimas į
šį pasaulį.
Bet pamažu nuostata keitė
si. Juk buvo kalba apie Jėzų
Kristų, žmonijos Išganytoją. Jo
atėjimas į pasaulį pradėjo išga
nymo darbą, kurį užbaigė Jo
mirtis ir prisikėlimas. Palaips
niui klostėsi teologinis Jėzaus
asmens ir jo veiklos apmąsty
mas ir, tokiu būdu, įsikūnijimas
vis labiau kilo į pirmąjį planą.
Daugiau ir daugiau ši paslaptis
ėmė rūpėti Rytų Bendrijoms.
Šis rūpestis kilo dėl vis dažniau
kylančių ginčų apie Jėzaus pri
gimtį ir apie žmogaus bei Dievo
ryšį Jėzuje.
Kai kas manė, kad Dievas
susijungė su Jėzumi - žmogumi
laikinai ir tik jo krikšto metu.
Šios nuomonės besilaikantys
krikščionys svarbiu įvykiu laikė
Jėzaus krikštą. Jėzus gimė pa
prastu žmogumi, tad jo gimimas
nesvarbus faktas. O krikštas yra
tikrasis Dievo atėjimas į šį pa
saulį. Tai buvo eretiška nuomo
nė. Bendrija teigė, kad Dievas
atėjo į pasaulį istoriniame žmo
guje Jėzuje. Tokiu būdu tada,
kai iškilo reikalas pabrėžti, kad
Jėzus buvo Dievas ir žmogus
nuo pat pradžios, Bendrija ėmė
švęsti Jėzaus gimimo šventę Kalėdas.
Maždaug trečiajame šimt
metyje krikščionys ima minėti
Kristaus gimimą, bet mini jį
Bendrijos mokslo raidą. Nema(Nukelta į 2-rą psl.) .
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Kalėdų šventės istorija
(Atkelta iš 1-mo psl.)
žą vaidmenį Kalėdų šventės is
torijoje atliko ir tai, kad pago
niškame pasaulyje gruodžio 25oji buvo labai svarbi Dievo Sau
lės šventė. Imperatorius Kons
tantinas, įteisinęs krikščionybę
kaip oficialią Romos imperijos
religiją, norėjo sujungti Kristaus
ir Saulės garbinimą.
Kalbant apie Bendrijos
mokslo raidą, dera atsiminti,
kad 325 m. Nikėjoje įvykęs vi
suotinis Bendrijos susirinkimas
oficialiai pasmerkė mokymą
apie tai, kad Jėzus, gimęs pa
prastu žmogumi, buvo Dievo
įsūnytas tik krikšto metu. Visai
natūralu, kad ginčai dėl Jėzaus
prigimties skatino Jo gimimo
šventės įtvirtinimą. Teologiniais
bei didaktiniais sumetimais bu
vo prasminga atskirti Jėzaus gi
mimo ir jo krikšto šventes. Rei
kėjo surasti tinkamą dieną.
Kaip minėjome, gruodžio
25-oji Romos imperijoje buvo
švenčiama Saulės Dievo Mitros
šventė. Dar anksčiau, iki išplito
šis rytietiškas kultas, Romos im
peratoriai statė šventyklas Nenugalimajai Saulei - Sol Invie
tus. Tą dieną vykdavo iškilmin
gos sportinės žaidynės, pager
biančios Saulę, kuri vėl pradeda
kilti dangaus skliautu. Būdavo
deginami didžiuliai laužai, turė
ję palaikyti saulės šviesą.
Naujajame Testamente švie
sos simbolika yra labai stipri.
Evangelijos kalba apie Kristų sutemose suspindusią šviesą,
pasaulio šviesą. Šviesos simboli
ka buvo ryški ir ankstyvosiose
Epifanijos liturgijose, minėju
siose Kristaus gimimą ir jo apsi
reiškimą pasauliui.
Tad visai natūralu, kad Ro
mos Bendrija norėjo pagoniškartu su Išganytojo krikštu, iš
minčių pasveikinimu, ir kitais
įvykiais, liudijusiais Jėzaus die
viškumą. Ta pirmoji, apibendri
nanti, šventė taip ir vadinosi Epifanija - t.y. Apsireiškimas,
Pasirodymas. Epifanija pradėta
švęsti Rytų Bendrijose. Ji būda
vo minima sausio 6-ąją.
O kada gi Jėzaus gimimą
imta minėti atskirai nuo kitų jo
gyvenimo įvykių ir kada jį ima
ma švęsti gruodžio 25-ąją? La
bai tiksliai į šį klausimą sunku
atsakyti, bet apytikriai - galima.
Tarp 325-ųjų ir 354-ųjų me
tų Romoje Kristaus gimimas
tampa atskira švente, kuri šven
čiama gruodžio 25-ąją. Pirmą
kartą tokia šventė paminėta
336-aisiais metais, bet beveik
tikrai galima pasakyti, kad ji bu
vo švenčiama ir anksčiau, impe
ratoriaus Konstantino Didžiojo
laikais. Kodėl? Mat kai kurie
krikščionys, bandydami apskai
čiuoti Jėzaus gimimo dieną, yra
minėję gruodžio 25-ąją, kaip
dieną, kuri seka lygiai po devy
nių mėnesių nuo kovo 25-osios
- manomos Apreiškimo datos.
Bet vargu ar ši hipotezė nulėmė
Kalėdų šventės datą. Ją tikrų
tikriausiai nulėmė dogminiai
ginčai apie Jėzaus prigimtį ir
kam gamtos kultui priešpastaty
ti savąją šviesos šventę - Kris
taus, kūdikio Jėzaus gimimo
šventę, kuris Simeono giesmėje
sveikinamas kaip Šviesa pago
nims apšviesti. Krikščionys pra
našo Malachijo žodžiuose Jums
patekės teisumo saulė (Mal 3,20)
matė pranašystę apie Kristų.
Taip šventasis Ambraziejus, Mi
lano vyskupas, pamoksle suprie
šindamas pagonišką saulės
šventę ir krikščionišką Jėzaus

gimimo šventę, teigia: Kristus naujoji mūsų Saulė! Hiponos
vyskupas šv. Augustinas ragina
krikščionis gruodžio 25-ąją gar
binti ne Saulę, kaip kad daro
pagonys, o Tą, kuris sukūrė
Saulę. Popiežius Leonas Didysis
bara tuos, kurie, užuot šventę
Kristaus gimimo šventę, garbina
Saulę.
Tad Bendrija sąmoningai
supriešino Sol invietus arba Mit
ros šventę su Jėzaus gimimo
švente. Žinoma, savo vaidmenį
atliko ir imperatorius Konstan
tinas Didysis, norėjęs sujungti
Kristaus ir Saulės kultus. Šis im
peratorius, nors ir įteisino krikš
čionybę kaip oficialią Romos
imperijos religiją, pats greičiau
buvo sinkretinių religijų pažiū
rų, negu kad tikras krikščionis.
Dera prisiminti ir tai, kad jis pa
sikrikštijo tik prieš pat mirtį. Vi
są savo gyvenimą Konstantinas
garbino Saulę ir norėjo, kad jis
pats būtų vaizduojamas kaip
saulės Dievas. Konstantinas no
rėjo suartinti krikščionybę ir pa
gonybę. Jis uždraudė tas pago
niškas praktikas, kurios krikš
čionims buvo itin atgrasios kaip pvz. gyvulių aukas, oraku
lus ir vadinamąją šventyklos
prostituciją. Bet, atrodo, jis bu
vo įsitikinęs, kad galima sujung
ti Saulės ir Kristaus kultus.
Romoje savaitės dienos bu
vo vadinamos planetų vardais.
Septintoji diena buvo Saulės
diena, sutapusi su krikščionių
Viešpaties diena. Tą dieną
Konstantinas paskelbė poilsio
diena. Tad ir Kristaus prisikėli
mas ir jo gimimas buvo siejami
su Saulės kultu. Tokiu būdu Ka
lėdų šventės papročiuose įsišak
nijo kai kurios pagoniškos Sau
lės šventės apeigos, beje, ne
prieštaravusios Kalėdų simboli
kai. Pvyzdžiui, Sirijoje krikščio
nys per Kalėdas degindavo
laužus.
Idėja, jog Kristus yra šviesa,
nušvitusi pasauliui, yra ankstes
nė negu Kalėdų sutapatinimas
su Saulės švente. Ta idėja ap
sprendė Kalėdų ir Sol invietus
šventės sujungimą, o ne atvirkš
čiai, kaip kad kartais teigia mi
tologijos arba etnografijos spe
cialistai.
Romos Bendrija, pradėjusi
švęsti Kalėdas gruodžio 25-ąją,
norėjo tą šventės datą išplatinti
visame krikščioniškame pasau
lyje, bet kitos Bendrijos labai
nenoriai atsisakė savo tradicijų.
Paminėtina, kad labai ilgai nau
jai Kalėdų šventės datai prieši
nosi Jeruzalė, nenorėdama atsi
sakyti iškilmingos Epifanijos
šventės. Jeruzalės krikščionys
netgi aiškino, kad jie Šventojoje
Žemėje geriau už romėnus ži
no, kada gimė Jėzus.
Šiuo metu Kalėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katalikų ir
protestantų Bendrijos bei Kons
tantinopolio,
Aleksandrijos,
Antiochijos, Rumunijos, Kipro,
Graikijos, Suomijos ortodoksų
Bendrijos. Jeruzalės, Rusijos,
Serbijos, Bulgarijos, Gruzijos,
Lenkijos ir Slovakijos ortodok
sų Bendrijos, besilaikančios Ju
lijaus kalendoriaus, Kalėdas
švenčia sausio 6-ąją. Etiopijos,
koptų, Sirijos ir Indijos krikščio
nių Bendrijos Kalėdas švenčia
sausio 18-19 dienomis.
Kada krikščionis bešvęstų
Kalėdas, jie mini ne datą, bet
didį įvykį - Kristaus gimimą ir
apsireiškimą pasauliui. Ši šventė
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DU KAREIVIAI

Kūčių vakarą kėdė gale sta
lo buvo tuščia. Ant baltos stal
tiesės ištiško ašara. Juozukas
nuleido galvą ir sustingo - devynerių metų berniuko širdelę
visada kažkas suspausdavo, kai
matydavo mamą verkiančią. Ne
kitaip buvo ir šiandien. Gal net
daugiau. Štai nebėra senelio.
Tėtis aną dieną ramiai paaiš
kino, kad jį pasišaukė Dievulis.
Bet dėlto jam nė kiek geriau
nepasidarė. Jei iš mamos akių
rieda ašaros, yra kas nors nege
ro atsitikę. Juk ir sesutė išsigan
dusi, akeles išputusi kažko dai
rosi...
Vaikams šis vakaras buvo
pirmas toks. Va, kai gale stalo
sėdėdavo senelis Gudis (taip
vaikaičiai jį kažkodėl vadino),
kai po Kūčių vakarienės jis liep
davo tvarkingai iš po eglutės
dovanėles traukti, kai linksmai
juos erzindavo sakydamas, kad
Kalėdų senis geriau kalba lietu
viškai negu jie, kai buvo visiems
smagu ir gera - rodos taip ir tu
rėjo būti be galo, be krašto. Ir
kodėl taip staiga viskas pasikei
tė?...
Benediktas Giedrys, įžval
gus mokytojas, jautė, kad jo vai
kų mylimas senelis kaip nors šį
šventą vakarą turi būti kartu.
Po tylios vakarienės, po neį
prastai ramaus tradicinių dova
nėlių pasidalinimo tėvas ryžosi
pakviesti mylimą senelį. Visa
šeima
susėdo
prieblandoj.
Spingsėjo margaspalvė eglutė,
po ja švietė Betliejaus prakartėlė - tokia tikra ir miela, tik labai
mažytė. Ir kas, kad mažytė Dievas visur. Tai ir vaikai žinojo

išauga iš pačios krikščionių
bendruomenės Išganymo ap
mąstymo: Jėzuje Dievas tapo
žmogumi ir gyveno tarp mūsų.
Ir paskutinis, natūraliai ky
lantis klausimas - ar tik priešin
gumas pagonybei bei katecheti
niai sumetimai skatino krikščio
nis švęsti Kalėdas tada, kai Sau
lė vėl ima kilti dangumi, t.y.
jungti jas su nuolat besikarto
jančiu gamtos ciklu, pajungtu
visatos dėsniams?
Kaip minėjome, tikslios Jė
zaus gimimo dienos mes nežino
me, bet jos šventimas ne vien kul
tūriškai gali būti siejamas su kos
miniais įvykiais. Naujasis Tes
tamentas mums sako, kad Kristus
atpirko ne tik žmoniją, bet ir visą
kūriniją. Šventajame Rašte išga
nymo istorija visą laiką surišta su
kosminiais įvykiais. Evangelistas
Matas, pasakodamas apie Jėzaus
mirtį, mini žemės drebėjimą ir
aptemusią saulę. Naujajame
Testamente kiekvienas Dievo ap
sireiškimas gamtoje yra pajungtas
Dievo apsireiškimu per Kristaus
meilę. Kristus yra visos kūrinijos
centras.
Čia dera pacituoti šventąjį
Ambraziejų: Visai teisingai mes
vadiname šią Viešpaties gimimo
dieną “Naująja saule”, raginda
mi ir pagonis, ir žydus atpažinti
šioje dienoje Viešpaties apsireiš
kimą pasauliui. Gimstant Išgany
tojui, pradedamas ne tik mūsų iš
ganymas, bet ir Saulė suspindi iš
naujo. Jeigu Kristaus kančios
metu Saulė užtemo, tai jo gimi
mo metu ji turėjo spindėti kaip
niekad anksčiau.
(Šis straipsnis buvo paruoštas
Vatikano radijo darbuotojų, Red.)

ir pripažino. Giedrių šeima jau
nuo senų laikų principingai
praktikuodavo religiją. Tokia li
ko ir išeivijoje. O Benedikto
santuoka su krikščioniškai auk
lėta Dovile Mingėlaite tai dar
labiau sustiprino.
Benediktas paspaudė mag
netofono mygtuką.
- Aš buvau kareivis, staiga pasigirdo senelio balsas.
- Šenelis ! - šūktelėjo vai
kai, susižvalgė, dirstelėjo į ma
mytę, tartum klausdami, ar tai
tiesa? Mama linktelėjo galvą ir
apglobė prie jos besiglaudžian
čius vaikelius.
- Priklausiau lietuviškam
batalionui, - kalbėjo toliau se
nelis, - ir kovojau Rytų fronte.
Po aršių kautynių likę gyvi ir
nesužeisti ilsėjomės susispietę
seno ir apleisto dvaro daržinėje.
Sulindę kur kam patogiau ir šil
čiau sulaukėme tamsos. “Bičiu
li, laikas pakeisti sargybinį” išgirdau ramų vado balsą. Nie
ko nelaukęs išsiruošiau. Pravė
riau sunkias duris. Nakties vė
suma dvelktelėjo veidan. Pasi
nėriau tamson. Jau žinojau ke
lią į pamiškę, kur'buvo išstatyti
mūsų sargybiniai. Patvoriais,
paskui pagal seną braškantį kle
vą, tada siauru slėniu baidyda
mas koncertuojančius pievų žio
gelius. Einu, einu ir sustoju.
Gerai įsiklausau, ar nėra ko
nors aplink. Ir vėl žingsnis po
žingsnio. Slenku, dūsauju. Kaž
ko gaila, kažko labai trūksta...
Staiga tolumoje žybtelėjo švie
selė. Stabtelėjau, trakštelėjo
mano šautuvo užtaisas - pasi
ruošiau. Žybtelėjo antrą kartą.
Tyla. Tegirdėjau savo širdį tvinkt, tvinkt, tvinkt... Slenku
kaip įmanydamas tyliau, atkišęs
šautuvą, vis sustodamas, vis pa
siklausydamas. Nieko - nė men
kiausio šnabždesio aplink... Po
žingsnį, kitą - vis ton pusėn, kur
švieselės pasirodė. Staiga prieš
mane kažkokia išsiskėtusi pa
baisa. Dar žingsnį arčiau. Dar
vieną - ogi prieš akis aptriušusi
pašiūrė, kažkada pastatyta besi
ganantiems gyvuliams pavėsiauti ir atsigerti. Ir ta akimirka pa
sigirdo lyg kažkas sukrabždėjo,
sudejavo. Tvirtai spaudžiau ran
koje ginklą - pasiruošiau bet
kokiai staigmenai. Sėlinau ar
tyn. Jokio garso. Bet turi būti
ištirta, kas ten?.. Kišenine lem
pute švystelėjau pašiūrėn. O,
Viešpatie - kampe gulėjo kruvi
nas rusų kareivis.
“Nušauk mane” - sunkiai
iššvokštė sužeistasis. Ir tą baisią
akimirką, tikėsite ar ne, lyg kaž
kas dygte iš žemės išdygo ir
atsistojo šalia manęs. Jutau sto
vintį, bet jo nemačiau, tik girdė

Č. SENKEVIČIUS
jau aiškiai sakant: “Šauk, negai
lėk... To ruso draugai tavo brolį
nukankino, verkiančią motiną į
gyvulinius vagonus įgrūdo, tavo
tėvynę nutrypė, sugriovė gyveni
mą... Visus tokius reikia iššau
dyti”...
Nepažįstamasis staiga nuti
lo ir dingo. Kas jis? O rusas
drebančia ranka įspaudė žemėn
dar smilkstančią cigaretę (Ak,
tai jos uždegimas mane čia atve
dė!). Švaisčiausi lempute tai
šen, tai ten. Nieko daugiau ten
nebuvo. Tik jis, sužeistasis,
sprogusių granatų apdraskytas,
labai išsigandęs, jaunas gražaus
veido vaikinas.
“Nušauk, prašau” - dar
kartą dusdamas švokštė, - “į
nelais..vę...ne...noriu... ”
Nuleidau šautuvą. Begink
lių nešaudom. Bet kaip su ta
nelaisve?... Suglumęs stovėjau.
Staiga mintis (ne tiek galvon,
kiek širdin) - jis tavo artimas,
jis žmogus, jo laukia grįžtančio,
kažkur gyvena ir kitokie žmo
nės... Ir žinote, daug kuo rizi
kuodamas, gerų žmonių pade
damas aš jį išgelbėjau. Sakykite
jūs, ar gerai padariau? Bet man
keista - mes karą pralaimėjom,
bet aš visą likusį gyvenimą jau
čiau lyg būčiau kažką laimėjęs.
Vienas pats.
Vaikai ne viską suprato, ką
jų mylimas senelis sakė. Senelio
paliktų pasakojimų jie dar ne
sykį klausys. Juose jie kartu
gyvens dar ilgai, ilgai.
- Ruoškimės, - pasakė tėtis
išjungdamas magnetofoną, - lai
kas važiuoti Bernelių Mišių...

Kalėdų rytą visa šeima nu
važiavo į kapines padėti gėlių
ant senelio kapo. Jiems artinan
tis kažkas ant kapo raudonavo.
Priėję rado puokštę raudonų
rožių. Iš jų kyšojo daili kortelė.
Benediktas Giedrys ją ištraukė
ir suglumęs skaitė: “Ačiū už
gyvenimą, Andrius Fedorenko”.
- Tai jis! - šūktelėjo vyras.
- Iš kur? Kaip? Kodėl? - tai
klausimai, nepaleidę Giedrių šei
mos dar daugelį metų. Viena bu
vo aišku - gerų darbų gyvenimas
yra didelis, o pasaulis mažas.

- Labą rytą, - girdžiu balsą,
bet blakstienos lyg medumi su
teptos limpa ir jų praplėšti
negaliu...
- Autobusą pramiegosi, išgirstu nerimą mamos balse, ir
nori nenori turi praplėšti miegu
limpančias akis... Miegas sekio
ja iš paskos, kol neišeinam į
lauką.
Dar tamsu, tačiau sniego
baltumas prasimuša pro naktį.
- Nešalta, - sako tėtė. Niekada nešalta Kalėdų rytą.
Žinai kodėl?
- Kodėl? - klausiu ne dėl
to, kad man būtų įdomu, bet
kad nieko kito nebelieka.
- Saulė atsigrįžta, todėl... gaunu pirmą šios dienos pamo
ką... Paskiau, atsisukęs į mamą,
papriekaištauja:
- Išsikeltume į rajono cent
rą, nereikėtų bristi tokią ankšty
bę kažin kur, viskas būtų vietoje.
Į tą centrą mes retai nuva
žiuojam - tik tada, kai reikia ba
tų ar palto. Ten parduotuvės
didelės... Net didelė ligoninė
ten yra ir turgus...
Iki stotelės žygiuojame tik
su mama. Sniegas minkštas, ne
gurgžda, vėjas, pavargęs per
naktį, snaudžia kur nors po ber
žynu. Kartais pažeria saujelę
sniego po kojomis, ir balta ban
gelė apkabina iš veltinio pasiū
tus mūsų batus. Takelis nuveda
prie stotelės.
Tolumoje atšvyturiuoja ke
turios šviesos - autobusas. Sulipam į jį, pustuštį, ir pajudam
miestelio link. Aš ten kasdien
važinėju jau nuo rugsėjo, nes
ten mano mokykla. Bet taip
anksti - pirmąkart.
Autobusas sustoja miestelio
pakrašty, kur mes ir išlipame.
Kelyje, kuriuo einame, pėdsa
kus paliekame pirmosios. Tylu.
Šunys, pajutę žmogų, tingiai su
loja, pasigirsta iš būdos traukia
ma grandinė, dar keli am-am, ir
grandinė darda atgal...
Nuo miestelio centro pasu
kame dešinėn, ir mūsų kelias
susilieja su kitu, vedančiu prie
dviejų bažnyčios bokštų. Šituo
keliu praeita ne vieno žmogaus.
Netrukus stovime priešais var
tus.
- Mama, o jeigu kas nors
pamatys? - susirūpinu, nes mo
kytojų namas visai prie bažny
čios. Mums ne kartą buvo sa
kyta, kad ten eiti nevalia...
- Nepamatys, - pažada ma
ma ir nelabai tvirtai priduria: Visi dar miega...
- Ir ta su violetiniu kostiu
mu? - vėl klausiu.
- Visi miega. Juk dar labai
anksti... - girdžiu ramų balsą. Tik mes truputį vėluojam...
Nušluotais laiptukais užlipam prie durų. Mama, paėmusi
kertėn atremtą šluotą, nubrau
kia sniegą nuo mudviejų kojų,
tada paspaudžia žemyn didelę

lenktą rankeną, ir durys prasive
ria... Muzika... Garsi, didinga,
plaukianti per visą bažnyčios
erdvę. Viskas skamba džiaugs
mu, dideliu ir neapsakomu.
Žvakių šviesos šokinėja nuo
praeinančiųjų sujudinto oro ir
kvėpavimo, ir šventųjų paveiks
lai, statulos, Dievo Motina su
kūdikėliu ant rankų atgyja, pa
lubėje iškabinti eglių vainikai
ima judėti kartu su didingais
garsais ir kartu su visais mu
mis... O mūsų ne taip jau ma
žai... Ne visi miega šį ankstyvą
rytą...
Ir norisi bėgti į gatvę, šauk
ti, žadinti ir kviesti... Visas dar
tik kelių minčių patyrimas jau
nebetelpa širdy - kad taip bent
dalį jo galėtum kitam atiduoti...
Mama nuveda mane prie
altoriaus. Mažas kūdikėlis, Ma
rija ir Juozapas, ėdžios, pieme
nys, gyvulėliai. Aš žinau apie
tai, tik mačiusi niekad nebuvau.
- Šiąnakt gimė Kristus... sakau. Mama tik linkteli galva.
Prie manęs prieina Birutė iš
gretimo kaimo. Mes mokomės
toje pačioje klasėje. Džiaugs
mas vėl traukiasi į šalį. Tempiu
mamos ranką, prašau pasilenkti
ir kuždu į ausį:
- Ar ji niekam nepasakys?
- Nepasakys, juk ir ji čia
atėjo...
Maždaug po valandos išei
name į miestelio rytmetį. Žibu
riuoja langai, bet dar vis tiek
tamsu... O vargonai vis groja ir
groja... Ir nešuosi jų garsus kar
tu su savimi...
Mudviejų mamos turi sku
bėti atgal į stotelę: joms į darbą
reikia. O mes abidvi - mokyk
lon. Mama man įduoda kuprinę
su knygom, atsega ją ir įdeda
mažą baltą ryšulėlį, suvyniotą į
baltą popierių.
- Paduosi mokytojai, - pa
liepia. Linkteliu galvą. Dar
mums prisakoma nestovėti vie
noje vietoje, kol mokyklą atra
kins, kad šaltukas nosių nenu
gnybtų.
Prie mokyklos pasukame
šoninių durų link. Gal valytoja
ateis anksčiau ar virėja, tai ir
mus įleis. Ten jau stovi Saulius.
Jis - mūsų klasės linksmuolis ir
juokdarys, gyvenantis kaime, nu
sidriekusiame visai pagal mišką.
Kuprines atremiam į mo
kyklos sieną ir jau eisim gaudy
nių, kai netikėtai išgirstam gerai
mums pažįstamą balsą:
- Labas rytas. Tai geri ma
no mokinukai, taip anksti mo
kyklon ateina, - trepsendama
sniegą nuo kojų ir sukdama rak
tą duryse kalba mūsų mokytoja.
“Kad tik nepaklaustų, kodėl
mes taip anksti”, muša mintis
galvoje. Čiumpam kuprines ir
neriam rūbinėn. Ten paliekam
paltus ir batus, kojas apaunam
šlepetėm ir einam klasėn. Atro
do, kad mokytojai visai neįdomi
mūsų ankstumo priežastis. Ji
ant stalo pasideda sąsiuvinius,
surištus į atskirus pundelius.
Viename - mūsų skaičiavimas,
kitame - rašymas, trečiame kalendoriai su pažymėta kiek
vienos dienos oro temperatūra,
nupieštu debesėliu ar saulute ir
paminėtu mūsų tos dienos geru
darbeliu.
(Nukelta į 3-čią psl.)

Kalėdų šviesa
Artėja Kalėdos ir atneša šviesą,
Tikėjimą, meilę švelnumą ir tiesą.
Užžiebia širdyse gerumo ugnelę,
Mus veda už rankos šviesioji
žvaigždelė.

Ateikime, žmonės, prie žvakės
sušilkim,
Su Dievo pagalba į šviesą
pakilkim.
Pakvieskbn kiekvieną širdyje
nurimti,
Atleiskim už skausmą ir sutryptą
Viltį.
Apglėbkime žmones, širdim
išbučiuokim,
Gerumą, švelnumą visiems
dovanokim,
Užmirškime kerštą, piktumą ir blogį,
Te laimė aplanko kiekvieno pastogę.
Kalėdų žvaigždelė mums žėri ir
šviečia,
Malda ir tikėjimas protus apšviečia.
O žemė kaip nuotaka rūbą
pakeitus,
Skaisčiausią švelnumą mums
siunčia į veidus.
Vida Vosylienė,
LKRS narė
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Šviesa lietuje, amžinoji šviesa

KALĖDŲ DOVANOS

Poetė Judita Vaičiūnaitė ir jos kūrybinis palikimas įvertintas
Baltijos parlamentinės grupės premija
DALIA DUOBAITĖ

J. Vaičiūnaitė gimė 1937 m.
liepos 12 d. Kaune. Mirė 2001
m. vasario 12 d. Vilniuje. Jos
poezijoje ne tik šiedu miestai.
Joje - visa Lietuva - jos gamta,
istorija. Joje - visas pasaulis
(tiksliau, jo tragizmas), tasai
“kosmopolitinis” matmuo, tasai
savotiškas etinis universalumas.
Pagaliau jos poezijoje - ji pati,
trapi ir stipri moteris. “O mano
pačios autobiografija? Turbūt ji
eilėraščiuose, kiek pajėgiau tai
išreikšti, kiek pasidavė žodis”
(iš 1985 m. interviu).
Literatūrologai teigia: vis
kas, kas svarbu, yra tekste. Nie
kas iš šalies negali eilėraščio pa
remti. Nei biografija, nei auto
biografija. Kūryba ir yra auto
biografija, esminė jos dalis.
Gal ir taip. Ir vis tik gaila,
kad iki šiol nėra J. Vaičiūnaitės
biografijos, tiksliau, monografi
jos apie jos gyvenimą ir kūrybą.
Taip, taip - reikėtų ir apie gyve
nimą. Ir graudu, ir be galo džiu
gu, kad poetė suspėjo palikti
prisiminimų, labai meniškų,
1996 m. “Baltų lankų” leidyklos
išleistų mažute knygele Vaikys
tės veidrody, kuri sudaryta iš at
skirų skyrelių - tarsi atskirų gy
venimo epizodų. Viename iš jų
poetė prisimena savo gimtuo
sius namus Kaune, kur už dide
lių šviesių lankų žydėjo vešlūs
Gedimino gatvės kaštonai, jos
vaikystės medžiai. O saulėtame
salone, kur ją ir seserį, dar ma
žas, kalbino tėvo ir motinos
brangiausi pasaulyje balsai, vie
nas šalia kito kabojo du daili
ninko Stepono Varašiaus darbo
portretai - Juditos ir Dalios.
Gydytojo V. Vaičiūno ir medici
nos sesers Ados Selenytės duk
terų, žymaus tarpukario drama
turgo, poeto Petro Vaičiūno ir
kun. Juozo Vaičiūno dukterė
čių. Vėliau - poetės ir pianistės.
Šaltą, apšerkšnijusį 1955ųjų sausį Judita viena autobusu
grįžo iš Kauno į Vilnių, iš St.
Varašiaus 100-mečio jubilieji
nės kūrybos parodos. Vartė pa
rodos katalogą, kuriame tie du
jai brangūs portretai nebuvo
įrašyti. Sesuo jau buvo mirusi (ji
mirė labai jauna). Tie du Judi
tos ir Dalios vaikystės portretai
tapyti apie 1940-uosius metus.
Poetė rašo: “Visa tai gyva gal
tik mano atminty. Bet gal ne tik
mano. Kai buvau Amerikoj, labai
ligota Liūto Mockūno mama ligi
ašarų nustebino, pavadindama
mane vaikystės vardu - Dita ir
paklausdama, ar tebėra mano
didelis vaikystės portretas”.
Skyrelyje Evangelikų bažny
čia J. Vaičiūnaitė prisimena
kaip trise - ji, sesuo ir tėvelis

karo metais eidavo į evangelikų
reformatų pamaldas, kurios bu
vo laikomos baltabokštėje evan
gelikų liuteronų bažnyčioje ant
Nemuno kranto. Čia pat buvo ir
senoji Vytauto bažnyčia, tokia
didinga, tiltas ir gražus Alekso
to vaizdas. Pamaldos buvo lai
komos lietuviškai.
Poetė prisipažįsta: “O aš tu
rėjau ir kitą maldaknygę - ma
mos ir močiutės, su maldom
Marijai, su nuostabiom litani
jom. Vaikščiojau į Įgulos, Kar
melitų, Šv. Gertrūdos bažnyčias.
Lankiau tikybos pamokas. Ir kai
vėliau išgirdau apie hugenotus,
Baltramiejaus naktį, Vilniaus
religines skerdynes, mano širdis
to nesuprato. Tėvo ir mamos
Dievas man buvo tas pats”.
Į Vilnių Judita ir Dalia su
mama persikraustė, kai mirė tė
vas, kai Judita baigė vidurinę
mokyklą (tėvas mirė 1945 m.
greitąja džiova, Juditai tada bu
vo tik 8-eri). Dvejais metais vy
resnė Dalia, kai Judita baigė vi
durinę, jau mokėsi konservato
rijoje Vilniuje. Judita irgi ruošė
si Vilniun - į universitetą. Ma
ma nusprendė su jomis nesiskir
ti, ir jos paliko gimtuosius na
mus Kaune.
“Pirmas gyvas Vilniaus pa
veikslas man buvo Šventos Kot
rynos bažnyčios šventorius. Ža
liuojantis saulėtas skveras, įrė
mintas pajuodusiais griuvėsiais.
(...) Buvo 1948-ųjų vasara. Ma
mos atsiųsta iš Kauno svečia
vausi pas savo dėdę kunigą Juo
zą Vaičiūną, Vilniaus Domini
konų bažnyčios kleboną. (...)
Mano kasdieninis kelias vedė į
Kaštonų gatvę pas kitą dėdę rašytoją Petrą Vaičiūną. (...)
Abu dėdės mane myli, aš
juos irgi. Galbūt jie stengiasi pa
vaduoti mano mirusį tėvą, jų
jaunėlį brolį, o gal regi many jo
atspindį. (...) Kad nebūčiau va
sarą ‘be oro’ - nutarta manė pa
siųsti į sodelį prie Šv. Kotrynos.
Lyg per miglą, lyg auksą pro
dulkes prisimenu dar neuždary
tą paslaptingą baroko bažnyčią.
(...) Jaučiu tikrą palaimą. Myliu
sodelio gilumoj seną aptrupėju
sią apdaužytą liūto galvą su rū
dijančiu vamzdžiu nasruose, iš
kurių nebesrūva vanduo. Kaip
man tai sava! Juk gyvenu Kaune
irgi prie liūto galvos sienoj, prie
tokio pat sauso įkaitusio fonta
no. Kaip ilgisi gyvybės vandens
mano vaikiška siela.”
“Keistas likimo įnoris, - ra
šo toliau poetė, - apsigyvenau
(kai jau persikraustė gyventi į
Vilnių, - D.D.) netoli to paties
sodelio prie Šv. Kotrynos. Jau
daugiau kaip trisdešimt metų
kasdien pro jį vaikštau. (...) Ne

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ
MIELI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
ŠEIMOS NARIAI, BRANGUS TĖVYNĖS LIETUVOS
SESĖS IR BROLIAI
Tikiu - išauš graži diena,
Įkūnyta svajonė realybėj
Saulėtu veidu, atvira,
Darbais bešviečianti, didybe...
Aukštų idėjų ir aukų verta.

Tegu nebus ji pasaka be galo
Ir iškilminga muzika vargonų.
Ateis ramiai, kasdieniškai prie stalo, Mums reikalinga ir tikra, kaip duona.
(Janina Survilaitė-Vaitkevičienė)

Trisdešimties šešerių Kraštų Lietuvių Bendruomenėse
renkamės prie Kūčių stalo. Skambant varpams, mintyse lankom
artimuosius, maldose minim Lietuvą. Švenčiame Kalėdas!
Rūpestis ir lūkestis dažnai mus gaubia, susimąsčius apie
tautos nueitą kelią, šių dienų sumaištį ir neatspėjamą ateitį.
Gyvenimas kiekvienam skiria laiko ir erdvės. Mūsų valia pasirū
pinti, kuo ir kaip juos geriau užpildyti.
Sutikdami Naujuosius 2003 metus, linkime visiems taikos ir
ramybės, laimės ir džiaugsmo! Tikime, kad ateis pilnos gerumo ir
tiesos dienos!

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba
Vytautas Kamantas, Matas Stanevičius, Regina Kučienė, Milda
Lenkauskienė, Bronius Makauskas, kun. Edis Putrimas, Algis
Rugienius, Marytė Šmitienė, Gabrielius Žemkalnis, Laima Žliobienė

sykį balti lengvi Šv. Kotrynos
bokštai, regimi iš mano balko
no, atgijo eilėraščiuose.”
J. Vaičiūnaitės žingsniai pro
tą mylimą sodelį nutilo 2001-aisiais. O 2000 m. dar išėjo pasku
tinė, jai gyvai esant, knyga
(1998-2000 metų eilėraščiai) balta balta knyga, ir materialiai
(viršelis, užsklandos, fotografi
ja), ir dvasiškai. Ši knyga, pava
dinta Debesų arka gavo kolegų,
t.y. Lietuvos rašytojų sąjungos
premiją.
Bet gal ne tai svarbu. Svar
biausia, kad joje maksimaliai
ryškus pasaulio sakralumo mat
muo. Pirmajame knygos eilėraš
tyje - trys gulbės “virš pamario
baltų erškėtrožių plasnojančios
į kitą tūkstantmetį” (2000ieji...)
Antrasis eilėtaštis vadinasi
Kalėdinės giesmės. Jame “aidinga gotiška erdvė”, poetė krei
piasi tarsi pati į save: “jausi viltį
ir kartėlį, blyškių žiemos gėlių
padėsi po kojomis baltajai ma
donai - ji dar laukia”...
Trečiasis Debesų arkos eilė
raštis skirtas vienuolei Hildegardai: “iš viduramžių balsas...
vargonuojanti brangakmenių ir
žolynų žinovė... šviesioji abatė
prie žvakių liepsnos”...
Eilėraštyje Vaivorykštės žie
das nuskamba žodžiai:
Šviesa lietuje,
amžinoji vieša
iš anapus.

Paskutinysis knygos eilėraš
tis - Sniego gniūžtės, jo pabaiga:
sniego gniūžtės,
amžinybės sniego gniūžtės,
stulbinančios
baltumu, švara, skaisčiu,
plunksnas numetu,
pavidalą keičiu,
kol baltom lavinom
sniego bangos ūžtels
2002 m. rugsėjo 7 d. Lietu
vos radijo laidoje Kultūros sa
vaitė buvo kalbama apie iškilią
ir gražią šventę - Baltijos gru
puotės literatūrinės premijos
pirmosios laureatės, lietuvių po
etės Juditos Vaičiūnaitės rinkti
nės Žemės prisilietus pristatymą.
Ši rinktinė išėjo Latvijoje (ir
šventė įvyko Latvijoje). Tai dvi
kalbė poezijos rinktinė - tekstai
pateikti latvių ir lietuvių kal
bomis.
J. Vaičiūnaitės poezijos ver
tėjas į latvių kalbą - Margeris
Majevskis. Šventėje dalyvavo ir
Lietuvos prezidentas su žmona,
ir Latvijos prezidentė V.V.
Freiberga.
Paminėta, jog jau išleisti
latviškai-lietuviškai ir kun. Jasėno prisiminimai. Tarsi pradėjusi
pildytis latvių kultūros milžino
Janio Rainio, ypatingai propa
gavusio latvių ir lietuvių vieny
bės idėją, svajonė leisti gerus
leidinius latvių ir lietuvių kalbo
mis (t.y. dvikalbius).
Simboliška, kad poetės J.
Vaičiūnaitės mama Ada Seleny
te gimusi Rygoje. Jos tėvų (poe
tės senelių iš mamos pusės) gy
venimo keliai labai vingiuoti.
Bandyta išplaukti net į Ameri
ką, bet iš tėvo kišenės pavogė
“šipkartę” ir pinigus. Į Lietuvą
jie sugrįžo iš Rusijos 1921 me
tais, kai Adai jau buvo 12-ka. Iš
profesijos medicinos sesuo, dir
busi Vilkaviškio ir Kauno ligo
ninėse, ji buvo kūrybinga, jau
nystėje grojo gitara, tapė akva
reles, buvo gabi randkarbiams.
Jos dukros - Dalia - pianistė,
Judita - poetė, vaikaitės - Vega
(Dalios duktė) ir Ūla (Juditos
duktė) - dailininkės.
Pabaigai norėtųsi pacituoti
J. Vaičiūnaitės žodžius, skirtus
motinai (iš 1973 m. parašyto ei
lėraščio):
Siuvamosios mašinos garsas
auksinis lyg šiugždančių klevo lapų.
Spindi mirusios motinos
antpirštis
stalčiaus dugne pro dulkes ir
lietų...
Ar mylėsiu kaip drėgnas vaiko
akis,
Kaip eilėraščių sielą, kaip
Lietuvą?
Ar pramušiu tylėjimo akliną
mūrą?
Langu, į rūką atlapu,
tykiai srūva įkypas ruožas šviesos
ir vijokliai, ir motinos balsas...

