
Nr.51-52(2806-2807)2003 DECEMBER-GRUODIS 16 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY *2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ON L5C 1T3 CANADA • www.tzib.com Nr. kaina - $1

Kalėdos, Lietuva, Europa
KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Nors daugelio Europos sos
tinių centrinėse aikštėse jau pa
statytos žalios eglės, tai dar ne
reiškia, kad jau Kalėdos. Kad 
Lietuvos teritorijoje yra Europos 
geografinio vidurio taškas, tai 
nebūtinai Lietuva yra Europos 
centras. Kad Europos valstybės 
“stumdydamosi” stoja į Europos 
sąjungą, tai dar toli gražu jos ne- 
sivienija. Ko dar trūksta? Ko dar 
nėra?

* * *

Kiekvienas metas yra ypa
tingas. Kiekvienas laikotarpis 
turi savo atspalvį. Tuo pačiu 
kiekvienos Kalėdos, kaip Dievo 
Sūnaus atėjimas į žmoniją, atsi
liepia į to laikotarpio žmonių 
problemas, lūkesčius, rūpesčius 
ir trūkumus.

Laikui nebeatšaukiamai per
siritus į tretįjį tūkstantmetį po 
Kristaus gimimo, vis labiau yra 
pastebimos kažkokios jungimosi 
pastangos. Ne vien tik žaibiškai 
greitai sužinai svarbias žinias iš 
įvairių pasaulio pakraščių, bet ir 
tie visokie pakraščiai kažkaip 
vienas kitą veikia... stengiasi 
jungtis ir kartu bijosi priklauso
mybės nuo kitų. Vis labiau kal
bama apie globalizaciją pasau
lyje, o žemynuose pučia jungi
mosi vėjai - Europoje labiau, 
negu kur kitur... Bendros ekono
minės rinkos, bendros apsaugos 
zonos... Didžiosios valstybės ti
kisi išplėsti savo įtakos sferas. 
Mažosios bijosi būti kontroliuo
jamos ir išnaudojamos.

* * *
Ko trūksta? Europai trūksta 

sielos. Jokios aikštėse pastatytos 
eglutės nesukurs Kalėdų, o tik 
tuščią šventės miražą, o kai ku
riems - depresiją, t.y. tuose, ku
rių žemiški norai nebus pakan
kamai pasotinti. Jokios apsau
gos zonos neapsaugos nuo nepa
sotinamo geismo ar depresijos, 
ir jokios ekonominės rinkos ne
patenkins visų nepažabotų norų. 
Bendri interesai gali jungti Eu
ropos tautas, bet negali jų suvie
nyti, kaip vienija sielas dvasios 
galia.

Bet kaipgi Europa - tas že
mynas, kuriame nuo pat Kris
taus eros pradžios įsigalėjo 
krikščionybė ir kuriame buvo 
vaisingai suklestėjusi kultūra, 
dariusi įtaką ir kitų žemynų 
žmonėms - prarado savo sielą? 
Ogi todėl ją prarado, kad išsiža
dėjo krikščionybės, kuri svar
biausioje jos istorijos kryžkelėje 
pagonišką Romos imperiją ir ją 
užplūdusias laukines gentis ap
krikštijo, sutaikė ir iš jų sukūrė 
ją pačią - sielą vertinančią naują 
Europą. Tačiau slenkant šimt
mečiams Europos tautos nusisu
ko nuo savo dvasinių šaknų, iš

įmanoma jungtis ekonomiškai, 
politiškai. Tačiau ji neturi jokios 
dvasios tautoms vienyti... nebent 
vėl nuoširdžiai atsisuks į Kristų, 
krikščionybės versmę ir idealą. 
Lietuvių tautai yra bergždžia 
būti geografiniame Europos vi
duryje, nebent ji pati nuoširdžiai 
atsigręš į Kristų ir su kitų tautų 
krikščioniškomis grupėmis bu
dins Europą vėl priimti krikš
čionybę.

* * *
Kokia šiandieninė Lietuva? 

Atkūrusi nepriklausomybę Lie
tuva būtų atsigavusi, jei tauta ir 
pretenduojantys jai vadovauti 
būtų tikrai norėję jai gerovės. 
Bet nenorėjo ir bendros gerovės 
nesiekė. Dėl to šiandien Lietuva 
atsidūrė nepavydėtinoje padėty
je. Politikoje laimi pinigas, ku
riuo nuperkamos “žinios”, laik
raščiai, laimimi rinkimai, įsiga
lima valdžios vietose. Kaip val
džios žmonių sąžinę, taip ir tei
sėjų sąžinę nuperka pinigas. 
Daugelio žmonių pagrindinis 
(deja, dažnai — vienintelis) rū
pestis tėra buitinis - pinigai. Pi
nigų “karštlige” užsikrėtę ir vai
kai: jų idealas - mafijozas, nes 
jis turi daug pinigo. Daug jau
nuolių tenori pasismaginti.

Vis dėlto Lietuvoje yra išli
kusių antgamtinės galios ženklų: 
pvz., Šiluvoje apsireiškusios 
švč. Marijos įtaka, Adelės Dir
sytės ir kitų Sibire nukankintųjų 
aukos... o taip pat šiais metais 
mūsų tautiečių ryžtą už krikš
čionišką Europą įrodė nešusieji 
kryžių iš Vilniaus į Vatikaną. 
Yra ir už Kristaus įtaką Lietuvo
je kovojanti Bažnyčia, nors vi
sokiais būdais siekiama užkirsti 
kelią jos teigiamai įtakai. Deja, 
Lietuvoje nedaugelis gyvai jau
čia turįs sielą, nedaug kas vado
vaujasi sąžine ir nedaug kas, 
kaip tikras krikščionis, priima 
Kalėdose vėl gimstantį Kristų.

* * *
O Kalėdos yra gimtadienis. 

Nėra Kalėdų be Gimusiojo. Ir 
nėra Kalėdų šventės be tų, kurie 
Gimusįjį pasitinka ir priima. 
Spinksinčios eglutės aikštėse čia 
nieko nereiškia, jei gatvėmis pro 
jas praeina tik tie, kurių rankos 
pilnos pirkinių, bet širdys tuš
čios, ir jei nėra tų, kurie nuošir
džiai laukę pasitinka Gimstantį- 
jį. Tik jis pripildo laukiančiųjų 
širdis tikro džiaugsmo: juk 
jiems Jo taip labai reikia, kad 
įprasmintųjų gyvenimą, kad pa
žadinęs keltų jų sielas aukštyn 
prie Tėvo, kad Jame jie pasijus
tų vieno Tėvo vaikai, broliai ir 
seserys. Tik tuo Jo Dvasia gaivi
na jų sielas ir juos vienija į 
bendruomenę ir vieną šeimą.

* * *
Europai kito kelio nėra. Ir

“Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Mesijas” (Lk.2,10). Iliustracija dail. Laimučio Ločerio

Tėvynėje ir išeivijoje

Dievo meilės ir vilties 
šventė

Vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, žodis už 
Lietuvos ribų gyvenantiems lietuviams

MIELI BROLIAI, SESĖS,
Džiaugiuos proga galėda

mas jus pasveikinti šioje dvigu
boje - Dievo meilės ir viltingos 
ateities šventėje.

Dievas savo meilę mums iš
reiškia įvairiais būdais: sukurda
mas pasaulį ir jį patikėdamas 
mums; pašaukdamas mus į gy
venimą su laisva valia ir nemir
tinga siela. Tačiau nuostabiau
siai Dievas meilę mums išreiškė 
leisdamas savo Sūnui prisiimti 
žmogišką prigimtį, tapti mūsų 
Išganytoju ir broliu.

“Nebijokite Dievo, Dievo, ku
ris tapo žmogumi. Nebijokite Die
vo paslapties, nebijokite jo meilės, 
nebijokite nei savo žmogiško silp
numo” (Jonas Paulius II).

Kiekvienas kūdikis gimsta, 
kad gyventų. Kiekvieno kūdikio 
tėvai viltingai tikisi, kad jis tu
rės gražų ir laimingą gyvenimą.

Betliejaus gi kūdikis, žmo
gišką prigimtį prisiėmęs Dievo 
Sūnus, gimė, kad mirtų. Jis pats 
ir Mergelė Motina iš anksto 
žinojo, jog jo laukia prieš šimt
mečius išpranašauta mirtis. Jė
zus gimė, kad pačiame amžiaus 
gražume savo mirtimi nugalėtų 
mūsų užtikrintą žmonijai amži
nos laimės gyvenimą.

Ši Kalėdų nakties, Dievo 
meilės paslaptis yra tokia didelė, 
jog daugelis žmonių nepajėgia 
jos priimti. Nors Kalėdas šven
čiame jau 2003-čią kartą, tačiau 
kasmet šią paslaptį - Dievo Sū
naus įsijungimą į mūsų gyveni
mą - išgyvename su gaiviu 
džiaugsmu ir nauja viltimi, tikė
dami, kad rytojaus dieną pasau
lyje pajusime daugiau Betliejaus 
Kūdikio apreikštos meilės, tie
sos ir socialinio teisingumo.

Kalėdos nėra vien istorinio 
įvykio džiugus paminėjimas. 
Kalėdos yra nuolatos besitęsian
ti dvasinė tikrovė. Įsikūnijęs 
Dievo Sūnus, per Krikštą ir 
kitus sakramentus įsijungdamas 
į žmonių gyvenimą, be paliovos 
plečia savo meilės, taikos ir tei
singumo karalystę, kuria naujas 
tautų kultūras, rašo naujos žmo

nijos istoriją.
Dievo duotoje apreiškimo 

šviesoje, Įsikūnijimo paslaptyje 
mes galime suvoki tikrąją savo 
vertę, savo misiją pasaulyje bei 
savo silpnybes.

Po pirmųjų Kalėdų pasaulis 
nebėra toks pat. Žmonija, kaip 
visuma, nebegali nusigręžti nuo 
Dievo. Kaip vaivorykštė yra 
ženklas, jog Dievas nebebaus 
žmonių visuotiniu tvanu, taip 
Betliejaus Kūdikis yra užtikrini
mas, kad žmonija nuo Dievo 
daugiau nebenusigręš. Po pir
mųjų Kalėdų tėra galima tik 
asmeninė nuodėmė, tik paskirų 
žmonių nusisukimas nuo Dievo 
(A. Maceina).

Kalėdos - universali visos 
žmonijos broliškos meilės ir vil
ties šventė. Ją švenčiame ne 
vien mes, krikščionys. Ją savo 
būdu, švenčia visas pasaulis. 
Net ir save netikinčiais laiką šią 
dieną stengiasi būti geresni, vie
nokiu ar kitokiu būdu išreikšti 
meilę artimui.

Nors daugelis bando Kristų 
išstumti iš viešojo gyvenimo, 
ypač iš mokyklų ir įstatymo lei
dybos, ir šiandien, galbūt labiau 
negu bet kada, pasaulis klaidžio
ja moralinės nakties tamsoje, ta
čiau Kalėdų žvaigždė mums vil
tingai primena, kad žmonija nė
ra Dievo palikta savo pačios li
kimui, kad savo tarpe turime 
Emanuelį - Įsikūnijusį Dievo 
Sūnų - “Aš esu su jumis per vi
sas dienas iki pasaulio pabai
gos” (Mt. 28, 29).

Sinajaus kalne Dievas, pa
teikdamas žmonijai laimingo 
gyvenimo taisykles, kalbėjo: 
“Nedaryk kitam to, ko nenori 
kad kiti tau darytų”. Šiandien, 
Kalėdose, mūsų Išganytoju ir 
Broliu tapęs Dievo Sūnus kvie
čia mus “Mylėkite vienas kitą, 
kaip aš jus myliu”.

Džiugaus išgyvenimo Dievo 
meilės ir viltingų Naujųjų 2004 
metų linkiu jums visiems, mieli 
Broliai, Sesės Kristuje.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

2003 metų Kalėdos

Esame pasklidę pasaulyjeUžsienio lietuvių sielovados delegato žodis

kurių sėmėsi motyvus kurti ir 
gyventi. Nusisuko tiek, kad da
bar net Europos sąjungos kons
titucijoje nebenori įrašyti krikš
čionybės vertybių nei pripažinti 
jų teigiamos įtakos jos suklestė
jimui.

Krikščionybės išsižadėjimo 
ir materializmo kelias Europai 
buvo ilgas, išsekinantis. Tai ke
lias, kuriame Europa prarado sa
vo sielą. Valstybėms joje dar

Lietuvai kito kelio nėra. Ir 
mums, ačiū Dievui, nėra kito 
kelio, kaip tik artintis prie Gi
musiojo, prie Emanuelio, prie 
Dievo Sūnaus tapusio žmogumi, 
liekančio su mumis, duodančio 
mums galią tyrinti sąžinę, atgai
vinti sielą, tapti Tėvo vaikais, Jo 
paties broliais ir seserimis. Tik 
tada per Jį ir su Juo ir Lietuva, ir 
Europa, ir visa žmonija taps, kas 
ir turi būti, Dievo karalystė.

Visur išk
KUN. KAZIMIERAS J. 

AMBRASAS, S,Į
Kalėdos mūsų krašte buvo ir 

yra didžiausia metų šventė kartu 
su Velykomis. Net ir sunkiau
siomis tarybų valdžios persekio
jimo sąlygomis, pavyzdžiui, 
moksleiviai, studentai slaptai 
susirinkę bendrabučiuose, susi- 
nešę ar gavę iš namų valgių,

ihningai švenčiama Kristaus gimimo šventė

ĮTIKINAME VISUS, sulaukusius šv.
I Kalėdų, Tegu amžinoji Betliejaus

S žvaigždė nušviečia skubaus gyve
nimo aptemdytus takus, kad 2004-ieji metai 
būtų geresni tėvynei ir žmonijai.

TĖ V1ŠKĖS ŽIBURIAI

laužydavo kalėdaitį, kartu su 
draugais pasimelsdavo, pasikal
bėdavo ar tam vakarui specialiai 
išeidavo pas gimines, pažįsta
mus į miestą, į svečius.

Kalėjimuose, karceriuose, 
kelionėje, net Sibire, Kalėdas 
švęsdavo su dviem šaukštais bul
vinės košės ar duonos kriaukš
leliu, kuris būdavo aplaistomas 
ašaromis, prisiminus tėvynę, 
gimtus jos namus, tėviškes.

Kaime ši šventė dar ryškes
nė, susijusi su tam tikromis pa
sirengimo pastangomis: išvalo
mi visi namai, pakampės, visi 
išsiprausia, gražiau apsirengia, 
dažnai vieni kitiems nuperka 
dovanų. Paskui susėda apie sta
lą, ant kurio būna sukrauta ne 
mažiau dvylika, o dažnai, kur 
turtingesni namai, net keliolika 
ar keliasdešimt valgių, kurių per 
Kūčias stengiamasi kiekvieno

paragauti, o pirmiausia prieš 
valgį - šeimos tėvas, motina ar 
jų nesant, vyresnysis brolis, se
suo pasimeldžia, įnirusiems už
degama žvakė ir kiekvienas, 
lauždamas kalėdaičio, ką nors 
gera palinki, vienas kito atsipra
šo ar pasako gražų žodį.

Net užsienyje būdami lietu
viai išlaiko šiuos papročius ir 
išmoko jų savo vaikus.

Visa Lietuva suskirstyta į 
parapijas, todėl religinis centras 
dažniausiai būna kiekviena pa
rapijos šventovė. Kuriasi įvai
rios organizacijos, bet stokoja
ma patalpų, kunigų, religinės li
teratūros, pinigų, už kuriuos bū
tų galima nusipirkti devocionali- 
jų, visuomeniniams sambūriams 
reikalingo inventoriaus, baldų, 
įrengti nuniokotas patalpas, tad 
laukiama pagalbos iš kitų šalių,

(Nukelta į 2-rą psl.)

BROLIAI IR SESERYS 
KRISTUJE,

“Jis atidavė save už mus, 
kad išpirktų mus iš visokių ne
dorybių ir suburtų sau nuskais
tintą tautą, uolią geriems dar
bams.” (Tit. 2:14)

Kalėdų šventes mes prade
dame švęsti Kūčių vakariene, 
laužydami ir dalindami vieni ki
tiems duoną ir linkėjimus. Tai 
prasminga katalikiška tradicija, 
įdiegta į mūsų lietuvišką kultū
rą. Ji gyvai išryškina, jog Vieš
pats yra mūsų tarpe ir, tęsdama 
išganymo istoriją, mus padrąsi
na toliau įgyvendinti mūsų 
krikščioniškąsias atsakomybes 
Dievui ir artimui.

Su pagarba priimu Lietuvos 
vyskupų konferencijos užsienio 
lietuvių katalikų sielovados de
legato pareigas ir tęsiu J.E. 
vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, 
veiklą. Esame visi jam dėkingi, 
vertiname visas jo pastangas, 
pasiekimus bei rūpestį vadovau
jant užsienio lietuvių katalikiš
kai sielovadai.

Darbo laukas yra platus, nes 
mes, lietuviai, esame pasklidę po 
visą pasaulį, bet sudarome “vie
ningą Pasaulio lietuvių bend
ruomenę” (Lietuvių charta 1.). 
Žvelgdamas į ateities darbus ir 
augantį užsienio lietuvių skaičių, 
vertinu užsienyje gyvenančių lie
tuvių pastangas. Matau, kad reikia 
toliau remti katalikiškas-lietuviš- 
kas parapijas, misijas, lituanistines 
mokyklas, organizacijas, jaunimo 
stovyklas bei veiklą, kuri padeda 
mums giliau įprasminti Evangeli

jos dvasią, stiprinti katalikišką 
identitetą bei išlaikyti lietuvių tau
tos gyvastingumą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie lydite maldomis ir auko
mis mane, perimantį šias naujas 
pareigas.

Linkiu Jums palaimintų šv. 
Kalėdų lydinčių, į Naujuosius 
2004 metus...

Prel. Edmundas J. Putrimas,
2003.XII.8
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Jei skurdą galėčiau .
I įdėti ant delno, I
Galėčiau nukelti žvaigždes, - j 
Atneščiau Tau, Kūdiki mažas,į. 
Prie kojų, kad savo šypsniu 
Ištirpdintum ledus 
Viso pasaulio ir 
Manosios širdies. 
Kad žemėj neliktų 
Dejonės, skausmo, 
Ašarotų veidų.
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Garbė Tau už džiaugsmų 
Pro liūdesio šydą!
Garbė Tau už drąsų, 

y Kad nepabūgęs mirties, 
a Neapykantos, gėdos 

w Ir neaprėpiamo skausmo 
Ar Iš tokios didybės, 
. Drįsai apsivilkti 
<. Žmogum...
> Kun. K. Ambrasas

yyyy

http://www.tzib.com


Tėviškės žiburiai *2003.XII.16*Nr.51-52(2806-2807)* psl.ll

c
10.30 v.r. Mišiose. Vadovė - muz. 

Nuotr. R. ir D. Puterių

Ž *
cŲnksmų Šv. Kalėdų^

bei laimingų
O^aujų metų 
linkime giminėms, 

draugams-ir pažįstamiems -

Teresė ir Jurgis Kiškūnai

S

r*1

Sveikiname visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus

proga ir linkime 
laimingų 2004 metų -

Alina, Kazys Žilvyčiai

(Sveikinam
su šv. ^Kalėdomis 
visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdami 
sveikų bei sėkmingų 'Niauju metų -

Dr. Stasys ir Aldona Dubickai

Lietuvos kultūros ministerę Romą Žakaitienę (kairėje), Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjungos pirmininkas Kostas Fedaravičius ir Jonavos meno 
mokyklos direktorė Roma Jurgelienė apdovanoja žymeniu Pegaso 
pasaga 2003.11.22 Nuotr. J. Skebiro

Linksmų
Kalėdų švenčių
ir laimingų

Naujųjų metų 
visiems giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems linki -

Julija, Jonas, 
Rūta ir Linas Kamaičiai, 

Ona, Algimantas, Gedas, 
Kristina Dziemionai

Lf

Prisikėlimo parapijos “retkartinis” choras, giedantis kartą per mėnesį 
Dalia Viskontienė (penkta iš deš., pirmoje eilėje)

“Mes atėjome ir einame"
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos šventė

IRENA JANINA
VAICEKAUSKAITĖ

2003 m. lapkričio 22 d. Jo
navoje įvyko jubiliejinė Lietu
vos kaimo rašytojų sąjungos 
šventė Mes atėjome ir einame, 
skirta Sąjungos kultūrinės veik
los 10-mečiui ir Lietuvos valsty
bingumo 750-mečiui paminėti.

Jonavos Meno mokyklos sa
lė buvo pilnutėlė. Iš įvairių Lie
tuvos kampelių (Sąjungoje yra 
38 skyriai ir vienija per 250 na
rių) susirinko poetai, prozinin
kai bei svečiai. Pasveikinti jubi
liatų atvyko Lietuvos Kultūros 
ministerė Roma Zakaitienė, Lie
tuvos rašytojų sąjungos pirm. 
Jonas Liniauskas, Jonavos savi
valdybės meras Bronislovas 
Liutkus, Jonavos savivaldybės 
tarybos narys rašytojas Edmun
das Simanaitis, mons. Vincas 
Pranckietis, vietos švietimo įs
taigų atstovai ir kt.

Šventė pradėta Lietuvos 
himnu. Įžanginį pasveikinimo 
žodį tarė Lietuvos kaimo rašyto
jų sąjungos (LKRS) pirmininkas 
bei jos įsteigėjas - poetas ir 
publicistas Kostas Fedaravičius, 
kuris spalio 25 d. savo 65-ąjį 
gimtadienį pasitiko gausiu kul- 
tūrinės-literatūrinės veiklos der
liumi į nepriklausomos Lietuvos 
kūrybos aruodą: išleido poezijos 
knygas Tu — moteris, Man reikia 
tavęs, Ateik, Vilniaus sonetai, 
Atsisveikinimas gruody bei pub
licistikos leidinius Mielas bičiuli 
ir broli, Jonaviečiai, Mano tė
viškė — rojaus kampelis, Interviu 
su LKRS nariais ir kt.

Su duona ir druska sutikta 
bei Pegaso pasaga apdovanota 
Lietuvos Kultūros ministerė Ro
ma Zakaitienė šiltai pasveikino 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjun-

* gos narius bei palinkėjo sėkmės 
kūrybiniame darbe Tėvynės la
bui. Malonų žodį tarė Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirm. Jonas 
Liniauskas ir kt.

cino, dvitomis Rinktiniai raštai. 
Dvitomio sutiktuvėse dalyvavo 
poeto žmona ir vaikaitė. Prisi
minimais apie poetą pasidalijo 
poetė Vida Sereikienė ir kt. Poe
to taurios asmenybės paveikslą 
ryškiais potėpiais piešė LKRS 
pirm. Kostas Fedaravičius: 
“Leonardas Matuzevičius atėjo į 
nepriklausomos Lietuvos litera
tūrą, taręs rūstų žodį sovietme
čiui ir tautos genocidui. Jo kū
ryba įtraukta į mokyklų literatū
ros programą. Poeto eilėraštis - 
ne tik šviesos ir tiesos spin
dulys, bet ir erškėtrožės žiedas, 
nepakąstas speigų už zvimbian
čių vėjy GULAGO vielų. (...) 
Leonardas Matuzevičius parėjo į 
Krinčiną, į tėvų namus - šian
dien juose Eugenijaus ir Leonar
do Matuzevičių kultūros centras 
- muziejus.

Zablocko kūryba
Sukaktuvininkų apdovanoji

mai, muzika, dainos, eilės. Ma
lonu buvo visiems susirinku
siems pasveikinti politkalinį ir 
tremtinį poetą-publicistą Petrą 
Zablocką, sulaukusį 90-ojo jubi
liejaus. Poetas išleido kelias 
poezijos knygas: Einu per ru-' 
gienas, Sekmadienio prieklėčiai 
bei autobiografinę apybraižą 
Nesvetingos tolumos. Jautrios 
poeto eilės jaudina daugelio tau
tiečių širdis, primindamos XX- 
jo amžiaus vergo dienas, pra
leistas Sibiro ledinuose gniauž
tuose:

Tundron nublokštas, nežmoniškai 
sušalęs,

Pavargau nuo amžinos žiemos.
Užpustytas į Tėvynę kelias, 
Tik sapne vos bematau namus. 
Aš toksai pavargęs ir sušalęs.

Eil. Veidu į Tėvynę

Matuzevičius ir jo dvitomis
Šventėje buvo sutiktas polit

kalinio ir tremtinio Leonardo 
Matuzevičiaus (1923-2000), ki
lusio iš Pasvalio krašto, Krin-

MARLATT FUNERAL HOMES
M ariat t laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

Kančioje gimusi kūryba
Įvairaus amžiaus poetų ir 

prozininkų dalyvavo šventėje. 
Nemažai talentingų žilagalvių, 
nenorėjusių darbuotis Stalino 
saulės nušviestuose literatūros 
arimuose (savo kūrybą “dėjo į 
stalčius”), šiandieną, kolei dar 
leidžia jėgos, savo šviesiu bei 
įtaigiu kūrybiniu žodžiu stengia
si padėti Tėvynei Lietuvai iš
bristi iš pragaro ugnimi alsuo
jančio liūno. Tai atsispindėjo 
poetų skaitomose eilėse, kurios 
gražiai įsikomponavo į fleitos, 
fortepiono, gitaros, akordeono 
bei pagyvenusių moterų an
samblio atliekamų lietuvių liau
dies dainų graudžias, viltingas 
melodijas.

Ypač visus žavėjo buvusios 
tremtinės poetės Virginijos 
Stundžienės atliekamos dainos, 
pritariant gitara.

Už aktyvią kultūrinę-litera- 
tūrinę veiklą Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjunga apdovanojo 
diplomais bei prizais nemažai 
savo darbščių narių: Petrą Zab
locką. Ramunę Palekaitę, Alfon
są Kalnietį, Vidą Sereikienę, 
Zigmą Pavilonį, Sofiją Šviesai- 
tę, Ireną Nagulevičienę, Danutę 
Raišytę ir kt.

S

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager
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Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus apylinkės lietuvius

su šv. Kalėdomis ir
Naujaisiais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI

ąlėdų

ir pažįstamus -

Augustinas Simanavičius, OFM ųį.
Eugenijus Jurgutis, OFM, Liudas Januška, OFM 4
Pijus Šarpnickas, OFM, Kęstutis Butkus, OFM A 

Petras Šarka, OFM, prel. Edis Putrimas Z

zv PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE <

Lietuvos kaimo rašytojų antologi
ja. Viršelis dail. Redos Konovalo- 
vienės

“Veidu į Tėvynę”
Šventėje Mes atėjome ir ei

name sutikta Lietuvos kaimo ra
šytojų sąjungos narių kūrybos 
antologija Veidu į Tėvynę. Šioje 
knygoje išspausdintos 136 poetų 
eilės. Trumpą apžvalgą apie ei
lėmis reiškiamas mintis - dvasi
nius išgyvenimus, išreikštus 
patriotiniais, gamtos meilės mo
tyvais, padarė poetas-publicistas 
Edmundas Simonaitis.

Apie LKRS narius bei jų 
kūrybos paskirtį antologijoje 
Veidu į Tėvynę tiksliai apibūdi
no Sąjungos pirm. Kostas Feda
ravičius: “Visus subūrė nepri
klausoma Lietuva, ir jie įsteigė 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą 
(LKRS), atsigręžę į dr. Vinco 
Kudirkos ir jo bendraminčių iš
mintį, Varpo ir Ūkininko tradici
ją - žadinti, budinti Lietuvą, 
nuoširdžiu žodžiu ugdyti naujos 
kultūros ir literatūros ūglius”.
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ir NAUJU METU 
proga sveikiname visus 
savo gimines, draugus

Ona ir Juozas Gataveckai

fuorpi 

sveikiname savo gimines, 
draugus ir pažįstamus. 

Linkime linksmų švenčių ir 
laimingų 2004 metų.

Pranas Ročys, dukra Rita

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
lietuviško jaunimo vardu sveikina visus po platųjį pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius 

____________ _____ 61/ ižai čnnnzfrcsu artėjančiomis ŠV. KALĖDOMIS 
ir linki visiems - jauniems ir seniems -

ko geriausių NAUJŲJŲ METŲ!
"Laksto vėjas. Sniegas krenta, 
Maišo aangu su žeme, 

'tos šventės 
vežime..."

(Antanas Miškinis)

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos krašto valdyba. Iš kairės.: Vytas Ruslys, Julija Puodžiukaitė, Tomas 
JL Jonaitis, Sofija Bulotaitė, Jonas Didžbalis, pirm. Saulius Simonavičius, Darius Karka.

r

Maišo dangų si 
Atvažiuoja balt 
Žalio ledo vežini

t

t

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ VALDYBA ir LIETUVIŲ 
SLAUGOS NAIVIŲ “LABDARA” KOMITETAS

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

visus savo narius, 
slaugos narnų gyventojus ir 
vius tautiečius linkėdami

linksnių 'in
'aLPDLJOOKJLat ir stiprios sveikatos ateinančiais

\iah mdab!
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Tėvynėje ir išeivijoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kurios galėtų padėti įsteigti reli
ginius centrus, juos aprūpinti 
taip, kaip sakysime, yra Vokieti
joje, Italijoje, Šveicarijoje ar ki
tuose Vakarų Europos kraštuose.

Per Kalėdas prieš Kūčias ant 
stalo pirmiausia padeda iš klo
jimo atnešto šieno. Jis apklojamas 
balta staltiese, ant kurios dedami 
valgiai, kalėdaičiai, žvakė ir 
kryžius. Paskui valgio metu 
traukiami šiaudai iš po staltiesės 
ir žiūrima, kuris ilgiausias, tas 
ilgiausiai gyvens. Arba, kur 
nukryps uždegto degtuko galvutė, 
iš ten gali netekėjusiai mergaitei 
atsirasti jaunikis. Seniau vaikai 
dažnai eidavo į tvartą pasiklausyti 
gyvulių kalbos, kurie Kūčių naktį 
esą kalbasi, kaip žmonės balsu.

Prakartėlė paprastai rengia
ma po Kalėdų eglute, kuri būna 
kuo daugiau puošiama blizgu
čiais, lemputėmis, girliandomis, 
vaisiais, saldainiais ir pan. Pra
kartėlė rečiau įrengiama namuo
se, bet kone visada būna įrengta 
kiekvienoje šventovėje. Kitur 
net labai puošniai, mechanizuo
tai, su judamomis figūromis ir 
įtaisais. Dabar iš užsienio veža
mas! mažos prakartėlės ir nere
tai padedamos po eglutėmis. 
Kartais būna pamaldos švento
vėje, tad einama vakare per 
Kūčias į pamaldas.

Kartais, kai daugiau vaikų, 
pastarieji bėga apie trobą kelis
kart, kad kisielius, kurio būna 
įvairių rūšių ir spalvų, sustingtų.

Pasikviečiama iš miestelio 
ar kaimo vienišų žmonių, ligotų, 
senų, kad jie vieni nebūtų per tą 
šeimyninio susibūrimo vakarą, 
nes Kalėdos su Kūčiomis yra 
visos šeimos susibūrimo proga, 
šeimos šventė ir gerų pasilinkė- 
jimų, pokštų, smagių nutikimų 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

BRANGUS LIETUVIAI, 
Sveikinu visus Sv. Kalėdų sulaukus ir linkiu 

sveikų, džiugių ir prasmingų ateinančių metų!

Tikiu, kad Kalėdos atneš ramybę ir susitaikymus, o 
Naujieji metai - darną ir pasitikėjimą mūsų Tėvynėje.

Tikiu, kad lietuvio, kur jis begyventų, meilė savo 
kraštui niekada neišblės.

Tikiu, kad bendro tikslo siekimui netrukdys 
skirtingos pažiūros, o mūsų valstybės ir bendruomenės 
gerovė visada bus svarbesnė už asmeniškus siekimus.

Gabrielius Žemkalnis,
Pasaulio lietuvių bendruomenės 

valdybos pirmininkas

vakaras, per kurį ne tik pagie- 
dama, bet kartais ir padainuoja
ma, sukuriamos kokios nors pa
sakaitės, proginiai eilėraščiai, 
ypač įvairūs linkėjimai.

Kalėdų eglutės ir Kūčių, 
Kalėdų, Naujųjų metų progra
mos iš siaurų uždarų namų 
išeina į gatves, scenas, miestų 
aikštes ir parkus.

Kalėdos tampa visos tautos, 
o ne tam tikros grupės, kurios 
papročiai būdavo niekinami, vi
saip naikinami ir juodinami, 
švente. Jos tampa visos tautos 
bendra jungtimi ir tikrąja švente.

Žmogus - tokia būtybė, kuri 
negali negalvoti. Galvoti verčia 
praskrendąs paukštis ir ūžiantis 
orlaivis; galvoti verčia alkano 
žmogaus ištiesta ranka ir besi
šypsantis kūdikis; galvoti verčia, 
iškilusi karo grėsmė visam pa
sauliui... ir gautas laiškas, atsi
tiktinai nugirstas žodis, ar Po
piežiaus pasakyta kalba. Tauta, 
irgi kaip gyvas organizmas, kaip 
sudėtinga ir mąstanti asmenybė, 
trokšta išsivaduoti iš nežinios, iš 
negalios, iš varganos būklės, 
kad dėl nuožmaus kaimyno už
gaidų daugiau nereikėtų virti 
valgio išėjus į gatvę, kai negau
nama dujų; kad daugiau nerei
kėtų aimanuoti dėl vaistų ar 
maisto trūkumo.

Aukštame danguje sužibusi 
Betliejaus žvaigždė, nepaisant ar 
lietuvis būtų švarutėlaičiame 
Montrealyje, ar prie negrų kvartalo 
prisiglaudusiame Čikagos did
miestyje, Australijos pakrantėje ar 
gimtosios žemės Dzūkijos pamiš
kėje, - tebūna visų mielai nuteik
tas mielos, raminančios ir guo- 
džiančios Kalėdų prakartėlės Sve
čio šypsenos. Tegul kiekvienam 
skamba iš aukšto dangaus: “Glo
ria, gloria in excelsis Deo...”

Našlaičių kaimo

“VAIKO TEVISKES NAMAI”
vardu sveikiname visus geradarius 

ir rėmėjus su

šv. Kalėdomis
ir linkime sėkmingų

2004-jų metų
Nuoširdžiai dėkinga -

Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis Nuotr. D.R. Puterių

Atkurkime lietuviškąjį idealizmą
Pokalbis su Lietuvos kardinolu A. J. Bačkiu, aplankiusiu Tėviškės žiburius 

ir kitus lietuvių telkinius 
m. kai atvažiavau arkivyskupu, 
jau vyko atgimimas, žmonės bu
vo linksmesni, nors dar buvo 
vargo, žmonės kovojo už savo 
materialinį būvį. Man teko glaus
tis prie Šv. Mikalojaus šventovės, 
gyvenau viename kambarėlyje be 
šilto vandens. Tik Popiežiaus at
vykimo į Lietuvą proga vyriausy
bė grąžino vyskupų rūmus. Juo
se anksčiau buvo įsikūręs Res
publikos dienraštis. Prestižas ne
leido vyriausybei neparūpinti to
kių patalpų, kuriuose būtų gali
ma Popiežių priimti. Po metų 
pasibaigė darbas, patalpos buvo 
pilnai atremontuotos.

- Kokioje būklėje radote re
liginį gyvenimą Lietuvoje?

- Nors šventovės buvo su
grąžintos, neturėjome nei kuri
jos, nei archyvų. Vilniuje nuo 
1961 m. iki 1994 m. nebuvo 
vyskupo, tik kapituliniai vikarai. 
Nebuvo materialinių sąlygų kur
tis - nei klebonijų, nei vienuoly
nų nebuvo grąžinę. Dar nėra ga
lutinai išspręstos šios proble
mos. Kai kur yra naujų parapijų 
su patalpomis, kitur klebonai 
neturi kur gyventi, nėra kur jau
nimui ar šeimoms burtis. Pavyz
džiui, Katedros klebonas dar ne
turi klebonijos, gyvena atskira
me bute. Man pasisekė atgavus 
karmelitų vienuolyną prie Auš
ros Vartų įsteigti vyskupijos sie
lovados centrą su salėmis jauni
mui, šeimos centrui. Dar nepa
vyko išplėsti sielovados ligoni
nėse, kalėjimuose, nes nėra pa
kankamai kunigų.

Daug metų kunigai gyveno 
kaip apkasuose, negalėjo prieiti 
prie jaunimo. Mokyklos buvo 
ateizmo tvirtovės. Todėl sun
kiau sudaryti sąlygas sielovados 
veiklai. Su laisve reikėjo viską 
išmokti. Grąžintos šventės, tiky
bos pamokos mokyklose, tačiau, 
jei šeima nelanko bažnyčios, 
vaikams nėra gyvų pavyzdžių. 
Pagal apklausas mokyklose tik 3 
iš 20 šeimų lanko bažnyčią. Rei
kia vis tik ryšių su parapija, pa
pildomos katechezės. Bet tai ne 
visur priimta. Stengiamasi įvesti 
kursus sužadėtiniams prieš san- 
tuoką.Tačiau tokiems dalykams 
yra pasipriešinimo. Žmonės ne
nori, neįpratę, kad būtų reika
laujama kas nors iš jų. Vis dėlto 
reikia džiaugtis, kad tiek išsilai
kė tikėjimas, tačiau jaunimas su 
juo nesuaugęs. Svarbiausia da
bar - prieiti prie jaunimo. Lei
džiame jaunimui žurnalą Lioc/- 
jauniems (ei. paštas: luxui@hot- 
mail.com), kurį remia Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fon
das bei Prancūzijos “Solidarite 
pour le developpement” ir žur
nalą vaikams - Bitutė (ei. 
paštas: bitute@vilnensis.lt).

- Ar su valstybiniu Lietuvos 
atgimimu proporcingai stiprėjo 
ir religinis atgimimas? Kas la
biausiai kliudo religiniam tautos 
atgimimui: ateizmas, komuniz
mas, liberalizmas, sektantiz- 
mas... ?

- Ateizmas nebesudaro di
džiulių kliūčių, nes mažai yra 
ideologinio nusistatymo. Anks
čiau, LDDP laikais dėl mokyklų 
vyko ideologinis karas, bet šian-

- Būdamas Vatikano tarny
boje darbavotės įvairiuose pa
saulio kraštuose. Kuris kraštas 
religiniu požiūriu padarė Jums 
didžiausią įspūdį?

— Tarp 1964 ir 1974 m. teko 
man tarnauti pirmiausia Filipi
nuose, paskui Kosta Rikoje 
(Centrinėje Amerikoje), Turki
joje ir Nigerijoje. Kiekvienas 
kraštas turi savo ypatingus reli
ginius bruožus. Mane sužavėjo 
filipiniečių nuoširdus pamaldu
mas, Švenč. Sakramento ir visų 
šventųjų gerbimas, žmonių ge
rumas, tokia krikščioniška 
džiaugsminga dvasia. Kosta Ri
koje — gal tai ispanų palikimas, 
jų religingumas stiprus, bet la
biau paviršutiniškas, labai gra
žios religinės apeigos. Turkijoje 
buvo įdomu pažinti musulmo
nus. Tikrai vertinau jų tikėjimą, 
pagarbą Dievui, surištą su tam 
tikra baime. Ypatingas yra jų są
žiningumas, jausmas, kad “Die
vas viską mato”. Jiems itin 
svarbu ne žmogus, o bendruo
menė, kuri labai įtakoja žmogų, 
daro jam spaudimą, ir tai, deja, 
jiems reikšmingiau nei žmogaus 
santykis su Dievu. Ten jaučia
mas fanatizmas, daug priklauso 
nuo jų religinės bendruomenės 
vadovo “imam”. Nigerijoje, ku
rioje, apgailestauju, teko tarnau
ti po Biafros karo, patyriau ne
paprastą krikščionių ir musul
monų taikų sugyvenimą. Tai 
jiems buvo labai reikšminga, 
pvz. jie dalyvaudavo vieni kitų 
religinėse šventėse, tačiau šian
dien turbūt to nebėra. Ten teko 
pažinti būdingą juodųjų musul
monų praktikuojamą religiją, 
kuri skiriasi nuo Šiaurės Afrikos 
ar kitų. Vis tik man gražiausias 
įspūdis liko iš Filipinų, gal todėl, 
kad tai buvo pirmasis paskyrimas, 
ar kad buvau dar jaunas, bet tai 
mano “pirmoji meilė”.

