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Prezidentą išrinkus
Labai nevienodais jausmais, išgyvenimais, išsi

draikiusiomis nuotaikomis, staigmenos sukeltais ūmais 
vertinimais buvo sutikti (bent jau išeivijoje) Lietuvos pre
zidento rinkimų rezultatai.

D
AUGELIUI teks apsiprasti su faktu, kad Lietu
vos prezidentu tapo daugiau atsistatydinimais 
negu atliktais darbais pasižymėjęs j visuomeninį 
bei politinį gyvenimą drąsiai ir ryžtingai įžengęs lakūnas 

Rolandas Paksas. Kokiais požiūriais, kaip ir kas jį bever
tintų, jis atsisėda prie Lietuvos valstybės vairo, kurio su- 
kiojimas Konstitucijos numatyta tvarka ir apribojimais vis 
dėlto yra labai svarbus ir atsakingas uždavinys, aukšto 
“politinio pilotažo” įsipareigojimas. Linkėtina, kad nauja
sis prezidentas R. Paksas valstybės vadovavimo vairą tvir
tai laikytų savo rankose, kad jo priešrinkiminė užuomina 
apie jam žinomus dalykus, kurių Lietuvai labiausiai rei
kia, pavirstų naudingi) svajonių išsipildymo tikrove. Staig
menos ir pokyčiai, kokių šiandien atsirado per rinkimus, 
visada sukelia įvairių komentarų žiniasklaidoje bei priva
čiuose rateliuose. Nuomonės, siūlymai, planai ir naujų 
vilčių pareiškimai - geri jie ar ne - paprastai nuvilnija toli 
ir už Lietuvos ribų, pasiekia ausis mus atidžiai stebinčių 
žmonių, kurių laikysena ir išvados, kas bebūtų, nėra be
reikšmės. Užtat niekam nevertėtų porinkiminių įspūdžių 
pertempti, nereikėtų skubėti su vertinimais bei pranašys
tėmis, ką išrinktieji darys, ko nepadarys ir 1.1. “Ar aš tau 
nesakiau, kad taip bus” - įgeidis kada nors tai pasakyti la
bai dažnai iš degtuko priskaldo vežimą, kad tik keliamas 
klausimas atrodytų didesnis, sunkesnis - taigi ir svarbes
nis. O išrinktasis kiekvienas pirmiausia tikisi paramos, ir 
tai ne vien tik iš už jį balsavusių. Nuomonių skirtumai ne
turėtų tam trukdyti. Svarbiausieji ir jau pradėti vykdyti 
valstybiniai uždaviniai neturėtų būti siejami su rinkimų 
rezultatais.

V
IENAS tokių uždavinių - tai Lietuvos grįžimas į 
Europą. Naujasis prezidentas jau spėjo viešai pa
reikšti ir užtikrinti, kad užsienio politikos kryptis 
liksianti ta pati. Tai svarbus ir reikalingas pareiškimas. 

Belieka tikėtis, kad rengiami tuo klausimu referendumai 
nieko nepakeis ir nesulaikys kas pradėta ir dėl ko visų di
džiųjų politinių jėgų jau seniai vieningai pasisakyta. Būtų 
stačiai absurdiška, kad derybų metu dėl jungimosi į Euro
pos grandis apklausos dalyviai staiga pasisakytų, kad viso 
to nebereikia. Kaip kitaip tokį reiškinį galima būtų pava
dinti, jeigu ne absurdu? Jei svarbiais klausimais, kaip nu
rodoma Konstitucijoje, reikia tautos atsiklausimo, tai dėl 
tos užsienio politikos krypties jau seniai turėjo būti įvyk
dytas visuotinis apklausinėjimas. Dabar besibaigiant dery
boms gyventojų apklausa padvelkia kai kurių pasišiaušė- 
lių paglostymu, kuris valstybės iždui kainuos. Tautai at
stovaujantis seimas, vyriausybė ir prezidentai - visi trys iš 
eilės - pasisakė už Lietuvos grįžimą (ne ėjimą) į Europą. 
Taip ir turėjo būti. Dabar linkėtina, kad derybos ir toliau 
vyktų sklandžiai ir protingai, atviru ir nuoširdžiu žvilgsniu 
nepervertinant nei savęs, nei kitų derybininkų. Nėra abe
jonės, kad jaunesnio amžiaus vadovai būna veržlesni, daž
niau iškelia naujų sumanymų, kuria naujų idėjų, pasižymi 
ieškojimu bei ambiciniu jautrumu. Visa tai judina ir pasy
vesniuosius. Bet atsimintina, kad ne kiekviena nauja idėja 
gali būti praktiškai įgyvendinama, kad ne kiekvienas užsi
spyrimas yra žygdarbis. Tauta, išsirinkusi vadovą, kaip at
rodo, lauks ne kokių nors drebinančių pokyčių, mažai su
prantamų staigmenų, bet vadovavimo rezultatų. Lūkes
čiams neišsipildant numojama ranka į bet kokią valdžios 
darbuotę, įskaitant ir vis pasikartojančius rinkimus. Gai
la, kad kažkas panašaus įvyko jau ir šį kartą. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Žiemos sulaukus
Kanadiečiams žiema nebū

na tokia baisi, kaip šiltesnių 
kraštų gyventojams. Šaltis, spei
gas, sniego pusnys, slidūs keliai 
gal ir nelabai malonūs reiški
niai, bet prie jų galima pripras
ti; slidės, pačiūžos, snieglentės, 
motorizuotos rogės čia gali būti 
dažnai ir sėkmingai panaudo
tos. Tie, kurie viso to nemėgsta, 
traukia ilgesniam ar trumpes
niam laikui į pietus, daugiausia į 
Floridą. Tie, kurie pasilieka Ka
nadoje, stengiasi ne tik naudotis 
žiemos sporto malonumais, bet 
daugelyje vietovių būna suorga
nizuojamos “žiemos linksmy
bės”. Toronte vasario 7-9 dieno
mis organizuojamas Winterfest - 
čiuožimo pasirodymai, muzika, 
šokiai ir žaidimai - turėtų sudo
minti ir jaunus, ir amžiumi vy
resnius. Daugiau apie tai galima 
sužinoti interneto tinklapyje 
www. toronto. ca/special events

Otavoje jau 25-tą kartą orga
nizuojamas Winterlude, kuris tę
sis savaitgaliais nuo sausio 31 
iki vasario 16. Otava didžiuojasi 
savo “ilgiausiu pasaulyje” čiuo
žimo taku - užšalusiu 7.8 km il
gio Ridcau kanalu, kurio pak
raščiai būna nusėti atsigaivini
mo stotelėmis su karštais val

giais ir gėrimais. Festivalio me
tu pasirodo geriausi Kanados 
čiuožėjai, sniego ir ledo skulp
toriai, vaikus linksmina juokda
riai, suaugę turi progos paslidi
nėti ar “sniego batais” pavaikš
čioti kitapus Otavos upės, jau 
Kvebeko provincijoje esančia
me didžiuliame Gatineau par
ke. Interneto tinklapis duoda 
daugiau žinių:

www.. canadascapital.gc. ca
Kvebeko mieste būna turbūt 

vienas didžiausių Kanadoje žie
mos karnavalų. Nuo sausio 31 
iki vasario 16, prižiūrint simpa
tiškam karnavalo globėjui, “snie
go seniui” Bonhonvne, vyks šu
nų tempiamų rogių lenktynės, 
vakarais baliai ir paradai; sve
čiai galės apsistoti ledo viešbu
tyje, taip pat netoliese, Portneuf 
rajone, apšildomose eskimų pa
lapinėse (tepee), ledo nameliuo
se (igloo). Paprastai šis karnava
las sutraukia apie milijoną lan
kytojų. Neatsilieka žiemą ir 
Montrcalis - nuo sausio 13 iki 
kovo 2 čia vyks High Lights fes
tivalis su įdomia programa: mu
zika, šokiais, šviesų demonstraci
ja, kulinariniais “nuotykiais” ir 
t.t. Interneto tinklapiuose Kve-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Naktinis Vilnius žiemos metu - seimo rūmai Nuotr. J. V. Tamušausko

Šlubuojanti pasaulio ekonomika
Dabartinis kapitalizmas, privedęs daugelį kraštų prie ekonominės krizės

D R. JONAS KUNCA

Laisvos rinkos mintis yra 
kilni. Gamink ką geriausiai iš
manai ir parduok kur tik nori 
be jokių muitų ar kitų apriboji
mų. Prie jos reiktų priskaityti ir 
laisvą kapitalų judėjimą. Taip 
prieiname prie globalizmo, jei 
pridėsime ir globalią finansų 
veiklą. Po 10 metų patirties jau 
verta žvilgtelėti ir į rezultatus. O 
jie nedžiugina. Pietų Korėja, In
donezija, Filipinai, Singapūras, 
Hong Kongas, visa Pietų Ame
rika išgyvena gilią krizę. NAF
TA sutartis, leidžianti laisvą 
prekių ir kapitalų judėjimą tarp 
JAV, Kanados ir Meksikos, už
uot pagerinusi ekonomiką, su
kelia gilią krizę Meksikoj, kurią 
reikėjo skubiai gelbėti duodant 
50 bilijonų dolerių naują pasko
lą. Tokio pat dydžio paramos 
pareikalavo ir P. Korėjos krizė. 
Europoje ir pačioje Amerikoje 
prasidėjo ekonominis sąstingis. 
Japonijai nesiseka sustabdyti 
ekonominio nuosmukio. O kur 
yra nors viena šalis, kuri prasi
gyveno laisvos rinkos ir globa
lizmo dėka? Bent man nepavy
ko tokios surasti. Tie liūdni 
naujos ekonominės sistemos 
bandymų rezultatai verčia ma
nyti, kad kas nors joje yra ne
tvarkoj.

Pasaulio Prekybos centro 
bokštų sugriovimas buvo skau
dus smūgis kapitalizmo švento
vei, bet jos nesunaikino. Pasau
linė ekonomika pradėjo sirgu
liuoti jau prieš tuos smūgius, o 
po jų tas negalavimas tik dar 
padidėjo. Viena po kitos ėmė 
bankrotuoti didžiosios JAV 
korporacijos. Kai valdžia pradė
jo tyrinėti tų bankrotų priežas
tis, atrado krūvą nešvarių daly

Naktinis Vilnius žiemos metu. Nerimi “žiemos pyragai” plaukia į 
vakarus Nuotr. J. V. Tamušausko

kų. ENRON korporacija, nusi
nešusi 70 bilijonų taupytojų do
lerių, klastojo dokumentus, 
skelbė pelną, kai tikrumoje ap
turėjo nuostolį, kad dirbtinai 
pakeltų jos akcijų kainas ir taip 
pasipinigautų. Naivūs taupytojai 
jas pirko. Pirko net ir užsienio 
bankai. Tokiu būdu vienos kor
poracijos nuostoliai palietė visą 
pasaulį.

Žmonės prlrado pasitikėji
mą Wall gatvės akcijomis ir ap
skritai tuo buvusiu pelningu 
verslu, kuris neteko klientų. Ne
paisant įtikinėjimų ir bankų pa
lūkanų mažinimo, akcijų birža 
greit neatsigaus. Pralošę savo 
santaupas nepasiduos lengvai 
šitai pagundai. Be to, žmonės 
neturi už ką pirkti akcijas po 
santaupų praradimo.

Nekaip baigėsi karo pergalė 
Afganistane, kurio didesnę dalį 
valdo vietiniai lordai dažnai pa
lankesni bin Ladenui negu ame
rikiečiams. Dažni šūkavimai 
apie naują karą su Iraku, karą, 
kuriam Vašingtonas nesuranda 
įtikėtinos priežasties, pakėlė 
naftos kainas ir taip pat daugiau 
žaloja nusilpusią ekonomiką. Po 
S. Korėjos viešo prisipažinimo, 
kad ji paleis į darbą atomines 
jėgaines ir galės gaminti pluto
ną atominiam ginklui, paaiškė
jo, kad pavojus yra ne Irake, bet 
S. Korėjoje. Taigi, jei dėl tų 
ginklų Vašingtonas nori kariau
ti, jam reikėtų sutelkti karines 
jėgas ne prie Irako, bet prie Š. 
Korėjos sienų. O to daryti Ame
rikos strategai ir politikai prisi
bijo ir kalba apie taikų šito 
konflikto išsprendimą. Taip iš
ėjo aikštėn Vašingtono politikos 
dvistandartiškumas, panašus į 
politiką Palestinoje. Kaip bemy

lėtume JAV, negalime nepaste
bėti jos politinio klaidžiojimo. 
Didelį įtarimą kelia ir tai, kad 
Mosados buvęs viršininkas Ef- 
raim Halevy iš anksto žino, jog 
karas su Iraku įvyks nepaisant 
pasaulio prieštaravimo, nes to 
nori Amerikos lobistai. Taip ir 
neaišku, kas tikrumoje diriguoja 
Vašingtono politiką. Suvienyta 
Europa jau parodė savo nusista
tymą nedalyvauti tokioje kari
nėje avantiūroje, Europa yra ir 
už greitą Palestinos konflikto iš
sprendimą, kuris taip ilgai užsi
tęsė dėl Vašingtono vienašališ
kumo. Dar vienas karas prisidės 
prie pasaulio ekonominės krizės 
padidėjimo.

Tarptautinė finansų siste
ma, pagal vyriausią Pasaulio 
banko ekonomistą Josef Stig
litz, irgi reformuotina. Ji netu
rėtų tarnauti vien kapitalistų in
teresam, bet teikti racionalią, 
gerai kontroliuojamą paramą. 
Bet ir ekonominės-finansinės 
sistemos peržiūrėjimas buvusio 
ekonomikos klestėjimo nesu
grąžins, nes liks dar viena nuo
smukio priežastis - rinkų trū
kumas.

Apgalvotų reformų dėka 
Kinijos ekonomikos augimas 
yra aukščiausias pasaulyje. Jei 
Kinijos valdžiai seksis toliau iš
laikyti tvarką, jos didžiulė rinka 
prisidės prie pasaulinės ekono
mikos atsigavimo.

Rusija turi nemažus naftos 
ir dujų išteklius. Aukštos naftos 
kainos padeda subalansuoti biu
džetą ir šiek tiek investuoti į ša
lies modernizaciją. Bet naftos 
kainos sunormalės užsibaigus 
karinėm intervencijom. Rusijos 
rinka šiek tiek augs.

Didžiausia rinka Vakarų 
gaminiams ir paslaugoms būtų 
Trečiajame pasaulyje, bet jį pir
miau reikia protingai paremti. 
O tai nebus lengva dėl ten vieš
pataujančios korupcijos ir dėl 
žemo žmonių išsilavinimo. Dėl 
to paskolas būtina sieti su griež
ta jų priežiūra. Kartu reikia ge
rinti ten švietimą, pakelti kultū
ros lygį. Toje pasaulio dalyje 
ekonominė pažanga žada būti 
lėta ir ilga.

Susumavus atrodo, kad da
bartinė krizė užsitęs dar porą 
metų, o jos atsigavimas irgi bus 
lėtokas. Prez. Bush planas at
gaivinti ekonomiką investuojant 
į ją 674 bilijonus dolerių vargu 
atstatys žmonių prarastą pasiti
kėjimą Wall gatvės akcijų birža. 
Greičiau tik padidins ir taip jau 
didelį biudžeto deficitą. O to, 
kieno nors sukurstyto karo su 
Iraku išlaidos gali būti lašas, ku
ris perpildytų jau pilną bėdų 
ekonominę stiklinę.

Paminėta Sausio 13-toji
Iškilmingame seimo posė

dyje sausio 13 d. buvo paminė
tas Europos parlamento rezo
liucijos 20-metis ir Laisvės gynė
jų diena, skelbia ELTA/LGTIC. 
Posėdyje dalyvavo 1991 m. sau
sio 13-osios naktį žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę giminės ir artimieji, įvykių 
liudytojai. Į posėdį atvyko iš
rinktasis prezidentas Rolandas 
Paksas, ministeris pirmininkas 
Algirdas Brazauskas ir kiti vy
riausybės nariai, Aukščiausio
sios tarybos-Atkuriamojo seimo 
atstovai - Nepriklausomybės 
akto signatarai, teismų pareigū
nai, Lietuvos religinių bendrijų 
hiearchai, diplomatinių misijų 
atstovai, Lietuvos seimo gynė- 
jai-savanoriai bei kiti garbingi 
svečiai.

Posėdyje kalbėjo įvairūs pa
reigūnai, buvo priimtas pareiš
kimas, minintis šią dieną ir pa- 
dėkojantis visiems Lietuvos lais
vės kovų dalyviams, pasaulio 
valstybėms, vykdžiusioms Balti
jos valstybių prijungimo nepri
pažinimo politiką. Pareiškime 
taip pat įsipareigota aktyviai 
rengtis dirbti narystės ES sąly
gomis. Visos Lietuvos instituci
jos kviečiamos gerinti administ
racinius gebėjimus ir įgyvendin
ti reikalingas reformas, kad lai
ku būtų galima vykdyti narystės 
įsipareigojimus bei sėkmingai 
dalyvauti ES institucijų veikloje.

Po seimo posėdžio vyko vė
liavų pakėlimo iškilmės Nepri
klausomybės aikštėje.

Laisvės gynėjų dienos proga 
prezidentas Valdas Adamkus 
įteikė Sausio 13-sios atminimo 
medalius grupei Lietuvos ir už
sienio valstybių piliečių, 1991 m. 
aktyviai gynusių Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. Medaliai 
įteikti 219 asmenų, 11-kai iš jų 
po mirties.

Lankėsi Rusijos pareigūnas
Sausio 3 d. Vilniuje Lietu

vos prekybos, pramonės ir ama
tų rūmų organizacijų vadovai 
susitiko su Rusijos prekybos ir 
pramonės rūmų prezidentu, bu
vusiu Rusijos premjeru Jevgeni
jumi Primakovu. Savo kalboje 
jis teigė, kad Europos sąjungos 
plėtra yra natūralus procesas, 
Lietuvai teisingas kelias, tačiau 
norėtųsi, kad dėl jo nenukentė
tų Lietuvos ryšiai su Rytais ir 
Rusija, “juolab, kad Kaliningra
do srities problema iš esmės iš
spręsta”.

Svečias pabrėžė, kad Kara
liaučiaus sritis yra neatskiriama 
Rusijos dalis ir niekas negali vil
tis, kad ji bus ne Rusijos terito
rija. Kitų valstybių ryšiai su Ka
raliaučiaus sritimi turi būti trak
tuojami tik kaip dvišaliai ryšiai 
su Rusija. Jis priminė, kad Ru
sija yra svarbiausia Lietuvos im
porto partnerė, tikisi, kad verslo 
ryšiai sėkmingai plėtosis toliau.

Siame numeryje
Prezidentą išrinkus

Ne kiekviena idėja įgyvendinama, ne kiekvienas užsispyrimas yra žygdarbis
Šlubuojanti pasaulio ekonomika

Tarptautinė finansų sistema irgi reformuotina
Mano gimtinė - Dzūkijos sostinė

Diplomatijos mokslus studijavau Oksfordo universitete
“Vienijį niekino...”

Karo metais jis išslapstė žydų tautybės mergaitę
Nebijokite nukryžintos Meilės

Pikto persvara aptemdo žmogaus sąmonę...
“Nedarykite iš manęs Einšteino”

Dažniausiai vaikai patiria įtampą ne mokykloje, bet šeimoje 
Spiritizmas - fantazija ar tikrovė? 

Esą net svorio svarstyklės reaguoja dvasiai apsireiškus
Moters įvaizdis poezijoje

Madona įgyja lietuvišką podirvį, pokario metų spalvą
Muzikų šeimos koncertas

Žiūrovai išgirdo ir pamatė net 6 Motekaičių šeimos narius
Medicinos kryptys II

Tada pirmenybė teikiama ramybei, dietai, vaistams

Pirmininkų pasitarimas
Vilniuje sausio 10 d. įvyko 

Lietuvos regionų ir Rusijos fe
deracijos Karaliaučiaus srities 
ilgalaikio bendradarbiavimo ta
rybos pirmininkų susitikimas. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, jie 
aptarė nuo 2003 m. sausio 1 d. 
Lietuvos vykdomas tranzitinių 
traukinių keleivių kontrolės įgy
vendinimo detales.

Bendradarbiavimo tarybai 
pirmininkaujantys Karaliau
čiaus srities gubernatoriaus pir
masis pavaduotojas Michailas 
Cikelis ir Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos valstybės sek
retorius Evaldas Ignatavičius 
aptarė ir kitus bendradarbiavi
mo klausimus - sienos kontro
lės punktų žinybos plėtojimą, 
bendradarbiavimą energetikos 
ir aplinkosaugos srityse. Ypatin
gas dėmesys skirtas “LUKoil” 
firmos ketinimui išnaudoti ne
toli Kuršių Nerijos esantį naftos 
telkinį D-6. Nuspręsta paspar
tinti dvišalės žinovų grupės susi
tikimą.

Teises pažeidžiantis kodeksas
Teisės projektų ir tyrimų 

centras nustatė, kad šiemet įsi
galiojęs Civilinio proceso ko
deksas pažeidžia žmogaus tei
ses, skelbia ELTA/LGTIC. Jis 
leidžia teismui priimti sprendi
mą už akių, nedalyvaujant ieš
kovui ar atsakovui ir atima teisę 
apskųsti sprendimą apeliacine 
ar kasacine tvarka.

Centras siūlo asmenims, ku
riems, remiantis nauja civilnių 
bylų nagrinėjimą tvarka, bus ap
ribojamos teisės į teisminę gy
nybą, įstatymų nustatyta tvarka 
siekti, kad teismas kreiptųsi į 
Konstitucinį teismą su prašymu 
išsiaiškinti, ar minėtos žmogaus 
teises pažeidžiančios Civilinio 
proceso kodekso normos atitin-' 
ka Lietuvos konstituciją.

Derybų rezultato nepakeis
Europos komiteto ge

neralinio direktoriaus pavaduo
tojas K. Maniokas pareiškė, jog 
išrinktasis Lietuvos prezidentas 
Rolandas Paksas derybų dėl 
Lietuvos narystės Europos są
jungoje baigties negalės pa
keisti, rašo ELTA/LGTIC. R. 
Paksas yra pareiškęs, kad jo ne
tenkina derybose pasiektos nuo
laidos dėl žemės ūkio, taip pat 
dėl nesugebėjimo įtikinti Euro
pos sąjungą kompensuoti Lietu
vai sovietinio tipo Ignalinos ato
minės jėgainės uždarymą nau
juoju šiuolaikišku reaktoriumi.

K. Manioko teigimu, dery
bos yra baigtos ir dabar vyksta 
techninis Stojimo sutarties deri
nimas. Artimiausi Europos ko
miteto uždaviniai - Stojimo su
tarties teksto derinimas, kuris 
bus baigtas šį mėnesį, kad sutar.- 
tį būtų galima paruošti pa
tvirtinimui Lietuvoje ir Europos 
sąjungos valstybėse. RSJ

http://www.tzih.com


2 psi. • Tėviškės žiburiai « 2003.1.21 » Nr. 3 (2758)

įįTĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. 905 275-4672 FAX 905 290-9802 E-mail: tcvzib@pathcom.com 

www.tzib.com
PAP Registration No. 09408. CPM 1001760

LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, C. Senkevičius, 
G. Gaižutienė. Metinė prenumerata - $45, rėmėjo - $55, garbės - $65. Oro 
paštu į užjūrius — $170, paprastu paštu — $60. Amerikoj — JAV dol. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių 
pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3 Phone: 905 275-4672. U.S. 
office of publication: 2221 Niagara Falls Blvd., Niagara Falls, NY 14304- 
5709. Subscriptions: regular $45.00, patron $55.00, sponsor $65.00 per year. 
Airmail overseas - $170, reg lar mail overseas - $60. PERIODICALS 
Postage paid at Niagara Falls, N . US POSTMASTER: send address changes 
to: “Tėviškės žiburiai”, P.O. Be 1072 Niagara Falls, NY 14304. CANADA 
POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario 
L5C 1T3. Printed in Canada. ISSN 0040-4063.
We acknowledge the financial assistance of the Government of 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs. ■raarnrjww

<*> RELIGINIAME GYYEIWME

SPAUDOS BALSAI

Žengiant j Europos sąjungą

Minint šv. Kazimiero 400 
metų kanonizacijos jubiliejų, kar
dinolas A. J. Bačkis vadovavo Mi
šių koncelebracijai Lenkijos Ra
dome, kurio globėju yra laikomas 
šv. Kazimieras. Kardinolas pa
moksle pasakė, kad šis Šventasis 
riša lietuvių ir lenkų tautas ir kad 
šventumas neturi tautybės.

Katalikų evangelizacijos cent
ras 2002 m. lapkričio 13 d. Kauno 
arkivyskupijos salėje pristatė 
evangelizacinį projektą - kursą 
“Alfa”. Kursas trunka vienuolika 
savaičių ir yra skirtas įvairioms 
žmonių grupėms. Jis jau vykdo
mas 121 pasaulio šalyje, yra įtrau
kęs apie tris milijonus žmonių. 
Kursas susideda iš 10 mokymo se
sijų - pvz. kas yra Jėzus, kodėl Jis 
mirė, kas tikras dėl savo tikėjimo, 
kodėl ir kaip turėčiau skaityti 
Bibliją ir t.t. Kun. J. Ivanauskas 
pasidžiaugė, kad ieškoma būdų 
leisti prabilti Šventajai Dvasiai. 
Anglikonų kun. G. Price sakė, 
kad kursas yra geriausias būdas 
atsinaujinti tikinčiųjų Bendrijoms 
ir pasiekti netikinčius. “Alfa” kur
so koordinatorė Lietuvoje L. 
Montvilaitė pažymėjo, kad kurso 
turinys pagrįstas asmeniniais išgy
venimais ir tikėjimu.

Seinų vyskupo Antano Bara
nausko 100-osios mirties metinės 
2002 m. lapkričio 21 d. Lietuvoje 
buvo plačiai ir iškilmingai pami
nėtos. Vilkaviškio vyskupijoje bu
vo surengta keletas renginių. Ma
rijampolėje, Vilkaviškio vyskupi
jos muziejuje, lapkričio 22 d. bu
vo atidaryta paroda, kurios metu 
skambėjo “Anykščių šilelis”. Poe
mą atliko kanklininkai ir choras. 
Lapkričio 23 d. minėjimas vyko 
Palaimintojo J. Matulaičio kuni
gų seminarijoje. Kalbėjo vysk. R. 
Norvilą ir kan. Alg. Kajackas, pri

Memorialinės lentelės atidengimas prie kun. Antano Skelčio 
šimtamečio gimtinės namelio. Jų atidengia kun. A. Skelčio vyriausia 
dukterėčia sesuo salezietė Stanislova Poni.škytė, dalyvaujant saleziečių 
centro Palemone direktoriui italui kun. Massimo Brianco ir kun. A. 
Skelčio jauniausiam sūnėnui, koplytstulpio pastatymo gimtinėje ir 
muziejinės ekspozicijos rengimo namelyje iniciatoriui Stanislovui 
Pomiškaičiui 2002 m. rugpjūčio 17 d.

PADĖKA

A.a. EDITA STANAITIENĖ
mirė 2003 m. sausio 2 d. Toronto Šv. Juozapo ligoninėje.

Po trumpos ligos užgeso jos gyvenimas.
Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už 

atsilankymą laidotuvių namuose, šventovėje ir už velionės 
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. Dėkojame kun. Alg. 
Žilinskui už pamaldas koplyčioje, šventovėje ir kapinėse. 
Labai ačiū karsto nešėjams, Birutei Stanulienei už pa
ruoštą skanų maistą, ponioms už atneštus skanius pyra
gus, M. Povilaitienci ir B. Matulaitienei už aukų rinkimą 
Lietuvių slaugos namams ir, visiems aukotojams, kurie sa
vo dosnumu pagerbė a.a. Editą.

Liūdesyje palikę - vyras Vilius, dukros - Zabelė,
- Ilona ir vaikaičiai

minęs, kad vyskupas poetas, ta ša
kota ir labai išsilavinusi asmeny
bė, buvęs “altoriaus žmogus”, pa
maldus ir pasišventęs ganytojas. 
Lietuvių kalbos dėstytoja S. Lan- 
kininkienė supažindino dalyvius 
su vysk. A. Baranausko kūryba. 
Pasakojimas buvo iliustruotas 
“Anykščių šilelio” ištraukų dekla
mavimu. Įvairias giesmes pagal 
A. Baranausko žodžius giedojo 
klierikų choras. Minėjimas Sei
nuose įvyko lapkričio 24 d. Iškil
mingoms Mišioms vadovavo vysk. 
Rimantas Norvilą. Pamokslą pa
sakė Elko vysk. E. Samselis, pa
brėžęs, kad rūpestingu ganytoju 
vysk. A. Baranauskas buvęs ir lie
tuviams, ir lenkams. Mokslinė 
konferencija vyko Seinų lietuvių 
namuose. Buvo perskaityti Lietu
vos prezidento V. Adamkaus ir 
seimo pirmininko A. Paulausko 
sveikinimai. Koncertavo Punsko 
ir Seinų lietuvių chorai. Anykščių 
kultūros rūmuose minėjimas įvy
ko lapkričio 26 d. Kalbėjo Vil
niaus universiteto dėstytojas dr. 
Paulius Subačius, apie įdomiau
sias vyskupo gyvenimo akimirkas 
pranešimą skaitė A. Baranausko 
vidurinės mokyklos mokinė K. 
Šiaučiulytė. Kaune sukaktis pami
nėta lapkričio 26 d. Kardinolo V. 
Sladkevičiaus muziejuje. Dalyva
vo arkiv. S. Tamkcvičius, VDU 
Katalikų teologijos fakulteto de
kanas mons. V.S. Vaičiūnas, 
OFS, kunigų seminarijos dvasios 
vadas prof. dr. A. Žygas, semina
rijos klierikai, būrys kauniečių ir 
svečių. Literatas dr. J. Jasaitis ap
žvelgė vyskupo gyvenimo ir kūry
bos kelią, kun. A. Žygas - vysku
po pėdsakus ir veiklą Seinų ir 
Punsko krašte. A. Baranausko su
kurtas giesmes giedojo Kauno 
valstybinis choras.

Alytaus miesto vienas iš gyvenamųjų namų rajonų

Mano gimtinė - Dzūkijos sostinė
Pokalbis su naująja Lietuvos ambasadore Kanadai Sigute Jakštonyte
- Malonėkite skaitytojams 

papasakoti apie save - kur gimus 
ir augus, kur ir kokius mokslus 
baigėte?

