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Neapykantos geluonys
|domu, kad lietuvių kalboje trūksta tikslaus atitik

mens angliškam daiktavardžiui “prejudice”. Tai iš lotynų 
kalbos kilęs žodis, išreiškiantis nusistatymą iš anksto, ne
atsižvelgiant į visus duomenis. Trumpai tariant, tai yra 
nepagrįsta neapykanta, taikoma kuriai nors kategorijai 
žmonių arba pažiūrų. Krikščionybėje, aišku, net “pagrįs
ta” neapykanta neturėtų išvis egzistuoti...
v MONIŲ ryšiuose neapykanta yra didžiausia kliūtis 

r J taikiam bendravimui. Ji uždaro duris arba taip su- 
siaurina žmonių galvojimą, kad nebelieka vietos 

veikti teigiamai, pasikliaujant tiesa ar tikrove. Neapykan
ta gali būti užkrečiama ir paveldima, ji bijo bet kokių 
naujų ar kitoniškų vertybių ar net klausimų, kurie galėtų 
ją išjudinti ar sumažinti. Kaip ji vystosi? Per aklą priėmi
mą nuomonių, kurios neturi teigiamo pagrindo; nusistaty
mo, kuriam nėra racionalios priežasties. Ji yra ten, kur 
nėra pakantumo ar tolerancijos tam, kas yra skirtingo, 
nepažįstamo, neįprasto; kur nėra pagarbos kitam, ir nėra 
atsiejama, kas yra svarbu, nuo to, kas yra nereikšminga. 
Pavydas, noras pritapti, paklusti masiniam galvojimui yra 
derlinga dirva neapykantai.

N
EAPYKANTA yra daugiagalvis slibinas, galintis 
gelti senimui, plaukus pasidažiusiems arba nosis 
prasidūrusiems paaugliams, benamiams, ŽIV 
sergantiems ligoniams. Plačiausiai žinomi yra etninės ne

apykantos pavyzdžiai, nuo juodaodžių vergystės JAV-se, 
žydų šaudymo ir deginimo Europoje, tutsi genties skerdy
nių Ruandoje, iki čiabuvių naikinimo ir skriaudos Šiaurės 
Amerikoje, žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje, Nepale, 
Irake bei daugelyje kitų valstybių. Taipgi šiomis savaitė
mis artėjanti didžių pajėgų karo galimybė yra grindžiama 
neapykanta. Būtų daugiau negu naivu galvoti, kad įmano
ma kaip nors paveikti tą pasaulinį politinį-finansinį žaidi
mą. Tačiau ar tikrai yra naivu siekti gėrio, ugdyti teigiamą 
nusiteikimą savyje, savo aplinkoje - šeimoje, parapijoje, 
kitose bendruomeninėse institucijose? Koks žiaurus yra 
žmogus žmogui, tariame vieni kitiems. Daug rečiau klau
siame, ar kartais savo mastu neprisidedame prie neapy
kantos? Žmogus, kuris nėra “prejudiced” (būdvardžio 
lietuviško irgi šiai sąvokai neturime), netoleruoja jokios 
neapykantos žmogaus žmogui - nei “priešetninių” juokų, 
nei rasistinių sąjūdžių. Jis išmes iš savo leksikono visus iš
sireiškimus, kurie menkina kitas tautybes. Jo sakiniuose 
nebus tų būdvardžių apie grupuotes, kurie prasideda su 
žodžiu “tie”, kaip ir apibendrinimus, pvz. “jie visi taip da
ro”, “jie niekad nepadės”, ir pan.

K
AIP lengva nubrėžti tas linijas, bet kaip sunku jų 
neperžengti. Dar sunkiau pripažinti, kad ir lietu
viai turi savo ydas šioje srityje. Ar toli reikia ieš
koti giminių, mokytojų ar pamokslautojų, kurie išsitaria 

prieš kokią nors grupę, kurie už vieno ar daugelio tikras 
ar įsivaizduotas nuodėmės priskiria kaltę ne tik asmenims 
ar būriui nusikaltusių, bet ir visai jų tautai, jų pirmtakams 
ir įpėdiniams? Tuo tarpu turbūt nėra nieko skaudesnio 
lietuviams, kaip išgirsti, kad mus vadina “žydšaudžių” 
tauta. Tai yra pavyzdys vadinamos priešingos neapykan
tos, kada taikinys esi pats. Tad neapykanta turi du galus, 
ji yra dvišalė. Ar verta tyrinėti - kas pirma griebė lazdą, ir 
už kurio galo?

Ar nemenkiname kasdieniniame gyvenime, negir
dime ir patys netaikome replikų apie žydus, lenkus, rusus, 
“juodukus”, “pekius” - ir ar to nedarome savo vaikams 
girdint? Vaikai maži būdami laisvai išreiškia, ko jie ne
mėgsta, bet išmoksta suprasti ir tramdyti savo jausmus - 
arba užauga su neapykanta širdyse. Visiems gilią įtaką 
padaro tėvų vertybės. Neapykanta yra “bagažas”, kurį 
kiekvienas nusprendžia pasisavinti, neštis su savimi arba 
atsiriboti nuo jo, palikti nuošaliai, praeityje. RSJ

Trys dienos Vašingtone
Pagerbtuvės žymiems amerikiečiams, rėmusiems Lietuvos laisvės kovų sovietinės 

vergijos laikais. Jiems įteikti žymenys kaip Lietuvos padėkos ženklas

KANADOS ĮVYKIAI
NDP vadovo rinkimai

Federacinė naujųjų demok
ratų partija (NDP) sausio 25 d. 
Toronte sušauktoje konferenci
joje rinko naują partijos vadovą, 
nes iki šiol vadovavusi Alexa 
McDonough atsisakė savo pa
reigų. NDP buvo suformuota 
1961 metais. Po dešimtmečio, 
vadovaujama David Lewis, ji ta
po svaria pajėga su 31 nariu 
parlamente, pajėgusi įgyvendin
ti dalį savo programos: pravedė 
pensijų reguliavimo (indexing') 
įstatymą, įsteigė valdžios kont
roliuojamą naftos bendrovę Pet- 
ro-Canada ir užsienio investici
jų peržiūros agentūrą. 1988 m., 
vadovaujama Ed Broadbent, 
NDP pasiekė geriausius rinki
mų rezultatus su 43 nariais. Ma
žiausiai narių partija turėjo 
1993 m. rinkimuose - vos 9. 
Šiuo metu NDP turi 14 narių 
parlamente.

Rinkimuose kandidatavo še
ši: Jack Layton (Toronto miesto 
tarybos narys), Bill Blaikie (par
lamentaras iš Manitobos), Lome 
Nystrom (parlamentaras iš Sas
katchewan), Joe Comartin (par

lamentaras iš Ontario), Pierre 
Ducasse (NDP narys iš Kvebe
ko) ir Beverly Mėšlo (NDP na
rė iš Vankuverio). Balsavime 
dalyvavo 44,000 iš 82,000 parti
jos narių, tačiau kandidatų graž
bylystės ir pažadų konferencijo
je klausėsi apie 4,000 balsuoto
jų. Kiti balsai buvo iš anksto at
siųsti internetu arba paštu. Tai
gi, galima teigti, kad naujo va
dovo likimas buvo nuspręstas iš 
anksto, nebent nė vienas nebū
tų surinkęs balsų daugumos ir 
būtų reikėję antrojo balsavimo 
rato. Visų susirinkusių nustebi
mui, pirmu balsavimu balsų 
daugumą (53.5%) surinko Jack 
Layton ir tapo NDP vadovu. 
Nuo jo tolokai atsilikęs buvo 
priešrinkiminis favoritas Bill 
Blaikie (24.7%).

Naujasis NDP vadovas Jack 
Layton, 52 metų amžiaus, poli
tinių mokslų daktaras, 20 metų 
buvo Toronto miesto tarybos 
nariu. Šiuose rinkimuose jį pa
laikė tik du iš 14 parlamentarų 
(Svend Robinson ir Libby Da- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lietuvos ambasadorius VYGAUDAS UŠACKAS Vašingtone įteikia žy
menį dosniai geradarei Audrey Gruss-Audronei Butvydaitei

Savaitė Lietuvoje
Protestai dėl minėjimo
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus per Lietuvos radi
ją pareiškė buvęs sukrėstas Vil
niuje surengto oficialaus minėji
mo sausio 25 d. vienam iš lietu
vių tautos genocido organiza
torių - Antanui Sniečkui. Tarp 
minėjimo rengėjų ir dalyvių jis 
matęs valdančiosios partijos - 
socialdemokratų atstovus. Jis 
priminė, kad Sniečkus, NKVD 
skyriaus - Lietuvos saugumo 
departamento direktorius, 1940 
m. pasirašė Lietuvos partijų, 
tarp jų ir socialdemokratų, va
dovų likvidavimo planą. Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, prezi
dentas kategoriškai pasisakė, 
jog Sniečkus, kaip Maskvos sta
tytinis, vadovavo Lietuvos vals
tybės ir visuomenės griovimui, 
vadovavo lietuvių tautos prie
spaudai, organizavo pirmuosius 
Lietuvos žmonių trėmimus.

Mokslo akademijoje buvo 
surengta vadinamoji “mokslo 
konferencija”, kurioje kalbėto
jais, ginančiais Sniečkaus nuo
pelnus buvo istorijos mokslų 
daktaras Henrikas Šadžius, eko
nomikos profesorius Povilas 
Gylys, prof. Jonas Grigonis, sei
mo narys Julius Veselka, social
demokratas Algirdas Kunčinas. 
“Kiti programoje įrašyti Seimo 
nariai bei Kovo 11-sios Akto 
signatarai - Vytenis Andriukai
tis, Kazimiera Prunskienė, Ge
diminas Ilgūnas, Česlovas Jur
šėnas ir Virmantas Velikonis - 
konferencijoje nepasirodė”, ra
šo Lietuvos rytas.

Keli šimtai buvusių politinių 
kalinių ir tremtinių prie mokslo 
akademijos susirinko su plaka
tais, protestavo prieš Sniečkaus 
100-ųjų gimimo metinių minė
jimą, apstumdė konferencijos 
dalyvius, konferencijos salėje 
šūkavo, prieštaraudami kalbėto
jams. Konferencija “kartkartė
mis labiau priminė humoro va
karą”, su nuolatinėmis repliko
mis iš publikos. Lauke buvo sa
komos kalbos su raginimais, kaip 
“Dešinieji, susitelkime ir atsisa
kykime tarpusavio rietenų, nes 
dėl mūsų susiskaldymo dabar 
valdžioje yra Algirdas Brazauskas 
ir Artūras Paulauskas”...

Rinkiminės išlaidos
Vyr. rinkiminės komisijos 

duomenimis, galutines politinio 
vajaus finansavimo ataskaitas 
sausio 17 d. atidavė seimo narys 
Algimantas Matulevičius ir Lie
tuvos centro sąjungos vadovas 
seimo narys Kęstutis Glaveckas. 
Pirmojo ataskaitoje nurodyta, 
kad nuo vajaus pradžios - 2000 

m. birželio 6 d. išleidęs 188,900 
litų, didžiausi jo rėmėjai buvę su 
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos pirmininku Bronislovu 
Lubiu susijusios įmonės AB 
“Achema” ir AB “Klaipėdos jū
rų krovinių kompanija”, paau
kojusios bendrai 150,000 litų. A. 
Matulevičius gavo 2.19% rinkė
jų balsų ir tarp 17 kandidatų už
ėmė 10-ąją vietą. K. Glaveckas 
nurodė išleidęs 48,900 litų, ku
rių pusę skyrė jo žmona R. Rut- 
kelytė. Jis liko 13-oje vietoje.

Lietuvos rytas (2003.1.24 skel
bia, jog Kazimierai Prunskienei 
pavyko surinkti per milijoną li
tų. Daugiausia lėšų socialdemo
kratų kandidato Vytenio And
riukaičio rinkimų vajui skyrė jo 
partija - 320,000. “Klasco” bend
rovė jam paaukojo 100,000. 
“Dviračio televizijos” vedėjas 
Vytautas Šerėnas reklamai rin
kimuose išleido 417,247 litus.

Lietuvos krikščionių demo
kratų pirmininkui Kaziui Bobe
liui iš 257,000 surinktų litų, 
106,000 sudarė jo asmeninės 
lėšos.

Nauji įvertinimai
Lietuvos ryto žiniomis 

(2003.1.29), pirmoji po rinkimų 
“Vilmorus” atlikta visuomenės 
apklausa rodo, kad naują prezi
dentą ir savivaldybių tarybas iš
sirinkę piliečiai pradėjo palan
kiau vertinti visą krašto politinį 
gyvenimą. Partijomis nepasiti
kinčių per mėnesį sumažėjo be
veik 8% - nors dar jomis nepa
sitiki 64.5% apklaustųjų. Pasiti
kėjimas seimu išaugo nuo 8.7% 
iki 13.9%. Prezidento institucija 
pasitiki 59% žmonių - beveik 
6% daugiau negu prieš mėnesį.

Naujai išrinktas prezidentas 
Rolandas Paksas pirmą kartą 
aplenkė ligšiol pirmavusį Valdą 
Adamkų. Tačiau beveik 26% 
mano, kad pastarasis geriausiai 
atstovauja žmonių interesams 
(Paksui tuo klausimu 27.1% ati
davė balsus). V. Adamkų palan
kiai vertina daugiau žmonių ne
gu R. Paksą - beveik 69% ap
klaustųjų.

R. Pakso įsteigtos Liberalų 
demokratų partijos populiaru
mas išaugo beveik dvigubai. So
cialdemokratų populiarumas iš
liko beveik toks pat, kaip prieš 
mėnesį. A. Brazauską populia
rumu lenkia tik V. Adamkus ir 
R. Paksas, bet smarkiai smuko 
pasitikėjimas Naująja sąjunga 
bei jos vadovu Artūru Paulaus
ku. Jis liko septintoje vietoje ge
riausiai rinkėjų interesams at
stovaujančių politikų rikiuotėje.

(Nukelta j 7-tą psl.)

JUOZAS KOJELIS
Pradedant 1960-taisiais me

tais iki 1990-jų, kai Lietuvos 
laisvinimo darbų baruose pasi
rodė Rezoliucijoms remti komi
tetas ir vėliau tuos darbus tęsė 
Amerikos baltiečių laisvės lyga, 
Kalifornijos lietuvių ryšiai su 
Vašingtonu buvo labai glaudūs: 
pavartę to meto spaudą, beveik 
kasdien rasime žinių apie Kon
gresui pateiktas Baltijos valsty
bių reikalu rezoliucijas, laiškų 
rašymo vajus, mus remiančių se
natorių ir kongresmanų pavar
des, delegacijų apsilankymus 
Vašingtone, įvairias konferenci
jas, demonstracijas, Baltiečių 
laisvės dienas ir t.t.

Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, šita akcija sustojo. 
Apie lietuviškuosius darbus 
Amerikos sostinėje daugiausia 
sužinome iš Lietuvos ambasa
dos skelbiamų pranešimų. Am
basadorius Vygaudas Ušackas, 
šalia giynosios diplomatijos, yra 
išvystęs plačią viešosios diplo
matijos veiklą. Jis dalyvauja 
įvairiose politinėse konferenci
jose, skaito paskaitas mokslo 
institucijose, lanko lietuvių ben
druomenes, pačioje ambasadoje 
vyksta konferencijos, pasitari
mai, kultūriniai įvykiai, Lietuvos 
prezidento skirtų ordinų ameri
kiečiams įteikimai. O kas neži
no jo organizuojamų krepšinio 
varžybų tarp įvairių valstybių 
diplomatų ar Amerikos kongre
so narių. Tai irgi priklauso vie
šosios diplomatijos sričiai. Apie 
tai skaitome spaudoje, bet no
rint tiesiogiai pajusti šių dienų 
lietuviškos veiklos Amerikos 
sostinėje dinamiką, reikia ten 
apsilankyti.

Žymuo amerikietei
Tokia proga atsirado pra

ėjusių metų gruodžio pradžioje. 
Su žmona gruodžio 4 iš žydin
čios Kalifornijos atvykome į 
sniegu padengtą Vašingtoną ir, 
patyrę daug įspūdžių bei įgiję 
naujos patirties, grįžome gruo
džio 8. Pagrindinis atvykimo 
tikslas buvo dalyvauti JAV-Bal
tijos fondo (US-Baltic Founda
tion) organizuojamoje baltiečių 
iškilmingoje šventėje Suomijos 

JAV ambasadorius KEITH SMITH ir LINAS KOJELIS JAV-Baltiečių 
fondo šventėje Vašingtone

Šiame numeryje
Neapykantos geluonys

Paklusti masiniam galvojimui yra derlinga ditva neapykantai 
Tfrys dienos Vašingtone

Sveikinimus atsiuntė visi trys Baltijos valstybių prezidentai 
Tautiškumas, patriotizmas - atgyvena 
Seime rusų statytinis atvirai tyčiojasi iš Lietuvos 

Pralaimėjo ne Adamkus...
Laimėjo ne Paksas, o posovietinių “klajūnų” komanda 

Arkivyskupo viešnagė Amerikoje 
Geri kunigai, dvasios vadai yra dovana ir kraštui 

Sudiev, mielas Broniau 
Visi smagiai jautėsi jo pastogėje

Lietuvos karių teatras
Vėl sulaukėm sveikinimų, linkėjimų iš Lietuvos kultūros žmonių 

Nelauktas Pakso laimėjimas
Jo pagrindinis būdas išgarsėti buvo figūrinis skraidymas

ambasados rūmuose.
Prieš tai teko pabuvoti Lie

tuvos ambasadoje, Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
skirto medalio įteikime Ameri
kos valstybės pasekretorei glo
baliniams reikalams dr. Paula 
Dobriansky.

Pastaroji - valstybininke, 
diplomatė, politikė, autorė, 
Harvardo un-te gavusi doktora
tą - jau nuo seno rėmė Baltijos 
valstybių laisvės bylą. Preziden
to Reagano laikais prezidentū
roje dirbančiam Linui Kojeliui 
ji pagelbėdavo į Baltiečių laisvės 
dienų ir Pavergtųjų tautų pre
zidento proklamacijas įdėti bal
tiečių disidentų-laisvės kovotojų 
pavardes. Ambasadorius Vy
gaudas Ušackas, įteikdamas jai 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no Komandoro ordiną su di
džiuoju kryžiumi, dėkojo “už 
asmeninį indėlį, remiant Lietu
vos transatlantinę integraciją”.

Įteikimo iškilmėje dalyvavo 
keli Baltijos valstybių ir NATO 
reikalus tvarką JAV pareigūnai. 
Ambasadorius padėkojo jiems 
ir pasidžiaugė “Lietuvos ir JAV 
strategine partneryste” ir palin
kėjo tolimesnio stiprėjimo.

Įteikimo iškilmė baigėsi 
darbo pietumis ir asmeniškais 
pokalbiais. Buvo malonu susi
pažinti su tarnybiniu vizitu JAV 
sostinėje besilankančiu Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretoriumi Evaldu 
Ignatavičiumi.

Baltuosiuose rūmuose
Gruodžio 6 į Baltuosius rū

mus buvo pakviesti ir dalyvavo 
JAV-Baltijos fondo (USBF) di
rektoriai: William Altman - 
pirm., Keith Smith - buvęs JAV 
ambasadorius Lietuvoje, Ed 
Clark - buvęs 1980 libertarų 
kandidatas į prezidentus, Dan
guolė Špokevičiūtė, Dom Repici 
ir Linas Kojelis, o taip pat dar 20- 
25 stambesnieji USBF rėmėjai.

Pranešimą padarė Valsty
bės saugumo tarybos Europos 
reikalų direktorius Walter An- 
drusyszyn, lydėjęs prezidentą 
Bush į NATO valstybių konfe
renciją Prahoje ir kelionėje į 

Vilnių. Jis padarė chronologinę 

JAV politikos Baltijos valstybių 
atžvilgiu apžvalgą nuo II Pasau
linio karo iki rusų kariuomenės 
išvarymo, atkūrus nepriklauso
mybę. “Kai jos įstos į NATO ir 
ES, jos bus saugiai įjungtos į 
Šiaurės Atlanto sąjungą ir iš
nyks iš ‘problematinių sričių’ są
rašų”, teigė kalbėtojas.

Į L. Kojelio klausimą “kaip 
Amerika reaguoja į Rusijos 
skverbimąsi į Baltijos valstybių 
ekonomiką ir politiką per ener
getikos oligarchus”, kalbėtojas 
atsakė, jog tai esanti rimta pro
blema ir Amerika ją stebi. Jo 
nuomone, su ta pačia problema 
susiduria ne tik Baltijos vals
tybės, bet kiti iš komunizmo 
išsilaisvinę karštai, ne tik Vaka
rų Europa (kuri importuoja 
25% Rusijos gamtinių dujų), 
bet ir pati Amerika.

Tuo klausimu pokalbis tęsė
si ilgesnį laiką.

Baltiečių šventėje
Baltiečių iškilminga šventė 

gruodžio 7 vyko Suomijos am
basados rūmuose, dalyvaujant 
180 svečių. Jų tarpe Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Suomijos, Len
kijos, Vokietijos, Danijos, Ma
kedonijos ambasadoriai Vašing
tone, du buvę JAV ambasado
riai Vilniuje, Švedijos admiro
las, laisvosios Europos radijo 
pirmininkas, Valstybės departa
mento ir Kongreso darbuotojai, 
baltiečių ir žydų visuomeninių 
organizacijų atstovai. Sveikini
mus atsiuntė šventės garbės 
globėjai - visi trys Baltijos vals
tybių prezidentai. Latvijos Vai
rą Vike Freiberga savo sveikini
mą perdavė video filmu, tarda
ma: “JAV-Baltijos fondas pasi
aukojančiai ir laiku kreipė dė
mesį į Baltijos sritį, ir ypač teikė 
dvasinę paramą”, o prezidentas 
George W. Bush raštu pa
sveikino visus šioje šventėje žy
menų gavėjus “už nuopelnus 
Baltijos valstybėms”.

Lietuvos rėmėjai
Tarp žymenimis apdovano

tųjų buvo trys Amerikos lietu
viai - Audrey Gruss, Grant 
Aldonas ir Linas Kojelis. 
Audrey Gruss (Audronė Butvy- 
daitė) žymenį priėmė iš Lietu
vos ambasadoriaus Vygaudo 
Ušacko rankų. Jis tarė žodį, api
būdindamas A. Gruss nuopel
nus Lietuvai. O jie labai dideli. 
Daugel tūkstančių jos paaukotų 
dolerių nuėjo Lietuvos vaikų 
pagalbai, jaunų Lietuvos žurna
listų stažuotėms Amerikoje ir 
kitiems projektams. Audronės, 
gimusios Kaune, meilė Lietuvai 
prasiveržė jos jautriame žodyje: 
“Šį žymenį priimu vardu tų, 
kurie per kelis okupacijos de
šimtmečius dirbo dėl Lietuvos 
laisvės”. Ji yra USBF direktorė, 
tėvai gyvena Floridoje; kalbėjo 
lietuviškai ir angliškai.