Kerštą pakeitęs į meilę
A. a. kun. Alfonsą Lipniuną prisiminus
PILYPAS NARUTIS

Pirmoji knyga apie kun. Al
fonsą Lipniūną išleista 1985 me
tais. Ji buvo suredaguota mokyt.
Stasės Petersonienės. 2002 me
tais pasirodė antroji knyga apie
jį lenkų kalba. Jos pasirodymą
lėmė Lenkijos ryžtas pažymėti
50 metų sukaktį nuo karo pra
džios ir pagerbti nacių nukan
kintuosius lenkus 108 kunigus.
Prie jų buvo pridėtas ir kun.
Alfonsas Lipniūnas, nukankin
tas Stutthofo kacete. Lenkijos
surengtame iškilmingame 2001
m. gegužės 5 d. Stutthofe ir ki
tuose kacetuose nukankintųjų
minėjime, kur suplaukė minios
žmonių, ir ant Stutthofo krema
toriume sudegintų kalinių pele
nų kalno buvo pastatytas alto
rius: atlaikytos iškilmingos pa
maldos Dancigo metropolito
arkivyskupo Tadeusz Goclowski
(asistavo Elbingo vyskupas An
drzej Slivinski), kuris savo pa
moksle minėdamas nukankintus
108 lenkus kunigus pridėjo ir
kun. Alfonsą Lipniūną. Be to,
buvo surengta puiki dokumenti
nė paroda apie Stutthofo kacetą. Tame minėjime dalyvavę lie
tuviai aplankė valstybinio mu
ziejaus direktorę Elzbietą Grot,
padėkojo jai už puikų minėjimą
ir dokumentinę parodą, kurioje
nukankintieji lietuviai buvo la
bai vaizdžiai parodyti. Elzbieta
Grot tada priminė, kad vietiniai
lenkai Pucke, kur kun. Alf. Lip
niūnas buvo palaidotas, mel
džiasi į kun. Alfonsą Lipniūną
kaip į kankinį ir pasiūlė išleisti
knygelę apie kun. Alf. Lipniūną.
Ji sutiko talkinti. Tą E. Grot pa
sisiūlymą nutarėme panaudoti.
Iniciatyvos ėmėsi Mykolas
Pečeliūnas, Lietuvos įkaitų gru
pėje kartu kalėjęs su kun. Al
fonsu Lipniūnu ir jį palaidojęs
Pucko kapinėse. Elzbietos Grot
pagalbos dėka štai išleista lenkų
kalba pirmoji knyga apie kun.
Alfonsą Lipniūną.
Stiprus ramstis buvo prel.
Juozapas Antanavičius, Panevė
žio katedros klebonas. Jis, vyk
dydamas vysk. Paltaroko valią,
pagal kurią kun. Alfonso Lipniūno palaikai buvo perkelti iš Puc
ko kapinių į Panevėžio katedros
šventorių, stipriai prisidėjo prie
4M^b,
four seasons
tW7rln\. REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, perkant
ar tik dėl informacijos
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes
Wasagos, Stayncrio ir
Coilingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Ksiądz Alfonsas Lipniūnas
w relacjach i wspomnieniach
więžni6w obožu KL Stutthof

Knygelės lenkų kalba apie kun.
Alfonsą Lipniūną viršelis
W

'Sjfa

šios knygelės išleidimo.
Įsijungė ir Dancige gyve
nanti lietuvė Romualda Gasparaitytė - talkino lietuvių-lenkų
kalbos vertimuose.
Dabar pasirodžiusi knyga
lenkų kalba apie kun. Alfonsą
Lipniūną yra labai gražus tęsi
nys pirmosios knygos, kurią su
redagavo mokyt. St. Petersonie
nė. Pirmojoje knygoje yra pui
kiai išryškinta kun. Alf. Lipniūno veikla Lietuvoje - jaunimo
apaštalo. Dabartinėje antrojoje
knygoje lenkų kalba išryškintas
kun. Alfonso Lipniūno golgotos
kelias, kai naciai jį paėmė į
Stutthofo kacetą kaip vieną iš
Lietuvos įkaitų visai Lietuvai
kovojant prieš nacius ir nukan
kino. Prisimename, kai naciai
norėjo Lietuvos jaunimą mobili
zuoti ir tai nepasisekė. Naciai
keršijo Lietuvai. Kun. Alfonsas
Lipniūnas yra nacių keršto Lie
tuvai viena iš aukų.
Dieviškoji žvaigždė spin
dėjo kun. Alfonso asmenyje
100,000 nukankintų kalinių ma
sėje, ant kurių krematoriume
sudegintų pelenų kalno pastaty
tame altoriuje dabar buvo auko
jamos šv. Mišios. Jos man pri
minė kun. Alfonso Lipniūno (ir
kun. St. Ylos) šv. Mišias slap
toje, šluotų ir šiukšlių kajutėje,
ir po to degtukų dėžutėse Ko
munija buvo išnešiojama kali
niams į barakus.
Knyga lenkų kalboje Kunigas Alfonsas Lipniūnas Stutthofo
KL. kalinių prisiminimuose ir
mintyse. Sudaryta prel. Juozapo
Antanavičiaus, Romualdos Gasparaitytės ir Elzbietos Grot. De
dikuota kunigui Alfonsui Lipniūnui 97-tuose nuo gimimo
metuose ir 57-tuosiuose mirties
metinėse. Gdynia, 2002.

(Atkelta iš 2-ro psl.)
- Paskaitykit, - ištaria mo
kytoja, mums paduodama po
knygelę.
Aš atsimenu apie mamos
įduotą ryšuliuką, ištraukiu jį iš
kuprinės, prieinu prie mokyto
jos ir padedu ant stalo. Moky
tojos stalas - tokia jau vieta. Čia
per pertraukas atsiranda tai
obuolys, tai saldainis, tai ban
delė: mes kažkodėl labai nori
me pasidalinti viskuo su savo
mokytoja. Tik priežastis dar
neįvardinta ir gal nesuprasta
mažomis galvelėmis.
- Mama liepė jums per
duoti, - sakau.
Mūsų baltaplaukė mokytoja
įdėmiai pasižiūri į mane, pas
kiau nusišypso dangaus akimis
ir visu šviesiu veidu... Ji mums
tiktų į močiutes...
Mes su Birute sulendam į
knygas. Net nepamatom, kai
mokytoja išeina, tik išvystam ją
atvedant du kitos klasės moki
nius. Ir jiems paduoda po kny
gą, liepdama skaityti, kol jų mo
kytoja ateis. Jie metais už mus
vyresni ir mokosi šalia. Sauliui
liepia atsisėsti prie manęs.
Saulius gi ištraukia popieri
nį maišelį ir lyg niekur nieko
paberia mokytojai ant stalo...
aguonaičių. Taip ir paberia tiesiai ant stalo. Mokytoja žvel
gia į jį tokiu pat šviesiu veidu,
laikydama mūsų sąsiuvinių
pluoštą... Vėl užgroja kalėdiniai
vargonai ir grąžina mane į ką tik
išgyventą džiaugsmą, kurį su
savimi neščiausi ir neščiausi...
Durys tą akimirką prasive
ria, ir į klasę įeina violetinis
kostiumėlis... Vargonai nuty
la... Mūsų sąsiuviniai pabyra iš
mokytojos rankų ir netvarkingai
sukrenta ant stalo. Violetinio
kostiumėlio rankoje lapas po
pieriaus. Vėl ką nors tikrins ir
klausinės. Mokytojai pasakė,
kad ji nori pasikalbėti su vai
kais, kurie anksti atėjo, nes “juk
žinote, kokia šiandien diena”.
Mokytoja pasilenkia prie jos ir
kažką tyliai aiškina. Paskiau
parodo į du kitos klasės moki
nius ir vėl aiškina. Pamatau ran
ką su lapu, ištiestą į mane, ir
išgirstu klausimą:
- Ir šita turi mokytis
skaityti?
Maždaug prieš pusantro
mėnesio tas pats violetinis kos
tiumėlis buvo mūsų skaitymo
pamokoje. Klausėsi, ką mes
mokam. Kai aš baigiau skaityti
apie lokį ir du draugus, ji ištarė:
“Sėsk, penki, vietom šeši”. Ne
žinojau, ką reiškia šeši, nes
geriausias man žinomas pažy
mys tada buvo penketas, bet aš
supratau, kad violetiniam kos
tiumėliui mano skaitymas pati
ko. Po to ji kalbėjo apie revoliu
ciją, apie vadą, pro langą rodė
ranka į laukus, sakė, kad jie mū
sų visų, ir, padėkojusi mokytojai
už gerą darbą, išėjo.
- Ne, ji man padės kitus
mokyti, - paaiškino mokytoja.

- Nauji mokymo būdai, la
bai gerai, - ne visai įtikinto
žmogaus balsu ištaria kostiumė
lis, bet vis dėlto pasisuka durų
link...
Iš
džiaugsmo
šokinėjo
aguonaičiai, pasislėpę po pabi
rusiais sąsiuviniais, ir liūdnai

Mons. Juozapas Antanavičius,
Romualda Gasparaitytė, Elzbieta
Grot, KSIĄDZ ALFONSAS LIP
NIŪNAS W RELACJACH I
WSPOMNIENIACH WIĘZNIOW
OBOZU KL STUTTHOF. Tluma-

czenie Ramunė Ordo. Gdynia 2002.
Tai vertimas į lenkų kalbą leidinio
Kunigas Alfonsas Lipniūnas, Vil
nius, 1955. Lenkiškąjį vertimą at
siuntė paminėti TŽ Pilypas Narutis,
buvęs Stutthofo kalinys.
Julius Sasnauskas, OFM,
BERNARDINŲ DIENORAŠČIAI:

Trumpi pamokslai,

pasižymintys

Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.
Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428
Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

Tautos fondas Kanadoje,
1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6
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- Ir nereikia mums to mies
to... - mama perbraukia ranka
per knygą, lyg man galvą glos
tytų. Tėtė pirmąkart jai ne
prieštarauja.
Mama vėl ima į rankas mez
ginį: dabar raštuoja pirštines
sesei.
- Mokytoja atėjo mokyklon,
mūvėdama naujomis pirštinė
mis. Jos žalios, su raudonom ir
geltonom tulpytėm, - atsimenu
pamiršusi pasakyti naujieną ir
įsivaizduoju žiūrinti į mamą
taip, kaip ji ką tik žiūrėjo į tėtę:
mėginu jų kalba pasakyti, kad
aš žinau, kas buvo suvyniota
baltame popieriuje, kurį ji liepė
įduoti mokytojai. Bet jie turbūt
nesupranta, gal net ir nemato.
Mama žiūri į tėtę. Akys skelbia
laimėjimą, apsisprendimą, ir
dar kažin ką labai stipraus ir ne
taip dažnai matomo jos veide.
- Į miestą mes tikrai nesikelsim, - dabar jau ne pasako,
bet kirviu nukerta.
Mano galvelė negali sudėti
knygos, miesto ir pirštinių į vie
ną krūvą. Jei ir klausiu, niekas
nepaaiškins. “Kai užaugsi, tada
suprasi”, - toks būna vienintelis
atsakymas į visus panašius klau
simus. Tikriausiai visa kalba ei
na apie aveles, kurių mieste ne
bus kur pririšti. Be avelių nebus
vilnų - iš ko mama prištines
megs?...
Jaunylė sesuo, subarusi
Rainiuką, kuris letenėle mėgina
siekti ant eglutės kabantį žais
liuką, užsiropščia ant kėdės. Ji ištikimiausia mano skaitymo
klausytoja. Kartais stringantis ar
netaisyklingai ištartas mano žo
dis jos visai nebaugina, ir nu
keliaujam abi į seną mišką, kur
gyvena Rudnosių šeimyna... Ir
smagu, ir linksma, ir visai nesi
nori užaugti...

Atsiųsta paminėti

TAUTOS FONDĄ KANADOJE

Angelę Šalvaitytę, B.A.,

- Nemunėlis, - sudedu rai
des j žodį. Visai nepanašu į tai,
ką išgirdau iš tėtės. Negi knyga
meluotų?... Tėtis, aišku, kažką
supainiojo. Aš pakartoju pavar
dė, tėtis papurto galvą ir žiojasi
kažką aiškinti, o mama jį nu
traukia:
- Žinoma, kad Nemunėlis,
- ir žiūri į tėtę taip, tarsi kalbėtų
ne tik lūpomis, bet ir akimis. Aš
tokį keistą jų bendravimą paste
bėjau ar tik ne vasaros pabai
goje... Žinau, kad jie taip kalba,
tik nežinau, ką...

tNsJb.

AUKOKIME LIETUVAI per

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai įums patarnaus.

žiūrėjo pro langą revoliucijos
vadas, pakabintas virš lentos...
Vėl užgrojo vargonai, o ten,
kur turėtų būti širdis, vėl dai
nuoja džiaugsmas...
*
Kitą dieną man buvo leista
parsinešti namo knygą apie
meškiuką Rudnosiuką. Vakar ją
skaitė Birutė. Tai mokytojos
knygos. Ji visiems mums liepia
jas neštis namo. Kitą dieną vėl
grąžini mokytojai. Ir pamėgink
neperskaityti! Pasikvies prie sta
liuko ir paklaus: “Apie ką šita
knyga? O šita?”
Tėtė, pamatęs knygą, pa
klausė, ar žinau, kas ją parašė.
Gūžteliu pečiais. Aš tokia, ma
tai, ir skaitytoja, niekad net ne
žiūriu, kas ant viršelio parašyta.
Kol susizgribau ten pažvelgti, tė
tė nesulaukdamas pats pasakė:
- Brazdžionis. Jis gi čia pat,
gretimam kaime, gimęs...

savo originalumu. Surinko ir užrašė
Elvyra Kučinskaitė. Išleido “Aidai”
(Tilto g. 8-3, Vilnius 2001). Vilnius,
2002 m., 389 psl. Autorius pabaigos
žodyje rašo: “Atsiprašau už šią kny
gelę, nes jos paprasčiausiai neturėtų būti”.
MITTEILUNGEN AUS BALTISCHEM LEBEN, nr. 4 (200),

2002, lapkritis, 32 psl. žurnalas vo
kiečių kalba, skirtas baltiečiams.
Red. dr. Olgred Aule, Klingenteichstrasse 6 B, 69117 Heidelberg,
Germany.
Antanas Ruškys, ENDRIEJA
VO ŽEMĖ - KANČIŲ IR VILTIES
ISTORIJA. Redaktorius - Jonas

Vabuolas. Viršelio dailininkas Marius Zavadskis. Išleido Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga. Tiražas - 1000 egz. (Gaunama
adresu: Jonas Vainius 2711 35
Street, Oak Brook, IL, 60523,
USA). Kaunas, 2002 m., 271 psl.
Šis leidinys susilaukė jau gero įver
tinimo laikraščiuose XX amžius
(Kazimieras Kryževičius), Valstie
čių laikraštis (Valdas Sasnauskas),
Banga (Aldona Vareikienė).

4 psl.«Tėviškės žiburiai»2002.XII.17»Nr. 51-52(2754-2755)

Yra kuo ir pasidžiaugti

® LAISVOJE TEVYffiE

Politinis Lietuvos laimėjimas tarptautinėje plotmėje
POVILAS ŽUMBAKIS

Po 12-os naujai atkurtos ne
priklausomybės metų Lietuva
dar kartą gali pasidžiaugti naujuistoriniu laimėjimu - Šiaurės
Atlanto sąjungos (NATO) kvie
timu į šią demokratinių šalių
karinių pajėgų šeimą. Lietuva
šio tikslo siekė jau daug metų.
Kvietimas įstoti į ŠAS yra dide
lis Lietuvos diplomatinis laimė
jimas.
ŠAS šalių susitikimas vyko
Prahoje. Pakeliui į Prahą ir iš
jos Amerikos prezidentas Geor
ge W. Bush aplankė eilę kraštų.
Iš Prahos jis nuskubėjo į S. Pe
terburgą, norėdamas nuraminti
bičiulį V. Putin ir užtikrinti jam,
jog ŠAS plėtra nėra nukreipta
prieš Rusiją. Po vizito Rusijoje
prezidentas aplankė Vilnių, kur
susitiko su trijų Baltijos šalių
prezidentais. Lietuvos aplanky
mas taip pat buvo istorinis mo
mentas, nes nei vienas JAV pre
zidentas prieš tai nėra to pa
daręs.
Šis JAV prezidento apsilan
kymas turi panašią svarbą, kaip
ir istorinė Popiežiaus viešnagė
mūsų šalyje. Tačiau paanaliza
vus giliau, pastarasis vizitas turi
didesnę prasmę. Popiežiaus ap
silankymas Kryžių kalne mūsų
istorijoje išliks kaip labai svar
bus momentas. Prieš tai nė vie
nas popiežius nebuvo apsilan
kęs Lietuvoje per 2000 metų!
Be to, Popiežiaus apsilankymas
Lietuvoje buvo ilgesnis, gilesnio
pobūdžio. Bet kad ir trumpas
apsilankymas prezidento mūsų
istorijoje liks kaip svarbus sim
bolinis momentas Lietuvai žen
giant atgal į Vakarus.
Pirmieji politiniai žingsniai
1994-iais metais prezidentas
A. Brazauskas viešu laišku krei
pėsi į ŠAS sekretoriatą, pareikš

damas Lietuvos pageidavimą
įstoti į ŠAS. A. Brazauskas - se
nas vilkas Maskvos politikoje bene geriausiai suprato esamą
situaciją.
Prieš prezidentinius 1997ųjų metų rinkimus V. Adamkus
buvo abejingas - jis buvo už ir
prieš stojimą ptą'*otganlžątiją.
“Aš noriu labai aiškiai pabrėžti,
kad visos pastangos galvotrūk
čiais dabar veržtis į NATO, yra
nereikalingas jėgų eikvojimas...
Mums dar reikia labai daug at
likti... pažvelgus į Lietuvos ka
riuomenę, nelieka abejonės,
kad jai daug ko trūksta”. V.
Adamkus svarstė, ar nebūtų
naudingiau įstoti į kokią neutra
lesnę Šiaurės kraštų sąjungą.

Trys Amerikos lietuviai ka
rininkai daug laiko paskyrė Lie
tuvos gynybos klausimams, ašt
riai reagavo į Valdo Adamkaus
kalbą, pasakytą moksleiviams.
Toje kalboje politikas-biurokratas išreiškė savo nuomonę, kad
Lietuva neturėtų stoti į ŠAS.
Karininkai pareiškė savo nuo
monę viešu atsišaukimu, kurį
baigė Napoleono Bonaparte žo
džiais: “Tauta, kuri nenori mai
tinti savo kariuomenės, maitins
svetimas”. Viešas pareiškimas:
“Į NATO ar Šiaurės bloką?”,
1997 m. sausio 21 d. Pasirašė:
pik. A. Garsys, R. Kilikauskas,
J. Kronkaitis.
A. Paulauskas buvo už stoji
mą į ŠAS, bet stengėsi susilp
ninti kariuomenę. Jis žinojo,
kad tai pakenktų įstojimui. Net
gi po prezidentinių rinkimų A.
Paulauskas stengėsi prislopinti
Lietuvos kariuomenę. Jis įtaigo
jo rinkėjus, kad kariuomenė ne
turėtų būti finansuojama iš biu
džeto (kaip kad daroma visur),
o dalinai iš privatizacijos (tuš
čio) fondo... Nepasisekė.
Laikui bėgant ir Lietuvos
žmonių nusiteikimui aiškėjant,
V. Adamkus tapo entuziastas
Lietuvos įstojimui į ŠAS. Kiti,
kurie buvo prieš Lietuvos stoji
mą į ŠAS liko ir toliau tokie bet jie yra mažuma Lietuvoje.
R. Pavilionis ir Ko. liks ir toliau
nusistatę prieš Lietuvos linkmę
į Vakarus, bet nemanau, kad jų
balso klausys tauta.
Laimėjimas didelių pastangų
dėka
Šį kartą laimėjo tie, kurie

atsidavę dirbo Lietuvos narystei
ŠAS. Vytauto Landsbergio bal
sas buvo pats svarbiausias. New
York Times pavadino jį Lietuvos
nepriklausomybės tėvu, kietai
besilaikančiu savo nuomonės,
kad Lietuvai yra pavojus iš Rytų
ir įstojimas į ŠAS garantuotų
saugumą. Taip pat buvo įvertin
tos gen. Jono Kronkaičio pa
stangos, atstatant Lietuvos ka
riuomenę.
Kai Lietuva buvo pakviesta
į ŠAS, kraštas reagavo į tai be
veik vienirigai. Už lai turėtume
būti dėkingi tiems, kurie jau 12
metų bando pasukti kraštą Va
karų linkme.
Užtruks nemažai laiko, kol
įvertinsime istorinę prasmę. Iš
kilmių nuotaikos ir aprašymai,
ypač foto montažai, dar neat
skleidžia visos esmės ir neišgvil
dena gilesnių, svarbių įsiparei
gojimų bei ateities užduočių.
Tai bus ateities studijų temos
bei svarstymai.

Vilniuje š.m. lapkričio mėn. vykusioje JAV-LB ir Lietuvos seimo komisuos sesijoje dalyvavo KLB pirm. Rūta
Žilinskienė (dešinėje). Užjos - komisijos kopirm. Liuda Rugienienė
Nuotr. Ž. Bieliausko

ŠAS tebėra tokia pat?

ŠAS įsteigimo tikslas buvo
labai aiškus: apginti Vakarų Eu
ropą nuo Sovietų Sąjungos bei
jos kontrolėje esančių Varšuvos
pakto valstybių. Tai nebuvo po
litinė ar diplomatinė organizaci
ja. Tai nebuvo debatų ar biuro
kratų klubas. Karinės Vakarų
jėgos buvo suburtos prieš sovie
tinę jėgą - Raudonąją armiją
bei jos kolaborantus.
Sovietų Sąjungai sugriuvus,
pagrindinis ŠAS tikslas prarado
prasmę. Pavojus iš Rusijos tapo
akademiniu klausimu. Didžiųjų
karinių pajėgų išlaikymas pra
dėjo atrodyti kaip turto eikvoji
mas. Be to, daug patraukliau ir
konkrečiau atrodė masinių Ru
sijos žemės turtų ir komercijos
išnaudojimas. Tad Vakarų Eu
ropos kraštai pamiršo savo kari
nius uždavinius ir su investici
jom nuskubėjo į Maskvą.
Amerika bandė spausti ŠAS
valstybes, kad jos išlaikytų savo
karines pajėgas. Tačiau... socialistiškai nusiteikusios valdžios
Europoje savo pažadų nebesi
laikė. Gal aiškiausiai Europos
ŠAS narių nepasiruošimas ir
silpnybė pasirodė, kai pačioje
Europoje -buvusioje Jugoslavi
joje ir Bosnijoje - europiečiai
buVo bejėgiai prieš palyginti
silpną priešą. Tuomet, kai jau
buvo visai blogai, europiečiai
(kaip ir per Pirmąjį bei Antrąjį
pasaulinius karus), parodė savo
priklausomybę dėdei Šamui iš
užjūrio.
V. Putin’o valdžia į ŠAS
žiūrėjo blaiviau. V. Putin - se
nas KGB pareigūnas - suprato,
jog Rusija jokiu būdu negali
stoti prieš šią didžiulę organiza

ciją. Rusija negali susitvarkyti
savo krašte, o ką dar galvoti
apie pasipriešinimą tai didžiulei
organizacijai.
V. Putin pasirinko dvigubą
žaidimą su vakarais. Oficialiai
paskelbė, jog yra prieš ŠAS
plėtrą į “buvusius komunisti
nius” kraštus, tačiau, matyda
mas savo bejėgiškumą ir žinoda
mas amerikiečių imlumą, užku
lisiuose reikalavo nuolaidų iš
ŠAS. Taip jis tapo neoficialiu,
bet svarbiausiu nariu, kurio
ŠAS privalo atsiklausti prieš da
rydama beveik visus sprendimus
(nors oficialiai, veto teisių netu
ri). Po Rugsėjo 11-sios V. Putin
tapo ypatingai geru JAV prezi
dento G. W. Bush bičiuliu. Ne
besigirdi kalbų iš Amerikos apie
rusų genocidą Čečėnijoje. Ne
besigirdi kritikos apie Rusijos
vidaus problemas. Neberūpi ru
sų mafija nei mažumų, nei reli
gijų diskriminacija, nei kitos
rimtos problemos. Rusija tapo
Amerikos partneriu prieš tero
rizmą... Tačiau valdžių teroriz
mai į tą kategoriją kažkodėl ne
telpa.
Gavęs diplomatinių, ekono
minių ir kitų lengvatų iš Vaka
rų, Rusijos prezidento pasišiaušimas prieš ŠA$ plėtrą pradėjo
atslūgti.
Rusijos strategija
Ko negalima kaimyninėje
šalyje, pasiekti karine jėga šiuo
metu, galima pasiekti ekonomi
nės okupacijos keliu. O tai Lie
tuvoje jau labai aiškiai matosi.
Jeigu ŠAS negalima įveikti
jėga, ją galima pakeisti iš vi
daus. Taip galima įveikti ŠAS
be šarvuočių ar ginklų. Rusų

visus lietuvius plačiame
pasaulyje su
ŠV. KALĖDOMIS ir
NA UJAISIAIS METAIS!

diplomatija tai bando įvairiau
siais būdais. Bet gudrumo esmė
yra ta, kad ŠAS pakeistų savo
kailį: iš karinės organizacijos
pereitų į politinę. Su tokia poli
tine organizacija rusai tikrai
mokės susitvarkyti.
Prezidento G. W. Bush ke
lionė iš dalies turėtų patenkinti
V. Putin’ą. Pirmiausiai JAV
prezidentas bandė pakeisti ŠAS
kryptį: iš gynybinės organizaci
jos šis vienetas turėtų tapti ag
resyviu kovotoju prieš tarptauti
nį terorizmą (tik ne valstybių te
rorizmą, nebent tik išskyrus Ira
ką). Ši nauja kryptis V. Putin’ui
yra visai priimtina.
Jei SAS taps politine orga
nizacija (o ta kryptimi jau aiš
kiai
slenkama),
Lietuvos
džiaugsmas gali būti daug trum
pesnis, nei mes norėtume. Dau
giau kaip prieš 80 metų lietuviai
taip pat džiūgavo, kai preziden
tas Wilson bandė įsteigti “Lea
gue of Nations...” Tai buvo pa
našus bandymas sukurti politinį
tarptautinį vienetą. Lietuva į tai
dėjo daug vilčių... Tačiau pa
matėme, jog mūsų viltys Antro
jo pasaulinio karo metu buvo
klaidingos...
Vis dėlto šiandieną galime
džiaugtis ir dėkoti Dievui, kad
Lietuva tiek pasiekė. Bet priva
lome budėti! Svetimi negelbės
Lietuvos nuo priešų - nei vi
daus, nei užsienio. Tai pareiga,
kurią turi atlikti pati tauta, net
ir po įstojimo į ŠAS ir net Euro
pos sąjungą.

ELTOS/LGTIC žiniomis, lap
kričio 25 d. buvo paminėtas eko
nomisto, Kovo 1-osios Akto sig
nataro profesoriaus Kazimiero
Antanavičiaus 65 metų gimimo
sukaktis. Ant jo kapo buvo padė
ta gėlių, Lietuvos mokslų akade
mijos bibliotekoje atidaryta paro
da Jį pažinojo visa Lietuva. Ten
buvo rodomi jo mokslo darbai,
straipsniai spaudoje, įvairūs do
kumentai, nuotraukos ir kita me
džiaga. Ji surinkta iš seimo ir Lie
tuvos valstybės archyvų, Ekono
mikos instituto ir Vilniaus Gedi
mino technikos universiteto, kur
jis ilgus metus dirbo. Parodoje
buvo dalis knygų iš asmeninės
profesoriaus bibliotekos, padova
notų Mokslų akademijos bibliote
kai. Ilgamečiam dėstytojui K. An
tanavičiui Gedimino technikos
universitete buvo skirta konferen
cija Verslas vadyba ir studijos
2002. Jo atminimas buvo pagerb
tas seimo visuotiniame posėdyje
lapkričio 28 d., atidaryta paroda
seime.
BENDRAS DARBAS
KALVARIJOJE

Nuo lapkričio 27 d. Kalvarijos-Budzisko pasienio kontrolės
punkte prasidėjo bendras Lietu
vos ir Lenkijos pasieniečių bei
muitininkų darbas, praneša EL
TA. Išvykstančius iš Lietuvos
Lenkijos pusėje ir atvykstančius iš
Lenkijos Lietuvos pusėje asme
nis, lengvuosius automobilius ir
autobusus tikrins visos abiejų
kraštų tarnybos. Bendra tvarka
parengta vadovaujantis Lietuvos
ir Lenkijos vyriausybių sutartimi,
kuri įsigaliojo š.m. rugpjūčio 8 d.
“Dėl bendradarbiavimo, atliekant
asmenų, prekių ir transporto
priemonių, vykstančių per Lietu
vos ir Lenkijos valstybių sieną
keliais ir geležinkeliais, kontro
lę”. Šia nauja tvarka siekiama su
mažinti transporto eiles prie šio
punkto ir sudaryti galimybes ve
žėjams greičiau kirsti Lietuvos ir
Lenkijos sieną, padidinti punkto
pralaidumą. Dėl krovininių auto
mobilių tikrinimo sąlygos dar nė
ra sudarytos, tikimasi pradėti
2003 m., papildomai investavus
1.5 mln. litų.

Qv. (Kalėdų ir
oyaujų 2003 metų

visus lietuvius plačiame pasaulyje.

ristaus gimimo šventė

tejungia mus visus, skleisdama
taiką ir ramybę mūsų širdyse.

SVEIKINA

KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS

visus šokėjus, mokytojus, meninius lietuvių vienetus,
organizacijas, rėmėjus, plačiąją lietuvių visuomenę

IŠVEŽA PESTICIDUS

Vokietijos pavojingų atlieką
deginimo įmonė AVG laimėjo
Aplinkos ministerijos liepos mė
nesį paskelbtą tarptautinį kon
kursą seniems pesticidams išga
benti iš Lietuvos ir sunaikinti. Ja
me dalyvavo Belgijos, Olandijos,
Didžiosios Britanijos bei Vokieti
jos įmonės ir Lietuvos chemijos
institutas, rašo ELTA/LGTIC.
AVG pasiūlė pigiausią priimtiną
būdą pesticidus išvežti, turi dau
giau kaip 30 metų atliekų tvarky
mo patirtį. Šiais metais bus išvež
ta 100 tonų senų pesticidų iš Tau
ragės rajono, kur jų laikymo sąly
gos yra vienos prasčiausių. Iš viso
vokiečiai išgabens apie 2000 tonų
senų pesticidų - buvusių tarybi
nių ūkių bei kolūkių palikimas,
keliantis grėsmę aplinkai ir žmo
nių sveikatai, saugomas 150 san
dėlių, išsibarsčiusių po visą
kraštą.
DIDELĖ ALAUS PAKLAUSA

meninius lietuvių vienetus bei

TORONTO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Lietuvos verslininkai išrinko
2002 m. iškiliausius ir sėkmin
giausius savo atstovus, skelbia
BNS/LGTIC. Geriausius įvertini
mus
užsitarnavo
bendrovės
“Hanner” valdybos pirmininkas
Arvydas Avulis, alaus daryklos
“Švyturys-Utenos alus” generali
nis direktorius ir Skandinavijos
firmos “Baltic Beverages Hol, ding” viceprezidentas Tomas Ku
činskas bei konditerijos bendro
vės “Kraft Foods Lietuva” valdy
bos pirmininkas ir vadovaujantis
direktorius Baltijos regionui Gin
taras Rimšelis. Vadinami “Vers
lo šlovės galerijos” laureatai iš
rinkti jau ketvirtą kartą. Nors ši
institucija turi ilgametes tradicijas
daugelyje pasaulio valstybių, Lie
tuva yra vienintelė valstybė Euro
poje, kurioje organizuojami tokie
rinkimai. Juos rengia bendrovė
“Lietuvos Junior Achievement”.
Tikslas yra pagerbti sėkmingiau
sius verslininkus, plėtojančius
verslą Lietuvoje, atsižvelgiant į jų
asmeninius nuopelnus, etines
verslo kūrimo nuostatas, ilgalai
kius rezultatus ir indėlį į visuome
nės pažangą. Šių metų laureatai
tvirtino, kad šie apdovanojimai
priklauso ne tik jiems asmeniškai,
bet ir visiems įmonės darbuoto
jams.

POLITIKŲ VERTINIMAS

mokytojus, rėmėjus ir kitus

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras",
vadovai ir tėvų komitetas

IŠKILIAUSI VERSLININKAI

Lietuvos laisvosios rinkos
instituto užsakymu krašto namų
ūkių apklausą apie valdininkų ir
politikų etikos vertinimą praėjusį
rudenį atliko viešosios nuomonės
ir rinkos tyrimų bendrovė “Spinter tyrimai”. Išnagrinėjusi apklau
sos duomenis, bendrovė praneša,
kad pusė Lietuvos gyventojų išsa
kė neigiamą nuomonę apie da
bartinę valdininkų ir politikų eti
ką - ja nepatenkinti 41% ap
klaustųjų. Neigiamai juos vertino
vyresnio amžiaus, aukščiausią ir
žemiausią išsilavinimą turintys
gyventojai. Geriausiai vertinama
ministerijų pareigūnų etika, kiek

proga sveikiname visus šokėjus,

su ŠV.

žemesnis buvo savivaldybių poli
tikų ir pareigūnų vertinimas, o
žemiausios etikos lygis yra seime,
gyventojų nuomone. Palankiau
etikos lygį visais valdžios lygmeni
mis vertina jaunesni, vidutinio
išsimokslinimo, didžiausių paja
mų gyventojai. Apklaustųjų ma
nymu, svarbiausias neetiško elge
sio motyvas yra noras pasipelnyti.
Antroji nurodyta priežastis - at
sakomybės stoka, trečioji - išsila
vinimo ir kultūros trūkumas. Ab
soliuti dauguma Lietuvos gyven
tojų pritaria, kad valdininkams tu
ri būti taikomos griežtesnės elge
sio taisyklės ir ne tarnybos metu.

PRISIMINTAS SIGNATARAS

Hamiltono lietuvių tautinių šokių ansamblis “GYVATARAS

BNS skelbia, kad Lietuvos
alaus rinka per vienuolika 2002
m. mėnesių, palyginti su tuo pa
čiu praėjusių metų laikotarpiu,
išaugo 17.5%. Dvylika alaus da
ryklų nuo sausio iki lapkričio
pardavė daugiau kaip 24 mln. de
kalitrų alaus. Vyraujanti bendro
vė - “Švyturys-Utenos alus”, ku
rios savininkė yra Skandinavijos
firma “Baltic Beverages Hol
ding”. Antroje vietoje yra Danijos
bendrovės “Brewery Group” val
domos bendrovės “Kalnapilis” ir
“Vilniaus Tauras”. Pastarosios
gamyklos daugiausia eksportavo
alaus, ir jo - 90% į Latviją. Iš vi
so eksportuota iš Lietuvos. 1.05
mln. dekalitrų alaus, arba 14.3
karto daugiau negu per tą patį
2001 m. laikotarpį. RSJ

TREMTINIŲ GRĮŽIMO
FONDO vardu sveikiname visus
geradarius ir rėmėjus su
šv. KALĖDOMIS ir linkime
sėkmingų 2003 metų.
Jūs atjautėte kentėjusius kalėjimuose ir tremtyje.

Jūsų pagalba lengvina jų skurdą ir dabar.

ir linki visiems ištvermės, jaunatviško

džiaugsmo bei laimingos ateities.

Nuoširdžiai dėkinga -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

Dešimtmečiui prabėgus
Lilijos Turūtaitės muzikinė veikla Toronte

&

DANGUOLĖ BALTRUŠYTĖSHER

gimimo
švenčių
proga
siunčiame nuoširdžius sveikinimus
broliam kunigam, seselėm, visiem
tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje.
Betliejaus žvaigždė tenušviečia visų
mūsų ateities kelius ir testiprina mūsų
tikėjimą bei
viltį!
Kanados lietuvių katalikų
kunigų vienybės valdyba

X

Ir jei audrai ištikus,

&

Verstų stulpą vieną,
Iš tų, kurie prilaiko
Mūsų namo sieną, Namas negrius Iš baimės jūs neišlakstykit,
Tik vietoj to stulpo,
Tą pačią dieną,
Tuoj kitą statykit!
(V. Kudirka)

$

Sv. Kalėdų
ir Naujųjų metų
proga siunčiame nuoširdžiausius
linkėjimus broliams ir sesėms
Tėvynėje ir išeivijoje.
Sveikiname Kanados lietuvius ir
dėkojame jiems už vieningą darbą
bei pasiaukojimą mūsų tautos gerovei.
J1'1

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba R. Žilinskienė, M. Vasiliauskienė, I. Ross, R Meiklejohn,
kun. E. Putrimas, A. Vaičiūnas, S. Piečaitienė, R. Kuliavas, R. Kurienė,

^veikiMAHie

Įvairų 2002 m. spalio-lap
kričio mėnesiais įvykusių jubi
liejinių švenčių, koncertų bei ki
tų svarbių kultūrinių-visuomeninių renginių vėrinį lapkričio 17
d. Toronto Lietuvių Namų Min
daugo salėje papildė L. Turūtai
tės suorganizuotas koncertinis
renginys, sujungęs įvairaus am
žiaus muzikinius vienetus: vyrų
chorą “Arą”, pensininkų klubo
“Dainos” ansamblį, vaikų ir jau
nimo grupę “Angeliukai”, vyrų
kvartetą, L. Turūtaitės duetą su
V. Mašalu ir pačios L. Turūtai
tės solo.
L. Turūtaitė atsisveikino su
Lietuva ir su visa kuo, kas jai
buvo brangu ir miela širdžiai, ir
1992 m. spalio 28 d. atvyko į
Kanadą. Liko Lietuvoje 17 me
tų pedagoginė ir muzikinė-kūrybinė veikla. Lilijos muzikinė
karjera prasidėjo vaikystėje
Kaune vaikų muzikos mokyklo
je. Vėliau tęsė mokslus J. Gruo
džio aukštesniojoje muzikos
mokykloje ir įsigijo aukštąjį mu
zikinį išsilavinimą Vilniaus Mu
zikos
akademijoje.
Baigusi
mokslus dėstė Kauno J. Gruo
džio aukštesniojoje muzikos
mokykloje chorvedybą, muzikos
teoriją, dirigavimą, turėjo choro
klasę.
Lilija neapsiribojo vien pe
dagogine veikla. Per 17 metų
buvo suorganizavusi aštuonis
vyrų ir moterų ansamblius, Me
dikų ansamblį “Sanitas”, daina
vo L. Vilkončiaus kvartete.
Daug koncertavo Lietuvoje ir
už jos ribų su “Sanitas” ansamb
liu, net iki Korėjos nusigavo.
Lilija koncertavo ir kaip so
listė. Jos balsą galime išgirsti
pagarsėjusiame lietuviškame fil
me Velnio nuotaka ir kituose fil
muose bei teatriniuose pastaty
muose. Išvykdama iš Lietuvos į
Kanadą, ji neturėjo jokių vilčių,
kad galės dirbti savo profesijoje.
Pradėjo nuo pirmų kuklių soli
nių koncertų ar muzikinių due
tų su A. Gaule, akompanuojant
akordeonu.
Pradėjusi savo muzikinę
veiklą soliniais koncertais, Lilija
Turūtaitė svajojo ir apie darbą
su didesniais muzikiniais viene
tais. Šią mintį jai pasisekė įgy
vendinti 1994 m. Ji “Vilnius ma
nor” pensininkų klubo dainos
mylėtojus subūrė į “Dainos” an
samblį. 1996 m. Lilija tapo

“Aro” chorvede, o pastaruoju
metu pradėjo dirbti ir su jauni
mo grupe “Angeliukai”. Į klau
simą, ar ne per daug darbo ir ar
ne per sunku, Lilija atsakė “ Aš
džiaugiuosi, kad turiu šiuos ko
lektyvus, kad galiu atiduoti
jiems dalį savo širdies. Esu labai
laiminga. Man nesunku, esu pa
tenkinta”.
Lilijos optimizmas jaučia
mas jos darbe su muzikiniais
vienetais, jos soliniuose pasiro
dymuose. Nepaprastai šilta šyp
sena, energinga laikysena, gera
nuotaika lydi ją su kiekviena
daina. Paklausta, su kokiais
sunkumais susiduria darbe, ji tik
teigiamai sugebėjo atsiliepti:
“Turime sąlygas repetuoti, dirb
ti, gal tik norėtųsi, kad daugiau
jaunų žmonių ateitų dainuoti”.
Ne kartą stebėjau Liliją repeti
cijų metu. Žavėjausi jos “geleži
ne” kantrybe, dirbant su pagy
venusių žmonių kolektyvu, jos
ištvermę “išgauti” tą siekiamą
muzikinį balso skambesį taip,
kaip maksimaliai norėtų išgirsti
iš šių dainuojančių žmonių lū
pų. Ir niekas dabar negali abe
joti Lilijos Turūtaitės profesi
niais sugebėjimais. Visi jos va
dovaujami muzikiniai vienetai
mėgstami lietuvių ne tik Kana
doje, bet ir Amerikoje. Pasto
viai matosi pranešimai lietuviš
koje spaudoje, kur “Aras” ar
“Daina” koncertuoja, o arti
miausioje ateityje, tikiuosi, pa
daugės ir “Angeliukų” jaunimo
grupės pasirodymų.
Lilija Turūtaitė stengiasi
“išeiti” ir į kanadišką publiką.
Koncertuoja senelių namuose,
medicininėse klinikose. Nuo
1996 m. dalyvauja Kitchener
“Octoberfest” festivalyje, kur
susirenka įvairių tautybių muzi
kiniai kolektyvai. Malonu, kad
šiame festivalyje nuskamba ir
mūsų lietuviška daina.
Lilija džiaugiasi, kad yra
daug pakvietimų koncertuoti.
Ansamblis “Daina” neseniai
koncertavo Detroite. Labai daž
nai tenka giedoti šventovėse.
“Aro” chora^ jau eina į pabaigą
su antro kompaktinio disko pa
ruošimu. “Dainos” ansamblis ir
gi išleido savo kompaktinį dis
ką. Dar keletą dueto dainų beli
ko įrašyti su V. Mašalu. Bus pa
ruoštas lyriškas meilės dainų
rinkinys lietuviškos muzikos
mėgėjams.
Bet kokia muzikinė ar kul
tūrinė veikla reikalauja finansi-

gimines, bičiulius ir
pažįstamus Kanadoje,
Lietuvoje ir kitur su

šv. Kalėdomis
ir Naujais

metais -

JUOZAS ir DANUTĖ
DANIAI

Ottawa, Ont.

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJAUS-ARCHYVO ir
BIBLIOTEKOS VALDYBA
sveikina visus su

Šv. (Kalėdom ir kviečia apsilankyti!