- Kai gavote paskyrimą į 
Vilnių ir atvykote perimti arki
vyskupo metropolito pareigų, 
kokį įspūdį padarė tuometinė 
posovietinė Lietuva? Ar radote 
visas sąlygas, tinkamas darbui 
ir kasdieniam gyvenimui?

- Nuvažiavus pirmą kartą 
aplankyti Lietuvos 1989 m., bu
vo gan niūrus vaizdas. Namai 
apšepę, Vilniaus gatvėse dau
giausia girdėti rusiškai kalbant, 
niekas nesišypsojo. O jau 1992

Amerikos
2003 m. gruodžio 2 d. Pa

saulio lietuvių centre Lemonte 
posėdžiavo LF taryba, kurią su
daro 18 narių, išrinktų 3-jų metų 
kadencijai metiniuose LF narių 
suvažiavimuose. Posėdyje daly
vavo 17 tarybos narių, tarybos 
sekretorė Alė Razmienė ir LF 
administratorius Ramūnas Ast
rauskas.

Pirm. dr. Antanas Razma 
pranešė, kad jis atstovavo LF kai 
kuriuose lietuvių renginiuose, 
dalyvavo posėdžiuose. Pasisakė 
apie kai kurioje spaudoje pa
sirodžiusius visuomenę klaidi
nančius straipsnius, laiškus ir ve
damuosius apie LF ir JAV LB, 
paaiškino apie spaudai pasiųstus 
LF pirmininkų pareiškimus.

LF valdybos pirm. Povilas 
Kilius pranešė, kad ateinančių 
2004 metų tradicinis LF rudens 
pokylis bus lapkričio 6 d., o š.m. 
pokylis praėjo labai gerai su 
daugeliu svečių, padidintais įna
šais ir naujais nariais. Dabar LF 
turi 7,235 narius, su kurių įna
šais (100 dol. auka suteikia au
kotojui LF nario teises) pagrin
dinis kapitalas peržengė 15 mln. 
dol. sumą. LF paveldėtas namas 
Berlyne baigiamas parduoti už 
650,000 eurų arba apie 770,000 

dien jau to nėra. Vaikams, jauni
mui buvo labai daug visokių už
siėmimų, buvo pionieriai, eida
vo bulvių kasti, buvo didelis 
jaunimo užimtumas. Taip pat 
buvo visuomenei viskas parū
pinta - pvz. transportas buvo la
bai pigus, paslaugos, kaip šildy
mas, irgi buvo beveik už dyką. 
Kasdieninis aprūpinimas buvo 
žemo lygio, bet buvo žmogui 
užtikrintas. O dabar atėjom į 
kapitalistinį pasaulį ir reikia už 
visas tas paslaugas mokėti. O 
vyresnio amžiaus žmonės, ypač 
pensininkai su mažom pensijom 
po 150 ar pora šimtų litų, negali 
mokėti. Daug kas, pavyzdžiui, 
išjungia net telefonus. Šiuo lai
ku yra nostalgija tų laikų, kai 
nieku nereikėjo rūpintis, ir dar
bas buvo užtikrintas, ir buvo vi
sa ta socialinė priežiūra. Kad ir 
žemiausio lygio, bet buvo. O da
bar visa tai kainuoja ir ne visi 
gali prie to prieiti. Daugiau negu 
apie liberalizmą kalbėčiau apie 
laisvės supratimą - po priespau
dos žmogus atsirado laisvas, at
sivėrė visos įmanomos galimy
bės ir pradėjo žiūrėti į tą Vakarų 
pasaulį kaip į miražą, viskas ten 
- turtai, gražus gyvenimas. Visa 
tai pamatė, bet žmogus nepasi
ruošęs buvo naudotis savo lais
ve. Nemoka rinktis, kas gera ir 
kas bloga. Jei žmogus užaugo 
kitur, sakykim, kokiam Paryžiu
je, kad ir prastesniam kvartale, 
jis vis tiek nuo mažens žino, kas 
ten yra blogo, ir ten neina. O čia 
viskas sumesta, vartotojiška sis
tema - rinkis, ką tik nori. Tai 
žmogus nepasiruošęs savaran
kiškai pasirinkti kas gera, kas 
bloga, tik žiūri savo asmens in
teresų, kaip prasiveržti, kaip 
praturtėti. Ši sistema jau nušlavė 
visą socialinę rūpybą, rūpinimą
si žmogumi. Manau, kad ta 
prasme reikėtų mums surasti to
kią sistema, kad žiūrėdami į Va
karų pasaulį neužmirštume tos 
socialinės dimensijos, kurią ko
munizmas buvo labai pabrėžęs 
ir kuri dabar visai palikta nuoša
lyje. Ir čia drįstu pasakyti, tą 
pareigą rūpintis vargšais, tais 
nelaimingaisiais, truputį atlieka 
Bažnyčia. Reikia džiaugtis, kad 
yra jaunimo, jaunų šeimų, ku
rios nori gyventi normaliai, da
lintis su kitais, apaštalauti, kuris 
pradėjo matyti, kad ne visa kas 
galima, yra gera. Jie pradeda at
sirinkti. Veikia prie parapijų, bet 
ir atskirai. Yra gražių sambūrių, 
be to, glaudžiasi prie “Caritas” 
ir kitų organizacijų.

Sektos - žinoma, visos sek
tos pas mus irgi suėjo, dažnai su 
stipria finansine parama iš Šve
dijos, iš JAV. Tačiau, kaip rodo 
apklausos, bendrai visuomenė 
nelabai jas priima, nes pajuto, 
kad kai kurios vis tiek išnaudoja 
žmogų, yra per didelis psicholo
ginis spaudimas. Jos nėra popu
liarios. Jų jėga ateina iš finansi
nių išteklių, iš pažadų, o mano 
nuomone, sėkmingiausia kova 
prieš sektas yra mūsų parapijos, 
mūsų bažnyčios kaip gyvos 
meilės bendruomenės, kur žmo
gus jaučiasi priimtas, kur santy
kiai yra šiltesni. Sektos taip daro 

(Nukelta į 3-čią psl.)

lietuvių fondas auga
dol. Pilnai gautas Juozo Ručio 
palikimas iš Kalifornijos (apie 
1,343,000 dol.) ir vykdomi ve- 
lionies nurodymai. Baigiami 
tvarkyti Alfonso Šarausko (apie 
2,483,000 dol.) ir jo motinos 
palikimo reikalai. Pirmininkas 
dalyvavo JAV LB Kultūros ta
rybos premijų šventėje, kurioje 
įteikė laureatams skirtas LF pi
nigines premijas. Valdyba su 
talkininkais išsiuntė visiems LF 
nariams Kalėdų sveikinimus su 
LF 2004 m. kalendoriumi ir lau
kia aukų, kurias galima nurašyti 
nuo mokesčių, jas atsiunčiant 
LF, 14911 127th Street, Lemont 
IL 60439 ir tuo padidinant savo 
įnašus.

Valdybos pirmininkas džiau
gėsi, kad beveik visa lietuvių 
spauda objektyviai informuoja 
skaitytojus apie LF veiklą, lėšas, 
pati domisi apie LF. Kalėdų 
švenčių proga LF valdyba kiek
vienais metais paremia lietuvių 
spaudą. Šiais metais spaudai pa
remti LF taryba patvirtino 50, 
000 dol. sumą, kurią sudarė gau
ti 10,000 dol. iš Miami Lietuvių 
klubo ir 40,000 dol. iš LF Pelno 
skirstymo komisijos. Valdyba 
visą sumą paskirstė 13-kai pe
riodinės spaudos leidinių. Para
mą gavusieji bus paminėti atski
roje LF žinioje spaudai.

Pirm. Kilius paaiškino tary
bos nariams, kad reikia stiprinti 
LF griežtą ir tikslų administra
vimą pagal visus Illinois valsti
jos ir federacinės valdžios įsta
tymus bei IRS (Internal Reve
nue Service) reikalavimus. Nuo 
šiol LF knygoms tikrinti, reika
lingiems dokumentus peržiūrėti 
ir metiniams narių suvažiavi
mams savo kontrolės praneši
mams pateikti reikalinga paty
rusi profesionali “Certified Pub
lic Accountants” firma. Taryba 
tam pritarė ir nutarė samdyti 
“Knute and Associates” firmą iš 
Darien, Illinois.

Pagal LF Finansų komisijos 
pirm. Sauliaus Čyvo raštu pa
teiktą detalų pranešimą per šių 
metų 11 mėnesių LF investicijų 
vertė pakilo apie 14.6% ir tiki
masi tolimesnio jų kilimo iki šių 
(2003) metų pabaigos. Šiuo me
tu pirmininkas kalbasi su Pasau
lio lietuvių centro Jaunimo salės 
projekto vadovais apie jų siūly
mą LF dėl galimo investavimo į 
tą projektą ir renka informacijas, 
kurios bus pateiktos sekančiam 
LF tarybos posėdžiui.

LF Pelno skirstymo komisi
jos pirm. Kęstutis Ječius prane
šė, kad 2003 m. spalio 25 d. įvy
kusiame posėdyje buvo papildo
mai paskirstyta 59,500 dol. 13- 
kai projektų iš šių metų pelno. 
Komisija rekomendavo LF tary
bai keletą papildymų ir pageri
nimų prašymų anketoms ir 
skirstymo gairėms. Po trumpų 
diskusijų taryba patvirtino pa
skirstymus, pataisė ir pritarė siū
lomiems papildymams.

LF Įstatų komisija peržiūrė
jo LF įstatus, kad jie atitiktų vi
sus Illinois valstijos ir federaci
nės valdžios įstatymus, suderino 
su iš LF narių per praėjusius ke
lerius metus gautais įvairiais 
siūlymais ir papildymais, ir pa
vedė amerikiečių specialistų ad
vokatų firmai juos patikrinti. 
Komisijai pirmininkauja advo
katas Vytenis Kirvelaitis, su juo 
komisijoje dirba dar du LF tary
bos nariai advokatai - Daina 
Kojelytė ir Algis Ostis.

Lėšų telkimo ir palikimų 
komisija šiuo metu baigia tvar
kyti kelis gautus palikimus, šalia 
jau minėtų Ručio ir Šarausko 
palikimų. Komisijos pirminin
kas Algis Ostis pažymėjo, kad 
LF nariai lojaliai remia Fondą 
gyvi būdami ir dosniai jį prisi
mena savo palikimuose, kurių 

Lietuvos kardinolas Audrys J. Bačkis, 2003 m. lapkričio 26 d. aplankęs 
Tėviškės žiburius, pasirašo svečių knygoje. Už jo - TŽ darbuotojai, iš k. 
G. Gaižutienė, V. Tuinosienė, R. Sakalaitė-Jonaitienė, Č. Senkevičius, 
A. Trussow ir V. Baliūnienė N.uotr. V. Staškevičiaus

dėka ir toliau remiamas didžiu
lis lietuvių išeivijos lietuvybės 
išlaikymo darbas.

Meno globos komisijos pir
mininkas dr. Gediminas Balukas 
visada su dideliu entuziazmu ir 
atsidavimu rūpinasi dailininko 
Prano Domšaičio kūrybos popu
liarinimu, parodomis ir repre
zentacija pasaulyje. LF nuo se
niai turi didelę kolekciją daili
ninko darbų ir dalį jau persiuntė 
į Lietuvą. Dr. Balukas pranešė, 
kad sekanti dailininko Domšai
čio reprezentacinių darbų paro
da bus 2004 metų kovo mėnesį 
Diuseldorfe, Vokietijoje.

Jau ketvirti metai, kai dr. 
Jonas Valaitis koordinuoja LF 
dr. Antano Razmos vardo pre
mijų reikalus. Iki šiol buvo pa
skirtos trys premijos: lituanisti
niam švietimui, kultūrai muzi
kos srityje, ir mokslinei medici
nai. Sekanti ketvirtoji 2004 me
tų nedalom* 25,000 dol. LF dr. 
Antano Razmos vardo visuome
ninė premija bus skirta pasiūly
tam visuomenininkui arba vi
suomeninei organizacijai išeivi
joje ar Lietuvoje už visuomeni
nius darbus bei laimėjimus vie
noje ar keliose srityse, nustaty
tomis premijai gauti sąlygomis. 
Kandidatus pasiūlyti gali atskiri 
asmenys ar organizacijos iki 
2004 m. birželio 30 d. pažymė
dami ką siūlo, kodėl siūlo ir už 
kokius darbus. LF taryba savo 
kovo mėnesio posėdyje Premi
jos komisijos pirmininku buvo 
patvirtinusi Vytautą Kamantą. 
Jis, pasitaręs su koordinatoriumi 
dr. J. Valaičiu ir LF pirminin
kais dr. A. Razma ir P. Kiliumi 
sudarė ir dabar LF taryba patvir
tino kitus penkis Visuomeninės 
komisijos narius: prof. dr. Bene
diktą Juodką, Dalią Kuodytę, 
prof. dr. Antaną Tylą iš Lietu
vos ir Angelę Karnienę bei 
prof. dr. Julių Šmulkštį iš JAV. 
Smulkesnės informacijos apie 
Visuomeninę premiją bus kita
me LF pranešime.

LF Garbės komitetas, ku
riam priklauso visi buvę LF ta
rybų pirmininkai, atlieka ir LF 
Nominacijų komisijos pareigas. 
Komiteto pirmininkas dr. Jonas 
Valaitis tarybai pateikė komiteto 
siūlomus kandidatus LF tarybos 
pirmininko, LF valdybos pirmi
ninko ir LF tarybos sekretoriaus 
pareigoms sekantiems 2004 me
tams. Pusiau viešu balsavimu, 
kandidatams po vieną išėjus iš 
posėdžio kambario, LF tarybos 
pirmininku visais balsais buvo 
išrinktas dr. Antanas Razma, 
valdybos pirmininku Povilas Ki
lius ir tarybos sekretore Alė 
Razmienė, kuri dabar išėjo į 
“pensiją”, baigusi 21 metų LF 
administratorės ir reikalų vedė
jos pareigas. Jos darbus perėmęs 
dabar tęsia LF administratorius 
Ramūnas Astrauskas. Jai buvo 
išreikšta nuoširdi padėka už jos 
darbus per LF metinį pokylį ir 
per LF tarybos posėdį.

PLB XI seimo narys ir bu
vęs PLB valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas LF vadovams dr. 
A. Razmai ir P. Kiliui perdavė 
dabartinio PLB valdybos pirm. 
Gabrieliaus Žemkalnio atsiųstą 
padėkos plaketę su įrašu: “Lie
tuvių Fondui už nuolatinę Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
globą ir ypatingai už paramą li
tuanistinio švietimo, kultūros ir 
jaunimo darbams, seimams, jau
nimo kongresams”. Tokią padė
ką 2003 m. liepos 11 d. Vilniuje 
vienbalsiai išreiškė PLB XI sei
mo nariai, atstovavę 35 kraštų 
Lietuvių Bendruomenėms..

Prieš baigiant apie tris va
landas trukusį posėdį buvo nu
tarta LF metinį narių suvažiavi
mą šaukti Lemonte 2004 m. ge
gužės 8 d. LF informacija
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Lankėmės Vilniuje, dalyvavome šaulių suvažiavime Kaune, keliavome 
Baltijos pajūriu 

dentūroje, kuri atnaujinta ir vei
kia kaip muziejus. Yra daug ro- 
dinių, kurie buvo naudoti tais 
laikais prezidentūroje.

Lietuvos šaulių sąjungos va
do pasiūlymu, spalio 25 dalyva
vome Marijampolės apskrities 
šaulių rinktinės suvažiavime. 
Marijampolės rinktinės dalinių 
atstovai aptarė nuveiktus dar
bus, svarstė ateities veiklą, išrin
ko atstovus į visuotinį atstovų 
suvažiavimą Kaune. Pasveiki
nau suvažiavimą Kanados šaulių 
vardu.

Labai didelį įspūdį padarė 
artėjančios Vėlinės. Teko lanky
tis Sasnavos ir Būdviečio kapi
nėse, kur palaidotos tetos ir kiti 
artimi giminės. Pačias Vėlines 
praleidom gimtajame Punske, 
kur daugiausia palaidota artimų
jų ir pažįstamų. Vėlinių dieną 
prie kiekvieno kapo lankytojai 
padeda gėlių ir uždega švieseles. 
Vakare kapinės atrodo kaip 
šviesų jūra. Švieselės - įvairaus 
dydžio. Kai kurios dega iki pen
kių parų.

Suvažiavimas vyko Kaune, 
gen. Stasio Raštikio puskari
ninkių mokykloje. Ryte pradėjo 
rinktis visos Lietuvos šaulių da
linių atstovai. Puskarininkių 
mokyklos viršininkas pik. Itn. 
Kęstutis Kuršei is — pažįstamas 
nuo 1955 m., kai mokėsi Kana
doje. Suvažiavime dalyvavo ne 
vienas iš karininkų, kurie anks
čiau buvo Kanadoje, mokėsi 
anglų kalbos.

Sveikinimo kalbas pasakė 
įvairių valdžios įstaigų atstovai, 
prezidento atstovas patarėjas 
pik. Itn. Algirdas Norkus (buvęs 
Kanadoje) perdavė prezidento 
sveikinimus. Kalbėjo kariuome
nės vadas gen. Jonas Kronkaitis. 
Krašto apsaugos vicemin. Jonas

VYTAUTAS PEČIULIS
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Širdims brangi šventė

Žlungant priespaudai ir te
kant išsilaisvinimo saulei 1989 
me 
kant išsilaisvinimo saulei 1989 
metais šaulių organizacija atsi
kūrė Lietuvoje. Pradžioje teko 
išgyventi daug sunkumų. Orga
nizacija palaikė glaudžius ryšius 
su išeivijos šauliais. Veiklos 
pradžioje pasitaikė nesklandu
mų. Tvirtėjant pastovumui tėvy
nėje Lietuvos šaulių sąjunga ta
po pavaldi krašto apsaugos sis
temai. Prasidėjo bendravimas su 
savanoriškomis pajėgomis, ka
riuomene ir policija. Šaulių 
veikla yra prižiūrima valstybės 
kontrolierių. Krašto apsaugos 
ministeris skiria sąjungos vadą. 
Lietuvoje veikia dešimt rink
tinių.

Išeivijos šaulių sąjungai su
važiavime lapkričio 8 d. Kaune 
atstovavo išeivijos šaulių vadas 
Mykolas Abarius ir Toronto 
Vlado Pūtvio kuopos valdybos 
atstovai Vytautas ir Irena Pečiu
liai. Vilniaus oro uoste pasitiko 
Lietuvos šaulių sąjungos vadas 
pik. Itn. Juozas Širvinskas. Se
kančią dieną vado pastangomis 
apsilankėme šaulių būstinėje 
Kaune. Pasikalbėję einamaisiais 
reikalais su vadu, artimai paben
dravome su šaulių žurnalo Tri
mitas redaktore. Apsvarstėme 
konkurso premijas, kurias finan
suoja Kanados šaulių rinktinė.

Buvo sudarytos sąlygos ap
lankyti ir susipažinti nuodug
niau su karo muziejumi. Pasta
rojo viršininkas Arvydas Pociū
nas aiškino rodinius. Daug suži
nojom apie “Lituanicos” lėktuvo 
liekanas, Dariaus ir Girėno as
meninius daiktus.

Kitas įspūdingas apsilanky
mas buvo prieškarinėje prezi- 

Kelmės kapinėse Irena ir Vytautas Pečiuliai, padėję vainiką prie 
paminklo ant Vlado Pdtvio kapo

Lietuvos šaulių sąjungos suvažiavime Vytautas Pečiulis pokalbyje su 
lauko pajėgų vadu brg. gen. Valdu Tutkumi

Lietuvos šaulių sąjungos suvažiavimo dalyviai. Antroje eilėje viduryje Vytautas ir Irena Pečiuliai iš Kanados

Gečas kalbėjo ministerijos var
du. Daugelis kitų kalbėjo atitin
kamų institucijų vardu. Išeivijos 
šaulių vardu kalbėjo Mykolas 
Abarius. Toronto Vlado Pūtvio 
kuopai atstovavo Vytautas Pe
čiulis ir kuopos moterų vadovė 
Irena Pečiulienė. Mirusiųjų pa
gerbimui vainikai buvo nevežti į 
karo muziejaus sodelį, kuriuos 
padėjo suvažiavimo parinkti 
Lietuvos šauliai. Buvo padėti 
vainikai nuo išeivijos šaulių 
sąjungos ir Toronto Vlado Pūt
vio kuopos.

Suvažiavime, krašto apsau
gos ministerio pasiūlymu, dar 
vienai kadencijai paliktas sąjun
gos vadu pik. Itn. Juozas Šir- 
vinskas.

Suvažiavimui pasibaigus, 
Kanadoje buvusių karininkų bu
vome pakviesti apsilankyti Klai
pėdoje, Vakarų Lietuvos apy
gardos štabe. Atsiųstas vairuoto
jas nuvežė į Klaipėdą, kur mūsų 
laukė pik. Itn. Česlovas Šlėgaitis 
ir mjr. Vytautas Rėklaitis, kurių 
globoje buvome tris dienas.

Dragūnų pulko štabe ir ka
reivinėse teko susipažinti su ka
reivių gyvenimu ir ginkluote. 
Klaipėdos uoste laukė laivo 
“Vėtra” vadas krnd. Itn. Vytau
tas Mogenis, pažįstamas iš bu
vimo Kanadoje. Aprodė turimus 
laivus, kurie sudaro karines jūrų 
pajėgas ir paaiškino, kokiems 
tikslams jie tarnauja. Sekančią 
dieną turėjome plaukti vienu iš 
laivų į Juodkrantę, bet atėjus 
išplaukimo laikui pakilęs tirštas 
rūkas sukliudė, ir kelionė turėjo 
būti atšaukta. Persikėlus keltu 
per Kuršių mares automobiliu 
nuvykom į Juodkrantę, kur ap
lankėm Raganų kalną ir pabu
voję grįžom į Klaipėdą, kur ap
lankėm Mažosios Lietuvos mu
ziejų. Ten mus susirado Gelbė
jimo tarnybos pajūrio posto va
das mjr. Dainius Guzas, pažįs
tamas iš jo buvimo Kanadoje. 
Pakvietė apsilankyti jų budėji
mo stotyje Nemersetėje.

Grįždami iš Klaipėdos pa
keliui sustojom Kelmėje, kur 
aplankėm šaulių steigėjo Vlado 
Pūtvio-Putvinskio kapą ir padė
jome vainiką.

Iš Kauno sekančią dieną 
persikėlėm į Vilnių. Krašto ap
saugos ministerijoje ir gynybos 
štabe radom daug pažįstamų 
karininkų, kurie anksčiau yra 
buvę Kanadoje. Teko su visais 
bendrauti ir juos globoti, kai jie 
mokėsi anglų kalbos Camp 
Bordene. Jautėmės labai pagerb
ti, nes kokiame kabinete beužei- 
davom, prisirinkdavo didelis bū
rys pažįstamų.

Lietuva tvarkosi ir grožėja. 
Iš žmonių girdimos įvairios 
nuomonės ir priekaištai, bet 
tvarka ir aplinka miestuose gro
žėja.

Atkurkime lietuviškąjį idealizmą
(Atkelta iš 2-ro psl.)

- pasikviečia žmogų į mažas 
grupelės, priima, nieko neprašo, 
duoda arbatos - pirmą, antrą sy
kį, po tojau užkabina. Nėra pla
tus reiškinys, nėra iš didžiausių 
pavojų. Sakyčiau žmonių prakti
nis materializmas ir moralinių 
vertybių atmetimas yra daug pa
vojingesnis, negu pačios sektos.

— Sovietmečiu ir pokario 
metais užsienio lietuvių katalikų 
sielovada rūpinosi vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM. Jam pa
sitraukus iš tų pareigų, tas rū
pestis tenka Lietuvos vyskupų 
konferencijai. Kaip ji numato 
tvarkyti užsienio lietuvių sielo
vadą: per savo paskirtą įgalio
tinį, per lankymą lietuvių telki
nių kurio nors vyskupo, ar kaip 
kitaip?

- Vyskupas Baltakis buvo 
paskirtas 1984 m., kada Lietuva

Paulius Augius (1909-1960), Kalėdos senojoje Lietuvoje

Laiškas Rūtai Lietuvoje
ALGIMANTAS EIMANTAS

Labas tau, sesut.
Būčiau rašęs anksčiau, jei 

ne daugybė darbelių ir užsiėmi
mų. Kaip matai, galų gale, rašau 
tau, norėdamas pasidalinti min
timis.

Pas mus nieko įdomesnio: 
gyvenam ir gana. Atsižvelgiant į 
mudviejų su Birute amžių, kol 
kas neblogai laikomės.

Gamta pradeda žiemoti, ir 
žvarbūs vėjai šiandien prirakino 
mus prie namų. Artėja šv. Kalė
dos ir, sprendžiant iš aplinkos, 
pradedama ruoštis tai šventei. 
Sutemos metu žmonių trobos 
žybčioja visokio pobūdžio pa
puošalais. Retkarčiais, kur-ne- 
kur, žmogus užtinki ir prakartė- 
lę. Materializmas aiškiai slopina 
Kalėdų nuotaiką ir prasmę.

Kasdien, vakarop, su skau
dančia širdimi, pasiskaitau Žil
vino B. el-pašto pranešimus iš 
Lietuvos. Mūsų pusėje Atlanto 
žmonės galvas kraipo ir apmau
džiai stebisi sovietizmo palikuo
nių nusikaltimais. Vyksta deba
tai, kodėl ir kaip tie parazitai už
buria valstybės elektoratą fan
tastine svaja, kuri apiplėšia 
žmones ir kraštą. Koks košma
ras, kas per gėda prieš pasaulį...

Atrodo, beveik visose vals
tybėse, kentėjusiose po Mask
vos letena, nusikaltimas tapo 
kasdienine duona. Gruzijoje 
prezidentas Ševernadzė, tas “pe- 
restroikos” bendražygis, taip su
artėjo su mafia, kad tauta sukilo 
ir privertė jį atsistatydinti. Argi 

buvo dar po sovietų padu, ir 
Lietuvos Bažnyčia neturėjo san
tykių nei su Roma, nei su išei
vija. Šv. Sostas buvo paskyręs 
vyskupus vadovauti užsienio 
sielovadai įvairiems kraštams, 
kurie neturėjo santykių su vys
kupų konferencijomis. Atgavus 
laisvę, kai jau gyvuoja vietinės 
bažnyčios, jos gali susisiekti su 
užsieniu, jų yra atsakomybė rū
pintis savo tautiečiais užsienyje. 
Dabar nebus skyrimų vyskupų 
iš Šv. Sosto, bus visur vyskupų 
konferencijos delegatai. Rūpin
tis tautinėmis mažumomis turi 
pirmiausia vietos vyskupas, jis 
atsakingas už lietuvią slovakų 
lenkų, visokių tautybių sielova
dą. Kiekvienas žmogus turi teisę 
melstis savo kalba. Tad vietiniai 
vyskupai, kartu su Lietuvos 
Bažnyčia sprendžia sielovados 
reikalus, t.y. parūpina, kad būtų 
lietuvis kunigas, kur reikia. Kur 
nėra lietuviškų parapijų, bus ku
riamos misijos. Bus siunčiami 
tinkamai paruošti, mokantys to 
krašto kalbą, misionieriškos 
dvasios kunigai, vietinių vysku
pų paskiriami į kurią nors para
piją, kur bus vikaru, bet laikys 
Mišias ir lietuviškai. Naujasis 
delegatas ir lankymais ir infor
maciniais ryšiais glaudžiai 
bendradarbiaus su vyskupų kon
ferencija sprendžiant 
prašymus ir užsienio 
sielovados rūpesčius.

- Jūsų žodis 
lietuviams...

— Esu nustebęs ir susižavė
jęs, kaip gražiai lietuviai yra su
sitvarkę religine prasme, kaip 
viską įstengė išlaikyti. Esame 

įvairius 
lietuvių

užsienio

dėkingi už moralinę ir dvasinę

Lietuvoje nesiklosto panašus 
scenarijus? Juk R. Paksas kalti
namas santykiavimu su nusikal
tėliais.

Ar tai šantažas, ar tikrovė? 
Logiškai svarstant galima prieiti 
keletą išvadų, iš kurių sekančios 
itin būdingos šiandieninės Lie
tuvos egzistencijoje.

a) Kaltinimai ištikrųjų yra 
pagrįsti.

b) Valdančioji kairiųjų dau
guma parengė šią šiurpią situa
ciją, siekdama nušalinti prezi
dentą ir perimti jo pareigybę. 
Visa tai vykdoma siekiant užtik
rinti ilgametę kairiųjų valdžią 
ateityje.

c) Kaip du pešasi, trečias 
laimi. Neatmestina naujos kai
rios politinės krypties partijos 
režisūra. Sukeltas ginčas tarp 
prezidento ir valdančiųjų pasi
tarnaus naujakurei partijai atei
nančių metų seimo rinkimuose.

Praeitis pilna įrodymą, kad 
neįmanoma ir neleistina tikėtis 
demokratėjimo iš valstybės va
dovų, kurie remiasi socializmo 
dėsniais. Tokia vadovybė nuve
da kraštą į politinį, ekonominį ir 
moralinį bankrotą. Tuo keliu nu
ėjo Sovietų Sąjunga.

Norėdami išvengti tos be
dugnės, žmonės Lietuvoje turi 
pasikliauti sąžiningais patriotais 
prie valstybės vairo. Išsijojus 
dabarties politinę sanklodą, to
kio demokratinio ryžto matyti 
tik dešiniųjų politikų gretose.

Gyvybiška atsiminti, kad de
šiniaisiais save vadina nemažas 
skaičius politinių partijų, tikrosios 
demokratijos nuostatais vadovau
jasi vien Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai).

Tikrieji demokratai grindžia 
savo nuostatas senovės Graiki
jos filosofijos idėjomis. Tos 
ideologijos pirmūnai, - Plato
nas, Sokratas, Aristotelis ir kt., 
ugdė ir plėtojo tą sistemą.

Demokratija, kaipo tokia, 
turi ir silpnybių, tačiau neginčy
tinai ji tebėra tobuliausias val
dymo įrankis iš visų kitų žmo
giškų kūrinių toje srityje.

Daug netinkamų valdymo 
būdų žlugo, o demokratija tebe
klesti, nes žmonės ja džiaugiasi 
ir didžiuojasi, nesiruošia jėga 
nuversti kitokios politinės sant
varkos naudai.

Taigi mes visi turime ben
drai dirbti Lietuvos labui, nepai
sant nuokrypų į šunkelius. Ne
sutinku su “kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi” pažiūra, kuri propa
guoja pasyvumą. Net ir sunkiose 
aplinkybėse dirbkime, rankų ne- 
nuleiskime, klaidas taisykime.

Gausūs linkėjimai, Algimantas 

paramą, kurią gauna parapijos ir 
vyskupai. Linkėčiau, kad išlai- 
kytumėt tą dvasią. Nesistebėki
te, kad Lietuvoje yra kitokios 
nuotaikos, nepykite dėl to - gy
venimas juos nuvedė kitais ke
liais. Dabar linkiu, kad Jūsų vai
kai turėtų progos važiuoti į Lie
tuvą- tai bus gyvas ryšys su Tė
vyne. Svarbu, kad jaunimui Lie
tuva būtų konkretus kraštas. 
Lietuva, kurią mūsų tėvai pri
simena, buvo idealistiška. Turi
me stengtis atkurti tą idealizmą.

- Dėkojame už pokalbį ir 
linkime sėkmingai darbuotis at
kuriant lietuviškąjį idealizmą.

“TŽ” redakcija

JERONIMAS ŠALČIŪNAS
Nors pastarosiomis savaitė

mis netrūksta debesų, tačiau tą 
penktadienį (XI.21) Marijampo
lėje dvasinė giedra net iš ato
kiausių kampelių atlydėjo būrius 
garbių svečių, žilagalvių ir jau
nimo atstovų į renginius, skirtus 
Tauro apygardos partizanų ko
voms atminti ir Lietuvos karių 
dienai paminėti.

Šv. Mišias už Tauro apy
gardos žuvusius partizanus aukojo 
Vilkaviškio vyskupas R. Norvilą 
su partizanų kapelionu monsinjoru 
Alf. Svarinsku. Ekscelencija 
nuoširdžiai pasveikino šventovę 
sausakimšai užpildžiusius žmones 
ir kvietė melstis bei aukoti šv. 
Komuniją už kovose žuvusių 
tikėjimo sesių ir brolių vėles. 
Ganytojas įsimintiname pamoksle 
atskleidė partizanų, jų ryšininkų, 
rėmėjų nuopelnus - daugelis 
paaukojo gyvybę už tautos ateitį.

Gyvi išlikę rezistencijos ko
vų dalyviai, patriotai, prijau
čiantieji perpildė ne tik Mari
jampolės administracijos salę, 
bet ir koridorių. Lietuvos himną 
pakiliai sugiedojo “Suvalkijos” 
choras, vadovaujamas V. Junevi
čienės. Po prasmingo montažo, 
visiems atsistojus, jaunuoliai išne
šė vainikus į Ramybės lauką.

Tylos minutė mintimi jungė 
su tais, kurie išėjo amžinybėn už 
Tėvynės laisvę. Istorikas J. Gus
taitis pranešimu Partizaninė ko
va Tauro apygardoje ir jos įmži- 
nimas nušvietė kovotojų besąly
gišką pasiaukojimą, pergales, 
nesėkmes, nuostolius. Atmintin 
strigo svarbiausieji Šilavoto, 
Daukšiagirės, Žuvinto palių, 
Kalniškės mūšiai prieš žymiai 
gausesnes NKVD baudėjų pa
jėgas. Išdavystės, žūtys lėmė apy
gardos vadų kaitą. Vadovaujant 
pirmajam iš jų L. Tauniui, pri
imtas statutas, kuriame įrašyta: 
“Tauro partizanų tikslas yra 
atkovoti pilną Lietuvos nepriklau
somybę”. Po nepilnus du mė
nesius vadovavusio Z. Drungos 
žūties 1946.V1I.4 vadovavimą 
perėmė sumanus A. Baltūsis - 
Žvejys. Įvedama uniforma. Kazlų 
Rūdos miškuose įsteigiama 
puskarininkių mokykla. Griežtai 
baudžiami drausmės pažeidėjai. 
Pavyksta susirišti su kitomis 
apygardomis ir užsieniu.

Žuvusiesiems apygardoje pa
statyti 62 paminklai, tarp kurių 
J. Lukšai-Skirmąntui Veiveriuo
se, A. Baltūsiui-Žvejui Vilkaviš
kio raj. Gulbiniškių kaime. At
mintinas vietas ženklina kryžiai, 
lentelės, memorialai Marijam
polėje, Birštone.

Turiningas buvusios partiza
nų ryšininkės, muziejaus įstei
gėjos ir ilgametės vedėjos A. 
Vilutienės pranešimas Tauro 
apygardos partizanų ir tremties 
muziejaus veiklos 10-metis. Pir
moji paroda įsteigta visuomeni
niais pagrindais. Įveikus patalpų 
krizę, nuo 1998 m. muziejus iš 
savivaldybės gavo sales pasto
vaus pastato II aukšte. Lėšomis 
daugiausia rėmė Marijampolės 
įmonės, JAV gyvenantis lietuvis

Prie paminklo stovėjo garbės sargyba
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J. Kojelis, supratingi lankytojai. 
Plūdo relikvijos, išsaugotos tar- 
dymuoe, tremtyje Sibiro gula
guose, sodybų slaptavietėse. Su
rengta 11 mokslinių konferen
cijų, išleista lankstinukų, 3 kny
gos. 12-koje albumų ir 14-koje 
aplankų sukaupta dar nenaudota 
medžiaga. Už bene vienintelį to
kios apimties muziejų pranešėjai 
dėkota plojimais, puokštėmis, 
rankos paspaudimu.

Apskrities viršininkas A. 
Mitrulevičius apdovanojo gar
bės raštais dabartinį muziejaus 
vedėją buv. tremtinį J. Sajauską, 
grupę partizanų, ryšininkų ar as
menų, suteikusių steigėjams ma
terialinę paramą. Savo padėkos 
raštus miesto meras V. Brazys 
įteikė 8-niems muziejaus steigė
jams bei rėmėjams.

Vytauto Didžiojo parko pri
eigose žmonių jūrą pasitiko 
skulptoriaus A. Arųbraziūno ir 
architekto A. Lukoševičiaus.su
kurtas paminklas Tauro apygar
dos partizanams. Alytaus įgulos 
iškilus orkestras atvedė darniomis 
gretomis žengiantį kunigaikščio 
Vytenio Marijampolės batalioną. 
Jau nuo ryto gerbėjų dėtas gėles 
papildė vis nauji žiedai.

Nukrinta laikina drobė nuo 
pirmojo Tėvynėje paminklo vie
nos iš 9-nių apygardų partiza
nams. Paminklą šventina vysku
pas R. Norvilą. Suplevena žva
kių liepsnelės. Ilgais plojimais 
palydima Lietuvos Laisvės kovų 
dalyvių sąjungos pirmininko 
dim. kapitono J. Čeponio kalba. 
Svarbi jos detalė: Tauro apygar
dos partizanų statute keltas tiks
las - atkovoti pilną Lietuvos ne
priklausomybę - dar nepasiek
tas. Ne vienu veidu nurieda aša
ra, kai Kauno dramos teatro ak
torius P. Venclovas išraiškingai 
taria susirinkusiųjų kartojamus 
širdgėla įsunkusius žodžius pil
nos maldos, kurią partizanai kal
bėdavo prieš kiekvieną mūšį: 
“Dieve, kurs leidai tautas ir įdie
gei joms laisvės troškimą, grą
žink, prašome, ir mūsų Tėvynei 
Lietuvai laisvės dienas...”

Atvykusių seimo narių vardu 
LPKTS pirmininkas P. Jakučionis 
pasidžiaugia gausiai susirinkusių
jų pagarba kritusiems kovoto
jams, jų priesakų tęsėjams. Pa
dėkojęs už pirmojo tokio pras
mingo paminklo sukūrimą ap
skrities centre, gerbiamas svečias 
išreiškia troškimą, kad panašiai 
pasielgtų ir kitų apskričių miestai. 
Apdovanojami svarbiausi pa
minklo kūrėjai. Jautrų žodį taria 
LPKTS Marijampolės skyriaus pir
mininkas partizanas V. Raibikis.

Aidi trys automatų salvės. 
Vėjelis neš Maironio žodžiais 
skambančią Lietuva brangi. Ki
toje gatvės pusėje pasitiks Mu
ziejus, kur atnaujinta paroda. 
Užsimegs pažintys. Stendų nuo
traukose daugelis regės save, 
jaunystės draugus, krauju šlaks
tytus takus...

Šventė tęsis prie bendrų sta
lų viešojoje P. Kriaučiūno bib
liotekoje ir Jaunimo centre.



MINI ATI UROS
REDA KISELYTĖ
Moterys ir klumpės

Ant stalo medinė klumpė, 
papuošta lietuviško gintaro ake
le. Tai šeimos relikvija. Ilga ir 
paini klumpės gyvenimo istori
ja. Retkarčiais jos šeimininkė 
nušluosto ant suskeldėjusio pa
viršiaus susikaupusias dulkes. 
Klumpė jai primena praūžusią 
jaunystę, smagias gegužinių 
naktis... Deja, liko tik sugrubę 
pirštai ir sniegu išdabinti plau
kai, o pro medinės klumpės akis 
praplaukė daugelio čia gimusių 
likimai. Moteris ir iš medžio ga
balo išdrožta medinė klumpė... 
Jau ir klumpė gerokai suskilusi. 
Laikas nestovi vietoje. Pražyla 
moterys, suskeldėja medinės 
klumpės.