Grant Aldonas, JAV pasek- 
retorius prekybos reikalams, 
šiuo metu aukščiausias pareigas 
Amerikos valdžioje einąs lietu
vių kilmės amerikietis (motina 
švedų kilmės), priimdamas žy
menį, atskleidė dalį savo biogra
fijos. Tėvas, karo pabėgėlis iš 
Lietuvos 1944 m. Jaunystę pra
leido Minesotoje, kur labai 
maža lietuvių. Šeimoje palaikė 
lietuvių ir švedų tradicijas. Su 
tėvu lankydavo draugus Či
kagoje, Niujorke, Filadelfijoje. 
Šeimoje, kelionėse ir tėvui kal
bantis su draugais, daug su
žinojo apie Lietuvą komunistų 
okupacijoje. Baigęs teisės stu
dijas, dirbo diplomatinėje tar
nyboje^ gilinosi į Vakarų-Rytų 
santykius, ypač į sovietų eko
nomiją. Į krašto administraciją 
jį pakvietė prezidentas Bush 
2000 m. Lietuvoje lankėsi porą 
kartų, matė joje pažangą, bet 
matė ir problemų.

Žymuo buvo paskirtas ir 
buvusiai valstybės sekretorei

(Nukelta j 3-čią psl.)
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Šventasis lias tas - Dievo žodis

RASP IS VILNIAUS
Pralaimėjo ne Adamkus...

KUN. DR. EUGENIUS 
GERULIS

Ačiū evangelikų kunigui Jo
nui Bretkūnui, nes jau 412 me
tų, kai lietuviai turi Šv. Raštą 
lietuvių kalba! Jis Šv. Rašto - 
Biblijos vertimą baigė 1590 m. 
lapkričio 27 d. Šis Dievo žodžio 
vertimas tebėra saugomas Lie
tuvoje.

Žodžio svarba
Žodis - tai nepaprastai 

svarbi Dievo dovana žmogui! Jo 
dėka auga pažinimas, patirtis, 
plečiasi minties horizontas. Užra
šytu žodžiu perduodame turimas 
žinias naujoms kartoms. Taip žo
džio arba kalbos dėka žengiama 
visokeriopon pažangon.

Jei žmogaus žodis yra taip 
svarbus, tai ką jau besakyti apie 
Dievo žodžio svarbą ir reikšmę!

Remiantis Šventraščio doku
mentacija, galima teigti: Dievo 
žodis yra nuostabus savo iš
mintimi ir galybe: užteko Dievui 
tarti žodį (Ps 33, 6; Pr 3, 19-20) ir 
atsirado visata, sudėtingiausi pa
sauliai, nuo smulkiausių atomų 
iki kosminių galaktikų! Čia esa
mos begalybės nepasiekiame nei 
teleskopais, nei mikroskopais...

Dievo žodis yra amžinas 
(Įsa 40, 6-8; 1 Pet 1, 25). Jis yra 
patikimas, visada paveikus ir 
šviečiantis.

Dievo žodis teikia išmintį, 
gėrį ir garbę. Jis sielai duoda 
atgaivą ir laimę (Ps 1, 1-2; 19, 8- 
9; Pr 3, 13-18).

Mylintis Dievas savo žodžiu 
mus gano, todėl kartais pamoko 
arba pabara, taiso, švarina, do
rina (2 Tim 3, 16-17; Jn 15, 3). 
Mes privalome Dievo žodį pri
imti, juo gyventi, jį kitiems drą
siai skelbti.

Dievo žodis yra tiesa. Jis yra 
maloningas ir pasigailintis, bet 
gali būti ir smerkiantis, tei
siantis (Jn 17, 17; Heb 4, 12-13; 
Jn 12, 48).

Rūpestingasis Dievas, kad 
dar arčiau ir įtikimiau galėtų su 
žmonėmis santykiauti, savo žodį 
įkūnijo Jėzuje Kristuje (Lk 1, 
31, 35; Jn 1, 1-2, 14). Jei iki tol 
Dievas žmonėms buvo kalbėjęs 
per angelus ir pranašus (Heb 
1,1), tai Kristaus dienomis Jis 
kalbėjo tiesiogiai - per savo Sū
nų, turintį dievišką autoritetą, 
nes Jam visa buvo Tėvo duota.

Kaip atsirado Biblija?
Žodis gali reikštis ne vien 

garsu, bet ir raštu. Pats Dievas 
įpareigoja Jo žodį skelbti abiem 
formom (2 Moz 17, 14).
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Jono Bretkūno išverstos Biblijos 
viršelis

Pirmasis iš žmonių buvo 
Mozė, kuris gavo Dievo paliepi
mą Jo žodį užrašyti (2 Moz 34, 
27). Taip maždaug prieš 3,500 
metų prasidėjo Biblijos rašy
mas. Apskritais skaičiais kal
bant, tai buvo 1,500 metų prieš 
Kristaus erą.

Biblijos rašymas buvo už
baigtas apaštalo Jono 98-tais 
metais po Kristaus (Apr 1, 11, 
19). Visa Biblija buvo rašoma 
ilgus šimtmečius - 16 šimtų me
tų. Ją rašė 40 asmenų. Rašan
čius Jis įkvėpdavo (2 Tim 3, 16; 
2 Pet 1, 20-21; 2 Sa 23, 2). 
Įkvėpimas buvo teikiamas įvai
riai: žodžiu, raštu, vizijomis, 
ženklais, sapnais.

Savo originalumu Biblija iš
siskiria iš visų kitų knygų. Savo 
turiniu ji yra nesenstanti, nuolat 
aktuali, svarbi visai žmonijai. 
Tai žymiausia pasaulyje knyga, 
ir nenuostabu, nes jos autorius 
yra pats Dievas! Čia Jis žmo
nėms atskleidžia savo amžinuo
sius planus, iškelia ne tik gyve
nimo prasmę bei tikslą, bet nu
rodo ir kelią tam tikslui pa
siekti.

Biblija yra išversta net į 18 
šimtų kalbų, turi per 2 bilijonus 
tiražą. Tai rodo šios knygos po
puliarumą, universalumą, aktu
alumą. Biblija susideda iš Seno
jo ir Naujojo Testamentų. Se
nasis buvo parašytas hebrajų 
kalba, Naujasis - graikų kalba. 
Šiam Testamentui parašyti rei
kėjo beveik 60 metų, nuo 41 iki 
98 metų. Jį rašė 8 asmenys. Čia 
knygų eilės tvarka buvo nusta
tyta pagal įvykių eigą, o ne pa
gal raštų parašymo datą.

Terminai Senasis ir Nauja
sis Terminas įsigalėjo nuo an
trojo šimtmečio, kad būtų žino
ma apie kurios eros raštus 
kalbama (2 kor 3; 14). Abu Tes
tamentai yra reikalingi, nes jie 
vienas kitą papildo.

Pirmasis žmogus, pavartojęs 
išsireiškimą Novum Testamen
tum, buvo Tertulionas (190 - 
220 A.D.). Žodis “testamentas” 
yra lotyniškas ir reiškia paskuti
nę valią, palikimą. Gaila, kad 
šioms knygoms pavadinti tiks
lesnis terminas Čovenant (Su
tartis, Sandora) krikščionijoje 
neprigijo.

Laiko tarpas tarp Senojo 
Testamento užbaigimo rašyti 
datos ir Naujojo Testamento 
pradėjimo rašyti sudarė beveik 
500 metų: nuo 443 m. pr. Kr. iki 
41 metų po Kr. Šį tylos laikotar
pį, gal kiek platesnį, Dievas 
panaudojo pasaulio pagonims 
šviesti: prisiminkime Zaratus- 
trą, Konfucijų, Budą, Asoką, 
Pitagorą, Euripidą, Sokratą, 
Platoną, Aristotelį ir kitus.

Rašant arba perrašant Bib
liją, senovėje buvo vartojamos 
tik didžiosios raidės, jas žodyje 
nesujungiant. Tarp atskirų žo
džių ir sakinių tarpelių nebuvo. 
Nebuvo nei kablelių, nei taško 
sakinio gale. Tokius raštus ver
čiant atsirasdavo neaiškumų, 
sunkumų. Rašymas ėmė pažan- 
gėti tarp VI ir IX šimtmečių.

Kad lengviau susirastume 
Biblijoje ieškomą vielą, nuo 
XIII šimtmečio atsirado skirs
neliai. Už tai esame dėkingi 
Kanterburio arkivyskupui Ste
ponui Langtonui (m. 1228). Ei
lučių suskirstymą į punktelius 
įvedė Paryžiaus spaustuvininkas 
Robertas Esticnne (m. 1551). 
Jo 1555-tų metų spaudinys loty
niškoji Vulgata buvo pirmoji at
spausdinta Biblija su šiandien 
esamais skirsniais ir punkteliais.

Prieš keletą metų Lietuvoje išleistas spalvotas atvirukas. Viršuje Šv. 
Onos šventovė Vilniuje, Bernardinų vienuolynas. Žemiau - Kryžių kal
ne 1993 m. lankęsis Šv. Tėvas Jonas Paulius II, kardinolas V. 
Sladkevičius, kardinolas Sodano

Tautiškumas, patriotizmas - atgyvena
Žvilgsnis į Lietuvą jos gyventojo akimis

IGNAS MEDŽIUKAS

Arkivyskupas S. Tamkevi- 
čius, lankydamasis Čikagoje, su
sitikęs su lietuviais, kalbėjo, jog 
gyvenimas Lietuvoje yra neblo
gas. “Kurie nebijo prakaito, gali 
gerai gyventi. Daugiausia dejuo
ja tie, kurie tingi, laukia kol dė
dė amerikonas duos”. (Draugas 
2003 nr. 51).

Gavęs Kalėdų švenčių svei
kinimus ir N. metų linkėjimus iš 
Lietuvos, kuriuose rašoma ir 
apie padėtį tėvynėje, norėčiau 
tomis mintimis ir pastabomis 
pasidalinti su TŽ skaitytojais.

Marijampolietis inžinierius 
rašo: “Prieš daugelį metų iš 
gimtųjų namų išėję į pasaulį, 
nors kartais sugrįžkite prisimini
mais į savo tėviškę, jeigu negali
te jos aplankyti. O jeigu apsilan
kysite, užsukite ir pas mus.

Mes gyvename gerai, svei
kata sąlyginai patenkinama. 
Mano šeimai 2002 metai nebu
vo laimingi - Amerika prarijo 
mano dukrą, Anglija - sesers du 
vaikus. Esu kai kurių tautinių 
organizacijų narys, užsiimu vi
suomenine veikla, bandau 
bendrauti ir gaivinti lietuvybę 
Karaliaučiaus ir Suvalkų kraš
tuose. Dirbti sekasi sunkiai - 

PADĖKA
Ateis pavasaris, žydės žilvičiai ir klevai - 

tavęs nebus.
Ateis duktė, ateis sūnus, ateis kiti, kur tu buvai - 

tavęs nebus.
Per žydrą dangą saulė kops ir mėnuo patekės - 

tavęs nebus.
Kaip vandenio, kaip vandenio žmonių daug nutekės - 

tavęs nebus.

AtA
BRONIUS STAŠKEVIČIUS

1920 m. gruodžio 6 d.-2003 m. sausio 7 d.
Montrealyje nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Ri

čardui Birbilui už velionies aplankymą namuose, už maldas 
Aušros Vartų šventovėje bei gedulines Mišias, atnašautas 
kartu su prel. Jonu ir kun. Vytu Staškevičiais. Taip pat esa
me labai dėkingi kun. Ričardui, kad jis atvėrė mums savo 
namų duris jaukiai kavutei po maldų. Nuoširdus ačiū KLK 
moterų draugijos Montrealio skyriui ir “Rūtos” klubui už 
puikias vaišes ir progą pabūti kartu po maldų. Dėkojame 
Aušros Vartų parapijos chorui, dirigentui muz. L. Djint- 
charadze, sol. A. Kebliui bei choro vadovui A. Mickui už 
puikias giesmes Mišių metu.

Toronte nuoširdžiai dėkojame klebonui prel. Jonui 
ir Vytui Staškevičiams už atnašautas gedulines Mišias ir už 
velionies palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines. Ačiū vargo
nininkei sol. L. Turūtaitei už jausmingą giedojimą Mišių 
metu. Dėkojame šeimininkėms už skanius laidotuvių pietus 
ir visoms ponioms, iškepusioms tokią gausybę pyragų.

Ypatinga padėka priklauso Toronto Staškevičių gi
minei, kuri taip nuoširdžiai ir visapusiškai mus rėmė ir 
stiprino per tas visas sunkias atsisveikinimo dienas. Ačiū vi
siems draugams ir giminėms už pareikštas užuojautas žodžiu 
ir raštu, už gėles, užprašytas šv. Mišias bei aukas Aušros 
Vartų parapijai ir “Vaiko tėviškės namams”. Jūsų jautrumas 
ir dosnumas mus jaudina ir mums suteikia stiprybės.

“Būkim geruoju!"
Liūdinti šeima: žmona Danutė, sūnūs - Arūnas

(Silvija), Linas (Asta), Romas (Danuta) 
ir dukterys - Regina Piečaitienė ir Alma 
Drešerienė (Petras) bei visi 12 vaikaičių

Lietuvoje tvyro totalinis abejin
gumas, tauta supriešinta, žemi
nama, mulkinama, viengenčių 
susvetimėjimas, didėja atotrūkis 
tarp turtingųjų ir vargšų, tautiš
kumas, lietuvybė, patriotizmas - 
laikoma senamadiška atgyvena.

Lietuva žengia, nors ir lėtai, 
priekin. Žmonės stengiasi, dir
ba, kuria, kovoja; pakviesta į 
NATO, Europos sąjungą. Buvo 
atvykę Kinijos, JAV preziden
tai, nuolat buvoja Lenkijos pre
zidentas, geriausias Adamkaus 
draugas; sužlugtytas žemės ūkis, 
pramonė, lėtai reformuojama 
sveikatos apsauga, mokslas, 
švietimas, katastrofiškai įsigali 
užsienio kapitalas, ypač rusų, 
lenkų, vokiečių, skandinavų. 
Daugėja Lietuvoje prolenkiškai 
ar rusiškai nusiteikusių asmenų. 
Lenkai Vilniuje ir jo krašte vyk
do nacionalinę politiką, daugėja 
imigrantų, ypač kinų. Seime ru
sų statytinis seimo narys Uspas- 
kich atvirai tyčiojasi iš Lietuvos, 
o Adamkus, užsienio ministeris 
Valionis - lenkų parankiniai, 
Paulauskas - atviras lenkų 
draugas, o Brazauskas - rusų.

Lietuvoje vis labiau įsigali 
visuomenės kosmopolitizmas, 
konjunktūrizmas, anglizmas bei 
amerikoniškoji multikultūra,

GERBIAMASIS 
REDAKTORIAU,

Prezidento Valdo Adam
kaus pralaimėjimo vakare paža
dėjau Jums straipsnį. Rašiau 
apie triuškinančią Rolando 
Pakso reklamą, žurnalistų ne- 
principingumą ir parsidavimą, 
apie rinkėjų patiklumą tuštiems 
pažadams bei porinkiminį parti
jų persigrupavimą. Tačiau šią 
įvykių suvestinę perskaitęs su
plėšiau ir išmečiau. Ne todėl, 
kad visa tai jau po poros savai
čių nebesvarbu ir nebeįdomu, 
bet todėl, kad mano paties išve
džiojimai nepalengvino slogios 
nuotaikos ir nerimo, nepaaiški
no, kodėl Lietuvoje po rinkimų 
dauguma mano draugų bei pa
žįstamų guodėsi - “tokie jau 
mes esame”.

Taigi nerašysiu apie apklau
sas, procentus bei rodiklius, bet 
suminėsiu tik keletą momentų, 
kurie mane liūdina ir net gąs
dina.

Pralaimėjo ne Adamkus, o 
užgeso vakarėjančios Lietuvos 
kultūros simbolis, kuriam neuž
teko gynėjų. Laimėjo ne Paksas, 
o posovietinių “klajūnų” ko
manda, kuriai naujai besiku
rianti demokratija kol kas yra 
sunkiai suvokiama, ir todėl ji 
renkasi praeitį, kurioje tikslas 

žlugdomas tautiškumas, etninė 
kultūra. Adamkaus dėka lietu
viai baigia užmiršti žodį “tauta, 
lietuvybė, tautiškumas”, yra tik 
piliečiai (Prie rusų piliečiais va
dinome kriminalinius nusikaltė
lius). Buvusi bolševikinė partinė 
grupuotė (1988 m. bolševikų 
buvo 220,000) sulindusi į vyriau
sybę, seimą, visas kitas biudžeti
nes organizacijas, sukūrusi įvai
riausias partijas, nomenklatūrą, 
“kuria” demokratinę Lietuvą 
savo klanui, sudaro sau privile
gijas. Darbininko minimalus at
lyginimas - 430 Lt, o valdininkų 
3000-15,000 Lt.

Vasarą teko dalyvauti studi
jų savaitėje. Mes, vietiniai, tikė
jomės, kad šis renginys smarkiai 
sujudins mūsų provincijos poli
tinį, kultūrinį gyvenimą, nes 
programoje buvo surašyti įdo
mūs pavadinimai pranešimų, 
kad bus pakviesti vyriausybės, 
seimo atstovai. Tačiau praneši
mai buvo aptakūs, švelnūs, kaip 
rusai sako “vokrug okolo” ir 
nieko konkretaus. Įdomiausi 
buvo Vytauto Dambravos ir 
poeto Mikelinsko. Tačiau pa
matėme, kad tai buvo pažįsta
mų draugų pabuvojimas, neno
ras diskusijų su vietiniais, nebu
vo paruoštas prasmingas, tvirtas 
šios savaitės komunikatas ar iš
vados. Susibūrime nedalyvavo ir 
dvasininkija, nors mūsų mieste 
yra du vyskupai, kunigų semina
rija. Jie taip pat nutolę nuo tau
tos, vykdo kosmopolitinę politi
ką, aktyviai bendrauja su lenkų 
dvasininkija, kuri jiems padeda 
gauti iš Vatikano įvairius dvasi
nius titulus.

Lietuvoje didžiausia trage
dija - atviros sienos. Apie 300, 
000 veržliausių lietuvių išvyko iš 
tėvynės ir dauguma jų negrįš. 
Ruošiasi išvykti tūkstančiai, o 
gimstamumas ir prieauglis daro
si neigiamas. Prarandame daug 
išsilavinusių, kvalifikuotų, talen
tingų specialistų, patį bran
džiausią mūsų tautos genfondą. 
Tai baisus turtingų valstybių 
apiplėšimas daug vargusios, be
sikeliančios tautos. Jūs, be abe
jo, matėte tuos atvykėlius Ame
rikoje, kurie nesivaržydami kei
kia savo nekaltą Motiną Lietu
vą, užmiršta savo tėvus, vaikus, 
brolius; jų vienintelis noras - 
bet kokiomis sąlygomis įsitvir
tinti užsienyje, turtingesnėje ap
linkoje.

Dėkui už TZ lapą. Mano 
pavardės nerašykite, aš nieko 
nebijau, esu užgrūdintas, tačiau 
galiu pakenkti savo vaikams. 
Taip pat atsiprašau, kad turiu 
tokį pesimistinį vaizdą. Tačiau 
iš kitos pusės Lietuvoje yra di
delis progresas, joje dar daug 
talentingų patriotų, jie stato, 
kuria įmones, paminklus, rašo 
knygas, muziką, linksminasi, di
dėja eksportas, žemės ūkis ne
turi kur dėti ekologiškų produk
tų. Svarbiausia auga nauja kar
ta, naujo mąstymo politikai, ku
rių pastangomis per 10-15 metų 
pavyks pavyti išsivysčiusią Eu
ropą.”

pateisina bet kokias priemones, 
pažadai keičiasi pagal aplinky
bes, o tiesa tapatinama su poli
tine galia.

Aukščiausiame šalies lygyje 
buvo kuriama politinė kultūra, 
pagrįsta pagarba, atvirumu, to
lerancija ir pasitikėjimu. Dar 
rinkimų pradžioje per susitiki
mą su savo rinkimų štabų dar
buotojais Valdas Adamkus pa
sakė: “Dirbsime ryžtingai, bet 
garbingai, jeigu net ir pralaimė
sime, tai tik pakelta galva”. Po 
antrojo rato Adamkus garbingai 
ir pralaimėjo, nes atsisakė tuš
čiai žadėti, ir bene vienintelis iš 
visų septyniolikos kandidatų ra
gino piliečius pačius kurti ir at
sakyti už savo ateitį. Daugumai 
rinkėjų Adamkaus rinkimų šū
kis Tvarką sukursime patys dėl 
tos siūlomos atsakomybės tapo 
nepriimtinas, o Rolando Pakso 
žadamas Tvarka bus pasirodė 
mielesnis, nesusimąstant giliau, 
kad vieno žmogaus kietos ran
kos pažadai greitai ir efektyviai 
įvesti tvarką kvepia autokratija, 
o ne demokratija.

Rinkimų metu Lietuvos 
spauda nepastebėjo nedidelės 
žinutės iš Londono, pasakojan
čios apie vaistus naujai atrastai 
moterų ligai gydyti. Pasirodė, 
kad ta liga išgalvota ir propo- 
guojama pačių vaistų gaminto-

1 jų. Reklamos pasaulyje pana
šios istorijos ne naujiena: nu
piešk slibiną, surask didvyrį ant 
balto žirgo, žadantį nužudyti pa
baisą, ir visi juo patikės. Ypač 
tie, kurie, kaip parodė preziden
to rinkimai Lietuvoje, dar neiš- 
siugdė reklamai atsparumo.

