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Savaitė Lietuvoje

š

Ten gera, kur mūsų nėra
Kai šaltis sukausto žemę ir cypiantis sniegas 

traukia per laukus ir vieškelius, žmogaus širdy atsisklei
džia pavasariai, net ir tokie, kokių iš tikrųjų nėra...

AI žmogų slegia vargas ir rūpesčiai, jis svajoja 
apie gražų, laimingą gyvenimą, kokio gal iš vi
so nebūna. Jei čia negerai, gal yra vietų, kur ga

lima sočiau, linksmiau ar prabangiau gyventi. Pasvajo
jama ir apie nežinomas, gal ir nesamas salas, kur lai
mingi jų gyventojai tik dainuoja, šoka, džiaugiasi amži
na šiluma ir neišpasakytu gamtos grožiu, kokiu tik rojus 
puikavosi... Kaip žavu ir siektina! Bet kyla klausimas, 
ar tie patys laimingiausieji žmonės jau apie nieką ir ne- 
besvajoja? Negi jie jau viskuo patenkinti, tų gėrybių ir 
grožybių užliuliuoti, yra tikri, kad niekur kitur geriau ir 
smagiau nebūna? Tikriausiai ir jie yra pilni tų žmogiškų 
svajonių, to įgimto veržlumo ir noro patirti, kas tenai, 
kaip kitur? Dažnas žmogus, pakeliavęs po pasaulį, grįž
ta namo ir kaimynams pasakoja, kad tenai gera, kur mū
sų nėra. Susirinkę pasiklauso, padūsauja, bet skelbiama 
tiesa suabejoja. Mat gal jam vienam taip buvo, gal nesi
sekė, gal nemokėjo svetur gyventi ir prisitaikyti? Reikia 
pamėginti patiems. Ir taip daug kartų senolių kartotas 
posakis, kad ten gera, kur mūsų nėra, nedaug ką bereiš
kia laimės ir geresnio gyvenimo beieškantiems. O kai 
judėjimas įsibanguoja, lekia vienas paskui kitą, tiesiog 
užsikrečia. Be to, koks paukštelis nenorės paskrajoti, il
gesnį laiką buvęs uždarytas narvelyje? Todėl jau vien ta 
prasme turėtų būti suprantamas ir mūsų tautiečių inten
syvus judėjimas pasaulyje dairantis ko nors naujo, ko 
nors geresnio.

IUO metu tik apytikriai skaitmenys spaudoje pasi
rodo, ir tiksliai nėra žinoma, kiek lietuvių po nepri
klausomybės paskelbimo yra persikėlusių gyventi

svetur. Kalbama apie šimtus tūstančių. Geresnio gyve
nimo ieškotojų pirmas taikinys - Amerika, auksiniai 
Vakarai, šiltoji Florida, darbų nestokojanti Čikaga. Tar
si kokia naujoji Lietuva kuriasi. Nereikia jai nei vado, 
nei organizatorių - visi tyliai susikalba ir vienas kitą su
pranta, nes siekiai natūraliai vienija. Tiesiog nuostabus 
procesas, ir nežinia kuo jis baigsis. Vieni verkia, kad 
dėl to Lietuva miršta, kiti guodžiasi, kad žmonės pa- 
lakstę sugrįš. O jeigu taps turtuoliais ir nebegrįš, tai 
bent pinigais likusius tėvynėje artimuosius parems. Vi
sokių spėlionių, abejonių, pranašysčių - atviresnių ir 
pašnibždomis skleidžiamų. Ne visi tuo reikalu ir nori 
tarti savo žodį. Ateitis parodys, kas iš to savanoriško 
lakstymo išeis. Tai tikra. Ryškėja taip pat ir dar vienas 
svarbus dalykas, būtent - lakstymas keičia žmogų, kei
čia jo mąstyseną, būdą, pažiūras, vertybes. Judėdami 
tampame klajokliais, kuriems pastogė - atviras dangus, 
o žemėje visos vietos geros, nes iš visur matyti tos pa
čios žvaigždės. Prisirišimas primena ne idealą, bet ver
giją, dingusią visiems laikams. O jeigu nėra nuosavų 
namų, nėra nė tėviškės; jeigu nebėra tėviškės, kas tada 
yra tėvynė? Belieka planeta, dabar taip dažnai įvardija
ma, kad priprastume ir susigaudytume, kur iš tikrųjų 
esame. O čia tai jau ir sustojame ties rimto pavojaus 
riba, nes klajoklio savimonė labai skiriasi nuo tautinės. 
Gana greitai viskas priklausys nuo nuo to, ar pastaroji 
jau nurašoma? Jeigu dar nenųrašoma, tai kas daroma, 
kad tai neįvyktų? Ir kas daro? Č.S.
—

KANADOS ĮVYKIAI

Naujiems projektams nėra lėšų

Tauta ir kalba PROF. ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Kanados parlamento sesija 
prasidės vasario 2 d. Ministeris 
pirmininkas Paul Martin prista
tys savo naujai sudarytos vy
riausybės veiklos planą (Throne 
Speach). Jis jau įspėjo kanadie
čius, kad negalima tikėtis naujų 
projektų paskelbimo, nes nėra 
tam išteklių, išskyrus jau anks
čiau numatytoms pirmenybėms, 
ypač peržiūrint miestų finansa
vimo reikalus. Iš turimo per
tekliaus jau du bilijonai dolerių 
yra numatyti provincijų sveika
tos priežiūros reikalams. Švieti
mui pažadėta parama nebuvo 
paminėta. Kai kurie Jean Chre
tien vyriausybės pradėti įstaty
mo svarstymai bus iš naujo pa
teikti parlamentui. Tikimasi už
baigti rinkiminių apylinkių ribų 
pertvarkymą dar prieš ateinan
čius rinkimus, o taip pat nu
spręsti genetinių vaistų eksportą 
į sunkioje finansinėje būklėje 
esančius kraštus.

Ministeris pirmininkas Paul 
Martin dalyvavo Amerikos že
myno vadovų suvažiavime, ku
ris vyko Meksikos Monterrey 
mieste. Tarp 34 kraštų vadovų 
Paul Martin pirmą kartą atstova
vo Kanadai už jos ribų ir pirmą 
kartą susitiko su JAV prezidentu 
George W. Bush. Vienas iš svar
biausių tokio suvažiavimo darbų 

- tai NAFTA (North American 
Free Trade Agreement) sutartis, 
pasirašyta 1993 metais. Kana
dai, JAV ir Meksikai ji atnešė 
daugiausia naudos. Tačiau dar
botvarkėje nebuvo numatyta na
grinėti NAFTA reikalų, bet kon
centruotis į Pietų Amerikos emi
gracijos, sveikatos ir švietimo bei 
demokratijos įgyvendinimo klau
simus. Kitas panašus suvažiavi
mas vyks Argentinoje 2005 m.

Toronto policijos narkotikų 
skyriaus viršininkas ir penki to 
skyriaus policininkai buvo ap
kaltinti suokalbiu, įstatymo pa
žeidimais, vagyste, suimtųjų mu
šimu ir apgaule. Juos pusantrų 
metų sekė federacinė policija 
(RCMP). Toronto policijos vir
šininkas Julian Fantino yra nusi
vylęs, kad šis įvykis paliko ne
malonią dėmę jo vadovaujamai 
policijai, tačiau tikisi, kad vi
suomenė įvertins policijos darbą 
ir tinkamą nusikaltimų tyrimą. 
Šis specialus tyrimas buvo pra
dėtas po to, kai daugiau kaip 
200 bylų, surištų su narkotikais, 
dėl įvairių priežasčių teko nu
traukti. Ilgai svarstytas kanapių 
rūkymo įteisinimas pagaliau bu
vo paskelbtas nustatant, kad 
valstybė turi teisę leisti įstaty-

(Atkelta iš 6-to psl.)

Ispanijos žurnalas Encuentro Diplomatico 2003 m. 29 nr., kurio treč
dalis skirtas Lietuvai. Viršelyje - ambasadorius dr. Vytautas Antanas 
Dambrava ir jo žmona Unda

Paminėta Laisvės gynėjų 
diena

. -Sausio 13 d. seime vykusia
me iškilmingame posėdyje buvo 
paminėta Laisvės gynėjų diena. 
Posėdyje kalbėjo Lietuvos pre
zidentas Rolandas Paksas, sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, Aukščiausiosios tary
bos - Atkuriamojo seimo depu
tatas - Nepriklausomybės akto 
signataras, seimo pirmininko 
pavaduotojas Vytenis Andriu
kaitis, Pirmosios atkurtos nepri
klausomos vyriausybės narys 
Algirdas Saudargas, Tėvynės 
sąjungos pirmininkas Andrius 
Kubilius, kunigas Robertas Gri
gas, kiti pareigūnai. Dalyvauti 
posėdyje buvo pakviesti Sausio 
13-osios naktį žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę giminės ir artimieji, 
įvykių liudytojai, nukentėjusieji.

Klaipėdoje Sausio 13-sios 
įvykiai buvo paminėti tradiciniu 
laužu prie savivaldybės pastato, 
varpų muzikos koncertu. Miesto 
gyventojai susirinko kartu pa
giedoti ir padainuoti, pagerbti 
žuvusiuosius už laisvę ir tuos, 
kurie prisidėjo prie nepriklauso
mybės įtvirtinimo. Iškilmės Lais
vės gynėjų dienai paminėti buvo 
surengtos Punsko bendrojo lavi
nimo mokykloje, taip pat ir vi
sose Punsko valsčiaus mokyklo
se. Mišios buvo aukojamos 
Punsko šventovėje sausio 11 d. 
už 1991 m. vykių aukas, rašo 
ELTA/LGTIC.

Prezidentui pareikšta panieka
Seime sausio 13 iškilmingai 

minint Laisvės gynėjų dieną, 
seimo pirmininkui Artūrui Pau
lauskui pakvietus į tribūną pre
zidentą Rolandą Paksą, iš salės 
išėjo opozicinių Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) bei 
Liberalų ir centro frakcijos na
riai. Daug tuščių vietų buvo ir 
vietose, skirtose socialdemokra
tams bei daliai socialliberalų, ra
šo Lietuvos rytas. Buvęs Aukš
čiausiosios tarybos-Atkuriamojo 
seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis teigė, jog “kitaip 
pasielgti nebuvo galima, nes 
Sausio 13-ąją žmonės mirė už 
valstybę, o Prezidentas R. Pak
sas šiandien ją griauna”. R. Pak
sas savo kalboje atsiprašė Sau
sio 13-osios aukų artimųjų, ku
riems skausmą sukelia pastarųjų 
mėnesių įvykiai. Prezidentą “at
virai kritikavo, negailėdamas 

aštrių ir skaudžių žodžių” kuni
gas Robertas Grigas, kurio kalbą 
posėdžio daly“palydėjo 
daug garsesniais plojimais nei 
R. Pakso”. Per Sausio 13-osios 
atmimimo medalių įteikimą pre
zidentūroje kaunietis Viktoras 
Kaminskas pareiškė negalintis 
priimti apdovanojimo “iš apsi- 
melavusio prezidento rankų, nes 
tai būtų žuvusiųjų atminimo 
įžeidimas”.

Neatsistatydins
Lietuvos prezidentas Rolan

das Paksas tvirtina, kad nežada 
atsistatydinti, dar ketverius me
tus žada prezidentauti, skelbia 
Lietuvos spauda (sausio 13 d.). 
Jis pabrėžė nejaučiąs tarptauti
nės Lietuvos izoliacijos, atmetė 
kaltinimą, kad jis skaldo visuo
menę. Jis pareiškė ir toliau va
žiuosiąs susitikti su kiekvienos 
savivaldybės gyventojais, kalbė
ti taip, kaip jam atrodo, kas da
rosi Lietuvoje. R. Paksas kvie
čiamas į visus Seimo specialio
sios tyrimo komisijos posėdžius, 
tačiau jis nesirengia juose daly
vauti. Komisijos planuojamų 
apklausti liudytojų sąraše iš viso 
yra daugiau kaip 50 pavardžių.

Reiškiasi naujas patarėjas
Sausio 12 d. prezidentūroje 

patarėju, valstybinio saugumo 
grupės vadovu pradėjo dirbti 
policijos generalinio komisaro 
pavaduotojas Romualdas Seno- 
vaitis, pakeitęs lapkričio mėnesį 
atsistatydinusį Remigijų Ačą. 
Pastarojo vietą turėjęs užimti 
Romualdas Vaitiekūnas neatvy
ko perimti šių pareigų. Kaip ra
šo Lietuvos rytas, jau sausio 14 
d. R. Senovaitis skambino į Po
licijos departamentą, paprašė, 
kad tarnybinis patikrinimas dėl 
Šiaulių 2-ojo policijos komisa
riato vadovo Petro Keinio baig
tųsi palankiai šiam pareigūnui. 
Komisaras P. Keinys nušalintas 
nuo pareigų, nes įtariamas būda
mas girtas sumušęs 32 metų 
šiaulietę. Jei kaltinimas pasitvir
tintų, pareigūnas būtų perkeltas į 
žemesnes pareigas arba net at
leistas. R. Senovaitis skambino 
policijos darbuotojui, tiesiogiai 
atsakingam už patikrinimą dėl 
P. Keinio elgesio. Pareigūnas, 
“pajutęs prezidentūros spaudi
mą”, pateikė žinią generaliniam 
komisarui Vytautui Grigara
vičiui. (Nukelta į 3-čią psl.)

Žmonės kalba nuo tų laikų, 
kai tapo žmonėmis. Niekas kal
bos neišgalvojo. Mūsų laikus 
pasiekė labai tolimų amžių ne
pertraukiamas kalbėjimo konti
nuumas. Taigi konkrečios kal
bos kilmė yra istoriškai sąlygi
nis reiškinys. Paprastai kalbos 
istorija pradedama nuo to mo
mento, kai dėl diferenciacijos ar 
integracijos procesų susifor
muoja tam tikras kalbinis viene
tas, turįs būdinguosius tos kal
bos bruožus. Iki to laiko - rūpi
mos kalbos priešistorė, jos iš
takos.

Mokslininkai išaiškino, kad 
daugelis Europos (čia neįeina 
suomių, estų, vengrų, baskų, kai 
kurios tolimosios šiaurės kal
bos) ir dalis Azijos (pirmiausia 
Irane, Indijoje, Pakistane, Bang
ladeše) kalbų yra bendros kil
mės ir sudaro didžiulę kalbų šei
mą, kurią imta vadinti indoeuro
piečių vardu. Vieną iš šios šei
mos šakų sudarė baltų (pavadi
nimas nuo Baltijos jūros) kal
bos. Senovėje jos buvo vartoja
mos dideliame plote į rytus nuo 
Baltijos. Šio regiono upių ir eže
rų vardų studijos rodo, kad 
priešistoriniais laikais baltų kal
bomis buvo šnekama vakaruose 
maždaug nuo Vyslos (ir net ana
pus jos), rytuose visame aukštu
tinio ir vidurinio Dniepro basei
ne, siekė Volgos, Okos ir Mask
vos upių aukštupius, pietuose - 
iki Pripetės ir anapus jos [...]. 
Tyrėjų nuomone, II-I tūkstant
metyje prieš Kristų baltų kalbos 
buvo labiau išplitusios negu tuo 
metu slavų ar germanų, dabar 
ypač plačiai vartojamos.

Krikštijamos Lietuvos etni
nis plotas buvo daug didesnis 
negu šiandien. Lietuviai slavai 
jau seniai buvo pakrikštyti pagal 
rytų bažnyčios apeigas. Taigi vi
same tame plote, kur krikštijant 
buvo pastatytos katalikų bažny
čios, tada gyveno lietuviai ir tu
rėjo būti kalbama lietuviškai. Be 
to, lietuvių kalbą vartojo ir už 
etninės Lietuvos ribų buvę vals
tybės pareigūnai lietuviai, dau
giausia didikai ir žemių valdyto
jai, taip pat karinių įgulų nariai, 
J. Ochmanskio žodžiais tariant, 
ten sudarę “viešpataujantį bei 
privilegijuotą sluoksnį”.

Lietuvių kalba anuomet ne
buvo tiktai namų bei privataus 
gyvenimo kalba. Ji vartota ir 
viešajame valstybės gyvenime, 
bet tiktai kaip šnekamoji, o ne 
rašto kalba. Kuriantis valstybei, 
iš pradžių vidaus gyvenime 
daug kur buvo galima apsieiti be 
raštų. Ir vėliau lietuvių kalba tu
rėjo būti sprendžiami valstybės 
reikalai Ponų Taryboje. Yra ži
nių apie jos vartojimą net diplo
matiniuose pasitarimuose su ki
tų valstybių atstovais.

Jau nebus tų 
dienų

Ar žinai? - Tų dienų jau nebus, 
Kai su laumžirgiu skristi norėjom, 
Kai vaivorykšte švietė dangus, 
O jos tiltais ir mus nešė vėjai.

Tai jaunystės dienų atspindžiai, 
Tai pakilusios svajos ir viltys. 
O kai žemėje esam svečiai, 
Kur, žmogau, dar veržiesi pakilti?

Lemties smiltys ir pėdas užpils, 
(Laiko bangos vis dūžta į krantų), 
O gyvenimo knygos lapus 
Dar vis verčiant. Jau 

gal nesuprantam?

Aš žinau - jau nebus tų dienų, 
Kai su laumžirgiu mintys 

skrajojo...
Bet dar vis laiko pieva einu. 
Ar palaiminsi, Dieve, rytojų?

Janina Marcinkevičienė,
Šakiai

Savos valstybės sukūrimas 
turėjo didžiulę reikšmę tolesnei 
lietuvių kalbos raidai. Ji pirmą 
kartą istorijoje tapo valstybine 
kalba. Tai įtvirtinta 1922 m. 
rugpjūčio 1 d. Lietuvos valsty
bės konstitucijoje. Buvo panai
kintas jos išnykimo pavojus, ga
rantuota normali raida. Sutruko 
varžtai, kuriais iki tol buvo var
žoma. Lietuvių kalbos likimas 
nebepriklausė nuo svetimos val
džios geranoriškumo, nes jo nie
kada nebūdavo. Sparčiai plito 
valstybinės kalbos funkcijos, di
dėjo jos vartojimo sfera. Reikėjo 
perimti tas gyvenimo sritis, ku
riose anksčiau lietuvių kalbai 
nevalia buvo rodytis.

Lietuvą nuo pražūties išgel
bėjo išsivaduojamasis Sąjūdis ir 
nepriklausomybės atkūrimas 
1990 m. Lietuvių kalba vėl atga
vo jai savoje žemėje priklausan
čias teises - valstybinės kalbos 
statusą. Jokia valstybė neįsivaiz
duojama be valstybinės kalbos. 
Tauta ir kalba visą laiką ėjo kar
tu, abi buvo persekiojamos, nie
kinamos. Bolševikų deklaruotas 
kalbų lygybės principas iš tikrų
jų tebuvo apgaulė, nes negalėjo 
apginti lietuvių kalbos nuo labai 
stipraus rusų kalbos spaudimo, 
kaip skruzdės nuo dramblio. Ne
paskelbus lietuvių kalbos valsty
bine, nebūtų buvę įmanoma su
laikyti tolesnio vidinio jos iri
mo, nebūtų buvęs atkurtas jos 
prestižas.

Ypač daug triukšmo Lietu
vos lenkai sukėlė paskelbus lie
tuvių kalbą valstybine. Atrodo, 
lyg jie nematytų, jog bolševikų 
valdžia lietuvių kalbą Lietuvoje 
bemaž visai išstūmusi iš varto
senos, pakeitusi rusų kalba. Juk 
įstaigose daug kur nebebuvo ga
lima lietuviškai susikalbėti. Res

Lietuvos vaizdai atviruke - Vilnius su Gedimino pilimi, Kaunu, Klaipėda
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Įstaigose daug kur nebebuvo galima lietuviškai susikalbėti
Gydytojo išmintis laukia įgyvendinimo

Dr. Adomavičius nagrinėja daugelį psichinės kilmės fizinių poveikių
Lietuvos kaimo rūpesčiai

Bijo kaime pasirodyti dėl praeityje padarytų klaidų
Lietuvių išauginta eglė Niujorke

Eglės kelmą atiduos miesto istorijos draugijai
Pavojus gamtai, kalbai ir saugumui 

Pastebima kažkokia manija rūpintis nusikaltėlių gerove
Nenugalėtieji

Naikino žmogaus kūną, bet nepalaužė jo dvasios

publikos vadovybė (LKP Centro 
Komitetas, Ministrų Taryba...) 
daugiausia šnekėjo vien rusiš
kai. 1988 m. televizijos lietuviš
kos laidos nebesudarė nė pusės 
laiko. Pati šnekamoji lietuvių 
kalba dėl dvikalbystės tapo labai 
nualinta, virto savotišku lietuvių 
ir rusų kalbų mišiniu, tikra pus- 
kalbe. Viso to toleruoti iš tikrųjų 
nebebuvo galima. Reikėjo sku
biai lietuvių kalbą gelbėti. Paga
liau pastangos įtvirtinti savąją 
kalbą kaip valstybinę yra tas 
pats, kas ir įtvirtinti Lietuvą 
kaip valstybę.

Tautybę lemia ne kilmė, o 
kultūrinė orientacija. Lietuviams 
nereikia stengtis nutautusių 
žmonių jėga atlietuvinti, bet gali 
ir turi būti padedama teisingai 
susiorientuoti aiškios savimonės 
neturintiems ir abejojantiems. 
Tik nuoširdumas ir dvasinė šilu
ma tegali pabudinti apmirusius 
tautos palikuonių genus, padėti 
išgirsti protėvių šauksmą. Skau
du, kai tirpte tirpsta negausi 
tauta.