Trys chorai - “Angeliukai”, “Daina” ir “Aras”- vad. L. Turūtaitės, giedojo
per Mišias Lietuvos kankinių parapijos šventovėje š.m. gruodžio 8 d.
Nuotr. J. Dziemionienės

Amžinoji

sviesa
Linksmų šv
ir laimingų

JNaujųjų metų
linkime mūsų choro rėmėjams,

draugams ir visiems lietuviams
išblaškytiems plačiame

pasaulyje TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS"

pasirodžiusi Betliejaus žvaigždės pavidalu, savo spin
duliais pasiekia viso pasaulio tautas, jas žadindama
eiti dorovės keliais. Tepaliečia ji ir lietuvių tautą,
kurios atgimimo prošvaistės dar vis dengiamos krau
pios praeities šešėlių.
KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS proga sveikina
me tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje, linkėdami dvasi
nės stiprybės gyventi taikoje ir vienybėje dirbant tautos
bei žmonijos gerovei, savo laisvos tėvynės naudai.
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Muz. LILIJA TURUTAITĖ

nės paramos iš visuomenės, pri
vačių asmenų, organizacijų. Li
lija džiaugiasi, kad “Aro” kom
paktinio disko išlaidas padengti
padėjo rėmėjai, “Dainos” an
sambliui daug padėjo K. Senda,
“Vilnius manor” ūkvedys.
Joks kūrybinis darbas nebū
na pažangus be ateities planų,
kurių netrūksta ir Lilijai Turūtaitei. Viena iš didžiausių svajo
nių - tai dalyvauti Dainų ir šo
kių šventėje Lietuvoje 2003 m.
vasarą. Jau pradėta ruošti daly
vaujančiųjų šioje šventėje sąra
šai. Na, ir labai svarbus žingsnis
ateičiai, tai darbas su vaikais.
Lilija norėtų, kad vis daugiau
atsirastų dainuojančių vaikučių
ir kad iš to išaugtų ilgametis
bendravimas ir pasirodymai vi
suomenei.
Daug darbo, apmąstymo,
planavimo, išradingumo buvo
įdėta į šventinį lapkričio 17 d.
koncertą. Lilija stengėsi pateikti
įvairios muzikos, atlikdama pati
solo dainas ar dainuodama su
muzikiniais ansambliais, vyrų
kvartetu (L. Gutauskas, A. Bražys, J. Laurinavičius, V. Maša
las), duetą su V. Mašalu, cho
rais “Aras”, “Daina” ir jaunimo
grupe “Angeliukai”. Šis specia
lus koncertas atspindėjo Lilijos
dešimties metų muzikinę veiklą
ir jos įdėto darbo rezultatus.
Dainuojanti Lilija trykšta gera
nuotaika. Šypsena ir pasitikėji
mas savimi lydi kiekvieną jos ju
desį scenoje, nesvarbu ar ji pati
dainuoja, ar diriguoja chorui, ar
akompanuoja. Ji valdo sceną ir
yra jos šeimininkė. Turėjo ir
abejonių, ar ne per ilgą progra
mą pateikė žiūrovams. Manau,
kad koncertas prabėgo kaip ma
loni akimirka. Lyrikos intarpai,
paruošti ir skaityti E. Namikienės, suteikdavo
atitinkamą
emocinį toną atliekamoms dai
noms apie meilę, tėvynės ilgesį,
praėjusią vaikystę.
Gausi žiūrovais salė, gražūs
sveikinimo žodžiai, daugybė gė
lių puokščių ilgai išliks Lilijos
širdyje kaip neužmirštamas at
minimas ir teiks jai drąsos, jėgų
bei pasitikėjimo ateitimi. Lilija
visuomet laiminga, kai renginys
pasiseka, jaučiasi reikalinga
žmonėms. Ilgiausių metų ir sėk
mės, tai ką visi vieningai sugie
dojo Lilijai, koncertui pasi
baigus.

Brangūs tautiečiai,

Nueinantys metai sutelkia mus visus apmąstymams ir
vilčiai.
Šventų Kalėdų rytą ir Naujuosius metus pasitikime nešini
vilties šviesa. Šviesa, kuri nuskaidrina mūsų ir mūsų
artimųjų gyvenimus.Laimės ir vilties Jums, Jūsų šeimoms ir Jūsų artimie
siems. Tebūnie Jums 2003-ieji dosnūs gerų naujienų ir
išsipildžiusių vilčių.
SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ! LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METUI

«

Sigutė Jakštonytė,

4

Lietuvos respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji
____________
ambasadorė Kanadoje

Lietuvos generalinis konsulas Toronte

&

šv.O^alėdų ir
qxjJtujUjU metų proga
Gražina ir aš nuoširdžiai sveikiname
mielus Kanados lietuvius.
Linkime, kad artėjantys 2003-ieji atneštų
daug džiaugsmo ir laimės.

Haris Lapas

KLB Toronto
apylinkės valdyba
nuoširdžiai sveikina
Lietuvių bendruomenės
narius ir nares,
linkėdama giedrių

(Kalėdų
švenčių ir viltingų

2003 metų
KLB Toronto apylinkės valdyba

8v. Kalėdų ir
Paujų metų
proga
sveikinam visus
tautiečius ir geros
valios žmones —
KLB Montrealio apylinkės valdyba

Per 52 metus Montreaho Ausros Vartų parapijos choras
gieda ir dainuoja lietuvių telkiniuose ir šiemet
išleido religinės muzikos diską.

Choras kartu su dirigentu vargonininku muz. kompoz.
LAVRENTI DjINTCHARADZE

ir choro vadovu
ANTANU J. MICKUM

sveikina
visus savo parapijiečius
tautiečius, muzikus ir
TZ" skaitytojus,
kur jie bebūtų,

Naujieji jubiliejiniai metai tebūna paskata ir
kelias i gilesni krikščionišką gyvenimą.
Kanados lietuvių katalikų centras

$

aujų 2003 metų proga

$

£
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Calgary, Alberta
Rūta Astravaitė iš Kalgario
(Alberta), sėkmingai užbaigusi stu
dijas Toronto universitete, jau antri
metai jas gilina Didžiosios Britani
jos Oksfordo universitete. Studijų
sritis “European Politics and Socie
ty”. Šalia studijų ji tęsia šeimos tra
diciją ir daug keliauja po Europą,
stengiasi pažinti įvairias šalis, o
ypač tas, kurios priklauso Europos
sąjungai. Jos mokslinis darbas yra
ir glaudžiai susijęs su Europos są
junga. Mokėdama kalbų Rūta gali
plačiai naudotis Oksfordo u-to gau
siu bibliotekų lobynu, įvairiais se
minarais, paskaitomis, dalyvauti
konferencijose. Kalėdų šventėms ji
grįžta į Kalgarį pas tėvus pailsėti,
paslidinėti su sesute Zita Kanados
kalnuose.
Koresp.

HAMILTONO VYSK. M .VALANČIAUS MOKYKLA
visus savo mokinius, tėvus, rėmėjus bei
tautiečius ŠV KALĖDŲ proga ir linki
sėkmingų, darbingų 2003 metų.

St. Catharines, Ont.
Marijos statula nešama Hamiltono lietuvių Aušros Vartų parapijos
metinėje šventėje - atlaiduose 2002 m. lapkričio 17 d.
Nuotr. M. Borusienės

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

“ĄŽUOLAS"
SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su

šv. Kalėdomis ir su 2003-taisiais metais.
Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių ir
ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais.
Klubo valdyba

Kodėl angelai basi?
KUN. DR. BUGENIUS
GERULIS
Vienas jaunuolis atsiuntė
man klausimą: “Kodėl angelai
basi? Ar ir mums danguje teks
būti basiems?”
Žodį “basas” Šv. Rašte už
tinkame labai retai, apie 4 kar
tus (Iz 20,2-4 ir 2 Sam 15,30).
Ar angelai yra basi, ar jie batuo
ti, ir kaip bus su mūsų apavu
danguje - Šv. Rašte informacijų
nerandame.
Paveiksluose arba skulptū
rose dažniausiai matome ange
lus apsiavusius, o hebrajų kerubimai (cherubim - Iš 25,18-22;
37,7-9) .viduramžių dailininkų
darbuose tapo basais angeliu
kais. (Illustrated World Encycl.
1-357, Woodbury, 1900; Enc.
Brit, i-922, Chicago, 1968).

Kun. dr. Eugenius Gerulis Flori
doje savo balkone skaito Šv. Raš
tų. Nuotr. Laimos Puzzo, 2001 m.

Angelų basumas neturi nie
ko bendro su buitinėm, ekono
minėm, materialinėm, sociali
nėm ar madų sąlygom; tai gry
nai dailininkų laisvos fantazijos
padaras.
Šalia to, žinotina, kad žydų
tradicijose apavas turėjo savo
simbolinę reikšmę. Pvz. Švent
raštyje liepiama kurpes kartais
nusiauti, kartais apsiauti (Iz
20,2; Ez 24,17,23; Apd 12,8).
Apavo nusiavimas reiškė
pagarbą, nes nedera savo batais
mindžioti šventų vietų (Iš 3,5;
Joz 5,15; Apd 7,33). Šios tvar
kos ypač prisilaiko Islamo se
kėjai.
Visiems kurpės nuavimas
reiškė negarbę (Įst 25,9-10) ar
ba sutarties paliudijantį užtvirti
nimą (Rut 4,7-8).
Kartais į kurpes buvo žvel
giama kaip į papuošalą (Gg 7,1;
Lk 15,22), kartais kaip į verslo
priemonę (Am 2,6; 8,6), o kar
tais kaip į kruviną nusikaltimą
(1 Ka 2,5).
Apaštalai, vykdami apašta
lauti, privalėjo būti apsiavę (Mk
6,9), bet atsargoje turėti antrą
kurpių porą buvo nepatariama
(Ml 10,10; Lk 10,4; 22,35).
Apie kurpių dirželius-ryšelius rašoma Pr 14,25; Iz 5,27;
Mt 3,11; Mk 1,7; Jn 1,27; Apd
13,25.
Įdomu, kad lietuvių kalboje
apavui turime daug žodžių: auli
niai, batai, kamašai, klumpės,
kurpės, naginės, sandalai, šlepe
tės, šliurės, basutės, vyžos.

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026
154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

“Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurj

Jis mums duoda"

BPL Import/Export

LougheedFuneral
Home

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Petras Brasas

j Sudbury

Ontario

SKAMBINTI

(905) 383-1650

PŠDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST

ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

♦ VAIKŲ EISENOS

► PĖDOS SKAUSMAI

NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI

► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS

INDĖKLAIS
♦ PRIIMAME VISUS

PLANINIUS DRAUDIMUS
♦ STERILŪS ĮRANKIAI

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL 905 648-9176

VĖL NETEKOME VIENO
TAUTIEČIO - lapkričio 28 d. “Ge
neral Hospital” mirė a.a. Jonas
Dervaitis. Liūdesy liko žmona Ku
nigunda, sūnus Edmundas, duktė
Danutė ir keturi vaikaičiai. Velio
nis buvo gimęs 1913 m. Gyveno
Hamiltone, Ont., dirbo Oakville,
Ont. Fordo gamykloj. Išėjęs į pen
siją, persikėlė į St. Catharines, Ont.
Buvo aktyvus Tautos fondo narys,
uolus parapijietis, ramaus, ma
lonaus būdo žmogus. Gruodžio 1 d.
laidotuvių namuose su velioniu at
sisveikinti susirinko didesnė dalis
apylinkės lietuvių. Palaidotas Mississaugoje, Ont. Šv. Jono lietuvių
kapinėse. LS.

Windsor, Ont.

Procesija Hamiltono lietuvių parapijos metinėje šventėje - atlaiduose
Nuotr. M. Borusienės

Ieškoti gerumo kituose
Iškili Hamiltono lietuvių parapijos šventė - atlaidai pagal
lietuviškas tradicijas - su procesija, giesmėmis, gėlėmis ir
atitinkamomis apeigomis
2002 m. lapkričio 17 d. Ha
miltono Aušros Vartų parapijos
nariams nebuvo eilinis sekma
dienis. Tą dieną vyko Vilniaus
Aušros Vartų Mergelės Marijos
Gailestingumo Motinos atlai
dai. Šie atlaidai Vilniuje vyksta
kas metai ir trunka savaitę.
Pagrindinė atlaidų diena - lap
kričio 16-ji.
Suruošti šią šventę gerb.
klebonui kun. Juozapui Žu
kauskui, OFM, padėjo daugu
ma parapijiečių, darė kas ką su
gebėjo, pagal jėgas ir patyrimą.
Didžiausias krūvis teko pa
rapijos v-bos liturginei sekcijai
(pirm. Dalia Trumpickienė) ir
visuomeninei sekcijai (pirm.
Regina Choromanskytė). F. Povilauskienė su būriu pagalbinin
kių išblizgino, išvalė šventovę,
kita grupė pynė vainikus ir gir
liandas, jais išpuošė šventovę
nuo lubų iki grindų.
Įspūdingai atrodė žalumy
nuose įstatytos baltos žvakės,
kurios degė kiekviename šven
tovės lange. Altoriai ir Švč.
Mergelės Marijos statula sken
do baltose rožėse.
Sulaukėme garbingų svečių.
Tai Toronto Prisikėlimo para
pijos klebonas kun. Augustinas
Simanavičius, OFM, kun. Euge
nijus Jurgutis, OFM, Lietuvos
kankinių parapijos klebonas prel.
Jonas Staškevičius, svečias iš
Lietuvos Tauragės įgulos kape
lionas kun. Remigijus Monstvilas.
Organizacijų atstovai šven
tėje dalyvavo su vėliavomis, mo
terys buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais.
Prieš šv. Mišias iškilminga
procesija, dalyvaujant dvasiš
kiams ir gausiam maldininkų
būriui, skambant šventovės var
pui ėjo apie šventovę. Jauniau
sios parapijietės, pasipuošusios
tautiniais drabužiais, barstė gė
les. Buvo nešama Švč. Mergelės
Marijos statula, giedojo choras.
Oras nebuvo palankus to
kiai šventei. Buvo pasnigta, sli
du, lengvas sniegas maišėsi su
lietumi, bet tai nesumažino
šventės iškilmingumo.
Šv. Mišias aukojo parapijos
klebonas kun. J. Žukauskas,
OFM. Pamoksle klebonas ypač
pabrėžė: mes vieni kituose turi
me ieškoti gerumo ir meilės
pradų, savo širdies šilima ir ge
rumu turime dalintis su kitais;
kiekvienas esame apdovanoti
Dievo malonėmis ir jas reikia
skirti kitiems. Nedera kituose
ieškoti neigiamų bruožų.
Aukas Mišiose nešė vyres
nio amžiaus parapijiečiai - K.
Meškauskas ir M. Choromanskienė, lydimi dukrų.
Parapijos choras giedojo
naujai išmoktas Marijos garbei
skirtas giesmes. Pasibaigus šv.
Mišioms, ėjome į Jaunimo cent
ro salę, kuri buvo labai gražiai

išpuošta. Vyravo dangaus žydry
nės ir baltos spalvos. Lėkštėse
laukė užkandžiai, kuriuos, pasi
telkęs hamiltonietes talkon, pa
ruošė svečias iš Toronto Kazi
mieras Manglicas.
Klebonas kun. Juozapas,
OFM, pasveikino susirinkusius,
palinkėjo maloniai praleisti lai
ką. Po to sekė meninė dalis,
kurioje dalyvavo daugybė atli
kėjų. Tai mažylių ir studentų
tautinių šokių grupės, M. Va
lančiaus m-los jaunieji choristai,
skautai, ateitininkai, “Aukuro”
režisierė ir aktorė E. Kudabie
nė, parapijos choras, vadovauja
mas D. Deksnytės.
Programa baigta kupletais,
kurie sukėlė juoko ir plojimų
audrą. Juos atliko D. Deksnytė
ir K. Keparutis. Tai muzikiniu
būdu išreikštas draugiškas šar
žas apie kunigų brolių Juozapo
ir Audriaus laisvalaikio pomė
gius, kuris visiems patiko.
Po maldos, kurią sukalbėjo
kun. Audrius Šarka, OFM, sekė
pietūs, kuriuos ruošė visas būrys
talkininkių, vadovaujamų D. ir
B. Mačių.
Klebonas dėkojo visiems,
kas darbu ar kitokiu būdu daly
vauja parapijos veikloje ir prisi
dėjo prie šios šventės paruoši
mo. Perskaitė ilgą sąrašą talki
ninkų ir atsiprašė, jei ką nors
nenorėdamas praleido. Talki
ninkai gavo po rožę.
R. Choromanskytė padėko
jo klebonui už tokią puikią
šventę visų vardu ir įteikė rožių
puokštę, kurias jis vėliau išda
lino viešnioms.
Linkėdami klebonui sėk
mės, susirinkusieji sugiedojo Il
giausių metų.
Svečiai neskubėjo skirstytis,
nes nuotaika buvo šventiška,
norėjosi pabendrauti, pasidalin
ti įspūdžiais.
Visi yra dėkingi klebonui
kun. Juozapui, OFM, už jo
energiją ir nepailstamą rūpini
mąsi, kad parapija klestėtų. Tai
jis subūrė veiklius žmones dar
bui, atgaivino gražią Lietuvos
atlaidų tradiciją. Jaučiame, kad
parapija taps kaip viena didelė,
darni šeima.
Svečiai su dėkingumu kal
bėjo ir apie šventės talkininkus,
kurių tikrai buvo labai daug ir
išvardinti neįmanoma. Be jų
šventė nebūtų buvusi tokia
puiki.
D.G.

A.a. Nijolė Giedriūnaitė, 52 m.
amžiaus, mirė š.m. lapkričio 9 d.
Šią netektį vietos lietuviai skaudžiai
išgyveno. Velionė nuo pat vaikystės
reiškėsi lietuviškoje veikloje - dai
navo parapijos chore, vietos mer
gaičių kvartete, talkino parapijos
reikaluose, kur tik buvo reikalinga.
Ji ne tik talkino, bet trejus metus
buvo KLB mūsų apylinkės pirmi
ninkė. Ir dirbdama kasdieninį atsa
kingą darbą “Hiram Walker” įmo
nėje, ji visuomet surasdavo laiko
reikštis net keliose vietos organiza
cijose, kaip “United Way”, “Toast
Masters Club”, “Rotary Club” (šių
metų pirmininkė) ir kt.
A.a. Nijolė buvo pašarvota
Marcotte laidotuvių koplyčios di
džiojoje salėje. Karstas buvo pa
puoštas gražiausiais gėlių vainikais.
Vakaro lankymo valandomis patal
pa buvo pripildyta vietos organiza
cijų narių ir lietuvių. Laidotuvės
įvyko lapkričio 14 d. Karstą lydėjo
ilga automobilių vilkstinė į “Hea
venly Rest” kapines, kur išklausėm
kelias atsisveikinimo kalbas. Klebo
nui kun. Aloyzui Volskiui atlikus
paskutinius religinius patarnavi
mus, tarėme: “Sudiev, Nijole, tegul
tau šviečia Amžinoji Šviesa!” Nete
kome brangaus asmens. Atsisveiki
nome su nuoširdžia mūsų Bendruo
menės padėka. Šią liūdesio valandą
reiškiame užuojautą jos motinai
Onai ir trims seserims - Vidai, Vir
ginijai su šeimomis ir Danutei To
ronte.
Emilija Barisienė

ęĘinksmų šv. OK^alėdų! |
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visiems nariams, rėmėjams bei geros valios y
tautiečiams čia ir laisvoje Lietuvoje.

Tėvynės sąjungos Hamiltono grupės valdyba £
cijLr/

Edmonton, Alberta
SUDIEV TAUTIETEI LYDIJAI. Lapkričio 17 d. atsisveikinome
su a.a. Lydija Gudjurgyte, 55 metų
amžiaus tautiete. Kai veterinarijos
dr. Paulius ir Marytė Gudjurgiai
imigravo į Kanadą 1949 m., sūnus
Paulius buvo 4 metų, Lydija - 2.
Abu gimė Vokietijoje. Apsigyveno
vakarų Kanadoje, Athabaskoje, Al
bertos provincijoje, kur vet. dr. pra
dėjo savo praktiką. Ten jiems gimė
dar dvi dukros - Rūta ir Daina. Ly
dija džiaugėsi savo vakystėje ir bu
vo labai linksma toje aplinkumoje.
Vaikams paaugus daktaro šeima
persikėlė į Edmontoną, Albertos
provincijoje, padidindama Edmontone lietuvių bendruomenę. Pau
lius ir Lydija (Rūta ir Daina buvo
dar mažytės), lankė šeštadieninę
mokyklą, kur mokėsi lietuvių kal
bos, dainų ir šokių.Vasario 16-sios
ir Motinos dienos progomis noriai
mokėsi atlikti programas ir pasiro
dyti scenoje. Dalyvaudavo ir Lydija.
Paaugę šoko tautinius šokius, suda
rė jaunimo chorelį. Vėliau įsijungė
į b-nės veiklą ir vadovavimą.
Lydijai ir Gailei Karosaitei va
dovaujant bendruomenei, 1976 m. į
Vasario 16-sios minėjimą buvo pa
kviestas Kultūros ministeris Horst
Shmidt, austrų kilmės. Ministeriui
labai patiko, kad mergaitės nema
čiusios tėvų gimtojo krašto, kalba
lietuviškai, vadovauja b-nei ir pa
čios paruošia programą. Joms
abiems apmokėjo kelionę ir visas
išlaidas, kad galėtų pamatyti tėvų
gimtąją šalį - Lietuvą.
Lydija pati rašė eilėraščius ir
mėgo literatūrą. Baigusi St. Francis
Xavier gimnaziją įstojo į Albertos
universitetą pedagogikos fakultetą
- studijavo anglų kalbą ir literatūrą.
Po 4 metų sėkmingai baigė mokslą.

Mokytojavo St. Francis Xavier ir
McDonald’s gimnazijose.
Būdama 31 m. amžiaus, dirbu
si 10 metų mokykloje, turėjo pasi
traukti iš mokytojos įtempto darbo
į ramesnį gyvenimą. Lydija sirgo
šizofrenijos liga. Jos gyvenimas la
bai pasikeitė, bet vis rašė eilėraš
čius. Mėgstamiausia jos eilėraščių
tema buvo Lietuva. Rašė ir religi
nėmis temomis. Paskutinius savo
gyvenimo 3 metus praleido Alber
tos ligoninėje su tos pačios ligos pa
cientais. Čia ji bendravo su ligo
niais, skatindavo nepasiduoti ir ko
voti su savo liga.
Marytė Gudjurgienė per 24
metus, niekam nesikųsdama nešė
savo skausmą, buvo šalia savo myli
mos dukters Lydijos. Ji buvo lyg
uola sergančiai dukrai, kurią palai
kydavo, guosdavo jos ligos sunkio
mis dienomis.
Negana to, Lydijai buvo reika
linga sudėtinga vidurių operacija.
Čia nei begalinė motinos meilė, nei
nuostabus rūpestis nebeįstengė pri
laikyti Lydijos. Operacijos metu jos
gyvenimo žvakė užgeso.
Edmontono bendruomenė yra
tarsi išnykimo stadijoje: II-sios imi
gracijos bangos didelė dalis jau iš
keliavo amžinybėn. Lydija - jau
mūsų atžala. Likusi mažytė lietuvių
saujelė palikome lyg vienos šeimos
nariai ir kiekvieno netektį skau
džiai išgyvename. Ir kai nukrinta
paskutinis žemės grumstelis ant
karsto, atsidaro mūsų širdys arti
mųjų meilei netekties proga.
Visos Edmontono lietuvių
bendruomenės vardu nuoširdžiai
užjaučiu Marytę Gudjurgienę ir jos
visą šeimą: Paulių (Moną), Rūtą
(jos sūnus - Paulių ir Tomą) ir
Dainą. Liūdime kartu Emilija Karosienė

Winnipeg, Man.
METINIS VINIPEGO LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS susirinki
mas įvyko š.m. spalio 27 d. Šv. Dva
sios šventovės mažojoje salėje.
Prieš tai būrelis vinipegiečių nu
vyko į kapines aplankyti ir papuošti
mūsų buvusio Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebono a.a. prel. Jus
tino Bertašiaus kapą. Sugrįžus į
šventovę, kur A. Degutis atnašavo
Mišias už a.a. J. Bertašiaus sielą.
Susirinkime po oficialių prane
šimų susipažinta su studentais iš
Lietuvos, atvykusiais studijuoti
“Concord” aukštesnioje mokykloje.
Jų buvo try4: Julija Norvydaitė, Ra
munė Jančiauskaitė ir Adomas Pet
rauskas. Nereikėjo rūpintis naujos
KLB Vinipego apylinkės valdybos
rinkimu, nes visiems prašant valdy
ba pasiliko ta pati. (J. Grabys, V.
Rutkauskas, B. Grabienė, V. Daubaraitė, E. Bugailiškis ir D. Januškaitė. Rev. k-ja: A. Lingė, J. Timmermanas ir E. Fedaras).
Baigiant susirinkimą buvo pa
gerbti ir įvertinti ilgus metus šioje
lietuvių apylinkėje nenuilstamai
dirbantys Bunny ir Juozas Grabiai.
Viktorija Daubaraitė įteikė jiems
gražiai paruoštą padėkos lapą su vi
sų šiame susirinkime dalyvavusių
parašais, o Aldona Rutkauskienė
padovanojo puokštę gėlių. Susirin
kimas baigtas vaišėmis, kavute ir
pasikalbėjimais.
A.a. DANUTĖ DOMICĖLĖ
BOYKO (Jankauskaitė) mirė lap
kričio 27 d. Buvo gimusi 1910 m.
sausio 26 d. Kaišiadorių rajone. Vinipege išgyveno nuo atvažiavimo į Ka
nadą 1952 m. ir buvo aktyvi Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos narė. Ev.F.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono,
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

Vilkiukai prie savo namelio su jų pačių padarytais inkilėliais “Romu
vos” 40-mečio stovykloje
Nuotr. R. Otto

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje^
įsikūręs nuosavuose namuose ^TAT JT' A 5?
A

LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v.
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v.
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS
MOKAME UŽ:

PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki.... .... 0.75%
santaupas........................... .... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 0.75%

Asmenines nuo............ 6.50%

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................ .... 1.55%
180 dienų indėlius.............. .... 1.55%
1 m. term. Indėlius.............. .... 2.50%
2 m. term. Indėlius.............. .... 3.00%
3 m. term, indėlius.............. .... 3.35%
4 m. term, indėlius.............. .... 4.00%
5 m. term, indėlius.............. .... 4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. ....1.00%
1 m. ind................................ .... 2.50%
2 m. ind................................ .... 3.35%
3 m. Ind................................ .... 3.60%
4 m. Ind
.. 4.25%
5 m. ind........... ............... .....
4.75%

• Nemokami čekių sąskaitų
apmokėjimai.
• Narių santaupos
apdraustos TALKOS

atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados
vaidilos Iki $100,000.00
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLALAPIS: www.talka.net

Tėviškės žiburiai*2002.XII.17»Nr.51-52(2754-2755)»psl. 7

Lietuvių literatūros pradmenys Prūsuose
■JUOZAS VITĖNAS

Kada buvo pradėta kurti
lietuvių literatūra ir kada pasi
rodė pirmoji knyga vakarų baltų
kalba? Atsakydama į šį klausi
mą Ostpreussenblatt laikraštyje
(2002.X.26) Ruth Geede pasa
koja, kad nuo 1544 metų, kai
hercogas Albrechtas Karaliau
čiuje įsteigė universitetą, jame
veikė seminarai prūsų, lenkų ir
lietuvių kalbomis, kuriomis pir
miausia turėjo būti perduodama
Evangelija kaimyninėms šalims.
Tuo metu Karaliaučiuje jau bu
vo šiomis kalbomis spausdinami
teologiniai raštai.
' Todėl neišvengiamai lietu
vių kalbą turėjo mokėti evange
likai kunigai, kurie darbavosi
šiaurės Rytprūsiuose. Lietuviai
dideliais būriais vyko į šią šalį ir
žymiai prisidėjo prie šios “di
džiulės dykumos” užvaldymo.
Jie išlaikė savo gimtąją kalbą
pasakose ir dainose, kurias pir
mą kartą XVIII šimtmečio vi
duryje užrašė vokietis Gottlieb
Kreutzfeld. Tai įgalino Johann
Gottfried Herderį šias gūdžias
dainas įtraukti į jo sudarytą rin
kinį Tautų balsai.
Iki to laiko lietuvių kalba
buvo grynai liaudies šnekamoji
kalba, nebuvo jokių užrašytų
tekstų. Tiktai 1578-1662 metais
Karaliaučiaus lietuvių parapijos
kunigas Johannes Bretke (Janus
Bretkūnas, gimęs Prūsuose) pir

mą kartą į lietuvių kalbą išvertė
visą Bibliją, bet ji pirmą kartą
buvo išleista tik 1755 metais.
Tokius pat sunkumus paty
rė ir pastorius Christian (Kristi
jonas) Donelaitis (Doneleitis),
kai jis sukūrė savo pirmas dai
nas lietuvių kalba. Apie šio prū
sų lietuvio gyvenimą rašo profe
sorius Helmut Motekat knygoje
Rytprūsių literatūros istorija. Do
nelaitis (Duonelaitis) gimė 1714
metais Lazdynėliuose (Lasdinehlen) netoli Gumbinės. Bai
gęs pradžios mokyklą Karaliau
čiuje, studijavo teologiją. Kaip
“lietuvių seminaro” dalyvis jis
galėjo savo gimtąją kalbą pagi
linti. Jis buvo gabus kalboms.
Todėl greta vokiečių jis laisvai
vartojo graikų, lotynų, hebrajų
ir prancūzų kalbas.
Tuo metu jis vis labiau savo
kūrybai naudojo protėvių kalbą
ir ja sakė pamokslus. 1743 m. jis
tapo Tolminkiemio (Tollmingkehmen) evangelikų parapijos
klebonu. Ją po 50% sudarė vo
kiečiai ir lietuviai. Pamaldos bu
vo laikomos abiem kalbom. Do
nelaitis buvo labai mėgstamas ir
plačiai žinomas.

Didžiausio garso Donelaitis
susilaukė savo sulotyninta Donalitius pavarde, kuria jis išleido
savo poeziją lietuvių kalba. Pir
miausia jis rašė pasakėčias Esopo stiliumi, kuriose atsispindėjo

Muzikinis žvilgsnis į Lietuvą
"
Naujųjų metų sausio 10,
penktadienį, Toronte rengiamas
Lietuvos žymių kompozitorių
koncertas A Glimpse at Lithua
nia. Osvaldo Balakausko ir kitų
kompozitorių veikalus atliks gi
taristas Reinbert Evers, tenoras
Eric Shaw, fleitistas Robert Ait
ken ir Toronto styginis kvarte
tas “Accordes”. Koncertas įvyks
“The Music Gallery”, St. Geor
ge the Martyr šventovės patal
pose, 197 John St. (į vakarus
nuo McCaul gatvės, Stephanie
gatvės šiaurinėje pusėje).
Kompozitorius O. Bala
kauskas (g. 1937 m.), buvęs Lie
tuvos Sąjūdžio tarybos narys ir
1992-1994 m. Lietuvos ambasa
dorius Prancūzijoje, Ispanijoje
ir Portugalijoje, šiuo metu va
dovauja Lietuvos muzikos aka
demijos Kompozicijos katedrai.
Įvairiomis premijomis ir Gedi
mino ordinu apdovanoto kom
pozitoriaus muzika atliekama
festivaliuose Lietuvoje ir užsie
nyje. Išleistos trys jo muzikos
kompaktinės plokštelės (jo var
du pavadintos) - Lietuvoje,
Jungtinėje Karalystėje ir Švedi
joje. Studijavęs Kijeve, įsigilinęs
į Stockhauseno, Boulezo, Xenakio, Weberno, Messiaeno kūry' bą, O. Balakauskas yra sukūręs
savitą muzikos sistemą - naują
harmoniją, atpažįstamą kaip
“Balakausko tonalumas”.
Jo sukurtas veikalas smui
kui ir pianinui, užsakytas Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo komisijos Krokuvoje 1991
m. vykusios konferencijos proga
bus grojamas sausio 10 d. kon
certe. Taip pat bus pirmą kartą
atliekamas naujas kūrinys flei
tai, gitarai ir styginiam kvarte
tui, specialiai parašytas “New
Music Concerts”.
Koncerte taip pat bus pri
statoma Lietuvos muzikos aka
demijos profesoriaus Broniaus
Kutavičiaus kūryba. Jis, gimęs
1932 m., įvairių premijų ir ordi
nų laureatas, irgi pagarsėjęs už
sienyje. Yra išleistos dvi knygos
apie jo kūrybą - Ramintos
Lampsatytės ir Ingos Jasinskaitės-Jankauskienės, trys kom
paktinės plokštelės - Oratorijos,
Paskutinės pagonio apeigos ir Jeruzalės vartai. Apie jį rašoma,
jog “Broniaus Kutavičiaus pa
vardė siejama su dideliu, kone
sukrečiančiu poveikiu, kurį Lie
tuvos kultūrinei visuomenei ka
daise darė jo Panteistinė oratori
ja £1970), Paskutinės pagonio
apeigos (1978) ar Iš jotvingio ak
mens (1983)... (Jo) kūryba išei
na toli iš grynosios muzikos ri
bų, apima labai platų kultūrinį
kontekstą, atidengdama amžių
glūdumoj skendinčius tautų is
torijos ir priešistorės klodus...”
Toronte išgirsime jo kūrinį
Clocks of the Past 1, parašytą
1977 m. gitarai ir styginiam
kvartetui.
Onutės Narbutaitės (g. 1956
m.) muzika yra pasiekus ne tik
Europos, bet ir JAV bei Japoni
jos festivalius. Ji, Broniaus Ku
tavičiaus ir prof. Juliaus Juzeliū
no mokinė, pati dėstė muzikos
teoriją ir istoriją 1979-1982 m.

Kompoz. O. BALAKAUSKAS

Lietuvos valstybinės konserva
torijos Klaipėdos fakultetuose,
yra laimėjusi Lietuvos valstybi
nę premiją bei kitus reikšmin
gus apdovanojimus. O. Narbu
taitė yra žymiausia lietuvių
kompozitorė moteris. Jos Son
net a l’amour yra trijų dalių kū
rinys, atspindintis Oskaro Mila
šiaus sonetą A l’amour ir kitas
jo eiles. Tai bus pirmą kartą Ka
nadoje atliekamas tenoro su gi
taros palyda.
Koncerto programoje taip
pat įrašytas Ramintos Šerkšnytės kūrinys The Oriental Elegy
styginiam kvartetui. Ji, gimusi
1975 m., studijavo Juozo Nauja
lio gimnazijoje Kaune ir Lietu
vos muzikos akademijoje pas
Osvaldą Balakauską, gilino stu
dijas Vokietijoje, Olandijoje ir
Švedijoje. Jos darbai atlikti įvai
riuose vietiniuose ir užsienio
festivaliuose, ir ji pati yra pla
čiai koncertavusi pianinu. Jos
kūryba pasižymi neoromantiškumu, su kai kuriais minimaliz
mo ir džiazo atspalviais.
“New Music Concerts” yra
modernios muzikos puoselėtojų
organizacija, kuri rengia kon
certus ir domisi naujoviškos
muzikos kūryba ir kūrėjais ne
tik Kanadoje bet ir visame pa
saulyje. Šis koncertas bus įdo
mus visiems, kurių muzikinė ke
lionė nesiriboja vien tradiciniais
veikalais. Bilietus (už $20, $10
arba $5) galima užsisakyti
skambinant tel. 416-204-1080.
Tinklapis - www.newmusicconcerts.com. Inf.

jo meile gamtai. Taip pat ir savo
svarbiausiame veikale Metų lai
kai jis vaizdavo gamtą.
Metų laikai yra pirmas di
džiulis poezijos kūrinys lietuvių
kalba. Donelaitis jį parašė seno
vine poezijos forma - hegza
metru, kuris tinka baltų kalbai
geriau negu vokiečių dėl savo
ritmo ir skambesio.
Yra manoma, kad Donelai
tis savo kūrybą pradžioje galvo
jo panaudoti kaip pamokslus ir
jis ją suskirstė pagal metų laikus
- pavasarį, vasarą, rudenį ir žie
mą. Tačiau kaip Metai jie įėjo į
literatūrą, kai buvo tuo vardu iš
leisti.
Vokiečių kalba Donelaičio
poezija pirmą kartą buvo išleis
ta daugiau nei šimtui metų pra
ėjus po jo mirties. (Jis mirė
1780 metais). Daugelis vokiečių
bandė ją išversti, tačiau stipri
lietuvių kalbos senovinė išraiška
buvo sumenkinama. Paskutinį
sėkmingą vertimą atliko Her
mann Buddensieg, kuris lietu
vių kalbos jėgą ir plotmę teisin
gai perdavė, ir todėl Donelaičio
poezija pagaliau buvo įtraukta į
Europos literatūrą.
Tame pačiame Ostpreussenblatt numeryje Esther KnorrAnders rašo apie vokiečių rašy
toją Hermann Sudermann ir jo
Lietuviškus apsakymus (Litauische Geschichten).
Jis buvo gimęs 1857 metų
rugsėjo 30 d. Mačiekuose (Matzicken), Rytprūsiuose, kur glūdi
ir jo kūrybos šaknys. Čia jis daž
nai apsilankydavo iš Berlyno,
kur jis pagarsėjo savo vaidini
mais Die Ehre (Garbėj ir Heimat (Tėviškėj.
Lietuviški apsakymai buvo
išleisti 1917 metais. Jie yra lai
komi nesenstančios vertės kūri
niais. Juos sudaro keturi pasa
kojimai - Reise nach Tilsit (Ke
lionė į Tilžę), Miks Bumbullis,
Jons und Erdine ir Die Magd,
kurių labiausiai yra žinomas Ke
lionė į Tilžę, nors savo dramatiš
kumu neatsilieka ir kitų trijų
pasakojimų veikėjai.

Visi keturi apsakymai yra
persunkti lietuvių krauju ir dva
sia, rašoma Kurt Busse 1927
metais išleistoje knygoje Her
mann Sudermann - jo kūryba ir
asmenybė. Juose pavaizduotas
visas žmogaus žiaurumo, niek
šybės, likiminės kaltės, bet ir
žmogaus didybės bei gerumo
mastas.
Straipsnio gale pateikiama
ilgoka ištrauka iš Kelionės į Tilžę
pasakojimo. (Le.Kro.)

Sielos džiaugsmas
Kalėdos - sielos džiaugsmas,
Palaima ir rimtis.
Snieguolėmis išaustas
Švelnias skaras rytys
Išskleidžia ant eglelių,
Svajingųjų pušų...
Palaimą Žemė geria,
Ir aš su ja kartu.

Skaisti Žvaigždė pražydo
Gilybėje dangaus!
Praskleidęs pilką šydą,
Kalėdų Varpas gaus.
Užgimęs Kūdikėlis
Visus švelniai apglėbs
Su Meilės spindulėliais
Pražydusios Žvaigždės.

