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Atnaujinkim gerus darbus
Vieni ramiai, kiti triukšmingai išlydėjo senuo

sius ir sutiko naujuosius. Dar treti nekreipė dėmesio į 
kasmetinį kalendoriaus pasikeitimą, tik laukia toliau 
riedančių dienų, gal praradę viltį, kad dalykai pasikeis į 
gera. Žmogiška tačiau yra kažko tikėtis, stengtis gerinti 
savo gyvenimo sąlygas, nepasitenkinti esama būkle. 
Laimingiausi tie, kurie sugeba išsaugoti pusiausvyrą 
tarp nepasitenkinimo ir optimizmo.

D
AŽNAS, laukdamas naujų metų, išreiškia tobu
lėjimo viltį sau ar kitiems pasižadėdamas atlikti 
ką nors teigiamo. Anglai turi posakį, teigiantį, 
kad kelias į pragarą yra grįstas gerais ketinimais. Tai 

reiškia, kad pasižadėjimus paversti konkrečiais darbais 
ne visada įmanoma ar lengva. Naujas kalendorius kaž
kaip skatina “atversti švarų puslapį”, užmiršti praeities 
nepasisekimus, pradėti iš naujo. Paranku būna metams 
atsiveriant duoti pradžią naujiems užmojams, kada bus 
žengiamas pirmutinis žingsnis. Jis būna pats sunkiau
sias. Antrą kartą lengviau bus atsisakyti kūnui, protui ar 
dvasiai kenksmingo dalyko. Teigiamai tariant, vis leng
viau bus šokti ant dviračio, uždaryti šaldytuvo duris, 
prisėsti prie knygos, paskirti valandą geram darbeliui... 
Nauji metai dažnai būna ir sąžinės patikrinimo laikas: 
kada paskutinį kartą paskyrėme valandą kitiems padėti, 
o ne sielą migdančioje kasdienybėje plūduriuoti, ryžo
mės dėmesį nukreipti į kitus - ligonius, vargšus, nelai
mėlius? Turbūt tiesa, kad šiais laikais altruizmas - rūpi
nimasis kitais yra išėjęs iš mados. Seniau net pradžios 
mokyklose buvo puoselėjamas centų rinkimas misijoms 
varginguose kraštuose, šelpimas nepasiturinčių šeimų, 
ligonių lankymas ir panašiai. Dabar vaikai, perkantys 
šimtines kainuojančius sportinius batus ar “video” žai
dimus, nebeskatinami galvoti apie kitus. Maisto sandė
liai (food banks), kraujo aukų rinkimo (blood banks) ir 
kitos šalpos institucijos nuolat patiria trūkumus. Vieti
nėje spaudoje mažai dėmesio į tai kreipiama - visur 
daug aiškiau mirga skelbimai ir raginimai - pirk SAU, 
palepink SAVE. Aišku, po įtempto darbo besistengian
tys uždirbti didesnes sumas pinigų vis įmantresniams 
pirkiniams vartotojai lieka be jėgų ir be laiko atsidusti, 
atkreipti dėmesį į svarbiąsias vertybes. Ir vaikai auklė
jami dabartinių kartų “me generation" nuostata, kuri yra 
grindžiama klausimu “Kokia man nauda iš to?”

K
AIP idealu būtų, jei dažniau išgirstume klausi
mą “Kaip galiu padėti?”. Atsakymų galime ir 
patys rasti. Geri darbai neturi būti dideli ir nesi
riboti alkanų maitinimu ar kitais įprastais šelpimo dar

bais. Aukos savoms organizacijoms gali būti ne tik pi
niginės, bet ir laiko skyrimas renginių, vaišių ar patalpų 
paruošimui. Organizatoriai ne visada pažįsta visus, ku
rie galėtų ar norėtų padėti - svarbu ateiti į pagalbą ne
laukti prašymo. Taipgi padėka už atliktus darbus paska
tina veikėjus tolesnei veiklai. Pagaliau galime padėti ki
tiems puoselėdami tolerantiškumą susilaikydami nuo 
gandų kartojimo, neteisdami kitų nepagrįstai. Stengda
miesi puoselėti šviesesnį savo galvojimą galime paleng
vinti ir kitų naštas. Naujaisiais metais gerus norus pa
verskime gerais darbais! RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI______

Ar bus vykdomi pažadai?
Neįvykdyti rinkiminiai pa

žadai nevisuomet kenkia politi
kams. Naujai išrinktas Ontario 
liberalų parlamentas jau nesivar
žo prisipažinti, kad negalės su
balansuoti biudžeto. Ar tai pa
kenks ateities rinkimuose, gali
ma spėti iš kelių istorinių pavyz
džių. Kanados ministeris pirmi
ninkas Jean Chretien net du kar
tus žadėjo panaikinti valstybinį 
pridedamąjį mokestį (GST), ta
čiau jis to nepadarė ir dar du 
kartus buvo perrinktas. Parla
mentarė Sheila Copps 1996 me
tais pažadėjo hamiltoniečiams 
atsistatydinti, jei liberalai nepa
naikins pridedamojo mokesčio, 
tačiau ji vėl buvo perrinkta. On
tario premjeras Dalton McGuin
ty pažadėjo nepadidinti mokes- 
čią išlaikyti Oak Ridges gamtos 
draustinį, pagerinti sveikatos ap
rūpinimą samdant daugiau slau
gių ir gydytoją sumažinti mo
kyklų klasėse mokinių skaičių. 
Iki šiol nė vienas iš tų pažadų 
nėra vykdomi.

Palydint senuosius metus, 
po ilgai trukusio duomenų telki
mo, Kanados policija padarė 
kratą dviejose Britų Kolumbijos 
provincijos parlamento įstaigose 
ir konfiskavo kelias dėžes doku
mentą priklausančių vyriausy
bės tarnautojams. Yra įtariama, 
kad Britų Kolumbijos finansų 

ministerio Gary Collins ir tran- 
sportacijos ministerio Judith 
Reid pagalbininkai yra įsivėlę į 
organizuotų nusikaltimų ir nar
kotikų grupuotes. Policijos nuo
mone, šios rūšies nusikaltėliai 
pelno iki šešių bilijonų dolerių. 
Buvo daromos kratos ir priva
čiuose namuose. Policija sulaikė 
devynis asmenis Toronto, Van
couver ir Victoria miestuose.

Vyriausias Kanados rinki
mų eigos valdininkas pranešė, 
kad naujai išleistas įstatymas, 
nustatąs korporacijų dovanų ri
bas rinkiminei eigai, nevaržo 
busimųjų kandidatų artėjantiems 
krašto rinkimams. Į naujai susi
kūrusios Kanados konservatorių 
partijos vadovus atsiranda vis 
naujų kandidatų. Vienas iš jų 
yra New Brunswick provincijos 
premjeras Bernard Lord. Pasku
tinėmis žiniomis, jis lieka vado
vauti provincijai.

Prieš 400 metų naujame 
Amerikos žemyne įsikūrė pir
mieji prancūzai ateiviai. Mažoje 
St. Croix saloje Samuel de 
Champlain su kitais 80 atvyku
sių sėslių turėjo pakęsti sunkią 
naujakurių dalį vėjo ir negailes
tingų šalčių siaubiamoje saloje, 
kuri yra prie dabar vadinamos 
New Brunswick provincijos.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Ilgametė Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų dėstytoja Irena Ehlers visada grįžta uždegti žvakės pamo
koje apie didžiąsias šventes Nuotr. N. Benotienės

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokinys Algis Puteris su mokytojais - kun. Petru Šarka, OFM, ir 
Sigina Katkauskaite Nuotr. N. Benotienės

Politinės išminties išteklių krizė
Pastabos visuomenės ir prezidentūros tragedijos paraštėje

VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Šiandien jau akivaizdu, kad 

pasekmės, kurias atneša trumpa
regiška, asmenininių ambicijų 
tenkinimo troškuliu paženklinta 
ir visuomenei bei valstybei pra
žūtinga politinė kova, bus skau
džios ir ilgalaikės.

Atsitiko blogiausia, kas ga
lėjo atsitikti — vidaus politiniai 
santykiai Lietuvoje atsidūrė be
viltiškame akligatvyje, iš kurio 
racionalios išeities nematyti. Bet 
kuri išeitis - Prezidento atstaty
dinimas ar jo pasilikimas parei
gose - nepašalins visuomeninio 
konflikto, kuris iš dalies turi so
cialinį pagrindą ir yra žymiai gi
lesnis bei sudėtingesnis, nei vėl 
apyvarton paleista ir populistiš
kai eksploatuojama “išdavys
tės”, “parsidavimo Maskvai”, 
“slapto veikimo” prieš Lietuvos 
valstybę šmėkla.

Nauji metai
Metų ratas vis sukas ir sukas, 
Kuo nudžiugins, ką lems, 

nežinai:
Ar švelniai glausis dienos lyg 

pūkas,
Ar palies tamsūs laiko sparnai.

Gal gerai, kad lemties 
nebežinom,

Tiktai lūkesčiai skraido aplink. 
Juk svajonėse laimę pažinę, 
Gėrio grūdus išmokstant 

surinkt.

Tegul skamba Kalėdų 
varpeliai,

Tegul beria tik džiaugsmo 
snaiges.

Nauji Metai lai nuotaiką kelia, 
Kuri niekad širdy neužges.

Janina Marcinkevičienė,
Šakiai

Visuomenės susipriešinimas 
grąžino žmones į 1992-uosius 
metus, kada suskilusi Aukščiau
sioji taryba-Atkuriamasis sei
mas posėdžiavo skirtingose sa
lėse (dalis jos skelbėsi vykdanti 
“parlamentinę rezistenciją”), tuo 
tarpu sukurstyta visuomenė, 
stumdydamas! ir svaidydama- 
si įžeidinėjimais, mitingavo prie 
parlamento.

Net giminės nebeįstengdavo 
sėdėti prie to paties stalo, nes vi
suomenė buvo padalyta į “Lie
tuvos patriotus” ir “Maskvos pa
rankinius”: kas ne su mumis - 
tas prieš mus.

įtūžusios minios “patriotiz
mo” proveržis Česlovui Juršėnui 
anuomet kainavo akinius, tuo 
tarpu Kovo 11-osios akto signa
taras Algirdas Patackas savo 
“lietuviškas pozicijas” paliudijo 
smūgiu į veidą kitam to paties 
akto signatarui ir parlamentarui 
Rimvydui Valatkai: kad niekam 
neliktų abejonią kurioje pusėje 
“išdavystė”...

Dešimtmetis sąlygiškai toly
gaus šalies vystymosi parlamen
tinės demokratijos aplinkoje ne 
tik išugdė ir subrandino Lietu
vos valstybę, įtvirtino ją tarptau
tinėje bendrijoje, bet ir atskleidė 
1990-1992 metų fobijų vertę - 
transatlantinės integracijos ini
ciatoriais, šalininkais ir advoka
tais tapo būtent tie, kurie Atgi
mimo pradžioje buvo tapatinami 
su “senu mąstymu”, “pasiprieši
nimu reformoms”, “Maskvos 
ranka”...

Skaudi likimo ironija...
Šiandien vėl iš senų rakandų 

komodos ištraukta subraižyta ir 
apdulkėjusi plokštelė — sklei
džiami visuomenėje nauji įtari
mai tikrų ar tariamų “grėsmių iš 
Maskvos” pagrindu. Vėl tūks
tantiniai mitingai prie preziden
tūros ir seimo. Vėl be atodairos 
žeminamos valstybės instituci
jos bei asmenys, ultimatyviai 
reikalaujama Prezidento atsista
tydinimo, grasinama “išvaikyti 
seimą”. Ir visa tai vadinama ko

va už Lietuvos “integracijos 
kryptį” - į Vakarus ar į Rytus...

Šis žaidimas primena pokš
tus paiko piemens, kuris gąsdin
damas kaimo bernus melagingai 
šaukdavo neva vilkas taikstosi 
išpjauti avių bandą. Jam būdavo 
juoką kai subėgę kaimo vyrai 
nerasdavo vilko...

“Maskvinio vilko” nebus 
užklupta nė šį kartą - tai aki
vaizdu. Bet tai nereiškia, kad tas 
“vilkas” niekada taip ir neateis. 
Gali dar ne kartą prireikti tų 
“kaimo bernų” - dabar pravar
džiuojamų “runkeliais” ir “buro
kais” (sausio 13-ąją jie buvo va
dinami švelniau) - visuotinės 
talkos. Tik ar nebus lengvabū
diškai iššvaistyti jų kantrybės ir 
pasitikėjimo ištekliai?

Kiekvienu atveju milžiniška 
žala Lietuvai jau padaryta — mo
ralinių autoritetų šalyje nebeli
ko. Seimas jau kadais paverstas 
pajuokos objektu (vien žodžio 
seimūnas” semantinė reikšmė 
ko verta!). Dabar sugriautas jau 
ir prezidento institucijos autori
tetas. Dar daugiau - net ir Baž
nyčia tapo įvelta į politinius sū
kurius, kurie institucijos patiki
mumui nieko negali pridėti.

Politologas Vytautas Vardys 
yra pastebėjęs, kad politinė kul
tūra nurodo priežastinį ryšį tarp 
pilietinės visuomenės kokybės ir 
politinio elgesio bei valstybinės 
santvarkos. Ir vargas tai politi
nei sistemai, kurios “nejungia 
pakankamai vieninga politinė 
kultūra. Tokia sistema tampa 
nepajėgi pilnai tarnauti žmogui 
ekonominiu ar kultūriniu pro
gresu bei gerove”.

Kai valstybės veikėjai, ne
įstengdami nuomonių skirtumus 
derinti politinio dialogo būdu, 
tolimesniam santykių aiškini
muisi šaukiasi minios teismo — 
tai ženklas, kad Lietuvos politi
nė kultūra tebėra nebrandi, o po
litinė krizė įgauna grėsmingą 
pobūdį. Tada jau duodama pa
grindo abejoti ir valstybės stabi
lumu.

Apkalta prezidentui
Lietuvos seimui 2003 m. 

gruodžio 18 d. pristatytas 86 sei
mo narių pasirašytas siūlymas 
pradėti prezidento Rolando Pak- 
so apkaltos procesą. Kaip anks
čiau skelbta, prezidentas kalti
namas dėl savo veiksmų tapusiu 
ir esančiu pažeidžiamu, nes 

.sudaręs grėsmę Lietuvos valsty
bės saugumui, neužtikrinęs vals
tybės paslapties apsaugos, netei
sėtai daręs įtaką privačių ūkio 
subjektų veiklai, neteisėtai pa
naudojęs savo bei valstybės ins
titucijų įgaliojimus siekdamas 
paveikti privačių asmenų ir pri
vačių ūkio subjektų sprendimus 
turtiniuose santykiuose, nesude
rinęs viešųjų ir privačių intere
są neužtikrinęs ir sutrikdęs 
valstybės valdžios institucijų 
darnią veiklą savo aplaidumu 
sudaręs prielaidas kanceliarijos 
tarnautojams piktnaudžiauti sa
vo įgaliojimais.

Gruodžio 22 d. visuotiniame 
posėdyje seimas sudarė Specia
liąją tyrimo komisiją kurioje 
dirbs po vieną seimo daugumos 
ir mažumos atstovą keturi ap
kaltos iniciatorių atstovai bei po 
tris teismų ir prokuratūrų atsto
vus. Iš viso - šeši seimo nariai ir 
šeši teisininkai. Komisijos dar
bui nustatytas terminas - iki 
2004 m. vasario 15 d.

Reiškėsi prezidento rėmėjai 
ir kiti

Vilniuje 2003 m. gruodžio 
20 d. prie Profsąjungų rūmų su
sirinko 3-4 tūkstančiai prezi
dento Rolando Pakso rėmėjų. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, ne
sankcionuotoje demonstracijoje 
jie išrinko judėjimo “Už prezi
dentą ir teisingą Lietuvą” 6 as
menų koordinacinę grupę ir pri
ėmė rezoliuciją kurioje siūloma 
rengti referendumą siekiant 
plėsti prezidento galias, nu
sprendė steigti šio judėjimo sky
rius visoje Lietuvoje. Reikalauta 
ir seimo pirmininko Artūro Pau
lausko atsistatydinimo.

Tėvynės sąjungos - konser
vatorių frakcijos seime seniūnas 
Andrius Kubilius pareiškė, kad 
prezidentas kuria antivalstybi
nės prosovietinės visuomeninės 
organizacijos “Jedinstvo” analo
gą kuris naudoja bolševikinės 
spalio revoliucijos šūkius. Sei
mo pirmininko pavaduotojas, 
socialdemokratas Vytenis And
riukaitis išreiškė nuogąstavimą 
kad “besitęsianti prezidento su
kelta krizė neperaugtų į gilesnę 
visuomenę destabilizuojančią 
veiklą”, skelbia BNS.

Prezidentui 2003 m. gruo
džio 24 d. buvo įteiktas daugiau 
kaip pusės (35) savivaldybių va
dovų kreipimasis, kuriame R. 
Paksas raginamas nepriešinti vi
suomenės, pasirinkti “ryžtingą ir 
teisingą sprendimą”, nes iškilusi 
krizė menkina valstybės įvaizdį 
ir gali tapti Lietuvos tarptautinės 
izoliacijos priežastimi. Pasira
šiusiųjų teigimu, jo ir jo patarėjų 
kalbos Lietuvos miestuose ir 
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Į Lietuvos karo aviaciją įstoti su lietuviškomis pavardėmis sunku
Kruvina kelionė pragare

Mūsų atstovai patikino, kad tarp mūsų nėra išdavikų
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Ir po dienos kitos galvos skausmas nenurimo

miesteliuose skatina visuomenės 
susiskaldymą ir nusivylimą tiesa 
bei demokratija.

Teismo sprendimas dėl 
pilietybės

Lietuvos Konstitucinis teis
mas 2003 m. gruodžio 30 d. pa
skelbė nutarimą kad savo de
kretu išimties tvarka suteikda
mas Lietuvos pilietybę dosniau
siam savo rinkimų vajaus rėmė
jui Jurijui Borisovui, preziden
tas Rolandas Paksas pažeidė 
Konstituciją ir įstatymą sulaužė 
priesaiką. Nustatyta, kad jo 
dekretas prieštarauja Konstituci
jos nuostatoms bei Lietuvos res
publikos pilietybės įstatymui. 
Šiuo Konstitucinio teismo nuta
rimu, kuris yra galutinis ir ne
skundžiamas, J. Borisovas pra
rado Lietuvos pilietybę, kuri 
jam buvo suteikta balandžio 11 
d. dekretu.

Tėvynės sąjungos vadovas 
Andrius Kubilius siūlo seimui 
nedelsiant spręsti prezidento at
sistatydinimo klausimą. Prezi
dentas po Naujų metų žada tęsti 
visų Lietuvos savivaldybių lan
kymą. Prieš Kalėdas aplankyta 
19 iš 60 savivaldybių.

Atsisakė siūlomų pareigų
Ispanijos, Maroko, Brazili

jos ir Andoros ambasadorius 
Lietuvai dr. Vytautas Antanas 
Dambrava 2003 m. gruodžio 22 
d. dekretu atšauktas iš pareigų. 
Nuo š.m. sausio 15 d. prezi
dentas Rolandas Paksas jį pa
skyrė savo atstovu specialie
siems pavedimams - santykiams 
su išeivija ir pasaulio žydų 
bendruomene palaikyti, euroat- 
lantinės integracijos bei viešo- , 
sios diplomatijos klausimams.

Kaip praneša ELTA/LG- 
TIC, 83 m. diplomatas padėkojo 
už parodytą pasitikėjimą ir pa
reiškė apgailestaująs, kad dirb
damas prezidento komandoje 
negalėsiąs “padaryti prasmingo 
įnašo”. Jis prezidentui pateikė 
prašymą atleisti iš numatytų pa
reigų. “Tai ne mano nuotaiką o 
tik susiklosčiusių aplinkybių 
klausimas, kurį spręsti turi visa 
tauta.”

Baltijos ministerių posėdis
Vilniuje 2003 m. lapkričio 

28 d. vyko 9-asis Baltijos minis
terių tarybos posėdis, kuriame 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos mi
nisterial pirmininkai Algirdas 
Brazauskas, Inaras Repšė ir Ju- 
hanas Partas pasižadėjo bendra
darbiauti saugojant Baltijos jūrą 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, A. 
Brazauskas pažymėjo, jog visos 
trys Baltijos valstybės palaiko 
Danijos iniciatyvą kad į Balti
jos jūrą būtų įleidžiami tik dvi- 
dugniai naftą gabenantys laivai.

Ministerių taryba priėmė 
bendrą pareiškimą kuriame pa
sisakoma už tolesnį Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bendradarbia
vimą įstojus į Europos sąjungą. 
Nuspręsta tęsti transporto, ener
getinių ir kitų projektų Baltijos 
jūros regione įgyvendinimą. Rgj
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SPAUDOS BALSAI
Užsienio laikraščiai apie Paksą

“Biblija ir literatūra” - tai 
konferencija, įvykusi Klaipėdos 
universiteto Humanitarinių mokslų 
fakultete 2003 m. lapkričio 27 d. 
Universiteto rektorius dr. V. Žul- 
kus, pasveikinęs gausiai susirinku
sius dalyvius, pasidžiaugė, kad 
imamasi tyrinėti Šv. Rašto apraiš
kas literatūroje. Įžangos kalboje 
Telšių vyskupas dr. J. Boruta, SJ, 
pabrėžė, kad pasaulyje nė viena 
knyga nebuvo ir nėra taip studijuo
jama kaip Šv. Raštas, kuris yra iš
minties versmė, siužetų bei simbo
lių šaltinis. Kalbėtojai apžvelgė 
biblines įtakas literatų, rašytojų bei 
mąstytojų karybose, palietė šviečia
mojo pamokslo ypatybes, gvildeno 
M. Liuterio Biblijos vertimo .ypatu
mus derinant skaitymą prieinamą 
eiliniam žmogui; nagrinėti religi
niai motyvai lietuvių poezijoje. Pa
baigoje dr. L. Kaširina aptarė F. 
Dostojevskio “Brolių Karamazovų” 
veikėjus. Smulkiau aptartos ir kitos 
apraiškos, tikėjimo bei religinių 
nuotaikų sklaida literatūroje. Bibli
jos sąsajos plačiau paliestos vyku
siose diskusijose. Visos konferenci
jos temos bus išleistos atskira kny
ga kaip žurnalo “Tiltai” priedas.

Negimusio kūdikio dienai pa
minėti renginiai vyko Kaišiadory
se, Molėtuose ir Širvintose 2003 m. 
lapkričio 16-29 d. d. Minėjimus su
organizavo Kaišiadorių vyskupijos 
Šeimos centras. Prisiminta, kad 
Lietuvoje įstatymu abortai buvo le
galizuoti 1955 m. lapkričio 23 d. 
Per 48 metus buvo nužudyta per 
tris milijonus pradėtų gyvybių. Šir
vintose buvo surengtas susitikimas 
su svečiais iš JAV - šeimų patarė
jais P. ir S. Stohl’ais. Pradėta Mi- 
šiomis, dalyvavo apie 40 žmonių, 
jų tarpe miesto meras su žmona, 
pedagogai, medikai ir kt. Svečiai iš 
JAV skaitė paskaitą “Vyro ir žmo
nos santykis šeimoje”. Kaišiadory
se vyko skiautinių-paroda, surengta 
savitarpio pagalbos grupės “Atrai- 
žėlė”, švenčiančios savo veiklos 
penkerių metų sukaktį. Per tą laiką 
buvo surengta dešimt parodėlių di
džiųjų švenčių progomis. Molėtuo
se diena paminėta konferencija 
“Demokratija ir gyvybė”. Kalbėjo 
gyd. A. Miliuvienė, kun. dr. A. 
Narbekovas, auklėjimo žinovė B: 
Obelenienė, gyd. M. Bagdonienė ir 
kt. Dalyvavvo 78 žmonės. Kaišia
doryse minėjimas vyko vyskupijos 
Sielovados centro didžiojoje salėje. 
Pradėta Mišiomis, klebonas kun. R. 
Jurkevičius pamoksle kvietė pri
imant ir perduodant gyvybę paklus
ti Kristui, melstis už negimusius 
kūdikius ir motinas. Buvo skaito
mas montažas, grojo muzikos mo-
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kyklos moksleiviai, skaityti prane
šimai, pasidalinta patirtimis.

Lietuvos moterų vienuolijų 
aukštesniųjų vyresniųjų konferenci
ja vyko Vilniuje 2003 m. lapkričio 
21 d. Pakviestas dalyvavo vyriau
sybės kanceliarijos patarėjas religi
jų klausimais J. Ratkus ir “Caritas” 
darbuotoja D. Nekrašienė. Dar 
prieš susirinkimą kalbėtojams buvo 
nusiųsti klausimai, kad įjuos galėtų 
išsamiau atsakyti. J. Ratkus daly
vius supažindino su naujausiais re
liginėms bendrijoms aktualiais įsta
tymais, atsakinėjo į kilusius klausi
mus. D. Nekrašienė perteikė savo 
ilgametę patirtį, kaip pagal įstaty
mus turi būti tvarkomi religinių 
bendruomenių finansai, apžvelgė 
paramos bei labdaros sąvokas.

Tauro apygardos partizanų 
ir tremties muziejaus dešimtmetis 
Marijampolėje paminėtas 2003 m. 
lapkričio 21 d. Ta proga Vytauto 
Didžiojo parke atidengtas ir vysk. 
R. Norvilos pašventintas paminklas 
šios apygardos partizanams ir lais
vės kovotojams pagerbti ir prisi
minti. Minėjimas pradėtas Mišio
mis Šv. Vincento Pauliečio švento
vėje; vadovavo vysk. R. Norvilą, 
per pamokslą pabrėžęs, kad laisvė 
atgauta didelio kovotojų pasiauko
jimo dėka, kvietė visus vieningai 
dirbti. Konferencijos metu salėje 
dalyvius sveikino apskrities virši
ninkas A. Mitriilevičius, giedojo 
choras “Suvalkija”, J. Gustaitis 
skaitė pranešimą apie partizaninę 
kovą Tauro apygardoje. Po konfe
rencijos prie naujai pastatyto pa
minklo aktorius P. Venslovas per
skaitė Partizanų maldą, grojo kari
nis orkestras, skambėjo šventovės 
varpai, nuaidėjo karių atminimui 
paleistos salvės.

Kun. A. Saulaičio, SJ, naujos 
knygos Piktas Dievas yra miręs su
tiktuvės įvyko Šv. Jonų šventovėje, 
Vilniuje 2003 m. lapkričio 30 d. 
Knygą sudarė ir spaudai paruošė E. 
Kučinskaitė, išleido “Aidų” leidyk
la. Knygos turinį sudaro pokalbiai, 
transliuoti per katalikų radiją “Ma
žoji studija” bei straipsniai, skelbti 
žurnale Laiškai lietuviams. Knygos 
autorius sakė, kad “Mažoji studija” 
ir draugystė su kun. J. Sasnausku, 
OFM, jam buvo vilties, šviesos ir 
bendravimo išminties metas. Dėko
jo visiems, kurie padėjo šią knygą 
išleisti. Knygos sudarytoja apibūdi
no knygą: pirmoji dalis - aktualūs 
klausimai, antroji - sielos dalykai, 
trečioji - publicistinės temos ir ket
virtoji - visuomeninės aktualijos. 
“Mažosios studijos” bendradarbis 
dr. P. Subačius teigė, kad pastarai
siais metais išleistų knygų dėka 
žmonių nuomonė keičiasi, esą tokių 
skaitinių, kurių negali neskaityti; 
pabrėžė dviejų vienuolijų atstovų - 
jėzuitų ir pranciškonų — įsirikiavi- 
mą pirmoje rašytojų eilėje; tos vie
nuolijos jau nuo seno grindė krikš
čionišką Europos literatūrą.

Popiežius Jonas Paulius II ra
gina ukrainiečius susitaikyti, įveikti 
buvusius neigiamus sovietų val
džios padarinius. Laiške prisimena 
prieš 70 metų Stalino vykdytą uk
rainiečių tautžudystę, baisų badme
tį, dėl kurio žuvo nuo septynių iki 
vienuolikos milijonų žmonių. Žmo
nės šiandien prisimindami tuos bai
siuosius įvykius turėtų stropiai bu
dėti dėl žmogaus teisių. Būtina kur
ti visuomenę, kurioje vyrautų vi
suotinė gerovė, teisingumas ir pa
garba žmogaus teisėms.

“Humanitarian Award” pre
miją popiežiui Jonui Pauliui II su
teikė Simono Wiesenthalio centras 
už visą gyvenimą trunkančią drau
gystę su žydų tauta. Apdovanojimą 
įteikė rabino M. Hiero vadovauja
ma delegacija iš Los Angeles, atvy
kusi pasveikinti Šventojo Tėvo jo 
25 metų popiežiavimo sukakties 
proga. Popiežius dėkodamas už do
vaną kvietė visus šiais sunkiais lai
kais melstis už tarpusavio suprati
mą, susitaikymą ir taiką.
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Valstybinė kalba ir tautos kalba
PROF. ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Apie valstybinę ir tautos 
kalbą dažnai galima išgirsti įvai
rių samprotavimų, neretai abi 
sąvokos painiojamos. Jų santy
kis ilgainiui iš tikrųjų labai kito.