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 50 metų, to per 
metus kitus nepataisysi. Sveti
mų apnašų lietuvių kalba visiš
kai nusikratys galbūt tik jauno
sios kartos, išaugusios jau nepri
klausomoje Lietuvoje, lūpose. 
Todėl kalbos kultūros darbas 
yra toks, sunkus ir sudėtingas, 
reikalaująs labai daug kantry
bės, pasiryžimo, sutelktų visos 
tautos pastangų. (Zigmas Zinke
vičius, Rinktiniai straipsniai II, 
Vilnius, 2002)
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SPAUDOS BALSAI
Nuomonės apie holokaustą

Paminklinės Prisikėlimo šven
tovės atstatymo būklė buvo aptarta 
2003 m. gruodžio 9 d. įvykusioje 
spaudos konferencijoje Kauno arki
vyskupijos kurijoje, Dalyvavo At
statymo tarybos pirmininkas Kauno 
arkivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, miesto meras Arvy
das Garbaravičius, Viešosios įstai
gos “Paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios atstatymo taryba” direkto
rius bei parapijos klebonas kun. 
dek. Vytautas Grigaravičius, darbus 
vykdančios AB “Kausta” generali
nis direktorius Antanas Butkus. Pa
sidžiaugta 2003 metais atliktais at
statymo darbais, pateikta jų išsami 
ataskaita. Nuo 2004 m. pavasario 
ant šventovės stogo įrengta apžval
gos aikštelė bus atidaryta lankyto
jams. Pateikta ir finansinė ataskaita, 
kurioje pažymėta iš valstybės biu
džeto skirtas 1 mln. litų, privačių 
aukotojų suaukoti 223,000 litų, dar 
beveik 23,000 litų suaukoti skambi
nant “Lietuvos telekomo” linija. 
Aukos atėjusios ir iš įvairių kitų 
bendrovių, pvz. AB “Lietuvos ener
gija”, AB “Kauno duona” ir kt. 
“Kausto” vadovas A. Butkus pabrė
žė, kad užbaigti visi statybiniai dar
bai, liko tik vidaus bei lauko apdai
los darbai, lauko inžinierinius tink
lus ir aplinką sutvarkyti. Kauno 
meras A. Garbaravičius teigė, jog 
miesto savivaldybę .kasmet švento
vės atstatymui skiria nuo 50,000 iki 
150,000 litų.

Liškiavos Švč. Trejybės šven
tovės šv. Baltramiejaus paveikslo 
restauravimas užbaigtas po dvejų 
metų darbo. Paveikslas nutapytas 
1914 m. įžymaus Lietuvos dailinin
ko ir visuomenės veikėjo Antano 
Žmuidzinavičiaus (1876-1966). Jo 
dviejų metrų aukščio ir vieno metro 
pločio nutapytas paveikslas yra ti
tulinis kūrinys šv. Baltramiejaus 
vardu pavadinto šoninio altoriaus, 
šventovės kairėje pusėje, kartu su 
šv. Jurgio altoriumi, sudarančiu 
antrąją šoninių altorių porą.

Jaunimo organizacija A.C. 
Patria, Kauno arkivyskupijos Šei
mos centras ir konsultavimo centras 
Kauno arkivyskupijos jaunimo 
centre 2003 m. gruodžio 5 d. suren
gė konferenciją Savanorystė: orga
nizacijų bendradarbiavimas ir pa
tirties sklaida. Skirtoje tarptautinei 

MYLIMAI MAMAI IR MOČIUTEI

a.a. STASEI PREKERIENEI 
mirus Kalifornijoje,

liūdesyje likusias dukras - MILDĄ ir DALIĄ su šeimo
mis, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Prima ir Bronius Sapliai

PADĖKA
MYLIMAM VYRUI IR TĖVELIUI

AtA 
KOSTUI CIRUŠIUI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Evaldui Daruliui, 
OFM, kun. Petrui Šarkai, OFM, už atnašautas Mišias, kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas laidotuvių namuose ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą, kun. Pijui Šarpnickui, 
OFM, už lankymą namuose, D. Radtkei ir L. Turūtaitei už 
giedojimą. Ačiū karsto nešėjams.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
dalyvavimą laidotuvių namuose, užprašytas Mišias ir gražias 
gėles, užuojautas žodžiu bei raštu. Nuoširdus ačiū J. Gurk- 
lienei už paruoštus skanius pietus ir ponioms už pyragus.

Su dideliu liūdesiu - žmona Adelė,
sūnus Algis, dukra Dalia

savanorių dienai konferencijoje da
lyvavo 21 organizacijos atstovas. 
Apie savanoriško darbo svarbą uni
versitetinių studijų metų kalbėjo 
VDU Socialinio darbo instituto 
doktorantės J. Eidukevičiūtė ir Ž. 
Markauskaitė. JTBA koordinatorė 
E. Stanaitienė pasidalino įžvalgo
mis apie jaunimo galimybes Euro
poje ir Europos savanorių tarnybos 
programos teikiamas galimybes 
dirbti užsienyje, Europos sąjungos 
valstybėse. Per trejus metus sava
noriais užsienyje dirbo 58 žmonės, 
o 36 savanoriai užsieniečiai atvyko 
į Lietuvą. Lietuvos Caritas reikalų 
vedėja J. Kukauskienė priminė IU 
krikščioniško socialinio mokymo 
principų, kuriais privalo vadovautis 
krikščioniškos organizacijos: žmo
giškasis orumas, pagarba žmogaus 
gyvybei, bendrystė, dalyvavimas, 
pirmenybės suteikimas vargšams ir 
pažeidžiamiesiems, solidarumas, 
valdymas, šalpa, žmonių lygybė, 
visuotinis gėris. Vilijampolės vaikų 
ir jaunimo pensionato vyr. socialinė 
darbuotoja V. Minikevičienė pasi
dalino mintimis apie savanorio 
vaidmenį pensionate. A.C. Patria 
pirmininko pavaduotoja B. Lažau- 
ninkaitė kalbėjo apie savanorio vie
tą nevyriausybinėse organizacijose. 
Psichologė E. Savickaitė ir psicho
loginės paramos ir konsultavimo 
centro savanoriai kalbėjo apie patir
tį, džiaugsmus ir sunkumus organi
zuojant vasaros stovyklas. Pristaty
tas interneto tinklalapis “Jaunimo 
erdvė”.

Fokoliarų sąjūdžio steigėją ir 
pirmininkę Chiarą Lubich savo 
laiške sveikino Popiežius Jonas 
Paulius II, priminęs sąjūdžio pra
džią 1943 m. gruodžio 7 d. Triente. 
Fokoliarų sąjūdis veikia 182 pasau
lio valstybėse, jam priklauso mili
jonai įvairaus amžiaus, skirtingų 
socialinių sluoksnių ir kalbų žmo
nių, skleidžiančių broliškumo bei 
seseriškumo dvasią. Jo Šventenybė 
steigėjai pabrėžė reikšmę vidinio, 
ekumeninio dialogo, kurį sąjūdis 
plėtoja vadovaudamasis Vatikano 
II Susirinkimo ir Pauliaus VI encik
likos Ecclesiam suam ištaromis. Jis 
primena, jog trečiojo tūkstantmečio 
pradžioje tikintieji privalo imtis 
naujosios evangelizacijos, kurioje 
svarbų vaidmenį atlieka religiniai 
sąjūdžiai, ypač fokoliarų.

Gydytojo išmintis laukia įgyvendinimo
KUN. DR. KĘSTUTIS 

TRIMAKAS
Kinų posakis teigia, kad 

“geras yra tas gydytojas, kuris 
gydo ligą, bet geresnis tas, kuris 
ją pasitinka, o geriausias, - kuris 
ligai užbėga už akių”. Čikagoje 
gyvenantis dr. Jonas Adomavi
čius yra gydytojas, kuris ne tik 
gydo žmones, bet ir pataria kaip 
būti sveikam kūnu, psiche ir 
dvasia. Jo straipsnių bei radijo 
paskaitų rinkinys yra spausdina
mas Valstiečių laikraščio Lietu
voje knygų serija Kvieslys svei
katom Ketvirtas tomas Žmogaus 
tapimo žmogumi pamatai yra 
skirtas psichinės ir dvasinės 
sveikatos puoselėjimui.

Dr. Adomavičius teigia, kad 
žmogus turi rūpintis visokeriopa 
savo sveikata, kuri Pasaulinės 
sveikatos organizacijos aptaria
ma kaip “visiška kūno, proto ir 
socialinė gerovė, o ne vien ne
buvimas ligos ar silpnumo” (11 
psL).

Dvasinė sveikata
Dvasinė sveikata neateina 

savaime. Ją reikia ugdyti. Ypač 
reikalinga jausmų sveikata, to
bulėjanti asmenybė, žmoniškas 
charakteris. Kiekvienas žmogus 
turi imtis atsakomybės. Geriau
sia - vaikus pradėti nuo mažens 
gerai ir sveikai auklėti - tai pir
moji tėvų pareiga.

“Žmoniškumo, taigi jausmų 
darnos, mums visiems trūksta” 
(47 psl.). Tad turime pažinti sa
ve ir taisytis. “Šiandieninė mūsų 
vergija yra dvasinio pobūdžio ir 
didžia dalimi nuo mūsų pačių 
apsileidimo priklauso” (57 psl.).

Kiekvienam žmogui reikia 
žvelgti į savo vidų. Ar pastebi
me nepasitenkinimą ar neramu
mą, ar įtampą, ar pyktį, ar pavy
dą? “Neramumas — tai įrody
mas, kad mūsų jausmai, emoci
jos nėra tinkamai susiklosčiu
sios”. Reikia išaiškinti priežastį 
ir atitinkamai reaguoti - pataisy
ti save.

Nepakanka šalinti negero
ves. Reikia atgimti gėriui. Dr. 
Adomavičius pataria: “Naudoki
mės gerų žmonių muzikos, 
mokslo, dailės ir religijos paliki
mu. Tai dvasinės sveikatos ug
dytojai” (17 psl.). reikia sugebė
ti rinktis. “Kiekvienas žmogus 
gimsta turėdamas potraukį mais
tui, seksualiniams dalykams ir 
dvasiniam penui. Tik nereikia 
nuo mažens polinkį dvasiniam 
penui nustelbti. Priešingai, gė
rio, grožio daigus žmoguje rei
kia ugdyti. Kasmet vyksta gėlių 
parodos. Veskime savo vaikus į 
jas ir gėrėkimės žiedų architek
tūra, spalvų deriniais. Pamils ta
da gėrį ir grožį mūsų vaikai” 
(323 psl.).

Dr. Adomavičius pripažįsta

Dr. JONAS ADOMAVIČIUS

asmenybių pavyzdžio svarbą: 
“Šviesaus Tumo, Kudirkos, Peč- 
kauskaitės, Griniaus, Šalkaus
kio, Žemaitės, Lipniūno ar kurio 
kito daugiau dvasia apsveikusio 
lietuvio remiami bei tarptautinio 
dvasinės sveikatos pavyzdžio - 
gydytojo ir misionieriaus Alber
to Sveicerio darbų paskatinti, 
pirmiausia kiekvienas savo dva
sinę sveikatą tvarkykime” (30 
psl.).

Psichinė sveikata
Didesni ar mažesni psichi

niai sutrikimai paveikia kūną. 
Remdamasis medicina dr. Ado
mavičius nagrinėja daugelį psi
chinės kilmės fizinių poveikių; 
ypač didelis dėmesys skiriamas 
odos ligoms.

Ne tik neigiamos, bet ir tei
giamos psichologinės priežastys 
gali paveikti kūną. Gvildenda
mas šią temą dr. Adomavičius 
pateikia tyrimais įrodytą tiesą, 
kad malda gali būti sveikatos 
šaltinis. Visa tai išaiškinti auto
rius skiria keletą skyrių: Medici
niška maldos reikšmė, Moks
liškai patvirtinta maldos galybė. 
Mediciniški tyrimai patvirtina 
maldos reikšmę, Tikra malda - 
geras vaistas. Stebina tai, kad 
malda gali padėti pasveikti ne 
tik tam, kuris pats meldžiasi, bet 
ir kai kiti meldžiasi už jį jam vi
siškai nežinant.

Dr. Adomavičius nemažą 
dėmesį skiria pavydui. “Papras
tai pavydas būdingas dvasi
niams ligoniams. Kaip šaltinis 
trykšta iš požeminės versmės, 
taip pavydas apima žmogų (...) 
Pavydumu pasireiškia labai sun
ki dvasios liga. Tai ligos simp
tomas. Dėl to ne su pavydu rei
kia kovoti, bet reikia gydyti pa
vyduolio menką asmenybę. Ta
da pavydumas pranyks taip, 
kaip kosulys dingsta išgydžius 
džiovą” (207-208 psl.).

Geravališkumas, 
žmoniškumas

Prie žmogaus sveikatingu
mo priklauso ir geravališkumas, 
t.y. gera valia visiems žmonėms. 
Dr. Adomavičius šią savybę va
dina visuomeniškumu, t.y. gebė
jimu su visais gerai sugyventi. 
Tai ne vien gera nuotaika, bet 
geri darbai: 1) nuoširdūs linkėji
mai (“džiaugtis kiekvienu arti
mo džiaugsmu” ir “paguosti jam 
liūdint”; 324 psl.) ir 2) kiek tik 
galime, daryti kitiems gera.

“Neatsisakykime gėriui tar
nauti” (342 psl.). “Be tiesiog 
vergiško pasiaukojimo gėriui 
nesitikėkime savo aplinkos pa
gerėjimo. Stenkimės nusiteikti ir 
gėrį įgyvendinti savyje ir aplin
koje. Rūpindamiesi kūno svei
katingumu, nepamirškime dva

sios peno: koncertų, knygų, 
laikraščių, muzikos, maldos... 
(344 psl.).

Dvasinę ir psichinę sveikatą 
dr. Adomavičius sieja su žmo
niškumu bei geravališkumu. To
dėl jis tvirtina: “Gerasis Evan
gelijos samarietis buvo ne kas 
kita, o jausmais subrendęs žmo
gus” (42 psl.). O taip pat jis pa
aiškina: “Artimą taip kaip save 
gerais darbais mylėti, pajėgia tik 
dvasiškai gerai išauklėtas žmo
gus” (322 psl.).

Religijos reikšmė
Aiškindamas žmogaus dva

sinę sveikatą, žmoniškumą bei 
geravališkurną dr. Adomavičius 
neretai sieja juos su žmogaus 
Kūrėju, Dievu; pavyzdžiui: 
“Žmogaus brendimas - Dievo 
duotų jėgų kiek galima visapu
siškesnis vystymas” (354 psl.).

Tačiau niekur kitur taip ryš
kiai knygos autorius neaptaria 
pačios religijos reikšmės dvasi
nei sveikatai, kaip skyriuje 
Religijos reikšmė žmogaus dva
sinei sveikatai (65 psl.). Jis įvar
dija “visą tuziną religinių gėry
bių teikiamų žmogui”:

1) tai išpažinties gydomoji 
reikšmė (...) kaip dvasinės, emo
cinės įtampos mažintoja:

2) tai visuomeniškėjimas; 
žmogaus asmenybė šventovėje 
keliama į idealistines aukš
tumas;

3) tai žmogui teikiama pa
guoda... Visa tai žmonės gauna 
būdami nusiteikę, kai jie bend
rauja su visus guodžiančiu 
Dievu;

4) tai meilės evangelija. Re
ligija, ypač Kristaus įkurtoji, re
miasi meile, tikroji krikščionybė 
visiems skelbia Dievo gerumą-, 
tai skatina žmogų visokeriopai 
tvarkytis;

5) tai pagalba žmogui sun
kiausiais gyvenimo etapais. Nei 
moksliškumas, nei bedievišku
mas negali lygintis su religijos 
teikiama žmogui paguoda ir 
stiprybe;

6) tai gerojo samariečio el
gesio propagavimas;

7) tai, kad žmogui nurodo
mas svarbiausias jo gyvenimo 
tiksiąs;

8) tai dinamiška nuotaika 
bei įsitikinimai... Aukštesnė re
liginė būsena yra kūrybingumas 
ir dinamiškumas;

9) ji sumažina gyvenimo 
smūgių poveikį. Religija praple
čia galvosenos ribas ir praturtina 
mūsų gyvenimo sampratą;

10) tai žmogaus asmenybės 
suvienijimas. Religinis idealiz
mas ne tik skatina tikinčiuosius 
siekti jų asmenybės aukštumos, 
bet ir tarnauja kaip stipriausias 
žmogaus asmenybės suvieniji
mo veiksnys;

11) tai, kad užtikrinama 
nuolatinė palaima;

12) tai šiame krašte ir kitur 
tremtyje lietuvybės išlaikymo ir 
ateinančioms kartom perdavimo 
priemonė... Tačiau reikia: dva
siškai brandžių ir lietuviškai nu
siteikusių religijos skelbėjų ir 
tokių pat religijos gėrio pri
ėmėjų.

* * *
Šiame straipsnyje buvo pa

minėta tik maža dalis knygoje 
sutelktos išminties, dėl kurios 
knygų vertinimo komisija ją ap
dovanojo specialiu žymeniu. 
Kaip pats knygos autorius tei
gia: žodžių nepakanka; reikia 
darbų. Tad komisija šią knygą ir 
rekomenduoja mums visiems - 
ne tik ją skaityti, bet ir joje su
telktą išmintį mūsų buityje įgy
vendinti.

Izraelio savaitraštis The Je
rusalem Report 2003 m. lapkri
čio 3 d. laidoje išspausdino ilgo
ką G. Vasiliausko straipsnį apie 
Simono Vyzentalio Jeruzalės 
centro šefo E. Zurofo suplanuo
tą “Paskutinės progos” projektą, 
pagal kurį yra siūlomas 10,000 
JAV dolerių atlygis už informa
ciją, įgaliojančią apkaltinti ir nu
bausti nacių karo nusikaltėlius.

Pirmoje straipsnio dalyje 
autorius nurodo ligi šiol pasiek
tus “Paskutinės progos” rezulta
tus; kiek ir iš kokio krašto yra 
gauta informacijų, kokiu būdu 
siūlomi pinigai bus išmokėti, 
kaip sekasi įtariamųjų ieškoji
mas ir kokių sunkumų buvo ligi ’ 
šiol teisiant įtariamuosius.

Antroje straipsnio dalyje ra
šoma apie įvairių asmenų nuo
mones dėl E. Zurofo projekto:

“Pirmoje spaudos konferen
cijoje praėjusiais metais Zurof 
pažymėjo, kad (...) tai būtų ‘Pas
kutinė proga’ (nuo to projekto 
pavadinimas) imtis teisminio jų 
persekiojimo. Tačiau lietuvių 
dauguma, net jeigu jai rūpėtų šį 
klausimą diskutuoti, tvirtina, 
kad sovietų tribunolai pagrindi
nai išnagrinėjo holokausto nusi
kaltimus, visi kaltininkai jau se
niai buvo patraukti teismo atsa
komybėn ir Zurof muša pasti
pusį arklį. (...)

Vilčinskienė, sovietiškų teis
mų liudininkė, kai jai buvo 15 
metų sako mačiusi kaip jos kai
mynai žydai šiaurinėje Rokiškio 
dalyje buvo lietuvių kaimynų 
žudomi, ir tvirtina, kad sovietų 
valdininkai ignoravo jos liudijimą, 
ir tie, kuriuos ji matė žudant žydus 
vėliau tapo sovietų hierarchijoje 
svarbiausiais pareigūnais. (...)

Lietuvių filosofas, TV as
menybė ir knygos Dingstantis 
Lietuvos žydų pasaulis autorius 
Leonidas Donskis, kuris save 
apibūdina kaip asimiliuotą žydą 
ir iš holokausto išsigelbėjusių 
vaiką, sako, kad Lietuvos žmo
nių reakcija yra suprantama ir 
jiems atrodo, kad Simono Vy- 
zenthalio centras bando teisin-1 
gumą nusipirkti. Yra labai ma
žai, jeigu iš viso yra, holokausto 
Lietuvoje paneigėjų’ - jis sako. 
“Didelės lietuvių daugumos nu
sistatymą galima apibūdinti kaip 
savo rūšies gynimąsi nuo nepa
togios praeities’ - jis tvirtina 
pridurdamas, kad užtruks de
šimtmečius Lietuvai apsiprasti 
su skaudžia istorija’. (...)

Brukline gimęs, Vilniaus 
‘jidiš’ kalbos, literatūros ir kul
tūros profesorius David Katz 
priešinasi šiam projektui, kaip 
jis sako, dėl nusistatymo ir jaut
rumo šios žydų bendruomenės 
vyresniųjų, išsigelbėjusių bend
ruomenės... Jie užsitarnavo 
baigti savo dienas ramybėje ir 
taikoje. Praeitį liečiančios ini
ciatyvos turėtų būti vykdomos 
tokiu būdu, kad ‘nesukeltų ap
maudo dabar, kada mums reikia 
statyti tiltus’.

Alperavičius, aišku, labai su 
tuo nesutinka, sakydamas, kad 
tai yra paprastas teisingumo rei
kalas ir priduria, kad jis turbūt 

Paksas ir dosniausias jo prezidento rinkimų rėmėjas-J. Borisov
Nuotr. Izvestia 2003.XII.6

yra vienintelis Lietuvos žydas, 
kuris viešai remia Zurofą”.

Pakso užmojai
Vokietijos savaitraštis Der 

Spiegei 2003 m. 51-je laidoje 
rašo: “Retai kada Lietuvoje bu
vo kas nors labiau populiarus 
negu Rolandas Paksas, žmogus 
mėgstantis pakartotinę karjerą. 
Du kartus Šis beprotiškai narsus 
lakūnas buvo sovietų akrobati
nio skraidymo meisteris mažoje 
Baltijos respublikoje, du kartus 
buvo sostinės Vilnius meru, du 
kartus vyriausybės šefu. Šių me
tų pradžioje jo kraštiečių pakilu
si nuotaika po puikaus rinkimų 
kovoje pasirodymo, kurio metu 
Paksas netgi lėktuvu skrido po 
aštuonerių metrų aukščio tiltu, 
iškėlė jį ligi prezidento pareigų.