- Visų pirma norėčiau pa
dėkoti už suteiktą galimybę ne
akivaizdžiai prisistatyti Tėviškės 
žiburių skaitytojams. Tikiuosi, 
kad per savo kadenciją su dau
geliu iš jų teks susitikti ir paben
drauti asmeniškai.

Mano gimtinė yra Dzūkijos 
sostinė Alytus. Nors lietuviąms 
Dzūkija iškart asocijuojasi su 
grybais, man tai - visų pirma 
Nemunas, prie kurio prabėgo 
visos vasaros. Alytuje baigusi vi
durinę mokyklą, Vilniaus uni
versitete įgijau teisininkės dip
lomą. Jau nepriklausomos Lie
tuvos laikais teko studijuoti Ai
rijoje bei Šveicarijoje. Diploma
tijos mokslus studijavau Oksfor
do universitete, Didžiojoje Bri
tanijoje.

- Kokios buvo Jūsų pareigos 
prieš paskyrimą Kanadoje?

- Darbą Užsienio reikalų 
ministerijoje pradėjau Teisės ir 
tarptautinių sutarčių departa
mente. Vėliau dirbau Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone, po to - 
Lietuvos misijoje prie Europos 
sąjungos Briuselyje. Grįžusi iš 
Briuselio buvau paskirta Užsie
nio reikalų ministerijos Teisės ir 
tarptautinių sutarčių departa
mento direktoriaus pavaduoto
ja. Pastaruosius metus ėjau de
partamento direktorės pareigas.

- Suprantame, kad ambasa
dorius yra asmuo, atstovaujantis 
Lietuvai. Kokius kasdienius kon
krečius darbus tenka atlikti šitokio 
atstovavimo įsipareigojimuose?

- Diplomatinio darbo spekt
ras labai platus - nuo politinių 
iki kultūros klausimų, nuo eko
nomikos iki administracinių 
problemų.

Svarbiausia sritis - tai įvai
raus lygio susitikimai su Kana
dos pareigūnais, kurių metu pri
statoma Lietuvos užsienio poli
tika, mūsų valstybės siekiai, kei
čiamasi nuomonėmis dėl toles
nio bendradarbiavimo.

Vienas iš ambasados priori
tetinių uždavinių - dvišalių eko
nominių ryšių skatinimas. Lie
tuvos ekonomikos pažanga, 
verslo sąlygos bei investicijų 
galimybės buvo pristatytos kar
tu su Kanados Užsienio reikalų 
ir tarptautinės prekybos depar
tamentu organizuotame Baltijos 
šalių verslo forume Montrealy- 
je. Apie šį renginį, sulaukusį 
ypatingo Kanados verslininkų 
dėmesio, ambasada informavo 
ir jūsų laikraščio skaitytojus. Be 
abejonės, tokie renginiai reika-

Lietuvos ambasadorę Sigutę Jakštonytę (antroji iš k.), vykstančią į 
Otavą Toronto oro uoste sutiko generalinis garbės konsulas Haris 
Lapas (kairėje), KLB pirm. Rūta Žilinskienė ir KLJS pirm. Vytas
Ruslys

lauja ilgo ir kruopštaus kasdie
nio parengiamojo darbo.

Su diplomatinio korpuso 
kolegomis tenka koordinuoti 
veiksmus rengiant įvairius ren
ginius. Sakysime, toks neeilinis 
įvykis - Lietuvos ir dar šešių 
valstybių pakvietimas į NATO. 
Organizuojant jo paminėjimą 
tarpusavyje veiksmus derinome 
visų septynių pakviestų valsty
bių ambasados.

Manau, kad dauguma iš jū
sų, turintys balsavimo teisę, da
lyvavote Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimuose. Amba
sada kartu su Generaliniu gar
bės konsulatu Toronte siekė 
užtikrinti, kad kiekvienas iš jūsų 
galėtų pasinaudoti šia įstatymo 
suteikta teise.

Kultūros renginių organiza
vimas taip pat yra vienas iš 
ambasados kasdieninių darbų. 
Šių metų sausio mėnesio pabai
goje kartu su Estijos ir Latvijos 
ambasadomis, Kanados Filmų 
institutu bei Kanados Valstybi
niu archyvu rengiame Baltijos 
kino festivalį, kuriame kartu su 
Latvijos ir Estijos kinu pristaty
sime ir Lietuvos kiną. Festivalio 
metu bus demonstruojamas 
Kristijono Vildžiūno sukurtas 
kino filmas Nuomos sutartis.

Dar nepaminėjau tokios 
veiklos, kaip konsulinis darbas, 
teisinės pagalbos teikimas, eko
nominės informacijos skleidi
mas - tai, galima sakyti, kas
dieninė mūsų duona.

- Ar patiriate kokių nors 
sunkumų bei kliūčių susitikimuo
se su Kanados valdžios pareigū
nais?

- Lietuva ir Kanada palaiko 
glaudžius dvišalius santykius, 
bendradarbiauja daugiašaliuose 
forumuose. Susitikimuose su 
Kanados valdžios pareigūnais 
vyrauja dalykiška ir draugiška 
atmosfera.

- Ar pakankamai geros Jūsų 
darbo sąlygos ir ko reikėtų, kad 
jos taptų dar geresnės?

- Ambasada įsikūrusi Ota
vos miesto centre daugiaaukš
čiame raštinių pastate. Šias pa
talpas Lietuvos vyriausybė nuo
moja. Ambasados reikmėms 
užtikrinti šiandien šių patalpų 
pakanka. Tačiau, manyčiau, vi
suomet egzistuoja galimybė ką 
nors tobulinti.

- Lietuvai neturint karinio 
atstovo Kanadoje, kas atlieka su 
kariniais reikalais susijusius dar
bus?

- Lietuva turi karinį atstovą 
Kanadoje. Tai Gynybos atašė 
pulkininkas leitenantas Gedimi
nas Grina, kuris reziduoja Va
šingtone. Visi su kariniais reika
lais susiję klausimai yra jo 
kompetencijoje. Esant reikalui, 
ambasados darbuotojai, palai
kydami glaudų ryšį su Gynybos 
atašė, užtikrina karinių klausi
mų sprendimą.

- Kiek Jūsų vadovaujamoje 
ambasadoje dirba tarnautojų ir 
ar turite savanorių talkininkų, 
jeigu jų reikia?

- Ambasadoje dirba keturi 
darbuotojai - trys diplomatai ir 
vienas administracinis darbuo
tojas.

Ilgiausiai ambasadoje dir
bantis ministeris-patarėjas Vai
dotas Verba, atsakingas už dau
gelį politikos klausimų, konsuli
nius klausimus, be abejo, didelę 
jo veiklos dalį užima pilietybės 
klausimai. Jis taip pat yra di
delis entuziastas įgyvendinant 
kultūrinius projektus.

Pernai atvykusi antroji sek
retorė Audronė Zelnienė amba
sadoje atsakinga už ekonominių 
santykių plėtrą, dirba su įvai
riais projektais kultūros, švie
timo srityse.

Ramunė Zitikienė pirmoji 
pasveikina visus, besikreipian
čius į ambasadą, atsako į Jūsų 
telefoninius skambučius, kiek
vienam besikreipiančiam sutei
kia pirmąją informaciją. Jos 
kompetencijoje taip pat yra 
raštvedyb'os tvarkymas, finansi
nių ataskaitų rengimas ir dar 
daugybė klausimų, kuriuos kar
tais net sunku įsivaizduoti.

- Koks buvo Jūsų pirmas įs
pūdis susitikus su Kanados lietu
viais?

- Kanados lietuvių ben
druomenei švenčiant penkias
dešimtmečio jubiliejų, turėjau 
puikią progą susitikti su Kana
dos lietuviais, kartu apžvelgti 
per penkias dešimtis metų nu
veiktus darbus.

Susitikimuose pamačiau my
linčius savo kraštą, dainą ir šokį 
žmones, siekiančius išsaugoti 
tautines vertybes, besirūpinan
čius savo senoliais, ir dar 
daugiau, savo sukauptą patirtį ir 
meilę gimtajam kraštui siekian
čius perduoti jaunajai kartai.

- Ačiū Jums už išsamius 
atsakymus.

Kalbėjosi -
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė

Vokietijos savaitinis žurna
las Der Spiegei 2002 metų 50-to- 
je laidoje rašo: “Abu vyrai sun
kiai brido per Kuršių Nerijos 
kopas rytų kryptimi. Buvusiame 
vokiečio rašytojo T. Mann’o va
sarnamyje literatai ir mokslinin
kai diskutavo Europos sąjungos 
į Rytus plėtrą, Lietuvos sugrįži
mą į Vidurio Europą ir jos įsi
jungimą į Europos sąjungą. Bal
tijos jūros smėliui byrant į ba
tus, Andrius Kubilius, to meto 
Lietuvos min. pirmininkas, savo 
svečią paklausė: ‘Ar mūsų pa
stangos turi kokią nors prasmę, 
ar yra tik tuščios apie įstojimą 
kalbos’. Gūnter Vcrheugen, ES 
plėtros komisaras linktelėjo, 
taip, yra įvairūs ‘paviršutiniški 
Briuselyje pasisakymai’. Tačiau 
po to abejojančiam politikui jis 
pasiūlė: ‘Aš tvarkysiu procesą ir 
įjungsiu jus į grupę’ - pažadėjo 
vokiečių socialdemokratas, - 
‘jeigu jūs savo pusėje veiksite 
nepriklausomai nuo viešosios 
nuomonės’. Konservatorius Ku
bilius sutiko. Jis sumažino vals
tybės išlaidas, konsolidavo na
mų ūkį ir sekančiuos rinkimuo
se pralaimėjo savo postą. Pra
ėjus dvejiems metams po šio 
per kopas pasivaikščiojimo Lie
tuva jau buvo pasiruošusi įstoti į 
Europos sąjungą”.

Idėjos įgyvendinimas
Britų savaitinis žurnalas 

The Economist 2002 m. gruo
džio 20 d. laidoje Baltijos šalių 
pageidavimą įstoti į Europos są
jungą taip komentuoja: “ Trys 
Baltijos valstybės, norėdamos 
įstoti į Europos sąjungą, neat
pažįstamai pakeitė savo ekono
mijas. Jau dabar jos yra beveik 
priimtos. O kas bus toliau?

Iš visų šių stulbinančių per
mainų, kurios nuo 1989 m. pa
keitė Europos žemėlapį, Balti
jos valstybių sovietiškos nelais
vės pakeitimas į svarbų vakarie
tišką klubą yra nuostabiausias. 
Pirmaisiais nepastoviais nepri
klausomybės metais gerovė ir 
saugumas atrodė vienodai toli. 
Tačiau per kelias trumpas šio 
rudens savaites Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo formaliai pakvies
tos į ŠAS (NATO) narystę ir 
dabar, šią savaitę, šios savaitės 
Kopenhagos viršūnių susitikime 
jos bus greičiausiai 2004 m. vi
duryje pakviestos įstoti į Euro
pos sąjungą. Kontrastas su skur
džiu gyvenimu toliau į rytus Ru
sijoje, Gudijoje ir Ukrainoje 
niekad nebuvo ryškesnis”.

Rusai mano kitaip
Kai kurie Lietuvos rusai yra 

nepatenkinti dėl Lietuvos pa
kvietimo įstoti į ŠAS (NATO). 
Lietuvos rusų savaitraštis Li- 
tovskij Kurier 2002 m. gruodžio 
12-18 d. laidoje rašo: “Kariuo
menės aprūpinimas pagal ŠAS 
standartus reikalauja nemažai 
lėšų. Neseniai tapo žinoma apie 
nupirkimą 60 amerikiečių rake
tų Stinger, kurios mokesčių mo
kėtojams kainuos 31 min. dole
rių. O kiek milijonų reikės pa
kloti už šių laikų tankus, artile
rijos įrengimus, lėktuvus, laivus 
ir kitokią techniką? O kiek Lie
tuvai kainuos dalyvavimas kari
nių įrengimų modernizavime, 
kuris buvo priimtas ŠAS viršū

A+A
BRONIUI STAŠKEVIČIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai DANUTEI, 
sūnums - ARŪNUI, ROMUI ir LINUI, dukroms - 
ALMAI ir REGINAI su šeimomis bei visiems 
artimiesiems.

Liūdime kartu su savo jaunystės draugais -
Jonaičių, Rusinu ir Simonėlių šeimos

A+A
AUKSUOLIUI VALIŪNUI 

mirus,
liūdesio prislėgtiems tėvams - GENUTEI ir ALGIUI 
VALIŪNAMS, žmonai, našlaitėms dukrelėms, sesutei 
SNAIGEI ir jos vyrui ANTANUI ŠILEIKOMS, nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir esame mintyse bei mal
doje kartu su Jumis -

Lota-Sojija Mickevičienė 
Alė ir Jurgis Daugvilos

nių Prahoje? Visa tai reiškia, 
kad žemės ūkis, sveikatos ap
sauga, švietimas ir socialinės pa
galbos reikalingi žmonės gaus 
mažiau lėšų. Tiesa, kai kas ban
do įrodyti, kad kariuomenės iš
laikymas už ŠAS ribų kainuos 
dar daugiau. Tai verčia piliečius 
pagalvoti. Be to, mažai kas 
svarsto ar Lietuvos piliečiams iš 
viso kariuomenė reikalinga. 
Nuo ko ši kariuomenė turės 
juos ginti? Niekas iš tų, kurie 
palaiko ŠAS, negali duoti įtiki
nančio atsakymo”.

Straipsnio autorius pamirš
ta, kad visai neseniai Rusijos fe
deracijos Karaliaučiaus srities 
seimo atstovai siūlė prijungti 
Klaipėdą ir jos sritį prie Rusijos 
Karaliaučiaus srities.

Lenkų išsilavinimo lygis
Nors Lenkijos senatas per 

“Lenkų bendriją” kasmet skiria 
Lietuvos lenkiškoms mokyk
loms milijonus zlotų, tačiau šių 
mokyklų mokslo lygis per pas
kutiniuosius keliolika metų ne
pakilo, liko toks pats - žemas. 
Tai geriausiai žino Lietuvos len
kų mokytojų sąjungos pirminin
kas J. Kwiatkowski, kuris Vil
niaus lenkų savaitraščio Nasz 
Czas 2002 m. gruodžio 11d. lai
doje taip pasisakė: “Didžiausią 
Lietuvos lenkiškoms mokyk
loms pavojų sudaro ne tiek val
džios priekabiavimas, vadovėlių 
stygius ar kitos materialinės 
problemos, kiek kaip tik žemas 
mokymo lygis ir nuo to, ar pa
vyks jį pakelti priklauso mokyk
lų ateitis. Deja, praėjus kelioli
kai metų pagal naujausius duo
menis lenkai ir toliau lieka ma
žiausiai išsilavinusių mūsų kraš
to mažumų grupėje. Deja, sta
tistika yra negailestinga. Žemas 
išsilavinimo lygis riboja mūsų 
dalyvavimą ūkio, visuomenės, 
politikos ir kultūros valstybės 
gyvenimo srityje su visomis iš to 
kylančiomis pasekmėmis. No
rint sustabdyti šią tendenciją 
lenkiška Lietuvos mokykla turi 
ne tik užtikrinti sentėvių kalbos 
mokėjimą, ber ir duoti savo mo
kiniams gerą šių laikų išsilavi
nimą.”

Brazauskas giria rusus
Lenkijos žurnalas Wprost 

2002 m. gruodžio 8 d. laidoje iš
spausdino pokalbį su Lietuvos 
min. pirm. A. Brazausku, kuris 
tarp kitko pasakė: “Lenkija, 
Vengrija ir Čekija, nepaisant 
Kremliaus priešinimosi, tapo 
ŠAS narėmis, ir jų santykiai su 
Rusija nepablogėjo. Taip pat 
bus ir su Lietuva. Negalime 
nuolat gyventi praeitimi, Mask
voje tai supranta. Naujos rusų 
kartos vadovų pažiūra, tokio 
kaip prez. V. Putino bei min. 
pirm. M. Kasjanovo, skiriasi 
nuo Andropovo pažiūros bei 
Brežnevo kaip diena nuo nak
ties. Mūsų valstybė šiandien yra 
nepriklausoma ir jos politika 
niekuo kaimynams nekenkia. 
(...) Aišku, pas mus yra politi
kų, kurie bijo Rusijos ir turi jos 
neigiamą vaizdinį. Tai galima 
dažnai pateisinti, nes jų gimi
nės, tėvai Stalino laikais kentė
jo. Dauguma mūsų politikų vis 
dėlto mato Rusiją kaip pažan- 
gėjančio ūkio ir demokratijos 
kraštą.” J.B.

mailto:tcvzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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“Lietuvos priešai - ir Amerikos priešai”
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Nebijokite nukryžintos Meilės
Prisimenant a.a. Prano Dielininkaičio šimtąsias gimimo metines

Kai JAV prezidentas G. W. Bush bučiavo 
Nijolę Sadūnaitę Vilniuje

IGNAS MEDŽIUKAS

Kaip Lietuvos žiniasklaida 
pranešė, Vilniuje lankydamasis 
JAV prezidentas George W. 
Bush Rotušės aikštėje pasakė 
susirinkusioms jį sutikti žmonių 
minioms istorinę kalbą, kurioje 
pareiškė: “Lietuvos priešai bus 
ir Amerikos priešai”. Tuos jo 
žodžius minia palydėjo ploji
mais ir padėkos šauksmais. O 
po savo kalbos arčiausiai stovin
čius prezidentas Bush sveikino, 
paduodamas ranką. Čia buvo ir 
Nijolė Sadūnaitė, daug iškentė- 
jusi sovietų lageriuose disiden
te, kuri, prezidentui ją sveiki
nant, pasakiusi: “God bless you. 
Thank you very much!” Tada 
Goerge W. Bush apkabino šią 
atkaklią kovotoją prieš sovietų 
sistemą ir pabučiavo į skruostą. 
Tai visiems padarė didžiulį 
įspūdį. Apie tai tuojau paskelbė 
visos Lietuvos radijo stotys.

Nijolė Sadūnaitė žurnalis
tams pasakojo, kad tokią Prezi
dento reakciją galėjo sukelti jos 
pasakyta frazė “Dievas telaimi
na tave. Ačiū tau labai”, nes kiti 
žmonės greičiausia nesusiorien
tavo ar nedrįso ką nors pasaky
ti. “Žinau, kad JAV prezidentas 
Bush ypač vertina meilę Dievui 
ir ištikimybę šeimai. Galbūt ma
no žodžiai jį sujaudino”, - kal
bėjo disidente.

Ji prisipažino, kad tokio 
nuoširdaus politiko savo gyveni
me nebuvo sutikusi. “Visi kalba, 
kad jis yra paprastas ir linksmas 
žmogus. Jo akys spinduliuoja 
gerumu net tada, kai jis nesišyp
so”. Ji JAV prezidento apsilan
kymo Vilniuje dieną prilygino 
dešimčiai Velykų, žmonės buvo 
apimti euforijos. Tokia džiaugs
minga žmonių nuotaika ir dvasi
nė būsena yra buvusi tik per mi
tingus atgimimo pradžioje. O 
pakvietimą į NATO ji prilygino 
Kovo 11-tajai.

Giedrės ir Edmundu Pečiulių šeima Lietuvoje su naujagimiu naujuo
sius 2003 metus sutiko jau namuose. Iš kairės: Mantas-Kazimieras, 
Mindaugas, Žygimantas ir Gediminas Nuotr. A. Garmutės

Geroji
ANTANINA GARMUTĖ

Metai vertė paskutinius ka
lendoriaus lapus. Artėjo šaltos 
baltos Kalėdos. Švenčių lauki
mas skatino viltį, kuri tarsi sakė: 
mokėk džiaugtis tuo, ką turi. 
Žiūrėk, kiek aplink yra visko 
gražaus; ir gamtoje, ir žmogaus 
dvasioje. Dievas atėjo į pasaulį 
padėti žmonėms. Geroji Kalėdų 
Naujiena nieko neaplenkia - 
nei pasaulio žymūnų, nei pa
prastų žmonių.

Kalėdinė Dievo palaima ap
lankė ir Pečiulių namus: šeimo
je gimė ketvirtasis sūnus. Prisi
menu, jog atkūrus Nepriklauso
mybę Pečiuliai, su dviem Ragai
nėje gimusiais berniukais - 
Mantu ir Gediminu sugrįžo iš 
Rytprūsių ir apsigyveno Zapyš
kio seniūnijos mažoje sodybėlė
je miškų prieglobstyje. Čia prieš 
3 metus saulės šviesą išvydo jų 
trečiasis sūnus - Mindaugas. O

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Prezidento Bush pasakyti 
žodžiai, kad “padarę Lietuvą 
prieše, taps ir Amerikos priešu” 
žmones nepaprastai paveikė, 
stipriai sujaudino, ypač didelį 
poveikį padarė jaunimui.

Disidente Nijolė Sadūnaitė 
dalyvavo ir Lietuvos prezidentū
roje, kai JAV prezidentui Geor
ge Bush buvo įteiktas Vytauto 
Didžiojo ordino Didysis kryžius. 
Jos žodžiais, ji kaip eilinė mote
ris nebuvo verta čia dalyvauti 
tarp garbingiausių šalies politi
kų, tačiau turėjusi viltį JAV pre
zidentui įteikti savo knygą. At
kreipusi dėmesį į kabantį ant 
sienos JAV prezidento Ronald 
Reagan portretą, sakė: “Šis pre
zidentas taip pat labai stengėsi 
padėti ir advokatauti Lietuvai; 
kai sėdėjau greta jo žmonos 
Nancy, man ranką paspaudė”. 
Ji paaiškino, kad tai buvo 1988 
m., kai JAV prezidentas R. 
Reagan lankėsi Maskvoje pas 
Michailą Gorbačiovą. Ji tada 
pakviesta dalyvavo JAV amba
sadoje surengtame priėmime.

Vėliau, jau pasibaigus Rea- 
gan’o prezidentavimo terminui, 
1991 m. ji viešėjo Los Angeles, 
Kalifornijoje. JAV LB apygar
dos vadovė Angelė Nelsienė iš
rūpino jos susitikimą su prezi
dentu R. Reagan. Tada lankėsi 
jo darbo kabinete ir jam pado
vanojo angliškai išleistą savo 
knygą. “Įteikę padėkos raštą, 
paprašėme ir toliau ginti Lietu
vą” - prisiminė savo įspūdžius 
Nijolė Sadūnaitė.

(Spaudos ištraukas apie 
JAV prezidento Bush lankymą
si Vilniuje Nijolė Sadūnaitė at
siuntė Karužų šeimai Los Ange
les, kartu su padėkos laišku už 
atsiųstus vaistus per Jadvygą 
Bieliauskienę. Sakė, globojanti 
vargstančias šeimas ir ligonius. 
Laišką baigia: “Meldžiame, kad 
niekada nebūtų priešų. Teatei
na taika į žemę!”).

Kalėdų naujiena
dabar, gimus ketvirtajam, jo 
mama išrinko Žygimanto vardą. 
Šeimoje vaikai nuo mažens do
misi savo vardų kilme, jie noriai 
mokosi Lietuvos istorijos ir ja 
didžiuojasi.

Kai kalėdinėmis dienomis 
lankiau Giedrę Kauno Medici
nos universiteto Klinikų gimdy
mo skyriuje, visoje aplinkoje 
tvyrojo švelni, pakili nuotaika. 
Palatose - tyla ir susikaupimas. 
Gimdyvių nedaug. Lovelėse 
prie jų arbai visai šalia mamų 
miega vos užgimę mažyliai. Ko
ridoriais tarsi gerosios fėjos ar 
antrosios mamos zuja atidžios 
medikės. Lankytojų taip pat ne
daug: jie tyliai džiaugiasi, neša 
lauktuves nuo Kalėdų stalo. Ne
simato tik gėlių, kurias prieš ke
letą metų tokiais atvejais glė
biais vilkdavo tiek gimdyvėms, 
tiek daktarams. Suprantama... 
skaudi ekonomika. (Jeigu atsi
rastų skaitytojas, kuris priekaiš
tautų, kad ir aš to nepadariau, 
tai pasakysiu, jog kalėdinį sim
bolį Giedrei vis dėlto nunešiau 
ir tądien ją 2 kartus lankiau). 
Atmintin įstrigo štai kas. Netoli 
namų esančioje vaistinėje pir
kau reikalingus gimdyvei daly
kus. Pradžiugino pokalbis su 
budinčia vaistininke: - Kas gi
mė? - pasiteiravo ji. - Berniu
kas, ketvirtas, — netvirtai atsa
kiau. - Sveikinu! Nuostabu! - 
tarė moteris. - Kaip ir mano 
šeimoje. Šį rudenį aš taip pat

Vilniaus arkikatedra-bazilika. Jos viršuje statulos: šv. Stanislovo, šv. Ele
nos ir šv. Kazimiero. Nuotrauka - A. Baltėno ir R Paknio iš jų leidinio

“Vieni jį niekino...”
Atsiliepiant į straipsnį apie Lietuvos laisvės 

kovotoją kunigą Antaną Ylių
Gerbiamoji redakcija! Jūsų 

publikacija: Vieni jį niekino, kiti 
aukštino (Tėviškės žiburiai, 
2002.IX.3. Nr. 35 (2738) psl. 5) 
paskatino mane parašyti Jums šį 
laišką. Labai įdėmiai skaitau 
viską, kas liečia kunigą Antaną 
Ylių.

Tačiau nei vienoje publikaci
joje neužtikau atsakymo į kardi- 
nalinį klausimą: “Kodėl suimtas 
kartu su partizanų ‘Tauro’ apy
gardos štabu kun. Ant. Ylius te
buvo nubaustas 10 metų laisvės 
atėmimo - minimalia bausme?”

Aš žinau atsakymą į šį klau
simą. Tikiuos, kad tai sudomins 
ir Jus bei susilauks Jūsų deramo 
dėmesio.

Suimtą kunigą Antaną Ylių 
tardė aukšto rango KGB dar
buotojas - KGB tardymo sky
riaus viršininkas pulkininkas 
Ovsiejus Rozauskas (Rozovs- 
ky). Jau iš pavardės ir vardo aiš
ku, kad tai - žydų tautybės as
muo. (Ši aplinkybė, kaip tuoj 
suprasite, tapo labai svarbia, 
netgi lemiama). Tardymo metu 
kun. Antanas Ylius papasakojo 
savo tardytojui, kad karo metais 
jis išslapstė žydų tautybės mer
gaitę, išgelbėdamas ją nuo tik
ros mirties. O. Rozauskas labai 
susidomėjo šiuo kun. Ant. 
Yliaus gyvenimo puslapiu. Su
prantama, O. Rozauskui nebu
vo labai sunku patikrinti šių 
kun. Ant. Yliaus parodymų tei
singumą. Sekančio tardymo me
tu Ovsiejus Rozauskas pareiškė 
Ant. Yliui: 

pagimdžiau 4-tą berniuką... Ir 
didžiuojuosi tuo! Mūsų giminė
je visus vyrus išžudė miškuose, 
išmarino lageriuose ir Sibiruo- 
se... Gerai, kad mes, jaunos 
moterys, galime kompensuoti 
nukraujavusią tautą. Nors šiek 
tiek... — Bet ekonomika... Sun
ku auginti! - vardiju argumen
tus. - Laukti, kol ekonomika 
pagerės, reiktų prarasti visą kar
tą. Suprantate? Vėl - prarasti! 
... Geriau vargti. Vis tiek iš- 
vargsime. O tie, kurie (virtuo
liais tampa, vaikų neaugina. Ge
riausiu atveju - vieną, du lepū
nėlius...

Nepaklausiau tos moters 
vardo. Tik žinau, kad nuo šiol 
mielai užeisiu į tą vaistinę Bara
nausko gatvėje, Kaune.

Kardinolas J. A. Bačkis pa
linkėjo Lietuvos žmonėms tapti 
išsipildžiusios vilties bendruo
mene. Jis pastebėjo, jog ne visų 
šventinis stalas buvo skalsus, 
nes “kasdienybė tebėra pilka, 
stokojanti sotumo ir saugumo.” 
Bet Viltis, anot kardinolo, nega
li susidėti vien iš materialių da
lykų. Kristaus gimimas - kerti
nis vilties akmuo, ir to niekas 
neįstengs paneigti.

Medis šilui ošia, žmogus - 
Tėvynei gyvena. Tad palinkėki
me laimės ir šių šv. Kalėdų 
žmonių mažyliui, jo namams ir 
jų geradariams. Vilties šventė 
tęsiasi kasdienybėje. Būk pras
minga, Geroji Kalėdų naujiena!

- Patikrinau. Viskas, ką sa
kei, teisybė. Paleisti Tavęs nega
liu - ši byla per daug garsi. Ta
čiau, kiek galėdamas, Tavo pa
dėtį sušvelninsiu. Šiaip Tau bu
vo “projektuojamas” mirties 
nuosprendis.

Ovsiejus Rozauskas atitin
kamai paruošė bylą, ir kunigas 
Ant.Ylius buvo nubaustas 10- 
čia metų laisvės atėmimo. Su
prantama, garbusis kunigas nie
kam niekada neprasitarė apie 
aplinkybes, lėmusias jam mini
malią tiems laikams bausmę. Jei 
visa ši istorija būtų tapusi žino
ma sovietmečiu, Ovs. Rozausko 
karjerai būtų tikrai atėjęs galas, 
o gal ir su laisve atsisveikint.

Likimas kun. Ant. Yliui lė
mė ilgą, nors ir labai sunkų gy
venimą. Sulaukęs Atgimimo lai
kų buvęs sovietinis kalinys ryžo
si atskleisti šį užslaptintą savo 
gyvenimo epizodą. Ovs. Ro
zauskas jau prieš daugelį metų 
buvo išvykęs į Maskvą, kur ir 
baigė savo dienas; atskleista tei
sybė jam jau negalėjo pakenk
ti... Kun. Ant. Ylius papasakojo 
apie tai vieną kartą viešai (per 
televiziją, o gal per radiją - aš 
pats savo ausimis to negirdėjau. 
Man tai perpasakojo). Vienas 
Lietuvos žydų bendruomenės 
aktyvistas nusiuntė kun. Ant. 
Yliui pasveikinimą ir 100 rublių 
piniginę dovaną. Netrukus susi
laukė ir atsakymo: “Nenorėda
mas Jūsų įžeisti, dovaną priimu, 
bet ateityje prašau man jokių 
dovanų nesiuntinėti - karo me-
tais aš gelbėjau žydų mergaitę 
ne tam, kad susilaukčiau apdo
vanojimų, bet savo sąžinės pa
lieptas”.