Dabar valstybine paprastai 
vadinama valstybę sukarusios 
tautos kalba. Senovėje buvo ne 
taip. Kai kūrėsi Lietuvos valsty
bė XIII š. viduryje, tokių valsty
binių kalbų, kaip dabar, iš viso 
nebuvo. Jų tada nė nereikėjo. 
Tai, ką mes dabar suprantame 
kaip valstybinę kalbą, tada iš es
mės tebuvo raštinių kalba (...). 
įvairiose to meto pasaulio šalyse 
įsigalėjo rašomosios kalbos, pa
veldėtos iš ankstesnių epochų 
(...). Viduramžiais raštai į kiek
vieną Europos šalį paprastai 
ateidavo kartu su krikštu. Jį dau
giausia vartodavo dvasininkai. 
Vakarų Europos < šalyse kaip 
rašomoji buvo išplitusi lotynų 
kalba, o Rytų Europoje buvo ra
šoma vadinamąja senąja bažny
tine slavų kalba (...).

Susikūrusios Lietuvos vals
tybės valdovai turėjo lotyniškai, 
senąja slavų kalba, net totoriškai 
rašiusių raštininkų, nelygu su 
kokiu kraštu reikėjo palaikyti 
ryšius. Patys jie kalbėjo, žino
ma, lietuviškai, kaip ir to meto 
aukštuomenė, taip pat prie Lie
tuvos prijungtų sričių valdytojai. 
Bet susirašinėjamą buvo kitomis 
kalbomis - kaip ir visoje to me
to Europoje. Taigi valstybinės 
kalbos, jeigu jas taip ir vadinsi
me, tuomet buvo ne tos pačios 
kalbos, kuriomis žmonės toje 
valstybėje šnekėjo.

Tautinės (žmonių) kalbos 
didesnį vaidmenį ėmė atlikti tik 
nuo Reformacijos laikų, kada 
Vakarų Europoje buvo pakirstas 
lotynų kalbos, kaip rašto kalbos, 
monopolis. Pamažu pradėjo for
muotis dabartinių valstybinių 
kalbų samprata. Tada ir Lenki
joje, su kuria Lietuva buvo su
dariusi uniją ir turėjo bendrą 
valdovą, vietoj lotynų kalbos 
raštinėse vis labiau ėmė įsigalėti 

Laiptai į rašytojo Biliūno paminklą Anykščiuose Nuotr. St. Daliaus

lenkų kalba. Kadangi Lietuvos 
aukštuomenė tuomet jau šnekėjo 
lenkiškai, lenkų kalba ir čia 
pradėjo brautis į raštines. Lietu
vių kalba teliko šnekamoji pa
prastų žmonių kalba. Raštu ji 
vartota tik tiek, kiek reikėjo pla
tinti žmonėse protestantų ar 
įtvirtinti katalikų tikybą. Tad ir 
raštijos lietuvių kalba atsiradi
mas buvo susijęs su Reformaci
ja bei Kontrreformacija. Deja, 
ilgainiui, ypač nuo XVIII š., dėl 
aukštuomenės sulenkėjimo lie
tuvių rašomoji kalba labai suny
ko ir virto vos ne pusiau lietu
višku, pusiau lenkišku žargonu. 
Valstybinės kalbos šių dienų 
prasme funkcijos lietuvių kalba 
dėl to meto istorijos sąlygų, ži
noma, nė negalėjo atlikti.

Lietuvių tautos, o kartu ir 
kalbos atgimimas prasidėjo XIX 
š., ypač po to. kai panaikinus 
baudžiavą išaugo iš kaimo kilusi 
nauja inteligentija, kalbanti lie
tuviškai. Kadangi tai daugiausia 
buvo lietuviai, kilę iš ano meto 
Suvalkų gubernijos, kur bau
džiava buvo panaikinta visu 
pusšimčiu metų anksčiau, tai ir 
lietuviškuose raštuose įsigalėjo 
vakarų aukštaičių tarmės pagrin
du susiformavusi rašomoji kal
ba, iki tol vartota Mažojoje Lie
tuvoje, t.y. Vokietijos valdomo
je Lietuvos dalyje. Čia lemiamą 
reikšmę turėjo pirmasis tautinis 
lietuvių laikraštis Aušra, taip pat 
Jono Jablonskio ir kitų kalbinin
kų veikla. Galutinai mūsų da
bartinė bendrinė kalba susifor
mavo XIX š. pabaigoje - XX š. 
pradžioje. Bet ir tada ji dar 
nebuvo Lietuvos valstybinė kal
ba. Lietuva tuomet buvo pa
vergta carinės Rusijos, todėl, 
kaip valstybinė, čia vartota rusų 
kalba.

Didžiausią reikšmę lietuvių 
tautai ir kalbai turėjo tautinės 
Lietuvos valstybės susikūrimas 
po Pirmojo pasaulinio karo. Tik 
tada pirmą kartą ilgoje mūsų 
tautos istorijoje lietuvių kalba 
tapo valstybine kalba šių dienų 
supratimu. Ji buvo įvesta į visas 

valdžios įstaigas ir greit sukles
tėjo, tapo prestižinė. Deja, dėl 
imperinių Lenkijos užmačių ir 
generolo Želigovskio klastos 
nuo Lietuvos buvo atplėštas 
trečdalis etninės lietuvių teritori
jos, kur lietuvių kalba liko 
merdėti. Ji ir dabar tame krašte 
tebemerdėja.

Negana to, praėjus tik 
dviem dešimtmečiams, 1940 m. 
Lietuvą ištiko baisi nelaimė. 
Okupuotoje ir prievarta į Sovie
tų Sąjungą inkorporuotoje Lie
tuvoje prasidėjo baisus teroras, 
trėmimai, žudynės, brutali rusi
fikacija. Valstybei netekus ne
priklausomybės, lietuvių kalba 
liko be jokios apsaugos. Vėl im
ta ją stumti iš vartosenos. Per 50 
metų lietuviai buvo paversti 
dvikalbiais žmonėmis. Šneka
moji lietuvių kalba (mažiau ra
šomoji) labai degradavo ir virto 
savotišku žargonu, tikra puskal- 
be. Ypač nukentėjo pietryčių 
Lietuvos gyventojai, nes čia 
sąmoningai vykdyta polonizaci
ja, dar bjauresnė už buvusią 
lenkų okupacijos metais.

Lietuvą nuo pražūties 
išgelbėjo išsivaduojamasis Sąjū
dis ir nepriklausomybės atkūri
mas 1990 m. Lietuvių kalba vėl 
atgavo jai savoje žemėje pri
klausančias teises - valstybinės 
kalbos statusą. Jokia valstybė 
neįsivaizduojama be valstybinės 
kalbos. Tauta ir kalba visąlaik 
ėjo kartu, abi buvo persekio
jamos, niekinamos. Bolševikų 
deklaruotas kalbų lygybės prin
cipas iš tikrųjų tebuvo apgaulė, 
nes negalėjo apginti lietuvių 
kalbos nuo labai stipraus rusų 
kalbos spaudimo, kaip skruzdės 
nuo dramblio. Nepaskelbus lie
tuvių kalbos valstybine, nebūtų 
buvę įmanoma sulaikyti tolesnio 
vidinio jos irimo, nebūtų atkur
tas jos prestižas.

Lietuvos priešai labai įnir
tingai kovojo prieš valstybinės 
kalbos statuso suteikimą lietuvių 
kalbai. Prisiminkime visokio 
plauko tariamų internacionalistų 
organizuotus mitingus, kuriuo
se, išsigandus atgimstančios 
Lietuvos, imtas pūsti muilo bur
bulas apie “žmogaus teises”. 
Betgi lietuviai savo gimtajai 
kalbai teisių reikalavo savoje 
žemėje, o ne kur nors Maga
dane. Kitaip ir negalėjo būti - 
valstybinės kalbos statusas, tu
rėtas prieš karą, lietuvių kalbai 
pagaliau buvo sugrąžintas.

Šiuo metu pamažu kyla lie
tuvių kalbos, kaip Lietuvos Res
publikos valstybinės kalbos, 
prestižas. Gydomos padarytos 
žaizdos. Visa tai vyksta labai iš 
lėto, nes kalba yra sistema ir jos 
pokyčiai negali būti spartūs. Kas 
buvo gadinama per 50 metų, to 
per metus kitus nepataisysi. 
Svetimų apnašų lietuvių kalba 
visiškai nusikratys galbūt tik 
jaunosios kartos, išaugusios jau 
nepriklausomoje Lietuvoje, lū
pose. Todėl kalbos kultūros dar
bas yra toks sunkus ir sudėtin
gas, reikalaująs labai daug kan
trybės, pasiryžimo, sutelktų vi
sos tautos pastangų.
(Zigmas Zinkevičius, Rinktiniai 
straipsniai II, Vilnius, 2002).

Lietuva - tai skanus kąsne
lis. “Baltijos tigras” išlaiko 
aukštą ūkio augimo tempą. 
BVM vienam gyventojui per 
paskutiniuosius trejus metus pa
šoko nuo 3000 ligi 3660 dolerių. 
Prie ekonomikos laimėjimų vos 
13 metų nepriklausomai Lietu
vos valstybei reikia priskirti ir 
diplomatinius laimėjimus - grei
tą įstojimą į ŠAS (NATO) ir Eu
ropos sąjungą. Labiau sukrėtė 
afera, kuri iškilo ryšium su Lie
tuvos slaptų saugumo tarnybų 
pranešimu, kuris pateko į žinia- 
sklaidą ir įgavo tarptautinį mas
tą. Nieko nuostabaus: iš praneši
mų aiškėja, kad prezidentas Ro
landas Paksas yra apsuptas žmo
nių, susietų su rusiška mafija, 
kuri jau prasiskverbė ligi paties 
šefo. Polityka, 2003.XI. 15, Var
šuva.

* * *
Lietuvos prezidentas Rolan

das Paksas dėl vienos šnipinėji
mo aferos pateko į sunkų politi
nį spaudimą. Vietinė ir ameri
kiečių slaptoji tarnyba įtaria, 
kad jis yra apsuptas įtakingų ru
sų agentų. Aferą atskleidė Rusi
jos priešininku ir JAV bičiuliu 
laikomas Lietuvos saugumo še
fas Mečys Laurinkus. Jo tarny
bos pateikė spaudai dokumentų 
rinkinį ir išgirstų vieno iš prezi
dento patarėjų ir rusų verslovi- 
ninko telefono pokalbį. Lietuvos 
saugumas kaip ir jo JAV-jų ko
legos mano, kad šis ryšys su 
mafija yra Maskvos saugumo 
tarnybų išlaikomas ir vadovau
jamas. (...) Prezidentui Paksui, 
norinčiam palaikyti gerus santy
kius su Rusija, saugumo šefas 
Laurinkus jau seniai buvo kris
las akyje. Dar prieš savo pareigų 
perėmimą sausio mėn. jis reika
lavęs jo pasitraukimo. Der Spie
gei, 2003, 46-toji laida, Ham
burgas.

* * *
Įstojimo į ŠAS ir Europos 

sąjungą išvakarėse Lietuva atsi
dūrė ties rimtos valstybės krizės 
slenksčiu. Vietinė žiniasklaida 
atvirai klausia, ar prezidentas 
Rolandas Paksas yra mafijos 
kontroliuojamas? (...) Netrukus 
po sausio mėn. Pakso išrinkimo 
Lietuvos spaudoje ėmė rodytis 
medžiaga apie keistus užmojus, 
liečiančius naujojo prezidento 
rinkimų finansavimą. Kaip pa
grindinė rėmėja buvo nurodoma 
firma “Aviabaltika”, kuri tarp 
kitko prekiavo ginklais su kraš
tais, saistančiais tarptautinio 
embargo. (Kaip nurodo interne
to šaltiniai, “Aviabaltika” yra 
buvusių KGB pareigūnų vado
vaujama ir palaiko ryšius su da
bartinėmis rusų specialiomis tar
nybomis). Publicistai klausia, ką 
Paksas pažadėjo mainais už taip 
dosnią paramą? Iš kur atsirado 
tos bendrovės paskirti Lietuvos 
rinkimams litai, bendrovės, kuri 
turėjo rimtų finansinių rūpesčių? 
Atsakymo tada nebuvo. Tygod- 
nik Powszechny, 2003.XI. 11, 
Krokuva.

Religinės muzikos popietė
KAZYS BLAŽEVIČIUS
2003 m. gruodžio 13 d. 

Kauno karininkų ramovėje įvy
ko religinės muzikos popietė. 
Joje pirmą kartą buvo atliktas 
poeto ir kompozitoriaus Antano 
Paulavičiaus lietuviškos Mišios 
“Prisikėlusiai Tėvynei”. Pats 
maestro apie giesmes lietuviš
koms Mišioms štai ką yra rašęs: 
“Ne vieną mėnesį, ne vienerius 
metus kūriau šiais giesmes. 
Daugelį metų. Vis grįždamas 
prie vieno ar kito posmo, pato
bulindamas tą ar kitą žodį bei 
garsą. “Tavęs ieškojau” - pir
moji mano giesmė. Jos žodžiai 
gimė Sibire apie 1950 metus. Po 
30 metų, kai jau gyvenau Lietu
voje, grįžau prie šio eilėraščio — 
įvilkau į muzikinį rūbą ir, pasi
rašęs A. Liepos slapyvardžiu, 
perdaviau į JAV savo klasės 
draugui vysk. Pauliui. A. Balta
kiui. Ją pradėjo giedoti išeivijos 
bažnytiniai chorai. Paskui ji 
kažkokiu būdu iš Amerikos at
keliavo į Lietuvą. Suskambo Tė
vynėje. Pirmą kartą aš ją iš
girdau Panevėžio Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, vėliau - 
Kauno arkikatedroje.

Atėjo šv. Kazimiero 500 
metų jubiliejus - gimė giesmė 
Šventasis Karalaiti”. Lietuvos 
krikšto 600 metų^ jubiliejui su
kūriau giesmę ‘Šlovė Viešpa
čiui’. O kai prasidėjo Atgimi
mas, sudariau tremtinių chorą - 
pliūptelėjo jausmų jūra. Dieną 
naktį kūriau vis naujas dainas.

* * *
Pateikti dokumentai saugu

mo tarnybos Lietuvos seimo va
dovams rodo, kad Pakso valsty
bės saugumo patarėjas Remigi
jus Ačas buvo vienas iš kelių as
menų, susipažinusių su žinomu 
rusų organizuotų nusikaltėlių 
vadu, norėjusiu išplėsti Lietuvo
je savo interesus. Kitas glaudus 
bendradarbis, sakoma, turėjęs 
ryšius su nelegalia ginklų preky
ba, tariamai grasinęs padaryti 
poną Paksą “politiniu lavonu”, 
jeigu šis nesugebės parūpinti 
jam valdiškos tarnybos už dos
nias aukas. (...) Kaip dešiniųjų 
prezidentas jis negali tikėtis 
simpatijos iš kairiųjų seimo. Šis 
skandalas mažai ką turi bendro 
su vidaus politika. Seimo pirmi
ninkas A. Paulauskas sako, kad 
tai buvo pradžia įspėjimo užsie
nio žvalgybos tarnybų, kurios 
norėtų matyti Lietuvą apsivaliu
sią prieš įstojimą į ŠAS. The 
Economist, 2003.XI.15, London.

* * *
Tai valstybės perversmo 

Lietuvoje politika, naudojanti 
rusišką kortą, pasakė Izvestijoms 
Anzori Aksentejev-Kikaškvili. 
Ten dabar vyksta politinė krizė. 
Apsišvietusiem Vakarų ideolo
gam neduoda ramybės priešų 
ieškojimas. Anksčiau tai buvo 
“blogio imperija” - Sovietų Są
junga, vėliau jie surado “rusiš
kos mafijos grėsmę”. Čia man, 
Josifui Kobzonui, ir kitoms ži
nomoms asmenybėms buvo pri
skirtas vadeivų vaidmuo. Šią 
“pastipusią katę” Lietuvai paki
šo dėl savo politinių interesų 
JAV specialios tarnybos. Izves
tia, 2003.XI.4, Maskva.

* * *
Seimo darbo grupė trečia

dienį baigė dokumento projekto 
darbą, kuriame sutelkti Paksui 
kaltinimai ir pašalinimo prezi
dento iš valdžios bylos motyvai. 
Dokumentas perduotas seimo 
frakcijoms. Greičiausiai jau ket
virtadienį bus renkami seimo 
narių parašai po pasiūlymu pa
remti eigos pradžią dėl Pakso 
pašalinimo. įstatymai reikalauja 
36 parašų. Seimo nariai tvirtina, 
kad iš 141 seimo atstovo balsų 
bus žymiai daugiau - netgi 85. 
Kaip tik tiek balsų reikia prezi
dento pašalinimui. Spalio pabai
goje Lietuvos saugumo tarnybos 
išaiškino, kad prezidento Pakso 
aplinka, o gal ir jis pats, turėjo 
ryšių su tarptautinėmis nusikals
tamomis organizacijomis. Gaze- 
ta, 2003, gruodžio 12-14, To
ronto.

* * *
Vienintelė lenkų tautinė 

partija LLRA aiškiai yra Pakso 
pusėje. Socialdemokratų seime 
yra pasiruošę prezidentą paremti 
Kazio Bobelio krikščionys de
mokratai ir Kazimieros Pruns
kienės naujieji demokratai. Ku- 
rier Wilenski, 2003.XI. 15-17, 
Vilnius. J.B.

(...) Gimė mintis Mišioms la
biausiai tinkamas giesmes su
jungti į vientisą Mišių ciklą”.

Maestro savo mintį įgyven
dino - gimė kūrinys - lietuviš
kos Mišios!

Mišių ciklą sudaro 19 gies
mių. Visoms giesmėms muziką 
parašė Antanas Paulavičius. 
Dviejų giesmių - “Apšlakstyk, 
Viešpatie, mane” ir “Velykų 
himnas” - žodžių autorius Ber
nardas Brazdžionis. Giesmės 
“Kalėdų šventės” žodžių auto
rius A. Miškinis, giesmės “Pa
laimintasis mūsų Jurgis” - B. 
Butrimaitė-Rupaitienė ir gies
mės “Už gyvybę” - Z. Emstas.

į popietę susirinko daug žmo
nių - vos tilpo salėje. Apie Ad
vento reikšmę tikinčiajam žmogui 
kalbėjo prof. kun. Arvydas Zy- 
gas. Giesmės poetiką gvildeno 
poetas Robertas Keturakis. Anot 
jo, giesmės tokios artimos širdžiai 
ir mielos ausiai todėl, kad jose 
susipina pakylėtas tikėjimas, 
liaudies melodijų motyvai ir mei
lė Tėvynei.

Mišių giesmes giedojo Šv. 
Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) 
šventovės choras, vadovaujamas 
Algimanto Mišeikio. Solo giedojo 
solistė Giedrė Jakelaitytė ir Muzi
kinio teatro solistas Tomas Ladiga.

Popietė praėjo nepaprastai 
pakiliai. Klausytojai buvo suža
vėti ir nuostabiais giesmių žo
džiais, puikiu choro giedojimu, 
solistais. Žmonės skirstėsi dva
siškai pakylėti, atitrūkę nuo kas
dienybės prozos.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com


Užtvanka prie Alytaus?
Numatoma Nemuno užtvanka - nusikaltimas tautai

Iš tiesų HE (hidroelektrinės) 
statymas ant Nemuno prie Aly
taus yra didelis nusikaltimas 
Lietuvai, jos gamtai, visiems 
Lietuvos gyventojams. Jei šis 
HE statybų projektas būtų įgy
vendintas, netektume nuosta
baus slėnio ir ypatingo grožio 
Merkio ir Nemuno santakos 
Merkinės piliakalnio papėdėje - 
visa tai virstų stovinčio vandens 
bala, netektume ir daugiau Ne
muno slėnių, būtų sužalotas at- 
vinguriuojančio iki santakos 
Merkio kraštovaizdis, galiausiai 
išnyktų retos floros ir faunos rū
šys, kurios šiuo metu turi geras 
sąlygas egzistuoti Nemuno slė
niuose ir šioje Dzūkijos parko 
dalyje, kuriai ir gresia užliejimo 
nelaimė.

Jei būdami nepriklausomos, 
laisvos ir demokratinės šalies 
piliečiai leisime, kad iš mūsų 
taip begėdiškai būtų atimta

Kai už lango ruduo
Prabėgo vasara žalia, sklidi

na paukščių giesmių, pasipuošu
si įvairiaspalviais žiedais ir kai
mo žmonėms dosni darbais, dar
beliais. O, kai į šį vasarišką ža
vesį įpini poezijos ar prozos ei
lutes, širdžiai gera, ramu.

Birželio pradžioje mano na
muose skambėjo poezija ir dai
na, lydima kanklių virpėjimo. 
Šešiolika “Seklyčios” klubo na
rių obelų pavėsyje skaitė eiles, 
įpindami dainą ir muziką. Besi- 
skleidžiantys jazminų žiedai 
kvietė sukurti posmą. Pakvie
čiau kūrėjus atvykti į rudens po
ezijos popietę.

Baigti darbai, o čia pat artė
jantis Advento metas. Reikia pa
būti kartu, pasiklausyti kūrėjų 
minčių, pabendrauti, pasišokti.

Šventėje dalyvavo klubo na
riai, skaitė eiles, (pindami Auš
ros Barauskienės dainuojamą 
poeziją. Prezidento Griniaus 
muziejaus direktorius V. Gri
nius padovanojo nuotaikingų 
humoreskų. Neatsiliko ir buvęs 
mūsų mokyklos mokinys A. 
Selmistraitis, nuotaikingo hu- 
moro kraitelę atvežęs net iš Vil
kijos.

Visus žavėjo Klampučių 
pagr. mokyklos dešimtokė J. 
Penkaitytė. Jos nuostabus balsas 
plaukė į širdis. Ji daugelio kon
kursų laureatė. Kartu su moky
toja A. Maskvytiene taip pat po
ete, dainavo puikių tekstų para
šytas dainas. Aldona M. kuria 
tekstus, muziką ir dainuoja.

Prie švediško stalo ir kavos 
puodelio kvietė Paežerų kaimo 
kapela ir šaunios dainininkės 
Giedrė, Vida, Angelė. Skambėjo 
mano žodžiais parašyta daina. 
Šokiai, žaidimai, dainos liejosi 
pro langą į rudens lapų varinį 
švytėjimą. Tai kas, kad už lango 
ruduo! Malonu, kad žmonės sa
vo meninę gyslelę sugeba su
jungti į nuostabią puokštę, ne
prašydami jokių atlygių. Gera 
širdyje, kai gali padovanoti ki

Rudens šerkšnas .Nuotr. A. Kluoniaus, Marijampolė, 2003.XI.7

viena gražiausių mūsų Tėvynės 
vietų, tai kas tada beliks - 
emigruoti? Vergiškai nulenkti 
galvas ir užsimerkti prieš tokią 
neteisybę? Ar kaip Pilėnams su- 
sidenginti matant, kad jau ne
įmanoma pasipriešinti klastin
giesiems piniguočių ordinams?

Kviečiu visus ruoštis pilieti
nėms akcijoms, kurios galėtų 
reikštis įvairiomis demokratinė
mis protesto formomis - parašų 
rinkimu, įvairiais protesto rengi
niais, pilietinės valios pareišld- 
mu per žiniasklaidą ir, be abejo, 
malda.

Būkime budrūs, kad dar 
kartą mūsų neapgautų.

P.S. Informacija apie gali
mas HE prie Alytaus statybos 
pasekmes gauta kalbantis su 
Dzūkijos parko specialistais.

Kęstutis Danielius 
Rimkevičius

tiems tai, kas patiems yra 
brangu.

* * *
Lapkričio pabaigoje sugužė

jo žemdirbiai į tą pačią mokyk
los salę. Labai norisi pabūti kar
tu, aptarti jau praėjusius rūpes
čius. O, kad metai buvo derlin
gi, parodė suneštinės vaišės.

Žemdirbius pasveikino, pa
linkėjo skambios dainos, tran
kaus šokio ir geros nuotaikos 
Paežerių kaimo bendruomenės 
pirm. Rimas Mockeliūnas. Geru 
derliumi ir žemdirbių nuotaika 
pasidžiaugė Pilviškių seniūnas 
Judickas, kartu palinkėdamas 
laimės, santarvės ir meilės as
meniniame gyvenime.

Ilgai sambėjo daina, juokas, 
įvairūs konkursai. Su gera nuo
taika skirstėmės į namus.

V. Vosylienė, LKRS narė

Lopšinė duonai
Duonos riekelę laikau ant delno — 
meilę artojo, saulės ir dangaus, 
laukų gimtinės trupinėlį Švelnų, 
bučiuotą vėjo, mėnulio blyškaus.

Giesmelė vyturio į saulę tave kėlė, 
žvaigždžių lietus veidelį glostė, 

prausė,
į saulę liejosi jaunučiai 

želmenėliai,
o girios sekė pasaką žaliausią.

Melsvieji vėjai skruostus 
išbučiavo,

lopšinę ošė ąžuolai aukšti, 
o vėtra kaukė, glostė ir lingavo, 
snaigės šoko šaltame lopšy.

Klajokliai vėjai barė, skaudžiai 
laužė,

kilai į šviesą lieknas, išlakus 
širdyje skausmą, sielvartą

užgniaužei - 
te grūdas bręsta tvirtas ir skalsus.

Žemelė šildė, glaudė prie krūtinės, 
maitino, girdė - šaltinių versmė, 
riekelė duonos, duonos kasdieninės 
žvaigždynų, žemės ir žmogaus 

giesmė.

Vida Vosylienė, LKRS narė

Dvi pusės pastato Vilniuje: kairėje - prieš remontą, dešinėje - po remonto Nuotr. I. Ross

Kaimas, reikalingas dėmesio
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
SVEIKINA

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” skaitytojus ir redakciją su 
lietuviams brangia spaudos atgavimo sukaktimi, 
kurią minėsime šiais Naujaisiais metais.

Keturiasdešimt metų, nuo 1864 iki 1904, caro valdžia 
lietuvius trėmė į Sibirą už spausdinimą, platinimą ar net 

1 turėjimą savo namuose lietuviškų knygų ir laikraščių loty
niškais rašmenimis. O lietuviai keturiasdešimt metų atkakliai

■ spausdino ir knygnešiai platino po Lietuvos kaimelius ir 
% kaimus knygas ir laikraščius su lietuviškais rašmenimis. 1904 
I metais lietuvių ištvermė pasiteisino.
J Kartu džiaukimės spaudos atgavimo 100 metų su-
t kaktimi, kurią UNESCO įtraukė į 2004-2005 metų pasauliui 
1 reikšmingų sukakčių sąrašą.
■ JA V LB krašto valdyba

REGINA STAKĖNAITĖ- 
PRASCEVICIENE

Mūsų Lietuva per stebuklą 
po penkiasdešimties metų ver
gavimo tapo vėl laisva. Visas iš
gyventas vargas, netiesa, mirtys, 
kančios, skriaudos liko, kaip ne
seniai sapnuotas baisus sapnas. 
Liks - istorija. Jau beveik ketu
riolika metų gyvename laisvi. 
Laisvai meldžiamės, rašom, 
skaitom, važiuojam į svečius - 
tolimas šalis. Atrodo - viskas 
puiku!

Ar ištikrųjų? Ar visiems bran
gi Tėvynė, laisvė? Deja. Mūsų 
tauta skęsta blogio liūne... Liūne 
netiesos, gobštumo, bet kokia 
kaina troškimo valdžios, alko
holio, narkotikų, moralinio nuo
puolio... Ir visa tai - tautos prie
šų toleruojama, propaguojama 
visomis galimomis priemonė
mis.

Bažnyčia atskirta nuo vals
tybės. Mokyklose už tikybos pa
mokų dėstymą mokami skatikai. 
Bažnyčios išlaikomos parapijie
čių. Tačiau nuskurdintiems vy
resnio amžiaus žmonėms, kurie 
daugiausia ir lanko šventoves, 
padėti joms materialiai - labai 
sunku... Klebonai, ypač kaimuo
se, negali išspręsti pačių svar
biausių .reikalų, kaip šventovių 
remonto, buvusių nusavintų kle
bonijų remonto, kurios sugrą
žintos beveik griūvančios, kar-

'MsJSs.

Įvaikinimas Lietuvos vaikų
JONAS IR VITALIJA 

DUNCIAI
Sunku rasti pasaulyje žmo

gų, kuris bendravo su vargšais 
daugiau, negu Motina Teresė. Ji 
praleido visą savo gyvenimą 
globodama Indijos badaujančius 
benamius, gatvėse paliktus vai
kus, ligonius. Taigi, anot Moti
nos Teresės, didžiausias vargšas 
yra ne tas, kuris neturi stogo virš 
galvos ar valgio ant stalo, o tas, 
kuris yra niekieno nemylimas.

Lietuvoje tokių tikrų vargšų, 
kurie neturi tėvų ir leidžia savo 
gražiausias vaikystės dienas už
daryti įvairiuose vaikų namuose, 
yra apie 550. Tik 51 šeima, gy
venanti Lietuvoje, norėtų įvai
kinti. Daugiausia vaikų įvaikina 
šeimos, gyvenančios pietų Itali
joje, Prancūzijoje, Izraelyje.