Norą antrą kartą būti vals
tybės galva 47 metų skraiduolis 
turėtų išmesti sau iš galvos, nes 
visa rodo tai, jog jis ir pirmos 
kadencijos neįveiks. Dėl to, kad 
šis saulėtas berniukas, kuris pa
žadėjo neturtingiesiems daugiau 
pinigų, nuomininkams didesnių 
pajamų ir taupytojams prarastų 
indėlių grąžinimą - terliojasi pi
kiravimo metu: seimas šį antra
dienį pradės jo pašalinimo iš pa
reigų bylos eigą.

Lietuvos viltingasis politi
kas užkliuvo už ruso Jurij Bori
sov, vienos įmonės pardavinė
jančios straigtasparnius savinin
ko ir investavusio 400,000 dole
rių į Pakso prezidentinę rinkimų 
kovą. Kaip atpildą jis jam paža
dėjo duoti generolo titulą, ordi
ną ir nemielos konkurencijos 
pašalinimą; po rinkimų Paksas, 
paneigdamas visokius priekaiš
tus, apdovanojo jį Lietuvos pi
lietybe.

Tuo tarpu Borisovui buvo 
prikišama glaudūs ryšiai su nu
sikaltėlių pasauliu, Maskvos 
slaptosiomis tarnybomis ir Pak
so šantažavimais. ŠAS (NATO) 
baiminasi, kad jis galėjo Mask
vai perduoti slaptus dokumen
tus”.

Lemiamas pareiškimas?
Maskvos dienraštis Izvestia 

2003 m. gruodžio 6 d. laidoje 
rašo: “Atrodo, kad prezidento 
Rolando Pakso prezidentavimas 
bus trumpas, kadangi daug kas 
dėstosi ne jo naudai. Keturios 
svarbiausios seimo frakcijos 
kartu su seimo pirmininku Artū
ru Paulausku siekia jo atsistaty
dinimo. Seimo prašymu Lietu
vos konstitucinis teismas svars
tys abejotiną prezidento sprendi
mą suteikti Jurijui Borisovui, ru
sui verslininkui ir dosniausiam 
Pakso rinkiminio vajaus rėmė
jui, Lietuvos pilietybę. Pats Bo
risovas teisme patvirtino, kad 
tarp jo ir Pakso yra susitarimas 
paskirti jį prezidento administra
cijoje patarėju. Šis pareiškimas 
gali būti Lietuvos prezidentui 
lemiamas”. J.B.

• Savo tautiškumą bei žmonišku
mą tiksliai suprantąs žmogus visuo
met yra dviejų tėvynių pilietis — 
savo ir viso pasaulio.

DR. J. ERETAS

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


Stelmužės ežeras, kuriame mėgsta maudytis jaunimas ir meškerioti - senimas Nuotr. S. Daliaus

Pavojus gamtai, 
kalbai ir saugumui

Lietuvos kaimo rūpesčiai
DR. JONAS KUNCA

Kai 1990 m. nuvažiavau į 
Tėvynę ne politikuoti, bet įteikti 
Australijos lietuvių nupirktos 
medicininės aparatūros ir vaistų, 
kurių tuomet trūko mūsų krašte. 
Po gana sunkios kelionės su to
kiu kroviniu pasiekiau Vilnių 
per Berlyną, kad išvengčiau so
vietų muitinės ir galimos konfis
kacijos. Pats dovanų įteikimas 
buvo sklandus ir trumpas.

Likusį laiką panaudojau 
kraštui ir jo žmonėms pažinti. 
Teko pasikalbėti su min. pirmi
ninke Prunskiene, Brazausku, 
Landsbergiu, Vagnorių, Vilniaus 
universiteto rektorių Povilioniu, 
kardinolu Sladkevičių, dar gyvu 
buv. užs. r. ministeriu Urbšiu, 
krašto gydytojais, kolchozų dar
bininkais ir teisėtvarkos šulais. 
Pokalbių tikslas susidaryti kuo 
tikresnį vaizdą apie prisikelian
čios Lietuvos galimybes sava
rankiškai tvarkytis. Juk tam rei
kalingi valstybingi asmenys, su-

Pagerbtas atgimimo šauklys
Poetas Kęstutis Genys ir uždeganti jo poezija

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Įspūdinga Kęstučio Genio 
liepsningoji poezija. Jo poezijos 
rinkinys Ugnies kryžius, kata
kombų spaustuvėje “a.b” iš
spausdintas 2000 egz. tiražu, 
Atgimimo metais žadino žmo
nių dvasią, stiprino viltį, kvietė 
ryžtingiems veiksmams. Dauge
lyje Lietuvos vietų skambėjo 
įtaigus tribūno balsas.

2003 m. gruodžio 15 d. At
gimimo šaukliai, poetui aktoriui 
Kęstučiui Geniui būtų suėję 75- 
ri. Amžinybėn jis iškeliavo 
1996-siais.

2003 m. lapkričio 29 Kauno 
įgulos karininkų ramovėje Lie
tuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus 
iniciatyva įvyko Kęstučio Genio 
75-jų gimimo metinių minėji
mas. Pilnutėlėje ramovės salėje 
Kęstučio kūrybos gerbėjai įdė
miai stebėjo ir klausėsi Kauno 
“Ąžuolo” vidurinės mokyklos ir 
Kauno “Saulės” gimnazijos 
moksleivių atliekamų muzikinių 
kompozicijų, Poeto eilių Grei
čiau į Tėviškę motyvais.
Grįžtu namo! Kol saulė 

dar nenusileido -
Kol dar matau šešėlį 

savo kelyje.
Nenusibrauksiu prakaito sūraus 

nuo veido —
Ir nebandysiu atsidust pakelėje.

Pranešimą apie mūsų kultū
ros šviesulį, aistringą Atgimimo 
tribūną padarė Lietuvos Sąjū
džio Kauno skyriaus tarybos na
rys istorikas Zigmas Tamakaus- 
kas. Pranešėjas pabrėžė išskirti
nį Poeto vaidmenį tautos atgimi
me, jo maištingą gyvenimą ir 
veiklą okupacijos metais, didžią
^X^X^X^X^X^X^X^X^X^M^XOX<

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

gebantys administruoti ir refor
muoti sovietinės sistemos šalį, 
kad ji galėtų tapti laisva, klestin
čia demokratine valstybe.

Iš pokalbių ir spaudos buvo 
aišku, kad bus skubinama išar
dyti sovietinę liekaną - kolcho
zus. Kai kuriuos iš jų buvau 
aplankęs. Vieni vertėsi pelnin
gai, kiti nuostolingai dėl nesuge
bėjimo ar prastų dirvų. Norėta, 
kad visi jų darbininkai taptų 
savininkais ir turėtų balsą ren
kant vadovybę. Šiais laikais tik 
stambūs ūkiai yra pelningi. Ga
vę kelis hektarus žemės, neturė
dami kuo ir kaip ją apdirbti, iš 
jos nepragyvens. Sveikindamas 
pirmąjį jau neva laisvos Lietu
vos seimą Australijos lietuvių 
vardu, aiškiai jam priminiau, 
kad išdraskyti kolūkius gerai ne
suplanavus, kas ir kaip toliau 
dirbs žemę, būtų labai nuosto
linga mūsų valstybei.

Įvykiai vėliau parodė, kad 
mano įspėjimas nerado atgarsio. 
Žemės ūkio kad ir primityvi 

meilę Tėvynei ir poetiniam žo
džiui.

Kęstučio jaunystės dienų 
draugas Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis savo žodyje prisi
minė Kęstučio aktorinius gabu
mus, sunkiai tramdomą charak
terį neteisybės akivaizdoje, poe
tinį talentą, iš širdies gelmių 
sklindusį patriotizmą, neapykan
tą prievartos sistemai, jo pakly
dimus ir ryžtingas pastangas iš
sivaduoti iš priespaudos siste
mos primestų pinklių.

Scenoje ekrane išvydome 
didelį Poeto portretą. Žiūrovams 
buvo parodyta kino juosta iš 
Kęstučio viešnagės Kalifornijo
je (JAV). Salėje pasigirdo įtai
gus Poeto balsas, žiūrovai matė 
gyvą Kęstutį, žavėjosi jo kalba, 
trykštančia meile Tėvynei...

Poeto eilėraščius skaitė 
Kauno dramos teatro aktoriai - 
Egidijus Stancikas ir Rūta Stali
liūnaitė. Klausėmės jo dainingų 
eilėraščių, kurių nemaža dalis 
tapo populiariomis dainomis. 

Klaipėdos restoranas “Meridianas” laive, pritvirtintame prie Danės 
upės krantinės Nuotr. G. Kurpio

sistema buvo skubiai išardyta. 
Viskas išgrobstyta. Gamyba pa
šlijo. Nuo to laiko kaimas iki 
šiol neatsigauna. Darbo stoka, 
prasta švietimo sistema ir mažos 
pašalpos prisideda prie Lietuvos 
kaimo merdėjimo. Aišku, kaimo 
žmonės yra nepatenkinti ir dėl 
visų jų nelaimių kaltina vyriau
sybę. O ši, nors ir kaip norėtų, 
stebuklo padaryti negali. Žem
dirbystę reikia reformuoti. Tik 
didesni nei 20 ha ūkiai gali būti 
našūs. Teks ir mums pasekti va
kariečiais, grįžti prie stambių 
žemės ūkių, kurių gamyba bus 
pakankamai kokybiška, kad ga
lėtų konkuruoti su Vakarų Euro
pos žemdirbiais. Glaudūs vy
riausybės ir žemdirbių santykiai 
padės programuoti pačią gamy
bą. Nuostolinga auginti ką nors, 
kam nėra rinkos. Vyriausybė 
turi platesnę informaciją ir gali 
laiku duoti naudingų patarimų 
žemdirbiams.

Nors mūsų šalies ekono
mika auga labai greitai, ji iki 
šiol dar nepagerino kaimo žmo
nių gyvenimo. Įstojus į ES, kai
mas gaus iš jos paramą planų 
įgyvendinimui. Atsiras daugiau 
darbo vietų, bet gyvenimo lygis 
pradės kilti tik nuo ateinančių 
metų. Mat planų įgyvendinimas 
užtrunka dažnai ilgiau nei pa
ruošti projektus, kad juos laiku 
įteiktų EŠ. Dalinti dovanas iždas 
neturi iš ko. Deja, kaimo žmo
nėms tokia padėtis nėra supran
tama.

Taip išaugo rimta problema 
Lietuvoje. Su ja reikia kuo grei
čiau susidoroti. Visų partijų va
dai, užuot sėdėję ant tvoros ar 
trypsenę seimo koridoriuose, tu
rėtų atverti kaimo žmonėm akis. 
Deja, jie bijo kaime pasirodyti 
dėl praeityje padarytų klaidų ir 
kartais įžeidinėjimų! Priminsiu 
tik apšaukimą žemdirbių “šu
nauja”. Gerai dar, kad vyriausy
bė kiek gali normaliai adminis
truoja šalį ir ant tvoros nelipa. 
Jei mūsų politikai neišdrįsta 
vykti į kaimą, tai nors per tele
vizijos debatus teišaiškina žem
dirbiams tikrą dalykų būklę. 
Kaimas turi suprasti, kad popu
listų propaganda yra tuščias 
muilo burbulas.

IGNAS MEDŽIUKAS

Į kurortus prie Raudonosos 
jūros

Losangelietis visuomeninin
kas ir svarbių darbų rėmėjas 
Lietuvoje Kazys Karuža nese
niai gavo laišką iš vienos lietu
vaitės, vilnietės akademikės. 
Laiške rašoma, jog dabar nela
bai tinkamas laikas keliauti į 
musulmonų kraštus, bet ten iš
vykstanti neparašiusi testamen
to, nes turinti įvairiausių planų, 
todėl privalanti sėkmingai grįžti. 
Kitos vietos prie Raudonosios 
jūros nelabai ir žinomos. Jos 
lėktuvas skrenda į Egiptą. Dabar 
tenai masiškai užsakomaisiais 
skrydžiais vyksta žmonės, nes 
ten pailsėti yra pigiau, negu Pa
langoje ar Nidoje, kur tektų dre
bėti nuo šalčio, lietaus ir rusų 
naftos siurbyklos iš D-6 telki
nio, netoli Nidos, kur pompavi- 
mą pradės jau šiais metais.

Pavojus Kuršių nerijai
Toliau rašoma, kad Lietuvos 

gyventojai yra labai susirūpinę, 
kodėl rusai būtinai nusprendė
pompuoti naftą prie Lietuvos te
ritorijos, kai turi daugybę vieto
vių Rusijoje. Ar tai politinis 
spaudimas Lietuvai? Tos vietos 
Kuršių nerija yra įtraukta į pa
saulio paveldo sąrašą ir yra glo
bojama UNESCO. Tačiau pasi
rodo, kad ta organizacija neturi 
jokių teisių uždrausti gamtos 
niokiojimo, o lėšas skiria tik sa
vo biurokratų komandiruotėms. 
Buvo jų čia keletas atvažiavę, ir 
ta jų viešnagė Neringos savival
dybei daug kainavo, o naudos iš 
to jokios. Tik tiek buvo sužino
ta, jei naftos telkinys bus naudo
jamas, tai Kuršių nerija bus iš
braukta iš pasaulio paveldo są
rašo.

Lietuvių išauginta 
eglė Niujorke

LAURYNAS R. 
IvnsEvičius,

DAINORAS LUKAS
Frances ir Adolph Katkaus- 

kų šeima net nesvajojo, kad jų 
prieš 50 metų Velykų rytą paso
dintas medis, išaugęs į beveik 
25 metrų aukščio, 30 centimetrų 
skersmens ir 9 tonas sveriančią 
žaliaskarę, taps viena garsiausių 
pasaulio Kalėdų eglių. Šiuo 
džiaugsmu Frances dalinasi su 
kartu gyvenančiu sūnumi Andy, 
nes jos vyras yra miręs. Judviejų 
sūnų - Andy Katkauską pavyko 
pakalbinti šių eilučių bendrauto- 
riui Laurynui. Jam (sūnui) pas
tarąjį mėnesį teko kalbėtis su 
daugelio laikraščių korespon
dentais, dalyvauti dviejų televi
zijų reportažuose (AP ir WNBC) 
ir daug kartų pasakoti savo kie
me užauginto medžio istoriją. Jo 
senelis buvo tikras lietuvis, į 
Ameriką imigravęs 1912 metais 
(senelė - lenkė).

Rockefeller centre, esančia
me pačiame Niujorko Manhat
tan širdyje, kalėdinės eglės puo
šiamos kasmet nuo 1931 metų. 
Tam tinkamos eglutės kiekvie
nais metais paprastai išsiruošia- 
ma ieškoti sraigtasparniu. Šie
met šio centro sodo vadybinin
kas Deivid Murbach rado di
džiulę eglę skraidydamas sraig
tasparniu dar metų pradžioje. 
Anot jo, šį kartą darbas nebuvo 
sunkus, nes Katkauskų eglę bu
vo lengva pamatyti. Ji išsiskyrė 
savo vešlumu ir tamsia žalia 
spalva, jos šakos stovėjo verti
kaliai, nebuvo nė vienos nulin
kusios. Nuvykęs į Manchester 
D. Murbach pasibeldė į Kat
kauskų namo duris. Paprašė 
leisti išmatuoti eglę ir pasakė, 
kad ji yra tarp pretendentų į 
Rockefeller centro eglę. Jau ge
rokai vėliau, šių metų spalio 
mėnesio pabaigoje į Katkauskų 
duris pasibeldė Rockefeller 
centro atstovai, pasiruošę oficia
lioms deryboms dėl būsimos 
kalėdinės eglutės iš Manchester 
fermos. Gerokai nustebusi Fran
ces iš pradžių nepatikėjo svečių 
iš Niujorko žodžiais. Paskambi
no savo sūnui Andy į darbą. Jam 
grįžus namo, su Rockefeller 
centro vadovu buvo sukirsta 
rankomis. Na, o lapkritį į miestą 
atvyko visa komanda pradėti 
rengti eglės kelionei į Niujorką

Lietuvių kalba
Tokių europietiškų grimasų 

patiria ir pats svarbiausias tautos 
turtas - lietuvių kalba. Lietuvoje 
jau bijomasi žodžio “tauta ir 
tautiškumas”. Politiškai korek
tiški biurokratai sako, kad tai 
tiesiog klaustrofobija, arba vadi
namas uždarumo sindromas. 
Masinė psichozė - susirašinėti 
trumpiausiomis žinutėmis SMS 
yra tiesiog kalbos savartynas. 
Inteligentai pašiurpę tyli, o jei 
kartais parašo kokį bendrą pro
testo straipsnį, tai bulvarinės 
spaudos piemenys iš jų pasity
čioja Lietuvos ryte ar Respubli
koje. Tokie rašiniai tėra gelto
nasis skaitalas, kuriame ryškėja 
ir Europos “bendrų namų” pasą
monė.
Rūpestis nusikaltėlių gerove

Paskutiniuoju metu Lietuvo
je pastebima kažkokia manija 
rūpintis nusikaltėlių gerove ka
lėjimuose ir nė iš tolo neužsime
nama apie nusikaltimų aukas, 
esamas, buvusias ar būsimas. Ir 
toje spaudoje galvažudžiai ir va
gys vadinami nusikalstamo pa-
šaulio autoritetais. Ypatingai 
aprašinėjamas Henriko Daktaro 
prabangus gyvenimas. Jo sūnus 
irgi nusikaltėlis, jau įkištas į 
Kauno miesto tarybą. Spaudoje 
rašoma, kad prezidento Pakso 
duktė dalyvavo Henriko Dak
taro dukters gimtadienio poky
lyje. Tokie įvykiai rodo, kad 
mūsų saugumas, kalba ir kultūra 
Lietuvoje atsidūrė pavojuje. At
eina laikas, kai reikės atgaivinti 
Aušros, "Varpo laikus, knygne
šių tradicijas, “Ryto” optimiz
mą. Šios priežastys verčia do
mėtis 1940 metais užgniaužtos 
nepriklausomybės prisimini
mais, kurių tarpe yra ir knyga 
Laikas ir įvykiai.

- lapkričio 11 dieną.
“Mano širdis daužosi”, - sa

kė 79 metų F. Katkauskienė, 
matydama, kaip kertama jų Nor
vegų melsvoji eglė. “Bet tai yra 
Kalėdų dovana Niujorkui ir vi
sam pasauliui. Mums liūdna, 
mes ją auginome daug metų, ta
čiau ir malonu leisti kiekvienam 
ją pamatyti ir grožėtis”, - JAV 
žiniasklaidai sakė moteris. Da
bar šeima jos vietoje ruošiasi 
auginti tamsiai raudoną kievą, o 
eglės kelmą atiduos miesto isto
rijos draugijai.

Į atsisveikinimo su mieste
lio puošmena iškilmę susirinkę 
apie 200 Manchester ir apylin
kių gyventojų bei Katkauskų gi
minaičių ir draugų buvo vaiši
nami Rockefeller centro sąskai
ta, o patiems Katkauskams ir 
artimiausiems jų giminėms (13 
žmonių) buvo pasiūlyta aplan
kyti Niujorką gruodžio 3 dieną. 
Tądien jų išauginta eglė “prigi
jo” Rockefeller centre, sužibė
dama šimtais šventinių lempu- 
čių-girliandų. Tačiau tiems, ku
rie tikisi sužinoti, kokią “riebią” 
sumelę iš viso to uždirbo patys 
Frances ir Andy Katkauskai, ko 
gero, teks nusivilti. Andy žo
džiais tariant, jie tiesiog padova
nojo savo išaugintą medį Niu
jorko širdy Manhattan’e įsikūru
siam Rockefeller centrui, nepra
šydami jokio piniginio užmo
kesčio, išskyrus tai, kad jų gausi 
šeimyna gruodžio 3-iąją buvo 
pavėžėta į Niujorką pasigrožėti 
kalėdinės eglutės lempučių už- 
žiebimu; buvo pavaišinta pietu
mis viename iš prabangių Niu
jorko restoranų bei pakviesta į 
specialią kalėdinę programą 
“Radio City Hali”.

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA 

ALEKSANDRAS KRYŽANAUSKAS 
mirė 2004 m. sausio 6 d. Lietuvoje, Mažeikių mieste, sulau
kęs 76 m. amžiaus, palikęs žmoną Jadvygą, sūnų Rymantą su 
šeima Floridoje; dukrą Ireną su šeima Mažeikiuose, brolio 
Mečislovo žmoną Aldoną su šeima Šiauliuose; brolį Viktorą 
su šeima Kanadoje, brolius - Eduardą ir Heraldą su šeimo
mis Vokietijoje, tetą Emą Lačaitę ir tetos Zelmos Gosienės 
šeimos narius - pusbrolius ir pusseseres Vokietijoje. Palai
dotas miesto kapinėse, šeimos sklype.

Giliame liūdesy brolis Viktoras su šeima
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Istorinė caro laikų Lietuvos nuotrauka. Iš kairės: dr. J. L. Petkevičius
(Bitės-Petkevičaitės tėvas), kan. J. Staševičius

Spaudos darbuotojo sukaktis
Dešimtmetis nuo Vlado Butėno mirties 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
2003 m. lapkričio 16 d. Tė

vų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje 
buvo susirinkę daug a.a. Vlado 
Butėno artimųjų, draugų ir pa
žįstamų prisiminti jo maldose 
dešimties metų mirties sukakties 
proga. Šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kun. Antanas 
Gražulis, SJ. Šv. Mišių metų 
giedojo sol. Vaclovas Momkus, 
akompanuojant muz. Manigir- 
dui Motekaičiui. Po šv. Mišių 
Jaunimo centro kavinėje šeima 
pavaišino susirinkusiuosius. Prie 
stalų susėdę draugai ir pažįstami 
dalinosi prisiminimais apie a.a. 
Vladą.

Laikas bėga greitai, ir jau 10 
metų praėjo nuo šio gabaus ir 
darbštaus žurnalisto mirties, ku
rio straipsniai skaitytojų būdavo 
laukiami ir mielai skaitomi, o jo 
parašytos knygos yra įdomios ir 
šiandien.