Irena Janina
Vaičekauskaitė

Lietuvos ambasadorė Sigutė Jakštonytė (kairėje) KLB 50-mečio minė
jime Anapilyje š.m. lapkričio 10 d. įteikė prezidento Valdo Adamkaus
paskirtus Gedimino ordinus Tėviškės žiburių vyriausiajam redaktoriui
prel. dr. Pranui Gaidai (viduryje) ir redaktoriui Česlovui Senkevičiui
Nuotr. K. Baliūnaitės

<1KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

Poeto Bernardo Brazdžionio kapas Petrašiūnų kapinėse
Nuotr. M. Vasiliauskienės

“Sudužusi malda”
Rašytojo Juozo Grušio-Žilvino knyga, kurioje ypač
atsispindi vyro-žmonos meilė
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Iš spaudos išėjo paskutinioji
a.a. Juozo Grušio knyga Sudu
žusi malda (Kaunas, UAB “Ju
dex”, 2002, 500 egz., 258 p.).
Pratarmėje rašoma: “Juozo
Grušio-Žilvinio knyga Sudužusi
malda - retas įvykis mūsų litera
tūroje. Knyga skirta dviejų žmo
nių meilei, dviejų mylinčių žmo
nių galiai, kurios neįveikė nei
žiaurumas, nei prievarta, nei
laikas. Šioje knygoje spausdina
mus eilėraščius papildo laiškai
iš sovietinių lagerių ir atsimini
mai, kuriuose patvirtinama, kad
meilė - tai pasaulis, kuriame
nėra vietos laikinumui”.
Mylimos žmonos garbei,
kartu praleisto dramatiško gy
venimo įamžinimui, Juozas kny
gą ruošė senokai. Už jos rank
raštį autoriui Lietuvos nepri
klausomų rašytojų sąjunga pa
skyrė 2000 metų literatūrinę
premiją. Po žmonos mirties
1999 m., prisimenu, Juozas jau
dinosi, ar suspės planuojamą
paminklą žmonai - meilės eilė
raščių knygą - užbaigti ir išleisti
- sveikata jau labai šlubavo. Už
baigti spėjo, išspausdintos kny
gos nesulaukė...
Iki mirties Juozas išsaugojo
daugybės šviesių dienų prisimi
nimus, kuriuos ir randame Mag
dalenai dedikuotoje knygoje.
Juozas ir Magdalena susipa
žino apie 1935 m. Netrukus su
kūrė šeimą. Abu buvo iš netur
tingų šeimų, dorai auklėti, sąži
ningi, patriotai. Šeimos mate
rialųjį gyvenimą pradėjo kurti
nuo nulio. Atitarnavęs kariuo
menėje, Juozas pradėjo dirbti
Valstybės saugumo departa
mente, mokėsi anuo metu po
puliarioje “Savišvietoje”.
Jauni, sveiki ir darbštūs
Grašiai netrukus prakuto, jiems
švietėsi normalaus, prasmingo ir
kultūringo gyvenimo perspekty
vos. Deja, kaip ir tūkstančiams
mūsų tautiečių, Grušiams gyve
nimą sudarkė į Lietuvą atklydu
si komunizmo šmėkla.
Grašiai labai skausmingai
išgyveno pirmąją bolševikinę
okupaciją ir Lietuvos nepriklau
somybės praradimą. Ypač Juo
zas - knygnešio sūnus, žemaičių
sukilėlių vado Antano Vaišvilos
giminaitis, augęs patrioarchalinėje žemaitiškoje šeimoje, tauti
nio atgimimo dvasia alsavusioje
aplinkoje. Todėl natūralu, kad
Juozas dalyvavo 1941 m. birže
lio sukilime, vokiečių okupaci
jos metais aktyviai reiškėsi Lie
tuvos laisvės kovotojų sąjungos
veikloje, rezistencinę veiklą pra
tęsė ir prasidėjus antrajai bolše
vikinei okupacijai.
1944 m. gruodžio 2 d. čekis
tai Juozą suėmė. Saugumo po
žemių siaubą jis pažino NKVD
kalėjime Kaune. 1945 m. birže
lio 18 d. karinis tribunolas jį nu
teisė 20-čiai metų katorgos ir
tremties. Oficialus kaltinimas darbas Lietuvos saugumo struk
tūrose, ryšiai su partizanais ir

antisovietine propaganda.
Magdalena tiek hitlerinės,
tiek bolševikinės okupacijos
metais buvo sąmoninga Juozo
pagalbininkė, palaikė jį visuose
jo darbuose. 1945 m. vasario 8
d. Magdalena buvo suimta gat
vėje, apkaltinta antisovietine agi
tacija bei pogrindinės literatūros
platinimu ir nuteista 6-riems me
tams lagerių ir tremties.
Juozas ir Magdalena kalėjo
Vorkutos lageriuose. Pasibaigus
bausmės laikui, Magdalena bu
vo ištremta į Krasnojarsko kraš
tą, kur dirbo miško chemijos
ūkyje prie sakų rinkimo darbų.
Po Stalino mirties 1954 m. jai
buvo leista grįžti į Lietuvą.
Saugumo požemiai ir kator
ga lageriuose pakirto Juozo
sveikatą. Atlikus pusę bausmės,
jo byla buvo peržiūrėta, ir jis,
kaip invalidas, išleistas į laisvę.
1955 m. pabaigoje Juozas jau
buvo Kaune, kur rado iš trem
ties grįžusią žmoną, uošvės au
gintas dukreles ir dar gyvą ma
mą. Gyvenimas prasidėjo iš
naujo, nors tokių kaip Grašiai
anuo metu niekas Lietuvoje iš
skėstomis rankomis nelaukė.
Juozas iš prigimimo buvo
lakios vaizduotės, imlus gėriui ir
grožiui, poezija susižavėjo mo
kyklos suole. Tačiau poezijos
subtilybes giliau perprato tik
konclagerių košmare, kada pa
juto, jog jo sparnuotas žodis ne
retam tautiečiui būdavo vienin
telė dvasios atgaiva. Rašė jis
aaug, su jaunatvišku polėkiu,
rašė likimo draugams, Magdutei ir mylimoms dukrelėms, ra
šė, nes to reikalavo jo poetinė
prigimtis. Ne visa Juozo kūryba
išliko, daug eilių dingo rūsčioje
lagerių kasdienybėje.
Dainuojančią revoliuciją, o
ypač Kovo 11-tąją, Grašiai suti
ko su džiaugsmo ašaromis kaip
Apvaizdos dovaną gyvenimo
saulėlydyje, kaip likimo atlygį
už “jaunystę už grotų”.
Juozo plunksnai priklauso
vienuolika išleistų poezijos, at
siminimų ir istorinių knygų. Jis
buvo įvairių patriotinių organi
zacijų narys, daugelio gyvenime
sutiktų kilnių tautiečių bei svar
bių istorinių įvykių įamžinimo
iniciatorius, garbės kraštotyri
ninkas. Jam pripažintas kariosavanorio statusas.
Apie žmoną rašė:

niai kandidatai buvo įneša Linaburgytė, Algirdas Janutas, Irena
Zelekauskaitė ir Regina Šilinskaitė. Kipro statulėlę - skulptoriaus
Gedimino Jakūbonio sukurtos
Kipro Petrausko skulptūros mi
niatiūrą - ir laureato diplomą nu
matoma S. Larinui įteikti kitų
metų vasarį Vilniuje.
Buvęs Lietuvos operos ir baleto
teatro solistas, Lietuvos muzikų
sąjungos garbės narys, S. Larinas
nuo 1989 metų yra Slovakijos
Bratislavos operos solistas, dai
nuoja Milano Teatro alia Scala,
Salzburgo, Londono, Niujorko
Metropolitan, Paryžiaus Bastille,
Buenos Aires, Veronos, San Fran
cisco ir kt. pasaulio operos teatrų
scenose. Jo repertuare pagrindi
nės partijos Tosca, Don Carlos,
Boris Godunov, Evgenij Onegin,
Pikų dama, Carmen ir kt. opero
se. Nuo 1997 metų teikiamą Kip
ro premiją jau yra pelnę operos
solistai Virgilijus Noreika, Irena
Milkevičiūtė, Eduardas Kaniava,
Vladimiras Prudnikovas, Sigutė
Stonytė, Eugenijus Vasilevskis ir
Violeta Urmanavičiūtė-Urmana.
Informacinį lankstinuką Tel
šių miestas sukūrė Telšių “Atei
ties” vidurinės mokyklos mokslei
viai. Projekto autoriai tikisi, kad
Žemaitijos sostinės svečias, turė
damas šį lankstinuką, lengviau
orientuosis lankytinomis vietomis
turtingame mieste. Moksleivių
parengtame miesto plane nurody
tos miesto įžymybės: Telšių vys
kupija, katedra, kunigų seminari
ja, Mažoji šventovė, Šv. Mikalo
jaus cerkvė, Aukštoji rabinų mo
kykla (Ješiva), pirmoji Telšių mo
kykla, “Alkos” muziejus, miesto
laikrodis ir kt. Taip pat pateikia
ma duomenų apie žymiausius iš
Telšių kilusius rašytojus, miesto
gyventojų statistikos, žinių apie
apylinkės gamtą. Autoriai tikisi,
kad Telšių savivaldybė parems šio
lankstinuko leidybą.
Jurgis Gaižauskas, kompozi
torius, kapelų muzikos Lietuvoje
patriarchas, spalio vidury atšven
tė savo 80-mečio jubiliejų. Ta
proga Lietuvos valstybinis operos
ir baleto teatras vaikams rodė J.
Gaižausko operą Buratinas (An
zelmo Matučio libretas). Iš Aukš
taitijos kilęs, bet Žemaitijoje
mokslus pradėjęs, J. Gaižauskas
baigė Lietuvos konservatorijoje
smuiką ir kompoziciją. Dėstė Vil
niaus konservatorijoje (19531997), buvo Lietuvos televizijos
kapelos vadovu. 1965 m. subūrė
garsią kaimo kapelą “Galvė”, di
rigavo Lietuvos kaimo kapelų
šventėms, tarp jų ir Grok, Jurgeli
Kaune.
Kompozitorius sukūrė daugybę
dainų, kūrinių chorams, pjesių
kaimo kapeloms, muzikos dramos
spektakliams, operetę Ramunė, 3
kantatas, 2 simfonines poemas, 3
styginius kvartetus, simfoninę suitą, sonatų, koncertą kanklėms,
kūrinių liaudies instrumentų or
kestrams; pirmąją lietuvišką ope
rą vaikams Buratiną (1968), vaikų
baletą Drevinuką pagal A. Matu
čio poemą ir vokalinę suitą Meš
kiukas Rudnosiukas pagal Vytės
Nemunėlio tekstą. Su žmona Zo
fija užaugino dešimt vaikų, tapu
sių žinomais muzikais, dailinin
kais, pedagogais.
G.K.
(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Eimuntas Nekrošius režisavo
Giuseppe Verdi operą Macbeth
Italijos Florencijos garsiajame Te
atro Comunale, kur prieš 155 me
tus įvyko šios operos premjera.
Eimunto žmonai Nadeždai Gultiajevai buvo patikėta paruošti kos
tiumus, o sūnui Mariui - sceno
grafiją. Publikos susidomėjimas
buvo didelis, ypač dėl to, kad lietuviai-svetimtaučiai, išdrįso skverb
tis į itališką G. Verdi karalystę.
“Mums, italams, G. Verdi - tai
šventovė, kurios niekam nevalia
suteršti. Nei saviems, nei juolab
svetimiems, - aiškino Florencijos
teatro kritikas Marcello de Ange
lis: - G. Verdi palikimą Florenci
jos publika ne tik išmano, bet ir
sergėja. Kartais netgi šaižiai švilp
dama ar trypdama kojomis.” Kri
tiškų šūksnių pasitaikė ir šiame
pastatyme, bet, teatro direkto
riaus Giorgio van Straten nuomo
ne, tai nebuvo režisūros kritika.
“Man E. Nekrošiaus interpretaci
ja patiko, - tęsė jis, - ji naujoviš
ka, subtili ir labai jautri.”
Pats režisierius Lietuvos rytui
pasakojo, kad jį “šį kartą supan
čiojo laikas. Dramos pastatymuo
se vieną ar kitą sceną galima pail
ginti tiek, kiek reikalauja sumany
mas. Operoje diktuoja libretas ir
muzika. Ačiū Dievui, dirigentė
buvo labai geranoriška.” Spektak
lį diriguoti buvo pakviesta Šveica
rijos Bazelio operos vyriausioji
dirigentė, brite Julia Jones. Muzi
ką įspūdingai papildė minimalisti
nė Mariaus Nekrošiaus scenogra
fija: iš 20 km ilgio virvių nupintos
dvi kalvos, tarp jų vingiuojantis
takas, tamsūs atlikėjų drabužiai;
šen bei ten netikėtai šmėkštelėda
vo ryškiai žalias kostiumas ar rau
donų gėlių puokštė. Publika žavė
josi grynai nekrošiška Macbeth ra
ganų baletine plastika bei judesių
išraiška. Lietuviškuoju G. Verdi
pastatymu jau susidomėjo Italijos
Palermo Massimo teatras,. Mask
vos Didysis teatras.
Dr. Vincui Kudirkai, Lietu
vos himno autoriui, didžiajam
varpininkui ir tautos žadintojui,
pagal Vilniaus savivaldybės sutar
tį su Labdaros ir paramos fondu
dr. V. Kudirkos vardui įamžinti,
paminklas bus statomas Vilniaus
Savivaldybės aikštėje. Paminklo
projekto konkursui lėšų jau yra
sukaupta; aukos pačiam pamink
lui, kuris kainuosiąs apie 600,000
Lt., jau renkamos. Fondas, be sa
vo svarbiausio tikslo - pastatydin
ti paminklą, yra numatęs ir kitą
veiklą: išleisti V. Kudirkos muzi
kos kasetę ir kompaktinę plokšte
lę, su Valstybiniu muziejum pa
rengti informacinį leidinį apie V.
Kudirkos gyvenimą bei veiklą, or
ganizuoti švietėjiškus renginius
mokyklose, ligoninėse, kariuome
nės daliniuose.
Sergejus Larinas, operos so
listas, tenoras, už nuopelnus ope
ros menui šiemet tapo išrinktas
aštuntuoju Kipro premijos laurea
tu. Rinkimuose balsuoja Lietuvos
operos bičiulių draugijos nariai ir
profesionaliosios muzikinės vi
suomenės atstovai - žinomi muzi
kologai, dirigentai, kompozito
riai, operos veteranai. S. Larinas
surinko 47.3% iš 220 balsų. Nuo
jo mažiausiai atsiliko Vytautas
Juozapaitis (30.9%). Kiti šiųmeti

Ne, niekur TAU lygios
Pasauly neradau.
Todėl širdies dainos
Gamas skiriu tik TAU.
Magdalena mirė 1999 m.
vasario 22 d., palaidota Kauno
Petrašiūnų kapinėse prie Lietu
vos kančių memorialo. 2002 m.
vasario 1 d. šalia atgulė ir Juo
zas. Tačiau didžioji meilė nemirė
- ji nemari, kaip amžinybė, ku
rioje susitiko Magdutė ir Juozas.

Archeologiniai radiniai “Juodkrantės lobis” iš III tūkstantmečio prieš
Kr. Tai gintariniai papuošalai bei amuletai V.K. Mizgirių galerijoje
Lietuvoje
Nuotr. A. Lukšėno

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
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Į žvaigždėtą dangų

f LIETUVOS KANKINIŲ
(3 pavyzdys ir nuopelnai tesuteikia
<5 visiems lietuviams ištvermės
bei ryžto darbuotis

GIMUSIO KRISTAUS
pilnutiniam įsikūnijimui
mūsų tautoje!

ANAPILIO
parapijos kunigai:
prel. dr. Pranas Gaida,
prel. Jonas Staškevičius
kun. Vytautas Staškevičius
PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:
Rimas Paulionis, Vytautas Pečiulis, Zita Kružikienė,
Sigita Aušrotienė, Viktoras Narušis, Birutė Matulaitienė,
Pranas Vilkelis, Jonas Andrulis, Feliksas Mockus,
Regina Celejewska, Antanas Matulaitis

SVEIKINAME

Vatikano radijo programos “Radio Vaticana” leidinys, kurio viršelyje
matyti ryški Lietuvos vėliava, dalyvavusi Pasaulio jaunimo dienose
Toronte 2002 m. liepos mėnesį

VISUS HAMILTONO PARAPIJIEČIUS
IR KANADOS LIETUVIUS

Kalėdų

XI pasaulio jaunimo kongresas

švenčių proga

ir linkime, kad užgimęs KRISTUS
atneštų į Jūsų širdis ir namus taiką,
ramybę, džiaugsmą. Telydi Jus visus
ateinančiais metais Viešpaties palaima

Kun. Juozapas Žukauskas, OFM,
ir kun. Audrius Šarka, OFM,

$

E
E
E

Z
f

&

i

v

į
I

proga
sveikinam
visus
londoniečius ir
visus
pažįstamus,
linkėdami
linksmų
švenčių ir

£
%
E

Dievo palaimos Naujaisiais metais -

X
M*
Londono Šiluvos Marijos parapijos
kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba

£

U

ir *

Haujų metų

*

1

proga sveikiname
brolius bei seses šaulius ir
visus mielus lietuvius tėvynėje
bei laisvame pasaulyje,
linkėdami daug šventiško
džiaugsmo ir laimės

2003

metais, gražaus ir
sėkmingo šauliško darbo.

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

* w************* w********^******** w***w*** *

2003 metų vasarą, šalia kitų
didelių renginių - Dainų ir šo
kių šventės, PLB seimo, vyks ir
vienuoliktasis Pasaulio lietuvių
jaunimo kongresas. Jo organiza
cinio komiteto pirmininkas Vy
tas Lemke 2002 m. lapkričio vi
duryje aplankė Šiaurės Ameri
kos didesnius lietuvių telkinius
ir supažindino vietinį jaunimą
su kongreso renginiais, paragi
no jį jame dalyvauti. Toronte
lankydamasis lapkričio 15-18
d.d. pateikė žinių ir Tėviškės ži
buriams.
Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresas (PLJK) rengiamas
kas treji-ketveri metai įvairiuose
pasaulio kraštuose, kuriuose
veikia lietuvių jaunimo sąjun
gos. Vienuoliktąjį kongresą or
ganizuoja Vokietijos ir Lenkijos
lietuvių jaunimo sąjungos bei
PLJS valdyba. Rengėjų komite
te Vokietijoje studijų dienų ko
ordinatorius yra Rimas Čuplinskas, reklama rūpinasi Martynas
Lipšys. Laima Lipšytė yra re
gistracijos koordinatorė, Dovilė
Lemke organizuoja turistinę
programą, o Klaus Žulys yra at
sakingas už finansus. Taip pat
Vokietijos komitete yra Rimas
Baliulis. Lenkijoje vyksiančios
stovyklos organizavimu rūpinasi
Jolanta Jonušonytė ir Virginija
Valenskaitė.
Oficialioji kongreso progra
ma susideda iš trijų dalių. Ati
darymas vyks Vilniuje, stovykla
- Lenkijoje (Punske) ir studijų
dienos - Vokietijoje (Hiutenfelde). Visoje programoje gali da
lyvauti visi už Lietuvos ribų gy
venantys lietuviai tarp 18 ir 35
metų amžiaus. Taip pat organi
zuojama turistinė kelionė po
Vokietiją. Visas jaunimas, at
vykstantis į Pasaulio lietuvių
dainų ir šokių šventę, įvyksian
čią nuo birželio 30 iki liepos 6
skatinami pasilikti kongresui.
XI PLJK atidarymo iškil
mės sutampa su XI-tojo PLB
seimo uždarymu 2003 m. liepos
11d. Sekančią dieną vyks LietuKnygų rišykla
fcįLĮ “SAMOG1T1A”
meniškai įriša
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga,
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

vos jaunimo organizacijų mugė,
ruošiama Lietuvos jaunimo or
ganizacijų tarybos. Sekmadienį,
liepos 13, kongreso dalyviai iš
keliaus į stovyklą Punske, kuri
vyks iki liepos 17 d. Kongreso
stovyklos tema - lietuviškų ves
tuvių papročiai ir apeigos. Tuo
laikotarpiu taip pat bus aplan
komos gražiausios Punsko kraš
to, Suvalkijos, Prūsijos bei Dzū
kijos vietovės.
Į Vokietiją, Vasario 16-tosios gimnaziją Hiutenfelde, da
lyviai išvyks liepos 17 d., bus pil
nos paros kelionė. Studijų die
nos - tai formalioji kongreso
dalis. Jų metu vyks įvairios dis
kusijos, simpoziumai, darbo bū
reliai ir paskaitos. Pagrindinis
tikslas - sudaryti PLJS ateities
veiklos programą, priimti nuta
rimus ir išrinkti naują PLJS val
dybą. Taip pat bus nustatyta se
kančio kongreso vieta ir data.
Studijų dienose norintys daly
vauti privalo užsiregistruoti sa
vo krašto lietuvių jaunimo są
jungoje. Atstovų skaičius yra ri
botas ir nustatytas PLJS statute.
Atstovus išrenka atskirų kraštų
LJS. Studijų dienose stebėtojų
teisėmis gali dalyvauti ne tik at
stovai, bet ir kiti norintys. Jie
neturi teisės balsuoti, bet gali
dalyvauti visose programos da
lyse, kuriose dalyvauja atstovai.
Studijų dienų laikotarpiu
bus dvi išvykos ir įvairios vaka
ronės. Bus aplankytas Heidel
bergas, o kitoje kelionėje plau
kiama laivu Reino upe. Kongre
so uždarymas įvyks liepos 26,
šeštadienį.
PLJK organizuojama turis
tinė programa vyks nuo liepos
13 iki liepos 26 d. Pirma dalis Vilniuje. Liepos 11-13 d.d. gali
ma apsistoti organizatorių siūlo
mame viešbutyje. Liepos 13 d. skridimas į Berlyną. Čia prasi
dės pagrindinė programos dalis
- dviejų savaičių kelionė per
Vokietiją. Nuo liepos 15 iki lie
pos 18 bus aplankytos Hambur
go žymiausios vietos, plaukiama
laiveliais po šį miestą, vadinamą
Šiaurės Venecija, laivu - Elbės
upe. Heidelberge liepos 18-20
d.d. bus galima apžiūrėti sena
miestį, pilį, universitetą. Pake
liui į Miuncheną liepos 21 d.
bus galima pamatyti Neuschwansteino pilį, o Miunchene praleisti laiką turistiniais užsi-

Ilgas, tolimas kelias
Į žvaigždėtą dangų.
Vėl vilios,
Vėlei kvies
Ta žvaigždė.
Priartėsiu,
Gal sudušiu,
Bet ir vėl aš eisiu į TAVE.
Gal žvaigždžių platydėj
Aš save surasiu.
Gal atrasiu,
Gal priglausiu,
TĄ,
Kuri man kelią šviečia...
* **
Laukti, laukti,
Tikėti, tikėti,
Laukti, laukti
Begarsėj tyloj.
Nerimstanti siela,
Viltimi vėl atgijusi.
Prie TAVĘS prisiglaudus.
Eisiu, eisiu.
Manyje tik mažytė dalis
TA VOJO skausmo,
Tavo kančios.
Nuspalvink
Mano pilkumą šaltą...
Tik TAVY,
Mano Dieve,
Nurimus,
Vėl kely...
* * *
Rytmetį šaltą,
Tirštoje migloje,
Širdyje,
j
Tave susirasiu.
Ilgesin,
Ilgesin...
Klimpsiu,
Grimsiu,
Tavimi alkana.
Duona tapę Tavo jausmai.
Sotins,
Sotins
Pavargusį kūną.
Vakarą bejausmį,
Tirštoje tamsoje
Širdimi Tave susirasiu...
* **
Būti žmogui
Žmogumi
Reikia,
Reikia
Ranką
Rankoje laikyti,
Ties saulėlydžio vartais.
Reikia
Širdį
Širdyje
Turėti,
Kad suvoktum prasmę
Savo trumpučio buvimo...

| Kanados lietuvių katalikių moterų }
į
draugijos Montrealio skyrius
i
į
SVEIKINA VISUS
1
Šv. OK^alėdų

I

f

'

i

J ir viyaujųjų metų

/ f

|
proga
*********************************************

GAILĖS ir JUOZO KRIŠTOLAIČIU ’
šeima sveikina
visus gimines ir draugi

Šv. Kalėdų

ir

Naujųjų metų
proga

Tyro Kalėdų džiaugsmo,
laimės, sveikatos bei
ramybės Naujaisiais metais

linki visiems giminėms,
draugams ir pažįstamiems - 2
Anelė, Kazimieras Pajaujai ir šeima

ęĘįnksmų šv. .<K^lė(dų
\

ir laimingų

ųt

Aįjaujų metų

y^*
fį

Laima Mikšytė
^******************
ėmimais iki liepos 23 d. Iš ten
kelionėje per Alpes bus aplan
kytos įvairios vietovės, pagaliau
Mannheime, vyks kongreso už
darymas.
Ši kelionė siūloma visiems,
nepaisant amžiaus, bet keleivių
skaičius ribotas (50). Į turistinės
programos kainą įeina kelionės
autobusu, nakvynės (dviese) tri
jų žvaigždžių viešbučiuose, su
pusryčiais ir vakariene, įėjimas į
muziejus, kelionės laivu, kelio
nių vadovai. Atkirai mokama už
bilietus į atidarymo ir uždarymo
iškilmes, viešbutį Vilniuje, skry
dį į Berlyną, transportą iš/į oro
uostą. Užstatą reikia sumokėti
iki 2003 vasario 16 d., pilną su
mą iki kovo 11d.
Visa kongreso informacija
ir registracijos anketos paskelb
tos XI PLJK interneto tinklapy
je www.kongresas.com. Klausi
mus galima siųsti elektroniniu
pašto adresu info@kongresas.
com.
Visi skatinami dalyvauti,
pakeliauti, susitikti ir pabend
rauti su lietuvišku jaunimu iš
viso pasaulio kraštų! Inf.

J

linkime giminėms,
draugams ir pažįstamiems -

Konstancija ir Juozas Šlekaičiai
4£Ua4$*- 4^A4$*^

šv. ^jyale'dų ir

£

| Daujų metų

|

i

T švenčių proga sveikiname
v gimines, Toronto dvasiškius, Brone
- . Mazihauskiene
.. ...
J'
5*

Ą °draugus bei
. pažįstamus -

Ina ir Ian Kavanagh »

K

Linksmų šv. KaCedų
ir baimingų Naujųjų metų
giminėms, draugams ir
pažįstamiems linki G. Slabosevičienė ir šeima

| Su šv. O^alėdom
y.

sveikiname mielus gimines,
draugus ir visus artimuosius,
linkėdami sveikų, sėkmingų

| OS^auJų metų Irena, Juozas, Arūnas Morkūnai

Džiugi Angelų giesmė
teaidi Jūsų širdyse per

visus ateinančius metus

fe

O0O

sv. Kalėdų į

bei laimingų Naujųjų metų savo klientams, $
visiems lietuviams, giminėms, draugams' ir

pažįstamiems

linki

ir

toliau

pasiruošęs

sąžiningai patarnauti —
savininkas Jurgis Kuliešius su šeima

“VOLUNGE

j
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Tristanas <qimam©
šventės proga sveikiname

b
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sveikiname

0
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0

£

savo gimines, draugus ir pažįstamus,
linkėdami linksmų švenčių ir laimingų
2003-jų metų -

{f

'fc.

visus gimines ir artimuosius
linkėdami, kad visus paliestų
* KALĖDŲ DŽIA UGSMAS ir
DIEVO PALAIMA lydėtų per
visas ateinančias dienas.
Sigita ir Vytautas Aušrotai

Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras Karasiejai

Džiaugsmingą naujieną paskelbė dangus

SVEIKINAME
visus draugus ir pažįstamus

šv. Kalėdų proga

proga sveikinu gimines,
draugus ir pažįstamus -

ir linkime geriausios
sveikatos ir sėkmės

Naujaisiais metais Balys ir Salomėja Sakalai,
Algis, Ramūnė, Tomas ir Livija Jonaičiai ^f.

šv. Kalėdomis ir
Naujais metais

visus gimines, draugus
ir pažįstamus >4. \Z Dubickai

Anapilio moterų
būrelio valdyba

8V.KKLCDU
proga sveikina
1
savo nares bei jų šeimas ir linki daug
laimės 2003-siais metais.
Valdyba

f Q\jioširdūs sveikinimai
A

1 Šv. Kalėdų ir
t Naujų metų proga f
& PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ

Lietuvos ambasadorė Sigutė Jakštonytė (dešinėje) įteikė savo skiriamuosius raštus Kanados gubernatorei
Adrienne Clarkson (kairėje) š.m. gruodžio 11 d. Po raštų įteikimo Rideau Hali, Otavoj^ jos dalyvavo
priėmime kartu su LR ministeriu patarėju Vaidotu Verbd ir KLB pirm. Rūta Žilinskiene
Ntr. R. Jonaitienės

Baltijos šalių verslo forumas

su

vrL

bei linkėjimai nariams,
bičiuliams ir pažįstamiems

Valentina Balsienė

J

Lietuvos ambasada Kanado
je informuoja, kad 2002 m.
gruodžio 2 d. Montrealio preky
bos rūmuose buvo surengtas
Baltijos šalių verslo forumas,
kurio tikslas - plėtoti LietuvosKanados prekybinius ir investi
cinius ryšius. Renginį organiza
vo Lietuvos, Latvijos, Estijos
ambasados kartu su Kanados
užsienio reikalų ir tarptautinės
prekybos departamentu.
Baltijos šalių verslo forumą
pradėjo bei sveikinamąjį žodį
tarė Michael Charland, Mont
realio Tarptautinio prekybos
centro direktorius, bei Marta
Moszczenska, Kanados užsienio
reikalų bei tarptautinės prekybos
departamento Baltijos šalių, Vi
durio Europos bei Viduržemio
jūros šalių skyriaus direktorė.
Baltijos šalių verslo forume
verslo klimatą bei investicijų
galimybes Lietuvoje pristatė
Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Sigutė Jakštonytė, kuri paragino
Kanados bendroves skubėti “at
rasti” Lietuvą, teikiančią puikias
galimybes užsienio kapitalui į

Lietuvos rinką. Savo pranešime
Sigutė Jakštonytė supažindino
su Lietuvos ekonomine pažan
ga, aptarė Lietuvai svarbias eko
nomikos sritis (maisto, tekstilės
ir aprangos, medžio apdirbimo
ir baldų, mašinų ir įrankių ga
mybos, biotechnologijos, infor
macinių ir telekomunikacinių
technologijų, laisvalaikio ir tu
rizmo). Kaip sėkmingo Lietuvos
ir Kanados bendrovių bendra
darbiavimo verslo srityje pavyz
džiai buvo paminėtos bendra
Lietuvos-Kanados įmonė “Pajū
rio mediena” Klaipėdoje bei
“Manekenų gamybos įmonė”
Vilniuje. Renginio metu buvo
išplatinta informacija apie in
vesticinius bei privatizavimo
projektus Lietuvoje, kuriuos
Lietuvos ambasadai Kanadoje
parūpino Lietuvos ekonominės
plėtros agentūra.
Renginyje taip pat dalyvavo
ir kalbėjo Estijos bei Latvijos
ambasadų Kanadoje atstovai,
kurie pristatė ekonominę situa
ciją savo šalyse. r"
Baltijos šalių verslo forume

Jf

L

JrQj
4

F IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS VALDYBA

Už

C. Dėl žinių teiraukitės www.plias.org

Linksmų

*

sv. Kalėdų
ir
laimingų

Naujųjų m (Ztų
linkime sesėms bei broliams
šauliams Tėvynėje ir išeivijoje
"Vilniaus" šaulių rinktinės valdyba ir
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

CTveiftiname
su šv. Kalėdomis,
tinkime [armingą
iSYaujųjų metų, giminėms,
draugams ir pažįstamiems —
Alina ir Inocentas Jurcevičiai,
Rymantė, Rimas, Gražina, George,
Judita, Brentas ir vaikaičiai
Kris, Jessica, Alicija, Vai ir Rae

Klaipėdos kraštas - paskutinis dailus kryžius suniokotose kapinėse
Nuotr. M. Purvino

Į ŠAS (NATO) pakviestųjų valstybių atstovai diplomatiniame priėmi
me Vašingtone. Dešinėje Lietuvos ambasadorius V. Ušackas

kalbėjo: Martial Page, Kanados
užsienio reikalų bei tarptautinės
prekybos departamento Vidurio
Europos bei Viduržemio jūros
šalių skyriaus direktorės pava
duotojas, apie Baltijos valstybes
kaip ES ir NATO nares netoli
moje ateityje, Lome Culter, Ka
nados eksporto agentūros atsto
vas, apie finansinės paramos bei
rizikos draudimo paslaugas Ka
nados eksportuotojams bei in
vestuotojams. Be to, Kanados
Žemės ūkio bei maisto produk
tų, Pramonės ministerijų bei Ka
nados Ipotekos ir būsto finansa
vimo korporacijos (Canada
Mortgage and Housing Corpo
ration) atstovai apžvelgė mais
to, informacinių bei telekomuni
kacinių technologijų bei staty
bos sritis Lietuvoje, Latvijoje
bei Estijoje, o Kanados tarptau
tinės plėtros agentūros (C1DA)
atstovas pristatė Rytų Europos
renesanso programą kuri teikia
finansinę
paramą
Kanados
bendrovėms-investuotojoms Vi
durio ir Rytų Europos šalyse.
Savo asmenine patirtimi
bendradarbiaujant su Lietuvos
valstybinėmis institucijomis bei
privataus gyvenimo atstovais
pasidalijo Lietuvos pramoninin
kų konfederacijos atstovas Ka
nadoje John Hurley. Savo kal
boje John Hurley pažymėjo, kad
Lietuva yra saugi šalis ir padrą
sino Kanados verslo atstovus
nebijoti steigti įmones Lietuvo
je, kurios palanki teisinė aplinka
bei patogi geografinė padėtis są
lygoja sėkmingą verslą atveria
jiems eksporto galimybes tiek į
Vakarą tiek į Rytų rinkas.

Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus

Č Sieloje šviesųjį džiaugsmą sukels,
Lai metai atėję naujieji jums į širdį viltim pasibels.

J

Linksmų šv. Kalėdų

i

ir laimingų

i
Naujųjų metų linkiu
T visiems draugams ir pažįstamiems A>

Priėmime dalyvavo JAV
kongreso nariai, aukšti JAV ad
ministracijos pareigūnai, įtakin
gi politikai, žurnalistai, nevy
riausybinių organizacijų atsto
vai, Vidurio ir Rytų Europos
etnininių bei Amerikos žydų or
ganizacijų atstovai, kitų užsie
nio valstybių ambasadoriai.
Priėmime taip pat dalyvavo
Vašingtone lankęsis Lietuvos
Užsienio reikalų ministerijos
sekretorius Evaldas Ignatavi
čius.
Renginį globojo 17 JAV
kongreso narių: senatoriai Ri
chard J. Durbin, George Allen,
Joseph R. Biden, Chuck Hagel,
Joseph I. Lieberman, John Mc
Cain, Barbara Mikulskį, Ben
Nelson, Paul S. Sarbanes, Arlen
Specter, George V. Voinovich
bei Atstovų rūmų nariai - Doug

Bereuter, Robert Borski, John
S. Tanner, Christopher Cox,
Henry J. Hyde ir John M. Shimkus.
Priėmimo dalyvius JAV ad
ministracijos vardu pasveikino
specialus JAV prezidento padė
jėjas bei vyriausias valstybinio
saugumo tarybos direktorius
Europai ir Eurazijai Danniel
Fried.
Dalis priėmimą globojusių
JAV kongreso narių šia proga
padarė pareiškimus. Kaip pažy
mėjo senatorius J. Lieberman,
Prahos susitikimas tapo istorijos
skiriamąja riba ir vienu svar
biausiu NATO susitikimų nuo
pat organizacijos įsteigimo 1949
m. Tai, pasak kito JAV
kongreso atstovo D. Bereuter,
priartino mus prie laisvos ir
vieningos Europos. JAV senato
Užsienio
reikalų
komiteto
pirmininkas S. Biden pabrėžė,
kad didele dalimi Prahos
susitikimo
sprendimus
dėl
NATO plėtros nulėmė Vilniaus
grupės šalių tarpusavio bend
radarbiavimas. Vilniaus grupės
šalių pastangų bei pažangos

bei laimingų

$
draugams -ir pažįstamiems
Teresė ir Jurgis Kiškūnai

* Q\jjoširdžiai sveikiname
sūnų Romą, dukrą Daną su šeimomis,
dukterėčią Vidą ir Algį Baltrušaičius,
draugus ir pažįstamus su
šv.ęE^lėdomis ir linkime laimingų

i

bei sėkmingų Naujųjų metų-

t

Etena ir Pranas Krilavičiai, Delray Beach, FL.

gve i kiname
r

su

šv. Kalėdomis
ir linkime sveikų
bei laimingų

Naujųjų metų

r

giminėms, draugams ir
pažįstamiems -

F
Mount Hope, Ont.

Renginys sulaukė ypatingo
Kanados verslininkų dėmesio.
Tai patvirtina dalyvių skaičius.
Baltijos šalių verslo forume da
lyvavo per 50 Kvebeko, Ontario
bei kitų Kanados provincijų pri
vačių bendrovią Kanados vers
lo organizaciją federacinių
įstaigų atstovų. Į renginį buvo
atvykę ir Kanados ambasados
Rygoje bei Vilniuje ir Taline
darbuotojai. Inf.

Janina ir Vytautas Svitai

giminėms, draugams,
pažįstamiems linki Dainius ir Asta Vaidilos su šeima,

reformuojant savo šalis svarbą
taip pat pabrėžė senatoriai G.
Allen bei J. McCain. “Man teko
garbė aplankyti... visas septy
nias Prahoje pakviestas šalis, ir
kiekvieną kartą būdavau suža
vėtas bei giliai sujaudintas jūsų
žmonių valia priešintis žiaurios
istorijos diktatui bei eiti į Vaka
rus”, - sakė J. McCain.
Lietuvių kilmės kongresme
nas J. Shimkus paragino šven
čiant Estijos, Latvijos, Lietuvos,
Slovakijos, Bulgarijos ir Rumu
nijos pakvietimą į NATO, nepa
miršti atiduoti duoklę disiden
tams, kurie net tamsiausiomis
valandomis išsaugojo Rytų Eu
ropos laisvės svajones. “Mes
esame čia šiandien šių drąsių
žmonių ir jų rėmėjų dėka..., ku
rie komunizmo prievartai prie
šinosi moralinėmis normomis ir
atkaklumu”.
Lietuvos ambasada JAV-se

f

Ltmcelų
4

t-**

J

2[inksmų Šv. Kalėdų f

Džiaugiasi vakariečių globa
2002 m. gruodžio 4 d. Va
šingtone reziduojančių 10 Vil
niaus grupės šalių ambasadoriai
JAV senate surengė bendrą pri
ėmimą, skirtą atšvęsti NATO
aukščiausio lygio susitikimo
Prahoje metu priimtą sprendi
mą del NATO plėtros.

AdaJagėlienė
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St. Pete Beach, FL
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1
sveikiname mielus gimines, draugus ir
pažįstamus, linkėdami kalėdinio
džiaugsmo ir didžios sėkmės bei Dievo
palaimos Naujaisiais metaisAlgis, Viltė, Daina, Aurelia,
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® LIETUVIAI PASAULYJE
Ispanija
Pietų Ispanijoje Andalūzijos
provincijos administracija susirūpi
nusi, kad dėl lietuvių kalbos vertėjų
trūkumo negalima tinkamai ap
klausinėti įtariamų nusikaltimais
Lietuvos piliečių. Bijodami nusikal
tėlių keršto, vertėjai iš Lietuvos ir
Rytų Europos atsisako versti ap
klausose bei teismuose. Pasak Lie
tuvos ambasados Ispanijoje, kas
mėnesį šiame krašte policija sulai
ko dešimtimis Lietuvos piliečių dėl
sunkesnių ar lengvesnių nusikalti
mų. Nusikaltėliai daugiausia užsi
ima smulkiomis vagystėmis preky
bų centruose ar mažesnėse parduo
tuvėse. Kiti vagišiai verčiasi auto
mobilių ir motociklų vagystėmis.
Kai kurie migrantai įsilaužia į ato
kiau esančius ispanų vasarnamius,
kuriuose šeimininkai nuolatos ne
gyvena. Pasitaiko, kad tokiose pa
talpose apsistoja ištisos grupės.
Daugelis sulaikytų lietuvių neturi
asmens dokumentų arba pateikia
suklastotus dokumentus. Tokiais at
vejais yra sunku nustatyti nusikaltė
lių tapatybę. Lietuvos piliečiams
vykti į Ispaniją nereikia vizų. (BNS)

Urugvajus
Montevideo miesto lietuviai
lapkričio 3, sekmadienį, pamaldose
prisiminė savo buvusį ilgametį kle
boną kun. Joną Giedrių, staiga mi
rusį prieš 4-rius metus. Šventovė
buvo pripildyta žmonių 2-3 kartus
daugiau nei kitais sekmadieniais.
Pamaldose dalyvavo uniformuoti
skautai; mažieji, pasipuošę tauti
niais drabužiais, atnešė ir ant alto
riaus padėjo Urugvajaus ir Lietu
vos valstybinius simbolius. Giedojo
lietuvių chorelis ir vietinių trijulė,
pasitardama gitaromis. Perskaityta
sutraukta velionies gyvenimo ir
darbų apybraiža. Parapijiečiai da
bar supranta, kokio kunigo ir žmo
gaus yra netekę.
(Urugvajaus lietuvių bendruome
nės Žinios, 2002 m. 45 nr.)

Britanija
Didž. Britanijos lietuvių są
jungos (DBLS) tarybos suvažiavi
mas įvyko spalio 19 d. Lenkų klubo
patalpose Wolverhaumptone. Jame
dalyvavo šį kartą mažiau svečių ir
atstovų. Tarybos pirm. K. TamošiūrtSs, pradėdamas susirinkimą, nusi
skundė, kad sąjungos veikla centre
ir skyriuose menkėja. Nepavyksta
veiklai pritraukti narių iš naujų
ateivių. Suvažiavimą raštu pasveiki
no Lietuvos ambasadorius Londo
ne A. Taurantas. Centro valdybos
pranešimą padarė pirm. V. Gasperienė. Ji nelabai norėjo sutikti su
tarybos pirm. K. Tamošiūno teigi
mu dėl susilpnėjusios veiklos. Ji
lankiusi Škotijos ir Mančesterio
klubus bei DBLS skyrius Škotijoje.
Susitikimuose padariusi praneši
mus ir atsakinėjusi į klausimus dėl
sąjungos centro valdybos veiklos ir
Lietuvių sodybos būklės. Susirinki
mų metu į DBLS skyrius įstojo
naujų narių, tarp jų ir iš naujų atei
vių. Pirmininkė labai apgailestavo,
kad Bradfordo lietuviai pardavė sa
vo pastatą, bet tikisi kad jie kitoje
vietoje pasistengs tęsti savo veiklą.
Taipgi pasidžiaugė Sekminių suva
žiavimo sėkme Lietuvių sodyboje.
Valdyba kitais metais ketina paįvai
rinti kultūrinę veiklą. Apie skautus

S v ei k i oAme

ir kitus reikalus kalbėjo V. O’Brien.
Vasaros skautų rengtoje stovykloje
dalyvavo 150 asmenų. Ji esanti po
puliari, ypač tarp naujai atvykusio
jaunimo iš Lietuvos. Naujieji atei
viai surengė Tautos šventės minėji
mą Sporto ir socialinio klubo patal
pose Londone. Čia veikia dvi sa
vaitgalio lietuvių mokyklos, kurias
finansuoja sąjunga. Baltų tarybos
koncertas vyko lapkričio 3 d. Numa
tyta surengti Kalėdų eglutės popie
tę, Kūčias, Naujųjų metų sutikimą,
Vasario 16-tosios minėjimą Lietuvių
sodyboje.
(Europos lietuvis, 2002 m. 13 nr.)

mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines,
draugus, pažįstamus, Jų šeimas

&\Jistaus gimimo ir

Lenkija
Plocke rugsėjo 7-8 d.d. vyko
Tarptautinis dainų festivalis. Jame
dalyvavo užsienio lenkai iš Gudijos,
Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Vo
kietijos, taipgi tautinės mažumos
Lenkijoje: gudai, rusai, vokiečiai,
žydai ir lietuviai. Pastariesiems at
stovavo Punsko Kovo 11-tosios
licėjaus moksleivės Aldutė Birgelytė, Vida Moliušytė, Rita Severinaitė ir Asta Vaznelytė. Lietuvaitės
pasirodė sekmadienį, rugsėjo 8, atlikdamos Gyčio Paškevičiaus dainą
Tu vėjo paklausk. Punskietės lietu
vaitės džiaugiasi galėjusios dalyvauti
įdomiame renginyje ir yra dėkingos
Irenai Gasperavičiūtei bei Petrui
Vitkauskui už jų kelionės suorgani
zavimą į tarptautinį festivalį.
Seinų Lietuvių Namuose spa
lio 6 d. surengta vakaronė - kon
certas. Jame dalyvavo Suvalkų ir
Seinų lietuvių chorai bei jų gerbė
jai. Seinų lietuviams atstovavo cho
ras, vadovaujamas J. Pavilionio, ir
vaikų šokių grupė, vadovaujama A.
Dzimidko. Iš Suvalkų dalyvavo miš
ri vyrų ir moterų dainos grupė. Šia
proga K. Baranauskas papasakojo
apie 1920 m. spalio 7 d. pasirašytą
sutartį su lenkais ir jos pasekmes
Seinijos kraštui ir Lietuvai. Vaka
ronėje taipgi dalyvavo Lietuvos vi
cekonsulas Seinuose N. Baranauskas
su žmona. Abiejų miestų lietuviai ap
sisprendė toliau palaikyti glaudes
nius ryšius. Tartasi dėl galimybės
rengti bendras chorų repeticijas.
(Aušra, 2002 m. 19 nr.)

