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Lekiam j Marsą...
Svajojama, rodos, jau ir rimtai planuojama pa

siųsti žmogų į Marsą. Kai jau šitaip užsimota, kyla 
klausimas, kas gi ta mūsų planeta? Juo daugiau svajo
nių, mėginimų, planų ir lėšų, juo lyg menkesnė darosi 
mūsų Žemė, dar taip neseniai atrodžiusi - viskas.

S
UMAŽINTOJE ir nebepirmaujančioje mūsų že
melėje atskiros jos teritorijos (Irakas, Iranas, Pa
lestina, kas bebūtų) tampa lyg didesnio dėmesio 
nevertais krisleliais, dėl kurių ar beverta tiek daug sielo

tis, net kraują lieti? Štai visa didžioji mokslinė ir techni
nė pažanga, gausūs ištekliai kreipiami į erdves, į naujus 
suradimus bei atradimus. Tai nauja, įdomu ir turbūt mo
demiška. O toje mūsų planetoje jau viskas sena, pažįs
tama, tartum nebevertinga, kai kam jau net nuobodžiai 
įkyru. Geresnio gyvenimo šūksniai, lygybių ieškojimai, 
valstybių revoliucijos ir permainos - kas gi visa tai 
prieš neištirtus erdvių ir naujų planetų vaizdus telesko
puose, fantazijose ir apskaičiavimuose? Žinoma, moks
lo ir sužinojimo tyrinėjimams ribų nėra ir negali būti. Ir 
nėra abejonės, kad tie darbai gerbtini ir vertintini daly
kai, nes geriems tikslams statyti užtvarą reikštų laužyti 
žmogaus prigimtį, kuri skatina siekti, kurti, sužinoti. 
Tačiau bet koks išpūstas dėmesys, per brangūs, kišenę 
nebeatitinkantys užmojai visada susilauks pagrįstos kri
tikos. Jos jau susilaukia ir tasai Marsas. Mat kai erdvių 
tyrinėjimams išleidžiami bilijonai ir valstybiniai biu
džetai nebesubalansuojami, mokesčių mokėtojams kyla 
klausimas, ar tokios investicijos neprasilenkia su žmo
gaus teisių aktais, nes juk tai nepaisymas gausybės bui
tinių nepriteklių, kuriuos už tuos bilijonus galima būtų 
bent iš dalies naikinti. Sakytų kas, kad tie tyrinėjimai 
atliekami naudojant specialius fondus. Galbūt ir taip. 
Bet vis dėlto čia pat iškyla ir pirmenybės klausimas - 
kas svarbiau: žmonės žemėje ar erdvės be žmonių?

E
ILINIO žmogaus žvilgsniu žiūrint, atrodo, kad 
išmintingiausia būtų pirma apsitvarkyti ten, kur 
gyvename, bent mėginti naudingiau spręsti dau
gybę klausimų bei problemų, kurios kamuoja žmoniją, 

ir tik viską ko geriausiai padarius leistis į erdves, atlikti 
tuos milžiniškus užmojus. Šiuo metu, atrodo, kad didy
sis ir bendras dėmesys turėtų būti kreipiamas į demo
grafiją. Juk sparčiai augantis žmonių skaičius ir su tuo 
daugelyje kraštų susijęs ekonominis skurdas, net badas, 
vedantis į socialinio gyvenimo aklagatvius, epideminės 
ligos, nužmogėjimas turėtų rimčiau atkreipti visų pa
saulio vadovų ir valdovų dėmesį. Deja, šito nematyti. 
Pastangos traukti žmones iš vargo ir nežinios palieka
mos šalpos organizacijų nuožiūrai, laisvai iniciatyvai, 
kur dažnai įsibrauna ir asmeninio pelno pagundos. Rū
pintis žmonija, kuri šiandien jau sparčiai pradeda ke
liauti iš vietos į vietą, virsta neišvengiama pareiga tų, 
kurie užsimoję valdyti pasaulį per plintančią ir priešta
ringą globalizaciją. Pasaulio gyventojų judėjimas, ieš
kant sotesnio gyvenimo, atrodo, gali netrukus tapti ne 
vien ekonomine problema. Rasių ir kultūrų maišymasis 
ilgainiui gali sukurti bespalvį individą, senos išvaizdos 
naują pavidalą, išmainiusį per ilgus amžius kurtus dva
sinius polėkius į trumpalaikę medžiaginę gerovę ar jus
linių smagumų blykstelėjimus. Ko vertos tada būtų nau
jai surastos ir labai aukšta kaina “nupirktos” planetos, 
jei žmogus tenkinsis šalia jo pastatytu loviu. Investici
jos į mokslinius žygius yra geras dalykas, jeigu jos ne
stabdo ar nemenkina visapusiškos žmonių gerovės sie
kių. Pasiekti Marsą - didelis laimėjimas. Pasiekti žmo
gaus dvasią - turtas kur kas didesnis. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Revizorės priekaištai vyriausybei