Prieš 3-4 metus Lietuvos 
įstatymai užsienyje gyvenan
tiems lietuviams nesudarė jokios 
pirmenybės įvaikinant vaikus. 
Lietuviai, gyvenantys užsienyje, 
atsidurdavo užsieniečių, norin
čių įvaikint bendroje eilėje. Taip 
praeidavo 2-3 metai, pasendavo 
dėl įvaikinimo paruošti doku
mentai, reikėdavo viską pradėt 
iš naujo. Kas galėjo turėt tiek 
laiko, pinigų ir kantrybės? Lie
tuviai nusisuko nuo Lietuvos 
vaikų ir pradėjo įvaikinti vaikus 
iš kitų pasaulio kraštų. Bet da
bar situacija yra labai pasikeitus. 
Būnant Lietuvoje, teko bendrau
ti su įvaikinimo tarnybos tarnau
toja Simona Broniusiene. Ji sa
kė: “Lietuvių kilmės asmenys, 
gyvenantys JAV, nebūtinai turi 
turėt LR pilietybę, svarbu, kad 
būtų koks ryšys su mūsų šalimi. 
Vaikai yra siūlomi be eilės, tai 
yra priekyje visų kitų užsienie
čių, todėl jiems įvaikinimo pro
cesas trunka neilgai. Šiuo metu 
laukia 5 lietuvių kilmės šeimos 
įvaikinti vaikučius Lietuvoje. 
Per kiek laiko bus patenkintas 
prašymas įvaikinti, priklauso 
nuo prašymo...” 

tais ir su gyventojais.
Ir kaime išauga valstybių 

prezidentai, rašytojai, poetai, 
mokslininkai-išradėjai ir daug 
kitų tautos šviesuolių. Šiandien 
kaimo žmogui reikia ypatingai 
daug dėmesio, kuris jiems padė
tų prisikelti iš dvasinio nuopuo
lio, fizinės negalios, iš alkoho
lizmo ir kitų negandų... Gresia ir 
tautos išnykimas.

Netoli, už septynių kilomet
rų nuo Rokiškio miesto, yra 
bažnytkaimis, senas, kaip jame 
stūksantys šimtamečiai klevai, 
liepos ir kitokie medžiai... Tai 
miestelio puošmena. Rageliai - 
tai Lietuvos žemės rojaus kam
pelis, apsuptas pušaitėmis apau
gusių kalnų šlaitų, gražių ežerų, 
gausybės grybingų miškų. Pro šį 
bažnytkaimį eina asfaltuotas ke
lias iš Rokiškio per Ragelius, 
Jūžintus, Užpalius, Vyžuonas, 
Uteną, Molėtus, per naująjį Eu
ropos centrą - parką į Vilnių. 
Prie pagrindinės bažnytkaimio 
asfaltuotos gatvės, centre, stovi 
nedidelė, jauki bažnytėlė. Prieš 
ją, kitoje gatvės pusėje, stovi di
delis, taip pat medinis namas su 
mansardomis (apie I33m2 plo
to), kuris sovietmetyje buvo nu
savintas, o jo savininkas su šei
ma išvežti į Sibirą. Dabar šis na
mas Sugrąžintas savininkui, gy
venančiam Utenos mieste. To
dėl šį namą savininkas nori par
duoti už 10,000 litų.

Taigi, kas galite surasti savo 
širdyje meilės, papildomą 
šaukštą ir vietos prie savo stalo, 
dabar yra pats geriausias laikas 
įvaikinti vaikus iš Lietuvos ir to
kiu būdu padėti tikriesiems 
vargšams. Neleiskime Lietuvos 
vaikams išsibarstyti po visą pa
saulį.

Jeigu kas susidomėtų įvai
kinimu iš Lietuvos ar norėtų 
gauti daugiau informacijos tesi
kreipia į Įvaikinimo tarnybos 
tarnautoją Simoną Broniusienę. 
Ji yra labai pasišventusi savo 
darbui ir visada pasiruošusi pa
dėti našlaičiams ir būsimiems 
tėveliams. Jos elektroninis paš
tas: simona@ivaikinimas.lt 
Jeigu kas turėtų daugiau klausi
mų apie įvaikinimą, tai paskam
binkite straipsnio autoriams (tel. 
215-504-0278).

i TEVISKES ŽIBURIAI i
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $50.00, .

rėmėjo - $60.00, garbės - $70.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00

(JAV-se amerikietiškais doleriais)
Vardas, pavardė..........................................................................
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siunčiami nemokamai šešias savaites

dol.

Prie namo yra žemės (45 
arai), obelų. Prieš namą auga 
graži, didelė sidabrinė eglė. Ant 
buvusio prie namo gelžbetoni
nio stulpo - gandralizdis, kuria
me vasarą kleketavo gandrų šei
myna...

Manau, tame name, gražio
je, šiltoje salėje, prie židinio, ga
lėtų būti bealkoholinė arbatinė 
su iškaba “Blaivėk, Lietuva!”, į 
kurią sekmadieniais ar laisvalai
kiu galėtų susirinkti parapijie
čiai su šeimomis, seneliais, jau
nimas, svečiai. Čia būtų galima 
įsteigti kultūrinį, auklėjamąjį 
centrą kovai su alkoholizmu, 
narkomanija ir kitokiomis blo
gybėmis, organizuoti įvairias 
paskaitas, ruošti kaimo žmones 
dirbti kompiuteriais ir kt. Taip 
pat organizuoti pagalbą seniems 
žmonėms, kuriems taip reikalin
ga pagalba kaimuose...

Tolėliau nuo šventovės yra 
buvusi aštuonmetė mokykla. 
Ten dabar ir kaimo biblioteka- 
skaitykla. Tačiau ši nemaža pa
talpa seniai uzurpuota - valdo
ma bolševikinio mąstymo vei
kėjų (buvusių kolūkių ir kitokių 
sovietinių šulų), kuriems ma
žiausiai rūpi Lietuvos žmonių 
šviesesnė ateitis, kuriems nerei
kalinga nei Tėvynė, nei laisvė... 
Ir jau beveik keturiolika metų 
Lietuvoje jie valdo viską.

Buvę kolūkiečiai, dabar ūki
ninkai, jų čia sukviečiami, vaiši
nami alkoholiu, agituojami bal
suoti tik už jų statytinius - blo
ką. Visokiais būdais stengiasi 
panaudoti kaimo žmones savo 
tikslams...

Visu tuo nusivylusi, gal ne 
visai realiomis svajonėmis, nu
tariau kreiptis į lietuviško sa
vaitraščio Tėviškės žiburiai re
dakciją, kad apie mano svajonę, 
planus sužinotų tiesą ir tolimos 
šalies lietuvių bendruomenė. 
Galėčiau tarpininkauti - bendra
darbiauti. Gal iš jų atsirastų to
kių, kurie pritartų mano nuomo
nei. Galima mano aprašytą na
mą panaudoti ir kaip vasarvietę. 
Aš jokių savanaudiškų kėslų ne
turiu. Netoli — tik mano tėviškė.

Dėl savo planų, manau nau
dingų Lietuvai, žmonėms, krei
piausi į vietos kleboną, į Jūžin
tų, kuriai ir priklauso Rageliai, 
seniūniją, į Rokiškio raj. d. tary
bą ir net į Panevėžio vyskupiją 
(raštu), iš visur buvo atsakyta - 
nėra lėšų.

Saulė teka iš Rytų...
ANTANINA GARMUTĖ

Saulė teka iš rytų. Vakaruo
se ji leidžiasi. Kai jos, tos natū
ralios saulės, būna per mažai — 
atsiranda norinčių mums drau
giškai padėti. Taip buvo dar mū
sų atmintyje prieš šešiasdešimt 
su viršum metų, kai literatūriniai 
išsišokėliai ir kalėjimų lygio pa
dugnės važiavo mums jos par
vežti. Irgi iš Rytų. Iš amžinai 
“gerų” kaimynų. Parvežti for
maliai, nes anų žvaigždėti tankai 
ir, pamenu, skudurais kojas ap
simuturiavę kareiviai jau buvo 
įropoję į mūsų žemę. Jie “broliš
kai” tiesė į mus rankas - ir ga
bendami mus mirčiai į Sibirą, ir, 
po visokių išvadavimų, pamirš
dami išeiti. Na, jų armija nieka
da nekliudė mums ir, anot vieno 
nekarūnuoto mūsų vado, netgi 
mus “saugojo”. Nuo ko? Aišku, 
nuo laimės. Bet... Laisvės vėjas 
papūtė mums į veidus. Stipriai. 
Tauta panoro - ir tapo - LAIS
VA.

Betgi saulė teka iš rytų. Jos 
vėl - kai kam — per mažai. Kai
mynai rymo savo stepėse. Ir lau
kia. Laukia. Ko? Praryti gardų 
kąsnį. Juk jie geri ir visada pasi
ryžę mums “padėti” - ateiti ir 
nebeišeiti. Jie nupirko mums 
prezidentą. Na, nenupirko, o 
šiaip gražiai padėjo, parėmė tuo 
metu, kai arklys arklio dykai ne

Rusų žvalgyba Lietuvoje
Apie pilkąją žvalgybų in

teresų zoną kalbėjosi buvęs Lie
tuvos saugumo departamento 
pareigūnas Valerijus Saveljevas 
su buvusiu saugumiečiu Ričardu 
Čekučiu. Pokalbis išspausdintas 
Atgimime (2003.XII. 11), iš ku
rio aiškėjo, kad Rusijos vadovų 
nuomone, Baltijos valstybės ne
turėtų dingti iš vadinamosios 
pilkosios zonos ir patekti į Euro
pos sąjungą ir ŠAS-gą (NATO).

Rusijos žvalgyba Lietuvos 
politinius ėjimus bei planus la
bai atidžiai seka. Lietuvos rusų 
bendruomenėje kuriamos atitin
kamos nuotaikos. Ta linkme 
daug pasidarbavęs buvęs Rusi
jos ambasadorius Lietuvoje J. 
Zubakovas. Vien Lietuvos KGB 
dirbo 1600 žmonių iš kurių apie 
800 veikė Vilniuje.

Saugumo vadovas Vyt. Ka- 
rinauskas 1988-89 m. buvo ga
vęs iš Maskvos nurodymus pa
rengti savo darbuotojus dirbti 
užsienyje nelegaliomis sąlygo
mis, nes buvo manoma, kad Lie
tuva netrukus taps užsienio vals
tybe. Vadovas jau buvo paren
gęs 23 žmones, ir tuo metu ren
gė dar 19.

Lietuvai atstačius nepriklau

kaso. Ne kokį ten feldfebelį ar 
liokajų, beriantį žodžius kaip 
metalinius žirnius, kurių klau
santis šiurpas ima... Metalizuoto 
roboto balsas bublena tautai... 
Užhipnotizuotas aiškiaregių, jis, 
rodos, pats savaime neriasi iš 
kailio, kad atimtų sveiką protą, 
ir iš kitų. Matyt, gera sėdėti isto
rijos vežime — nesvarbu, kokia 
kaina. Be to, kai žiūri televizo
rių, matai, kad ir palyda gerai 
paruošta. Pasikausčiusi. Tiks
liau, pakaustyta.

O saulė teka iš rytų. Ir kiek 
čia sukvailintų ir apgautų? Kas 
suskaičiuos - ir kiek nupirktų? 
Niekas. Tik vargšai mulkinami 
žmogeliai realybėje neturi kuo 
maitinti savo vaikų... O pensi
ninkai - už ką? - nusipirkt kars
tų. (Pabrango.)

Gaila, kad Lietuvoje nėra 
kalnų. Mat akmens amžiuje Vi
durio Europoje kalnuotose vie
tovėse prieš tūkstančius metų 
žmonės gyveno natūraliose olo
se, vadinamuose uolų miestuose 
ir buvo neblogai apsirūpinę. 
Medžiojo lokius ir mamutus.

Argi galima kaltinti savo 
valstybės geografinę padėtį? Ir 
dar ką nors? Ir liūdna - žiema 
prieš akis. Ir tai, kad saulė teka 
iš Rytų... Beto nepamirškime: 
žemė sukasi istorine cvivilizaci- 
jos spirale, pirmyn. Ir aukštyn. 
Ir tai suteikia - VILTĮ.

somybę, KGB veikėjai pradėjo 
vadovauti verslo įmonėms. Pvz. 
dujų verslą kontroliuoja buvęs 
KGB pulkininkas Vajeiko, naf
tos - buvęs KGB majoras Maš- 
kovas. Pelningus verslus kaip 
viešbučius (“Karolina”, “Vilū
nas”) valdo buvę saugumo pul
kininkai. Be to, viešbučiai žval
gybai labai gera bazė.

Kontržvalgyba Lietuvoje ne
paruošta, nėra nė mokyklos, ko
kias turi Estija ir Lenkija. Sau
gumo veiklą Lietuva pradėjusi 
nuo nulio. Iš pradžių dirbo 30 
žmonių perėjusių iš KGB. Po to 
atėjo politiniai kaliniai ir tremti
niai, troškę keršto ir atpildo bu
vusiems saugumiečiams ir stri
bams. Atėjus J. Jurgeliui, nepa
tenkinti išėjo P. Plumpa ir B. 
Gajauskas.

Į Lietuvos saugumo gretas 
buvo infiltruota Rusijos saugu
mo agentūra. Tuo metu Lietu
voje knibždėte knibždėjo vien 
Rusijos spec, tarnybų žmonių. 
Rusijos žvalgyba Lietuvoje vei
kia kurdama politines partijas, 
“tarp kurių vadovų galime rasti 
po kelis buvusius KGB karinin
kus”, steigdama ekonomines-fi- 
nansines įmones. Snk.

mailto:simona@ivaikinimas.lt
http://www.tzib.com
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4 psi. • Tėviškės žiburiai • 2004.1.6 • Nr. 1 (2808)

® LAISVOJE TĖVYNĖJE
LIETUVIAI PASAULYJE

DIDELĖ PRIVATIZAVIMO 
SUTARTIS

Praėjusių metų gruodžio 17 d. 
Lietuvos vyriausybė patvirtino 
energetikos bendrovės “Vakarų 
skirstomieji tinklai” akcijų pirki
mo-pardavimo sutartį su NDX kon- 
corciumu. Šį sukūrė didžiausio Lie
tuvoje prekybos tinklo “VP Mar
ket” savininkai. Kaip skelbia EL- 
TA/LGTIC, bendrovės privatizavi
mo konkursą laimėjęs NDX sumo
kės 539.85 mln. litų už 77% ener
getikos bendrovės akcijų. Naujieji 
įmonės savininkai numato inves
tuoti 420 mln. litų į bendrovę per 
penkerius metus. Tai antra savo dy
džiu privatizavimo sutartis Lietuvo
je. Didžiausia buvo “Lietuvos tele- 
komo” pardavimas, už kurį valsty
bė gavo 2.68 bin. litų. Krovos dar
bų firma “Klasco” parduota už 200 
mln. litų.

PARTIJŲ PAREIŠKIMAI
ELTA/LGTIC skelbia, kad dvi 

neparlamentinės partijos - Romual
do Ozolo vadovaujama Valstybinė 
centro partija (VCP) ir Arvydo 
Akstinavičiaus vadovaujama So
cialdemokratų sąjunga (LSDS) ža
da bendradarbiauti jas vienijančiu 
ideologiniu ir vertybiniu pagrindu. 
Spaudos konferencijoje partijų pir
mininkai pareiškė, kad jų politinės 
nuostatos yra “alternatyva populis
tinei, ideologijomis ir vertybėmis 
nepagrįstai politikai. Neseniai 
įsteigta partija “Lietuvos kelias” 
reikalauja nuosekliai didinti pensi
jas ir sveikatos apsaugos finansavi
mą. Demonstracijoje, surengtoje 
2003 m. gruodžio 17 d., partijos at
stovai platino siūlymą kasmet di
dinti pensijas tiek nuošimčių, kiek 
auga BVP. Jie pasigenda teisingu
mo ir aktyvios socialinės politikos, 
kuri atitiktų Europos socialinės 
chartijos reikalavimus. “Lietuvos 
kelias” žada siekti konstitucinių 
vertybių įtvirtinimo, socialinio sta
bilumo, ekonominės plėtros, dvasi
nės kultūros pažangos ir stiprinti 
valstybingumą narystės ES sąlygo
mis. Keturios partijos gruodžio 18 
d. pasirašė prezidentą Rolandą Pak- 
są remiantį pareiškimą - Liaudies 
sąjungos “Už teisingą Lietuvą” 
(pirm. Julius Veselka), Gyvenimo 
logikos partija (pirm. Vytautas Ber
natonis), Respublikonų partija 
(pirm. Kazimieras Petraitis) ir Lais
vės sąjunga (pirm. Vytautas Šus
tauskas, kuris R. Pakso apkaltą re
miančių parlamentarų pašto dėžutė
se gruodžio 17 d. paliko tualetinio 
popieriaus ritinėlius).
LIETUVIAI - IŠ SVEIKIAUSIŲ

Lietuvoje ilgalaikis sergamu
mas yra du kartus mažesnis negu 
Europos sąjungos (ES) valstybėse, 
rašo ELTA/LGTIC. Statistikos de
partamento duomenimis, ilgalaikių 
sveikatos sutrikimų turėjo 8.4% ap
klausoje dalyvavusių, 16-64 metų 
amžiaus gyventojų. ES valstybėse 
jų buvo 16.4%. Ilgalaikiams svei
katos sutrikimams priskirti tie, ku
rie tęsėsi 6 mėnesius ir daugiau, 
trukdo žmogaus darbui ir gyvense
nai. Europos sąjungoje ilgalaikių 
susirgimų daugiausia patiria Suo
mijos ir Jungtinės karalystės gyven- 

_ tojai (atitinkamai 32% ir 27%).

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurj 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
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Sveikiausi - Italijos ir Ispanijos gy
ventojai, kur tik 6.6% ir 8.7% turi 
tokių ligų. Naujų ES narių gyvento
jai sveikesni - daugiausia sveikatos 
sutrikimų turinčių asmenų gyveno 
Estijoje (23.7%) ir Čekijoje (20. 
2%). Gyventojų sveikatai įtakos tu
ri amžius, šeiminė padėtis ir išsila
vinimas. Visose valstybėse dau
giausia serga vyresnio amžiaus, 
vieniši ir žemesnio išsilavinimo as
menys. Lietuvos jaunuoliai - vieni 
sveikiausių Europoje. Ilgalaikių li
gų turėjo 1.9% apklaustų 16-24 m. 
amžiaus jaunuolių. Mažiau sveika
tos problemų turėjo tik Vengrijos, 
Slovakijos ir Maltos jaunimas (1. 
2%, 1.4% ir 1.7% atitinkamai). 
Blogiausia jaunimo sveikata Suo
mijoje (17.3%) ir Jungtinėje kara
lystėje (16%).

SEIMO SESIJA PRATĘSTA
Lietuvos seimo rudens sesija, 

pagal Konstituciją turėjusi pasi
baigti 2003 m. gruodžio 23 d., pra
tęsta iki 2004 m. sausio 29 d. Sei
mo pirmininko pirmojo pavaduoto
jo Česlovo Juršėno teigimu, sesija 
pratęsiama dėl nebaigtų darbų, 
ypač dėl eurointegracinių įstatymų. 
Dalis seimo narių yra pasisakiusi 
dėl apkaltos proceso Lietuvos pre
zidentui, todėl gali tekti vis tiek su
sirinkti tuo reikalu.

GRYBŲ KONKURSAI
Ilgiausias ir derlingiausias gry

bų sezonas Dzūkijoje baigėsi 2003 
m. gruodžio 9 d. Grybų karaliaus 
karūnavimu, rašo Lietuvos rytas. 
Alytiškis Alvydas Andruškevičius 
komisijai “Baravykas 2003” prista
tė Sudvajų miške prie Alytaus iš
rautą 1.1 kg sveriantį grybą. Tačiau 
karūnavimo iškilmėse negalėjo da
lyvauti. Jis gaus pintinę bei meninę 
nuotrauką “Baravykas”. Geriausia 
grybautoja pažymėta alytiškė Vida 
Žukauskienė, vienu kartu komisijai 
pristačiusi 300 baravykų, užsibrė
žusi iš viso iki sezono pabaigos su
rasti 2003 baravykus. Paskutinius 
tris grybus ji surado spalio pabai
goje. Ji gavo butelį šampano ir 
krepšelį saldumynų - keptų baravy
kų. Didžiausią voveraitę rado Ma
rytė ir Genius Sorokai, kurie gavo 
diplomą ir 200 litų premiją už 17 
centimetrų aukščio, apie 450 gramų 
sveriančią voveraitę, kurios kepu
raitės skersmuo - 15 cm.

SULAIKĖ KONTRABANDĄ
Valstybės sienos apsaugos tar

nybos Pagėgių rinktinė pastaruoju 
metu buvo dažnai minima kaip 
lengviausiai kontrabandą per sieną į 
Lietuvą praleidžianti. Tačiau atsisa
kę kyšio specialiosios paskirties bū
rio'pareigūnai sulaikė porą garlia
viškių, kurie mikroautobusu vežė 
40 dėžių rusiškų cigarečių — iš viso 
20,000 pakelių, kurių vertė Lietu
voje - per 40,000 litų, rašo Lietu
vos rytas. Paprašius pateikti auto
mobilio dokumentus, mikroautobu
są vairavęs vyras pareigūnui pasiū
lė 10,000 litų, kad nebūtų tikrinami 
jo dokumentai ir krovinys. Vyras ir 
žmona buvo sulaikyti ir uždaryti į 
Šilutės policijos komisariato arešti
nę. VSAT pareigūnai iš viso šiemet 
sulaikė beveik pusantro milijono 
pakelių į Lietuvą bandytų įvežti 
kontrabandininkų tabako gaminių.

BVP AUGIMAS
Trečiąjį 2003 metų ketvirtį, pa

lyginti su tuo pačiu laikotarpiu per
nai, bendrasis vidaus produktas 
(BVP) Lietuvoje augo sparčiau, ne
gu kitose Baltijos valstybėse. Lie
pos-rugsėjo mėnesiais Lietuvos 
BVP paaugo 8.4%, Latvijos - 
7.3%, o Estijos - 4.3%. Lietuva 
lenkė kaimynes ir pirmuosius du 
šių metų ketvirčius. Sausio-kovo 
laikotarpiu BVP Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje atitinkamai padidėjo 
9.4%, 8.8% ir 5.2%, o antrąjį ket
virtį - 6.7%, 6.2% ir 3.5%. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650
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Dalis A. Kluoniaus nuotraukų parodos ir žiūrovai

Hamilton, Ont.
KAIP PENSININKAS 2003 

metų gruodžio 23 d. buvau aplan
kytas grupės Hamiltono ateitininkų 
jaunuolių su švenčių linkėjimais ir 
gražiomis dovanėlėmis. Maloniai nu
stebintas jaunuolių dvasios kilnumo, 
noriu išreikšti jums savo linkėjimus, 
kad jūsų gyvenimą ir darbus vi
suomet lydėtų Šviesa ir Gėris.

Jūsų aplankytas tautietis

Kelowna, B.C.
STEPAS IR ALDONA ŽAL- 

DOKAI, nuolatiniai “Tremtinių 
grįžimo fondo” rėmėjai, atsiuntė 
$100 auką tremtiniams paremti.

Dėkinga - KLKM dr-jos c. 
valdyba

Victoria, B.C.
V. K. DAILYDĖS, nuolatiniai 

“Tremtinių grįžimo fondo” rėmėjai, 
atsiuntė $110 auką tremtiniams pa
remti.

Nuoširdžiai dėkinga -
KLKM dr-jos c. valdyba

London, Ont.
KLB šios apylinkės infor

macinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 14 d. po Mišių parapi
jos salėje. Visus susirinkusius 
pasveikino pirm. Algis Švilpa, 
paaiškinęs ir šio susirinkimo 
tikslą - supažindinti susirinku
sius su KLB Krašto tarybos 18- 
ojo suvažiavimo 3-sios sesijos, 
vykusios lapkričio mėn. 8 d. 
Mississaugoje, nutarimais. Ta te
ma pranešimą paruošė suvažia
vimo dalyvė A. Valaskevičienė. 
Ataskaitinį - rinkiminį bendruo
menės susirinkimą numatyta su
šaukti 2004 m. pradžioje. Val
dyba dėkinga šeimininkėms už 
skanius pyragus ir kavą, kuo 
visi vaišinomės. Esame dėkingi 
savo klebonui kun. K. Kaknevi
čiui, kad visada palaiko mūsų 
iniciatyvą ruošiant bendruome
nės renginius ir pritaria laiko su
derinimui. Ą. y.

Neužmirškime spaudos
Rašant testamentą kyla klausi
mas, kam palikti savo santau
pas. Neužmirština, kad tarp įvai
rių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau dau
giau kaip 50 metų leidžiami Tė
viškės žiburiai - plačios ap
imties savaitraštis. Iškeliauja 
tautiečiai į anapus vienas po ki
to, o Tėviškės žiburiai lieka šviesti 
ir toliau. Mažėjant tautiečių 
skaičiui, jie reikalingi vis stip
resnės paramos, ypač nuolat di
dėjant paruošimo, spausdinimo 
ir pašto išlaidoms. Testamenti
nis palikimas Tėviškės žiburiams 
yra ir prasminga parama visai 
lietuviškai veiklai. Adresas: Tė
viškės žiburiai, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3, Canada. TŽ leidėjai

Žymūs Kanados lietuvių visuomenės veikėjai Juozas ir Danutė Daniai, 
apsilankę Otavos meno galerijoje. Pro langą matyti katedra
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Nuotr. V. Mozuraičio, Marijampolė, 2003.XI.7

Prie parodos “Lithuanian Militaria Collection”. Iš kairės į dešinę: LR 
gynybos atašė JAV pavaduotojas Rolandas Žorys, LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, LR gynybos atašė JAV Gediminas Grina LR 
ambasadoje Vašingtone 2003 m. lapkričio 24 d. Ntr. K. Vaškelevičiaus

Lėno ežero pakrantėje
KUN. KAZIMIERAS 

AMBRASAS, SJ

Prie Lėno ežero iš šiaurės 
prisiglaudęs to paties pavadini
mo bažnytkaimis ir iš kitos pu
sės - buvusio Lietuvos prezi
dento A. Smetonos dvaras. Štai 
iš Vadoklių, kur dar neseniai ap
sigyveno naujai paskirtas klebo
nas Vidmantas Kareckas, ateina 
į šventovę pasimelsti. Dar spėja 
mažumėlę pamąstyti apie pra
eitį.

Taip, ne kartą skaitė ir dabar 
gerai žino, kad Lėno kaimas mi
nimas XVIII š. aktuose. Anuo
met šio šimtmečio pabaigoje jis 
priklausė Mozūrijos žemės tei
sėjui Przyborui, o XX š. trečia
jame dešimtmetyje čia buvusios 
septyniasdešimt keturios sody
bos su trys šimtai keturiasdešimt 
penkiais gyventojais. Per tą de
šimtmetį kun. Jurgio Kazakevi
čiaus ir Jono Laugalio rūpesčiu 
pastatyta mūrinė Šv. Antano Pa
duviečio šventovė, anuomet bu
vusi Vadoklių filija. 1933 m. šių 
maldos namų vidus išpuoštas 
prezidento Antano Smetonos lė
šomis. Po dvejų metų jai prista
tytas ir šiandien tebestovi tas 
pats bokštas.

Lėno šventovė II Pasaulinio 
karo metais turėjo daugiau nei 
tūkstantį katalikų ir priklausė 
Taujėnų valsčiui. Sovietmečiu 
čia buvo įsteigta apylinkė ir 
“Ateities” kolūkis, kurio centras 
ir buvo Lėno bažnytkaimis. Ku
nigas žino, kad ši vietovė gavo 
vardą nuo ežero. O juk vietos 
tarme lėnas reiškia tą patį, ką ir 
lėtas, ramus, romus...

Dabartiniam klebonui ne 
vien tik istorija rūpi. Sakydamas 
pamokslus dirsčioja į šios šven
tovės grindis, nes sekmadienį ir 

per šventes, eidamas su šlaks- 
tykle viduasliu, vos kartais ne- 
pargiūva: užsikabina koja už ko
kios braškančios, sutrūnijusios 
grindų lentos atplaišos.

Šiandien jau verkiant reikia 
grindis pakeisti, sienas ir lubas 
perdažyti, ir, kas svarbiausia, 
jau net stogą būtinai reikia per
žiūrėti, o gal net ir visą iš naujo 
perdengti, - čia vienur, čia kitur 
lietingomis dienomis varva per 
skyles ir gadina visas sienas, lu
bas, grindis. Tačiau iš kur paim
si lėšų? Surenka kelias dešimtis 
litų sekmadieniais atvažiavęs 
kunigas, o tiek jų ne tik žva
kėms, bet ir kitiems būtiniems 
religiniams reikmenims neuž
tenka.

Galvoja: kreiptis į savival
dybę, į seniūniją, į vyskupiją. 
Lygiai kaip toje prieškarinėje 
dainoje: “Šlapias kaip grybas 
lankau valdybas, visur man sako 
nėra tarnybos”. Visiems trūksta 
lėšų. Daugiau dejuoja negu dai
nuoja. Darbų begalės, prašymų 
— dar daugiau, o tuos negausius 
rėmėjus prašytojai už skvernų 
tampo.

Kokia išeitis? Supranta ku
nigas, kad reikia kažką daryti. 
Ieškokis pats, rūpinkis, iš žemių 
kask, bet tokios šventovės, kaip 
dabar yra, negali palikti. Vieni 
patarė užslenkančiame, žolėmis 
ir ajerais, dumblu aptekusiame 
Lėno ežere tinklus mesti ir, žu
vis pardavus, iš pelno šventovę 
remontuoti. Antri siūlė paežerė
je kokį nors fabriką pastatyti. 
Treti — linus auginti. Nė vienas 
pasiūlymas kunigui netinka.