Ji buvo turtinga
Senoje liepos drevėje gyve

no voverė. Žiaurus perkūnas 
trenkė į medį. Skilo liepos ka
mienas, pabiro gėrybės, paklai
kę akių žiburėliai blaškėsi ne
rasdami vietos. Baikštuolei vo
verei atrodė, kad pasaulyje eg
zistavo tik ji ir jos nelaimė. Po 
milžiniško trenksmo buvo tylu. 
Ji viską prarado. Plakė jautri šir
dis, žvilgėjo rudas kailis. Ji bu
vo turtinga...

Dvi kartos
Ant pjesdestalo atėjo kita 

karta. Jų akys žibėjo, visos in
formacijos priemonės tik ir skel
bė apie jų pasiekimus. Anoji li
ko tik pasyvi stebėtoja. Toks jau 
gyvenimas... Kartais labai gera 
džiaugtis kitų pasiekimais, per
galėmis, o kartais - žodžiai 
springsta gerklėje...

Sudėtingas gyvenimo vieš
kelis. Įsijautus į jį, norisi bėgti, 
bėgti... Dažnai sureikšminame 
save. Deja, keičiasi laikas, ant 
pjedestalo ropščiasi kita karta.

Dainius
Jis ėjo dulkinais batais, šal

tis gėlė kojas, rankas. Prie silp
nos šviesos rašė laiškus, dieno
raštį. Jo bendraamžiams likimas 
atseikėjo skalsesnį duonos kąs
nį, jis to neturėjo.

Jo portretą nutapė dailinin
kas: vėjo suveltais plaukais, ilga 
sermėga kaip poetą Antaną Straz
dą. Šiandien paveikslas galerijoje. 
Prie jo stabteli jaunoji ir žils
telėjusi karta. Prie to paties dai
niaus, dulkinais batais, ilga ser
mėga, vėjo suveltais plaukais.

Nakties klajoklis
Kai lyja, vėjas drasko me

džių lapus, naktį bastosi amži
nas klajoklis. Tai tu. Sakysi, eini 
tiesiais keliais? Galbūt...

Takais takeliais klampoji 
per purų sniegą ir nori išlikti tie
sus. Tave kaltina, įžeidžia. Tiesa 
nelengvai suranda šiltą ir jaukų 
prieglobstį. Kaip ir tu - amžinos 
nakties klajoklis.

Laiškas Laimei
Sūrus vanduo plauna mano 

veidą. Saulėje blizga nusėdę 
kristalai. Akimis ganau debesis 
ir nusprendžiu parašyti laišką 
Laimei. Nieko jos neprašysiu. 
Mano tikslai gražūs. Pagal eti
ketą, manau reikia padėkoti Lai
mei, kad aplankė, vizitas buvo 
įdomus. Su pagarba....

O jeigu nelaimė? Ji niekada 
neužmiršta žmogaus adreso, o 
laiką žino tik ji viena. Viskas 
laikina. Aš vis dėlto parašiau 
laišką Laimei...

0
o

ristaus gimimo šventė

tejungia mus visus, skleisdama 
taiką ir ramybę mūsų širdyse.

Hamiltono lietuvių tautinių šokių ansamblis “GYVATARAS

proga sveikiname visus šokėjus, 
mokytojus, rėmėjus ir kitus 
meninius lietuvių vienetus bei 
visus lietuvius plačiame pasaulyje.

8v. ^Kalėdų ir 
O'įaujų 2004 metų

Debesys
Basa piemenaitė tabaluoja 

kojomis, šmaikščiu botogėliu 
gainioja debesis. Ją vilioja beri
bės erdvės, neatrasti toliai. Di
delius gyvenimo siekius keičia 
dar didesni; pasiekus begalinį 
aukštį, sunku kojomis pasiekti 
žemę. Iš gyvenimo imama vis
kas su kaupu ir pagaliau, kaip 
toje pasakoje, lieka sukrypusi 
trobelė ir suskeldėjusi gelda. Ir 
vėl šmaikščiu botogėliu basa 
piemenaitė gainioja debesis...

Šauksmas
Prisiminimuose vaikystės 

laiptai. Suklupdavai ir vėl pakil
davai. Ištisas dienas aukštyn, že
myn... Už vaikystės laiptų Tavęs 
laukė kitas pasaulis. Gyvenimas 
išmokė lipti aukštesniais ir sli- 
desniais laiptais. Ištvėrei. Dabar 
jau laiptelių mažiau, o metų 
daugėja ir daugėja... Tavo gyve
nime gražus žydėjimas, o vai
kystės laiptai visai sukrypo.

Plukdo vandenį Neretėlė. 
Nerimstanti širdis veržiasi prie 
savo šaknų, prie savo vaikystės 
laiptų. Čia vardai tie patyš, tik 
veidai kitokie... Vėl sugrįžti į 
gimtinę. Gali įvykti taip, kad ne
besurasi savo vaikystės laiptų, 
bet ir atminties. Tau jų niekas 
neišbrauks. Girdi? Tavyje balsas 
šaukia į vaikystę, o kažkada 
kvietė į beribius tolius. Sugrįžta
me, iš kur atėjome...

Stabtelėjimas ties parodomis
Rokiškio “Romuvos” gim

nazijos bibliotekoje didelis dė
mesys skiriamas literatūros pa
rodų organizavimui. Bibliotekos 
darbuotojos temas parenka, kad 
sudomintų informacijos vartoto
ją, nauja informacija papildytų 
ugdymo procesą.

Gražia tradicija tapo rengti 
literatūros parodų ciklus. Gim
nazijos bendruomenė susipažino 
su fotografijų paroda Rudens žy
dėjimas, o ciklo tęsinys Žydė
jimas, skaitytojus supažindino 
su dailininkų: Stasio Krasausko, 
Antano Kučo, Rimto Kalpoko ir 
kitų menininkų darbais.

Gimnazistai abiturientai, be
sirengdami Tarptautinei moky
tojų dienai, išminties sėmėsi iš 
literatūros parodos Žodis moky
tojui.

Gimnazijos bibliotekos pri
mena įžymių kraštiečių garbin
gas gyvenimo sukaktis. Prie lite
ratūros parodos Gyvenimo ir 
teatro verpetuose, skirtos artis
tei “Vaidilos” teatro aktorei, res
publikinės premijos laureatei, 
Rokiškio krašto garbės pilietei 
Vaivai Mainelytei (55-ių metų 
sukakčiai), stabtelėjo ne vienas 
bibliotekos lankytojas.

Tai ir yra svarbiausia...

“Ryto” vid. mokyklos ketvirtklasiai po painokos “Jūrinių kriauklių pa
saulyje”

Petras Rutkauskas prie jūrinės kolekcijos, rūdiniai iš Indijos van
denyno, Karibų jūros, kai kurie moliuskai yra šiandien įrašyti į rau
donųjų knygų

Juros turtų paroda
JERONIMAS ŠALČ1ŪNAS

Šeštajame kilometre už 
Raudondvario, kur Nevėžis bai
gia kelionę, Nemuno šlaite glau
džiasi Netonys. Čia gyvena ir 
gražią sodybą prižiūri užtarnau
to poilsio sulaukęs vietinės mo
kyklos pedagogas, gėlininkas 
Petras Rutkauskas su savo žmo
na - lietuvių kalbos mokytoja. 
Dar studijų metais jam pasitaikė 
proga dalyvauti ekspedicijose 
(įskaitant Karibų jūrą). Tuomet 
ir pajuto pomėgį rinkti kriauk
les. Kai kurias gavo dovanų, ki
tas išsikasdavo ar pirkdavo net 
ekskursijose svetur, dalį iškėlė, 
su akvalangu nardydamas iki 40 
m gylyje. Ilgainiui subrendo no
ras rengti atitinkamas parodas 
daugiausia Kauno švietimo 
įstaigose.

Šįsyk apie 200 įvairiausių 
formų bei spalvų rodinių pa
siekė Marijampolės “Ryto” 
(buv. VII) vidurinę mokyklą. Su 
kokiu kruopštumu ir išmanymu 
gal 30-ąjį kartą rinkinio savi
ninkas dėlios metų metais kaup
tą lobį. Reikės paskirti ištisą 
dieną, kad iš dėžių viskas pa
tektų į priklausančias vietas ant

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras 
vadovai ir tėvų komitetas

visus lietuvius plačiame 
pasaulyje su

ŠV. KALĖDOMIS ir
NA U JAISIAIS METAIS!

Aktų salėje surikiuotų staliukų. 
Teks dėlioti užrašyti ir lotyniš
kus pavadinimus.

Pagaliau lapkričio 18-ąją 
pagal vadovybės sudarytą grafi
ką prasideda pamokos sujung
toms lygiagretėms klasėms. Įei
na susikaupę mokiniai, lydimi 
mokytojų, kreipia žvilgsnius į 
niekada nematytas gėrybes, sly
pėjusias vandenyse. Su kokia 
įtaiga ponas Petras aiškins apie 
koralus, perlamutrą, moliuskų 
gyvenimą. Su kokia meile ims 
būdingiausius grupių pavyz
džius, pradedant pirmąja pado
vanotajam kriaukle, ir ganėtinai 
iškėlęs nešios iš vieno galo į ki
tą, kad ant priešais eilėms nusi
driekusių suolų susodinti smal
suoliai geriau įsižiūrėtų. Ir, ži
noma, be perstogės pasakos, pa
sakos. Tokių pastangų dėka atsi
skleidė koralų prigimties, mo
liuskų ilgamažiškumo, kriauklių 
susidarymo ar panaudojimo pa
slaptys.

Nepastebimai prabėga 45- 
kios minutės jūrinių kriauklių, 
ežių, žvaigždžių pasaulyje. Jau
nose širdyse lieka neįkainojami 
gamtos turtų atspindžiai. Ne vel
tui pertraukos sąskaita imliausi 
vaikai sukiojasi tarp staliukų, 
tarsi norėdami atsidėkoti ir kuo 
ilgiau nepamiršti tai, kas miela, 
žavu.

Po pietų bus atvesti katali
kiškos mokyklos “Želmenėliai” 
pradinukai. Vakare įspūdingus 
vaizdus rodys Marijampolės te
levizija, įterpdama laimingų da
lyvių pasisakymus.

Užsiėmimai minėtoje salėje 
tęsėsi ir sekančią dieną. Jie ne
trukus persikels į miesto 5-ąją 
vidurinę mokyklą ar dar kur. Pa
stangos visur padės ugdyti gro
ži gėrį.
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© LAISVOJE TLVYlUEJL
LIETUVOJE PIGIAUSIA
Latvijoje atlikto tyrinėjimo re

zultatai rodo, kad yra ryškių skirtu
mų kainose Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, rašo The Baltic Times 
(2003.XI-27). Cukrus Estijoje yra 
du kartus pigesnis negu Latvijoje ir 
Lietuvoje, tačiau kiauliena, duona, 
bulvės ir vodka Estijoje yra bran
gesnė negu kitose Baltijos valstybė
se. Kiauliena - pigiausia Lietuvoje 
(2.37 eurai už kg., Estijoje - 3.15 
eurų, Latvijoje - 2.63 eurų). Viš
tiena Lietuvoje kainuoja 1.64 eurų, 
Latvijoje - 1.95 eurų, Estijoje - 2. 
39 eurų. Vis dėlto pieno produktai 
Lietuvoje brangesni - sviesto kilo
gramas kainuoja 3.3 eurų, Estijoje 
2.79 eurų, Latvijoje 2.62 eurų; pie
no litras Lietuvoje - 0.46 euro, Lat
vijoje 0.37 euro, Estijoje - 0.36. 
Kiaušiniai pigesni Lietuvoje (0.78 
euro už 10) negu Latvijoje ir Estijo
je (0.9 euro abiejuose kraštuose).

PIRMOJI LEZ ĮMONĖ
Klaipėdos laisvojoje ekonomi

nėje zonoje (LEZ) per penkis mė
nesius planuojama pastatyti naują 
plastiko gaminių gamyklą. Tai 33 
mln. litų vertės projektas ir pirma 
lietuviško kapitalo investicija toje 
zonoje. Įmonės gaminiai bus tiekia
mi Vakarų rinkoms, skelbia ELTA/ 
LGTIC. Numatyta statybos darbus 
užbaigti 2004 m. balandį, gamyklo
je įdarbinti 35 tarnautojus. Šalia 
Klaipėdos esanti 205 hektarų ploto 
LEZ buvo oficialiai atidaryta 2002 
m. rugsėjo pradžioje. Ji vienintelė 
Lietuvoje veikianti laisvoji ekono
minė zona iš trijų planuotų įsteigti. 
Joje veikia Vokietijos ir Japonijos 
bendrovės “Siemens-Yazaki’,’ antri
nė bendrovė “ŠY Wiring Technolo
gies” ir Danijos bendrovė “A. Es- 
person A/S”, 2003 m. pavasarį bai
gusi statyti naują žuvies perdirbimo 
gamyklą.

SMUNKA
LIBERALDEMOKRATAI
Lietuvos ir Didžiosios Britani

jos rinkos ir viešosios nuomonės 
tyrimų firma “Baltijos tyrimai” lap
kričio pabaigoje atliko apklausą 
apie partijų populiarumą. BNS/ 
LGTIC žiniomis, rezultatai rodo, 
jog prezidento Rolando Pakso 
įsteigtą Liberalų demokratų partiją 
palaiko per pusę mažiau gyventojų, 
negu spalio mėnesį. Ji net nepatek
tų į seimą su reikalingais 5%, nes 
už ją pasisakė tik 4.3% apklaustųjų. 
Jeigu šiuo metu vyktų rinkimai į 
seimą, daugiausia balsų gautų Libe
ralų ir centro sąjunga (14%). Smu
ko Lietuvos socialdemokratų parti
jos populiarumas - juos palaikė tik 
13.9% tyrimo dalyvių. Taip pat nu
kentėjo ir valdančioji - Naujoji są
junga (socialliberalai), už kurią bal
suotų tik 6.2% apklaustųjų. Krikš
čionius demokratus palaikė tik 2. 
9%. Į tyrimą nebuvo įtraukta Vikto
ro Uspaskicho įsteigta Darbo par
tija, tuo laiku dar buvusi neįregist
ruota.

ĮGYVENDINO PHARE 
PROJEKTĄ

ELTOS/LGTIC žiniomis, Vi
daus reikalų ministerija baigė įgy
vendinti PHARE Dvynių projektą 
dėl migracijos ir prieglobsčio val
dymo sistemos sukūrimo. Šešių da
lių projekto atlikime bendradarbia
vo Lietuvos ir Austrijos specialis
tai. Pagal Austrijos parengtus siūly
mus dėl administracinės ir teismų 
praktikos užsieniečių teisinės padė
ties buvo organizuojami mokymai 
administracijų institucijų ir teismų 
atstovams. Surengti mokomieji vi
zitai į Austriją bei šeši seminarai 
migracijos ir prieglobsčio klausi
mais. Po to parengtas įstatymo “Dėl

TORONTO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

SVEIKINA 
su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS 

visus šokėjus, mokytojus, meninius lietuvių vienetus,

“Atžalyno” tautinių šokių grupės atstovai, atlikę programą Vėlinių 
susikaupime “Atsimink išėjusį” š.m. spalio 26 d.

organizacijas, rėmėjus, plačiąją lietuvių visuomenę 

ir linki visiems ištvermės, jaunatviško 

džiaugsmo bei laimingos ateities.

$ Silvija ir Vincas Piečaičiai 
sveikina visus gimines ir draugus

užsieniečių teisinės padėties” pro
jektas, suderintas su pagrindiniais 
Europos sąjungos teisės dokumen
tais, kurie bus privalomi nuo 2004 
m. gegužės 1 d.

NEBUDRŪS VYRESNIEJI
Policija perspėja vyresnio am

žiaus žmones, kad turi būti budrūs. 
Kaimuose aukų ieško aferistės, pri- 
sistatančios banko tarnautojomis, 
siūlo keisti litus į eurus, liepia žmo
nėms atnešti pinigus “numeriams 
surašyti” ir taip juos apvagia. Tokiu 
būdu visų savo santaupų neteko 75 
m. marijampolietė. Kauno rajono 
gyventoja prarado 6,500 litų, rašo 
Lietuvos rytas.

APDOVANOTA TARNYBA 
KOSOVE

Už gerą tarnybą apdovanoti 8 
Kosovo provincijoje tarnaujantys 
Lietuvos policijos pareigūnai, pa
gerbiant jų ir Lietuvos indėlį į 
tarptautinės bendruomenės pastan
gas įvesti tail^į ir atkurti normalų 
gyvenimą Kosove. Policijos parei
gūnai tarptautinėse civilinėse sau
gumo pajėgose Kospve veikia nuo 
jų įkūrimo 1999 m. Už nepriekaiš
tingą tarnybą tarptautinėje taikos 
įvedimo misijoje Kosove lapkričio 
19 d. apdovanoti 96 Dragūnų bata
liono kariai. Daugiau kaip tris mė
nesius ŠAS (NATO) vadovaujamo
je misijoje tarnaujantys kariai ap
dovanoti ŠAS medaliais už misijas. 
Jie tarnauja Danijos bataliono sudė
tyje esančiame Baltijos eskadrone 
prancūzų kontroliuojamame sekto
riuje, šiaurinėje Kosovo dalyje.

NARKOMANIJA MIESTUOSE
Kauno diena skelbia (2003.XI. 

17), kad policijos departamento ap
skaičiavimais, Lietuvos gyventojai 
per metus narkotikams išleidžia iki 
300 milijonų litų. Švietimo ir 
mokslo ministerijos Pedagogikos 
instituto duomenimis, Lietuvos pa
augliai pagal psichotropinių me
džiagų vartijomą yra antrojoje, o 
pagal piktnaudžiavimą lakiosiomis 
medžiagomis - ketvirtojoje vietoje 
iš 26 Europos valstybių. Daugiau 
kaip 90% narkomanų yra miesto 
gyventojai. Labiausiai narkomanija 
yra paplitusi Visagine. Ten varto
jančiųjų kvaišalus yra penkis kartus 
daugiau negu vidutiniškai Lietuvo
je. Antroje vietoje - Biržai, trečioje 
- Klaipėda, ketvirtoje - Vilnius. 
Tačiau tai didžiausias miestas ir, 
vertinant absoliučiais skaičiais, sos
tinėje narkomanų yra daugiausia. 
Sostinėje padaroma 40% su narko- 
tikaits susijusių nusikaltimų. Kau
nas šiuo požiūriu yra trečias Lietu
voje.

MAITINASI NESVEIKAI
Kauno medicinos universiteto 

(KMU) mokslininkų atliktas tyri
mas rodo, kad dauguma Lietuvos 
gyventojų maitinasi nesveikai, 
skelbia ELTALGTIC. Mokslininkų 
teigimu, 90% Lietuvos gyventojų 
turėtų daugiau vartoti daržovių ir 
vaisių, 40% - daugiau valgyti žuvų 
ir 50% - daugiau duonos, kad jų 
mityba atitiktų tarptautines sveikos 
mitybos rekomendacijas. Tyrime 
2002 m. buvo lyginama aštuonių 
Šiaurės Europos ir Baltijos valsty
bių gyventojų mityba pagal daržo
vių, vaisių, duonos ir žuvų varto
jimą. Nustatyta, kad praėjusiais me
tais Lietuvos, Švedijos, Suomijos 
bei Latvijos gyventojai iš minėtų 
produktų daugiausia vartojo daržo
vių. Lietuvos gyventojai dažniau
siai valgė svogūnus, morkas, agur
kus, pomidorus ir kopūstus. Vaisius 
Lietuvos gyventojai valgė rečiau 
negu Šiaurės valstybių gyventojai, 
bet dažniau negu estai ir latviai. 
Juodą duoną kasdien valgė 61% 
žmonių, o 64% apklaustųjų bent 
kartą per savaitę valgė žuvis. Lietu
vos gyventojai žuvis valgė viduti
niškai 4 kartus per mėnesį. Tyrimo 
ataskaitą galima rasti tinklalapyje 
www.norden.org/pub/velfaerd/livsme 
del/sk/TN2OO3556.asp. RSJ

■l'NįJfe,

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
PETRAS 

VENSKUS
mirė 2003 m. gruodžio 13 d. 
Sudbury, Ont. Extendicare-York 
prieglaudoje. Liko liūdinti žmo
na Marija (Amilevičiūtė), brol
vaikiai. Petro ir Marijos sūnus 
Stasys mirė 1975 m., irgi jau mirę 
yra tėvai Petras ir Konstancija, 
broliai ir seserys Ona, Marija, 
Zigmas, Bronė, Natalina ir Ole- 
sius. Velionis buvo pašarvotas 
Jackson & Barnard laidotuvių 
namuose Sudburyjc, gedulinės 
Mišios aukotos Christ the King 
šventovėje gruodžio 16 d. Jis pa
laidotas Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje gruodžio 17 
d. Jo atminimui pagerbti kvie
čiama aukoti “Canadian Cancer 
Society”.

http://www.norden.org/pub/velfaerd/livsme


fe nstaus
gimimo
švenčių
proga

Nuotr. I. RossPriekis vieno Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastato

NOVELĖKanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

___________ • 'A ■

siunčiame nuoširdžius sveikinimus 
broliam kunigam, seselėm, visiem 
tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje. 
Betliejaus žvaigždė tenušviečia visų 
mūsų ateities kelius ir testiprina mūsų 
tikėjimą bei vilti!
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ffc tegu apšviečia kasdienybės takus, blaško abejonių 
fc ūkanas, rodo kryptį į tikėjimą, viltį ir meilę, kad lietu- 
m. vių tauta atgimtų ant šių pagrindų.

Dalindamiesi šv. KALĖDŲ džiaugsmu, sveikina- 
Y me tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje, linkėdami visiems 

gimusio Kūdikėlio palaimos siekiant visokeriopos 
5 gerovės ir vienybės. Gera pradžia tebūna 2004-tieji.

i

&

£

Ir jei audrai ištikus, 
Verstų stulpą vieną, 
Iš tų, kurie prilaiko 
Mūsų namo sieną, - 
Namas negrius - 
Iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj to stulpo, 
Tą pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit!

(V. Kudirka)

s

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

i

f
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba -
R. Žilinskienė, I. Ross, P. Meiklejohn, prel. E. Putrimas, A. Vaičiūnas,

S. Piečaitienė, R. Kuliavas, E. Punkrienė, A. Morkūnas, 
k Simonavičius, M. Stanevičius, V. Stanevičienė,

Nuotr. K. Baliunaitės

m

KANADOS LIETUVIU MUZIEJAUS-ARCHYVO ir 
BIBLIOTEKOS VALDYBA 

sveikina visus su Šv. ^Kalėdom ir kviečia

ia
L

proga sveikinu gimines, 
draugus ir pažįstamus -

Valentina Balsienė

Medinio velniuko pamokslas
Č. SENKEVIČIUS

Visa širdim ir kietom ran
kom įnikęs į savo skulptūrą, Re
migijus Jovaiša nė nepastebėjo, 
kaip kažkas už lango šmėkšte
lėjo. Va, ir į duris jau bledžiasi.

- Pinigų atnešiau, - pasakė 
slenkstį peržengęs Gabrielius 
Kiburys.

Dirbtuvė kvepėjo sausu me
džiu ir tabaku. Tai tikra landynė, 
prigrūsta visko. O iš tikrųjų Re
migijui tebuvo reikalingas nedi
delis plotelis stalui prie lango, 
kur jis dirbo ir dirbo.

- Na, kaip? Patiko? — atsilie
pė Remigijus per akinius dirstel
damas į bičiulį.

- Nieko nesakė, tik dar šim
tinę pridėjo.

Remigijus prasišiepė lyg ką 
norėdamas sakyti, bet tik palin
gavo galvą, pasitaisė nusmuku
sius akinius ir akis įsmeigė į 
velniuko veidelį, kurį jau baigė 
išdailinėti.

- Taigi tik dirbk, Remi, aš 
viską parduosiu.

Trinktelėjo durys — ir vėl ty
la. Vėl vienas su angelais ir vel
niukais, su įsivaizduojamu 
džiaugsmu, kurį patirs šeima, 
sulaukusi daug pinigų.

Susipažino jis su Gabrieliu
mi tą paskutinę dieną, kai jau 
ruošėsi grįžti į Lietuvą vizos ga
liojimui pasibaigus.

Per trijų mėnesių viešnagę 
Remigijus įsigijo nemažai drau
gų. Visi jie buvo jam įdomūs, 
geri ir malonūs, kai susėsdavo 
kur pakalbėti, pagurkšnoti, 
linksmų istorijų pasipasakoti. 
Bet per tą atsisveikinimo suėji
mą Tautiečių klube atsitiko kaž
kas kito. Štai prieina nedidukas, 
ant pečių nuleistom juodom gar
banom pagyvenęs jaunuolis ir 
stačiai klausia:

- Girdėjau, kad grįžtate?
- Reikia, laikas pasibaigė.
- Jei liktumėte, pasiruošęs 

jums padėti... yra nemažai gali
mybių tokiam kaip jūs, - ir pa
davė kortelę - “Gabrielius Ki
burys, Art Consultant. Telefonas 
(613) 258-3383”.

Toks staigus ir nelauktas pa
siūlymas Remigijų ne tiek nu
džiugino, kiek sukrėtė. Ką dary
ti? Yra galimybių... galbūt?.. 
Kone visą naktį neužmigęs, pa
galiau apsisprendė: rizikuoju, 
lieku, juk ne aš vienas toks...

Gabrielius nemelavo. Grei
tai surado jam mažą butuką, pa
rūpino reikalingiausius darbui 
įrankius ir tinkamos medienos. 
Trečiosios lietuvių išeivijos kar
tos atžala Elizabeth Jogaudis 
butuką išnuomojo už 175 dole
rius mėnesiui, “no more for Li
thuanian”, kaip aiškiai pasakė, 
pademonstruodama savo išliku
sio patriotinio jausmo kertelę.

Taip žymusis skulptorius 
Remigijus Jovaiša, tapęs nelega
liu imigrantu, įniko į savo darbą,

ir dabar jau vos ne visi metai, 
kai kone dieną-naktį darbuojasi, 
diegia į medį šypsenas, ašaras, 
kuria dvasią, kad tie medžio ga
balai būtų gyvi ir tobuli. Ryšius 
su šeima palaiko per Gabrielių, 
tapusį jo globėju, ir tai ne bet 
kokiu - ką tik jis iš dirbtuvės iš
nešdavo, viskas pavirsdavo gry
nų gryniausiais pinigais. Remi
gijui to tik ir reikėjo.

* * *
Palangėje išsitiesė pavargęs 

vakaro šešėlis, atsirėmė į pato
gią kėdę, kurioje drybsojo Re
migijus. Ne tiek ilsėjosi, kiek su 

. savimi kalbėjo. Atsikartojo va
karykštis pokalbis su Gabrieliu
mi. Tada vyrai ginčijosi:

- Kaip sakiau, parodos ren
gėja nori susipažinti...

- Jokių pažinčių, Gabrie
liau... Manęs čia nėra... Aš grįž
tu... Ačiū... Pinigų jau užteks... 
Šeima laukia...

Staiga šešėlyje - dvi figū
ros. Remigijus krūptelėjo, pašo
ko, išraudo... Prieš akis Gabrie
liui ir apvali, pasipuošusi, dai
laus sudėjimo moteris.

- Susipažinkite... ponia Ilo
na Stonefeld, o čia mūsų meni
ninkas.

Po vieno kito mandagumą 
tereiškiančių posakių tuoj pat 
viskas aiškėjo:

- Ponas Jovaiša...
- Kalbate lietuviškai?! - pa

statė akis Remigijus.
- O kaipgi? Lietuvė esu, 

prieš keletą metų čia ištekėjau... 
Ponas Jovaiša, - pakartojo, - tau
tos talentas stebuklus daro. Jūsų 
darbai jau išstatyti mano vyro 
galerijoje. Rengiame parodą. 
Nėra abejonės jos pasisekimu... 
Belieka jus pakviesti ir paprašy
ti, kad sutiktumėte pasirašinėti 
ant, va, šitų leidinukų, - ir pada
vė jam ryškiomis spalvomis žai
žaruojantį spaudinį.

Skulptorius nustėręs žvilg
čiojo tai į nelauktą viešnią, tai į 
Gabrielių ir leidinuką...

-Ačiū... ačiū, ponia... bet 
kad jau pasiruošęs namo... ir už
dirbęs... ir pavargęs...

- Per anskti, per anskti, - įsi
terpė Gabrielius, - negi stovėda
mas prie vartų į platų pasaulį 
apsisukęs grįžtum?..

- Negaliu, negaliu... juk tu 
žinai...

- Vizą sutvarkysiu... pažin
čių užtenka, - tikino ponia Ilona.

“Aha, ji jau viską žino”, - 
Remigijus prikando lūpą...

- Hm... - nutęsė, - galbūt, 
galbūt... jei manote, kad taip rei
kia... sutinku...

* * *
- Kur autorius?! Kur auto

rius?! - galerijoje lakstė Ilona 
nuo vieno prie kito, nuo telefo
no prie Gabrieliaus, kuris tik 
gūžčiojo pečiais, sumišęs, 
turn kaltu pasijutęs...

Paroda įvyko be autoriaus, 
be autografų, be organizuotos 
pompos, kurios, atrodė, taip gei
dė ponia Ilona. Turtingesni lan
kytojai nusipirko Remigijaus 
darbų. Kainos buvo aukštokos, 
nes “autorius iš užsienio, garsus 
ir gerbiamas Europoje”, - taip 
išdrožė parodą atidariusi Ilona.

Po sėkmės, puikių vaišių ir 
visų džiaugsmų liko klausimas, 
kur Remigijus? Kad jis būtų su
laužęs pažadą, Gabrielius neti
kėjo. Bet kur gi jis galėjo 
dingti?

Nebelaukęs galerijos užda
rymo, Gabrielius nuskubėjęs pa
sibeldė į Remigijaus buto duris. 
Laiptais nusileido šeimininkė.

- Išvežė... prireikė greitosios 
pagalbos... paskui skambino iš 
ligoninės... Mirė... Tiek ir tepa
sakė... Vargšelis, - atsiduso mo
teris.

Gabrielius suakmenėjo. 
Vienintelis garsas - stiprus šir
dies plakimas; vienintelis jude
sys - akių mirksėjimas...

“Va tau, kad nori. Matai, 
kas atsitiko, nereikėjo prasidėti, 
vis tų pinigų norėjai, ar ne?.. - 
kuždėjo jam ausin prieangyje 
pakabintas velniukas, kurį Re
migijus buvo padovanojęs savo 
gerajai šeimininkei. - Koks tau 
dabar bus malonumas paskam
binti šeimai ir pranešti kas atsi
tiko.

- Tylėk, vos neriktelėjo pri
blokštas vyras, bet velniukas 
dėstė toliau:

- O išslapstytus pinigus kas 
suras, o ar jų užteks laidotu
vėms, palaikų perskraidinimui į 
Lietuvą, kur tau... teks gal ir sa
vų pridėti, būk, vyruti, pasiruo
šęs... Ir kaip tu laidosi žmogų, 
kurio čia nebuvo? Prisikabins 
valdžia, kad nelegalų imigrantą 
globojai, ir bus tau...

Rodėsi, kad dailiai išdrožtos 
velniuko lūpos juda, beria ant 
širdies žodžius, sunkius kaip ak
menys.

Gabrielius velka kojas, pri
slėgtas slenka namo. Po kojomis 
čeža perdžiūvę lapkričio lapai. 
Erzina jį kiekvienas garsas, už
liejantis gilius atodūsius: “Kodėl 
taip atsitiko ir kodėl man?” Ūž
teli vėsokas dvelksmas, sakyte 
sako: tik laikas viską nutrins, tik 
laikas...

Netrukus Lietuvos spaudoje 
pasirodė žinutė: “Lapkričio 4 d. 
staiga mirė užsienyje neilgai gy
venęs ir ten kūręs žymusis 
skulptorius laureatas Remigijus 
Jovaiša, nebesulaukęs 55-tojo 
gimtadienio. Palaikai sudeginti, 
ir pelenai neseniai pasiekė šei
mą, kuriai, reiškiame gilią užuo
jautą”.

Kas ir kiek surado Remigi
jaus dirbtuvėje išslapstytų pini
gų, niekam ligi šiolei nepavyko 
sužinoti. Net ir medinis velniu
kas tylėjo...
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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 
EMBASSY OFTHE REPUBLIC OF LITHUANIA IN CANADA

Mieli tautiečiai,
Palydėdami dar vienus praeinančius metus, su džiaugsmu 
pasitikime Šv. Kalėdas ir su viltimi žvelkime į ateinančius 
Naujuosius metus, nuoširdžiai tikėdami kasdieninio mūsų 
bendro darbo prasme ir sėkme.
Tegul ateinantys 2004-ji Jums, Jūsų šeimoms ir Jūsų arti
miesiems būna dosnūs laimingų akimirkų. Tegul Naujai
siais metais nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. 
Tebus tai vilčių ir lūkesčių išsipildymo metai.
Nuoširdžiai sveikinu visus Šv. Kalėdų ir ateinančiųjų 
Naujųjų metų proga.
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Sigutė Jakštonytė,
Lietuvos respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji 

ambasadorė Kanadoje
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L. R. generalinis konsulatas Kanadoje

&
Gražina ir aš nuoširdžiai sveikiname mielus 

Kanados lietuvius.
Didžiuodamiesi, kad Lietuva jau treti metai pir
mauja visoje Europoje ekonomijos augime, ženg
dami į 2004 metus, su ryžtu visokeriopais darbais 
padėkime Tėvynei siekti valstybinio gyvenimo, 
paremto teisingumu, atvirumu ir vienas kitam 
pagarba.

Haris Lapas,

Viš

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

^Kalėdų
švenčių ir viltingų

2004 metų -

$

e

tKLB Toronto apylinkės valdyba

proga

8v, Kalėdų ir 
Daujų metų

sveikinam visus 
tautiečius ir geros 
valios žmones —

KLB Montrealio apylinkės valdyba

T Linksmų Kalėdų švenčių ir 
'I* sėkmės Naujaisiais metais

■C visiems giminėms ir pažįstamiems
Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų 

jt trikampyje ir Lietuvoje - 
>. Vytautas ir Irena Pečiuliai %
S Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

* .zjv'St.B's.' _• ‘R 1 f

geradarius ir rėmėjus su
šv. KALĖDOMIS ir linkime 

sėkmingų 2004 metų.
Jūs atjautėte kentėjusius kalėjimuose ir tremtyje. 

Jūsų pagalba lengvina jų skurdą ir dabar.

alėdų
ir laimingų

aujųjų metų
linkime’ mūsų choro rėmėjams,

'ą draugams ir visiems lietuviams T

išblaškytiems plačiame

pasaulyje -

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS

Linksmų šv.
TREMTINIŲ GRĮŽIMO
FONDO vardu sveikiname visus

Nuoširdžiai dėkinga -
Kanados lietuvių katalikių moterų draugija
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“Nauji veidai - nauji sumanymai”
Konferencija lietuvių jaunimo ir naujai 

atvykusių reikalu
2003 m. spalio 24-26 d.d., 

JAV LB Krašto valdyba surengė 
jaunimo darbo konferenciją 
Nauji veidai - naujos mintys 
gražiame Konektikuto kampely
je seselių vienuolyne Putliame. 
Si konferencija, tai tęsinys kon
ferencijos Tikėkime savo ateiti
mi, prieš metus įvykusios Dai
navos stovyklavietėje. Į šią kon
ferenciją buvo kviečiami visi, 
kas neabejingi lietuviškai veik
lai. Lietuvių Bendruomenė yra 
rimtai susirūpinusi savo nauja 
pamaina. Tad šiame sąskrydyje 
kalbėtojais buvo pakviesti žmo
nės, turintys įvairių minčių. Da
lyvavo 30 žmonių iš Bostono, 
Filadelfijos, Konektikuto, Niu
jorko, Ročesterio ir kitų apylin
kių. Sąskrydį pradėjo Dauman
tas Matulis — Filadelfijos apylin
kės valdybos pirmininkas. Svei
kinimo žodį tarė vienuolyno vy
resnioji seselė Paulė. Buvo per
skaitytas JAV LB Krašto valdy
bos pirmininko Algimanto Ge- 
čio sveikinimas.

Vienas iš svečių ir kalbėtojų 
buvo Lietuvos gen. konsulas 
Niujorke - Mindaugas Butkus. 
Savo pranešime Lietuva ant ES 
ir NATO slenksčio jis apibūdino 
Lietuvos pasiekimus ir tolimes
nius uždavinius, pateikė įdomių 
diplomatinių faktų. Sveikinimo 
žodį tarė Konektikuto LB apy
gardos valdybos pirm. Vytautas 
Alksninis.

Po pietų D. Matulis supa
žindino susirinkusius su Filadel
fijos jaunimo sąjungos veikla, 
savo pasakojimą papildė nuo
traukomis iš jos veiklos. JAV 
LB Krašto valdybos visuomeni
nių reikalų tarybos pirm. prof. 
Elona Vaišnienė iš New Haven 
kalbėjo apie visuomeninio kapi
talo sumažėjimą, jo augimo ga
limybes.

Šeštadienį, konferencijoje 
kalbėjo JAV LB XVII tarybos 
narė dr. Dalia Giedrimienė. Do
natas Galentas papasakojo apie 
tinklalapius rytiniame pakrašty
je, Edvinas Giedrimas - apie sa
vo sukurtą tinklalapį (www.li- 
thuanet.com), šių eilučių autorė 
- apie JAV LB tarybos XVII se
siją Omahoje.

Prieš vakarienę atvyko folk
lorinis dainų ansamblis iš Bos

tono “Dolija”. Koncerto paklau
syti pakvietėme ir Putnamo gy
ventojus bei tą savaitgalį sto
vyklavusius jaunuosius skautus.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurj 

Jis mums duoda“

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

Klausytojų prigužėjo pilna salė. 
Grupės vadovė Egida Matulio
nienė trumpai apibūdino dainas, 
kurias “Dolija” dainuoja, kokius 
autentiškus tautinius drabužius 
dėvi dainininkai.

Po vakarienės konferencijos 
dalyviai autobusu keliavo į Ko
nektikuto sostinę Hartfordą. Ten 
jų laukė antra muzikinės progra
mos dalis. Švč. Trejybės švento
vės salėje buvo susirinkusi ne
maža grupė žmonių švęsti 
“Halloveen”. Konferencijos da
lyviams savo programą — lietu
vių liaudies šokius parodė grupė 
“Vėtra” iš New Haven, vado
vaujama Nancy Pavasauskas. 
Vakaro metu atvykusieji galėjo 
pabendrauti su Konektikuto jau
nimu, Hartfordo apylinkės val
dybos pirm. Danute Grajauskie
ne ir kitais. Diskoteką suruošė 
Tomas Nenortas. Visi smagiai 
pasilinksminę grįžo į Putnamą.

Ryte dalyvavome Mišiose, 
kurias atnašavo vienuolyno ka
pelionas kun. Vytautas Gedvai- 
nis. Rytinėje dalyje pasisakė 
Laurynas Micevičius — Konekti
kuto sporto klubo prezidentas. 
Apie Bostono apylinkės lietuvių 
veiklą kalbėjo Aidas Kupčins
kas, o Birutė Litvinienė iš Ro
česterio apie savo apylinkę. Su
sirinkusieji iškėlė keletą klausi
mų, kurie svarbūs naujai atvy- 
kusiems. Pirmasis, pats svar
biausias, legalaus darbo klausi
mas. Buvo svarstoma, kaip JAV 
LB gali prisidėti prie naujųjų le
galizavimo.

Antras svarbus uždavinys 
išlaikant lietuvybę tenka litua
nistinėms mokykloms. Labai 
svarbu padėti joms išsilaikyti, 
plėsti jų tinklą apylinkėse. Jau
noji karta turės tęsti lietuviškas 
tradicijas, puoselėti tautos kultū
rą, o tai pasiekti galima tik skie
pijant tą jausmą iš pat mažens. 
Šiuo klausimu konferencijoje 
kalbėjo viešnia iš Filadelfijos - 
mokytoja Violeta Razgaitienė.