Kanados ministeris pirmi
ninkas Paul Martin turėjo vėl 
gintis nuo opozicijos puolimo. 
Šį kartą dėl generalinės revizo
rės Sheila Fraser pranešimo. Ja
me išvardinti net keli prasižen
gimai, kuriems ištirti ministeris 
pirmininkas pažadėjo nedelsiant 
sudaryti parlamentinį viešos at
skaitomybės komitetą. Skiria
mas specialus patarėjas Andre 
Gauthier, kuris turės išreikalauti 
bent dalį prarastų lėšų. Pažadė
jo, kad tie tarnautojai, kurie, 
matydami, kad jų departamente 
yra netiksliai ar neteisingai nau
dojami mokesčių mokėtojų pini
gai praneš teisėsaugos pareigū
nams, bus apsaugoti nuo repre
sijų.

Revizorės pranešime kalti
nami vyriausybės valdininkai 

■ nuo 1995 metų išleidę 250 mili
jonų dolerių valstybės reklamų 
ir globos programoms. Šios pro
gramos turėjo padėti puoselėti 
Kanados vienybės idėją Kvebe
ke po nesėkmingo referendumo 
dėl tos provincijos atsiskyrimo 
nuo valstybės. Kaltinamas ir In- 

. dėnų reikalų departamentas iš
mokėjęs 1.2 bin. dol. be tinka

mų ataskaitų čiabuvių žemės už
pirkime. S. Fraser taipgi iškėlė 
daugiau kaip 100 mln. dol. kai
navusių dviejų prabangių lėktu
vų pirkimą, kurie jos manymu, 
buvo nereikalingi, o dar blogiau, 
kad pirkti be varžybų. Ji paste
bėjo, kad Kanados darbo draudi
mo kasoje yra apie 44 bilijonų 
dolerių perteklius, tačiau dau
giau kaip 60 procentų įjos įstai
gas besikreipiančių asmenų ne
gali gauti informacijos ar ryšio 
su darbo draudimo įstaiga, nes 
jos telefonai yra užimti. Kana
dos valstybės policijai (RCMP) 
švenčiant 125-metį buvo išeik
vota trys milijonai dolerių, kurių 
beveik pusė išmokėta trims rek
laminėms įstaigoms, o likusieji 
perduoti šventės rengimui. Dau
guma šių finansinių prasižengi
mų buvo padaryta tuo laiku, kai 
Paul Martin buvo finansų minis- 
teriu Jean Chretien vadovauja
moje vyriausybėje. Kanados 
valstybiniai parkai kenčia nuo 
lėšų stokos, apleisti pastatai ir 
bendra priežiūra. Nekreipiamas 
pakankamas dėmesys istori
niams paminklams, o istoriniai 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Lietuvos nepriklausomybė iškovota nugalėjus slibiną - okupacines jėgas
Iliustracija - dailininko LAIMUČIO LOČERIO

"Neliudėkite.. Nukankin tieji 
kovoja drauge su mumis"