Pakso komandos nupieštas 
juodas Lietuvos bėdų ir negan
dų slibinas su jam priešpastaty
tu “vyrišku”, “ryžtingu” ir “nar
siu” Paksu įtikino didesnę pusę 
atėjusių į rinkimus. Liūdna, kad 
žiniasklaida beveik sutartinai 
prisidėjo prie tautos gelbėtojo 
įvaizdžio kūrimo, kuris žmonių 
sąmonėje tapo neatsiejamos 
nuo visų troškimų išsipildymo. 
Netgi tuo metu, kai Lietuvos 
ūkis pradėjo nuosekliai kilti, kai 
visiems atsivėrė naujos galimy
bės po derybų su Europos są
junga, kai išorinis tautos saugu
mas garantuojams ŠAŠ (NA
TO) ir kai Gedimino Kirkilo žo
džiais “praėjusieji metai buvo 
vieni sėkmingiausių atkurtos 
nepriklausomybės istorijoje”, 
rinkėjai įtikėjo vien tik blogė
jančia Lietuvos padėtimi.

Vakaruose žiniasklaida pa
deda piliečiams atsirinkti, o Lie
tuvoje, deja, kaip parodė pasku
tinieji rinkimai, žiniasklaida už
ėmė komercinę poziciją, ir, pa
sak dviejų jos atstovų, Audriaus 
Bačiulio bei Gintaro Sarafino, 
“praktiškai visiškai nusišalino 
nuo rinkimų kampanijos nušvie
timo ir analizės, pasitenkinda
ma kone vien užsakomaisiais 
straipsniais bei reklaminėmis 
laidomis”.

Ko nepadaro pinigai, pada
ro dideli pinigai. Pakso įvaizdį 
kūrė ne tik Eurclijaus Katkevi
čiaus vadovaujama reklaminė 
firma, bet ir agentūra iš Mask
vos “AlMax”, padėjusi Borisui 
Jelcinui laimėti antrus rinkimus 
Rusijoje. Šiuo klausimu tiek po
litikas Andrius Kubilius, tiek 
psichiatras Eugenijus Laurinai
tis buvo vienos nuomonės pri
statant politikos užkulisius. Vei
do žurnale A. Kubilius klausė: 
“Kas vis dėlto laimėjo preziden
to rinkimus? R. Paksas ir jo ko
manda ar S. Belkovskio pamo
kyti Kremliaus specialistai? Lau
rinaičio nuomone, rinkimų 
“eksperimentas” sumąstytas ga-
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besnių rinkimų technologijų ek
spertų, siekusių išsiaiškinti, ko
kiomis legaliomis priemonėmis 
galima pakeisti teisėtą valdžią.

A. Kubiliaus minimas Bel- 
kovskis, Rusijos valstybinės 
strategijos tarybos generalinis 
direktorius, Kaliningrado laik
raštyje Nezavisimaja gazeta rašė: 
“Susiklostė palankios aplinky
bės, kad Baltijos valstybėse į 
valdžią ateitų prorusiškos jė
gos... juk kokie 7-10 mln. dole
rių (niekingai maža suma pagal 
Rusijos stambaus biznio mąste- 
lius) investuoti į Lietuvą prieš 3- 
4 metus, leistų Rusijai dabar pa
togiai jaustis svarstant Kalinin
grado klausimą...” Jo tekstas 
baigiamas priminimu Kremliaus 
specialistams, kad Lietuvos pre
zidento rinkimai - 2002 metų 
gruodžio 22 dieną.

A. Kubilius sutiko, kad toks 
rinkimų pristatymas “sukels pa
sipiktinimą, girdi, nepagarbą iš
rinktajam prezidentui” ir nesiti
kėjo minėtame straipsnyje, kad 
atitinkamos saugumo ir teisė
saugos institucijos Lietuvoje ka
da nors pasakys, ar ta “niekin
gai maža” suma buvo investuota 
į praėjusį rinkimų vajų. Nepasa
kys nei žiniasklaida, neturinti 
užtektinai bešališkumo, išteklių 
ir drąsos užsiimti tiriamąja žur
nalistika.

Niekas taip pat iki šiol nesi
gilino ir į ateinančio prezidento 
komandos mentalitetą bei nuo
statas. Dailis Barakauskas, sei
mo narys ir vienas iš “Pakso 
septynetuko”, samprotavo, kad 
prezidentas galėtų valdyti kraštą 
leisdamas dekretus vyriausybei 
ir seimui, kaip tai yra Rusijoje, 
o kitas jo bendražygis, taip pat 
seimo narys Henrikas Žukaus
kas, “paskubėjo” pareikšti, kad 
visų Lietuvos jėgos struktūrų 
vadovai bus pakeisti, lyg pamir
šęs, kad prezidentas vienas be 
seimo pritarimo to padaryti ne
gali.

Žiniasklaida per daug nesi
jaudino ir dėl Pakso bei jo parti
jos liberalų demokratų pasirink
tos rinkiminės atributikos su vo
kiečių “vermachto” stilizuotu 
ereliu, kurio naguose vietoje 
buvusios svastikos atsirado 
“LD”. Tokio erelio šešėlyje 
Antrojo pasaulinio karo pra
džioje buvo nužudyta 220,000 
nekaltų Lietuvos piliečių - žy
dų, o po daugiau kaip penkias
dešimt metų Pakso liberalų de
mokratų paaiškinimai, kad “visi 
ereliai panašūs” tik išryškino 
būsimo prezidento ir visos jo 
komandos cinizmą, sukeldami 
skausmą ir siaubą visiems de
mokratiją išpažįstantiems žmo
nėms.

O kaip dar su priešrinkimi
niais pažadais padidinti pensi
jas, grąžinti rublinius indėlius, 
sugrąžinti emigravusį jaunimą, 
išaiškinti kiekvieną nusikaltimą, 
suvaldyti mafiją, korupciją, iš 
šešėlinės ekonomikos atimti 
penkis bilijonus litų, kad būtų 
įgyvendinti visi minėti pažadai, 
iš Europos sąjungos pareikalau
ti finansuoti naujų atominių 
reaktorių statybą Lietuvoje ir 
iki įstojimo į ES žemdirbiams iš
mokėti tiesiogines išmokas bei 
kompensacijas ir, žinoma, “grą
žinti viltį ir tikėjimą”, kaip buvo 
skelbiama iš kiekvieno Pakso 
rinkiminio plakato? Atsakymo, 
praėjus tik trims dienoms po 
rinkimų sulaukėme iš jo deši
niosios rankos Dalios Kutraitės, 
kuri LNK televizijos laidoje Žo
džio laisvė ragino jai oponavu
sius politikus: “Baikime rinki
mus. Baikime skaityti tas rinki
mines programas. Tam buvo 
laikas anksčiau”. O jai talkinusi 
profesorė Kazimiera Prunskie
nė toje pačioje laidoje Pakso 
programinius pažadus pavadino 
“siekiamybėmis”, kilniais ketini
mais, padėjusiais laimėti rinki
mus, kurie, kaip ji pati pripaži
no, toli gražu ne visi įgyvendi
nami.

Po rinkimų naujai išrinktas 
prezidentas kalba apie pastovu
mą, politikos tęstinumą, santar
vę ir tikina perversmų nebeda
rysiąs. Visi viliasi, kad Rolandas 
Paksas sugebės tinkamai atsto
vauti Lietuvai. Bet vis dar sunku 
susitaikyti su taip neseniai pra
ūžusią viską triuškinančia purvi
na reklamos mašina, kuriai bu
vo priimtinos visos priemonės 
dėl siekiamo tikslo.

Su pagarba,
Romas Vaštokas, Vilnius
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Cicero lietuviai per E. Radvilienę 
arkivyskupą S. Tamkevičių apdo
vanojo 3,750 dol. suma Šiluvos 
dvasinio centro statybai. Šis sve
čias iš Kauno Šv. Antano par. 
šventovėje aukojo šv. Mišias ir 
trumpai pabendavo su Cicero lie
tuviais Nuotr. Ed. Šaulaičio

Kauno arkivyskupas metropolitas prie stalo Čikagos “Seklyčios” pa
talpose 2002 m. lapkričio 11d. kartu su jį visoje Amerikoje lydėjusiu 
kun. Antanu Saulaičių, SJ (kairėje) Nuotr. Ed. Sulaičio

Arkivyskupo viešnagė Amerikoje
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Arkiv. Sigitas Tamkevičius 
lankėsi JAV 2002 m. gruodžio 
pirmoje pusėje, pakviestas St. 
Xavier Universiteto Cincinnati, 
Ohio, Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos sukakties proga. 
Už jo darbus Kronikai apdova
notas St. Francis Xavier un-to 
medaliu. Atvykęs į Čikagą, nors 
ir mažai laiko turėdamas, lankė 
lietuvių parapijas, dalyvavo įvai
riuose renginiuose.

“Seklyčioje” arkivyskupas 
lankėsi pirmą kartą 1998 m. ir 
dabar jos nepamiršo - dalyvavo 
gruodžio 11 dienos trečiadienio 
popietėje. Jo žodžio išgirsti pri
sirinko pilnutėlė “Seklyčios” 
renginių patalpa.

Renginių vadovė Elena Si
rutienė pakvietė kun. Antaną 
Saulaitį, SJ, Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provinciolą, lydėjusį Ar
kivyskupą supažindinti klausy
tojus su arkivyskupu.

Po to kalbėjo Arkivyskupas. 
Jis sakė, kad džiaugiamasi, jog 
Lietuva buvo pakviesta į NATO 
ir laukiama pakvietimo į Euro
pos sąjungą. Vieni mano, kad 
tada bus ir laimingi, ir turtingi. 
Kiti - kad bus sunku prisitaikyti. 
Ruošiasi Lietuva prezidento ir 
savivaldybių rinkimams. Žmo
nės Lietuvoje ne visada pasi
rinkdavo į savivaldybes pačius 
tinkamiausius. Dažnai išrinktieji 
rūpinosi tik savimi. Lietuvoje 
yra žmonių, kurie laukia per
mainų, yra ir tokių, kurie yra 
nusivylę. Kurie nebijo darbo, 
stengiasi, gali neblogai gyventi. 
Yra ir vargstančių. Bet daugiau
sia dejuoja tie, kurie tingi, kurie 
geria. Tokiems visada blogai. 
Jie keikia visas valdžias. Bet ga
lima juos ir suprasti - 50 metų 
buvo gadinami.

Bažnyčios gyvenime ypatin
gesnių permainų nėra. Žmonės 
suvokia, kad Bažnyčia gali aug
ti, jei visi, pasauliečiai ir kuni
gai, dirba ta linkme.

Kauno arkivyskupijoje yra 
daug kuo pasidžiaugti. Į Bažny
čios gyvenimą įsijungia daug 
žmonių. Kauno VDU Teologi
jos fakultete studijuoja 300. Ne 
visi pasauliečiai būna įdarbinti 
pagal tai, ką pasiekė. Jie turi 
ieškoti darbo kitur. Parapijos 
nepajėgios juos įdarbinti. Todėl 
daugelis tęsia studijas, siekia 
laipsnių. Daugėja katalikų inte
ligentų skaičius.

Į Lietuvos keturias semina
rijas ateina kasmet apie 50. Į 
Kauno kunigų seminariją - 13 
kandidatų. Tai neblogi skaičiai, 
kai po 12 metų nepriklausomy
bės dėmesys krypsta į materiali
nę gerovę, kad atsiranda tiek 
jaunų žmonių, norinčių tarnauti 
Bažnyčiai.

Kokius turėsime dvasios va
dus, nuo to priklausys Bažny
čios ateitis. Nuo to priklausys ir 
Lietuvos ateitis, nes geri kuni
gai, dvasios vadai yra dovana ir 
kraštui. Tam tikslui, yra steigia
mi paruošiamieji kursai. Toks 
kursas yra ir Kaune. Geri rezul
tatai jau eilę metų. Bet geriau
sia, kad toks kursas būtų ne 
seminarijoje. Užtat arkivysku
pas nusprendė Šiluvoje įsteigti

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Dvasinį centrą. Per mokslo me
tus šiame centre rengtųsi klieri
kai, ugdytų savo dvasinį gyveni
mą, o per vasarą gyventų jame - 
svečiai, piligrimai. Šiluva tam 
geriausiai tinka. XVII š. apsi
reiškė Dievo Motina. Tai pir
mas patvirtintas apsireiškimas 
Europoje. Tada Lietuvoje po 
kalvinizmo tikėjimas vėl pakry- 
ko į katalikybę. O sovietų lai
kais, nors. ir spaudžiami, žmo
nės ėjo į Šiluvą. Tai buvo lyg 
dvasinės opozicijos centras visai 
sistemai. Žmonės maldavo, kad 
vaikai išlaikytų tikėjimą.

Į seminarijas ateina dauge
lis neturėdami rimtų religinių 
pagrindų. Į seminariją ateinan
čiam jaunimui reikia padėti su
siorientuoti, kas ta kunigystė. 
Dvasiniame centre Šiluvoje jau
nimas galės žengti pirmus žings
nius. Dievui laiminant, iki atei
nančių Šilinių tikimasi centrą 
užbaigti. Arkivyskupas kvietė 
visus aplankyti Šiluvą, kuri yra 
dangaus dovana visai Lietuvai, 
baigė jis savo žodį.

“Seklyčios” lankytojai įteikė 
auką Dvasiniam centrui.

Arkiv. S. Tamkevičius dar 
išsamiai atsakinėjo į įvairius 
klausimus, pietavo ir bendravo 
su vyresniaisiais lietuviais. Ap- 
silankusius apdovanojo lanksti
nukais apie Dvasinį centrą ir 
Šiluvą, o “Seklyčios” bibliotekai 
dovanojo knygų ir vaizdajuostę 
iš Kauno arkivyskupijos 75 me
tų sukakties šventės.

AtA
PETRAS AUGAITIS, 

iškeliavęs amžinybėn 2002 m. gruodžio 6 d.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle

bonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Eugeni
jui Jurgučiui, OFM, ir kun. Kęstučiui Butkui, OFM, už 
gedulines Mišias šventovėje; kun. Pijui Šarpnickui, OFM, 
už maldas laidotuvių namuose; kun. Eugenijui Jurgučiui, 
OFM, už laidojimo apeigas prie kapo. Dėkingi už giesmes 
vargonininkei D. Radikienei. Labai ačiū giminėms ir arti
miesiems, nešusiems karstą. Gili padėka artimiesiems, 
tarusiems atsisveikinimo žodžius: R. Žilinskienei, T. Par- 
gauskienei ir B. Dirsicnei.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, lankiusiems velionį 
ligos metu, laidotuvių namuose, palydėjusiems į Anapilį. 
Už dalyvavimą gedulinėse Mišiose, už šventų Mišių au
kas, gražias gėles, pareikštas užuojautas raštu, Tėviškės 
žiburiuose bei žodžiu - nuoširdus ačiū. Dėkojame už au
kas - Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajui, Slaugos na
mams, Tėviškės žiburiams ir “Kovai su vėžiu ir džiova” 
sergantiems vaikams bei tremtiniams Lietuvoje ir aukų 
rinkėjoms M. Povilaitienei ir D. Keršienei - visiems gili 
padėka. Ačiū J. Gurklienei už paruoštus skanius pietus ir 
brangiom draugėm už pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas skaudžiomis valandomis 
pasiliks neužmirštamai mūsų širdyse.

Liūdintys: žmona Sofija ir dukterys -
Daina ir Birutė su šeima

Sename lietuvių telkinyje 
Cicero apylinkės lietuvių veikla, nors ir sumažėjusi, tebėra 

gyva. Sekmadieninės pamaldos, renginys Draugo paramai, 
Vasario 16-toji

klauso nuo visų dalyvių nusitei
kimo bei indėlio į ją.

Jau pora sekmadienių iš ei
lės svarstytas Palaimintojo arki- 
vysk. J. Matulaičio įamžinimo 
Cicero Šv. Antano šventovėje 
reikalai. Netikėto gaisro metu 
šioje šventovėje buvo sunaikin
tas jo paveikslas ir 
relikvijos.

Dabar norima, 
mintojo arkivysk. J. 
atminimas būtų tęsiamas. Yra 
sudaryta komisija (iš Marijos 
Remienės, Onos Venclovienės, 
Aldonos Zailskaitės ir patarėjo 
- dr. P. Kisieliaus), kuri ieško 
būdų kaip tai būtų galima ge
riau atlikti. Dabar apsistota ties 
Palaimintojo biusto sukūrimu. 
Tuo reikalu buvo kalbinti trys 
žmonės - du Čikagos apylinkė
se, vienas - Lietuvoje. Darbas 
bus patikėtas tam, kuris pasiūlys 
geriausią projektą ir sąlygas.

Pirmąjį šių metų sekmadie
nį lietuviškų šv. Mišių metu 
giedojo ne tik choras, bet ir 
gražiai solo grojo smuikininkė 
Bobinų-Žukauskų šeimos atžala 
Marija Žukauskienė, kuri vėliau 
buvo pristatyta sekmadienio su
sibūrimo dalyviams.

Šaltą sausio 19 d. sekma
dienį LB Cicero apylinkės val
dyba po lietuviškų Mišių suruo
šė renginį, skirtą vienintelio už 
Lietuvos ribų esančio dienraščio 
Draugo paramai. Į renginį atsi
lankė Draugo administratorius 
Valentinas Krumplis, naujoji re
dakcijos darbuotoja Vitalija Pu
lokienė, daug Cicero bei apylin
kių lietuvių veikėjų.

LB Cicero apyl. valdyba (jos 
pirmininkas Mindaugas Ban
kus) dabar rengiasi Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo mi
nėjimui. Jis įvyks vasario 16 d. 
irgi po pamaldų Šv. Antano 
šventovėje. Akademinėje dalyje 
kalbės svečias iš Vašingtono - 
Lietuvos ambasadorius JAV - 
Vygaudas Ušackas.

Edvardas Šulaitis

Prieš pusšimtį metų Čika
gos pašonėje esančio Cicero 
miesto lietuviai buvo gausūs ir 
garsūs, nustelbę kai kurių Čika
gos ar jos apylinkių lietuviškų 
telkinių gyventojų veiklą. Ta
čiau per tuos ilgus metus ji 
susilpnėjo.

Toji veikla dar vis sukasi 
apie lietuvių 1925 m. pastatytą 
ir arkivyskupo Matulaičio pa
šventintą Šv. Antano šventovę 
bei parapijos pastatą.

Sekmadienių rytais švento
vėje dar vis aukojamos lietuviš
kos šv. Mišios (jas dažniausiai 
atnašauja kun. dr. Kęstutis Tri
makas, o rudenį kuomet išva
žiuoja dėstyti į Lietuvą, jį pava
duoja kiti lietuviai kunigai iš 
kitų parapijų).

Jau ne pirmi metai po pa
maldų tautiečiai renkasi į kam
barį parapijos buvusios mokyk
los pastate kavutei. Nors patal
pos ir labai mažos, tačiau daž
nai gerai susispaudus, visi gali 
sutilpti. Svarbiausia, kad čia ne 
vien tik geriama kava, bet ir 
svarstomi įvairiausi klausimai, 
daromi pranešimai vietos lie
tuvius liečiančiais reikalais.

Šių diskusijų vadovas - dr. 
Petras Kisielius - vienas iš se
niausių Cicero telkinio narių. 
Nors ir išėjęs į pensiją ir palikęs 
savo gydymo kabinetą, šis vyras 
dar vis aktyvus įvairiose lietuvių 
organizacijose, o Cicero lietuvių 
reikalai jam pirmoje vietoje. 
Praėjusią vasarą jau spėjęs at
švęsti savo amžiaus garbingą 85- 
jį gimtadienį, dr. P. Kisielius ir 
toliau gražiai darbuojasi.

Pirmame 2003 m. Cicero 
lietuvių sekmadieniniame pa
bendravime sausio 5 d. dr. P. 
Kisielius trumpai pažvelgė į 
2002-sius ir pasidžiaugė gražiais 
įvykiais jų laikotarpyje. Jis ypa
tingai iškėlė bažnytinio choro 
veiklą, kuris, atėjus naujai va
dovei Jūratei Grabliauskienei, 
dar gražiau skamba ir džiugina 
mūsų tautiečių širdis. Dr. P. 
Kisielius viltingai žvelgia ir į 
ateitį, sakydamas, kad ji pri-

Trys dienos Vašingtone
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Madelaine K. Albright. A. 
Gruss buvo pažadėjusi savo lėk
tuvu ją į šventę atskraidinti, bet 
svarbūs reikalai ją sulaikė. Žy
muo bus įteiktas Prahoje. Šioje 
šventėje ordinus priėmė buvęs 
libertarų kandidatas į preziden
tus ir surinkęs milijoną balsų 
Edward Clark, finansininkas 
John Medveckis, architektas 
Gunnar Birkerts.

Žymenų kūrėjas
Labai gerai tokių švenčių 

prasmę aptarė žymenį gavęs 
USBF kūrėjas ir ugdytojas Li
nas Kojelis, daug pagalbos pa
tyręs iš žymaus Vašingtono 
teisininko G. Ramono. Liną pri
statė buvęs JAV ambasadorius 
Vilniuje Keith Smith, o publika 
plodama sustojo. “Jaučiuosi pa
gerbtas ne tiek žymeniu, kiek 
šio vakaro publikos. Tai pati 
garbingiausia ir įtakingiausia 

amerikiečių - Baltijos valstybių 
draugų grupė, susirinkusi vieno
je salėje”, sakė Linas.

Baltijos valstybėms tapus 
tarpatlantinių struktūrų integra
lia dalimi, nebejausime joms 
specialaus Baltųjų rūmų, Kon
greso ar Valstybės departamen
to dėmesio. Tolimesnis JAV- 
Baltijos valstybių santykių plėti
mas ir gerinimas priklausys nuo 
privačios amerikiečių iniciatyvos.

Programos vedėjas
Programą vedė USBF di

rektorius, buvęs valstybės sekre
torės M. Albright pavaduotojas 
Ron Asmus. Jis atskleidė įdo
mių diplomatinių paslapčių. 
1992 m. JAV prezidento rin
kimus laimėjęs Bill Clinton 
pradėjo ruošti NATO plėtimo 
planą. Vyriausiu projekto kū
rėju M. K. Albright pakvietė 
savo padėjėją R. Asmus, kuris 
ilgą laiką buvo praleidęs Eu
ropoje. Šu Baltijos valstybių 
problemomis jis gerai susi
pažino, griūnant sovietų impe
rijai. Vakarų didžiosios valsty
bės jokiu būdu netikėjo, kad So
vietų sąjunga sutiktų iš Baltijos 
valstybių išvesti savo kariuome
nę. Veikiant JAV diplomatijai, 
Rusijos prezidentas Boris Jelcin 
tai įvykdė. Prezidento Clinton’o 
administracija iš anksto buvo 
numačiusi Baltijos valstybes į 
plečiamą NATO įjungti, ir 
Asmus dirbo ta kryptimi, o 
Bush’o administracija įvykdė. 
Dabar R. Asmus tapo USBF 
nariu ir buvo išrinktas direkto
riumi.