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazijoje
spalio 19 d. įvyko moksleivių tėvų
susirinkimas. Jie su klasių auklėto
jais aptarė atskirų klasių reikalus,
išrinko atstovus į tėvų komitetą.
Apie gimnazijos darbą ir jos rūpes
čius kalbėjo direktorius A. Šmitas.
Jis džiaugėsi vis didėjančiu mokinių
skaičiumi. Šiuo metu gimnazijoje
mokosi 186 moksleiviai - 81 vokie
tis ir 105 lietuviai. Klasėse yra 15 19 mokinių. Nors krašte jaučiamas
mokytojų trūkumas, bet buvo suge
bėta šį klausimą išspręsti. Ir su kuk
liais finansiniais ištekliais pavyko
įrengti kompiuterių kambarį ir at
remontuoti dar vieną klasę. Taipgi
remontas atliktas ir bendrabuty.
Moksleiviai itin džiaugiasi bibliote
koje atidarytu interneto tinklapiu.
Apie tėvų komiteto darbus kalbėjo
pirm. G. Gerstorfer. Jis šiom parei
gom buvo perrinktas kitai kadenci
jai. Susirinkimą pasveikino Fondo
gimnazijai remti pirm. K. Korb. Po
kalbų buvo atsakinėta į tėvų klau
simus. Po susirinkimo prie kavutės
vyko pabendravimas.
J. Andr.
(Pasaulio lietuvis, 2002 m. 11 nr.)

aujųjų metų

švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės šviesos,
skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos
ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais
Marija ir Jurgis Astrauskai
Sofija Augaitienė
Birutė Abromaitienė
ir dukra Angelė
Jonas ir Bronė Akelaičiai
Irena ir Antanas Ambraškos,
Phoenix, AZ

Albina Augaitienė ir šeima
Antanas Bumbulis ir dukros
Julius, Pranė Barakauskai
Alfredas Bražys, Gintaras,
Linas, Gailutė ir jų šeimos
Stasė ir Mečys Bučinskai
Marija Borusienė ir vaikai
Danutė, Algimantas ir
Roma su šeima,
Hamilton, Ont.

Vytautas Birštonas
Nelė ir Jonas Budriai
Irena Baltakienė ir sūnūs Vitas, Algis ir Linas
Kristina ir Adomas Biretos
Elena Bersėnienė ir vaikai
Alfonsas ir Ona Budininkai,
Hamilton, Ont.

Sofija ir Vytautas Balsevičiai,
Danutė ir Adolfas Bajorinai
Vytas ir Vladė Beniušiai,
'

Hamilton, Ont.

Angelė Bungardienė,
Hamilton, Ont.

Isabelė ir Petras Baronai,
St. Catharines, Ont.

Lidija ir Vytautas Bušmanai,
Bradford, Ont.

Petras Butėnas
Vincas, Valė Baliūnai ir šeima
Marta Bernotienė
Wasaga Beach, Ont.

Vytas, Irena Biskiai ir šeima

I. T. Ciparienė,
Rodney, Ont.

Petras Čiurlys
Julija Čėplienė
Ona Dementavičienė ir
sūnus Vidas
Birutė ir Petras Daržinskai
Zita Didžbalienė
Adelė Dobienė
Ona ir Jonas Dirmantai

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai

Irena Ignaitienė
Monika Jasionytė
Vanda Jasinevičienė
Petras ir Zuzana Jonikai
Hamilton, Ont.

Nelė ir Martynas Jonušaičiai,
Oakville, Ont.

Stasys, Marija ir Dana
Jokūbaičiai
Stasys Janavičius
ir dukra Kristina
Marytė Janeliūnienė ir vaikai
Ilona, Onutė, Aras,
Žibutė ir Alfredas
Ona Juodišienė
Dalia Jurevičienė
J. Juozaitienė ir dukros
Dana ir Aida su šeimomis
Hamilton, Ont.

Petra ir Vladas Jankaičiai

Bronius, Elena Kišonai
Elena ir Stasys Kuzmickai
Pajauta ir Algis Kaziliai
Mėta ir Edvardas
Kazakevičiai
Jonas Karaliūnas,
St. Catharines, Ont.

Ona ir Vladas Keziai,
Ancaster, Ont.

Povilas Kanopa ir Evelina
JDaugilienė,
Hamilton, Ont.

Aldona ir Jonas Kutkos,
Welland, Ont.

Adolfas Kanapka,
Wasaga Beach, Ont.

Petras ir Teklė Kareckai
ir sūnūs - Jonas ir Stasys,

Sofija ir Juozas Sendžikai,

Irena ir Jonas Nacevičiai
O. V. Naruševičiai,

St. Catharines, Ont.

Jadzė ir Jonas Stanaičiai,

West Lome, Ont.

Hamilton, Ont.

Viktoras ir Rita Navickai
su šeima,

Skrebūnai - Ona,
Vytautas ir Algis
Hilda Simanavičienė
Gražina Strimaitienė
E. H. Stepaičiai
Marija Šiūlienė

Arnprior, Ont.

Elena ir Raimundas Namikai
ir sūnūs - Simonas
ir Juozapas
Kęstutis Norkus,

Hamilton, Ont.

Burlington, Ont.

Rimas Jr Lisa Šiūliai
su šeima,

Stasė ir Jonas Naruševičiai,
Carignan, Que.

Burlington, Ont.

Birutė Nagienė ir šeima
Liudas ir Salomėja Olekai

Teresė, Vladas Šleniai
Silvija, Arūnas, Danielius
Ir Antanas Staškevičiai

Anelė Puterienė
Valentinas Poškaitis
Stasys Paketuras ir
Danutė Raščiuvienė,

Prima ir Bronius Sapliai
Petras ir Gražina Stauskai

St. Jean, Que.

West Lome, Ont.

Marija Pranaitienė
Ramutė, Jeronimas Pleiniai
Stefanija ir Antanas Petraičiai
Irena ir Antanas Patašiai
Monika Povilaitienė
Stasys ir Janina Poškai
Algis ir Kazė Poviloniai
Povifauskų šeima,

Birutė Tamošiūnienė
Gerda ir Albinas Tarvydai
Ona ir Vytautas Taseckai
Irena Turūtienė

Stasys, Anelė Urbonavičiai,
Hamilton, Ont.

Hamilton, Ont.

Vladas ir Levutė Pevcevičiai
P. N Puidokai
Dalia, Genutis, Eglė Procutos
Vida ir Vytas Paškai
Bronė ir Vytautas Palilioniai
A. Pilipavičius,

Marija ir Juozas Vaseriai
Marytė Vaitkienė,
Joana Valiukienė
Aldona ir Vladas Vaitoniai
Dr. Aleksas ir Aldona
Valadkos
Stasys Valickis,

Lietuva

Ieva Pūkienė

Hamilton, Ont.

Genė ir Eugenijus
Kuchalskiai
S. V. Kneitai,
Oshawa, Ont.

J. V. Kėžinaičiai,
Hamilton, Ont.

Viktoras ir Marija
Kryžanauskai,
Collingwood, Ont.

Teofilė Kobelskienė
Irena Kaliukevičienė
Valė Kecorienė
Liusė ir Vincas Kolyčiai
Vacys ir Adelė Karauskai
Eugenija Kripienė
Raimundas ir Rūta Kilčiai
su šeima

Collingwood, Ont.

Elena Vyšniauskienė,

Alvina ir Vladas Ramanauskai
O. L. Rimkai
Danguolė Radzevičienė
Aldona Ranonienė
Juozas Rovas
Marta ir Albinas Radžiūnai
Birutė ir Matas-Zigas
Romeikos
Albina Rimkienė,

Dutton, Ont.

Julija ir Romanas Vaitkevičiai
Edvardas Valeška
Jane Vingelienė
Monika Vaškevičienė ir
sūnus Juozas
B. V. Vytai

Hamilton, Ont.

Marytė Rybienė ir sūnus,

Juozas Žadeikis
Kristina Žutautienė ir sūnūs
Bronė Žiobienė
Margarita ir Justinas
Zubrickai
Juzė Žulienė
Irena ir Anicetas Zalagėnai
Pranas Žibūnas
Aldona Zarembaitė
Antanas, Stasė ir sūnus
Aleksas Zimnickai
Irena ir Algis Žemaičiai
Irena ir Petras Zubai,

Hamilton, Ont.

Eleonora ir Leonas Rudaičiai
Rita ir Jean-Louis Renaud,
Ottawa, Ont.

Onutė ir Leonas Radzevičiai,
Oakville, Ont.

Ottawa, Ont.

Birutė Kazlauskaitė
Marija Gečienė
Marija ir Jonas Gimžauskai,
Hamilton, Ont.

Elena ir Kazys Gudinskai,
Hamilton, Ont.

Zigmas ir Ona Girdauskai
Irena, Povilas Girniai,

Ona Linčiauskienė,
Hamilton, Ont.

Birutė, Jonas Lukšiai
Tillsonburg, Ont.

Valerija Lėverienė

Hudson, Que.

Bronė Galinienė
Jonas ir Bronė Greičiūnai
ir šeima,
Newmarket, Ont.

Kostas ir Eugenija Gapučiai,
Bothwell, Ont.

Paulina ir Ignas Geniai,
Sault Ste. Marie, Ont.

Elena Gužienė,
Hamilton, Ont.

Mykolas Gegužis
KLB 50-čio jubiliejaus proga Gintaro Repečkos padirbdintas kryžius Šv.
Jono lietuvių kapinėse. Kryžius buvo pašventintas vysk. P. Baltakio ir
vysk. H. Dumpio lapkričio 10 d. Rūpintojėlis - prel. J. Staškevičiaus
kūrinys
Nuotr. I. Ross

Verdun, Que.

Bronė Stankaitienė
Liuda Stulginskienė
Teklė ir Adolfas Sekoniai,

Hamilton, Ont.

Elena Žulienė
T. Z. Zaleskiai
Algimantas Zubrickas,

Wasaga Beach, Ont.

Hamilton, Ont.

Bena Gataveckienė ir sūnūs
su šeimomis
Vilma, Kazys ir Paulius
Gapučiai
Marytė Genčiuvienė
Andrius, Kristina, Gintaras ir
Ričardas Gapučiai,

Danutė ir Bronius
Staškevičiai,

Alfonsas Marcis
ir dukra Milda
Feliksas Mockus ir
vaikai - Jonas, Vytas
ir Lina su vyru
Liuda ir Zigmantas Mockai,
Rodney, Ont.

Vytautas Montvilas
Juozas ir Stella Miškiniai,
Niagara Falls, Ont.

Stasys Matulionis,
Brantford, Ont.

Marija ir Brian MikelėnasMcLoughlin

Zuzana, Juozas ir Ramunė
Stravinskai
Viktoras Skukauskas
ir duktė Danutė
Nijolė Šimkienė įr sūnūs
Janina, Juozas Šarūnai,

St. Catharines, Ont.

St. Catharines, Ont.

Juozas Staškevičius
Regina ir Vladas Simonaičiai
Olga ir Jonas Statkevičiai,
Rodney, Ont.

Vanda, Petras Šidlauskai,
J Hamilton, Ont.
Adolfina ir Gediminas
Skaisčiai,
i Grimsby, Ont.
tu 't
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Pakeistas imigracijos įstatymas
LINAS ANTANAVIČIUS
Kiekvienais metais į Kana
dą imigruoja apie 220,000 žmo
nių. Imigracija buvo ir lieka vie
nas iš pagrindinių faktorių, įta
kojančių Kanados ekonominę
bei socialinę raidą. Nuo birželio
28 d. įsigaliojęs naujas Imigra
cijos ir pabėgėlių apsaugos įsta
tymas turės įtakos lietuviams,
norintiems atvykti į Kanadą.
Pagrindiniai įstatymo bruožai
yra šie.
KLB tarybos suvažiavime ir 50-mečio šventėje dalyvavę (iš k.) Lietuvos
laisvės kovotojas Antanas Terleckas, Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Sigutė Jakštonytė, TŽ redaktorė Ramūnė Jonaitienė, LR ministeris
patarėjas Vaidotas Verba
Nuotr. K. Baliūnaitės

Linksmų Kalėdų Švenčių ir
sėkmės Naujaisiais metais
visiems giminėms ir pažįstamiems

Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų

/

trikampyje ir Lietuvoje -

Vytautas ir Irena Pečiuliai
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

KftLėOĮ *

Šeimų sujungimas
Šeimos imigrantai yra gimi
nių finansuojami asmenys, no
rintys atvykti ir gyventi Kanado
je. Kanados nuolatiniai gyven
tojai gali finansuoti sutuoktinį,
sugyventinį, materialiai priklau
somą vaiką (įskaitant užsienyje
įvaikintą vaiką) nesusituokusius
našlaičius, sūnėnus, dukterėčias
arba vaikaičius. Naujas įstaty
mas neleidžia finansuoti su
tuoktinio ar sutuoktinės. Įstaty
mas taip pat nenustato minima
laus pajamų lygio norint finan
suoti sutuoktinį.
Pirmenybė išsilavinimui ir
kalbų mokėjimui
Išsilavinusių darbuotojų gru
pėje (anksčiau vadinta nepri
klausomų imigrantų grupė) yra
keletas svarbių pakeitimų. Nu
statytų specialybių sąrašas yra
pakeistas specialybių kvalifika
cijos sąrašu. Suminėta daugiau
specialybių, kurias turintys as
menys gali imigruoti. Skirtingai
nuo senojo įstatymo specialybės
paklausa nėra vertinimo krite
rijus. Atrankos kriterijų skaičius
yra sumažintas nuo dešimties
iki šešių: išsilavinimo, anglų ir
prancūzų kalbų mokėjimo, dar
bo patirties, amžiaus, suderintos

darbo vietos Kanadoje, adapta
cijos. Imigrantai, turintys gerą
išsilavinimą bei gerai mokantys
anglų ir prancūzų kalbas turi
žymiai geresnes galimybes imi
gruoti. Net 49 balus iš 100 ga
limų galima gauti už išsilavini
mą ir kalbų mokėjimą (imigra
cijos vizai gauti reikia surinkti
75 balus).
Siekiama pritraukti investicijas
ir stambų verslą
Verslo imigrantų grupė su
sideda iš investuotojų, verslinin
kų ir žmonių, kurie patys susi
kuria sau darbo vietą. Inves
tuotojai turi investuoti $400,000
penkeriems metams. Beprocentinė investicija turi būti sumo
kėta Kanados vyriausybei. In
vestuotojai turi turėti teisėtu
būdu įgyto $800,000 vertės tur
to, bei privalo būti vadovavę
įstatyme nustatytam verslui.
Nauji reikalavimai versli
ninkams yra didesni nei buvo
senajame įstatyme. Verslininkai
privalo įrodyti, kad valdė ir
kontroliavo įstatymo nustatytą
verslą mažiausiai dvejus metus
paskutiniųjų penkerių metų lai
kotarpiu prieš kreipiantis dėl
imigracijos, teisėtu būdu yra įgi
ję ne mažiau kaip $300,000 ver
tės turto, nori ir gali valdyti ir
kontroliuoti įstatymo nustatytą
verslą Kanadoje, sukurti ne ma
žiau kaip vieną darbo vietą Ka
nados piliečiams arba Kanados
nuolatiniams gyventojams.

Naujos galimybės ūkininkams,
sportininkams, aktoriams
Naujas įstatymas leidžia
imigruoti ūkininkams, akto
riams ir sportininkams. Šie
imigrantai turi būti bent dvejus
metus išdirbę savo susikurtoje

darbo vietoje kultūros srityje
arba sporte, arba dalyvauti pa
saulinės klasės kultūrinėje veik
loje arba sporte, arba turėti
bent dvejus metus ūkio valdymo
patirties. Save įdarbinantys as
menys turi sugebėti ir norėti
susikurti darbo vietą Kanadoje
bei žymiai prisidėti prie kultū
rinės veiklos. Ūkininkai turi įsi
gyti ir valdyti ūkį. Skirtingai nuo
verslininkų ir investuotojų, įsta
tymas nenumato minimalaus
turto sumos, kurią turi turėti
šios grupės imigrantai.

Suklastoti dokumentai
Įstatymas numato naują do
kumentą - nuolatinio gyventojo
kortelę. Kortelė turėtų padėti
išvengti padirbtų imigracijos do
kumentų naudojimo. Kortelė
pakeis šiuo metu naudojamą
popierinę IMM 1000 formą ir
bus privaloma norint įvažiuoti į
Kanadą nuo 2003 m. gruodžio
23 dienos. Kortelė turi daug ap
saugos dalykų - lazerinę foto
grafiją ir parašą, informaciją
apie kortelės turėtoją (ūgį, akių
spalvą, lytį). Nuo šių metų bir
želio nuolatinio gyventojo kor
telės yra išduodamos naujiems
imigrantams. Nuolatiniai Kana
dos gyventojai gali kreiptis į
imigracijos tarnybą dėl kortelės
išdavimo.
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Visus parapijiečius,
Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno
geradarius bei rėmėjus,
visus apylinkės lietuvius

su šv. Kalėdomis ir
i Naujaisiais meteds sveikina
TĖVAI PRANCIŠKONAI
Augustinas Simanavičius, OFM
Eugenijus Jurgutis, OFM, Liudas Januška, OFM
Pijus Šarpnickas, OFM, kun. Edis Putrimas
diak. Petras Šarka, OFM, Kęstutis Butkus, OFM

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

i

_

ADVOKATAS

mielus draugus ir pažįstamus, linkiu

VICTOR RUDINSKAS

jaukių Kalėdų švenčių

\

Tel. 416 240-0594

bei laimingų, sveikų

V

Naujų metų —

27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

Alina Kšivickienė,

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Dundas, Ont.
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

?

ir Naujų 2003 metų

f'

s

į

lietuviško jaunimo vardu sveikina visus po platųjį pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius jį
su artėjančiomis ŠE KALĖDOMIS -’f

proga sveikiname gimines,
draugus, pažįstamus ir
linkime Dievo palaimos bei
tyro džiaugsmo —

ir linki visiems - jauniems ir seniems ko geriausių NAUJŲJŲ METŲ! “

.
į
R

Irena ir Petras Lukoševičiai

"Laksto vėjas. Sniegas krenta,
Maišo dangų su žeme.
Ątvažįuoja baltos šventės
Žalio leao vežime...“
(Antanas Miškinis)

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos krašto valdyba. Pirmoje eil. (iš k.): J. Puodžiukaitė, V. Mickevičiūtė. Antroje
F eil. (iš k.): G. Nekrašaitė, S. Simonavičius, V. Ruslys, R. Puterytė. Trečioje eil. (iš k): D. Šileika, D. Sonda, S. Kuliavas,
, J. Wilkinson. Trūksta: J. Birgiolo, T. Chornomaz, R. Houle, S. Houle, J. Huys, D. Karkos, K. Petrauskaitės
JT

Čikagoje viešėjęs kun. dr. Eugenius Gerulis

Nuotr. Laimos Puzzo

Pasaulio lietuvių bendruomenė
Keletas būdingų bruožų iš dabartinės veiklos
EDVARDAS ŠULAITIS
PLB valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas, išgyvenęs gana
sunkią operaciją, vėl darbuojasi.
Pirmoji jo didesnė kelionė
po ligos buvo 2002 m. lapkričio
8-11 išvyka į Kanadą, kur To
ronto mieste buvo švenčiamas
Kanados lietuvių bendruome
nės 50 metų jubiliejus. Jis ten
dalyvavo bei kalbėjo sukaktuvi
niuose renginiuose.
Prieš tai savo namuose,
Grand Rapids mieste, Mičigano
valstijoje, jis nemažai dirbo kar
tu su iš Lietuvos atvykusia PLB
istorijos knygos redaktore dr.
Vitalija Stravinskiene.
Lapkričio 14 d. V. Kaman
tas, dr. V. Stravinskienė ir Gra
žina Kamantienė atvyko darbui
į Čikagą ir Lemontą. Čia buvo
dirbta Lituanistikos tyrimų ir
studijų centre, papildyta ir pa
tikrinta knygai surinkta medžia
ga. Šiuo metu suredaguota me-

£inksmų w. Kalėdų ir laimingų liauju melų linki Anapilio sodybos vaikų choras “GINTARĖLIAI” ir jų tėveliai

džiaga apima 56 straipsnius ir
sudaro 267 puslapius (be nuo
traukų). Pridėjus nuotraukas
bei priedus susidarys arti 500
puslapių knyga. Stravinskienė
lapkričio 25 d. išskrido atgal į
Lietuvą.
Lemonte PLB valdybos
pirm. V. Kamantas dalyvavo lie
tuvių fondo tarybos posėdyje,
kur buvo patvirtinta 5000 dole
rių parama XI Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso stovyklai
Punske, Lenkijoje. Taip pat fi
nansinės paramos reikalu V.
Kamantas buvo susitikęs su LF
vadovais dar ir vėliau.
Lankydamasis Lemonte, V.
Kamantas su keliais talkininkais
supakavo 66 dėžes knygų bei ar
chyvinės medžiagos. Jos per
“Transpak” agentūrą iškeliavo į
Lietuvių Išeivijos institutą Kau
ne. Iš viso susidarė apie tūks
tantis kilogramų. Dėžėse su
krauta PLB archyvinė medžiaga
nuo 1973 iki 2000 metų. Taip
pat čia tilpo ir JAV Lietuvių
bendruomenę liečianti archyvi
nė medžiaga, įvairių organizaci
jų dokumentai.
Pasak V. Kamanto, dalis tos
medžiagos yra labai vertinga ir
įdomi ateities studijoms. Anks
čiau į Kauno LTI buvo išsiųsta
apie 50 dėžių, o po poros mėne
sių Kaunan iškeliavo likusios 30
dėžių iš PLB ir V. Kamanto as
meninio archyvo.
Lietuvių išeivijos instituto
globėjų tarybos garbės pirmi
ninku yra Valdas Adamkus, pir
mininku dr. Algirdas Avižienis.
Jo nariai: vysk. Paulius Baltakis,
Danutė Bindokienė, Vytautas
Kamantas, Vaclovas Kleiza, Al
binas Morkevičius, dr. Tomas
Remeikis, Liuda Rugienienė,
kun. Antanas Saulaitis.
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Toronto teatras
K
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sveikina visus rėmėjus ir
teatro mėgėjus

šv. Kalėdų proga
ir linki daug laimės
naujais 2003-aisiais metais
Aitvariečiai

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ VALDYBA ir LIETUVIŲ
SLAUGOS NAIVIŲ “LABDARA” KOMITETAS
nuoširdžiai sveikina visus savo narius ir visus lietuvius

linkėdami linksmų ŠV. Kalėdų ir sėkmingų

Naujųjų, metų -

2002-2003 metų VALDYBA
Sėdi iš k.: T. Stanulis, M. Balaišytė, R. Juodis, D. Sher, dr. R. Zabieliauskas, A. Aisbergas;
stovi iš k.: E. Pamataitis, R. Sonda, E. Steponas, T. Gurevičius, dr. M. Valadka,
J. Slivinskas, V. Valiulienė, G. Stasiulevičius

Toronto Lietuvių Namų valdyba, revizijos komisija ir
Slaugos namų komitetas
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Linksmų *
Kalėdų švenčių
ir laimingų

gimines, draugus ir
pažįstamus, linkėdami daug
laimės ir tyro džiaugsmo -

Naujųjų metų
visiems giminėms,
draugams ir
pažįstamiems linki -

Julija, Jonas,
Rūta ir Linas Kamaičiai,
Ona, Algimantas, Gedas,
Kristina Dziemionai

Emilija, Alfonsas Kybartai
Hamilton, Ont.

<Sn. Jtalidų ir
Olaują mdą
protĮa

Čikagoje ir apylinkėse gyvenų studentai, gavę stipendįjas Lietuvių fondo 40 metų jubiliejinėje šventėje
2002.X1.9 su tarybos pirm. dr. Antanu Razma ir Pelno skirstymo komisuos pirm. Kęstučiu Ječiumi

Sveikinam

nuoširdžiai sveikinu
draugus, gimines,
pažįstamus

su šv. ^Kalėdomis
visus gimines, draugus ir

Jonas Stankus

pacientus, linkėdami
sveikų bei sėkmingų

velkiname
sušv.
(ėcComis,

Dr. Stasys ir Aldona Dubickai

Lindime Laimingų

kinksmų

sv. Kalėdų
ir
laimingų b£i sėkmingų

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

linkime savo giminėms,
draugams ir
z
pažįstamiems A. J. Vaškevičiai, R. R Stankai
N. Carolina
ir šeima

linkime giminėms, draugams bei
pažįstamiems Kanadoje ir Lietuvoje Teresė, Juozas Andrukaičiai
ir Juozas Kalmatavičius

j
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Ši 40 metų sukaktis buvo iš
kilmingai atšvęsta 2002 m. lap
kričio 9 d. PLC Lemonte valsty
binio Vilniaus kvarteto koncer
tu ir pokyliu. Įžanga j šias su
kaktuves buvo dail. Prano
Domšaičio, žymaus lietuvio eks
presionisto, tapybos, grafikos ir
piešinių paroda, vykusi nuo spa
lio 26 iki lapkričio 27.
LF dr. Antano Razmos var
do premijos laureato Vilniaus
kvarteto, kurį sudaro Audronė
Vainiūnaitė, Girdutis Jakaitis,
Artūras Šilalė ir Augustinas Va
siliauskas, koncertas vyko šven
tiškai papuoštoje gėlėmis ir žva
kėmis salėje, kur susirinko 360
dalyvių. Apie šio garsaus kvar
teto nuostabų koncertą tegali
ma pakartoti vėliau pokylio sa
lėje Stasio Baro pasakytus žo
džius: “Mano sieloj šiandien
šventė!” Tikrai tai buvo dvasi
nio pakilimo šventė!
Po koncerto svečiai rinkosi į
PLC didžiąją pokylių salę. Po
kyliui vadovavo Ramona Steponavičiūtė-Žemaitienė. Pasveikt-

Tebūnie jums geras šitas rytas,
Kai širdis Dievo Kūdikiui
džiaugsmą giedos,
Tebūnie jums geras šitas rytas,
ir diena, ir metai nuo pradžios.

Anapilio jaunimo choras “ANGELIUKAI" ir jų tėveliai

i

džiugių
$ šv. Kalėdų

,

įfc

ir laimingų bei
pilnų geros
nuotaikos

£ Sraujųjų
<
metų

A
V
A

linki visiems
lietuviams bei
parapijiečiams -

Lietuvos kankinių parapijos choras

nusi visus, žodį tarti kvietė LF
tarybos pirm. dr. Antaną Raz
mą. Jis pareiškė: džiaugtis yra
dėl ko: LF turtas viršija jau 15
mln. dol., lietuvybės darbams iki
šiol skirta per 11 mln. dol. ir per
paskutinius 3-jus metus kasmet
skiriama po 1 milijoną lietuviš
kiems reikalams.
Kun. Algirdas Paliokas, SJ,
sukalbėjo invokaciją. LR prez.
Valdo Adamkaus sveikinimą
perskaitė gen. kons. Giedrius
Apuokas: “Sveikinu visus, kam
ši šventė brangi ir artima ir ti
kiu, kad ji tradiciškai vyks bran
giausių tautttrią’' vertybių, šilto
bendravimo ir lietuvybės dvasia.
Turiu pagrindo taip teigti, nes
šios nuostatos buvo ir tebėra
svarbi ir neatskiriama Lietuvių
fondo veiklos dalis. Jūsų geros
valios bei ilgamečių pastangų
dėka buvo įgyvendintas ne vie
nas lietuviškosios kultūros,
mokslo ir švietimo sumanymas,
ne vienas išeivijos žmogus sun
kiu metu pasijuto tvirčiau ir
drąsiau, ne vienam buvo sustip
rinta viltis ir pasitikėjimas tiek
savo jėgomis, tiek tautiečių ben
druomene. Tai ir materialinė, ir
moralinė parama lietuvybei, jos
tradicijų tąsai, perdavimui jau
najai išeivijos lietuvių kartai”.
Gen. kons. G. Apuokas pakėlė
tostą, linkėdamas, kad ir kiti 40
metų Lietuvių fondui būtų ly
giai sėkmingi. Visi sugiedojo Il
giausių metų!
R. Steponavičiūtė-Žemaitienė pakvietė LF steigėjus, da
lyvaujančius šiame pokylyje dr. A. Razmą, dr. G. Baluką, dr.
J. Valaitį, dr. F. Kauną ir dr. K.
Ambrozaitį - užpūsti sukaktuvi
nio torto žvakeles.
Buvo gauta daug sveikini
mų: VDU rėkt. V. Kaminsko,
PLB pirm. V.< Kamanto, JAV
LB Kr. v-bos pirm. A. Gečio ir
kt. Kaip ypatinga dovana buvo
pristatytas Čikagos lituanistinės
mokyklos “Paukščių sodas”,
kaip padėka už LF rūpestį ir
pagalbą visoms lituanistinėms
mokykloms.
Po puikios vakarienės, pa
ruoštos Aldonos Šoliūnienės,
buvo pakviesti LF tarybos pre
mijai skirti koordinatorius dr.
J.Valaitis ir vertintojų komisijos
pirm. St. Baras pristatyti dr. A.
Razinos vardo premiją. Trum
pai kalbėjo dr. J. Valaitis. St.
Baras džiaugėsi, jog ta premija
atiteko valstybiniam Vilniaus
kvartetui. Jis pakvietė ir kitus
du esančius vertintojų komisijos
narius - muz. A. Vasaitį ir muz.
D. Polikaitį dalyvauti premijos
įteikime. (Kiti 3 vertintojų ko
misijos nariai Lietuvoje: dr. O.
Narbutienė, pianistas R. Zubo
vas ir prof. A. Ambrazas). Penki
vertintojų komisijos nariai pa
sisakė už premijos skyrimą
valstybiniam Vilniaus kvartetui,
kuris garsina Lietuvos vardą vi

same pasaulyje.
St. Baras pakvietė kvarteto
narius ateiti į salės priekį. Dr. J.
Valaitis, įteikė 25,000 dol. pre
miją ir plaketę. Kvarteto vardu
A. Vasiliauskas dėkojo ir sakė,
kad jie, kaip muzikai, yra su
jaudinti LF veikla, kad remia
mas švietimas, kultūra, meni
ninkai: “Mūsų tikslas, jums pa
dedant, yra turtinti žmonių dva
sią Lietuvoje ir kitur”.
Per paskutinius 6 metus
kvartetas yra koncertavęs 13
valstybių, 70-tyje miestų, grojęs
15 lietuvių kompozitorių kūri
nius.
LF tarybos pirm. dr. A.
Razma ir Pelno skirstymo komi
sijos pirm. K. Ječius pokylyje
dalyvaujantiems studentams įtei
kė stipendijas. Jas gavo: V. Alek
sandravičiūtė, A. Ąžuolaitytė,
D. Ąžuolaitytė, Ž. Bielskutė, R.
Budvytytė, S. Giedrimaitė, N.
Grėblikaitė, M. Grigaitė, S. Ja
kubauskaitė, R. Karbauskaitė,
M. Klimavičiūtė, A. Kubilius,
R. Lukauskaitė, V. Nivinskas, J.
Remeikaitė, D. Reneckis, M.
Sadauskas, S. Skripkauskaitė,
N. Šmerauskas, V. Staniulytė,
L. Vaičekauskaitė, E. Viršila.
Studentų vardu kalbėjo M. Gri
gaitė.
Pabaigos žodį tarė LF v-bos
pirm. Povilas Kilius. Jis dėkojo
visiems už dalyvavimą ir pasi
džiaugė, kad šie metai buvo
rekordiniai keliais atžvilgiais:
š.m. įnašai LF siekia arti 2.5
mln. dol., į pokylį atvyko rekor
dinis skaičius svečių. LF siekia
sukaupti 20 mln. kapitalo ir tiki
si, kad tai bus pasiekta artimoje
ateityje. Tai įgalins per metus
skirti po 2 mln. dol. lietuviš
kiems reikalams. P. Kilius
džiaugėsi matydamas daug jau
nimo, kuris yra mūsų ir mūsų
organizacijų ateitis! Dėkodamas
LF nariams, pabrėžė, kad be jų
nebūtų ir LF. Dėkojo tiems, ku
rie turėjo viziją prieš 40 m.
įsteigti LF, dėkojo idėjos iškėlė
jui dr. A. Razmai ir kitiems prisidėjusiems. Suminėjo ilgą eilę
pradininkų pavardžių. O kita di
delė padėka, sakė jis, yra skirta
dr. A. Razmos vardo premijos
laureatams už koncertą, kuris
praturtino mūsų šventę. Dėkojo
visiems asmenims, prisidėjusiems prie šios šventės rengimo,
ypač daug darbo įdėjusioms Ra
monai Steponavičiūtei-Žemaitienei, Sigitai Balzekienei, Judy
Sidrienei, Gitanai Variakojienei, Astai Razmienei ir jų talki
ninkams.
Po to dar ilgai buvo dalija
masi šios šventės įspūdžiais ir
šokama grojant brolių Švabų
orkestrui.
• Į gyvenimą žiūrėkite ne pesimis
to, o optimisto akimis. Pesimistui
puspilnė vandens stiklinė yra be
veik tuščia, o optimistui - beveik
pilna.
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giminėms, draugams
ir pažįstamiems —

Amerikos lietuvių fondo sukaktis

Naujųjų mjztų

Linksmų šv. Kalėdų ir
laimingų 2003 metų
Jums linki -

^Yaujųjų metų

Amerikos lietuvių fondo dr. Antano Razmos vardo premijos laureatai - Valstybinis Vilniaus kvartetas su LF
vadovais (iš k.): LF premijos koordinatorius dr. Jonas Valaitis, dr. Antanas Razma, Audronė Vainiūnaitė,
premijos komisijos pirm. Stasys Baras, Girdutis Jakaitis, Augustinas Vasiliauskas ir Artūras Šilalė

Kathy, Ričardas, Natasha, Ryan Dauginiai, Loreta, Vladas,
Alicia, Andriukas Dauginiai, Irena ir Valteris Dauginiai

Sveikinu
4

sūnus Edį ir Algį bei savo
mielus vaikaičius, draugus
ir pažįstamus su

šv. Kalėdomis,
linkėdama daug laimės
ir sėkmės
4

Naujaisiais metais - *
Onutė Adomauskienė,
Hamilton, Ont

Džiugių šv. Q\g(ėdų
ir sėkmingų

(Nąujų metų
visiems klientams ir
pažįstamiems linki ED. KONDRATAS ir šeima

I

Džiugių
šventų Kalėdų

A

ir laimingų bei pilnų
geros nuotaikos

r Naujų metų
f

linki visiems giminėms,
draugams bei pacientams —

Ginčauskaitė,
dr. Gina J. biuvausKaue,
optometristė
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Linksmų
TZ. f •

JS

giminėms, draugams

J

ir pažįstamiems -

/

ŠV. Kalėdų /
ir laimingų
4
Naujųjų
j
2003 metų j
linkiu visiems
4
Elizabeth Strodomskienė

d
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fNuoširdžiai sveikiname

RAYMOND FILIP
y

gimines, draugus ir pažįstamus

su

šv. Kalėdomis ir
linkime laimingų bei

sėkmingų

NailjU metU-

Jonas ir Alma, Kęstutis, Danius ir
Ramunė, Birutė ir Frank (Marcoccia),
Jurgis ir Susie su šeima Jurėnai

y

Q/O^ilunante. visus gimines,
draugus ir pažįstamus su

šv. Kalėdomis ir linkime
sėkmingų bei laimingų

Naujų metų Kazys ir Adelė Ivanauskai

^Unksnių O^alėdų švenčių

į

ir laimingų

S’

Naujųjų 2003 metų

i

linkime giminėms, draugams
ir pažįstamiems -

Lzu.

$

Įdomaus žemaičio dailininko ir skulptoriaus Leonardo Černiausko meno galerija, įrengta Babrungėnų
vandens malūne
Nuotr. G. Kurpio

4
4
j

Jurgis
gis Jurgutis,

%
•*

Hamilton, Ont. ėr

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname J

KODU X‘" j

ir linkime laimingų

$

2003 metų -

$
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Juzefą Valiulienė
Vida, Vidas, Julija, Gintaras ir Audrius Valiuliai

A

J

Senus palydint, naujus pasitinkant
DR. JONAS KUNCA

Bėga paskutinės šių metų
dienos. Netrukus prisėdę prie
stalo Vilniuje, Čikagoje, Toron
te, Adelaidėje... su giminėm ir
draugais pakelsim taurę už tuos
metus, kuriuos turėjom laimę
išgyventi ir kurie liks tik mūsų
prisiminimuose.
Be prabėgusių metų atšventimo ir naujų sutikimo su dau
gybe vilčių, o gal tik iliuzijų,
kiekvienas pagalvojam, ką tie
metai mums atnešė gero ir ką
blogo. Pamąstom ir apie šių die
nų pasaulį. Nedaug gero ir kil
naus jame matome. Aiškiai
pastebimas dvasinis nuosmukis,
smurtas, gobšumas, neteisingu
mas, skriaudos ir fanatizmas sukėlę terorizmo bangą, kurios
neįmanoma sustabdyti be tero
rizmo priežasčių pašalinimo.

Pasaulinės galybės gyvento
jai yra apimti baimės. Panašiai
yra ir su JAV sąjugininkais. To
kia būklė neskatina kūrybos ir
naujų iniciatyvų. Dėl to ekono
visus draugus, pažįstamus
mikos stagnacija ne tik nema
ir gimines su
žėja, bet dar vis didėja. Vaka
ruose trūksta pirkėjų, o Trečia
me pasaulyje šimtai milijonų
badauja. Užuot kovojusi su
skurdu ir atsilikimu, pasaulinė
galybė suka sau galvą, kaip
Linkime daug sveikatos ir
surasti kokią nors priekabėlę
laimės Stasė Butkienė ir vaikai naujam karui su Iraku. Nekaip
Amerika pradėjo įvesti pasaulio
Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos
tvarką. Kuo tas baigsis, niekas
nežino, nei patys Baltieji rūmai.
Blogai, kad tokiu elgesiu yra
silpninamos JT. Jeigu ir jos
______ Travel_____________
iširtų, turėtume didžiausią ne
& Services Ine.
tvarką mūsų planetoje. Tikė
kim, jog nauji metai bus dosnes
1500 Royal York Rd. (on Royal York, North of Eglinton)
Etobicoke, Ontario, Canada M9P 3B6
ni žmonių protams, ir tas koš
maras pasibaigs ar nors su
'įre'- Qtu&&i*džlai u)dlunanit
švelnės.
ifiUL 4
Jus visus su šv. Kalėdom
Bet mums visad daugiau rū

šv. Kalėdom ir
Naujais metais.

ir Naujais metais,
dėkojame už praėjusius,
laimės, brangieji!
Visada Jūsų Astra Tatarsky ir šeima

1 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1

tel. 416-889-5531

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2003-jų metų proga
naujai užgimęs Kūdikėlis telaimina visus geros valios lietuvius,
teikia jiems stiprybės likti tauriais lietuviais,
o vargstančiai Lietuvai — šviesios ateities vilčių

pėjo ir dar teberūpi mūsų Tė
vynė. Kaip nudžiugom jai at
gavus nepriklausomybę! Nepa
žindami svetimoje okupacijoje
užaugusių mūsų brolių, manė
me, kad jau štai prasideda šalies
pažanga. Deja, dėl nesugebėji
mo valdyti, dėl vienybės stokos
ir korupcijos valstybė išgyveno
daug nereikalingų sunkumų.
Pamažu Lietuvos žmonės spėjo
prisitaikyti prie jiems naujų gy
venimo sąlygų, ir ekonomika
ėmė gerėti. Yra pagrindo tikėti,
kad gyvenimo lygis, ir toliau kils.
Po įstojimo į ES Lietuva gaus
beveik po 500 milijonų dolerių
metinę paramą. Ignalinos su
stabdymą irgi parems ES. Tai
nemažai prisidės prie ekonomi
nės pažangos pagreitinimo.
Į NATO Lietuvą jau pa
kvietė. Likę formalumai gali
užtrukti iki 2004 m. vasaros.
Tuo Lietuva užsitikrina saugu
mą visiem laikam. Norint su
prasti to svarbą, reikia prisi
minti Lietuvos istorijos nelai
mes. Likę saugūs lietuviai galės
pilnai atsidėti darbui ir kūrybai.
Sumažės išlaidos karo reika
lam. Be to, rusų karštagalviai
politikai nustos skleisti propa
gandą apie Klaipėdos prijungi
mą prie Karaliaučiaus srities,
kurios likimas dar bus spren
džiamas.
Deja, be tų džiuginančių
naujienų dar teks įdėti daug
pastangų, kad pakiltų bendras
Lietuvos kultūros lygis ir, kas
svarbiausia, pajėgtų išauklėti ir
išmokslinti naują lietuvių kartą,
blaiviai galvojančią, mylinčią tė
vų žemę, gerai paruoštą profesi
jai ar amatui, neturinčią menka
vertiškumo komplekso, nesvai
ginančią save alkoholiu ar nar
kotikais. Tai rimtas ir kartu ne
lengvas uždavinys, kurį galės
Lietuva išspręsti tik reformavusi
švietimo sistemą. Naujos kartos
lietuvis
privalo
sugebėti
savarankiškai galvoti ir atskirti
blogį nuo gėrio, tiesą nuo pi
gaus propagandinio melo.
Vakarų technologijos lygis
yra aukščiausias pasaulyje. Jį
reikia perimti. Bet Vakarų mo
ralė yra labai nusmukusi. Ji pati
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Toji kalva, paties Dievo širdis,
Paremia sukilusius:
Į viršukalnes kopiančias visžales rūtas,
Ar tuos spiečius kryžių, po kuriais neatgulęs joks mirusysis.
Kryžiai iš ąžuolo ir iš šiekštų kankiniams ir tremtiniams,
Kryžiai, kaldinti iš geležies, išlieti iš betono, padirbdinti tyloj,
Kryžiai, supinti iš šiaudų, bylojantys apie kilnumą, slypintį
kukliose rankose,
Kryžiai, numegzti iš vilnos, su kryžiais, išsiuvinėtais nėrinių
pakraščiuose,
Kryžiai, prikalti prie kryžių, išrikiuoti kažin keliais aukštais, su
stogeliais ir tabernakuliais,
Kryžiai, suvirtę ant kryžių, į vis augančiais krūvas, kurios
nuskurdina dangų,
Kryžiai, nepaliekantys oro aukojimui: žvakės, puokštės, ikonos,
vėliavos,
Kryžiai, nupinti iš džiovintų gėlių, žolės ir šviežio sielvarto,
Kryžiai, laikantys kabančius rožinių sodus;
Kryžiai iš metalo, įstatyti į tuščius butelius,
Kryžiai, išdabinti spinduliuojančiais saulės ratų stipinais;
Kryžiai po kojom Sopulingosios Motinos, lyg po piliorium;
Kryžiai akmenim paramstyti ant kelmo altoriaus;
Kryžiai, grubiai ištašyti iš granito ar gintaro,
Kryžiai, išplėšyti iš popierinių pinigų,
Kryželiai iš Laterano - liaudies barokas
Iš sukilimų ir prietarų
Kad gyvieji galėtų
Ilsėtis ramybėje

Kryžių miškas
Atsilaikė prieš bombas,
Buldozerius, dinamitą, kirvius, vandenį, ugnį,
Totorių, carų, Hitlerio, Stalino, sovietų
Mirusiųjų kaulais mušamus būgnus.
Naktį beginklė kariauna
Iš vieno, dviejų ar daugiau tikinčiųjų
Vėl pakels kryžius sutemoms pražudyti
Svastika, sielos deformacija,
Atsitiesus ir virtus tauriu krucifiksu.
Kryžiai
Sulaužytos laiko strėlės,
Apverčiančios neapverčiamą
Revoliucija ?