Pirmasis jo žurnalistinis 
darbas - bendradarbiavimas 
Flensburg’o (S. Vokietijoje) lie
tuvių pabėgėlių stovyklos met
raštyje Dienos be Tėvynės. At
vykęs į JAV ir apsigyvenęs Ci
cero, įsijungė į lietuvių spaudos 
bendradarbių eiles. Rašė Drau
ge, Darbininke, Tėviškės žibu
riuose, Dirvoje. Rašė įdomiai ir 
aktualiomis temomis. Jo savai
tinė skiltis Drauge pradžioje pa
vadinta Dviejuose Horizontuose, 
o vėliau Horizontai buvo ypač 
populiari.

Vlado Ramojaus slapyvar
džiu V. Butėnas yra parašęs ke
letą knygų: Lenktynės su šėtonu 
(1956), Kritusieji už laisvę I to
mas (1967) ir II tomas (1969). 
Parašė ir išleido Mato Raišupio

Savaitė L
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Pateiktas pilietybės sprendimas
Prezidento rėmėjui Jurijui 

Borisovui sausio 12 d. įteiktas 
Migracijos departamento spren
dimas išsiųsti jį iš Lietuvos. Pre
zidentas Rolandas Paksas pa
reiškė nepritariąs sprendimui, 
manąs, kad tai buvo galima iš
spręsti kitokiais būdais. J. Bori
sovas pakviestas į seimo specia
liosios tyrimo komisijos apklau
są, teigė neketinąs išvažiuoti iš 
Lietuvos, savo teises žada ginti 
Europos Žmogaus teisių teisme 
Strasburge. Jis liudijo sausio 14 
d. penkias su puse valandos, į 
kai kuriuos klausimus atsakė, 
dėl kitų sakė jau davęs parody
mus Generalinei prokuratūrai. 
Generalinė prokuratūra J. Bori
sovo atžvilgiu atlieka ikiteismi-

A.a. VLADAS BUTĖNAS

slapyvardžiu dokumentinį vei
kalą Dabarties kankiniai (1972). 
Kartu su Algimantu Keziu ir 
Elena Bradūnaite V. Butėnas iš
leido Pennsylvanijos angliaka
sių Lietuva (1977). Jaunystėje 
yra išleidęs ir eilėraščių knygelę 
Nuėję plotai.

1973 m. buvo apdovanotas 
pirmąja žurnalistine premija, pa
skirta Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos.

1978 m. išvyko į Vašingto
ną dirbti “Amerikos balso” lie
tuvių skyriuje. Išėjęs 1992 m. į 
pensiją, grįžo į Čikagą, kur ir 
toliau dalyvavo spaudos darbe ir 
visuomeninėje veikloje. Sunkios 
ligos pakirstas mirė 1993 m. 
lapkričio 7 d.

Jo šviesus atminimas ir jo 
palikimas - straipsniai ir knygos 
- svarbus įnašas į lietuvių kultū
rinį gyvenimą išeivijoje.

ietuvoj e
nius tyrimus dėl grasinimų Lie
tuvos prezidentui ir jo vadovau
jamos “Avia Baltika” prekybos 
su terorizmą remiančiu Sudanu, 
praneša ELTA/LGTIC.

Staigūs “susirgimai”
Kauno diena (2004.1.9) rašo 

apie pareigūnų, valdininkų ir 
tarnautojų įprotį staiga susirgti, 
kai jiems ima grėsti atleidimas 
iš darbo ar kitokio pobūdžio 
baudos už piktnaudžiavimą tar
nyba ar kitus blogus darbus. To
kius sutapimus pastebi ir minis- 
teris pirmininkas Algirdas Bra
zauskas. Jau beveik mėnesį ser
ga buvęs prezidento Rolando 
Pakso patarėjas Remigijus Ačas, 
nors Vilniaus universitetinės 
greitosios pagalbos ligoninės 
gydytojai “nelinkę komentuoti” 
kuo jis serga.

Sausio antrąją savaitę neti
kėtai susirgo Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos (VSAT) va
das generolas Algimantas Son
gaila. Tuo laiku A. Brazauskas 
gavo vidaus reikalų ministerio 
Virgilijaus Bulovo ataskaitą 
apie kontrabandą ir korupciją 
VSAT, dėl kurios A. Songaila 
būtų priverstas aiškintis. Amba
sadorius Petras Vaitiekūnas, 
2003 m. lapkritį sutikęs įsijungti 
į prezidento komandą ir pakeisti 
atsistatydinusį patarėją Alvydą 
Medalinską, baigęs kadenciją Lat
vijoje, pasiėmė atsostogų. Nors 
manoma, kad jis nėra išvykęs iš 
Vilniaus, telefonu jis neatsiliepia, 
praneša ELTA/LGTIC. RSJ
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SPECIALUSIS LEIDINYS
Praėjusių metų gruodžio mė

nesį 1,200,000 tiražu išleistas spe
cialus Ūkininko patarėjo (save 
skelbiančio, kaip “pigiausias, di
džiausias ir operatyviausias žemės 
ūkio laikraštis”) leidinys Apginkime 
demokratiją. Pažymėta, jog tai yra 
reklaminis leidinys, užsakytas ir 
apmokėtas UAB “Aviabaltika” (sa
vininkas - Jurijus Borisovas, dėl 
kurio pilietybės neteisėto suteikimo 
kaltinamas prezidentas Rolandas 
Paksas), “tekstas ir iliustracijos pa
teiktos užsakovo”. Leidinyje (24 
psl.), iliustruotame gausiomis J. 
Borisovo nuotraukomis - jį ir Ro
landą Paksą ginantys straipsniai, 
pvz. “Aviabaltika įstatymų nepa
žeidė”, “Lietuvoje - dvigubi stan
dartai”, “Pavyzdinė Rinkimų kam
panija. Nugalėjo profesionalumas ir 
susitelkimas”, “Valstybės politikos 
pagrindas - gandai”. Taip pat iš
spausdintos Borisovą ir Paksą re
miančios, Specialiajai seimo tyrimo 
komisijai nepalankios redakcijos 
skiltys iš Respublikos, ištraukos iš 
A. Potnino ir A. Zatonskajos kny
gos Rolandas Paksas: Žmogus ir 
Politikas (autoriai - J. Borisovo už
prašyti). Pirmo puslapio įžanginis 
žodis, po J. Borisovo nuotrauka su 
antrašte “Užkirsti kelią savivalei”, 
prasideda žodžiais “Tarp politinio 
malūno girnų šiandien pateko Lie
tuvos Respublikos Prezidentas bei 
visi piliečiai, užstojusieji kelią ilga
pirščiams valdininkams, sukaupu
siems savo turtus rengiant ‘Viljam
so’ bei kitas aferas, kurių rezultatas 
- plikai išrengta Lietuva.” Leidinys 
paskelbtas internete lietuvių ir rusų 
kalbomis.

PABRANGO DEGALAI IR 
RŪKALAI

Nuo 2004 m. sausio 1 d. vieno 
litro dyzelinių degalų kaina išaugo 
maždaug 16 centų, o benzino - 6 
centais. Vilniaus degalinėse sausio 
2 d. A92 markės benzinas kainavo 
nuo 2.32 iki 2.38 lito už litrą. Pagal 
nuo sausio 1 d. įsigaliojusias Akci
zų įstatymo pataisas, variklių ben
zino akcizas padidintas nuo 1250 
iki 1318 litų, žibalo - nuo 720 iki 
1002 litų, o dyzelino - nuo 860 iki 
1002 litų už toną. Lietuva yra įsipa
reigojusi Europos sąjungai dėl šių 
produktų akcizų didinimo. Padidi
nus juos, valstybės biudžetas per 
metus papildomai turėtų gauti apie 
25 mln. litų. Cigarečių akcizas didi
namas nuo buvusių 42.6 lito iki 
47.5 lito už 1000 cigarečių. Taip 
pat didinama akcizo dalis, skaičiuo
jama nuo cigarečių pakelio pardavi
mo kainos - nuo 10 iki 15%. Iki 
šiol 2 litus kainavęs cigarečių pake
lis turėtų pabrangti maždaug 20 
centų.
PAMINKLAS SAUSIO 13-SIOS 

AUKOMS
Prie Vilniaus televizijos bokšto 

planuojama pastatyti paminklą 
prieš 13 metų žuvusiems bokšto 
gynėjams atminti. Aštuonių metrų 
aukščio bronzinė skulptūra turėtų 
būti pastatyta po pusmečio Lietu
vos radijo ir televizijos centro ad
ministracinio pastato vidiniame 
kieme. Skulptorius Darius Bražiū- 
nas baigia iš gipso lipdyti skulptū
ros modelį - tai bus bronzinis var
pas ir rankas į viršų iškėlusi mo-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► |AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

teris. Paminklas kainuos 150,000, 
kuriuos skiria Lietuvos radijo ir te
levizijos centras.

APVOGTAS BANKAS
Sausio 7 d. iš “Hansabanko” 

skyriaus Vilniaus Tuskulėnų gatvė
je pagrobta apie 700,000 litų. 
“Falck Security” darbuotojo teigi
mu, 7.30 v.v. įsiveržė vagis, tarnau
tojui smogė į galvą, surišo rankas, 
kojas ir užklijavo bumą. į banko 
patalpas plėšikas galėjo patekti 
anksčiau ir pasislėpti. Išlaužta buvo 
tik ta saugykla, kurioje buvo dau
giausia pinigų. Prieš nusikaltimą 
dėl neaiškių priežasčių apsaugos 
sistema banko poskyryje nebuvo 
įjungta. Banko klientai dėl apiplė
šimo nenukentės, nes banko verty
bės yra apdraustos. Bendrovė 
“Falck Security” žada skirti iki 50,- 
000 litų premiją asmenims, suteiku
siems informaciją, kuri padės at
skleisti “Hansabanko” apiplėšimą.

MAŽĖJA VAIKŲ
LGTIC praneša, kad 2003 me

tų pradžioje Lietuvoje gyveno 802,- 
300 vaikų - beveik penktadalis 
(23.2%) visų gyventojų. Vaikų nuo 
1992 m. Lietuvoje nuolat mažėja. 
Statistikos departamento duomeni
mis, 2002 m. gimė 30,000 vaikų. 
Tai žemiausias kada nors buvęs 
gimstamumo lygis Lietuvoje. 2002- 
2003 mokslo metų pradžioje bend
rojo lavinimo mokyklose mokėsi 
594,300 mokinių, arba 8,100 ma
žiau negu praėjusiais mokslo me
tais. Palyginti su 2000-2001 moks
lo metais, pirmokų sumažėjo 17%. 
Vidurinį išsilavinimą įgijusių ir to
liau besimokančių moksleivių skai
čius 2002-2003 mokslo metais iš
augo iki 807,000 ir buvo pats di
džiausias nuo 1990 metų.

LIETUVOS PAAUGLIAI - 
LIEKNIAUSI

Danijos viešosios sveikatos 
institutas atliko studiją, kurioje pa
lyginti beveik 30,000 jaunuolių nuo 
13 iki 15 metų amžiaus iš 15 pasau
lio valstybių. Storiausi yra JAV pa
augliai, o liekniausi - Lietuvos. 
Graikų berniukai 15 metų amžiaus 
grupėje yra storesnį už vidurkį. Ki
tose valstybės, pvz. Airijoje, Švedi
joje ar Portugalijoje, 13 mergaičių 
buvo putlios, kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, tačiau sulaukus 15 metų am
žiaus jų svoris vėl sumažėdavo. 
Studijos autorių nuomone, dėl JAV 
paauglių antsvorio kaltas nesveikas 
ir kaloringas maistas bei nepakan
kamas fizinis judrumas.

GERIAUSIAS PLAKATAS
Pasaulio turizmo organizacija 

(PTO) Lietuvą apdovanojo premija 
už gražiausią turistinį plakatą, rašo 
ELTA/LGTIC. Apdovanojimo iš
kilmės vyko Madride, PTO būsti
nėje 2003 m. gruodžio 22 d. Foto
grafo Arūno Baltėno reklaminis 
plakatas, kuriame vaizduojamos 
Nidos kopos, pripažintas gražiausiu 
per spalio mėnesį Pekine, Kinijoje, 
vykusią Pasaulio turizmo organiza
cijos visuotinį susirinkimą. Tuo 
metu Lietuva priimta į PTO pilna
teise nare. Už gražiausius plakatus 
įteikiami Vettor Giusti prizai. Jis - 
vienas iš PTO steigėjų. Praėjusių 
metų premijas laimėjo Lietuva (Eu
ropoje), Argentina (Amerikoje), 
Butano (Azijoje), Etiopija (Afriko
je) ir Sirija (Artimuosiuose Ry
tuose). Lietuva reklaminių turisti
nių plakatų konkurse dalyvavo pir
mą kartą. Iš viso konkurse buvo 
408 įvairių pasaulių kraštų plakatai.

GRĄŽINA IŠ UŽSIENIO
BNS žiniomis, pernai į Lietuvą 

iš įvairių pasaulio valstybių migra
cijos ir pasienio tarnybos išsiuntė 
arba neįsileido 5,210 lietuvių - 
daugiausia per visą valstybės sienos 
apsaugos tarnybos veiklos laiką. 
Tai 10% daugiau negu 2002 m.. Pa
daugėjo iš Didžiosios Britanijos, 
Danijos, Norvegijos, Prancūzijos ir 
Ispanijos grąžintų asmenų skaičius. 
Tačiau sumažėjo Lietuvos piliečių, 
iš užsienio valstybių grąžintų už ten 
padarytus nusikaltimus ar pažeidi
mus (pernai 329, užpernai - 418). 
Daugiausia lietuvių buvo grąžinami 
dėl nelegalaus buvimo užsienio 
valstybėje (2002), 1160 dėl nelega
laus darbo, 1001 lietuviui nebuvo 
leista įvažiuoti, 206 neturėjo pakan
kamai lėšų pragyventi. jįgj

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Brazilijos lietuvių skautų ir skaučių “Palangos” vietininkijos nariai ruošia verbas pamaldoms 2003 metais
Nuotr. A. Rudžio

Kaimo rašytojai suvažiavo iš visos Lietuvos

Kaimo rašytojų subuvimas
JERONIMAS ŠALČIŪNAS

Jonavos meno mokyklą už
plūdo Kaimo rašytojų sąjungos 
nariai. Suklego karidoriai, dar 
niekad neregėję tokios gausybės 
kūrėjų. Tarp jų sukiojosi soli
daus amžiaus moterys ir vyrai, 
gulbėmis plūkavo grakščios 
merginos, žinodami savo vertę, 
vaikštinėjo jaunikaičiai. Tvyrojo 
pakili nuotaika. Ir ne veltui: Šeš
tadienis (XI.22) kaip tik ir skir
tas Lietuvos Kaimo rašytojų są
jungos kultūrinės veiklos 10- 
mečiui ir Lietuvos valstybingu
mo 750-mečiui, atsiliepiant į 
prasmingą šūkį “Mes atėjome ir 
einame!”

Sveikinasi seni pažįstami. 
Adresais ar savo knygomis kei
čiasi net ir niekados nesimatę. 
Kai kas bevelija nusipirkti į akį 
kritusį žymesnio autoriaus leidi
nį. Pirkinių kiekis, žinoma, sąly
gojamas kišenės pajėgumu, gal 
ir pagarba atitinkamam žanrui 
bei ryžtu atsiverti televizijos, in
terneto, eterio ar spaudos perša
mą “pažangią” produkciją...

Kol šurmuliuoja besiregist
ruojantieji ar nario mokestį įlei- 
džiantieji į nenusakomos talpos 
kasininkės rankinę, antrajame 
aukšte smagiai trenkia maršus 
moksleivių dūdų orkestras. Pa
galiau salėje ir užjos abejų durų 
beviltiškai nebelieka nei kur at
sisėsti, nei deramai stovėti — 
toks gausumas svečių ir saviš
kių. {žiebiama žvakė. Scenoje 
tautiniais drabužiais septynios 
moterys ir vyriškis, davus ženk
lą vadovei poetei V. Stundžie
nei, užveda Lietuvos himną, ku
rio garsai įjungia visus.

Taupiu žodžiu LKRS pirmi
ninkas K. Federavičius praneš, 
kad šiam jubiliejui išankstiniais 
autorių įnašais UAB “Dobilo” 
leidykla “Jonava” 500 egz. tira
žu išleido Sąjungos narių poezi
jos antologiją Veidu į Tėvynę. 
Sudarytojas ir redaktorius K. Fe- 
daravičius, apipavidalintoja R. 
Konovalovienė, korektorė Pr. Fe- 
daravičienė. Prisidėjusieji gaus po 
dvi dar dažais kvepiančias mie
las knygas. Pritarimas palydės 
Pirmininką, kad minėto kolekty
vo dėka dienos šviesą sykiu iš
vydo ir Leonardo Matuzevičiaus 
rinktinių raštų dvitomis, kurio 
leidybą parėmė Lietuvos Kultū
ros ministerija bei Druskininkų

DrZMKV four seasons 
KTZ/rlnCV REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, \asaįna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Siayneno ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

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

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

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklaviete: www.homesgeorgianbay.com 

savivaldybės kultūros skyrius. 
Šitaip buvęs tremtinys poetas 
grįš į gimtąjį Krinčiną. Jo kū
rybą nagrinės mokiniai.

Apie poetą Feniksą kalbėjo 
gyvenimo bendražygė, pažino
jusieji, bendradarbiai. Iš skaito
vių lūpų skambėjo jo posmai.

Paskui Pirmininkas glaustai 
praneš apie Sąjungos veiklą, ku
rią ir toliau rutalios 250 narių, 
atokiausiuose Lietuvos kampe
liuose. Savo eilėraščius skaitys 
pasižymėję autoriai. Susirinku
sius sveikins kultūros ministerė 
R. Žakaitienė, žilagalvis V. 
Pranckietis, rėmėjai, bičiuliai.

Keliolikai narių įteikiami 
nauji pažymėjimai, pasipildo na
rių gretos. Sukaktuvininkai ap
dovanojami' diplomais, laurae- 
tams tenka vardinės juostos, pri
zai. Skamba Ilgiausių metui

Itin ilgai tęsėsi mokyklos 
mokinių turiningas koncertas. 
Tad prisėsti prie atsivežtais gar
dėsiais nukrautų stalų ne vienam 
neleido namų link išvykstantieji 
autobusai.

Vincas Kudirka musų širdyse
Paežerių pagrindinėje mo

kykloje įvyko šešių mokyklų - 
pagrindinių ir vidurinių Vinco 
Kudirkos 145-jų metinių minėji
mas. Salė pilna, o širdyse mažas 
jauduliukas. Paežeriečiai gana 
išsamiai ir moksleiviams su
prantamai pasakojo apie didžio
jo tautos Varpininko vaikystę, 
jaunystę, studijų metus, gydyto
jo darbą, jo literatūrinę veiklą, 
tautos kėlimą, žadinimą iš ap
snūdimo, meilę gimtajai kalbai.

Į pasakojimą svečiai įpynė 
prozos ištraukas, deklamavo ei
lėraščius, dainavo jo harmoni
zuotas dainas, inscenizavo kele
tą kūrinių. V. Kudirka — tautos 
žadintojas, didysis Varpininkas, 
gimtojo žodžio puoselėtojas.

Čia - skambėjo dainos apie 
Tėvynę. O daina apie gimtąją 
kalbą. Tėvynę ir prosenelius bei 
varpo gaudimą pakerėjo visus. 
V. Kudirkos meilė Tėvynei, jo 
didžiulis darbas literatūrai ir ne
nuilstanti veikla — mums kelro-
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aštuntųjų mirties metinių prisimini
mui sūnus Leonas ir Sue Klimaičiai 
“Pagalba Lietuvos vaikams” aukojo 
S5,000 (JAV). Nuoširdžiai dėkoja
me už šią paramą mūsų tolimesnei 
veiklai. PLV komitetas

Įvairios žinios
Eesti Elu (Estų gyvenimas) 

š.m. sausio 9 d. laidoje rašo apie 
Baltijos valstybių krašto apsaugos 
ministerių susitikimą, kuriame ap
tartas Estijos Tartu mieste vei
kiančios karinės kolegijos finan
savimas. Kiekviena šalis kolegijai 
išlaikyti skiria 187,000 eurų. Šiuo 
metu kolegijai vadovaujantį danų 
brigados gen. M. H. Clemmesen
norima pakeisti Baltijos kraštų 
vadovu. Svarstyta jungtinio bal- 
tiečių dalinio dalyvavimo taikos 
palaikymo veikloje galimybė. Po
sėdyje Lietuvai atstovavo krašto 
apsaugos ministeris Linas Linke
vičius.
^X^X^X^X^>X^X^X^X^X^X^X^X

Paieškojimas
Laimos Grigaitės ieško Re

nata Grigaitė, duktė Juozo Gri
go, gimusi 1948 m. Vokietijoje. 
1949 m. pabaigoje su mama iš
važiavo į Lietuvą, kur gyveno 
iki vedybų. Dabartinė jos pavar
dė Ivanova, gyvena Latvijoje. 
Kai šeima išsiskyrė, tėvas išva
žiavo į Kanadą. Vedė antrą kar
tą ir turėjo dukrą, kurios vardas 
Laima Grigaitė. Kanadoje gyve
no pusseserė Vida Butkutė 
(merg. pavardė) gim. 1951 m. 
Buvęs adresas: 83 Westchester 
Ave., St. Catharines, Ont. Ant
ros eilės dėdė - Stasys Kalitis 
gyveno: 1700 Bloor St. W., Apt. 
705, Toronto, Ont. Turinčius 
žinių prašoma skambinti Valdui 
arba Ilonai tel. 416 622-2817.

dė žvaigždė. Jo idėjos - mums 
švyturys.