Vašingtone buvo labai ma
lonu susipažinti su draugišku 
ambasadoriumi Vygaudu Ušac- 
ku ir sutikti eilę seniai bematytų 
pažįstamų, net ir bendradarbių.

Šventės organizacinio darbo 
naštą nešė ir visą USBF veiklą 
planuoja ir vykdo jaunas ameri
kietis, USBF pirmininkas Jeff 
Nelson su savo štabu. Atėjęs 
dirbti eiliniu tarnautoju, suartė
jo su Baltijos valstybėmis, daž
nai jas aplanko ir savo darbe 
mato didelę prasmę.

Gruodžio 8 “United Air
lines” lėktuvu iš snieguoto Va
šingtono grįžome į žydinčią Ka
liforniją. Tuo pačiu lėktuvu 
skrido Estijos garbės konsulas 
Los Angeles advokatas Jaak 
Treiman, USBF direktorius.

A.a. BRONIUS STAŠKEVIČIUS (II eilėje trečias iš dešinės) ir jo žmona Danutė savo vaikų ir vaikaičių 
būryje 2002.V.5

kai kurios

kad Palai-
Matulaičio

Sudiev, mielas Broniau
A. a. Bronius Staškevičius, uolus visuomenės veikėjas Tėviškės žiburių 

ilgametis bendradarbis
KLB Montrealio telkinio 

lietuviai neteko vieno savo veik
liausių ir patvariausių veikėjų - 
a.a. Broniaus Staškevičiaus. Ži
nojome, kad vyksta pakartotinis 
gydymas, nesitikėjome, kad, grį
žęs iš ligoninės namo, po poros 
dienų paryčiais nebepabus...

“Jis turėjo pasveikti”, - pa
sakė Danutė, jo žmona, pasisu
kusi į karste gulintįjį Bronių, be- 
plūstant gausiems lankytojams 
Rožinio maldoms AV parapijos 
šventovėje.

Netoli Anykščių, Pavarių 
kaime gyveno graži ūkininkų 
šeima - Vincentas ir Antanina 
Staškevičiai. Augino 5 sūnus ir 
dukterį. Vyriausias - Juozas, 
dabar artėjantis prie 94-jų metų 
amžiaus, Toronte. Sekė Jonas 
(kunigas, miręs Sibire); trečias 
brolis Stasys - partizanas, žuvo 
prie Anykščių. Ketvirtasis - 
Leonas, buvęs Sibiro tremtinys, 
mirė prieš porą metų Lietuvoje. 
Sesuo Eleonora Petronienė gy
vena pas dukrą Troškūnuose, 
Lietuvoje.

Jauniausias šeimoje - Bro
nius; gimė 1920 m. gruodžio 6 
d. Baigęs pradžios mokyklą, 
mokėsi Anykščių progimnazijo
je ir Utenos gimnazijoje. 1940 
m. Kaune baigė matininkų kur
sus. Tuomet jau stebėjo įvažiuo
jančius Sovietų Rusijos tankus į 
mūsų miestą...

Mokytojavo Anykščių gim
nazijoje, dėstydamas matemati
ką, kol pasitraukė nuo sovietų 
grėsmės į Vokietiją 1944 m.

Pokaryje trumpą laiką stu
dijavo Klaustahl-Zellerhof Kal
nų akademijoje ir britų zonoje 
susikūrusiame Pabaltijo univer
sitete, veikusiame nuo 1946 m. 
Hamburge ir 1947-49 m. Pinne- 
berge, kur Bronius įsijungė ir į 
universiteto chorą.

1947 m. baigiantis, prieš pat 
Kalėdas, Bronius atvyko į Kana
dą ir, pagal sutartį su Kanados 
Darbo ministerija, privalėjo at
likti darbą “East Malartic Gold 
Mines” kasyklose, Quebec’o prov. 
šiaurėje. Atlikęs prievolę, atva
žiavo į Montrealį ir apsigyveno 
savo pusseserės L. Palubinskie- 
nės šeimoje, LaSalle.

Po kelių bandymų menkuo
se darbuose pagaliau pavyko 
rimtai įsidarbinti plieno apdir
bimo fabrike “Sidbec-Dosco” 
Montrealyje. Čia jis ištvėrė 32 
metus.

Vyriausias sūnus Arūnas 
atsisveikinimo žodyje prisiminė, 
kad tame plieno fabrike ir jis 
buvo įdarbintas 3 vasaras, “per 
kurias išmokau prakaituoti, ir 
pasiryžau, kad savo gyvenimo 
tokioje pekloje nepraleisiu. Po 
vasaros darbų grįžau į mokslus. 
Vargšas tėvas pasiliko fabrike”. 
Laimingas įvykis 1949 m., kuo
met Bronius vedė Danutę-Oną 
Bobėnaitę. Jų gražioje šeimoje 
užaugo 3 sūnūs - Arūnas, Linas 
ir Romas, 2 dukterys - Regina

BUVUSIAM ANYKŠČIŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJUI - 
ANYKŠTĖNUI

a.a. BRONIUI STAŠKEVIČIUI
mirus, jo žmoną DANUTĘ, vaikus ir jų šeimas, 
prelatą JONĄ ir kun. VYTĄ STAŠKEVIČIUS, nete
kusius dėdės, visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Buvusios mokinės: Vanda Yčienė, 
Emilija Karosienė, dukra Nijolė ir Tadas

A.a. BRONIUS STAŠKEVIČIUS dail. A. Galdiko paveikslų parodoje 
1986.XI.16

ir Alma. Susilaukė ir 12-kos 
vaikaičių.

Veikli ir šilta Broniaus as
menybė, visuomeniškas tempe
ramentas reiškėsi per visą gyve
nimą nuo pat įsikūrimo pra
džios Montrealyje, pradedant 
Aušros Vartų parapija ir lietu
vių ateivių Il-sios bangos orga
nizacijomis.

Lygiagrečiai dalyvavo ir dir
bo visuomeniniame mūsų telki
nio bei Kanados lietuvių b-nės 
gyvenime: sekretoriavo, pirmi
ninkavo, darbavosi iždininko 
pareigose. Jų tarpe - pradinėje 
Centro tarybos sandaroje sekre
toriumi; dirbo LOK-e, aktyvus 
Lietuvių bendruomenės narys, 
KLB garbės teismo narys.

Eilę metų atstovavo Kana
dos lietuvių fondui Montrealyje. 
“Lito” revizijos komisijos nariu 
dirbo apie 15 metų. “Rūtos” 
klubo programoje, būdamas 
pirmininku, įvedė naujų užsiė
mimų - vaizdajuosčių apie Lie
tuvą programą, įvairias pažin
tines išvykas ir kt. Pakaitomis - 
sekretoriavo. Skaitė daug - išei
vijoje leidžiamus laikraščius ir 
žurnalus, rėmė knygų leidimo 
klubus - “Draugo” ir “Nidos”. 
Sąžiningai rašė per 27 metus ko
respondencijas Tėviškės žiburių 
Montrealio skyriuje, iki pat savo 
gyvenimo paskutinių dienų.

Reikia pasidžiaugti prisimi
nus, kaip jį matydavome kiek
viename KLB-nės Montrealio 
apylinkės tautinių ar kultūrinių 
renginių vakaruose ar popietė
se. Lankė visas čia Montrealyje 
rengiamas lietuvių parodas. Bu
vo ir didelis “Vaivorykštės” rė
mėjas, o Danutė - nepamaino
ma juostų audėja, lėlininke, vie
na iš vadovių.

Ilgas veiklos sąrašas pasako 
apie Broniaus visapusišką dė
mesį ir įsipareigojimą mūsų tel
kinio gyvybiškumui. Tuo pačiu - 
ir Lietuvai. Ne tik žodžiais, ragi
nimais, pastabomis, bet ir nuo
latiniais darbais.

Sūnus Arūnas savo žodyje 
liudijo: “Buvo daug smagių mo

mentų. Jis mylėjo žmones, ir jo 
durys visada buvo atviros drau
gams ir giminėms. Buvo vaišin
gas, šiltas žmogus. Kiekvienas 
svečias buvo pavaišintas kąsne
liu ir ‘burnele’. Ir tų svečių buvo 
gyvas galas. Jis priimdavo visus. 
Man rodos, kad kiekvienas 
lietuvis, per Montrealį keliauda
mas, atsirasdavo pas mano tė
vus. Ir ne vien lietuviai. Kai 
mes, vaikai, dar Tėvo namuose 
gyvenome, mūsų draugai nebi
jodavo užsukti, nes visi smagiai 
jautėsi jo pastogėje. Dažnai už
sukdavo ir jo geri draugai - 
Kostas Toliušis, Albertas Jone
lis, Juliukas Jurėnas. Manau, 
kad šv. Petro virtuvėje šie drau
gai vėl sėdi prie stalo. Kostas pi
la gėrimus, Juliukas verda arba
tą, Albertas pjausto dešrą, o 
Broniukas dalina kortas.

Esu Tėvui dėkingas, kad 
mums davė gyvą pavyzdį, kaip 
gyventi. Jo meilė mūsų Mamai 
Danutei buvo akivaizdi, ir spė
ju, kad tai jo vaikus išmokė kaip 
sugyventi su savo žmonomis ir 
vyrais. Jo pareigingumas mums 
davė pavyzdį, ne tik mokslus 
baigti, bet ir pradėti prasmingas 
karjeras.

Mama ir Tėtė atlikdavo ri
tualą: po mūsų atsilankymų abu 
stovėdavo prie salonėlio lango 
ir mums pamojuodavo sudiev. 
Liūdniausias momentas man šią 
savaitę buvo antradienį. Silvija 
ir aš lipome į mašiną ir automa
tiškai žvelgėme į Tėvo priekinį 
langą. Prie lango stovėjo viena 
mama”.

O mūsų akyse stovi ir salo
nas, kuriame puikuojasi už stik
lo, spintoje, lietuviškų lėlių pa
radas - tai Danutės kruopščių 
rankų darbas, maloniausia lais
valaikio kūryba.

Ir didelis, tamsaus medžio 
stalas kitame salono gale. Ant 
jo išdėstytas sudėtingas, kompli
kuotas, dar nebaigtas paveikslas 
- dėlionė. Krūva sukarpytų da
lių, kurioms reikia surasti vietą 
mįslingam paveikslui užbaigti. 
Tai Broniaus specialus laisvalai
kio malonumas.

Tikriausiai šypsodamasis su
rado ir paskutiniąją atkarpą Di
džiajai Dėlionei...

Broniaus Staškevičiaus la
bai trūks ne tik šeimai, bet ir 
visam mūsų telkiniui, nes jis bu
vo kartu visame bendrame mū
sų gyvenime daugiau negu 50 
metų... Atsakingas korespon
dentas, informavęs apie Mont
realio ir apylinkės veiklą, darbš
tus, paslaugus ir - sąmoningas 
bendruomenės žmogus, drau
gas, bičiulis.

Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė
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LANKĖSI RŪMUOSE

Valdovų rūmų paramos fon
do valdybos pirmininkas Edmun
das Kuliakauskas ir VR atstaty
mo mokslinis vadovas, architek
tūros tyrinėtojas dr. Napaleonas 
Kitkauskas sausio 25 d. aprodė 
Vilniaus žemutinės pilies teritori
ją Austrijos ambasadoriui Lietu
voje Michael Schwarzinger ir jo 
svečiams - Austrijos ambasado
riui Maskvoje Franz Cede bei jų 
palydovams. Palaikant ryšius su 
Valdovų rūmų paramos fondu, 
Austrijos ambasados iniciatyva 
praėjusių metų gegužės mėn. bu
vo surengtas Taikomosios dailės 
muziejuje Graco (Austrijos) sak
sofonų kvarteto koncertas.

TURIZMO MISIJA
Norint pritraukti į Lietuvą 

didesnį turistų skaičių, kovo 13- 
16 d.d. Vilniuje bus rengiama 
verslo misija “Pirk Lietuvą”. Mi
sijos dalyviams iš užsienio bus 
pristatyta Lietuvos turizmo rinka 
bei suteikta galimybė užmegzti 
naujus ryšius, skelbia ELTA/LG- 
TIC. Dalyvauti misijoje pakviesti 
JAV, Vokietijos, Danijos, Švedi
jos, Suomijos, Didžiosios Britani
jos, Rusijos ir kitų turizmo agen
tūrų veikėjai. Misija sutaps su ko
vo 14-16 d.d. “Litexpo” parodų 
centre vyksiančia tradicine turiz
mo, sporto ir laisvalaikio paroda 
“Vivattur”. Misiją organizuoja 
Lietuvos viešbučių ir restoranų 
sąjunga, Valstybinis turizmo de
partamentas bei Lietuvos turizmo 
sąjunga. Galimų dalyvių paiešką 
vykdo Lietuvos ambasada Va
šingtone. Ambasadorius Vygau- 
das Ušackas pakvietė ir Amerikos 
lietuvius prisidėti prie turizmo 
skatinimo.

SUSTABDYTI
KONTRABANDININKAI

Lietuvos ryto žiniomis (2003.- 
1.22), Lietuvos teisėsaugos parei
gūnai išryškino nusikalstamą gru
puotę, organizavusią platų cigare
čių kontrabandos tinklą. Nuo 
1999 m. ši grupė gabeno cigaretes 
į Angliją ir kitas valstybes. Jos or
ganizatorius Ričardas Petravičius 
pernai žuvo autoavarijoje, bet jo 
verslą perėmė brolis Vytautas. 
LR rašo, kad Generalinė proku
ratūra susidomėjo kontrabandi
ninkų veikla po straipsnio, spaus
dinto dienraštyje, teigiančio, jog 
“šalyje nebaudžiamai veikia R. 
Petravičiaus vadovaujama kont
rabandininkų grupuotė”. Gen. 
prokuratūra, su Valstybės saugu
mo departamentu bei Muitinės

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 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

I Sudbury Ontario 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI 
PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 
PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

kriminaline tarnyba, išaiškino, jog 
8 atskiros cigarečių kontrabandos 
bylos buvo surištos. Nustatyta, 
kad kontrabandininkai turi savo 
atstovus bei cigarečių perkrovimo 
bazes užsienio valstybėse. Su
laikytas V. Petravičius ir 4 bend
rininkai. Nuo praėjusių metų įvai
riuose pasienio punktuose išvežant 
ar įvežant sulaikyta 10 vilkikų, ga
benusių per 100 milijonų cigarečių.

DAUGĖJA ŽIV SERGANČIŲ
Pernai Lietuvoje nustatyti 

397 nauji užsikrėtimo žmogaus 
imunodeficito virusu (ŽIV) atve
jai. Didžioji dauguma - 389 naujų 
užsikrėtimai nustatyta vyrams ir 
tik 8 moterims. Iš viso iki 2003 m. 
sausio 1 d. Lietuvoje 735 ŽIV už
krėsti asmenys. Lemiamą įtaką 
ŽIV nešiotojų skaičiaus padvigu
bėjimui nuo 2002 m. pradžios tu
rėjo ŽIV protrūkis Alytaus kalėji
me. Vyraujantis (daugiau kaip 
90%) ŽIV plitimo kelias Lietuvo
je pernai buvo intraveninių nar
kotikų vartojimas. “Tai rodo, jog 
narkomanijos kontrolės priemo
nės Lietuvoje įgyvendinamos ne
pakankamai sparčiai”, praneša 
DELFI (2003 m. sausio 9 d.). Es
tijoje praėjusių metų pabaigoje 
nustatyti iš viso 2783 ŽIV užkrės
ti asmenis, Latvijoje - 2311. Pa
saulyje ŽIV serga 42 mln. žmo
nių, daugiausia jų (daugiau kaip 
28 mln.) - Pietų Afrikoje.

MOKSLEIVIAI PRIEŠ PREKYBĄ 
ŽMONĖMIS

Klaipėdoje moksleiviai prisi
deda prie pilietinio vajaus “Nebū
kime abejingi prekybai žmonė
mis”, kurį organizuoja labdaros 
fondas “Lietuvos ir JAV inicia
tyvos”. Jie mieste klijavo spalvin
gus lipdukus, pateikiančius tele
fonų numerius, kuriais galima 
skambinti dingus artimam žmo
gui arba pakliuvus į bėdą, ieškant 
darbo Lietuvoje ar užsienyje. Jie 
buvo supažindinti su prekybos 
žmonėmis pasaulyje ir Lietuvoje 
mastais ir skaičiais bei tokių nusi
kaltimų išankstine apsauga. Pa
našūs vajai vyks Kaune, Šiauliuo
se, Panevėžyje ir Utenoje. Kaip 
rašo Lietuvos rytas (sausio 22 d.), 
kasmet pasaulyje parduodama 
daugiau negu 4 mln. žmonių. Iš 
šio verslo per metus gaunama 
apie 12 mln. dolerių pelno.

SULAIKYTI PREKIAUTOJAI
Vilniuje netoli geležinkelio 

stoties sulaikyti keturi asmenys, 
įtariami prekyba žmonėmis. Nusi
kalstamo sandėrio metu už 1000 
litų buvo parduotos dvi merginos 
dirbti Vokietijos viešnamiuose. 
Policijos generalinio komisaro 
Vytauto Grigaravičiaus teigimu, 
ši įtariamųjų prekybos žmonėmis 
sulaikymo užduotis yra didžiausia 
Lietuvos policijos istorijoje. Or
ganizuota gauja į Lietuvos krimi
nalinės policijos įstaigos ir Vil
niaus miesto policijos pareigūnų 
rankas pakliuvo po kelis mėne
sius trukusio tyrimo. Manoma, 
kad ši gauja į Europos viešnamius 
išvežė kelis šimtus Lietuvos mo
terų. RSJ

DFZMK/ FOUR SEASONS 
IVfZZr SoC\ REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 

Kj* t M aP*c namus, vasarna- 
I ffi mius, ūkius, Žemes

Wasagos, Slaynerio ir 
Collingwoodo apy- 
Hnkėsc kreipkitės

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@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

“Kauko” ansamblio nariai: J. Grabliauskienė, R. Grabliauskas ir K. 
Sidabras dainuoja “AL” ir PLC suruoštame Naujųjų metų sutikime 
Lemonte Nuotr. Ed. Šulaičio

Naujųjų metų sutikime PLC Lemonte kalbasi “Amerikos lietuvio” lei
dėjas ir redaktorius Bronius Abrutis ir to savaitraščio bei kitų laik
raščių bendradarbis Bronius Nainys Nuotr. Ed. Šulaičio

“AL” redakcijos narė Vaiva Ragauskaitė iš Čikagos, lietuvių radijo 
programos vedėjas Anatolijus Šlutas, fotomenininkas Algimantas 
Kezys Naujųjų metu sutikime PLC Lemonte Nuotr. Ed. Šulaičio

Nauji metai - seni rūpesčiai
Naujųjų metų sutikimo pokyliai Čikagoje ir jos apylinkėse

EDVARDAS ŠULAITIS

Nemažai Čikagos ir apylin
kių lietuvių senuosius metus pa
lydėjo ir naujuosius pasitiko 
įvairiuose renginiuose linksmai, 
o kai kur ir triukšmingai.

Pagrindiniai šių sutikimo 
pokylių vyko Čikagos Jaunimo 
centre (rengėjai - Čikagos lietu
vių operos kolektyvas), o Pasau
lio lietuvių centre Lemonte 
įvyko net du tokie didesnio 
masto renginiai.

Linksma nuotaika vyravo 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, kuri buvo pilna tautiečių; 
pusė jų buvo jauni žmonės dar 
neseniai atvykę iš Lietuvos. 
Rengėjų tikslas buvo kilnus - 
sutelkti lėšų pavasarį vykstan
čiai naujai operos premjerai. 
Šios operos kolektyvo pirm. Vac
lovas Momkus ir vicepirm. Jurgis 
Vidžiūnas, bei jų talkininkai 
daug dirbo, o vėliau džiaugėsi 
šio renginio pasisekimu.

Pasaulio lietuvių centre 
didž. salėje Lemonte buvo susi
rinkęs gausiausias žmoniij bū
rys. Čia rengėjai buvo PLC 
vadovybė ir populiarusis lietu
vių savaitraštis Amerikos lietuvis. 
Gražiai išpuoštoje salėje susi
rinkusius linksmino naujai susi
daręs ansamblis “Kaukas” (Jū
ratė ir Rimantas Grabliauskai, 
Kęstutis Sidabras). Skanų mais
tą paruošė “Bravo Ltd.” (vado
vai Audra ir Rytis Januškos). 
Prieš vaišes prasmingą inVoka- 
ciją sukalbėjo Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas. Progra
mą sėkmingai vedė Amerikos 
lietuvio redakcijos darbuotoja 
Vaiva Ragauskaitė. Ji pakvietė 

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

susirinkusius atsakyti į kai ku
riuos šį savaitraštį liečiančius 
klausimus. O vėliau atėjo Kalė
dų senelis, kuris ragino susirin
kusius parodyti savus sugebėji
mus. Kurie išdrįso viešai padai
nuoti ar kitaip pasireikšti - gavo 
dovanas.

Laikrodžiui išmušus 12 va
landą buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. O tada jau vyko neofi
cialūs visų pasisveikinimai.

PLC apatinėje, kuri vadi
nasi Lietuvių fondo sale, pokylį 
ruošė muzikantai broliai Švabai. 
Šie vyrai, kurie yra populiarūs 
lengvosios muzikos atlikėjai, 
dažnai šokiams grojantieji įvai
riuose lietuviškuose renginiuo
se, irgi pajėgė sutraukti gana 
didelį žmonių būrį - daugiausia 
jaunuosius mūši) tautiečius iš 
Lietuvos.

Naujoje pasilinksminimų 
vietoje - “Bunkeryje”, “Show 
Centras” irgi buvo surengta 
Naujųjų metų sutikimas. Jame 
programą atliko Lietuvoje pla
čiai žinomas linksminimo spe
cialistas - Zakarauskas. Bilietų 
kainos čia buvo brangiausios iš 
vist) minėtų vietų, tačiau žmo
nių ir čia netrūko.

Pats pigiausias pokylis įvyko 
Švč. M. Marijos gimimo parapi
jos salėje - Čikagos Marquette 
Parke, kurį dabar vėl atgaivino 
naujai iš tėvynės atvykusieji tau
tiečiai. Šio sutikimo šeimininku 
buvo naujasis parapijos kunigas 
pagalbininkas iš Lietuvos - kun. 
Rimvydas Adomavičius. Čia 
tautiečiai gana kultūringu būdu 
sutiko 2003-sius, dažnas iš jų 
tikėdamasis, jog jie bus geresni 
už praėjusius.