Susirinkusieji turėjo progą 
aplankyti šalia vienuolyno 
įsteigtų Amerikos lietuvių kultū
ros archyvą (ALKA).

Abi dienas vyko ne tik pra
nešimai, bet ir diskusijos. Buvo 
išklausyta įvairių nuomonių. 
Konferencijos dalyviai parašė 
kreipimąsi į JAV LB Krašto val
dybą, priėmė dešimt rezoliucijų.

Padėka priklauso JAV LB 
Krašto valdybos pirm. A. Gečiui 
už finansinę paramą, Romualdui 
Kriaučiūnui už konsultaciją ruo
šiant šį sąskrydį, rėmėjams — 
Lietuvių fondui, Hartfordo ir 
New Haven apylinkėms, Hart
fordo skautams, New Britain 
apylinkės pirm. Juozui Liūdžiui, 
iškepusiam puikų raguolį konfe
rencijos dalyviams, seselei Pau
lei ir jos visam būriui padėjėjų 
už geranorišką paramą ruošiant 
šį sąskrydį.

Sigita Šimkuvienė,
JAV LB Krašto valdybos 

vicepirmininkė naujai atvykusių 
reikalams

DFZMICZ four seasons •w/rInft. realty limited

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@-angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com
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NESKLANDUMAI
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♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Hartfordo lietuvių bendruomenės vakaro programos atlikėjai. Iš k. J. Petkaitis, D. Grajauskienė, Alf.
Zdanys, R. Nenortienė, Vyt. Zdanys Nuotr. Alf. Dziko

Maloniai kviečiame į.

NAUJU METU JUTIK1MĄ
4, š.m. gruodžio 31, trečIadlenĮ, 7 v.v.

Hamiltono Jaunimo centre, 50 Dundurn St.N. 
♦vakarienė su vynu * šampanas • užkandžiai * bufetas ♦

* nuotaikinga muzika, dainos ir šokiai *
Bilietus užsakyti pas S. Karecką, tel. (905) 730-9294

Rengėjai - KLB Hamiltono apyl. v-ba

Hartford, Ct.
LIETUVIŲ BENDRUOME

NĖS VAKARAS. Rugsėjo pabai
goje visi skubėjo į New Britain LB 
ir dainų vieneto “Sodžiaus” sureng
tą vakarą. Šaltas lapkričio savaitga
lis pakvietė į valstijos sostinę Hart
fordą, Švč. Trejybės šventovės salę. 
Lapkričio 8 d. vakare visi rinkosi 
paklausyti skambaus vyrų trio dai
nų. Koncerto pranešėja buvo Hart
fordo apylinkės valdybos narė Ra
minta Nenortienė. Koncertą vyrai 
pradėjo lietuvių liaudies dainomis 
Mes padainuosim, Ariau, ariau. 
Vyrų trio atliko dviejų dalių pro
gramą kurioje skambėjo dainos: 
Sūduva, Partizano žygio daina, Se
nelio armonika, Pavasarinis tango, 
Lauksiu tavęs ateinant ir daug kitų. 
Vyrai padainavo net dešimt dainų. 
Jurgis Petkaitis, ilgametis šios 
šventovės vargonininkas, kartu su 
Alfonsu ir Vytautu Zdaniais atliko 
įdomią programą. Dainas trims vy
rų balsams paruošė ir harmonizavo 
Jurgis Petkaitis. Raminta Nenortie
nė gražiai skaitė poeziją. Vakaro 
metu, kas tik norėjo vaišinosi ska
niai paruoštais valgiais,' galėjo atsi
gaivinti bare. Danutė Grajauskienė 
džiaugiasi savo valdybos geranoriš
kumu, ruošiant šį renginį.

Sigita Šimkuvienė

Edmonton, Alta.
DERLIAUS ŠVENTĖ - 

“OCTOBERFEST” su tradicine 
vakariene, alučiu, loterija bei kitais 
įvairumais įvyko šeštadienio vaka
rą spalio H. Tarp gausių dalyvių 
buvo daug ir jaunimo. Matėsi atvy
kusių ir iš tolimesnių vietovių.

EDMONTONAS DAUGELĮ 
METŲ iškyla įvairių sporto šakų 
viršūnėse. Ypatingai ledo ritulio 
(hockey-Edm. “Oilers”) ir futbolo 
(Edm. “Eskimos”) srityse. Šiemet 
ypatingai pagarsėjo, net ir užsieny
je, surengtomis ledo ritulio žaidy
nėmis atvirame lauko stadione, lap
kričio 22 d. temperatūrai svyruojant 
arti -20C° ir rungtynes stebint dau
giau kaip 56,000 žiūrovų. Pagal 
spaudos pranešimą šis vienos die
nos sportinis įvykis, pakėlė miesto 
ekonominį rodiklį 25 milijonais do
lerių.

A. A. BENEDIKTAS (BEN) 
KADIS, ilgametis KLB narys, mirė 
š.m. lapkričio 8 d., gyvenęs 76 me
tus. Liūdesyje liko žmona Donna, 3

Hamiltono lietuvių veikėja Regina Choromanskytė, prel. E. Putrimui 
Įteikusi Įrėmintą nuotrauką jo pagerbimo vakarui prisiminti

Nuotr. R.D. Puterių

sūnūs, 4 vaikaičiai, brolis ir sesuo 
Lietuvoje. Maldos atkalbėtos Con
nelly-McKinley laidotuvių namuo
se lapkričio 14 d. Gedulines Mišias 
aukojo kun. Thomas Maliakkal ir 
kun. Dan Lafrance lapkričio I5 d. 
St. Pius X šventovėje. Velionies 
palaikai sudeginti. A. a. Benius bu
vo gabus, darbštus ir sumanus žmo
gus. Įsidarbinęs optikos techniku 
per daugelį metų padarė gražią pa
žangą darbovietėje. Buvo sumanus 
ir namų statyboje. Turėdamas gerą 
balsą dalyvavo šventovėje giedan
čiame chore. J. p,

Hamilton, Ont.
KARDINOLAS A. J. BAČ- 

KIS, vysk. P. Baltakis, OFM, prel. 
E. Putrimas ir kiti dvasiškiai mus 
aplankė š.m. lapkričio 29 d. Kukli 
mūsų šventovė atrodė pasikeitusi, 
iškilminga, papuošta žalumynų gir
liandomis, gausybė gėlių tviskėjo 
šviesomis. Sv. Mišias aukojo kar
dinolas A. J. Bačkis, vysk. P. Balta
kis, OFM, prel. E. Putrimas, kiti 
kunigai. Kardinolas pamoksle tarp 
kitko prisiminė, kad prieš daugelį 
metą dar būdamas jaunas kunigas, 
lankėsi mūsų parapijoje, pakviestas 
tuometinio klebono, prel. J. Tada- 
rausko.

Vysk. P. Baltakis, OFM, sakė, 
kad išeivijoje sielovados darbams 
vadovavo daugiau kaip 40 metų. 
Dabar Lietuvos vyskupų konferen
cija paskyrė prel. E. Putrimą eiti 
šias pareigas. Vyskupas linkėjo 
prelatui E. Putrimui sėkmės.

Parapijos valdybos pirminin
kas M. Gudinskas parapijiečių var
du pasveikino garbingus svečius. 
Jis sakė, kad mūsų šventovėje buvo 
daug įvairių švenčią bet ši šventė 
yra išskirtinė ir ypatinga. Savo pa
rapijoje nesame turėję tokio garbin
go svečio kaip Jo Eminencija. Pa
rapijiečių vardu kardinolui buvo 
įteikta atminimo dovanėlė. Pirmi
ninkas dėkojo vysk. P. Baltakiui, 
OFM, už jo ilgametį darbą ir įteikė 
dovanėlę.

Jaudinančiai kalbėjo KLB Ha
miltono apylinkės pirm. R. Bakšy- 
tė-Pruden, sakydama, kad mes 
esame lyg jūros žvaigždės išmestos 
ant smėlio, kad šis gerb. kardinolo 
apsilankymas mus lyg grąžina jū- 
rai-suartina su Lietuva. Pirmininkė 
dėkojo vysk. P. Baltakiui, OFM. 
Linkėjo prel. E. Putrimui sėkmės.

Šv. Mišių metu gražiai giedojo 

parapijos choras, smuikavo A. Ba- 
lytaitė ir D. Karazijaitė. Aukas nešė 
D. ir A. Kamaičiai, liturgijos skai
tinius skaitė M. Kalvaitienė. Po 
apeigų šventovėje rinkomės į Jau
nimo centro salę. Čia laukė vaišės 
ir laisvas bendravimas. Buvo pri
imamos aukos prel. E. Putrimo 
veiklai paremti ir gera proga pasi
kalbėti su garbingais svečiais, nu
sifotografuoti. Šiluma, paprastumas 
ir nuoširdumas tokių aukštų hier- 
archų sužavėjo visus, nes nė vienas 
nebuvo aplenktas, visiems jie rado 
malonių žodžių.

Rengėjai yra dėkingi prisidėju- 
siems darbu, aukomis ar kitokiu bū
du prie šio gražaus suėjimo - 
“Marlatt” vadovybei už galimybę 
naudotis ištaikingu jų limuzinu sve
čių kelionei, klebonui kun. Juo
zapui Žukauskui, OFM, liturginės 
sekcijos pirm. D. Trumpickienei, 
puikioms šeimininkėms ir visiems 
dalyvavusiems.

GRUODŽIO 2 D. JAUNIMO 
CENTRE įvyko atsisveikinimo va
karas su Genovaite Žukauskiene, 
kuri gruodžio 3 d. išskrido į Lietu
vą. Susirinkusiųjų vardu atsisveiki
nimo žodį tarė A. Žilvitienė. Ji 
dėkojo už kiekvienam atvežtas do
vanas - Tėvynės laukų rugio varpą 
ir žemės žiupsnelį, už darbus ir 
draugiškumą o ypač už sūną kle
boną kun. J. Žukauską OFM, kuris 
atgaivino mūsų parapiją įvedė nau
jų, gražių tradicijų.

G. Žukauskienė dėkojo už su
teiktą galimybę pabūti ilgesnį laiką 
su sūnumi. Darbai ir sūnaus studi
jos bei užimtumas Lietuvoje jiems 
leisdavo sūnų matyti tik trumpai 
savaitgaliais. Viešnia taipgi dėkojo 
už nuoširdų priėmimą žmonių ge
rumą. Čia būdama įsigijusi daug 
naujos patirties. Surinkusi daug ži
nių apie tarpukario Lietuvą gavusi 
daug istorinės vertės nuotraukų ir 
dokumentą kurie bus rodomi Šiau
lių “Aušros” muziejuje, kuriame ji 
dirba tech, skyriaus vedėja. Džiau
gėsi, kad įsigijo naujų draugą kvie
tė atvykti į Lietuvą. Vakaras vyko 
draugiškoje, šiltoje aplinkoje. Po 
vaišių išsiskirstėme linkėdami vieš
niai laimingo kelio ir sėkmės darbe 
bei asmeniniuose reikaluose. D. G.

ŠV. KALĖDŲ PROGA Juo
zas Asmenavičius aukojo $200 
“Pagalbai Lietuvos vaikams”. Nuo
širdžiai dėkojame už šią paramą to
limesnei mūsų veiklai.

PLV komitetas

London, Ont.
Londono pensininkų klu

bas po vasaros atostogų pradėjo 
savo veiklą ir išsirinko naują 
valdybą: pirmininkė - Birutė 
Meilutienė, nariai - Dana Chai- 
nauskienė ir Jonas Meilutis. 
Nauja valdyba gruodžio 10 d. 
suruošė prieškalėdinius pietus, į 
kuriuos pakvietė ir svečių. Ka
lėdinės puokštelės ir degančios 
žvakutės ant vaišių stalų suteikė 
puikią šventišką nuotaiką. Val
dybos narė D. Chainauskienė 
pasveikino visus susirinkusius, 
o Anelė Aušrotienė pasveinkinta 
su gimtadieniu. Klebonas kun. 
K. Kaknevičius palaimino visus 
dalyvius ir vaišių stalą. Vaišino
mės keptais kalakutais ir kitais 
skaniais valgiais. Keli laimin
gieji laimėjo šokoladą nes pa
taikė atsisėsti į laimingąsias vie
tas. Tai buvo malonus netikė
tumas visiems.

Sočiai pasivaišinę išklausė
me St. Kero įdomaus pranešimo 
apie svarbesnes tautines datas, 
minimas gruodžio mėn., parodė 
įvairių jubiliejų progomis išleis
tus lietuviškus pašto ženklus. Po 
pietų niekas nenorėjo skirstytis, 
sėdo prie pamėgtų žaidimų ar 
šiaip pasikalbėti, pabendrauti.

‘ Londono- pensininkų klubas ir 
toliau numato rinktis į pamėgtus 
suėjimus. A. V.

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

HAMILTONO VYSK. M. VALANČIAUS MOKYKLA
® SVEIKINA A

♦g?

visus savo mokinius, tėvus, rėmėjus bei 
tautiečius ŠV KALĖDŲ proga ir linki 

sėkmingų, darbingų 2004 metų.

(ljnl<smų šv. ^Kalėdų!
Daug laimės linkime

O^aujais 2004-siaįs metais 
visiems nariams, rėmėjams bei geros valios 

tautiečiams čia ir laisvoje Lietuvoje.
Tėvynės sąjungos Hamiltono grupės valdyba

Zr Glauįą «dų 
' proga sveikiname 

gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami daug 
laimės ir tyro džiaugsmo - Emilija, Alfonsas Kybartai 

Hamilton, Ont.

mielus draugus ir pažįstamus, linkiu

Naujų metų -
Alina Kšivickienė, 

Dundas, Ont.

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas 
“ĄŽUOLAS”

SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su 
šv. Kalėdomis ir su 2004-taisiais metais. 
Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių ir 
ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais.

Klubo valdyba

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^'T’ĄT LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........0.75%
santaupas................................ 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 1.55%
180 dienų indėlius..................1.55%
1 m. term, indėlius..................2.25%
2 m. term, indėlius..................2.50%
3 m. term, indėlius..................2.75%
4 m. term, indėlius..................3.00%
5 m. term, indėlius..................3.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................. 1.00%
1 m. ind.................................... 2.25%
2 m. ind.................................... 2.50%
3 m. ind.................................... 2.75%
4 m. ind.................................... 3.00%
5 m. ind.................................... 3.50%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m..........4.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

http://www.li-thuanet.com
angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Žmogiška meilė ir jos išraiškos
Antano Poškaus knyga “Meilė - žmogaus pašaukimas
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Cl KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
JUOZAS VITĖNAS

Žmogiška meilė kasdieninė
je kalboje yra daugiaprasmis ir 
labai sukasdienėjęs žodis. Jos 
esmę išaiškinti kun. prof. Anta
nas Paškus bando savo knygoje 
Meilė — žmogaus pašaukimas, 
kurios jau išleista dvi laidos. 
Pirmąją, pasak autoriaus, galima 
pavadinti meilės ir lyčių skirtin
gumo apologija, o antrojoje į 
meilę žvelgiama kaip į žmogiš
kąjį pašaukimą (9 psl.).

Siame rašinyje bus apžvel
giama antroji laida, kuri prade
dama žmogiškų lyčių, vyro ir 
moters, skirtumų ir panašumų 
aiškinimu.

Pasak autoriaus, akivaiz
džiausias lyčių skirtumas mato
mas iš jų biologinių bruožų, su
sijusių su biologiniais ir eroti
niais jausmais, o svarbiausiomis 
biologinėmis žymėmis laikomos 
tos, kurios yra būtinos lyties iš
raiškai.

Biologiniu požiūriu lyčių 
misterijos nėra. Žmogiškoji lytis 
priklauso prie gyvūnijos savy
bių, kur lyties paskirtis apsiribo
ja savo rūšies išlaikymu. Psicho
loginiu atžvilgiu lytiniai skirtu
mai yra aiškūs, ir jie pasireiškia 
žmogaus elgesyje, santykiuose 
su kitais, protiniais gabumais 
bei jausmais.

Lyčių skirtumai atsispindi ir 
dvasinėje žmogaus būsenoje, 
kur jie vienas kitą papildo.

Krikščioniškos teologijos 
požiūriu lyčių skirtumas kyla iš 
paties dieviškojo kūrimo akto. 
“Dievas sukūrė žmogų pagal sa
vo paveikslą”, taigi, sukūrė 
žmogų - vyrą ir moterį. Vadina
si žmogiška būtybė nėra viena
lytė. Žmogus egzistuoja sudve
jintu vyro ir moters sambūviu 
(57 psl.).

Aptaręs žmogaus prigimtį, 
autorius pereina prie žmogiškos 
meilės klausimo. Kas ji yra? At
sakymas į šį klausimą, pasak au
toriaus, priklauso nuo atsakymo, 
kas yra žmogus, nes kaip apie 
žmogų, taip ir apie meilę galvo
jama (61 psl.). Todėl įvairią 
žmogaus apibrėžtį atitinkamai

Žydai Lietuvos operoje
LAIMA BANYTĖ

Tokiu pavadinimu naujai 
restauruotame Lietuvos žydų 
kultūros centre gruodžio 1 d. 
įvyko vakaras-koncertas Žydai 
meninininkai Lietuvos operoje. 
Kūrinius iš žydų kompozitorių 
Leharo, Offenbacho, Kalmano, 
Frimlio, Bocko dainavo operos 
dainininkė Jūratė Mikalauskaitė 
ir Egidijus Mažintas. Solistams 
akompanavo Kauno J. Gruodžio 
konservatorijos dėstytoja kon
certmeisterė Violeta Baranaus
kienė. Vakarą vedęs dr, Egidijus 
Mažintas papasakojo apie iš 
Lietuvos išėjusius menininkus - 
skulptorių Marką Antokolskį, 
tapytoją įsaką Levitaną, kurie 
turėjo didelės įtakos legendinio 
operos artisto Fiodoro Saliapino 
profesiniam brendimui. Litvakai 
M. Antokolskis ir I. Levitanas 
su F. Šaliapinu susipažino Rusi
jos multimilijonieriaus ir priva
čios operos savininko Savos 
Mamontovo namuose. Operų re
žisierius fabrikantas S. Mamon
tovas buvo ne tik mecenatas, bet 
ir jaunų talentų globėjas. F. Ša- 
liapinas vėliau padarė svarbų 
įnašą į Rusijos operos meno is
toriją. Džiugu, kad prie to prisi
dėjo ir išeiviai iš Lietuvos.

Vakare buvo papasakota 
apie Valstybės teatro baritoną 
Chanoną Šulginą ir dirigentą L. 
Hofmeklerį, kurie taip pat buvo 
vilniečiai ir daug prisidėjo prie 
Lietuvos operos ir baleto spek
taklių populiarinimo. L. Hof- 
mekleris dirigavo ne tik visus 
baleto spektaklius Valstybės 
teatre, bet ir buvo F. Šaliapino 
koncerto Kaune akomponiato- 
rius, dirigavo Ch. Gounod operą 
Faustas, kai F. Šallapinas 1934- 
aisiais atliko pagrindinį Mefisto
felio vaidmenį, Faustas buvo 
Kipras Petrauskas. Buvo ypač 
malonu gausiai susirinkusiems 
vilniečiams ir žydų bendruome
nės vadovams bei pirmininkui 
S. Alperavičiui išgirsti tų laikų 
žymūną Chaimą Potašinską, ne
trukus švęsiantį 80-metį, solisto 
Ch. Šulgino sūnų, buvusį simfo
ninio orkestro muzikantą J. Šul- 
maną, gyvu pasakojimu papil
džiusį šventišką renginį. Ploji
mų banga nuvilnijo per Jašos 

lydi ir meilės įvairios aprašos 
(62 psl.), kurias autorius patei
kia pradėdamas nuo žemesnės, 
biologinės meilės - sekso.

Seksas, pasak autoriaus, yra 
zoologinis pavadinimas, taiko
mas gyvuliams ir žmonėms, kal
bant apie meilę biologiniu po
žiūriu. Sekse susitinka kūnai, ne 
asmenys, siekiant malonumo, ne 
partnerio gerovės (72 psl.). To
dėl seksu gali būti piktnaudžiau
jama (koketės) arba uždarbiau
jama (prostitucija).

Sekso nuvertinimą išgelbsti 
eros, kuris yra daugiau negu 
seksualinis išgyvenimas, nes 
siekiama mylėti tai, kas vertinga 
ir priartinti mylimą asmenį. Jis 
prasideda nuo nuogo geidulio ir 
baigiasi didinga aistra, tartum, 
dieviška galia (83 psl.).

Šalia eros yra ir kitokių 
meilės išraiškų, kurių viena yra 
vadinama prieraišąja meile (af
fection). Tai meilė, kuri pasi
reiškia mylint ir tai, kas nepa
trauklu; nekreipia dėmesio į kitų 
ydas ir po kivirčų lengvai atsi
gauna. Todėl ši meilės rūšis api
ma ir šeimos tarpusavio meilę, 
tėvų meilę vaikams (100 psl.).

Prieraišioji meilė yra iš visų 
meilės rūšių labiausiai instinkty
vi. Šia prasme ji yra labiausiai 
gyvūniška, tai yra, priartėja prie 
aukštesnių gyvūnų, pvz. šuns 
prieraišosios “meilės” (104 psl.).

Kita žmonių bendravimo iš
raiška yra broliška meilė, kuri 
pasireiškia rūpinimusi kito as
mens gerove, susitapatina su ki
tais asmenimis, įsijaučia į jų pa
dėtį, įsisąmonina, kad visi žmo
nės yra broliai bei seserys ir to
dėl reikalingas įsipareigojimas 
artimo gerovei. Šventas Raštas 
tai išreiškia žodžiais: mylėk sa
vo artimą kaip save patį (109 
psl.).

Panašiai apibudinama ir 
draugystė, kuri išdygsta iš bend
ravimo, kai pastebima, kad turi
ma kažko bendro: bendra įžval
ga į reiškinius, bendros verty
bės, interesai ir skonis (113 
psl.).

Draugystė, kaip ir kitos na
tūralios meilės, nepajėgia pačios

Heifeco salę, kai ilgametis Lie
tuvos operos ir baleto teatro di
rigentas, Lietuvos muzikos aka
demijos profesorius Chaimas 
Potašinskas prisiminė, kai jis 
12-metis forteopiono virtuozas 
pagelbėjo Ch. Šulginui paruošti 
net 4 vaidmenis J. Offenbacho 
operoje Hofmano pasakos 1936- 
aisiais metais Kaune.

“Chanonas, Kauno žydų 
dievaitis, malonaus tembro ir iš
vaizdos artistas, atlikęs 4 vaid
menis mano akyse išėjęs į užku
lisius nualpo” - pasakojo profe
sorius. Lietuvos žydų centre, įs
teigtame miesto centre, verda 
kultūrinis ir politinis gyvenimas. 
Lietuvos žydai leidžia savo laik
raštį Lietuvos Jeruzalė ir akty
viai dalyvauja visuomeniniame 
lietuvių gyvenime. Tarpukaryje 
Lietuvoje gyveno 150,000 žydų, 
tačiau vokiečių okupacijoje jie 
nukentėjo. Šiandien holokaustą 
primena skulptūros ir jubilieji
nės datos bei renginiai, kuriuose 
apsilanko ir Lietuvos valstybės 
vadovai. Reportažas iš vakaro 
skirto “Žydai meninininkai Lie
tuvos operoje” buvo rodomas 
per Lietuvos televiziją etnines 
problemas nagrinėjančioje lai
doje Menora. Džiugu, kad JAV, 
vėliau Rusijoje gyvenęs režisie
rius dr. Egidijus Mažintas įsi
traukė į tėvynėje vykstančius 
renginius, imdamasis ne tik jų 
režisavimo, atlikėjiškos veiklos, 
bet ir kaip veikėjas sugebantis 
vaizdžiai pasakoti apie praeities 
kultūros įvykius. 

Vaizdas iš Vilniaus Dramos teatre atliekamo vaidinimo “Pelenė”, skirto jaunimui ir vaidinamo sekmadienio 
popietėmis Nuotr. I. Ross

savęs apsaugoti. Todėl ji turi 
šauktis dieviškos apsaugos, ku
rios veikiama draugystė vadina
ma dvasine draugyste ir laikoma 
tikrąja draugyste, skirtinga nuo 
kūniškos arba žemiškos drau
gystės (117 psl.).

Pirmieji krikščionys graikai 
artimo meilę vadino “agape”, o 
lotynai - “caritas”. Šie abu žo
džiai reiškė meilę kaip rūpini
mąsi kito žmogaus gerove, reiš
kiamajam pagarba (127 psl.).

Krikščioniška prasme agapė 
reiškia besąlygišką meilę, kuri 
pasireiškia Dievo meile žmogui, 
žmogaus meile Dievui ir žmo
gaus meile žmogui (133 psl.).

Aptaręs įvairias meilės ap
raiškas, autorius grįžta prie pla
tesnio jos aiškinimo. Pasak jo, 
nūdien vyrauja du prieštaringi 
žmogaus meilės aiškinimai. 
Vienas jų gina visišką “laisvę” 
meilėje, be jokio įsipareigojimo 
ir atsakomybės, o kita pabrėžia 
“platonišką” meilę, kaip kūniš
kos meilės priešpriešą (141 
psl.). Tačiau nė vienas jų neišse
mia žmogiškos būties gelmių.

Krikščioniškos meilės samp
rata yra platesnė. Ji apima visas 
žmogiškos meilės sampratas. 
Jos visos, pasak autoriaus, turi 
savy kažką, kas traukia į Dievą, 
atspindi savo dievišką kilmę, at- 
skleižia žmogaus santykį su 
Dievu, kuris yra jo Kūrėjas.

Popiežius Jonas Paulius II 
savo apaštališkame pamokyme 
apie krikščionišką meilę rašo: 
“Dievas, kurdamas žmonių rasę 
pagal savo paveikslą, įrašė vyro 
ir moters prigimtyje pašaukimą 
- meilės ir bendrystės gebėjimą 
ir atsakomybę. Todėl meilė yra 
kiekvienos žmogiškos būtybės 
pamatinis ir įgimtas pašaukimas 
(200 psl.).

Šis pašaukimas, pasak auto
riaus, yra įgyvendinamas san
tuokoje, kunigystėje, vienuoliš
kame gyvenime ir autentiškoje 
draugystėje, kur jis reiškiasi 
seksualine, erotine, broliška ir 
Dievo meile.

Seksualumas Dievo įsikūni
jimu pašvęstame pasaulyje, pa
sak autoriaus, yra vienas iš svar
biausių Dievo meilės patyrimo 
išraiškų. Seksualinis patrauklu
mas ir mylintis įsipareigojimas 
leidžia žmogiškoms būtybėms 
palaikyti ir atnaujinti ilgalaikius 
santykius. Įsimylint (“krintant į 
meilę”) žmogui leistas žemiškas 
blykstelėjimas į jam paruoštą 
dievišką puotą, dieviškos aistros 
viziją (201 psl.).

Katalikų Bažnyčios auten
tiškas nuostatas sekso klausimu 
yra išreikštas II Vatikano susi
rinkimo dokumentuose, kuriuo
se sakoma: “Veiksmai, kuriais 
vedusiųjų pora intymiai ir tau
riai susijungia yra garbingi ir 
vertingi... Patiems vedybinės 
meilės veiksmams, kai jie atlie
kami tikrąja žmogaus vertybę 
atitinkamu būdu, priklauso didi 
pagarba... Savo ištikima meile 
vedusieji liudys tą meilės pas
laptį, kurią Viešpats atskleidė 
pasauliui savo mirtimi ir prisi
kėlimu” (149 psl.).

Apžvelgęs meilės išraiškos 
būdus, autorius knygos pabaigo
je aiškina meilę evangelijos 
šviesoje (206-213 psl.). Pasak 
jo, meilė yra evangelijos širdis, 
ir jos prasmė yra aiški: mylėk 
savo Viešpatį Dievą visa širdi
mi, visa siela, visu protu ir viso
mis jėgomis, o savo artimą kaip 
save patį. Šį įsakymą autorius 
aptaria nagrinėdamas kiekvieną 
jo frazę ir aiškindamas, kad to
kia meilės išraiška trykšta iš 
žmogiškos būtybės visumos ir 
žmogišką būtybę paverčia žmo
niška.

Antanas Paškus, MEILĖ - 
ŽMOGAUS PAŠAUKIMAS. 
Leidykla “Naujasis lankas”. 
Kaunas, 2003 m. Tiražas 2500 
egz., 210 psl.

Adelė Abromaitienė, Kristus prakartėlėje

Živilės Baltės “Vaivos juosta”
IRENA JANINA

VAICEKAUSKAITĖ

Vyčio apygardos Vienuolio 
partizanų būrio vado pavaduoto
jo Kazio Baltušniko-Jupiterio, 
žuvusio 1946 m. vasario 18 d., 
duktė Živilė Baltė-Baltušnikaitė 
išaudė Vaivos juostą. Tai trečio
ji poetės knyga. Išleido Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių są
junga. Redaktorius - Kęstutis 
Kasparas. Iliustracijos — Gintvi
lės Giedraitienės.

Knyga susideda iš penkių 
dalių, kuriose jautriai skamba 
giesmės patriotinėmis, filosofi
nėmis, meilės temomis bei lietu
vių liaudies dainų motyvais.

Pirmoje dalyje Praamžiaus 
maldos per savo jautrios prigim
ties bei skvarbios minties priz
mę poetė vis akyliau žvelgia į 
nuostabų Kūrėjo pasaulį, kuria
me / šviesybė, palaima / Sūpuo
ja ir mirga. / Jų atspalviai mai
nos / Ir kriauklėj ir smilgoj, / 
kur /... plukdo į krantą, /Kas ry
tą, kas dieną / Vienintelį vardą: 
/ O didis, o Dieve! /, 9 psl.

Daug vilties bei džiaugsmo 
posmų, kurie subtiliai palyti nuo 
nevilties pravirkusią širdį, ją 
guodžia: / Migla ištirps, pra
dings šešėliai, / Diena bus nuo
stabos pilna, / Šviesa, į delnus 
nulašėjus, / Pavirs balta, balta 
žinia./ 8 psl. O kad ta “balta ži
nia” - vilties žarijėlė dar kait
riau suliepsnotų, poetė piešia 
įstabaus grožio paveikslą: / Ban
gos putotos supasi, kyla / Žu
vėdros, kirai, žuvėdros, kirai... / 
O iš Marijos, o iš Marijos / Bal
tos lelijos, baltos lelijos, / 22 
psl.

Atroje dalyje Piliakalnių 
ugnys ypač dėmesį patraukia 
Devynios devynbalsės giesmės. 
Tai giesmės apie partizanus: 
Bronių Krivicką, keturis brolius 
Maselius, penkis brolius Sauliū- 
nus, Anelę ir Antaną Juzukėnus, 
kovojusius ir žuvusius Raguvos 
apylinkėse. Tada / Danguje ap
temo saulė, /Debesėliai slinko, / 
Jų akelės jaunos, skaisčios / 
Žvaigždelėm pavirto, / 41 psl.

Su liūdesiu poetė mini savo 
kraštiečius - žuvusius keturis 
miško brolius Maselius: / Ak Ši
lai, tie Šilai, / Ten jų žingsniai

dalis Susi- 
skaidraus 

Poetė tiki,

dar girdisi, /Sudejuos volungė, / 
Pasibels Tau į širdį ji, /40 psl.

Nors Živilė Baltė savo gies
mėmis ir aprauda skaudžią Tė
vynės praeitį, bet ir vėl iš jos 
širdies gelmių pasigirsta vilties 
paukštės džiugi bei guodžianti 
giesmė: / Dievo meilės ir Tėvy
nės /Stebuklingos versmės, / Vėl 
nauji šaltiniai trykšta -/Amžiais 
neišsemsi/, 34 psl.

Trečioji knygos 
mąstymai — tai 
džiaugsmo giesmė, 
jog / Būties vaivorykštė žydės, / 
Giesmių giesmėm jai prakalbės 
/ Visa šviesioji Vydija / Ir bega
linė Giesmija /, 49 psl. Eilėr. 
Skambanti žemė (50 psl.) poetė 
nenustygsta: / Ranka aš spindulį 
paliesiu / Ir žemės stygos su
skambės, / Upeliai ims čiurlenti 
vėsūs / Ir skleisis žiedlapiai gė
lės / Ir skraido rimai — ritmai 
džiaugsmo plaštakėlėmis, nors 
jos ir plevena vėtrų sūkuriuos /, 
51 psl.

Ketvirtoji knygos dalis Ra
guvai - 500 metų. Živilė Baltė 
gimusi Užuvenėžio k., Raguvos 
vis., todėl nemažai širdies pos
mų skiria savo gimtinės garbin
gai praeičiai: Raguvos knygne
šiams, Slaptos mokyklos darak
toriams, Žuvusiam partizanui, 
Mamai bei Tėviškės peizažui. 
Poetė didžiuojasi ir džiaugiasi 
savo tėviške: / Šitos dainos, ši
tos giesmės / Tu — visa, visa, / 
Balto lino taką tiesia / Tėviškė 
mana/, 83 psl.

Ir penktoji dalis Lietuvių 
dainos. Čia nemažai eilėraščių 
sukurta lietuvių 1. d. motyvais. 
Tai Kupolės, Kraičių skrynios, 
Atalyje, Lėk gervelė. Žemaičių 
daina, Žemynėlė ir kt. Visi eilė
raščiai, išplaukę iš lietuvių 1 d. 
lobyno jūros, gieda meilės gies
mę Tėvynės praeičiai bei da
barčiai.

Akademikas Zenonas Rokus 
Rudzikas spalio 28 d. buvo iškil
mingai įvesdintas penktuoju Lie
tuvos mokslų akademijos (MA) 
prezidentu. Visuotinėje MA na
rių sesijoje naująjį vadovą sveiki
no premjeras A. Brazauskas, bu
vęs Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus, seimo, prezidentūros, 
ministerijų atstovai, Latvijos ir 
Estijos mokslo akademijų vado
vai, buvę MA prezidentai Juras 
Požėla ir Benediktas Juodka, 
aukštųjų mokyklų rektoriai, 
mokslo institutų direktoriai ir kiti 
garbės svečiai. Vilniaus universi
teto rektorius B. Juodka apžvelgė 
MA 63 metų veiklos laikotarpį ir 
perdavė naujajam vadovui MA 
valdžios ženklą - prezidento 
grandinę. Lotynų ir lietuvių kal
bomis perskaitytas MA visuotinio 
susirinkimo dekretas apie naujojo 
prezidento išrinkimą. Naujasis 
prezidentas tada davė iškilmingą 
priesaiką.

Keturiolikos Lietuvos uni
versitetų senatų pirmininkai 
į steigė visuomeninę organizaci
ją - Lietuvos universitetų se
natų pirmininkų konferenciją. 
Steigiamajame susirinkime 
Kaune jos prezidentu išrinktas 
Kauno medicinos universiteto 
Senato pirmininkas prof. Juo
zas Pundzius, viceprezidentu - 
Klaipėdos universiteto Senato 
pirmininkas prof. Stasys Vaitie
kūnas. Ši organizacija puoselės 
universitetų autonomiją, drau
giškas varžybas ir atvirumą. Ji 
žada glaudžiai bendradarbiauti 
su Lietuvos universitetų rekto
rių konferencija sprendžiant 
aktualius aukštųjų mokyklų plė
totės klausimus. Pasak prof. J. 
Puodžiaus, šioje srityje dar pasi
taiko problemų ir nesusiprati
mų, o kartais ir tendencingo 
plėtotės stabdymo. Lietuvos 
universitetų rektorių konferen
cijos naujuoju prezidentu lap
kričio pradžioje buvo išrinktas 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius prof. hab. dr. Vytau
tas Kaminskas, pakeitęs kaden
ciją baigusį Lietuvos muzikos 
akademijos rektorių prof. Juo
zą Antanavičių; viceprezidentu 
tapo Šiaulių universiteto rekto
rius prof. hab. dr. Vincas Lau
rutis.

Lietuvos menininkų rūmai 
Vilniaus rotušėje surengė dis
kusijų vakarą tema Lietuvos ir 
Rusijos meno bei mokslo sąlytis 
vakar ir šiandien. Vakarą vedė 
Egidijus Mažintas, diskusijoms 
buvo pakviesti akademikai Jo
nas Kubilius (matematikas) ir 
Vytautas Kontrimavičius (bio
logas), aktorė Alina Zujytė, di
rigentas Vytautas Viržonis, ra
šytojas ir žurnalistas Albertas 
Laurinčiukas, operos solistės 
Irena Milkevičiūtė, įneša Lina- 
burgytė, Jūratė Mikalauskaitė, 
pianistai Olga Taškinaitė ir 
Aleksandras Vizbaras. Vakaro 
dalyviai kalbėjo apie tuos lai
kus, kada jie mokėsi Rusijoje, 
tuo metu vyravusį kultūrinį ir 
mokslinį gyvenimą, dabartinį 
Lietuvos ir Rusijos meno bei 
mokslo sąlytį, apie Rusijos me
nininkus, sėkmingai dirbusius 
Lietuvos teatrinėje-muzikinėje 
kultūroje.

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

Jau greit bus Kalėdos. Marijampolė, 2003.XI.7 Nuotr. A. Kluoniaus

Savo inauguracinėje kalboje 
Z. R. Rudzikas tarp kitko pažy
mėjo, kad stojant į Europos są
jungos ir euroatlantines struktū
ras Lietuvos MA-jos laukia ne
lengvas veiklos etapas, nusiskun
dė, kad MA-jai skiriama labai 
mažai lėšų tarptautiniam bendra
darbiavimui, leidybai, darbuotojų 
atlyginimams ir pažadėjo tuo rei
kalu sistemingai susitikinėti su 
valdžios institucijų ir įvairių fon
dų vadovais. 63 metų fizikas aka
demikas Z. R. Rudzikas turi ad
ministracinio darbo patirties - 
prieš tai jis ėjo MA Fizikos insti
tuto direktoriaus bei Vilniaus 
universiteto Teorinės fizikos ir 
astronomijos instituto direkto
riaus pareigas, vadovavo NATO 
ir Europos sąjungos finansuoja
miems tarptautiniams projek
tams. Jis yra paskelbęs per 270 
mokslinių straipsnių, paruošęs 5 
monografijas ir skaitęs mokslinius 
pranešimus ir paskaitas Europo
je, JAV ir Kanadoje.

Lietuvos valstybiniame mu
ziejuje veikusios konkursinės es
kizų parodos Lietuvos istorija ta
pyboje laimėtojais tapo visa eilė 
žinomų dailininkų. Į vertinusi 35 
darbus, konkurso komisija pirmą
ją premiją padalino Giedriui Ka- 
zimierėnui ir Aleksandrui Vozbi- 
nui, antrąją - Aloyzui Stasiulevi
čiui ir Broniui Leonavičiui ir tre
čiąją - Antanui Deinaravičiui, 
Pranui Griušiui, Romualdui Pet
rauskui ir Vytautui Valiui. Kon
kursą organizavo draugija “Pilis”, 
ir tie premijuotieji paveikslai 
puoš atkurtųjų Valdovų rūmų sie
nas. Konkurso komisijai vadova
vo jos sumanytojas, buvęs išeivis, 
rašytojas Kazys Almenas. Komisi
jos nariai - seimūnas Vytenis 
Andriukaitis, verslininkas Gedi
minas Citukas, istorikas Antanas 
Tyla, parodos koordinatorė Lija- 
na Birškytė-Klimienė, tapytojas 
Gintaras P. Janonis, grafikas Ar
vydas Každailis, skulptorius Sta
nislovas Kuzma ir dailėtyrininkė 
Nijolė Tumėnienė. Premijuojant 
labiausiai buvo atsižvelgta į eski
zų vaizdinę įtaigą, istorinį pagrįs
tumą bei tikslumą ir meninę kūri
nių vertę.