Lietuvos arkivyskupas kankinys Mečislovas Reinys
ALFREDAS GUSČIUS, 

Lietuvos rašytojų sąjungos 
narys, literatūros kritikas

Pasirodė istorijos mokslų 
daktarės Aldonos Vasiliauskie
nės ciklo Bažnyčios šviesa tre
čioji knyga - Arkivyskupo Me
čislovo Reinio gyvenimo ir veik
los datos. Ją 2003 metų pabai
goje 1000 egzempliorių tiražu 
išleido Utenos spaustuvė-lei- 
dykla “Indra”, o knygos rengi
mą ir leidybą parėmė Utenos ra
jono savivaldybės arkivyskupo 
Mečislovo Reinio atminimo 
įamžinimo ir pagerbimo komisi
ja ir Arkivyskupo Mečislovo 
Reinio fondas. Knyga apimtimi 
nedidelė (80 puslapių), tačiau 
solidi turiniu, puošni poligrafine 
išvaizda, kuri ne viename pusla
pyje spalvota.

Leidinyje, kaip sakoma pa
čiame pavadinime, daug datų, 
faktų, komentarų - iš arkivysku
po gyvenimo, veiklos, o taip pat 
iš kitų žmonių triūso, skirto šio 
žymaus lietuvių tautos dvasinin
ko, kankinio atminimo įamži
nimui.

Gimęs dar carinės Rusijos 
okupuotoje Lietuvoje (1844.11. 
5) Utenos apskrities Daugailių 
valsčiaus Madagaskaro kaime, 
M. Reinys nugyveno sėkmingą 
dvasininko, mokslininko, švietė
jo, politiko (tarpukario nepri
klausomoje Lietuvoje ėjo, tiesa, 
tik gerą pusmetį, užsienio reika
lų ministerio pareigas) gyveni
mą. Deja, toje pačioje Rusijoje 
(Vladimiro kalėjime), tik jau ki
tos, komunistų, valdžios tvarko
moje, M. Reinys padėjo galvą- 
kaip tarybų valdžios priešas. Po 
dvasinių ir fizinių kančių mirė 
(1953 lapkričio 8 dieną), tačiau 
asmenybiškai nepalūžęs ir savo 
ginamų religijos, tikėjimo, de
mokratijos idealų neišsižadėjęs.

Suprantama, kad sovietme
čiu valdžia dėjo daug pastangų, 
idant šio iškilaus dvasininko 
vardas būtų apneštas užmaršties 
žole bei apjuodintas. Dr. A. Va
siliauskienė primena vieną kitą 
tokių pastangų faktą. “Ateizmo 
skelbėjai laikė arkivyskupą kle
rikalu, traktavo jį kaip gebelsi- 
nės propagandos skleidėją, kle
rikalinį “sovietologą”, teigusį, 
kad socializmas - tai masių 
skurdas, piktindamiesi, kad M. 
Reinys karo metu yra parašęs 
daug “antiideologinių” aštrių 
straipsnių. J. Aničas ne vienoje 
knygoje iš giliai marksistinių 
pozicijų tyrinėdamas Katalikų 
Bažnyčios socialinį bei politinį 
vaidmenį pokario metu, mini ir 
arkivyskupą M. Reinį. Jis teigia, 
kad arkivyskupas, “siekdamas 
išlaikyti kulto tarnų viešpatavi
mą tikintiems”, bandė paveikti 
ir Gudijos katalikų dvasininkus. 
Mini jo aplinkraštį Nežudyk, pa
brėžia M. Reinio ir kitų Bažny
čios vadovų, atseit, išdavikišką 
veiklą hitlerinės okupacijos me
tais” (psl. 39).

Ir šį leidinį autorė įdėjo kai 
ką iš M. Reinio kūrybinio pali
kimo - ištrauką iš jo studijos 
Rasė ir psichika (1939) bei Min
tis. Pirmojoje ištraukoje yra to
kia mintis apie lietuvių kalbą: 
“Iš kalbos gali spręsti apie 
žmogaus (suprask, ir - tautos - 
A.G.) dvasią. Palyginus tarp
tautinių sutarčių tekstą, išreikštą 
lietuvių ir kuria kita iš naujųjų 
kalbų, tuojau galima pastebėti, 
kad lietuviškasis nuostato teks
tas yra žymiai trumpesnis. Tas 
reiškia, kad lietuviu kalboje yra 
daugiau precizijos. Be to, lietu
vių kalboje nėra tiek daugia
prasmių žodžių, kaip kad, pa
vyzdžiui, anglų kalboje galima 
pastebėti. Nėra ir bereikalingų 
priedų, kurių galima apsčiai ras
ti prancūzų kalboje” (psl. 58, 