Los Angeles, CA
DRAMOS SAMBŪRIS, šiemet 

švenčiantis 50 metų veiklos sukaktį, 
yra darbštumo, kūrybingumo ir 
darnios veiklos pavyzdys. Naujai 
atvykstančių iš Lietuvos jaunų ir 
kūrybingų žmonių dėka, Sambūris 
ne vien gražiai talkina kitų organi
zacijų programose (pvz. literatūri
nės popietės skaitovais), bet ir iš
ryškėja nedidelės lietuvių bendruo
menės gyvenime sava originalia kū
ryba - nuotaikingais, meniškais vai
dinimais.

Praeitą vėlų rudenį rež. H. 
Mockus labai vykusiai inscenizavo 
rašytojos Vytautės Žilinskaitės pa
saką “Tik tu niekam nesakyk”. 
Meniškais vaizdais ir vaidyba, tary
tum gyvi, buvo scenoje įvairūs gam
tos padarai gyvūnėliai - žiogas, vo
ras, skruzdė...

Šių metų (2003) sausio 11-tą ir 
12-tą labai pasisekusiai buvo rež. 
Algimanto Žemaitaičio parodyta 
lengva J. Mackonio komedija Lady 
McBeth iš Akmenės. Geriausiai, nc- 
peikiant ir kitų aktorių, pasirodė 
jauna (iš Lietuvos atvykusi) L Šul
caitė, niekad anksčiau scenoj nebu
vusi.

Režisierius Algimantas Že
maitaitis ir jo dukra Daina, taip pat 
sūnus Saulius, neseniai Los Ange
les lietuvių scenoje pasirodė ir kaip 
puikūs skaitovai bei deklamuotojai. 
L.A. Dramos sambūrio ilgametė 
pirmininkė - Ema Dovydaitienė, 
jos padėjėjas - Armandas Ragaus
kas. A.R.

London, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS ŠVENTĖS Vasario 16-sios 
minėjimas įvyks š.m. vasario 16, 
sekmadienį, po 12 vai. Mišių Šilu
vos Marijos parapijos salėje. Šios 
šventės proga pranešimą skaitys 
KLJS pirmininkas Vytas Ruslys. 
Ruošiama muzikinė programa. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Londono apylinkės valdyba

Hamilton, Ont
HAMILTONO LIETUVIAI 

rinks savo apylinkės bendruomenės 
valdybą kovo 16 d. Hamiltone gana 
ilgą laiką KLB apylinkės valdybos 
rinkimų nebuvo, nes žmonių pri
prašyta, valdybos sudėtis buvo užsi
likusi antrai kadencijai. Dabar ilga
mečiam valdybos pirmininkui Ber
nardui Mačiui pavargus, K. 
Deksnys sutiko pirmininkauti ir 
įgaliojo J. Krištolaitį pravesti nau
jos valdybos rinkimus. Yra sudaryta 
rinkiminė komisija iš penkių as
menų. Dabar jau turima daugiau 
kaip 10 kandidatų. Rinkimai į val
dybą tikrai įvyks, nes reikia išrinkti 
tik septynis asmenis. Ta pati Rin
kimų komisija įpareigota išrinkti 
vieną atstovą į Pasaulio lietuvių sei
mą, kuris įvyks š.m. vasarą Lie
tuvoje. J.K.

HAMILTONO LIETUVIŲ PEN
SININKŲ KLUBO “Ąžuolas” tra
dicinis žiemos balius sausio 18 d. 
Jaunimo centre praėjo gana sėk
mingai. Klubo pirm. A. Mutulicz 
pasveikino gausiai susirinkusius ir 
choro “Bočių” vadovą A. Ulbiną. 
Pastarasis padėkojo už pakvietimą, 
sakė, kad jaučiasi kaip sūnus palai
dūnas, kuris po daugelio metų grįž
ta į namus. Jis prisiminė bendra
darbiavimą su tautinių šokių grupe 
“Gyvataras” bei dramos teatru 
“Aukuras”. Jų vadovės G. Breich- 
manienė, E. Kudabienė ir klubo 
pirm. A. Matulicz buvo apdovano
tos gėlių puokštėmis.

Meninė programa buvo įdomi, 
dainos gražios ir puikiai atlieka
mos. Sunku patikėti, kad choras įsi
kūręs vos prieš septynis mėnesius. 
Kai kurias dainas su “Bočiais” kar
tu visi dainavo. Pasibaigus progra
mai, AV parapijos klebonas kun. 
Juozapas, OFM, maldoje padėkojo 
Aukščiausiajam už galimybę būti 
kartu ir palaimino maistą. Pasivai
šinę skaniais F. Venskevičienės ir 
jos pagalbininkių pagamintais pie
tumis mėgavomės kavute ir pyra
gais. Ir vėl mūsų laukė staigmena - 
A. Ulbinas ir A. Kusinskis visus 
pralinksmino kupletais, kurie susi
laukė gausių plojimų. Pirmininkė 
padėkojo programos atlikėjams ir 
jų vadovui už gražų koncertą. Iškir- 
tinė padėka - Felicijai Venskevičie- 
nei už puikiai paruoštą maistą ir 
talkininkėms - S. Matukaitienei, V. 
Šniolienei ir M. Borusienei. Ačiū 
E. Bajoraitienei ir R. Pakalniškie
nei už skoningą salės papuošimą ir 
loterijos vedimą. Padėka visiems, 
kas darbu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie šio vakaro paruošimo. D.G.
• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
muziejų-archyvą?

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

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Iškilmingas Tilžės akto pami
nėjimas Čikagoje įvyko praeitų me
tų gruodžio 2 d. Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės namuose. Jį suren
gė Mažosios Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis. Susirinkusiuosius rengėjų 
vardu pasveikino V. Trumpjonas, 
kartu primindamas šio istorinio įvy
kio reikšmę Lietuvai bei Mažajai 
Lietuvai. Po to, vadovaujant garbės 
šauliui J. Gareviui, buvo įneštos 
JAV-bių, Lietuvos, Mažosios Lie
tuvos, šaulių ir ramovėnų vėliavos. 
Invokaciją sukalbėjo evangelikų 
“Tėviškės” parapijos klebonas kun. 
J. Liorančas. Mažosios Lietuvos ta
rybos 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžė
je pasirašytą aktą perskaitė tauti
niais drabužiais pasipuošusi jauni
mo atstovė G. Aušraitė. Tylos mi
nute pagerbti mirę Mažosios Lie
tuvos rezistencijos sąjūdžio veikė
jai. Paskaitą Lietuvybė Mažojoje 
Lietuvoje - nuo Tilžės akto iki šių 
dienų skaitė V. Trumpjonas, ap
žvelgdamas mažlietuvių veiklą, jų 
siekius bei rūpesčius. Pastarasis yra 
Mažosios Lietuvos fondo tarybos 
pirmininkas, taipgi Čikagoje Mažo
sios Lietuvos draugijos pirminin
kas. Jis taip pat vadovauja Kara
liaučiaus krašto lietuvybei remti lė
šų telkimui. Jomis yra remiamos 
šiame krašte esančios lietuviškos 
mokykos, vaikų stovyklos, jaunimo 
tautinių šokių ir dainų ansambliai 
bei kita kultūrinė veikla. Po paskai
tos sugiedotas Mažosios Lietuvos 
himnas Lietuviais esame mes gimę. 
Meninėje dalyje pasirodė R. Pasko- 
čimienės vadovaujamo ansamblio 
“Spindulys” studentų grupės šokė
jai. Programai pasibaigus, renginio 
dalyviai dar ilgokai bendravo prie 
kavutės, paruoštos šaulių M. Gu
daitienės ir A. Ramanauskienės.

(Draugas, 2002 m. 246 nr.)

Gudija
A. a. Tadas Krivelis, 64 m. am

žiaus, mirė praėjusių metų pabai
goje Vainiūnuose. Velionis gimė 
1938 m. balandžio 5 d. Zabarninkų 
kaime, Breslaujos rajone, mokyto
jos šeimoje. Mokėsi Zabarninkų 
pradžios mokykloje, Apso vidurinė
je ir Leopolio žemės ūkio mokyklo
je. Baigė Vitebsko veterinarijos ins
titutą. Kaip vet. gydytojas darbavo
si Zabarninkų, Vainiūnų, Naručių, 
Šalakundžių, Misų, Dvarčinių, Mu- 
zuriškės, Kupiškės, Padrukšės, Ma- 
celiškės, Ignotiškių, Jutiškių, Aba- 
lykščių, Pelekų vietovėse. Teko jam 
darbuotis ir miškų ūkyje, kartu 
būnant bitininku, sodininku bei 
daržininku. Tado ir Irenos Krivelių 
namai Vainiūnuose yra ir lietuvy
bės centras Apso krašte. Juose 
1992 m. įsteigta lietuviška skaitykla, 
kurią ir dabar lanko daugelio kai
mų gyventojai. Visuomet šiuose na
muose netrūko svečių iš Lietuvos. 
Ne vieną kartą pas Krivelius lankė
si “Vilnijos” draugijos nariai: A. 
Garšva, E. Gečauskas, N. Balčiū
nienė, Gudijos lietuvių bendruo
menės pirm. V. Tarnauskaitė, taip
gi kiti lietuvybės puoselėtojai - A. 
Augulis, A. Masionis, A. Radžiū
nas, V. Juršėnas ir kt. Krivelių na
muose lietuviška veikla reiškėsi ir 
anksčiau. Vainiūnuose lenkų oku
pacijos metu veikė vaikų darželis, 
mokykla. Po karo, šiam kraštui ati
tekus Gudijai, tos veiklos nebeliko. 
Bet dabar vėl čia atgyja tautinis ju
dėjimas. Vainiūnuose ir Pelekuose 
veikia lietuvių sekmadieninės mo
kyklos. Velionies darbai bus tęsia
mi toliau. Palaidotas Misų kapinai
tėse, šalia naujos koplyčios.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

LIETUVIŲ KREDITO
1 /UjIYM 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.
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Britanija
A. a. Elena Bursevičiūtė-Vai- 

norienė 91-rių metų amžiaus, mirė 
2002 m. gruodžio 9 d. Nottinghamo 
mieste. Velionė gimė 1911 m. ge
gužės 8 d. Kaune. Baigusi šešias 
gimnazijos klases, pradėjo dirbti 
Kauno miesto savivaldybėje. Pri
klausė parapijos chorui Šančiuose. 
Pamėgusi kanklių muziką, įstojo į 
Pr. Puskunigio kanklių grupę, su 
kuria važinėjo po Lietuvą ir Latviją. 
1938 m. ištekėjo už plungiečio 
Alberto Vainoriaus ir persikėlė gy
venti j Kretingą. Čia taipogi darba
vosi miesto savivaldybėje. Po kurio 
laiko susilaukė pirmgimės dukters 
Vidos ir sūnaus Rimanto. Artinan
tis į Lietuvą sovietams, jauna Vaiš- 
norių šeima 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją. Po karo apsigyveno 
Merbecho pabėgėlių stovykloje, ne
toli Hanoverio. 1947 m. Albertas 
išvyko į Angliją ir po metų atsiėmė 
žmoną su vaikais ir apsigyveno 
vidurinėje Anglijoje, Nottinghamo 
vietovėje. Čia dar susilaukė trijų 
dukterų: Janinos, Nijolės ir Dalios. 
Vyriausioji veilionės duktė Vida 
Gasperienė yra Didž. Britanijos lie
tuvių sąjungos pirmininkė. Velionė 
Nottinghame įsijungė į S. Untulio 
vadovaujamą chorą “Rūta”, daly
vaudama taipgi ir lietuvių parapijos 
chore. Ji organizavo jaunimo šokių, 
dainų grupes ir suaugusių duetų bei 
kvartetų vienetus. Nepamiršo ir sa
vo mėgstamų kanklių, kartu su 
dukra Nijole dažnai dalyvavo meni
nėse programose. Nottinghamo lie
tuviai su velione atsisveikino “Židi
nio” patalpose. Gedulo Mišias 
gruodžio 15 d. atnašavo kun. S. 
Matulis, MIC. Jos palaikai bus par
vežti į Lietuvą ir palaidoti šalia vyro 
Alberto.

(Europos lietuvis, 2002 m. 14 nr.)

Australija
Australijos lietuvių bendruo

menės Spaudos sąjungos, leidžian
čios savaitraštį Mūsų pastogė, meti
nis susirinkimas įvyko 2002 m. 
lapkričio 17 d. Sidnio lietuvių klubo 
patalpose. Jam pirmininkavo sąjun
gos pirm. V. Patašius, sekretoriavo 
valdybos sekr. K. Protas. Pirminin
kas savo pranešime priminė, kad 
sąjungos nariai sparčiai retėja. Am
žinybėn iškeliavo K. Bagdonas, A. 
Giniūnas, Br. Stašionis, D. Šums
kienė, D. Donielaitė-Kaspavičienė. 
Jau antri metai sėkmingai Mūsų pa
stogę redaguoja D. Donielienė, tal
kinant redakcijos kolegijai - A. 
Laukaičiui, K. Protui ir V. Šlioge
riui. Valdyba dėkinga laikraščio 
bendradarbiams: dr. A. Kabailai, 
A. Reisgiui, dr. D. Kairaičiui, dr. V. 
Donielai, V. Bakaičiui, A. Karazi
jienei, L Požėlaitei-Davis ir ki
tiems, o taip pat - fotografams Lo
litai ir Danny Kalėdoms. Liūdnes
nė esanti finansinė būklė. Dėl mir
čių mažėja prenumeratorių skai
čius. Šiuo metu yra 702 prenumera
toriai, iš jų - 36 iš kitų kraštų, 18 iš 
Lietuvos. Sumažėjo atsargos lėšos - 
nuo 23,000 dol. iki 800 dol. Todėl 
valdyba buvo priversta pakelti pre
numeratos mokestį nuo 55 iki 65 
dol. per metus. Toks mokestis pa
dengia tik pusę išlaidų, o kitą pusę 
- skelbimai, loterija, asmeninės ir 
organizacijų aukos, palikimai. Laik
raščio reikalais vyko gyvos diskusi
jos. Buvo išreikšta viltis kad Mūsų 
pastogės finansinė būklė bus svars
toma ir Australijos lietuvių bend
ruomenės suvažiavime. Į valdybą 
perrinkti: dr. V. Doniela, V. Patašius 
ir A. Reizgys.

(Mūsų pastogė, 2002 m. 48 nr.) 
———~~—----- J. Andr.
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karių teatras
Lietuvoje iki šių dienų. Kuklios pastangos, 

Iki šiol vaidinti veikalai ir būsimi užmojai

Lietuvos
Jo veikla sovietų okupuotoje 

išaugusios į plataus
LEONAS CIUNIS

Maironio ir kitų veikalai
1988 m. sovietinėje Lietuvo

je šiltesni skersvėjai ėmė tirpdy
ti 50 metų trukusį bolševikų 
okupacijos ledynmetį.

Lietuvos kultūros fondo 
(pirm. Česlovas Kudaba) remia
ma, neseniai įsteigta Vilniaus 
senamiesčio teatro studija vaidi
no Trakų pilyje Maironio istori
nę dramą Kęstučio mirtis. Pirmą 
kartą okupacijos sąlygomis buvo 
rodoma didinga ir tragiška Lie
tuvos valstybės istorija. Žiūrovai 
tikroje pilies menėje stebėjo 
Kęstučio, Vytauto, Jogailos iš
gyvenimus. Pirmą kartą buvo 
viešai parodyti visiems lietu
viams brangūs simboliai - Vytis, 
Gedimino stulpai.

Neužmirština kelionė su 
šiuo spektakliu į Ignalinos ato
minę elektrinę, į Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio organizuotą 
protesto mitingą.

Vilniaus senamiesčio teat
ras, žengęs išvien su Lietuvos 
atgimimu, vaidino V. Kudirkos 
Viršininkus, Antano Škėmos le
gendinę dramą Živilė, Alvydo 
Bausio dramą Trys Gedimino 
regėjimai. Pastarąjį veikalą Ge
dimino kalno papėdėje žiūrėjo 
tūkstančiai vilniečių.

Gedimino spektaklis
Dar tebetūnant Lietuvoje 

sovietų armijai, 1992 m. SKAT 
(Savanoriška krašto apsaugos 
taryba) štabas pakvietė Vilniaus 
senamiesčio teatrą dalyvauti II- 
se savanorių žaidynėse. Pražy
giavę Vilniaus gatvėmis, išsiri
kiavo kalnų parke uniformuoti 
(tačiau beginkliai) kariai iš visos

Scena iš pjesės “Augila nebran- 
dila”: Stasė Trumputytė - Aure
lija Vosylienė, leitenantas Skam- 
belis - Vytautas Vyšniauskas

ir nepriklausomoje 
masto renginius.

Lietuvos, pasiruošę pademons
truoti savo sportines galias. Iš
kilmės pradžioje, žiūrovams 
plojant, raiti įjojo į aikštę DLK 
Gediminas ir kunigaikštienė 
Jaunė. Iš kitos pusės įžengė 
ginkluoti, vėliavomis nešini se
novės kariai. Ten senamiesčio 
teatras suvaidino ištrauką iš 
Trijų Gedimino regėjimų. Toje 
ištraukoje vaidinę aktoriai Hen
rikas Bačiulis, Leonas Ciunis, 
Laima Naglytė, Jonas Lukoševi
čius, Vacys Žebrauskas ir liko 
tuo branduoliu, kuriuo vėliau 
rėmėsi visos kitos iniciatyvos.

Minėtoji aktorių grupė ka
riuomenės dienos ir kitomis 
patriotinėmis progomis vaidino 
moksleiviams, studentams ir 
SKAT-os kariams atskirus pa
veikslus iš Antano Škėmos le
gendinės dramos Živilė.

Valdovo sūnus
1993 m. prie SKAT štabo 

buvo suburta teatro grupė (ku
ratorius - vyr. Itn. Antanas Bu
rokas), kuri paruošė Vasario 16 
minėjimui kompoziciją iš Myko
laičio-Putino dramos Valdovo 
sūnus. Režisierius - Zenonas 
Buožis, dailininkė - Irena Za- 
barauskaitė-Stasiūnienė. Daly
vavo choras “Liepaitės”. Vaidi
no aktoriai: Henrikas Bačiulis, 
Leonas Ciunis, Algirdas Ka
ltūnas, Ieva Minelgaitė, Saulius 
Sipaitis, Vacys Žebrauskas. 
Spektaklis vyko didelėje Vidaus 
reikalų ministerijos Kultūros ir 
sporto rūmų salėje. Gausiai 
susirinkę kariškiai, policijos pa
reigūnai, jų artimieji šiltai su
tiko spektaklį.

Žodžiai iš anapus
1995 m. kilo sumanymas su

rengti spektaklį, pašvęstą Lietu
vos partizanų kovų 50-čiui. Pa
sirinkom Vytauto Alanto dramą 
Žodžiai iš anapus. Dekoracijų 
eskizus ir pačias dekoracijas nu
tapė dailininkė Irena Zabaraus- 
kaitė-Stasiūnienė. Akademinis 
dienos teatras (direktorius Eu
genijus Šaltis) labdaros principu 
pagamino dekoracijas ir kai ku
riuos drabužius. Vilniaus sun
kiųjų darbų kolonija padovano
jo kalinių striukes (“šimtasiū
les”) kolchozininkams spektak
lyje aprengti. SKAT štabo kari
ninkai aprūpino mus sovietinė
mis karinėmis uniformomis, ka
rine amunicija. Iš Lietuvos ki- 
nostudijos pasiskolinom prieš
karines lietuviškas karines uni
formas - partizanams. Visa tai 
įsigyti padėjo spektaklio kurato
rius kpt. Vytautas Vyšniauskas. 
1996 m. vasario 15 d. įvyko 
premjera. Pagrindinius vaidme

Sccna iš pjesės “Augila nebrandila”. Iš k: pulko raštininkas Ilgūnas - 
Jonas Lukoševičius, Irena Lisinskaitė (šnipė) - leitenante Laimutė 
Indreikaitė. Pjesės autorius - pulk. Vladas Braziulevičius-Braziulis

Lietuvos karių teatro grupės nariai. Stovi iš k.: Leonas Ciunis, Jonas 
Lukoševičius, Audronė Guigaitė; sėdi: Vilma Volskienė, nųr. Vytautas 
Vyšniauskas, Jūratė Adomaitytė

nis atliko Vacys Žebrauskas, 
Elzė Chaderavičienė, Vytautas 
Dumšaitis, Jonas Lukoševičius, 
Jonas Kalpokas, Henrikas Ba
čiulis, Laimutis Vidžiūnas ir kt. 
Režisierius - L. Ciunis. Kompo
zitorius - Jurgis Juozapaitis. 
Buvo suvaidinti kariams, visuo
menei ir buvusiems partizanams 
5 spektakliai.

Augila nebrandila
Artėjo 2000-tieji metai, o su 

jais ir nepriklausomos Lietuvos 
karių teatro 80-metis. Buvo nus
pręsta šią reikšmingą sukaktį 
paminėti suvaidinant pulk. Vla
do Braziulevičiaus komediją 
Augila nebrandila, kurią jis pa
rašė 1928 m. Vilniaus karininkų 
Ramovei pritarus šiai mūsų idė
jai, pakvietėm kariūnus, kariš
kius, jų šeimų narius stoti į at
kuriamą karių dramos mėgėjų 
kuopelę. Laipsniškai susibūrė 
pusiau karinis-civilinis kolekty
vas, kuris gyvuoja ir šiandien.

Komedijoje Augila nebran
dila vaizduojamas ano meto 
Lietuvos kariuomenės gyveni
mas. Pagrindinis herojus - aukš
taūgis naujokas Grigas Trum
putis. Tai nerangus, mažakalbis 
žemaitis, kurį pajuokdami drau
gai praminė Augila nebrandila. 
Grigui nesiseka - už pastovų vė
lavimą ir nuo vyresnybės kliūva. 
Pjesės pabaigoj paaiškėja, kad 
tas “nevykėlis” naujokas Trum
putis yra doras ir drąsus karei
vis, kuris išgelbsti skęstančia 
mergaitę, demaskuoja ir areš
tuoja lenkų šnipę.

Pabaigoje matom Grigą visiš
kai sutrikusį, mat sužinojo stulbi
nančią naujieną - jo sesuo Stasė 
išteka už jo griežto ir gerbiamo 
vado leitenanto Skambelio...