Saulius Sondeckis, Lietuvos 
kamerinio orkestro meno vadovas 
ir vyriausias dirigentas, jo 75 me
tų jubiliejaus proga buvo pakvies
tas diriguoti Vokietijos “Mittel- 
deutscher Rundfunk” simfoni
niam orkestrui Leipzigo Gewand- 
haus didžiojoje koncertų salėje. 
Šis koncertas įtrauktas į Zauber 
der Musik (Muzikos stebuklų) 
koncertų ciklą. Koncerto progra
moje Franz Schubert, Piotr Cai- 
kovski, Carl Maria von Weber 
kūriniai. Pasak maestro Sondec
kio, šis koncertas tai didžiausia 
dovana apie kokią jis galėjo sva
joti. 2003 metai S. Sondeckiui bu
vo įsimintini: jam suteiktas Lietu
vos muzikos akademijos garbės 
daktaro vardas, garbingais žyme
nimis apdovanojo Estijos ir Aust
rijos valstybės. Sėkmingi šie me
tai buvo ir jo vadovaujamam or
kestrui. Atvėrė duris naujos kon
certų salės Maltoje, Kostarikoje, 
Turkijoje, apdovanojimus ir įver
tinimus už muzikos įrašus suteikė 
tarptautinės įrašų bendrovės, mu
zikos leidiniai (Classic CD, 
BMG). G.K.
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I LIETUVOS KANKINIŲ
pavyzdys ir nuopelnai tesuteikia

^5 visiems lietuviams ištvermės
X bei ryžto darbuotis

ALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

SVEIKINAME
VISUS HAMILTONO PARAPIJIEČIUS 

IR KANADOS LIETUVIUS

y IMU ŠIO KRISTAUS 
pilnutiniam įsikūnijimui 

mūsų tautoje!

ANAPILIO 
parapijos kunigai:

prel. dr. Pranas Gaida, 
prel. Jonas Staškevičius 

kun. Vytautas Staškevičius

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:
Rimas Paulionis, Vytautas Pečiulis, Zita Kružikienė, 

Sigita Aušrotienė, Viktoras Narušis, Birutė Matulaitienė, 
Pranas Vilkelis, Jonas Andrulis, Feliksas Mockus, 

Regina Celejewska, Antanas Matulaitis

ir linkime, kad užgimęs KRISTUS 
atneštų į Jūsų širdis ir namus taiką, 

ramybę, džiaugsmą. Telydi Jus visus 
ateinančiais metais Viešpaties palaima

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

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

Dievo palaimos Naujaisiais metais -

Londono Šiluvos Marijos parapijos 
kun. klebonas K. Kaknevičius ir taryba

su Kalėdų ir 
naujų metų

proga sveikiname brolius 
bei seses šaulius ir visus 
mielus lietuvius tėvynėje 
bei laisvame pasaulyje, 
linkėdami daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
2004 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.
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ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA
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9įnksmų šv. O^alėdų
\ ir laimingų
pV Oįaujų metų 

linkime giminėms, 
Si draugams ir pažįstamiems -

Konstancija ir Juozas Blekaičiai

| Su šv. O^alėdomis
$ sveikiname mielus gimines, 

draugus ir visus artimuosius, 
linkėdami sveikų, sėkmingų

I Aaui4 metų - _
Irena, Juozas, Arūnas Morkūnai

Lietuvos kardinolas A.J. Bačkis, viešėdamas Kanadoje, aplankė Lietuvos karininkus Camp Borden vietovėje, 
kur jie mokėsi anglų kalbos Nuotr. V. Staškevičiaus

Išskleidęs sparnus virš Europos
Narsusis Lietuvos lakūnas Romualdas Marcinkus ir jo žūtis

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS
Didžiuojamės lietuvių lakū

nų S. Dariaus ir S. Girėno did
vyrišku transatlantiniu skrydžiu. 
Nepamirštamas ir Felikso Vait
kaus vandenyno perskridimas. 
Tačiau Lietuvos aviacijos istori
joje yra ir kitų garbingų vardų. 
Lapkričio 22 d. per Lietuvos te
leviziją buvo parodytas naujas 
dokumentinis filmas Uragano 
kapitonas apie legendinį lakūną 
kapitoną Romualdą Marcinkų. 
Filmas gražiai atskleidė šio 
žmogaus taurią asmenybę, jo 
meilę gimtajam kraštui ir pa
siaukojimą aviacijai.

Biografiniai bruožai
Romualdas Marcinkus gimė 

1907 Tn. liepos 22 d. (pagal se
nąjį kalendorių) Jurbarko mies
te, Kalninės gatvėje. Jo gimtasis 
namas, pastatytas 1860 m., tebe
stovi ir dabar. Tėvai - Honorata 
ir Pranas Marcinkai. Motina H. 
Kruazė-Marcinkienė kilusi iš 
aristokratiškos Kruazų šeimos 
XIX š. atvykusios iš Lenkijos. 
Tėvų ir dviejų motinos seserų 
palaikai ilsisi Jurbarko kapinėse, 
specialiai įrengtame panteone su 
iškilia Švč. Mergelės Marijos 
skulptūra.

Baigęs Jurbarko pradžios 
mokyklą, Romualdas įstojo į čia 
pradėjusią veikti “Saulės” pro
gimnaziją., Vidutinio ūgio ber
niukas, puikiai fiziškai sudėtas, 
augo judrus, daug kuo besido
mintis, draugiškas ir geras spor
tininkas. Būdamas patriotiškai 
išauklėtas ir fiziškai sveikas, 
baigęs progimnaziją 1925 m. 
įstojo į karo mokyklą Kaune. 
Sėkmingai baigęs šią mokyklą ir 
gavęs leitenanto laipsnį, buvo 
paskirtas į V-ąjį pėstininkų pul
ką. Tačiau lakios vaizduotės 
jauno karininko vis labiau nebe- 
patenkino žeme vaikščiojantys 
pėstininkai. Ir jis pasiprašė į 
aviacijos dalinį. R. Marcinkus 
gana greitai išmoko valdyti lėk
tuvą ir sėkmingai įveikė daugelį 
aukštojo pilotažo figūrų. Jo 
skraidymas dažnai stebino verž
lumu ir savo stiliumi.

R. Marcinkus pasižymėjo ir 
kaip puikus parašiutininkas. Per 
aviacijos šventes pademonstruo
davo rizikingus ir nepaprastus 
šuolius. Žiūrovai net aikteldavo,

stebėdami, kaip iššokęs iš lėktu
vo, kone kilometrą krisdavo ne- 
išskleides parašiuto.

Sportininkas
R. Marcinkaus vardas įrašy

tas ir į Lietuvos sporto istoriją. 
Tik atvykęs į Kauną, jis pradėjo 
žaisti Kauno KSK futbolo ko
mandoje, o nuo 1927 iki 1938 
m. žaidė LFLS vienuolikėje. Jis 
net 41 kartą gynė Lietuvos rink
tinės garbę, dalyvavo tarptauti
nėse rungtynėse Latvijoje, Esti
joje, Suomijoje, Šveicarijoje, 
Vokietijoje. Kadangi daugiau 
negu bet kuris buvo sužaidęs 
rungtynių, jį pagarbiai vadinda
vo seniūnu. R. Marcinkus buvo 
mandagus ir taktiškas žaidėjas, 
todėl buvo pelnęs sporto džen
telmeno vardą.

Aplink Europą
1934 m. vidurvasarį įvyko 

vienas sėkmingiausių ir žymiau
sių skridimų Lietuvos aviacijos 
istorijoje. Pik. Antano Gustaičio 
sukonstruoti žvalgybiniai lėk
tuvai ANBO-IV pasižymėjo 
pranašesnėmis aerodinaminėmis 
ypatybėmis ir skridimo galimy
bėmis už kitų šalių to tipo 
lėktuvus. Kilo sumanymas mūsų 
lėktuvus parodyti ir kitoms Eu
ropos valstybėms. Juolab kad 
rūpėjo pažymėti S. Dariaus ir S. 
Girėno žūties pirmąsias metines. 
Buvo sudaryta 3 lėktuvų eskad
rilė, kurios vadu tapo pik. A. 
Gustaitis. Pirmojo ekipažo vai
ruotoju buvo pats A. Gustaitis, o 
žvalgu - kapitonas Juozas Na- 
mikas. Antrojo — Itn. Jonas Mi
kėnas ir vyr. mechanikas Kazys 
Rimkevičius. Trečiojo — kpt. Jo
nas Liorentas ir leitenantas R. 
Marcinkus. Lakūnai gerai pa
ruošė lėktuvus, aptarė maršrutą, 
peržiūrėjo lenteles, lengvinan
čias lėktuvų krypčių skaičiavi
mą. Be paprastų kompasų lėktu
vuose buvo įtaisyti žiroskopai, 
kurie nustatydavo skrydžio 
kryptį, lekiant per debesis. Taip 
pat buvo įtaisyti optiniai derivo- 
metrai matuoti vėjo jėgai. Birže
lio 22 d. eskadrilė atliko bando
mąjį skridimą aplink Lietuvą, 
kuris gerai pasisekė.

Išaušo gražus 1934 m. bir
želio 25 d. rytas. Šaunios eskad
rilės išlydėti atvyko min. pirmi
ninko pavaduotojas Stasys Šilin-

Leonas Juozonis. Darius-Girčnas.

■**** *'**’■»*“
| Kanados lietuvių katalikių moterų f 
j draugijos Montrealio skyrius 4 
j SVEIKINA VISUS " —1
j Šv. cT\alėdų
f-
i ir CN aujųjų metų F
| proga

■***d*<

Gyvenančius Montrealyje 
KRISTINĄ, LEONĄ ŠIMONĖLIUS ir jų šeimą, 
šv. Kalėdų sulaukus tegul laimina DIEVAS.

LINKIME 
geros sveikatos, ilgų metų. 

Tegul iš Jūsų lūpų neišblėsta 
ŠYPSENA.

To linki iš visos širdies - 
Filomenos šeima, Gediminas ir 

atvažiavusi iš Lietuvos Edita su šeima

| GAILĖS ir JUOZO KRIŠTOLAIČIŲ 
šeima sveikina 

visus gimines ir draugus

4 Šv. Kalėdų ir

| Naujųjų metų
proga

F

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS

LIETUVIU BENDRUOMENĘ KANADOJE
$ su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.

Linkime visiems ramių, 
džiaugsmingų švenčių bei 
darbingų, kūrybingų 
Naujųjų 2004-ųjų metų -

SKLIS valdyba

Lino raižinys 36x50 cm

gas, užsienio reikalų min. Stasys 
Lozoraitis, krašto apsaugos min. 
generolas P. Šniukšta. 10 v. es
kadrilė pakilo. Juos palydėjo 6 
lėktuvų garbės palyda. Pirmasis 
skrydis buvo į Stockholmą. Čia 
porą dienų mūsiškiai pabendra
vo su švedų lakūnais. Paskum 
sėkmingi skrydžiai į Daniją, 
Olandiją, Belgiją, Angliją. Pas
tarojoje jie užtruko kiek ilgiau, 
dalyvavo didelėje aviacijos 
šventėje.

Taip pat lietuvių eskadrilė 
buvo itin nuoširdžiai sutikta 
Paryžiuje ir Marselyje. Paskum 
jų laukė Romos, Milano, Vienos 
aviatoriai. Liepos 11 d. eskadri
lė, apsukusi pasisveikinimo ratą 
aplink Prahą, nusileido Kbelio 
aerodrome. Lakūnus pasitiko 
Lietuvos atstovas Čekoslovaki
joje J. Aukštuolis. Mūsų lakū
nus nuoširdžiai pasveikino kari
nės apygardos viršininkas gene
rolas Bilijis, buvo sugroti Lie
tuvos ir Čekoslovakijos himnai. 
Kitą dieną lakūnus priėmė 
Čekoslovakijos krašto apsaugos 
min. Bohumiras Bradačas su 
daugeliu aukštųjų karininkų. 
Liepos 13 d. mūsų lakūnai pali
ko draugišką ir vaišingą Prahą. 
Toliau - per Budapeštą, Buka
reštą, Kijevą, Maskvą, Velikije 
Lūki - į Kauną. Šis skrydis visai 
Europai pademonstravo, kad 
Lietuva pajėgi konstruoti bei 
gaminti tobulus lėktuvus ir kad 
juos vairuoja aukščiausios kla
sės Lietuvoje mokslus baigę 
lakūnai.

Kaip pasižymėjęs lakūnas 
R. Marcinkus buvo apdovanotas 
Lietuvos karo aviacijos “Plieno 
sparnais”, o 1936 m. jam buvo 
suteiktas kapitono laipsnis.

Laisvu laiku R. Marcinkus 
neretai parvykdavo į Jurbarką, 
aplankydavo čia gyvenančią 
motiną, seserį Angelę ir kitus 
giminaičius, susitikdavo su mo
kyklos draugais.

Prancūzijoje
Vokietijai užpuolus Prancū

ziją, šios šalies karo vadovybė 
paprašė Lietuvą atsiųsti bent 
vienos eskadrilės karo lakūnus. 
Vokiečių aviacija barbariškai 
bombardavo miestus, o prancū
zams trūko lakūnų, kurie drąsiai 
stotų į oro kautynes. Pirmas 
ryžtingai pareiškęs norą vykti į 
Prancūziją buvo kpt. Romualdas 
Marcinkus. Jis laikinai pasitrau
kė iš Lietuvos karinės tarnybos 
ir aplinkiniais keliais - per Ry
gą, Stockholmą, Amsterdamą, 
Briuselį - atkeliavo į Paryžių. 
Buvo planuota sudaryti kovinę 
lietuvių eskadrilę, bet daugiau 
savanorių neatvyko ir R. Mar
cinkus vienas įstojo į prancūzų 
karo lakūnų gretas. Jis pateko į 
naikintojų eskadrilę. Daugsyk 
jam prisiėjo skristi į žvalgybą, 
susikauti su hitlerininkų lakū
nais. Už trijų vokiečių naikintu
vų numušimą, R. Marcinkus bu
vo apdovanotas Prancūzijos ka- 

(Nukclta į 9-tą psl.)

Tyro Kalėdų džiaugsmo, 
laimės, sveikatos bei 

ramybės Naujaisiais metais

linki visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Anelė, Kazimieras Pajaujai ir šeima J

| Junksmų šv. TCalėdų

J ir laimingų uju metų
T linkime visiems draugams ir pažįstamiems -

Aleksas, Danutė Keršiai,L -3^ - Linda ir Fredas Gotthans

* -*»*U*“ "•»*>*
■Sveikiname

4 
su šv. Kalėdomis i

ir linkime sveikų 4
bei laimingų

Naujųjų metų *
giminėms, draugams ir £

pažįstamiems - i
Janina ir Vytautas Svitai 4

< **»*j*« w***' •**•>*

^Sljjiksmų šv. ^Kalėdų
I ir laimingų

linkime visiems draugams 
ir giminėms Kanadoje, 

Amerikoje ir Lietuvoje —

Irena ir Aleksas Kusinskiai 
Wasaga Beach, Ont.

T _____

r4
( 
f

4

S Ljnksmų | 
šv. Kalėdų JJ 

bei laimingų Naujųjų metų savo klientams, 
visiems lietuviams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki ir toliau pasiruošęs 
sąžiningai patarnauti —

savininkas Jurgis Kuliešius su šeima
tel.(416)252-6741

66 Mimico Avė. Torono, Ont.

įaED6JOn£ll3į

v-

J&
£



sveikiname
savo gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių ir laimingų 

2004-jų metų -
Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras Karasiejai

Džiaugsmingą naujieną paskelbė dangus

SVEIKINAME
visus draugus ir pažįstamus

S V. Kalėdų proga 
ir linkime geriausios 
sveikatos ir sėkmės

Naujaisiais metais -
Balys ir Salomėja Sakalai, 

Algis, Ramūnė, Tomas ir Livija Jonaičiai

KLB Krašto valdybos priėmime Lietuvos verslininkų delegacijai Toronte 2003.XI.16 brolis P. Šarka, OFM, 
dr. B. Lubys, verslininkų delegacijos vadovas, kun. V. Staškevičius Nuotr. I. Ross

Išskleidęs sparnus virš Europos

Tėviškės žiburiai •2003.XII.16 • Nr.51-52 (2806-2807) • ds1.9

Anapilio moterų 
būrelio valdyba o

SD. KfllOų
proga sveikina
savo nares bei jų šeimas ir linki daug 

laimės 2004-siais metais.

Valdyba

fi
b. 
.0

o o o

p Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus 
t Sieloje šviesųjį džiaugsmą sukeis,

Lai metai atėję naujieji jums į širdį viltim pasibels.

į Linksmų šv. Kalėdų
į ir laimingų

Naujųjų metų linkiu
T visiems draugams ir pažįstamiems - ..

Ada Jagėlienė 3
* - ilPl ij • J

Linksmų šv. %atec[ų
A

ir laimingų Naujųjų metų 
giminėms, draugams ir 

pažįstamiems linki -

G. Slabosevičienė ir sūnus

idy velkiname
su šv. IQaCetfomis, 
linkime laimingų 

Sraujųjų metų giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

> Alina ir Inocentas Jurcevičiai,
Rymantė, Rimas, Gražina, George, 

Judita, Brentas ir vaikaičiai
Kris, Jessica, Alicija, Vai ir Rae

b
< SVEIKINAME 

gimines, draugus, _ 
pažįstamus ir visus lietuvius 
šv. Kalėdų proga
ir linkime laimingų Naujųjų Metų —

Adolfas Sagevičius, sūnus Jonas ir Susan su šeima, $ 

dukra Kristina ir Stewart Webb su šeima “k

•e

(Atkelta iš 8-to psl.)
ro kryžiumi (Croix de la guerre). 
Vokiečiai, negalėdami pralaužti 
Maginot linijos, įsiveržė į Pran
cūziją per Olandiją, Belgiją. Bu
vo paimtas Paryžius. R. Marcin
kus su prancūzų lakūnais ir sve
timšaliais savanoriais pasitraukė 
į Alžyro Orano miestą. 1940 m. 
vasarą jis buvo demobilizuotas. 
Kurį laiką pagyveno Kasablan
koje, paskum Dakare, Tanžere ir 
kituose Afrikos miestuose.

Britanijoje
R. Marcinkus norėjo ir to

liau įsijungti į kovą su fašistine 
Vokietija. Nuėjęs į Anglijos 
konsulatą, jis pasiprašė priima
mas į aviaciją. Anglams patiko 
šis patyręs lietuvių lakūnas. 
1940 m. spalio mėn. jis išplaukė 
laivu pro Gibraltarą į Liverpulį. 
Pagaliau atvyko į Londoną. Be
sibaigiant metams R. Marcinkus 
buvo priimtas į Didžiosios Bri
tanijos karališkąsias oro pajė
gas, suteiktas leitenanto laipsnis 
ir paskirtas į tarptautinį sąjungi
ninkų lakūnų būrį, kuriame dau
giausia tarnavo lenkai ir čekai. 
Tame būryje jis pateko į pavo
jingiausią karinės aviacijos pa
dalinį - į “Nightfighters” - į 
naktinių naikintojų eskadrilę. R. 
Marcinkaus vairuojamas naikin
tuvas “Hawker Hurricane” buvo 
ir galingas, ir greitas. Jo variklis 
- 1.025 AJ, greitis - 530 km per 
valandą ir apginkluotas 12 kul
kosvaidžių. Kaudamasis su vo
kiečių smogiamaisiais lėktuvais, 
R. Marcinkus du kartus buvo 
numuštas virš Lamanšo kanalo. 
Tačiau britų jūreiviai jį vis iš
gelbėdavo. Atsigavęs R. Mar
cinkus vėl veržėsi į kautynes. 
1942 m. vasario 12 d. puldamas 
vokiečių eskadrinius minininkus 
į vakarų pusę nuo Blanken- 
biurgės, R. Marcinkaus lėktuvas 
buvo vėl numuštas virš Laman
šo. Šįsyk jį išgriebė vokiečiai ir 
narsusis lakūnas pateko į ne
laisvę.

Vokiečių nelaisvėje
R. Marcinkus buvo nuga

bentas į stovyklą “Stalag Luft 
III Sagan 50”, buvusią netoli 
Dancigo, kur buvo kalinami į 
nelaisvę paimti amerikiečių, an
glų, prancūzų ir kitų tautų lakū
nai. Ir stovykloje lietuvis lakū
nas tuščiai neleido laiko - įsira
šė į Londono universiteto stu
dentus ir neakivaizdiniu būdu 
tęsė studijas. Belaisviai nuolat

brandino sumanymą pabėgti iš 
stovyklos. R. Marcinkus buvo 
vienas iš aktyvių to pabėgimo 
rengėjų. Jie per netrumpą laiką 
slapta iškasė 10 metrų gilyje 
110 metrų ilgio tunelį ir jo 1944 
m. kovo iš 24 į 25 naktį pabėgo 
87 belaisviai. R. Marcinkus kar
tu su kitais bėgliais bandė trau
kiniu važiuoti Lietuvos link. Ta
čiau jie Prūsijoje prie Šneide- 
miulės buvo gestapininkų su
gauti. Asmeniniu A. Hitlerio 
įsakymu 50 bėgusių lakūnų bu
vo sušaudyti. Tarp jų Dancigo 
miške kulkų pervertas baigė 
savo narsų lakūno ir lietuvio 
patrioto gyvenimą ir Romualdas 
Marcinkus. Po karo sušaudytųjų 
palaikai buvo perkelti į Pozna
nės sąjungininkų karių kapines, 
buvo pastatytas gražus pamink
las - mauzoliejus. Lentoje įrašy
tos visų sušaudytų lakūnų pa
vardės, tarp jų yra įrašas “Kpt. 
Romas Marcinkus”.

Apdovanojimai, knygos, 
filmai

Po karo už narsumą ir 
didvyriškumą R. Marcinkus Di
džiosios Britanijos vadovybės 
buvo apdovanotas “1939-1945 
metų žvaigžde”, “Aviacijos Eu
ropos žvaigžde” ir medaliu “Už 
nuopelnus Antrajame pasauli
niame kare”.

Apie britų sandraugos la
kūnų karžygišką pabėgimą iš 
hitlerninkų belaisvių stovyklos 
1957 m. Didžiojoje Britanijoje 
buvo išleista Paulo Brickhilio 
pagarsėjusi knyga The Great 
Escape {Didysis pabėgimas}, 
kuri labai greitai tapo populiariu 
“bestseleriu”. Vėliau tuo pačiu 
pavadinimu Holivude buvo su
kurtas meninis filmas. Romual
do Marcinkaus vaidmenį atliko 
garsus lietuvių kilmės aktorius 
Charles Bronson.

2001 m. birželio 21 d. per 
Didžiosios Britanijos karalienės 
Elzbietos Il-sios gimtadienį virš 
Didžiosios Britanijos ambasa
dos Vilniuje atskridę 3 britų nai

kintuvai “Harrier GR 7” atliko 
“Trūkstamo žmogaus” rikiuotės 
skrydį, skirtą Romualdui Mar
cinkui atminti. Paskum Didžio
sios Britanijos ambasadorius 
Lietuvoje Cristopher Robbins R. 

Marcinkaus pelnytus apdovano
jimus įteikė Panevėžyje gyve
nančiam jo sūnėnui Alvydui 
Grėbliūnui.

2002 m. R. Marcinkaus var
du buvo pavadinta viena Jur
barko gatvių.

Dabar Lietuvos žmonės pa
žiūrėję dokumentinį filmą Ura
gano kapitonas, dar aiškiau su
vokė šio legendinio karininko 
gyvenimą, asmenybę ir žygdar
bius.

Filmo projekto sumanytoja 
ir įgyvendintoja - televizijos 
žurnalistė Gražina Sviderskytė. 
Ji pati neabejinga aviacijai - turi 
piloto mėgėjo licenziją, neretai 
su lėktuvu pakyla į padangę. 
Prieš keletą metų G. Sviderskytė 
pelnė “CNN World Report 
Awards” apdovanojimą už re
portažą apie Jurgį Kairį, vaira
vusi JAK-52, skridusį po Vil
niaus tiltais.

Prieš porą metų žurnalistė 
susidomėjo kpt. R. Marcinkaus 
asmeniu ir jo tragišku likimu, 
pradėjo kaupti apie jį medžiagą. 
G. Sviderskytė lankėsi jo gimta
jame Jurbarke, susitiko su gimi
naičiais, jaunystės draugais, 
kraštotyrininkais. Ji ilgai rinko 
duomenis archyvuose, pasisekė 
surasti lakūno dienoraštį ir laiš
kus. Teko išgirsti aviacijos vete
ranų įdomių pasakojimų. Pas
kum ji lankėsi Lenkijoje (Poz
nanėje) ir Prancūzijoje. O Di
džiojoje Britanijoje jai pavyko 
susitikti su dar gyvu vienu pabė
gėliu iš hitlerninkų stovyklos. 
Buvo stengtasi išsiaiškinti ir 
užfiksuoti visus R. Marcinkaus 
gyvenimo ir veiklos pėdsakus. 
Nūnai baigusi darbą prie doku
mentinio filmo, Gražina Svi
derskytė rengiasi rašyti knygą 
apie šį legendinį lakūną.
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šventės proga sveikiname 
visus gimines ir artimuosius 

linkėdami, kad visus paliestų 
KALĖDŲ DŽIAUGSMAS ir 

DIEVO PALAIMA lydėtų per 
visas ateinančias dienas.

Sigita ir Vytautas Aušrotai

velkiname 
su šv. JšjiCėcComis, 

linkime laimingų

^SYaujųjų metų 
giminėms, draugams 

ir pažįstamiems -
Kathy, Ričardas, Natasha, Ryan Dauginiai, Loreta, Vladas, 

Alicia, Andriukas Dauginiai, Irena ir Valteris Dauginiai

f šv. ^jkjiledų ir wBIK t 
| naują metų |
J švenčių proga sveikiname &•S gimines, Toronto dvasiškius, Bronė Maziliauskienė ” įį draugus bei pažįstamus - Ina ir Ian Kavanagh jį

Toronto teatras

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

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

<W*4**W*»4  ̂w*-*^*** **

proga sveikiname visus savo 

gimines, draugus, pažįstamus 
ir linkime džiugių bei laimingų 

NAUJU METCj -

Danutė, Petras ir Raminta Petrauskai, 
Anastazija Petkevičienė

ŠuJGilėdiį švenčių

sveikina visus rėmėjus ir 
teatro mėgėjus

šv. Kalėdų proga
ir linki daug laimės

naujais 2004-aisiais metais

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondų 

testamentuose ir remkime ji savo aukomis.

1 aKU ŠV M URM 1
f&
&

Z^Jaajq rr>cfq

sveikiname mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami kalėdinio 
džiaugsmo ir didžios sėkmės bei Dievo 
palaimos Nauja isiais metais-

Alnirz \/iltč> Ah^i;*

£
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■ P ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių kunigų 
vienybės metinis suvažiavimas įvy
ko spalio 13-14 d.d. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyno patal
pose, Putname, CT. Jį pradėjo 
pirm. prel. A. Kontautas, apžvelgęs 
ir praėjusių metų veiklą. LLK vie
nybės organizacija įsteigta 1909 m. 
- artinasi jos šimtmetinės veiklos 
sukaktis. Išsamų praeito suvažia
vimo protokolą skaitė sekr. kun. R. 
Krasauskas. Vysk. Paulius A. Balt
akis, OFM, savo pranešime pami
nėjo įvykusius pasikeitimus lietu
vių išeivijos sielovadoje. Šv. Tėvas 
priėmė jo prašymą atleisti iš sielo
vados pareigų. Lietuvos vyskupų 
konferencija Vakarų kraštų lietuvių 
išeivių sielovadai vadovauti pasky
rė prel. E. Putrimą, o Rytų kraštų 
lietuvių išeiviams bus paskirtas ki
tas kunigas mokantis rusų kalbą. 
Kun. S. Žukas papasakojo apie jau
no kunigo, gimusio Amerikoje, ne
mokėjusio lietuvių kalbos, patirtį 
lietuvių parapijoje. Lietuvių kalbos 
pramoko jau būdamas kunigu, kurį 
laiką ją gilinęs Lietuvoje, o dabar 
jau penkeri metai klebonauja lietu
vių Sv. Petro parapijoje, pietiniame 
Bostone. Kun. J. Sasnauskas, OFM, 
atvykęs iš Vilniaus, kalbėjo apie 
dabartinę būklę Lietuvoje. Tikintie
ji šventovėse mažai aukoja, o Kata
likų Bendrijos aukštoji vadovybė 
turinti mažai ryšių su tikinčiaisiais, 
todėl yra iškilusių daug problemų. 
ALK vienybės ižd. kun. R. Rikte- 
raitis savo pranešimu priminė, kad 
praėjusių metų kunigų suvažiavime 
buvo nutarta išleisti lietuvišką kuni
gų brevijorių ir tam tikslui suorga
nizuoti vajų. Suaukota 110,000 dol. 
Brevijorius bus išleistas 2004 metų 
pradžioje. Kitai kadencijai perrink
ta ta pati valdyba: pirm prel. A. 
Kontautas, sekr. kun. R. Krasaus
kas, ižd. kun. J. Rikteraitis; direkto
riai kunigai - S. Azaro, OP, A. Ja
niūnas, Z. Smilga ir S. Žukas. Po 
suvažiavimo vyko kunigų rekolek
cijos, kurias vedė kun. J. Sasnaus
kas, OFM, radijo programos “Ma
žoji studija” Vilniuje vedėjas.

(Darbininkas, 2003 m., 11 nr.)

Suomija
Keturi lietuviai lapkričio 7 d., 

kaip skelbia Lietuvos spauda, api
plėšė brangių laikrodžių ir aukso 
dirbinių parduotuvę Helsinkio cent
re Vėliau jie buvo suimti Stock- 
holmo ir Talino uostuose. Su kau
kėmis nusikaltėliai akmeniu iš
daužė vitriną ir pagrobė 10 brangių 
šveicariškų laikrodžių, apie 700,- 
000 litų vertės. Pardavėjos nenu
kentėjo, nes pamačiusios su kaukė
mis plėšikus, pabėgo į kitas patal
pas. Stebėjimo kameros gatvėje už
fiksavo nusikaltėlių veidus, kai jie, 
nusiėmę kaukes, išbėgo iš parduo
tuvės. Sėdę į laukiamą su vairuo
toju automobilį “Mercedes-Benz 
250”, dideliu greičiu spruko per 
Helsinkio centrą. Atvykusi policija 
pavogtą automobilį rado kitame 
miesto rajone (netoli nuo centro, o 
vakare paskelbė, kad žinanti, kas 
įvykdė apiplėšimą. Kitos dienos va
kare trys lietuviai nusikaltėliai buvo 
suimti Stockholmo uoste, o ketvir
tasis - Talino uoste. Pasak Helsin
kio policijos, lietuviai jiems kelią 
daug rūpesčių.

Sibiras
Novosibirsko milicija sulaikė 

Lietuvos pilietį Donatą Pauliuką, 
apkaltintą dvejus metus apgaudinė
jusi bei apiplėšusį žmones Sibiro 
miestuose. Jis aukomis pasirinkda
vo senyvo amžiaus žmones, prisi- 
statydamas milicijos darbuotoju ar 
prokuratūros pareigūnu. Atėjęs į 
namus savininkams sakydavo, kad 
jų giminaitis sulaikytas ir kad šia
me bute reikia padaryti kratą. Jis 
liepdavo geruoju parodyti, kur šei
mininkai laiko pinigus, vertingus 
daiktus. Viską sudėdavo į paketą ir 
antspauduodavo sakydamas, kad šį 
paketą vėliau ateis pasiimti tardy
mo grupė. Apgautieji vėliau atplėš- 
davo paketą ir jame rasdavo popie
riaus gniužulą. Tokie nusikaltimai 
buvo padalyti Kemerove, Omske, 
Tomske, Berdske ir Iskitime. Iš vi
so D. Pauliukas apvogęs 40 Sibiro

gyventojų. Įtariama, kad jis galėjo 
veikti ne vienas. D. Pauliukas Rusi
joje gyveno nelegaliai. Prieš porą 
metų jis pabėgo iš Rokiškio psi
chiatrinės ligoninės, iššokdamas 
pro antro aukšto langą. Šizofrenija 
sergantis Pauliukas Vilniaus teismo 
sprendimu priverstinai buvo gydo
mas Rokiškio ligoninėje, kai jis, su
vaidinęs policininką, su draugu api
plėšė praeivį Vilniuje. Pabėgęs iš 
ligoninės, atsidūrė Rusijoje, kur gy
vena jo žmona ir sūnus. {Lietuvos 
rytas, 2003 m., 244 nr.)

Lenkija
Spalio 5, sekmadienį, po pu

santrų metų Žagariu kaimą vėl ap
lankė Elektrėnų miesto Lietuvoje 
saviveiklos ansamblis “Rungą”. Sį 
kartą atsivežė ir kapelą iš Kazokiš
kių vietovės, iš viso apie 30 asme
nų. Svečiai giedojo per pamaldas 
Žagariu šventovėje. Po pamaldų 
koncertas vyko šventoriuje, nes ne
buvo salės, kurioje galėtų tilpti žiū
rovai. Koncertą pradėjo žagariečiai, 
susibūrę į “Jaunystės” ansamblį. 
Nors tai dar jaunas ansamblis, bet 
jau spėjęs pasirodyti Lietuvoje ir 
Vokietijoje. “Jaunystei” vadovauja 
Eglė Kliorikaitienė iš Lazdijų, iš
mokiusi gražių liaudies dainų ir šo
kių. Dar pasirodė ir Radžiūnų kai
mo jaunimas. Po jų į sceną išėjo 
svečiai. Jie buvo apsirengę senoviš
kais, gal XIV šimtmečio, drabu
žiais. Dainos taipgi senoviškos, jau 
dabar nebedainuojamos. Tik pabai
gai padainavo porą naujoviškų dai
nų. Po “Rungos” pasirodė Kazokiš
kių kaimo kapela, pradėjusi gyvuoti 
tik prieš vienerius metus. Elektrė- 
niečiai šeimininkams padovanojo 
gražią skulptūrą Rūpintojėlį ir vai
niką iš šiemetinių iškultų rugių, o 
žagariečiai Elektrėnų kultūros cent
ro meno vadovą V: Dainių bei ka
pelos vadovą J. Stabingį ir Kazo
kiškių kapelos vadovą R. Rama
nauską apdovanojo gėlėmis. Iš 
kviestų svečių dalyvavo Lietuvos 
vicekonsulas Seinuose N. Bara
nauskas ir jo žmona Onutė, supa
žindinusi žagariečius su elektrėnie- 
čiais. Po programos vyko bendri 
pietūs ir iki pavakarės nenutilo mu
zika bei dainos. Jau temstant sve
čiai išvyko atgal į Lietuvą. {Aušra, 
2003 m., 19 nr.)

Australija
Australijos lietuvių bendruo

menės Perth’o apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko spalio 17 d. Lie
tuvių Namuose. Valdybos pirm. E. 
Stankevičius pradėjo susirinkimą ir 
jam pirmininkavo, o sekretoriavo 
A. Čižeika. Valdybos pirmininkas 
savo pranešime pažymėjo, kad pra
ėjusiais metais atlikta nemažai sa
vanoriškų priežiūros darbų nemo
kamai. Ateityje tokių žmonių reikė
sią ir daugiau. Finansinė būklė blo
gėjanti, ypač dėl pakeltų valdžios 
mokesčių ir sumažėjusių pajamų. 
Apie iždo reikalus pranešimą pada
rė ižd. V. Francas. Per pastaruosius 
metus pajamų gauta 4,081 dol., o 
išleista 5,049 dol. Nuostolis - 967 
dol. Einamoje sąskaitoje esama 
1,081 dol., o terminuotuose indė
liuose - 38,292 dol. Revizijos ko
misijos pirm. A. Kateiva užtikrino, 
kad finansiniai reikalai tvarkomi 
gerai. Turėjo vykti valdybos rinki
mai, bet, neatsiradus naujų kandi
datų, rankų plojimu paprašyta val
dyba pasilikti ir kitai kadencijai. 
Valdybą sudaro: E. Stankevičius, 
M. Stankevičius, V. Francas ir A. 
Čižeika. Kitai kadencijai pasiliko ir 
revizijos komisija. Pasisakymuose 
V. Klimaitis suabejojo perrinkto
sios valdybos teisėtumu. Jam buvo 
paaiškinta, kad neatsiradus kitų 
kandidatų, esamai valdybai sutikus 
toliau darbuotis, negali būti jokių 
priekaištų dėl teisėtumo. Neatsira
dus kitų pasisakymų bei klausimų, 
susirinkimas baigtas. {Mūsų pasto
gė, 2003 m., 44 nr.)
{Mūsųpastogė, 2003 m., 41 nr.)

A.a. Daina Lazauskienė, 60 
m. amžiaus, mirė rugsėjo 4 d. Ade
laidėje. Velionė gimė 1942 m. spa
lio 24 d. Kaune. Jos tėvas Itn. Šliar- 
pas, jai esant 10 mėnesių, išvyko į 
Rytų frontą ir ten žuvo. Mažylę au
gino motina ir močiutė. Iš Vokieti
jos visos trys atvyko į Australiją. 
Daina lankė lituanistinę mokyklą ir 
baigė St. Aloysius kolegiją. Jauna 
ištekėjo ir tapo motina. Bet ją stip
riai traukė tolesnės studijos. Ade
laidės universitete įsigijo tiksliųjų 
mokslų diplomą su pagyrimu. 
Kviečiama pasiliko darbuotis uni
versitete, griežtųjų mokslų fakulte
te. Ji sugebėjo sudominti studentus, 
kruopščiai paruošdama paskaitas, 
tuo užsitarnaudama auditorijos pa
garbą. Buvę ir dabartiniai universi
teto bendradarbiai gražiais žodžiais 
prisimena ją, jos šeimą ir tautą, iš
auginusią tokią šaunią asmenybę. 
Dar ir dabar ant universiteto labora
torijos sienų tebekaba jos tyrimų 
grafos, diagramos, o aplankuose su
krautos jos paskaitos. Velionė pa
laidota rugsėjo 9 d. J. Andr.

imimo ir

Marija ir Jurgis Astrauskai 
Sofija Augaitienė su šeima 
Birutė Abromaitienė 

ir dukra Angelė
Jonas ir Bronė Akelaičiai
Antanas Ambraška

Phoenix, AZ
Albina Augaitienė ir šeima 
Jonas Aukštaitis

ii1

Antanas Bumbulis ir dukros 
Julius, Pranė Barakauskai 
Alfredas Bražys, Gintaras, 

Linas, Gailutė ir jų šeimos 
Stasė Ir Mečys Bašinskai 
Marija Borusienė ir vaikai 

Danutė, Algimantas ir 
Roma su šeima, 
Hamilton, Ont.

Vytautas Birštonas 
Nelė ir Jonas Budriai 
Irena Baltakienė ir sūnūs - 

Vitas, Algis ir Linas
Kristina ir Adomas Biretos 
Elena Bersėniėnė ir vaikai 
Alfonsas ir Ona Budininkai, 

Hamilton, Ont.
Vytautas Balsevičius ir šeima 
Danutė ir Adolfas Bajorinai 
Vytas ir Vladė Beniušiai, 

Hamilton, Ont.
Angelė Bungardienė, 

Hamilton, Ont.
Isabelė ir Petras Baronai, 

St. Catharines, Ont.
Lidija ir Vytautas Bušmanai, 

Bradford, Ont.
Valė, Vincas, Kristina 

ir Jonas Balionai
Regina Beržinienė, 

Hamilton, Ont. .
Ona ir Antanas Baltrūnai 
Danguolė Baziliauskienė 
Birutė ir Vytautas Biretos 
Irena ir Jeronimas Birštonai 

su šeima, 
Stayner, Ont.

Konstancija ir Juozas Blekaičiai 
Dundas, Ont.