Turiu Jums pasakyti, kad, 
nutarę paviešinti šį faktą, priva
lote turėti ir pilietinės drąsos - 
juk visose publikacijose apie 
KGB veiklą Lietuvoje Ovsiejus 
Rozauskas vaizduojamas kaip 
budelis, kurio sąžinę slegia daug 
nužudytų kovotojų už Lietuvos 
laisvę. Tiesa, niekur neteko 
skaityti, kad Ovs. Rozauskas 
būtų asmeniškai kankinęs savo 
tardomuosius. Deja, yra dar ne
maža žmonių, kurie istorijoje 
teįžvelgia dvi - juodą ir baltą - 
spalvas. Taigi paskelbę mano 
laišką, turite būti pasiruošę susi
laukti ir priekaištų... Asmeniš
kai aš esu įsitikinęs, kad negali
ma užmiršti ir šio į tradicinius 
rėmus aiškiai netelpančio epi
zodo.

Jeigu vis dėlto nutarsite 
spausdinti, atsiųskite man 
straipsnio iškarpą - aš neturiu 
galimybės skaityti visų Jūsų laik
raščio numerių.

Bet kokiu atveju, prašyčiau 
nurodyti man straipsnio autorės 
O. Packevičicnės adresą arba 
telefoną - aš susisieksiu su ja 
asmeniškai ir papasakosiu, ką 
žinau apie kunigą Ant. Ylių. Ti
kiuosi, jai tai bus labai įdomu.

Pasinaudodamas proga, lin
kiu Jums visiems kuo geriausios 
kloties ateinančiais 2003 metais.

Su pagarba -
Chaim Bargman,

P. Lukšio g-vė 37-22, Kaunas, 
LT-3043, Lithuania

“Nebijok”, - sakė Angelas 
Marijai. Tą patį tarė Juozapui: 
“Nebijok”. Taip sakė Kristus 
apaštalams, taip sakė Petrui: 
“Nenusigąskite!” Nes jautė, kad 
jie išsigandę. Kaip išsigandę 
šiandien atrodome ir mes, ma
tydami nevilties mastą ir jėgą, 
regėdami aplink mirties apo
teozę.

“Ko neturime bijoti?”, - 
klausia Jonas Paulius II ir atsa
ko: “Neturime bijoti tiesos apie 
save pačius. Vieną dieną Petras 
akivaizdžiai įsitikino ta tiesa ir ta
rė Jėzui: “Pasitrauk nuo manęs, 
Viešpatie, nes aš nusidėjėlis!”

Tą tiesą suprato ne vienas 
Petras. Ją suvokia kiekvienas 
žmogus. Kiekvienas iš mūsų ga
lime būti Petrui dėkingi, kad tą 
dieną jis taip pasakė. Kristus 
jam atsakė: “Nebijok! Nuo šiol 
žmones žvejosi”.

Popiežius Jonas Paulius II 
ragina nesibaiminti žmonių. 
Žmogaus kuriamos sistemos vi
suomet yra netobulos, ir tuo ne- 
tobulesnės, kuo žmogus labiau 
pasipūtęs. Iš kur visa tai? Visa 
tai iš žmogaus širdies. Mūsų šir
dis nerami. Jos nerimą geriau
siai pažįsta pats Kristus: “Jis 
žino, kas yra žmogaus viduje”.

Trečiajame tūkstantmetyje 
prisikėlusio Kristaus žodis “Ne
bijokite!” mums turbūt dar rei
kalingesnis nei anksčiau. Žmo
nėms šiandien labiau nei duo
nos reikia įsitikinimo, jog egzis
tuoja Kažkas, kas tvarko šio 
laikino pasaulio likimus. Kaž
kas, turintis mirties ir mirusiųjų 
pasaulio raktus. Kažkas, kas yra 
žmogaus istorijos Alfa ir Ome
ga. O tas Kažkas, pasak Jono 
Pauliaus II, yra Meilė: “Meilė, 
tapusi žmogumi, Meilė, nukry
žiuota ir prisikėlusi, Meilė, nuo
latos esanti tarp žmonių”.

Žmogiškosios laisvės ir 
dieviškosios Apvaizdos aktas

Viena knygų, palikusių man 
didžiausią įspūdį iš to, ką esu 
bet kada perskaitęs savo gyveni
me, buvo P. Dielininkaičio ben
dražygio filosofo Antano Ma
ceinos Niekšybės paslaptis. Ten 
jis labai įtaigiai analizuoja blo
gio problemą, pasitelkdamas ir 
rusų filosofo kataliko Vladimiro 
Solovjovo mintis.

Savo gyvenimo pabaigoje 
Vladimiras Solovjovas parašė 
brandžiausią savo veikalą, vardu 
Trys pokalbiai, kurį užbaigė stul
binančia atodanga apie niekšy
bės paslaptį, pavadintą Trumpas 
pasakojimas apie antikristą. Gė
ris ir blogis, pasak Solovjovo, 
grumiasi istorijoje ne abstrak
čiomis kategorijomis, bet tikro
vinėmis savo išraiškomis: Kris
tumi ir antikristu.

Solovjovas suprato, kad “at
skiro žmogaus likimas yra visos 
žmonijos likimo santrauka; kad 
tai kas atsitinka su asmeniu, turi 
atsitikti ir su bendruomene; kad 
blogio laimėjimas dalyje yra nu
rodymas į tokį pat laimėjimą ir 
visumoje”.

Krikščionybė supranta isto
rijos tėkmę iš esmės kaip dvasi
nį vyksmą, kuris nepažįsta 
® i® £® £® S® E® ES E® E® X® E® E® t 

Meška Telšių Alkos muziejuje
Nuotr. G. Kurpio

nuovargio ar senatvės. Jei isto
rija betgi prieina galą, tai tas ga
las nėra vidinių jėgų išsisėmi
mas, o apsisunkinimas nusikalti
mu, kurį žmogus padaro ir jo 
nepanaikina gailesčiu ir atgaila. 
Todėl krikščioniškuoju požiūriu 
istorinis vyksmas yra bendras 
žmogiškosios laisvės ir dieviško
sios Apvaizdos aktas. Jei vieną 
dieną šis veiksmas sudūžta, su
griūva, dalis žmonių galutinai 
nusigręžia nuo Dievo, tai tik dėl 
to, kad žmogiškoji valia apsi
sprendžia prieš Dievą, ir šitas 
apsisprendimas įgauna istorinę 
išraišką ir pavidalą.

Tvyro nerimas ir blogas 
nujautimas

Antanas Maceina, interpre
tuodamas minėtąjį V. Solovjovo 
veikalą savo knygoje Niekšybės 
paslaptis, rašo, kad Kristus, kaip 
Solovjovo minėtas tikrovinis pa
vidalas, yra istorijos centras ne 
prasme mechanizmo, apie kurį 
amžiai ramiai sukasi, bet pras
me palaikančios jėgos, kuri 
kreipia ir skatina. Savo vaidme
nį žmogaus istoriniame buvime 
Kristus yra taip pažymėjęs: 
“Nemanykite, jog aš atėjęs nešti 
žemei ramybės. Aš atėjau nešti 
ne ramybės, o kalavijo” (Mt 10, 
34-35). “Nuo dabar penki vie
nuose namuose bus pasidaliję: 
trys prieš du ir du prieš tris. 
Tėvas stos prieš sūnų (...) o 
duktė prieš motiną” (Lk 12, 52- 
53). Šitas Kristaus pranašavimas 
vyksta visur ir visados: kur tik 
tariamas Jėzaus Kristaus var
das, jis krenta kaip kalavijas. 
Kristus, ne žmogus, yra didysis 
istorinių jėgų ir pavidalų skirties 
ženklas.

Skirtis vyksta ne ramiu rai
dos keliu, bet atkaklių grumty
nių pavidalu. Grumtynių už tam 
tikras vertybes, kurios sudaro 
žmogiškosios laisvės branduolį, 
ir kurias paminus tučtuojau yra 
pavergiamas pats žmogus - net 
ir tas, kuris tik šių vertybių dėka 
buvo laisvas stoti į kovą su šio
mis vertybėmis, kad jas panei
gęs pats taptų savo paties su
kurtos tironijos auka.

Trijų pokalbių pabaigoje, 
sode gražios vilos, stovinčios Vi
duržemio jūros pakrantėje, susi
rinkę penketas rusų - kovose 
užgrūdintas generolas, patyręs 
bei darbštus politikas, jaunas, 
bet visuomeniniais ir doriniais 
klausimais besidomįs kunigaikš
tis, vidutinio amžiaus ponia ir 
neaiškaus užsiėmimo ponas Z - 
konstatuoja, kad visa žmogiškoji 
būtis tarsi aptraukta kažkokiu 
plonu neapčiuopiamu šydu. 
Trūksta visiško aiškumo sieloje 
ir mintyse. Tvyro tarsi kažin 
koks nerimas ir blogas nujauti
mas. Ir tai esąs ne tik ženklas, 
kad žemė apsunkusi nedorybė
mis ir mūsų įžvalgumas susilpęs, 
bet ir tai, kad pikto galybė vei
kia. Sąmonės aptemimo pojūtis 
yra pažymėtinas istorijos eigoje. 
Pikto persvara aptemdo žmo
gaus sąmonę lyg kokiu šydu, ir 
mūsų žvilgsnis negali niekur 
rasti grynų vertybių. Žemės su
gedimas, apie kurį kalba šv. Jo
no Apreiškimas (plg. 11, 18), ei
na vis toliau, žmogus atsiveria 
nuodėmei vis aiškiau, niekšybės 
paslaptis veikia vis plačiau. 
Kristaus atpirkta istorija nepri
ima “meilės tiesai”, dėl to Die
vas pasiunčia jai “galingą pakly
dimą, idant tikėtų melu” (2 Tęs 
2, 12) ir pažintų savo pražūtį.

Blogio jėga perskverbia 
prigimtąją tvarką

Todėl pats Solovjovas tei
gia, kad jo pasakojimas “pertei
kia visa, kas šiuo klausimu gali 

KLF kapitalas siekia beveik $3.5 milijono - tai Kanados 
lietuvių įnašas! Metinis pelnas (viršijantis $150,000) skirstomas 
lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo 
organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (tremtinių 
reikalams, vaikų prieglaudoms, jaunimui).

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

būti pasakyta, pasiremiant 
Šventraščiu, bažnytine tradicija 
ir sveiku žmogaus protu”. So
lovjovui čia rūpėjo, kaip jis pats 
prisipažįsta, pavaizduoti ne 
gamtinio pasaulio sudužimą, 
“bet tiktai mūsų istorinio vyks
mo galą, kuris ateina su anti
kristo pasirodymu, pagarbinimu 
ir žlugimu”. Antikristas užbai
gia žemės istoriją. Būdamas, 
kaip sakyta, nepakartojamas 
blogio įsikūnijimas, jis išvysto 
blogio jėgą ligi aukščiausio 
laipsnio, perskverbia ja visą pri
gimtąją tvarką ir tuo būdu ją 
pražudo.

Mūsų istorija užsibaigia di
džiausiu blogio triumfu žemėje, 
bet sykiu ir galutiniu jo žlugimu. 
Antikristas yra nugalimas ir nu
bloškiamas. Bet sykiu su juo nu
bloškiama ir visa mūsoji istorija. 
Gėrio laimėjimas atidaro jau 
antistorinį gyvenimo būdą. Kris
taus pasirodymas ir nužengimas 
žemėn yra pradžia kitokios eg
zistencijos, kuri jau nebėra že
miškoji istorija.

Orą et labora
“Titaniko” kapitonas Smith, 

matydamas laivo keleivius chao
tiškai ir nevilties persmelktais 
veidais besiblaškančius po led
kalnio pramuštą laivą, tuo pat 
metu orkestrui viršutiniame de
nyje griežiant Dieve, arčiau Ta
vęs, ištarė žodžius, kurie padarė 
jį istorine asmenybe: Be British, 
“Būkite britai”, vadinasi, būkite 
garbingi, raskite tikėjimo ir jėgų 
gyventi oriai, ir oriai pasitikti 
kiekvieną lemtį, kuri Viešpaties 
yra pasiųsta.

Net ir tuo atveju, jeigu lie
tuviškosios sąmonės “titanikas” 
jau būtų kliudęs pakeliui sutiktą 
ledkalnį, t.y. pasitikęs tą “galin
gą paklydimą”, kai pikto persva
ra negrąžinamai aptemdo į pra
pultį riedančių žmonių sąmonę, 
Prano Dielininkaičio ir kitų 
“36-ųjų metų generacijos” iš
mintingų bei ištvermingų žmo
nių gyvenimo pavyzdys, per 
sunkmečius išnešus į laisvę Eks- 
kalibūrą, teikia jėgų nesiblašky- 
ti, lyg tiems denyje pasimetu- 
siems keleiviams. P. Dielinin
kaičio ir jo draugų gyvenimo 
credo - orą et labora - būtų la
bai šiuolaikiška, pasitinkant 
naujus “blogio imperijos” pavi
dalus, kurie dabar jau nebesi- 
duoda tapatinami su konkrečia, 
geografiškai apibrėžta teritorija, 
bet plėtojasi daugiausiai dvasi
nėje plotmėje, nepaisydami 
valstybių sienų, tautų ir konti
nentų.

Kritusieji, pirmyn!
Tačiau per šimtmečius lie

tuvių tauta jau ne kartą buvo 
laidojama. Ir ji vis rasdavo vidi
nių jėgų atsinaujinti ir iš naujo 
prisikelti, dėka asmenybių, ku
rios gyveno prasmingu ryžtu 
pakeliui į tikslą.

Juo labiau krikščionims 
dera neprarasti tikėjimo Prisi
kėlimu. “Jei tiki Dievu, pusę sa
vo numatytų darbų atliksi pats, 
o kitą pusę atliks Jis”, - sakė 
Cyrus Curtis.

Šito neužmirškime. Kai mū
sų valią surakina neryžtingumas 
ir pasitikėjimo stoka, prisimin
kime Prano Dielininkaičio šūkį: 
“Kritusieji, pirmyn!” Nes jie gy
vi mūsų širdyse.

CsamoctįiC) Knygų rišykla
MĘĮT “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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



4 psi. * Tėviškės žiburiai * 2003.1.21 • Nr. 3 (2758)

© LAISVOJE TEVfflEJE
STIPRŪS UŽSIENIO BANKAI

Agentūra “Moody’s” paskel
bė Lietuvos bankų įvertinimą, ku
riame teigiama, jog palankus ban
kų sektoriaus vertinimas atspindi 
teigiamą užsienio investuotojų 
įtaką. Šie valdo beveik 90% Lie
tuvos bankų bei tebesitęsiančios 
konsolidacijos poveikį, sumažinu
sį mažųjų ir silpnų bankų skaičių. 
Per pastaruosius 2-3 metus išau
go didžiųjų bankų turtas ir didėjo 
pelningumas, kurie sustiprino 
Lietuvos finansinę padėtį ir jos 
bankų sistemą. Mažųjų Lietuvos 
bankų padėtis blogesnė, išskyrus 
užsienio investuotojų valdomas 
finansų institucijas. Norėdami iš
likti, “Moody’s” žinovų nuomone, 
“mažieji bankai bus priversti at
rasti laisvų bankininkystės nišų 
arba tapti regioniniais bankais”. 
Strateginiai užsienio investuotojai 
tiesiogiai stiprina Lietuvos bankų 
sektorių investicijomis bei dides
ne valdymo patirtimi. “Be to, už
sieniečiai padidina vidinį bendro
vių efektyvumą, geriau organi
zuoja strukūtrinę sąveiką ir efek
tyviau valdo galimą riziką”. Lie
tuvos ekonomika išlieka priklau
soma nuo jos pagrindinių preky
bos partnerių, ypač Rusijos ir 
NVS valstybių, tačiau ši priklau
somybė turėtų sumažėti Lietuvai 
įstojus į Europos sąjungą.

NAUJI ASMENS DOKUMENTAI
Nuo 2002 m. gruodžio 16 d. 

Lietuvos imigracijos tarnybos 
pradėjo priimti piliečių prašymus 
išduoti asmens tapatybės korteles 
ir pasą bendrąja tvarka. Nauji do
kumentai pradėti išduoti nuo š.m. 
sausio 1 d., įsigaliojus Asmens ta
patybės kortelės ir Paso įstaty
mams. Lietuvos piliečio pasą pa
keis asmens tapatybės kortelė, 
skirta naudoti šalies viduje, bei 
naujo pavyzdžio pasas, skirtas 
vykti į užsienio valstybes. Korte
lės bus išduodamos pagal gyven
tojų registre įrašytą piliečio gyve
namąją vietą Lietuvoje. Ateityje 
asmens tapatybės kortelė galės 
būti naudojama vykti į užsienio 
valstybes, su kuriomis bus papil
dytos dvišalės sutartys dėl bevizio 
vykimo, ją pripažįstant kaip kelio
nės dokumentą. Vykdamas į kitas 
valstybes, Lietuvos pilietis kaip 
kelionės dokumentą privalės tu
rėti pasą. Naujo pavyzdžio Lietu
vos piliečio pasas kainuos 60 litų. 
Informacija apie naujų asmens 
dokumentų išdavimo tvarką ga
lima rasti interneto tinklapyje 
adresu www.vrm.lt (telefonai

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNOSKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

Vilniuje 271 72 56; 271 71 72; 271 
87 26).

GERIAUSIŲ GAMINIŲ PARODA
Vilniuje gruodžio 13-15 d.d. 

“Litexpo” parodų centre vyko 
Lietuvos geriausių 2002 metų ga
minių paroda, rašo ELTA/LG- 
TIC. Konkurso “Lietuvos metų 
gaminys 2002” nugalėtojais iš
rinkti ir medaliais apdovanoti 52 
gaminiai, o be to, diplomus lai
mėjo dar 48 gaminiai. Konkursui 
savo naujus produktus pristatė 
123 įmonės, pateikusios 165 ga
minius bei technologijas. Geriau
sieji rinkti dešimtyje sektorių, o 
maisto pramonė dar buvo suskirs
tyta į pieno, alaus, mėsos, kondi
terijos, alkoholinių gėrimų pogru
pius. Iš viso geriausi gaminiai iš
rinkti 16 grupių. Kaip visuomet 
aktyviausios ir vyraujančios buvo 
maisto pramonės įmonės, elekt
ronikos ir elektrotechnikos, infor
macinių technologijų, statybos 
bei baldų gamintojai.

KYŠIAI UŽ GYDYMĄ
Kauno dienos žiniomis, nese

niai atliktas tyrimas parodė, kad 
sveikatos apsaugos sektoriuje te
beklesti neoficialūs mokėjimai ir 
dovanos. Gydytojams kyšius pini
gais duoda 8% pacientų, o 13% 
atsilygina dovanomis. Tyrimą atli
ko “CIET International” visuo
meninė organizacija, pagal Balti
jos antikorupcinės iniciatyvos 
projektą. Jo tikslas - išryškinti 
sveikatos sektoriaus vietas, dėl 
kurių kenčia paslaugų kokybė ir 
nustatyti korupcijos židinius svei
katos sistemoje. Tyrimą finansavo 
Norvegijos ir JAV vyriausybės. 
Apklausta buvo 3,500 namų ūkių 
ir 30 sveikatos priežiūros įstaigų, 
iš viso apie 9,000 žmonių.

ATIDĖTAS MOKESTIS
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

dar kartą vieneriems metams ati
dėtas Lietuvos radijo ir televizijos 
abonentinio mokesčio įvedimas, 
seimui 2002 m. gruodžio 10 d. 
priėmus Lietuvos valstybinio ra
dijo ir televizijos įstatymo pataisą,, 
kurioje nustatyta, jog LRT finan
savimo tvarka, įskaitant rinkliavą, 
įsigalios nuo 2004 m. sausio 1 d.

GRĄŽINO SAULĖS AKMENĮ
Praėjusių metų rugsėjo mė

nesį pavogtas, pusketvirto kilo
gramo sveriantis gintaro gabalas, 
vadinamas Saulės akmeniu, gruo
džio mėnesį buvo sugrąžintas gin
taro muziejui Palangoje. Jį atnešė 
32 metų psichikos negalią turintis 
klaipėdietis Linas Milieška, kuris 
teigė jį radęs kartoninėje dėžėje 
Klaipėdoje šalia šiukšlių dėžės. 
Jis aiškino, kad prieiti prie šiukš
lių talpintuvo jį paragino balsas iš 
dangaus, rašo Lietuvos rytas. Jis 
buvo policijos sulaikytas, bet iš
leistas iš areštinės, nes pareigū
nams nebuvo pagrindu jį kalinti 
ilgiau kaip 10 parų. Įtariamas jo 
netikras brolis Laurynas Za
vadskis. rsj

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

tevzibtri) pathcom.com

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

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Tradicinių Los Angeles šaulių Kūčių gruodžio 8 d. rengėjai su progra
mos atlikėjais. Iš k.: Kazys Karuža, Irena Arienė, gen. garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas, Regina Gasparonienė, Pranas Visvydas, Ema 
Dovydaitienė, Viktoras Ralys

Hamilton, Ont.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI

MAS Hamiltone nebuvo rengtas 
platesniu mastu. Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kun. Juozapas Žu
kauskas, OFM, pasiūlė Naujuosius 
metus sutikti kartu, jei tik atsiras 
norinčių. Atsirado daugiau kaip 40. 
Organizavo R. ir A. Zorkai, pasi
telkė pagalbininkų.

Šventovėje 6.30 v.v. vyko Kalė
dinių giesmių koncertas, po kurio 
buvo aukojamos šv. Mišios. Po jų 
rinkomės į parapijos salę, kuri E. 
Bajoraitienės ir jos talkininkių dė
ka buvo šventiškai išpuošta. Vaka
rienė - suneštinė. P. R. Zorkienė 
nustebino susirinkusius karštu pa
tiekalu lietuvių labai mėgstamu. 
Vyrai pasirūpino, kad netrūktų gė
rimų. Po maldos kibome į tas gėry
bes. Smagiai leidome laiką draugiš
koje aplinkoje. P. Liucija Zikoriūtė 
pradžiugino visus pradėdama groti 
akordeonu. Jai nenusileido Kęstu
tis Keparutis su gitara. O šokių mė
gėjams užteko vietos pasišokti. Su
giedoję Ilgiausių metų sveikinome 
vieni kitus. Linkėdami sveikatos ir 
jėgų kad galėtume būti naudingi ne 
tik savo šeimai, bet ir parapijai. Il
giausių metų teko giedoti dar kartą, 
nes savo tarpe turėjome gimtadienį 
švenčiančią Vandą Šidlauskienę. 
Jos garbei buvo ir tortas su žvakelė
mis, ir daug gražių linkėjimų. Išsi
skirstėme gerokai po vidurnakčio. 
Esame dėkingi gerb. klebonui už 
gražų pasiūlymą ir rengėjam bei jų 
talkininkams už puikų renginį.

HAMILTONO AUŠROS VAR
TŲ PARAPIJOJE sausio mėn. nu
matyti renginiai: sausio 18 d. vyks 
lietuvių pensininkų klubo “Ąžuo
las” žiemos balius; sausio 25 d. švę
sime kun. Audriaus Šarkos, OFM, 
kunigystės metines; sausio 27 d. su
eina 10 metų nuo parapijos įkūrėjo 
prel. J. Tadarausko mirties. Šv. Mi
šios bus aukojamos 10 v.r., po to 
minėjimas ir kuklios vaišės Jauni
mo centre. D.G.

A. a. PRANĖS BALIENĖS 
septintąsias mirties metines prisi-

DrZMKy FOUR SEASONS 
mzzrlrxv REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slaynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesaivaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com 

LIETUVIŲ KREDITO T JZ Ą M
KOOPERATYVO

VALDYBA PRANEŠA, KAD 2002-SIUS METUS UŽBAIGĖ LABAI SĖKMINGAI 
SU GERU PELNU IR DALĮ TO PELNO SUGRĄŽINO SAVO NARIAMS:

■i TAUPYTOJAMS išmokėjo 20% papildomų palūkanų už visas taupymo sąskaitų 
palūkanas kartu su PPSP ir RRIF sąskaitomis, prirašytas iki metų pabaigos.

+ SKOLININKAMS sugrąžino 10% palūkanų už palūkanas, sumokėtas “TALKAI" 
iki metų pabaigos.
PAPILDOMAI prie sugrąžintų palūkanų visiems nariams yra dar prirašyta po du 
50 dol. vertės "patronage" šėrus.

«► Papildomos palūkanos yra visiems nariams prirašytos taupomose sąskaitose 
2002 m. gruodžio 31 d.

4 LIETUVIŠKIEMS reikalams paremti valdyba per 2002 metus paskyrė ir 
išmokėjo jaunimui, mokykloms ir spaudai $46,400.00 dol.
TALKOS valdyba nutarė šaukti metinį narių-akcininkų susirinkimą 2003 m. 
kovo 1, šeštadienį, 4 v.p.p. Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ont

LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVO “TALKA" VALDYBA

mindamas, sūnus Leonas ir Sue 
Klimaičiai Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo $5,000 (JAV).

Nuoširdžiai dėkojame už para
mą mūsų veiklai su Lietuvos naš
laičiais. PLV komitetas

Wasaga, Ont.
VASAGOS “BOČIŲ” DAINOS 

VIENETAS sėkmingai sutiko Nau
juosius metus. “Bočiai”, vad. Algir
do Ulbino, padainavo keletą jaut
rių ir romantiškų dainų, suvaidino 
vaizdelį Prie dangaus vartų, kurį at
liko Algirdas Ulbinas ir Aleksas 
Kusinskis. Pasisotinus Romo Dū
dos puikiai paruoštais įvairių patie
kalų pietumis, vyko loterija. Iš
traukti devyni laimingi numeriai. 
Nuoširdus ačiū aukojusiems laimi
kius - Angelei Šalvaitytei, L. ir V. 
Dauginiams, Angelei Abromaitytei, 
Vidui Augaičiui, Aldonai Biškevi- 
čienei, E. ir R. Marcinkevičiams, 
D. ir R. Biskiams. Džiaugėmės su
laukę tiek daug svečių, kartu apgai
lestaudami, kad negalėjom priimti 
per vėlai apsisprendusių. Po šam
pano ir sveikinimų vyresnieji daly
viai išsiskirstė, o jaunimas dar ilgai 
ūžė. O. Senk.

Edmonton, Alta.
Š.M. LIEPOS MĖNESĮ sukan

ka 50 metų, kai buvo įregistruota ir 
inkorporuota Edmontono lietuvių 
namų draugija (Canadian Lithua
nian Society of Edmonton). Lietu
vių Namai-koplytėlė buvo finan
suoti privačių akcininkų darbu ir 
pirktomis akcijomis. Tai buvo dide
lis projektas mažam Edmontono 
lietuvių telkiniui. Svarbiausias ini
ciatorius Lietuvių Namų-koplytėlės 
projekto buvo a.a. kun. Bronius 
Jurkšas. Jis sugebėjo suorganizuoti 
ir išlaikyti tautiečių entuziazmą ir 
pasiryžimą to projekto statybai ir 
užbaigimui, nors daugiausia nauji, 
po karo išeiviai buvo finansiškai 
dar labai silpni. Tačiau visi prisidė
jo kaip galėjo - vieni darbu, kiti pi
nigais šio užmojo įgyvendinimui.

Per pastariuosius 50 metų tas 
Lietuvių Namas-koplytėlė buvo 
Edmontono ir apylinkių lietuvių 
tautinis ir religinis centras. Todėl 
gegužės 3 d. Edmontono ir apylin
kių lietuviai ruošiasi atitinkamai 
švęsti ir paminėti Namų auksinį ju
biliejų. KLB Edmontono apylinkės 
valdyba šiai garbingai šventei tikisi 
sulaukti svečių iš Lietuvos ambasa
dos, Kanados lietuvių bendruo
menės, Albertos valdžios, lietuvių 
Katalikų Bendrijos ir kitų organiza
cijų atstovų. Taip pat būtų labai 
malonu matyti svečių, buvusių ed- 
montoniečių, o ypatingai Namų ak
cininkų ar jų šeimų. Norintieji gauti 
daugiau informacijos, gali paskaity
ti Edmontono lietuvių tinklapį in
ternete 
http://ca.geocities.com/edmonontlt/ 
home.htm arba susisiekti su komite
to nariais, kurie yra išvardinti. VK

PRANEŠIMAS “TALKOS” NARIAMS

Los Angeles, CA
TRADICINĖS ŠAULIŲ KŪ

ČIOS. Jau beveik 40 metų Los An
geles šaulių kuopa kartu su kitomis 
organizacijomis aktyviai reiškiasi 
tautinėje bei kultūrinėje veikloje. 
Per tą laiką narių sudėtis pasikeitė. 
Daugelis senesniųjų iškeliavo į am
žinybę, bet kuopa buvo papildoma 
naujais ateiviais iš Lietuvos, todėl 
veikla nenukentėjo.

Šauliai yra ištikimi tradicijoms, 
atsivežtoms iš Lietuvos. Viena to
kių tradicijų - Kūčios, kurios šie
met įvyko Šv. Kazimiero par. salėje 
gruodžio 8 d. Programą įvado žo
džiu pradėjo kuopos vadas Kazys 
Karuža. Jis pakvietė susikaupimo 
minute pagerbti prieš keletą mėne
sių mirusį poetą Bernardą Braz- 
džionį ir kitus mirusius losangelie- 
čius. Į sceną pakviestas Lietuvos 
gen. garbės konsulas Vytautas Če
kanauskas pasveikino susirinkusius 
į tradicines Kūčias.

Į sceną tvarkingai įžengė Šv. 
Kazimiero par. choras - 10 vyrų ir 
13 moterų (jos buvo labai gražiai 
uniformuotos). Vadovaujant muzi
kui Viktorui Raliui, atliko keletą 
kalėdinių giesmių, sukurtų savų ar 
svetimų kompozitorių: Linksmą 
giesmę mes užtrauksim, Džiaukis pa
sauli ir kt. Į kai kurias giesmes diri
gentas įtraukė ir publiką, jai prita
riant balsu ar instrumentais (barš
kučiais). Giesmes apibūdino Regi
na Gasparonienė. Losangeliečiai 
gali didžiuotis savo parapijos cho
ru, kurį girdime sekmadieniais per 
lietuviškas Mišias (Sumą). Chore 
yra solistų, o taip pat ir iš Lietuvos 
atvykusių gražiabalsių. Choro vado
vas - maestro Viktoras Ralys.