Premjera ir iškilmingas ka
rių teatro 80-čio minėjimas įvy
ko Vilniaus karininkų Ramovė
je 2000 m. gegužės 11 d. Teat- 
ralogas dr. Aleksandras Guobys 
pabrėžė kultūrinę karių teatro 
atgimimo reikšmę. Gegužės 31 
d. įvyko antrasis šios šventės va
karas. Vėl sulaukėm sveikini
mų, linkėjimų iš Lietuvos kultū
ros žmonių. Vokiečių savaitraš
tis Baltische Rundschau (Balti
jos apžvalga) 7 - 8 nr. atspaus
dino ilgą straipsnį su nuotrauka.

Toji pjesė buvo suvaidinta 3 
kartus. Vėliau važinėjom po ka
rinius dalinius, aplankėme Aly
tų, Marijampolę, Šiaulius, Pa
nevėžį, Ruklą, Kauną.

Iškilmė Maišiagaloje
Neapsiribojame vien spek

takliais. Karių teatro nariai tal
kina kaip skaitovai karininkų 
Ramovės etnografiniam an
sambliui “Vilnelė” (vadovė Lai
ma Purlienė). Dalyvaujam ki
tuose renginiuose. 2002 m. rug
sėjo 22 d. dalyvavome Maišiaga
loje vykusioje LDK Algirdo pa
minklo atidengimo šventėje. Po 
šv. Mišių, kurias Maišiagalos 
šventovėje aukojo pats kariuo
menės kapelionas pulk. Itn. Juo
zas Gražulis, vyko iškilminga, 
nutįsusi per visą miestelį, eisena 
prie Algirdo piliakalnio į pa
minklo atidengimo vietą.

Dalyvavo ir Karių teatras: 
DLK Algirdas jojo ant balto 
žirgo, jį lydėjo augaloti senovės 
kariai (atitinkamai aprengti ka
riūnai), kiti epochos personažai. 
Prie paminklo buvo suvaidinta 
scena iš Lietuvos metraščio (By- 
chovco kronikos) - Apie Algirdo 
žygį į Maskvą ir valstybės sienos 
nukėlimą prie Možaisko.

Artimiausiuose teatro pla
nuose - A. Čechovo vodevilis 
Jubiliejus, o ateity, šiuo metu 
nedovanotinai primiršta lietu-
viškoji dramaturgija - Antano 
Škėmos, Vytauto Alanto, Stasio 
Santvara, Mykolaičio-Putino ir 
kt. veikalai.

P.S. Besidomintieji tarpukario 
Lietuvos karių teatru galėtų pa
skaityti Čikagoje leisto Kario 1965 
m. Nr. 2, 3, 4, 5, 6: Nepriklausomos 
Lietuvos karių teatras. Apybraiža iš 
atsiminimų. Vladas Braziulis. Šių 
eilučių autorius parašė straipsnį 
Patrankoms dunksint Mūzos pra
bilo... (Voruta, 2001 m. sausio 6 ir 
20 d.)

Apie karių teatrą teberenkama 
medžiaga. Jeigu atsirastų išeivijoje 
žmonių, galinčių šiuo klausimu 
padėti, labai prašytume atsiųsti 
prisiminimus ar kitą dokumentinę 
medžiagą, foto-kopijas. Lietuvos 
teatro tradicijų klubas (pirm. dr. 
Aleksandras Guobys) žadėjo remti 
dokumentinės knygos apie 
Lietuvos karių teatrą išleidimą.

Medžiagą apie karių teatrą 
siųsti šių eilučių autoriui adresu: 
Leonas Ciunis, Krokuvos g-vė 20 - 
9, 2005 Vilnius, Lithuania.

Akimirka iš Jūros šventės Klaipėdoje ir 750 metų miesto įsteigimo 
sukakties minėjimo

Lietuvė dailininkė Amerikoje
Dailininkės iš Lietuvos Amerika nelepina. D. Tarabildienės 

anūkės vargai ir džiaugsmai Dėdės Šamo žemėje
EDVARDAS ŠULAITIS

Nors žymiosios lietuvių dai
lininkės Domicėlės Tarabildie
nės anūkė Saulė jau 14 metų 
gyvena Amerikoje ir ji čia savo 
profesijoje - dailės srityje spėjo 
įsitvirtinti, tačiau ji nėra tikra 
dėl savo ateities.

“Amerikoje niekas po kojo
mis nejaučia pagrindo. Tai šalis, 
kurioje tu, net ir turėdama krū
vą nuopelnų, vis tiek esi dieną, 
savaitę, mėnesį samdomas dar
bininkas. Dirbi pagal laikinas 
sutartis. Jokio pastovumo. O 
mokesčius turi mokėti kas tris 
savaites. Nesvarbu, kokį darbą 
dirbtum, visada yra aišku viena: 
tereikia trijų mėnesių, kad tavo 
šeima atsidurtų gatvėje”, - taip 
pasakoja dail. Saulė Piktys apie 
savo gyvenimą Kalifornijoje 
Lietuvos žinių dienraščio kores
pondentei Editai Lukaitei.

Saulė neseniai lankėsi savo 
gimtinėje, nes vis jaučia jos ilge
sį. “Visada esi susietas su šalimi, 
kurioje užaugai”, - ji sako. Dai
lininkė net pažymėjo, jog būtų 
idealu, kad gyvenimą būtų gali
ma padalinti pusiau ir po pus
metį praleisti JAV ir Lietuvoje.

Amerikon atvyko su paroda
Ši moteris Amerikon atva

žiavo tuoj pat po Dailės akade
mijos užbaigimo, būdama tik 25 
metų amžiaus. Vyko į Los An
geles miestą pasisvečiuoti ir 
kartu vežėsi savo darbų parodą. 
Jai tada pasisekė - pardavė be
veik visus atsivežtus kūrinius.

Gimtinei
Nėra man krašto tokio kito, 
Kurį sapnuočiau naktimis. 
Ir nėr, kas laišką parašytų, 
Sakytų: “Likt su mumis!” 
Manos širdies dalis didžioji 
Pasilikus amžiams čia, 
Gimtas kaimas, tėviškėlė 
Ir tu - pirmoji mokykla.

Čia netruko mums prabėgti 
Metai tie septyneri.
Mokyklėlę šią pabaigę, 
Nuskubėjom takeliu.

Mūs keliai kitur pasuko. 
Kojos mynė kelią naujų. 
Tik širdy kažkas nutrūko 
Tik smiltelė liko saujoj.

Nestovėsiu mėnesienoj 
Čia po šlamančiu medžiu. 
Nebėgiosiu jau kas dieną, 
Negirdėsiu tų dainų, 
Kurios širdį švelniai glostė 
Ir skambėjo taip plačiai. 
Nebėra to ramaus uosto. 
Mes - atvykę - tik svečiai.

Galiu dar retkarčiais užklysti 
Ir praeit senu taku.
Galiu maldas karštai kalbėti, 
Sustojus tyliai prie kapų.

Birutė Zilinskaitė-
Papečkienė

Vėliau atsirado proga pa
dirbėti vienoje architektūros fir
moje, ir tada nusprendė pasilik
ti naujame krašte, nes jis jauną 
dailininkę traukė.

Tačiau jos gyvenimą už At
lanto kartino vietiniai lietuviai. 
Jos pavardė tada buvo žydiška - 
Cukerman, nes Lietuvoje spėjo 
ne vien tik ištekėti už žydo, bet 
ir su juo susilaukti sūnaus Jokū
bo, kuris pirmuosius 4 metus 
pasiliko pas savo močiutę Lietu
voje.

Kaip pasakoja Saulė, dėl 
žydiškos Cukerman pavardės jai 
yra tekę patirti nemažai nuo
skaudų Lietuvoje ir Amerikoje. 
“Los Angeles lietuviai manęs 
nepriėmė, nelaikė manęs sava - 
jiems aš buvau žydė”, - Saulė su 
širdgėla tai prisimena.

Ji tada suprato, kad iš savo 
tautiečių pagalbos nesusilauks 
ne tik todėl, jog buvo ištekėjusi 
už žydo. Dažnai girdimos rep
likos skambėjo taip:

“Kaip tu drįsai, būdama Ta
rabildienės anūkė, ištekėti už 
žydo!”

Gyvenant Los Angeles Sau
lei pasisekė susipažinti su ter
modinamikos mokslininku Ba
liu Pikčių. Jau pačioje pradžioje 
tarp jų kilo jausmai, tačiau Ba
lys tada buvo vedęs. Ir tik po še- 
šerių metų, kuomet jie vėl su
sitiko ir jau buvo laisvas žmo
gus, nusprendė susituokti. Po 
kiek laiko jiems gimė sūnus 
Agnius.

Saulė sukūrė angelą
Saulei pasisekė atkreipti 

amerikiečių dėmesį. Ji dalyvavo 
Los Angeles miesto valdžios su
rengtame konkurse. Los Ange
les miestas pakvietė šimtinę dai
lininkų kurti angelų skulptūras. 
Saulė šiam konkursui pasiūlė 
dešimtį eskizų, iš kurių rengėjai 
išsirinko labiausiai patinkantį.

Keletą mėnesių šis jos di
džiulis “angelas” stovėjo Los 
Angeles miesto centre. Dabar 
jis jau yra- nupirktas ir puošia 
turtingų amerikiečių namus.

Šiuo metu Saulė jau turi 
“vardą” ir kaip grafikė bei sce
nografe pagal sutartis dirba te
levizijos bendrovėms “FOX”, 
“NBC” ir kt. Čia darbas lietuvei 
yra įdomus, tačiau ji teigia, jog 
norėtų kurti ne pagal kitų skonį. 
“Norėtųsi, kad vieną dieną ga
lėčiau dirbti ne dėl pinigų”, - 
samprotauja lietuvė.

Nors netikrumo dėl ateities 
ir yra, bet lietuvė, kaip atrodo, 
savo dabartiniu gyvenimu yra 
patenkinta, nes jai svetimoje ša
lyje pasisekė.

“Dauguma žmonių Ameri
koje, kad galėtų išgyventi, dirba 
bet kokį darbą. Tad manau, jog 
man labai pasisekė, nes galiu 
dirbti savo mėgstamą”, - taip 
savo gyvenimą apibūdina jau 14 
metų Dėdės Šamo žemėje gy
venanti Saulė.

(Paruošta pagal Lietuvos 
žinių dienraščio sausio 14 d. 
straipsnį Gyvenimas Amerikoje 
nuolatinė kova išlikti).

IŪ KlJIJi1M1II VEIKLOJE
Pasikeitus Vilniaus universi

teto rektoriui, kuriuo tapo prof, 
hab. dr. Benediktas Juodka, pasi
keitė ir kai kurių fakultetų deka
nai. Istorijos fakultete dvi kaden
cijas vadovavusį prof. dr. Alfredą 
Bumblauską pakeitė prof. dr. Ze
nonas Butkus. Ekonomikos fakul
tete prof. hab. dr. Stanislovą Mar
tišių pakeitė doc. dr. Birutė Gali
nienė.

Skulptorė Dalia Matulaitė 
neseniai atšventė savo garbingą 
jubiliejų ir ta proga Lietuvos dai
lininkų sąjungos “Arkos” galeri
joje buvo suruošta jos mažosios 
skulptūros ir piešinių paroda 
Ūkanų upė. Skulptorė baigė tuo
metinį Valstybinį dailės institutą 
(dabar Vilniaus dailės akademi
ja), nuo 1988 m. dėsto skulptūros 
katedroje; nuo 1976 m. yra Lietu
vos dailininkų sąjungos narė, o 
nuo 1999 m. vadovauja Vilniaus 
skulptorių sekcijai - pradėjo šios 
sekcijos tęstinį projektą Skulpto
riai Vilniaus miestui. Nors paro
doje parodoma 15 jos mažųjų 
skulptūrų ir piešinių, Dalia Matu
laitė yra visuomenei geriausiai 
pažįstama kaip monumentalių 
skulptūrų autorė: Kauno ąžuoly
ne yra jos skulptūra Stumbras, 
Klaipėdoje - Neringa, Vilniaus 
senamiesčio aikštėje paminklas 
Lazdynų Pelėdai Seserys, Prieku
lėje paminklas Ievai Simonaitytei 
Šventvakarių Ėvė, seimo rūmuose 
skulptūra Gražina; taip pat ir 
Skulptūrų parke Klaipėdoje, Pa
langoje, Druskininkuose, Kara
liaučiuje, tarptautiniame skulptū
rų parke Vengrijoje.

Šiaulių universiteto Menų fa
kultetas 2002 m. lapkritį minėjo 
savo veiklos 35-metį. Anuo metu 
universitetas vadinosi Šiaulių pe
dagoginiu institutu, kuriame buvo 
Piešimo ir darbų katedra, rengusi 
braižybos, dailės ir darbų mokyto
jus. 1978 metais katedra išaugo į 
Piešimo ir darbų fakultetą, kuris 
1983 metais buvo perorganizuo
tas į Dailės fakultetą. 2001 metų 
rudenį, nutarus fakultete suburti 
visus menus, jis buvo pavadintas 
Menų fakultetu. Pasak dekano 
Leono Paulausko, dabar fakultete 
veikia šešios katedros: tapybos, 
piešimo, projektavimo, taikomo
sios dailės ir technologijų, muzi
kos teorijos ir fortepijono, diriga
vimo ir dainavimo. Fakultete stu
dijuoja 754 studentai, iš jų 286 
neakivaizdiniai. Per 35 metus čia 
buvo parengta apie tūkstantis 
specialistų, kurių didžioji dalis 
dirba įvairiose Lietuvos mokyklo
se. Dėstytojai dalyvauja šiauliečių 
dailininkų darbų parodose “Laip
tų”, Šiaulių dailės, universiteto 
dailės galerijose, rengia asmeni
nes parodas Šiauliuose, Lietuvoje 

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

Motekaičių šeimos nariai, koncertavę gruodžio 28 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje. Antra iš dešinės - pagrindinė solistė iš 
Kauno - Lina Jakštytė-Motekaitienė Nuotr. Ed. Šulaičio

Poetas Jeronimas Šalčiūnas su žmona Irena, atvykę iš Marįjampolės 
Cicere aplanko kitą buvusį marijampolietį, visuomenės veikėją dr. 
Petrą Kisielių (dešinėje) Nuotr. Ed. Šulaičio

ir užsienyje. Universiteto sukaktis 
buvo paminėta Dalios Marijos 
Šaulauskaitės ir Albino Kava
liausko darbų paroda ir tarptauti
ne moksline/praktine konferenci
ja. Šalia pranešimų, kuriuos skai
tė svečiai iš užsienio ir Lietuvos, 
konferencijoje buvo pristatyti vaiz
duojamosios ir taikomosios dailės 
bei muzikos kūrybiniai projektai.

Juozo Pakalnio (1912-1948), 
fleitininko, dirigento ir kompozi
toriaus, 90-sias gimimo metines 
2002 m. lapkritį paminėjo Lietu
vos muzikų rėmimo fondas Lietu
vos teatro, muzikos ir kino muzie
juje, Vilniuje. Kompozitoriaus inst
rumentinius ir vokalinius kūrinius 
minėjime atliko J. Pakalnio vardo 
konkurso laureatai, muzikos me
nų studentai. Per savo neilgą gy
venimą kompozitorius sukūrė ba
letą Sužadėtinė, kūrinių simfoni
niam orkestrui (Romantiškoji uver
tiūra, Lituanika - Dariaus ir Girė
no skrydžiui per Atlantą paminė
ti, neužbaigtoji Milda), pjesių flei
tai, smuikui, maršų pučiamųjų or
kestrui, styginių kvartetui (Maža
sis preliudas), chorų, dainų ir ro
mansų; harmonizavo lietuvių liau
dies dainų. J. Pakalnio vardu bu
vo pavadinta Pakruojo muzikos 
mokykla, kurios absolventams 
baigimo pažymėjimai kasmet įtei
kiami restauruotoje jo gimtojoje 
sodyboje (dabar muziejus) Vesel- 
kiškiuose, netoli Linkuvos. Jo 
Kaune gyventus metus primena 
prie namo Žemaičių gatvėje ati
dengta skulptoriaus Stasio Žirgu
lio sukurta atminimo lenta.

Didikų Chodkevičių sarkofa
gai restauruojami. Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės etmonas 
Jonas Karolis Chodkevičius su 
žmona Sofija Mieleckaite Chod- 
kevičiene Kretingos dvare pastatė 
šventovę su pranciškonų vienuo
lynu. Šventovės rūsyje po didžiuo
ju altoriumi buvo įrengta funda
torių laidojimo kripta. Ji išliko iki 
šių dienų su puošniais Chodkevi
čių šeimos narių sarkofagais. Ala
viniai sarkofagai, vieni iš nedau
gelio išlikusių Lietuvoje po įvairių 
karų ir suiručių, yra unikalūs kul
tūros paminklai, todėl Kultūros 
vertybių apsaugos departamentas 
yra sudaręs šių sarkofagų tyrimų 
ir restauravimo darbų ir jų finan
savimo programą. Pirmiausia bu
vo restauruotas trečiojo Chodke
vičių vaiko Jono Kazimiero, 1605 
m. išgyvenusio vos kelias valan
das, sarkofagas - alavinį graviruo
tą renesanso stiliumi sarkofagą 
atnaujinant buvo pašalinti geo
metriniai iškrypimai, retušuoti 
dangčio tekstai ir piešinys, tonuo
tas paviršius atnaujinant senąją 
alavo spalvą. Restauravimo dar
bus atliko Gintaro Kazlausko me
ninio metalo dirbinių restauravi
mo įmonė. G.K.
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 S32-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA 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................. 3.25%
5 metų term, indėlius..................3.65%
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...............3.35%
4 metų GlC-met. palūk...............3.85%
5 metų GlC-met. palūk...............3.95%
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.... 3.60% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind. ...3.90% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.20% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

nuo....................5.50%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................4.25%
2 metų........................4.60%
3 metų........................5.00%
4 metų........................5.20%
5 metų........................5.45%

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
W liks ■2" VISO

H&AWH +GST
Victor Rudinskas, Broker 

Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

SKUBIAI PARDUO^ .MAS 
Jane ir Bloor o\>Kiras 7 
kambarių n^Yls, 4 miega
mi, garaj Nearti prie pože
minio. p\tšo $399,900.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI,b.a.

Associate Broker

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

DR. STASYS DUBICKAS

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: (416| 233-46(11

S<>00*
Ą^off for 1 Parcd >woff

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office. 

Akimirka iš Rytinio pakraščio vyrų krepšinio varžybų 2002 m. gruodžio 
28 d. Filadelfijoje, I’A. Laimėjo Čikagos “Žalgiris”, įveikęs Bostono 
komandą 19 taškų persvara Nuotr. R. Gedeikos (Dirva)

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš'l-mo psl.) 

vies, abu iš B. Kolumbijos). 
Nors jis ir neturi patirties fede
racinėje politikos arenoje, jo 
energija, atkaklumas ir užsispy
rimas siekiant tikslo buvo paste
bėti ir įvertinti. Atsistatydinęs iš 
Toronto miesto tarybos, J. Lay- 
ton turės laukti progos būti iš
rinktu į federacinį parlamentą. 
Jis žada kituose rinkimuose 
kandidatuoti Toronto-Danforth 
apygardoje, kuriai šiuo metu at
stovauja liberalas Dennis Mills, 
o iki tol jis paskyrė NDP vado
vu parlamente Bill Blaikie.

2001 m. gyventojų surašy
mas parodė, kad imigrantams 
Kanadoje labiausiai patinka gy
venti miestuose ir didmiesčiuo
se. Populiariausia vietovė yra 
Torontas ir jo apylinkės. Nuo
šimčiai gyventojų (palyginus su 
miesto gyventojų skaičiumi), 
kurie surašymo metu nurodė, 
kad gimę ne Kanadoje, pasi
skirsto taip: Toronte jų 43.7%, 
Hamiltone 23.6%, St. Catha- 
rines-Niagara 17.8%, Oshawa 
15.7%, Kitchener 22.1%. Toli
mesnėse Ontario provincijos vie
tovėse: Ottawa 17.6%, Windsor 
22.3%, Kingston 12.4%. Kitų 
provincijų miestuose - Vancou
ver, BC, 37.5%, Montreal, PQ, 
18.4%, Calgary, AB, 20.9%. 
StatsCan taip pat pateikia sąra
šą valstybių, iš kurių daugiausia 
žmonių imigravo į Kanadą 
1991-2001 m. laikotarpiu. Pen
kios pirmosios: Kinija (85,345), 
Indija (81,840), Filipinai (54,885), 
Honkongas (54,805) ir Šri Lan
ka (buv. Ceilonas) (50,425). To
liau - devinta yra Lenkija 
(21,555), dvylikta Rusija (18,140), 
šešiolikta Ukraina (13,835), dvi
dešimta D. Britanija (10,515).

Karalienės atstovė Adri
enne Clarkson 2003 m. sausio 
17 d. paskelbė sąrašą 106 nusi
pelniusių kanadiečių, kurie bu-

Apic 70% nelaimių būna dėl al
koholio vartojimo. Provincijos 
policija (OPP), draudos bend
rovės ir motorinių rogių klubai 
šiemet pradėjo intensyvų vajų, 
kad važinėjimas rogių takais bū
tų saugesnis.

Hayley Wickenheiser, kana
dietė ledo ritulio žaidėja, pa
bandžiusi savo jėgas vienoje 
Suomijos vyrų komandų, Kirk- 
konummen miestelio Salamat, 
buvo priimta žaisti visą sezoną. 
Sutartis pasirašyta po trijų ban
domųjų žaidimų, kuriuose ji pa
sirodė savo žaidimu, pasak ko
mandos trenerio Matti Hagman 
(kadaise žaidusio Siaurės Ame
rikos lygoje), “lygi vyrams”. Ji 
tapo populiari ne tik Suomijoje, 
kur jai žaidžiant stadionai būna 
pripildyti trigubai daugiau žiū
rovų, bet ir Kanadoje, kur ja di
džiuojasi ir jos pažangą seka 
daug jaunų kanadiečių, ypač 
mergaičių, besidominčių ledo 
rituliu.