Renginyje dalyvavo rajono 
Knygnešiukų draugijos pirm. V. 
Dambrauskaitė. Ji trumpai supa
žindino su jų veikla, pabrėžda
ma meilę savo kalbai, knygnešių 
pasiaukojimą. Tik jie, paprasti ir 
bebaimiai žmonės, išgelbėjo lie
tuvišką žodį. Pabaigoje sugiedo
jome Tautinę giesmę. Mokslei
viai ir mokytojai prie švediško 
stalo vaišinosi, dalinosi įspū
džiais. Ir čia aidėjo muzika, 
skambėjo dainos.

V. Vosylienė, LKRS narė

V. Kudirkai
Į tėviškę sugrįžo V. Kudirka. 
Už lauko ošia ąžuolų giria. 
Ir ežero bangelė liula, virpa. 
Ąžuoluose — ryžtas ir dvasia.

Ryžtingas žodis, drąsios idėjos - 
Prikelt Tėvynę iš priešo kančių, 
Nebaisios audros ir klastingi vėjai, 
Tik reikia meilės, sakalo sparnų.

Kelkite! Kelkite! Gaudžia varpas - 
Minėkit gimtą žodį dainose.
Tavo žvaigždė — atkaklus darbas 
Ir nemirtinga protėvių dvasia.

Tavo idėjos tarsi saulė šviečia, 
Prikeldamos kiekvieną kartą. 
Prie židinio Tėvynės kviečia — 
Už ją kovoti ir numirti verta.

Vida Vosylienė,
LKRS narė

Brazilija
A.a. Endrikas Guzikauskas, 

79 m. amžiaus, gyvenęs Vila Pru- 
dente vietovėje, mirė 2003 m. spa
lio 18 d. ligoninėje. Velionis gimė 
1924 m. sausio 17 d. Rokiškyje. 
1927 m. su tėvais atvyko į Brazili
ją. Kurį laiką Guzikauskų šeima 
gyveno Mokoj vietovėje, o vėliau 
persikėlė į Vila Belą vietovę, kur 
Endrikas mokėsi Vytauto Didžiojo 
pradžios mokykloje, o gimnaziją 
lankė Ipirangoj. 1958 m. Endrikas 
vedė Oną Trinkūnaitę, apsigyveno 
Vila Zelina vietovėje ir išaugino 
dukterį Nilzą tapusią advokate. Vi
sa Guzikauskų šeima dalyvavo lie
tuviškoje veikloje. Endrikas buvo 
Lietuvių sąjungos narys ir Brazili
jos lietuvių bendruomenės valdy
bos narys. Prieš 10 metų persikėlė 
gyventi į Vila Prudente vietovę, bet 
nenustojo lankęs lietuviškų pamal
dų Vila Zelinoj. Susirgęs ilgą laiką 
gulėjo ligoninėje ir mirė plaučių 
uždegimu. Palaidotas Vila Marina 
kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. P. Rukšys, o 7-tos dienos Mi
šios už velionį aukotos Šv. Juozapo 
šventovėje. Jo liūdi žmona Ona, 
duktė Nilza su šeima, pusseserė El
vyra ir tautiečiai, netekę susipratu- 
sio lietuvio. (Mūsų Lietuva, 2003 
m., 11 nr.)

Belgija
Belgijoje. įkliuvo penkerius 

metus slapstęsis šiaulietis Vaidotas 
Milius, Lietuvoje kaltinamas žmog
žudyste. Tai atsitiko spalio mėn. 
Belgijos teismas leido kaltinamąjį 
perduoti Lietuvai. Jis kaltinamas, 
kad 1998 m. viename Šiaulių nakti
niame klube per muštynes nudūręs 
karate meistrą Artūrą Norkų. Konf
liktas kilęs klubo prieangyje, o 
prieš išeinant į lauką A. Norkus 
puolęs V. Milių su peiliu, bet pasta
rasis iš A. Norkaus peilį atėmęs Jr 
juo jį nudūręs. A. Norkus nuo žaiz
dos mirė ligoninėje, o V. Milius pa
bėgo į Belgiją. Čia jis įsijungė į lie
tuvių grupuotę, kuri vertėsi cigare
čių kontrabanda. Jie turėjo Belgijo
je ir sandėlius, iš kurių cigaretes iš 
Lietuvos gabendavo į Angliją ir ki
tus kraštus. Ilgą laiką 30-mečiam 
šiauliečiui pavyko išsisaugoti. (Lie
tuvos rytas, 2003 m., 255 nr.)

Danija
Apie Danijos lietuvių ben

druomenę rašoma Pasaulio lietu
vio 2003 m., 10 nr. Ji įsisteigusi 
1997 m., o dabar turinti 60 narių. 
Tai naujieji ateiviai iš Lietuvos, ap
sigyvenę Kopenhagoje ir jos apy
linkėse. Bendruomenės tikslas - su
burti šiame krašte gyvenančius tau
tiečius, puoselėti lietuviškus papro
čius, taipgi supažindinti ir danus su 
lietuvių kultūra. Artimai bendradar
biaujama su Lietuvos ambasada. 
Pastaroji pakviečia tautiečius į kul
tūrinius renginius, Vasario 16-to- 
sios ir Kovo 11-tosios šventes. 
Taipgi švenčiamos Užgavėnės, su
siburiamą į Kalėdų vakarones. Or
ganizuojamos išvykos po Daniją. 
Mėgstama vasarą surengi iškylas į 
gamtą. Kartu su latviais ir estais 
švenčiama Vasaros šventė. Kiek
vieną mėnesio paskutinį penkta
dienį renkamasi vienoje Kopenha
gos kavinėje, kur dalinamasi įspū
džiais, tariamasi ir svarstoma atei
tis. Veikia ir lietuvių kalbos kursai. 
Jaučiama nostalgija Lietuvai. Nu
spręsta kasmet surinkti aukų labda
rai Lietuvoje. Praėjusiais metais ap-

• Ką darome kitiems, atrodo daug; 
ką kiti daro mums, atrodo niekis.

(Pranciškus salezietis)
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mokėtos išlaidos į teatrą Lietuvos 
internato vaikams, taip pat Alytaus 
vidurinės mokyklos tremtinių šei
mų moksleiviams kelionės išlaidas 
į Vilnių. Kalėdų vakaro loterijos 
pelnas paskirtas Kalėdų dovanė
lėms vaikams, sergantiems inkstų 
ligomis.

Karaliaučiaus kraštas
Ragainėje, II-oje vidurinėje 

mokykloje veikia lietuviškos kla
sės, kuriose darbuojasi 6 mokytojai 
iš Pagėgių. Klases lanko 60 moki- 
nią kurie mokosi lietuvių kalbos ir 
yra supažindinami su Lietuvos isto
rija, lietuvių kultūra ir papročiais. 
Neseniai šioje mokykloje įsteigtas 
lietuviškų klasių ansamblis, kurį 
parėmė Mažosios Lietuvos draugija 
Čikagoje. Ji apmokėjo išlaidas už 
pasiūtus 30-čiai moksleivių tauti
nius drabužius, taip pat nupirko 
ansambliui mušamuosius instru
mentus ir lietuviškas kankles. Pir
mą kartą šis moksleivių ansamblis 
rugsėjo 6 d. koncertavo Tilžės dra
mos teatre. Tą dieną buvo susirinkę 
lietuvių kalbos mokytojai šiame 
krašte atšvęsti laisvės ir mokslo 
dienos. Spalio 2 d. šis ansamblis 
koncertavo savo mokykloje Ragai
nėje. Į koncertą atsilankė Lietuvos 
konsulas Tilžėje J. Kindurys ir Ra
gainės meras.

Australija
Dalia Didžytė, vaistininko 

Martyno ir Dalios Didžių jauniau
sioji duktė, La Trobe universitete 
baigė logopedijos (kalbos sutriki
mų) mokslus, įsigydama šios srities 
diplomą. Pastaraisiais metais Dalia . 
praktiką atliko Kanadoje, Toronto 
ligoninėje. Kaip logopedijos spe
cialistė darbuojasi aštuoniose pra
džios mokyklose Melburne. Ji bai
gė St. Mary’s pradžios mokyklą ir 
McRobertson mergaičių gimnaziją. 
Ji taip pat lankė lietuvių savaitgalio 
mokyklą, lituanistinius kursus, bai
gė juos pirmąja mokine. Šoko tauti
nius šokius “Gintarėlių” ir “Malū
nėlio” grupėse, o dabar - “Gintaro” 
ansamblio narė. Ilgą laiką dalyvavo 
Melburno kanklių ansamblyje. Nuo 
mažens yra skautė, o dabar skaučių 
mergaičių vadovė. Ji mėgsta ir 
sportą - universitete priklausė ir 
dabar priklauso fechtuotojų koman
dai. Dalia turi dvi seseris ir brolį - 
vyriausioji Lina baigė farmaciją, 
Šiuo metu keliauja po pasaulį, kita 
- Daina, baigusi terapiją, dirba 
Anglijoje, o keturiolikmetis broliu
kas Martynas dar mokyklos suole. 
(Tėviškės aidai, 2003 m., 24 nr.).

Geelongo lituviai lapkričio 15 
d. Šv. Petro ir Povilo šventovėje 
meldėsi už mirusius bendruomenės 
narius. Mišias aukojo kun. A. Šim
kus, neseniai atvykęs iš Lietuvos, ir 
pasakė Vėlinėms pritaikytą pa
mokslą. Po pamaldų parapijos salė
je visus dalyvius J. Gailius supažin
dino su kun. K. Ambraso, SJ, kny
ga Kengūrų ir koalų pašonėje - po
kalbiai su Australijos tautiečiais, 
kai juos autorius lankė 1999 metais. 
Po knygą 24 asmenims įteikė kun. 
A. Šimkus ir Birutė Liebich. Vie
nas egzempliorius paskirtas LB 
Melburno apylinkės bibliotekai. Po 
šių formalumų buvo nuvykta prie 
jūros ir “Smorgy’s” valgykloje - 
valgyk, kiek gali - sočiai pasivai
šinta. Po pietų Rytų kapinėse prie 
a.a. Sasio ir Stasės Karpalavičių ka
po pasimelsta už visus lietuvius, 
palaidotus šiose kapinėse. Prieš po
rą mėnesių mirė seniausias Geelon- 
to lietuvis a.a. Julius Každaikis.

ia proga kun. A. Šimkus pašven
tino velionies paminklą. (Mūsų 
pastogė, 2003 m., 49 nr.). j. Andr.

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
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3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu
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“Septyni
Šiuo pavadinimu 2003 me

tais Lietuvoje išleistas kompak
tinis diskas, kuriame ryškinami 
ambasadoriaus dr. Vytauto An
tano Dambravos mąstymai apie 
Kristaus žodžius-sakinius nuo 
kryžiaus. Tie apmąstymai su
jungti su kompozitoriaus Haydn 
(1732-1809) muzika, atliekama 
Valstybinio Vilniaus kvarteto. 
Pilnas jos pavadinimas: Septyni 
paskutiniai mūsų Išganytojo žo
džiai ant kryžiaus (Die sieben 
letzten Worte unseres Erlosers 
am Kreuz op. 51).

Apie Haydn kūrinį ir valsty
binį kvartetą pateikta informaci
ja lietuvių ir anglų kalbomis. 
Muzikinio kūrinio eigoje savo 
įtaigius apmąstymus skaito pats 
autorius V. A. Dambrava. Šis 
kompaktinis diskas yra origina
lus leidinys, kuriame muzika 
ryškina žodinį tekstą.

V. A. Dambravos Septyni 
žodžiai turi savo istoriją. Juos 
autorius sukūrė Venezueloje is
panų kalba ten būdamas Lietu
vos ambasadoriumi, plačiai be
sireiškiančiu vietinėje žinias- 
klaidoje. Jis buvo paprašytas 
kun. M. D. Alvarez parengti 
knygelę - Didžiojo penktadienio

Istorinė nuotrauka. Lietuvos ambasadorius Venezueloje dr. V. A.
Dambrava sveikina Venezuelos kultūros minister; dr. Josė Antonio 
Abreu, dalyvaujant tuometiniam prezidentui Algirdui Brazauskui 
1996.III.20

Dailininkės Juškienės paroda
Talentinga ta vilniečių daili

ninkų Juškų šeima! 2003 metais 
tuo tvirtai įsitikino ir Jurbarko 
meno mylėtojai bei vertintojai. 
Kur ne! Dar žiemai baigiantis 
Jurbarko parodų ir koncertų sa
lėje didoką savo paveikslų paro
dą surengė tapytojas Paulius 
Juška. Gegužės pradžioje į Jur
barką savo naujausius paveiks
lus atgabeno jauna dailininkė 
Agnė Juškaitė, Pauliaus sesuo. 
O šit gruodžio 13 d. toje pačioje 
parodų ir koncertų salėje buvo 
atidaryta irgi jaunos dailininkės 
Onutės Juškienės (Pauliaus Juš
kos žmonos) naujausių tapybos 
darbų paroda.

Onutė Juškienė gimė 1979 
m. Vilniuje. 1990-1997 mokėsi 
Vilniaus M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijoje. Paskum studijavo 
Vilniaus dailės akademijos 
Vaizduojamojo meno fakultete. 
2001-2003 m. tęsė magistrantū- 
ros studijas, jas baigusi gavo 
menų magistrės laipsnį.

Kad ir jauna menininkė, O. 
Juškienė jau aktyviai pasireiškė 
dailės gyvenime kaip savita ir 
produktyviai dirbanti kūrėja. Ji 
Vilniuje jau yra surengusi 3 as
menines parodas: Spalvų sonetai 
(2000 m.), Ornamentai (2002 
m.), Gėlėtosios (2002 m.). Su 
savo paveikslais O. Juškienė da
lyvavo keliolikoje grupinių pa
rodų Vilniuje, Klaipėdoje, Tra
kuose. Jos darbai kabo ir viešo
se vietose. 2000 m. dailininkės 
buvo sukurtas dekoratyvinis pa- 
no Kinas Vilniaus kino teatrui ir 
2003 m. Vilniaus parduotuvėje 
sieninės tapybos paveikslas Nu
de in the Mood.

Atidarė O. Juškienės parodą 
Jurbarko Vinco Grybo memo
rialinio muziejaus mokslinė 
bendradarbė dail. Eglė Untulytė.

Dail. O. Juškienė papasako
jo, kokį nuėjo ieškojimų kelią, 
kiek teko patirti ir nesėkmių, ir 
nusivylimų. Pastaraisiais metais 
ji ypač domėjose XX š. pradžios 
čekų dailininku Alfonsu Mucha, 
studijavo jo kūrybą, iš jo mokė
si. Dailininkė nori savitai pa
vaizduoti grožį. Todėl jos pa

žodžiai”
apmąstymus. Taip atsirado Sep
tyni žodžiai ispanų kalba. Išėjo 
net trys laidos.

Po poros metų V. A. Dam
brava parengė lietuvišką laidą, 
kurią Dienovidis išleido Lietu
voje 1996 m. 3000 egz. tiražu. 
Ši greitai išsibaigė, ir 1998 m. ta 
pati Dienovaidžio leidykla išlei
do antrą laidą 2000 egz. tiražu. 
Leidėjo žodyje pasakyta: “Auto
rius, apmąstydamas tų žodžių 
giluminę prasmę ir reikšmę vi
sam krikčioniškajam ir kitam 
pasauliui, remiasi krikščionybės 
istorija, filosofija, o svarbiausia 
- iš širdies plaukiančia meilės 
teologija”.

Kur šis kūrinys Septyni žo
džiai gaunamas, leidinyje nenu
rodyta, tik pažymėta, kad spaus
dina (tekstus) “UAB Petro of
setas”. Pats autorius yra Lietu
vos ambasadorius Ispanijoje, 
knygelių Septyni žodžiai leidėjas 
Dienovidis Vilniuje nebegzis- 
tuoja.

Pažymėtina, kad dr. V. A. 
Dambrava yra parašęs ispanų ir 
lietuvių kalbomis tūkstančius 
straipsnių, kurių dalis sutelkta 
knygose. Viena jų Širdis — 
Lietuva. Pr.G.

veiksluose dažnai išvystame gė
les, medžius, vaisius, jaunus
žmones. Spalvinė palitra gana 
įvairi — nuo šviesių tonų iki 
sodriai tamsių. Besimokant ma- 
gistrantūroje, jai daug padėjo 
dėstytojas Jonas Kazlauskas.

Dail. O. Juškienės žodžiais 
susirinkusieji greit patikėjo vos
pažvelgę į jos sukurtas drobes: 
Mergina su knyga, Dama su tul
pėmis, Anemones, Kalnų fėjos, 
Mergaitė su uogytėmis, Rojaus 
sodai...

Vytautas Kutkevičius

Atsiųsta
Zigmas Zinkevičius, RINK

TINIAI STRAIPSNIAI III. Lietu
vių katalikų mokslo akademija. Re
daktorė - Agota Sriubienė. Techni
nė redaktorė - Elvyra Volkienė. 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas (L. Asanavičiūtės g. 23, 
LT-2050 Vilnius). Tiražas - 400 
egz. Vilnius, 2003 m., 459 psl.

METRAŠTIS XXIII. Lietu
vių katalikų mokslo akademija. 
Spaudai parengė J. Kardelytė, L. 
Sidarienė. Leido ir maketavo “Ka
talikų akademijos” leidykla (Pilies 
8, Vilnius). Tiražas - 300 egz. Re
dakcinė komisija: Algimantas Kati
lius, dr. Antanė Kučinskaitė, dr. 
Elena Neniškytė, dr. Saulius Gir
nius. Vilnius, 2003 m., 648 psl.

JONAS PAULIUS II KAL
BA LIETUVAI 1993. Kompakti
nis diskas - albumas su spalvoto
mis nuotraukomis, muzikiniais kū
riniais. Redaktorius - Lionginas 
Virbalas. Projekto vykdytojas - Jo
nas Korys. Projektą remia Lietuvos 
vyskupų konferencija, Lietuvos ra
dijas (S. Konarskio 49, Vilnius 
2000).

LIETUVOS KARIUOME
NĖS KARININKAI. 1918-1953, 
III tomas. Redaktorės - Danguolė 
Gudienė ir Dalia Žalienė. Išleido 
Lietuvos nacionalinis muziejus 
(Arsenalo g. 1, LT-2056 Vilnius). 
Tiražas - 1000 egz. Vilnius, 2003 
m., 400 psl.

LITHUANIAN HERITAGE. 
November-December 2003. Publi
sher-Editor Vai Ramonis. Pub
lished bimonthly by Baltech Publi
shing (P.O. Box 225, Lemont, IL 
6049-0225). Subscription rates per

Stelmužės šventovės sakykla, papuošta figūromis apaštalų, skelbiančių Evangeliją Nuotr. S. Daliaus

Nenugalėtieji ALDONA GRICIENĖ
Autografuotų dokumentų paroda Kaune

Kauno apskrities biblioteko
je surengta autografuotų doku
mentų paroda “Nenugalėtieji” iš 
Stanislovo ir Justino Sajauskų 
rinkinio. Tai unikalūs dokumen
tai, bylojantys apie sukilėlių ir 
knygnešių trėmimą į Sibirą caro 
laikais, apie partizanų šaudy
mus, Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos leidėjų kalinimus. 
Paroda įeina į kitąmet spaudos 
atgavimo šimtmečiui skirtų ren
ginių ciklą.

Paroda apima kovų laikus 
prieš carinės Rusijos vergovę 
XIX š. iki nesenos sovietinės 
okupacijos pabaigos.

Šių autografų paroda skirta 
paskutiniosios 1953 m. tremties 
50-čiui atminti, taip pat siekiant 
išsaugoti atminimą visų Kristaus 
karių, įvairiais būdais kovojusių 
už Bažnyčios ir tikėjimo laisvę. 
Raštas, laiškas, atvirlaiškis, fo
tografija ar knyga su dovanoji
mo įrašu - tai vis istoriniai pa
liudijimai apie kovotojus, jų 
veiklą, apochą.

Nežmoniški KGB kankini
mai sovietmečiu naikino žmo
gaus kūną, bet nepalaužė jo dva
sios, neįveikė Katalikų Baž
nyčios, kuri gali didžiuotis savo 
nenugalėtaisiais.

Pirmasis radinys - maldak
nygė Aukso altorius, išleista 
“graždanke” (rusiškomis raidė
mis) spaudos draudimo laikotar
piu. Žemaičių vyskupo Motie
jaus Valančiaus atsakas į šį geno
cidą buvo knygnešystė, reiški
nys, kuriam analogo nėra pasau
lyje. Šalia maldaknygės - taurus 
vyskupo veidas ir jo laiškas.

Akys bėga per parodos do
kumentus. Matome Antaną Ta
tarę, rašytoją, švietėją, Sibiro 
tremtinį. Šalia jo - Antanas Ba
ranauskas, poetas, Šv. Rašto 
vertėjas, gynęs Katalikų Bažny-

paminėt i
year in the U.S. - $29.95, Canada - 
US $41.95, other countries - US 
$57.95.

Vytautas Ališauskas, Tojana 
Račiūnaitė, AUŠROS VARTAI. 
Vadovas. Pratarmė - Vilniaus arki
vyskupo metropolito kardinolo 
Audrio-Juozo Bačkio. Pratarmėje 
sakoma: “Priimkite šią knygą kaip 
mažą dovaną, kuri ne tik supažin
dins su stebuklingu Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos paveikslu, 
bet ir pakvies jį aplankyti bei prisi
glausti prie jos motiniškos širdies. 
Leidėjas - “Aidai”, mmlll (2003), 
fotografas - Klaudijus Driskius. 
Viršelio dailininkas - Tomas Vyš
niauskas. Daug nuotraukų spalvotų 
ir juoda-balta. 