I. T. Ciparių šeima, 
Podney, Ont.

Petras Čiurlys 
Julija Čėplienė 
Emilija Čepienė

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Vidas

Birutė ir Petras Daržinskai
Zita Didžbalienė
Adelė Dobienė
Ona ir Jonas Dirmantai

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai

Jonas Gimžauskas, 
Hamilton, Ont.

Elena ir Kazys Gudinskai, 
Hamilton, Ont.

Zigmas ir Ona Girdauskai
Irena ir Povilas Girniai, 

Hamilton, Ont.
Vilma, Kazys ir Paulius

Gapučiai

SverKrr>A^cne
mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 

draugus, pažįstamus, Jų šeimas

aujųjų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betiiejinės šviesos, 

skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 
ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais

Marytė Genčiuvienė
Andrius, Kristina, Gintaras ir 

Ričardas Gapučiai, 
Hudson, Que.

Jonas ir Bronė Greičiūnai 
ir šeima 
Newmarket, Ont.

Kostas ir Eugenija Gapučiai, 
Bothwell, Ont.

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

Anastazija Gaidelienė 
Vladas ir Apolonija Gulbinai

Jūratė ir Mark Ignatavičiai, 
Wasaga Beach, Ont.

Alfonsas Marcis 
ir dukra Milda

Feliksas Mockus ir 
vaikai - Jonas, Vytas 
ir Lina

Liuda ir Zigmantas Mockai, 
Rodney, Ont.

Vytautas Montvilas
Juozas ir Stella Miškiniai, 

Niagara Falls, Ont.
Stasys Matulionis, 

Brantford, Ont.
Marija ir Brian Mikelėnas- 

McLoughlin

Monika Jasionytė
Vanda Jasinevičienė
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

Oakville, Ont.
Stasys, Marija ir Dana

Jokūbaičiai
Stasys Janavičius ir 

dukra Kristina
Dalia Jurevičienė
Eugenijus ir Pegina Jasinskai, 

Dundas, Ont.
Zuzana ir Petras Jonikai, 

Hamilton, Ont.

Irena ir Jonas Nacevičiai
Viktoras ir Pita Navickai, 

Amprior, Ont.
Elena ir Paimundas Namikai 

ir sūnūs - Simonas 
ir Juozapas

Kęstutis Norkus, 
Burlington, Ont.

Vanda ir Petras Šidlauskai, 
Hamilton, Ont.

Adolfina ir Gediminas
Skaisčiai,
Grimsby, Ont.

Sofija ir Juozas Sendžikai, 
St. Catharines, Ont.

Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 
Hamilton, Ont.

O. Skrebūnienė ir sūnūs 
Hilda Simanavičienė 
Gražina Strimaitienė
Elena ir Herbertas Stepaičiai 
Silvija, Arūnas, Danielius

ir Antanas Staškevičiai, 
St. Jean, Que.

Konstancija Starkutienė
Aldona ir Pranas

Skilandžiūnai
Bonifacas Sriubiškis

Bronius ir Elena Kišonai 
Elena ir Stasys Kuzmickai
Pajauta ir Algis Kaziliai 
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai
Jonas Karaliūnas,

St. Catharines, Ont.
Ona ir Vladas Keziai, 

Ancaster, Ont.
Povilas Kanopa, 

Hamilton, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, Ont.
Adolfas Kanapka, 

Wasaga Beach, Ont.

Petras ir Teklė Kareckai
ir sūnūs - Jonas ir Stasys, 
Hamilton, Ont.

Genė ir Eugenijus Kuchalskiai
S. V. Kneitai,

Oshawa, Ont.
J. V. Kėžinaičiai, 

Hamilton, Ont.
Viktoras ir Marija Kryžanauskai 

Collingwood, Ont.
Irena Kaliukevičienė 
Valė Kecdrienė
Vincas Kolyčius
Vacys ir Adelė Karauskai 

ir šeima
Eugenija Kripienė
Birutė Kazlauskaitė
Elena ir Pranas Krilavičiai, 

Keswick, Ont.
Valė Kerberienė

Anelė Puterienė
Valentinas Poškaitis
Marija Pranaitienė
Ramutė, Jeronimas Pleiniai

ir dukra Aušra
Stefanija ir Antanas Petraičiai
Irena ir Antanas Patašiai
Monika Povilaitienė
Stasys ir Janina Poškai
Algis ir Kazė Poviloniai
Jonas ir Teresė Povilauskai 

Hamilton, Ont.
Vladas ir Levutė Pevcevičiai

P. N. Puidokai
Dalia, Genutis, Eglė Procutos
Vida ir Vytas Paškai
Vincas Paulionis
Aldona, Juozas, sūnus

Antanas Petrauskai

Alvina ir Vladas Ramanauskai
O. L. Rimkai
Juozas Rovas
Marta ir Albinas Radžiūnai
Albina Rimkuvienė,

Hamilton, Ont.
Marytė Rybienė ir vaikai, 

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

Ottawa, Ont.
Onutė ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, Ont.

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

Stasys, Anelė Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont.

Marija ir Juozas Vaseriai
Marytė Vaitkienė
Joana Valiukienė
Aldona ir Vladas Vaitoniai
Aldona Valadkienė
Stasys Valickis,

Collingwood, Ont.
Julija ir Romanas Vaitkevičiai
Edvardas Valeška
Janė Vingelienė ir šeima
Birutė ir Vladas Vytai
Vanda Vaitkienė
Jonas ir Aldona Vaškevičiai, 

Minesing, Ont.

Ona Linčiauskienė, 
Hamilton, Ont.

Birutė, Jonas Lukšiai ir šeima 
Tillsonburg, Ont.

Juozas ir Lydija Lukšos, 
London, Ont.

Danutė Staškevičienė, 
Verdun, Que.

Bronė Stankaitienė
Teklė ir Adolfas Sekoniai, 

Wasaga Beach, Ont.
Zuzana, Juozas ir Ramunė 

Stravinskai
Viktoras Skukauskas 

ir duktė Danutė
Nijolė Šimkienė ir sūnūs
Janina, Juozas Šarūnai, 

St. Catharines, Ont.
Juozas Staškevičius
Olga ir Jonas Statkevičiai, 

Rodney, Ont.

Kristina Žutautienė
Bronė Žiobienė
Margarita ir Justinas

Zubrickai
Juzė Žulienė
Irena ir Anicetas Zalagėnai
Petras Žibūnas
Aldona Zarembaitė
Antanas, Stasė ir sūnus

Aleksas Zimnickai
Irena ir Algis Žemaičiai
Irena ir Petras Zubai,

Hamilton, Ont.
Elena Žulienė
Tušė Zaleskienė
M. J. Zazeckai,

Cambridge, Ont.
Marija Žymantienė

ir dukra Danutė su šeima
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Malonių
Kalėdų švenčių
ir sveikatos pilnų
Naujų 2004 metų 
visiems klubo nariams ir 
“Vilniaus Manor” gyventojams
nuoširdžiai linki —

Džiugių šv. Kalėdų 
bei laimingų

1 * Naujų metų
linkime giminėms, draugams

* ir pažįstamiems -
Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima

ų Mieli giminės, draugai 
įfe ir pažįstami 
S O- _ _ _ _

šventės teatneša tyro 
džiaugsmo ir Naujieji 
metai stiprybės, 
sveikatos ir vilties - £

Irena Punkrienė 
Vilija, Edvardas, Andrėja, 

Monika ir Andriukas Punkriai 
Elona, Ričardas, Daniellė, 

Mykolas-Algirdas, Simonas Punkriai

visus draugus, pažįstamus 
ir gimines su

šv. Kalėdom ir
; Naujais metais.
< Linkime daug sveikatos ir
< laimės - Stasė Butkienė ir vaikai - 1 

Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos ’

Ši skulptūra puošia įėjimą į vieną iš daugelio Vilniaus antikvariatų Nuotr. I. Ross

Organizuoti dailininkų žingsniai
Jaunieji Kanados lietuviai dailininkai vienijasi ir prašo paramos

LINKSMU

8V KALČOU 
ir laimingų bei sėkmingų 

Naujų metų 
linkime visiems savo giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -

Q/tjeikiitame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 

šv. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų 

Naujų metų -
Kazys ir Adelė Ivanauskai

jNuošircTžiai sveikiname
gimines, draugus ir pažįstamus 

su šv. Kalėdomis ir 
linkime laimingų bei

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

2003 m. lapkričio 14 d. Či
kagoje Kanados lietuvių daili
ninkų draugija (KLDD) atidarė 
savo pirmąją grupinę šiuolaiki
nio meno parodą Crossing Bor
ders. Paroda susilaukė didelio 
pasisekimo ir Amerikos lietuvių 
bendruomenės dėmesio. Tai pir
masis Kanados lietuvių dailinin
kų draugijos projektas, kurio 
pirmininkę ir kuratorę IrmąMa- 
kariūnaitę kalbina Toronto uni
versiteto doktorantas Tomas 
Balkelis.

- Gal galėtum trumpai pa
pasakoti, kaip atsirado Kanados 
lietuvių dailininkų draugija? 
Kas jus įkvėpė susiburti?

- Mintis įsteigti KLDD, pel
no nesiekiančią meninę organi
zaciją, brendo palaipsniui. Per
nai prieš šios draugijos įsteigi
mą buvau suorganizavusi jaunų
jų Kanados lietuvių dailininkų 
meno parodą Kanados lietuvių 
muziejuje-archyve, kuriame dir
bau septynerius metus parodų 
organizatore. Viena iš tos paro
dos dalyvių, man netikėtai pa
siūlė atidaryti parodą Čiurlionio 
galerijoje Čikagoje. Tuomet ir 
nusprendžiau, kad atėjo laikas 
įsteigti lietuvių dailininkų drau
giją, kuri skatintų šiuolaikinį 
meną Kanados lietuvių tarpe ir 
taip pat palaikytų lietuviškumą 
išeivijoje. Žinojau, kad Čikagoje 
tarp lietuvių vyksta intensyvi 
meninė veikla ir kad ten yra trys 
meno centrai (Čiurlionio ir Le
mento galerijos, Balzeko muzie
jus). Pagalvojau, kad būtų svar
bu įsteigti menininkų draugiją, 
kuri atspindėtų šiuolaikines 
problemas bei modernią estetiką 
ir Toronto mieste, Kanados lie
tuvių centre. Bet žinodama, kad 
vienai toks darbas yra per dide-

Anapilio jaunimo choras "ANGELIUKAI” ir jų tėveliai

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų 2004 metų 
Jums linki -

Tebūnie jums geras šitas rytas, 
Kai širdis Dievo Kūdikiui 

džiaugsmų giedos,
Tebūnie jums geras šitas rytas, 
ir diena, ir metai nuo pradžios.

žždžiugių šv. Kalėdų
ir laimingų bei pilnų geros nuotaikos

Sraujųjų metų
linki visiem lietuviams bei parapijiečiams -

LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS CHORAS:
vadovas Jonas Govėdas, Danutė Garbaliauskienė, Ona Govėdienė, Anelė Pajaujienė, 
Alvina Ramanauskienė, Elena Ulbikienė, Milda Žemeckienė, Stasė Zimnickienė, Laima 
Išganaitienė, Dana Chornomaz, Vida Paškuvienė, Danutė Petronienė, Aldona 
Remesat, Antanas Patašius, Juozas Petronis, Valdas Žukauskas, Vitas Balyta, Valen
tinas Poškaitis, Ted Chornomaz, Stasys Janavičius, Kazimieras Jonušonis, Pranas 
Linkevičius, Vladas Kazlauskas, Rimas Paulionis, Kazys Pajaujis, Vladas

lis, nusprendžiau įtraukti keturis 
dailininkus, kuriuos jau pažino
jau iš parodos Mississaugoje. 
Šioje draugijoje dabar yra Rima 
Mačikūnaitė (vicepirmininkė), 
Kristina Baliūnaitė (iždininkė), 
Andrius Butkevičius ir Kris Ju
rėnas (kurie užsiima technine 
pagalba), ir aš (pirmininkė).

- Kokios temos vyrauja 
"Crossing Borders" ("Kertant 
ribas ’j?

- Crossing Borders arba 
Kertant ribas paroda, kuri įvyko 
Čiurlionio galerijoje Čikagoje 
lapkričio 14 d. - gruodžio 7 d. 
d., yra pirmasis KLDD projek
tas, kuriame dalyvavo vienuoli
ka Kanados lietuvių dalininkų: 
Otis Tamašauskas, Arvydas Sla- 
bosevičius, Irma Makariūnaitė, 
Rima Mačikūnaitė, Kris Jurė
nas, Paul Grajauskas, Luci Dil- 
kus, Andrius Butkevičius, Elytė 
Balkytė-Zubis, Rita G. Bulova- 
Forrest ir Kristina Baliūnaitė. 
Šios parodos pagrindinė tema 
buvo Kanados lietuvio imigran
to ir palikuonio identiteto prob
lematika išeivijoje. Nors ne 
kiekvienas dailininkas išsaugojo 
stiprius ryšius su lietuvybe, jų 
dalyvavimas šioje parodoje liu
dija jų norą išlaikyti lietuvišku
mą ir atspindėti savo kintančią 
tautinę tapatybę išeivijoje. Mes 
pasirinkome tokį parodos pava
dinimą, nes jis reprezentuoja ne 
vien tik Kanados-Amerikos sie
nos kirtimą, bet ir istorinius lai
kus, kai lietuviai, bėgdami iš 
Lietuvos pokario metais, turėjo 
ne vieną kartą kirsti įvairias sie
nas, kol pasiekė savo naujuosius 
namus Šiaurės Amerikoje. Žo
dis, “borders” mums reiškia ne 
vien valstybių sienas, bet ir 
žmogaus sąmonės ribas, kurias 
jis turėjo ir turi įveikti norėda
mas išlikti lietuviu išeivijoje.

- Kaip "Crossing Borders " 
paroda buvo priimta Čikagoje?

- Mūsų paroda Amerikos 
lietuvių bendruomenės buvo pri
imta labai šiltai ir nuoširdžiai. 
Mano supratimu, žmonės pozi
tyviai reagavo į šią parodą dėl 
jos šiuolaikinio stiliaus ir profe
sionalaus lygio, ko, kaip šios pa
rodos kuratorė, ir tikėjausi. Į ati
darymą susirinko nemažai žmo
nių. Tarp jų buvo Amerikos lie
tuvių televizija, kuri turi savo 
laidą penkis kartus per savaitę. 
Be to, apie parodą buvo išsamūs 
straipsniai dviejuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose Drauge ir 
Amerikos lietuvyje. Iš viso Čika
goje man teko duoti net keturis 
“interviu”: televizijai, laikraš
čiui, ir du telefoninius pokalbius 
radijo stotims “Savas laikas” ir 
“Studija R”. Be to, dailininkų 
darbus galima pamatyti interne- 
tinėje Gintaro Raudonikio sve
tainėje www.laikas.com.

- Kaip jūsų grupė susijusi su 
Kanados lietuvių bendruomene? 
Kaip bendruomenė parėmė jūsų 
pirmąjį projektą?

- Aš stengiausi užmegzti ry
šį su mūsų bendruomene, bet, 
matyt, Dainų šventė ir kiti įvy-

Aldona, Algirdas Vaičiūnaikiai Lietuvoje šią vasarą mums 
sutrukdė. Mūsų draugija siuntė 
prašymus į septynis Kanados, 
Kanados lietuvių, ir Amerikos 
lietuvių fondus dėl paramos, bet 
mes gavome tik dalį lėšų iš 
Amerikos Lietuvių fondo Le- 
monte. Be jų vargu ar paroda iš 
viso būtų įvykusi. Taip pat visi 
dailininkai patys sumokėjo ad
ministracinį mokestį, kuris pa
dengė tik dalį parodos išlaidų. 
Parodos rengimas vyko savano
riškai ir truko metus laiko. Buvo 
labai daug darbo, kuris pareika
lavo daug atsidavimo iš visų na
rių. Esu labai dėkinga mūsų na
riams, be kurių pagalbos šis pro
jektas nebūtų įvykęs. Man šis 
projektas buvo ypatingai vargi
nantis, nes ne vien tik jį organi
zavau, bet ir jame dalyvavau 
kaip dailininkė. Mums bendruo
menės parama būtų buvusi labai 
svarbi ne vien tik finansiškai, 
bet ir morališkai. Juk galų gale 
savo darbais mes reprezentuo- 
jam Kanados lietuvius.

- Regis, esate jauna ir ambi
cinga bendraminčių grupė. Ko
kie jūsų grupės ateities planai? 
Ar ruošiatės savo projektus ro
dyti Kanadoje, Australijoje, Lie
tuvoje?

- Mūsų draugijos sekantis 
projektas ateinančiais metais yra 
surinkti lėšų, kad būtų įmanoma 
organizuoti parodas ne vien tik 
užsienyje, bet ir Kanadoje. Pri
klausomai nuo lėšų, norėtumėm 
surengti parodas Toronte, Mont- 
realyje, Vankuveryje, Kalgaryje 
arba Edmontone. Mes vėl esame 
kviečiami sugrįžti ir į Čiurlionio 
galeriją. Mums taip pat labai 
svarbu paruošti internetinę sve
tainę, kurioje viso pasaulio lie
tuviai galėtų susipažinti su mūsų 
veikla. Mano tikslas yra už
megzti kontaktą su kitais lietu
viais menininkais išeivijoje ir 
Lietuvoje, kad būtų įmanoma 
rengti tarptautines parodas bei 
pakviesti juos į Torontą. Bet, tu
riu nenoriai pripažinti, kad To
ronte, paprastoje salėje, mūsų 
paroda atrodytų mažų mažiau
siai juokingai, jeigu ne grau
džiai. Šiam tikslui reikia profe
sionalaus lygio galerijos, kuri 
atstovautų Kanados lietuvių iš
eivijos dailei. Kaip galima išlai
kyti ryšį su pasaulio lietuvių 
dailininkais, kai nėra kur rodyti ' įj °
jų darbų? Mūsų bendruomenės V Tdoi i ii i v-ppj-11 
parama turėtų būti mūsų meni- • L'“Ž

4

4

4
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Ad Ramanauskas, Vladas Šlenys, Antanas Zimnickas, Algirdas Kynas. jZl

4

(Sv. Jtcdėdų ir 
Otaujų metų 

pioija 
nuoširdžiai sveikinu 

draugus, gimines, 
f. pažįstamus

Jonas Stankus

sūnus Edį ir Algį bei savo J,
mielus vaikaičius, draugus \t|
ir pažįstamus su /£*

šv. Kalėdomis,
linkėdama daug laimės 
ir sėkmės \\\
Naujaisiais metais -

Onutė Adomauskienė, 
Hamilton, Ont.

‘Džiugių šv cKgtė(fų 
ir sėkmingų 

(]\ąujų metų
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki -

ED. KONDRATAS ir šeima

«

&

£

Džiugių 
šventų Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų 
geros nuotaikos

nės veiklos skatinimo pagrindas. 
Be jos ji paprasčiausiai nutrūks 
ir sunyks. Jeigu meninė veikla 
būtų remiama oficialiai, tai butų 
galima išlaikyti Kanados lietu
vių dailės meno tradiciją su sa
vitu identitetu, besiskiriančiu 
nuo Amerikos lietuvių dailės 
tradicijos. Galų gale esu opti
mistė ir tikiu, kad mūsų bend
ruomenė įvertins mūsų draugi
jos reikšmę ir kad surengsime 
daugiau parodų savo šalyje ir 
kad savo darbais Kanados lietu
vius galėsim reprezentuoti sve
tur ir ateityje.

- Dėkoju už išsamų pokalbį.

linki visiems giminėms, " V.__J
draugams bei pacientams -

/fe dr' ^'na Ginčauskaitė,
r ootometristė

i

r .. jk.. Linksmų ?
V * • JFOA * ■ v t r į . į $★ šv. Kalėdų

ir laimingų

Naujųjų
lainksmų Kalėdų švenčių

ir sėkmės Naujuosiuose metuose 
yj visiems giminėms, draugams ir

pažįstamiems Kanadoje, Amerikoje 
pcj ir Lietuvoje linki -

inž. Vladas ir Luciana Kukoraičiai 
± AESTIORUM CONSULTING

2004 metų
linkiu visiems 

giminėms, draugams 

ir pažįstamiems -

Elizabeth Strodomskienė

http://www.laikas.com
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Sielovados delegatura
Užsienio lietuvių katalikų, 

sielovados pareigų perdavimas 
prelatui Edmundui Putrimui įvy
ko sekmadienį, lapkričio 23 Pri
sikėlimo šventovėje. Prieš Mišių 
pradžiąjungtinis Prisikėlimo pa
rapijos “Volungės” choras, vad. 
Dalios Viskontienės bei Dan
guolė Radtke ir solistė Anita 
Puodžiūnienė visus susirinku
sius pamaldžiai nuteikė. Per Mi
šias giedojo ir Prisikėlimo para
pijos jaunimo choras, vadovau
jamas Anitos Puodžiūnienės. 
Mišias atnašavo kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, lydimas 
vyskupo Pauliaus Baltakio, 
OFM, Prisikėlimo parapijos kle
bono kun. Augustino Simanavi
čiaus, OFM, kun. Eugenijaus 
Jurgučio, OFM, kun. Liudo Ja
nuškos, OFM, kun. Pijaus Šarp- 
nicko, OFM, prel. Edmundo 
Putrimo, diakono Petro Šarkos, 
OFM, ir diakono dr. Kazimiero 
Ambrozaičio.

Mišioms tarnavo gražus bū
rys lietuvių prieaugio - mergai
čių ir berniukų. Dalyvių tarpe 
matėsi garbės konsulas Haris 
Lapas ir Lietuvos ambasadorė 
Kanadai Sigutė Jakštonytė.

Prisikėlimo parapijos klebo
nas kun. A. Simanavičius, 
OFM, tarė įžanginį žodį. Skaiti-

pat perdavė prelatui. Mišių au
kos metu buvo atneštos prel. 
Putrimo aukos — sriubos indas, 
kepalėlis lietuviškos duonos, iš
reiškiančios jo naujas pareigas.

Prieš palaiminimą vysk. P. 
Baltakis tarė padėkos žodį Lie
tuvos vyskupų konferencijai už 
prel. E. Putrimo paskyrimą sie
lovados darbui, prel. E. Putrimui 
už jo paslaugas praeityje. Po 
Mišių visi buvo pakviesti į para
pijos salę vaišėms.

Prisikėlimo parapijoje lap
kričio 28 prel. E. Putrimui pri
ėmimą surengė užsienio lietuvių 
sielovados patariamasis komite
tas. Renginio mecenatas buvo 
dr. Raimondas Zabieliauskas, 
kuris taip pat davė sielovados 
įstaigai patalpas prie Prisikėlimo 
parapijos ir paaukojo $10,000 
delegatūros darbui. Priėmime 
dalyvavo apie 350 parapijiečių 
prelato rėmėjų ir svečių. Garbės 
svečiai kardinolas Audrys Bač
kis, vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, Toronto vysk. John Bois- 
ssoneau su klebonu kun. Augus
tinu Simanavičiumi, OFM, svei
kino naujas pareigas priėmusį 
prelatą. Vysk. Baltakis šiltai pri
siminė prel. Edžio pastangas 
vyskupui talkinant 19 metų ir 
paaukojo $10,000 naujai delega-

Dalyvavusietns priėmime XI.28 buvo išdalinta šiai progai prisiminti 
nuotrauka. Iš k. P. Baltakis, OFM, kardinolas A. J. Bačkis, prel. E. 
Putrimas

Kultūrinių premijų šventė

Rašytojai tautos keliu

nius atliko dr. Raimondas Za
bieliauskas ir Birutė Čepaitienė.

Per pamokslą kardinolas A. 
J. Bačkis pabrėžė, kad Kristus 
atėjo liudyti tiesos. Šiais laikais, 
ypatingai Lietuvoje, yra nelegva 
išpažinti tikėjimą ir drąsiai gy
venti Kristaus tiesoje. Jis džiau
gėsi Prisikėlimo parapijos 50 
metų sukaktimi, dėkojo Dievui, 
kad išeivija išlaikė religiją bei 
tautiškumą, kad šių dienų para
pijiečiai toliau nori savo vai
kams perduoti šiuos principus. 
Sveikino prel. E. Putrimą, linkė
damas jam sėkmės ir pareikšda
mas, kad laisva Lietuva turi pa
reigą paremti išeivijos lietuvius.

Po pamokslo sekė prelato E. 
Putrimo įvilktuvės, įteikimas 
prelato regalijų. Kardinolas A. J. 
Bačkis pakvietė prelatą atnau
jinti savo kunigystės įžadus. Po 
to kardinolas perskaitė popie
žiaus Jono Pauliaus) II prelatys- 
tės dekretą ir jį įteikė prel. E. 
Putrimui. Apšlakstęs švęstu 
vandeniu prelato juostą, ją taip

turai.
Sveikinimų eigai vadovavo 

Giedra Paulionienė, kuri truputį 
papasakojo apie prel. Putrimo 
veiklą, išvardino sveikinimus, 
gautus raštu. Jų buvo iš visų 
kraštų, kuriuose prel. Edis yra 
dirbęs ar lankęsis, ir iš įvairių 
pareigūnų Lietuvoje bei išeivijo
je. Žodį tarė KLB pirm. Rūta 
Žilinskienė, “Santakos” klubo 
naujų ateivių astovas Gintas 
Stasiulevičius, Maironio mo
kyklos vedėja Aldona Šimonė- 
lienė, mokyklos tėvų komiteto ir 
Suvalkų krašto lietuvių sambū
rio atstovas Jurgis Kuliešius.

Buvo renkamos aukos už
sienio lietuvių sielovados dele
gatūros veiklai. Norintys siųsti 
aukas prašomi rašyti čekius 
KLB-užsienio lietuvių sielova
da. Delegatūros adresas: 1 Re
surrection Rd., Toronto, ON 
M9A 5G1. Delegatūros sekreto
rės pareigas eina Vaida K. Pet
rauskienė. Telefonas 416 233- 
7819, faksas 416 233-5765. VKP

EDVARDAS ŠULAITIS

JAV LB Kultūros taryba PL 
centro dailės muziejuje Lemonte 
lapkričio 15 d. surengė vieną iš 
svarbesniųjų kultūrinių renginių 
2003 m. laikotarpyje. Ten įvyko 
21-oji premijų įteikimo šventė. 
Buvo pagerbti 6 laureatai, gavę 
žymenis bei piniginius apdova
nojimus iš Lietuvių fondo.

Šiemet lauretais buvo pripa
žinti Alfonsas Dzikas (radijo), 
Julija Dantienė (teatro), Rimas 
Visgirdą (dailės), Edvardas Šu- 
laitis (žurnalisto), Jadvyga Regi- 
nienė (tautinių šokių). Jiems 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Marija Remienė įteikė didokus 
žymenis, o Lietuvių fondo val
dybos pirm. Povilas Kilius - če
kius po $1,000 dol.

Premiją iš muzikos srities 
gavo ir Kalifornijoje gyvenanti 
Giedra Gudauskienė. Tačiau ji į 
šventę negalėjo atvykti, jai ap
dovanojimas buvo pasiųstas į 
namus.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba 
sveikina visus lietuvius su

** šv. OK^lėdomis
ir Q\aujais metais
Tegul pro šalį dienos neprabėga, _
Tegul ilgesnės būna už metus. -sv.
Te nepavargsta Jūsų rankos,
Kai džiaugsmą nešat į namus.

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

Šį vakarą įvadiniu žodžiu 
pradėjusi M. Remienė pabrėžė, 
kad lietuviškosios kultūros puo
selėjimas prisideda prie lietuvy
bės išlaikymo. Programos vedė
ja Dalia Sokienė pristatė kiek
vieną iš laureatų atskirai, pažy
mėdama jų nuopelnus, [teikus 
žymenis bei piniginius apdova
nojimus, kiekvienas iš jų pasakė 
trumpas padėkos kalbas.

Visi laureatai, išskyrus E. 
Šulaitį kuris gyvena Čikagos 
apylinkėse, buvo atvykę iš toli
mesnių vietovių - dauguma iš 
JAV rytinės pakrantės: J. Dan
tienė savo žodyje paminėjo, kad 
gerokai anksčiau gyveno Le
monte, kurį paliko prieš 25 me
tus ir dabar yra įsikūrusi Filadel
fijoje.

Laureatus žodžiu sveikino 
Lietuvos garbės konsulas Čika
goje Vaclovas Kleiza, LF valdy
bos pirm. Povilas Kilius. Taip 
pat buvo sveikintojų ir raštu, ku
rių tarpe prasmingų minčių pa
bėrė JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Vaiva Vėbraitė. Ji sakė, 
kad Lietuvių fondo dėka jų šiol 
jau apdovanoti 86 laureatai. 
“Sveikinu jus, mielieji laureatai, 
JAV LB Krašto valdybos vardu 
ir dėkoju jums, kad išeivija ne 
vien tik išlaiko lietuvybę, bet ir 
kuria lietuvių kultūrą pasaulyje”.

Ši kultūros šventė buvo 
baigta gražia menine dalimi, ku
rią atliko jauni menininkai, čia 
atvykę iš Bostono - smuikinin
kas Dainius Puodžiukas ir jo 
brolis - pianistas Aidas Puo
džiukas.

Gimtasis lopšys

tel. 416-889-55311 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1
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naujai užgimęs Kūdikėlis telaimina visus 
geros valios lietuvius, teikia jiems stiprybės 

likti tauriais lietuviais, o vargstančiai 
Lietuvai — šviesios ateities vilčių.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO TARYBA:
pirm. dr. A. Pabedinskas, valdybos pirm. A. Nausėdas, D. Baltrušytė-Sher, 

S. Baršauskas, K. Deksnys, G. Ignaitytė, V. Jonušonienė, R. Kalendra, A. Kaminskas, 
J. Kuliešius, P. Kuras, S. Piečaitienė, I. Ross, R. Sriubiškis, B. Stundžia, I. Sungailienė, 

M. Stanevičius, L. Zubrickas, R. Žilinskienė.
L. Baziliaus kas - administratorius

Sugrįžtu į namus - vilnija javai, 
Kur pirkelė sena - pilki pelenai, 
Liūdna, stoviu ir laukiu, širdyje 

taip graudu,
Žvelgia akys palaukėti - nebėra 
ąžuolų.
O čia klėtis stovėjo, gintariniai 

javai
f aruodus byrėjo - dovanojo 

laukai.
Ilgas didelis kluonas laukė

* rankų darbščių,
Čia suveždavom šieną iš gėlėtų 

lankų.
Kai svaigusis gegužis pražysta 

baltai,
Jaučiam - rudenį supsis 

kriaušės ir obuoliai,
Sirpsta vyšnios kaip kraujas, 

teška liepų medus,
O melsvojoj padangėj gandras 

sklando ratus.
Žolę glemžta margutės, 

sidabrinis lietus
Iš aukštybių atskridęs, atgaivina 

visus.
Jau žara vakarinė pamiškėj 

sužėruos,
O lakštingala trelę supa klevo 

laiškuos.
Ir gimtinės berželis pina šilko 

kasas,
Nuvingiuoja upelis per aksomo 

lankas,
Savo gimtojo lopšio pamiršt 

negali,
Mintyse atsigers i u skaidriame 

šuliny.
Vida Vosylienė,

LKKRS narė

VLADAS BURAGAS, 
Lietuvos Nepriklausomųjų 
rašytojų sąjungos valdybos 

pirmininkas
Po vieno literatūrinio rengi

nio provincijoje (kaip dabar 
dažnai mėgstama “inteligentiš
kai” pašiepti Lietuvos kaimą!), 
kai prie manęs priėjęs apyamžis 
poezijos gerbėjas nuoširdžiai ta
rė: “Jūsų pavadinimas LNRS la
bai panašus į raides ant kry
žiaus, virš Nukryžiuotojo (INRI
— V.B.), tačiau tik nedaugelis ti
kinčiųjų nesuklydę pasakys, ką 
tos raidės raiškia... Teisingi jūsų 
žodžiai, teisūs darbai, bet reikia, 
kad juos išgirstų ir įvertintų 
kiekvienas doras lietuvis. Reikia 
eiti į žmones. Nedorėliai taip pat 
girdės. Sunku jums bus — iš
duos, apjuoks, apšmeiš, nukry
žiuos... Bet eikite — tiesa jūsų 
pusėje, jūsų žodžiuose!”

Pavadinimas
Ironijos kupiną klausimą 

“Nuo ko gi jūs, nepriklausomie
ji, esate nepriklausomi?” kelian
tys dažniausiai patys turi bėdų 
su tomis... priklausomybėmis. 
Tačiau gal didžiausią įtūžį šiems 
paklausėjams sukelia tai, kad 
įvardžiuotinis būdvardis “nepri
klausomieji” ir dabar visaip ban
domas suniekinti.

Literatūrinės kasdienybės 
plotmėje mes, kaip kuriančiųjų 
bendrija, pirmiausia esame ne
priklausomi nuo to 50 metų tru
kusio padlaižiavimo okupan
tams, tautinės savimonės nuodi
jimo ir buldozerinio ateizmo 
šleifo. Finansiniu atžvilgiu mes 
nepriklausomi bent nuo kasmet 
raikomo 5,000,000 Lt biudžeti
nės paramos leidybai “pyrago”...

Lietuvos Nepriklausomųjų 
rašytojų sąjunga. Neketiname 
šių keturių žodžių nei kalti gra-. 
nite, nei lieti iš bronzos. Patikė
kite - tam lėšų neturime ir ne
ieškosime! - lietuviškas žodis 
amžiams išliks tautos pamatų 
akmeniu, ir jo neįveiks joks ge
ležinis priešo kumštis.

Prieš okupaciją
Antrajame laisvos Lietuvos 

valstybės suklestėjimo dešimt
metyje Kaune gana intensyviai 
varžėsi (gerąja to žodžio pras
me) dvi kūrybinės bendrijos - 
Lietuvių rašytojų draugija ir Ne
priklausomųjų rašytojų sąjunga. 
Nepriklausomiečių gretose buvo 
Just(in)as Pilyponis (1907.XI.24
— 1947.VII.4) — vienas iš nuoty
kinės, detektyvinės ir (saky
čiau!) fantastinės lietuvių litera
tūros kūrėjų, keliolikos knygų 
autorius (produktyviausias ro
manistas visoje Europoje 1939 
metais); Petras Biržys (1896.XI.3
— 1970.VI11.23) - garsusis Pupų 
Dėdė, ilgametis Kauno radiofo
no darbuotojas, poezijos rinki
nių Sielos sparnai ir Karo metu, 
etnografinės knygos Kaimo ves
tuvininkai autorius (dar daugiau 
nuveikęs po Akiro slapyvardžiu); 
Viktoras Kropas (1902.VI1I.13 — 
1973.XL2)-nuotykinės literatū
ros (Raudonkrūtinis, Lampeao, 
Baisenybių slėny. Svetimšalių 
legione, Džiunglių paslaptys, 
Valentino) ir fantastikos kūrinių 
(Svečiuose pas marsiečius) au
torius; poetas Vytautas Rasima- 
vičius (Baltos ir mėlynos eilės, 
1933), prozininkai Juozas Dau
gėla, Povilas Turčila bei kiti.

Atėjus 1940-iesiems, Lietu
vių rašytojų draugija tapo “So- 
juz pisatelej sovietskoj Litvi” 
(žinoma, dauguma kūrėjų pasi
traukė į rezistencinę tylą), o Ne
priklausomųjų rašytojų sąjunga,

kaip ir kitos patriotinės organiza
cijos, buvo tiesiog išbraukta iš ša
lies kultūros ir meno konteksto.

Atgimimo banga
Ji pralaužė užtvaras laisvam 

literatūros žodžiui, ir tikras ste
buklas, kad Nepriklausomųjų 
rašytojų sąjunga — kaip Fenik
sas! - vėl atgijo 1990.III.6 Kau
ne, Donelaičio gatvėje. Tik da
bar pavadinime atsirado visiems 
brangus žodis “Lietuvos”. Vis 
labiau laisvėjančiose Vakarinėse 
naujienose ir Kauno dienoje iš
spausdinta LNRS Deklaracija 
literatūriniuose šalies sluoks
niuose sukėlė nesulaikomo ledo
nešio įvaizdį, tačiau — atkreipki
me dėmesį! - LTSR Rašytojų 
sąjungai dar reikėjo beveik metų 
ir “kruvinojo sausio sekmadie
nio” aukų, kol pagaliau 1991.1.14 
(bent jau oficialiai!) atsiribotų 
nuo 50 metų trukusio sovietinio 
šleifo savo ideologijoje, veikloje 
ir kūryboje...

Pirmąkart Lietuvos Nepri
klausomųjų rašytojų sąjunga už
siregistruoja (per Lietuvos kul
tūros fondą) dar 1990.1 V. 10. Jai, 
kaip visuomeninei kūrybinei 
respublikinei organizacijai, ski
riamos patalpos Kaune, Lydos 
g. 4. Jos veiklą tvarko aktyvusis 
kabinetas, vadovaujamas drama
turgo Arvydo Lapuko. Bandoma 
atsigręžti į literatūrines prieška
rinio Kauno sroves - vėl pasiro
do Keturi vėjai, o mirtinos grės
mės Lietuvos laisvei akivaizdoje 
su “Nemuno” ir kitomis redakci
jomis išleidžiamas Sausis-91...

Daug paslapčių
Jos tūno 1991-1992 metų 

įvykiuose ir Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo akto signata
rės Birutės Nedzinskienės (mi
rusios 1995 metais) rankraš
tyne... Štai tik keletas klausimų, 
į kuriuos anksčiau ar vėliau bus 
gauti konkretūs atsakymai:

L Kieno užsakymu atgimusi 
nepriklausomųjų rašytojų sąjun
ga hiperinfliacijos sąlygomis 
buvo sušaudyta kryžminėje dar 
vis gajų KGB struktūrų ir atsi
kuriančios lietuviškosios kontr
žvalgybos ugnyje?

2. Kieno iniciatyva LNRS 
vadovybė buvo išblaškyta, jos 
veikla sustabdyta, o leidybai 
kauptos lėšos bei jai skirtos pa
talpos prarastos?

Bet jau nepaslaptis, kad 
gera dešimtis telentingų autorių, 
panorusių ir net jau priimtų į 
Lietuvos Nepriklausomųjų rašy
tojų sąjungos narių gretas, buvo 
paviliotu į “tikrąją” rašytojų są
jungą. Žinoma, jų sąrašą (kaip 
formaliai nepalikusiųjų LNRS) 
bus galima paviešinti, o gal net 
ir pasiūlyti skubos tvarka susi
mokėti nario mokesčio skolas 
už visą dešimtmetį...

Tik prozininko Stasio Batai- 
čio, poetų Gražvydo Gavėno ir 
Valentino Vytauto Navicko dė
ka 1992 metais Lietuvos Nepri
klausomųjų rašytojų sąjunga at
gaivinama, ir pirmininkauti nau
jajai valdybai pasiūloma prozi
ninkui Broniui Jauniškiui (iki 
tol turėjusiam LNRS profkomi- 
teto pirmininko portfelį).

Prasidėjo beveik dešimtmetį 
trukusi mūsų kūrybinės organi
zacijos diskreditavimo (apšauki
mo grafomanų sekta, įvairiausių 
etikečių klijavimo) kampanija. 
Bet... Susikūrė gausi Lietuvos 
Kaimo rašytojų sąjunga, atsira
do Žemaičių rašytojų bendrija. 
“Vienvaldžiai” nebesijuto to
kiais vieninteliais ir tokiais jau 
išrinktaisiais. Be to, laikas sku

bino brautis prie valdiškų lėšų 
lovio...

Atsilaikėme. Sustiprėjome, 
išaugome ir mes.

Vietos užteks visiems
2000.X. 14 pirmąkart demo

kratiškai surengtuose Lietuvos 
nepriklausomųjų rašytojų sąjun
gos vadovybės rinkimuose (val
dybos pirmininkas rinktas net iš 
4 kandidatų) buvo įtvirtinta tik 
vienintelė išankstinė LNRS 
veiklos nuostata - vietos po at
gimusios Lietuvos saule užteks 
visiems: ir Rašytojų sąjungai, ir 
Žemaičių rašytojų bendrijai, ir 
kaimo rašytojams, ir pagaliau 
mums, nepriklausomiečiams. 
Svarbu, kad visi kūrėjai liktų 
mūsų Tėvynės savastimi, dirbtų 
ir kurtų vardan tos Lietuvos, 
apie kurią pridėjus ranką prie 
širdies dar giedama mūsų vals
tybės himne - Tautinėje gies
mėje.