»

Dvasia niekuomet nepailsta nuo taikos,
Kaip kad kūnas niekuomet nepailsta nuo švelnumo.
Vis dar juntama maloninga mirtingųjų godonė
Lūkuriuoja ant kalno,
Maldininkas, senas kaip vėjas,
Vieta
Įkopti į
Atleidimo pavidalą Paliekant vietos likusiąįam pasauliui.
1993 m. Šiauliai
Iš anglų kalbos vertė Kristina Sakalavičiūtė

y

y

Ant eglutės žvakių šviesos retos
Mirkčioja spalvom pakaitomis.
Gruodis baigias. O Naujieji metai
Iš paskos jam užveria duris...Nesugrįžta dienos, senos datos
Verčiame lapus vėl nuo pradžios.
Ant plaukų nutūpęs šerkšnas matos
Nuo gyvenimo bangos godžios.

8V K«L€X)U
ir laimingų bei sėkmingų

Naujų metų
linkime visiems savo giminėms,
draugams ir pažįstamiems -

Aldona, Algirdas Vaičiūnai

KLB Hamiltono apylinkės valdyba
sveikina visus lietuvius su

šv. OK^lėdomis

aujais metais
Tegul pro šalį dienos neprabėga,
Tegul ilgesnės būna už metus.
Te nepavargsta Jūsų rankos,
Kai džiaugsmą nešat į namus.

*

Tegul šv. Kalėdos Jums džiaugsmu žydi,
Tegul Naujieji metai Jums neša laimę!

F
JF
m-

Nuoširdžiai sveikiname
mielus savo narius bei visus

j. .

lietuvius, gyvenančius

arti ir toli,

fo. Jčalėdtę
U'

^OtcLitiųdH metu,

Poros sukas gaivalingame valse,
Tolumon nuaidi jo garsai.
Nauji metai! Fejerverkai gausūs
Klaidžioja padangėj ištisai.
Ant eglutės žvakių šviesos retos
Mirkčioja spalvom pakaitomis.
Gruodis baigės. - Verčiam baltą
lapą...
Ir Naujiesiems atvertam duris!

Irena VaičiulytėBradaitienė
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LINKSMU

Įžengiant į
Naujuosius

Kai draugų veidai kasmet retėja,
Patikėt nenorim tuo išvis. Juk gyventi, džiaugtis jie mokėjo Visa tai patyrėm savimi.
Užstalėje skamba gražūs tostai,
Akyse - liepsnojanti viltis,
Kad likimas dar kažką paglostys.. .Esam gyvybingi ir tvirti!

KANADOS LIETUVIŲ FONDO TARYBA
Iš k. sėdi: kontrolės k-jos pirm. Br. Saplys, valdybos pirm. A. Nausėdas, tarybos pirm. G. Ignaitytė,
tarybos sekr. I. Sungailienė, pelno skirstymo k-jos pirm. P Kuras, investicijų k-jos pirm. A. Kaminskas.
Iš k. stovi: J. Kuliešius, K. Deksnys, D. Baltrušytė-Shęr, S. Baršauskas, V. Jonušonienė, admin.
L. Baziliauskas, St. Prakapas, S. Piečaitienė, R. Žilinskienė, dr. A. Pabedinskas, I. Ross,
M. Stanevičius, Br. Stundžia. Trūksta L. Zubricko.

save žemina eksportuodama be
verčius, jaunimui pavojingus
pornografinius ir žudynių fil
mus. Manau, kad ir įstojusi į ES
Lietuva turės teisę suvaržyti to
kių filmų importą. Aišku,
biznieriai protestuos prieš tokį
“la’isvės” suvaržymą. Tai never
tas dėmesio dalykas. Kad Lietu
va galėtų užimti tinkamą vietą
Europos tautų šeimoje, turi
padvigubinti gimimų skaičių,
padėti daugiavaikėm šeimom.
Neramumą kelia masinis
mūsų jaunimo bėgimas į užsie
nį, kur jis vargsta nelegaliai gy
vendamas ir dirbdamas pras
čiausius darbus. Jų neprarasim:
pagerėjus padėčiai Lietuvoj,
didesnė jų dalis sugrįš bent iš
mokę tvarkos ir įstatymų gerbi
mo. Po karčios ir žeminančios
patirties jie supras ką reiškia
turėti Tėvynę.
Reikia prisipažinti, kad išei
vijai nepavyko išauginti jauno
sios kartos, kuri jaustų tą pačią
meilę Lietuvai, kurią jaučiame
ten užaugę. Nevienas kaltiname
dėl to save pamiršdami, kad
svetima aplinka jaunam asme
niui daro didžiulę įtaką. Jau
nimas stengiasi prie jos būtinai
pritapti. Matom, kad ir okupuotoj Lietuvoj užaugę gerokai ski
riasi nuo senųjų išeivių ir prie
lietuviškos veiklos neprisideda.
Tai tikrovė, kurios pakeisti ne
galim. Mums belieka apgalvoti,
kaip racionaliau sutelkti likusias
jėgas spaudos išlaikymui ir pa
ramai skurstantiem tėvynai
niam.
Su tokiu minčių šiupiniu
baigiame senuosius metus. Švie
siausia iš jų: mūsų Lietuva yra
laisva, ir jos saugumas užtikrin
tas šįkart visam laikui.

Kryžių kalnas pragare

fii'Oga
ir linkime laimės, sveikatos,
Dievo palaimos visuose
lietuviško ir asmeniško
darbo baruose.

I

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka"
valdyba, komitetai ir tarnautojai

H

Kvieslys sveikaton
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Malonių

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagietis gydytojas dr. Jo
nas Adomavičius jau daugiau
kaip pusšimtis metų gydo Čika
gos ir apylinkių lietuvius. Ta
čiau jo medicininė veikla yra la
bai plati: jis duoda patarimus ir
spaudoje, apie sveikatą kalba
lietuviškose radijo valandėlėse.
Čikagą pasiekė jau aštunta
sis jo raštų tomas. Kaip ir anks
tesnės knygos, ir šis pavadintas

Kalėdų švenčių
ir sveikatos pilnų

Naujų 2003 metų
visiems klubo nariams ir
“Vilniaus Manor” gyventojams
nuoširdžiai linki Įįąn T

Kvieslys sveikatom

Toronto lietuvių pensininkų
klubo valdyba

Naujausias dr. J. Adomavi
čiaus Kvieslys turi 424 puslapius,
įrištas į kietus viršelius. Pirmaja
me viršelio puslapyje puikuojasi
dail. Jadvygos Paukštienės pie
šinys. Kiekvienas tomas turi
specifinę temą. Šis aštuntasis
pavadintas Brandaus amžiaus

Linksmų

šv. Kalėdų

Pensininkų rūmai Vilniuje, kur gyvena ir lietuvių, grįžusių iš Kanados. Tai Gerontologijos ir reabilitacijos
centras
Nuotr. M. Vasiliauskienės

r ir laimingų bei
r

sėkmingų

ypatumai.
Šioje knygoje gvildenami
vyrų ir moterų senėjimo klausi
mai. Joje yra nurodyta, kaip iš
vengti nuovargio, lytinio nepa
jėgumo, žilimo, kūno sumenki
mo, raukšlėtumo, nervingumo
bei kitų dvasios ir proto negeru
mų. Taip pat yra išdėstytas gy
dytojo požiūris į didžiausias šių
dienų blogybes - abortą ir
AIDS. Duodama žinių ir apie
vaistų vartojimą.
Šios knygos pradžioje jos
autorius aiškina, jog senatvės

Gausus pensininkų suėjimas

Naujų metų

Paskaita dr. Vainučio Vaitkevičiaus, garsaus vėžio ligų specialisto

linkime giminėms,
draugams ir pažįstamiems Jonas ir Elena Bukšaičiai,
Basa ir Neil Wilkinson

Mieli giminės, draugai
ir pažįstami

šventės teatneša tyro
džiaugsmo ir Naujieji
metai stiprybės,
sveikatos ir vilties Irena Punkrienė
Vilija, Edvardas, Andrėja,
Monika ir Andriukas Punkriai
Elona, Ričardas,Daniellė,
Mykolas-Alairdas, Simonas Punkriai
Aldona ir Andrius Oliai, FL

Sveikiname visus savo gimines, j
draugus, pažįstamus
j

proga ir linkime
laimingų 2003 metų Alina, Kazys Žilvyčiai

Dievo Apvaizdos parapijos
Krikščioniškosios tarnybos ko
mitetas 2002 m. lapkričio 20 d.
surengė iškilmingą pensininkų
suėjimą parapijos kavinėje,
Southfield, Michigan. Suėjimas
buvo gausus, teko atidaryti ir
didžiosios salės duris stalams
pastatyti. Programoje - vėžio li
gos specialisto prof. dr. Vainu
čio Vaitkevičiaus paskaita apie
vėžio ligą.
Suėjimą pradėjo Krikščio
niškosios tarnybos pirm. Kęstu
tis Černis. Pasveikinęs visus at
vykusius, pristatė paskaitininką
prof. dr. Vainutį Vaitkevičių,
nuostabų vėžio ligos gydytoją.
Po Antrojo pasaulinio karo dr.
Vainutis Vaitkevičius studijavo
mediciną J. W. Goethe univer
sitete Frankfurt am Main, Vo
kietijoje, kur 1951 m. jam buvo
suteiktas medicinos daktaro
laipsnis.
Dr. Vaitkevičiaus nuopelnas
- įkurdinimas Detroite vienos iš
didžiųjų vėžio ligos tyrinėjimo ir
gydymo centrų visoje Ameriko
je. Jis tapo “Physician-in-chief
Detroit Medical Center, Presi
dent Michigan Cancer Founda
tion”. Tai buvo pradžia Barbara
Ann Karmanos instituto.
1994 m. dr. Vaitkevičius bu

vo Amerikos prezidento pa
kviestas nariu į National Cancer
Institute Advisory Board, kuris
nusprendžia visos Amerikos
vėžio tyrinėjimo projektų para
mą ir prižiūri kaip milijonai
dolerių yra išleidžiami vėžio li
gos tyrimams. Dr. Vaitkevičius
yra prisidėjęs su daugybe
straipsnių ir ištisais knygų sky
riais prie išleidžiamų knygų
įvairiomis vėžio ligos temomis
ne tik Amerikoje, Kanadoje, bet
ir Vokietijoje, Prancūzijoje,
Olandijoje, Šveicarijoje ir kitur.
Jis yra be galo darbštus ir
didžiai pamaldus krikščionis, da
lyvauja prieš dienos darbą ryto
Mišiose 3-4 kartus savaitėje.
Naujų pacientų nebepriima,
bet lietuviams eilutės nėra ateik šiandien!
Daktaro paskaitos visi įdė
miai klausėsi ir po to pateikė
klausimus, į kuriuos gavo išsa
mius atsakymus. Nors dr. Vait
kevičius yra labai užimtas savo
įsipareigojimuose, bet tautie
čiams randa laiko. Kas kaip
išmanė, reiškė dėkingumą už
tokią puikią, naudingą paskaitą,
kurią aprašyti jau būtų kita te
ma. Jis buvo, labai nuoširdžiai
visų sutiktas, mylėtas ir lietuviš
ku gražiu, skaniu “Napoleono”

Mount Hope, Ont.

tortu apdovanotas, kurį iškepė
ir įteikė tos dienos pensininkų
suėjimo vyriausia šeimininkė
Elenutė Alkuvienė.
Daktaro laikas neleido il
giau pasilikti. Jam išeinant, dė
kingumas buvo išreikštas žo
džiais ir plojimais.
Tokie pensininkų suėjimai
Dievo Apvaizdos parapijoje
dažnėja, juose vis gausiau daly
vaujama. Parapijos klebonas
kun. Aloyzas Volskis yra jaunas,
didelis sportininkas. Gal mie
liau tuo laiku sportuotų, bet
praleidžia laiką su vyresnio am
žiaus žmonėmis. Dalyvavo ir
buvęs parapijos klebonas kun.
Viktoras Kriščiūnevičius.
Buvusios Krikščioniškosios
tarnybos komiteto pirmininkės
Danutės Jankienės įdiegta tra
dicija pensininkų suėjime prisi
menami sergantys, kurie negali
dalyvauti, jiems pasiunčiami
sveikatos linkėjimo atvirukai su
visų dalyvaujančių parašais.
Praėjusiais metais tokį pa
linkėjimą gavusi, maloniai pra
džiuginta Irenutė Orentienė
prisiminė, kokia nuostabi ta die
na jai buvo! Sveikata pagerėjo!
Atsidėkodama ji šiam pensinin
kų suėjimui iškepė skanų tortą
ir visus pavaišino.
R. Ražauskienė

nereikia bijoti, nes ji nėra liga.
Knygos viršelio paskutiniame
puslapyje randame pluoštelį dr.
J. Adomavičiaus “auksinių”
minčių, aiškinančių, kad senat
vei reikia rengtis iš anksto.
Knygos pabaigoje nurodyta
- iš kur ta medžiaga yra paimta.
Daugiausia, knygos straipsnių
buvo išspaudinta Draugo ir
Naujienų dienraščiuose. Kai ku
rie iš jų pasirodė Laivojoje Lie
tuvoje ir Lietuvių balse, o kiti
skaityti radijo programose.
Šią knygą, kaip ir ankstes
nes, išleido Valstiečių laikraštis
Vilniuje. Vyriausias redaktorius
- Jonas Švoba, redaktorė suda
rytoja - Danutė Sverdiolienė.
Spausdinta
Adomo
Jakšto
spaustuvėje Kaišiadoryse, įrišta
“Spindulio” spaustuvėje Kaune.
Knygos kaina - nenurodyta.
Jos tiražo didžioji dalis patenka
į Lietuvos bibliotekas. Gaila,
kad užsienyje ji nėra platinama:
manome, kad pavyzdžiui Jungti
nėse Amerikos Valstijose ar
Kanadoje atsirastų nemažai
mūsų tautiečių, kurie norėtų šį
serijinį leidinį įsigyti.
Kalbantis su knygos auto
riumi paaiškėjo, jog šiuo metu
spaudai paruoštas devintasis to
mas. Taip pat yra ruošiamas ir
dešimtasis, kuris atrodo bus
paskutinis.

Kompozitoriaus ANTANO BUDRIŪNO gimimo 100-jų metinių proga
Lietuvoje buvo surengta visa eilė koncertų įvairiose vietovėse. Nuo
traukoje po koncerto Kauno filharmonijoje (2002.X.11) iš k. dirigentas
ALGIMANTAS MIŠEIKIS, kompoz. sūnus ALGIMANTAS BUDRIŪNAS ir Valstybinio choro vadovas prof. PETRAS BINGELIS
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Džiugių šv. Kalėclų
*
bei laimingų
*

t

Nauju meill

linkime giminėms, draugams
*
ir pažįstamiems -

Cese, Antanas Pazerūnai ir šeima

■

cMpkykLd

|>gj| Sveikiname |
Paskaitininkas prof. dr. Vainutis Vaitkevičius (dešinėje) ir jį pristatęs
pensininkų suėjimui Dievo Apvaizdos parapijos Krikščioniškosios tar
nybos komiteto pirm. Kęstutis Černis
Nuotr. R. Ražauskienės

draugus ir pažįstamus

šv. Kalėdų ir
Naujų metų proga - hj?
Bakšų šeima

loinksmų Kalėdų švenčių
Ž7
iįggf

r7_

ir sėkmės Naujuosiuose metuose
visiems giminėms, draugams ir
pažįstamiems Kanadoje, Amerikoje
ir Lietuvoje linki inž. Vladas ir Luciana Kukoraičiai
AESTIORUM CONSULTING

Šventiniai sveikinimai
visiems lietuviams *

T

’« f

<

‘Kalėdų.
OSĮjaųjų metų proga

Lietuvių spaustuvė a
TIME PRESS V
sav. V. A. J. B. Banaičiai tl
82 Queen Elizabeth Blvd. ..
Tel. 416 252-4659 ’ft.

Senučių pokalbis
Pensininkės - dvi senutės
Kartą susiėjo
Ir apie save
Nuoširdžiai kalbėjo.
Viena sako, aš pirmoji
Duosiu kalbai toną,
Kaip tau tinka, taip graži
Suknelė raudona.
O brangioji, neteisybė,
Jau tokia dalia,
Ta suknelė ne raudona,
Bet tamsiai žalia.
O mieloji, kokie gražūs
Nuosavi plaukai,
Nors pasauly daug kas keičias,
Ko nesapnavai.
O, brangioji, tai ne mano,
Bet gražus perukas,
Jau seniai balta galva
Žilas plaukas sukas.

O, mieloji, kaip tatai?

Tavo dantys, kaip matai
Tokie balti ir sveiki
Su jais nieko neveiki?
O, brangioji, jau seniai
Mano burnoj dirbtiniai.
Tas dantistas nesidrovi...
Ir visus sveikus išrovė.
Kokį turim mes čia planą Gal užeisim į restoraną?
O, gerai, gerai, bet
Man patinka gyvuliai,
Zoologijos sode nebus
nuobodu.
Na, brangioji, gero vėjo,
Nes jau saulė patekėjo.
Ne, mieloji, saulė sėda O mums didžiausia bėda.
Pensininkės — dvi senutės
pokalbį turėjo,
O vėliau kiekviena sau
Skirtingai nuėjo...

1
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mieliems
kooperatyvo nariams ir

visiems tautiečiams

P. Norušienė

ŠuJCalėdų švenčių
proga sveikiname visus savo
gimines, draugus, pažįstamus
ir linkime džiugių bei laimingų
NACIJŲ METŲ Danutė, Petras ir Raminta Petrauskai,
Anastazija Petkevičienė

pt oua Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvas
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Čia - Lietuva, čia - bočių žemė,
Aplaistyta mūs protėvių krauju
ir prakaitu sūriu.
Iš jos visi stiprybės semia,
Kas nepamiršo praeities
ir papročių senų.

.

v

5V K&LCOIĮ
ir

Haujų
metų
proga
Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Išganytojo
parapijos klebonas,
taryba, moterų
draugija ir organizacijos nuoširdžiai
sveikina visus parapijiečius, rėmėjus
bei visą lietuvių bendruomenę.
Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia
jūsų gyvenimo kelyje!
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fe visus Išganytojo parapijos
g parapijiečius, rėmėjus,
$ bičiulius bei visus lietuvius
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| Jėzaus Kristaus
r? gimimo proga.
I Kalėdų Šventės teatneša
tyro džiaugsmo ir

| Naujieji metai
fe stiprybės bei vilties
va tikėjime — ą

Kunigas Algimantas ir Rūta Žilinskai
Uršulė Bleizgienė g

|
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Šv. j\alėdų ir
Naujųjų metu
.•Utviv

".

1 proga sveikiname visus
f pažįstamus ir bendradarbius
Vytas Kulnys ir Douglas šeima

H\alėdų ir
draugus ir pažįstamus

Kanadoje bei Amerikoje sveikina —

Andrius Petrašiūnas,
Lonoon, Ont.
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Sveikina Lietuvos bočiai

Visiems
lietuviams linkime'

KALĖDŲ
ir laimingų NAUJŲ METŲ džiugių ŠV.

MARLATT FUNERAL HOMES
615 Main St. E.
Hamilton, Ontario
Tel. 528-6303
Alan Macdonald - Manager

t
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Kartu su Lietuvos atgimimu
atgijo ir Lietuvos senoliai - bo
čiai, pradėjo burtis į pensininkų
sąjungą “Bočiai” (LPS), kuriai
vadovauja m. dr. Petras Ruzgus.
Miestuose ir rajonuose įsisteigė
šios sąjungos bendrijos. Pagrin
dinis uždavinys - spręsti gyveni
mo klausimus, dalyvauti visuo
meninėje veikloje, panaudojant
vietose įvairias veiklos formas.
Marijampolės bendrija “Bo
čiai” įsisteigė prieš dvejus me
tus. Dabar jungia 40 narių. Ben
drijai vadovauja Joana Bridžiu
vienė.
Buvusi “Lietuvos” ansamb
lio dalyvė Onutė Krikščionaitie
nė subūrė mus į ansamblį “Bo
čiai”. Stengiamės išlaikyti lietu
viškas liaudies dainas, šokius ir
žaidimus ateinančioms kartoms,
koncertuojame nemokamai mies
tų ir kaimų visuomenei. Mes vi
sur laukiami, ypač pagyvenusių
žmonių vakaronėse.
2002 m. spalio mėn. Kaune
įvyko pirmasis bočių saviveik
linis festivalis. Dalyvavo aštuonių miestų kolektyvai: Kauno,

ANTANAS KUČYS
Kaip rašo Dirvos savaitraštis
2002 m. spalio 29 d. laidoje,
Lietuvos prezidentūroje (laikas
nenurodytas) susirinko prezi
dentas Valdas Adamkus, seimo
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, min. pirmininkas Algirdas
Brazauskas, keli ministeriai,
grupė seimo narių, žymieji švie
timo bei kultūros darbuotojai ir
žiniasklaidos atstovai - per 200
asmenų. Tame gausiame žymū
nų susirinkime prezidentas V.
Adamkus pristatė visumenei jo
iniciatyva parengtą “Lietuvos
švietimo plėtotės strateginių
nuostatų projektą”. Dėmesin
krito jo kalbos pradžia, kur kal
bėjo apie projekto esmę. Ją čia
cituoju: “Šiandien visuomenei
pristatomas švietimo strategijos
projektas mums primena pa
prastą, bet dažnai pamirštamą
tiesą: švietimas nėra valdžios
nuosavybė. Tai bendras mūsų,
Lietuvos žmonių, turtas. Ir mes,
Lietuvos žmonės, turime tartis,
diskutuoti ir nuspręsti, kaip šį
didelį savo turtą tvarkyti, kad jis
kuo geriau tarnautų mūsų ir
mūsų vaikų gerovei”.
Dėmesio verti įžanginiai
pristatymo žodžiai: “Šiandien
visuomenei pristatomas švieti
mo strategijos projektas mėgina
atsakyti į klausimus, kaip švieti
mas galėtų šiandien mažinti
skurdą ir žmonių socialinę atskirtį, stiprinti visuomenės soli
darumą, daugiau prisidėti prie
pilietinės visuomenės kūrimo,
kaip galėtų paspartinti žinių vi
suomenės ir žinių ekonomikos
raidai”.
Švietimo strategijos projek
te išdėstyta švietimo plėtotė per
ateinančius dešimt metų strate
gija, su švietimo bendruomene
ir visuomene projektas bus ko
reguojamas iki šių metų gruo
džio 15 dienos. Atsižvelgiant į
pasiūlymus, projektas bus kore
guojamas; po to prezidentas pa-

195 King St. W.
Dundas, Ontario
Tel. 627-7452

Marijampolės sambūris “Bočiai”. Vadovė Onutė Krikščionaitienė (pirmoje eilėje antra iš dešinės), pirmi
ninkė Joana Bridžiuvienė (pirmoje eilėje penkta iš dešinės), straipsnio autorė Janina Jasiulaitienė (pirmoje
eilėje ketvirta iš kairės)

ir laimingų bei sėkmingų $

RftUjų HTETU j

Laukiame laiškų ir pasiū- ,
lymų.

linkime visiems savo giminėms, 5
draugams ir pažįstamiems £

Janina Jasiulaitienė,
Marijampolės bendrijos
“Bočiai” tarybos narė
Kauno g. 111 - 14,
4520 Marijampolė,
Lithuania

Antanas ir Ona Baltrūnai

Tauta jiems nerūpi
teiks jį tvirtinti seimui. Valsty
bės vadovas pareiškė viltį, kad
visos politinės jėgos pasieks na- >
cionalinį susitarimą dėl švietimo
ateities.
Perskaitęs to valstybinio ak
to prezidentūroje liūdną prista
tymo kalbos dalį, nudžiugau ra
dęs reportažo pabaigoje red.
prierašą. Juo ir dalinuosi su
skaitytojais: “Šiame pranešime
kalbama tik apie pilietinės vi
suomenės kūrimą, bet kodėl
niekas nemini, kad Lietuvos
švietimo sistemoje būtų įvestas
tautinis auklėjimas?” valio Dir
vos redakcijai!
Tai tiesa, prezidento kalbo
je mūsų tauta lyg ir neegzistuo
ja. Joje neminima tauta, kuri
1918 m. Vasario 16 aktu sukūrė
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę, tauta, kuri 1990 m. aktu ją
po ilgos okupacijos atstatė.
Apie ją nėra nė žodelio, lyg
ir nebūtų ką apie tai kalbėti. O
visos Lietuvos konstitucijos pa
brėžia, jog Lietuva yra tautinė
valstybė. Tautos vieta valstybėje
ypač ryškiai iškelta 1920 metų
Steigiamojo seimo konstitucijo
je. Modernistas, žinoma, nenu
sileis ir sakys, kad tai istorinė
atgyvena.
Jei jau taip, tai argumentu
imkime 1990 m. Kovo 11-osios
akto nuostatą. Ją čia cituoju:
“Lietuvos tarybos 1918 m. vasa
rio 16. Nepriklausomybės aktas
ir 1920 m. Steigiamojo seimo
aktas ir 1920 m. gegužės 15 d.
Steigiamojo seimo rezoliucija
dėl atstatytos Lietuvos demok
ratinės valstybės niekada nebu
vo nustoję teisinės galios ir yra
Lietuvos valstybės konstitucinis
pamatas”. (Lietuvos žinios, 1990
m. kovas, nr. 4). Tad rūpinda
miesi mūsų tautos likimu, tikė
kim ir veikim, kad seimas at
mestų Prezidento peršamą kos
mopolitinio švietimo projektą.

Marijampolės sambūrio “Bo
čiai” meno vadovė Onutė Krikš
čionaitienė

Žvaigždė šviesi
... Sniege, Kalėdų sniege,
Kalėdų žaliosios eglės,
Kūčių baltos plotkelės Visad džiugus lūkesys...
Nebūkime svetimi.
Nebūkime svetimi.
Ataidi aidu širdy.
Pažyra per visą dangų
Kalėdų Žvaigždė šviesi.

SVEIKU NAME
(Įį

»

gimines, draugus,
pažįstamus ir visus lietuvius

šv. Kalėdų proga
Q ir linkime laimingų Naujųjų Metų —

it

Adolfas Sagevičius, sūnus Jonas,
dukra Kristina ir Stewart Webb su šeima

Dovanos
Turiu jausmų pasaulį, kuriame
Yra kertelė mylimai padangei.
Jos įstabiam, jos permainingam
veidui,
Jos mėlynom akims,
Pilkajai skraistei,
Bekraščiam, begaliniam debesų
sruvenimui.
Kasdienei saulės laidai
Ir kasdieniam jos prisikėlimui.

...Ir argi ne dovana,
kad brendu per šventą Kalėdų
sniegą
link vaikystės mėlynų eglių,
slėpdama saujoj šiltą
džiaugsmo paukštuką ???...

Baltoji žvakė
Ar jau baigi sudegt,
Lemties baltoji žvake,
Ar įpusėjai dar tiktai?
Kas žino...
Užtiesiu stalą
Staltiese balčiausio lino.
Baltai balta bus metų pabaiga
Senųjų.
Baltai balta pradžia
Naujųjų,
Naujo amžiaus metų.

Žvake lemties baltoji,
Lėtai degi Argai sapnuoji
Lyg mirksnį
Visą Amžinąjį Laiką
Ir sniegenas
Baltam tarpumiškio
Sniege...
Dalia Duobaitė

vei/cinu

su Šv. Kalėdom
ir linkiu
sveikų ir sėkmingų

Naujų 2003-jų metų Eleonora Šiškuvienė
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visus ateitininkus ir
prijaučiančius su

Linkį ramybės, taikos ir Dievo paCaimos

Naujais metais. Qar6ė Kristuje.
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Dėkojame visiems už paramą ir choro palaikymą

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMU
PARAMA
Toronto lietuvių pensininkų klubo choras “Daina

J

>

Christopher Franklin - Manager

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų mieliems bičiuliams ir rėmėjams!

įčj

Panevėžio, Marijampolės, Ute
nos, Varėnos, Širvintų, Kupiš
kio ir Pasvalio saviveiklininkai.
Tai buvo gražiai organizuota
šventė pagyvenusiems ir jau
niems.
Dėkojame Kanados Lietu
vių fondui (Toronto) ir jo ad
ministratoriui L. Baziliauskui už
finansinę paramą Marijampolės
ansambliui “Bočiai”. Nusipirko
me akordeoną “Weltmeister” ir
per 2002 metus surengėme de
šimt labdaringų koncertų. Mūsų
dovana žmonėms - dvasinis
džiaugsmas, nes nuo dvasinio
bado žūsta daugiau žmonių
negu nuo materialinio skurdo.
Sveikiname visus Kanados
lietuvius šventų Kalėdų ir Naujų
metų proga. Linkime daug
šventinio džiaugsmo ir Dievo
palaimos.
Norėtume susirasti bendra
minčių išeivijos lietuvių savi
veiklinių kolektyvų bendradar
biavimui ir draugystei.

Tinklapis: www.parama.ca

2002 m. valdyba: sėdi-R. Urbonavičiūtė (sekr.),A. Šileika
(pirm.); stovi - A. Saplys (narys), L. Balaišis (ižd.),
K. Draudvila (vicepirm.)
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Kalėdos, kurių nebuvo

HUMORESKA

Sunku klausyti žuvėdrų balso,
Jos skrodžia mano širdį.

Sprendimai su pasekmėmis
Ar ne pasiutimas? (!) Mano
moksladraugis gavo seimo nario
mandatą. Tas pats, kuris vos vos
kopė iš kurso į kursą. Iš jo ne
bent tik už rublį žodį galėjai iš
pešti. Aš, galima sakyti, vos ne
raudonu diplomu institutą bai
giau. O kokias kalbas rėždavau
per kurso komjaunimo susirin
kimus! Ne be reikalo mane bu
vo gruporgu išrinkę...
Ir še tau... Dabar tas bezdalis, visų užguitas Laurynas, ko
kias kalbas rėžia per televiziją!
Moko žmones, kaip reikia gy
venti... Kažin tik ar pats išmoko
gyventi? Gal ir išmoko? Kitaip
nebūtų į seimą patekęs...
Siutas suėmė mane. Kodėl
Laurynas, o ne aš patekau prie
valdiško lovio?(!) Pradėjau savistabą... Komjaunimas pamaišyt
negalėjo - Laurynas irgi buvo
komjaunuolis. Dauguma seimo
narių buvo komjaunuoliai, par
tiniai ar net KGB agentai. Vadi
nasi... Šlagbaumu buvo alkoho
lis. Laurynas - tai visiškas absti
nentas. Ne mėlynanosis ir aš...
Bet... Buvo atvejų viso
kių... Ir policijai baudą sumo
kėjau, kad girtas miesto parke
gulėjau... Ir viešųjų darbų teko
paragauti už smulkų chuliganiz
mą neblaiviame stovyje... Ir
žmonelė kartą intrigas darba
vietėje sukėlė, kai mane užklu
po besibučiuojant su mieląja
Rasyte... Tai, kas tokį rinks į
seimą?(!) Ne!.. Reikia keisti
charakterį! Atsisakysiu alkoho
lio! Tapsiu absoliučiu abstinen
tu... Į svetimas nė kreivom ne
pažiūrėsiu...
Na, jei jau atsižadu alkoho
lio, tai kodėl neatsisakyti ir ni
kotino? Nuo šiandien nei lašo
alkoholio, nei dūmo nikotino!
Vos ne šventuoju tapsiu...

Su pirmuoju sprendimu iš
pradžių buvo lengviau. Su ant
ruoju - susimoviau: vos ryte pa
kilau iš patalų, tuoj dūmelį už
traukiau. Paskui pagalvojau: o
kas čia blogo, jei aš rūkysiu?
Argi maža seime rūkančių? Ka
žin, ar Oleka irgi rūko? O gal jis
iš viso nėra bandęs - tada jam
lengviau.
Diena po dienos ir su ant
ruoju apsisprendimu tapo sun
kiau. Draugai, lyg žaltys Ievą,
vis gundyti pradėjo; sako: “Tu boba ar ką?” Kentėjau savaitę,
kitą - ir nesusilaikiau. Net pa
dauginau... Už tai ir į kailį nuo
žmonos gavau.
Dar kartą prisiekiau nebe
imti tų “velnio lašų”. Einu į dar
bą dantis sukandęs. Grįžtu vėl dantis sukandęs. Draugai tie žalčiai - jau ir nebepavojingi
tapo. Pamatę, kad manęs nepa
lenks, atstojo.
Taip tęsėsi lygiai metus. O
sukakties dieną nutariau pami
nėti restorane. Didžiam draugų
nustebimui pakviečiau ir juos.
Pirmasis stikliukas nupurtė
mane. Antrasis - užkaitino krū
tinę. O trečiasis - suvėlė protą.
Kiek buvo tų stikliukų - nepa
menu...
... Atsibudau nesuprasda
mas, kas čia darosi. Triukšmas,
klyksmas... Ir kambarys - ne
toks, kaip mano. Ogi, žiūriu,
kad guliu svetimoje lovoje, o ša
lia jos - žmonelė šepečiu talžo
mieląją Rasytę.

Kliuvo, žinoma, ir man... Ir
dar kaip! Po tokios pirties su
pratau: nepateksiu aš ne tik į
seimą, bet ir rajono savivaldy
bės deputato mandato negau
siu. Per minkštas charakteris.
Steponas Miltenis

Matininkas
TOMAS A. SENKUS,

esc

ols

ot e

ONTARIO LAND SURVEYOR
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

Sunku pakelti likimo dalią
Kare, arti tėviškės laukų...

Jungtinis estų, latvių lietuvių, suomių choras, atlikęs “Baltic Noel” koncerto programą Toronte
Nuotr. G. Paulionienės

“B a 11 ic N o e 1”
Estų, suomių, latvių ir lietuvių chorų jungtinis
Kalėdų koncertas Toronte
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Kiekvienais metais Toronto
lietuvių mišrus choras “Volun
gė” lietuvių bendruomenei pa
dovanoja kalėdinį koncertą.
Dažniausiai jis būna paįvairin
tas vietiniais vaikų, solistų, ins
trumentalistų, skaitovų pasiro
dymais, sukuriantis labai šeimy
nišką, šventinę nuotaiką. Šiais
metais, D. Viskontienės inicia
tyva, buvo sujungti keturi cho
rai, ir kalėdinė dovana buvo iš
dalinta žymiai didesniam būriui
klausytojų. Koncerte, kuris įvy
ko gruodžio 1 d. Metropolitan
United Church patalpose, daly
vavo keturi baltiečių mišrūs
chorai: lietuvių - “Volungė”,
latvių - “Dzirksts”, estų - “Es
tonia” ir suomių - “Vox Finlandiae”. Šventovė, talpinanti arti
1000 žmonių, buvo pilnutėlė.
Jungtiniame mišriame cho
re buvo per 100 dainininkų
(programoje suskaičiavau 111
žmonių), kurie pradėjo koncer
tą J. Govėdo giesme Prakartėlėn
skubu. Vargonais akompanavo
J. Govėdas, dirigavo D. Viskontienė. Aiškūs dirigentės mostai
prityrusiai vedė chorą reikiamu
tempu. Vargonų akompanimen
tas, kuris silpnokai buvo girdi
mas, vėlavosi į dirigentės mostą.
Sėdint galinėse eilėse, menkai
girdėjosi ir visas choro garsas.
Gal reikėjo įgarsinimui naudoti

mikrofonus, nors pasižiūrėjus į
aukštas šventovės lubas, medi
nius suolus, atrodytų akustika
turėtų būti daugiau nei pakan
kama. Trumpas a capella kom
poz. P. Hietala atliktas kūrinys
Gloria lotynų kalba, diriguojant
pačiam kompozitoriui, irgi ne
sudarė šventiškos nuotaikos, pa
stebimas klaidas darė sopranų
balsai, jautėsi išsisklaidymas.
Kristus rože latvių kompozito
riaus T. Kenins kūrinio dirigen
tė V. Maksins dirigavimo mos
tais galingai prašė choro forte,
deja, choristai į tai atsiliepė tik
vidutiniu garsumu. Lengvas kū
rinėlis Joulukell estų kalba,
kompoz. R. Toi, diriguojant M.
Viia-Maiste, akompanuojant flei
tai, vargonams, solistų intarpams
ir chorui keletą kartų kartojant
tą patį motyvą, nuskambėjo ge
riau ir glausčiau balsams liejan
tis į vieningą skambesį.
Sekančioje programos daly
je, kurioje pasirodė visi keturi
chorai atskirai, išskyrus bendri
nį dainavimą “Estonia” ir “Vox
Finlandiae”, pagyrimo buvo
verta “Volungės” moterų gru
pelė, kuri nuotaikingai atliko
linksmą kalėdinę liaudies dainą
aranžuotą kompoz. K. Vasi
liauskaitės Kalėda ir susilaukė
gausių klausytojų katučių. Lat
vių choro “Dzirksts” atskirame
pasirodyme ir jungtiniame estų
bei suomių giedojime jautėsi,
kad choreliai yra nedideli, ku
riems trūksta vyrų balsų, norint
išlaikyti balansą, vienos giesmės
skambėjo geriau, kitos prasčiau,
kai kur akompanimentui panau
doti varpeliai, paprasti muša
mieji ar pučiamieji instrumen
tai. Tai sudarydavo šventiškesnę
koncerto nuotaiką. Viena liko
aišku, ne be reikalo esame bal
tai, giminingų tautų palikuonys.
Trečioje dalyje, tikriausiai
apsilpus balsams, dirigentams
pajutus patalpos ir klausytojų
problemą, žymiai geriau nu
skambėjo jungtinio choro atlie
kamos giesmės. Ypač galingai,
pilnu skambesiu gal pirmą kartą
šio koncerto eigoje galėjome
gėrėtis tokio gausaus dainininkų
būrio chorinio skambesio grožiu
atliekant kompoz. J. Govėdo
giesmę Skamba angelų giesmė,
diriguojant D. Viskontienei.
Liūliuojančiu valso tempu a ca
pella kūrinys Kotimaan juolu, di
riguojamas Pi Sigmundt, irgi
buvo sutiktas gausiais plojimais.
Vieningo, susikaupusio cho
ro skambesį paliko ir sekančios
giesmės. Nakti bira zelta rasa, o
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paskutinės trečios dalies kalėdi
nės dainelės Ai narna mamina,
apdainuojančios kalėdotojus, pa
liko didžiausias šypsenas klausy
tojų veiduose. Šiam humoristi
nės nuotaikos dainos atlikimui
liaudiškais ritminiais instrumen
tais akompanavo visi chorų diri
gentai.
Po pertraukos susirinkome
pasiklausyti koncerto pagrindi
nio kūrinio kompoz. J. Haydn
Missa Sancti Nicolai. Diriguoti
buvo pakviestas žymus Kana
doje latvių kilmės dirigentas
Ivars Taurins. Pirmoji dalis
Kyrie prasidėjusi švelniu solistų
giedojimu, trumpomis choro in
tarpų frazėmis, plaukiančiu ins
trumentalistų akompanavimu, iš
karto įgalino klausytojus supras
ti, kad tai ypatingai meistriškai
parašytas kūrinys, meno še
devras.
Gloria dalyje ryškėjo puikus
balansas tarp solistės ir choro.
Orkestro puikus akompanavimas, niekur neviršijantis balsų,
švelnia daininga melodija tolino
klausytojus nuo kasdienybės rū
pesčių.
Credo dalis, parašyta “missa
brevis” stiliuje, skambėjo įspū
dingai atskirų balsų dalims gie
dant skirtingus žodžius ir melo
diją, kol pabaigoje visas choras
unisonu baigė pradėtą mintį,
kad mes visi išpažįstame vieną
Dievą ir Bažnyčią. Neįpratusiems, o gal ir gražiausios muzi
kos apsvaigintiems klausyto
jams, vis norėjosi ploti po atski
rų Mišių dalių. Lyrinę, džiaugs
mingą, judrią vokalinę ir instru
mentinę šio kūrinio muziką keitė solistų, duetų, kvartetų intar
pai, sudarydami tembrinį įvai
rumu.
Šešių dalių Mišios baigtos
Agnus Dei dalimi, puikiai skam
bančia balsų harmonija, besikei
čiančia dinamika. Lai būna že
mėje taika, tegul visur žmonės
džiaugiasi Kristaus - Kūdikėlio
gimtadieniu.
Klausytojai stovinčiomis ova
cijomis dėkojo jungtiniam latvių,
estų, lietuvių ir suomių chorui,
jų vadovams bei kviestiniam
dirigentui Ivars Taurins.
Sis koncertas buvo vykęs
renginys, kurio iniciatorė buvo
choro “Volungės” vadovė Dalia
Viskontienė. Jungiantis keturias
tautas koncertas turi labai svar
bią reikšmę ne tik klausytojams
ir atlikėjams, bet ir tolesniame
chorinės muzikos puoselėjime.
Chorams susidarė puiki proga
išeiti iš savo rato į plačią visuo
menę, artimiau susipažinti su
giminingų tautų chorine muzi
ka, atlikti sudėtingesnį reper
tuarą, pagilinti muzikalumą ir
vėl visiems kartu sueiti į tradi
cinį kalėdinį koncertą.
“Volungės” choro gretos
retėja, ypač vyrų balsų grupėje.
Šiam koncertui reikėjo kviesti
keletą dainininkų iš Prisikėlimo
parapijos choro, be to, savo jė
gomis tokio kūrinio kaip J.
Haydn Missa Sancti Nicolai
jokiu būdu negalėtume atlikti.
O šis veikalas yra ypatingas,
todėl ir kilo mintis jungtis su
“kaimynais”.
Toks koncertas kainavo per
30,000 dolerių. Patalpos nuoma,
gaidos chorams, užmokestis To
ronto simfoninio orkestro muzi
kantams, honorarai solistams,
akompaniatoriams, programos
spausdinimas ir visa eilė kitų
išlaidų sudarė tokia didelę su
mą. Chorų vadovai ir dirigentai
už šį koncertą jokių honorarų
neprašė.
Toronto lietuviai turėtų
susirūpinti, kad šis gražus, 27
metus giedantis “paukštis”
volungė neišnyktų, kad mūsų
bendruomenė dar daug metų
galėtų
džiaugtis
panašiais
kalėdiniais koncertais.