Išėjęs į sceną poetas Pranas 
Visvydas visus nustebino: savo su
kurtą kalėdinę giesmę ne tik pa
deklamavo, bet ir pagiedojo. Dra
mos sambūrio aktorė Ema Dovy
daitienė jautriai paskaitė poetų 
Leonardo Andriekaus ir Bernardo 
Brazdžionio momentui pritaikytų 
eilėraščių. Programai vadovavo ir 
dalyviams padėkojo šaulių kuopos 
sekretorė Irena Arienė. Klebonui 
kun. Stanislovui Anužiui (jis yra ir 
kuopos kapelionas) sukalbėjus mal
dą ir palaiminus valgius, prasidėjo 
Kūčių vaišės iš dvylikos patiekalų. 
Vaišes paruošė Antanina Uldukie- 
nė su talkininkėmis. Dalyviai vieni 
kitus sveikino, dalindamiesi kalė
daičiais (paplotėliais) linkėjo džiu
gių švenčių. Ignas Medžiukas

Winnipeg, Man.
Kaip jau daugelį metų, taip ir 

šiemet Vinipego karališkasis bale
tas (KWB) Kalėdų švenčių proga 
atliko “Nutcracker” baleto progra
mą - nuo gruodžio 18 d. iki 29 d. 
buvo 9 pasirodymai. Šiame balete 
šoka lietuvaitė Daiva Preston, KLB 
Vinipego apylinkės darbščių veikė
jų Aldonos ir Valentino Rutkauskų 
vaikaitė. Jau treji metai, kai ji yra 
pilnateisė ir nuolatinė šio baleto 
šokėja, darbą pradedanti 8.30 vai. 
ryto ir baigainti 6 vai. vak. baleto 
studijoje. Ji šoka viena - solo arba 
su kitais šokėjais.

Su šiuo baletu ji yra aplankiusi 
daugelį Kanados ir kitų kraštų 
miestų. 2001 m. pavasarį šoko Kini
joje (jau antrą kartą) net devynias 
savaites. Visos išlaidos buvo apmo
kėtos. Šiemet sausio 23, 24, 25 d.d. 
gastroliuos Otavoje. Daiva tikisi, 
kad ši baleto grupė bus kada pa
kviesta ir į Lietuvą - į Daivos sene
lių gimtąjį kraštą. To ji labai norė
tų. Linkime Daivai daug sėkmės jos 
mėgstamoje profesijoje - karjeroje.

A. a. Vitalius Kilikevičius 2002 
m. gruodžio 15 d. Vinipego prie
miestyje rastas nušautas. Jis buvo 
gimęs 1970 m. sausio 7 d. Šilutėje. 
Vinipege išgyveno tik 7 metus. Liū
desyje liko jo mama, sesuo ir dau
gelis giminių Lietuvoje. Ev. F.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

St. Pete Beach, FL, LB apylin
kėje veikianti “Saulės” lituanistinė 
mokykla, vadovaujama V. Meilu- 
vienės, gruodžio 15 d. Lietuvių klu
bo popietėje atliko kalėdinę pro
gramą. Dalyvavo apie 200 klubo 
narių ir svečių. Scenoje buvo moki
nių karpinukais papuošta Kalėdų 
eglutė ir mokytojos A. Varkalienės 
meniškai iš jūros kriauklių bei sta
tulėlių parengta Betliejaus prakar- 
tėlė. Mokiniai pagiedojo kalėdinių 
giesmių, padeklamavo eilėraščių, 
pašoko tautinių šokių. Visus pro
gramos dalyvius Kalėdų senelis ap
dovanojo dovanėlėmis, o publika 
jiems nepagailėjo plojimų. Į pro
gramą įsijungė svečias iš Lietuvos 
A. Batavičius, nuotaikingai pagro
damas bandoniją. Be mokyklos ve
dėjos V. Meiluvienės, programą 
parengė mokytojos A. Varkalienė 
ir D. Dana.

Lietuvos dukterų draugijos St. 
Petersburge, FL, kalėdinis narių 
susirinkimas įvyko gruodžio 11 d., 
sutraukęs nemažą būrį narių ir sve
čių. Jį pradėjo draugijos valdybos 
pirm. E. Jasaitienė, pakviesdama 
sukalbėti invokaciją kun. dr. M. Čy- 
vą. Atsistojimu bei susikaupimu 
buvo pagerbtos mirusios draugijos 
narės. Susirinkime dalyvavo Šv. Ka
zimiero misijos administratorius 
kun. G. Numgaudis, OFM, kuris 
palinkėjo kantrybės ir Dievo pagal
bos šalpos darbuotėje. Pirm. E. Ja
saitienė pranešė, kad į Lietuvą pa
siųsta 2,600 dol. ir 7 dėžės pataly
nės bei rankšluosčių. Vadovaujant 
R. Ditkienei, susirinkusios narės 
pagiedojo kalėdinių giesmių, N. Di- 
mienė padeklamavo 3 eilėraščius. 
Po to vyko vaišės ir loterija.

(Lietuvių žinios, 319 nr.)

Urugvajus
Kasmet Montevideo mieste 

gruodžio mėn. yra rengiama Atei
vių diena, kurioje dalyvauja Urug
vajuje gyvenančių tautybių meno 
grupės. Praėjusiais metais ši diena 
buvo švenčiama gruodžio 16 d. Flo
rencio Sanchez teatre. Ją įvadiniu 
žodžiu pradėjo Liūtų klubo pirm. 
M. Wensko. Po to vyko tautinių šo
kių pasirodymai: ukrainiečių, gudų, 
žydų, armėnų, kataloniečių, baskų, 
lietuvių, ispanų ir kt. Lietuviams at
stovavo “Ąžuolyno” ansamblis. Po 
lietuvių pasirodymo renginio vado
vė pakvietė j sceną Lietuvos garbės 
konsulę B. Žukaitę, Urugvajaus lie
tuvių kultūros draugijos pirm. St. 
Tamošiūną ir V. Cielinską. Pastara
sis buvo paskelbtas Metų ateiviu. 
M. Wensko apibūdino jo olimpi
nius nuopelnus kraštui ir įteikė gar
bės diplomą. Padėkos žodį tarė 
pats V. Cielinskas ir Lietuvos gar
bės konsule B. Žukaitė.
(Urugvajaus lietuvių bendruomenės 

Žinios, 2002 m., 49 nr.)

Lenkija
Tautinių mažumų susitikimai 

praėjusiais metais įvyko lapkričio 
15-17 d.d. Punske ir Šeinuose. Da
lyvavo įvairių tautybių 14 meno 
grupių. Per šias dienas skambėjo 
daina, muzika, sukosi šokėjų poros. 
Penktadienį, lapkričio 15, progra
mą pradėjo Punsko estradinis an
samblis “Šešupė” (vadovas D. Zim- 
nickas); Punsko Kovo 11-tosios li
cėjaus merginų choras (vad. J. 
Pavilonis). Toliau pasirodė čigonų 
grupė “Kali-Bala” (Juodi plaukai) 
nuo Krokuvos su originaliais ins
trumentais: ąsočiu, šaukštais, man
dolina. Grupės vadovė T. Mirga 
rašo eiles ir kuria muziką. Progra
mą vakare užbaigė ukrainiečių an
samblis “Harpyna” iš Olštino (vad. 
J. Ščerbiok), žiūrovus sužavėjęs 
judria muzika ir šokiais.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

6<TAT lietuvių kredito
1 /VLilX/A 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 DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 0.75%
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%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLALAPIS: www.talka.net

Šeštadienį programą pradėjo 
totorių šokių - poezijos grupė 
“Bonezak” iš Balstogės (vad. H. 
Szaludewicz). Žiūrovus ypač sudo
mino savo žavingumu viena šokėja. 
Taipgi žiūrovams patiko Punsko 
kaimo kapelos “Klumpė” atlikta 
programa. Vokiečiai pasirodė su 
savo šokėjų grupe “Trampel” ir 
muzikos ansambliu iš Olštino (va
dovai H. Piotrowska ir J. Prabucki). 
Kaip rašoma Aušros 2002 m. 21 nr., 
vokiečių mažuma Lenkijoje yra di
džiausia, tačiau prarandanti savo 
tapatybę. Tos dienos programoje 
dalyvavo choreografinis sambūris 
“Jotva”. Šoko penkios šokėjų gru- 

•pės su 80 dalyvių. Programą vėl 
užbaigė ukrainiečių šokių grupė 
“Čerenoš” iš Vengožavo (vad. V. 
Daneka).

Trečios dienos, lapkričio 17, 
pasirodyme dalyvavo choras “Dzū
kija” iš Punsko (vad. J. Pavilonis), 
vokiečių choras “Stimme der’Hei- 
mat” iš Gižicko (vad. D. Jadko); 
ukrainiečių vokalinis ansamblis iš 
Čeremchy (vad. I. Višenko). Pui
kiai skambėjo gudų choro “Vasi- 
ločki” (vad. N. Bedecka) dainos. 
Kaip svečiai pasirodė Trakų miesto 
folkloro ansamblis “Radasta” (vad. 
R. Norinkevičiūtė). Punsko susiti
kimus papildė sekmadienio koncer
tas Seinuose. Programą atliko vo
kiečiai iš Olštino, ukrainiečiai iš 
Vengožavo ir lietuvių choras iš 
Šiaulių.

Šventėje dalyvavo Palenkės 
vaivadijos atstovas, Seinų apskr. 
viršininkas M. Into, Lenkijos seimo 
atstovas J. Laskowski, Punsko vals
čiaus viršaitis V. Liškauskas. Šiuos 
kultūrinius renginius parėmė Len
kijos kultūros ministerija, Stepono 
Batoro fondas, maršalkos įstaiga 
Balstogėje, Seinų apskrities ir 
Punsko valsčiaus įstaigos. Šventę 
filmavo Krokuvos ir Balstogės tele
vizija, stebėjo laikraščių Gazeta 
Wspolczesna ir Kurier poranny 
žurnalistai.

Australija
Neeilinis ALB Sidnio apylin

kės susirinkimas įvyko gruodžio 8 
d. Lietuvių klubo patalpose. Jam 
pirmininkavo valdybos pirm. dr. R. 
Zakarevičius, sekretoriavo V. Ba
kaitis. Susirinkimas buvo sušauktas 
dėl apylinkės įjungimo (užregistra
vimo) New South Wales valstijos 
Department of Fair Trading įstaigo
je. Dr. R. Zakarevičius paaiškino 
susirinkimo dalyviams, kodėl reikia 
tokio įjungimo (inkorporavimo), o 
V. Bakaitis pranešė apie įjungimo 
eigą. Po pranešimų iškelta įvairių 
klausimų, paprašyta platesnių pa
aiškinimų. Toks klausimas buvo 
svarstomas ir anksčiau. Bet šį kartą 
balsavimu pritarta valdybos paruoš
tiems siūlymams ir priimtos val
džios reikalaujamos penkios rezo
liucijos. Anglų kalba apylinkė va
dinsis - “Australian Lithuanian 
Community - Sidney, Inc.” ir apims 
visus šioje valstijoje gyvenančius 
lietuvius, nes kitose vietovėse LB 
apylinkių nėra. Inkorporuota apy
linkė perims apylinkės turtą, laiky
sis tų pačių tikslų. Nariais galės bū
ti lietuvių kilmės asmenys ir asme
nys susiję su lietuvių kilmės asme
nimis. Kiekvienas bendruomenės 
narys turės užpildyti paprastą anke
tą. Metinis nario mokestis - 5 dol.

Šioje valstijoje dėl sausrų vyko 
dideli gaisrai. Gruodžio 4-5 d.d. jie 
pasiekė Sidnio šiaurės vakarų, 
šiaurės ir pietinius priemiesčius. 
Sudegė keliasdešimt pastatų. Gais
rus gesinti padėjo specialūs ma
lūnsparniai.

(Mūsų pastogė, 2002 m. 50 nr.)
J. And r.

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.10%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

http://www.vrm.lt
http://www.tzib.com
pathcom.com
mailto:angie@angiesaivaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://ca.geocities.com/edmonontlt/
http://www.talka.net


Sudarge gražiai tvarkomos evangelikų liuteronų kapinės Nuotr. J.V. laniušausko

“Nedarykite iš manęs
REDA ULINSKAITĖ
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Spiritizmas - fantazija ar tikrovė?

- Nesinori eiti j namus, tė
vai klausia, ne kaip aš jaučiuosi, 
o kiek gavau, - atvirauja dvylik
tokas Darius.

-Tėvai man prikaišioja, kad 
aš jiems brangiai kainuoju. Jie 
leidžia pinigus ir tikisi mano pa
žymių knygelėje matyti ne de
vintukus, bet dešimtukus, - 
skundžiasi Modesta.

- Tėvai net per šeštadienio 
pietus aimanuoja, kaip man bus 
sunku įstoti į aukštąją, - pyksta 
Rūta.

Perskaitę šias eilutes abitu
rientų tėvai pagalvos, kad vaikai 
tiesiog nepagalvoja apie ateitį. 
O medikai pataria išgirsti vaikus 
ir skambina pavojaus varpais. 
Mokyklose daugėja įtampą pati
riančių vaikų. Pasak jų, pagrin
dinės įtampos priežastys: neto
bula švietimo sistema ir tėvų ne
noras suprasti vaikus.

Įtampa - vaikų palydovas
Visuomenės sveikatos cent

ro medikės Dalios Miniauskie- 
nės teigimu, centro darbuotojai, 
skaitydami paskaitas vaikams 
apie įtampos poveikį organiz
mui, susidaro įspūdį, jog Lietu
vos bendrojo lavinimo mokyklo
se besimokantys moksleiviai ga
na dažnai patiria įtampą. Ypač 
tai būdinga abiturientams.

Pasak gydytojos, nors išsa
mių tyrimų dėl ko ir ar dažnai 
vaikai patiria įtampą Lietuvoje 
nėra, tačiau medikai, bendrau
dami ir skaitydami paskaitas, su 
vyresniųjų klasių moksleiviais, 
gali drąsiai teigti, jog įtampa - 
dažnas vaikų palydovas.

- Nustebau išgirdusi, kai 
vienas abiturientas man pasakė: 
“O kad galėčiau, taip su savo 
mama, pasikalbėti, kaip kalbuo
si su jumis”. Daugelis mokslei
vių pasakoja, kad su tėvais jiems 
nėra apie ką kalbėti. - “Tėvai 
sugeba tik iš mūsų reikalauti ir 
šaukti”, “Mokytojai spaudžia, 
tėvai spaudžia - ką mums dary
ti”, - atkartoja moksleivių žo
džius medikė. D. Miniauskienės 
teigimu, šie moksleivių žodžiai 
nėra tušti ar išgalvoti. Juk daž-

A.a. KAZYS BRIDŽIUS, 
gimęs 1908 m. sausio 15 d. Šuns
kuose, Marijampolės apskr., miręs 
1982 m. gruodžio 3 d. Toronte, 
Ont. Velionis mokėsi Marijampo
lės ir Šiaulių gimnazijose, stu
dijavo Kaune, reiškėsi žurnalisti
koje, vertė j lietuvių kalbą grožinę 
rusų literatūrą. 1931 m. Alfredo 
Bangos slapyvardžiu išleido savo 
eilėraščių rinkinį “Gyvenimo kryž- 
kely”. Į Vokietiją pasitraukė 1940 
m. Hanau 1)1* stovykloje leido in
formacinį radijo biuletenį. Atvykęs 
į Kanadą, dirbo aukso kasyklose, 
1966 m. persikėlė į Torontą. Mirė 
vienišus ir ligotas 1982 m. Buvo pa
laidotas lietuvių kapinėse. Po metų 
sūnus Manfredas tėvo pelenus parsi
vežė į Lietuvą ir palaidojo Šiauliuo
se. Palaikus perkeliant už rūpestį ir 
pagalbą artimieji nuoširdžiai dė
kingi velionius draugui Vincui Pau- 
lioniui, gyvenančiam Toronte. 

nai vaiko noras pasiguosti dėl 
artėjančių egzaminų ar nesėk
mingos dienos baigiasi pagal 
įprastą scenarijų.

- Mama skuba paruošti va
karienę, tėtis užsiėmęs laikraš
čių skaitymų. Ir į virtuvę atėjusį 
vaiką niekas nekreipia dėmesio. 
Šiam paprašius pasikalbėti, ma
ma liepia palūkėti, kol ji nu
dirbs visus darbus. Tada ir pra
leidžiamas šis svarbus momen
tas. Vaikas taip atstumiamas 
keletą kartų tikrai nebeprašys 
tėvų pagalbos. Tuomet patari
mų ar nusiraminimo jis ieško 
pas draugus. O draugų patari
mai dažniausiai nebūna geri. 
Atlikti tyrimai rodo, jog labai 
dažnai nusiraminimą dėl nesėk
mių moksle ar nesutarimų su tė
vais, moksleiviai randa alkoho
lyje, narkotikuose, - šnekėjo D. 
Miniauskienė.

Didžiausiu įtampu patiriamu 
šeimoje

Medikės teigimu, bendrau
jant su moksleiviais susidaro 
įspūdis, kad dažniausiai vaikai 
patiria įtampą ne mokykloje, 
bet šeimoje. - “Kiekvieną dieną 
girdžiu priekaištus, kontrolę ir 
spaudimą”, - cituoja moksleivių 
mintis medikė. Anot jos, šiuose 
žodžiuose yra nemažai tiesos.

- Visi tėvai turi vieną tiksią, 
kad jų vaikas gerai mokytųsi, 
puikiai išlaikytų egzaminus ir 
studijuotų universitete. Žinoma, 
kuri mama nesvajoja apie gerą 
vaiko ateitį. Tačiau reikia atsi
žvelgti į vaiko gabumus ir svei
katą. Deja, tėvai dažnai apie tai 
užmiršta. Mūsų susitikimų metu 
moksleiviai drąsiai pasakoja, 
kad tėvai morališkai juos terori
zuoja. - “Aš tave leidžiu moky
tis į gimnaziją, duodu tau dau
giau pinigų pietums, samdau 
gerus korepetitorius. O tu mo
kaisi tik aštuonetais”. Vaikams 
kasdien kalama į galvą, kad jų 
pagrindinis tikslas yra gerai mo
kytis. Buvo tokių moksleivių, 
kurie prisipažino, jog gavę blo
gą pažymį bijo eiti namo, nes ži
no, kad sulauks daug priekaištų 
ir barnių šeimoje, - mintimis 
dalijosi D. Miniauskienė.

Specialistė teigė nustebusi, 
kai paklausė, kiek laiko jie ski
ria pramogoms ir draugams. 
Gydytoja sulaukusi atsakymo, 
jog diskotekoms ir pasivaikščio
jimams nėra laiko. - Ir tėvai, ir 
moksleiviai turėtų žinoti, jog sė
dėjimas prie knygų iki išnaktų 
neduos teigiamų rezultatų. Kai 
moksleiviams aiškinau, kad rei
kia atrasti laiko ir pramogoms, 
daugelis jų sakė tuomet nebesu- 
spėsiantys laiku paruošti pamo
kų ar ruoštis egzaminams. Prob
lema yra ir mūsų švietimo siste
moje, nes ir vaikai, ir mokytojai 
apkrauti nelengvais mokymo 
planais. Gydytoja D. Miniaus
kienė teigia, kad nuolatos jau
čiantis įtampą jaunas žmogus 
gali sulaukti rimtų padarinių 
savo sveikatai.

- Skrandžio skausmai, padi
dėjęs rūgštingumas, nemiga - 
visi šie sveikatos sutrikimai gali 
išprovokuoti sunkias ligas. To
dėl būtina rasti laiko ne tik kny
goms skaityti, bet ir sportuoti ar 
nueiti į diskoteką.

Mokytojai - sistemos įkaitai
Juventos vidurinės mokyk

los direktorius V. Girčius tvirti
na, kad ir pedagogai, tėvai yra 
įkaitų vaidmenyje.

- Galima teigti, kad vaikai 
yra savotiškai priversti daug 
mokytis. Jie puikiai žino, jei per 
atostogas ir savaitgaliais jie ne
simokys istorijos, į valstybinį is
torijos egzaminą gali ir neiti.

Einšteino”
Mokytojai taip pat suinteresuoti 
išmokyti moksleivius. Tačiau, 
kaip elgtis pedagogui, kada vai
kai per komercinį radiją išgirs
ta, jog atostogų metu jie nepri
valo mokytis. O užduočių davu
sį pedagogą galima paskųsti 
Švietimo ir mokslo ministerijai. 
Dabar per pertraukas vaikai 
šnibždasi: “Nesimokysime, juk 
nėra privaloma, paskųsime”. 
Kaip reikia jaustis pedagogui? 
Kada per radiją kone tiesiogiai 
pasakoma, kad vaikai nesimo
kykite. Reikėtų pastebėti, jog 
ugdymo planuose nėra žodžio 
neprivaloma, bet yra žodis nere
komenduojama. Kai vaikai neiš
laikys egzaminų, bus kalti mo
kytojai. Tad mes visi esame 
švietimo sistemos įkaitai. Ir nie
ko negalime padaryti. Juk vals
tybinių egzaminų užduotis pa
teikia ne mokykla, o ministerija, 
- problemą aiškino direktorius.

Socialinė pedagogė Rasa 
Karžinauskienė teigia, kad vai
kai labai dažnai ateina išsikal
bėti ir pasiguosti. - Vaikai, turi 
labai daug problemų. Pykstasi 
su tėvais, nepritampa prie ko
lektyvo ir, žinoma, nesiseka 
mokslai. Tačiau nereikia teigti, 
kad mokytojai be gailesčio 
spaudžia vaikus mokytis. Jie tik 
dirba savo darbą. Juk vaikus rei
kia paruošti egzaminams. Tiesa, 
nereikia slėpti vyresniųjų klasių 
moksleiviai yra labai užimti. Ta
čiau mes nieko negalime pada
ryti - juk dirbame pagal pateik
tas programas. O padidėjęs vai
kų nervingumas prieš egzami
nus yra natūralus dalykas. Juk ir 
mokytojai išgyvena dėl savo 
auklėtinių, - samprotavo R. 
Karžinauskienė.

- Mokausi neblogai, bet tė
vai tarsi susitarę iš manęs nori 
padaryti Einšteiną. Jei galėtų, 
jie priverstų mane mokytis visas 
24 valandas. Labai dažnai išgirs
tu priekaištus: “Mes tau samdo
me anglų kalbos korepetitorių. 
O tu nesugebi gero pažymio 
gauti. Kada mums atsipirks tavo 
mokslai? Ar tu žinai kiek visa 
tai kainuoja?” Neįsivaizduojate, 
kaip skaudu girdėti tokius žo
džius iš tėvų. Tad turiu tik vieną 
norą, kuo greičiau baigti moks
lus ir išvažiuoti iš tėvų namų. O 
dar mokytojai prideda: “Nesi
mokote, padarysite gėdą mūsij 
mokyklai”, - šnekėjo mergina.

Jos draugė Rūta pasakojo, 
kad visi tėvai tarsi apsėsti egza
minų manijos.

- Jie aimanuoja, kokie dide
li konkursai į universitetus ir 
kas bus, jei ten nepapulsi. Tarsi 
jie ruošiasi studijuoti. Pasižiūrė
ję Panoramos siužetą apie kon
kursus į aukštąsias, pradeda 
pranašauti blogą ateitį. Kitaip 
tariant jie nusprendžia, jog mū
sų ateitis bus kažkur prie kon
teinerio.

Tokie jų postringavimai labai 
nervuoja. Kaip jaustis, jei net per 
šeštadienio pietus kalbama apie 
mano ketinimus studijuoti ir 
aikščiojama, kas bus, jei aš 
neįstosiu, - piktinosi Rūta.

JAV-bių sostinėje Vašingtone, Baltųjų rūmų 9-tame kambaryje spiri
tizmo seansuose buvo kviečiama nušautojo prezidento Linkolno dvasia

KUN. DR. BUGENIUS 
GERULIS

Amžių slinktyje daugiau ar 
mažiau žmoniją slegia mįslė: ar 
tikrai egzistuoja mirusiųjų pa
saulis?

Žmonijos įvairių šalių tau
tosakos, įskaitant ir lietuvių, 
daug šneka apie žmogaus sielą, 
dvasią, vėlę, kauką, šmėklą, vai
duoklį. Ar šios šnekos turi ko 
nors bendro su realybe? Gal tai 
tik žmonių prietaringa fanta
zija?

Spiritizmas sako galįs palai
kyti ryšį su mirusiųjų žmonių 
dvasiomis. Ar tai tikras dalykas? 
Gal tai tėra tik apgaulingų šar
latanų verslas, išnaudojantis 
lengvapėdžių smalsumą?!

Ką apie spiritizmą mums 
sako Dievo Žodis - Šv. Raštas?

Kodėl Bažnyčia spiritizmą 
draudžia?

Kas yra tas slaptingasis 
spiritizmas?!

Spiritualizmas - tai dvasinės 
tikrovės pripažinimas. Viena jo 
šaka yra okultizmas, kita šaka - 
spiritizmas. Jis šakojasi į nekro- 
mantiją-žyniavimą su vėlių pa
galba; į poltergeistą - dvasių ap
sireiškimą garsais, daiktų judini
mu, jų mėtymu; į levitaciją - 
daiktų arba kūnų išsilaisvinimą 
iš gravitacijos.

Spiritizmas - tai doktrina, 
kuri skelbia:

a. po žmogaus fizinio kūno 
mirties - jo siela, dvasia išlieka 
gyva ir yra pilnai sąmoninga;

b. toji dvasia, kviečiama ar
ba nekviečiama, gali žmonėms 
apsireikšti;

c. spiritizmo seansais įma
noma su tomis dvasiomis palai
kyti informatyvų ryšį, gauti iš jų 
gydymo patarimų, perspėjimų.

Senajame Testamente Sa
liamonas prasitarė: “Mirusieji 
nieko nežino”, lyg miega be są
monės (Mok 9,5).

Naujasis Testamentas yra 
kitokios nuomonės: mirusiųjų 
dvasia yra pilnai sąmoninga ir 
žino daugiau už gyvuosius (Mk 
9,4; Lk 9,30 ir 16,19-31).

Yra manoma, kad Dievas 
mirusiųjų žmonių dvasioms su
teikia didesnį pažinimą ar netgi 
visažinystę (1 Kor 13,12), todėl, 
siekiant informacijų, esą verta 
su jomis bendrauti.

Manoma, kad spiritizmas 
patarnauja žmonijai dvejopai: 
pirma - palaikydamas ryšį su 
dvasiomis, turtindamas vertin
gomis žiniomis; antra - spiritiz
mas, išpažindamas animizmą, 
liudija sielų nemirtingumą, ko 
suvokti negali dialektinis mate
rializmas su komunistiniu ate
izmu.

Įdomus kuriozas: Bažnyčia 
draudžia spiritizmą, nors šis ga
lėtų materialistams ateistams 
atidaryti akis sielos nemirtingu
mui įžvelgti.

Paradoksas: dvi didžiosios 
priešingybės - Bažnyčia ir ateiz
mas - sutaria bent dėl vieno 
punkto: abu smerkia spiritizmą!

Tarpininko - mediumo 
vaidmuo

Atrodo, kad su mirusiųjų 
dvasiomis bendrauti gali kiek
vienas žmogus. Šiame bendra
vime daugiau patyrę asmenys 
yra vadinami tarpininkais - me
diumais arba šamanais. Tais 
tarpininkais dažniausiai būna 
moterys, bet yra pagarsėjusių ir 
vyru, pvz. škotas Daniel Doug
las Home (1833-1886).

Kai kas mano, jog Šv. Rašto 
pranašai ir net Jėzus (Mk 9,2-4) 
buvo mediumai. Su šia mintimi 
sutikti negalime, nes seanso me
tu mediumai savo sąmonę lyg 
užsklendžia ir pasiduoda atvy
kusios dvasios kontrolei, o pra
našai niekada neatsipalaiduoja 
nuo sąmonės (1 Kor 14,32). Be 
to, mediumai mėgsta darbuotis 
tamsoje, o Jėzus švietė kaip sau
lė, kai kalbėjosi su Mozės ir 
Elijo dvasiomis (Mt 17,3).

Prasidedant spiritizmo sean
sui, tarpininkas-mediumas susi
kaupia, pereina į “transą”, pasi
duodamas iškviestos dvasios va
dovybei, tampa jos įrankiu. 

Šiam tikslui dvasia kartais var
toja mediumo lūpas žodžiams 
tarti, arba jo ranką žodžiams 
rašyti. Kartais dvasia beldžia pa
gal sutartą kodą, stumdo lėkštę 
po alfabetą, kilnoja stalą, mėto 
daiktus. Kartais dvasios balsas 
girdimas tiesiogiai, be tarpinin
ko. Kartais dvasia apsireiškia 
matomu pavidalu. Dažnai dva
sios garsai leidžiasi rekorduo- 
jami, arba jos pavidalas nufoto
grafuojamas. Esą net svorio 
svarstyklės reaguoja dvasiai ap
sireiškus.

Pasaulio mokslininkai yra 
priėję išvadą: yra faktas, kad 
egzistuoja dvasinio pasaulio ap
raiškos, tačiau moksliškai jų iš
aiškinti neįmanoma. Ši dvasinė, 
metafizinė tikrovė nepriklauso, 
lyg kokia medžiaga, apčiuopia
mų mokslų sferoms. Dvasia ne
siduoda tyrinėjama laboratori
jose.

Nepaisydami šių sunkeny
bių, spiritizmu domisi pseudo ir 
parapsichologijos. Pvz. JAV-se 
spiritizmą tyrinėja “The Society 
of Psychic Research”, o spiritis
tų centras Amerikoje yra Lily
dale mieste, Niujorko valstijoje.
Spiritizmas - burtai? Kultas? 

Ryšio priemonė?
Žmonija, nepaisant religijų 

ar kultūrų skirtumo, praktikuo
ja spiritizmą arba okultizmą. 
Graikuose spiritizmo terminas 
yra giminingas jų žodžiui phar- 
ma-kei’a, kuris rieškia: vaistai- 
nuodai-burtai.

Dažnai į spiritizmą žvelgia
ma kaip į burtus, panašiai kaip į 
chiromantiją - būrimą iš rankos 
delno linijų, arba kaip į astrolo
giją - būrimą iš horoskopinių 
zodiako ženklų.

Kartais į spiritizmą žvelgia
ma kaip į kažkokią religiją, arba 
kultą. Tikrumoje tai nei religija, 
nei kultas, o tik įvairių tikėjimų 
žmonių priemonė ryšiui su mi
rusiais.