pabraukta - A.G.). O štai mora
linė nuostata iš arkivyskupo 
Minčių. “Vladimiro kalėjime 
1951 metais, - rašo dr. A. Vasi
liauskienė, - žuvus vienam kali
niui, M. Reinys pasakė: ‘Neliū
dėkite. Nukankintieji kovoja 
drauge su mumis. Jie stiprina 
mūsų gretas. Tebus pašlovinti 
nenusilenkę prieš netiesą. Jie 
gyvena amžinai’”, (psl. 60, pa
braukta - A.G.).

Dveji metai bebuvo likę gy
venti ir pačiam arkivyskupui. 
Tikriausiai jis nujautė liūdną sa
vo gyvenimo pabaigą. Tačiau 
nepalūžo pats, padėjo nepalūžti 
ir savo bendradaliams.

Sovietmečiu nutylimas arba 
tik juodinamas, laisvę ir nepri
klausomybę atgavusioje Lietu
voje arkivyskupo vardas, darbai, 
nuopelnai intensyviai keliami iš 
užmaršties, garsinami. Knygos 
autorė glaustai primena tuos as
menis, kurie itin daug prisidėjo 
įamžinant arkivyskupo M. Rei
nio atminimą - Daugailių para
pijos klebonas, garbės kanau
ninkas Petras Baltuška, surinko 
visą kupetą asmeninės faktinės, 
dokumentinės medžiagos apie 
Lietuvos Bažnyčios ir visos mū
sų tautos kovotoją-kankinį, Dau
gailių bažnyčios šventoriuje su
pylė simbolinį kapą, kuriame 
palaidota iš Vladimiro kalėjimo 
kalinių bendrakapio parvežta že
mių sauja; “švelnėjant politinei 
padėčiai Lietuvoje, arkivysk. M. 
Reinį spaudoje pirmoji ėmė gar
sinti žurnalistė Aldona Kudž- 
maitė”; ji kartu su Daugėliškiu 
klebonu E. Paulioniu ir su Vik
toru Petkumi 1988 metų gruo
džio 11-15 dienomis vyko į Vla
dimirą ieškoti M. Reinio pa
laikų.

Arkivyskupo M. Reinio gi
mimo šimtmetį (1984) gražiai

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas pateikė 
paaiškinimus

Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas vasario 10 d. per sa
vo advokatus pateikė seimo ap
kaltos komisijai raštiškus paaiš
kinimus dėl kiekvieno iš šešių 
jam teikiamų kaltinimų. Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, paaiški
nimai buvo komisijai pateikti 
paskutinę dieną prieš jai turint 
pradėti rašyti išvadas. Todėl ko
misijai reikės pratęsti savo nu
matytą darbo laiką.

Paaiškinimuose prezidentas 
paneigė visus jam teikiamus kal
tinimus. Komisijos vicepirminin
ko Juliaus Sabatausko teigimu, li
ko daug neatsakytų klausimų. 
Taip pat jo nuomone, prezidento 
advokatai “disponuoja medžia
ga, kurios neturi pati komisija”. 
Kreiptųsi į Valstybės saugumo 
departamentą ištirti, iš kur jie ga
lėjo gauti slaptas pažymas, su ku
riomis neturėjo teisės susipažinti.

Seimo nutarimu, komisijos 
darbas tęsis iki vasario 19 d. 
Prezidentas sakė neatmetantis 
galimybės papildyti savo paaiš
kinimus seimo komisijai, bet tik 
tuo atveju, jei gaus visą su kalti
nimais susijusią medžiagą.