Nusprendė ne vien Dievo, 
šventųjų maldauti, bet ir žmo
nių. Gal atsiras tų Lėno, Vadok
lių ir kitų parapijiečių, kurie pa
sklidę Lietuvoje, užsienyje, už
jūriuose, o ir kitų, kuriems Baž
nyčios reikalai nėra svetimi, kad 
ne tik tą istorinę Lėno šventovę 
paremtų, sutvarkyti padėtų, bet 
ir gerumo šventovę Viešpatyje 
statytų. Kunigas tiki, kad tikrai 
atsiras geros valios aukotojų 
tiek pačioje Tėvynėje, tiek ir 
svetur, todėl sutiko duoti savo 
adresą: Kun. Vidmantas Karec
kas, Tulpių g. 1, Vadokliai, LT- 
5364 Panevėžio r., Lithuania. 
Tel. (45) 55 66 38, mob. tel. 
+370 687 52428.
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JA Valstybės
Lietuvos ambasadoje Vašing

tone 2003 m. lapkričio 24 d. buvo 
paminėta Lietuvos karių diena. 
Kalbėjo ambasadorius V. Ušackas, 
pabrėžęs, kad šiuolaikinė Lietuvos 
kariuomenė per trumpą laiką yra 
pasirengusi apginti ne tik savo 
valstybę, bet ir prisidėti prie taikos 
palaikymo pasaulyje. Beveik 100 
Lietuvos karių padeda ginti demo
kratijos, laisvės ir žmogaus teisių 
idealus už Lietuvos sienų. Taipgi 
buvo surengta asmeninė Amerikos 
legiono lietuviško posto H. Gaidžio 
paroda “Lithuanian Militaria Col
lection”, Lietuvos karių, tarnavusių 
įvairiose armijose atributika. Penk
tadienį, 2003 m. lapkričio 21, Lie
tuvos kariuomenės diena paminėta 
JAV sausumos pajėgų karo kolegi
joje, kur dabar studijuoja Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas A. Po
cius. Šiame minėjime dalyvavo 
Lietuvos ambasados ministeris pa
tarėjas R. Norkus, pasveikinęs ko
legijos studentus ir dėstytojus, pa
dėkojęs jiems už indėlį ginant de
mokratines vertybes pasaulyje. 
Taipgi dalyvavo ir kolegijos vado
vas gen. mjr. D. H. Huntoo, jn.

Baltiečių laisvės lygos vice
pirmininkė, JAV LB tarybos narė 
A. Nelsienė, kartu su vyru Romu, 
pakviesta JAV kongresmeno E. 
Royce, dalyvavo susitikime su JAV 
Atstovų rūmų pirmininku D. Has- 
ter, Pastarojo pagerbime dalyvavo 
daug žymių Kalifornijos respubli
konų. A. Nelsienė galėjo su At
stovų rūmų pirmininku išsamiai ap
tarti Laisvosios Europos radijo ir 
Amerikos balso programų tęstinu
mo reikalus Baltijos valstybėms bei 
karinės pagalbos atnaujinimo klau
simus. D. Haster, kalbėdmas 250 
įtakingų politikų bei verslo žmo
nėms, pabrėžė, kad JAV nepaliks 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei kitų 
būsimų NATO narių vienišų Euro
poje. Paklaustas apie numatytą pre
zidento Pakso vizitą, D. Haster sa
kė, kad padėtis Lietuvoje esanti ati
džiai stebima ir kol kas laikomasi 
numatyto susitikimo su juo. Jis taip 
pat priminė A. Nelsienės nuopelnus 
steigiant “Baltic Caucus” Atstovų 
rūmuose, turėjusius lemiamos 
reikšmės Lietuvai, siekiant NATO 
narystės. “Baltic Caucus” (grupė 
kongresmenų padėti Baltijos kraš
tams) vadovauja lietuvių kilmės 
kongresmenas John Shimkus.

Argentina
Argentinos lietuvių susivieni

jimas (ALS) Buenos Aires mieste 
rengia lietuvių kalbos kursus. Juose 
birželio 21-22 d.d. lankėsi M. Leo
navičienė iš Urugvajaus, kur ji pati 
vadovauja panašiems kursams. Vieš
niai rūpėjo pasikeisti mintimis apie 
platesnį bendradarbiamą. Buenos 
Aires mieste lietuvių kalbos kursai 
vyksta kiekvieną šeštadienį ALS 
patalpose. Jų lankytojai padalinti į 
tris grupes, kuriose dėsto A. Ver
bickas, F. M. Savickas ir L. Stan
kevičienė.

Birželio 22 d. lietuviškas jau
nimas surengė Jonines su puikiomis 
vaišėmis ir programa ALS patalpo
se. Apie Joninių šventę kalbėjo Lie
tuvos ambasados Argentinoje laiki
nasis reikalų patikėtinis V. Baliu- 
konis ir F. M. Savickas. Vyko žai
dimai, dainos ir šokiai. Į šventę bu
vo atvykę “Mindaugo” ir “Nemu
no” draugijų tautinių šokių ansamb
liai iš Beriso miesto. Dalyvavo ir 
Lietuvių centro ansamblis “In

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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karas” bei Argentinos lietuvių susi
vienijimo “Dobilas”.

Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 m. sukakties minė
jimą birželio 29 d. surengė Argenti
nos lietuvių susivienijimo Kultūros 
reikalų komisija. Paskaitą skaitė dr. 
A. Stanevičius iš Urugvajaus, pla
čiai supažindinęs klausytojus su 
šiuo istoriniu įvykiu.

Apie Dainų ir šokių šventę 
Lietuvoje rugpjūčio 24 d. ALS pa
talpose pranešimą padarė dr. J. Si- 
manauskas, grįžęs iš šios šventės. 
Įspūdingai atrodė ansambliai ir kitų 
dalyvių eisena į Vingio parką Vil
niuje, kur vyko dainų ir šokių prog
rama. Tai buvo didelio masto, gerai 
organizuotas renginys, reikšmingai 
prisidėjęs prie tautiškumo puoselė
jimo. Paskaitoje dalyvavo Lietuvos 
ambasados pirmasis sekretorius A. 
Naujokaitis, žmona ir vaikai, Lietu
vos grabės konsulas dr. J. M. Dau- 
jokas, Estijos garbės konsulas P. 
Pulizaar bei žmona ir kiti svečiai.

(Pasaulio lietuvis, 2003 m. 9 nr.)

Britanija
A.a. Albinas Pranskūnas, 81 

metų amžiaus, mirė rugpjūčio 14 d. 
Londone. Velionis gimė 1922 m. 
Užpaliuose, netoli Utenos. Čia mo
kėsi pradžios mokykloje ir Utenos 
gimnazijoje. Buvo įstojęs į Vietinės 
rinktinės karo mokyklą Marijampo
lėje, o 1944 m. spalio mėn. dalyva
vo Sedos kautynėse prieš sovietinę 
armiją. Buvo sužeistas ir vokiečių 
išvežtas į karo ligoninę Vokietijoje. 
Po karo iš Vokietijos atvyko į Ang
liją ir apsigyveno Londone. Ilgus 
metus dirbo Lietuvių Namų reikalų 
vedėju, politinės veiklos koordato- 
riumi. Organizavo bei dalyvavo de
monstracijoje prie sovietų konsula
to Londone. Važinėjo po kitus lie
tuvių telkinius, minėjimuose sakė 
pagrindines kalbas. Buvo apdova
notas Savanorio kovotojo medaliu. 
Pastaruoju laiku sunkiai sirgo ir bu
vo slaugos namuose, nuolat lanko
mas savo žmonos Olive. Palaikai su
deginti ir nuvežti į Lietuvą. Už ve
lionį gedulinės Mišios atnašautos 
rugsėjo 7 d. Šv. Kazimiero šventovė
je. (Europos lietuvs, 2003 m., 11 nr.).

Lenkija
Seinuose rugsėjo 15-19 d.d. 

viešėjo Lazdijų Motiejaus Gustai
čio vidurinės mokyklos mokslei
viai. Jie su Seinų I-mosios gimnazi
jos moksleiviais dalyvavo bendra
me žygyje aplink Galadusio ežerą. 
Iš Lazdijų vidurinės mokyklos at
vyko 16 moksleivių, vadovaujami 
direktorės pavaduotojų V. Spitrie- 
nės, Z. Kukačionio ir lietuvių kal
bos mokytojos R. Lesevičienės. 
Kartu atvyko ir Lazdijų savivaldy
bės atstovai. Seiniečiai džiaugėsi 
galėję susipažinti su bendraamžiais 
iš Lazdijų. Per penkias dienas ke
liauta aplink Galadusio ežerą (prie 
Lietuvos ir Lenkijos sienos). Moks
leiviai aprašinėjo gamtovaizdį, pie
šė, kalbino aplink Galadusio ežerą 
gyvenančius ūkininkus. Jie bendra
vo trimis kalbomis - lietuvių, lenkų 
ir anglų. Seiniečiai, kaip rašoma 
Aušros 2003 m. 18 nr., didžiavosi, 
galėję su svečiais laisvai susikalbėti 
lietuviškai. Baigę dienos kelionę, 
moksleiviai prie laužo šoko ir dai
navo, o priešpaskutinę dieną ber
niukai sužaidė krepšinio rungtynes 
- laimėjo šeimininkai santykiu 
68:62- J. Andr.

• Kai nežinai j kokį uostą 
plauki, joks, vėjas nėra tinka
mas. (Seneka). į
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Kas bando atkurti
Raudonąją armiją?

Tilžės deklaracija - jungtis su Lietuva
Tilžės akto 85-tos metinės paminėtos Vilniuje

HENRIKAS KUDREIKIS
Tarnybos diena artilerijos 

batalione. Pirmieji Lietuvos arti
lerijos šūviai koviniais sviedi
niais. Graži bobų vasaros diena 
prasidėjo trenksmu. Sprogimai 
vis dėl to neišgąsdino grybauto
jų, lendančių į poligono zoną, 
nepaisančių įspėjimo ženklų.

Paskutiniai lietuvių artileri
jos šūviai krito Varėnos smilty
nuose 1940 m.

Jau ne Lietuvos kariuome
nės, bet 29-jo lietuvių šaulių 
korpo vadovybė nuo 1941 m. 
pradžios lietuviams šaudyti už
draudė. Poligone kas savaitę ke
lias dienas šaudė tik rusai. Pavo
jingą poligono tarnybą atliko 
lietuviai, į kurių tarpą iš 184-tos 
šaulių divizijos pionierių batą- 
liono į poligono artilerijos ko
mandą atsiuntė mane. Mano pa
reigos - sprogdinti nesprogusius 
sviedinius. Bevykdant čia šias 
pavojingas operacijas, užklupo 
vokiečiai ir atsidūriau Varėnos 
II belaisvių stovykloje. Be tik 
trims dienoms.

Malonu šiandie skaityti, kad 
Lietuvos naujoje kariuomenėje 
įsteigtas pionierių (ar inžinieri- 
jos) batalionas. Jie atlieka nau
dingus uždavinius, ypač sprog
dindami U-ro pasauliono karo ne
sprogusias bombas ir artilerijos 
sviedinius. Taip pat stato tiltus.

Tačiau dabar patriotinėje 
Lietuvos spaudoje pasirodo ki
tokios rūšies naujienos, liečian
čios naująją Lietuvos kariuome
nę. Ypač sukrečiantis Valstiečių 
laikraščio karinio bendradarbio 
Gintaro Visocko (nr. 88, 2003) 
straipsnis, liečiąs Krašto apsau
gos ministerijos antrojo departa
mento vadą Gintarą Bagdoną, jo 
praeitį ir kilmę. Iš kapitono žai
bo greičiu pakilo į pulkininką 
leitenantą. G. Bagdoną parinko 
prezidentas R. Paksas. Pristaty
tas kaip labai patyręs karininkas, 
bet jam tik 38 metai. Ar gali 38 
metų amžiaus pareigūnas būti 
itin patyrusiu? Tarp kitko - jo 
motina rusė - Lida Orlova.

Vis dažniau žurnalistas G. 
Visockas išgirsta, jog į atsargą 
šiandien paleidžiami valstybiš
kai, patriotiškai nusiteikę, rimtų 
nuodėmių neturintys lietuviai. 
Bet tokie, kaip aviacijos kari
ninkas V. Cygankovas, įveltas į 
saugumo pažeidimus, palieka
mi, net pakeliami į aukštesnius 
laipsnius. Štai vienas busimasis 
karo lakūnas prasitarė, esą į Lie
tuvos karo aviaciją įstoti, kaip 
bolševikų laikais, su lietuviško
mis pavardėmis labai sunku, tie-

• Tragiška mūsų istorija, kaip 
tragiškas teisybės susidūrimas su ne
teisybe, kuriame neteisybė laimi 
prieš teisybę vien dėlto, kad ana fi
ziškai galingesnė. DR. J. GIRNIUS 

Dailus senoviškas Lietuvos kryžius. Iš leidinio “Geležinių viršūnių rin
kinys”, 2003 m., Šiaulių “Aušros” muziejus

siog neįmanoma. Vienas šaukti
nis, paklaustas kaip sekasi Lie
tuvos kariuomenėje, pradėjo 
garsiai juoktis. Pagal jį, jis tar
navo ne lietuvių, bet rusų Rau
donojoje armijoje. Skyriaus va
das - rusas. Būrio vadas - rusas, 
kuopos vado pavaduotojas - ru
sas. Tai buvo mokomajame pul
ke. Ta pati padėtis koviniame 
batalione. Kas trečias seržantas
- rusas. Kareivinėse dieną naktį 
skambėjo rusiškos dainos, gir
dėjosi rusiški keiksmai. Seržan
tai, komentuodami įvykius Če
čėnijoje ir Amerikos valstijose, 
džiūgaudavo: “Maniškiai (su
prask rusai) gerai įkrėtė, nu
šluostė nosį jankiams”, ir t.t.

Lietuvos karinėje spaudoje 
matydavau daug rusiškų pavar
džių, ypač aviacijoje ir laivyne, 
net karinių orkestrų dirigentai - 
rusai. Tragiškai skamba, kad 
žurnalas Karys džiūgauja, kad 
tik į leitenantus pakeltas jaunas 
vyras kariuomenėje sutiko gyve
nimo draugę. Jos pavardė - ru
siška.

Prieš keletą metų, atvykęs į 
Vilnių, nutariau aplankyti Kario 
redaktorių. Redakcija - Krašto 
apsaugos ministerijos pastate. 
Pataikiau į momentą, kada kei
tėsi sargyba. Su įdomumu se
kiau šį įvykį. Mano nusivylimui
- visi sargybiniai tarp savęs kal
bėjo rusiškai. Paklaustas redak
torius sumurmėjo, jog lietuviai 
nenoriai stoja į sargybų dalinius.

Didelis klausimas: kuris iš 
Lietuvos kariuomenės vadų ban
do atkurti Raudonąją armiją? 
Tik ne generolas J. Kronkaitis. 
Jo sekretorę kariuomenės saugu
mas bendė užverbuoti. Nejaugi 
buvęs amerikiečių pulkininkas 
nepatikimas? Kodėl Kronkaitis, 
o ne Sausumos kariuomenės va
das brig. gen. Valdas Tutkus, 
kurio praeityje daug nuodėmių.

Kitas klausimas - ko tokia 
kariuomenė verta? Kas gins mū
sų šalį nuo didžiosios kaimy
nės?

XXI amžiaus (nr. 22-2003) 
žurnalistas Petras Katinas stebi
si, kad nė vienas Lietuvos politi
kas, išskyrus V. Landsbergį, ne
reagavo į Rusijos paskelbtą nau
ją gynybos koncepciją (lietuviš
kai planą), kurioje atvirai skel
biama Rusijos teisė smogti 
branduolinius smūgius, jei iškils 
pavojus Rusijos interesams. Pir
mi smūgiai tiems, kurie pažeis 
tėvynainių teises. Taigi, bandyk 
atsikratyti infiltruotų Rusijos 
KGB, GRU operatorių - smūgis 
Lietuvai. Paskelbtame plane mi
nimos ir Baltijos valstybės.

Rusijos planas - G. Bush ko
pija. Irako valstybė ne tik negrėsė 
Amerikai, net neturėjo nė vieno 
modernaus ginklo kovoje su ga
linga Amerikos kariuomene.

Nuotr. I. RossVilniaus Šv. Kazimiero šventovė teberemontuojama

Kruvina kelionė
VYTAUTAS KAZIULIONIS

Papasakosiu apie išskirtinę 
kelionę, panašią į dešimties 
tūkstančių kitų, kurios pabaigą 
čekistai numatę Jenisėjaus ar 
Karsko jūros dugne. Apie tai 
liudija slapti dokumentai, rasti 
Krasnojarsko krašto KGB ar
chyvuose.

1952 m. iš Krasnojarsko 
persiuntimo lagerio Janisėjumi į 
Dudinkos uostą (Taimyro pusia
salį) buvo atplukdę apie 1200 
politinių kalinių, jaunų vyrų iš 
Pabaltijo ir Vakarų Ukrainos. 
Tarp jų iš Krasnojarsko lagerių 
nemažai senbuvių, kuriuos už 
neramumus iš karštų Kazachsta
no stepių “atvėsinti” vežė į am
žino įšalo žemę.

Dudinkos uoste išlaipinę ka
linius iš baržos čekistai.išrikiavo 
prie ilgo siaurojo geležinkelio 
vagonėlių sąstato. Padaliję sausą 
maisto davinį (keturiems kepa
liuką duonos ir po gabalą pa
švinkusios žuvies) įsakė lipti į 
vagonus. Kelionė neilga: nuo 
Dudinkos uosto iki Norilsko la
gerių - 100 km. Tačiau kaliniai 
lipti į vagonus atsisakė, pareika
lavo pakeisti dvokiančią žuvį. 
Čekistams tai buvo staigmena. 
Pirmą kartą “fašistai” (taip vadi
no politinius kalinius) nepakluso 
jų įsakymui. Sumetę, kad nėra 
ko terliotis, jie pradėjo šaudyti 
virš galvų ir apie kojas. Užpjudę 
šunimis ir daužydami automatų 
buožėmis kalinius sulaipino į 
vagonus.

Norilsko lagerių viršininkai, 
iš anksto informuoti apie maiš
tingus kalinius, paruošė ypatin
gą sutikimą. Prie penktojo lage
rio vartų atvežė ir į purvyną su
sodino apie 400 kalinių. Iš juo
do debesio lyg skepetos krito 
baltos snaigės. Susigūžę, glaus
damiesi vienas prie kito, laukė
me, kada nauji šeimininkai teik
sis atverti lagerio vartus. Po ke
lių valandų pasirodė visa go- 
vėda čekistų patikėtinių, tokių 
pat kalinių, kaip mes, kuriais 
remdavosi lagerio administrato
riai. Tai ypatingos rūšies pada
rai. Pasveikinę triaukščiais “mat”, 
jie iš karto pabrėžė, kad mus at
vežė ne į sanatoriją. Vakarų Uk
rainos “benderoveams” (taip va
dino Ukrainos partizanus) paaiš
kino, kad čia ne Karpatų kalnai, 
kur jie šaudė taikius gyventojus. 
Baltiečiams priminė apie miš
kus, kuriuose šeimininkauja 
“banditai”. Anot jų, čia ta šalis, 
kur įstatymas - tundra, o proku
roras - baltoj i meška.

Penktas lageris iš šešių suki
lusių Norilsko politinių kalinių 
lagerių buvo tarsi sukilimo vė- 
liavnešis. Čia buvo subrandinta 
sukilimo pradžia. Čia anksčiau 
nei kitur kilo juodos vėliavos. 
Čia daugiausia pralieta kraujo.

Per sukilimą čekistai sargy
bos bokštuose parsidavusiems 
kaliniams buvo įrengę stebėjimo 
punktus. Pasinaudoję poliarinės 
dienos šviesa, šios padugnės se
kė ir užrašinėjo aktyvesnių kali
nių veiksmus ir pavardes, nes 
jie, būdami brigadų vadovais, 
pažinojo kone kiekvieną. Rem
damiesi pakalikų parodymais, 
bylose įrašytomis “osobo opas- 
nyj” (itin pavojingas) pastabo
mis, čekistai iš visų 6 lagerių at

rinko apie 1200 kalinių, kuriuos 
suvežė į tris keistais pavadini
mais lagerius - “Kupec” (pirk
lys), “Nedežda” (viltis) ir “Ko- 
soj”. Iš šių lagerių, atrinkę apie 
900, jų manymu, pačių pavojin
giausių, iš jų apie 90 lietuvių, 
paruošė paskutinei kelionei tik
rąja prasme. Berijos areštas nu
lėmė pasmerktųjų kalinių liki
mą. Barža, pakrauta kaip silkių 
statinė, iš Dudinkos uosto pasu
ko ne į šiaurę, Karos jūros pusę, 
o Janisėjumi aukštyn Krasno- 
jarrsko miesto link. Kadangi Si
bire vasaros karštos, triume tvy
rojo tvankus, priplėkęs oras ir 
tamsa. Tik virš galvų, prie nusi
leidimo laipto, per grotuotą angą 
švietė dangaus lopinėlis.

Prieš kelionę kiekvienos 
tautybės kaliniai išsirinko vyres
niuosius, kurie triume susirinko 
pasitarti. Lietuviams atstovavo 
iš pirmojo ir penktojo lagerio 
parinkti patikėtiniai. Pasitarime 
buvo svarstomas svarbiausias 
klausimas: ar čekistai į šią ilgą 
kelionę tarp mūsų neįterpė savo 
patikėtinių — “stukačių”? Lietu
viai viens kitą pažino, nes petys 
petin stovėjo per sukilimą. To
dėl mūsų atstovai patikino, kad 
tarp mūsų nėra išdavikų. Sun
kiau buvo išsiaiškinti ukrainie
čiams ir rusams - daugumos at
stovams. Kaip vėliau sužinojo
me, tarp savųjų jie atrado agen
tų, kuriuos pasmerkė myriop.

Po savaitės prie triumo laip
tų gulėjo 7 lavonai. Čekistai iš 
viršaus gerai matė išpūstus, pa
juodavusius kūnus, tačiau paim
ti neskubėjo. Paprasčiausiai ty
čiojosi ir siūlė suruošti pakasy
nų puotą. Mes spraudėmės kuo 
toliau nuo irstančių kūnų, sklido 
baisus dvokas. Maisto nepri
ėmėme, nes neliko galinčių bent 
kąsnį nuryti. Kaliniai žiaugčiojo 
ir alpo, kvėpuoti pro nosį buvo 
neįmanoma. Baržos triumas ta
po dideliu karstu, kuriame buvo 
apie 900 gyvų lavonų. Į pabaigą 
kelionės, kuri tęsėsi 20 dienų, 
kvapas iš triumo pasklido ir po 
baržos denį. Čekistams taip pat 
surietė nosis. Neapsikentę pra
vėrė triumo grotas ir įmetė bre
zentinius maišus. Sujudinti lavo
nai dar labiau nuodijo aplinką.

Krasnojarsko uosto kranti
nėje dar kartą buvome filtruoja
mi ir skirstomi. Iš mūsų lietuvių 
atradę itin pavojingų - Antaną 
Gabužį, Joną Lioniką ir keletą — 
išvežė į Vladimiro kalėjimą. Vi
sus kitus sulaipino į gyvulinius 
vagonus. Prasidėjo nauja kelio
nė į rytus, vis toliau nuo Lietu
vos. Vežė ištisą mėnesį per be
kraštę Sibiro taigą.

Kelionė traukiniu baigėsi prie 
Ramiojo vandenyno, Varino uos
te. Svyruojančių klipatų kolona, 
kareivių baksnojama durtuvais ir 
pjudoma šunimis, pasiekė ką tik 
pastatytą lagerį. Į rytus už 70 km 
saulėtomis dienomis buvo matyti 
žemės juosta — Sachalino sala, 
kurią skalavo Ochotsko jūros 
vandenys. Nedidelė lagerio zona 
buvo aptverta trimis eilėmis spyg
liuotų vielų. Viduje, simetriškai 
rikiavosi trimis eilėmis 12 barakų. 
Arčiau tvoros stovėjo dvi lauko 
išvietės, po kuriomis buvo iš
raustos gilios duobės. Šios duobės 
ir paskatino ruoštis masiniam pa
bėgimui.

VYTAUTAS 
MIKLASEVICIUS

Iškilmingiausias 2003 metų 
Mažosios Lietuvos reikalų tary
bos renginys įvyko Vilniuje. Tai 
buvo ML prisijungimo prie Di
džiosios Lietuvos - Tilžės akto 
85-ųjų metinių minėjimas. 1918 
m. lapkričio 30 d. tuo aktu Ma
žosios Lietuvos tautinė taryba 
išreiškė amžinąjį lietuvininkų 
troškimą ir siekį gyventi vienin
goje nepriklausomoje Lietuvos 
valstybėje.

Renginį ML dainomis pra
dėjo Vilniaus mokytojų namų 
liaudiškos muzikos ansamblis 
“Kankleliai”. Šis Daivos Čičins- 
kienės vadovaujamas kolekty
vas jau ne kartą yra talkinęs ML 
reikalų tarybos renginiams. Mi
nėjimą puikiai vedė ir Kazio 
Bradūno eilėraščius ML temati
ka skaitė ML tarybos atsakingo
ji sekretorė Birutė Kurgonienė. 
Nuoširdžių plojimų susilaukė ką 
tik gautas ML rezistencinio są
jūdžio, tęsiančio tilžiškės ML

pragare
Išvietę pasirinkome stovin

čią vakarinėje zonos dalyje, 
maždaug 20 metrų nuo tvoros, 
už kurios dunksojo bekraštė To
limųjų Rytų taiga. Užblokavus 
išvietės duris, prasidėjo intensy
vus tunelio kasimas. Iš lentelių 
sukalta dėžutė prie abiejų galų 
pritvirtintomis virvėmis sparčiai 
keliavo tuščia į tunelį ir prikrau
ta žemių - į išvietės duobę. Ka
simo “mašiną” aptarnavo trys 
vyrai. Vienas tunelyje dėžutę 
prikasdavo, dviese vilko į duo
bę. Pamainos keitėsi gana daž
nai. Kareivis iš bokšto negalėjo 
įtarti, nes vaikščiojimai į išvietę 
atrodė natūralūs.

Po kelių dienų apie 40 met
rų ilgio tunelis buvo baigtas. 
Zonoje sujudimas. Vieni nekan
travo laukdami nakties, ruošėsi 
bėgti. Kiti abejodami sėkme 
nutarė pasikliauti Dievo valia. 
Tačiau įvykiai pakrypo sava 
linkme t- atsirado Judas. Į pava
karę iš taigos išniro kelios de
šimtys automatais ginkluotų 
kareivių. Žirklėmis iškarpė ap
tvaro vielas ir apsupo išvietę. 
Keli šimtai kalinių apsupo ka
reivius, kurie keikdamiesi iš 
automatų pliekė virš mūsų gal
vų. Iš tunelio išvilko paskutinius 
kasėjus, tarp jų lietuvį Vytautą 
Bukiną. Vytautas nesutriko, pa
lengvėle prislinkęs arčiau kali
nių apsupties krašto, žaibiškai 
kirto dviem kareiviam per auto
matus ir keliais šuoliais atsidūrė 
tarp kalinių. Kitus du kasėjus 
įsiutinti kareiviai nešte išnešė už 
zonos.

Sunerimę čekistai nutarė 
kuo greičiau atsikratyti jiems 
nepalankaus elemento. Jau kitą 
dieną visus kalinius sulaipino į 
krovininio laivo “Vitebsk” triu
mus. Sunkvežimiu atvežė žiau
riai sumuštus paskutiniuosius 
tunelio kasėjus. Vienas dėl vidi
nių kraujavimų po kelių dienų 
mirė laive. Antrasis, draugų pa
dedamas, ištvėrė iki kelionės pa
baigos. Tunelio išdavikas, ukrai
nietis, buvo paliktas “Didžiojoj 
žemėj”. Kolymą ir Magadaną 
kaliniai vadino siaubo ir prakei
kimo “planeta”, iš kur atgal ke
lio nėra. Kiekvienas, sužinojęs, 
kad bus vežamas į Magadaną, 
jautėsi pasmerktas mirčiai.

(Nukelta į 6-tą psl.) 

2003 m. spalio 27 d. Vilniaus Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko Vi
liaus Bražėno 90-mečio veiklos suvenyrų parodos atidarymas. Iš kai
rės: “SOS-Vepriuose” org. direktorius Romas Petras Taulys, Veprių 
ambulatorijos vyr. šeimos gydytoja, homeopatė Gražina Taulienė, Vi
lius Bražėnas

tautinės tarybos darbą, garbaus 
pirmininko Algio A. Regio svei
kinimas:

Įžanginį pranešimą Yra tik 
viena Lietuva perskaitė ML rei
kalų tarybos pirm. Vytautas Ši
las. Jis priminė, kad 1918 m. 
lapkričio 30 d. ML tautinės tary
bos prezidiumo sukviesti 24 ta
rybos nariai pasirašė pareiškimą 
apie mažlietuvių ryžtą būti vie
noje atkuriamoje valstybėje su 
didlietuviais. Adomo Jakšto žo
džiais, “Dievas, sukurdamas 
Lietuvą, į dalis jos neskirstė” (į 
Didžiąją ir Mažąją padalino ir 
po to ją draskė svetimieji — len
kai, rusai, vokiečiai). Tilžės ak
tas - tai teisinis dokumentas, 
grindžiamas vietos gyventojų 
(ne atėjūnų) teise spręsti savo 
tėvų žemės likimą.