Tiesa, ši priemonė kartais 
vienur ar kitur, tiek senovėje, 
tiek ir šiandieną, pvz. Azijoje, 
Afrikoje, Amerikoje ir net mū
sų monoteizme nuslysta į “mi
rusiųjų kultą”, kitaip tariant, į 
“dvasių arba vėlių kultą”: miru
siųjų sieloms atnešama maisto 
(5 Moz 26,14), jų labui atna
šaujamos aukos (Ps 106,28), už
prašomos už jas maldos. Vienur 
imama garbinti mirusieji pro
tėviai, kitur - šventieji (Apd 
10,25-26).

Spiritizmas istorijos kelyje
Žmonijos istorija ir Šv. Raš

tas liudija, kad spiritizmas egzis
tuoja nuo žiliausios senovės 
įvairiose pasaulio šalyse.

Babiloniečių, filistiečių, egip
tiečių senos religijos buvo per
sunktos spiritizmu (Iz 19,3; Iš 
7,11; 1 Sam 6,2; Dan 2,2). Nuo 
jų neatsiliko ir žydai, nors ofi
cialiai ten spiritizmas buvo už
draustas (1 Sam 28,3-25; 2 Kar 
21,6; 1 Už 10,13; 2 Už 33,6; Ps 
106,28).

Spiritizmu domėjosi ir grai
kai bei romėnai (Iš 7,11-22; 
Kun 19,31; Iz 47,9, 12-13; Gal 
5,20; Apr 9,21; 18,23).

Spiritistinių vėlių kulto pėd
sakų nemažai užtinkame ir lie
tuvių tautosakoje. Jų randame 
ir Ad. Mickevičiaus Vėlėse. Esą 
Lietuvos-Lenkijos valdovas Žy
gimantas Augusias (1520-1572) 
kelis kartus buvo išsikvietęs sa
vo mirusios žmonos Barboros 
Radvilaitės dvasią. Net ir Jėzus 
Kristus rado reikalo susitikti su 
seniai mirusiais pranašais - Mo
ze ir Eliju (Lk 9,30).

Audrius Bcinorius 1991 m. 
žurnale Mokslas ir gyvenimas nr. 
2, 29-30 psl. gvildena aktualią 
temą. Turėdamas mintyje spiri
tizmą, jis kelia svarbų klausimą: 
“Ar verta eiti pro užpakalines 
duris?” Skaitant jo įdomų 
straipsnį, susidaro vaizdas, kad 
autorius yra plačiai susipažinęs 
su žmonijos patirtimi spiritizmo 
srityje. Tačiau, augdamas Sovie- 
tijoje, neturėjo galimybės giliau 
pažinti monoteizmo, stokojo ar
timesnio ryšio su Šv. Raštu, 
nors Mozė jam yra girdėtas. To
dėl nenuostabu, kad jis skaityto
jams, norintiems pažinti tiesą 
rekomenduoja antraeilius ir tre
čiaeilius mokytojus, randamus 
senoje Indijoje, Jėzų Kristų jis 
palieka užmirštą.

A. Bcinorius savo straipsnį 
baigia sveika išvada: eiti pro už
pakalines duris yra laiko gai
šinimas, o neradęs pasaulyje ge
resnio mokytojo, jis rekomen
duoja mums sekti Indijos didijį 

(Nukelta j 6-tą psl.)
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Nauja Sibiro lietuvaičių maldaknygės “Marįja, gelbėki mus” laida ir 
lankstinukas apie jos autorę Adelę Dirsytę

Sibiro maldaknygės nauja laida
Lietuvos jaunimo auklėtoja 

ir mokytoja Adelė Dirsytė 1946 
metais buvo suimta ir ištremta į 
Sibirą už dalyvavimą “kontrre
voliucinėje ateitininkų veiklo
je”. Su kitomis ištremtomis lie
tuvaitėmis ji buvo keliama iš 
vienos vietos į kitą ir verčiama 
dirbti sunkius darbus. Tiek žo
džiu, tiek savo pavyzdžiu ji stip
rino savo draugių dvasią ir mo
ralę. Jos pačios ranka parašyta 
maldaknygė “Marija, gelbėki 
mus” pro Geležinę uždangą pa
siekė Vakarus ir, išversta į dau
gelį kalbų, buvo išspausdinta 
įvairiuose pasaulio kraštuose - 
net kinų ir korėjiečių kalbomis. 
Žiauriai kankinama, Adelė mi
rė 1955 metais. Neseniai buvo 
pradėta jos beatifikacijos byla.

2003 m. vasario 16 d. su
kanka 50 metų nuo šios malda
knygės parašymo. Tos sukakties 
proga Šiaurės Amerikos ateiti
ninkai išleido jos naują laidą su 
perfotografuotomis pačios au
torės ranka parašytomis maldo
mis ir šalia ryškiu raidynu iš
spausdintu tekstu - iš viso 256

Sudargo evangelikų liuteronų šventovė, pervežta iš Vokietįjos 1996 m. 
ir 1997 metais pastatyta ant Sudargo kalvos, pačiame Sudargo 
miestelio centre Nuotr. J.V. Tamušausko

Ištuštinus šampano taures
AURELIJA M. 

BALASAITIENĖ

Kasmet, baigiantis metams, 
mūsų dauguma naujų metų iš
vakarėse linksmai ir net iškil
mingai pasitinka ateinančius 
metus, pakelia šampano taures, 
palinki vieni kitiems laimės ir 
sėkmės ateinančiais metais.

Tačiau nepaisant ta proga 
sukeltos džiaugsmingos nuotai
kos, taip pat reikia rimtai per
svarstyti ateinančių dienų užda
vinius, viltis ir įsipareigojimus. 
Ne paslaptis, kad užsienio lietu
viai išsaugojo savo lietuviškas 
tradicijas, stengiasi jas perduoti 
priaugančioms kartoms ir guo
džiasi viltimi, kad tolimoje tėvy
nėje gyvenimas ir toliau riedės 
sėkminga ir ramia vaga. Visus 
labai nudžiugino faktas, kad 
Lietuva jau priimta į NATO, 
užtikrinančią jos saugumą nuo 
grobuoniškų ir nedraugiškų kai
mynų, kurie per ištisus šimtme
čius veržėsi į Lietuvos teritoriją, 
nes ji Rusijai yra vieninteliai 
vartai j Vakarus. O ir Vokietijai

AtA
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mirus,
jos vyrui VILIUI, jų šeimai ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 

kartu liūdime visi draugai-
D. V. Mažeikos
J. Giedraitienė
E. Lapas

ADELĖ DIRSYTĖ

puslapiai. Viršelis - panašus į 
originalą, su originale kukliai 
išsiuvinėtos juostos fotografija. 
Trumpą įvadą parašė arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius.

Šiaurės Amerikos ateitinin
kų taryba išspausdintų malda
knygių didesnę dalį padovanojo 
ateitininkams platinti Lietuvo
je, dalį atvežė į JAV; jų galėtų 
perduoti ir Kanados ateitinin
kams platinti šiame krašte. Inf.

ji visada buvo derlingos žemės 
plotas. Tiek caro, tiek sovietinės 
valdžios to siekė, kankindamos 
Lietuvos gyventojus, teroro me
todais dedamos pastangas pa
naikinti Lietuvos seną kalbą ir 
kultūrą. Tačiau jų pastangos ne
pavyko, nes Lietuva ir vėl atga
vo nepriklausomybę ir stengiasi 
savo gyvenimą tvarkyti demok
ratiškais principais.

Užsienio lietuviai palaiko 
labai artimus ryšius su Lietuva, 
ją remia ir materialiai ir mora
liai. Pavieniai asmenys švenčių 
proga savo giminaičiams siunčia 
dovanas, o organizacijos renka 
lėšas Lietuvos našlaičiams ir li
goniams. Užsienio lietuviškoji 
spauda atidžiai seka Lietuvos 
gyvenimo įvykius ir palaiko pa
triotinius jausmus.

Dabar laikas palinkėti vi
siems užsienio lietuviams ir to
liau gyventi patriotine dvasia, 
priaugančioms kartoms perduo
ti meilės ir ištikimybės jausmus 
jų tėvų žemei, o privačiame gy
venime visokeriopos sėkmės, 
sveikatos ir džiaugsmo.

V. Sabas
T. A. Žabartavičiai
E. J. Vodopalai
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Kylanti operos dainininkė
Solistė Jūratė Mikalauskaitė, sėkmingai debiutavusi 

Valstybiniame operos ir baleto teatre

Spiritizmas - fantazija ar tikrovė?

Jau vaikystėje Jūratė pasi
rinko gyvenimo tikslą - dainuoti 
teatre. Ir stengėsi daryti viską, 
kad jį pasiektų. Iš pradžių Kau
no J. Gruodžio konservatorijo
je, po to Lietuvos muzikos aka
demijos Kauno fakultetuose ji 
studijavo dainavimą.

Busimosios operos daini
ninkės pirmas vaidmuo - preri
jų gražuolė Rozmary, čekų kil
mės amerikiečių kompoz. R. 
Frimlio operetėje, Klaipėdos 
muzikiniame teatre, buvo dide
lis laimėjimas; žiūrovai prem
jeroje atsistoję plojo nuošir
diems ir betarpiškiems pagrin
dinių vaidmenų atlikėjams - J. 
Mikalauskaitei ir lyriniam ba
ritonui M. Gyliui (kaubojus 
Džimis), spektaklio artistams ir 
talentingai spektaklį režisavu
siam rež. Ulei Vilimaa (estui).

Po šio sėkmingo debiuto 
profesionalioje scenoje, žiūro
vus pakerėjusios Rozmary rolės, 
paakino naujų spektaklių staty
tojus uostamiesčio muzikinio 
teatro scenoje patikėti jaunai 
menininkei pagrindinius vaid
menis. Netrukus ji sukūrė Ro- 
ziną - kompoz. D. Rosinio Se
vilijos Kirpėjas.

Sol. J. Mikalauskaitė ypač 
sėkmingai pasirodė kompoz. J. 
Strauso operoje Čigonų baronas 
Valstybiniame operos ir baleto 
teatre Vilniuje.

“Gražaus balso tembro me
nininkė”, “Tokių balsų, kaip Jū
ratės, reta” - tokių komplimen
tų pažėrė vilniečiai melomanai 
debiutantei. Ypač buvo malonu

Operos solistė 
JŪRATĖ MIKALAUSKAITĖ

Didžiausioje Lietuvoje knygoje 
- išeivijos lietuvių darbai

“Dailiųjų menų
Neseniai Vilniuje istorikas 

Algimantas Liekis Lietuvių tau
tos mokslo knygų serijoje išlei
do didžiausią Lietuvoje knygą - 
Dailiųjų menų klubas. Metraštis, 
skirtą JAV lietuvių rašytojų, 
muzikų, architektų, mokslinin
kų ir kitų kūrėjų Kalifornijoje 
beveik 50 metų kūrybos ir gy
venimo veiklai nušviesti. Tai do
kumentinė knyga, atspindinti 
poetų, rašytojų B. Brazdžionio, 
J. Tininio, Alės Rūtos, moksli
ninkų M. Biržiškos, M. Gimbu
tienės, A. Gustaičio ir daugelio 
kitų - DMK narių veiklą ir gy
venimą, kūrybinius ieškojimus, 
diskusijas, vykusias Los Angeles 
nuo 1956 m. veikusiame Dailių- 

Prisimenant šeimų stovyklą “Kretingos” stovyklavietėje netoli Toronto.
Stovyklavo: Steer, Repečkų, Aleknevičių ir Slapšių šeimos

Nuotr. V. L. Zubrickų

šiuos žodžius klausyti daini
ninkės vokalo patarėjai - peda
gogei M. R. Skurvidienei ir 
spektaklio dirigentui prof. V. 
Viržoniui, daug padėjusiems 
jaunai menininkei kurti ir tobu
linti sudėtingą vaidmenį, taip 
pat prisidėjusiems, kad J. Mika
lauskaitės talentas atsiskleistų 
daugeliu spalvų.

Sprendžiant iš žiūrovų sim
patijų, artistės debiutas pagrin
dinio šalies muzikinio teatro 
scenoje pavyko. Po spektaklio 
gėlės ir kolegų bei žiūrovų svei
kinimai tarsi nubraukė visus rū
pesčius ir negandas. Juk vaidinti 
sudėtingą linksmos ir nuotaikin
gos čigonaitės Safi vaidmenį, 
solistė atskubėjo patyrusi ne
gandą - nesulaukęs tikro duk
ters triumfo Vilniaus scenoje, 
57 metų amžiaus Kaune mirė 
dainininkės tėvelis, daug padė
jęs ir rėmęs mylimą dukrą. 
Jūratė jau nuo 3-jų metukų sva
jojo apie sceną, pasilipusi ant 
kėdės, dideliam tėvelių džiaugs
mui, mėgdavusi svečiams dai
nuoti vaikiškas daineles.

Dar viena jaunos daininin
kės aistra - dainuoti barokinę 
muziką. Artistei svarbi ne tik 
teatro scena, bet ir kamerinė 
muzika. Su vargonininke E. 
Pazauc ir Klaipėdos ansambliu 
“Ventus Mari” ji atlieka Bacho, 
Hendelio, Šuberto arijas iš kan
tatų ir oratorijų. Į savo solines 
programas ji taip pat įtraukia 
lietuvių liaudies dainas ir rusų 
romansus, o taip pat arijas ne 
tik iš dainuotų spektaklių, bet ir 
iš tų scenos veikalų, kurių nėra 
dainavusi - V. Belinio Normos, 
Mocarto Don Žuanas, Ste
buklingoji fleita ir kt. Meninin
kės kelyje buvo nemaža sun
kumų, tačiau valia ir tikslas to
bulinti save leidžia tikėti, kad 
žiūrovai dar ne kartą ateityje 
gėrėsis dainininkės-aktorės ta
lento branda. “Šiandien laimin
giausia diena mano gyvenime - 
po spektaklio šluostydama pra
kaitą šypsojosi dainininkė. - 
Niekada net svajonėse negalė
jau patikėti, kad atsidursiu sce
noje šalia tokių pripažintų sce
nos meistrų. Dar man reikia 
daug dirbti ir tobulėti, kad pa
teisinčiau man parodytą pasiti
kėjimą”.

Renata Arlauskaitė

klubas. Metraštis”
jų menų klube. Dokumentus 
buvo sukaupęs Klubo metrašti
ninkas rašytojas Algirdas Gus
taitis. Jo lėšomis šis neįkainoja
mos vertės lietuvių tautos kultū
rai veikalas ir išleistas.

Knygos svoris - 5 kilogra
mai, beveik 1500 puslapių 25x30 
cm dydžio. Tai rekordinė knyga 
Lietuvos leidybos istorijoje. Ja 
susižavėjimą išreiškė ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus ir 
perdavė nuoširdžiau: ius sveiki
nimus metraštininku. Algirdui 
Gustaičiui bei visiem; kitiems 
tautiečiams, savo darbais ir 
mintimis gyvenančiais nepri
klausomos Lietuvos g; rbei ir 
labui. Inf.

Kalėdų senelis su Toronto Maironio mokyklos VIII skyriaus mokiniais ir jų mokytoja Jolanta Stasiulevičiene
Nuotr. A. Šimonėlienės

Toronto Maironio mokyklos mokinių Kalėdų eglutės iškilmėje: mokiniai, tėvai ir svečiai - KLB pirm. R.
Žilinskienė, “Paramos” valdybos pirm. A. Šileika Nuotr. A. Šimonėlienės

Moters įvaizdis poezijoje
Poetės Juditos Vaičiūnaitės lyrikoje iškyla moteris kaip madona 

- pagrindine savo paskirtimi
DALIA DUOBAITĖ

2001 pasirodė nuostabi mū
sų žymiosios literatūrologės V. 
Daujotytės knyga, kurios rašy
mą ir išleidimą parėmė Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo pro
grama ir Lietuvos valstybinis 
mokslo ir studijų fondas. Tokios 
knygos mūsų literatūroje dar 
nėra buvę - tai tarsi moterų pa
rašytos literatūros istorijos pa
matai. Vadinasi knyga Parašyta 
moterų. Šioje knygoje V. Daujo
tytė poetę Juditą Vaičiūnaitę 
taip apibūdina: “J. Vaičiūnaitės 
moteriškumas - prigimtinis, na
tūralus, labiau slepiamas, negu 
rodomas, tolimas bet kuriai 
ideologijai, neišskiriant nė pro
graminio feminizmo. Tai mylin
tis, bet dramatiškas moterišku
mas, labiau žeidžiantis ir sužei- 
džiantis, negu glostantis”.

S. Keturakis teigia, kad ofi
cialiai niveliuojančiai sovietinei 
kultūrai opozicinis J. Vaičiūnai
tės poetinis pasaulis buvęs itin 
avangardiškas dar ir ta prasme, 
kad buvo pagrįstas moters pa
tirtimi (Literatūra, 2001.43).

O kuo kitu jis tegalėjo būti 
pagrįstas? Reikalas toks, kad 
sovietinėje kultūroje buvo ofi
cialiai propaguojamas vyro ir 
moters lygiateisiškumas... iš es
mės sunaikinant moteriškumą. 
Todėl sava, autentiška moteriš
ka patirtim grįsto poetinio pa
saulio kūrimas, ieškant būdų 
rasti universalius paaiškinimus 
ir atjautą dėl istorijoje žmogaus 
patiriamo skausmo ir neteisy
bės, literatūrologų šiandien iš
keliamas kaip opozicinis ir 
avangardinis reiškinys oficialio
sios sovietinės kultūros fone.

J. Vaičiūnaitei išskirtinai 
būdingas intymių, asmeniškų ir 
globalių interesų derinimas, sa
votiškas etinis universalumas. 
Gal dėl to šmaikščiosios Aldo
nos Liobytės būdavo pavadina
ma ir kosmopolite. O ji ne tik 
miesto, istorijos, kultūrinės erd
vės poetė... Ji ir Lietuvos gamtą 
išjautė ir į grynuolį sulydė savo 
poezijoj, nors visai kitaip nei iš 
kaimo kilusieji poetai. Štai pos
mas iš eilėraščio Kaimas prie 
Ūlos:
Tvoros.
Arklys prie prisirpusių spanguolių 

sklidino bliūdo
uogas apuosto švelniom savo 

šnervėm.
Pradžiugom, nuliūdom - 
Pirmąkart merkiam pirštus

Į laukinę drumzliną Ūlą...
Ir toji Ūla... ir dukters var

das - Ūla, dukters, kuri taps 
dailininke ir iliustruos rinkinį 
Šešėlių laikrodis (1990 m.), ku
riame bus tokie eilėraščiai, kaip 
Varpelis ir Madona tarp šventų
jų. Jie primins man eilėraštį 
Kražiai iš rinktinės Nemigos ait
varas (1985 m.): Džiūstančiom 
lūpom kartosiu, prie dulkino 
gluosnio prigludus (...) aukštus 
jaunuolių balsus iš senų jėzuitiš
kų knygų, tvankią ramybę - kva
pus ramunėlių, aviečių, kmynų, 
raustantį dangų - varpų liejyklą, 
kurios nesuradom, trykštančią 
šviesą iš požemio upės rato...” 
(1971 m. parašytas eilėraštis).

Jau savo kūrybinio kelio 
pradžioje J. Vaičiūnaitė savitai 
sujungė sakralumą ir buitišku- 
mą. Prof. V. Daujotytė rašo: 
“...daiktų kilimas į dvasios švie
są. Sakralizuoti namų, ypač vai
kystės, daiktai, sudarantys pir
minį žmogaus Sacrum. Vėliau 
gims ir tokia eilutė: ir katedrose 
melsis tylios senos moterys už mi
rusius”.

Ir Lietuvos radijo Vidurnak
čio lyrikos valandėlėse ne kartą 
ir ne du girdėjau bene aktorės 
Gražinos Urbonaitės skaitomą 
J. Vaičiūnaitės eilėraščių ciklą 
Vilniaus bažnyčios. Galėtų būti 
ir daugiau bei dažniau jos po
ezijos įrašų...

Norėčiau dar paryškinti 
1990 m. išėjusio rinkinio Šešėlių 
laikrodis eilėraščius Varpelis ir 
Madona tarp šventųjų. Juos no
rėtųsi pilnai pacituoti, bet ne
įmanoma. Todėl griebiuosi api
bendrintų poetės kūrybos įverti
nimų, kuriuos yra išsakiusi prof. 
V. Daujotytė-Pakerienė: “Gam
ta, peršviečiama galingo mitolo
gijos ir istorijos spindulio. (...) 
Ypatingas architektūrinės erd
vės pojūtis. (...) Kultūros akys 
atgręžtos į gamtą - pasaulio 
vientisumą garantuoja tik žmo
gaus “aš”. (...) Poetinis kalbėji
mas ne ramiai tekantis, bet kas
kadinis, šis principas leidžia pa
aiškinti garsinių sąskambių vy
ravimą (...) garso muzika - erd
vė - vaizdiniai, asociacijos - 
spalvos... Realybė ir iliuzija ne
atskirtos viena nuo kitos, o pe
reinamos, persišviečiamos... 
Jausenos aštrumas... Poezija 
kaip gyvenimo (net menkiausio) 
prasmės gynyba...”

Ir vis tik kelios eilutės iš

Varpelio:
Prie saulėtos Dominikonų 

vienuolyno sienos
šaligatvio plyšy pražydo mėlynas 

varpelis
tarp piktžolių - (...) 
tik vienas mėlynas varpelis, 

žydintis tarp piktžolių
marų aukoms už šimtametės 

vienuolyno sienos
(Eilėraštis parašytas 1988 m.)

“Moteris, ant rankų laikanti 
sūnų - madona, pirmine reikš
me Dievo motina. Madonos 
įvaizdis J. Vaičiūnaitės lyrikoje 
yra ir tiesioginis, ir persišvie
čiantis pro eilėraščio faktūrą, iš
kylantis. Gal net “įkyrus” (t.y. 
dažnas). Savičiausias J. Vaičiū
naitės madonos motyvo aspek
tas - sąsaja su pagrindine jos 
kūrybos moterimi - Barbora 
Radvilaite. (...) Dar ankstyvojo
je poetės lyrikoje šmėsteli dra
matiškas įvaizdis: “išniekintos ir 
ištremtos madonos”.

Madona įgyja lietuvišką po
dirvį, pokario metų spalvą. Mo- 
teiys-madonos artimos savo es
me. Madonų šešėliai jau anksty
vojoje lyrikoje atpažįstami sena
miesčio gatvėse, ištuštėjusiose 
bažnyčiose.

Moteriškų prasmių atitik
muo gamtoje yra gėlė, ypač žy
dinti. Senamiesčio architektūro
je toks atitikmuo - šventovės. 
Ryškūs aukso, sidabro apibūdi
nimai, epitetai ir metoforos. 
Toks įspūdis lyg jie eitų iš puoš
niųjų Vilniaus bažnyčių, lydimi 
Madonos žvilgsnio: “tykiai su 
kūdikiu stovi, pamynusi delčią 
auksiniam danguj lyg altoriuj” 
(Madona tarp šventųjų, 1988 
m-)-

Šventovės kartais ir regimos 
kaip moterys: “O šventoji Kot
ryna (sužieduotine kankine), iš 
chaoso išnyrant altoriaus kolo
noms ir miglotoms šventųjų 
skulptūroms, apakina tavo auk
sas pro dulkes” (Vilniaus 
bažnyčia ).

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.,o.l.s..o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue.Toronto, Ontario M9B A\N7

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

(Atkelta iš 5-to psl.) 
mokytoją Rama-Krišną (1836.- 
11.20 - 1886.VIII. 16). Šis jo re
komenduojamas mokytojas, bū
damas 23 metų amžiaus, vedė 5 
metų mergaitę. Jaunystėje jis iš
pažino bramanizmą - garbino 
dievą Ramą, vėliau dievą Kriš
ną. Nuo 1866 m. mokėsi islamo 
tiesų, o nuo 1874 m. domėjosi 
krikščionybe. Mirė nuo vėžio li
gos (Enc.Brit. 18,1143, Chicago, 
1968).

A. Beinortui iškėlus klausi
mą ar verta eiti pro užpakalines 
duris, nuo 1991 m. iki šiol, 
atrodo, niekas su savo nuomone 
dar neatsiliepė, todėl bandau 
šią pareigą atlikti šiuo straips
niu.

Gal klausite: “O kokią as
meninę patirtį su spiritizmu turi 
šio straipsnio autorius?”

Apie spiritizmą kiek plačiau 
pirmą kartą patyriau, berods, 
1939 m. Biržų gimnazijoje per 
ev. ref. tikybos pamokas, dėsto
mas kun. A. Balčiauskui. Pamo
kos metu jis rodė mums spiri
tizmui skirtą “inventorių”, kurį 
buvo įsigijęs Anglijoje. Po to 
buvau kviečiamas, gal pedagogi
niais tikslais, ateiti į seansą kle
bonijoje. Ten neatvykau, many
damas, kad nedera “per rakto 
skylutę” žvelgti į Dievo pas
laptis.

Savo gyvenime, kai buvau 
dar jaunas, esu dalyvavęs dvie
juose spiritizmo seansuose: 
1944 m. prieš Kalėdas Rytprū
siuose, arklidėje ir 1949 m. 
rudenį Amerikoje, aristokratų 
salone. Abu kartus dalyvavau 
ne iš lengvapėdiško smalsumo, 
o iš draugiško solidarumo, nors 
širdyje slapta meldžiausi: “Die
ve, jei tai priešinga Tavo valiai, 
seansas teneįvykstą”. Abu sean
sai buvo nesėkmingi, nes dvasia 
neapsireiškė.

Kodėl bažnyčia draudžia 
spiritizmą?

Bažnyčia savo dekretu 1898 
m. spiritizmą pasmerkė. Moks
lininkams tyrinėti spiritizmą lei
džiama. Daugelis krikščionių 
Bažnyčios draudimą žino, bet 
nežino priežasčių kodėl drau
džiama.

Dalis dalyvių Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybos posėdyje. Iš kairės 
- dr. Aloyzas Pakalniškis, dr. Romualdas Kriaučiūnas, Laima 
Šalčiuvienė ir dr. Ona Daugirdienė Nuotr. G. Kriaučiūnienės

Ateitininkams
RENKAME naują Šiaurės Ame
rikos ateitininkų tarybą.
SIŪLOME kandidatus į ŠAA 
tarybą iki VASARIO 1 DIE
NOS.
KANDIDATO siūlymo lapelis ran
damas tinklapy ATEITIS.ORG.

ŠAA tarybos rinkimuose ga
li dalyvauti visi Šiaurės Ameri
koje gyvenantieji ateitininkai. 
Jos nariu gali būti renkamas 
kiekvienas ateitininkas, sulaukęs 
18 metų amžiaus ir išbuvęs atei
tininku ne mažiau, kaip penke
rius (5) metus. Tarybos narys 
gali eiti ir kitas pareigas ateiti
ninkų organizacijoje, išskyrus 
ŠAA valdybos pirmininko parei
gas. ŠAA nario kadencija - treji 
(3) metai.

Kandidatus į ŠAAT gali siū
lyti kiekvienas ateitininkas, at-

Bažnyčia spiritizmą drau
džia, nes vykdo Dievo valią, 
klauso Jo įsakymų. Visas Šv. 
Raštas, tiek Senasis, tiek ir 
Naujasis Testamentas aiškiai ir 
griežtai pasisako prieš spiritiz
mą (Kun 20,6,27; Apr 21,8). 
Dievas daug kartų perspėja mus 
neturėti ryšių su spiritizmu. Jis 
spiritizmu piktinasi ir juo bjau
risi. Spiritizmas Dievą rūstina (2 
Ka 9,22; 17,17; 21,6; 23,24; 33,6; 
2 Už 33,6; Iz 44,25).

Į spiritizmą, kaip į nuodė
mingą blogį žvelgė Mozė, Iza- 
jas, Danielius, Petras, Jonas, 
Povilas (Įst 18,10-12; Iz 47,9,12; 
Dan 2,27; Apd 8,9; 24, Apr 
9,21; 18,23; Apd 16, 16-19; Gal 
5,20).

Pirmieji krikščionys degin
davo viešai astrologines-horos- 
kopines ir spiritizmo burtų kny
gas (Apd 19,19).

Kodėl Dievas priešingas 
spiritizmui?

Spiritizmas - tai demono 
įrankis, tai velnio pastangos. 
Todėl nenuostabu, jog mus my
lintis Dievas Tėvas mumis rū
pinasi:

a. kad mes nebūtume velnio 
apgaudinėjami (Pr 3,13; Jn 8,44);

b. kad mes, bendraudami su 
velniu, nesusiteptume (Kun 
19,31);

c. kad mes neužsitarnautu
me bausmės, prarasdami išga
nymo galimybę (16 22,18; Još 
13,22; 1 Sam 15,23; 1 Už 10,13; 
Gal 5,20-21; Apr 21,8; 22,15).

Apaštalas Paulius perspėja 
nebūti lengvapėdžiais, nežaisti 
“ugnimi”, kad netaptume “klai
dinančių dvasių” aukomis (1 
Tim 4,1). Paulius rašo: “Aš ne
noriu, kad jūs susidraugautu
mėte su velniais. Jūs negalite 
gerti iš Viešpaties taurės ir 
kartu iš piktųjų dvasių taurės. 
Jūs negalite būti Viešpaties 
stalo dalyviais ir kartu velnio 
stalo dalyviais” (1 Kor 10,20-21).

Apmąstymą baigiant, prisi
mintinas Šv. Rašto patarimas: 
Kamgi mums kreiptis į miru
sius, jei mūsų pagalba yra pats 
Viešpats Dievas! (Iz 8,19-20; 
Dan 2,27-28; Rom 1,28, 32).

siųsdamas užpildytą kandidato 
siūlymo lapelį, su kandidato pa
sirašytu sutikimu (randamas su 
visa info tinklapy Ateitis.org) 
ŠAAT Nominacijų komisijai. 
Sutinkantis kandidatuoti, trum
pai apibūdina savo veiklą ateiti- 
ninkijoje, nuo kada yra ateitinin
kas, kokia profesija, amžius, gy
venvietės adresą bei telefono 
numerį su elektroniniu adresu. 
Siųsti: Nijolei Balčiūnienei: 
ŠAAT Nominacijų komisija, 
2930 Rockefeller Rd., Willough
by Hills, OH 44092, tel. 440 944- 
5741, e-adresas:
nbalciunas@aol.com.