Tai buvo 1944 m. gruodžio
25 - Kalėdų naktis. Liepojos
mieste (Latvijoje) ir Baltijos jū
ros pakrantėje stovėjo mūsų
priešlėktuvinė baterija. Trečią
valandą nakties atėjo ir man ei
lė eiti sargybą. Man, 19-kos me
tų Žemaitijos jaunuoliui, buvo
patikėta saugoti nuo staigmenų
120 karių įgulą. Buvau jau paty
ręs kovotojas. Mano rankovę
puošė dvi sidabrinės juostelės ir
sidabrinis kautynių medalis. Pa
trankų siluetai stiebėsi į dangų.
Neramios žuvėdros taip įkyriai
klykčiojo, nežinojau ką jos man
pranašavo. Ta sargybos valanda
pasidarė tokia ilga. Per ją galė
jau pasvajoti apie praleistas šv.
Kalėdas, apie Kūčių papročius

ir Kristaus gimimo Šventės pa
maldas. Dabar čia - nieko. Toks
giedras dangus, kuris per pasku
tines dienas ir naktis virsdavo
kautynėmis. Šimtai lėktuvų pul
davo, tačiau mes juos gerai pasi
ruošę pasitikdavome, kad veik
visas bombas išmesdavo į Balti
jos jūrą, o Liepojos uostas išlik
davo sveikas, taip pat ir mes.
Jau buvome keli mėnesiai
Kuršo apsupime. Visa Lietuva
jau pavergta. Vienintelis kelias
pasprukti iš čia - tik Baltijos jū
ra. Temstant nuėjau į jūros pa
krantę, stebėjau didžiules ban
gas ir į vakarus pūškojantį kariš
ką laivą. Pavydėjau aš jam.

Pirmą kartą mano gyvenime
šv. Kalėdų man nebuvo. Tačiau
buvau dėkingas Aukščiausia
jam, kad mane globojo iki karo
pabaigos.
Stasys Prakapas

Toronto lietuvių choro “Volungė” vadovė muz. D. Viskontienė po “Bal
tic Nočl” koncerto
Nuotr. G. Paulionienės

Šypsokimės
- Aš esu nusiminęs, kad mano
vaikystė jau prabėgo ir netrukus su
lauksiu senatvės.
- Nenusimink! Senatvėje vėl
suvaikėsi.
*

- Mūsų įstaigoje gavome naujų
kompiuterių ir nesuprantu, kodėl
tos moterys yra taip nepatenkintos?
- Dėl to, kad kompiuteriai pa
vaduos 30 vyrų.
*
- Ar pastebėjote, kad yra daug
pastatų, ant kurių durų būna užra
šyta “Įeiti draudžiama”.
- Tai kam tada reikalingos tos
durys?
- Kas neturi draugų šioje že
mėje?
- Šimtametis senukas, nes visi
jo draugai jau yra mirę.
*
- Koks didžiausias žmogaus
priešas?

- Kitas žmogus.

*

- Kodėl teisėjas plaktuku daužo
stalą?
-/
- Kad žmonės neužmigtų salėje.
*
- Ar visi dailininkų paveikslai
brangūs?
- Ne. Kai kurių dailininkų tik
rėmai yra brangūs.
*
- Ar būnant 70 metų amžiaus
lengva sau rasti jauną žmoną?
- Nelabai, lengviau būtų, jei
būtumėte 90 metų amžiaus.
- Koks skirtumas tarp valdžios
tarnautojo ir bedarbio?
- Bedarbis jau yra kada nors
dirbęs.
*

- Ar jūs manote, kad sunkus
girtuoklio gyvenimas?
- Taip, bet ir įdomus.
L. Stankevičius

Kamerinis orkestras “Lyra”, vad. muz. A. Šarpytės 2002 m. lapkričio 3 d.
po Vėlinių koncerto Anapilio parapijos salėje. Priekyje iš k. A. Šarpytė, iš
d. - smuikininkė Rūta Melkienė
Nuotr. R. Snowden

1 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1

tel. 416-889-5531

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!
Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą
testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių
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Žiemą prisimenant vasarą
2002 m. rugpjūčio 11 d. į
Vasagoje esančią Tėvų pranciš
konų stovyklavietę “Kretingą”
rinkosi įvairaus amžiaus vaiku
čiai, jų tėveliai ir seneliai. 5
v.p.p. kun. E. Putrimo atnašau
tomis šv. Mišiomis prasidėjo
šeimų stovykla.
Netoli ežero miške įsikūrusi
“Kretinga” puiki ir saugi vieta
vaikučių užsiėmimams ir poil
siui. Be to, stovykla yra gera
bendravimo ir tautiškumo mo
kykla. Kiekviena šeima čia turi
progą artimiau pabendrauti ir
pagyventi kitokiom sąlygom nei
namuose. Visi nuo vyriausio iki
jauniausio turi daugybę progų
parodyti savo sugebėjimus bei
talentus. Vyksta olimpiados,
meniniai pasirodymai prie lau
žo, ekskursijos, įvairiausi darbe
liai ir užsiėmimai. Stovyklinis
gyvenimas - geriausia proga
naujoms pažintims bei draugys
tėms ne tik tarp vaikučių, bet ir
tarp tėvelių.
Stovyklos programoje buvo
numatyta švęsti Užgavėnes ir
Velykas. Nors jos buvo švenčia
mos ne tikru laiku, tačiau tai
nesutrukdė vaikučiams įsijausti
ir išgyventi tų švenčių nuotai
kos. Užgavėnių vakarą jie su
kaukėmis ir, pasiruošę karnava
lui, akordeono muzikai palydint
lankė namelius ir su didžiausiu
entuziazmu šoko bei dainavo,
kad užsidirbtų saldainių ir dova
nėlių. Net ir suaugusiems sunku
buvo patikėti, kad tai ne tikros
lietuviškos Užgavėnės.
Po Užgavėnių sekė Vely
kos. Vaikučiai, ankstų rytą eida
mi į Prisikėlimo pamaldas, pin
tinėlėse nešėsi jų margintus ir
dažytus margučius. Pašventintus
dėjo ant šventinio stalo ir išban
dė jų stiprumą. Net Velykų bo
butė buvo atvažiavusi.

Ne mažiau iškilmingai buvo
švenčiama Švč. Mergelės Mari
jos į dangų ėmimo šventė - Žo
linė. Ji vyko tikrąją dieną rugpjūčio 15. Stovyklos kapelio
no kun. E. Putrimo pasiūlymu,
pagal Suvalkų krašto lietuvių
paprotį, iš avižų ir miežių varpų
buvo nupintas nešamas altorė
lis, pridėta vaisių ir kitokių ru
dens gėrybių. Vaikučiams buvo
paruoštos puokštelės iš gėlių ir
žalumynų. Švelniai okordeono
Graži Marija Tu esi melodijai
skambant graži procesija vaiku
čių su žalumynais rankutėse iš
vėliavų aikštės ėjo į vainikais ir
žalumynais išpuoštą koplytėlę.
Ne tik vaikučiams, bet ir čia gimusiems tėveliams buvo proga
pamatyti ir pajusti šios lietuvių
ypatingai švenčiamos šventės
grožį.
Nepaprastai greitai prabėgo
savaitė, sujungusi į vieną šeimą
87 stovyklautojus. Šeštadienio
rytą išklausytos paskutinės šv.
Mišios, nuleistos stovyklos vė
liavos.
Daugiausia kantrybės ir pa
siaukojimo stovyklai parodė jos
vadovai - Virginija ir Linas
Zubrickai. Už tai, sustojus į
paskutinio atsisveikinimo ratą,
jiems nuoširdžiai padėkota.
Gamta atgaivino kūnus, o
kun. Edis atgaivino ir praturtino
dvasią. Padėka pareikšta jam, o
taip pat ir lietuvaitėms šeimi
ninkėms už gerą lietuvišką
maistą. Dėkingai paplota vi
siems užsiėmimus vedusiems tė
veliams, visiems bet kokiu būdu
prisidėjusiems prie stovyklos
sėkmės. Vaikučiams įteiktos
prisiminimo dovanėlės.
Skirstydamiesi dauguma at
sisveikino tik labai neilgam, iki
sekančios šeimų stovyklos. T.P.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Toronto Prisikėlimo parapijos vartotų drabužių ir daiktų išpardavime, įvykusiame š.m. lapkričio 1-2 d.d.,
darbavosi daugiau kaip 130 parapijiečių savanorių, surinko labdarai arti $12,000. Šiai veiklai jau daugelį
metų vadovauja dr. J. Čuplinskienė (antroje eilėje pirma iš kairės)
Nuotr. E. Putrimo

ietuvoje
Neatstatydino ministerio
Lietuvos seimas nepri
tarė opozicijos bandymui atsta

tydinti sveikatos apsaugos ministerį Romualdą Dobrovolskį.
Vadinamą interpeliaciją pradėjo
30 opozicinėms partijoms pri
klausančių parlamentarų, kaltino
ministerį dėl pablogėjusios pa
dėties sveikatos apsaugos siste
moje ir nepakankamo finansavi
mo ir ragino jį patį atstatydinti.
Už jo atsakymus į opozicijos
kaltinimus balsavo 60 seimo na
rių, 25 - prieš, o trys susilaikė.
Tokiu būdu pareikštas jam pa
sitikėjimas.

Jeigu jo atsakymai būtų bu
vę neigiamai vertinami bent 71
balsais, jam būtų tekę atsistaty
dinti. Opozicija prieš metus jau
buvo įteikusi interpeliaciją, ku
rią irgi rėmė per mažai parla
mentarų, rašo LGTIC.
Pensijų įstatymas

Nuo 2003 m. pradžios įsiga
lios seimo naujai priimtas Pen
sijos sistemos reformos įstaty
mas. Jis suteiks galimybę gyven
tojams, draudžiamiems privalo
muoju valstybiniu socialiniu
draudimu, dalyvauti pensijų
kaupime , ir gauti papildomas
pajamas senatvėje. Kaip prane
ša ELTA/LGTIC, už įstatymą
balsavo 39 seimo nariai, 1 buvo
prieš, 30 parlamentarų susilai
kė. Įstatymo nepalaikė opozici
nių Liberalų sąjungos ir Kon
servatorių frakcijų atstovai.

Lietuvių šeimų stovykloje, įvykusioje 2002 m. vasarą “Kretingoje”,
Birutė Degutienė moko vaikus žaidimų

AtA
JONUI DERVAIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai
KUNIGUNDAI su šeima ir visiems artimiesiems M. Laurinavičienė ir šeima
J. A. Kusinskiai
C. Pakštienė
M. Juozaičių šeima

Įstatymas numato, kad as
menys, draudžiami visai valsty
binei socialinio draudimo pensi
jai, turės teisę, jų pačių pasirin
kimu, kaupti pensijų įmoką
pensijų kaupimo bendrovėse.
Tie, kurie apsispręs dalyvauti
pensijų kaupime, negalės to nu
traukti, išskyrus negalios atvejį.
Asmenys, nesudarę* pensijų kau
pimo sutarties su tomis bendro
vėmis, turės teisę sudaryti ją iki
2003 m. spalio 1 d., o visais ki
tais kalendoriniais metais - nuo
sausio 1 iki liepos 1 d. Pensijų
įmokos dydis 2004 m. yra 2.5%,
2005 m. - 3.5%, 2006 m. - 4.5%
ir nuo 2007 m. - 5.5% dalyvių
pajamų, nuo kurių skaičiuoja
mos valstybinio socialinio drau
dimo įmokos.

Patvirtintas biudžetas

Gruodžio 10 d. Lietuvos
seimas patvirtino 2003 m. vals
tybės biudžetą. Už biudžeto
įstatymą balsavo 72 seimo nariai
- prieš buvo 43, o 5 susilaikė.
Vyriausybė biudžetą apibūdino
kaip “socialiai orientuotą, ten
kinantį euroatlantinės integraci
jos poreikius”, skelbia ELTA/
LGTIC. Pirmą kartą per pasta
ruosius 5 metus kitais metais
nenumatoma mažinti išlaidų
biudžetinių organizacijų vykdo
moms programoms. Kitų metų
biudžete numatomos išlaidos
sudaro 12.4 bin., pajamos - 11.9
bin. litų. Biudžeto deficitas sie
kia 1.5%.
Taip pat patvirtintas kitų
metų “Sodros” biudžetas. Bend
ra 2003 m. Valstybinio sociali
nio draudimo fondo biudžeto
pajamų sumą sudarys 4.759 bin.
litų, išlaidos - 4.758 bin. litų.
“Sodros” biudžete įteisinta, kad
2003 m. įmokos dydis pagrindi
nei pensijai gauti yra 50% pa
grindinės pensijos, o papildo
mai pensijos daliai - 15% nuo
deklaruojamų pajamų. Bendras
darbdavio socialinio draudimo
įmokos tarifas sudarys 31%, o
apdraustojo - 3%. Numatyta,
kad bendras apdraustųjų skai
čius kitąmet bus 1.3 mln. žmo
nių, arba 70% galinčių dirbti
valstybės gyventojų.
Išaugo eksportas

ELTA/LGTIC praneša, kad
naujausiais Statistikos departa
mento duomenimis, per dešimt
šių metų mėnesių, palyginti su
tuo pačiu praėjusių metų laiko
tarpiu, Lietuvos eksportas išau
go 9.4%, o importas - 12.6%.
Muitinės
deklaracijos rodo,
kad šiemet eksportuota 16.9
bin. litų vertės prekių. Į Lietuvą
įvežta prekių, kurių vertė — 23.2
bin. litų. Bendras Lietuvos už
sienio prekybos balansas buvo
neigiamas - siekė 6.3 bin. litų ir
buvo 22% didesnis, negu tuo
pačiu laikotarpiu pernai. Preky
bos deficitas didėjo daugiausia

dėl transporto priemonių bei
mašinų ir elektros įrenginių im
porto augimo.
Svarbiausi Lietuvos ekspor
to partneriai buvo Jungtinė ka
ralystė (15%), Rusija (12.6%),
Vokietija
(10.3%),
Latvija
(9.3%), o importo - Rusija
(21%), Vokietija (17.6%), Itali
ja (5%) ir Lenkija (4.9%). Sau
sio-spalio mėnesiais daugiausia
prekių eksportuota į ES valsty
bes - 49.5% bendro eksporto,
taip pat iš jų daugiausia impor
tuota (45.9% bendro importo).
Į NVS valstybes eksportas suda
rė 19.7%, importas - 25.6%.
Balsavimas užsienyje

Pagal prezidento rinkimų
įstatymą balsavimas Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse, kon
sulatuose trunka ne mažiau
kaip 10 dienų. Kaip rašo ELTA/
LGTIC, apytikriais duomeni
mis, užsienyje balsuos per 11,
000 Lietuvos piliečių. Daugiau
sia rinkėjų tikimasi sulaukti Lie
tuvos diplomatinėse jstaigose
JAV. Vašingtone, Čikagoje,
Niujorke rinkėjų sąrašuose yra
įrašyta daugiau kaip 2,500 rin
kėjų. Rusijos federacijoje Mask
voje, Karaliaučiuje, Sankt Pe
terburge ir Krasnojarske bal
suoti turėtų beveik 2,000 Lietu
vos piliečių, Vokietijoje - dau
giau kaip 1,000. Nemažai yra
įrašyta Lietuvos ambasadose
Latvijoje bei Estijoje (beveik po
1,000), Didžiojoje Britanijoje per 300. Taip pat už Europos ri
bų galės balsuoti piliečiai Kana
doje, Kinijoje, Japonijoje, Ar
gentinoje, Urugvajuje ir Ka
zachstane.

wan3nE3naK3i3k
Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbūs.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius '

AtA
PETRUI AUGAIČIUI
mirus,

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų
teikia aukštos kokybės paslaugas
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir
toliau teikti paslaugas
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

195 King Street West
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald
Manager

pražygiavusios kojos! O kai tie
žmonės užtraukė dainas, rodėsi,
kad anų dienų Lietuva išėjo valioti
į vasaros lankas...
irdas Dagys,
Vilnius

GRAŽUOLĖS RINKIMAI
Kasmet Lietuvoje vyksta gra
žuolės rinkimai “Miss Lietuva”.
Deja, labai juokingai atrodo, kad
mergina išeina į sceną persijuosus
plačiu kaspinu, ant kurio yra užra
šas “Mis Lietuva” su viena s.
“Miss” anglų kalboje reiškia
“panelė”. Jeigu vartojamas šis ang
liškas žodis, tai niekas neturi teisės
jį kitaip rašyti. Kitaip būtų lyg lietu
vių kalbos žodį “panelė” rašytum
“pane”. “Miss” yra kaip firminis
žodis “Kodak”, “Panasonic”, “Adi
das” ir t.t.
O tokio žodžio kaip “Mis” su
viena s lietuvių kalbos žodyne nėra.
Tai kam vartoti tokį bereikšmį žo
dį, kuris nieko nepasako, tik gali
apsijuokinti prieš visą pasaulį. Ir
kaip atrodytų, jei ši išrinktoji lietu
vaitė gražuolė važiuotų į užsienį
dalyvauti gražuolių rinkimuose, kur
viso pasaulio merginos turėtų ant
savo juostų užrašą “Miss”? Ką tuo
met visi pagalvotų? Ar lietuviai ne
moka angliškai rašyti, ar jiems
trūksta kultūros?
Reikia tikėti, kad gražuolių
rinkimų komitetas ištaisys tą klaidą
iki Lietuvos įstojimo į Europos sąL. Stankevičius,
Montreal, Que.

GELBĖKIME GYVYBINĮ
PAVELDĄ
Druskininkų miestas, turintis
22,000 gyventojų, praeityje yra
daug kentėjęs nuo lenkų ir rusų
okupantų, kurie stengėsi mus nu
tautinti. Miesto 70% gyventojų yra
lietuviai, apylinkės kaimai lietuviš
ki. Atėjūnai stengėsi visa tai sunai
kinti. Net atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, jai nepalankios jėgos
veikė ir tebeveikia senąja linkme,
niekindamos lietuviškąjį paveldą.
Sąmoningų tautiečių grupė susibū
rė į vienetą “Druskininkų krašto
klubas”, kuriam rūpi išsaugoti tau
tinį lietuviškumo paveldą, krašto
atmintį. Šis klubas veikia jau dveji
metai. Pastaruoju laiku kilo suma
nymas leisti žiniaraštį Krašto atmin
tis, kuriame bus kaupiama bei skel
biama vietinė tautosaka, patriotinė
medžiaga, svarbi ypač jaunajai kar
tai. Plečiantis veiklai reikia ir dau
giau lėšų. Todėl kreipiamės į brolius-seses išeivijoje, prašydami fi
nansinės paramos. Tą paramą pra
šome siųsti Klubo pirmininkės ad
resu: Alfreda Pigagienė, Saulėtekio
g. 70, Druskininkai 4690, Lithuania.
Už paramą būsime labai dėkingi.
Antanas Suraučius,
Druskininkai

W*-J**w

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING &

APPLIANCES
Skambinti

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

AtA
ADOLFUI TOMAIČIUI

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai SOFIJAI,
dukterims - BIRUTEI ir DAINAI su šeimomis bei
visiems artimiesiems Martynas Račys ir dukros Gražina,
Jūratė ir Marytė su šeimomis

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukterims - TERE
SEI ir NIJOLEI bei jų šeimoms Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

PADĖKA

PADĖKA

AtA

MYLIMAM VYRUI, TĖVUI, SENELIUI IR BROLIUI

PETRUI LUKOŠIUI

AtA
PRANUI ŽULIUI

iškeliavus amžinybėn 2002 m. rugsėjo 30 d.,

615 Main Street East
Hamilton 528-6303

MŪSŲ GYVENIMAS
Bėga dienos, lyg paukščiai.
Paukščiai sugrįžta, o dienos ne. To
kia jau Dievo valia. Ačiū Jums už
nuostabų laikraštį, jame tiek gerų
straipsnių. Vėl artėja žiema, šv. Ka
lėdos, naujieji metai.
Perskaičiau Bronės Ruginienės
straipsnį apie stribų siautėjimą Lie
tuvoje, Kupiškio krašte, nubrau
kiau ne vieną ašarą. Priminė vai
kystę. Mes dabar vėl gyvename
tryptoje, bet nesutryptoje, gertoje,
bet nepragertoje, tiek metų kankin
toje, bet gyvoje mūsų šalelėje Lie
tuvoje. Buvome ir vaikystės klajū
nai, išklaidžiojom ne savo valia pa
gal “tėvo” Stalino ir mūsų Lietuvos
pakalikų stribų valios Sibiro platy
bes. Ten mes, dar maži vaikai, pa
jutome duonos troškimą, žalių bul
vyčių, net ir sušalusių, supuvusių
skonį. Meilę ir ilgesį Tėvynei. Paga
liau Mamytės, močiutės ir dėdės
bado mirtis. Ten išbuvome 19451948 m. Buvę ir tebeesantys komu
nistai nori, kad mes greičiau iškeliautumėm amžinybėn, bet Dievas
mus globoja. Nors ir raudonųjų ap
suptyje, mes džiaugiamės laisva
Lietuva ir dėkojame Dievui už to
kią didelę malonę. Dėkingi ir mūsų
gerb. Vytautui Landsbergiui, jums,
brangūs broliai ir sesės išeivijoje.
O tie stribai ir dabar kenkia,
jei ne jie, tai jų vaikai. Kenkia mūsų
Prezidentui ir visai Lietuvai. Jie ta
po milijonieriais, o paprasti žmo
nės, smaugiami vis didėjančiais mo
kesčiais, tampa ubagais.
Ačiū jums už laikraštį. Sėkmės ir
toliau darbuotis žmonių džiaugsmui.
Paulina Motiečienė,
Radviliškis
MINĖJIMAI
Rengiame įvairius minėjimus
Toronte. Nuėjęs į salę pamatai, kas
bus minima. 2002 m. lapkričio 24 d.
nuėjau į Toronto Lietuvių Namų
salę Lietuvos kariuomenės minėji
mui. Žiūriu - scenoje kabo šaulių
ženklas ir dar koks audinys šalia.
Jokios Lietuvos kariuomenės atri
butikos nesimatė, nei tautinės vė
liavos, nei Vyčio. Jei šauliai rengė
šį minėjimą, tai neturėjo tik šaulių
ženklus rodyti. Dalyvavo būrys Lie
tuvos karininkų, ir jie nustebo tokiu
salės išpuošimu.
Buvo sveikinimų. Vienas kal
bėtojas pradėjo kalbėti apie Lietu
vos ekonomiką, ją iškeldamas į pa
dangę. Tai nesiderino su šventės
programa bei nuotaika. Rengėjai
ruošdami minėjimus, turėtų pasi
tarti su žmonėmis, kurie galėtų pa
tarti, kas tinka, kas ne.
Stasys Prakapas,
Toronto, Ont.
ĮKURTUVIŲ PENKMETIS
Vilniaus Tremtinių globos na
mai šventė savo penkmetį. Penke
rius metus čia, ramiam pušų prie
globsty, gyvena per šimtą anų dienų
ir kovų liudininkų.
Šventėje buvo daug gražių kal
bų ir linkėjimų. Džiaugiantis ir tarsi
patariant: “Jūs dvasiškai stiprūs, jūs
sugebėjot atleisti.” (Kažkodėl dabar
dažnokai, ypač nepatyrę to, už ką
mums tenka vis atleidinėti, siūlo ir
siūlo be išlygų atleisti). Siūlyti gali
ma, tik nereikėtų šnekėti visų vardu.
Po linkėjimų savo jausmingas
eiles paskaitė Marijona Štarolytė,
rūsčią dainą apie anas dienas pa
dainavo Irena Bražėnaitė. O jau po
to trypė pasiutpolkės devintą de
šimtį užkabinę tas baisiąsias kovas

nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui
kun. Juozapui Žukauskui, OFM, už atnašautas gedulines
Mišias, maldas laidotuvių namuose ir kapinėse. Ačiū A.
Žilvytienei už skaitymus šv. Mišių metu, L. Turūtaitei, V.
Mašalui ir chorui už giesmes.
Dėkojame karsto nešėjams, giminėms, draugams
ir pažįstamiems už gėles, užprašytas šv. Mišias ir aukas
“Pagalbai Lietuvos vaikams”. Ačiū už pareikštas užuo
jautas žodžiu ir raštu. Visada prisiminsime jūsų nuošir
dumą. Ačiū p.p. Mačiams už skaniai paruoštus pietus ir
ponioms už skanius pyragus.

Liūdinti žmona Vanda Lukošienė,
sūnūs Raimondas ir Ričardas su šeimomis

mirus,

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame prelatui J. Staš
kevičiui už aukotas gedulines Mišias ir palydėjimą į kapines.
Dėkojame solistams muz. Lilijai Turūtaitei ir Vytautui Ma
šalui. Dėkojame už gausias aukas šv. Mišioms, už pareikštas
užuojautas ir gėles. Ačiū už aukas Lietuvos našlaičiams ir
Tėviškės žiburiams. Ačiū M. Povilaitienei ir A. Ledienei už
aukų rinkimą. Ačiū E. ir K Karveliams (Novi, Mich.) ir mie
liems giminėms Č. ir J. Kurams ir jų vaikams su šeimomis už
aukas skirtas privačiai intencijai. Ačiū B. Stanulienei už ska
nius pietus ir ponioms už skanius pyragus. Dėkojame visiems
giminėms ir pažįstamiems atvykusiems palydėti a.a. Praną į
amžino poilsio namus. Jūsų nuoširdumas, paguoda ir meilė
mus stiprino šioje didelio skausmo valandoje.
Liūdinti ŠEIMA
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KLB žinios
Suinteresuotieji nusipelnusių
lietuvių apdovanojimais kanadiškais pažymėjimais ar medaliais
kreipiasi patys į Ontario Honours
and Awards, Ministry of Citizen
ship, 400 University Ave., 2nd
Floor, Toronto, ON, M7A 2R9, tel.
416 314-7526, faksas 416 314-7743.
Yra 3 kategorijos: 1. “Ontario
Volunteer Service Awards” pripa
žįsta ilgalaikį savanorišką darbą su
viena bendruomenine grupe. 2.
“Outstanding Achievement Awards
for Volunteers” pripažįsta aukščiau
sio laipsnio savanorišką darbą indi
vidualių asmenų, grupių ar biznio.
3. “Ontario Medal for Young Vo
lunteers” duodamas jauniems sava
noriams, 15-24 m. amžiaus. Prašo
me kreiptis nurodytu adresu ir už
sakyti “Nomination Forms”. Jas
reikia užpildyti maždaug iki kovo
mėn. vidurio.
Inf.

pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9
v.r. Iki 3.30 v.p p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term. Ind................
1.25%
180-364 d. term.ind...............
1.55%
1 metų term, indėlius...........
2.00%
2 metų term, indėlius...........
2.60%
3 metų term, indėlius...........
3.00%
4 metų term. Indėlius...........
3.60%
5 metų term, indėlius...........
4.05%
1 metų GlC-mėn.palūk.........
1.60%
1 metų GlC-met. palūk........
2.25%
2 metų GlC-met. palūk........
2.85%
3 metų GlC-met. palūk........
3.25%
4 metų GlC-met. palūk........
3.85%
4.30%
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIFIrOHOSP
1.00%
“Variable".........................
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind
2.50%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.
3.10%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.
3.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.
4.10%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd
4.55%
Taupomąją sąskaitą Iki......
1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk....
1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki...
1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk....................... 1.00%

Asmenines paskolas
nuo..................... 5.50%
Sutarties paskolas
nuo.............................. 5.50%
Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų.
.3.90%
2 metų.
.4.60%
3 metų.
.5.00%
4 metų.
.5.45%
5 metų.
.5.65%
Su keičiamu
nuošimčiu
1,2, 3 metų..

^^Sportas Lietuvoje
.4.50%

Duodame CMHC apdraustas
nekilnojamo turto paskolas
Duodame komercines
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto
paskolas Iki 95% Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlai
das (money orders) Ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan.
Ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spaus
diname asmeninius Ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai

“INTERAC-PLUS” kortelė

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPĮ: www.rpcul.com

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

SKUBIAI PARDUODAMAS
Jane ir Bloor atskiras 7
kambarių namas, 4 miega
mi, garažas, arti prie pože
minio. Prašo $399,900.
SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIULba
Associate Broker

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

"MARGIS PHARMACY”
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IR TAI NE TAS, KĄ MES MOKAM, BET KAIP
JUMIS RŪPINAMĖS!”
♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus
PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!

Tel.: (416)535-1944

JONAS JONAITIS-UNITAS (1933-2002), garsusis amerikietiško fut
bolo žaidėjas (19 nr.), rungtynėse su Los Angeles “Rams” 1962 m.
Baltimorės “Colts” komanda, kurioje Jonas tuomet žaidė, rungtynes
laimėjo
Nuotr. Sun file Dirva

Faksas:(416)536-6268

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

KREPŠINIS: FIBA-Europos
čempionų taurės Šiaurės konferen
cijoje Vilniaus “Lietuvos rytas” ir
toliau kopia aukštyn nugalėjęs stip
rų Varšuvos “Polonia” (Lenkija)
klubą 91:83 ir ligi šiol žengia be
pralaimėjimų. Kauno “Žalgiris”
Eurolygos B grupėje ir toliau klūp
čioja, namuose 74:100 pralaimė
damas Siena “MontePaschi” (Itali
ja) krepšininkams.
KARATE: Rumunijoje vyku
siame Europos “fudokan karatė”
čempionate aukso medalį iškovojo
“kumitė” rungtyje berniukų (12-13
metų) grupėje kovojęs Arnoldas
Šarkis. Trečiąją vietą iškovojo vyrų
“kumitė” varžybose rungęsis Gied
rius Švetkauskas.
PLAUKIMAS: Panevėžietis Da
rius Grigalionis Ryza (Vokietija)
vykstančiame Europos čempionate
25 metrų baseine, plaukdamas 50
metrų nugara, laimėjo bronzos me
dalį (24.62 sk.)
LEDO ŠOKIAI: Lietuvos dai
liojo čiuožimo gerbėjai pirmą kartą
iš arti pamatė tiek daug ledo
žvaigždžių. Mūsų ledo šokėjų P.
Vanago ir M. Drobriazko iniciaty
vos dėka Vilniaus ledo rūmuose
buvo surengtas pasirodymas “Ledo
žvaigždės”, kuriame pasirodė pa

saulio čempionai - olimpinis A.
Urmanov, Europos ir pasaulio - M.
Butirskaja, pasaulio - M. Petrova ir
A. Tichonov. Deja, tribūna buvo
pustuštė. Pigiausi bilietai, kainavę
50 litų, buvo išpirkti, bet branges
nius mažai kas pirko.
RANKINIS: Daugiakartiniai
Lietuvos čempionai Kauno “Grani
to-Kaustos” rankininkai, atstovau
jantys Krašto apsaugos klubui
(KASK), pralaimėję svečiuose
25:31 Vroclav “WSW Sląsk” klu
bui, atsakomąją dvikovą namuose
laimėjo 33:25. Turėdami +2 įvar
čius savo naudai, pakliuvo į ketvirtbaigmę.

ĮVERTINIMAS: Geriausiu stu
dentu sportininku išrinktas penkiakovininkas Andrejus Zadneprovskis, studijuojantis Lietuvos teisės
universitete. Antrąją vietą užėmė
baidarių ir kanojų irklavimo čem
pionai Alvydas Duonėla ir Egidijus
Balčiūnas iš Vilniaus pedagoginio
instituto. Trečias - penkiakovininkas Tadas Žemaitis (Lietuvos kūno
kultūros akademija). Geriausiu
2002 metų Lietuvos sportininku
pripažintas šių metų “Tour de
France” dviračių lenktynių bronzos
medalininkas 30-metis Raimundas
Rumšas. V. P,

KANADOS ĮVYKIAI
Jaimie Tapper, 26 metų
amžiaus kanadietė balerina, bu
vo paskirta Britanijos Londono
Covent Garden pagrindine šo
kėja (principal dancer). Jaimie
gimė Br. Kolumbijoje, baleto
pradėjo mokytis Edmontone
(Alberta), bet netrukus gabi
vienuolikametė atsidūrė Toron
to Valstybinėje baleto mokyklo
je. Mokyklos meno vadovas M.
Staines apie ją prisimena, kad
dar vaiku būdama ji aiškiai pa
rodė savo užsispyrimą siekti to
bulumo šokyje, vidinį atsparu
mą ir turėjo fizinius duomenis
tapti puikia šokėja. 1994 metais
baigusi baleto mokyklą, ji pasili
ko su Valstybinio baleto grupe
Toronte, bet pasikeitus grupės
administracijai, nutarė paieško
ti laimės Europos baleto teat
ruose. Praėjusi peržiūras Štut
garto, Kopenhagos ir Miunche
no teatruose, priėmė Londono
pasiūlymą. Kanadiečiai baleto
kritikai stebisi, kad baleto teat
rai nemėgino tokios gabios ba
lerinos pasilaikyti Kanadoje.
Daugelis jų buvo paženklinę
Jaimie^ Tapper naująja Karen
Kain. Šiuo metu Jaimie ruošiasi
pagrindiniam vaidmeniui Ken
neth MacMillan epiniame bale
te Mayerling.

Susijungusios nusikaltėlių
gaujos braunasi į finansinę rin
ką, kur “plauna” pinigus ir sten
giasi pasipelnyti iš akcijų pirki

mo-pardavimo. Rusijos ir kitų
rytų Europos valstybių padug
nės telkia dėmesį į naujai pra
dedančių bendrovių vertybinius
popierius. Sakoma, kad sunku
nustatyti jų veiklos apimtį Ka
nadoje, bet vertybinių popierių
verslo stebėtojai ir policijos pa
reigūnai jau kuris laikas tiria fi
nansinę gaujų veiklą. Praeitą
vasarą buvo suimta daugiau
kaip 20 kanadiečių, kurie “plo
vė” pinigus ir sukčiavo su verty
biniais popieriais. Siūloma, kad
už tokią veiklą būtų skiriamos
didesnės bausmės, tačiau teisė
tvarkai nėra lengva išnarplioti
tokių nusikaltėlių darbus.
L. Campbell, 54 m. am
žiaus, (RCMP) pareigūnas, ku
ris rūpinosi narkomanų priežiū
ra, vėliau tapęs Britų Kolumbi
jos vyriausiuoju tardytoju, dide
le balsų dauguma išrinktas Van-

Skautų veikla
“Šatrijos” ir “Rambyno tuntų
surengtos Kūčios praeitą sekmadie
nį, gruodžio 15, Toronto Prisikėli
mo parapijos salėn sutraukė didžiu
lę skautišką šeimą - aktyviuosius
tuntų narius, skautininkus-kes, rė
mėjus, tėvelius. Dalyvavo ir svečių,
kurių tarpe vysk. P. Baltakis, OFM,
kun. iš Lietuvos Algis Malakauskis,
OFM, ir kt. Prieš vakarienę, prieš
kurią maldą sukalbėti buvo pa
kviestas vyskupas, su dainelėmis
bei vaidinimėliais pasirodė draugo
vės. Dvylikos patiekalų vakarienę
paruošė vyr. skaučių “Birutės” drvė, talkinama kitų. Kalėdaičių lau
žymo metu visi visiems linkėjo dar
bingų, sveikų Naujų metų. Vyko
loterija, kurios pelnas, kaip Kalėdų
gerasis darbelis, paskirtas Lietuvos
vargšų virtuvėms paremti. Einamai
siais reikalais trumpus pranešimus
padarė ir susirinkusiems padėkojo
tuntininkai s. M. Rusinas ir s. Rūta
Baltaduonytė-Lemon. Žinoma, pa
sirodė ir visų vaikų laukiamas Ka
lėdų senelis, nepagailėjęs mažie
siems lauktuvių.
Dl.

Paieškojimas
Ieško Amerikoje gyvenančių
giminaičių. Nurodyti buvę adresai pusseserės Ramona Pretkus, 585
Brookwood St., Brea, CA 92621 ir
pusbrolio Jonušo Virgaudo, 9154
W. 91 PL, Hickory Hills, IL 60457,
U.S.A. Ieškotoja - Celestina Rimavičienė, Nociūnų kaimas, Kėdainių
raj., Lietuva. Pastaroji norėtų susi
rašinėti su išeivijos lietuviais, pasi
ruošusi pagelbėti Lietuvą lankan
tiems.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

4444
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKAME
1.00%
1.25%
1.55%
2.00%
2.60%
3.00%
3.60%
4.05%
1.60%
2.25%
2.85%
3.25%
3.85%
4.30%
1.00%
2.50%
3.10%
3.50%
4.10%
4.50%
1.00%
0.45%
1.35%
1.00%

IMAME

už 30-89 d.
term, indėlius
už 90-179 d. term, indėlius
už 180-364 d. term. Indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 2 m. term. Indėlius
už 3 m. term, indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term, indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC Invest, pažym.
už 2 m. GIC Invest, pažym.
už 3 m. GIC Invest, pažym.
už 4 m. GIC Invest, pažym.
už 5 m. GIC invest, pažym.
už RRSP ind. (var. rate)
už RRSP 1 m. term. ind.
už RRSP 2 m. term. ind.
už RRSP 3 m. term. ind.
už RRSP 4 m. term. Ind.
už RRSP 5 m. term. ind.
už OHOSP (variable rate)
kasd. palūkanų čekių sąsk.
už JAV dolerių 1 metų GIC
už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

už asmenines paskolas
nuo............................... 5.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų........................ 3.90%
2 metų........................ 4.60%
3 metų........................ 5.00%
4 metų........................ 5.45%
5 metų........................ 5.65%
- su keičiamu
nuošimčiu...................4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95%
Įkainoto turto

• riboto kredito paskolas
(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS
ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS)
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETUI
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 LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
LN skyriuje - penktadieniais nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.
SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ROYAL LePAGE
i i l i l i i i i i i i i i i 1111 i i i

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto
tinklapis www.tzib.com laukia
jūsų apsilankymo. Skaitytojai
kviečiami susipažinti su juo ir
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu tevzib@pathcom.com

Jei norite pirkti ar parduoti

kuverio, BC, meru. Laimėjęs
rinkimus pažadėjo balsuoto
jams, kad jie turės progą patys
matyti, kaip keisis miestas, kad
vadovai įsiklausys, ko gyventojai
pageidauja ir stengsis jų pagei
davimus įvykdyti. Pirmas naujo
jo mero uždavinys yra sušaukti j
pasitarimą policijos vadus bei
sveikatos priežiūros darbuoto
jus ir aptarti projektą, kuriame
numatyta steigti pirmą tokį Ka
nadoje centrą kovai su narkoti
kų vartojimu. Vankuveris pasi
žymi narkomanų ir narkotikų
gausa. Buvusi jo varžovė Ms.
Clarke siūlo jam pagalvoti apie
gyventojų apklausą abejojant, ar
verta kovoti dėl 2010 m. būsimų
pasaulio olimpinių žaidynių. g.K.

Lina Kuliavienė

namą, ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai

patarnauti

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2
Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853
TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI!

Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.

stra Travel_______
& Services Inc
“Astra Travel” kelionių agentūros savininkė ir vadybininkė

ASTRA Skupaitė-Tatarsky
PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS

Naujas adresas: Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd.,
(on Royal York, North of Eglinton) Etobicoke, ON, M9P 3B6.
Pačios žemiausios kainos į Vilnių, pradedant nuo $799, kelionių

draudimai, organizuojamos grupės į šiltus kraštus.

(416) 232-1250

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad. nuo 9.30 v.r. Iki 6 v.v.

83 SIX POINT ROAD
(] PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3

Tel: 416 538-1748 arba 416 249-7710 FAX: 416 249-7749

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!
Į LIETUVĄ - šiuo metu geriausios kainos:
iki 2003 m. kovo 31
- $835+mokesčiai

MARGUTIS
4134 Dundas St. West. Toronto, ON. M8X 1X3
Fax; (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: Riti) 233-4601

Pensininkams 60 metų ir vyresniems pritaikau 10 nuošimčių

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5

161

Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

“Romuvos” 40-mečio stovykloje paukštytės mokosi rišti mazgus. Ts
kairės: Larisa Saplytė, Viltė Grigutytė, Raminta Petrauskaitė
Nuotr. R. Otto

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra

būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

RUBY REAL ESTATE ltd.