Daugelio ML tarybos narių 
likimas buvo tragiškas. Antai E. 
Simonaitis už lietuvišką veiklą 
buvo kalinamas Mathauzeno ir 
Dachau konclageriuose. Naciai 
buvo suėmę 80-ąjį dešimtmetį 
pradėjusį J. Lėbartą, tačiau kaip 
repatriantą į sovietų valdomą 
Lietuvą, paleido. Lietuvos vy
riausybės komisaras Klaipėdoje 
V. Gailius 1941 m. repatriavo į 
Vokietiją ir ten gyveno nuolati
nėje Gestapo priežiūroje, o jo 
brolis Albinas Gailius žuvo Da
chau konclageryje. Suimtas K. 
Paura neišlaikė nacių kankinimų 
ir nusižudė. Suimtas J. Margis 
1942 m. mirė nacių kalėjime 
Klaipėdoje. 78-ių metų sulau
kęs J. Vanagaitis mirė Kaselio- 
Martenburgo pabėgėlių stovyk
loje Vokietijoje. Kažkuriame 
nacių konclageryje kalėjo gydy
tojas signataras Valteris Didžys 
ir lietuvininkas Frydrichas Su- 
baitis. Jau senelis M. Jankus iš 
pradžių nacių buvo priverstas iš 
gimtųjų Bitėnų keltis į Kauną, o 
paskui nuo bolševikų trauktis į 
Vakarus (mirė Flensburge 1946 
m., sulaukęs 88-ių). E. Jagomas
tą jau 1941 metais gestapinin
kai sušaudė (kartu su šeima) 
Aukštuosiuose Paneriuose prie 
Vilniaus.

Tilžės aktu, kaip ir Vasario 
16 d. aktu, lietuviai, skirtingai 
nuo savo slaviškųjų kaimynų 
deklaravo tautinės valstybės, 
kuriamos savo istorinėse etninė
se žemėse, principą. Tilžės aktas 
paliudijo, jog vokiečių valdžioje 
beveik 600 metų išbuvusios lie
tuvių tautos dalies atstovai, ML 
tarybos pasirašytu Tilžės aktu 
deklaravo, kad ne “piktoji pa
motė” Vokietija, o Lietuvos 
valstybė yra mažlietuvių Tėvy
nė, kad visi lietuviai turi tik vie
ną Lietuvą.

Filosofas ir politikas Ro
mualdas Ozolas, kalbėjęs apie 
moralinę ir geopolitinę Tilžės 
akto reikšmę, pabrėžė, kad Til
žės aktas, netgi tapęs istoriniu 
dokumentu, išlieka juridiškai 
pilnavertis, liudija apie laiku ne
įvykdytą lietuvininkų valią. Kai
mynų plėšyta, bet atsilaikiusi 
tauta turi teisę gyventi integra
lioje tautinėje valstybėje. Deja, 
JAV prezidento T. V. Wilsono 
tezės apie tautų teisę pačioms 
spręsti savo likimą nebuvo ko
kioje nors Jungtinių Tautų dek
laracijoje ir yra nustelbtos vi
suotinės žmogaus teisių deklara
cijos. Tilžės aktas primena kad 
ir tautos yra demokratijos sub
jektas. Jis pradėjo praktinio isto
rinio teisingumo atkūrimo pro
cesą, tapo genocidinės lietuvių 
tautos priespaudos likvidavimo 
pradžia. Dabar svarbiausia Lie
tuvos problema — esantis jos po

litinio elito anemiškumas ir va
lios stoka siekti visiško Tilžės 
akto įgyvendinimo.

Lietuvininkų bendrijos “Ma
žoji Lietuva” atstovas Vytautas 
Gocentas nušvietė Tilžės akto 
priešistoriją - lietuvininkų pa
stangas išlaikyti lietuviškumą 
XIX š. pabaigoje sustiprėjus 
germanizacijos procesui. 1874 
m. Kulto ir švietimo ministerija 
išleido paaiškinimą, kad bažny
tinės bendruomenės nebegali 
būti skirstomos tautiniu principu 
- į lietuviškas bei vokiškas ir 
ėmėsi šalinti lietuvių kalbą iš 
pradinių mokyklų. 1875 m. įsi
galiojo civilinių aktų rašymo 
įstatymas, leidęs valstybinio 
aparato valdininkams vokietinti 
ML vietovardžius, lietuviškas 
pavardes. 1876 m. priimtas įsta
tymas dėl vienintelės valstybi
nės vokiečių kalbos įvedimo vi
sose valstybinėse įstaigose. Ryt
prūsių lietuviai nuo 1879 m. 
ėmė rašyti peticijas (pirmąją pa
sirašė 17,000 žmonių) Prūsijos 
landtagui, Kulto ir švietimo mi
nisterijai, kaizeriui. Be žymes
nio poveikio... Savišvietos, lie
tuviškumo išlaikymui pasitarna
vo lietuviškos draugijos. Tilžės 
akto istorinė vertė - kad tai bu
vo pasisakymas už lietuvybės 
išlaikymą ir nedalomą etninę 
Lietuvą.

Mokslo ir enciklopedijų ins
tituto mokslinis redaktorius dr. 
Algirdas Matulevičius rašė apie 
mažlietuvių ir didlietuvių etno
kultūrinį bendrumą. Lietuvinin
kų etninė gyventojų bendruome
nė Mažojoje Lietuvoje susidarė 
vakarų lietuvių skalvių ir nadru
vių, sulietuvėjusių kuršių, sem- 
bų, šiaurinių prūsų bartų, notan- 
gų, galbūt ir varmių bendravimo 
sąveikoje. Reformacija, kaip 
tautinis religinis sąjūdis stiprino 
jų lietuvybę. Daugėjant lietuviš
kų mokyklų ir valdžiai toleruo
jant (iki 1872 m.) gimtąją lietu
vių kalbą, Mažojoje Lietuvoje 
daugėjo apsišvietusių lietuvių. 
Tai jiems leido pajusti savo et
nokultūrinį bendrumą su didlie
tuviais. Etnologų tyrimai patvir
tina, kad Mažojoje Lietuvoje su
siformavo europinės reikšmės 
battų civilizacijos kultūra. Til
žės aktas įpareigoja galinčius ką 
nors daryti ML.

Vilniaus universiteto Komu
nikacijos fakulteto dekanas prof, 
dr. Domas Kaunas pabrėžė ne 
vien iš Tilžės akto kylantį įpa
reigojimą rūpintis ML kultūros 
paveldo išsaugojimu. Paveldas- 
tai didžiulis tautos turtas, viena 
iš svarbiausių jos dvasinių ir 
materialinių vertybių. Tai civili
zacijos pažangos sąlyga. Reikė
tų konferencijos ta tema. Pavel
do išaiškinimas, inventorinimas, 
apsauga leistų plačiau atskleisti 
savitą ML istorijos puslapį. Lie
tuvos Mokslų akademija turėtų 
jungti visas ML paveldo klausi
mu kompetentingas jėgas ir 
2005 m. surengti konferenciją 
tuo klausimu, nes jo sprendimas 
yra Lietuvos, o ne kieno nors ki
to rankose.

ML tarybos surengtą Tilžės 
akto 85-ųjų metinių minėjimą 
užbaigė Tautos dainų klubo 
“Raskila” nariai, išdalinę susi
rinkusiems L. Rėzos dainų 
pluoštą ir pakvietę visus jas su
dainuoti kartu. Raskiliečiai, va
dovaujami dabar jau nebeįsilei- 
džiamo į Rusijos valdomą Ka
raliaučiaus sritį ML tarybos na
rio Rimanto Matulio, yra padėję 
įsisteigti Tepliuvos apylinkės 
lietuvių kultūros draugijai, ir ją 
iki šiol remia ir globoja.

Kitą dieną Vilniaus evange
likų liuteronų šventovėje prie iš
skleistomis ML vėliavomis pa- 
maldoms buvo pagerbtas 24 Til
žės akto signatarų atminimas. 
Šios šventovės kunigas Mindau
gas Sabutis dalį sekmadieninio 
pamokslo paskyrė Tilžės aktui, 
kaip lietuvininkų valios išraiš
kai, o signatarų garbei pakvietė 
susirinkusius sugiedoti giesmę 
“O, Dieve, sergėk tėvų žemę. 
Tegul jinai žydės ir bus tvirta. 
... Palaimink, Dieve, mūsų šalį. 
Tiesk jai vienybės, sandoros 
kelius”.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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VDU Katalikų teologijos fakulteto talentų vakare studentai atlieka savo ir kitų kūrybos dainas. Talentų 
vakarai - kasmetinis renginys, kun. prof. K. Trimako idėja Nuotr. L. Brundzos iš Lietuvos ryto
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Plati akademijos veikla
Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbai 2003 metais. Sutrumpinta apžvalga
Nuo pat įsikūrimo Lietuvių 

katalikų mokslo akademija kas 
treji metai rengia mokslininkų 
katalikų suvažiavimus. Šiais 
metais LKMA Šiaulių skyrius 
Šiaulių universitete labai sėk
mingai suorganizavo LKMA 
XIX suvažiavimą (2003 m. bir
želio 25-27 d.d.).

Savo darbą Suvažiavimas 
pradėjo šv. Mišiomis Šiaulių Šv-. 
apaštalų Petro ir Pauliaus kated
roje. Po Mišių vyko plenarinis 
posėdis, pradėtas LKMA pirmi
ninko vysk. Jono Borutos, SJ, 
pranešimu LKMA pirmaisiais 
trečiojo tūkstantmečio metais. 
Pranešimą Europos Sąjunga - 
pirmaujanti, mokslu pagrįsta 
ekonomika: siekiai ir realybė 
skaitė Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininkas prof, habil. dr. Kęs
tutis Makariūnas. Po to vyko 
darbas aštuoniolikoje sekcijų. 
Perskaityta apie 250 pranešimų. 
Dalyvavo prelegentai iš JAV ir 
Lietuvos: Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Klaipėdos. Suvažiavi
mas baigėsi plenariniu posėdžiu, 
kuriame pranešimus skaitė vysk. 
Jonas Boruta, SJ, - Žvilgsnis į 
Lietuvą 750 metų atgal, dr. Al
dona Vasiliauskienė (VU) - 
LKMA Šviečiamoji veikla 1922-
2002 m., kun. dr. Vincas Valka- 
vičius (JAV) — Mano, kaip išei
vijos istoriko, prisiminimai. Be 
darbo sekcijose, suorganizuota 
išvyka į Kryžių kalną, kur buvo 
pastatytas LKMA XIX suvažia
vimo dalyvių kryžius. Taip pat 
suvažiavimo dalyviai klausė 
Šiaulių valstybinio polifoninio 
choro “Polifonija” ir Šiaulių 
universiteto Menų fakulteto ko
lektyvų koncertus.

Suvažiavime perskaityti pra
nešimai bus išspausdinti LKMA 
Suvažiavimo darbų 19-ame tome.

2003 m. LKMA surengė ke
letą mokslinių konferencijų. 
Tarptautinė mokslinė konferen
cija Vilniaus vyskupas Jurgis 
Matulaitis vakar ir šiandien 
(vyskupavimo 85-mečiui) įvyko
2003 m. spalio 17 d. Pranešimus 
skaitė svečiai iš Lenkijos: lie. 
Tadeusz Gorski, MIC, kun. dr. 
Jan Bukowicz, MIC, ses. Dr. Ja
nina Samolevicz, SJE, ir prele
gentai iš Lietuvos: vysk. dr. Jo
nas Boruta, SJ, kun. teol. lie. 
Vaclovas Aliulis, MIC, ses. dr. 
Albina Pajarskaitė, MVS, ses. 
dr. Daiva Kuzmickaitė, MVS, 
dr. Paulius Subačius, dr. Regina 
Laukaitytė, istorikė Genovaitė 
Gustaitė, dr. Rimantas Miknys, 
dr. Algimantas Kasparavičius. 
Konferencijoje perskaityti pra
nešimai bus išspausditni LKMA 
Metraščio 24-ame tome.

Mokslinė konferencija Arki
vyskupas Mečislovas Reinys - 
ganytojas ir kankinys (mirties 
Vladimiro kalėjime 50-mečiui) 
įvyko lapkričio 8 d. Pranešimus 
skaitė vysk. dr. Jonas Boruta, 
SJ, vysk. Juozas Tunaitis, habil. 
dr. Vanda Aramavičiūtė, dr. 
Giedrė Butkienė, istorikas Algi
mantas Katilius, dr. Algimantas 
Kasparavičius, kan. dr. Kęstutis 
Žemaitis, dr. Sigitas Jegelevi- 
čius, dr. Arūnas Streikus. Kon
ferencijoje sveikinimo žodį tarė 
J. Em. kard. Audrys Juozas Bač- 
kis. Pranešimai bus išspausdinti 
LKMA Metraščio 24-ame tome.

Gruodžio 9 įvyko mokslinė 
konferencija Juozas Brazaitis — 
Lietuvos piliečio raiška (gimimo 
100-osioms metinėms). Praneši
mus skaitė habil. dr. Antanas 
Tyla, dr. Arūnas Streikus, dr. 
Paulius Subačius, dr. Mindaugas 
Bloznelis, dr. Sigitas Jegelevi- 
čius, dr. Aldona Vasiliauskienė, 
Jonas Antanaitis, dr. Arūnas Bub
nys, dr. Juozas Banionis. Pra
nešimai bus išspausdinti LKMA 
Metraščio 25-ame tome.

Beveik kas mėnesį vyksta 
LKMA Vilniaus skyriaus semi
narai įvairiomis temomis. Pami

nėsime keletą iš jų. Pranešimą 
Nuo konkordato iki sutarčių su 
Šventuoju Sostu (sausio 31 d.) 
skaitė dr. Kazimieras Valančius, 
pranešimą Respublikos prezi
dentas Lietuvoje: statusas ir 
problemos (balandžio 25 d.) 
skaitė dr. Paulius Vinkleris, pra
nešimą Šv. Augustino pedagogi
kos ypatumai ir jų aktualumas 
bei svarba krikščioniškumui ug
dyti (spalio 24 d.) skaitė dr. Sta
sė Dzenuškaitė.

Beveik kas mėnesį vyksta 
LKMA Kauno skyriaus renginiai. 
Sausio 31 d. pranešimą Laisvo 
pasirinkimo logika skaitė dr. 
Arimantas Raškinis, kovo 28 d. 
pranešimą Bažnyčios karitatyvinė 
dimensija skaitė kun. dr. Artūras 
Jagelavičius, rugsėjo 28 d. su
rengtas A. Dirsytės maldaknygės 
Marija, gelbėk mus išleidimo 50 
metų sukakties minėjimas. Šiais 
metais LKMA išleido knygą 
Adelė Dirsytė: gyvenimas ir 
darbai. LKMA Kauno skyrius 
surengė (lapkričio 28 d.) šios 
knygos pristatymą Kaune.

LKMA šiais metais išleido 
Jūratės Vyliūtės knygą Brolis 
Vincentas. LKMA Telšių sky
rius surengė šios knygos prista
tymą Lenkimuose. Be to, LK
MA Telšių skyriaus iniciatyva 
buvo surengti minėjimai vieto
vių, kurios šiais metais pažymė
jo 750 metų sukaktį.

LKMA Klaipėdos skyrius 
kovo 15 d. Klaipėdos Kristaus 
Karaliaus bažnyčioje surengė 
Gavėnios rekolekcijas akademi
nei visuomenei. Rekolekcijoms 
vadovavo mons. habil. dr. Petras 
Puzaras. Balandžio 9 skyrius su
rengė mokslinę konferenciją 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijai - 80; Klaipėdos miesto vi
suomenei skyriaus nariai suren
gė seminarą-skaitinius Dar kar
tą apie Tėvą (birželio 8 d.)

Pasibaigus kadencijai, šiais 
metais išrinkta nauja LKMA 
centro valdyba. Jos pirmininku 
vėl išrinktas vyskupas LKMA 
akad. dr. Jonas Boruta, SJ, vice
pirmininku mokslo sričiai - 
LKMA akad. habil. dr. Antanas 
Tyla, vicepirmininku leidybai - 
LKMA akad. habil. dr. Vacys 
Milius, vicepirmininku kultūrai 
- LKMA akad. habil. dr. Zig
mas Zinkevičius, sekretore ry
šiams - LKMA akad. habil. dr. 
Sofija Kanopkaitė, moksline 
sekretore - dr. Elena Neniškytė.

Šiais metais išrinkti trys 
nauji LKMA akademikai: kard. 
dr. Audrys Juozas Bačkis, habil. 
dr. Vytautas Merkys, habil. dr. 
Vanda Žekonienė.

LKMA šiais metais persikė
lė į naujai suremontuotas patal
pas Pilies g. 8, kur yra gyvenę 
palaimintasis Jurgis Matulaitis ir 
arkivyskupas Mečislovas Rei
nys. Rugsėjo 22 d. šios patalpos 
buvo pašventintos ir įvyko nau
jai išrinktų LKMA akademikų 
inauguracija.

2003 m. LKMA išleido:
L Adelė Dirsytė: gyvenimas 

ir darbai. Sudarė dr. Mindaugas 
Bloznelis (572 psl.). Knygoje, 
remiantis autentiškais faktais, 
pateikta A. Dirsytės biografija ir 
darbai. Kaip viena iš knygos da
lių čia pateikta A. Dirsytės teis
minė byla, tardymo protokolai. 
Išspausdinti A. Dirsytės laiškai, 
liudijimai apie A. Dirsytę, jos 
bibliografija.

2. Jūratė Vyliūtė, Brolis 
Vincentas (311 psl.). Tai apy
braiža apie monsinjorą Vincentą 
Vėlavičių - aktyvų pasipriešini
mo svetimųjų okupacijai dalyvį, 
tame pasipriešinime dalyvavusį 
nuo pirmųjų sovietinės okupaci
jos metų iki pabaigos, sovietinio 
lagerio kalinį, kartu jautrų, gera
širdį dvasios tėvą, visuomenę ir 
žmogų gydžiusį ne tik drąsiu 
tiesos žodžiu, bet ir tėviškos 

meilės šiluma ir šypsena.
3. LKMA Metraštis, t. 22 

(686 psl.). Tomo pradžioje 
spausdinama M. Pečkauskaitės- 
Satrijos Raganos gimimo 125- 
osioms metinėms skirtose kon
ferencijose skaityti pranešimai, 
Šatrijos Raganos kūrinių ir įvai
rių publikacijų apie ją bibliogra
finis sąrašas. Tome taip pat 
spausdinama LKMA 80-mečiui 
skirtų konferencijų, vykusių 
Vilniuje ir Kaune, pranešimai. 
Yra nemaža mokslinių straips
nių įvairia tematika: apie sovie
tinio saugumo karininką ir Lie
tuvos patriotą Antaną Šilių, so
vietiniame kalėjime palaužtą 
pranciškoną Liucijų Martušį, 
žymų biologą, LKMA narį 
Pranciškų Šivickį ir kt. Publika
cijų skyriuje - įdomus vokiečių 
okupacijos laikų Vilniaus Lukiš
kių kalėjimo kapeliono kun. 
Juozo Baltramonaičio dienoraš
tis. Be to, tome pristatomas gau
sus būrys LKMA jubiliatų, pa
minimi ir amžinybėn iškeliavę 
LKMA nariai.

4. LKMA Metraštis, t. 23 
(647 psl.). Šiame tome skelbia
mi LKMA kartu su kitomis 
mokslinėmis institucijomis or
ganizuotose mokslinėse konfe
rencijose skaityti pranešimai. 
Vyskupui, poetui, mokslininkui 
Antanui Baranauskui skirtoje 
tarptautinėje mokslinėje konfe
rencijoje jo veikla nagrinėta 
įvairiais aspektais. Pateikiami 
šios konferencijos pranešimai. 
Antra konferencija, kurios pra
nešimai skelbiami šiame tome, 
buvo skirta Lietuvos ir Šventojo 
Sosto santykiams. Tarptautinia
me seminare, skirtame krikščio
nybei Baltijos šalyse XX amžiuje, 
skaityti pranešimai taip pat skel
biami šiame tome. Yra ir keletas 
atskirų mokslinių straipsnių. 
Publikacijų skyriuje pristatomas 
dar vienas su palaimintojo Jurgio 
Matulaičio veikla susijęs doku
mentas, mons. K. Gaščiūno ir 
kun. V. Šauklio sovietmečiu ra
šyti rašiniai Kristaus istorišku
mo tema; apžvelgiama tikinčiųjų 
padėtis sovietmečiu. Pagerbiami 
LKMA jubiliatai, prisimenami 
iškeliavusieji amžinybėn.

5. Zigmas Zinkevičius, 
Rinktiniai straipsniai, t. 3 (758 
psl.). Čia spausdinamų straips
nių tematika: antroponimika, ki
ta onomastika, recenzijos, per
sonalijos, apie mokslines konfe
rencijas, kalbos praktika, kalbos 
didaktika, su lietuvių kalbotyra 
tiesiogiai nesusiję straipsniai.

6. Stasė Dzenuškaitė, 
Krikščioniškosios meilės ženk
lai Marijos Pečkauskaitės tik
rovėje (160 psl.). Knygos už
sklandoje rašoma: “Neturime 
vožti indu Marijos Pečkauskai
tės krikščioniškosios meilės liu
dijimo, jos akivaizdžių gerų dar
bų!.. Reikia apie ją rašyti ir kal
bėti, kad būtų lengviau patikėti, 
jog Jėzaus Kristaus atneštoji 
Geroji Naujiena - ne vien nepa
siekiamas idealas, ne vien kieti 
žodžiai, kuriuos net apaštalams 
kartais buvo nelengva priimti, 
jog Dievo karalystė gali būti 
tarp mūsų, jog galime su Jėzumi 
vakarieniauti, jei tik Jam neuž
trenksime širdies durų.”

Rengiama spaudai 2000-jų 
metųjubiliejus Lietuvoje.

Kitais metais LKMA numato 
išleisti: Vysk. Vincentas Bori- 
sevičius, Ganytojiniai laiškai. Ar- 
kivysk. Pranciškus Karevičius, 
Asiminimai. Zigmas Zinkevičius, 
Rinkiniai straipsniai, t. 4. LKMA 
Metraštis, t. 24 ir 25, ir kt.

Su LKMA leidiniais išsa
miau galima susipažinti LKMA 
interneto puslapyje: www.lkma. 
w3.!t vysk. LKMA akad.

Jonas Boruta, SJ, 
LKMA CV pirmininkas 
Dr. Elena Neniškytė, 

mokslinė sekretorė

VIKTORAS ALEKNA
Praėjusiais metais lietuvių 

tauta turėjo daug ką prisiminti ir 
paminėti. Garsiai minėjo Min
daugo karūnavimo sukaktį, kai 
kurie miestai šventė savo sukak
tis. Kukliai paminėta ir Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio penkio
likos metų sukaktis, kalbininkai 
pasidžiaugė ir pirmosios lietuvių 
kalbos gramatikos 350 m. išlei
dimo sukaktimi, ir žurnalo Gim
toji kalba septyndešimtmečiu. O 
gruodžio 9 d. iškilmingai pami
nėtas ir Juozo Ambrazevičiaus- 
Brazaičio gimimo šimtmetis.

Pastarojo minėjimas pradė
tas pamaldomis Vilniaus Kated
roje, o po jų sukaktuvininko 
gerbėjų būrys susirinko į Moks
lų akademijos salę ir ten ketu
rias valandas klausėsi literatų, 
istorikų, politikų pranešimų apie 
šio kilnaus sukaktuvininko dar
bus lietuvių tautai ir politinę 
veiklą sunkiais tautai ir valsty
bei metais.

Jo vardą pirmiausia išgirdo 
jaunosios Lietuvos moksleiviai, 
kai 1930 metais jie gavo J. Am
brazevičiaus parašytą Literatū
ros teorijos vadovėlį. Vėliau jie 
skaitė jo straipsnius apie įvairius 
rašytojus bei jų knygas Židinio, 
Naujosios Romuvos, Atheneum 
žurnaluose, o vėliau tuos straips
nius išspausdintus knygoje Lie
tuvių rašytojai (1938 m.). Taip 
pat visi literatūros žmonės 
džiaugėsi skaitydami J. Ambra
zevičiaus knygą Vaižgantas. Ir 
straipsniai, ir knygos ne tik jo 
mokinėms Kauno “Aušros” 
mergaičių gimnazijoje, kurioje 
jis literatūrą dėstė beveik dvide
šimt metų, bei Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos bei Filo
sofijos fakulteto studentams, bet 
ir visiems literatūros mėgėjams 
sakyte sakė, kad bręsta brandus 
literatūros tyrinėtojas ir savo 
minčių skelbėjas - uolus darbi
ninkas rašytojas kritikas.

O nuo 1936 m., kada įdė
mieji skaitytojai pastebėjoje pa
vardę po Naujojoje Romuvoje 
paskelbtu šešiolikos jaunųjų ka
talikų ateitininkų rašiniu apie 
organinės valstybės kūrimą, su
prato, kad ryškėja ir naujas poli
tikas. Šis politikas augo 1936- 
1940 m. Dvidešimtojo amžiaus 
skiltyse, kada dažnai skelbė sa
vo politinius bei visuomeninius 
rašinius, pasirašydamas slapy
vardžiu “Servus”.

Sustabdytos akimirkos
Vasarą dalyvavau Pasaulio 

lietuvių dainų šventėje, užfiksa
vau jos įžanginę dalį “Karaliaus 
išaukštinimas (nuotr. 1). Buvo 
laiko pasigrožėti Vilniumi. Mū
sų miesto kaimiška kapela “Gi
riniai obuolukai” (vad. A. Jan- 
čas) prie Vilniaus universiteto 
(nuotr. 2). Belaukiant eisenos į 
Vingio parką, kur vyko Dainų 
diena, prie pat Katedros “paga
vau” seimo narį V. Andriukaitį 
ir įamžinau su mūsų miesto ma
žiausiais dainorėliais (nuotr. 3).

Daug svečių, literatų, žiūro
vų sukviečianti kasmetinė mūsų 
miesto šventė “Pilnaties švieso
je”, kuri visada vyksta liepos 
mėn. (nuotr. 4). Čia per visą 
naktį skaitoma poezija; pasi
reikšti gali kiekvienas, o po vi
durnakčio bendraujame prie ar
batos, kavos puodelio (nuotr. 5).

Rugpjūčio 1 d. Kaune vyko 
Lietuvos nepriklausomų rašyto
jų sąjungos neeilinis suvažiavi
mas, kuriame buvo atkurta ši są
junga, pašventinta jos vėliava, 
išrinkta valdyba, pateikti žodžiai 
himnui. Jos pirmininkas Vladas 
Buragas tą dieną šventė 50-ties 
metų jubiliejų (nuotr. 6).

Spalio mėn. dalyvavau kas
metinėje šventėje Kalvarijoje. 
Tai - “Rudens spalvos”. Jos or
ganizatorius - Kalvarijos litera
tų klubo “Rasa” keletą narių už
fiksavau (nuotr. 7).

Alytaus literatų “Tėkmė” 
kvietimu spalio mėn. į jų miestą 
sugužėjo literatai iš Lazdijų, Su
valkų krašto (Lenkija), Varėnos, 
Kalvarijos, Vilniaus, Marijam
polės. Dauguma šventės dalyvių 
įamžinau nuotraukoje (nuotr. 8). 
Pirmoje eilėje pagarbiai išsiri
kiavę Suvalkų krašto daininin
kai ir literatai.

Nuotraukų daug. Tačiau dar 
daug jų suklijavau į mano vado
vaujamo literatų klubo “Siety
nas” metraštį. Gražūs, turtingi ir 
turiningi metai buvo!

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė

O tikrasis politiko veidas iš
ryškėjo 1941 m. birželio 23 d., 
kai Juozas Ambrazevičius atsi
kuriančios Lietuvos vyriausybė
je buvo paskirtas Lietuvos Švie
timo ministeriu. Kadangi tos vy
riausybės min. pirmininkas pul
kininkas Kazys Škirpa vokiečių 
nebuvo išleistas iš Berlyno į 
Lietuvą, tai Juozas Ambrazevi
čius ėjo ir vyriausybės pirminin
ko pareigas.

Per šį trumpą šešių savaičių 
laikotarpį Lietuvos vyriausybė 
nuveikė labai daug. O kai vokie
čių administracija sustabdė tos 
vyriausybės veiklą ir pasiūlė jai 
talkininkauti okupantams vokie
čiams, J. Ambrazevičius visų 
vyriausybės narių vardu atsisakė 
talkininkauti okupantams ir tuo 
ne tik vokiečiams, bet ir visai 
tautai parodė, kaip reikia kovoti 
dėl tautos laisvės ir nepriklauso
mybės. Nuo to laiko jis nueina į 
politinės veiklos pogrindį, o pa
skui jį ir visa lietuvių tauta. Visi 
tikrieji lietuviai pasiryžo gyventi 
tik tautai.

1944 m. vasarą, artėjant bol
ševikų antrajai okupacijai, J. Am
brazevičius, jau Brazaičio pa
varde naujame pase, pasitraukia 
į tą pačią Vokietiją, o vėliau ir į 
JAV, kur dar daugiau kaip de
šimt metų kovoja plunksna dėl 
lietuvių tautos ateities, ir reda
guodamas Darbininko laikraštį, 
ir 1964 m. išleisdamas naują 
knygą Vienų vieni. Ši knyga 
kiekvienam lietuviui aiškiai ro
dė, kokias kančių keliais teko 
eiti kiekvienam lietuviui, slegia
mam žiaurių tautos priešų oku
pantų.

Paskutinį savo gyvenimo 
dešimtmetį Juozas Brazaitis su
sikaupė savo gyvenimo ir veik
los bei darbų apmąstymui, savo 
gyvenimo tiesiąja laikydamasis 
jau 1953 metais pasakytų ir pa
skelbtų žodžių: “Krikščioniškoji 
moralė yra nepaneigiama nor
ma, kurios privalo paisyti visas 
žmogiškasis veikimas, taigi ir - 
politinis”. Kaip liūdna, kad atsi
kūrusios Lietuvos politikai nėra 
girdėję šių žodžių. O jei kas ir 
girdėjo ar skaitė, tai jų nelaiko 
savo širdyje ir mintyse.