Rinkimus organizuoja Rin
kiminė komisija korespondenti
niu būdu. Ją sudaro: Pranas 
Razgaitis (pirm.), Stasė Kaz
lauskienė ir Rimantas Laniaus- 
kas. Rinkiminės komisijos adre
sas: 6755 Parkgate Oval, Seven 
Hills, OH 44131. Balsavimo la
pelius su bendralaiškiu ir balsa
vimo taisyklėmis Rinkiminė ko
misija išsiuntinėja kiekvienam 
Šiaurės Amerikoje gyvenančiam 
ASS, ŠAS ir MAS iždo davu
siam nariui.

ŠAA tarybos, Nominacijų 
komisija - 

Vytautas Žemaitaitis, pirm., 
Nijolė Balčiūnienė, ŠAAT pirm.

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
ATEITIS.ORG
Ateitis.org
mailto:nbalciunas@aol.com


Muzikų šeimos
Įdomus muzikuojančios Motekaičių

koncertas
šeimos koncertas Čikagoje

EDVARDAS ŠULAITIS
Čikagos lietuvių koncertinis 

2002-03 metų sezonas baigtas 
gruodžio 28 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus “Gintaro” 
salėje įvykusiu Motekaičių šei
mos koncertu. Nors buvo skelb
ta, kad koncertuos Lina Jakšty- 
tė-Motekaitienė, bet žiūrovai iš
girdo ir pamatė net 6 Motekai
čių šeimos narius, gyvenančius 
Čikagoje, Lietuvoje, Niujorke, 
Teksas valstijoje ir kitur.

Iki šiol buvome girdėję tik 
apie dvi muzikuojančias šeimas 
- Polikaičių ir Strolių. Prie jų 
gražiai derinasi ir pirmą kartą 
viešai pasirodę Motekaičių šei
mos žmonės, kurie savo gausu
mu ir įvairumu turbūt pralenkia 
pirmąsias.

Šeštadienio popietės žvaigž
dė buvo į Motekaičių šeimą 
vedybų keliu patekusi kaunietė 
solistė Lina Jakštytė. Ji nuo sep- 
tynerių metų pradėjusi groti 
forlepionu, vėliau labiau pamė
go dainavimą, ypač po to, kai 
1987 m. vaikų ir moksleivių dai
nų konkurse Dainų dainelė tapo

jo laimėtoja. Vokalą studijavo J. 
Gruodžio konservatorijoje ir 
Muzikos akademijoje. 1997 m. 
debiutavo Valstybiniame muzi
kiniame teatre Kaune, kur ji ir 
dabar reiškiasi. Taip pat ji dėsto 
Muzikos akademijos Kauno fa
kultete dainavimo techniką.

Sudėtinga koncerto progra
ma buvo pradėta trimis lietuvių 
liaudies dainomis Leliumai, oi 
kas vaikščiojo, Vai žydėk, žydėk 
(aranžuota Vaclovo Paketūro) 
ir Vai pūtė, pūtė (aranžuota 
Aleksandro Kačanausko).

Solistė taip pat atliko retai 
girdimus Bandelio, Bellini, 
Brahmso, Schuberto, Čaikovs
kio, Medinš, Friml, Loewe bei 
lietuvių kompozitorių - Vytauto 
Kairiūkščio, Giedrės Gudaus
kienės, Zitos Bružaitės, Alek
sandro Kačanausko kūrinius.

Kadangi dar buvo šventinis 
laikotarpis, solistė nepamiršo ir 
populiarios kalėdines giesmės 
Gesti Bambini.

Fortepionu solistei akom
panavo vyriausias amžiumi kon
certo atlikėjas čikagietis muzi
kas Manigirdas Motekaitis. Jis,

nors gimęs Kaune, daugiausia 
laiko praleido Čikagoje, kur 
mokslinius laipsnius gavo iš De 
Paul universiteto muzikos mo
kyklos. Manigirdas yra plačiai 
pasireiškęs amerikiečių ir lietu
vių visuomenėje, koncertuoda
mas įvairiuose miestuose.

Manigirdo motina - Izabelė 
Motekaitienė tarpukario metais 
buvo Kauno operos solistė, vė
liau savo veiklą tęsusi ir pabėgė
lių stovyklose Vokietijoje bei 
Amerikoje.

Ji šiame koncerte irgi buvo 
neužmiršta: kadangi šalia daina
vimo Izabelė rašė ir poeziją, tai 
jos kūrybos posmų čia paskaitė 
lietuviams iki šiol nepažįstama 
aktorė Milda Motekaitytė-De 
Voe, gyvenanti Niujorke.

Jeigu Izabelė Motekaitienė 
būtų buvusi dar gyva ir galėjusi 
atsilankyti šiame koncerte, ji be 
abejo, būtų galėjusi pasidžiaugti 
savo atžalų muzikiniais-aktori- 
niais sugebėjimais.

Kiti programos atlikėjai, 
kaip ir anksčiau minėtoji Milda, 
buvo Manigirdo brolio Ramūno

Raganų kalno Juodkrantėje drožinys Nuotr. G. Kurpio

m KH r i iii V111 VEIKLOJE

Toronto Maironio mokyklos pirmas skyrius. Mokytoja - Vida Kairienė 
Nuotr. A. Šimonėlienės

Gustaičio kultūrinės veiklos bruožai
Velionis Algirdas Gustaitis, miręs Los Angeles mieste 
2002 metų gruodžio 24 dienų, plačiai reiškėsi 
daugelyje sričių. Žymius pėdsakus paliko ypač 

kultūrinėje lietuvių veikloje

(netikėtai mirusio prieš pusant
rų metų) sūnūs - Liudas (vio
lončelė), Bronius (smuikas), 
Kazys (smuikas). Jie pasirodė 
kartu su soliste Lina Jakštytė.

Jie visi yra gimę Teksas 
valstijoje ir ten užaugę, o vėliau 
kai kurie pasklidę po platųjį pa
saulį. Tai neeiliniai instrumen
talistai, groję įvairiuose orkes
truose, laimėję įvairių žymenų.

Iš jų bene plačiausiai pasi
reiškė solistės Linos- vyras Liu
das, plačiai žinomas ne tik JAV, 
bet ir Vokietijoje bei Lietuvoje.

Jo veiklos spektras tikrai 
platus: jis styginių instrumentų 
gamybos bei taisymo specialis
tas, muzikinių garso įrašų žino
vas, kompozitorius, straipsnių 
apie muziką autorius ir kt.

Beje, čia dar tenka pridėti 
Motekaičių šeimos narę Ramu
nę Bagdonaitę-Motekaitienę. Ji 
vedė programą, paruošė vaišes 
koncerto dalyviams (jų buvo 
apie 150). Vaišių metu daugelis 
sutiktų klausytojų gražiais žo
džiais atsiliepė apie šį išskirtinį 
koncertą.

Šakota literatūros kūrėja
Pagarbus žodis apie rašytoją Alę Rūtą, tartas literatūros 

popietėje Los Angeles mieste 2002.XII.1

KĘSTUTIS ŠALAVĖJUS

A.a. Algirdas Gustaitis, ap
sigyvenęs Los Angeles mieste 
gyvai reiškėsi kultūrinėje veiklo
je. 1956 m. kartu su kitais Los 
Angeles lietuviais menininkais 
suorganizavo “Dailiųjų menų 
klubą”, kuriame dalyvavo visi 
žymesni Los Angeles meninin
kai. Jis visą organizacijos gyva
vimo laikotarpį buvo metrašti
ninku, rašiusiu apie šį meninin
kų vienetą. Prieš keletą mėnesių 
Lietuvoje išleista Algirdo Gus
taičio 1408 puslapių knyga Dai
liųjų menų klubas 1956-2000, 
kuria prieš mirtį spėjo pasi
džiaugti.

1959 m. kartu su Elvyra 
Šikšniūte-Vodopaliene įsteigė 
Los Angeles Lietuvių sporto 
klubą “Banga”, buvo aktyvus 
sporto entuziastas. Jis išeivijoje 
atrado garsųjį krepšininką Pra
ną Lubiną, su juo įrašė keletą 
pasikalbėjimų, o vėliau, kartu su 
režisieriumi Pauliu Jasiukoniu, 
sukūrė filmą Lietuva - Europos 
nugalėtoja apie lietuvius krepši
ninkus, 1937 ir 1939 m. tapusius 
Europos krepšinio čempionais. 
Vėliau pasirodė ir knygelė tuo 
pačiu pavadinimu. 1960 m. pa
rengė filmą Profesorius Adomas 
Varnas. 1961 m. jo pastangomis 
Los Angeles mieste dvi gatvės - 
Lithuania Drive ir Lithuania 
Place - pavadintos Lietuvos var
du. 1963 m. kartu su Antanu 
Skiriumi ir Vladu Mingėla įstei
gė Los Angeles Lietuvių žurna
listų skyrių.

Algirdas dirbo prie lietuviš
kų knygelių vaikams, kurių iš
leista 6; pagal jo rankraščius su 
Vytautu Stasiūnaičiu buvo pa
gaminti piešti filmukai Kova su 
gaidžiu ir Užpuola bitės. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, Al
girdas parašė dar šešis apsaky
mus ir Lietuvoje išspausdino 
vienoje knygoje su 12 apsa
kymų.

Daugiausia laiko Algirdas 
praleido prie istorinių straips
nių ir knygų. Svarbiausios jo te
mos: Lietuvos valstybės ribos, 
pirmieji lietuviški raštai, Mažo
sios Lietuvos istorija, Lietuvos 
okupacija. Taip gimė viena po

kitos knygos - Tikroji Lietuva 
(šią knygą jis įtiekė popiežiui 
Jonui Pauliui II jo vizito Los 
Angeles metu), Potsdamas ir 
Lietuva dega, 200,000,000 and 
Lithuania, Karas braukia kruvi
ną ašarą, ispaniškai Lituania 
quire ser libre, Kunigaikščio Rad
vilo žemėlapis, Dniepro upė ir 
aplinka nuo prieškristinių laikų, 
Lietuvių sukilimas Vilniuje 1941 
metais (Vytauto Rimkaus slapy
vardžiu) ir kitos. Bendradarbia
vo lietuviškoje spaudoje JAV, 
Kanadoje, Australijoje, Argen
tinoje, Lietuvoje. Parašė dau
giau nei 1000 įvairių straipsnių, 
prisidėjo prie leidžiamos Lietu
vių Enciklopedijos. Priklausė 
Lietuvių rašytojų draugijai, Lie
tuvių žurnalistų sąjungai.

Velionis dalyvavo mokslo ir 
kūrybos simpoziumuose, VLIK- 
as jį kvietė skaityti paskaitas 
Lietuvos sienų reikalais. Smith
sonian institute su Vladu Butė
nu Algirdas surengė parodą Da
riaus ir Girėno skridimui pažy
mėti. Daug pastangų Algirdas 
įdėjo kovodamas už Prano ir 
Algirdo Bražinskų bei Simo Ku
dirkos išlaisvinimą.

Devintame dešimtmetyje 
Algirdas buvo labai užsidegęs 
žemėlapių leidyba. Jo pastangų 
dėka buvo išleisti 8 žemėlapiai 
su paaiškinimais, tarp jų ir Lie
tuvos žemėlapis su siektinomis 
sienomis, K. Ptolomėjaus Lietu
vos žemėlapis, Lietuvių-švedų 
kautynės prie Sandomiro 1656 
m., prie Pilypavo 1656 m., prie 
Salaspilio 1605 m.; G. Mercator 
Litvania ir kiti.

1989 m. pakviestas JAV In
formacinės agentūros, vadovavo 
pirmajai JAV knygų parodai 
Vilniuje Mažvydo bibliotekoje.

Kasmet Algirdas daug ke
liavo. Dalyvaudamas pasauli
niuose kino festivaliuose sten
gėsi pažinti kitas kultūras, ieš
kodavo lietuviškų pėdsakų. Dar 
tremtyje Vokietijoje išėjo kny
gelė Tarp Šveicarijos ir Danijos, 
vėliau Kelionės nežinomuose 
kraštuose, Karibų jūroje, Tobago 
salos paslaptis, Velnio sala, Ama
zonės upė ir Brazilija, Lietuva 
kaip sapnas (I ir II dalys).
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KAROLIS MILKOVA1TIS

Jei sutiktą tautietį paklaus
tume, kas yra Alė Rūta, dažnai 
gautume trumpą atsakymą - 
Alė Rūta yra rašytoja. Taip. Bet 
jos atveju tai būtų nevisai tiks
linga, nes kaip ne kiekvienos 
knygos tarp viršelių surašytas 
turinys yra vertas literatūrinio 
kūrinio vardo, taip ir knygas ra
šančiųjų literatūriniai sugebėji
mai nėra vienodo lygio.

Rašytojus galima suskirstyti 
į tris pajėgumo kategorijas: į ra
šeivas, kurie galvoja, kad yra ra
šytojai, į rašytojo vardo vertus 
literatus ir į rašytojus didžiūnus 
- literatūros kūrėjus, kokia yra 
Alė Rūta.

Alė Rūta turi tą neįkainoja
mą Dievo dovaną, sakyčiau, pa
šaukimą literatūrinei kūrybai. 
Tikrieji rašytojai kūrėjai (kurių 
yra nedaug) turi savy tą kūrybi
nę versmę, iš kurios mintys 
veržiasi ir liejasi ant knygos 
puslapių. Kitais žodžiais, jie ku
ria sielos jausmų, vaizduotės bei 
išminties įsigauti. Jie, kaip geri 
aktoriai, patys įsijaučia ir vaiz
duotėje išgyvena savo kuriamų 
veikėjų polėkius prieš paskleis- 
dami juos ant popieriaus. Čia 
galėčiau panaudoti mūsų tautos 
didžiojo poeto Bernardo Braz
džionio posakį. Pagirtas jis kar
tais mėgdavo atsakyti: “Aš esu 
tik arfa, kurios stygas paliečia 
Dievo pirštai”. Ir Alės Rūtos 
kūrybinės sielos stygas tikriau
siai paliečia Dievo pirštai. To
dėl jos kūriniai nemiršta “men
kaverčio kūrinio mirtimi” tik 
išėję iš spaustuvės, bet dažnai 
net premijuojami. Alės Rūtos 
vieta tautos literatūros didžiūnų 
sąraše yra kur nors tarp Vinco 
Krėvės Mickevičiaus ir Tumo- 
Vaižganto bei Mariaus Katiliš
kio ir Jurgio Jankaus. Istorija 
nustatys jos tikrą vietą, nes, ma
nau, neklystu sakydamas, kad 
jos kūrybinio darbo dienos dar 
nepraėjo. Anot Maironio, juk 
nebeužtvenksi upės bėgimo...

Koks gi yra Alės Rūtos 
įnašas į tautos literatūros loby
ną? Ši išsimokslinusi gražiosios

Aukštaitijos duktė iš viso iki šiol 
yra sukūrusi net 30 įvairaus žan
ro kūrinių, kurių net septyni bu
vo apdovanoti premijomis. Nors 
Alė Rūta pagrinde yra romanis
te, bet ir periodikoje ji yra 
spausdinusi apsakymų ir publi
cistinių straipsnių; ji taip pat yra 
dramaturge, poetė, vertėja. Tai 
didžiulis įnašas į tautos kultūros 
lobyną. Štai, kokių sakyčiau, 
neribotų literatūrinių gabumų 
yra mūsų Alė Rūta.

Lietuvių enciklopedijoje bu
vusio Lietuvių rašytojo draugi
jos pirmininko Benedikto Bab- 
rausko plunksna Alės Rūtos kū
rybą įvertino šiais žodžiais: 
“Alės Rūtos veikalo kompozici
ja yra tiksliai suplanuota. Gra
žiai vaizduojama gamta, rytų 
aukštaičių gyvenimas, ūkio dar
bai; atlaidų, gegužinių, laidotu
vių intarpai sudaro puikų Lietu
vos papročių vainiką”. Ta Bab- 
rausko nuomonė buvo pareikš
ta, kada enciklopedija buvo dar 
tik ruošiama spaudai, seniai. 
Dabar Alė Rūta yra dar 
daugiau subrendusi kūrėja, ką 
patyrėme ir pernai, kai šioje sa
lėje buvo jai įteikta Lietuvių 
rašytojų d-jos premija už roma
ną Vargingos tėvynės vaikai.

Jei kas paklaustų, kas mums 
yra Alė Rūta, aš atsakydamas 
turėčiau pasinaudoti šiuo pavyz
džiu:

Aukštas Austro-Vengrijos 
valdovo - imperatoriaus Pran
ciškaus Juozapo patikėtinis, su
žinojęs, kad valdovas rengiasi 
pagerbti valsų ir operečių kūrė
ją kompozitorių Johaną Štrau
są, mėgino imperatorių perkal
bėti ir siūlė vietoj Štrauso pa
kelti vieną pasižymėjusį pulki
ninką į generolus. Imperatorius 
atsakė: “Ne. Generolų aš galiu 
turėti kiek noriu, o Štrausą aš 
turiu tik vieną”.

Alę Rūtą mes taip pat 
turime tik vieną! Jai priklauso 
tautos pagarba ir padėka! O 
mes, losangeliečiai, turime bran
genybę savo tarpe. Todėl mes ne 
tik vertiname, gerbiame ir myli
me ją, bet, mieloji Ale Rūta, 
mes didžiuojamės Tavimi!

Lietuvos rašytojų sąjungos 
savaitraštis Literatūra ir menas ir 
mėnesinis kultūros žurnalas Die
novidis nuo 2003 metų pradžios 
susijungia ir pradeda leisti 24 
puslapių (ateityje žadama padi
dinti iki 32 psl.) savaitraštį Lite
ratūra ir menas - Dienovidis. Be 
to, kas metų ketvirtį planuojama 
išleisti žurnalą Dienovidis - Lite
ratūra ir menas, kuriame kultūros 
procesai ir jos politika bus anali
zuojami plačiau ir nuodugniau. 
Jaunimui numatoma leisti mėne
sinį kultūros žurnalą Aktyvios 
jungtys.

Eduardas Kaniava, barito
nas, operos solistas, Lietuvos mu
zikos akademijos profesorius, 
2002 m. vasarą šventė savo 65-jį 
gimtadienį, tačiau šią sukaktį pa
minėjo koncertu Lietuvos valsty
biniame operos ir baleto teatre 
tik lapkritį. Su juo kartu dainavo 
ilgamečiai jo scenos partneriai 
Irena Milkevičiūtė, Virgilijus No
reika, Vladimiras Prudnikovas, 
Judita Leitaitė, jaunieji solistai. 
E. Kaniava yra daug ir dažnai 
koncertavęs Lietuvoje bei dau
giau nei 70-yje pasaulio valstybių. 
Nuo 2000 m. jis yra Lietuvos sei
mo narys, dirba seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitete; ap
dovanotas DLK Gedimino ordi
nu, 1997 m. Lietuvos operos bi
čiulių draugija jį pagerbė Kipro 
premija.

Kauno filharmonijoje ir 
Technologijos universiteto Hu
manitarinio fakulteto patalpose 
2002 m. lapkritį vyko šiuolaikinės 
muzikos festivalis Iš arti. Jo prog
ramoje penki koncertai, kuriuose 
buvo atliekama simfoninė, kame
rinė, elektroninė, chorinė bei tra
diciniais kiniečių instrumentais 
atliekama nauja muzika. Pirmaja
me festivalio koncerte skambėjo 
Algirdo Martinaičio kūrinys smui
kui ir simfoniniam orkestrui Eu
ropos periodo parkas, Remigijaus 
Merkelio Septintas dangus bei Gi
jos Kančelio kūrinys Simi. Freu- 
denleere Gedanken. Juos atliko 
solistai Rusnė Mataitytė (smui
kas), Rūta ir Zbignevas Ibelhaup- 
tai (fortepijonai), Saulius Bartulis 
(violončelė) ir Lietuvos valstybi
nis simfoninis orkestras, diriguo
jamas Roberto Šerveniko. Festi
valyje vyko kelios Kaune gyve
nančių kompozitorių kūrinių 
premjeros: Algimanto Kubiliūno 
Styginių kvartetas Nr.2, Giedriaus 
Kuprevičiaus Vasaros naktis su 
Naujaliu, Vlado Švedo Fortepijo
ninis kvintetas, Algirdo Briliaus 
Mišios, Zitos Bružaitės, Dalios 
Kairaitytės, kitų autorių kūriniai 
chorui. Egzotiškiausias festivalio 
momentas - Vidmanto Bartulio 
parašytas kiniečių tradiciniams 
instrumentams kūrinys Untinėlis, 
kurį atliko muzikų grupė China 
Found Music Workshop iš Taiva- 
no. Kompozitoriaus Bartulio pa
staba: “Siekiau savotiškos simbio
zės - tradiciniams kiniečių instru
mentams parašiau kūrinį lietuviš
kų sutartinių pagrindu.”

Lietuvių rašytojų drauguos 
išeivijoje 2001 metų literatūrinė 
premija paskirta poetui Juozui 
Almiui Jūragiui už viso jo evveni- 
mo kūrybą. J. A. Jūragis gyvena 
Australijoje, Yagoona, NSW, 
mieste. Literatūrinės premijos 
mecenatas JAV Lietuvių fondas.

Lietuvos kompozitorių sąjun
ga po ilgos pertraukos 2002 m. 
vėl atgaivino Muzikos rudenis, ti
kėdamasi, kad ši šventė vėl taps 
tradicine. Nuo 1972 m. maždaug 
du dešimtmečius Kompozitorių 
sąjunga kiekvieną rudenį rengda
vo išvykas į Lietuvos miestelius ir 
kaimus, kad toliau nuo sostinės 
gyvenantieji žmonės galėtų pajus
ti kūrėjų artumą, pasiklausyti ge
ros muzikos. Atgaivinti seną tra
diciją padėjo prof. Donato Kat
kaus vadovaujamas Vilniaus savi
valdybės Šv. Kristoforo orkestras. 
2002 m. lapkričio pradžioje Muzi
kos ruduo pagerbė du muzikus-ju- 
biliatus. Anykščių kultūros rū
muose buvo surengtas vakaras 
Jurgio Gaižausko 80-mečiui, Uk
mergėje įvyko kompozitoriaus 
Jurgio Juozapaičio autorinis va
karas, skirtas jo 60-mečiui. Vėliau 
Muzikos mdens programa buvo 
tęsiama Vilniuje, Taikomosios 
dailės muziejuje atliekant kompo
zitorių Teisučio Makačino ir Os
valdo Balakausko muziką. Šių au
torių kūrinius atliko Šv. Kristofo
ro kamerinis orkestras ir solistai 
Carsten Hustedt (fleita) iš Vokie
tijos, Saulius Auglys (marimba), 
Rolandas Romoslauskas (altas). 
Laima Šulskutė (fleita) ir Tomas 
Gricius (trimitas).

Vladas Perlemuteris, žymus 
pianistas, pernai mirė Paryžiuje, 
sulaukęs 98 metų amžiaus. Gimė 
1904 m. gegužės 26 d. Kaune žy
dų šeimoje. Ketverių metų būda
mas pateko į Prancūziją, mokėsi 
pas Moritz Moskowski ir Alfred 
Cortot; 15-os metų buvo apdova
notas pirmąja premija Paryžiaus 
konservatorijoje, šešiolikos laimė
jo Garbės premiją, vėliau Diemer 
premiją. Nuo 1927 m. pasišventė 
Maurice Ravel kūrybos studijoms 
ir interpretacijai, dirbdamas kartu 
su kompozitoriumi. II Pasaulinio 
karo metais prieglobstį rado Švei
carijoje. 1951 m. tapo Paryžiaus 
valstybinės konservatorijos profe
soriumi, kur išbuvo iki 1978 m. 
Po to dirbo daugiausia įrašų stu
dijoje, dalyvaudavo muzikos kon
kursų jury komisijose, surengdavo 
per metus apie 70 solinių koncer
tų. Būdamas 85 metų atidarė Di
džiosios prancūzų revoliucijos 
200 m. sukaktuvėms skirtą festi
valį JAV Newporte. Prancūzų La 
Monde (2002.IX.7) V. Perlemute- 
rio nekrologe jį pristatė kaip ne
prilygstamą Maurice Ravel inter
pretatorių: “Jis priversdavo su
skambėti harmonijos detales, ras
davo humoro, išdainuodavo me
lodines linijas, ieškojo akordų 
gelmės; grojo laisvai, bet niekada 
neignoruodavo takto brūkšnio.” 
Viena iš jo mokinių buvo ir Lietu
vos pianistė prof. Birutė Vainiū- 
naitė. G.K.

Atsiųs ta
A.P.P.L.E. American Profes

sional Partnership for Lithuanian 
Education. (Amerikos pedagogų 
talka Lietuvos švietimui). Vokime 
12, Number 2, June-July 2002; Vo
lume 12, Number 3, November-De
cember 2002. Newsletter Editor-' 
Katie Hoyle. Office Manager in Li
thuania - Ramutė Zemionienė. 
Administrator in Lithuania - Juo
zas Karmuza. Address: A.P.P.L.E. 
1687 Racket Branch Road, Collett- 
svillc, NC 28611, USA.

LIETUVIŲ GODOS. Laikraš
tis Gudijos lietuviams. 2002 m. lap- 
kritis-gruodis 11-12 nr. Redaktorė 
- Marija Šaknicnė. Spausdino akc. 
b-vė “Spauda” (Laisvės pr. 60, Vil
nius 2056). Tiražas - 1000 egz.

VARPAS, 2002 m. 36 nr. Žur
nalas tautos bei žmogaus laisvei, 
tautinei kultūrai ir lietuvybei. Re
daktorius - Antanas Kučys. Admi
nistratorius - Gražvydas Lazauskas 
(208 W. Natoma Ave., Addison, IL

a m i n ė t i
60101, USA). Leidėjas - Varpinin
kų filisterių draugija.

Arūnė Liucija Arbušauskaitė, 
GYVENTOJŲ MAINAI tarp Lietu
vos ir Vokietijos pagal 1941 metų 
sausio 10 dienos sutartį. Techninė 
redaktorė - Silva Vėlienė, redakto- 
rė-korektorė - Vilija Kruopienė. Iš
leido ir spausdino S. Jokužio lei- 
dykla-spaustuvė (Nemuno g. 139, 
LT - 5799 Klaipėda). Tiražas - 800 
egz. Klaipėda, 2002 m., 312 psl. 
Knygos autorė laiške TZ redakcijai 
rašo: “Draugų padrąsinta siunčiu 
Jums savo knygą Gyventojų mai
nai... Tikiuosi, kad šis mano darbas 
sudomins visus, kurie buvo paliesti 
tų skaudžių įvykių. Labai norėčiau 
išgirsti kritišką ir objektyvią nuo
monę apie mano tyrimą. Išeivijos 
lietuviai geriau nei kas nors kiti su
pras, apie ką rašoma toje knygoje, 
nes Lietuvoje ši tema nėra ištyrinė
ta”. Tai Lietuvos vokiečių repatria
cija, palietusi ir daugelį lietuvių.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Vabzdžiai, patekę į Lietuvos gintaro gabalą. Nuotr. K. Mizgirio
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3 Resurrection Rd., Toronto. ON M9A SGI 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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%
5 metų GlC-met. palūk...............4.30%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”...............................1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ...2.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ...3.10%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. ...3.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ...4.10%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ...4.55%
Taupomąją sąskaitą iki.............1.00%
Kasd. pat. taupymo sąsk.......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 0.60%

Asmenines paskolas
nuo............................ 5.50%

Sutarties paskolas 
nuo................... 5.50%

Nekiln. 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..............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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

_3'/2°/o 
išviso 
+GST 

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416)763-51 61

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

SKUBIAI PARDUP^ .MAS 
Jane ir Bloor 0\,Kiras 7 
kambarių n^^.s, 4 miega
mi, gara^^arti prie pože
minio. p\išo $399,900.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI,ba

Associate Broker

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

DR. STASYS DUBICKAS
DAA/7Ų GYDYTO^5 v

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.

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(I PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3

MARGUTIS
4134 Dundas St West Toronto. ON. M8X 1X3 

Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: |41(i| 233-4G01

* coupon iš vaiki only at “Margutis-Pysanka” head ofTicc.

V.s. fil. kun. Antanas Saulaitis, SJ, atvykęs iš Vilniaus, dalyvavo “Ro
muvos” 40-mečio stovykloje 2002 m. rugpjūčio 4-17 d.d. Nuotraukoje jis 
su vyr. skautėm kandidatėm iškyloje Algonquin parke Nuotr. R. Otto

KANADOS ĮVYKIAI

| Sportas
Dėmesio 

slidinėtojams!
Žiema jau pas mus, ir žiemos 

malonumai mus traukia ir laukia. 
Montrealio slidinėtojai šiemet vėl 
rengia žiemos stovyklą. Kviečia vi
sus, jaunus ir ne taip jaunus, atvykti 
į šią stovyklą ir pabendrauti su 
Montrealio lietuviais slidinėtojais. 
Ši žiemos stovykla vyks nuo kovo 6, 
ketvirtadienio ir kovo 9, sekmadie
nio. Visi susirenka viešbutyje ket
virtadienio vakare. Yra numatoma 
slidinėti Mont Tremblant kovo 7, 
penktadienį ir Mont La Reserve 
kovo 8, šeštadienį. Dvi vakarienės 
numatytos dalyviams. Viena resto
rane Le Ciusto du Nord Saint Do
nat miestelyje penktadienio vakare, 
o šeštadienio vakare - vakarienė ir 
linksmavakaris bus pačiame viešbu-

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
bekas www.camaval.qc.ca ir 
Montrealis
www. montrealhighlights. com

Vinipego prancūzakalbių ra
jone, St. Boniface, vasario L4-23 
vyks Le Festival du Voyageur, 
įdomi sumoderninta užsilikusi 
tradicija nuo tų laikų, kai pirk
liai suvažiuodavo supirkti kailių 
iš vietinių medžiotojų ir indėnų. 
Dalyviai, apsivilkę tradiciniais 
mėlynais apsiaustais (capote), rau
donomis kepuraitėmis (toque) 
ir spalvotomis juostomis persi
juosę, susirenka “valgyti maisto 
kalnų, gerti gėrimų vandenynų, 
šokti, dainuoti, linksmintis”. 
Taip pat paminėtinas yra ir Žie
mos traukinys gražiuoju Agawa 
slėniu (Ontario), kur paprastai 
siūloma rudens metu grožėtis 
Įvairiaspalve lapuote. Bet čia 
siūloma tik grožėtis nuostabia 
žiemos gamta.