ALGIS

REAL ESTATE BROKER

ir STEFA MEDELIAI

f

MEDELIS CONSULTING
ir QUEEN-SYRENA TRAVEL vardu

27John Street, Toronto

JUMS TIK
KAINUOS

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus

1

į

1

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

ALGIS
MEDELIS
ALGIS ir STEFA MEDELIAI

Tel. 416 531-4800
@

MEDELIS CONSULTING

45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7

3'/2%

šv. Kalėdų ir Naujųjų 2003 metu

IŠVISO

+GST
Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

SKRYDŽIAI Į 2003 METŲ TAUTINIU ŠOKIU IR PAINU ŠVENTĘ:
Tūriu vietų birželio 23/24 ir liepos 1/2 dienos skrydžiuose.
ATOSTOGOS ŠILTUOSE KRAŠTUOSE - visuomet su nuolaida!
MALDININKU KELIONĖS: Roma, Lurdas, Fatima, daugiau!
Balandžio 22 - 12 dienų, gegužės 17 -14 dienų

F

k

proga. Linkim daug laimės, sveikatos
ir Dievo palaimos.
Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis

*

v

«

Tel. 1-905-666-9086

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

Tėviškės žiburiai»2002.XII.17«Nr.51-52(2754-2755)» psi.19

Grįžti savojon tėvynėn?
HENRIKAS KUDREIKIS
Išeivio likimo keliai vin
giuoti. Vieną dieną jis atsiduria
prie aukštos, sunkiai perlipamos
tvoros. Šio straipsnio autorius jau prie minėtos tvoros. Neleng
va apsispręsti: lipti per šią tvorą,
ar tęsti išeivio dalią toliau?
Kas pirmiausia sulaiko?
Skaitau Lietuvos spaudą. Giliai
sukrėstas. Lietuvos aido nr. 236
Lietuvos patrioto Vlado Terlec
ko žodžiai: “Pasišlykštėjimas
Lietuva tampa neuroze”.
Buvusieji bolševikiniai isto
rikai pradėjo aiškiai tendencin
gai juodinti Lietuvos praeitį.
Štai ką rašo dabartinis Lietuvos
jaunimo mokytojas prof. E. Gu
davičius: “Lietuva - Europos
užkampių užkampis, atsilikimo
sala”. Juodina Lietuvos kuni
gaikščius, Vytautą vadina šun
snukiu. “Lietuviai - dideli rusų
žemės užkariautojai - šakalai”.
Istorikas E. Gudavičius pareiš
kė esąs marksistas. “Kaip žino
me, marksizmo esmė - sąmo- .
ningas praeities niekinimas, kad
sukursčius minios neapykantą ir
įkvėpus kovai, naikinimui” Terlecko žodžiai.
Tokie pat dabartiniai jauni
mo švietėjai, universiteto profe
soriai, buvę komunistų partijos
šulai: A. Nikžentaitis, juodinąs
nepriklausomą Lietuvą, ypač
Lietuvos kariuomenės istoriją.
Kitas jaunimo mokytojas - prof.
L. Truska, mokslininkų susirin
kime Lenkijoje aiškino, kad lie
tuviai maudėsi žydų ir lenkų
kraujyje, juodino Lietuvos parti
zanus.
Ne taip toli nuo mano tė
viškės dvi svarbios partizanų
istorinės vietos. Aplankydamas
jas, manau, kad pakils mano
patriotinė nuotaika. Tik už vie
no kaimo buvusi Zenono Joki
me sodybos vieta, kur bunkery
je, po jų namu, žuvo Vaidoto
rinktinės vadas kpt. Juozas
Čeponis ir jo štabas. Juos išdavė
ir kagėbistus atvedė vieno štabo
nario brolis.
Jokimai buvo turtingi žmo
nės ir jų sodyba buvo pavyzdinė.
Šiandien linguoja vėjyje pora
medžių ir prie jų prikalta pa
minklinė lenta. Jokimų šeimą
puikiai- prisimenu. Duktė mokė
si toje pačioje pradžios mokyk
loje. Tėvas dingo Sibire, motina
išprotėjo, duktė grįžo Lietuvon.
Aplankiau antrą istorinę
vietą - Pakapurnio kaimo nei
užrašo nebėra. Tik medžių
grupės rodo, kad čia būta so
dybos.

Gerokai paklaidžiojęs ran
du aukšta žole apaugusį lauko

kelią, kuris atvedė į mano
giminių buvusią sodybos vietą.
Stovi įdomus paminklas LLKS
ir Prisikėlimo rinktinės štabo
nariui Bartkų sūnui Petrui ir jo
bendražygiams iš Pakapurnio ir
gretimų kaimų. Jie atidavė savo
gyvybes gindami Žemaičių že
mę. Lyg sargyboje prie pamink
lo būrys aukštų medžių. Šalia,
matyt prie buvusio darželio, likę
dekoratyviniai krūmeliai. Sto
viu, stoviu ilgai, stebiu netoliese
esantį Dubysos slėnį. Prisimenu
Petro, kuris buvo ir karys ir
poetas, žodžius:
Visada net sapne apie laisvę
svajoju,
Apie laisvę gimtųjų laukų.

Bet Petrui Bartkui-Žadgailai, Alkupėnui sulaukti lais
vės nebuvo lemta.
Kelionės metu teko sutikti
tautietį, truputį už mane vyres
nį, bet panašaus likimo. Jo pa
vardės neminėsiu, vadinsiu Je
ronimu. Išgyvenęs keletą mėne
sių Lietuvoje, nutarė grįžti atgal
į Niujorko valstiją, kur gyvena
jo vaikai ir vaikaičiai. Papasako
jo apie nuotykius su Lietuvos
valdininkais. Jis buvo nutaręs
nė vienam neduoti kyšio. Tiems,
kurie neėmė kyšių, įteikė po 25
dolerius. Bet dėl ilgos slaviškos
pavardės pakeitimo reikėjo pa
žymėjimo, kurio, atrodo, jis ne
buvo išsiėmęs. Taigi, kyšis. Jo
manymu, jeigu Lietuvos valdžia
tikrai norėtų išeivių grįžimo Tė
vynėn, galėtų pastatyti moder
nių butų namus specialiai išei
viams. Dabartinėse prieglaudo
se amerikiečiai laikomi piniguo
čiais, iš karto jaučiamas pavy
das, vėliau virsta į neapykantą.
Jeronimui prieglaudoje atsi
bodo moterų kalbos kasdien
apie kapus. Jeronimas, mėgstąs
amerikonizmus, tarė: “Aš dar
nesirengiu keliauti į ‘boot hili’.”
Jo paskutinis klausimas: “Ar
dar Amerikos televizijoje tebe
rado senus, ypač kaubojiškus
filmus, senas komedijas, ar dar
ne viskas ‘politiškai korektiška’?
“Atsakiau, kad mūsų abiejų lai
mei senų programų dar liko, te
beina ir I Love Lucy ir Gilligan’s
Island”.
Išęiviamsjgrįžti. tvora, tebėj
ra stipri. Daugumas turime vai
kus, vaikaičius, o gal ir mūsų
šaknys įleistos giliau, negu mes
manome, svetimoje žemėje.
Aš vėl grįžęs Amerikon kla
joju tuščiuose namo kambariuo
se. Atsuku televiziją, programo
je The Man from Laramie. Vai
dina Jimmy Stewart ir Anne
Baxter. Palieku. Tai mano pro
grama.

Re/max West į staigoje
ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

REŽMKKWoot Realty Ine.
1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu j staigos tel.

416 769-1616, namų - 416 769-3577
Nemokamas namų į vertinimas

Toronto tautinių šokių grupė “Atžalynas” kartu su Vankuverio grupės “Vėjas” vadovais, 2002 m. birželio
mėn. apsilankymo metu Vankuveryje
Nuotr. M. Sharkey

TO RON T ©”T
Kanados lietuvių kilmės ra
šytojai Irena Mačiulytė-Guilford ir Raymond Filip, kurių
darbus spausdina leidėjų firma
Guernica, pateko į Vokietijos
Frankfurto knygų mugės katalo
gą. Šios žymios mugės sąraše
yra Irenos Guilford romanas
The Embrace ir poeto R. Filip
leidinys Backscatter.
Vytauto Didžiojo universi
tete š.m. lapkričio 7-8 d.d. vyko
tarptautinė mokslininkų konfe
rencija “Etninė kultūra: tradici
jos ir naujovės”. Dalyviai iš Lie
tuvos, Latvijos, Suomijos, Gudi
jos, Rusijos, Ukrainos, Bulgari
jos, Kazakstano, Lenkijos, Vo
kietijos ir Portugalijos skaitė
pranešimus apie tyrimus tauto
sakos, šiuolaikinės kultūros, et
ninės tapatybės srityse bei kito
mis temomis. Kanados Trent
universiteto
(Peterborough,
Ont.) antropologijos profesorė
Joana Belickaitė-Vaštokienė bu
vo vienintelė dalyvė iš Šiaurės
Amerikos. Ji savo pranešime
palygino Lietuvos ir Airijos kry
žius protoindeuropietiškos iko
nografijos kontekste.
A. a. Prano Gvildžio atmini
mui pagerbti draugai Kovai su
vėžiu ir džiova sergantiems vai
kams ir tremtiniams Lietuvoje
aukojo po $25: J. Gustainis, J.
Nešukaitis, V. Paulionis ir A.
Supronas.
M.P.

Išmintieskristalai
Tik tas vertas gyvenimo ir lais
vės, kuris kiekvieną dieną už juos
kovoja.
(J. V. Gėtė)
Nesakyk ką žinai, bet žinok kq
sakai.
(Lietuvių patarlė)
Kas visada seka iš paskos, tas
niekada nebus priekyje.
(Japonų patarlė)

Yra tik du geri žmonės pasau
lyje: vienas miręs, o kitas negimęs.
(Kiniečių patarlė)
Tėvynės dūmas už svetimą ug
nį šviesesnis.
(Lietuvių patarlė)

Kas kitam kelią šviečia, tas ir
pats gerai mato. (Lietuvių patarlė)

Svarbiau gerai elgtis, o ne ge
rai kalbėti.
(Anglų patarlė)

Širdies grožis brangesnis už
veido grožį.
(Japonų patarlė)
Visko buvo, kol mūsų nebuvo,
visko bus, kai mūsų nebus.
(Lietuvių patarlė)

Toronto Maironio mokyklos antras skyrius.
Jenčiukaitė, padėjėja - Ina Sungailienė

Mokytoja - Nora

Nėra girios be medžių, bet me
džiai ne visi su lapais.
(Lietuvių patarlė)
Parinko Stasys Prakapas

r.'.•><«

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai Lietuvių Namai Vilniuje au
kojo: $1,000 - Kanados lietuvių
fondas; $500 - Toronto lietuvių
pensininkų klubas; $150 - R.

Ziogarys; $15 - V. Aušrotas.
A. a. Jonui Dervaičiui mi
rus, užjausdami žmoną Kuni
gundą ir šeimą bei visus gimi
nes, Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems bei į vargą pateku
siems vaikučiams ir tremtiniams
Lietuvoje aukojo: $50 - E. Bočkienė; $30 - A. K. Ivanauskai;
$25 - L Tauteras, J. J. Šarūnai,
D. A. Pamataičiai, J. Bieliūnas,
S. J. Sendžikai; $20 - L. L Vyš
niauskai, E. Ginčauskas, R. Sla
vickas; $10 - E. Bukšaitis, A. V.
Karauskai, J. Vyšniauskas, E.
Kuraitienė, M. A. Gverzdžiai,
B. Tamoliūnienė, J. Bušauskienė, J. Karaliūnas, V. Šatkus, I.
P. Baronai, V. Valiulienė, D.
Zubrickas. Aukas surinko Algis
Zubrickas, paaukojęs ir Tėviškės
žiburiams a.a. Jono atminimui
$25.
M.P.
A. a. Petrui Augaičiui mirus,
giminės ir draugai, užjausdami žmo
ną Zoselę, dukras Birutę ir Dainą,
žentą George, dukraitę Kristiną ir
Kristiną iš Vilniaus bei visus gimi
nes Kanadoje ir Lietuvoje, Kovai su
vėžio ir džiovos liga sergantiems vai
kučiams bei tremtiniams Lietuvoje
aukojo: $200 Mercer; $100 Andy Sylvester, Augaičių šeima;
$50 - S. Orvidienė, Tom Molloy ir
šeima, A. R. Jasinevičiai, V. Jasinevičienė, B. Pelley; $40 - A. K. Ratavičiai, V. Šukienė; $25 - E. S. Če
pai, B. Dirsienė, E. Gudinskienė ir
Jonas, R. D. Varps, L Ignaitienė;
$20 - S. Steigvilienė, P. V. Lapieniai, A. Aleliūnienė, P. Pakarskienė, J. B. Gurkliai, J. Stonkus, M.
Obelėnienė, A. Klemkienė, B. Lu
košienė, M. Povilaitienė, V. Cvirkienė, J. K. Jauneikos, E. Šlekys,
G. Kuzmienė, J. Pacevičienė, A. A.
Valadkos, T. Bartkuvienė, V.
Gudaitis; $10 - G. S. Krašauskai,
A. Mačiūnienė;
Prisikėlimo parapijos statybos
vajui aukojo: $300 - B. Ballingall &
S. P. Bryant; $250 - Augaičių šei
ma; $100 - Andy Sylvester; $50 - L.
V. Sendžikai; $45 - T. B. Stanuliai;
$30 - L. Daunienė, The Lake fami
ly; $25 - V. Jasinevičienė, L. A.
Šeškus; $20 -1. A. Zalagėnai, B. V.
Vytai, G. Ignaitytė, A. Augaitienė,
V. Šukienė, E. J. Čuplinskai ir
šeima, A. D. Ratavičiai, Pogo Jage
ir šeima, B. Sapijonienė; $10 - A.
Valienė, D. Keršienė, L. P. Mu
rauskai, V. Siminkevičienė;
Slaugos namams “Labdara ”
aukojo: po $250 - Birutė Augaitytė-Molloy ir šeima, Daina Augaitytė; $50 - E. H. Stepaičiai;
Kanados lietuvių fondui $500
aukojo Birutė Augaitytė-Molloy ir
Daina Augaitytė;
Tėviškės žiburiams aukojo $500
Augaičių šeima.
St. Prakapas TŽ redakcijai
pateikia iškarpų iš laikraščio
Lietuvos aidas, kuriame spaus
dinami jo trumpi rašinėliai daugiausia paties prisiminimai.
Visa išeivijos lietuviškoji spauda
sunkiai verčiasi. Reikia paramos
ir Tėviškės žiburiams. Kas galite,
paremkite juos auka, rėmėjo ar
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą
ir paaukojo Tėviškės žiburiams:
$30 - Feliksas Mockus ir vaikai Jonas, Vytas ir Lina su vyru; $25 Vytas, Irena Biskiai ir
šeima,
Stasys Matulionis, Brantford, Ont.,
Petras ir Teklė Kareckai ir sūnūs Jonas ir Stasys, Hamilton, Ont.;
$20 - Birutė Nagienė ir šeima, M.
Rybienė ir sūnus; Nijolė Šimkienė
ir sūnūs, Albina Augaitienė ir
šeima; $10 - Mykolas Gegužis.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $200 aukojo F. Juzėnas.

Gintarė Sungailienė, d.s„ d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 (Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171 rr
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

d D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

Metinė šventė
KLK Moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rius, pirmininkaujamas p. Ma
tulaitienės, 2002 m. gruodžio 8
d. surengė iškilią metinę šventę.
Pamaldose narės dalyvavo šven
tovėje su savo vėliava. Anapilio
parodų salėje susirinko ne tik
narės, bet ir jų svečiai. Progra
mą pradėjo pirm. Matulaitienė,
pakviesdama įžanginei maldai ir
mirusiųjų narių prisiminimui
prel. Pr. Gaidą. Centro valdy
bos vardu susirinkusius pasvei
kino dr. O. Gustainienė. Sky
riaus pirmininkei padarius pra
nešimą apie nuveiktus labdaros
darbus, paaiškėjo skyriaus ryšiai
su a.a. Motina Terese. Iš pasta
rosios laiškų sudarytas albumas
ir įteiktas Lietuvių muziejui-archyvui per dr. R. Mažeikaitę.
Po žodinės programos dalies
prasidėjo meninė dalis, kurią
sklandžiai atliko duetas - muz.
L. Turūtaitė ir V. Mašalas, pa
giedodami kalėdinės nuotaikos
giesmių ir joms artimų dainų.
Išklausę abi programos da
lis, susirinkusieji vaišinosi pui
kiai J. Gurklienės paruoštais
valgiais ir gaiviais nealkoholi
niais grėmiais, kuriuos palaimi
no prel. J. Staškevičius. Pasi
sotinę visi įsigijo tradicinės lote
rijos bilietus ir laukė laimikių.
Daugelis dalyvių jų laimėjo, kai
kurie net po 2 - 3 laimikius.
Tuo ir buvo baigta šventės pro
grama. Visi ir visos skirstėsi dė
kodami rengėjoms už malonią
šventę.
Dl.

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL CARE

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel.

Lietuvoje yra sudaryta gru
pė savanorių, kurie deda pas
tangas perkelti Ašmenoje žuvu
sių karių palaikus į Lietuvą ir
ten tinkamai palaidoti bendra
me broliškame kape. Grupės
patikėtiniai Toronte F. Mockus
ir J. Aukštaitis tam reikalui ren
ka aukas, nes tos pastangos pa
reikalaus nemažai išlaidų. Jie
kreipiasi į visus buvusius L. V.R.
karius savanorius bei visus tau
tiečius, kviesdami pagal išgales
dosniai prisidėti prie šio užmo
jo. Jie paaukojo savo brangiau
sią turtą gyvybę, o mes gyvenda
mi laisvi, įvertinkime jų auką ir
perlaidokime juos tėvynėje. Če
kius rašyti: Kanados lietuvių
bendruomenė, pažymint (L.V.R.)
sąskaitos nr. 14143. Siųsti: F.
Mockus, 284 Glenforest Rd.,
Toronto, ON, M4N 2A4. Tel.
416 489-7735. Arba “Parama”,
2975 Bloor St. W., Toronto,
ON, M8X 1C8.

(nuo 1919 metų)
▲ Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair),

Toronto, Ontario M6N 3P7

(416)

763-5677

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.
(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS

Perlaidokime žuvusius
Ašmenoje

SMITH MONUMENT CO. LTD.

Toronto Maironio mokyklos vyresniųjų darželis su mokytoja Vida Valiuliene Kaukių dieną
Nuotr. A. Simonėlienės

Dantų gydytoja

Prašau skambinti šiandien

tel.

416 236-6000

pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių,
reguliari metinė prenumerata - $45.00,
rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00
(JAV-se amerikietiškais doleriais)

Vardas, pavardė
Adresas

\ Siunčiu prenumeratą................ dol., auką........
Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
L5C 1T3, Canada
Tinklapio adresas: www.tzib.com
El. paštas: tevzib@pathcom.com

,dol. *

Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802
Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
siunčiami nemokamai šešias savaites
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MONTREAL

TORONTE
Anapilio žinios
- Gruodžio 12, ketvirtadienį,
palaidotas a.a. Edvardas Miklovaitis, 87 m. amžiaus.
- Visų mūsų parapijos sekcijų
vadovai prašomi sušaukti savo sek
cijų posėdžius iki Naujųjų metų,
kad būtų tinkamai pasiruošta vi
suotiniam parapijos susirinkimui,
kuris bus Naujųjų metų pradžioje.
- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių klebonijos
posėdžių kambary.
- Adventinis susikaupimas
Lietuvos kankinių šventovėje bus
gruodžio 21 - 22 d.d. Susikaupimą
ves Hamiltono AV parapijos klebo
nas kun. J. Žukauskas, OFM. Susi
kaupimo tvarka: gruodžio 21, šeš
tadienį, 11 v.r. Mišios su pamokslu
(Anapilio autobusėlis tą dieną mal
dininkus paims nuo Islington pože
minių traukinių stoties 10.30 v.r. ir
parveš atgal po pamaldų); gruodžio
22, sekmadienį - pamokslai sekma
dieninių Mišių metu.
- Adventinis susikaupimas Delhi
Šv. Kazimiero šventovėje bus gruo
džio 21, šeštadienį, 3 v.p.p. Susikau
pimą ves kun. J. Žukauskas, OFM.
- Adventinis susikaupimas Ge
rojo Ganytojo šventovėje bus gruo
džio 22, sekmadienį, 2 v.p.p. Susikau
pimą ves kun. J. Žukauskas, OFM.
- Kalėdų ir Naujųjų metų
švenčių tvarka:
- Lietuvos kankinių šventovė
je: Kalėdų Mišios - gruodžio 24,
Kūčių naktį, 11 v.v., o gruodžio 25,
Kalėdų dieną, 9.30 v.r. ir 11 v.r.;
Naujųjų metų Mišios - sausio 1,
trečiadienį, 11 v.r.
- Šv. Kazimiero šventovėje: Ka
lėdų Mišios - gruodžio 24, Kūčių
dieną, 3 v.p.p.; Naujųjų metų Mišios
- sausio 1, trečiadienį 3 v.p.p.
- Gerojo Ganytojo šventovėje:
Kalėdų Mišios - gruodžio 25, Kalėdų
dieną, 2 v.p.p.; Naujųjų metų Mišios
- gruodžio 31, antradienį, 1 v.p.p.
- Sekmadieninės Mišios šven
čių metu visose trijose šventovėse
bus įprasta tvarka.
- Anapilio knygyne gauta iš
Čikagos nauja garsajuostė ir garsaplokštė Kur giria žaliuoja. Taipgi
galima įsigyti kalėdinių sveikinimo
atvirukų, Kūčioms plotkelių ir pa
rėmimui dr-jos “Kovai už gyvybę”
(Campaign Life) pardavinėjamų
vaisinių kalėdinių pyragų.
- Mišios gruodžio 22, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Moniką Jurkšienę ir jos gimines; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo
šventovėje 2 v.p.p. prašymas ma
lonių ir sveikatos; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje gruodžio 21,
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Benedik
tą Cvirką.

Išganytojo parapijos žinios
- Antradienį, 7.30 v.v. parapi
jos tarybos kalėdinis posėdis Žilins
kų namuose, Mississaugoje.
- IV Advento pamaldos 9.30 v.
ryto.
- Kūčių vakaro pamaldos su
šv. Komunija 6 v.v., giedos parapi
jos choras ir žymus Toronto duetas.
Pamaldų Kalėdų rytą nebus.
- Pamaldos sekmadienį, gruo
džio 29, įprastu laiku, 9.30 v. ryto ir
sausio 5 taip pat 9.30 v.ryto.

Maironio mokyklos žinios
- Gruodžio 14 d. džiaugėmės
matydami gausiai atvykusius tėve
lius ir senelius į mūsų Kalėdų eglu
tę. Mokyklos vedėja Aldona Šimonėlienė pristatė mus aplankiusius
Rūtą Žilinskienę, KLB-nės pirmi
ninkę, ir Audrių Šileiką, Toronto
lietuvių kredito kooperatyvo “Para
mos” valdybos pirmininką. Mokyk
los tėvų komiteto vardu juos pa
sveikino pirm. Jurgis Kuliešius. Al
dona Šimonėlienė įteikė jiems sim
bolinę dovaną. Darius Sonda vedė
programą. Kiekviena klasė pasiro
dė, nuo mažiausio iki didžiausio.
Buvo dainų, eilių ir vaidinimų. Lili
ja Turūtaitė, Anita Puodžiūnienė ir
Diana Balsienė-Calderon paruošė
muziką. Vyko gyva loterija - septy
ni laimėtojai! Premijas paaukojo
Paulius Kuras, Mary-Ann Kušlikienė ir Prisikėlimo kredito koopera
tyvas. Renginį baigėm pasidalinda
mi plotkelėmis, kurias kun. Edis
Putrimas išdalino kiekvieno sky
riaus atstovui, kad nuneštų į klases.
Kalėdų senelis viską stebėjo iš savo
sosto.
- Tą pačią dieną tėvų komite
tas po pamokų surengė mokyto
jams puikias vaišes. Nuoširdžiai dė
kojame Daliai Ažubalienei, kuri ne
tik skaniai, bet ir meniškai tai pa
ruošė.
- P. Vaseris, buvęs šios mokyk
los mokytojas, per mkt. R. Simonaitienę padovanojo senų pasakų
knygų.
- Gruodžio 21, 28 ir sausio 4
d.d. pamokų nebus. Mokslas po
Kalėdų atostogų prasidės sausio
11d.
Živilė
Išeivijos lietuvių klierikų
fondui aukojo: $50 - N. N., E.
Šiškuvienė.

KLKM dr-jos narės gruodžio

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, giedant
parapijos chorui, per 10.30 v.r. Mi
šias, kuriose dalyvavo pranciškonų
provincijolas kun. Benediktas Jurčys, OFM, vysk. P. Baltakis, OFM, į
diakonus įšventino br. Petrą Šarką,
OFM. Po Mišių parapijos salėje
visi buvo pavaišinti kava ir pyragais,
kuriuos paruošė parapijos tarybos
visuomeninė sekcija.
- Choristai ir buvę choristai,
kurie norėtų prisidėti prie giedoji
mo per Bernelių Mišias, yra kvie
čiami ateiti vienai repeticijai į mu
zikos studiją gruodžio 19 d., 7 v.v.
- Bernelių Mišios Kūčių dieną
bus 10 v.v. Pusę valandos prieš Mi
šias vyks religinės/kalėdinės muzi
kos koncertas. Kalėdų ir Naujų me
tų dieną Mišios vyks sekmadienio
tvarka: 8 v.r., 9.15 v.r. (anglų k.),
10.30 v.r. ir 12 v.d. Kalėdos ir Nauji
metai yra privalomos šventės, ir ti
kintieji yra įpareigoti dalyvauti Mi
šiose. Naujų metų išvakarėse Mi
šios bus aukojamos 6.30 v.v.
- Pirmai Komunijai ir Sutvirti
nimo sakramentams pasiruošimo
pamokos po švenčių vėl prasidės
sausio 12 d.
- Kalėdaičiai (plotkelės) yra
dalinami sekmadieniais zakristijoj,
kitu laiku parapijos raštinėje.
- Tęsiamas parapijos jubilieji
niam leidiniui šeimų ir pavienių
parapijiečių fotografavimas gruo
džio 21 ir sausio 25 d.d. Užsisakyti
laiką parapijos raštinėje. Parapijos
choro veiklos 50-mečio paminėji
mas įvyks 2003 m. gegužės 25 d.
Ryšium su 50-mečio įvykiais, yra
ieškoma įvairių parapijos švenčių ir
kultūrinių įvykių spausdintų pro
gramų ir nuotraukų. Tokią medžia
gą prašoma atnešti į parapijos
raštinę iki sausio 15 d., pažymint
“D. Viskontienės dėmesiui”.
- Mišios sekmadienį, gruodžio
22: 8 v.r. už a.a. Marija Leikūnienę;
9.15 v.r. už a.a. Albiną Styrienę (6
metinės) ir Louis Pagorski; 10.30
v.r. už a.a. Ritą Juodkytę-Ohous,
už a.a. Joną ir Karoliną Zarembas,
už Jurevičių ir Rudavičių šeimų mi
rusius; 12 v.d. už gyvus ir mirusius
parapijiečius.

“Labdaros” slaugos namų atidarymo iškilmėse Toronte š.m. lapkričio 17 d. pirmininkas Jonas Rimas Juodis
(vidurio kairėje) ir provincinės ministerijos atstovas John Hastings (dešinėje) perkerpa kaspiną
Nuotr. O. Burzdžiaus

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

ANAPILYJE
su orkestru "Major Music"

J.

gruodžio 31, antradienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punldualiai)
* Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties
* Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. V.
Kybarto atminimui L. Kybartienė
aukojo - $100. Slaugos namų bib
liotekai V. P. Melnykai aukojo $100; E. Petrus - $50.
- Lietuvių Namų kalėdinės va
karonės metu, Lietuvių Namų mo
terų būrelis surengė loteriją, uždir
busią $252. Visą gautą pelną būre
lis paaukojo Slaugos namams.
- Slaugos namų komitetas
nuoširdžiai dėkoja visiems aukoto
jams. Aukos priimamos Toronto ir
Hamiltono kredito kooperatyvuose
arba siųsti adresu: Labdaros fondas,
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor
St. W, Toronto, ON, M6P 1A6.
Lietuvos ambasados Kana
doje pranešimas. Balsavimo
Lietuvos respublikos ambasa
doje dienos ir laikas: 2002 m.
gruodžio 16-20 d.d. nuo 1 v.p.p.
iki 5 v.v. (vietos laiku); 2002 m.
gruodžio 22 d. nuo 7 v.r. iki 5
v.v. (vietos laiku).
Toronto lietuvių pensinin
kų klubo valdyba ruošia Kūčias
antradienį, gruodžio 24, 4 v.p.p.
“Vilnius Manor” III-čio aukšto
menėje. Kaina - $15 asmeniui.
L. Mačionienės kalėdinis eilė
raštis ir giesmės. Bilietai gauna
mi pas T. Kobelskienę tel. 416
760-8003 arba S. Kuzmicką tel.
416 769-1351.
“Paramos” kredito koope
ratyvo darbo valandos švenčių
laikotarpiu: gruodžio 24, antra
dienį - 9 v.r. - 1 v.p.p.; gruodžio
25 ir 26 d.d. - uždaryta; gruo
džio 31, antradienį - 9 v.r. - 1
v.p.p. Naujų metų dieną, sausio
1, uždaryta.
Prisikėlimo kredito koope
ratyvo darbo valandos švenčių
laikotarpiu: gruodžio 24, antra
dienį, 9 v.r. - 1 v.p.p.; gruodžio
25 d. - uždaryta; gruodžio 26 d.
- uždaryta; gruodžio 31, antra
dienį, 9 v.r. - 1 v.p.p.; 2003 m.
sausio 1 d. - uždaryta.

vaišinomės kava su gražiausiais ir
skaniausiais tortais bei pyragais.
Loterija daugelį dalyvių netikėtai
pralinksmino. Katalikės moterys
čia yra pagarsėjusios gerų vaišių
paruošimu, todėl ir dalyvių jų ren
giniuose netrūksta.
Artėjanti senatvė yra smarkiai
palietusi draugiją, todėl G. Kudž
mienė su dideliu džiaugsmu prane
šė, kad į draugiją įstojo keturios
naujos - jaunos narės: Joana Adamonytė, Daina Kerbelytė-Vasiliauskienė, Regina StaškevičiūtėPiečaitienė ir Rūta PocauskaitėRudinskienė. Draugija tvirtai tiki,
kad netrukus atsiras ir daugiau
panašaus amžiaus narių.
Kanados užsienio ir tarptauti
nės prekybos ministerija 2002 m.

gruodžio 2 d. surengė baltiečių
verslo galimybių seminarą (Baltic
Business Forum). Dalyvavo apie 60
besidominčių prekyba tarp Kana
dos ir visų trijų Baltijos kraštų.
Lietuvai atstovavo ir pranešimą pa
darė Lietuvos ambasadorė Kanadai
Sigutė Jakštonytė ir jos patarėja. Iš
Vilniaus atvyko Kanados atstovy
bės direktorė Eglė Jurkevičienė.
Taip pat dalyvavo dvi montrealietės - Joana Adamonytė ir Regina
Piečaitienė. Lietuvos oro linijoms
atstovavo Alicia Laumann iš To
ronto.

Visi pranešimai buvo gerai pa
ruošti. Lietuvos turizmas ir ekonomi
nė būklė buvo gražiai pavaizduota
išdėstytais spalvotais leidiniais. B. S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7
FAX: (514) 722-3546

TEL: (514) 722-3545

Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir
vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.

LITAS

Visus dalyvauti maloniai kviečia Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija

Montrealio lietuvių
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
rn

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 15 d. Lietuvių Na
mų svetainėje pietavo 170 svečių.
Svečių knygoje pasirašė A. M.
Trumpickai iš Vasagos.
- LN valdybos posėdis - 2003
m. sausio 9, ketvirtadienį, 7 v.v.
Lietuvių Namų seklyčioje.
,
- Gruodžio 22 d., 1.30 v.p.p.
“Lokio” svetainėje bus rodoma
vaizdajuostė Lietuvos pakvietimas į
NATO ir JAV prezidento vizitas
Vilniuje. Kviečiame dalyvauti.
- Švenčių dienomis Lietuvių
Namų raštinė bus uždaryta gruo
džio 24, 25, 26 d.d. ir gruodžio 31 2003 m. sausio ld.d. Baras “Lokys”
bus uždarytas gruodžio 24, 25, 31
d.d. ir 2003 sausio 1 d.

8 d. paminėjo savo tradicinę šventę
Aušros Vartų parapijoje. 11 vai.
klebonas kun. Ričardas Birbilas
aukojo Mišias už gyvas ir mirusias
draugijos nares. Pamaldose jos da
lyvavo su savo vėliava. Mišių metu
giedojo parapijos choras. Draugijos
narės atnešė Mišioms aukas ir atli
ko dalį Mišių skaitinių. Klebonas
pasakė atitinkamą pamokslą.
Po pamaldų į gražiai papuoštą
salę susirinko daugybė svečių.
Draugijos pirmininkė Genovaitė
Kudžmienė visus pasveikino ir
trumpai nušvietė draugijos veiklą
nuo jos įsisteigimo Lietuvoje. Po to
meninę programą atlikti pakvietė
torontiečių grupę, kurią sudarė
Viktorija ir Teodoras Pabrėžos,
Violeta ir Valdas Ramanauskai (jie
vadovai), Aldona Remesat bei Ni
jolė ir Valdas Žukauskai. Jie elek
triniu pianinu, birbyne bei lumz
deliu pritardami, atliko įdomią
poezijos ir dainos pynę. Programa
gal kiek liūdnoka, bet klausytojams
patiko ir jie išprašė dar vieną pro
gramoje nenumatytą dainą. Rengė
jos programos atlikėjus vyrus apdovanono “meilės laišku”, o moterims
įteikė po gražią gėlytę. Antanas
Mickus parapijos choro vardu vi
siems įteikė po CD plokštelę
Montrealio Aušros Vartų parapija
gieda.
Klebonui palaiminus valgius,
svečiai ėjo pasiimti maisto, išdėto
ant ilgo stalo salės viduryje. Maisto
buvo daug ir labai skanaus. Vėliau

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE
* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokiams gros geras orkestras “Mandrivka”
* Veiks baras * Stalai numeruoti
* Vietos rezervuojamos iš anksto

gruodžio 31,
antradienį,
: 7 vai. vakaro
■ Vytauto Didžiojo
: menėje

Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio popietėse.

Kaina - $75.

Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

FAX: 766-1349

Tel.: 766-5827
fwsjb,

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$60 - M. Jasionytė; $55 - G. J.
Blekaitis, M. Barteška; $50 - E.
Pusvaškienė, P. Kondrotas, E. Pet
rus; $45 - J. Dziminskas; $30 - A.
Raubienė; $20 - E. Bakšienė, I.
Čiurlys, E. Karosas, B. Maziliaus
kas, J. Mikalauskas; $13 - A. Bal
trūnas; $10 - J. Kiškūnas, E. Žiaušys; $5 - E. Underys, J. Bukšaitis, J.
Genutis; $3 - A. Petkevičienė.
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$60 - A. Nutaukas, B. Liškauskas,

RENGĖJAI

“NEW MUSIC CONCERTS
KVIEČIA KANADOS MUZIKOS MĖGĖJUS Į KONCERTĄ

A GLIMPSE AT LITHUANIA"
PROGRAMOJE- šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių
O. BALAKAUSKO, B. KUTAVIČIAUS, O NARBUTAITĖS ir
R. ŠERKŠNYTĖS muzika

2003 m. sausio 10, penktadienį 8 v.v.
Prieškoncertinis O. Balakausko ir R. Šerkšnytės įvadas 7 vai. 15 m in. vakare

“THE MUSIC GALLERY at the CHURCH of ST. GEORGE THE MARTYR”
197 John Street, Toronto (į šiaurę nuo Queen St. West, John St. gatvėje)
BILIETŲ KAINOS: $20, $10 (pensininkams), $5 (studentams) KASA: tel. 41 6 204-1080
Taip pat bilietus galima įsigyti sekmadieniais - Lietuvių Namuose ir parapijose

ŠI KALĖDINĖ TŽ LAIDA
yra paskutinė šiais metais. TŽ
redakcija ir administracija bus
uždaryta gruodžio 23-27 d.d.,
veiks gruodžio 30 ir 31 d.d. nuo
10 v.r. iki 3 v.p.p., o nuo sausio
2 d. vėl įprasta tvarka, nuo 9
v.r. iki 4.30 v.p.p. Sekantis TŽ
numeris išeis 2003 m. sausio 7,
antradienį.

Šv. Jono lietuvių kapinėms
aukojo: $100 - L. Urbonienė,
N.N., A. Kerberienė, O. Žvirb
lienė.
Kovai su vėžio liga Lietuvoje
vaikučiams $100 aukojo B. Stalioraitienė.
A. a. Adolfui Tumaičiui mi
rus Hamiltone, pagerbdami jo
atminimą ir reikšdami užuojau
tą mirusiojo šeimai, KL fondui
aukojo: $25 - G. P. Breichmanai, N. Z. Stonkai; $20 - Z.
Čečkauskas, A. P. Armonai, G.
J. Krištolaičiai.
J.K.
A. a. Aldonos Laugalienės
atminimui, užjausdama vyrą An
taną ir šeimą, Marija Biekšienė
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

KLB Toronto apylinkės ta
rybos metinis susirinkimas įvyko
gruodžio 11d. Toronto Lietuvių
Namų Mindaugo menėje. Jame
dalyvavo tarybos nariai ir orga
nizacijų atstovai. Susirinkimą
pradėjo KLB Toronto apylinkės
valdybos prim. D. Garbaliauskienė, pasveikindama susirinku
siuosius ir pakviesdama pirmi
ninkauti J. Kuraitę-Lasienę,
sekretoriauti V. Ruškienę. Invokaciją sukalbėjo Prisikėlimo
parapijos klebonas kun. A. Si
manavičius, OFM. Praeito susi
rinkimo protokolą skaitė V.
Rukšienė. Raštu sveikino Pa
saulio lietuvių bendruomenės
valdyba, o žodžių - Irena Ross,
KLB krašto valdybos vardu. Val
dybos veiklos pranešimą padarė
pirm. D. Garbaliauskienė, pažy
mėdama, kad nauju būdu buvo
surengtas Vasario 16-tosios mi
nėjimas ir surinkta 23,000 dol.
aukų paremti Lietuvos ir Ka
nados policijos bendradarbiavi
mui.

Ateinančiais metais, be Va
sario 16-tosios, numatyti dar du
reikšmingi renginiai - poeto

.

Bernardo Brazdžionio pagerbi
mas ir Lietuvių dienos lapkričio
8, 9, 10 d.d. Toronte. Iždo
reikalus aptarė ižd. V. Taseckas, nurodydamas, kad pajamų
gauta 11,250 dol. ir išleista
10,500 dol. lietuviškai veiklai
paremti. Ižde esama 42,000 dol.
Revizijos komisijos pranešimą
padarė K. Rimkienė, atkreipda
ma dėmesį į itin tvarkingą knygvedybą. Po pranešimų vyko dis
kusijos - kelta mintis, ar tikslin
ga rengti kitais metais Lietuvių
dienas, kai Toronto apylinkė
yra apkrauta kitais renginiais.
Pasilikta prie valdybos nutari
mo. Susirinkimas baigtas Tau
tos himnu. Dar pasivaišinta ka
vute ir skanėstais.
D.
A. a. Vyt. Jakubaičiui mi
rus, užjausdama velionies šei
mą, Ona Spidell Tėviškės žibu
riams aukojo $50.
A. a. Klemensui Karaškai
mirus, pagerbdami jo atminimą
ir reikšdami užuojautą mirusio
jo šeimai bei artimiesiems, KL
fondui aukojo: $40 - A. Didžbalienė; $20 - St. Dalius, J. Kara
liūnas, G. J. Krištolaičiai. J.K.

B. Pivoriūnas, J. Dziminskas, F. Ja
kaitis, P. Zaranka, J. Gudavičius,
E. Kazlauskas; $55 - P. Adomaitis,
K. Matkevičius, J. Kiškūnas, J. Jur
kus, V. S. Balsevičius, A. Zalagėnas, R. Danaitis, J. Burkšaitis, D.
Gaputis, J. Žadeikis, V. Skukauskas, A. Baltrūnas, A. Dobilas, K.
Bubelis, I. Čiurlys, K. V. Gaputis,
A. Langas, J. Statkevičius, V. Butkys, V. Kazlauskas, Z. P. Jonikas, L
Jakimavičiūtė, H. Paškevičius, F.
Barakauskas, dr. V. Ablėnas, Z.
Didžbalienė, M. Obelienienė, B.
Bunys, M. Biekša, V. Kerbelis, M.
PARDUODU tautinius drabužius.
Dydis 10-12. Kaina $100. Skambinti
tel. 514 744-2169 (Montreal, P.Q.)
REIKALINGA
namų
valytoja
Richmond Hill rajone. Tel. 905884-5956.

IŠNUOMOJAMAS didelis 1 mie
gamojo butas privačiame name
arti susisiekimo (prie Eglinton
Avė. ir Scarlett Rd.). Skambinti
vakarais tel. 416 769-9251.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo,
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus.
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu
stogus. Skambinti Algiui tel. 905
272-8323. Pager 416 715-4783.

Gegužis, J. Bėžys, P. Skilandžiūnas,
V. Nausėda, E. Žulienė, L. Pevcevičius, L. Morkūnas, B. Rupeikas,
V. Starkus, E. Uldukis, V. Butri
mas, L. Urbonas.
Garbės prenumeratą atsiuntė:

$140 - R. Prociw; $100 - S. Paketuras, V. Kazlauskas, B. Lunas, S.
Jaugelis; $90 - D. A. Misiulis; $80 S. Laimikis, P. Sidaras; $75 - P. Vežauskas, Z. Girdauskas; $70 - L Ignaitytė, K. Majauskas, V. Simanavi
čius, A. Kasiulytė; $65 - A. V. Ra
manauskas, V. Melnykas, V. Sendžikas, K E. Gudinskas, A. V. Laniauskas, K Gaputis, O. Spidell, J. Vara
navičius, R. Haggo, O. V. Naruševi
čius, V. Montvilas, J. S. Sendžikas,
A. Zubrickas, M. Putrimas, J. Vingelienė, dr. A. Valadka, W. E. Zajančauskas, A. Latvaitis, G. Meiluvienė, J. P. Barakauskas, G. Jocas, T
Tarvydas, R. Pakalnis, O. Adomaitis,
A. Kairys, A. Draugelis.
Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią
prenumeratą prideda ir auką.
LIETUVĖ MOTERIS gali prižiūrėti pagyvenusius asmenis, padėti
buityje* Turi patirties, rekomenda
cijas. Pageidautina gyventi kartu.
Skambinti tel. 647 298-7972.
i

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
• ATLIEKAME: staliaus, dažymo,
elektros, vandentiekio, susikabinusių
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ
DARBO KOKYBĘ
Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI

tel.(905) 848-9628

nešiojamas (416) 560-0122

Sukursiu gražų paminklą
pagal jūsų pageidavimus
Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. fax 905 540-1705
238 Emerald Street North,
Hamilton, Ontario L8L 5K8