Juozas Brazaitis mirė 1974 
m. lapkričio 28 d. Putname, o jo 
darbai liko neužmirštami visai 
lietuvių tautai. Lietuvos istori
kai, visuomenininkai gražiai pa
minėjo jo gimimo šimtmetį.

(Kįprlįp H^pc^p K^pršįp <<įp<<įp
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Julijos Adamonienės ir Joanos Adamonytės šiaudinukais papuošta lie
tuviška eglutė Montrealio “Museum of Fine Arts” Nuotr. B. Merrett

Kruvina kelionė pragare
(Atkelta iš 5-to psl.)

Laive sukruto kaliniai, buvę 
jūrininkai. Žinodami laivų kons
trukcijas, iš gultų išėmę lentga
lius, išlaužė ventiliacinių angų 
grotas. Vos ne metrinio skers
mens vamzdžiai nuo laivo pa
viršiaus per kelis triumus siekė 
laivo dugną. Panaudojus šią 
galimybę buvo svarstoma už
grobti laivą. Juolab, kad čia pat 
pašonėje japonų salos. Nesulau
kę organizuotų nurodymų, kai 
kurie drąsuoliai čekistus nuste
bino savo netikėtu pasirodymu 
denyje. Kilo sąmyšis. Denyje 
sukaleno kulkosvaidžiai. Karei
viai užblokavo ventiliacines an
gas. Pagaliau dar prie visko 
prisidėjo audra. Reikėjo stipriai 
laikytis už gultų stovų, kad 
nebūtum nublokštas į priešingą 
triumo sieną.

Šioje kelionėje sunkiausia 
buvo įveikti trijų kilometrų at
stumą nuo uosto iki persiuntimo 

punkto. Išvargusias galvas tar
tum švinas slėgė juodi jūros 
vėjo gainiojami debesys. Po ko
jomis lingavo žemė. Vienas kitą 
prilaikydami slinkome tarsi vai
duokliai, nesuvokdami, kur ei
name, negirdėdami grėsmingų 
sargybos raginimų. Tris kilo
metrus “nužygiavome” per 4 va
landas. Lagerį radome tuščią. 
Sugužėję į barakus, sukritome 
ant plikų narų. Viskas atrodė 
kaip sapne.

Lietuviai laikėmės arčiau 
vienas kito. Pagarbą ir mūsų pa
sitikėjimą turėjo vyresnio am
žiaus bendro likimo broliai: 
kunigas Česlovas Kavaliauskas, 
teisininkas Vaclovas Zubkevi- 
čius, inžinieriai Vytautas Lauga- 
lys ir Algirdas Ruzgys, karinin
kas Mikas Misiurevičius, Bro
nius Ramanauskas, Julius Alek- 
novičius, Juozas Daukantas ir 
kiti daugiau patyrę vyrai.

Magadano persiuntimo la
geryje čekistai mus laikė porą 
savaičių. Beveik visi susirgome 
padagra, vištakių. Nusileidus 
saulei, užtemdavo akys, nieko 
nematėme. Pirmą kartą suteikė 
med. pagalbą, padalino po 
šaukštą žuvies taukų.

Paskutinę etapo atkarpą, 
apie 400 km, įveikėme sunkia
svoriais sunkvežimiais (“tatrais” 
ir “daimanais”). Juose tilpo po 
60 ir daugiau kalinių. Keliavo
me į šiaurę Beringo sąsiaurio 
kryptimi.

Tik po dviejų mėnesių iš 
Taimyro pragaro pasiekėme Ka
limos šėtono karaliją - aukso 
kasyklos šachtą, Čholodnoja. 
Kalnų apsupti nedideliame slė
nyje stovėjo dviem eilėm išri
kiuoti keliolika barakų. Saulės 
spindulius matėme tik aukštai 
kalvų viršūnėse. Gyvenome 
tartum karste, nedidelėje spyg
liuota viela apraizgytoje teritori
joje, jautėmės tačiau laisvi.

Taimyro pusiasalyje - 40° 
šaltyje siautė uraganai, o Kali
moje šalčius iki - 60° gaubė bal
toji tyla. Šioje duobėje buvome 
izoliuoti nuo pasaulio ir kitų 
kalinių. Čekistai baiminosi, kad 
neužkrėstume kitų. Tačiau jie 
labai klydo, nes laisvės trošku
lys jau visur liejosi per kraštus. 
Po Norilsko sukilo Vorkutos, 
Karagandos ir daug kitų lagerių. 
Prasidėjo “gorlagų”, “berlagų”, 
“oziorlagų”, “vetlagų” ir visų 
kitų “lagų” griūtis.

Ne visi likimo broliai sulau
kė išsvajotos laisvės. Retai ku
riam nesuluošino sveikatos. Ta
čiau neįveikė dvasios stiprybės, 
neužgesino Tėvynės meilės. No
rilsko vyčiai, perėję kalėjimų la
gerių ir etapų pragarą, nepa
laužti kiekvienais metais pager
bia žuvusius draugus. Susirinkę 
pasiguodžia ir pasidžiaugia iško
vota laisve ir nepriklausomybe.

Lietuvos partizanai, laisvės 
kovų dalyviai, visuomet buvo 
apsisprendę:
Ginsimės lig vieno, kaip Pilėnai gynės. 
Paskutinį šūvį - tau, širdie, skiriu! 
Tegul šitos pušys pasakys Tėvynei, 
Kad lietuvis niekad nemirė vergu.

http://www.lkma
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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KIILTJRNĖJE VEIKLOJE
Tautiniai šokiai

Tautinių šokių srityje šį se
zoną labiausiai pasižymėjusia 
pripažinta Niujorko valstijos 
grupės “Lazdynas” ilgametė va
dovė Jadvyga Reginienė. Į 
JAV Jadvyga atvažiavo po Ant
rojo pasaulinio karo. Prieš at- 
vykdama į Ameriką, J. Reginie
nė gyveno Vokietijoje. Pabaigu
si vidurinę mokyklą JAV, pra
dėjo studijuoti prekybos mokyk
loje. Taip pat ji tuometiniame 
lietuvių tautinių šokių institute 
lankė specialius kursus, mokėsi 
choreografijos. Daugelio lietu
vių tautinių šokių išmoko skai
tydama knygas. 1963 m. perėmė 
S. Ilgūno vadovautą tautinių šo
kių grupę “Lazdynas”. Nuo 
1964 m. šis kolektyvas buvo 
kviečiamas dalyvauti renginiuo
se bei festivaliuose. “Lazdynas” 
važiuodavo į įvairias parodas, į 
amerikiečių pradžios mokyklas, 
kur pristatydavo Lietuvą ir jos 
kultūrą savo pasakojimais bei 
šokiais. Lazdyniečiai ir patys or
ganizuodavo parodas, kuriose 
parodydavo tautinius drabužius, 
audinius, kitą lietuvišką atributi
ką. Taip pat buvo organizuojami 
audimo bei kulinarijos kursai. 
1994 m. “Lazdynas” vyko į Lie-

JADVYGA REGINIENĖ

JULIJA DANTIENĖ

Lietuviškoji proza keliauja po Europą
A. LANDSBERGIS

2002-2003 metais, kaip nie
kad, užderėjo verstinės trumpo
sios lietuviškosios prozos rinkti
nės. Pirmoji pernai rudenį pasi
rodė “Tyto Albos” Vilniuje iš
leista Laimos Sruoginytės į ang
lų kalbą išversta ir suredaguota 
antologija The Earth Remains 
(Žemė išlieka). Netrukus ja susi
domėjo viena solidžiausių JAV 
universitetinių leidyklų, “Co
lumbia University Press”, ir šį 
spalį knyga atgimė Niujorke su 
C.U.P. etikete. Tai didelis žings
nis, nes į užsienyje, ypač Vidu
rio-Rytų Europoje, išleistas kny
gas čia paprastai nekreipiama 
dėmesio. Ir kanadiečiams bus 
proga šią rinktinę įsiūlyti ar pa

JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė įteikia žymenį 2003 
m. žurnalisto premijos laureatui Edvardui Šulaičiui. Žymenys ir pinigi
nės premijos (po 1,000 dol.) buvo įteikti Premijų šventėje Lemonte

Nuotr. R. Kartavičiaus

tuvą, kur dalyvavo Dainų šven
tėje.

Radijas
Radijo premijos komisija 

2003 geriausio lietuviškos radijo 
programos darbuotojo apdova
nojimą skyrė Hartforde (Konek
tikuto valstija) “Tėvynės garsų” 
programos vedėjui Alfonsui 
Dzikui. “Tėvynės garsai” girdi
mi kiekvieną sekmadienį nuo 
penktos iki šeštos valandos va
karo per Hartfordo universiteto 
radijo stotį WWUH 91.3 FM 
bangomis.

Jau 40 metų Alfonsas Dzi- 
kas sveikinasi su savo klausyto
jais gimtąja kalba. Programos 
vadovavimą Alfonsas perėmė iš 
Algimanto Dragūnevičiaus, ku
ris pradžioje pakvietė jį būti pra
nešėju. Dabar A. Dzikas tęsia 
savo mokytojo pradėtą darbą. 
Dabartiniame “Tėvynės garsų” 
štabe yra devyni žmonės, keturi 
iš jų “trečiabangiai”: Raminta 
Nenortienė, Asta Nenortienė, 
Tomas Nenortas, Evaldas Mali
nauskas, lietuviai “dipukai” — 
Birutė Bernotienė, Saulius Dzi
kas, Dalia Dzikienė, Lionginas 
Kapeckas ir pats vadovas A. 
Dzikas.

Alfonsas gimė 1938 m. 
Kaune. Į JAV, Elizabeth mieste
lį (New Jersey valstija), atvyko 
1949 m. Kurį laiką gyveno Vo
kietijoje. 1960 m. Brooklyn Po
lytechnic Institute (Niujorko 
valstija) įgijo mechanikos baka
lauro laipsnį, o 1967 m. jau Ko
nektikuto valstijoje, University 
of Connecticut — verslo admi
nistravimo magistro laipsnį 
(MBA).

A. Dzikas tarnavo JAV ka
riuomenėje, kur užsitarnavo ka
pitono laipsnį. 1962 m. su žmo
na apsigyveno valstijos sostinės 
Hartfordo apylinkėje. Be savo 
pagrindinio darbo, Alfonsas visą 
laiką labai aktyviai dalyvaudavo 
ir lietuviškame JAV gyvenime.

ALFONSAS DZIKAS

dovanoti viešosioms bei univer
sitetinėms bibliotekoms, bei mė
ginti ja sudominti spaudą.

Praėjusį rudenį išėjo ir iki 
šiol išsamiausia lietuvių prozos 
antologija vokiečių kalba - Mel- 
dung iiber Grespenster (Prane
šimas apie šmėklas, Otto Muller 
Verlag, Salzburg/Wien), kurią 
gausiai recenzavo austrų, vokie
čių ir šveicarų spauda.

O 2003 m. lapkritį susilau
kėme ir trečiosios rinktinės Dės 
Ames dans le Brouillard (Sielos 
rūke). Ją išleido Caen miesto 
Normandijoje universitetinė lei
dykla (Presses Universitaires de 
Caen).

Prancūzams šiuo metu ne
lengva susigaudyti apie Lietuvą

Teatras
Trečioji laureatė - Julija 

Dantienė apdovanojimą gavo 
už daugiau nei 40 metų darbą 
lietuviško teatro srityje. Ji ne tik 
vadovavo teatro sambūriams, 
režisavo, bet ir pati vaidino, kū
rė scenarijus. Jos darbuose pa
liečiamos įvairios temos, tačiau 
pačios laureatės labiausiai 
mėgstamos komedijos. “Nėra 
didesnio atpildo, kai veikalas 
prajuokina žmones, padeda pa
miršti rūpesčius, atsipalaiduoti 
malonioje aplinkoje” - teigė J. 
Dantienė. Svarbiausias tikslas - 
išlaikyti tautiškumą bei įtraukti 
kitus lietuvius į šią veiklą.

J. Dantienė gimė Lietuvoje, 
kur ir susiejo savo gyvenimą su 
teatru. Dar vaikystėje mokyklo
je Panevėžyje ji pradėjo vaidin
ti. 1944 m. šeimai persikėlus į 
Vokietiją, Julija toliau vaidino 
gimnazijoje. Įsimintiniausias 
veikalas - Mergaitė su degtu
kais, kur ji įkūnijo pagrindinę 
heroję. 1949 m. po karo su tėve
liais atvyko į JAV Vaterburio 
(Waterbury) miestą Konektikuto 
valstijoje, kur iškart įsitraukė į 
teatro grupę. Po dvejų metų su 
šeima persikėlė į Čikagą. Ten 
scenos darbuotojų sąjungoje ji 
dirbo su daugeliu žymių aktorių, 
režisierių (S. Pilka, 1. Tvirbutu 
ir kitais). Šioje organizacijoje ji 
bendradarbiavo net dešimt 
metų.

Gyvendama Čikagos prie
miestyje Lemonte vadovavo li
tuanistinei mokyklai, rašė sce
narijus naujiems vaidinimams, 
režisavo spektaklius bei subūrė 
mokinių tėvus į dramos būrelį. 
Iš pradžių teatrinėje veikloje da
lyvavo tik keletas šeimų, tačiau 
po dvejų metų Julija jau turėjo 
150 narių grupę. Vyrui gavus 
darbą Puerto Rike, visa šeima 
ketveriems metams persikėlė 
gyventi ten. Julija pasirūpino, 
kad per Puerto Riko televizijos 
laidas būtų pasakojama apie 
Lietuvą, jos meną, tautosaką.

1982 m. persikėlė į Filadel
fiją. Julija toliau tęsė savo 
mėgstamą darbą — kūrė, režisa
vo, vaidino. Ji įsteigė teatro bū
relį, kuris plačiai reiškėsi. 1986 
m. pradėjo vadovauti radijo lai
dai Bendruomenės balsas. 1989 
m. ši radijo laida gavo apdo
vanojimą iš tų metų Kultūros ta
rybos Radijo premijos komisijos 
už geriausią lietuvišką progra
mą. Premiją paskyrė Vilniaus 
radijui Lietuvoje. Už tuos pini
gus buvo nupirkti nauji siųstu
vai, kurie pagerino radijo ryšį 
tarp JAV ir Lietuvos.

Nijolė Tarvainaitė, 
Eugenija Fedosejeva

ir lietuvius. Jie (lietuviai) - “dai
nuojančios revoliucijos” šaunuo
liai, taikingai atsikovoję nepri
klausomybę... ir patys veikliausi 
Europos savižudžiai. Jie - 
“aukštųjų vyrų, puikiai žaidžian
čių krepšinį, tauta” (Pierre Assou- 
line, populiariausio prancūzų žur
nalo Lire redaktorius) ...ir aist
ringi baltosios rasės pranašumo 
šaukliai, Europos krepšinio pir
menybių metu užtvindę pran
cūzų internetą kandžiais komen
tarais apie juodaodžio Prancūzi
jos piliečio Tony Parker’io įjun
gimą į prancūzų rinktinę. Gal 
lietuvių prozos rinktinė padės 
nusverti svarstykles lietuvių 
naudai. (O Quebec’o, ypač 
Montrealio, lietuviams suteiks 
galimybę ją paskleisti savo pro
vincijoje).

Geras išsamesnės informa
cijos apie šias knygas šaltinis 
yra įstaiga “Lietuviškos kny
gos”, J. Basanavičiaus g. 5 LT- 
2600 Vilnius. Taip pat interneto 
svetainėje 
www.booksfromLithuania.lt 
arba ei. paštas info@booksfrom 
Lithuania.lt

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Vilniaus Aušros Vartų Marija Nuotr. L Ross, 2003 m.

Kunigas, autorius, profesorius
Kun. dr. Kęstučio Trimako misija Lietuvoje

EDVARDAS ŠULAITIS

Nors kun. dr. K. Trimakas 
gyvena Čikagos vakariniame 
priemiestyje (Westchester, IL), 
tačiau jis pats kiekvienais me
tais tris mėnesius praleidžia Lie
tuvoje. Jis ten dėsto, renka me
džiagą savo knygoms, jas ten ir 
leidžia. Tačiau ir grįžęs į namus 
nuo Lietuvos neatitrūksta: su 
studentais ir kitais tautiečiais 
bendrauja ei. paštu, faksu bei ki
tomis priemonėmis.

Gruodžio 5 d. jis sugrįžo iš 
Lietuvos ir gruodžio 7 d. jis jau 
atlaikė lietuviškas pamaldas Sv. 
Antano parapijos šventovėje, 
pasakė pamokslą, papasakojo 
įspūdžius sekmadieninėje Cice
ro lietuvių kavutėje parapijos 
pastate.

Parsivežė naują knygą
Šį kartą kun. dr. K. Trima

kas parsivežė ir Kaune išleistą 
savo knygą Jaunimas — apie tė
vą ir motiną. Tai 294 psl, veika
las, išleistas Marijonų talkininkų 
leidyklos Kaune.

Tai antroji knyga serijoje, 
kuri vadinasi Jaunimas — patir
tis ir įžvalgos. Pirmoji - Sąly
čiai su patirtimi buvo išspaus
dinta 2000-siais.

Kun. dr. K. Trimakas savo 
knygoms (ši jau penktoji religi
jos psichologijos tematika) nau
doja jaunuolių pasakojimus bei 
apklausos duomenis. Kiekvieną 
rudenį Lietuvon nuvykęs jis par
siveža šimtines naujų studentų 
mintis duota tema, kurias vėliau 
sugrupuoja, gvildena, apibend
rina.
Kas tas kun. dr. K. Trimakas?

Šis mokslo vyras (gim. 
1930 m. Kaune) iš pašaukimo 
yra kunigas, bet iš profesijos 
psichologas, turintis filosofijos 
magistro, teologijos lianciato ir 
psichologijos daktaro laipsnį (jį 
gavo 1972 m. baigęs Lojolos 
universitetą Čikagoje).

1973-92 jis, kaip klinikinis 
psichologas, dirbo Hines vetera
nų ligoninėje, o 1980-90 m. bu
vo ir profesoriaus asistentas Lo
jolos un-to Psichiatrijos fakulte
te. Kunigu buvo įšventintas 
1960 m. Bostone.

Jis reiškėsi ir žurnalistinia
me darbe: rašė į lietuvišką spau
dą, buvo Laiškai lietuviams ir 
Ateities žurnalų redaktorius. Da
bartiniu metu daugiausia laiko 
praleidžia knygų rašymui.

O kiek jis jų parašė? Pats 
autorius tiksliai negali pasakyti. 
“Jų būta apie dvidešimt”. Taip 
jis teigia. Paklaustas - kiek dar 
žada parašyti — irgi negali pasa
kyti. Tačiau užtikrino, kad dar 
bus nemažai. Džiaugiasi, kad 
sveikata dar nebloga ir tai yra 
svarbus veiksnys dirbant tokį 
darbą.

Tėvynėje nuo 1989
Pirmą kartą po ilgos per

traukos į Tėvynę jis nuvyko 
1989-siais (kartu su lietuvių 
spaudos redaktoriumi kun. dr. 
Juozu Prunskiu). Tada jis va
žiuodavo tik trumpam, o nuo 
1992 metų, kai Vytauto Didžio-

Kun. dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS

jo un-te Kaune buvo įsteigtas 
katalikų teologijos fakultetas, 
kun. dr. Trimakas jame pralei
džia visą rudens semestrą.

Negana to, jis skaitė paskai
tas Tarpdioceziniame katecheti
kos centre, Šiaulių universitete 
ir kitur. Yra dėstęs ir kareiviams 
bei kitoms grupėms.

Dabar kun. dr. K. Trimakas 
jau yra vienintelis lietuvis dva
siškis iš Amerikos, kuris su pa
skaitomis reiškiasi Lietuvoje. 
Anksčiau yra buvę dar du - tai 
pernai miręs Šv. Rašto į lietuvių 
kalbą vertėjas prel. Antanas 
Rubšys ir dabar sergantis psi
chologas, kun. dr. Antanas 
Paškus.

Kun. dr. Trimaką dar vis 
matome ir visuomeninėje veik
loje. Jis plačiai reiškiasi ateiti
ninkų organizacijoje, Sibiro 
kankinės Adelės Dirsytės byloje 
dėl paskelbimo palaimintąja, 
Lietuvos kelio demokratiniame 
judėjime dvasiniam atgimimui 
žadinti veikloje ir kitur.

Beje, jis pranešė, kad Lietu
vos kelio judėjimas specialiu žy
meniu įvertino ir Lietuvos žmo
nėms rekomendavo čikagiečio 
dr. Jono Adomavičiaus parašytą 
knygą Žmogaus tapimo žmogu
mi pamatai (išleistą 2001 m. 
Vilniuje), kuri pasirodė šio auto
riaus, kartu ir AL bendradarbio 
leidinių serijoje Kvieslys svei
katom

Reikia palinkėti gerbiamam 
kun. dr. K. Trimakui kuo ge
riausios sėkmės visuose jo dar
buose. O tų gerų darbų tiek 
daug, bet darbininkų labai maža.

Atsiųsta paminėti
Juozas Jacevičius ir Valerija 

Vilčinskienė, SINTAUTŲ PARA
PIJA. Redaktorius - Jonas Liupke
vičius. Viršelio dailininkė - Jurgita 
Briunienė. Fotografas - Gediminas 
Jokūbaitis. Leidykla - “Ramona” 
(Vytauto g., LT-4520 Marijampo
lė). Tiražas - 1200 egz. Pratarmė - 
prel. A. Maskeliūno. Marijampolė, 
2003 m., 287 psl.

PADARYK MANE GERU
MO ŽENKLU. Prisiminimui apie 
kardinolą Vincentą Sladkevičių. 
Sudarė ir parengė Irena Petraitienė. 
Redaktorė - Violeta Micevičiūtė. 
Dailininkė - Silvija Knezekytė. Iš
leido Kardinolo V. Sladkevičiaus 
memorialinis butas-muziejus (Va
lančiaus g.6, LT-3000 Kaunas). 
Tiražas - 3000 egz. Kaunas, 2003 
m., 264 psl, Pratarmė - arkivysku
po S. Tamkevičiaus.

Naujųjų 2004 metų išvakarė
se Lietuvos valstybinis operos ir 
baleto teatras pateikė žiūrovamas 
ne tradicinę G. Verdi operą Tra
viatą, bet mažiau tragišką, dau
giau džiaugsmingą F. Lehar ope
retę Linksmoji našlė. Daugelio 
nuomone, tai mėgstamiausia visų 
laikų operetė. Po premjeros 1905 
metais ji buvo išversta į 25 pasau
lio kalbas ir pasaulinėse scenose 
skambėjo daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio kartų. Operetę režisa
vo garsi Austrijos režisierė ir cho
reografė Monika Wiesler, kuri 
žiūrovams žadėjo teatro scenoje 
“įžiebti kaitrų šventinį fejerverką: 
gyvenimo džiaugsmu alsuojančias 
melodijas, ugningus šokius, puoš
nius drabužius, žavingas dekora
cijas”. 'Į’rijų veiksmų operetę diri
gavo 2003 metų Valstybinės pre
mijos laureatas maestro Jonas 
Aleksa, kostiumų ir scenovaizdžio 
dailininkas - estų scenografas El
der Renter; libretą į lietuvių kal
bą išvertė poetė Ramutė Sku
čaitė. Pagrindines partijas ruošė 
Regina Silinskaitė, Irena Zelen- 
kauskaitė, Laima Jonutytė, Vy
tautas Juozapaitis, įneša Linabur- 
gytė, Laimonas Pautienius (pasta
rieji du jas atliko Naujųjų metų 
išvakarių premjeroje). Statytojai 
neslėpė, kad spektaklyje netrūks 
įvairių aktualijų, netikėtų scenari
jaus vingių bei baleto trupės pasi
rodymų.

VžJdetėjusiems tradicijų gerbė
jams tuo pačiu metu Verkių rū
muose debiutavo lėlių operos 
teatras “Primadona” su ilgamete 
tradicija buvusia G. Verdi Travia
ta. Lėlės prikėlė nemirtingą 
Violetos ir Alfredo meilės istori
ją, o vokalą parūpino vertingiausi 
šios operos įrašai - Kipro Pet
rausko, Elenos Čiudakovos, Elz
bietos Kardelienės, Virgilijaus 
Noreikos ir kt. balsai. Idėja su
kurti teatrą, kuriame atgytų įvai
rių epochų lietuvių dainininkų 
kūryba, kilo kompozitorei Audro
nei Žigaitytei, kuri ir yra “Prima
donos” meno vadovė. Parengti 
šią premjerą jai padėjo režisierė 
Aurelija Čeredejevaitė, lėles su
kūręs dailininkas Arvydas Nekro
šius ir keturi aktoriai. Šventė po 
lėlių operos teatro premjeros 
išsiliejo iš rūmų Didžiosios salės 
ir į parką, kuriame liepsnojo 
laužai ir fejerverkai, buvo galima 
važinėti žirgais kinkytomis karie
tomis ar rogėmis.

Dailininko Adomo Galdiko 
110-sioms gimimo metinėms pa
minėti Kauno Valstybinis M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus 2003 
m. rudenį buvo surengęs jo sce
nografijos darbų prieškario Vals
tybės teatre parodą. Parodoje pri
statyti V. Krėvės Šarūno sceno
vaizdžiai ir kostiumų eskizai, J. 
Karnavičiaus operos Gražina, ba
leto Jūratė ir Kastytis scenovaiz
džiai tautiniais motyvais, italų 
dramaturgo C. Gozzi veikalo 
Princesė Turandot egzotiška sce
nografija ir dar kitų 13 spektaklių 
scenovaizdžiai bei kostiumų eski
zai. Iš Žemaitijos kilęs A. Galdi
kas (1893-1969) studijavo Petra
pilyje, Štiglico techninio piešimo 
mokykloje, vėliau tobulinosi Ber
lyne; 1922-1940 m. dėstė Kauno 
meno mokykloje, vadovavo grafi
kos studijai, 1940-1944 m. buvo 
Kauno taikomosios ir dekoratyvi
nės dailės instituto profesorius. 
1931 m. surengė asmeninę paro
dą Paryžiuje, 1937 m. Paryžiaus 
Pasaulinėje parodoje buvo apdo
vanotas Didžiuoju prizu ir aukso

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

Don Kichotas, žiūrintis į ant jo rankos nutūpusią peteliškę; statula 
Panevėžyje Nuotr. G. Kurpio

medaliu. 1934 m. surengė asme
ninę parodą Londone, 1939 m. 
dalyvavo Pasaulinėje parodoje 
Niujorke. 1944 m. pasitraukęs iš 
Lietuvos, gyveno Vakarų Vokieti
joje, Paryžiuje, nuo 1952 m. iki 
mirties - Niujorke.

Jono Meko, avangardinio 
kino pradininko, kūrybos 50- 
mečio proga jo j steigto “An
thology Film Archives” patal
pose Lietuvos generalinis kon
sulatas Niujorke surengė pri
ėmimą, kurio metu į teikė Lie
tuvos valstybinį apdovanojimą
- ordino “Už nuopelnus Lietu
vai” Didįjį Kryžių. Sveikinda
mas menininką generalinis kon
sulas Mindaugas Butkus pažy
mėjo, kad Lietuva didžiuojasi J. 
Meku, kuris, daugiau kaip pu
sę šimtmečio tapę s niujorkie
čiu, niekada nepamiršo esąs lie
tuviu. Dėkodamas už apdova
nojimą J. Mekas paminėjo, kad 
jam buvo lemta būti padalin
tam tarp dviejų tautų, dviejų 
kalbų ir kultūrų, dviejų pasau
lių. Savo gyvenimą jis paskyrę s 
avangardinio kino puoselėjimui, 
kaip priešpriešai komercinei 
Holywoodo produkcijai.

Lygiai prieš 50 metų, 1953 
metais, Niujorko Manhattan ra
jone J. Mekas į steigė “Film 
Makers’ Cooperative”, vėliau 
išaugusį į “Anthology Film 
Archives”, kuriame saugomas 
reikšmingiausias JAV avangar
dinio kino rinkinys - unikalių 
John Lennon, jo žmonos Yoko 
Ono, dailininko Salvador Dali, 
kino režisieriaus Woody Alen ir 
kitų eksperimentinio kino pa
vyzdžių. Lietuvoje planuojama 
Trakuose į kurti J. Meko kino 
centrą, kuriam š. m. Kūčių 
dieną švenčiantis 81-mą gimta
dienį menininkas ketina pado
vanoti apie 300 valandų gar
siojo kino archyvo filmų kopijų.

Klaipėdai Japonijos tarp
tautinė sakurų sąjunga, siekian
ti netradicinėmis formomis pri
statyti Japonijos kultūrą ir ska
tinti tautų bendradarbiavimą, 
padovanojo 100 sakurų (japo
niškų rausvažiedžių vyšnaičių). 
Jos ateinantį pavasarį papuoš 
tris uostamiesčio vietas: 10 sa
kurų numatoma pasodinti Da
nės aikštėje prie Arkos pa
minklo, apie 25 Kretingos gat
vėje prie Krikščioniškojo fondo 
aukštosios mokyklos ir apie 65
- laukymėje tarp Žvejų rū mų ir 
Naujosios Apaštalų šventovės.