Seimo pirmininko nuomonė
Lietuvos seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas pareiškė, jog 
seimo narių balsų, paremsiančių 
keliamus kaltinimus prezidentui 
ir pritarsiančių jo atstatydinimui 
užteks, jų būtų mažiausiai 85 - 
tiek kiek reikia. Jis priminė, tris 
rimtus kaltinimus, kurie galėtų 
būti iškelti po apkaltos komisi
jos tyrimo. Tai - prezidento 
sprendimas išimties tvarka su
teikti pilietybę jo rėmėjui Jurijui 
Borisovui, tariami prezidento 
neteisėti veiksmai ir bandymai 
daryti įtaką privačių ūkio sub
jektų veiklai bei slaptų doku
mentų nutekinimas iš prezidento 
aplinkos.

A. Paulausko nuomone, jei 
įvyktų pirmalaikiai rinkimai, 
Socialdemokratų partijos vado
vas Algirdas Brazauskas būtų 
puikus kandidatas į prezidentus. 
Jeigu kandidatuotų Valdas 
Adamkus, “reikėtų apsispręsti”.

Susitarė koalicininkai
Vasario 12 d. seimo rūmuo

se vykusiose iškilmėse Social
demokratų partijos vadovas, mi
nisteris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas ir Naujosios sąjun
gos vei seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas pasirašė tų parti
jų sutartį. Joje įsipareigota tęsti 
bendradarbiavimą seime iki šių 
metų rudenį vyksiančių rinkimų. 
Taip pat valdančiosios koalicijos 
partneriai sieks po seimo rinkimų 
sudaryti vėl parlamentinę koali
ciją ir koalicinę vyriausybę. ‘

A. Brazausko teigimu, pre
zidentui Rolandui Paksui teikia
mos apkaltos rezultatai neturėtų 
daryti įtakos koalicijos darbui, 
skelbia ELTA/LGTIC.

Serga VSAT vadas
Kilus skandalui dėl prezi

dento Rolando Pakso ir jo aplin
kos ryšių, paaiškėjo galimas 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos (VSAT) vado Algimanto 
Songailos piktnaudžiavimas tar
nyba. Vidaus reikalų ministerija 
ištyrė įtarimus ir parengė išva

Šiame numeryje
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Kas svarbiau: žmonės žemėje ar erdvės be žmonių 
“Neliūdėkite. Nukankintieji kovoja drauge su jumis” 

Naujas leidinys apie arkivyskupą kankinį Mečislovą Reinį 
Kas bando atkurti Raudonąją armiją II?
Rusų kilmės karininkai Lietuvos kariuomenėje
Vilniuje uraganas, Maskvoje tik vėjelis 

įvykių Lietuvoje atgarsiai Maskvoje 
Lyg namai svetimuose kraštuose

Penki dešimtmečiai JAV lietuvių bendruomenei 
Demokratėjimo žaizdos

Kritiškai vertinamas posovietinių valstybių politikų elgesys 
Kyla smilkalai į skliautuotą erdvę 

Kristaus paaukojimo šventės pamaldos Kauno bazilikoje
Kalėjimų sielų ganytojas

Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas - kalėjimų kapelionas

das, kurios yra nepalankios pa
sieniečių vadui. Taip pat Lazdi
jų rinktinės vadas Albinas Zy- 
mančius irgi įtariamas piktnau
džiavimu. Jų ryšiai su priešta
ringai vertinamais asmenimis 
paaiškėjo praeitų metų lapkritį. 
Sausio pabaigoje ministeris Al
girdas Brazauskas sakė katego
riškai liepęs A. Songailai pasi
traukti iš VSAT vado pareigų.

Tuo tarpu A. Songaila pra
dėjo skųstis pablogėjusia svei
kata, gydėsi ligoninėje, sanatori
joje ir namuose. Nežada grįžti į 
darbą iki vasario 19 d. A. Zy- 
mančius taip pat dar nenubaus
tas - susilaužė koją, skelbia Lie
tuvos rytas (2004.11.12).

Susijungė dešinieji
Vasario 7 d. vykusiame Tė

vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) suvažiavime su šia 
partija susijungė Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjunga. 
Kaip rašo Lietuvos rytas (2004. 
n.09), sutrumpintai vadinama Tė
vynės sąjunga apims arti 50,000 
narių. Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga turi 61 sky
rių, daugiau kaip 30,000 narių. 
Ji yra laikoma turtingiausia po
litine organizacija Lietuvoje.