Lietuvos laisvės lygos steigėjas, 
pirmininkas A. Terleckas kalba Są
jūdžio 15-mečio minėjime Vilniuje, 
Kongreso rūmuose, 2003.V.31

Nuotr. V. Kulnio

Mons. A. Svarinskas kalba Sąjū
džio 15-čio minėjime Vilniuje, 
Kongreso rūmuose 2003.V.31

Nuotr V. Kulnio

čios teises, priešinęsis rusini
mui, Seinuose pirmasis pradėjęs 
lietuviškai sakyti pamokslus. 
Aleksandras Dambrauskas - 
Adomas Jakštas, prelatas, poe
tas, filosofas. Paskirtas Panevė
žio realinės gimnazijos kapelio
nu, protestavo prieš mokinių ka
talikų varymą į cerkvę, už tai 
penkeriems metams ištremtas į 
Sibirą.

Toliau Juozas Tumas-Vaiž
gantas - kanauninkas, rašytojas, 
visuomenės veikėjas, knygne
šys. Redagavo uždraustus lietu
viškus laikraščius. Žandarų įtar
tas draudžiamos lietuviškos 
spaudos rėmimu ir platinimu, 
suimtas ir tardytas. Klebonijoje 
slėpė draudžiamas lietuviškas 
knygas. Skyriuje Sovietinė oku- 
pacija-fizinis ir dvasinis teroras 
matome tikėjimo kankinius: 
kun. Joną Petriką, kun. dr. Jus
tiną Dabrilą ir kun. Vaclovą 
Balsį, 1941 m. birželio 22 d. 
bolševikų nukankintus Budavo
nės miške.

Vincentas Borisevičius, vys- 
kupas, profesorius, Telšių kunigų 
seminarijos rektorius,, tikėjimo 
kankinys, sovietų sušaudytas. 
Mečislovas Reinys, arkivysku
pas, Šv. Sosto titulinis apaštali
nis administratorius, filosofijos
daktaras, Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris, SSSR ypatingo
jo pasitarimo sprendimu nuteis
tas 8 m. kalėjimo, nukankintas 
Vladimiro kalėjime.

Tremtinė mokytoja Adelė

“Mei Dei!” Iš paskendusio laivo
Linos Kastytės-Macaitienės knyga

SAULIUS ŠIMOLIŪNAS

Prieš kiek laiko Lietuvos 
laikraščių komentatorių svetai
nėse sutikau gydytoją endokri- 
nologę Liną Kastytę-Macaitie- 
nę, kuri yra idealiste kovotoja 
dėl žmonių teisių. Ji dirbo Vil
niaus miesto taryboje, Vilniaus 
savivaldybės sveikatos skyriuje 
kaip vyriausioji specialistė, Aly
taus kalėjime gydytoja viršinin
ke. Paskutiniame darbe ji buvo 
apšmeižta ir atleista iš darbo. 
Bylą laimėjo ir atgavo darbą. 
Apie savo vargus ji parašė 
knygą Mei Dei! Iš nuskendusio 
laivo.

Kai prasidėjo Rusijoje revo
liucija buvo daug džiaugsmo. 
Ypač džiaugėsi menininkai. Ta
čiau Babel, Pilynak, Gorky, 
Mandelštam, Meyerhold buvo 
nužudyti. Jesenin, Majakovsky, 
Cvetajeva, Fadejev nusižudė. 

Dirsytė, nukankinta Tolimuo
siuose Rytuose. Greta jos nuo
traukos: garsiosios Sibiro mal
daknygės ir iš įvairių lentų su
ręstų Tremtinių Dievo namų 
Sibire.

Parodos stende matome 
Kryžių kalną prie Šiaulių. Tai 
lietuvių tautos atsakas į sovieti
nių okupantų Lietuvoje prakti
kuotą buldozerinį ateizmą. Ti
kinčiųjų teisių gynimo katalikų 
komiteto nariai - kunigai Vin
centas Vėlavičius, Alfonsas 
Svarinskas, Sigitas Tamkevi- 
čius, Juozas Zdebskis, Jonas 
Kauneckas ir šalia - pirmasis 
Kronikos numeris.

Kun. Juozas Zdebskis, Lie
tuvos tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto narys, Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kronikos 
leidėjas, Lietuvos pogrindinės 
Kunigų seminarijos vienas stei
gėjų ir egzaminatorius. Nuolat 
persekiotas KGB, cheminiais 
preparatais sužalota sveikata, už 
vaikų katechizavimą kalintas so
vietiniame kalėjime. Žuvo eis-
mo nelaimėje neišaiškintomis 
aplinkybėmis.

Kun. Jonas Kastytis Matu
lionis. Dėl KGB persekiojimo 
mokėsi pogrindinėje Kunigų se
minarijoje, vysk. V. Sladkevi-
čiaus slaptai įšventintas kunigu. 
Kalintas už Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikos leidimą.

Paskutinis parodos skyrius - 
“Pabėgėliai, ištremtieji ir negrį- 
žusieji”.

Achmatova, Bulgakov, Olesha, 
Zoščenko nutilo. Kiti pabėgo ar 
buvo ištemti.

Džiaugsmas apėmė žmones, 
kai Lietuva vėl tapo laisva ir ne
priklausoma. Tačiau valdžioje 
išliko ta pati nomenklatūra. 
LTSR komunistų partijos pirma
sis sekretorius tapo pirmuoju 
Lietuvos prezidentu ir dabar yra 
premjeru. Darosi tvanku Lietu
voje.

Alytaus kalėjime yra 2000 
asmenų, kurių 280 apkrėsti ŽIV. 
Macaitienės užduotis - suma
žinti ŽIV plėtrą ir sustabdyti 
narkotikų vartojimą. Jos virši
ninkams tai visiškai nerūpi. Jie 
nori gauti iš Vakarų pinigų savo 
kelionėms ir pramogoms. Kilo 
konfliktas, ir Macaitienei buvo 
surašyti pramanyti kaltinimai. Ji 
buvo atleista iš darbo. Idealistai 
advokatai ją apgynė, nors patys 
nukentėjo.

Ši knyga yra puikus vaiz
das, kas dedasi Lietuvoje. Ji turi 
būti išversta anglų kalbon ir pla
čiai paskleista.

Macaitienė rašo vaizdžiai ir 
įdomiai. Pridėti bylos dokumen
tai. Įdėti motinos S. Kastienės 
eilėraščiai ir tėvo J. Kasčio at
vaizdai. Taip pat yra ir jos pa
čios simboliški piešiniai.

Perskaičiau knygą per vieną 
vakarą ir nenorėjau užversti pas
kutinio puslapio. Tai yra drąsos 
ir pasiaukojimo liudijimas. Savo 
laiku aš rašiau Lietuvos žiniose, 
jog Lina Kastytė-Macaitienė tu
rėtų būti seime. Dabar sakau: 
žmonės turi burtis apie ją ir pra
dėti būtinas reformas Lietuvoje.

<1KULI MEJE VEIKLOJ E
Lietuvos operos ir baleto 

teatre 2003 m. lapkričio 7, 8 ir 
15 d.d. į vyko G. Verdi operos 
Rigoletas premjera. Ši trijų 
veiksmų opera sukurta 1851 m. 
Victor Hugo kūrinių motyvais 
ir pirmą sykį Vilniuje buvo pa
rodyta 1872 m. viešėjusios italų 
operos trupės. Vilniuje Rigole
tas statomas jau aštuntą kartą. 
Opera buvo pastatyta taip pat ir 
Kauno bei Klaipėdos muzikinių 
teatrų scenose. Šio spektaklio 
muzikinis vadovas ir dirigentas
- Martynas Staškus, režisierius 
Gintaras Varnas, scenografe 
Jūratė Paulėkaitė, kostiumai 
Juozo Staškevičiaus, choreogra
fija latvės Elitos Bukovskos.

Pagrindinius vaidmenis pa
ruošė jaunieji teatro daininin
kai: Mantuos hercogo - Vik
toras Aleškovas, Audrius Rube- 
žius ir Bronius Tamašauskas, 
Rigoleto - Vytautas Juozapaitis 
ir Dainius Stumbras, Rigoleto 
dukros Gildos - Regina Silins- 
kaitė ir Irena Zclenkauskaitė. 
Režisierius teigia bandęs atsiri
boti nuo tradicinių šios operos 
pristatymų, kur hercogas tampa 
niekšu suvedžiotoju, o luošas 
Rigoletas - taurios sielos žmo
gus. G. Varnui “Rigoleto dukrą 
suvedžiojęs hercogas nėra jau 
toks niekšas, o blogį išprovoka
vęs, pagiežos kupinas Rigoletas 
netrukus pats sulaukia baus
mės”.

“Gimtosios kalbos” leidinys
- žurnalas 2003 m. atšventė 70 
metų gyvavimo sukaktuves Vil
niaus universiteto Filologijos 
fakulteto Vinco Krėvės audito
rijoje seminaru Gimtoji kalba: 
istorija ir dabartis. Seminaro da
lyvius sveikino Vilniaus univer
siteto Filologijos fakulteto de
kanas Bonifacas Stundžia, Vals
tybinės lietuvių kalbos komisi
jos pirmininkė Irena Smetonie
nė, pranešimus skaitė kalbinin
kai Danguolė Mikulėnienė, Al
bertas Rosinas, Rita Miliūnai- 
tė, Aldonas Pupkis ir kt.

Žurnalas buvo į steigtas 1933 
metais. Pirmasis jo redaktorius 
buvo Jurgis Talmantas. Žurna
las buvo leidžiamas Lietuvoje 
iki 1941 metų, JAV-jose 1958- 
1968 m., o nuo 1990 metų jo lei
dyba buvo atnaujinta Lietuvoje. 
Šiuo metu žurnalą rengia 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos instituto redaktorės Rita 
Urniežių tė ir Inga Mataitytė.

Jurgita Dronina, Valstybi
nės M. K. Čiurlionio menų mo
kyklos baleto skyriaus dvylikto
ke, laimėjo pirmą premiją ir 
aukso medalį Prancūzijos 
Grasse mieste vykusiame XVI 
tarptautiniame klasikinio šokio 
konkurse. Pernai ši mokytojos 
Jolantos Grincevičienės moki
nė pelnė antrą vietą Tarptauti
niame jaunųjų baleto šokėjų 
konkurse Švedijoje. Prancūzijo
je solistų kategorijos progra
moje J. Dronina atliko Kitri va
riaciją iš Ludwig Minkaus bale
to Don Kichotas, princesės Flo- 
rinos variaciją iš Piotr Čai
kovskio baleto Miegančioji gra
žuolė ir choreografės Anželikos 
Cholinos kompoziciją pagal Ca
mille Saint-Saens Gulbę . Ver
tinimo komisijoje dirbo Pran- 
cū zijos ir kitų valstybių choreo
grafai. Baltijos šalims dar atsto
vavo trys Latvijos ir viena Esti
jos šokėja.

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

Vytauto Didžiojo universiteto rūmai Kaune Nuotr. G. Kurpio

“Žemaičių savaitė” įvyko 
Klaipėdoje 2003 m. lapkritį sie
kiant populiarinti žemaičių kal
bą, papročius bei supažindinti 
visuomenę su Žemaitijos istori
ja. Ją rengė studentų žemaičių 
klubas “Vykintas”, ~ į steigtas 
2003 m. pavasarį . Šis klubas 
jungia visos Klaipėdos žemaičių 
akademinį jaunimą ir jau suor
ganizavo daug gana plačiai nu
skambėjusių renginių. “Žemai
čių savaitę” atidarė klubo pir
mininkas Mindaugas Ramonas 
kalba ir juostelės perkirpimu. 
Po to visi pakviesti aplankyti 
austų juostų parodą, žemaitiškų 
drabužių pristatymą. Klaipėdos 
universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultete buvo surengta 
viktorina apie Žemaitiją. Vėliau 
visi aplankė žemaitišką jomar- 
ką, kuriame ragavo žemaitiškų 
valgių, buvo pakviesti į teminį 
vakarą - pasakojimus iš Žemai
tijos istorijos. Jame dalyvavo 
KU universiteto rektorius habil. 
dr. Vladas Žulkus, istorikai, 
Telšių “Alkos” muziejaus direk
torius. Savaitė užbaigta vakarė
liu, kuriame dalyvius linksmino 
Klaipėdos žemaičių draugija 
“Alkierius”.

Italijos Veronoje pristatant 
dešimties naujųjų Europos są
jungos (ES) valstybių - narių 
kultu rą, buvo supažindinama ir 
su Lietuvos indėliu į Europos 
kultūrinį paveldą. Veronos 
universitete vykusioje konferen
cijoje pranešimus skaitė Lietu
vos nuolatinė atstovė UNES
CO, ambasadorė Ina Marčiu
lionytė ir Parmos universiteto 
profesorius, baltistas Guido Mi- 
chelini. Ta pačia proga vero- 
niečiams rodomame muzikos ir 
poezijos spektaklyje literatūri
nę Lietuvą pristatė A. Bara
nausko poemos Anykščių šilelio 
ištraukų ir Justino Marcinkevi
čiaus eilių skaitiniai lietuvių ir 
italų kalbomis. Muzikinei kū ry- 
bai . atstovavo kompozitoriaus 
Broniaus Kutavičiaus Dzūkišku 
variacijų ištraukos. Renginyje da
lyvavo Italijos vyriausybės, UNES
CO, dešimties naujųjų ES šalių at
stovai, diplomatai, Veronos di
duomenė bei miesto gyventojai.

Valstybinę Jono Basanavi
čiaus vardo Jeremiją 2003 me
tais laimėjo Šiaulių universiteto 
profesorius, 73 metų amžiaus 
menotyrininkas Vytenis Rim
kus. Premija - diplomas ir 
31,250 Lt - skiriama kasmet 
nuo 1992 metų už reikšmingiau
sius paskutiniųjų penkerių metų 
Lietuvoje ar užsienyje gyvenan
čių lietuvių darbus, susijusius su 
etninės kultūros plėtojimu, 
puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėji
mu, taip pat už kūrybinę ir 
mokslinę veiklą etninės kultū
ros srityje. Premiją skiria vy
riausybė kultūros ministerio 
teikimu, pritarus Lietuvos kul
tūros ir meno tarybai. V. Rim
kus septintame dešimtmetyje 
Leningrado I. Repino institute 
įsigijo dailėtyrininko specialy
bę, ten pat apgynė daktaro di
sertaciją apie lietuvių akvarelę. 
Vėliau Maskvoje apgynė habili
tuoto daktaro disertaciją apie 
lietuvių liaudies skulptūrą. Iš- 
leisdino 20 knygų, parengė apie 
200 parodų katalogų, apie 2,500 
straipsnių įvairiomis Lietuvos 
meno, kultūros ir tautodailės 
temomis enciklopedijose, rinki
niuose bei tarptautiniuose leidi
niuose, surengė 5 asmenines 
parodas. Aktyviai dalyvauja ti
riamosiose ekspedicijose bei 
Šiaulių “Aušros” muziejaus 
veikloje. g.K.
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA 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 metų GlC-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. čekių sąsk. iki...........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

SKUBIAI PARDUODA 
tinis palikimas ' 
Roncesv?’’

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 

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

Parcels

: (416)233-4601

ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai i Vilnių

SQOO* $000*
Ooff for 1 parcel • > off

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

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

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 1 <5 1

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

mir- 
& 

*am- 
bar‘«^v^x?>’0''-* pr°ga in-

» ^<O‘ - šeimai su val-
- $489,000.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI,b.a. 

416-769-1616

BOsimieji LS brolijos vadovai, baigę vadovų “Ąžuolo” mokyklą, su instruktoriais - v.s. K. Matoniu ir v.s. R. 
Otto jubiliejinėje Kar. Mindaugo stovykloje, Kalifornijoje 2003 m. rugpjūčio 6-16 d.d. Nuotr. R. Otto

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mus, tvarkančius kanapių nau
dojimą, ir įstatymas tuo atveju 
nepažeidžia konstitucijos. Ta
čiau vis daugiau prieštaringų 
balsų girdisi dėl kanapių rūky
mo įteisinimo. Manoma, kad 
bus sunku kontroliuoti kanapių 
auginimą ir pardavimą, o ypač 
jų vartojimą nepilnamečių tarpe. 
Dar sunkiau bus nustatyti apsi- 
svaiginimo kiekį ir ribą, nes nė
ra įtaisų, kurie būtų panašūs į al
koholio kiekio tikrinimą. Dabar
tiniai Kanados įstatymai drau
džia turėti, parduoti ar auginti 
kanapes. Neseniai policija betgi 
užtiko vieną iš tobuliausių masi
nio kanapių auginimo pastatų. 
Ontario provincijoje, netoli Bar
rie miesto, prie greitkelio, buvu
sioje alaus gamykloje rasta ke
liasdešimt tūkstančių kanapių 
kelmų, moderni apšvietimo sis
tema, su gerai išvystytu drėkini
mu ir temperatūros kontrole. 
Auginimui vartojamų lysvių 
plotas apėmė daugiau kaip pen
kis tūkstančius kvadratinių metrų. 
Jame įmanoma per vienerius me
tus sulaukti keturių derlių. Polici
ja suėmė vienuolika asmenų.

Buvęs ministeris pirminin
kas Jean Chretien paliko politi
ką ir pradėjo dirbti Montrealio 
Heenan Blaikie LLP advokatū
roje. Gal ne visai atsitiktinai jis 
dirba tame pačiame kambaryje, 
kuriame dirbo irgi buvęs minis
teris pirmininkas Pierre Tru
deau. Jis buvo maloniai nuste
bintas gavęs pasiūlymą dirbti 
savo pirmtako raštinėje. Jo da
bartinis viršininkas Roy Heenan 
yra taip pat patenkintas savo 
naujuoju tarnautoju, nes tai pir
mas kartas, kad kurioje nors 
įstaigoje būtų dirbę net du buvę 
ministerial pirmininkai. Nauja
sis Chretien darbdavys pasiūlė 
šį darbą net kelis mėnesius prieš 
ministeriui pirmininkui baigiant 
savo darbą Otavoje. Heenan ti
kisi, kad daug patyrimo turintis 
Chretien bus vertingas įnašas jo 
firmoje, nes galės daugeliui pa
tarti valstybiniais ir tarptauti
niais reikalais.

Kultūrinės veiklos reikalams 
valstybė peržengė trijų bilijonų 
dolerių ribą. Priskaitant provin
cijų teikiamą pagalbą kultūros 
reikalams, iš viso išleista 6.8 bi
lijonų dolerių, arba 7.6% dau
giau negu paskutiniais atskaitos 
metais. Daugiausia buvo skirta 
filmų ir radijo bei televizijos 
skyriaus reikalams, gamtos draus
tinių išlaikymui, istorinių vieto
vių ir pastatų priežiūrai, biblio
tekų išlaikymui, o taip pat ir et
ninėms grupėms paremti. Per 
pastaruosius 17 metų valstybės

• Draugas - tai žmogus, kuris 
viską apie tave žino, bet vis tiek 
tave mėgsta. 

Skautai savo pastovyklėje “Romuva 2003”, iš k. K. Brazauskas, M.
LaHanzi, S. Grybas ir D. Ramanauskas. Už jų - globėjas fil. Dr. A.
Dailydė

įnašas kultūros reikalams suma
žėjo 9%, tačiau šią spragą užpil
dė provincijų ir savivaldybių 
skiriamos lėšos, kurios ne tik iš
laikė kultūrinių reikalų pusiau
svyrą, bet ją dar ir papildė.

Bill Gates, vienas iš turtin
giausių pasaulyje žmonių, pa
skyrė 22 milijonus dol. Manito- 
bos universitetui. Ši suma skirta 
HIV ligos tyrimams, ypač tos li
gos plėtimosi stabdymui. Jau 
prieš trejus metus Kanados tarp
tautinio vystymosi agentūra (Cl- 
DA) padėjo pagrindus AIDS ty
rimams Manitobos universiteto 
globojamose laboratorijose. Ma
nitobos universitetas yra laiko
mas vienu iš geriausiu AIDS ty
rimų srityje. Bill Gates, kurio 
turtas yra vertinamas apie 46 bi
lijonus dolerių, sukūrė 24 bilijo
nų dol. fondą sveikatos, švieti
mo ir bibliotekų reikalams pa
sauliniu mastu.

Pagal Kanados statistiką nuo 
šalčio miršta daugiau kaip šim
tas žmonių. Norint įspėti žmo
nes nuo peršalimo, Kanadoje ša
lia normalios temperatūros yra 
skelbiama ir vėjo įtaka (wind 
chill). Termometras rodo šilumą 
ar šaltį, neatsižvelgdamas į vėjo 
greitį, kuris labai smarkiai pa
veikia temperatūros kitimą. Vė
jo įtaka rodo šalčio poveikį, 
skaičiuojant kiek energijos, šiuo 
atveju šilumos; per vieną sekun
dę praranda kūnas, kuris nėra 
pridengtas ar izoliuotas nuo vė
jo. Kuo didesnis vėjas, tuo grei
čiau išsklaido asmenį supančią 
šilumą, tuo labiau jaučiama šal
čio įtaka. A.V.

Skautų veikla
• “Dainos” draugovė ruošiasi 

žiemos iškylai į “Romuvą” vasario 
7 d. Skautų vadovai ir vadovės bei 
savanoriai tėvai nuveš stovyklauto
jas į “Romuvą”. Kartu vyksta trys 
vadovės - Violeta Sriubiškienė, 
Rasa Saulėnas ir Vida Skilandžiū- 
nienė. Dalyvaus žiemos programos 
instruktorius v.s. Romas Otto ir 
“Mindaugo” draugovės globėjas 
v.s. Arūnas Dailydė. Iki šiol pasi
siūlė dalyvauti savanoriais du tėvai 
ir dvi skaučių padėjėjos. Skautėms 
išdalintus lapus būtinai reikia su
grąžinti iki šeštadienio, sausio 24, 
kartu su mokesčiu. Prašom atsinešti 
sudėtus reikmenis (jeigu įmanoma 
kuprinėse), kad galėtume patikrinti, 
ar viskas įsidėta.