XIII Tarptautinė knygženk- 
lių (esklibrisų) bienalė 2003 me
tais vyko Vilniaus Šv. Jonų galeri
joje. Tai renginys išaugęs iš 1977 
metais pradėtų Baltijos valstybių 
dailininkų parodų. Bienalėje da
lyvavo 44 dailininkai, iš jų 27 
užsieniečiai iš Italijos, Prancūzi
jos, Argentinos, Japonijos, Čeki
jos, Belgijos ir kt. Jie pateikė 184 
savo darbus, sukurtus 2002-2003 
metais. Darbų stilistika buvo įvai
ri: nuo naiviojo piešinio iki klasi
kinės graviūros, nuo įvairių at
mainų realaus vaizdo iki abstrak
cijų. Vieni autoriai plėtojo kom
piuterinės grafikos galimybes, kiti 
liko ištikimi tradicinėms techni
koms su autoriniais intarpais - rel
jefinėmis žymėmis, siūlais. G. K.

http://www.booksfromLithuania.lt
Lithuania.lt
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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

pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
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%
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%

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......................... 4.50%
4 metų..........................5.25%
5 metų..........................5.25%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines 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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3’/2°/o
IŠ VISO 

+GST
Victor Rudinskas, Broker 

Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

SKUBIAI PARDUODAMAS pomir
tinis palikimas, Howard Park & 
Roncesvalles, atskiras 12 kam
barių, 4 virtuvės. Gera proga in
vestavimui arba šeimai su vai
kais. Prašo $489,000.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI,b.a.

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

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

S Parcels
ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai i Vilnių

Tel: (416)233-4601
$900* $$>oo*
Ooff for 1 parcel Ooff

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

Lietuvos kardinolas Audrys J. Bačkis su skautininkais - Ričardu 
Kalendra (kairėje) ir Mariumi Rusinu, “Rambyno” tuntininku, 2003 m. 
lapkričio 29 d. Maironio mokykloje, kur po pamokų vyksta skautų-čių 
sueigos Nuotr. R. D. Puterių

Vadovai-vės prie Kūčių stalo su vysk P. Baltakiu, OFM, (kairėje) To
ronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų surengtoje šventinėje vakarienėje 
Prisikėlimo parapijos salėje 2003 m. gruodžio 21 d. Ntr. F. Mockaus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Pirmuosius ateivius papildė ki
tos prancūzų ateivių bangos, ku
rios jau kūrėsi naujame žemyne 
ir vadino savo “Acadians”, pa
gal pirmųjų ateivių kilmės pro
vincijos pavadinimą. Prieš 250 
metų akadiečiai buvo pergalingų 
anglų valdymo metu ištremti iš 
savo gyvenviečių, tačiau dauge
lis jų grįžo į savo gyvenamąsias 
apylinkes ir visą laiką stengėsi 
išlaikyti savo kultūrą ir kalbą. 
Šiuo metu yra apie 300,000 aka- 
diečių, gyvenančių Atlanto pa
kraščio provincijose, tačiau dau
giausia, apie 250,000, jųjų gyve
na New Brunswick provincijoje. 
Tautinės akadiečių bendruome
nės pirmininkas Euclide Chias
son džiaugiasi, kad dar šiuo me
tu jie gali naudotis prancūzų 
kalbos mokyklomis nuo vaikų 
darželio iki universiteto. Aka
diečių kultūros išsilaikymui gre
sia asimiliacija ir jaunosios kar
tos migracija į vakarines Kana
dos provincijas.

Gėlo vandens ištekliais 
gausiausias pasaulyje kraštas 
(Kanada) stebi smarkiai nyks
tančius savo šalyje esančius le
dynus ir gėlo vandens išteklius. 
Kanados vakarų “Rocky moun
tains” ledynai per paskutiniuo
sius 150 metų kai kuriose vieto
se jau pasiekė žemiausią 10,000 
metų laikotarpio lygį ir prarado 
nuo ketvirčio iki trijų ketvirčių 
savo ledų masę. Rytinėje Kana
dos dalyje Šv. Lauryno upė per 
paskutinį dešimtmetį nuseko vi
su metru ir kai kuriose vietose 
sudaro kliūčių laivininkystei. 
Kanadiečiai yra vieni iš didžiau
sių gėlo vandens vartotojų, nes 
per metus kiekvienas jo suvarto
ja apie 1500 tonų

Toronto mokslininkai atra
do pagrindinę smegenų nykimo 
priežastį galvos priepuolio pa
kirstiems asmenims. Tyrimai 
parodė, kad priepuolio atveju, 
kai smegenų ląstelės netenka 
deguonies ir pagrindinių mity
bos reikmenių, automatiškai įsi
jungia ląstelių apsaugos elemen
tai ir sukelia pavojingą reakcijos 
grandinę, kuri pagreitina smege
nų ląstelių žlugimą. Šios reakci
jos atskleidimas įgalins moksli
ninkus atrasti tinkamus vaistus 
priepuolio ištiktiems asmenims 
apstabdyti reakcijos plėtimąsi, 
prailginti kritinės būklės laiką ir 
tuo pačiu išgelbėti žmogaus gy
vybę. Apie 16,000 kanadiečių 
kasmet miršta nuo smegenų

priepuolio, o tai yra ketvirta gy
ventojų mirtingumo priežastis.

Naudojantis JAV baudžia
mųjų įstaigų patyrimu, Onta
rio ir Saskatchewan provincijose 
buvo atidaryta baudžiamųjų jau
nuolių stovykla. Joje buvo tvar
komasi panašiai kaip kariuome
nės naujokų stovykloje. Joje 
esantys 16-17 metų jaunuoliai 
griežtoje priežiūroje praleisdavo 
16 valandų per dieną mokyda
miesi amatų, bendrojo išsilavi
nimo, namų ruošos ir kitų gyve
nimiškų pratybų. Po šešerių me
tų bandymo naujasis Ontario 
ministeris pirmininkas Dalton 
McGuinty pamatė, kad šią sto
vyklą išlaikyti per daug kainuo
ja. Jo nuomonė, tą patį galima 
pasiekti naudojant senesniais 
metodais tvarkomas institucijas. 
Šios naujos sistemos palaikymo 
šalininkai teigia, kad pagal su
rinktą statistiką, stovyklą perė
jusių jaunuolių tik 33% pakarto
tinai nusikalsta, tuo tarpu net 
50% senųjų iristitucijų auklėti
nių grįžta prie nusikaltimų. To
ronto policijos vadas Julian 
Fontino yra labai susirūpinęs 
daugėjančiais nusikaltimais jau
nimo tarpe. Ne tiek tais, kurie 
pirmą kartą įvykdo sunkų nusi
kaltimą, kiek tais, kurie naudoja 
ginklą kaip pasipelnymo įrankį 
ir veikia organizuotai. Jis norė
tų, kad būtų pertvarkyta krimi
nalinė teisė ir ginklų kontrolė.

Pasiutkarvių liga vėl pasi
rodė Šiaurės Amerikoje. 2003 
metų pavasarį dėl vienintelės šia 
liga susirgusios karvės Kanados 
galvijų ūkis nukentėjo beveik 
dviem bilijonais dolerių. Gruo
džio mėnesio pabaigoje pasiut- 
karvės liga susirgo karvė JAV 
Washington valstijoje. Tuoj pat 
buvo spėjama, kad ši karvė bu
vo importuota iš Kanados, bet 
kilo abejonių dėl karvės am
žiaus ir galimybės, kad ji tikrai 
ten pateko iš Kanados. Albertos 
provincijos premjeras Ralph 
Klein nenori leistis į ginčus, ku
rioje sienos pusėje ta pasiutkar- 
vės liga serganti karvė yra, nes 
čia nėra Kanados ar JAV galvijų 
ūkio nelaimė, bet visos Siaurės 
Amerikos nelaimė. Ministeris 
pirmininkas Paul Martin šiuo 
metu ilsisi Karibų salyne ir dar 
nėra pasisakęs, ką jis žada dary
ti. Vienas iš jo rinkiminių paža
dų buvo — artimiau bendrauti su 
JAV vyriausybe, tačiau iki šiol 
to bendravimo pradžios dar ne
matyti.

Skautų veikla
• Tradicinės Kūčios įvyko 

2003 m. gruodžio 21 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Dalyvavo visa To
ronto skautiškoji šeima, daug tėve
lių ir svečių, tarp kurių ir vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Susėdus 
prie vakarienei paruoštų stalų, visus 
pasveikino ir programą vedė vyr. 
skautės Vaida Kuraitė, Viktorija 
Valaitytė ir Vilija Pečiulytė. Pro
gramą pradėjo liepsnelės ir giliukai. 
Po jų pasirodė paukštytės, vilkiu
kai, skautės, skautai, vyr. skaučių 
kandidatės, sk. vyčių kandidatai, 
vyr. skautės, sk. vyčiai, jūros skau- 
tai-tės. Visi pasirodymai buvo įdo
mūs. Jiems pasibaigus, Hamiltono 
A V parap. klebonas ps. Juozapas 
Žukauskas, OFM, palaimino val
gius ir valgytojus. Visi dalinosi 
plotkelėmis, linkėdami vieni ki
tiems ko geriausio. Po to kibta į 
skanius tradicinius valgius. Pasiso
tinus buvo platinami loterijos bilie
tai. Parduota už 176 dolerius, kurie 
bus sunčiami Lietuvos skautams 
kaip gerasis Kalėdų darbelis. Tunti- 
ninkai s. M. Rusinas ir ps. R. Balta- 
duonytė-Lemon padėkojo vysk. P. 
Baltakiui, OFM, už dalyvavimą 
tėvų k-to pirm. D. Karosui už auką 
tėveliams už suneštą maistą Biru
tės vyr. skaučių d-vei ir drauginin- 
kei s. D. Steponaitienei už gražų 
stalų sutvarkymą B. Stanulienei už 
silkių paruošimą skautams vy
čiams ir jų kandidatams už stalų 
sustatymą klebonui kun. s. Aug. 
Simanavičiui, OFM, už salę. Kalė
dų senelis (V. Narušis) atkeliavo su 
gausiomis dovanomis, sveikino vi
sus ir jas dalino pradėdamas nuo 
mažiausių. Kūčių vakarienė baigta 
sugietojus Ateina naktis. F.M.

• Pranešimu iš Lietuvos, prezi
dentas Rolandas Paksas 2003 m. 
gruodžio 20 d. priėmė vajaus “Bet
liejaus taikos ugnis” dalyvius-skau- 
tus, įteikusius prezidentui simbolinį 
žibintą kuriame dega Betliejaus 
taikos liepsnelė. Tai jau penkti me
tai, kai Lietuvos skautija dalyvauja 
Betliejaus taikos liepsnelės platini
me Europoje. Skautai prezidentui 
palinkėjo ramybės, taikos ir Kalėdų 
džiaugsmo. Prezidentas dėkodamas 
linkėjo “laimingų ir prasmingų atei
nančių Naujųjų metų”. Inf.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

a Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Dauguma provincijų pasi
žymi savita gyvūnija. Ontario 
turi juoduosius lokius, Britų Ko
lumbija - pilkuosius, Šiaurės 
vakarų teritorija - baltuosius, 
Kvebekas ir rytinės provincijos
- briedžius ir stirnas, Alberta - 
barškuoles, tačiau Saskatchewan 
provincijoje atsirado naujenybė
- tai šernai, kurių šeimos sudaro 
iki 30 galvų. Šernai kilme yra 
Europos ir Afrikos gyvūnai, Ka
nadoje pradėti auginti kontro
liuojamuose ūkiuose maistui. 
Pareikalavimui sumažėjus, su
mažėjo ir jų priežiūra. Į laisvą 
gamtą patekę šernai, palankiose 
sąlygose labai greitai paplito. 
Pagal Kanados įstatymus, j ie yra 
laikomi kaip naminiai gyvuliai, 
ir jų medžioti be savininko leidi
mo draudžiama.

McGill universiteto tyrinę- 1 
tojai rado būdą pagerinti oro 
kokybei didesniuose pastatuose. 
Įjungiant į vėdinimo sistemą ult
ravioletinius (UV) spindulius 
sunaikinama didelė dalis bakte
rijų, pelėsių ir mikroorganizmų, 
kurie kenkia žmonių kvėpavimo 
sistemai. UV spindulius naudo
jantis peršvietimo įrengimo pri
taikymas prie veikiančios vėdi
nimo sistemos, nereikalauja di
delių išlaidų, o jos išlaikymas ir 
priežiūra gali kainuoti tik apie 
14 dol. per metus. Nustatyta, 
kad peršviečiant vėdinimo siste
mą UV spinduliais galima su
mažinti žmonių kvėpavimo takų 
negalavimus iki 40%. A.V.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
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......................... 4.55%
4 metų......................... 5.25%
5 metų......................... 5.40%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
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 TINKLALAPĮ: www.parama.ca

1111111111111111111111
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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

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

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip nuolatinis šal
tinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės išlaikymą bei studijuo
jantį jaunimą Kanadoje ir teikti finansinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. Ir

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

A1 ’ AfrnrrTC queen syrena travelA OJ Q V r )r IS 133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont.1V11>1 7ULIO M6R 2L2 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 t.t. - 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.

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus prašau atsiimti, j tolimes
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 Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


^ikitianit tiodiuj
JONĄ ir BRONĘ GREIČIŪNUS

501 vedybinio gyvenimo 
sukakties proga.

Linkime geros sveikatos ir daug laimės. 
Su Dievo palaima ilgiausių metų!

vaikai-
Živilė, Ramunė, Aida, Vytautas, 

Aušra, Gintaras ir Paulius su šeimomis

Amerikos dienraštis 
apie Lietuvą

Milijoninio tiražo dienraščio “Los Angeles Times” 
straipsnis apie Lietuvos prezidentą Niagaros kroklys žiūrint iš Amerikos Nuotr. V. P. Maco
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

juozas (Joseph) NORKUS

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

RDŽUKK West Realty Inc.

Nemokamas namų įvertinimas

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

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Apie Lietuvą rašo dienraš
čiai - New York Times, Chicago 
Tribune, Los Angeles Times ir 
kiti mažesnio tiražo dienraščiai 
įvairiuose Amerikos miestuose.

Štai prieš akis milijoninio ti
ražo dienraštis Los Angeles Ti
mes 2003 m. gruodžio 2 d. laida, 
kurioje yra straipsnis su prez. R. 
Pakso nuotrauka. Straipsnio pa
vadinimas: “Lietuvos seimo 
speciali komisija, tirianti Prezi
dento skandalą, rado jo ryšius su 
mafija”.

Toliau rašo: Parlamentinė 
komisija rado prezidento veiks
mus, gresiančius valstybės sau
gumui. Dėl šių ryšių jam gresia 
priverstinis atsistatydinimas.

Tyrimo komsija rado prez. 
R. Pakso ryšius su Rusijos mafi
ja, kuri gresia Lietuvos saugu
mui. R. Pakso kaltė, kad jis su 
savo patarėjais ir pareigūnais 
tuos ryšius su mafija ir toliau tę
sia. Vakarų Europos spaudos ži
niomis, šie Lietuvoje prezidenti
niai negatyvūs įvykiai, gali pa
kenkti Lietuvos įstojimui į Eu
ropos sąjungą.

Praeitą savaitgalį į Lietuvos 
sostinės Vilniaus gatves išsiliejo 
daugiau kaip 5000 gyventojų 
minia, reikalaudami R. Pakso 
atsistatydinimo. Pasaulyje įta
kingos satelitinės CNN ir Inter
national News televizijos stotys 
demonstracijas parodė. Parla
mentinės komisijos pirm. Aloy
zas Sakalas pareiškė, kad komi
sija priėjo išvadą, kad preziden
tiniai nelegalūs veiksmai gresia 
tautiniam saugumui, nes organi
zuotas nusikaltimų tinklas turi 
įtakos į prezidento ir jo padėjėjų 
veiklą.

Seimo pirm. A. Paulausko ir 
ministerių tarybos pirm. A. Bra
zausko pareiškimai skamba ši
taip: “Jeigu aš būčiau preziden-

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy
venimo — tai padaro tik ignoranci- 
ja. — CHARLES LILLARD

tu, atsistatydinčiau”. Tačiau R. 
Paksas pareiškė, kad jis neturi 
jokios intencijos atsistatydinti. 
Keletas Lietuvos politinių parti
jų pareiškė norą, oficialiai pra
dėti per Lietuvos seimą R. Pak
so atsistatydinimą. Įstatymas rei
kalauja, kad iš 137 seimo narių 
36 pasirašytų pareiškimą dėl R. 
Pakso atsistatydinimo.

R. Pakso skandalas prasidė
jo spalio 30 d., kai Valstybės 
saugumo departamentas pranešė 
apie pinigų plovimą ir perveži
mą draudžiamų ginklų. Visų šių 
machinacijų vadovas buvo R. 
Pakro rinkimų rėmėjas Rusijos 
verslininkas Yuri Borisov, kuris 
buvo įveltas į nelegalų ginklų 
gabenimą į Sudaną. Vėliau buvo 
išspausdintas Tyrimų komisijos 
rašytas slaptas pokalbis Boriso
vo su Paksu, kuriam Paksas pa
sižadėjo jį priimti savo patarėju.

Duotame pokalbyje Lietu
vos laikraščiams Borisovas pa
reiškė: “Žinoma, mes turėjome 
susitarimą su Lietuvos preziden
tu, ką jūs manote? Aš jam da
viau pinigus. Tai nereiškia labas 
ir sudiev”.

Borisovas turėjo didelės 
įtakos Lietuvos prezidentūroje, 
kur kartu su Paksu, Borisovu 
buvo ir kitas rusas Ansor 
Aleksentyev Kikalishvili, kurie 
visi turėjo ryšius su tarptautinė
mis kriminalinėmis grupėmis.

Š.m. (2003) gruodžio 8 d. 
Lietuvos prezidento R. Pakso 
vizitas į Vašingtoną susitikti su 
Amerikos prezidentu G. W. Bu- 
shu neįvyks.

Lietuvos ambasadorius Ame
rikoje Vygaudas LJžsackas pra
nešė, kad dėl susidėjusių aplin
kybių Lietuvoje, Lietuvos prezi
dentūra atšaukė Lietuvos prezi
dento R. Pakso vizitą į Vašing
toną ir Čikagą. Anksčiau numa
tyto R. Pakso vizito į Vašingoną 
metu jis pareiškė norą susitikti 
Čikagoje su Amerikos lietuvių 
organizacijų pirmininkais. Ta
čiau Čikagos organizacijų vado
vybė atsisakė pasimatymo su 
Lietuvos prezidentu R. Paksu.

GYDYTOJO UŽRAŠAI
Klinikinė praktika Zarasuose iv
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Žmogaus organizme reikš
mingą paskirtį turi raudonieji 
kraujo kūneliai - eritrocitai. Šia
me rašinyje kaip tik ir noriu pa
pasakoti apie vieno, vienintelio 
eritrocito reikšmę.

Ligoninės vidaus ligų sky
riuje patraukė dėmesį simpatin
gas paauglys, kuris nepaisė gy
dytojo reikalavimų gulėti lovo
je, valgyti ne visai skanias ir ne
simpatiškas pieniškas sriubas, 
kiaušinius, sviestą, retkarčiais 
viščiuko kulšelę. Aš labai sten
giausi jį perkalbėti - ir švelniai, 
ir griežtai, tačiau rezultatas buvo 
ne koks. Dar daugiau. Po pietų, 
kada ligoninėje likdavo tik bu
dintis gydytojas, paauglys iš
sprūsdavo net į ligoninės kiemą 
ir merkdavo akį praeinančioms 
gatve gimnazistėms, apmėtyda
vo jas erškėtrožių žiedais ir pan.

Jam iš tikrųjų reikia būti vL 
daus ligų skyriuje? Norėdamas 
išsiaiškinti, kreipiausi į vyriau
siąjį gydytoją, kuris kiekvieną

rytą pasikalbėdavo su visais vi
daus ligų skyriuje esančiais pa
cientais.

Su vyriausiuoju gydytoju, 
Rusijos žydu, atvykusiu prieš 
keliolika metų į Zarasus iš Le
ningrado, jautėme tarpusavio 
simpatiją. Todėl gerokai nuste
bau, kai jis atsakė lakoniškai, 
patardamas visų pirma susipa
žinti su šio paciento ligos istori
ja. Tai buvo teisybė, nes kitaip 
pradėti pasakojimą apie pacientą 
arba nagrinėti jo būseną, nelo
giška.

Gydytojų kambaryje susira
dau norimą ligos istoriją, kuri 
buvo gana stora, su daugybe įra
šų, analizių, sunkiai įskaitoma 
rašysena. Iš tų dokumentų suži
nojau, kad, baigiantis pavasa
riui, berniokas žvejojęs iš val
ties, o diena buvusi saulėta ir 
karšta. Todėl jam buvo pato
giausia sėdėti pamerkus iš val
ties kojas iki kelių vandenyje. 
Nors pavasaris baigėsi, vanduo 
buvo dar šaltokas. Tačiau jaunas 
žvejys jautėsi puikiai, tuo la-

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai aiškinasi su moky
toju kun. Petru Šarka, OFM Nuotr. N. Benotienės

biau, kad meškere gaudomos 
žuvys gerai kibo. Po gero pus
dienio vaikinas iš ežero grįžo su 
žuvimis namo. Mama paruošė 
puikius pietus.

Naktį mūsų žvejys prabudo. 
Krėtė šaltis. Jautė galvos skaus
mą. Ieškodamas tada populia
raus vaisto nuo galvos skausmo 
- citramono - veidrodyje pama
tė, kad jo veidas gerokai pabrin
kęs, ypač ties akimis. Šlapintis 
kažkodėl buvo sunku, o šlapimo 
spalva atrodė neįprastai, lyg ne
švari, rausva.

Vaikinas vėl atsigulė į lovą. 
Tačiau galvos skausmas, šalčio 
krėtimas nemažėjo. Kitą dieną 
iškviestas ambulatorijos gydyto
jas nukreipė staiga susirgusį pa
cientą į ligoninės vidaus ligų 
skyrių. Tačiau ir po dienos kitos 
galvos skausmas nenurimo. Vai
kinui, kaip minėjau, buvo pa
skirtas gulimas režimas ir dieti
nis maitinimas. Pirmomis dieno
mis ligonis gavo tik 150-200 g 
cukraus, jokio valgio, jokio gė
rimo.

Gydantis gydytojas nustatė 
žymiai padidėjusį arterinį krau
jospūdį, veido ir kojų patinimą, 
vidutinio laipsnio dusulį, viduti
nį kraujotakos (širdies veiklos) 
nepakankamumą. Gydė atitinka
mais vaistais.

Pradėjus . mažėti patini
mams, padidėjus šlapimo išsi
skyrimui, paciento dieta buvo 
išplėsta: duodavo daugiau dar
žovių, bulvių, kiaušinių, pieno 
gaminių. Vėliau buvo leidžiama 
jam valgyti ir liesą vištieną. Per 
visą buvimo laiką ligoninėje pa
cientas druskos negavo.

Kliūtis grįžti namo buvo pa
stoviai šlapime randamas vienas 
kitas eritrocitas. Dėl to buvo at
liekamas net zondavimas - šla
pimas buvo paimtas iš inskto

ŽEMIAUSIA KAINA
BET KUR!

Skambutis į. Aictuaą - tik 26 centai!

Lietuva - 26 centai 
Kanada ir JAV - 4.9 centai 

Maskva - 7 centai

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

Con I ■ rintei
~- talk freely to tne world

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

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 
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SKAITYTOJAI PASISAKO
DRABUŽIŲ SIUNTOS

Gerbiamieji užsienio lietuviai, 
norėdami padėti Lietuvoje tėvynai
niams, pirmiausia pasiųskite laišką, 
paklauskite, kokių drabužių reikia, 
kokios avalynės bei kokios išmie- 
ros ar dydžio. Tada nebus pykčio ir 
nesusipratimų ir abi pusės bus pa
tenkintos. Dar kartą kartoju - pir
miausia pasiųskite laišką su užklau
simu. Seni drabužiai nepageidau
jami.

Tėviškės žiburių skaitytoja

POEZIJA TĖVYNĖJE
Džiaugiuosiu, kad mano eilė

raščius skaito lietuviai. Tikiu, kad 
mano posmai palengvina Tėvynės 
ilgesį, teikia ryžto, ugdo sparnus, 
nors mintimis aplankyti tėvų žemę. 
Tuo įsitikinau per Pasaulio lietuvių 
dainų šventę Vilniuje.

Dažnai ruošiu savo Paežeriuo-

VEPRIŲ ŠVENTOVĖ
Šia proga norime pasveikinti 

su šventėmis per Jūsų leidžiamą 
laikraštį skaitytoją Toronte - pensi
ninkę ponią Marytę Rutkevičienę, 
kuri po akademiko Zigmo Zinkevi
čiaus iš Vilniaus kreipimosi atsiun
tė auką - 625 Kanados dolerius 
Veprių bažnyčios bokšto varpinės 
atstatymo projektui vykdyti. Linki
me Jai ilgiausių gyvenimo metų.

Gal dar atsirastų buvusių uk
mergiškių arba geros valios žmo
nių, kurie prisidėtų nors maža auka 
prie Veprių šventovės atnaujinimo 
ir būtų įamžinti bažnyčios istorijoje 
ir mūsų širdyse.
Direktorius Romas-Petras Šaulys,

“SOS-VEPRIUOSE”, 
Šventosios g. 9, Vepriai 

LT-4133 Ukmergės r., Lithuania

DĖL TAUTOS MAŽĖJIMO

Atkeliavo “Pasaulio lietuvis”
Tęsiama prieš 40 metų pradėta tradicija

EDVARDAS ŠULAITIS

Keturis dešimtmečius Pa
saulio lietuvio leidinys bendruo
menės minčiai ir gyvenimui bu
vo leidžiamas JAV. Jis buvo 
ruošiamas Lemonte, kur yra įsi
kūrusi ir jo leidėjo Pasaulio lie
tuvių bendruomenės raštinė.

Praėjusią vasarą per PLB 
seimą Vilniuje buvo išrinkta 
nauja vadovybė, o šio žurnalo re
dakcijos nariai, pavargę nuo ne
lengvo ir nedėkingo darbo, nutarė 
išeiti poilsin.

PLB seime išrinktai valdy
bai prisiėjo ieškoti naujo redak
toriaus ir leidybos bazės. Ka
dangi dabartinis PLB valdybos 
pirmininkas Gabrielius Žemkal
nis reziduoja Lietuvoje, tai buvo 
apsistota ties “Aušros” leidykla 
lietuviškoje Lenkijos saloje - 
Punske, o redaguoti buvo pa
kviesta Varšuvoje gyvenanti Ži
vilė Makauskienė, kurios vyras 
Bronius jau ir anksčiau yra bu
vęs PLB valdyboje.

Ir štai iš Lenkijos atkeliavo 
pirmasis Pasaulio lietuvio žur
nalas, spausdintas Punske, pa
ženklintas 2003 m. lapkričio 
mėn. data (nr. 9).

Žurnalas daro gerą įspūdį: 
viršeliai blizgantys, spalvoti, ir 
kitų puslapių (o jų yra 52) po
pierius bei spauda be priekaišto. 
Tik formatas kiek didesnis negu 
šiol buvo, panašus į Punske lei
džiamo Suvalkiečio. Beje, ten

pat yra spausdintas ir pagrindi
nis Lenkijos lietuvių leidinys - 
Aušra mažo formato. Tie, kurie 
norės įrišti Pasaulio lietuvio kom
plektus - dabar turės sunkumų.

Šio naujojo numerio pra
džioje randame PLB valdybos 
pirm. G. Žemkalnio žodį Iš nau
jų namų. Čia jis rašo, kad jo va
dovaujama valdyba, nutarusi ir 
toliau leisti šį žurnalą nuspren
dė, kad jo leidybai ir redagavi
mui yra priimtiniausias Punskas. 
“Leidyba bendruomenėje, kuri 
yra etninės Lietuvos teritorijoje, 
o kartu ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenėje, simbolizuoja tėvynės 
ir užsienio lietuvių ryšį”, taip 
teigia pirmininkas.

Per metus bus leidžiama 10 
numerių ir pagal numatytas pa
jamas leidėjams trūks 12,000 
JAV dolerių. Pirmininkas prašo 
paramos iš tų kraštų, kur lietu
vių bendruomenės yra didesnės, 
kad būtų galima žurnalą siunti
nėti neturtingoms bendruome
nėms, Lietuvos bibliotekoms, ne
įstengiantiems leidinį prenume
ruoti Sibire ir kitose vietovėse.

Beje, visiems skaitytojams 
PL dabar siuntinėjamas oro paš
tu, o tai sudaro dar daugiau iš
laidų. Iš Lenkijos į Čikagą žur
nalas atkeliavo per savaitę, tuo 
tarpu kada jis buvo spausdina
mas ir siuntinėjamas Čikagos 
pašonėje, kai kuriuos jos prie
miesčius pasiekdavo tik po 2-3 
savaičių.

geldelės, bet eritrocitas buvo 
randamas paėmus šlapimą ir to
kiu būdu.

Kadangi inkstų uždegimo 
eiga buvo gera, o taikytas gydy
mas paveikus, laukėme beveik 
visiško pasveikimo. Tačiau, kol 
šlapime bus bent vienas kitas 
eritrocitas, skubėti išrašyti pa
cientą iš ligoninės nėra ko. Tuo 
labiau, kad paciento gyvenimo 
sąlygos sunkios.

se literatų vakarus. Jų mūsų “Sekly
čios” klube yra per 20, rajone apie 
50, Lietuvos kaimo rašytojų sąjun
goje 250, Nepriklausomų rašytojų 
s-je 160 žmonių. Mes stengiamės 
puoselėti, išsaugoti lietuvišką žodį, 
mintį. Sąjungose išleidžiamos anto
logijos, almanachai, atskirų poetų 
knygelės. Aš suspėju dalyvauti vi
suose renginiuose, klubuose ir są
jungose. Bendraujame su apskrities 
literatais.