Dviejų Kanados miestų, 
Halifax ir Gander, vardu buvo 
pavadintas vokiečių Lufthansa 
lėktuvas Airbus A340. Tai pir
mas sykis Lufthansa bendrovės 
76 metų istorijoje, kad keleivi
nis lėktuvas būtų pavadintas už
sienio miestų vardu. Abu šie 
miestai 2001 rugsėjo 11 tragedi
jos dieną priglaudė, pavalgydi
no, paguodė ir aprūpino tūks
tančius oro keleivių, kai visi 
JAV oro uostai buvo uždaryti 
kelioms dienoms. Ten nusileido 
ir septyni Lufthansa lėktuvai su 
1,500 keleivių. Jų tarpe buvo 
Frankfurto burmistre Petra 
Roth ir Kanados ambasadorė 
Vokietijai Marie Bernard- 
Meunier. Lėktuvo krikštynų iš
kilmėje dalyvavo Gander (New
foundland & Labrador prov.) 
burmistras Gaude Elliott ir Ha
lifax (Nova Scotia prov.), bur
mistras Peter J. Kelly.

Dolly Seaman, gyvenanti 
Avalon Care Centre Orangeville, 
Ontario, atšventė savo 110-tąjį 
gimtadienį. Ši vyriausia amžiu
mi Ontario gyventoja gimė 1892 
metais D. Britanijoje, kai kara
lienei Viktorijai dar buvo likę 8 
karaliavimo metai; apie erdvė
laivius tada svajojo tik Jules 
Verne, ir niekas negalvojo, kad 
arkliai su vežėčiomis kada nors 
bus pakeisti automobiliais. Ji su 
šeima imigravo j Kanadą būda
ma 3 metų. Penkiolikos metų 
pradėjo dirbti St. Catharines 
Standard laikraščio linotipo rin
kėja. Tuo metu moterims tai 
buvo reta, todėl laikraščių dar
buotojų unija ją buvo įrašiusi 
savo sąrašuose vyru. Ten dirbo 
pusšimtį metų, niekad neištekė
jo. Paklausta, ar nebuvo įsimy
lėjusi kada nors, ji pasiūlė žur
nalistui “rūpintis savo reika
lais.” Į klausimą, ar buvo kada 
laiminga, sakėsi, kad būdama 
kūdikis buvo visada laiminga. 
Vietoj vaistų ji kasdien “paima 
porciją ruginės su džindžirėliu.”

Automobilių eismo proble
mos tarp Toronto miesto ir jo 
apylinkių - Durham, Peel ir 
York regionų - kasmet vis didė
ja. Nors šiuo metu 80% žmonių 
vykdami į darbovietes Toronte 
naudojasi viešu transportu, au
tomobilių srautas vis didėja. Ry
tinė bei popietinė “piko (kam
šaties) valanda” virsta dviem, o 
kartais ir trim valandom. Per 
pastaruosius 20 metų, nuo 1981 
iki 2001 metų, automobilių 
srautas tomis valandomis i To
rontą iš apylinkių padidėjo nuo 
148,000 iki 301,000 automobi
lių, arba +104%. Tuo pačiu lai
ku keliaujančiųjų iš Toronto į

Paremkite Tėviškės žiburius auka, 
rėmėjo ar garlics prenumerata, tes 
tamentiniu palikimu. Iš anksto 
dėkingi - 7’Ž leidėjai

darbus apylinkėse automobilių 
skaičius per 20 metų padidėjo 
nuo 103,000 iki 204,000, arba 
+98%. Labiausiai trikdanti šios 
statistikos dalis yra ta, kad 66% 
automobilių į Torontą ir 75% 
automobilių iš Toronto keliauja 
tik su vienu keleiviu - pačiu vai
ruotoju. Pastangos suburti po 
kelis keleivius į kiekvieną auto
mobilį dar nedavė pastebimų 
rezultatų.

Deimantų pramonėje Ka
nada ruošiasi būti trečiąja pa
saulyje, atidarius naują deiman
tų kasyklą Diawik, Northwest 
(NWT) teritorijoje. 1998 metais 
atidaryta pirmoji Kanadoje dei
mantų kasykla Ekati, NWT, 
apie 300 km nuo Yellowknife, 
jau išsiuntė į Belgijos Antwerp 
deimantų prekybos centrą 0.5 
bin. vertės deimantų. Neseniai 
Kanados tarptautinės prekybos 
ministeris Pierre Pedigrew tarė
si su Antwerp High Diamond 
Council (AHDC), kuris tvarko 
apie 80% pasaulinės deimantų 
prekybos. AHDC pažadėjo ap
mokyti 70 deimanto šlifuotoji} 
Yellowknife mieste. 2005 me
tais, atidarius trečią deimantų 
kasyklą Snap Lake, NWT, nu
matoma, kad Kanados deiman
tų produkcija pasieks 17% pa
saulinės rinkos, aplenks Angolą 
bei Pietų Afrikos respubliką, ir 
po Botswanos ir Rusijos, dei
mantų eksportu taps trečiąja 
pasaulyje.

Hayley Wickenheiser, 24 
metų amžiaus, kanadiečių mo
terų olimpinės ledo ritulio rink
tinės, kuri laimėjo aukso meda
lį, kapitonė yra laikoma viena iš 
geriausių moterų ledo ritulio 
žaidėjų (“moteriškoji Wayne 
Gretzky kopija”), debiutavo 
Suomijos vyrų lygoje. Hayley 
žaidė Kirkkonummen miestelio 
“Salamat” (lietuviškai Žaibas) 
komandoje prieš tos pačios ly
gos Imatra miestelio “Kettera” 
ir uždirbo tašką už ritulio per
davimą (assist) žaidėjui, kuris 
įmušė įvartį. Jos komanda lai
mėjo rezultatu 7-3, o Imatra 
miestelio (netoli sostinės Hel
sinkio) Varuboden ledo ritulio 
arena buvo perpildyta 1,500 žiū
rovų bei 83 vietinių ir užsienio 
spaudos atstovų. Paprastai 
rungtynes ten seka apie 600 žiū
rovų ir pora vietinių spaudos at
stovų. Sausio 20, pasibaigus jos 
bandomajam laikotarpiui, pa
aiškės, ar Hayley Wickenheiser 
- pirmoji kanadietė moteris žai
dėja vyrų profesinėje lygoje ne 
vartininko pozicijoje - pasiliks 
pastoviai žaisti “Salamat”. Jos 
pirmas pasirodymas buvo įver
tintas gerai. G.K.

tyje, kur visi apsistoja: l’Auberge 
Saint Donat, 350 route 329 north, 
Saint Donat, Qc. JOT 2C0. Tel. 819 
424-7504, e-mail: patmalnoue@st- 
donat.com

Stovyklos organizatoriai Rytis 
ir Vilija Bulotos tel. 514 .344-8256. 
Galite susirišti su jais telefonu ar 
elektroniniu paštu: 
viliabulota@hotmail.com. Jei nori
te dalyvauti, nedelskite. Kambarių 
skaičius ribotas. Galite susirišti tie
siog su viešbučiu nakvynei. Dėl kitų 
informacijų kreipkitės į Rytį ar Vi
liją. Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Vilniaus “Lietu

vos ryto” krepšininkai Vilniaus 
sporto rūmuose 94:63 nušlavė Len
kijos Vloslavek “Anwil” krepšinin
kus ir užtikrintai įkopė į Čempionų 
taurės varžybų Šiaurės konferenci
jos rungtynių baigmę. Eurolygos B 
grupės 11-ojo rato rungtynėse Kau
no “Žalgirio” krepšininkai svečiuo
se 55:76 pralaimėjo Liublianos 
“Union Olimpija” klubui ir sumaži
no sau teorines viltis patekti į kitą 
ratą. Eurolygos moterų krepšinio 
varžybų aštuntojo rato rungtynėse 
“Lietuvos telekomas” 67:80 pralai
mėjo Italijoje Parma “Lavezzini” 
komandai ir nusmuko į septintąją 
vietą. Įpusėjus Lietuvos krepšinio 
lygos čempionatui, varžybų lentelė: 
1. Vilniaus “Lietuvos rytas”, 2. 
Kauno “Žalgiris”, 3. Šiaulių “Šiau
liai”, 4. Mažeikių “Nafta”, 5. Klai
pėdos “Neptūnas”, 6. Alytaus “Ali- 
ta”, 7. Vilniaus “Sakalai”, 8. Kauno 
“TOPO centras - Atletas”, 9. Pa
nevėžio “Malsena”, 10. Kėdainių 
“Nevėžis”.

RANKINIS: Lietuvos vyrų 
rankinio rinktinė 25:24, įveikusi 
Graikiją, užsitikrino sau ne žemes
nę kaip antrąją vietą 2004 metų 
Europos čempionato atrankos var
žybų pirmoje grupėje.

LEDO RITULYS: Rumunijo
je pasibaigusiose pasaulio jaunimo 
(iki 20 metų) ledo ritulio II posky
rio čempionato A grupės varžybose 
Lietuvos rinktinė liko ketvirta. V.P.

Skautų veikla
• Vasario 16-tosios Mišios ir iš

kilminga sueiga įvyks vasario 9 d. 
Anapilio sodyboje. Visi renkasi 9 
vai. ryto.

• Apie Jubiliejinę stovyklą Kali
fornijoje platesnė informacija bus 
pateikta vasario mėn. M.R.

Dr. Darius Furmonavičius, 
gyvenantis Anglijoje, Lietuviškų 
tyrimų ir studijų fondo vardu, 
specialiu atsišaukimu kreipiasi į 
milijoną Amerikos lietuvių, 
kviesdamas juos gelbėti lietuviš
ką Laisvosios Europos radijo 
tarnybą prašant JAV prezidentą 
G. W. Bush atstatyti tai tarnybai 
finansavimą. Ši radijo tarnyba 
yra svarbus vakarietiškas infor
macijos šaltinis. Inf.—————

I SU ŠTURMU
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271®8781
PETRAS ŠTURMAS

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono. 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių J

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

a Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Ė’uošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ F’atarnaujame 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

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.60% už 2 m. term, indėlius 
3.00% už 3 m. term. Indėlius 
3.60% už 4 m. term, indėlius 
4.05% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.85% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.30% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.50% už RRSP 1 m. term. Ind. 
3.10% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.50% už RRSP 3 m. term. ind.
4.10% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.50% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.80% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.60% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
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 mortgičlus

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 INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIU APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. 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

i iiiiiii ii ii i m imu
niiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 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 $750, kelionių 
draudimai, organizuojamos grupės į šiltus kraštus.

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

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
S ka mbįn k it e A Įg i u i Medeliui asm eniškai!

Į LIETUVĄ - šiuo metu geriausios kainos:
iki 2003 m. kovo 31 - $835+mokesčiai

Pensininkams 60 metų ir vyresniems pritaikau 10% nuolaidą!
SKRYDŽIAI I 2003 METU TAUTINIU ŠOKIU IR PAINU ŠVENTĘ;

Diriu vietų birželio 23/24 ir liepos 1/2 dienos skrydžiuose. 
ATOSTOGOS. ŠILTUOSE KRAŠT UOSE - visuomet su nuolaida! 
MALDININKU KELIONĖS: Roma, Lurdas, Fatima, daugiau!

Balandžio 22 - 12 dienų, gegužės 17 -14 dienų
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS 
MEDELIS jrj” itSyrrna)

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

T7.ws 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

http://www.rpcul.com
http://www.camaval.qc.ca
mailto:patmalnoue@st-donat.com
mailto:viliabulota@hotmail.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Gerumo trupinėliai
Nematoma grąža

Pro šalį savus rūpesčius ve
ža automobiliai. Ratai skaičiuo
ja savų planų kilometrus. Gai
vus vėjas virš galvos plaiksto ap
sunkusį debesį, žemėn pabyra 
keli neišsilaikę lašai... Pagaliau 
vienas jų sustoja. Jaunas vyriškis 
pakviečia j automobilį. Už vairo 
graži jaunutė moteris. Jai už nu
garos ant galinės pasostės čiauš
ka jų dukrytė, atviru nuoširdu
mu pradėdama bendravimą. 
Jaunoji šeima pasiskundžia nak
ties vagyste - iš automobilio pa
vogtas magnetofonas. Kreipėsi 
pagalbos į policiją - tokių įvykių 
daug, išsiaiškinti neįmanoma - 
sulaukė ncpaguodžiančio atsa
kymo. Kalbama apie žmonių 
žiaurumą, gobšumą, norą pra
lobti bet kokia kaina. Privažia
vus sankryžą, paprašau išleisti, 
dėkoju jiems. Man beliko kele
tas kilometrų, o jiems po nema
lonumų nakties - toloka... Atsi
gręžia iki šiol mano neatpažin
ta, prie vairo sėdinti jaunoji ma
ma ir ramina mane:

- Mokytoja, mes jus parve- 
šime į namus. Kai aš mokiausi 
mokykloje, buvau “B” klasėje, o 
jūs mokėt “D” klasę. Aš labai 
norėjau būti jūsų klasėje...

Dalijimasis
Gatve eina nuo rūpesčių 

naštos, savų ir svetimų bėdų pa
vargusi moteris. Sulysusiame jos 
veide nemaža jų gausa susirin
ko... Kaip pragyventi? Kaip su
mokėti mokesčius? Už ką nusi
pirkti vaistų? Kaip pagelbėti 
vaikaičiams? Ir tai - tik papras
ta kasdienybė... Ne kiekvienas 
nori stabtelti prie kenčiančiojo 
- kam reikia svetimų bėdų - ir 
savų pakanka... Ir sukamės am
žinajame sunkesnių ir lengves
nių rūpesčių rate, numesdami 
juos vienas kitam, pakeldami 
savus ir svetimus, visai nenorė
dami žinoti apie svetimus, kol 
savuosius pakeliame.

Netikėtai iš skersgatvio gat
vėn žengia jauna moteris. Susi-

• Neatlikta pareiga tai tas pat, 
kaip negrąžinta skola. Vienąsyk ji 
sugrįš ir vis viena reikės su ja 
atsiskaityti. (J.F.Newton)

Summer Flights On Sale Now
Our direct summer flights are on-sale NOWI Fly non-stop from Toronto to the coolest places on 
earth startingjune 17 until September 9. Book early and take advantage of our advance seat sales. 
In addition to our daily flights via New York, Finnair has added daily British Airways codeshare 
flights to Helsinki from Vancouver, Montreal and Toronto. Getting to Northern Europe has never 
been simpler. Contact your consolidator or travel agent about Finnair’s extensive network, 
or Finnair at:

416 2 22 0740 or 1 800 461 8651 
www.finnair.com 

gretina su pavargusiąja, pasi
sveikina, pakalbina, paliečia su
vargusią rankelę. Netikėtas 
nuoširdus artumas sušildo ne
laimingąją, šiluma švysteli jos 
prigesusiame veide:

- Ačiū, dukrele, už gerą žo
dį, - palaimos žvilgsniu nulydi 
skubančiąją...

Ar sugrįši?
Po karšta vasaros saule, 

bangelių vos teliūskuojama pa
krante eina tėvas ir sūnus. Grei
tai tirpsta trumpos susitikimų 
valandos ir vėl - laukimas... 
Vanduo skubiai užlieja smėlyje 
liekančias mažąsias pėdeles, jos 
susilydo ir lyg nebūta... Neri- 
maudamos aplink zuja kregž
dės, lenda į urvelius stačiame 
krante. Pasigirsta mažylių cyp
sėjimas, godžiai žiojasi geltonos 
gerklytės, pamažu džiugus 
čiauškėjimas urveliuose rimsta. 
Mažylis, tvirtai įsitvėręs tėvo 
rankos, sustoja smėlyje lyg įbes
tas, spokso į urvelius krante ir 
klausia tėvą:

- Kodėl jos lenda į žemę?
- Čia jų namai, čia laukia jų 

vaikai, - aiškina tėvas.
- Į urvelį įlindo tėtis ir ma

ma? - susirūpina mažasis.
- Taip, - tarsteli tėvas.
- Ar tu, tėveli, sugrįši į na

mus pas mane ir mamą? Akelė
se suraibuliuoja ašaros...

Pabūk šalia...
Trečia diena Matukas var

tosi lovelėje, kamuojamas tem
peratūros. Sulyso, tik valiūkiš
kai stirkso plaukų kuokštelis 
virš ryškiai mėlynų, plačių ake
lių. Po darbų ant lovelės krašte
lio prisėda tėvas, žada ryt vėl 
nupirkti brangių vaistų. Matu
kas greit pasveiksiąs. O tada jie 
važiuosią į zoologijos sodą, į 
įdomybių parką, pirksią mėgsta
miausių skanumynų...

- Ko dar norėtum? - baigęs 
dėstyti greitos ateities planus, 
klausia tėvas, norėdamas pra
džiuginti sergantįjį. Nušvinta 
mėlynosios mažojo Matuko 
akelės, sukepusios lūpelės tyliai 
šnabžda:

- Tėveli, pabūk šalia...
Valerija Vilčinskienė

Toronto Mindaugo draugovės skautai prie Kūčių stalo su draugininku sk.vyčiu M. Sungaila 2002 m. 
gruodžio 15 d. Nuotr. Irenos Meiklejohn

MEDICINOS
Rašėme, kad medicinos 

krypčių pagrindą sudaro ligų 
specifika. Priminsime, kad to
kios kryptys yra teorinės medi
cinos bei praktinės sveikatos ap
saugos priemonės prieš, pavyz
džiui, virusines, vėžines, kraujo
takos sistemos ir kitas ligas, ku
rios visai žmonijai atneša di
džiausias nelaimes.

Medicinos kryptis galima 
skirstyti ir kitaip, būtent, profi
laktiniu, gydomuoju ir reabilita
ciniu pagrindu. Kuriai minimų 
krypčių reikėtų atiduoti pirme
nybę, kurią jų reikėtų laikyti pa
grindine? A priori galėtumėm 
teigti, kad sveikam - svarbiausia 
profilaktika, sergančiam - gydy
mas, pretendentui į neįgaliuo
sius arba turinčiam negalę - 
reabilitacija.

Pirminė profilaktika - tai 
visuma priemonių, kurios pade
da išsaugoti bei stiprinti sveika
tą ir išvengti susirgimų. Atrodo, 
kad niekas neabejoja, jog geriau 
išvengti susirgimo, negu susirgti 
ir gydytis. Tačiau... nors sveika
ta viena, o ligų tūkstančiai, bet 
žmonės daug įdėmiau stengiasi 
perprasti ligos simptomus, įvai
rius jos plėtotės ypatumus, gy
dymo vingrybes, žodžiu, visa tai, 
ką sugeba tik gydytojas. Netu
rinčiam aukštojo medicinos išsi-

KRYPTYS II
lavinimo tai yra nelengva, o 
dažnai net ir neįmanoma. Tuo 
tarpu su žiniomis, reikalavimais 
ir taisyklėmis kaip išsaugoti bei 
stiprinti sveikatą gali susipažinti 
kiekvienas.

Tyrimai ir klinikinė patirtis 
liudija, kad organizmas ne taip 
lengvai pasiduoda bet kuriai li
gai, jis aktyviai priešinasi. Ir tik 
nusilpus gynybos jėgoms, orga
nizmas suserga: sutrinka jo fi
ziologinės funkcijos, pakenkia
mos vidaus organų, nervinio au
dinio ir kitos struktūros. Bet ir 
sirgdamas organizmas aktyviai 
kovoja, įjungia visus savo rezer
vus, kompensacines funkcijas 
bei prisitaikymo (adaptacinius) 
mechanizmus ir dažniausiai su
sirgimą nugali. Iš čia galima 
padaryti keletą išvadų.

Visų pirma, jeigu organiz
mo atsparumas didelis, asmuo 
serga retai arba ir niekad nesu
serga. Štai, pavyzdžiui, kada 
1883 m. žinomas tuberkuliozės 
bacilos atradėjas vokiečių gydy
tojas mikrobiologas R. Koch at
rado dar ir choleros sukėlėją, 
panašų į kabliuką mikrobą, vie
nas mokslininkų tuo suabejojo 
ir, visai klausytojų salei regint, 
išgėrė mėgintuvėlyje esančius 
choleros virionus. Išgėrė, bet 
cholera nesusirgo, nes, matyt, jo 
organizmo imuninis atsparumas 
buvo didelis. Tokių drastiškų 
pavyzdžių vienas kitas, o pana
šių - daugybė. Štai kad ir me
dikai, kurie dirba infekcinėse 
ligoninėse. Pasirodo, kad jie už
sikrečia žymiai rečiau už kitus, 
nes laikosi higienos reikalavimų.

Šių eilučių autoriaus kliniki
nių stebėjimų ir mokslinio tyri
mo darbų rezultatai leidžia pa
daryti išvadą, kad didelę profi
laktinę reikšmę turi intelekti- 
nių-emocinių procesų ir raume
nų sistemos skatinimas. Jeigu

Sk. pasisako
IŠ LAIŠKO

Nuoširdžiai dėkinga už Jūsų (ir 
mūsų) nuostabų savaitraštį Tėviškės 
žiburiai, kuriame yra išsamūs 
straipsniai politinėmis, istorinėmis 
temomis.

Dėkinga Marijai Gelažius iš 
Floridos, kuri suteikė tokį malonu
mą: skaityti Kanados lietuvių sa
vaitraštį. Birutė Jarutienė,

Alytus

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Praleidęs Lietuvoje Kalėdų 

šventes, sugrįžau Kanadon toliau 
mokytis vadų kolegijoje. Nustebau 
perskaitęs laikraštyje Stasio Praka- 
po pasisakymą laiškų skyriuje, kriti
kuojantį Kariuomenės šventės mi
nėjimą Toronte. Esu karininkas ir 
dalyvavau minėjime, kurį mes devy
ni dalyvavę karininkai įvertinom 
pasisekusiai surengtą ir už tai iš
reiškėme padėką šaulių kuopai.

Minėtame pasisakyme parašy
ta: “Dalyvavo būrys Lietuvos kari- 
nininkų, ir jie nustebo tokiu salės 
išpuošimu”. Kaip galima karininkų 
vardą minėti ir skleisti tokią netei
sybę? Esu nustebęs ir labai nuste
bęs rašančio mintimis, kurios jokiu 
būdu nepateisina rašančiojo veiks
mo. Kodėl tik neigiamai į viską žiū
rima? Ar nevertėtų laikytis iš
mintingo patarimo: “Jei neturi ką 
gero pasakyti, geriau tylėk”.

Pik. Itn. Valdas Kiveris,
Toronto, Ont.
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'Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius '

DR. VYTAUTAS MEŠKA
asmuo yra optimalaus sujaudi
nimo būsenoje, tai įvairiausi ža
lingi aplinkos ar vidiniai fakto
riai jį paveikia žymiai mažiau 
negu esant nepakankamam ar
ba per dideliam sujaudinimui.

Pirminės profilaktikos prie
monėmis galima laikyti ir tas, 
kuriomis.šalinami susirgimo ri
zikos faktoriai, atsirandantys 
dėl netinkamos elgsenos: pavyz
džiui, rūkymo, nervinės įtam
pos, netinkamos mitybos, jude
sio stokos, darbo užterštame 
ore ir kt.

Taigi geriau nesusirgti. De
ja, kartais, nepaisant mūsų pas
tangų, liga organizmą nugali. 
Tada pirmenybė teikiama ramy
bei, dietai, vaistams. Aišku, pir
miausia svarbu moderniai diag
nostikai nustatyti susirgimą, or
ganizmo ypatumus, tarp jų ir 
gynybinius: reguliacinius, adap
tacinius, kompensacinius. Kaip 
žinia, dažniausiai pasveikstama.

Ši strateginė medicinos 
kryptis - gydymas - išnagrinėta 
nuodugniai, sukurtos gydymo 
priemonės (chirurginės operaci
jos, vaistai) gana tobulos. Todėl 
gydymo paveikumas dažniausiai 
yra geras.

Tačiau, išgydžius ūmia ligos 
stadija sergantįjį, niekas nėra 
apsaugotas nuo patologinio 
proceso recidyvų. Todėl šiems 
asmenims ir taikomas priešreci- 
dyvinis gydymas, t.y. antrinės 
profilaktikos priemonės.

Bet čia susiduriama su tam 
tikra problema. Ar visiems rei
kalinga antrinė (priešrecidyvi- 
nė) profilaktika? Toli gražu ne. 
Jeigu tokias profilaktikos prie
mones taikytume visiems, išeitų, 
kad jos negautų niekas. Ir tai ne 
tik dėl lėšų sygiaus. Dalykas jau 
įgauna kitą prasmę, nes tokiu 
atveju pagal rašytoją ištikrųjų 
viena žmonijos pusė turėtų gy
dyti, slaugyti ir prižiūrėti antrą, 
tačiau ir tada tikslo nepasiektų.

Todėl antrinės profilaktikos 
tikslui svarbu sukaupti įvairių 
klinikinių, specialių organizmo 
procesų ir funkcijų tyrimo duo
menų banką, kurį išanalizavus 
su kompiuteriu galima būtų pa
ruošti prognostinius kriterijus, 
kurie leistų spręsti - gresia ar 
negresia konkrečiam asmeniui 
pakartotinis susirgimas (progre
savimas).

Šiuo principu taikoma an
trinė profilaktika pasižymi aukš
tu medicininiu ir ekonominiu 
paveikumu. Ši problema taip 
pat buvo sprendžiama kurorto- 
logijos laboratorijoje.

Pagaliau belieka paminėti 
medicininę ligonių reabilitaciją, 
kuri iš esmės yra tretinė (prieš- 
invalidinė) profilaktika. Šiai 
problemai spręsti pasiūlytos 
priemonių sistemos principai 
atitinka antrinę profilaktiką 
(priešrecidyvinį gydymą). Prie
monės, aišku, jau kitos, nes šiuo 
atveju ir uždavinys jau kitoks, o 
būtent, lik sugrąžinti pažeistas 
organizmo funkcijas ir sustab- / 
dyti invalidumo progresavimą. 
Šiam tikslui taikomas priemo- / 
nių kompleksas, kurį sudaro į 
psichoterapija, nervinės įtam-/ 
pos iškrova (muzikos, knygų/ 
gamtovaizdžių, kvapų terapija)', 
raumenų sistemos lavinimus 
(plaukymas baseine, gydomoji 
kūno kultūra, masažas), įvairios 
fizioterapinės procedūros (elek
trinis raumens stimuliavimas, 
elektros miegas, trumpų elek
tromagnetinių bangų procedū
ros, ultragarsas, magneto tera
pija ir kt.). Didžiausią naudą 
fizioterapinės (ir ne tik jos) pro
cedūros atneša tada, kai jos yra 
dozuojamos pagal biologinio re
zonanso principą.
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Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West j 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.

!/*'>■...Woat Flora lt y Ine.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu į staigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Dantų gydytoja

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 Į

ORTODONTRS 
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s. m s Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL C3ZXFTE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 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

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Prašau skambinti šiandien
PARAPIJOS

[ T O R O
Kanados kariuomenės sto

vykloje Camp Borden yra atvy
kę tobulinti anglų kalbos žinias 
Lietuvos karininkai pik. Itn. Egi
dijus Vaicvenas, mjr. Dainius 
Guzas, mjr. Alvydas Danėnas, 
mjr. Rimantas Kulikauskas ir 
kpt. Artūras Radvilas. Mokslas 
tęsis iki gegužės pradžios. Į Lie
tuvąJic^rįžTa~TtRtay4to mėne- 
skyŠavaitę. Vytimai u lis
f Toronte gyvenančių Lietu
vos Vietinės rinktinės 1944 m? 
savanorių susirinkime pas J. 
Aukštaitį sausio 10 d. vienbal
siai nutarta ir toliau aukas rinkti 
kritusių karių palaikų perveži
mui iš Ašmenos į Lietuvą. Če
kius rašyti KLB vardu pažymint 
(L.V.R.): “Paramoje” sąskaitos 
nr. 14143. Adresas: 2975 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M8X 1C8.

Dail. Jono Stonkaus stiklo 
kūrinių paroda “Arcadiarf 
Lights” Vyksla.Canad+an Clay & 
Glass galerijoje Waterloo, On
tario (25 Caroline St. N.) nuo š. 
m. sausio 11 iki gegužės 11 d. 
Gimęs Lietuvoje 1945 m., jis

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO

N T O
Toronte baigė Ontario College 
of Art, studijavo vitražų kūrimą 
Airijoje. Laimėjęs įvairias pre
mijas (1977-1997 m.), jis nuo 
1969 yra dalyvavęs įvairiose as
meninėse ir grupinėse parodose 
Toronte, Mississaugoje, Hamil
tone, Londone, Simcoe ir kitose 
vietovėse. Parodos lankymo va
landos antrad. - šeštad. nuo 10 
v.r. iki 5 v.p.p., sekmad. nuo 1 
iki 5 v.p.p. Kūrinių nuotraukas 
ir papildomą informaciją galima 
rasti galerijos tinklapyje www. 
ęanadianclayandglass.ca.
\ * * *

t Tėviškės žiburių nuomonių 
skyriui galima siųsti laiškus 
elektroniniu paštu tevzib(a) 
pathcom.com arba prisijungiant 
prie TZ tinklapio www.tzib.com 
/kairėje ekrano pusėje spausti 
'“NUOMONĖS”). Pasisakykite 
apie lietuvišką veiklą, spaudą, 
TV programą arba kitus rūpi
mus klausimus. Geriausi laiškai 
(pasirašyti) redakcijos nuožiūra 
bus spausdinami TZ arba pa
skelbti tinklapyje. Jūšų nuomo
nė svarbi! Lauksime!

http://www.finnair.com
pathcom.com
http://www.tzib.com
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IŠ TORONTO H MONTREAL?®
Anapilio žinios

- Sausio 17, penktadienį, pa
laidotas a.a. Juozas Budreika, 92 
m. amžiaus.

- Mažojoje autoaikštėje buvo 
padauginta vietų paliegėlių auto
mobilių statymui. Prašome visus į 
tai atkreipti dėmesį ir pažymėtąsias 
vietas palikti tiktai paliegusiems 
mūsų parapijos žmonėms.

- Vaikų choras “Gintarėliai”, 
vad. Deimantės Grigutienės, ruo
šiasi dalyvauti Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventėje. Galinčius 
kelionę paremti prašome aukoti 
per parapiją.

- Anapilio knygyne gauta: An
tano Ruškio knyga Andriato žemė 
(kančių ir vilties istorija), Juozo 
Banionio Lietuvos laisvės byla vaka
ruose ir žurnalo Genocidas ir rezis
tencija nr. 12. Knygynas kviečia pa
remti Vilniaus kunigų seminariją. 
Tai galite padaryti įsigydami knygy
ne seminarijos giesmių garsaplokš- 
tę už $20.

- Panevėžio vyskupija prašo 
paramos vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje. Aukos 
priimamos per mūsų parapiją.