Tėvų pareiga bus atvešti ir pasi
imti stovyklautojas nuo Maironio 
mokyklos. Išvykstame: šeštadienį, 
vasario 7, 7 vai. ryto nuo Maironio 
mokyklos. Sugrįžtame: sekmadie
nį, vasario 8, 4 v.p.p. prie Maironio 
mokyklos. Kaina: $25 skautei (ke
lionė, “snowshoes” nuoma, maistas 
ir kitos išlaidos). Mūsų paskutinė 
sueiga prieš iškylą bus šeštadienį, 
sausio 24. Kviečiame tėvelius atsi
lankyti ir pasiklausyti brolio Romo 
Otto smulkesnio pranešimo. Vida S.

SPORTAS
Salės futbolas

Šios sporto šakos Čikagos 
“Metropolitan” lygos pirmenybės 
prasidėjo sausio 4 d. Žaidynės tęsis 
iki vasario 29 d. Lietuvių “Lituani- 
ca” pirmajame susitikime laimėjo 
prieš “Raams” 16:12, o sausio 11 d. 
įveikė ukrainiečių “Wings” 11:2. 
Pasižymėjo du buvę Lietuvos rink
tinės žaidėjai - Giedrius Žutautas ir 
Viktoras Olsanskas. Praėjusį sezo
ną mūsiškiai užėmė 9-tąją vietą. 
Šiemet tikimasi geresnių rezultatų. 
(Žinios iš Ed. Sulaičio platesnio 
pranešimo. Red.).

Slidinėjimo iškyla
Ji prasideda Mont La Reserve; 

Saint Donat, Que. Vasario 26 d. 
individualiu slidinėjimu. Vasario 
27, penktadienį - slidinėjimo išvy
ka į Mont Tremblant. Vasario 28, 
šeštadienį, slidinėjimas ir didžiojo 
slalomo varžybos Mont La Reser
ve, o vakare - bendra vakarie- 
nė/linksmavakaris viešbutyje.

Oficialus viešbutis ir stovyk
lautojų susitikimų centras: L’Hotel 
Montcalm, chemin Fusey, C.P. 299 
(off Route 125), Saint Donat, 
Quebec JOT 2C0, Canada. Tel. (toll 
free): 1-866-424-1333; e-paštas: 
info@hotel-montcalm.com. Inter
neto tinklalapis www.hotel-mont- 
calm.com.

Atlikite rezervacijas kuo grei
čiau. Paminėkit “Lithuanian Ski 
Group”. Organizuoja ir informuoja: 
Rytis, Vilija ir Dalius Bulotos: Tel.^ 
514 344-8256 arba 819 424-2803 
(savaitgaliais). E-paštas: viliabulo- 
ta@hotmail.com arba dahudahu@- 
hotmail.com arba rvtis.bulota@- 
ville.chateauguay.qc.ca.

Visi žiemos sporto mėgėjai 
kviečiami dalyvauti. Rengėjai

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Eurolygoje daly

vaujantis Kauno “Žalgiris” be va
dovo A. Sabonio (sirgo) jau trečią 
kartą patyrė pralaimėjimą namuose 
73:75 nusileisdami Siena MdP (Ita
lija) komandai. Vilniaus “Lietuvos 
telekomo” krepšininkės, Lietuvos 
čempionės, ir toliau grimsta žemyn 
Eurolygoje beviltiškai 63:88 pralai- 
mėdamos Bmo “Gambrinus” (Če
kija) komandai. Italijos dienraštis 
La Gazzetta dello Sport geriausiu 
praėjusių metų krepšininku išrinko 
D. Nowitzki, dabar žaidžiantį NBA 
klube “Dalias Maverikcs”. Ketvir
tas - lietuvis Š. Jasikevičius, žai
džiantis Tel Aviv “Macabi” (Izrae
lis) klube.

SLIDINĖJIMAS: Prancūzijos 
kalnų kurorte Alp de Uezas įvyko 
pasaulio lietuvių slidinėjimo pirme
nybės. Dalyvavo apie 1000 sporto 
mėgėjų. Varžėsi 130 slidininkų, 
lenktyniavusių slalomo ir slalomo 
milžino rungtyje. Rungėsi net 13- 
oje amžiaus grupių - nuo jaunesnių 
nei 12 metų iki veteranų. Žiūrovus 
sužavėjo du JAV lietuviai, dalyva
vę vyriausios amžiaus grupės (per 
70 metų) varžybose, kurie, anot sli
dinėjimo federacijos pirmininko 
Algimanto Kepežėno, geresnių re
zultatų nepasiekė, bet slides dar 
valdo puikiai. Absoliučių vyrų var
žybų nugalėtoju tapo JAV lietuvis 
L. Vaitkus, laimėjęs abi rungtis. Ki
tas prizines vietas užėmė Lietuvos 
atstovai - M. Švabas ir M. Endriu
kaitis. L. Vaitkus slalomo milžino 
rungtyje gerokai aplenkė kitą JAV 
lietuvį J. Virskų ir praėjusių metų 
absoliutų Lietuvos čempioną M. 
Švabą. Moterų varžybose niekas 
neprilygo slalomo ir milžino slalo
mo rungtyje buvusiai daugkartinei 
Lietuvos čempionei A. Aleksandra
vičienei.

BIUDŽETAS: Lietuvos olim
pinės rinktinės individualių sporto 
šakų atstovams pasirengti rugpjūtį 
vykstančiai Atėnų olimpiadai nu
matyta skirti 7.5 mln litų. Iš Tarp
tautinio olimpinio komiteto Solida
rumo fondo Lietuvos sportininkai 
gaus 50.4 tūkst. JAV dolerių para
mą. Praėjusių metų pabaigoje pa
tvirtintoje 2004 metų šalies olimpi
nėje rinktinėje yra 60 narių ir 40 
kandidatų. V.P.

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) 
2.50% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.75% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.10% už RRSP 3 m. term. ind.
3.50% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.80% 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.

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: lnfo@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

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.

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS | 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.

T-l f.ie EO1 f.onn Bilietus prašau atsiimti, j tolimes-T6I. Toronte 410 □ol-4oUU nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

Algis MEDELIS

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

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų......................... 3.95%
2 metų......................... 4.10%
3 metų......................... 4.50%
4 metų......................... 5.10%
5 metų......................... 5.20%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

i linui n imu imu 
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http://www.rpcul.com
mailto:info@hotel-montcalm.com
http://www.hotel-mont-calm.com
mailto:viliabulo-ta@hotmail.com
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HUMORESKA
Mano storos ir dryžuotos Kalėdos

STEPONAS MILTENIS
Visą laiką maniau, kad Ka

lėdos yra šventos. Deja, sukly
dau... Jau Ožio metų paskutinia
me ketvirtyje, perjunginėdamas 
televizijos kanalus sužinojau, 
kad Kalėdos būna tik “storos”, 
“dryžuotos” (laimei, kad ne vy
žotos!) ir dar kitokios.

Niekaip negalėjau suprasti, 
ką tokie Kalėdų apibūdinimai 
galėtų reikšti. Na, sakykime, 
“storos”... Kaip jas galima pa
storinti ar paploninti?

Arba “dryžuotos”... Kaip 
galima pamatyti abstraktaus 
daiktavardžio išvaizdą ar spal
vą?

Ir šiaip sunkau galvą, ir 
taip... Sakau, gal per Kalėdas 
reikia taip prisiryti tų kalėdinių 
vaišių, kad pilvas išsipūstų? Bet 
kiek čia aš sustorėsiu? Daugiau
sia 2-3 centimetrus... Ne, nuo to 
storuliu netapsiu!

Tai gal man reikėtų tapti 
“dryžuotu”? Na, sakykime, atsi
sėsti į kalėjimą... Bet, kiek ma
čiau per televiziją, ir ten kaliniai 
jau ne dryžuotą aprangą dėvi, o 
džinsus ar net eilutes... Šitas va
riantas irgi netinka! Tai gal prie 
kalėdinio stalo, geriant kokį li
kerį, vieną jo dalį pilti į burną, 
kitą varvinti per barzdą ant savo 
drabužių? Ir vėl - ne! Nuo to 
pasidarysiu ne “dryžuotu”, o 
“tepluotu”...

Laimei, Kalėdų rytą labai 
anksti nubudau. Vartydamasis 
lovoje vėl pradėjau galvoti apie 
tas “storas” ir “dryžuotas” Kalė
das. Ir staiga... galvon toptelėjo 
išganinga mintis!

Atsikėliau patyliukais, kad 
žmonos neprižadinčiau. Pa
ėmiau jos rankinuką, iš kurio iš
sitraukiau tualetinius reikmenis.

Lūpdažiu ir antakių pieštuku 
taip išdryžavau savo veidą, kad 
jis visai į zebrą panašus tapo.

Liko sustorėjimo problema, 
kurią irgi jau buvau išsprendęs. 
Paėmiau nuo lovos savo pagalvę 
ir ją užkišau ant pilvo po drabu
žiais, o. už žandų iš abiejų pusių 
į burną įgrūdau po obuolio skil
telę.

Po šių procedūrų priėjau 
prie veidrodžio ir, pamatęs save, 
taip nusišypsojau, kad vos iš 
burnos neiškrito obuolio skilte
lės. Tikras žiurkėnas!

“Dabar galiu pasveikinti 
žmoną ‘storų’ ir ‘dryžuotų’ Ka
lėdų proga”, - pamaniau.

Įėjau į miegamąjį, patyliu
kais įjungiau elektros šviesą, ant 
pirštų galiukų prisėlinau prie 
žmonos ir pabučiavau ją. Žmona 
pasimuistė, pasirąžė, atmerkusi 
akis taip suspiegė, jog net aš 
pats išsigandau. Vargšelė, žmo
na, nesuprato, kad aš jau pradė
jau švęsti “storas” ir “dryžuo
tas” Kalėdas, matyt, mane kokia 
pabaisa palaikė.

Kai pradėjau raminti žmoną, 
ji atpažino mano balsą, pašoko 
iš lovos ir griebėsi telefono. Lai
mei, spėjau pamatyti, kad surin
ko “03” (greitoji pagalba). Sku
biai nuspaudžiau telefono rage
lio svirteles.

- Kaip tu nesupranti, - sa
kau, - kad aš švenčiu “storas” ir 
“dryžuotas” Kalėdas? (!)

Pagaliau vargais negalais 
nuraminau žmoną. Bet tuo dar 
viskas nesibaigė. Kai ji pastebė
jo jau beveik tuščią lūpdažio tū
telę ir sutrumpėjusį antakių 
pieštuką, tai dar gal pusvalandį 
turėjau išklausyti kažkokios, 
man nesuprantamos “afrikietiš- 
kos” kalbos...

Vyrų šokis Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėje Vilniuje 2003 metais. Š. Amerikos šokėjai rengiasi 
panašiai šventei Čikagoje
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Lietuviškas alus jau Kanadoje
Jau nuo seno lietuviai vai

šindavosi alumi. Jis yra mini
mas daugelyje lietuvių liaudies 
dainų.

1784-ieji Klaipėdoje buvo 
įsimintini metai. Tą žiemą aud
ros buvo stiprios kaip niekad, o 
vasara - karšta, kokios dar nie
kas nebuvo regėjęs. Pabodo že
maičiams vežti vokišką alų iš 
Tilžės, ir jie nusprendė pasida
ryti savo. Tokį, kokiu galėtų di
džiuotis visas pamarys.

Šio verslo ėmėsi Klaipėdos 
pirklys Raineke. Jo sena giminė 
jau visą šimtmetį plukdė laivus 
po visą Baltijos jūrą, o giminės 
herbe puikavosi jūrinis erelis - 
narsios jūreivystės simbolis. Šis 
simbolis papuošė ir naujos alaus 
daryklos emblemą, jis liko 
“Švyturio” herbe ir iki šių die-

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.

REŽ44KK 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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

Muzikinė pažintis su 
soliste Leitaite

DANGUOLĖ
BALTRUSYTĖ-SHER

kos šventėje, J. Leitaitės pasiro
dymas buvo labai sėkmingas. 
Sėkmė lydėjo ją 1998 Newport 
(JAV) muzikos festivalyje. JiToronto Lietuvių Namų Vi

suomeninės ■ veiklos- - komiteto buvo išrinkta šio -renginio “Va- 
iniciatyva solistė Judita Leitaitė 
vasario mėnesį koncertuos Ka
nadoje. Ji daug kartų koncertavo 
JAV, į Kanadą atvyksta pirmą 
kartą.

J. Leitaitė gimė tremtinių 
šeimoje. Nors tėvai gyveno la
bai vargingai, mėgo dainą. Judi
tą nuo vaikystės traukė muzikos 
pasaulis, ypač dainavimas. Di
delė sensacija šeimoje įvyko, 
kai Judita tapo pirmojo “Dainų 
dainelės” konkurso laureate. Ju
dita prisimena, kad jos tėvelis 
turėjo nuostabų balsą, o mama 
buvo puiki istorijų pasakotoja, 
talentinga rankdarbių siuvinėto
ja, puiki siuvėja. Mokyklą Ju
ditą baigė aukso medaliu, o į 
konservatoriją buvo priimta be 
jokio specialaus pasirengimo, Ji 
tiesiog buvo pakviesta vieno 
profesoriaus po “Dainų daine
lės” konkurso. 1984 m. J. Lei
taitė su pagyrimu baigė studijas 
Muzikos akademijoje ir pradėjo 
dirbti Lietuvos Filharmonijoje.

J. Leitaitė yra laimėjusi dau
gybę premijų tarptautiniuose vo
kalistų konkursuose bei muzikos 
festivaliuose. 1987 ji iškovojo 
laureatės vardą M. Glinkos vo
kalistų konkurse Baku. 1991 m. 
ji tapo laureate tarptautiniame 
konkurse Suomijoje. Po šio kon
kurso dainininkė buvo dažna 
viešnia Skandinavijos šalyse. 
Jos muzikinis vadybininkas — 
suomis atveždavo ją koncertuoti 
į Suomiją ir kitas Skandinavijos 
šalis kelis kartus per metus. 
Dainininkė per eilę metų susi
pažino su Škandinavijos šalių 
muziką ir 1995 išleido originalo 
kalba įrašytą kompaktinę plokš
telę Mano mėgstamiausios 
Skandinavų dainos, 1996 m. ji 
sėkmingai koncertavo festi
valyje “Artgenda” Danijoje, o 
1997 Stockholmo Karališkųjų 
rūmų iškilmėse “Muzika ant 
vandens”. Tais pačiais metais 
Švedijoje, Baltijos šalių muzi-

saros žvaigždė”. Laikraštis 
Newport This Week rašė: “Lie
tuvos mezzosopranas Judita Lei- 
taitė po savo debiuto sulaukė 
audringų ovacijų”.

Solistė su dideliu pasiseki
mu dainavo daugelyje Europos 
šalių.

Dainininkė reiškiasi ir peda
goginėje srityje: dėsto Muzikos 
akademijoje kamerinį dainavi
mą, dirba su vaikais B. Dvario
no muzikos mokykloje. Ji — 
nuolatinė viešnia Lietuvos ra
jonų mokyklose. Vaikų namuo
se, senelių prieglaudose ir šven
tovėse ji rengia labdaros koncer
tus. 1996 m. su Švedijos organi
zacija “Vilties žvaigždė” daly
vavo koncertuose nuo Černoby
lio avarijos nukentėjusiems vai
kams paremti. Tais pačiais me
tais Suomijoje ir 1998 Vokieti
joje su pianiste Gražina Ručyte- 
Landsbergiene dalyvavo prof. 
Vytauto Landsbergio paskaitose 
apie Lietuvos muzikinę kultūrą. 
J. Leitaitė yra išleidusi kompak
tinę plokštelę Dainuoja J. Lei
taitė su Vilniaus styginiu kvar
tetu ir pianiste G. Ručyte- 
Landsbergiene. Talkinant G. 
Abariaus džiazo trio išleistoje 
kasetėje Tau, vien tik Tau - bu
vo įrašytos operečių ištraukos su 
E. Kaniava, o su Lietuvos RTV 
lengvosios muzikos orkestru iš
leista kasetė Susitikt tave norė
čiau vėlei.

2003 m. J. Leitaitė ryžosi 
pati organizuoti Lietuvoje muzi
kos festivalį “Poeto Vytauto

Sol. JUDITA LEITAITĖ

Mačernio vizijos”. Festivalis 
praėjo labai sėkmingai ir bus 
organizuojamas vėl ateityje. 
Vos grįžusi po 2003 birželio 
koncertų JAV, jau kitą dieną 
išskubėjo į Prahą, kur su sol. E. 
Kaniava dainavo Lietuvos am
basados Prahos filharmonijoje 
surengtoje šventėje, skirtoje 
Lietuvos valstybės dienai.

Nebus laiko Juditai ilsėtis ir 
Kanadoje, kur jos laukia Ota
vos, Toronto ir Hamiltono lietu
vių bendruomenės. Vasario 17 ir 
18 dienomos ji viešės Otavoje, 
dalyvaus Vasario 16-tos minėji
muose, atlikdama koncertinę 
programą benduomenei ir Lie
tuvos ambasadoje. Svarbus kon
certas įvyks vasario 20 d. Ha
miltono McMaster universitete, 
o susitikimas su Toronto ir jos 
apylinkių lietuviais įvyks vasa
rio 29 d. Toronto Lietuvių Na
muose.

Sol. Leitaitei akompanuos 
pianistė ir pedagogė Leokadija 
Paulauskaitė-Kanovičienė.

nų. Klaipėdietiškas Rainekės 
alus sulaukė tokio didelio popu
liarumo, kad visame pajūryje 
pradėjo dygti bravorai. Tačiau 
jie negalėjo pasiūlyti tokio pui
kaus alaus, kaip Rainekės.

Pirmasis alus po karo atsta
tytoje “Švyturio” alaus daryklo
je buvo išvirtas 1946 metais.

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, “Švyturys” buvo 
pertvarkytas į akcinę bendrovę. 
Beveik visos akcijos priklausė 
įmonės darbuotojams, kurie ry
žosi įmonės pelną panaudoti jos 
pertvarkymui. Nuo 1995 metų 
“Švyturio” alus pradėtas pilstyti 
į 30 ir 50 litrų statinaites ir grei
tai tapo vienu populiarusių ba
ruose ir restoranuose pilstomu 
alumi.

“Švyturys” pirmasis Lietu
voje dar 1989 metais pasiryžo iš 
esmės pertvarkyti gamybą. Taip 
buvo sukurtas ir pradėtas daryti 
alus, atitinkantis pasaulinius ko
kybės reikalavimus ir išsaugojęs 
tikro lietuviško alaus ypatybes. 
Tada ir buvo sukurta nauja 
“Švyturio” alaus šeima, kurioje 
šiandien - šešios alaus rūšys. 
“Švyturio” alus unikalus ir tuo, 
kad tai, ko gero, vienintelis alus 
Lietuvoje, sukurtas moters.

“Švyturio” “Ekstra”, kuris 
artimiausiu metu bus gaunamas 
Kanadoje - 5.2% stiprumo, 
“Vienna Amber” klasės šviesus, 
malonaus skonio ir aromato 
alus, pagamintas iš šviesaus sa
lyklo, ryžių, karčiųjų ir aromati
nių apynių, alaus mielių ir gėlo 
vandens. 1997 ir 1998 metais 
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos organizuojamame kon
kurse pripažintas “Metų gami
niu”.

Kuriant naują alaus rūšį da
lyvauja visi daryklos darbuoto
jai. Kiekvieno bandomojo viri
mo alų ragauja kartu, kiekvienas 
prideda savo komentarą, kas 
jam patiko, kas - ne. Geriau
siai “Ekstrą” įvertino vartotojai 
- netrukus po pasirodymo rin
koje jis tapo populiariausiu vi
soje Lietuvoje, jo išskirtinę ko
kybę ir puikų skonį pripažįsta 
visi tikro lietuviško alaus gė
rėjai.

2001 metų pabaigoje “Pa
saulio alaus čempionato” 
(World Beer Championship) or
ganizatoriai pranešė, jog “Svy-

tūrio” “Ekstra” alus užėmė pir
mąją vietą “Dortmunder” alaus 
kategorijoje ir yra apdovanotas 
aukso medaliu. Klaipėdos alu
darių gaminys buvo įvertintas 
10 balų ir pavadintas išskirtiniu. 
2000 metais Niujorke vykusioje 
“Pasaulio alaus taurėje” “Ekst
ra” alus gavo sidabro medalį. 
Tuomet ‘švyturys” buvo vie
nintelė Lietuvos ir viena iš ketu
rių Rytų Europos alaus daryklų, 
dalyvavusių baigminiame verti
nime. Dėl pasaulio alaus taurės 
apdovanojimo pernai “Švytu
rys” varžėsi su 365 alaus daryk
lomis iš 37 šalių. Pasaulio alaus 
čempionate šešių sesijų metu 
buvo vertinama apie 1.5 tūks
tančio alaus rūšių iš viso pasau
lio. Visi alūs buvo ragaujami 
akluoju būdu pagal tam tikrą 
metodiką. Prestižiniame konkur
se savo alaus kokybę siekia pa
tikrinti net didžiausių pasaulio 
alaus koncernų “Budweiser”, 
“Heineken”, “Miller”, “Pripps”, 
“Pilsner Urquell” alaus daryk
los.

JAV prezidento G. Bush 
garbei, jam lankantis Lietuvoje, 
surengtuose priėmimuose “dip
lomatiniu” gėrimu tapo “Švytu
rio” alus. Lietuvos verslo vado
vų iniciatyva surengtame pri
ėmime Chodkevičių rūmuose 
dalyvavo JAV, Vakarų Europos 
ir Lietuvos žurnalistai, verslo, 
kultūros ir politikos atstovai. Į 
renginį atvyko, ir JAV ambasa
dorius Lietuvoje John Telf, ku
ris vietoj JAV prezidento pakė
lęs jam skirtąjį alaus bokalą, ta
rė: “Lietuviško alaus skonis yra 
tikrai puikus. Kadangi G. Bush 
nevartoja jokių alkoholinių gėri
mų, tarp jų ir alaus, mielai pake
liu alaus taurę ir už jį”. JAV am
basadoriaus Lietuvoje teigimu, 
“Švyturio” alus pažįstamas ir 
vertinamas ne tik Lietuvoje, bet 
ir prezidento gimtinėje Ameri
koje. Kas antri metai JAV vyks
tančiame prestižiniame “Pasau
lio alaus taurės” ^World Beer 
Cup) čempionate “Švyturys” yra 
gavęs sidabro bei bronzos me
dalius. 2001 metais “Pasaulio 
alaus čempionate” viena “Švy
turio” alaus rūšių užėmė pirmąją 
vietą savo kategorijoje ir buvo 
apdovanota aukso medaliu.