Deja, taip ne višliomet yra ir 
turbūt ne visada bus.

Ir čia — atleiskite! - jau ne 
mūsų kaltė.

“Žali” diversinė bomba
Nesinorėtų kalbėti apie M. 

Ivaškevičiaus romano Žali di
versinę bombą literatūrinėje 
Lietuvoje ir tarptautinėje knygų 
mugėje (juolab, kad pats auto
rius dievagojasi, jog knygoje 
viskas išsigalvota!). Tačiau už
simota ne tik į viduriniąją Tris
palvės dalį - raskite dar nors 
vieną dabarties knygą, kuri taip 
begėdiškai dergtų Lietuvos ko
votojų už laisvę ir nepriklau
somybę atmintį bei idealus ir 
kuri taip operatyviai būtų ver
čiama į pagrindines Europos 
kalbas... Leiskite pasidomėti už 
kokius tai pinigus, kai mes antrą 
dešimtmetį negauname nė cento 
paramos lietuvių lyrinio epo ar 
poezijos almanachų, skirtų Lie
tuvos įvardinimo rašytiniuose 
istoriniuose šaltiniuose tūkstant
mečiui, leidybai?

Nepaisant kūrybinės inteli
gentijos pasipiktinimo straipsnių 
gausos periodikoje, naujoji Lie
tuvos Rašytojų sąjungos vado
vybė oficialiai atsakė tik į mon
sinjoro Alfonso Svarinsko laiš
ką. Pats atsakymas būtų daugiau 
negu keistas - atseit, pirminin
kas, vadovaudamasis Lietuvos 
Rašytojų sąjungos įstatais, in
formavo LRS valdybą, kad pasi
piktinimas kaip toks spaudoje 
yra, bet pirmininkas negali ver
tinti romano, nes tai, atseit, kri
tikų darbas, o autorių gali teisti 
tik teismas... Kuo ne šiuolaiki
niai Pontijaus Piloto žodžiai, 
kad nusiplauna... rašaluotas ran
kas?

Gal mums ir nebūtų svarbus 
tas buvusiųjų “literatūros vien
valdžių” pasipūtėliškumas (jų 
įstatai, mat, aukščiau už Lietu
vos partizanų atmintį!), bet tokie 
pareiškimai žeidžia nepriklauso
mos valstybės pilietiškumo pa
grindus, meta šešėlį vienai svar
biausių tautinės savimonės ug
dymo profesijų - štai kaip dar 
galima pažeminti ir rašytojo 
vardą! Ir, mūsų nuomone, šioje 
situacijoje reikia tik vieningai 
paremti partizanų artimųjų siekį 
patraukti tiesman autorių už 
viešą žuvusiųjų kovotojų ap
šmeižimą, garbės, orumo bei at
minties išniekinimą (žinoma, 
kad tokių žygių ir bus imtasi).

Tai - ne politika.
Tai — pilietinė pozicija 
Ir pats laikas ją apginti.e *

Nuoširdžiai sveikiname 
mielus savo narius bei visus 

lietuvius, gyvenančius 
arti ir toli,

***** <**>* **** ***** *****
T
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ir linkime laimės, sveikatos, 
Dievo palaimos visuose 
lietuviško ir asmeniško 

darbo baruose.

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka" 
valdyba, komitetai ir tarnautojai



14 psl..Tėviškės žiburiai»2003.XII. 16.Nr.51-52 (2806-2807)

1

Piešimo gamtoje dalyviai Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje

4 I I
I 
I 1 | s

NamiCtono 
ateitininkų
StuCginsfjo 
kuopos nariai 
sveikina 
visus ateitininkus ir 
prijaučiančius su

i%SV KftLCOU £

f
t1

ir
Paujų u r. ~ •Įįfe 'V

1 -ri

dII
g

proga

Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Išganytojo 
parapija nuoširdžiai sveikina
VISĄ LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ.
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Linkį ramybės, taibps ir (Dievo paCaimos

Naujais metais. Qar6ė Kristuje.
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Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
mūsų gyvenimo kelyje!
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visus Išganytojo parapijos 
parapijiečius, rėmėjus, 
bičiulius bei visus lietuvius 
JĖZAUS KRISTAUS 
gimimo proga.
KALĖDŲ ŠVENTĖS 
teatneša tyro džiaugsmo 
ir NAUJIEJI METAI 
stiprybės bei vilties 
tikėjime -

į l s

Kunigas Algimantas ir Rūta Žilinskai £

r Sv. jjalėdų ir
Naujųjų metų

proga sveikiname visus 
pažįstamus ir bendradarbius i

Mokinių piešiniai gamtoje
Pagerbtas didysis gamtos mylėtojas dailininkas Antanas Žmuidzinavičius

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ

Piešimo gamtoje vadovai 
buvo Alytaus Rajono švietimo 
centro metodininkė Irena Savic
kienė ir Miroslavo vidurinės 
mokyklos dailės mokytojas, me
todininkas Saulius Gudaitis.

Renginyje dalyvavo Miros
lavo, Krokialaukio, Butrimonių, 
Daugų vidurinių, Kurnėnų, Ku
mečių, Ūdrijos, Punios, Nenciū- 
nų, Alovės pagr. mokyklų 33 
mokiniai.

Piešimas gamtoje prasidėjo 
viešnage Kurnėnų Lauryno Ra
dziukyno pagrindinėje mokyk
loje, kurioje buvo prisiminti 
dviejų šviesių šeimų, dzūkų Ra- 
dziukynų, gyvenusių Kurnėnuo- 
se ir Žmuidzinavičių - Balko
nuose draugystės ryšiai. Dzūkų 
kultūros žurnale Dainava pagal 
dailininko atsiminimus parašyta, 
kad Radziukynas Vinca (Laury
no senelis) buvo su Žmuidzina
vičiumi Jonu (dail. A.Ž. seneliu) 
“dzideli” draugai. Abudu skaitė 

• “iš Varšavo gautas gazietas, 
mainės knygom, klegėj ape ža- 
mės raikalus. O ir Radziukynie- 
nė suseikinėj su Antano motuli. 
Vaikai abiej draugių tiapgi turėj 
ape kų pakalbėc per šventes su- 
veikį. Daugiausia dzaugės grą
žom knygelėm su abrozėliais”.

Kumečių pagr. mokyklos mokinės iš kairės: Jovita Kaminskaitė, Birutė 
Pilvelytė, Dovilė Berulytė. Palinkusi-jų mokytoja Jurgita Cibulskaitė

r

r

Linksmų 
šv. Kalėdų 
ir laimingų bei 
sėkmingų
Naujų metų 
linkime giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -
Jonas ir Elena Bukšaičiai, 

Rasa ir Neil Wilkinson

Vytas Kulnys ir Douglas šeima

•Sven-rų Kalėdų p^ga Viaua 2Vei/rinq 
Tofonro Alqihonio no/ryRlq.'

Susirinkusiems unikalios 
mokyklos, Lauryno Radziukyno 
dovanotos savo gimtinei, istoriją 
papasakojo mokyklos direktorė 
Valė Kazlauskienė.

Atsidūrusiems Balkonuose, 
kuriuos dailininkas laikė savo 
gimtine (iš Seirijų tėvai atsi
kraustė į Balkūnus, kada Anta
nukas buvęs tik pusantrų metų, 
todėl jis ir neatsiminęs), moky
tojas S. Gudaitis papasakojo 
apie Antano Žmuidzinavičiaus 
gyvenimą, aktyvią kūrybinę 
veiklą. Žymusis Dzūkijos daili
ninkas, peizažistas, turėjęs ta
lentą ir rašyti. Gimęs 1876 m. 
spalio 31 d. Jo garbingoms gi
mimo metinėms paminėti, jo ta
lentą pagerbti Alytaus raj. ŠC 
direktorės Linos Andrulevičie- 
nės ir metodininkių iniciatyva ir 
suorganizuotas šis puikus ren
ginys.

Gražių kūrybinių minčių 
įkvėpti, renginio dalyviai įsikūrė 
patikusiose vietose ir palinko 
prie savų darbų: kas garsiajam 
teatrų klojime, kas muziejuje, 
kas prie šulinio, kas prie laužo. 
Gražioje 
įkvėpimo 
įsivyravo 
tyvai.

Daugelio dėmesio sulaukė 
Kumečių pagr. m-klos dailės 
mokytojos Jurgitos Cibulskaitės 
auklėtinių darbai: devintokių Bi
rutės Pilvelytės peizažas Ganyk- 
lėlė, Jovitos Kaminskaitės Dzū
kiškas kampelis, dešimtokės Do
vilės Berulytės Kelias Dzūkijon. 
Aštuntokas Modestas Gražys iš 
Ūdrijos (mokyt. Vanda Povilai-

rudeniškoje gamtoje 
netrūko. Peizažuose 

Balkūnų gamtos mo-

kyklos mokinė Viktorija Daugu
vietytė paveikslą - gamtos vaiz
delį Antano Žmuidzinavičiaus 
takas iš Laukinčių į Balkūnus.

Butrimonių vid. m-klos VIII 
kl. mokinys Artūras Bačinskas 
dirbo muziejuje ir savo kūrinį 
pavadino A. Žmuidzinavičiaus 
šėpa ir laška; Rūgi lės Dudavi- 
čiūtės, septintokės, piešiny atsi
dūrė graži komoda; aštuntokės 
Rasos Amšiejūtės vaizdelis Pro 
langą.

Butrimonių ir Punios mo
kyklų mokinius dailės takais ve
da mokytoja Neringa Jančiaus
kaitė.

Kurnėnų Lauryno Radziu
kyno mokyklos jaunieji dailinin
kai Rokas Skauronis ir Erika 
Zapereckaitė piešė klojimą. Jų 
mokytoja - Danutė Eidukynie- 
nė. Miroslavo vidurinės mokyk
los mokiniai, vadovaujami dai
lės mokytojo Sauliaus Gudaičio, 
susikaupę piešė muziejaus ir jo 
aplinkoje esamus pastatus.

Jaunuosius dailininkus - 
renginio dalyvius aplankė ir įtei
kė atminimo dovanėles Alytaus 
mero patarėjas Arvydas Balčiū
nas, Švietimo centro direktorė 
Lina Andrulevičienė, Švietimo 
skyriaus inspektorė Irena Purvi- 
nienė. Švietimo centro vadovė 
L. Andrulevičienė įteikė Pagyri
mo raštus.

Renginio pabaigoje buvo 
surengta darbų paroda. į geriau- 

■ šiųjų dešimtuką pateko Kume
čių, Butrimonių, Punios, Daugų, 
Ūdrijos mokyklų jaunųjų daili
ninkų darbai. Renginio vadovė 
1. Savickienė jaunuosius daili-

su Šv. Kalėdom 
ir linkiu 

sveikų ir sėkmingų
Naujų 2004-jų metų —

Eleonora Šiškuvienė

& f> • r •
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Qveiktname

draugus ir pažįstamus

šv. Kalėdų ir
Naujų metų proga -

Bakšų šeima
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t LAIMĖS ir SĖKMĖS 

įr nuoširdžiai linkime 
fe mieliems

. kooperatyvo nariams ir 
fe visiems tautiečiams

tienė) nutapė šio renginio vado- ninkus apdovanojo piešimo 
vą S. Gudaitį, o tos pačios mo- priemonėmis.

J

Qč(auji{. nuttų. 
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Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvas &
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"BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. Iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1-800-715-5767 Fax: 416 249-7710 _________________________________  ______________ ___
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Visiems

džiugių ŠV. KALĖDŲ
ir laimingų NAUJŲ METŲ -

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

Alan Macdonald - Manager

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

Christopher Franklin - Manager

lietuviams linkime’

ST 
rtvKM

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7
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Karių diena Toronte
VYTAUTAS PEČIULIS
Nebe pirmą kartą Toronto 

Vlado Pūtvio šaulių kuopa ren
gė Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimą. Lietuvoje šventė 
pakeista į Karių dieną. Kaip aiš
kina Lietuvos karininkai, Karių 
diena turi geresnę prasmę ir ge
riau tinka šiais laikais. Išeivijoje 
pripratusiems vadinti Kariuome
nės švente naujas pavadinimas 
atrodo svetimas, bet turime eiti 
su laiko srove ir prie pakeitimų 
priprasti.

Minėjimas Toronte įvyko 
lapkričio 23 d. Lietuvos karinin
kai į Torontą atvyko šeštadienį, 
nuvažiavo į Delhi lietuvių para
piją. kurią aptarnauja Anapilio 
Lietuvos kankinių parapijos ku
nigai. Du Vytautai - kun. Staš
kevičius ir Pečiulis su šešiais 
karininkais ten dalyvavo Karių 
dienos pamaldose ir minėjime 
parapijos salėje.

Sekmadienį Toronte Lietu
vos karininkai su kuopos šau
liais dalyvavo pamaldose Lietu
vos kankinių parapijos švento
vėje. Pritaikytą pamokslą Kris
taus karaliaus šventei pasakė 
kun. Vytautas Staškevičius. Ka
rininkai su šauliais aplankė ka
pinėse paminklą Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, kur šaulių Petro 
ir Zuzanos Jonikų pastangų dė
ka buvo padėtas vainikas žuvu
siųjų ir mirusiųjų karių atmi
nimui.

Toronto Lietuvių Namuose, 
karininkus pietumis pavaišino 
valdybos narys Ernestas Stepo
nas su ponia. Didžiojoje salėje 
minėjimą pradėjo šaulė Irena

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

SAMOGTŲA'

Paznėkienė, pakviesdama atsi
stojimu pagerbti įnešamas vėlia
vas. Sugiedojus Kanados himną, 
tylos minute pagerbti žuvusieji, 
mirusieji ir nukankinti už Lietu
vos laisvę. Invokaciją sukalbėjo 
kuopos kapelionas prel. Jonas 
Staškevičius. Pradiniame žodyje 
kuopos vadas Vytautas Pečiulis 
priminė minėjimo prasmę ir pri
statė minėjime dalyvaujančius 
Lietuvos karininkus: pik. Ginta
rą Veremėjų, pik. Itn. Gintarą 
Ažubalį, pik. Itn. Mindaugą Gri
galiūną, pik. Itn. Sergejų Draš- 
čiuką, mjr. Vilių Jurgelevičių, 
mjr. Kęstutį Jankauską ir mjr. 
Gedą Strepetką. Pristatė taip pat 
prieškarinės Lietuvos artilerijos 
Itn. Herbertą Stepaitį ir 1941 m. 
sukilimo savanorį Vladą Jankai
tį, Harį Lapą, Plechavičiaus vie
tinės rinktinės karį Albiną Artič- 
konį. Sveikinimų dalyje kalbėjo 
garbės konsulas Haris Lapas ir 
KLB atstovas Algirdas Vaičiūnas.

V. Pečiulis ir I. Pečiulienė 
įteikė iš Lietuvos parvežtus žy
menis kuopos šauliams. Trečio 
laipsnio Už nuopelnus šaulių są
jungai medaliu apdovanoti: Zu
zana Jonikienė, Marija Jokubai
tienė, Teresė Gražulienė, Marija 
Astrauskienė, Jurgis Astrauskas 
ir Mykolas Petronis.

Apie dabartinę padėtį Lietu
vos karinėse pajėgose ir pasi
ruošimą narystei ŠAS (NATO) 
pranešimą padarė pik. Gintaras 
Veremėjus. Apie tarnybą taikos 
palaikyme, kurioje dalyvauja 
Lietuvos karinės pajėgos, papa
sakojo mjr. Vilius Jurgelevičius. 
Jis yra lakūnas, skraidantis 
transportiniu lėktuvu. Iš Tripo
lio Italijoje bazės skraidino kro
vinius ir žmones į buvusią Ju
goslaviją. Kalbėjo ir kiti kari
ninkai, papasakodami apie savo 
tarnybą.

Meninėje dalyje pasirodė 
Toronto vyrų choras “Aras”, ku
riam dirigavo Petras Šturmas. 
Sugiedojus Lietuvos himną 
baigtas minėjimas.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjime lapkričio 23 d. Vlado Pūtvio 
kuopos šauliai ir Lietuvos karininkai Toronte

III laipsnio “Už nuopelnus šaulių sąjungai” medaliu apdovanoti: 
medalius atvežę V. Pečiulis ir I. Pečiulienė (kraštuose), tarp jų iš k.: 
Mykolas Petronis, Zuzana Jonikienė, Marija Jokubaitienė, Teresė Gra- 
žulienė, Marija Astrauskienė

Dainuojančios širdys
Jaunos širdys, skambūs balsai, nors jiems metų ne taip mažai...

Ta sekmadienio popietė 
(lapkričio 9) buvo saulėta ir gra
ži, kai nedideliais būreliais (To
ronto Lietuvių Namų Mindaugo 
salę rinkosi “Dainos” choro ger
bėjai. Jų prigužėjo pilna pilnu
tėlė salė.

Pakilo uždanga ir ryškioje 
scenos šviesoje pamatome besi
šypsančius mielus ir gerai pa
žystamus “dainiečių” veidus. Iš
girstame vienu įkvėpimu su
skambėjusią B. Gorbulskio ir V. 
Kernagio dainą Mūsų dienos 
kaip šventė, kurios prasmingi 
žodžiai įsiskverbia ir užvaldo 
kiekvieno klausytojo širdį, o su
kurta pakili nuotaika nepalieka 
klausytojų per visą koncertą.

Sporto vadovų suvažiavimas
SIGITAS KRAŠAUSKAS Šias eilutes rašančiam teko 

kalbėti sportinės spaudos reika
lais ir paliesti finansinę padėti 
prieš metus iš spaudos išėjusios 
knygos Penkiasdešimt sportinės 
veiklos metų išeivijoje - Fifty 
Years In The Athletic Movement 
Among The Lithuanians In 
Exile. Piniginiai reikalai, susiję 
su knygos leidyba, vis dar minu
so pusėje. Skolos yra arti $5000. 
Šiuo reikalu nediskutuota, reikia 
palaukti, kol užsibaigs platinimo 
vajus. Knygų yra pasiųsta Mar
tyno Mažvydo bibliotekai Vil
niuje (157). Per ją jos bus pa
skleistos po Lietuvos bibliotekas 
bei kitas institucijas. Išsiųsta 
(48) taip pat ir Lietuvos Kūno 
kultūros, Sporto departamentui 
prie Lietuvos vyriausybės ir pa
skiriems asmenims viso (18). 
Knygos į Lietuvą išsiųstos kaip 
dovana... Taip pat dovanai kny
gų išsiuntinėta Kanados ir JAB- 
bių valstybinėms bei didžiųjų 
universitetų bibliotekoms.

Centro valdybos pirm. R. 
Dirvonis ir generalinis sekreto
rius Algirdas Bielskus suvažia
vimui pateikė du kandidatus, 
nusipelnusius mūsų sportinėje 
veikloje, pakelti į ŠALFASS 
garbės narius. Tai ilgametis To
ronto “Aušros” sporto klubo 
globėjas-darbuotojas, išeivijos 
lietuvių katalikų vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, ir Elvyra 
Šikšniūtė-Vodopalienė, pasižy
mėjusi sportininkė, ŠALFASS 
darbuotoja. Suvažiavimas vien
balsiai pritarė ir sveikino nau
juosius garbės narius. Taip pat 
buvo pagerbtas atminimo žyme
niu dr. Donatas Siliūnas (Čika
gos “Lituaniča”), kaip daugiau
sia pasižymėjęs metų eigoje dar
buotojas. Sugiedojus Lietuvos 
himną suvažiavimas baigtas.

Daug dėmesio buvo skirta ir 
jaunių klasių nuo B iki pačių 
jauniausių - molekulių meti
nėms krepšinio varžyboms. Jos 
visuomet gausios dalyviais. 
Varžybų rengėjams daug darbo 
ir rūpesčių sudaro finansinė da
lis - salių nuomojimas, profe
sionalų teisėjų samdymas ir kt. 
Talkon šioje srityje pradeda 
ateiti lietuviškos institucijos ir 
pavieniai tautiečiai.

Prisiminta buvusios 2003 m. 
jaunučių varžybos. Jas turėjo 
rengti Toronto “Aušros” sporto 
klubas, tačiau dėl siautusios Ka
nadoje “Sars” epidemijos jos 
buvo nukeltos į Čikagą. “Auš
ros” klubo vadovybė buvo nu
sprendusi varžybas rengti 2004- 
taisiais. Klubo pirm. Rimas 
Miečius pareiškė, kad tokių var
žybų vis dėlto rengti nebegalės. 
Ruošiant šį rašinį spaudai gauta 
informacija iš ŠALFASS pirm. 
R. Dirvonio, kad žaidynės vis 
dėlto vyks Toronte ir jas rengs 
“Aušra”.

Aptartos ir lauko teniso bei 
golfo varžybos, kurios vyks 
Detroite Darbo šventės savaitga
lį. Apie tai kalbėjo Algis Nage
vičius. Algirdas Bielskus kalbė
jo apie plaukimo varžybas, ku
rios vyks Toronte, šaudymo var
žybas, kurios vyks Hamiltone ir 
jas rengs šaulių klubas. “Auš
ros” atstovas Edis Punkris pa
siūlė ŠALFASS varžybinės pro
gramos papildymą naujomis 
sporto šakomis. Būtų “Dviračių 
lenktynės kalnuose”. Suvažiavi
mas priėmė šį pasiūlymą sąlygi
nai. Pirmiausia mėginti surengti 
varžybas tik susipažinimui, tada, 
jeigu atsiras suinteresuotų šią 
sporto šaka, ji bus įtraukta į 
ŠALFASS metinį varžybų tvar
karašti.

Klyvlande, Ohio valstijoje, 
2003 lapkričio 22 Lietuvių Na
muose įvyko metinis ŠALFASS 
vadovų suvažiavimas. Iš viso 17 
dalyvių, kurių tarpe - atstovai iš 
rytų sporto apygardos - Laury
nas Misevičius ir Vytautas Bra- 
sauskas.

Suvažiavimą sveikinamuoju 
žodžiu pradėjo ŠALFASS pirm. 
Rimantas Dirvonis. Pakvietęs 
Mindaugą Leknicką pirminin
kauti ir Sigitą Krašauską sekre
toriaus pareigoms, abu iš Toron
to, darbotvarkės eigą vesti per
leido jiems. R. Dirvonis suva
žiavimui perdavė sveikinimus iš 
buvusio Lietuvos prezidento, 
ŠALFASS garbės nario ir buvu
sio centro valdybos pirmininko 
Valdo Adamkaus. Rimas Kulia- 
vas suvažiavimą sveikino Kana
dos lietuvių bendruomenės 
vardu.

Aptartas 2004 m. varžybų 
tvarkaraštis, palankesnės datos, 
vietovės, rengėjų pajėgumas bei 
turimos sąlygos jas rengti. Dau
giausia dėmesio skirta didžio
sioms, 54-sioms, metinėms žai
dynėms, kuriose varžosi krepši- 
nyje vyrų A, B, moterų ir jaunių 
A klasės komandos. Taip pat 
vyrų ir moterų tinklinis. Išryškė
jo, kad jas rengs Rytų sporto 
apygardos Konetikuto Lietuvių 
sporto klubas, kurio pirmininku 
yra Laurynas Misevičius. (Pas
tarasis yra dabartinės imigrantų 
bangos iš Lietuvos atstovas, la
bai veikliai įsijungęs į mūsąjį 
bendruomeninį gyvenimą. Be 
to, jis yra naujojo savaitraščio 
Amerikos lietuvis vienas iš re
daktorių, atstovaujantis JAV 
šiaurės rytų pakraščiui.

Kad dar smagiau skambėtų dai
na meniškai ir išradingai, talki
no grupės vadovė Lilija Turū- 
taitė,

“Dainos” koncerto repertua
ras, perpintas patriotizmo dvasia 
bei nuostabiomis liaudies melo
dijomis, sužavėjo visus koncerto 
žiūrovus. Pirmoje koncerto da
lyje taip pat labai įspūdingai bu
vo atlikta Dariaus Slavinsko 
Trakų Pilis, kurią papildė iš po
emos meniškai skaitomos eilės, 
V. Šlenio.

Keitėsi daina po dainos, 
kaip ir pačių dainininkų apran
ga. Antroje koncerto dalyje vi
sus “dainiečius” pamatėme su 
gražiais tautiniais drabužiais ir 
išgirdome skambų liaudies dai
nyną. Pritariant retkarčiais visai 
salei skambėjo tokios liaudies 
dainos kaip Pjaun broliukai ža
lioj lankoj, Ko palinko žilvičiai 
prie kelio, Dar ilgai nepjausiu 
žalio šieno ir kitos.

Jau devyneri metai šauniai 
gyvuoja ši “Dainos” grupė. Jų 
atliekamomis dainomis džiau
giasi ne tik torontiečiai bei kitų 
Kanados miestų lietuviai, jie 
koncertuoja Amerikos lietu
viams; praėjusią vasarą pabu
vojo ir Lietuvoje. Ši dainuojanti 
grupė - tai jaunos širdys, skam
būs balsai, nors metų jiems ne 
taip mažai... Juos myli, supranta 
gerbėjai už jų nenuilstamą triūsą 
repeticijų, koncertų metu. “Dai
na” - tai kaip gerai sustyguotas 
instrumentas, kurio meistras - 
grupės seniūnas V.A. Mašalas. 
Visi organizaciniai, administra
ciniai klausimai - tai jo kasdie
ninis rūpestis. Ojų vadovė Lili
ja Turūtaitė, kaip jie patys sako, 
tai “Dainos” siela, įkvepianti 
juos kūrybai, dainos skambesiui. 
Jos profesionalumas ir reiklu
mas kiekvienam meninės grupės 
nariui - tai jų visų sėkmės ir po
puliarumo garantija.

R.Virgutis

ŠALFASS suvažiavimo Klyvlande 2003.XI.22 dalyviai. Iš k.: E. Stravinskas (Tor.), Vyt. Brasauskas (Balt.), R. 
Kuliavas (Tor.), R. Dirvonis (Čik.), L. Misevičius (Con.), Vyt. Nasvytis, A. Gudėnas, Alg. Bielskus (visi Klyv.), 
A. Antanaitis (Ham.), A. Nagevičius (Klyv.), R. Miečius, Sig. Krašauskas, E. Punkris ir M. Leknickas (visi 
Tor.). Nuotraukoje trūksta: V. Čiurlionio, V. Tatarūno ir P. Taraškos (visi Klyv.)

FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS FROM TORONTO TO 
NORTHERN EUROPE ON SALE NOW

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKU CHORAS "DAINA" 
su vad. muz. LILIJA TURŪTAITĖ sveikina savo rėmėjus, gerbėjus bei 

lietuvišką visuomenę 9V. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga.

TORONTO

TALLINN

PARAMA
'one world

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

Valdyba: sėdi - R. Urbonavičiūtė (vicepirm.), 
A. Šileika (pirm.); stovi - A. Saplys (narys), 

L. Balaišis (ižd.), K. Draudvila (sekr.)Tinklalapis: www.parama.ca

HELSINKI

STOCKHOLM

VILNIUS

visus lietuvius su
šv. ^Kalėdomis ir 

^Naujaisiais metais
Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly to Vilnius via Helsinki between June 17 and September 7, 2004. Call and 
book today to save with the Early Bird rates. In addition, Finnair operates 
daily code-share flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, 
U.K. and from New York with many convenient connections from Canada.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

http://www.finnair.com
http://www.parama.ca
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3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

SIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 62 milijonus doleriu

90-179 d. term, ind.......................1.25%
180-364 d. term.ind......................1.55%
1 metų term, indėlius.................1.75%
2 metų term, indėlius.................2.00%
3 metų term, indėlius.................2.35%
4 metų term, indėlius.................2.75%
5 metų term, indėlius.................3.05%
1 metų GlC-mėn.palūk............... 1.50%
1 metųGIC-met. palūk...............2.00%
2 metų GlC-met. palūk...............2.25%
3 metų GlC-met. palūk...............2.60%
4 metų GlC-met. palūk...............3.00%
5 metų GlC-met. palūk...............3.30%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.............................. 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 2.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................3.95%
2 metų........................4.20%
3 metų........................4.75%
4 metų........................5.25%
5 metų........................5.45%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų.............4.50%

Toronto Kar. Mindaugo dr-vės skautai su broliais hamiltoniečiais rudens iškyloje š.m. lapkričio 8 d. Hamil
tono medžiotojų ir žūklautojų Giedraičio vardo sodyboje Nuotr. dr. A. Dailydės

KANADOS ĮVYKIAI

RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......2.85%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......3.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......3.55%
Taupomąją sąskaitą iki............ 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk........................0.40%

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 per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS" kortelė____
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

ADVOKATAS

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

STANULIUI,ba

VALDŽIA ĮKAINOJO MANO NAMO 
NUOSAVYBĘ PER AUKŠTAI?

SKAMBINKITE

TEODORUI

416-879-4937
(nešiojamas)

DUOSIU palyginimą su kitom 
panašiom nuosavybėm ir 
stengsiuos Jums padėti be 
jokio jūsų įsipareigojimo įkai
nojimą sumažinti.

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

DR. STASYS DUBICKAS
DAA/EŲ GLDnOJAS

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.

Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien, prieš 
perduodamas savo pareigas, da
lyvavo Nigerijoje vykusioje Di
džiosios Britanijos konfederaci
jos suvažiavime, kuriame daly
vavo 54 valstybių atstovai. Vie
nas iš painesnių reikalų buvo su
spenduotos Zimbabwe valstybės 
sugrąžinimas į konfederaciją. 
Chretien ir kiti penki kraštų pir
mininkai buvo pakviesti sudary
ti specialią darbo grupę, kuri tu
rėjo nuspręsti, ar kraštas yra pa
kankamai demokratiškai sutvar
kęs valdžios rinkimų nuostatus 
ir žmogaus teisių nepažeidžia
mumą. Australijos ministeris 
pirmininkas John Howard ir 
Jean Chretien nemano, kad Zim
babwe galėtų būti grąžinama į 
konfederaciją ir siūlė priėmimą 
atidėti iki kitos konferencijos, 
kuri įvyks 2005 m. Tačiau Zim
babwe pareiškė išstojanti iš kon
federacijos. Taip pat Nigerijoje 
Chretien teko aiškinti, kad Ka
nados pilietis Jamal Akkal nega
li būti apšauktas teroristu tol, 
kol jis teisme nebuvo pripažin
tas tokiu esąs. Mat Windsoro 
universiteto studentas po tardy
mo Izraelyje prisipažino esąs 
Hamas narys. Jo giminės betgi 
aiškina, kad prisipažinimas bu
vo išgautas naudojant smurtą. 
Tuo reikalu vyksta abipusiai ap
klausinėjimai. Nigerijon minis- 
terį pirmininką atlydėję kores
pondentai buvo nuvežti į 600 
gyventojų turintį U miestelį, ku
riam Kanados vyriausybė prieš 
pusantrų metų skyrė 7,000 dole
rių paramą dviejų šulinių iškasi
mui, nes ir už penkių kilometrų 
esantį užterštą vandenį tekdavo 
naščiais atsigabenti. Chretien ir 
korespondentai stebėjo skurdžią 
gyventojų būklę ir pamatė, kaip 
yra įmanoma pagelbėti skurstan
tiems žmonėms.

Konservatorių partijos de
legatai suvažiavime balsavo 
90% pritarimu susijungti su Są
jungos (Alliance) partija. Sis nu
tarimas įvyko po to, kai Sąjun
gos partija 96% balsų pasisakė 
už susivienijimą su konservato
riais. Konservatorių vadas Peter 
MacKay tikisi, kad pagaliau pa
sibaigs tris dešimtmečius trukęs 
balsų skaldymas, dėl kurio Libe
ralų partija tris kartus laimėjo 
rinkimus. Manoma, kad naujoji

partija turi daugiau galimybių 
padidinti savo parlamentarų 
skaičių ateinančiuose rinkimuo
se. Šiuo metu ji galėtų turėti 78 
parlamento narius, tačiau yra 
galimybė, kad net 15 parlamen
tarų nenorės jungtis prie naujo
sios partijos ir savo apylinkėms 
atstovaus kaip nepriklausomi 
parlamentarai. Liberalų partijai 
šiuo metu atstovauja 170 parla
mentarų. Naujai susijungusi par
tija vadinsis Kanados konserva
torių partija.

Minimalus valandinis atly
ginimas Ontario provincijoje 
bus pakeltas. Darbo ministeris 
Chris Bentley, vykdydamas vie
ną iš Liberalų partijos rinkimi
nių pažadų, pranešė, kad atlygi
nimo pakėlimo data uždelsiamą 
porai mėnesių, leidžiant darbda
viams tinkamai pasiruošti ir pri
taikyti savo išmokų sistemas. 
Dabartinis minimalus atlygini
mas darbo valandai yra 6.85 dol. 
Vasario 1 d. jis bus 7.15 ir pa
laipsniui kils iki 8 dol. 2007 m. 
Šis įstatymas nustato naują mi
nimumą 6.70 dol. 18 metų netu
rintiems jaunuoliams, kurie dir
ba mažiau kaip 28 valandas per 
savaitę. Kai kuriose provincijo
se jau dabar veikia aukštesnis 
nei Ontario valandinio atlygini
mo minimumas, o Britų Kolum
bijoje jau dabar yra pasiekęs 8 
dol.

Elektros kaina, pagal Onta
rio liberalų partijos vado Dalton 
McGuinty rinkiminius pažadus, 
turėjo likti nepakeista. Deja, 
energetikos ministeris Dwight 
Duncan provincijos parlamente 
pristatė įstatymo projektą, kuris 
nustato, kad kaina liks ta pati tik 
iki balandžio 1 d. Po to nuo 4.3 
cento už kilovatą kils iki 4.7 už 
pirmuosius 750 kv, o už juos 
viršijančius 5.5 cento. Šiuo me
tu vienas kilovatas provincijai 
kainuoja 5.9 centai, todėl ji turi 
padengti skirtumą tarp gamybi
nės ir pardavimo kainos. Pakel
dama kainas provincija tikisi su
taupysianti apie 700 milijonų 
dolerių.

Žvejyba Kanados ekspor
tui davė 2,8 bilijonų dolerių pa
jamų. Pelningiausia buvo jūros 
vėžių ir vėžlių žvejyba Atlanto 
ir Ramiojo vandenynuose. Nors 
bendras pagautos vėžienos ir žu
vienes kiekis yra apie 19% ma-

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

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 

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

MARGUTIS4134 Dundas St. West, Toronto, ON, M8X 1X3?^ A' ' 
Fax: (416) 233-3042

Savo klientams linkime
linksmų sv. QF\aJėdų,

sėkmingų ir laimingų 
l\aujų metų!

Ačiū, kad esate su mumis!

$000* $ooo*
for 1 parcel

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

Varžybose susitikę žymūs teniso žaidėjai: torontietis Eugenijus Krikščiūnas 
(kairėje) ir kun. Aloyzas Volskis iš Detroito, 1999 metų vyrų vieneto 
čempionas Šiaurės Amerikos lietuvių žaidynėse Nuotr. E. Krikščiūno

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, B.sc„o.ls..ol.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@4ympatico.ca

Skautų veikla
• Kadangi Maironio mokyk

los pamokų nebus gruodžio 20 d., 
skautų sueiga prasidės 10 vai. ryto 
ir baigsis 12 vai. p.p. Dalyvavimas 
svarbus, nes draugovės ruošiasi 
programai skautų Kūčiom, kurios 
įvyks gruodžio 21 d., 4 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Visi 
dalyvauja uniformuoti.

• “Romuvos” valdyba nuošir
džiai dėkoja rėmėjams, kurie prisi
dėjo prie stovyklavietės remonto iš
laidų. Aukojo: $10,000 - G. Kuz- 
mienė; $ 1,000 - P. Butėnas; $500 - 
F. Mockus.

• V.s. Aldona Valadkienė, a.a. 
v.s. Vyteniui Statkui Lemonte, IL 
iškeliavus į amžinybę, jo atminimui 
pagerbti “Romuvai” aukojo $100,- 
kartu reikšdama velionies našlei 
v.s. Sofijai nuoširdžią užuojautą.

|SPORTAS | 
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Priartėjus prie 
pusės sezono, LKL turnyro lentelė 
atrodo taip: 1. Kauno “Žalgiris”, 2. 
Vilniaus “Lietuvos rytas”, 3. Vil
niaus “Sakalai”, 4. Mažeikių “Naf
ta”, 5. Šiaulių “Šiauliai”, 6. Alytaus 
“Alita”, 7. Panevėžio “Aukštaitija”, 
8. Klaipėdos “Neptūnas”, 9. Kėdai
nių “Nevėžis”, 10. Kauno “TOPO 
centras - Atletas”. Lietuvos Seimas 
priėmė 2004 metų šalies biudžetą, 
kuriame 1 mln. litų skirtas Kūno 
kultūros ir sporto departamentui 
(KKSD) - Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės parengimui dalyvauti 
2004 metų Atėnuose (Graikija) 
olimpinėse žaidynėse. Lietuvos 
čempionės Vilniaus “Lietuvos tele- 
komo” krepšininkės šeštąsias Euro- 
lygos rungtynes 66:81 pralaimėjo 
Valensjen “Olimpic” (Prancūzija) 
klubui ir turi mažai galimybių pa
tekti į sekantį ratą.

RANKINIS: Lietuvos rankinio 
Didžiąją taurę laimėjo Kauno 
“Granito-Kario” rankininkai.

PLAUKIMAS: Lietuvos plau
kikas S. Binevičius Airijoje vyku
siame Europos plaukimo čempio
nate 25 m baseine vyrų 200 m plau
kimo laisvuoju stiliumi baigmėje 
nuotolį nuplaukė per 1 min. 45,09 
sek. ir laimėjo bronzos medalį. D. 
Grigalionis 25 m baseine 50 m 
nuotolį baigmėje nugara įveikė per 
24,31 sek. ir užėmė penktąją vietą.

LENGVOJI ATLETIKA: Šiuo
laikinės penkiakovės pasaulio tau
rės baigminėse varžybose Atėnuose 
(Graikija) Lietuvos penkiakovinin- 
kas E. Krungolcas užėmė trečiąją 
vietą. V.P.

**»Mt****a4t’o» **■*#•**•> 
žesnis negu buvo prieš dešimtį 
metų, tačiau jos vertė yra dides
nė. Numatoma, kad vėžių kiekis 
nuo 2003 metų ims mažėti, ta
čiau tai yra laikoma normaliu 
reiškiniu.

Nepakankamas finansavi
mas veda Kanados karines pajė
gas prie to, kad Kanada gali tap
ti viena iš pirmųjų nusiginklavu
sių ŠAS-gos (NATO) valstybių. 
Queen‘s universiteto duomeni
mis, jau 2008 m. Kanada neteks 
veiksmingų oro pajėgų, o po ke- 
lerių metų turės atsisakyti armi
jos arba jūrų karo laivyno. Tik 
50 bilijonų dolerių papildoma 
suma, įnešta į Kanados gynybos 
biudžetą, per ateinančius 10 me
tų galėtų atstatyti karinių pajėgų 
reikmę į normalesnę padėtį. Da
bartinė ginkluotė per 5-10 metų 
taps nereikšminga krašto gyny
bai ir teritorinių sienų apsaugai. 
Atsargoje esanti ginkluotų pajė
gų dalis tvarkosi pagal nuosta
tus, kurie galiojo prieš 135 me
tus. Ryšys tarp reguliarios ka
riuomenės ir atsarginių nėra ko
ordinuojamas, tad net ir gamtos 
nelaimių atveju susidarytų sun
kumų dirbti kartu. Kanada turi 
apie 18,000 km ilgio žemyno, 
Atlanto, Šiaurės ir Ramiojo van
denynų ribą su išore. A. V.'