Nuo didelių šalčių, kurie 
siekė -30C, prie Latchford (On
tario) sugriuvo vienas 11-jo 
greitkelio tiltas. Tiltas pradėjo 
griūti važiuojant per jį sunkiam 
vilkikui. Jo vairuotojas pasakojo 
eismo policininkui, kad jis paju
to tilto dangą smunkant žemyn, 
kai tiltą palaikantys varžtai pra
dėjo skilti sų dideliu triukšmu. 
Šis tiltas buvo per Montreal 
upelį ant 11-jo greitkelio, jun
giančio North Bay su Nipigon, 
toliausiai į provincijos šiaurę 
nutiestu ruožu. Kadangi gali 
trukti apie metus pataisyti šį til
tą, keliaujantieji (šiuo keliu pa
prastai keliauja daug medžioto
jų) į šiaurines Ontario vietoves, 
kaip Timmins, Kapuskasing, tu
rės nuo North Bay pasukti 63- 
čiu ir 101-muoju keliu iki New 
Liskeard, kad aplenktų šiuo 
metu uždarytąjį greitkelį. g.K.

| S p o r t a s 

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: 12-ajame Euro- 

lygos rate B grupėje Kauno “Žalgi
ris” namuose 101:85 rezultatu įvei
kė Podgorica “Budučnost” (Jugo
slavija) klubą ir išsaugojo viltį pa
tekti į sekantį ratą. NBA lygos 
“Cleveland Cavaliers” klubo vidu
rio puolėjas Ž. Ugauskas yra pirmas 
lietuvis, patekęs tarp geriausių 
NBA žaidėjų. Jis dalyvaus lygos Vi
sų žvaigždžių rungtynėse vasario 9 
dieną Atlanta mieste (Georgia).

IMTYNĖS: Lietuvos graikų- 
romėnų imtyninkas Mindaugas 
Ežerskis (iki 96 kg) laimėjo Suomi
joje vykusias tarptautines H. Karės 
atminimo varžybas. M. Mizgaitis 
(iki 120 kg) iškovojo antrąją vietą. 
Lietuvos olimpinio sporto centro 
auklėtinis S. Adomaitis (iki 55 kg) 
užėmė antrąją vietą. Jauniausias 
dalyvis šešiolikmetis L. Adomaitis 
(iki 74 kg) iškovojo trečiąją vietą. 
Lietuvos rinktinė komandų įskaito
je užėmė antrąją vietą. Be to, Vil
niuje vykusiame 58-ajame šalies 
graikų-romėnų imtynių čempionate 
M. Ežerskis taip pat laimėjo savo 
svorio šalies čempionatą ir, nugalė
jęs Latvijos čempioną I. Kostiną, 
laimėjo absoliutaus svorio kategori
jos varžybas.

PLAUKIMAS: Berlyne vyku
siose pasaulio taurės varžybose D. 
Grigalionis 25 m baseine, plaukda
mas 100 m nugara, užėmė trečiąją 
vietą, nuotolį įveikęs 52.35 sek., ir 
nugalėtojui vokiečiui T. Rupprath 
pralaimėjęs 1.59 sek. Anykščiuose 
vykusiose Lietuvos moksleivių (iki 
15 metų) plaukimo taurės varžybo
se Rimas Valaitis 200 m. nuotolį 
nuplaukė per 2 min. 23.88 sek. ir 
sumušė 1976 metais Montrealyje 
olimpinių žaidynių bronzos medali- 
ninko-filosofo A. Juozaičio pasiek
tą rekordą.

BOKSAS: Lietuvos ir Lenkijos 
bokso rinktinių varžybos Vilniuje, 
“Ekinstos” sporto salėje, baigėsi ly
giomis 10:10.

ČIUOŽIMAS: Europos jauni
mo žiemos festivalyje Blede (Slovė
nija) Lietuvos atstovė G. Vostreco- 
vaitė užėmė 5-ąją vietą merginų 
dailiojo čiuožimo varžybose.

ŽIRGŲ LENKTYNĖS: Duse
tose vykusiose tradicinėse Sartų 
žirgų lenktynėse geriausią rezultatą 
pasiekė širvintiškis R. Vadeikis. Jis 
su Amerikos ristūnu Pūku paskuti
niame, dešimtajame, važiavime dėl 
Didžiojo žiemos prizo 1600 m. nuo
tolį įveikė per 2 min. 9.51 sek. V.P.

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

##
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

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 
3.25% už 4 m. term, indėlius 
3.65% už 5 m. term. Indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.25% už 1 m. GIC invest. 
2.85% už 2 m. GIG invest. 
3.35% už 3 m. GIC invest. 
3.85% už 4 m. GIC invest. 
3.95% už 5 m. GIC invest.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.75% už RRSP 1 m. term. Ind. 
3.35% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.85% už RRSP 3 m. term. ind. 
4.15% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.45% už RRSP 5 m. term. ind. 
1.00%užCHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.80% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.60% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...........................
už nekilnojamo turto

...5.50%

paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metu........................3.90%
2 metų.................... ...4.60%
3 metų.................... ...5.00%
4 metų.................... ...5.20%
5 metų.................... ...5.45%

- su keičiamu 
nuošimčiu............. . 4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
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 MŪ9LĮ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

1111111111111111111111 
ROYAL LePAGE 

111111111111 llllllllll

vo pakviesti į Order of Canada 
apdovanotųjų tarpą. Iš jų pami
nėtini: politikas ir diplomatas 
Stephen Lewis, buvęs Kanados 
ambasadorius Jungtinėms Tau
toms, dimisijos generolas Ro
meo Dellaire, vadovavęs Jungti-
nių Tautų taikdariams Rwando- 
je; komikas Leslie Nielsen, eko
nomistas Robert Mundell, poe
tas Leonard Cohen, karikatūris
tas Terry Mosher (Aislin), Cape 
Breton dainininkas (folk singer), 
keltiškos muzikos skleidėjas 
John Allan Cameron.

Žiemos sporto sezonui pra
sidėjus, Ontario motorinių ro
gių takuose pasirodo kasmet vis 
daugiau važinėjančių tomis ro
gėmis. Ontario provincijoje yra 
apie 260 motorinių rogių vai
ruotojų klubų su 180,000 narių. 
Šie klubai rūpinasi sniego takų 
priežiūra bei kontrole, vairuo
tojams parūpina reikiamą infor
maciją, perspėjimus apie gali
mus pavojus. Neapsieinama ir 
be nelaimingų atsitikimų takuo
se. Kiekvieną sezoną būna žu
vusių. Šią žiemą jau užregist
ruota 15 žūčių. Klubų statistika 
rodo, kad 90% žuvusių - jauni 
vyrai, važinėją nakties metu.

Ateitininkų žinios
2003 m. veiklos kalendorius

Vasario 1 - Los Angeles kun. 
Stasio Ylos JAS ir MAS kuopos - 
susirinkimai.

Vasario 2 - Hamiltono MAS

5v.p.p.. vadovas - diakonas Gedi
minas Jankūnas.

Balandžio 12 - Los Angeles 
kun. Stasio Ylos JAS ir MAS

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

kuopa- šv. Mišios ir susirinkimas; Či
kagos Lipniūno-Stulginskio MAS 
kuopa - susirinkimas Ateitininkų na
muose 1 v.p.p.

Vasario 7 - Hamiltono MAS 
kuopa-kelionė į Otavą susipažinti 
su lietuviškų jaunimu.

Kovo 2 - Los Angeles sen
draugiai - susirinkimas tema, 
Moksleivių patirtis žiemos kursuose 
Dainavoje.

Kovo 8 - Los Angeles kun. 
Stasio Ylos JAS ir MAS kuopos 
susirinkimai.

Kovo 10 - Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos kandidatų 
sąrašas skelbiamas rinkimams.

Kovo 15 - Čikagos sendraugiai 
- Ateitininkų namų Lemonte Ga
vėnios rekolekcijos.

Kovo 16 - Daumanto-Dieli- 
ninkaičio JAS kuopa Lemonte - 
Gavėnios susikaupimas V, VI, VII 
ir VIII sk. jaunimui.

Kovo 21 - Čikagos Lipniūno- 
Stulginskio MAS kuopai - susirin
kimas Ateitininkų namuose 7 v.v.

Balandžio 5 - Čikagos Lip- 
niūno-Stulginskio MAS kuopa - 
rekolekcijos Ateitininkų namuose

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

a Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

a Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

kuopos susirinkimai. v
Gegužės 4 - Čikagos Dau- 

manto-Dielininkaičio JAS ir Lip
niūno-Stulginskio MAS kuopos su
sirinkimas ir MAS vaidinimas Atei
tininkų namuose 11 v.r.

Gegužės 17 - Los Angeles 
kun. Stasio Ylos JAS ir MAS 
kuopos susirinkimai ir įžodžio kan
didatų egzaminai.

Gegužės 18 - Los Angeles 
Ateitininkų šeimos šventė: Šv. 
Kazimiero šventovėje 10.30 v.r. šv. 
Mišios su įžodžiu, po Mišių vaišės 
ir programa.

Birželio 8 - Čikagos Ateitinin
kų šeimos šventė: 9 v.r. šv. Mišios 
pal. Matulaičio misijoje, po šv. Mi
šių - įžodis.

Birželio 15-25 - Jaunųjų Atei
tininkų stovykla Dainavoje, Man
chester, MI.

Liepos 11-13-ATEITININKŲ 
KONGRESAS Kaune, Lietuvoje.

Liepos 13-20 - Sendraugių sto
vykla Dainavoje, Manchester, MI.

Liepos 20-27 - moksleivių 
ateitininkų stovykla: Casa de Maria 
stovyklavietėje, Santa Barbara, CA.

Liepos 20-rugpjūčio 2 - Moks
leivių ateitininkų stovykla Daina
voje, Manchester, MI.

Rugpjūčio 29-rugsėjo 1 - Stu
dijų dienos Dainavoje, Manchester, 
MI.

Informacija: j.ringus@attbi.com

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

st r a 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 
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!

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 ŠOKIŲ IR PAINU ŠVENTĘ: 

'Biriu vietų birželio 23/24 ir liepos 1/2 dienos skrydžiuose.
ATOSTOGOS ŠILTUOSE KRAŠTUOSE - visuomet su nuolaida!
MALDININKŲ 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.

wauDEinasjisi 
^SSBBSBBBSk 
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

ALGIS 
MEDELIS

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:j.ringus@attbi.com


Skaitytojai pasisako
ŽODŽIAI IŠ KAUNO

Leiskite Jums ir Jūsų redakci
jos kolektyvui palinkėti laimingų, 
sveikų ir kūrybingų 2003 metų.

Džiaugiamės, kad tokių pasi
šventėlių - lietuviškumo gaivintojų 
yra už Atlanto. Jūsų Tėviškės žibu
riai labai reikalingi ir Lietuvai, kur 
labai jau suvešėjo tendencingai pa
viršutiniška, sensacijų vaikymosi 
žurnalistika. Sėkmės ir tvirtybės 
Jums.

Jūsų -
dr. Martynas Purvinas, 

archit. Marija Purvinienė, Kaunas
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

MIELA SESUTE,
Iki Naujųjų metų į ligoninę at

sigulti nepavyko. Reikės bandyti po 
Naujųjų. Nors po Naujųjų metų ga
li būti papildomų valdiškų sunku
mų. Mūsų sveikatos apsaugos ir so
cialinio draudimo ministerijos tau
po pinigus Lietuvos piliečių sveika
tos sąskaita.

Klausi apie mūsų sodelio der
lių ir derliaus laikymo sąlygas. Rei
kia nepamiršti, kad mūsų sovietinių 
laikų žemės sklypas yra tik 800 m2, 
kur stovi namelis, šiltnamis, yra 
pievutė ir takai; auga 12 obelių ir 
kriaušių, slyvos, vyšnios ir vaiskrū
miai. Vienu žodžiu, auginame vis
ką. Derlių daugiausia konservuoja
me į stiklainius ir laikome sodo na
melio rūsyje, kuris yra apie 35 m2. 
Žiemą temperatūra būna nuo 
+2°C iki - 2"C. Uogienės, kompo
tai ir sultys (obuolių ir pomidorų) 
nesušąla, nes rūsys yra įkastas į že
mę apie 1.7 m., o ant rūsio perden
gimo uždėta stiklo vatos šiluminės

Pertrauka tyrimo procese. Tyrinėjame senąsias kilpines Mažojoje Lie
tuvoje - M. Purvinienė prie Vėlaičių kaimo kapinių. Tokių akmeninių 
pavyzdžių - Biblįjų paminklų išlikę nedaug Nuotr. M. Purvino, 2001 m.

Summer Flights On Sale Now

Our direct summer flights are on-sale NOWI Fly non-stop from Toronto to the coolest places on 
earth starting June 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:

416 222 0740 or 1 800 461 8651 
www.finnair.com 

izoliacijos sluoksnis. Namelio virtu
vėlėje yra malkomis kūrenama vy- 
rykla, o kambaryje - židinys. Žiemą 
mėgstu rinkti malkas šalia esančia
me miške. Dabar sodyboje šeimi
ninkauja Arvydo dėdė. Laikas bėga 
nepastebimai. Atrodo tik vakar bu
vo karšta vasara, gyvenome sode, 
maudėmės, o dabar metų pa
baiga... Tavo brolis, Lietuva

DĖL MINĖJIMŲ
Parašęs kritiškas pastabas apie 

Lietuvos kariuomenės šventės mi
nėjimą Toronte, susilaukiau iš atsi
liepusio rengėjo priekaištų, esą jį 
pakėliau į maršalus, save vadinu 
žurnalistu. Niekada aš savęs taip 
nevadinau, nors jau spaudoje rašau 
nuo 1943 metų. Esu gavęs garbės 
apdovanojimus iš Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos už straipsnius 
Karyje. Buvau pakviestas į Kardo 
redakcijos tarybą. Esu karininkų 
klubo garbės narys. Esu parašęs 
daug kritiškų straipsnių Lietuvos 
Aide ir kitur, bet niekas iki šiol man 
nepriekaištavo.

Esu parašęs atsiminimų knygą 
ir suredagavęs 26 knygos formos 
kalendorius, bendradarbiauju ke
liuose laikraščiuose. Mano spaudos 
darbai patys už save kalba.

Gerb. Lietuvos kariškis, atsilie
pęs į mano pastabas, jas savaip su
prato. Juk aš kritikavau salės pa
puošimą. Ten nebuvo nieko iš ka
riuomenės atributikos, o tik šaulių.

Stasys Prakapas, 
KL žurnalistų s-gos pirm. 

Red. pastaba. Šiuo laišku baigiame 
pasisakymus apie Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą Toronte.

Kalėdų senelis, aplankęs Toronto Maironio mokyklą. Nuotraukoje - su VI skyriaus mokiniais ir mokytoju 
Dariumi Sonda Nuotr- A- Simonėlienės
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Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
į ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomoįimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

Wo«t Floaltv Ine.

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

JUOZAS (JOSEPH)

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, o.s.. d.d. &
115 Lakeshore Rd.E.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (I vakarus nuo Hurontario)

SPAUDOS BALSAI
Nelauktas Fakso laimėjimas

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Vokietijos dienraštis Die 
Welt š.m. sausio 7 d. laidos 
straipsnyje Pašalietis taps Lietu
vos prezidentu rašo: ‘“Demokra
tijos laimėjimas’ - taip pavadino 
Valdas Adamkus savo paties 
rinkimuose pralaimėjimą. Visai 
nelauktai nepavyko jo bandy
mas antram valdžios laikotar
piui užsitikrinti Lietuvos valsty
bės aukščiausią pareigybę. Ant
rame rinkimų rate jį nugalėjo 
30-čia metų už jį jaunesnis Ro
landas Paksas, kuris surinko 
55% balsų. Jaunatviškai vei
kiančio buvusio Lietuvos min. 
pirmininko ir sostinės Vilniaus 
mero sėkmė buvo juo labiau ne
tikėta, nes, be svarbiausių parti
jų, ir politikos bei kultūros eli
tas aiškiai pasisakė už nepartinį 
Adamkų. Lietuvos politikos ste
bėtojai mano, kad šis kompakti
nis Adamkų palaikantis frontas 
iššaukė neturtingų kaimo gy
ventojų pasipriešinimą. Pažy
mėtina, kad dabartinis prezi
dentas laimėjo vien tik trijuose 
didesniuose miestuose: Vilniu
je, Kaune ir Palangoje. (...) 
Laukiama, kad buvęs sovietų 
akrobatinio skraidymo dalinio 
narys ir du kartu Sov. Sąjungos 

FinnniR

meisteris daugiau skirs dėmesio 
vidaus politikai, nors čia gali 
prieiti prie susikirtimų su vy
riausybe. Vilniuje apie A. Bra
zauską ir R. Paksą yra kalbama 
kaip apie amžinus priešus. Būsi
mas prezidentas laiko socialde
mokratų pirmininką atsakingu 
už jo valdančiosios koalicijos 
2001 m. viduryje suskaldymą, 
dėl kurio statybos ir aviacijos in
žinierius buvo priverstas pasi
traukti. (...) Po penkerių ištar
nautų metų ligšiolinis preziden
tas Adamkus savo antrojo poli
tinio tikslo negalės įgyvendinti. 
Po Lietuvos įstojimo į ES ir 
ŠAS dar liko visuomenės inte
gravimo įvykdymas. Vyras, kuris 
1946 m. Vokietijoje gavo lietu
višką brandos atestatą, Miun
chene studijavo. 1997 m. pirmą 
kartą grįžo į savo gimtąjį kraštą, 
ir toliau buvo politikoje aktyvus. 
Jis daug kartų užtikrino, kad jo
kiu atveju vėl j JAV-jas neiš
vyks”.

Britai apie Paksą
Britų žurnalas The Econo

mist š.m. sausio 11d. laidoje ra
šo: “Pakso sklandus ir gerai fi
nansuotas rinkimų vajus daug 
dėmesio skyrė skurdui, korupci
jai ir blogai valdžiai. Jis sulaukė 
daug paramos iš gausių Lietu
vos kaimo gyventojų, kuriems 
per paskutiniuosius dešimt me
tų teko vargti, žadėdamas jiems 
didesnes pensijas ir mažesnius 
mokesčius, nepaisydamas to, 
kad tai yra ne prezidento, bet 
vyriausybės atsakomybė. Ponas 
Paksas buvo kompetentingas 
sostinės Vilniaus meras ir du 
kartus tarnavo kaip min. pirmi
ninkas, nors abu kartus nesėk
mingai.

Jo pagrindinis būdas išgar
sėti buvo figūrinis skraidymas, 
meistriškumas, kurį jis entuzias
tingai rodė vajaus metu, viena 
proga skrisdamas po Vilniaus 
tiltu. Jam vis dėlto bus sunku 
nustebinti užsieniečius. Vienin
telė užsienio kalba, kurią jis 
laisvai vartoja, yra rusų, be to, 
jam trūksta kaimyninių kraštų 
kolegų intelekto, kaip Latvijos 
plieninės Vaira Vike-Freiberga 
arba Lenkijos Aleksandro 
Kwasniewski’o. Jo komanda, at
rodo, nėra aiški. Jo svarbiausiu 
paskelbtu finansiniu rėmėju bu
vo malūnsparnių bendrovė, gal 
būt rusų nuosavybė, kuri, nepai
sant tarptautinių sankcijų, buvo 
kaltinama prekiavimu su Suda
nu (nors bendrovė sakosi nenu
sikaltusi Lietuvos įstatymams). 
Taip pat sklinda įprasti gandai 
apie papirkimui naudojamus ru
sų pinigus. Tačiau dabar, kai 
svarbiausia krašto įmonė naftos 
valykla yra rusų rankose, pritilo 
nuomonės kas to turėtų būti sa
vininkas”.

Rusų savaitraštis
Toronto rusų savaitraštis

Čikagos lietuviai: Lietuvos gen. konsulato pareigūnas Ramūnas As
trauskas, Čiurlionio galerijos direktorius Algis Janusas, spaudos dar
buotojas, buvęs “Margučio” radijo programos vedėjas Petras Petrulis 
(dešinėje) Nuotr. Ed. Šulaičio

Beseda š.m. sausio 11-17 d. lai
doje rašo: “Lietuvoje - sensaci
ja. Dar visai neseniai visi polito
logai neabejojo dėl prezidento 
rinkimų: laimės dabartinės res
publikos vadovas 76-metis Val
das Adamkus. Tačiau laimėjo 
buvęs respublikos premjeras, 
praeityje žinomas Sov. Sąjungos 
lakūnas 46-metis Rolandas Pak
sas. Tiesiogine žodžio prasme 
jis įskrido į prezidento kėdę per 
kelis mėnesius pakėlęs savo ga
na žemą įvertinimą aukščiau de
besų. Rinkėjui patiko jo sporti
niai lėktuvų skrydžiai po Vil
niaus tiltu bei padangėse ir pa
žadai. Paksas žadėjo padidinti 
pajamas, sukurti daugybę darbo 
vietų, grąžinti užšaldytus rublių 
indėlius ir žemės ūkiui duoti 
strateginės šakos statusą, nors 
pagal konstituciją Lietuvos pre
zidentas vadovauja tik užsienio 
politikai ir ekonomikai neturi 
įtakos - už tai yra atsakingas 
premjeras. (...) Paksas paliko 
eilę įvairių partijų ir galų gale 
įsteigė savo liberalų demokratų, 
kurios simbolis yra panašus į vo
kišką erelį. (...) Tačiau lieka 
paslaptis, kaip prasiveržė į poli
tiką jo ekstravagantiškas elge
sys. Paksas yra įstojimo į ŠAS ir 
ES bei gerų santykių su Rūsija 
šalininkas. Jeigu Lietuvoje įvyks 
permainos, tai tik vidaus reika
luose. Lietuvos nomenklatūrai 
jis yra keistuolis”.

Lenkai balsavo už Paksą
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. sausio 9 d. laidoje 
rašo: “Prezidentas A. Kwas
niewski pakvietė Lietuvos iš
rinktąjį prezidentą R. Paksą ap
silankyti Lenkijoje. Pakvietimas 
buvo priimtas. Kwasniewski ir 
Paksas trečiadienį kalbėjosi te
lefonu. Kwasniewski pasveikino 
Paksą jo išrinkimo į aukščiausią 
Lietuvos respublikos pareigybę 
proga ir išreiškė įsitikinimą, kad 
artimas Lenkijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimas yra abiejų 
kraštų strateginis interesas ir 
bus tęsiamas bei plečiamas to
liau. Išrinktasis Lietuvos prezi
dentas ‘patvirtino didelę artimų 
lenkų-lietuvių strateginių santy
kių reikšmę. Taip jis užtikrins 
demokratinių ir rinkos permai
nų regione saugumą bei tąsą’. 
Paksas pabrėžė paramos reikš
mę, kurią jam suteikė Lietuvoje 
gyvenantieji lenkai.”