Sausio mėnesio pabaigoje jo 
teirautis visose LCBO parduotu
vėse. G.S.

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.,o.ls..o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Aie.tuoą - tik 26 centai!
Lietuva - 26 centai Lenkija - 7.9 centai
JAV _ 4.9 centai 8t. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4V 3J8. Tel. (905) 625-2412 Užupių šeima (iš k.): tėvukas Pranas, močiutė Elena, motina Janina, 

vaikai - Vytautas, Vilma, Vaida, Kęstas

Sk. pasisako
PARAMA ŠEIMAI

Šiuo metu mano šeimos mate
rialinė padėtis yra išties nelengva. 
Auginu viena 4 vaikus, nes jau 5 
metai, kai išsiskyriau su vyru ne
iškentusi jo užgauliojimų, mušimų, 
skriaudimų savęs ir vaikų. Dvi duk
ros Vilmutė ir Vaida lanko muzikos 
mokyklą, mokosi skambinti piani
nu. Vaida eina į IX kl., Vilmutė į 
IV, Kęstutis lanko XI klasę, o Vy
tautas eina į II klasę. Vaikai stro
pūs, pareigingi, stengiasi mokytis 
gerai. Mokau juos būti nuoširdžiais, 
paslaugiais, mandagiais, draugiš
kais, sąžiningais. Vaikai auga išsi
skyrusioje šeimoje, iš tėvo alimen
tus gauna labai retai ir mažus. Vi
siems vaikams skirtas nemokamas 
maitinimas. Visais vaikais rūpi
nuosi viena. Šiuo metu aš dirbu va
lytoja, tačiau gaunu labai nedaug - 
350 litų; atlyginimas mažesnis nei 
minimalus. Sunkoka išlaikyti, kai 
vaikus reikia apipirkti; todėl labai 
reikalinga bet kokia materialinė pa
rama.

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

Turner 4
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Janina Užupienė,
Draugystės 8-4, Kaunas 3000, 

Lithuania - Lietuva.

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Skambinant Šiaurės 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. 10-1 Q-580.com

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

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
580.com
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Anapilio žinios

- Parapijos metinis susirin
kimas bus vasario 1, sekmadienį. 
Parapijos tarybos prezidiumo 
sprendimu, tą dieną Mišios bus tik 
11 vai. ryto, kad visi parapijiečiai 
po tų Mišių galėtų parapijos susi
rinkime dalyvauti. Programoje: kle- 
bono, tarybos pirmininko, sekcijų 
pirmininkų ir organizacijų atstovų 
pranešimai, o taipgi ir rotacine tvar
ka tarybos sekcijos narių rinkimai. 
Prašome iki tos dienos visas sek
cijas sušaukti savo posėdžius ir tin
kamai pasiruošti metiniam parapi
jos susirinkimui. Anapilio autobu- 
sėlis tą dieną veš maldininkus į Mi
šias įprasta tvarka, bet atgal išva
žiuos tik po parapijos metinio su
sirinkimo.

- Pakvitavimai atleidimui nuo 
valstybinių mokesčių (Income Tax) 
bus dalinami parapijos salėje atei
nantį sekmadienį. Neatsiėmusiems 
pakvitavimai bus vėliau išsiuntinė
jami paštu.

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

- Mišios sausio 25, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Vincentą 
Vaitkevičienę; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 2 v.p.p. už a.a. Saulių Ma
cijauską; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje sausio 24, šeštadienį, 3 
v.p.p. už parapiją.

Lietuvių Namų žinios
- Filmas “Elzė iš Gilijos” bus 

rodomas LN seklyčioje vasario 1, 
sekmadienį, 1.30 v.p.p. Filmas su
kurtas pagal vokiečių rašytojo E. 
Vicherto apysaką. Režisierius A. 
Puipa. Vaizdžiai ir įtikinančiai pa
sakojama neturtingo Rytprūsių žve
jo dukters gyvenimo istorija.

- LN kultūros komisija turi di
delį vaizdajuosčių pasirinkimą. Prie 
turėtų 166 dar įsigyta 12 naujų. Dėl 
šių vaizdajuosčių pirkimo ar nuo- 
mojimo kreiptis tel. 416 769-1266, 
el-paštu vkulnvs@aol.com.

- Šį sekmadienį, sausio 25, 
1.30 v.p.p. LN seklyčioje bus rodo
mas filmas “Nuomos sutartis”. Fil
mas sėkmingai rodomas tarptauti
niuose kino festivaliuose.

- Sausio 18 d. Lietuvių Namų 
svetainėje pietavo 150 svečių.

- LN valdybos posėdis - vasa
rio 19, ketvirtadienį, 7 v.v. LN sek
lyčioje.

- Vasario 8, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Lietuvių Namuose įvyks 
dviejų dalių populiariosios muzikos 
atlikėjų iš Lietuvos Irenos Starošai- 
tės ir Žilvino Žvangulio koncertas. 
Prieš koncertą ir per pertrauką 
veiks baras. Bilietai bus platinami 
prie įėjimo, kaina $15. Kviečiame 
visus gausiai apsilankyti.

- Vasario 14, šeštadienį, 7 v.v. 
visi kviečiami į tradicinius Valenti
no dienos šokius, kuriuos rengia 
“Santakos” klubas. Įdomi progra
ma, gros ansamblis, veiks baras ir 
loterija. Visi laukiami šiame tradi
ciniame renginyje.

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

- Praeitą sekmadienį rodytas 
filmas “Skrydis per Atlantą” žiūro
vų buvo palankiai sutiktas. Filmo 
kūrimą ir istorinio skrydžio aplin
kybes vaizdžiai pristatė R. Budrys.

- Lietuvos valstybinės filhar
monijos solistė, daugelio tarptauti
nių konkursų laureatė Judita Lei- 
taitė koncertuos pirmą kartą Kana
doje sekmadienį, vasario 29, To
ronto Lietuvių Namuose. Bilietai 
bus platinami nuo sausio 25 d. Lie
tuvių Namuose ir parapijose popie
čių metu. Koncertą rengia LN vi
suomeninės veiklos komitetas.

Slaugos namų žinios
- Besidomintys slaugos namais 

informacijos gali gauti interneto 
tinklalapyje www.labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas, kurios pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON, M6P 1A6.

ASSE International (Ame
rican Scandinavian Student Ex
change) yra Kanados valdžios 
remiama kultūrinių mainų pro
grama, pagal kurią 15-18 metų 
amžiaus moksleiviai gali metus 
mokytis Europos ar kitų žemynų 
kraštuose, gyvendami šeimose. 
Informacija norintiems progra
moje dalyvauti moksleiviams 
arba šeimoms teikiama telefonu 
1-800-361-3214 arba internete 
www.asse.ca.. Inf.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo “Volungės” 
choro moterų grupė. Šį sekmadienį 
per 10.30 v.r. Mišias giedos parapi
jos jaunimo choras.

- Ši, sausio 18-25, savaitė vi
same krikščioniškame pasaulyje 
yra skirta maldai už krikščionių 
vienybę. Lietuvių ekumeninės pa
maldos šia intencija įvyks šioj pa
rapijoj kovo 17 d., 7 v.v.

- Pranciškonų trimetinėj kapi
tuloj, kuri vyko Kretingos vienuo
lyne Lietuvoje, trejų metų kadenci
jai buvo išrinkta nauja vadovybė: 
provincijolas - kun. Benediktas 
Jurčys, OFM, viceprovincijolas - 
kun. Astijus Kungys, OFM, patarė
jai - kun. Evaldas Darulis, OFM, 
kun. Andrius Dobrovolskas, OFM, 
kun. Linas Vodopjonovas, OFM, ir 
kun. Juozapas Žukauskas, OFM. 
Nauja vadovybė pabaigoj šio mėne
sio rinksis posėdžiui, kuriame bus 
daromi įvairūs sprendimai ir kunigų 
paskirstymai įvairiom pareigom.

- Šį sekmadienį, sausio 25, po 
12 v.d. Mišių KLKM draugijos šios 
parapijos skyrius rengia susirinki
mą, kurio programoje bus kun. Pet
ro Šarkos, OFM, kalba ir einamieji 
reikalai.

- Santuokai ruošiasi Rasa Rau
galaitė su Rolandu Šyvoku.

- Pakrikštytas Antanas Kazi
mieras, Rasos (Matušaitytės) ir 
Juozo Balaišių sūnus.

- Sausio 10 d. palaidotas a.a. 
Juozas Sičiūnas, 95 m. Paliko sū
nus Virginijų ir Eugenijų su šeimo
mis. Floridoj mirė a.a. Elena Pranc- 
kūnienė, parapijietės Julijos Vaitie
kūnaitės sesuo.

- Parapijos 50-mečio leidinys 
dalinamas parapijiečių šeimoms, 
kurių nuotraukos yra leidinyje. Kiti 
gali įsigyti leidinį už $15. Leidinį 
redagavo Gabija Petrauskienė.

- Mišios sekmadienį, sausio 
25: 8 v.r. padėkos intencija; 9.15 
v.r. už a.a. dr. Gražiną Girdaus- 
kaitę-Szabo; 10.30 v.r. už a.a. Al
fonsą Pundžių, už a.a. Kazimierą (2 
metinės) ir Zigmą Arlauskus; 12 
v.d. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 11.5 v. 

ryto, kurias ves parapijos klebonas.
- Sekmadienį vasario 1, pamal

dos su Šv. Komunija įvyks 9.30 v. r.
- Antradienį vasario 3, 7.30 

v.v. tarybos posėdis Augusto ir 
Hertos Povilaičių namuose.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje yra naujai papuoš

ta vitrina - galima pamatyti labai 
senų etnografinių juostų, kurias do
vanojo G. Sprainaitienė, ir kitų se
nų audinių. Dėkojame dail. Laurai 
Puskunigienei už savanorišką darbą 
rengiant šią parodėlę.

Maironio mokyklos žinios
- Gandras aplankė tėvų komi

teto narės Dalios Ažubalienės na
mus, atnešdamas jai sūnų Tomą, ir 
mūsų buvusių mokytojų Rimo ir 
Julijos Danaičių namus, jiems at
nešdamas dukrelę Emiliją. Tikimės 
- tai du busimieji maironiečiai.

- Mokyklos administracija pra
šo, kad mokiniai atsivežtų batus, 
tinkamus dėvėti viduj-klasėse, pa
liekant botus prie durų.

- Vasario 7 d. bus išdalinti pa
žymėjimai. Maloniai kviečiame tė
velius (nuo jaunesniųjų darželio iki 
8 sk.) tą dieną juos atsiimti ir pasi
kalbėti su mokytojais apie mokinių 
pažangą moksle.

- Vasario 14 d. švęsime Vasa
rio 16-ją mokyklos auditorijoje.

- Kovo 13 d. ir 20 d. pamokų 
nebus - pavasario pertrauka. Živilė

Kanados lietuvių fondas 
praneša visoms Kanados lietu
vių organizacijoms, kad paramai 
gauti prašymo anketos 2004- 
siems metams jau yra paruoštos. 
Anketos gaunamos kreipiantis į 
Fondo raštinę asmeniškai pirma
dieniais ir trečiadieniais tarp 11 
v.r. ir 3 v.p.p.; elektroniniu paš
tu (e-mail) klfondas@on.aibn.ca; 
paprastu paštu arba telefonu. 
Fondas taip pat primena, kad or
ganizacijos, gavusios paramą 
2003-siais metais, turi pristatyti 
arba organizacijos “exemption” 
numerį arba pateisinamuosius 
dokumentus už gautą paramą iki 
š.m. kovo 1 d. To reikalauja Ka
nados valdžia. Organizacijoms, 
nepristačiusioms pateisinamųjų 
dokumentų iki nustatytos datos, 
parama 2004-siais metais nebus 
teikiama.

Apie anketas studentų sti
pendijoms gauti bus pranešta 
vėliau. Inf.

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.

Toronto gintariečiai, dalyvavę bendrame koncerte su kitomis šokėjų grupėmis Šiauliuose, ploja kitiems 
atlikėjams Nuotr. R. Karasiejienės

B MONTREAL?®

PARAMA

PADEDA JUMS TAUPYTI PENSIJAI
3 metams - 3.10%
5 metams - 3.80%

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai suteiks paskolą 
labai palankiomis sąlygomis!

SKYRIAI:
2975 Bloor St.W. 416 207-9239 • 1573 Bloor St.W. 416 532-1149

www.parama.net

Aušros Vartų parapijos meti
nis susirinkimas įvyko sausio 18, 
sekmadienį po Mišių. Susirinkimą 
malda pradėjo kleb. kun. Ričardas 
Birbilas. Savo metinėje apžvalgoje 
jis labai pozityviai įvertino parapi
jos komiteto ir organizacijų veiklą. 
Nors parapija ir organizacijos nepa
sižymi dideliu narių skaičiumi, bet 
visi gražiai veikia ir parapija dar 
ilgai išsilaikys. Stefanija Jutuvienė 
perskaitė praeito susirinkimo pro
tokolą kuris buvo priimtas be 
pataisų.

Bronius Niedvaras nušvietė pa
rapijos finansinę būklę ir pasidžiau
gė, kad praėjusieji metai buvo už
baigti su pelnu. Albinas Urbonas ap
žvelgė parapijos ūkio rūpesčius. Pra
ėjusiais metais nereikėjo didesnio 
pastatų taisymo, bet šiais metais rei
kės klebonijai naujo stogo ir kitokių 
mažesnių ir didesnių remontų.

Susirinkime dalyvavę parapi
jiečiai pasisakė įvairiais klausimais 
ir turėjo daug gerų pasiūlymų ir pa
tarimų. Galutinis sprendimas palik
tas klebonui ir komitetui. Bronius 
Niedvaras priminė, kad kredito uni
ja “Litas” yra vienintelė parapijos 
nuomininkė ir labai dosnia ranka 
šelpia ne tik parapiją bet ir visas 
jos organizacijas.

Iš parapijos komiteto po dviejų 
kadencijų turėjo pasitraukti St. Ju
tuvienė. Kiti komiteto nariai pasili
ko. Įėjo tik viena nauja narė Daina 
Kerbelytė-Vasiliauskienė. Taigi šiuo 
metu komitetą sudaro: Janina Blauz- 
džiūnienė, Eugenijus Dainius, Bro
nius Niedvaras, Romas Staškevi
čius, Albinas Urbonas ir Daina 
Kerbelytė-Vasiliauskienė.

Klebonas susirinkimą užbaigė 
malda ir palaimino gausių vaišių 
stalą kurį paruošė Janina Blauz- 
džiūnienė - ne tik veikli komiteto

narė, bet ir nuolatinė renginių šei
mininkė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
86 m. sukakties minėjimas įvyks 
2004 m. vasario 15 d. Aušros Vartų 
parapijoje. 11 vai. - iškilmingos 
pamaldos, 12 vai. salėje minėjimo 
aktas. Pagrindinė kalbėtoja - Lietu
vos ambasadorė Kanadai Sigutė 
Jakštonytė. Programą atliks Toron
to tautinių šokių grupė “Atžaly
nas”. Organizacijos kviečiamos da
lyvauti su vėliavomis. Minėjimą 
rengia KLB Montrealio apylinkės 
valdyba.

A. a. Marija Pociūtė-Jurgu- 
tienė, 87 m. amžiaus, mirė sausio 
13 d. Po pamaldų laidotuvių kop
lyčioje sausio 16 d. palaidota Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liko du 
sūnūs su žmonomis, trys vaikaičiai, 
sesuo ir kiti giminės bei artimieji.

“Rūtos” klubo metinis susi
rinkimas įvyks sausio 28, trečia
dienį 11 vai. Aušros Vartų para
pijos salėje. D. S.

Atitaisymas. TŽ 2 nr. (2004.L- 
13) buvo atspausdinta nuotrauka su 
netiksliu parašu. Nuotraukoje - A. 
Pališaitis, A. Jurėnas ir A. Mickus. 
Jie nesudaro Montrealio vyrų vie
neto, bet yra tik dalis Montrealio 
vyrų okteto. Už klaidą atsiprašome. 
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- A. a. Yusefa (Juzė) Pileckie
nė, 78 m. amžiaus, mirė sausio 14 
d. Liūdi duktė Gražina, žentas 
Steve Ilkiw, vaikaičiai Anita ir 
Andy. Palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse.

- Šv. Elžbietos draugija pradės
naują veiklos sezoną vasario 1 d., o 
Šv. Onos draugija - kovo 14 d. 
Narės prašomos atsinešti narių 
knygutes į susirinkimą ir užsimokė
ti metinį mokestį. V. L.

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

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

Sol. IRENA STAROŠAITĖ,
Lietuvos estradinės muzikos 
žvaigždė, koncertavusi Islandi
joje, Jungtinuose Arabų emyra
tuose, Japonijoje, JAV-se, dau
gelyje Lietuvos vietovių, išlei
dusi keturius dainų rinkinius, 
paskutinį Man reikia 2003 me
tais su 12 naujų kūrinių.

(Žiūr. skelb.)

Iš lietuvių, gyvenančių Len
kijoje, ateina prašymai siųsti 
jiems Tėviškės žiburius, bet ne
gali atsilyginti — prenumeruoti. 
Toks prašymas atėjo iš Juozo 
Petruškevičiaus, gyvenančio 
Punsko srityje, Burbiškiu kaime. 
Jei atsirastų geradaris, galintis 
sumokėti prenumeratą, teprane- 
ša TŽ redakcijai, kuri turi jo 
adresą.

A. a. Juozui Sičiūnui mi
rus, užjausdami jo sūnus Virgi
nijų ir jo žmoną Tyrūnę bei 
Eugenijų ir jo žmoną Jūratę, Ko
vai su vėžio liga sergantiems 
vaikams ir tremtiniams Lie
tuvoje aukojo: $50 - M. S. Pet- 
rylos; $25 - A. R. Sapijoniai; 
$20 - O. F. Jacikai, B. Tamulio- 
nienė, J. R. Karasiejai, D. R. 
Sondos, J. K. Batūros, V. P. 
Melnykai; $10 - V. N. Tamulai- 
čiai. Aukas surinko D.K. irM.P.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
A. Bumbulis paaukojo $200.

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, angly ir 
prancūzų 
kalbomis.

Esu Ontario provincijos akredi
tuotu vertėja prie Teisėsaugos 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General)

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road, 

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Populiariosios muzikos atlikėjų iš Lietuvos

f IRENOS STAROSAITES ir
ŽILVINO ŽVANGULIO

vasario 8, sekmadieni, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namų Didžiojoje salėje 

PROCRAMOĮE: senos ir ką tik sukurtos atlikėjų dainos.
Prieš koncertą nuo 2 v.p.p. ir pertraukos metu veiks baras.

Bilietai bus platinami prie įėjimo. Kaina - $15.

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI TRADICINIAME

2004 m. vasario 14, šeštadienį
Renginio pradžia 7 v.v., baras veiks nuo 6 v.v.
LN Karaliaus Mindaugo didžiojoje salėje, 1573 Bloor St. W.

Koncertinę programą atliks 
populiarios muzikos atlikėjai iš Lietuvos.

Šokiams gros " ‘‘MAJOR MUSIC” 
vad. V. Ramanausko

L ' Karšta vakarienė su vynu,
loterija, veiks baras.

Bilietai - $35 asmeniui. Bilietai gaunami 
\ V LN raštinėje tel. 416 532-3311,
A I abiejose parapijose ir LN sekmadieniais.
'-'Oj Pobūvį rengia Lietuvių klubas “Santaka”

Vilniaus krašto mokyklas ir jų mokytojus 2003 metais 
parėmė šios Kanados lietuvių finansinės institucijos bei
pavieniai asmenys:

Tautos fondas Kanadoje ...............................$5,000
Hamiltono liet, kredito koop. “Talka” .........4,000
Kanados lietuvių fondas .................................2,000
Toronto liet, kredito koop. “Parama” .......... 1,000
Toronto Prisikėlimo kooperatyvas .................. 750
P. Dalinda.......................................................... 1,000
J. Zlatkus........................................................... 1,000
Alf. Brazys............................................................ 500
B. Vaidila.............................................................. 200
E. Stepaitienė ....................................................... 150
S. Grizickas ...........................................................100
A. Jurcevičienė..................................................... 100
M. Povilaitienė ..................................................... 100

Visos aukos perduotos “Vilnijos” draugijai Vilniuje, 
kuri lėšas paskirstė labiausiai reikalingoms Vilniaus krašto 
mokykloms bei jų mokytojams. Vilniaus krašto lietuvių są
junga yra dėkinga visiems rėmėjams už dosnumą 2003 me
tais, už ten esančių mokyklų padėties supratimą, tikėdamasi 
ir ateityje paramos Vilniaus krašto atlietuvinimo reikalams.

VKLS-gos išeivijoje centro valdybos pirmininkas -
Bronius Saplys

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

i TĖVIŠKĖS 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.....................................................................
I Adresas...................................................................................

Siunčiu prenumeratą......................dol., auką...............dol.
Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
L5C 1T3, Canada

Tinklalapio adresas: www.tzib.com
El. paštas: tevzib@pathcom.com

I Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 I

i Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI I 
siunčiami nemokamai šešias savaites

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323 arba 416 882-8531.

S

E

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

IEŠKOME MOTERS, kuri ateitų 
arba gyventų kartu ir atliktų 
šeimininkavimo darbus. Prašome 
skambinti tarp 8-10 v.v. tel. 905 
731-9518.

“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.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

mailto:vkulnvs@aol.com
http://www.labdara.ca
http://www.asse.ca
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