V. Vosylienė, Paežeriai

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės. Iš. k.: Sereikienė, Vosylienė. 
Kurtinaitienė

Žurnalo apimtis ir skyriai 
yra maždaug tie patys, kaip ir 
anksčiau. Tačiau jo turinys pri
klausys ir nuo bendradarbių tal
kos, be kurios bus sunku leidinį 
tobulinti. Apie tai laiške mums 
rašė pati redaktorė, kviesdama 
jame aktyviai bendradarbiauti Š. 
Amerikos lietuvių, nes čia yra 
didžiausia bendruomeninė veik
la ir daugiausia skaitytojų.

PL redakcinę kolegiją suda

ro - Romas Vaštokas, Jaras Al
kis, Gabrielius Žemkalnis, Bro
nius Makauskas. Tekstų rinkėja
- Aldutė Jonušonytė, korektorė
- Danutė Komičiūtė, maketuo
tojas - Sigitas Birgelis.

Žurnalą Š. Amerikoje užsi- 
sprenumeruoti (jo metinė kaina 
25 dol.) galima rašant: Juozas 
Lukas (Pasaulio lietuvis), 622 
Tremont Court NW, Grand Ra
pids, MI 49504, USA.

Viktoras Alekna straipsnyje 
Lietuvių tautos ateitis, TŽ, 2003 m. 
45 nr. rašo, kad Lietuvos politikai 
susirūpinę dėl gimimų mažėjimo. 
Konservatorių pirmininkas A. Ku
bilius paskelbęs šūkį: “Du vaikai 
šeimoje”. K. Prunskienė: “Dviejų 
vaikų neužtenka, tris vaikai šeimo
je”. Anglai tvirtina, kad reikia ketu
rių vaikų šeimoje norint išlaikyti tą 
patį gyventojų skaičių.

. Lygiai tą patį rado Kanados 
demografai iš kelių valstybių statis
tikos: reikia keturių vaikų vidutiniš
kai šeimoje, kad tauta nemažėtų. 
Trijų vaikų šeimoje neužtenka. 
Tauta mažės, bet ne taip sparčiai, 
kaip du vaikai šeimoje.

Yra keletas priežasčių, kodėl 
reikia keturių vaikų. Ne visi vaikai 
užaugs. Kai kurie miršta dėl ligų ar 
nelaimingų atsitikimų. Taip pat už
augę miršta dėl ligų ar žūsta auto
mobilių nelaimėse. Kiti nesukuria 
šeimų ar vedę neturi vaikų. Dar kiti 
emigruoja ar nusižudo. Dar yra ke
letas mažesnių priežasčių.

Toliau V. Alekna rašo, kad lie
tuviai ištvėrę baudžiavą ir rusų caro 
valdymą iki 1915 metų. Tada - vo
kiečių okupaciją. Ištvers ir dabar. 
Tai tiesa, bet tada lietuviai bau
džiauninkai ar laisvi ūkininkai turė
davo šeimoje vidutiniškai po 10 
vaikų. Visai kas kita būtų buvę, jei
gu būtų turėję po vieną, ar du 
vaikus.

Kas atsitiko su bajorais, kai 
pradėjo turėti po 2 vaikus - jie pra
dėjo nykti. Mano apylinkėje, Ro
kiškio apskr. buvo užkuriai atvykę 
iš Lenkijos. Dėl gimimų mažėjimo 
turi bėdų beveik visos Vak. Euro
pos tautos. Jos įsileidžia imigrantus 
ir juos asimiliuoja. Nuo 2 vaikų iki 
keturių vaikų gana toli, tai mažėji
mas gali tęstis ilgą laiką.

R. Bulovas, Hagersville, Ont.

580.com
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Anapilio žinios
- Kalėdų švenčių proga mus 

sveikino: vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, vysk. Jonas Kauneckas, 
vysk. Juozas Preikšas, vysk. Juozas 
Matulaitis, vysk. Rimantas Norvilą, 
vysk. Juozas Žemaitis, MIC, vysk. 
Jonas Boruta, vysk. Antanas Vai
čius ir vysk. Eugenijus Bartulis.

- Iš Sudbury miesto gruodžio
17, trečiadienį, Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Petras 
Venskus, 88 m. amžiaus.

- Gruodžio 22, pirmadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dota a.a. Nadija Zakarienė, 79 m. 
amžiaus.

- Laidotuvių Mišios už a.a. 
Juozą Bakį buvo gruodžio 27, šeš
tadienį, Lietuvos kankinių šven
tovėje.

- Lietuvos kankinių šventovėje 
Kūčių naktį prieš Bernelių Mišias ir 
jų metu giedojo Deimantės Grigu- 
tienės vadovaujami “Gintarėliai” ir 
Jono Govėdo vadovaujamas šven
tovės choras. Kalėdinėse 9.30 v.r. 
Mišiose giedojo Lilijos Turūtaitės 
vadovaujami “Angeliukai”, o 11 
v.r. Mišiose - sol. Rimas Paulionis 
su Jono Govėdo vargonų palyda.

- Gruodžio 27, šeštadienį, Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje pa
krikštytas Ermino ir Ritos (Par- 
gauskaitės) Paulauskų sūnus Jonas.

- Lietuvos kankinių šventovėje 
Naujųjų metų dienos pamaldose 
giedojo Deimantės Grigutienės 
vadovaujami “Gintarėliai”.

- Praeitais 2003 metais Lietu
vos kankinių šventovėje pakrikštyti 
8 kūdikiai, Pirmąją Komuniją pri
ėmė 7 vaikučiai, Sutvirtinimo sak
ramentą priėmė 6 jaunuoliai, San
tuokos sakramentą priėmė 3 poros, 
o iš šventovės palaidota 20 parapi
jiečių ir 9 neparapij iečiai.

- Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje praeitais 2003 metais pa
krikštytas 1 kūdikis, Pirmąją Ko
muniją priėmė 1 mergaitė, o iš 
šventovės palaidoti 2 parapijiečiai.

- Anapilio knygyne gautas nr. 
35 žurnalo Laisvės kovų archyvas. 
Taipgi galima įsigyti dr. Č. Jonio 
meniškai paruoštą mūsų parapijos 
deimantinės sukakties iškilmių 
vaizdajuostę.

- Mišios sausio 11, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą Batū
rą ir Domicėlę, Stasį Asevičius; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.pm. už a.a. 
Stepą Ignatavičių; Delhi Sv. Kazi
miero šventovėje sausio 10, šešta
dienį, 3 v.p.p. už Norkų ir Kra
sauskų šeimas.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 11.15 

v. ryto. Sekmadieniais, sausio 11 ir
18, pamaldas ves tarybos narys 
Paulius Kravecas.

- Sekmadienį, vasario 1, pa
maldos įvyks 9.30 v. ryto, nes 
anglų parapija tą sekmadienį šaukia 
savo metinį visuotinį susirinkimą. 
Vasario 8 d. pamaldos vėl bus 
laikomos 11.15 v. ryto. Lietuvių 
parapijos metinis visuotinis susirin
kimas įvyks vasario 15 d. po pa
maldų Lietuvių Namų patalpose.

- Šeštadienį, sausio 3, mūsų 
šventovėje buvo pakrikštyti Birutė 
ir Gvidas Karveliai. Sekmadienį, 
sausio 4, pamaldų metu buvo pa
krikštyti: Nikas Karvelis, Joris Ma
nius Meiklejohn ir Aistis Darijus 
Meiklejohn.

- Iš anksto pranešame, kad 
š.m. ekumeninės pamaldos įvyks 
trečiadienį kovo 17, 7 v.v. Prisikė
limo parapijos šventovėje ir sekma
dienį kovo 21, 11.15 v., ryto Išga
nytojo parapijos šventovėje.

Anapilio sodybai $500 aukojo 
Anapilio moterų būrelis.

Lietuvos alkaniesiems $150 
aukojo E. Stunguris.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo D. Radzevičienė.

Keltuvo vajui $100 aukojo F. 
Mockus (a.a. Vidos Mockuvienės 
atminimui).
NUOMOJAMAS namas (town 
house) Dundas-High Park rajo
ne. 3 miegamieji, kiemas, gara
žas. Nuoma $1350 mėn. Skam
binti tel. 416 207-0637.

Toronto Maironio mokyklos mokiniai klasėje pasiruošę pamokai

Prisikėlimo parapijos žinios
- Prisikėlimo parapijos vado

vybė ir pranciškonai sveikina visus 
parapijiečius, parapijos geradarius 
ir visus lietuvius su Naujais metais 
ir linki visiems Dievo palaimos ir 
sėkmės.

- Kūčių vakarą prieš Bernelių 
Mišias kalėdinės muzikos koncertą 
atliko jungtinis parapijos, “Volun
gės” ir “Retkartinis” choras su 
solistais Anita Pakalniškyte-Puo- 
džiūniene, Arūnu Radtke, Skaidra 
Puodžiūnaite ir Indre Viskontaite. 
Prie prakartėlės jaunimo choras 
giedojo kalėdines giesmes ir pa
vaizdavo gimusį Kristų.

- Diakonas Petras Šarka, OFM, 
gruodžio 20 d. vysk. Pauliaus Bal
takio, OFM, buvo įšventintas į ku
nigus. Šventimų pokylis vyko para
pijos salėj. Sekančią dieną naujas 
kunigas parapijos šventovėj aukojo 
pirmąsias Mišias (primicijas).

- Klebonas Augustinas Sima
navičius, OFM, ir kun. Petras Šar
ka, OFM, yra išvykę į Lietuvą 
dalyvauti Lietuvos pranciškonų Šv. 
Kazimiero provincijos trimetiniame 
suvažiavime, kur bus renkama pro
vincijos vadovybė: provincijolas, 
viceprovincijolas ir keturi patarėjai. 
Po mėnesio nauja vadovybė susi
rinks posėdžiams, kuriuose bus da
romi kunigų paskirstymai įvairiom 
pareigom.

- Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos parapijos skyriaus 
susirinkimas įvyks sausio 25 d., po 
12 v.d. Mišių parapijos kavinėje. 
Programoje - kun. Petro Šarkos, 
OFM, žodis, einamieji reikalai ir 
loterija.

- Pakrikštytas Aleksas Petras, 
Dainos (Gurklytės) ir Sauliaus M. 
Valadkų sūnus.

- Gruodžio 24 d. palaidota a.a. 
Marija Levišauskienė, 93 m. Paliko 
sūnų Vytautą ir dukrą Birutę Alks- 
nienę su šeimomis. Lietuvoje mirė: 
a.a. Bronius Butėnas, torontiečio 
Petro Butėno brolis ir a.a. Eugenija 
Ragažinskienė, Algio ir kun. Au
gustino Simanavičių sesuo.

— Žodis tarp mūsų — sausio ir 
vasario mėnesių knygutės yra padė
tos šventovės prieangyje. Kaina $5.

- Jei kas norėtų papildyti 2003 
metų aukas parapijai, vienuolynui 
ar kitiems labdaros tikslams, mo
kesčių įstatymams leidžiant, gali tai 
padaryti iki sausio mėnesio pa
baigos.

- Mišios sekmadienį sausio 
11:8 v.r. už a.a. dr. Silvestrą Čepą; 
9.15 v.r. už a.a. Eleną Kudabienę; 
10.30 v.r. už a.a. Juozą Kaulių, už 
žuvusius prie Vilniaus televizijos 
bokšto lietuvius; 12 v.d. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Linkime visiems sėkmingų ir 

darbingų Naujų metų! Muziejus-ar- 
chyvas dabar pradeda penkioliktuo
sius veiklos metus. Liekame dėkin
gi visiems rėmėjams, nes jų dėka 
sugebėjom išvystyti vienintelę ins
tituciją, kurioje įamžinama Kana
dos lietuvių veikla.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $5,000 - Genovaitė 
Kuzmienė; $3,000 - Hamiltono 
kredito kooperatyvas “Talka”; $500 
- Toronto lietuvių pensininkų 
klubas; $100 - Emilija Karosienė, 
Uršulė Paliulis; $50 - Silvija ir 
Vincas Piečaičiai, Kazimieras ir 
Gema Balytos, Jurgis Kuliešius 
(“Printing Net”); $25 - Bernice 
Vycinienė.

Vita Lapaitienė savo myli
mos dukrelės pagerbimui Vil
niaus universitete įsteigė Socia
linio darbo magistrės Dainos 
Lapaitis atminimo fondą, kuris 
penkerius metus duos po $500 
metines stipendijas dviems stu
dentams, studijuojantiems socia
linio darbo mokslus. Inf.

A. a. Angelės Lešinskienės 
atminimui Silvija ir Vincas Pie
čaičiai Tėviškės žiburiams auko
jo $25.

MOTERIS gali slaugyti ligonius 
arba prižiūrėti vaikus gyvenda
ma kartu. Gali išvažiuoti j bet ko
kį miestą. Skambinti tel. 1 416 
249-8683 arba 1 416 233-5996.

Marijampolės ansamblis “Bočiai” sveikina Vasagos (Ontario) lietuvių chorą “Bočiai”. Nuotraukoje ansamblio 
vadovė O. Krikščionaitienė (sėdi centre), bendrijos “Bočiai” pirmininkė J. Bridžiuvienė (trečia iš k.) Adre
sas: J. Jasiulaitienė, Kauno g. 111-14, 4520 Marijampolė, Lithuania Nuotr. A. Kluoniaus
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KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Road, Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: (416) 532-3400 Fax: (416) 532-4816

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba praneša, kad 2003 metus užbaigė 
sėkmingai ir dalį pelno sugrąžino savo nariams:

* taupytojams išmokėjo 8% papildomų palūkanų už visas santaupų 
palūkanas, prirašytas iki 2003 metų pabaigos ir

* skolininkams sugrąžino 8% palūkanų už visas palūkanas, 
sumokėtas kooperatyvui iki 2003 metų pabaigos.

Papildomos ir sugrąžintos palūkanos yra įrašytos narių taupomosiose sąskaitose

Sv. Kalėdų ir Naujųjų me
tų proga Tėviškės žiburiai susi
laukė gausių sveikinimų iš Lie
tuvos ir išeivijos, tarpjų-buvu
sio prezidento Valdo Adamkaus 
ir dabartinio - Rolando Pakso. 
Redakcija, negalėdama visiems 
atskirai padėkoti, taria nuoširdų 
ačiū sveikinusiems, pareišku- 
siems linkėjimus ir toliau dar
buotis lietuvybės išlaikymui, per 
savąjį spausdintą žodį skleidžiant 
lietuviškąją kultūrą. Sveikinimai 
ir linkėjimai, moralinė bei finan
sinė parama mus skatina ir toliau 
tęsti 1949 m. pradėtą darbą.

Išleidus kalėdinį TŽ nume
rį atėjo iš Punsko sveikinimai 
Irenai Savickienei gimtadienio 
proga iš Dariaus Savicko tėvų ir 
Gavienų šeimos. Taip pat gautas 
sveikinimas Julijai Ceplienei, 
buvusiai mokytojai punskietei, 
gyvenančiai Toronte, iš Moky
tojų pensininkų klubo Punske. 
Pastarajame sveikinime sakoma: 
“Būki laiminga Kanadoj tolimoj, 
žemėj svetimoj, toli nuo gimtų 
namų, už Atlanto vandenų”.

Vidmantas Vitkauskas, 
Garliavos Juozo Lukšos gimna
zijos direktorius, “Kalėdų ste
buklo” žodžiais sveikindamas 
Tėviškės žiburius, su sveikinimo 
atviruku atsiuntė ir kompaktinę 
disketę Istorijos mokymo pro
grama 10 kl. bei nuotrauka pai
liustruotą sąlankėlę apie Juozą 
Ambrazevičių-Brazaitį (1903- 
1974). TŽ leidėjai dėkoja gerb. 
direktoriui už dovaną ir malo
nius žodžius.

A. a. Juozo Bakio atmini
mui Stasys ir Elizabeta Kėkštai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A.a. Jadvygos Bunienės at
minimui J. ir A. Kirkilioniai Tė
viškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Juozo Albino Bakšos 
5 m. mirties prisiminimui žmo
na Eugenija Bakšienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

Išeivijos lietuvių klierikų stu
dijų fondui aukojo: $1,000 - N.N.; 
$100 - L. Morkūnienė.

Atitaisymas. TŽ nr. 51-52 įsi
rašiusių į bendrą Kalėdų sveikinimą 
sąraše turi būti ne Valė Kerberienė, 
bet Alė Kerberienė. Atsiprašome.

JAV Lietuvių fondas, skel
biantis vieną iš savo svarbiausių 
tikslų - lietuviškos išeivijos 
spaudos rėmimą, Tėviškės žibu
riams paskyrė $3,500 (JAV) au
ką. TŽ leidėjai dėkingi už kas
metinę paramą.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” parėmė 
Tėviškės žiburių leidybą $2,000 
auka. Savaitraščio leidėjai nuo
širdžiai dėkoja už šią reikšmin
gą paramą stiprinant ne tik savą
ją spaudą, bet ir visą lietuviškąjį 
gyvenimą išeivijoje.

Liuda Stulginskienė, svei
kindama visus draugus ir pažįs
tamus su šv. Kalėdom ir Naujais 
metais Tėviškės žiburiams auko
jo $20.

Lietuvių Namų žinios
- Š.m. sausio 4 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 167 svečiai. 
Pranešimą padarė LN valdybos 
vicepirmininkas E. Steponas.

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

- Vasario 8, sekmadienį Lie
tuvių Namuose įvyks populiario
sios muzikos atlikėjų iš Lietuvos 
Irenos Starosaitės ir Žilvino Žva
gulio koncertas.

- Vasario 14, šeštadienį visi 
kviečiami į tradicinius Valentino 
dienos šokius, kuriuos rengia “San
takos” klubas. Daugiau apie tai 
kitame TŽ numeryje.

- Vasario 21 d. įvyks Medžio- 
tojų-žūklautojų klubo “Tauras” tra
dicinis metinis balius.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, ge
ras aptarnavimas, veikia baras.

- Sausio 11 dienos sekmadie
nio popietėje pasirodys jaunieji 
dainininkai, instrumentalistai ir jau
nųjų smuikininkų ansamblis “Ly- 
relė”. Kviečiame atvykusius į po
pietę pasivaišinti lietuviškais patie
kalais ir susipažinti su jaunų me
nininkų naujai paruošta programa.

- Sausio 18, sekmadienį 1.30 
v.p.p. seklyčioje bus rodomas fil
mas “Skrydis per Atlantą”. Tai me
ninis filmas, sukurtas S. Dariaus ir 
S. Girėno skrydžio pendiasdešimt- 
mečiui paminėti.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: a.a.

K. Cirušio atminimui L. V. Balai- 
šiai - $50; M. V. Kriščiūnai - 
$200; T.A.E. Šiurnos - $100; a.a.
L. Kirkilio, nuoširdžiai prisidėjusio 
prie “Vyčio” sporto klubo, atmini
mui W. I. Žukauskai aukojo - 
$100; pusseserės a.a. V. Mortus 
(JAV) atminimui W. Žukauskienė 
aukojo - $1,000.

- Besidomintys slaugos namais 
informacijos gali gauti interneto 
tinklalapyje www.labdara.ca.

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

BLOOR-SOUTH KINGSWAY 
RAJONE nuomojamas 1 miega
mojo butas rūsyje. Arti TTC, 
skalbykla, atskiras įėjimas, cable 
TV, vėsinimas, $700. Galima tar
tis. Norima nerūkančio(s). Skam
binti tel. 416 399-2912 dienos me
tu, 416 769-8672 vakarais.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams aukojo: $200 - F. 
Juzėnas; $100 - A. Aleliūnienė 
(a.a. Juozo Aleliūno atminimui); 
$50 - J. Lapavičius.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
aukojo: dr. M. ir dr. J. Uleckai - 
$200; R. Žiogarys - $150.

A. a. Petrui Venskui mirus, 
užjausdami jo žmoną Mariją Ko
vai su vėžiu sergantiems vaiku
čiams ir tremtiniams Birutė ir 
Justas Stankai aukojo $100. M.P. 

y^'LVR savanorių, žuvusių 
71944 m., palaikų pervežimui į 
yLietuvą iš Ašmenos $500 auko
jo Petras Butėnas, 1941 metų 
Kauno sukilimo dalyvis. Auko
tojai yra prašomi rašyti čekius 
KLB vardu pažymint (L.V.R.). 
Sąskaitos nr. “Paramoje” 14143; 
adresas: 2975 Bloor Št. W., To
ronto, ON, M8X 1C8. F.M.

Savaitraščių prenumeratų 
kainos yra gana skirtingos. Pvz. 
Toronte leidžiamas Latvija- 
Amerika skelbia, kad jo metinė 
prenumerata yra $112, pusei 
metų - $70. Estų savaitraščio 
Eesti Elu metinės prenumeratos 
kaina - $ 110, pusei metų - $60. 
Abu šie baltiečių savaitraščiai 
yra mažesnio formato negu Tė
viškės žiburiai, kurių metinė pre
numerata tik $50. Šie palygini
mai verti dėmesio savosios spau
dos skaitytojams bei rėmėjams.

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

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Žiema yra geriausias ir sveikiau
sias laikas nugenėti medžius ir 
krūmus. Nelaukit pavasario! 
Darbas garantuotas. Danius Le- 
lis: 647 519-2299 (nešiojamas).
NUOMOJAMAS ŠVARUS, nau- 
jai remontuotas butas su virtuve 
ir atskiru įėjimu nuo 2004 m. va
sario 7 d. Sankryža Royal York/ 
Evans, arti TTC ir GO traukinių. 
Skambinkite Audrai tel 416 249- 
1305.

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

MILLWRIGHT LICENCE pre- 
paration for foreign-trained in
dustrial mechanics. One-to-one, 
well-aimed express pre-exam 
training in English/Russian, days, 
evenings or weekends. Ask for 
Peter 905 770-3985 (res.), 416 
834-2935 (cell).
IEŠKO PATYRUSIOS SEIMI
NINKĖS, kuri atliktų visus šei
mininkavimo darbus. Darbas šeš
tadieniais nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 
Atlyginimas $10 valandai. Pagei
daujama - susikalbėjimas angliš
kai. Lome Park apylinkė. Turi 
būti punktuali, patikima ir pa
teikti rekomendacijas. Skambinti 
Lindai tel. 905 271-3803.

M MONTREAL®
Aušros Vartų šventovėje Kū

čių vakare, 9.30 vai. vyko trumpas 
Kalėdinių giesmių koncertas. Prieš 
Mišias buvo pašventinta prakartėlė. 
Per Mišias, kaip ir visada, gražiai 
giedojo choras ir sol. Ant. Keblys. 
Po Mišių dauguma susirinko į para
pijos salę kalėdaičiams (plotke- 
lėms) ir kuklioms vaišėms.

Naujų metų sutikimas gražiai 
papuoštoje Aušros Vartų parapijos 
salėje praėjo labai smagiai. Progra
moje įvairūs žaidimai, Pauliaus 
Gedriko muzika ir loterija. Renginį 
organizavo Petras Paulauskas ir 
Ramunė bei Robertas Sakalauskai. 
Vakarą smagiai praleido apie šim
tas dalyvių. Vaišės buvo suneštinės, 
o įėjimas - laisva auka. Renginio 
pelnas skiriamas šeštadieninei lie
tuviškai mokyklai.

Visuotinis Aušros Vartų pa
rapijiečiu susirinkimas įvyks 
2004 m. sausio 18 d. po pamaldų 
parapijos salėje. Prie šventovės du
rų (prie biuletenių) yra išdėstyti 
nauji aukų vokeliai. Pageidautina 
ant jų užrašyti pavardę, vardą ir 
datą. Adreso nereikia.

A. a. Salomėja Puodžiūnaitė- 
Petronienė, 105 m. amžiaus, mirė 
2003 m. gruodžio 6 d. Po atsisvei
kinimo Mount Royal laidotuvių 
koplyčioje gruodžio 18 d. palaidota 
Mount Royal kapinėse. Liko sūnus, 
dukterys, žentas, vaikaičiai, provai
kaičiai ir pro-provaikaičiai.

A. a. Adelė Vaičikaustaitė- 
Ramanauskienė, 90 m. amžiaus, 
mirė 2003 m. gruodžio 14 d. Po 
privačių apeigų laidotuvių koply
čioje palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse gruodžio 16 d. 
Liūdi duktė, du sūnūs su šeimomis 
ir vaikaičiai.

A. a. Marija Lukaitytė- 
Vaupšienė (Vaupshas), 87 m. am
žiaus, mirė 2003 m. gruodžio 29 d. 
Po gedulinių pamaldų Aušros Vartų 
šventovėje gruodžio 31 d. palaidota 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Velionė Marija buvo veikli Aušros 
Vartų parapijoje, KLK moterų dr- 
jos Montrealio skyriuje, o ypač 
daug širdies, darbo ir energijos sky
rė Šv. Onos draugijoje. Buvo veikli 
jos narė ir ilgametė pirmininkė. 
Liko dvi dukros, žentas, du sūnūs ir 
3 vaikaičiai. D. S.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- 2003 m. keletas mūsų parapi

jiečių atšventė sukaktis. Albina As
trauskienei, buvusiai Šv. Elzbietos 
dr-jos pirmininkei suėjo 80 metų; 
Kostas Mickus sulaukė 90 metų. 
Vedybų jubiliejus atšventė: Petras 
ir Julija Adomoniai - 45 metų; Juo
zas ir Danutė Moziūraičiai - 50 me
tų; Juozas ir Jonė Zitkai - 50 metų; 
Antanas ir Anne Kreiviai - 61 m.

- Jonas ir Carol Grigeliai, iš
gyvenę 25 metus Floridoj, kur

Michael ir Sonia Kavoliūnaį pavadavę krikšto tėvus, Isabella, svečias
kun. Yvon Archambault, Katrina ir Michael Zenaičiai

ADAM O N IS INSU R AN C E AG ENCY 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

šyP senos
Vestuvės

Vyras žmonai, per ilgai besi
ruošiančiai į gerų draugų vestu
vines apeigas:

- Paskubėk, brangioji, kitaip 
mes tik jų skyrybom suspėsime.

Pas gydytoją
- Daktare, padariau viską, ką 

patarėte: miegojau prie atviro 
lango.

- Ar gripas dingo?
- Gripas tai ne, bet piniginė 

dingo.
Amerikietis

Tikras amerikietis - tai žmo
gus, kuris važiuoja į darbą vokišku 
automobiliu, grįždamas užsuka į ki
ną pažiūrėti prancūziško filmo, va
kare užsivelka kinietišką palaidinę, 
įsispiria į itališkas šliures, įsipila 
braziliškos kavos į olandišką puo

turėjo viešbutį jį pardavę sugrįžo į 
Montrealį. Jiedu užaugino ir išleido 
į aukštuosius mokslus tris sūnus, 
kurie dirba Amerikoj.

- Buvusi montrealietė Julija 
Adomonytė ir Rimas Danaitis (To
ronte) susilaukė dukters Emilijos, o 
sesutė Marytė Adomonytė ir Rimas 
Rekašis (Čikagoj) susilaukė sūnaus 
Nykolo.

- Mūsų šventovėje sekmadie
nį gruodžio 28, pakrikštyta Isabella 
Zenaitis, dukrelė Katrinos ir Mi
chael Zenaičių, kurie dabar gyvena 
Vankuveryje. Michael, sūnus Mary 
ir ’Guy Zenaitis, yra ten išsikėlęs 
užbaigti daktaratą cheminės inžine
rijos srityje.

- 2003 m. Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. dr. Feliksas Ju
cevičius išėjo į pensiją. Jis gimė 
1924 m. gegužės 1 d. Gorainių kai
me, Raseinių apskrity. 1943 m. 
įstojo į Telšių kunigų seminariją, 
studijas tęsė Eichstatto kunigų se
minarijoj, Vokietijoj, o nuo 1948 
m. Romoje. 1950 m. išventintas 
kunigu. 1952 m. gavo teologijos 
daktaro laipsnį 1952-1955 m. kaip 
lietuvių katalikų misijų direktorius 
veikė lietuvių bendruomenėje Pran
cūzijoje ir laisvosios Europos pran
cūzų komitete. 1954-1955 Sorbo- 
noje studijavo sociologiją. Buvo 
Europos lietuvio, Darbininko ben
dradarbis. 1955 m. atvyko į Ka
nadą. McGill universitete Monrea
lyje studijavo filosofiją ir įsigijo 
magistro laipsnį 1962 m. Kun. F. 
Jucevičius buvo Montreal Šv. Kazi
miero parpįjos klebonu nuo 1960 
m. 1982 m. išvyko į Romą. Yra 
išleidęs kelias knygas: Tauta tikro
vės ir mito žaisme, 1970 m. Menas 
spalvų ir formų žaisme, 1975 m. 
Mintis dialektiniame žaisme, 1977 
m. 1991 m. kun. dr. F. Jucevičius 
sugrįžo klebonauti į Šv. Kazimiero 
parapiją.

- Auksinis ratelis vėl pradės
veikti sausio 22 d. V.L.

duką ir atsisėda į danišką kėdę. Pa
siima japonišką plunksną ir ant ka- 
nadiško popieriaus pradeda rašyti 
kongresmenui skundą, kad Ameri
kos auksas išplaukia į užsienį.

Išminties blyksniai
Nesvarbu kaip žmogus mirs, 

bet kaip jis gyveno.
Kalbėk apie velnią ir jis pasi

rodys.
Daktaro reikia labiau bijoti, ne

gu ligos.
Dievas išgydo, bet daktarai pa

ima pinigus.
Parengė - Stasys Prakapas
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

te vzi b @ pathcom.com

y

http://www.labdara.ca
http://www.tzib.com
pathcom.com