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai - parama savajai tautai.

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 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term. Indėlius 
2.35% už 3 m. term, indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.05% už 5 m. term, indėlius 
1.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.30% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.25% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.55% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................3.95%
2 metų........................4.20%
3 metų........................4.75%
4 metų........................5.25%
5 metų........................ 5.45%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS 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.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPJ: www.parama.ca

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853
iMSJSb,

17. BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, 
kad TŽ fakso numeris yra 905 290-9802.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI f
MEDELIS CONSULTING į
ir QUEEN-SYRENA TRAVEL vardu 

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus 4^ 1 
šv. Kalėdų ir Naujųjų 2004 metų v
proga. Linkim daug laimės, sveikatos 
ir Dievo palaimos.

Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis ' i

Algis MEDELIS
QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir 1.1. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

t«i lA.nnin cm .,onn Bilietus prašau atsiimti, j tolimes- Tel. loionte 416 531-48u0 nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING 45 Forest Heights Str., WHITBY, Ont. L1R 1T7 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1 -905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
.JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM l RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tom.senkus@4ympatico.ca
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


AtA
MYKOLUI MALINAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą sūnui 
ALGIUI MALINAUSKUI, dukrai IRENAI WIL
KINSON ir jų šeimoms reiškia -

"Kretingos" stovykla

MYLIMAM TĖVUI IR SENELIUI

AtA
MYKOLUI MALINAUSKUI

mirus, sūnų ALGĮ, dukrą IRENĄ WILKINSON ir 
jų šeimas giliai užjaučia -

"Aušros” sporto klubas

Savaitė Lietuvoje

Tėviškės žibtirįai«2003.XII,16«Nr.51-52(2806-2807) « psl.17.

Toronto LN valdyba su kardinolu A.J. Bačkiu (viduryje) jam pašventinus koplyčią Slaugos namuose. Iš k. 
V. Valiulienė, pirm. dr. R. Zabieliauskas, vysk. P. Baltakis, OFM, R. Sonda, kard. A. J. Bačkis, prel.
E. Putrimas, A. Aisbergas, T. Gurevičius, E. Steponas

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
/ \ West Realty Inc.

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

Ir tada, kai metai tartum indas,
Sutrupės be lenkto palengva -
Tavo siela, šukėse suspindus,
Ir be žemės kūno bus gyva.

(B. Brazdžionis)

ARCHITEKTUI
AtA

ANTANUI VALINTAI 
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai GRAŽINAI ir bro
liams, jų šeimoms bei giminėms Lietuvoje nuošir
džiausią užuojautą gilaus skausmo valandą reiškia -

Aleksas Plėnys, Mississauga

tyta XVII šimtmetyje D.L.K. etmono Mykolo Paco Ntr. Ž. Beliausko

Pasirašė apkaltą
Gruodžio 11 d. Lietuvos 

prezidentui Rolandui Paksui 
rengiamos apkaltos tekstą savo 
parašais parėmė 46 seimo nariai 
- 10 daugiau negu reikalauja
mas skaičius. Parašų rinkimas 
po apkaltos tekstu galėjo užsi
tęsti iki gruodžio 16 d., siekiant 
sudaryti galimybę visiems no
rintiems parlamentarams pasira
šyti, praneša ELTA/LGT1C. Po 
to gali įvykti frakcijų vadovų ar 
seimo vadovybės susitikimas su 
R. Paksu, informuojant jį apie 
tai, kad apkaltos procesas seime 
pradedamas. Turėtų būti sudary
ta speciali tyrimo komisija, kuri 
siūlytų seimui kreiptis į Konsti
tucinį teismą, kuris patvirtintų 
arba atmestų dalį kaltinimų ir 
pateiktų išvadą, ar yra pagrindo 
kaltinti ir pradėti apkaltos pro
cedūrą seime ar ne.

Teikime pradėti apkaltos 
procesą yra šeši kaltinimai Lie
tuvos prezidentui šiurkščiai pa
žeidus Konstituciją bei sulau
žius duotą priesaiką. Parengta
me dokumente prezidentas yra 
kaltinamas tuo, kad dėl savo 
veiksmų tapus ir esant pažei
džiamu sudarė grėsmę Lietuvos 
valstybės saugumui tuo, kad ne

Geny Lougheed Jr, Jacques Farand Don Arrowsmith Bill McLaughlin

Gerry Lougheed Sr. Catherine CoeMarguerite Lougheed Jean-Guy Blanchet

Geoffrey Lougheed Colette Blais Lougheed
'taMboA

murni

Gerry Ballantyne Cynthia Laronde

'a/mtd

James Ranger Alain Pilon

</r ro reiKrct.

užtikrino valstybės paslapties 
apsaugos, neteisėtai darė įtaką 
privačių ūkio subjektų veiklai, 
neteisėtai panaudojo savo bei 
valstybės institucijų įgaliojimus 
siekdamas paveikti privačių as
menų ir privačių ūkio subjektų 
sprendimus turtiniuose santy
kiuose.

Taip pat nurodoma, kad 
valstybės vadovas savo veikloje 
nesuderino viešųjų ir privačių 
interesų, savo veiksmais neuž
tikrino ir sutrikdė valstybės val
džios institucijų darnią veiklą. 
Jis taip pat kaltinamas aplaidu
mu vykdant savo pareigas, nes 
nenustatė politinio (asmeninio) 
pasitikėjimo prezidento kance
liarijos valstybės tarnautojų 
kompetencijai ribų, kas sudarė 
prielaidas jiems piktnaudžiauti 
savo įgaliojimais.

Patikimiausi politikai
Gruodžio 2 d. Lietuvos ži

nios išspausdino gyventojų ap
klausos rezultatus apie pasitikė
jimą politikais. Atsakydami į 
klausimą, “kuriais Lietuvos- vi
suomenės veikėjais jūs labiau
siai pasitikite” apklaustieji ge
riausiai' įvertino buvusį prezi
dentą Valdą Adamkų (22.9%) ir 
Algirdą Brazauską (13.9%). 
Prezidentas Rolandas Paksas, 
lapkričio mėnesį turėjęs 22.3% 
apklaustųjų palankų vertinimą, 
gruodžio mėnesį tegavo 10% 
teigiamų balsų. Naujai įsteigto
sios Darbo partijos vadovas 
Viktoras Uspaskichas - 9%, po 
jo - Vilniaus meras Artūras 
Zuokas su 8.3%. Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas gavo 
8.2% pasitikėjimo balsų. Kiti li
ko su 5.1% (Aloyzas Sakalas) ir 
mažiau - nuo E. Gentvilo (3. 
3%) iki L. Linkevičiaus (0.5%). 
Iš visų apklaustų 9% atsakė, kad 
“nėra tokių” (t.y. kuriais galima 
pasitikėti), o 15% visai neatsakė 
arba nežinojo.

Dalyvaus ŠAS veikloje
Krašto apsaugos ministeri

jos sekretorius Povilas Mala
kauskas Briuselyje atstovavo 
ministeriui Linui Linkevičiui 
gruodžio 2 d. Šiaurės Atlanto 
sąjungos atstovų susitikime. Pir
mą kartą jame buvo pakviesti 
dalyvauti septynių busimųjų 
ŠAS valstybių atstovai aptarti 
ŠAS ateitį liečiančius klau
simus.

Kaip rašo ELTA/LGT1C, jis 
pabrėžė Lietuvos pasiryžimą ir 
toliau aktyviai dalyvauti tarptau
tinėje ŠAS veikloje, tvirtinda
mas, jog Lietuva remia ŠAS ko
lektyvinių pajėgumų kūrimą to
kiose srityse kaip logistika tarp
tautinėms operacijoms, oro erd
vės patruliavimas ir gynyba, jū
rų ir oro transportą. Jo teigimu, 
Lietuva irgi siekia, kad ŠAS ir 
ES gynybos planavimo ir pajėgų 
stiprinimo procesai būtų tarpu
savyje suderinti, vienas kitą 
naudingai papildytų.

Lankėsi ET komisaras
Europos tarybos (ET) žmo

gaus teisių komisaras Aivaro 
Gil-Robles lapkričio 22-26 d.d. 
lankėsi Lietuvoje oficialiu vizi
tu. Jis Lietuvoje pastebėtas 
problemas išdėstys ataskaitoje, 
kuri bus pateikta Europos tary
bos ministerių komitetui bei 
parlamentui. Jo nuomone, kai 
kurios areštinės yra labai prastoj 
būklėj, pernelyg pasenusios ir 
jas būtina remontuoti, siekiant 
užtikrinti oresnį sulaiktųjų gyve
nimą, praneša LGTIC. Jis pri
minė, kad žmogaus įkalinimas 
yra bausmė, bet teisingumas nė
ra kerštas.

Svečias atkreipė dėmesį į 

būtinybę apsaugoti nuo tolesnės 
agresijos smurto šeimoje aukas. 
Jo išvada yra, kad labai lėtai dir
ba Lietuvos teismai ir labai lėtai 
grąžinamas Lietuvos gyvento
jams priklausantis turtas. Vis 
dėlto jis susižavėjęs Lietuva 
kaip kraštu, kuris tautinių mažu
mų problemas sprendžia labai 
gerai, pvz. mokyklose vaikai 
mokomi gimtąja kalba.

Būdamas Lietuvoje A. Gil- 
Robles susitiko su seimo nariais, 
įvairiais ministeriais, tesimų va
dovais, tautinių mažumų, religi
nių bendruomenių ir nevyriau
sybinių organizacijų atstovais. 
Jis lankosi visose Europos tary
bai priklausančiose valstybėse.

Susitikimas su korėjiečiais
Gruodžio 4 d. Vilniuje įvy

ko pirmasis Pietų Korėjos ir 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijų pareigūnų susitikimas. 
ELTOS/LGTIC žiniomis, jie pa
sikeitė nuomonėmis įvairiais 
tarptautinės politikos ir dvišalių 
santykių klausimais,* kalbėjo 
apie poreikį toliau gilinti dvišalį 
politinį, ekonominį bendradar
biavimą bei ryšius švietimo, 
mokslo, technologijų bei kitose 
srityse.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Evaldas 
Ignatavičius pranešė svečiams 
apie Lietuvos ketinimus 2004 
m. prisijungti prie Azijos ir Eu
ropos neformalaus forumo 
“ASEM” (“Asia-Europe Mee
ting”). Jame dalyvauja Europos 
ir Azijos valstybių bei Europos 
komisijos vadovai. ASEM tiks
las yra suteikti dalyviams gali
mybę keistis nuomonėmis dėl 
bendradarbiavimo politinėje, 
ekonominėje, kultūrinėje srityje 
ir tokiu būdu sukurti tvirtesnius 
ryšių pagrindus tarp Europos ir 
Azijos. Taipgi paprašyta Pietų 
Korėjos paramos Lietuvai įsi
jungiant į Ekonominio bendra
darbiavimo ir plėtros organiza
ciją- OECD.

Buvusio prezidento patarimai
Buvęs Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus gruodžio 4 d. 
kreipėsi į visuomenę per radiją 
ir televiziją, pareiškęs pritarimą 
seimo pirmininkui ir premjerui, 
kad reikia greitų sprendimų, bū
tent - prezidento atsistatydini
mo, iškilus tokiai rimtai krizei. 
Jis ragino tautą sutelkti jėgas ir 
įveikti kilusį pavojų, atgauti 
Lietuvos garbę, apsivalyti. Kaip 
praneša BNS/LGTIC, V. Adam
kus piktinosi, kad skandalingus 
reiškinius pastebėjo tik Valsty
bės saugumo departamentas, ne
veikė kitos tarnybos. Jo teigimu, 
toks melo ir tiesos sumaišymas, 
kuris šiandien vyksta Lietuvoje, 
neįsivaizduojamas civilizuotoje 
valstybėje. “Nedidelės tautos 
stiprybė - viešumas, skaidrus ir 
sąžiningas politikų ir valstybės 
tarnautojų darbas”. Partijos turi 
taisyti padarytas politikos klai
das - atsigręžti į skurstančius ir 
nusivylusius žmones, įsiklausyti 
į jų lūkesčius. RSJ

Floridos St. Petersburgo lietuvių vyrų choras “Aidas”, vadovaujamas Leono Sodeikos, atšventęs penkerių
metų sukaktį. Jis gieda pamaldose, laidotuvėse ir kitomis progomis

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

.................... ..................................... ' ... ft

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

SMITHOJAI PASISAKO
“IDIOTO MIŠIOS”

Pranešime apie šį rugpjūtį ne
veikiančioje Kauno pranciškonų 
vienuolyno šventovėje pastatytą 
spektaklį “Idioto Mišios” (TŽ, 
2003.IX. 16) cituojama Kauno Die
na: “Pirmą kartą mūsų šalies teatro 
istorijoje pristatomas spektaklis pa
gal Fiodoro Dostojevskio romaną 
Idiotas.

Kaip veteranas kaunietis jaučiu 
pareigą šį teiginį patikslinti. Manoji 
Idioto versija buvo pastatyta 1996 
m. Panevėžio teatre, kuris su tuo 
spektakliu lankėsi ir Kaune. O 1997 
m. toji versija, Idioto pasaka, buvo 
pastatyta ir Vilniaus Rusų dramos 
teatre. Iškilųjį aktorių ir režisierių 
Petrą Venslovą sveikinu su prem
jera ir žaviuosi jo ryžtu ir ištverme.

Algirdas Landsbergis,
Niujorkas

ALMANACHAS “VARPAI” 
MIELI TAUTIEČIAI,

Dar sykį kreipiuosi į Jus. Po to, 
kai metų pradžioje laikraštis iš
spausdino laišką, kuriame prašiau 
atsiliepti visus, pažinojusius rašyto
ją Jurgį Jankų, gavau nemažai atsi
minimų ir kitokios medžiagos. 
Naudodamasis proga, dėkoju Re
dakcijai ir atsiliepusiems į prašymą 
tautiečiams: Antanui Klimui, Algir
dui Čepėnui, Izabelei Žmuidzinas, 
Nijolei Jankutei-Užubalienei, Biru
tei Vilkutaitytei-Gedvilas, Stasei 
Vaišvilienei, Pranui Zarankai, An
tanui Dundzilai.

Viliuosi, kad ne visi pastebėjo 
tą kreipimąsi, todėl norėčiau jį pa
kartoti.

Literatūros almanacho “Var
pai” redakcija planuoja parengti 
knygą apie šviesaus atminimo ra
šytoją Jurgį Jankų. Todėl prašome 
kolegas ir visus, kurie jį pažinojo, 
bendravo, susirašinėjo, užrašyti sa
vo atsiminimus arba juos įkalbėti į 
audiokasetę (jei taip patogiau). 

Taip pat lauktume Jurgio Jankaus 
rašytų laiškų, nuotraukų su rašyto
ju. Domina ir Jurgio Jankaus knygų 
recenzijos, kūrybos apžvalgos, su
sitikimų su rašytoju aprašymai (gal 
čia ir pati Redakcija galėtų padėti, 
juk Jūsų laikraštyje tokių dalykų 
spausdinta nemažai). Brangi kiek
viena smulkmena. Visiems, kam 
brangus šio talentingo kūrėjo atmi
nimo įamžinimas, iš anksto nuošir
džiai dėkojame.

Pageidaujantiems galėsime iš
siųsti “Varpų” išleistą Jurgio Jan
kaus knygą Papeikiu Skirpstūnas.

Prašytume atsiųsti ir šias Jur
gio Jankaus knygas: Paklydę 
paukščiai (1,2), Namas geroj gat
vėj, Anapus rytojaus, Pirmasis rū
pestis, Užkandis, Paparčio žiedas, 
Tėvas Venancijus ir jo Matilda, 
Velnio bala.

Laiškų, atsiminimų, iškarpų iš 
laikraščių ir žurnalų, nuotraukų, 
knygų ir kt. Laukiame šiuo adresu: 
Dainų g. 98 - 45, Šiauliai, LT- 
5410, Lithuania.

Leonas Peleckis-Kaktavičius, 
“Varpų” almanacho vyr. redaktorius

JUBILIEJINIAI LEIDINIAI
Šiais (2003) metais jau išėjo 

trečiasis jubiliejinis leidinys 50 To
ronto 1953 - 2003 Prisikėlimo 
parapija. Gaila, kad visi su trūku
mais. Redaguojantys tokius leidi
nius pirmiausia turėtų kreipti dė
mesį į leidinio formatą, parinkti tin
kamas nuotraukas. Dedamos nuo
traukos be pavardžių ar paaiškini
mų reiškia nulį. Svarbu tinkamas 
išdėstymas, nepraleidimas veiklos 
faktų ir leidinio užbaigimas. Su
prantama, vienam redaguoti tuos 
leidinius yra sunku, bet redaktoriai 
gali pasikviesti gerus patarėjus, 
kurių yra, bet jie pamiršti. Išlei
džiami pinigai tiems leidiniams ne
pateisinami. Stasys Prakapas,

Toronto, Ont.
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Anapilio žinios

- Kalėdų ir Naujųjų metų 
švenčių tvarka:

Lietuvos kankinių šventovė
je: Kalėdų Mišios - gruodžio 24, 
Kūčių naktį, 11 v.v., o gruodžio 25, 
Kalėdų dieną, 9.30 v.r. ir 11 v.r.; 
Naujųjų metų Mišios - sausio 1, 
ketvirtadienį, 11 v.r.

Šv. Kazimiero šventovėje 
(Delhi): Kalėdų Mišios - gruodžio 
24, Kūčių dieną, 3 v.p.p.; Naujųjų 
metų Mišios - sausio 1, ketvirta
dienį, 3 v.p.p.

Gerojo Ganytojo šventovėje 
(Vasagoje): Kalėdų Mišios - gruo
džio 25, Kalėdų dieną, 2 v.p.p.; 
Naujųjų metų Mišios - gruodžio 
31, trečiadienį, 1 v.p.p.

- Toronte mirė ir paskubomis 
Šv. Jono lietuvių kapinėse gruodžio 
10 d. buvo palaidotas a.a. dail. 
Juozas Bakis, 81 m. amžiaus. Ka
dangi jis buvo mūsų parapijietis, tai 
Lietuvos kankinių šventovėje bus 
už velionį laidotuvių Mišios gruo
džio 27, šeštadienį, 10 vai. ryto. Vi
si jo bičiuliai kviečiami dalyvauti.

- Jei yra nebegalinčių švento- 
vėn atvykti parapijiečių, norinčių, 
kad juos kunigas aplankytų, pra
šome skambinti klebonijon tel. 905 
277-4320.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių klebonijos 
posėdžių kambaryje.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų Kalėdų eglutę gruodžio 21, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje.

- Naujųjų metų sutikimo poky
lis prasidės Anapilio salėje gruo
džio 31, trečiadienį, 7 v.v. Bilietai 
jau platinami parapijos salėje. Bi
lietus taipgi galima užsisakyti tele
fonu pas R. Celęjewską- 416 231- 
8832.

- Mišios gruodžio 21, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Nacevičių ir Če
pų mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už Kanados lietuvių 
fondo mirusius narius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje gruodžio 20, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už Jauneikų šei
mos gyvus ir mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, IV Advento pa

maldos 11.15 v. ryto, o gniodžio 24 
d., 6 v.v. - iškilmingos pamaldos su 
Šv. Komunija.

- Kaip kasmet, mūsų iždinin
kas primena visiems parapijiečiams 
ir rėmėjams, kad pagal Kanados 
valdžios įsakymus, visi norintieji 
gauti 2003 m’etų pakvitavimus, pra
šomi savo skirtas 2003 metų aukas 
atiduoti iki šių metų gruodžio 31 
dienos. Aukos, gautos po šios da
tos, bus priskaitomos ateinantiems 
2004 metams.

- Sekmadienį, sausio 4 d., 
11.15 v.r. pamaldos su Šv. Komu
nija. Pamaldas sausio 11 ir 18 ves 
tarybos narys.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kalėdų metu muziejus bus 

atidarytas sekmadienį, gruodžio 28, 
bet uždarytas pirmadienį, gruodžio 
29. Linkime visiem linksmų, lietu
viškų švenčių!

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $1,000 - Dana ir Ge
das Sakai; $500 - Jonas Margis; 
$100-inž. G. M. Šernas.

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 14 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 80 svečių.
- Lietuvių Namų valdybos po

sėdis - sausio 15, ketvirtadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- 2004 m. vasario 21 d. įvyks 
Mcdžiotojų-žūklautojų klubo “Tau
ras” tradicinis metinis balius.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, ge
ras aptarnavimas, veikia baras. Visa 
tai - galimybė maloniai praleisti 
savaitgalį.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: J. 

D. Margis ir L. Balsienė po $500; 
S. Draugelis - $250.

- Besidominčius slaugos na
mais kviečiame pasinaudoti tinkla- 
lapiu www.labdara.ca.

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

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

Prisikėlimo parapijos žinios
- Prisikėlimo parapijoj dirban

tys pranciškonai sveikina visus pa
rapijiečius, geradarius ir visus lietu
vius, linkėdami visiems linksmų 
švenčių ir gausios Dievo palaimos!

- Kalėdų išvakarėse Bernelių 
Mišios parapijos šventovėje bus 10 
v.v. su religinės muzikos koncertu 
prieš Mišias. Kalėdų dieną sekma
dienio Mišių tvarka: lietuviškos - 8 
v.r., 10.30 v.r. ir 12 v.d., anglų 
kalba - 9.15 v.r. Latvių katalikų 
Mišios jų kalba - 1 v.p.p. Naujųjų 
metų išvakarėse Mišių nebus. Nau
jųjų metų dieną Mišios sekmadie
nio tvarka.

- Kun. Evaldas Darulis, OFM, 
praeitą savaitgalį vedė prieškalėdinį 
susikaupimą parapijoj ir “Vilnius 
Manor” gyventojams jų patalpose.

- Šį ketvirtadienį, 10 v.r. “Vil
nius Manor” patalpose įvyks Pasau
liečių pranciškonų Mišios ir susi
rinkimas.

- Šį šeštadienį parapijos šven
tovėj, 3 v.p.p. vysk. P. Baltakis, 
OFM, dalyvaujant pranciškonų pro
vincijolui kun. Benediktui Jurčiui, 
OFM, suteiks kunigystės šventimus 
diakonui Petrui Šarkai, OFM. Po to 
salėj vyks iškilmingas pokylis. Jei 
kas pokylyje norėtų dalyvauti, dėl 
bilietų prašom skambinti V. Tasec- 
kui - 905 824-4461. Naujo kunigo 
primicijos (pirmos iškilmingos Mi
šios) bus gruodžio 21 d., 10.30 v.r. 
parapijos šventovėj su pyragų ir ka
vos vaišėmis po Mišių parapijos 
salėj.

- Buvęs veiklus parapijietis 
Eliziejus Šlekys šeimos ir artimųjų 
tarpe atšventė savo 90-tąjį gimta
dienį.

- Gruodžio 10 d. palaidota a.a. 
Adelė Dragašienė, 97 m. Kanadoj 
giminių neturėjo. Gruodžio 13 d. 
palaidotas a.a. Dovidas Spurgaitis, 
32 m. Paliko tėvus Lou ir Eliza
beth, brolius Paulių ir Kevin. 
Gruodžio 15 d. palaidotas a.a. 
Kostas Cirušis, 73 m. Paliko žmoną 
Adelę, sūnų Algį, dukrą Dalią ir gi
mines Kanadoj, Lenkijoj ir Lietu
voj. Lietuvoje mirė a.a. Alfonsas 
Vaseris, torontiečio Juozo Vaserio 
brolis;

- Jaunų šeimų pobūvį su su
neštiniais valgiais rengia parapija 
š.m. gruodžio 27 d., 5 v.p.p. para
pijos kavinėj. Ypač kviečiamos ne
seniai į Torontą atvykusios šeimos, 
kurioms sudaroma proga susipa
žinti ir užmegzti ryšius su kitom 
šeimom.

- Žodis tarp mūsų - sausio ir va
sario mėnesių knygutes galima rasti 
šventovės prieangyje. Kaina $5.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
21:8 v.r. už a.a. Juozą ir Antaniną 
Morkūnus; 9.15 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius; 10.30 v.r. už 
a.a. Viktorą Gražulį, už a.a. Aušrą 
Sapijonytę ir a.a. Albiną Styrienę, 
12 v.d. už a.a. Jurgį Plėnį.

Maironio mokyklos žinios
- Gruodžio 13 d. įvyko mūsų 

Kalėdų eglutė. Gausiai susirinko tė
velių ir senelių mokyklos auditori
joje. Mkt. Vida Kairienė puikiai ve
dė šventę. Kiekviena klasė pasirodė 
trumpais vaidinimais ir kalėdinėmis 
giesmėmis. Kalėdų senis irgi stebė
jo viską iš savo supamos kėdės. 
Brolis Petras, OFM, sukalbėjo mal
dą ir išdalino plotkeles klasių atsto
vams. Užbaigėme giedodami Tyli 
naktis.

- Tėvų komitetas (Dalia Ažu- 
balienė ir kitos šeimininkės) paruo
šė gardžias vaišes mokytojams 
paskutinę mokslo dieną prieš Ka
lėdų atostogas.

- Po Kalėdų švenčių mokslas 
prasidės 2004 m. sausio 10 d. Tėve
liams, mokytojams bei mokiniams 
linkime malonių atostogų. Živilė

Sv. Kalėdų ir Naujųjų me
tų proga, vietoje dovanų arti
miesiems, prisimindama miru
sius brangiausius asmenis Moni
ka Povilaitienė aukojo po $100 
- Vilniaus krašto lietuviškoms 
mokykloms, Kovai su vėžio liga 
sergantiems vaikučiams Lietu
voje ir Kanadoje Tėviškės žibu
riams.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo M. 
Besąsparienė.

NUOMOJAMAS namas (town 
house) Dundas-High Park rajo
ne. 3 miegamieji, kiemas, gara
žas. Nuoma $1350 mėlt. Skam
binti tel. 416 207-0637.

* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* Salti užkandžiai po 12 valandos nakties 

Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė
Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

*

ŠI KALĖDINĖ TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ LAIDA yra paskutinė 
šiais metais. TŽ redakcija ir ad
ministracija bus uždaryta gruo
džio 22-26 d.d., veiks gruodžio 
29, 30 ir 31 d.d. nuo 10 v.r. iki 3 
v.p.p., o nuo sausio 2 d. vėl įpras
ta tvarka, nuo 9 v.r. iki 430 
v.p.p. Sekantis TŽ numeris išeis 
2004 m. sausio 6, antradienį.

Tėviškės žiburių leidėjai 
(Kanados lietuvių katalikų kultū
ros draugija “Žiburiai”) praneša, 
kad nuo 2004 m. sausio 1 d. ke
liama savaitraščio prenumeratos 
kaina. Metinė prenumerata Kana
doje kainuos $50, rėmėjo - $60, 
garbės - $70. JAV prenumerato
riams visos kainos JAV doleriais. 
Paprastu paštu į užjūrius - $60, 
oro paštu į užjūrius - $170.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo Tėviškės žiburiams:

$100 - Antanas Bumbulis ir 
dukros; $50 - Jonas ir Aldona Vaš- 
kevičiai, Minesing, Ont.; $35 - Va
lė Kerberienė, Konstancija ir Juo
zas Šlekaičiai, Dundas, Ont.; $25 - 
Bronė Stankaitienė, Antanas Am- 
braška, Phoenix, Az; $20 - Stasys 
Valickis, Collingwood, Ont., Nellie 
ir Pranas Puidokai, Bonifacas Sriu- 
biškis, Zuzana ir Petras Jonikai, 
Hamilton, Ont.

Toronto Lietuvių pensi
ninkų klubo valdyba ruošia 
Kūčias trečiadienį, gruodžio 24, 
4 v.p.p. Vilnius Manor III-čio 
aukšto menėje. Kaina: $15 as
meniui. Kalėdines giesmes at
liks choras “Daina”, muz. L. 
Turūtaitė. Bilietus prašom įsigy
ti iki gruodžio 21 d. pas T. 
Kobelskienę 416 760-8003 arba 
S. Kuzmicką416 769-1351.

Išeivijos knygų autoriai 
prašomi siųsti savo autografuo
tas knygas į Lietuvą šiuo adresu: 
Mokytoja Reda Kiselytė, Auto
rizuotų knygų biblioteka, Rokiš
kio “Romuvos” gimnazija, Tai
kos g-vė 17, LT-4820 Rokiškis, 
Lithuania.

A. a. Juozo Bakio atmini
mui Algis ir Pajauta Kaziliai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Juozo Bakio atmini
mui Alvina ir Vladas Rama
nauskai Tėviškės žiburiams au
kojo $30.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
aukojo $4,000 - A. Rūta; $100 
- J. S. Poškai, V. Naras. A. S.

A. a. Jurgiui Vitkūnui mi
rus Australijoje, jo atminimui 
Kovai su vėžiu sergantiems vai
kučiams Lietuvoje Stasė Drau- 
gelienė aukojo $50. M.P.

Kun. Paul Cruz, misionie
rius Indijoje, ateinantiems me
tams prašo pagalbos/ies nori įsi
gyti religinių ir mokyklinių reik
menų - rožančių, statulų, meda
lių, vartotų sveikinimo kortelių 
ir žurnalų, šratinukų, pieštukų ir 
pan. Kas galėtų padėti, yra pra
šomi juos siųsti šiuo adresu: Fr. 
Paul Cruz, St. Antony’s Church, 
Kanjirakodu.P.O., Kundara - 
691-501, Kollam, Kerala - India.

LABDARA LITHUANIAN NURSING HOME, 
a not-for-profit long term care facility

IS SEEKING AN OFFICE MANAGER
This position reports directly to the Administrator and is responsible 
for the overall efficiency and operation of the business office. Duties 
include payroll and benefits processing: accounts receivables; 
accounts payables; petty cash management; resident trust accounts 
management; minute taking and related office duties.
MINIMUM QUALIFICATIONS:

• 3-5 years accounting experience or currently working on an 
accounting designation

• good organizational skills
• understanding of computers, e-mail and the internet
• typing skills
• one year experience in office management
• good command of the English and Lithuanian language.

Interested applicants should submit a resume as soon as possible 
but no later than December 22, 2003 to: 

Administrator, Labdara Lithuanian Nursing Home, 
5 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1 

FAX: 416 232-0511 
E-mail: rinance@labdara.ca

Prisikėlimo kredito koope
ratyvo darbo valandos švenčių 
laikotarpiu: gruodžio 24, trečia
dienį, 9 v.r. - 1 v.p.p.; gruodžio 
25 d. - uždaryta; gruodžio 26 d. 
- uždaryta; gruodžio 31, trečia
dienį, 9 v.r. - 1 v.p.p.; 2004 m. 
sausio 1 d. - uždaryta.

Tikinčiajai Lietuvai Sud
bury apylinkėje surinkta $570. 
Stambesnes sumas aukojo: $100 
- P. M. Venskai, A. Rukšys; 
$70 - L. Kulnys; $50 - S. Petrė- 
nienė, J. B. Stankai; $40 - K. 
Šviežikas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - J. Valiukienė, J. 
V. Margis; $200 - R. Statulevi- 
čius; $100 - M. Besąsparienė, L 
Meiklejohn (a.a. Erikos Šernie- 
nės X mirties metinių proga).

“Volungės” choro ir Prisi
kėlimo parapijos 18-tasis kalė
dinės muzikos ir maldos vakaras 
įvyko gniodžio 14, sekmadienį, 
4 v.p.p. Nepaisant tą dieną už
ėjusios staigios sniego pūgos, 
susirinko beveik pilna šventovė 
klausytojų. Kalėdines giesmes 
giedojo parapijos jaunimo cho
ras ir choras “Volungė”, taip pat 
buvo bendrų giesmių, į kurias 
entuziastingai įsijungė susirin
kusieji. Skaitinius skaitė br. P. 
Šarka, OFM, T. Pabrėža, R. Jo
naitienė, A. Valaitytė, M. Bara- 
kauskas, B. Danaiticnė, R. Sa- 
monytė, V. Kolyčius. Koncertui 
akompanavo muz. Jonas Govė- 
das, dirigentė - muz. Dalia Vis- 
kontienė. Solo partijas atliko 
Danguolė Radtke, Anita Puo
džiūnienė, Rimas Paulionis. Vi
sada malonią, žinomesnių gies
mių rinkinį papildė įspūdingi 
kūriniai Kalėdų kantata IVilkom- 
men, Suesser Braeutigam (Lue
beck) ir “Freedom Trilogy” 
(Halley). Div.

“Paramos” kredito koope
ratyvo darbo valandos švenčių 
laikotarpiu: gruodžio 24, trečia
dienį - 9 v.r. - 1 v.p.p.; gruo
džio 25 ir 26 d.d. - uždaryta; 
gruodžio 31, trečiadienį - 9 v.r. 
— 1 v.p.p. Naujų metų dieną, 
sausio 1, uždaryta.

Iš Lietuvos gautas graudus 
laiškas - prašymas padėti lėšo
mis gydymą 9-rių metų Taduko, 
sergančio labai reta liga Lietu
voje. Jam reikalinga operacija, 
kuri bus daroma ar jau padaryta 
Švedijoje. Neturtinga šeima 
daug kur kreipėsi paramos Lie
tuvoje, bet jos negavo. Dabar ji 
kreipiasi į tautiečius išeivijoje. 
Adresas: Aušra Mikalauskienė, 
Žalioji 28, Micaičiai, Šiaulių raj. 
5420, Lithuania.

IEŠKOME auklės 18 mėn. ber
niukui Kipling ir Eglinton rajo
ne. Skambinti vakarais Žibutei 
tel. 416 207-0819.

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Montrealio lietuvių mokyk
los tradicinė Kalėdų eglutė Auš
ros Vartų parapijos salėje gruodžio 
14 d. praėjo labai sėkmingai - pri
sirinko pilna salė senelių tėvų vai
kučių ir svečių. Buvo suvaidintas 
scenos vaizdelis “Kalėdų miške”, 
kuriame pasirodė visi mokyklos 
vaikai - miško gyvulėliai, paukš
čiai, snaigės ir nykštukai. Graži lie
tuvių kalba, aiškus tarimas prisidė
jo prie programos pasisekimo. Pro
gramos pranešėja buvo Angelė 
Vienožinskaitė. Po to buvo pagie
dotos 5 giesmės: Sužibo padangėj 
žvaigždutės, Liūlia Jėzulis, O 
greičiau, greičiau, Tylią naktį (į 
kurią įsijungė ir publika) ir Kalėdos 
Lietuvoje. Pasirodė Kalėdų senelis, 
kuris visus programos atlikėjus ir 
svečius - vaikučius apdovanojo 
gražiomis dovanėlėmis.

Vaikus paruošė mokytojos Ži
vilė Jurkutė-Blayney, Aušra Gera- 
lavičiūtė-Drysdale, Daiva Jaugely- 
tė-Zatkovic, Vilma Domarkienė ir 
Inga Gedrikienė. Mokyklos vedėja 
Živilė Jurkutė-Blayney padėkojo 
kleb. kun. Ričardui Birbilui už glo
bą ir patalpas, “Litui” už finansinę 
paramų tėvams už visokeriopą pa
galbą mokykloje siuvant scenai 
drabužius, tvarkant ir puošiant salę, 
superkant dovanas ir tvarkant lėšas. 
Palinkėjo visiems linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naųjųjų metų o vi
siems vaikeliams už tokį entuzias
tišką pasirodymą ir gražiai sugie
dotas giesmeles. Klebonui kun. R. 
Birbilui palaiminus vaišių stalų 
visi vaišinosi, dalinosi įspūdžiais, 
atnaujino senas pažintis ir nesku
bėjo skirstytis namo.

Aušros Vartų parapijoje jau 
gauti kalėdaičiai (plotkelės). Gali
ma įsigyti klebonijoje, parapijos 
salėje po Mišių sekmadienį arba 
“Rūtos” klube trečiadienį.

A. a. Gražina Šukevičiūtė- 
Fuksienė, 87 m. amžiaus, mirė 
gruodžio 6 d. Palaikai bus sude

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

• Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžiu (Joubert).

PARDUODU lietuviškos enciklo
pedijos pilnų komplektų ir lietu
viškų rašomų mašinėlę. Skambin
ti Alfredui tel. 905 799-9578.

MOTERYS IR MERGINOS, jei 
mėgstate kosmetikų ir norėtumė
te dirbti šioje srityje, skam
binkite tel. 416 225-8632 arba 416 
358-1212 (nešiojamas).

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.

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Aietnoą — tik 26 centai!

Lietuva - 26 centai
Kanada ir JAV - 4.9 centai

Maskva - 7 centai 

Skambinant Siaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + 1 + rajono kodą + numerį

Tarptautiniams skambučiams 
10-10-580 + 011 + krašto kodą + rajono kodą + numerį

NEREIKIA keisti telefono firmos.
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

Visos kainos galioja 24 valandas, 7 dienas per savaitę. 
Ryšiai su nešiojamais telefonais gali kainuoti daugiau. 

Kainos gali keistis be pranešimo.
Visiems skambučams taikomas 25 centų minimumas. 

Pilną kainoraštį galite skaityti tinklalapyje 
www.10-10-580.com

Powered by
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Padalinys Eiger Technology Ine., viešos akcinės bendrovės, 
dalyvaujančios Toronto akcijų biržoje - TSE (simboliu AXA).

ginti, o pelenai laidojami Lietuvoje, 
Anykščiuose. Už velionę Mišios 
bus aukojamos vėliau.

Mount Royal, Que. Church of 
Anunciation vyko kalėdinis koncer
tas, kuriame tarp kitų kūrinių buvo 
atlikta ir kompozitoriaus Aleksandro 
Stankevičiaus populiari Kalėdų gies
mė Linksmų Kalėdų. D. S.

Montrealio lietuvių radijo ka
lėdinė programa (speciali 2 valandų) 
bus girdima per CFMB stotį banga 
1280AM, o ne 1380 kaip anksčiau 
skelbta.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
Sekmadienį, gruodžio 14 ga

na daug parapijiečių atvyko į para
pijiečių susirinkimų Šį sekmadienį, 
gruodžio 21, bus bendros išpažin
tys. Per Kūčias Bernelių Mišios bus 
aukojamos kaip paprastai 10 vai. 
vakaro. Po Mišių kviečiame visus į 
salę užkandžiams. Parapijos komi
tetas parapijiečių vardu sveikina 
visus su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais 
metais. V. L.

Montrealyje leidžiamas 
dienraštis VŽie Gazette š.m. 
gruodžio 2 d. laidoje paskelbė 
pranešimą apie numatomą Lie
tuvos seimo apkaltą prieš prezi
dentą R. Paksų įsivėlusį į Rusi
jos veikėjų įtakas. Rašoma, kad 
Lietuva, kuri po šešių mėnesių 
tapsianti Europos s-gos nare, tu
ri prezidentų susirišusį su Rusi
jos mafija ir žvalgyba. Aloyzas 
Sakalas, seimo sudarytos pro
blemai tirti komisijos pirminin
kas, sakė, kad atėjęs laikas pre
zidentui prisiimti atsakomybę ir 
atsistatydinti. Ministeris pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas 
taipgi pareiškęs nuomonę, kad 
prezidentas turėtų pasitraukti. 
Diskusijos dėl prezidento apkal
tos pradėtos.

JAUNA MOTERIS, 28 metų, su 
aukštuoju išsilavinimu, gali slau
gyti ligonius arba prižiūrėti vai
kus gyvendama kartu. Skambinti 
Onutei tel. 514 835-376894 (ne
šiojamas).

PARDUODU mergaičių tautinius 
drabužius. Vieni tiktų 10-12 m. 
aniž. (iki 5 p. 5 in. ūgio), kiti 14 
m. amž. (iki 5 p. 8 in. ūgio). 
Skambinti tel. 905 383-6423 iki 
š.m. gruodžio 15 d., po to 905 
522-3482.

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. l’ager 416 715-4783.

Lenkija - 12 centų 
9t. Peterburgas - 8 centai 
D. Britanija - 6 centai

http://www.labdara.ca
mailto:rinance@labdara.ca
http://www.10-10-580.com