- Toronto arkivyskupijos 
įstatas Santuokos reikalu: - norin
tieji tuoktis turi susitikti su savo pa
rapijos kunigu ir tuo reikalu su juo 
pasikalbėti bent vienerius metus 
prieš numatomą santuokos datą bei 
atlikti reikiamą santuokai pasiruo
šimą. Jei kuris iš busimųjų sutuok
tinių jau yra kokia nors forma tuo- 
kęsis anksčiau (išskyrus našlystės 
atvejį), tai kunigas negali su juo 
tartis dėl santuokos datos, kol nėra 
gautas santuokai leidimas iš arki
vyskupijos.

- Mišios sausio 26, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Ritą Jonikaitę- 
McMillan ir Moniką Jurkšticnę (V 
metinės); 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už Oną ir Feliksą Kasperavi
čius; Delhi Šv. Kazimiero šventovė
je sausio 25, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Oną Garalytę.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį pamaldos 9.30 

v. ryto bei sekmadienio tikybos pa
mokos. Po pamaldų įvyks trumpas 
tėvų susirinkimas pirmos vaikų Ko
munijos reikalais.

- Antradienį, sausio 28, 7.30 
v.v. tarybos posėdis.

- Metinis visuotinis parapijos 
susirinkimas numatytas po pamal
dų vasario 23 d. Lietuvių Namų pa
talpose.

Maironio mokyklos žinios
- Šį savaitgalį, sausio 25 d. mo

kykloje bus daromos nuotraukos. 
Prašome mokinius gražiai apsi
rengti. Abiturientai dėvi baltus 
marškinius ir kaklaraiščius.

- Mokykla prašo, kad mokiniai 
į klases neitų su lauko batais. Prieš 
einant į klases reikia persiauti kitą 
avalynę (batus, šlepetes).

- Mirė mkt. a.a. Marija Gudai
tienė, dėsčiusi Maironio mokykloje 
trisdešimt penkerius metus. Nuo
širdžiai užjaučiame jos gimines.

- Violeta Gedgaudienė, JAV 
lietuvių bendruomenės švietimo ta
rybos narė, mus aplankė sausio 18 
d. Kai kuriose klasėse pasikalbėjo 
su mokytojomis ir paliko auką mo
kyklai - $20 (JAV).

- Maloniai kviečiame tėvelius 
vasario 1 d. atvykti į mokyklą pasi
imti pažymėjimų ir pasikalbėti su 
mokytojais. Tėvelių lauksime nuo 
9.30 v.r. iki 11.30 v.r. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Sausio 19 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 254 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino J. V. Šimkus.

- LN valdybos posėdis - sausio 
30, ketvirtadien), 7 v.v. Lietuvių 
Namų “Seklyčioje”.

- Vasario 22 d. įvyks Medžio
tojų ir žūklautoji) klubo “Tauras” 
50 metų sukaktuvinis pobūvis.

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima skaniai papietauti ir 
pasiskaityti naujausių žinių iš Lie
tuvos dienraščių, pasižiūrėti Lietu
vos televizijos laidų, pasinaudoti 
interneto tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. E. 

Stanaitienės atminimui aukojo: 
$100 - M. Šernas; $50 - W. Jones; 
po $25 - D. B. Collacutt ir S. E. 
Priddle. Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems už aukas, kurios pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W, Toronto. ON. M6P 1A6.

Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems (sės. Nijolės Sadūnai- 
tės globotiniams) vaikučiams ir 
tremtiniams Lietuvoje A. ir A. 
Jusiai aukojo $100.

A. u. Marijos Gudaitienės 
atminimui pagerbti L. V. Balai- 
šiai aukojo $20. M.P.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Fotografinis parapijos 50- 

mečio leidinys bus vienintelis toks, 
šią progą atžymintis. Po vieną egz. 
nemokamai gaus kiekviena nusifo
tografavusi šeima ar grupė. Kiti, jei 
norės, galės nusipirkti iš anksto jį 
užsisakius. Bus spausdinamas ribo
tas jų kiekis. Dėkojam G. Petraus
kienei, kuri sutiko leidinį redaguoti.

- Parapijos 50-mečio fotografi
niam leidiniui šeimos ir pavieniai 
parapijiečiai fotografuojasi šešta
dienį, sausio 25 ir vasario 1 d.d. 
Užsisakyti laiką parapijos raštinėje.

- Žodis tarp mūsų sausio ir va
sario mėnesių knygutės yra padėtos 
šventovės prieangyje. Kaina $5.

- Mūsų mirusieji: a.a. Marija 
Gudaitienė, 98 m. Paliko dukterė
čias Dalią Daugvainytę-Wicks ir 
Dalią Katiliūtę-Boystun su šeimo
mis; a.a. Marija Tamošiūnienė, 88 
m. Paliko vyrą Juozą, sūnus Kęs
tutį, Algį bei seseris Petrę Šos- 
tokienę ir Teresę Merkevičienę su 
šeimomis. Amerikoj mirė a.a. Mi
kas Brinkmanas, Onos Taseckienės 
sesers vyras.

- Pirmai Komunijai ir Sutvirti
nimo sakramentui pasiruošimo pa
mokos vyksta sekmadieniais po 
Mišių įprastu laiku.

- Krikščionių vienybės savaitė 
- sausio 19-25 d.d. Lietuvių ekume
ninės pamaldos vyks vasario 26 d., 
7 v.v. mūsų šventovėje. Panašios 
pamaldos bus surengtos ir Išgany
tojo parapijos šventovėje kovo 9 d., 
9.30 v.r.

- Jei kas norėtų papildyti 2002 
metų aukas parapijai, vienuolynui 
arba statybai, mokesčių įstatymams 
leidžiant, gali tai padaryti iki šio 
mėnesio pabaigos.

- Mišios sekmadienį, sausio 
26: 8 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Alfonsą 
Simonavičių; 10.30 v.r. už a.a. Dio
nyzą Stuką, už a.a. Alfonsą Pun- 
džių, už a.a. Kazimierą Arlauskienę 
(1 met.); 12 v.d. prašant pašaukimų 
į dvasinį luomą.

Vasario 16-tų dieną, 4 v.p.p. 
Anapilio salėje bus paminėtos 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 85-osios metinės. Pa
grindine kalbėtoja pakviesta 
Lietuvos ambasadorė Kanadai 
Sigutė Jakštonytė. Minėjimo 
koncertą atliks pianistės L. Pau
lauskaitė ir I. Beresnevičienė, 
Toronto jaunimo ansamblis 
“Gintaras” bei Anapilio sody
bos vaikų choras “Gintarėliai”. 
Renginys vyks visiems daly
viams sėdint prie stalų. Po kon
certo bus šaltų užkandžių bei 
vyno vaišės.
KLB Toronto apylinkės valdyba

Naujosios muzikos koncer
tas A Glimpse at Lithuania įvy
ko sausio 10, penktadienį, St. 
George the Martyr parapijos 
patalpose Toronto centre. Ren
gėjai buvo “New Music Con
certs” - naujosios muzikos 
draugija, pasirinkusi keturių lie
tuvių kompozitorių - Onutės 
Narbutaitės, Broniaus Kutavi
čiaus, Ramintos Šerkšnytės ir 
Osvaldo Balakausko kūrinius, 
kuriuos atliko vietiniai muzikai 
ir solistai. Pastarieji du kompo
zitoriai patys dalyvavo koncerte, 
kurį aprašė William Littler The 
Toronto Star dienraštyje (2003. 
01.13). Jo teigimu, nors Lietuva 
nedidelė, ji turinti aukšto lygio 
muzikinę kultūrą, ir visų kom
pozitorių muzika, sprendžiant iš 
šio koncerto, verta platesnio dė
mesio. Visos kompozicijos buvo 
taikliai apibūdintos jo straipsny
je, kuriame taip pat paminėta, 
kad susirinkę klausytojai, užpil
dė salę ir šiltai priėmė vist; kūri
nių atlikimą. Jam atrodė su
prantama, kodėl koncerte daly
vavo daugybė Toronto lietuvių, 
jo manymu - bene visi. Kompo
zitorius O. Balakauskas, dar ke
letą dienų likęs Toronte, spėjo 
aplankyti KLB muziejų ir Tėviš
kės žiburių redakciją, lydimas 
dr. Česlovo Jonio. Jis taip pat 
susitiko su kai kuriais vietiniais 
lietuviais muzikais, kurie domė
josi jo muzikos koncerto suren
gimu ateityje.

Dėdės a.a. Jono Dervaičio 
atminimui pagerbti Angelė ir 
Bronius Stankaičiai bei Renata 
Stankaitytė Tėviškės žiburiams • 
aukojo po $50.

A. a. Broniaus Staškevi
čiaus atminimui pagerbti, reikš
dami nuoširdžią užuojautą bro
liui Juozui ir jo šeimos nariams, 
velionies žmonai Danutei, sū
nums ir dukroms su šeimomis 
bei visiems artimiesiems K. G. 
Balytos Tėviškės žiburiams au
kojo $100,

Anapilio parapijos kalėdinėje egutėje “Gintarėliai”, vad. D. Grigutienės, ir “Angeliukai”, vad. L. Turutaitės 
giesmėmis ir eilėraščiais pagarbino Kūdikėlį Jėzų Nuotr. J. Dzemionienės
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Kanados lietuvių organiza
cijos, kurios šiais metais norėtų 
gauti finansinės paramos iš Ka
nados lietuvių fondo, gali apsi
lankyti Fondo raštinėje kiekvie
ną pirmadienį ir trečiadienį nuo 
11 v. ryto iki 3 v.p.p., pradedant 
sausio 27 diena, ir pasiimti nau
jai paruoštas prašymų anketas. 
Užpildytos anketos turi pasiekti 
Fondo raštinę iki š.m. kovo 
mėn. 15 dienos. Prašome at
kreipti dėmesį į antrame pusla
pyje paskelbtą paaiškinimą dėl 
naujų anketų. Netrukus spaudo
je bus paskelbta informacija, 
liečianti studentų stipendijų 
prašymus.

Rinkimų j PLB seimą 
TAISYKLĖS

(1) Kiekviena KLB apylinkė 
atskirai iš savo išstatytų kandidatų 
išrenka tos apylinkės atstovą į PLB 
seimą.

(2) Kandidatuoti ir balsuoti 
gali kiekvienas KLB narys, ne jau
nesnis kaip 18 m. amžiaus.

(3) Apylinkėse rinkimus vykdo 
KLB apylinkės valdybos kviesta 
trijų asmenų rinkiminė komisija ar
ba patys valdybos nariai, kurie ne
kandidatuoja į PLB seimą.

(4) Rinkimai vykdomi visose 
KLB apylinkėse tuo pačiu metu t.y. 
sekmadienį, iki 2003 m. vasario 
mėn. 23 d.

(5) Kandidatą KLB apylinkės 
rinkiminei komisijai turi siūlyti du 
(2) tos apylinkės nariai pasirašyda
mi ant raštiško kandidato sutikimo 
kandidatuoti. Priedas (“Aš sutin
ku”...) ir prisilaikant š.m. sausio 
mėn. 3 d. KLB Bendraraščio nu
statytom sąlygom.

(6) Kandidatų sąrašą, balsavi
mo vietą(s) ir laiką kiekviena apy
linkė skelbia prisitaikydama prie 
apylinkės dydžio ir apimties, tam 
naudojant spaudą, biuletenius bei 
kitas tai apylinkei tinkamas prie
mones.

(7) Balsuojantis asmuo, “Bal
savimo registracijos lape” įrašęs sa
vo pavardę, vardą ir tikslų adresą, 
gauna vieną balsavimo kortelę.

(8) Į Balsavimo kortelę galima 
įrašyti tik vieną asmenį iš to kandi
datų sąrašo, kuris turi būti viešai 
matomas rinkiminėje vietoje.

(9) Rinkiminė komisija, su
skaičiavusi balsus, ne vėliau kaip 
vasario mėn. 25 d. savo nutarimą, 
panaudotas ir nepanaudotas balsa
vimo korteles, kartu su “Balsavimo 
registracijos lapais” pasiunčia į 
KLB KV raštinę.

(10) KLB Krašto valdyba pa
skelbs KLB atstovų ir kandidatų į 
PLB seimą pavardes lietuviškoje 
spaudoje tuoj po kovo mėnesį 
įvyksiančio KLB Krašto valdybos 
posėdžio. KLB inf.

A. a. Prano Šiūlio penkerių 
metų mirties sukakčiai paminėti 
Kunigunda Dcrvaiticnė su šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A. a. Auksuoliui Valiūnui 
mirus, reikšdamas nuoširdžią 
užuojautą jo tėvams Genulei ir 
Algiui Valiūnams, sesutei Snai
gei Šileikienei su šeima, Felik
sas Mockus Tėviškės žiburiams 
aukojo $25.

Vaikų dienos centrams Lie
tuvoje aukojo: $100 - V. Naras; 
$20 - B. Tamulionienė; a. a. Te
resės Astrauskienės atminimui 
- $10 V. A. Čiuprinskicnė ir P. 
Pekarskienė. O.G.

P A D Ė K A
Nuoširdžiai dėkoju savo drau

gams bei pažįstamiems, lankiu
siems mane ligos metu: Irenai Bis- 
kienei, seselei Loretai, A. Abro- 
maitienei, Br. Maziliauskienei, T. 
Stanuliui, Gr. Valaitienei. J. A. Ur- 
kienei, J. Gatautienci. R. A. Ul
boms, Aid. Skilandžiūnienei, Aid. 
Biškevičienei, M. Z. Kalvaičiams, 
B. Lapinskienei. M. L. Cibams, VI. 
Juškai, S. Dilkuvienci. Niekada 
nepamiršiu Jūsų nuoširdumo. Jus 
gerbianti - A. Venslovaitienė

Toronto vyrų choras "ARAS" 
maloniai kviečia visus rėmėjus ir muzikos mėgėjus 

atsilankyti į 25 metų veiklos minėjimo

2003 m. vasario 2, sekmadienį, 3 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

Bilietai bus gaunami prie įėjimo į salę

Maloniai kviečiame dalyvauti

2003 m. vasario 15, šeštadienį
Renginio pradžia 7 v.v., baras veiks nuo 6 v.v.

Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor St. W
Koncertinę programą atliks pirmą kartą Lietuvių Namuose

pasirodanti muzikos-poezijos grupė "Viltis",vad. V. Ramanausko. 
Šokiams gros "MAJOR MUSIC" vad. V. Ramanausko.

c \ t / /7 Karšta vakarienė su vynu,
išradinga loterija, veiks baras.

' Bilietai - $30 asmeniui. Perkant visą stalą 
(10 vietų) vienas bilietas nemokamai. 

Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311, 
abiejose parapijose ir 

Lietuvių Namuose sekmadieniais.
Pobūvį rengia Lietuvių klubas “Santaka”

Brangūs tautiečiai,
Slaugos namuose “Labda

ra” praeitą šeštadienį, sausio 18 
įvyko avarija - pastato 3-čiame 
aukšte, trūkus vandens purkštu
vo (sprinklerio) vamzdžiui, dalis 
pastato buvo užlieta vandeniu, 
kas sukėlė pavojų ir elektros si
stemai.

Esant tokiai būklei, mūsų 
pagrindinis dėmesys buvo nu
kreiptas į gyventojų saugumą. 
Sustabdžius elektros sistemą, 
nebebuvo galima gyventojų pa
likti pastate. Buvo susisiekta su 
greitosios pagalbos tarnybomis, 
sukviesti slaugos namų darbuo
tojai, prasidėjo gyventojų eva
kuacija iš pastatų į Prisikėlimo 
parapijos patalpas. Tuoj pat bu
vo pranešta gyventojų artimie
siems apie įvykusią avariją ir pa
prašytą jų pagalbos suteikiant 
laikinąją gyvenamąją vietą. Su 
kai kurių gyventojų artimaisiais 
nepavyko susisiekti, buvo pa
prašyta pagalbos iš “Emergency 
Medical Service” ir “Etobicoke 
Community Care Access Cent
re” dėl pervežimo ir laikino gy
ventojų priėmimo ir priežiūros. 
Po to buvo sudaryta darbo gru
pė, teko peržiūrėti padarytus 
nuostolius grindims, sienoms, 
luboms, ir buvo pradėti pirmi
niai pastato tvarkymo darbai. 
Mes ir toliau dirbsime padedant 
medicinos institucijoms, Sveika
tos ministerijai. “Long Term 
Care”, “Emergency Medical 
Services” ir kt.

Mūsų tikslas ir pareiga pa
daryti visus būtinus pertvarky
mus, kad pastatas būtų saugus ir 
pataisytas kaip galima greičiau, 
kad gyventojai ramiai galėtų su- 
IEŠKOME MOTERS, kuri laiki- 
nai galėtų atvykti 3-4 kartus per 
savaitę į “Sheridan Villa Nursing 
Home” Mississaugoje po 2 valan
das pabūti su 98 metų moterim. 
Taip pat vėliau reikalinga prižiū
rėti tą pačią moterį mūsų namuo
se, gyvenant kartu Mississaugoje. 
Skambinti Alytei 905 823-0408.

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 lx’t 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.

POBi/VY/f

grįžti į savo namus. Noriu nuo
širdžiai padėkoti visiems, kurie 
prisidėjo prie senelių perkėlimo 
ir avarijos likvidavimo. Dėkoju 
visiems Slaugos namų darbuo
tojams. kurie sumaniai, greitai 
ir saugiai padėjo gyventojus 
perkelti į Prisikėlimo parapijos 
patalpas, Prisikėlimo parapijos 
kunigams, suteikusiems laikiną
ją pastogę Slaugos namų gyven
tojams. Čia buvo įkurtas Slau
gos namų krizės centras, iš ku
rio buvo pranešinėjama apie 
įvykusią avariją, ir kur medici
nos seserys galėjo pateikti gy
ventojams vaistų.

Ačiū visiems gyventojų arti
miesiems, kurie greitai atvyko 
pasiimti artimųjų, medicinos 
pagalbos tarnybai bei kitiems 
slaugos namams, kur mūsų gy
ventojai surado laikinąją pasto
gę. Ypatinga padėka ir mūsų 
gyventojams, kurie su ištverme 
ir kantrybe išgyveno šios avari
jos pasekmes.

Mes stengsimės pastoviai 
visus informuoti, kai tik turėsi
me naujų žinių. Norintys gauti 
papildomos informacijos te
skambina į Slaugos namus tel. 
416-232-2112. Prašyti informa
cijos koordinatoriaus.

J. R. Juodis, 
Lietuvių Namų ir Lietuvių 

slaugos namų “Labdara” 
pirmininkas

REIKALINGA namų valytoja 
Richmond Hill rajone. Tel. 905- 
884-5956.

REIKALINGA namų valytoja 1 
dienai per savaitę Mississaugoje. 
Skambinti tel. 905 281-3591.
PARDUODU sportinę dvivietę maši
ną MAZDA RX7, 1990 metų. 186,000 
kilometrų. Prašoma kaina $3.500. 
Skambinti tel. 905 301-3729.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtines
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

Krikščioniškomis laidotuvėmis 
sausio 10 d. pagerbėme a.a. Bronių 
Staškevičių, didelį šios parapijos 
mylėtoją ir palaikytoją, visų mėgs
tamą ir labai gerbiamą žmogų. Iš 
visos širdies užjaučiame, šeimos na
rius, artimuosius, gimines ir tikrai 
gausius velionies bičiulius. Dažnai 
prisiminkime jo mėgstamą posakį: 
“Būkime geruoju”. Laidotuvių Mi
šias koncelebravo velionies brolio 
vaikai prel. Jonas Staškevičius ir 
kun. Vytautas Staškevičius, atvykę 
iš Mississaugos, ON.

Laidotuvių dalyviai vietoj gėlių 
suaukojo parapijos reikalams 2,000 
dol. Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

(AV par.)
Į žymaus Montrealio ir apylin

kės veikėjo a.a. Broniaus Staškevi
čiaus laidotuves Anapilyje atvykę 
dalyviai velionies atminimui gausiai 
aukojo Aušros Vartų parapijos 
šventovei Montrealyje. Nemaža jų 
dalis yra buvę montrealiečiai, kurie 
gerai jį pažinojo ir apgailėjo jo ne
tektį. Aukas rinko buvusi montrea- 
lictė Monika Povilaitienė.

A. a. Broniaus Staškevičiaus 
atminimui Vaiko tėviškės namams 
aukojo: $50 - J. Kibirkštis, Iz. Ma- 
liška; $25 - G. Kudžmienė; $20 - 
Z. A. Burkšaičiai, Sf. Skučienė; $15
- J. Blauzdžiūnienė.

A. a. Eugenijos Gedvilienės at
minimui Vaiko tėviškės namams ir 
sutrikusio vystymosi kūdikių na
mams aukojo: $100 - Piere Landry, 
Odette Caya, L. Leblanc, R. Šlekys, 
J. Krahule, L. Curni; $75 - L. Vait
kus; $50 - Abe. Bogen, V. Viliušie- 
nė, J. Kibirkštis, L. Urbonas, dr. 
Drolet, D. Dirvoms, L K. Anduške- 
vičiai, R. Pocauskas, Rudinskas, O.
L. Šablauskai; $30 - E. Kerbelienė, 
V. A. Baršauskai, Ch. J. Tanner,
M. V. Jonynai; $25 - E. Szewczu- 
kienė, D. B. Staškevičiai; $20 - J. 
Blauzdžiūnienė, H. Z. Lapinai, P. 
J. Adamoniai, R. Baršauskas, N. 
Šukienė, St. Baršauskienė, R. Po- 
causkienė, R. Piečaitienė, J. Šeidys, 
V. A. Pėteraičiai, H. A. Zeltoriai, 
M. Malcienė, Ir. Vazalinskienė, B. 
Rupšienė, Iz. Mališka, P. R. Bri- 
kiai, V. Valinskienė, R. Lukoševi
čienė, A. S. Staškevičiai, Juozapavi
čiūtė; $10 - A. Petraitytė, V. Dikai- 
tienė, B. Nagienė, D. Baltrukonis, 
Aleksas Piešina, Mikalajūnienė; $5
- G. Rudinskienė.

KLKM dr-jos Montrealio skyrius
“Neringos/Geležinio vilko tun

to” vadijos posėdyje sausio 12 d. 
buvo nutarta šaukti sueigas: sausio 
17, vasario 7 d.d. (žvaigždžių stebė
jimas Hudson, Quebec), vasario 21, 
kovo 7-9 d.d. (žiemos stovykla, St. 
Donat, Quebec), kovo 28 d. (karate 
vakaras), balandžio 11, gegužės 2 
d.d. (dviratininko specialybė), ge
gužės 23 d. (paukščių stebėjimas, 
įžodžiai ir sezono uždarymas Cap 
St. Jacques parke). Visos sueigos

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

Aukojo “Tėviškės žiburiams
$500 -J. V. Margis; $100-A. 

Laurinaitis, B. Sriubiškis, V. Pau
lius, J. Andrukaitis; $60 - S. Micke
vičius; $55 - H. Butkevičius; $50 - 
K. Dubauskas, J. Petronis, P. 
Stauskas, H. Šiaurys, A. Petraus
kas; $45 - J. Bitncris, A. Grubis; 
$35 - A. Urbonas; $30 - dr. G. Mu
rauskas, L Rekštis, L Ross; $25 - J. 
Žiūraitis, S. Tumosa, J. Žažeckas, 
G. Vcnskaitis; $20 - V. Šeštokas, 
M. Gelažius, A. Godelis, S. Žaldo- 
kas, A. Augaiticnė, A. Valaškevi- 
čienė; $18 - V. Dubickas; $15 - V. 
Juodis; $10 - A. Čižikas, O. Mu- 
činskas, V. Šeštokas, B. Laučys, V. 
Zujus, A. Deksnys; $5 - A. Kelia- 
čius, A. Juodvalkis, M. Oniūnas; $3 
- V. Balsienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - J. A. Vaškevičius, B. Vilkus, 
S. Jurgelis, N. Šviežikas, L. Grabo- 
šas, V. Naras, A. Sakavičius, Z. 
Stančikas, V. Kukoraitis, S. Bar
šauskas, O. Juodikis, M. Noreika, 
P. Ročys, A. Gedrimas, P. Eidukas; 
$55 - F. Mockus, F. Mačiulis, E. 
Januška, W. Mastis, N. Paulaitis, 
M. Žymantas, A. J. Lukošiūnienė, 
A. Montsvilas, A. Ledas, A. Kanap- 
ka, A. Gudžiūnas, V. Sičiūnas, B. 
Kaminskas, J. Bušauskas, M. 
Pranaitis, V. Pranaitis, V. Bireta, 
V. Vainutis, D. Uzas, G. Rudins
kas, R. Rimša, A. Burbulevičius, 
dr. P. Vytė, J. Ažubalis, G. Kaulius, 
J. Danys, A. Bentnorius, B. Rup
šienė, P. Joga, A. Dainora, P. Ma- 
sys, S. Ąžuolas, R. Taunys, A. Rim
kus, M. Rutkevičienė, A. Rugys, G. 
Šctikas, V. Ivanauskas, B. Saplys, 
V. E. Seibutis, B. Vyčinas. P. 
Druskis, V. Dubauskas, V.- Gold- 

vyks Aušros Vartų parapijos salėje, 
išskyrus kitaip pažymėtas. Daugiau 
informacijos teikia tuntininkas, An
drius Gaputis tel. 450 458-3381. A.G.

Aušros Vartų parapijos visuo
tinis susirinkimas įvyko š.m. sausio 
12, sekmadienį. Savo pagrindinia
me pranešime klebonas kun. Ričar
das Birbilas nuoširdžiai pasidžiaugė 
organizacijų veikla, ypač jaunimo ir 
skautų stiprėjančiais pasireiškimais. 
Jis pastebėjo, kad nors seselės ir 
paliko mūsų parapiją, veikla dėl pa
talpų netekimo nesutriko, ir visi 
prisitaikė prie naujų sąlygų. Apgai
lestavo Šlykų šeimos išvykimą iš 
Montrealio, o pastaruoju metu ir 
mokyklos vedėjos ir skautų veikėjo 
- Astos ir Lino Staškevičių šeimos 
persikėlimą į JAV.

Šeštadieninės mokyklos vedė
jos pareigas perėmė Živilė Jurkutė. 
Klebonas pranešė naujos AV p-jos 
tarybos sudėtį, nes 2 nariai buvo 
baigę savo kadenciją - A.Piešina ir 
Ir. Valkauskienė. Šiuo metu tarybą 
sudaro: Albinas Urbonas, Romas 
Staškevičius, Joana Blauzdžiūnie
nė, Stefanija Jutuvienė, Eugenijus 
Dainius, Bronius Niedvaras. Susi
rinkusieji buvo supažindinti su fi
nansine parapijos padėtimi, o Alb. 
Urbonas savo pranešime paaiškino 
apie AV p-jos šventovės remontą.

Pabaigoje, po padėkų visiems, 
kava ir sumuštiniais besivaišinant 
buvo pasidžiaugta, kad ypač per 
paskutiniuosius dvejus metus su
tvarkytos finansinės apyskaitos, ir 
toliau darbai vykdomi labai tvar
kingai, o pertvarkyta salė sutalpina 
ir mokyklos, ir “Rūtos” klubo regu
liarių užsiėmimų bei kitų susirinki
mų dalyvius.

Liudas Stankevičius organi
zuoja ekskursiją iš Montrealio į 
Dainų šventę Lietuvoje už $1,140, 
plius mokesčiai. Bilietas galios vie
ną mėnesį. Sumokant už kelionę iš 
anksto iki vasario 21 d. kelionė kai
nuos tik $1,040, plius mokesčiai, ir 
bilietas galios keturis mėnesius. 
Daugiau informacijų teikia L. Stan
kevičius tel. 450 669-8834.

Supažindinimą su meniškais 
laisvalaikio užsiėmimais rengia Bal- 
t iečių dailės grupė vasario 1, šešta
dienį, 11 vai. AV p-jos salėje. “Vai
vorykštės” moterys pasirodys su 
juostų audimu ir gobelenais; vado
vaus Birutė Nagienė. Latvis Oskars 
Vindedzis supažindins su braižybos 
ir metalo rankdarbiais. Reikmenys 
šiems užsiėmimams bus parūpinti.

Lietuvių šeštadieninės mokyk
los moksleiviai, latvių ir estų jauni
mas, taip pat mokytojai bei besido
mintys vyresnieji kviečiami daly
vauti. Supažindinimas vyks paskuti
niąją mokyklos pamokų valandą. 
Visi dalyviai galės išbandyti savo 
sugebėjimus. Kor.

FAX: 766-1349

99

bergas, M. Stankus, J. Bitneris, E. 
Dubininkas, J. Dransutavičius, E. 
Juodvalkis, N. Adams, A. Pamatai
tis, L. Radzevičius, dr. E. Malkus, 
V. Bubelis, A. Grubis, A. Opanavi- 
čius, H. Andriuška, V. Miliauskas, 
E. Benctis, A. Leparskas, P. Karec- 
kas, J. Kriaučeliūnas.

Rėmėjo už devjus metus at
siuntė: J. Giedraitis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - P. Vcnskus, A. Rukšys, H. 
Butkevičius, V. Liuima, O. Skrebū- 
nienė, J. Dragūnas, K. Mileris, dr. J. 
Yčas. V. P. Jankaitis, E. Klevas, L. 
Adomavičius, A. Regis, V. Stanaitis, 
R. J. Karasiejus; $90 - L. Kulnys; 
$80 - J. Kuliešius. J. Dabrowski; $75 
- S. Bartusevičius, N. Šumskis, A. 
Dronsa; $70 - E. Abromaitis, M. 
Kupris, J. Sinkevičius, kun. K Kak
nevičius, A. Petrašiūnas; $65 - J. V. 
Margis, dr. M. J. Arštikaitis, A. 
Smolskis. M. Laurinavičius, B. Sriu
biškis. J. Vasys. dr. J. Rimšaitė, M. 
Juozaitis, A. Petschar, P. Lapienis,
D. Karosas, S. Kėkštas, V. Paulius,
E. K. Kalasauskas, A. Kusinskis, T. 
Bogušas, A. Janusas, J. Mikulis, A. 
Karosas, G. Breichmanas, E. Vait- 
kūnas, S. Kriaučeliūnas, I. Genys, A. 
Urbonas. V. Jokūbaitis, kun. R. Kra
sauskas, H. Šiaurys, V. Macas, B. 
Laučys. P. Pargauskas, A. Augaitis, 
A. Kvictinskas, L. Jurjonas, B. So- 
daitis, V. Taseckas, dr. Č. Kuras, T 
Rastapkevičius.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.