Tas pats dienraštis š.m. sau
sio 10-12 d. laidoje rašo, kad 
Šalčininkų rajone, kuriame yra 
80% lenkų, už Paksą balsavo 
per 80% rinkėjų. Kai kurie jų 
pasisakė balsavę už Paksą, nes 
“Adamkus pardavė Lietuvą 
Amerikai”, o “Paksas sutvarkys 
tuos, kurie už paršiukus taip 
mažai moka, ir tuos, kurie tu
rėtų užtikrinti jauniesiems dar
bą.” J.B.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENT/KL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Jį pralenkė ne tik buvęs ir bū
simas prezidentai bei premje
ras, bet ir K. Prunskienė, E. 
Gentvilas “ir net J. Veselka”, 
rašo LB. Į klausimą “palankiai 
ar nepalankiai vertinate šiuos 
Lietuvos visuomenės veikė
jus?”, A. Paulauską palankiai 
vertino 34.1% - 5.2% mažiau 
negu gruodžio mėnesį.

Protestai prieš karą
BNS skelbia, kad seimo 

Švietimo, mokslo ir kultūros ko
miteto pirmininkas Rolandas 
Pavilionis prie JAV ambasados 
ir Prezidentūros sausio 31 d. 
rengė protestus prieš karą Ira
ke. Dalyvavo jo “laikinai vado
vaujama” visuomeninė organi
zacija, Lietuvos šviesos lyga 
(LSL), Lietuvos žalieji, Lietuvos 
universitetų moterų ir Lietuvos 
kareivių motinų sąjungos atsto
vai. R. Pavilionio teigimu, tiks
las yra pasisakyti prieš karą ir 
militarizmo propagandą, para
ginti politikus tarptautinius 
konfliktus spręsti taikiomis ir 

diplomatinėmis priemonėmis, 
išreikšti solidarumą su visais 
žmonėmis pasaulyje, kurie pasi
sako prieš ketinimus įžiebti 
naują karo, žudynių židinį Arti
muosiuose Rytuose.

Pagrindinės Lietuvos par
tijos ir dauguma gyventojų^ re
mia Lietuvos įsijungimą į SAS 
(NATO). Užsienio reikalų mi
nisterija sausio 29 d. pareiškė, 
kad Lietuva remia JAV for
muojamą tarptautinę koaliciją 
prieš dabartinį Irako režimą bei 
svarsto savo indėlį į ją, pvz. karo 
medikų ar kitų specializuotų 
komandų siuntimą, kuriam turi 
pritarti seimas. Lietuva yra ga
vusi oficialų JAV administraci
jos kreipimąsi dėl jos prisidė
jimo prie galimos karinės veik
los Irake. Lietuva pratęsė leidi
mą JAV ir kitų ŠAS sąjunginin
kių lėktuvams skristi per jos oro 
erdvę ir leistis Lietuvos oro 
uostuose. Vykdydama savo įsi
pareigojimus, Lietuva sustiprins 
šalyje esančių JAV institucijų 
apsaugą. RSJ

http://www.finnair.com
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Anapilio žinios
- Parapijos metinis susirinki

mas bus vasario 9, ateinantį sek
madienį, po 11 v.r. Mišių. Visi pa
rapijiečiai prašomi dalyvauti.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių klebonijos 
posėdžių kambary. Pamokas veda 
Janina Dzemionienė.

- Vasario 7 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios bus 7 
v.v., o po Mišių - Šventoji Valanda 
prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Vasario šešioliktosios minė
jimas Wasaga Beach apylinkėje bus 
vasario 15, šeštadienį, 1 v.p.p. Ge
rojo Ganytojo šventovės patalpose. 
Programoje: KLB krašto valdybos 
pirmininkės Rūtos Žilinskienės 
paskaita ir Algio Ulbino vadovau
jamo “Bočių” choro meninė dalis.

- Vasario šešioliktosios minė
jimas Dclhi-Tillsonburg apylinkėje 
bus vasario 22, šeštadienį, po 3 
v.p.p. Mišių Šv. Kazimiero švento
vės salėje. Minėjimo programoje - 
Petro Meiklejohn paskaita ir para
pijos mažųjų meninė programa.

- Vaikų choras “Gintarėliai”, 
vadovaujamas Deimantės Grigutie- 
nės, ruošiasi dalyvauti Pasaulio lie
tuvių dainų ir šokių šventėje, kuri 
vyks liepos mėnesį Lietuvoje. Ga
linčius kelionę paremti prašome 
aukoti per parapiją.

- Mišios vasario 9, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Jadvygą Vasiliaus
kaitę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Petrą ir Ireną Šimonė- 
lius; Delhi Šv. Kazimiero šventovė
je vasario 8, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
Aleliūnų šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį 9.30 v. ryto pa

maldos ir tikybos pamokos vaiku
čiams.

- Parapijos visuotinis susirinki
mas numatytas sekmadienį, vasario 
23 po pamaldų Lietuvių Namų pa
talpose.

Maironio mokyklos žinios
- Tėveliai gausiai aplankė mo

kyklą vasario 1 d., atsiėmė mokinių 
pažymėjimus bei pasikalbėjo su 
mokytojais. Džiaugiamės, kad jie 
taip domisi vaikų pažanga, lietuvių 
kalbos ir kultūros susipažinimu.

- Kovo 1 d. kviečiame abitu
rientų tėvus į posėdį aptarti iškil
mingo mokslo metų užbaigimo 
ruošos darbams.

- Kovo 8 ir 15 d.d. pamokų ne
bus - pavasario pertrauka. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Rengiame parodą apie Ka

nados lietuvių skautus bei skautes 
Kaziuko mugės dieną. Labai 
trūksta dabartinės skautų bei skau
čių veiklos nuotraukų. įamžinkite 
savo veiklą muziejuje ir padovano
kite jų archyvui. Turintys jų prašo
mi skambinti 905 566-8755 ir palik
ti įrašą.

- Montrealio lietuvių “Lito” 
kredito kooperatyvas muziejaus-ar
chyvo išlaikymui aukojo $1,000.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui A. Bumbulis au
kojo $200.

A. a. Broniaus Staškevičiaus 
atminimui pagerbti, reikšdama 
nuoširdžių užuojautą broliui 
Juozui ir jo šeimai, B. Galinienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

A. a. Broniui Staškevičiui 
mirus, užjausdami jo mylimų 
žmoną Danutę bei visą šeimą, 
Rūta ir Raimundas Kilčiai su 
šeima Tėviškės žiburiams aukojo 
$25.

A. a. Jonui Dervaičiui mi
rus, nuoširdžiai užjausdamas 
žmoną Kunigundą, dukterį Da
nutę ir sūnų Edmundą su šeima 
Stasys Matulionis Tėviškės žibu
riams aukojo $20.

Lietuvos ir Kanados policijos pareigūnai susitiko Toronto Prisikėlimo pa
rapijos salėje š.m. sausio 26 d. Iš k.: kom. R. Skibarka, KLB Toronto apyl. 
pirm. D. Garbaliauskienė, gen. prok. pavad. G. Jasaitis, KLB pirm. R. 
Žilinskienė. Antroje eil. - serž. J. Gataveckas, projekto koord. Ted Price, 
vyr. kom. V. Serapinas Nuotr. A. Malinausko

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis, vasario 7 

yra mėnesio pirmasis. Mišios ir Šv. 
Valanda bus 7 v.v. Prieš Mišias 
klausoma išpažinčių. Seneliai ir li
goniai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus.

- Parapijos 50-mečio iškilmin
gų šv. Mišių data yra pakeista - 
nebus spalio 19 d., kaip anksčiau 
buvo nutarta, bet spalio 26 d., 3 
v.p.p. Pakeitimas padarytas, kad 
kardinolas Ambrozic galėtų daly
vauti iškilmėse. Iškilminga vaka
rienė bus spalio 18 d.

- “Retkartinis” choras gieda 
vasario 9 d. per 10.30 Mišias; repe
ticijai renkasi 9.15 v.r.

- “Kretingos” stovyklavietėj 
jaunimas stovyklaus šia tvarka: nuo 
liepos 13 iki 26 d. lietuviškai ne
kalbantys lietuvių kilmės vaikai; 
nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 9 d. 
lietuviškai kalbantys. Jaunų šeimų 
stovykla vyks rupgjūčio 10-16 d.d. 
Stovyklos registracijos anketos bus 
siunčiamos kovo mėnesį į namus.

- Ieškoma stovyklavietei įvai
rių dydžių kopėčių. Galintys padėti 
skambinkite Rūtai Jaglov/itz, 416 
622-9919.

- Mišios sekmadienį, vasario 9 
d.: 8 v.r. už a.a. Eleną Perednienę; 
9.15 v.r. už a.a. Mečislovą Norkų (5 
mirt, m.); 10.30 v.r. už a.a. Joną ir 
Algį Puterius, už a.a. Edvardą 
Punkrį (12 mirt, m.), už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 12 v.d. už 
pašaukimus į dvasinį luomą.

Kanados lietuvių fondo val
dybos posėdis įvyko 2003 m. 
sausio 27 d. Prisikėlimo parapi
jos posėdžių salėje. Posėdyje 
dalyvavo pirm. A. Nausėdas, vi- 
cepirm. L. Zubrickas, ižd. A. 
Pabedinskas, sekr. D. Baltrušy- 
tė-Shcr, S. Piečaitienė (KLB at
stovė), Br. Saplys (revizorius) ir 
administratorius L. Baziliauskas.

Pirmininkas A. Nausėdas 
pranešė valdybos nariams, kad 
sausio 8 d. gautas federacinės 
valdžios laiškas dėl vasarą KLF 
darytos revizijos. Kanados lietu
vių fondo tarybos bei valdybos 
atstovai artimiausiu laiku pa
ruoš oficialų fondo atsakymą 
dėl pateiktų pastabų ir reko
mendacijų šiuometinėje fondo 
veikloje. Valdžios nustatytų gai
rių KLF privalės griežtai laikytis 
ir ateityje.

Iždininkas A. Pabedinskas 
pateikė valdybai parengtinę 
2002 metų finansinę apyskaitą 
su numatomais pelno rezulta
tais. Vasario mėnesį Tarybos 
posėdyje bus pateikti galutiniai 
oficialūs šių metų finansiniai 
rezultatai.

Sekretorė D. Baltrušytė- 
Sher pateikė valdybai gauto 
pašto informaciją. Administra
torius L. Baziliauskas painfor
mavo valdybą, kad artimiausiu 
laiku KLF turės elektroninio 
pašto bendravimo galimybę. Jis 
pateikė valdybai naujai paruoš
tas paramos prašymų anketas.

Posėdžio metu aptarti įvai
rūs fondo veiklos reikalai bei 
ateities planai. Kitas valdybos 
posėdis įvyks 2003 m. kovo 3 d. 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje. DBS

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - Dcrvatčių šeima 
(a.a. Jono Dervaičio atmini
mui); $60 - V. Rupniak.

A.a. Zenono Stonkaus atmi
nimui pagerbti Eduardas ir 
Elena Olšauskai Tėviškės žibu
riams aukojo $50.

A. a. Matui Romeikai mi
rus, nuoširdžiai užjausdamas 
žmoną Birutę Romeikienę ir 
dukrą Mariją su šeima, Stasys 
Matulionis Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

• A. P. P. L. E. •
AMERIKOS PEDAGOGŲ TALKA LIETUVOS ŠVIETIMUI 

reiškia gilią ir nuoširdžią padėką

TAUTOS FONDUI 
(Lithuanian National Foundation) Brooklyn, NY -jos valdybai, 

tarybai ir visiems aukotojams -
□ už ilgametį ypatingą dosnumą mūsų organizacijai;
□ už teikiamą finansinį ir moralinį užnugarį

BENDROMIS JĖGOMIS TĘSKIME LIETUVOS ŠVIETIMUI PRADĖTĄ TALKĄ/

Dr. Katherine Dunlap, vadovė - 2003
Irena Ross, vadovė - 2004

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 85-mečio

įvyks š.m. vasario 16, sekmadienį, 4 v.p.p.
ANAPILIO SALĖJE

(2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.)
MINĖJIMO PASKAITININKE:

Lietuvos ambasadorė Kanadai SIGUTĖ JAKŠTONYTĖ.
MINĖJIMO KONCERTE dalyvaus pianistės L. PAULAUSKAITĖ ir I. 
BERESNEVIČIENĖ, Toronto jaunimo ansamblis “Gintaras” bei Anapilio sodybos 
vaikų choras “Gintarėliai”. Kaip ir praėjusiais metais, šis renginys vyks visiems 
žiūrovams sėdint prie stalų. Po koncerto visi bus pavaišinti šaltais užkandžiais ir vynu.

KLB Toronto apylinkės valdyba

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopos metinis susirinki
mas įvyks vasario 9, sekmadienį, 
3 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 
valandą vėliau nei anksčiau bu
vo pranešta. Vaidyba

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Vasario 16-tos 
minėjimą šeštadienį, vasario 15, 
12 v.d., IlI-čio aukšto menėje. 
Paskaita - A. Vaičiūno. Progra
mą atliks “Gintarėliai”, vado
vaujami D. Grigutienės. Bus 
šilti pietūs. Bilietai po $10 gau
nami pas T. Kobelskienę, 416 
760-8003, S. Kuzmicką 416 769- 
1351, A. Duobicnę, 416 769- 
7750.

KLB Toronto apylinkės val
dyba išrinko Pasaulio lietuvių 
bendruomenės Seimo atstovų 
rinkimo Rinkiminę komisiją, 
kurią sudaro: Vytautas Tasec- 
kas, 905 824-4461, Prima Sap- 
licnė, 416 622-5898, Kristina 
Baliūnaitė, 416 766-2872. No
rintieji kandidatuoti, gali pra
nešti apie tai Komisijos nariams 
skambinant jų telefonais arba 
užsiregistruoti per Vasario 16- 
osios minėjimą prie KLB To
ronto apylinkės stalo.
KLB Toronto apylinkės valdyba

Tautos fondo Kanadoje au
kos Lietuvai 2002 m.: $1,553 - 
Auksučių žemės ūkio mokyklai; 
po $1,000 - Vilniaus krašto mo
kykloms, Karaliaučiaus krašto 
mokykloms, Lietuvos policijai; 
$500 - E. Kardelienės fondui; 
$300 - Lietuvos spaudai; po 
$250 - “Versmei” ir KLB To
ronto apylinkei; $200 - “Can
dle”. Inf.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 2 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 250 svečių.
- LN valdybos posėdis - vasa

rio 13, ketvirtadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų “Seklyčioje”.

- Vasario 9 d., 11.30 v.r. įvyks 
LN vyrų būrelio narių metinis susi
rinkimas. Bus pranešimai apie bū
relio veiklą ir ateities planus bei 
valdybos ir revizijos k-jos rinkimai. 
Dalyviai bus pavaišinti pietumis.

- Ryšium su jaunimo ansamb
lio “Gintaras” rengiamu metiniu 
koncertu Anapilio salėje kovo 30 
d., Lietuvių Namų metinis susirin
kimas nukeliamas į balandžio 13 d.

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima papietauti, pasiskai
tyti naujausių žinių iš Lietuvos 
dienraščių, pasižiūrėti Lietuvos te
levizijos laidų, pasinaudoti interne
to tinklapiu.

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

Stanaitienės atminimui pagerbti 
aukojo: $20 - A. Wellert; po $50 - 
A. Paškevičius ir S. Grigaliūnas. 
Pataisa: A. M. Radžiūnai - $1,000.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas. Jos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

- Slaugos namų pastato prie
žiūros komiteto posėdis įvyks vasa
rio 6 d., 7 v.v. Slaugos namuose. 
Pageidautina, kad dalyvautų visi 
LN valdybos nariai.

Maloniai kviečiame dalyvauti

V —/

2003 m. vasario 15, šeštadienį
i 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. , 
n Šokiams gros “MAJOR MUSIC vad. V Ramanausko.

Karšta vakarienė su vynu, 
išradinga loterija, veiks baras.

? Bilietai - $30 asmeniui. Perkant visą stalą 1 
(10 vietų) vienas bilietas nemokamai.

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

Lietuvių Namuose sekmadieniais.
Pobūvį rengia Lietuvių klubas “Santaka” <

Medžiotojų ir hTAIIDAQH»t 
žūklautojų klubo IHUIlHd f
50 metų jubiliejinis

M,

Žvėrienos vakarienė su vynu ir 
loterija. Programoje vyrų choras 
“ARAS”, muzika V. POVILO NIC.

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- 
9425, LN sekmadienio popietėse, 
pas narius ir prie įėjimo. Kaina $25.

ar* i

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 

kviečia visus į

I vasario 23, sekmadienį, 1 v.p.p.,
| Anapilio muziejaus salėje

* Užgavėnių pietus su vynu ruošia J. Gurklienė *
* Gros Vaclovas Povilonis * Baras suneštinis * 

Bilietus prašome užsisakyti iš anksto pas
Danutę tel. 905 274-2915 iki vasario 17 d.

Bilieto kaina $25, vaikams - $7. RENGĖJAI

A. a. Jonui Dervaičiui mi
rus, užjausdami šeimą, Aldona 
ir Frank Pictrantonio Tėviškės 
žiburiams aukojo $20.

Patikslinimas. TŽ 4 nr. (2003.- 
1.28) paskelbtoje žinutėje nepažy
mėta, kad apylinkėse balsavimai į 
PLB seimą turi būti pravesti iki 
vasario 23 d., o rezultatai pasiųsti 
į KLB raštinę vasario 25 d. (žiūr. 
TŽ 3 nr., 2003.1.21). Atstovo 
registracijos mokestis su pilnu 
adresu turi pasiekti KLB raštinę 
iki kovo 31 d. KLB inf.

IEŠKOME MOTERS, kuri gyven- 
tų kartu, atliktų namų ruošą ir pri
žiūrėtų du mokyklinio amžiaus vai
kus. Skambinti tel. 416 704-4858.

IŠNUOMOJAMAS High Park ra- 
jone 3 kambarių butas sii vonia ir 
virtuve. Skambinti tel. 416 532- 
5370.

2003 m. 
vasario 22, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor St.W.)

Dr. Kazio Martinkaus 
(1953-1984) Pomirtinis 

stipendijos fondas
A.a. dr. Kazio Martinkaus 

prisiminimui 1985 m. jo tėvai, 
sesuo ir artimieji draugai įsteigė 
stipendijos fondą, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuvių kilmės 
studentai, bebaigia bakalauro 
arba siekiantys magistro ar dak
tarato laipsnių iš griežtųjų 
mokslų (biologijos, biochemi
jos, chemijos), ypač susijusių su 
vėžio ligos tyrimu.

Norintys gauti daugiau in
formacijos ir prašymų blankų 
prašomi rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkutė, 7120 S. 
Richmond, Chicago, IL 60629- 
3011, U.S.A. Prašymų blankai 
turi būti grąžinti iki š.m. gegu
žės 30 d.

Vasario 16-tosios minėjimas 
rengiamas vasario 16, sekmadienį. 
Bus pradėtas iškilmingomis Mišio- 
mis Aušros Vartų šventovėje 11 
vai. ryto ir tęsiamas po pamaldų 
parapijos salėje. Kalbės Tėviškės ži
burių redaktorė Ramūnė Sakalaitė- 
Jonaitienė. Meninę programą at
liks AV parapijos oketeas, vad. A. 
Stankevičiaus. Visi kviečiami daly
vauti.

Montrealio “Geležinio vilko-Neringos” tuntas. Paskutinėje eilėje, kai
rėje - skautininkai vadovai G. Bulota ir A. Gaputis. Dešinėje - tuntą 
lankęs LSB vyriausias skautininkas Romas Otto

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 FAX: 766-1349

1 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1 tel. 416-889-5531

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 Įrrieglaudoms, 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

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

PADĖKA
2002 m. gruodžio 13 d. mane 

ištiko insultas. Išgulėjau Šv. Juoza
po ligoninėj 23 dienas. Atrodė, kad 
bus liūdnos šventės, bet didžiau
siam mano nustebimui geri mano 
vaikai Vytas ir Ramunė “atgabeno” 
Kūčias ir Kalėdas į ligoninę, ir savo 
mieloj šeimoj praleidau šventes. 
Pirmą Kalėdų dieną mane pra
džiugino p. Undericnė ir jos dukra 
Ramunė su gėlėmis ir dovanomis. 
Aplankė mane mano vaikaitis 
Aras, Elenutė ir Stasys Kuzmickai, 
Elena Verikaiticnė. Kasdien mane 
lankė iš “Vilniaus rūmų” Zuzana ir 
per Naujus metus atnešė kumpio ir 
tušintų kopūstų. Tai buvo atgaiva. 
“Vilniaus rūmų” maldos būrelis 
kasdien meldėsi už mane. Mane, 
sugrįžusią į “Vilniaus rūmus”, pasi
tiko su gėlėmis Onutė, Zuzana, 
Marytė. Aplankė Stasys Prancke- 
vičius, Antanas Bumbulis, Bruno 
Petrauskas.

Nuoširdžiai dėkoju ir branginu 
visų manęs atjautimą mano ligoje. 
Nebaisu ir sirgti, kai nesi vieniša, 
kad atjaučia šeima ir geri draugai.

Dėkinga - Pranciška Norušienė
1 y ............."

PRIIMČIAU vyresnio amžiaus 
žmogų gyventi į savo namą. Tam 
turiu praktinę patirtį, o ligoniams 
pilną patarnavimą ir reikiamas 
priemones. Skambinti tel. 416 536- 
4742 Reginai.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

• Net pro kalėjimo grotas vieni 
mato tik purvą, o kiti - žvaigždes.

Tradicinė Montrealio lietuvių 
slidinėjimo stovykla-iškyla vyks ko
vo 6-9 d.d. Mont La Reserve, Saint 
Donat, Que. Didžiojo slalomo var
žybos bus kovo 8, šeštadienį. Pla
tesnę informaciją teikia Vilija Bu
lotienė, 4550 Miller Ave., Mont
real, Que., H3W 2E3, tel. 514 344- 
8226 arba 819 424-2803. E-paštas: 
viliabulota@hotmail.com. Inf.

Įvairios žinios
The New American, JAV lei

džiamas žurnalas, š.m. sausio 13 
d. laidoje išspausdino išsamų 
John F. McManus pokalbį su Vi
liumi Bražėnu, kaip straipsnio au
toriaus nurodyta, visą gyvenimą 
rašiniais ir kalbomis kovojusiu už 
savo gimtojo krašto - Lietuvos 
laisvę, įžvelgusiu demokratijos 
priešų brovimąsi į Amerikos poli
tiką. Pokalbis, pailiustruotas tri
mis nuotraukomis, atskleidžia 
daugumai išeivijos lietuvių žino
mas kryptis bei problemas, bet 
gali būti naudingas visiems, besi
domintiems komunizmo įtakomis 
Lietuvoje bei Amerikoje.

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.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ Skambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
tei. (905) 848-9628 

nešiojamas (416) 560-0122

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:viliabulota@hotmail.com