Tėvynės sąjungos vadovu 
perrinktas Andrius Kubilius. Pa
sak jo, prieš metus prasidėjęs 
pasiruošimas jungti dviejų di
džiausių dešiniųjų politinių par
tijų jėgas sustiprėjo pastarųjų 
mėnesių įvykių šviesoje. Jungtis 
prie Tėvynės sąjungos pakviesti 
ir seimo nario Kazio Bobelio va
dovaujami krikščionys demokra
tai. Tos partijos valdybos pirmi
ninkas Petras Gražulis teigė, jog 
ji yra savarankišką partija ir pri
valo tokia išlikti. Ji šiemet šven
čia 100-metį.
Žada apkaltą parlamentarui

Sausio 22 d. valdančiųjų 
Socialdemokratinės koalicijos ir 
Naujosios sąjungos, taip pat 
opozicinių Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) bei Li
beralų ir centro frakcijų atstovai 
seime sutarė sudaryti darbo gru
pę, kuri parengs apkaltos tekstą 
seimo nariui Vytautui Šustaus
kui. Jis - Lietuvos laisvės sąjun
gos (LLS) vadovas, kelis kartus 
svarstytas seimo Etikos ir proce
dūrų komisijoje, atvirai bend
raujantis su Kauno nusikalstamo 
pasaulio atstovais.

ELTOS/LGTIC žiniomis, 
seimo frakcijos pasmerkė V. 
Šustausko elgesį, nes jis “dis
kredituoja Seimą, kaip valdžios 
instituciją”. Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko teigimu, pa
žeidimų gausa rodo, kad jo elge
sys nukreiptas į įstatymų pažei- 
dimąj Konstitucijos negerbimą”. 
V. Šustauskas pagarsėjo dėl 
“necenzūrinės retorikos”, skan
dalingų, kartais antisemitinių 
pareiškimų ir veiksmų (seime 
platino tualetinį popierių), nuo
dijimo istorijomis (teigęs, kad 
seimo restorane mėginta jį ap
nuodyti), išpuoliais prieš savo 
žmoną.

Prezidentas Klaipėdoje
Sausio 29 d. Lietuvos prezi

dentas Rolandas Paksas lankėsi 
Klaipėdoje, susitiko su tos ap
skrities, miestų bei rajonų vado-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Q RELIGINIAME CREWE

SPAUDOS BALSAI
Vilniuje uraganas, 

Maskvoje tik vėjelis

Vilniaus arkivyskupijos ku
nigų eilinis susirinkimas-pasitari- 
mas dėl artėjančios Maldų už krikš
čionių vienybę savaitės įvyko š.m. 
sausio 7 d. Susirinkimui vadovavo 
kardinolas A.J. Bačkis, priminda
mas, kad vienas svarbiausių popie
žiaus pontifikato klausimų yra eku
menizmas ir santykiai su kitomis 
krikščioniškomis konfesijomis. 
Šiais metais atkreiptinas dėmesys į 
taikos temą. Ypač svarbu raginti 
žmones melsti krikščionių vieny
bės, santarvės Lietuvos visuomenė
je. Taip pat gvildenta bažnytinių 
meno vertybių tema, pabrėžta, kad 
šios meno vertybės turi ne tik meni
nę bet ir pirmiausia religinę bei 
dvasinę vertę. Jų inventorizacija tu
ri būti atlikta bažnytinių institucijų, 
ne policijos ar muziejų darbuotojų. 
Kardinolas sakė ketinąs įsteigti ar
kivyskupijos bažnytinio meno mu
ziejų. Aptarti bažnytinės spaudos 
reikalai, sielovados kalėjimuose 
sunkumai. Šiemet Vilniaus arkivys
kupijoje įšventinti trys nauji diako
nai (sausio 24 d.), o gegužės 1 d. 
bus įšventinti keturi kunigai.

Sausio 13-osios įvykių meti
nėms paminėti Vilniaus arkikated
roje kardinolas A.J. Bačkis aukojo 
Mišias su vysk. J. Tunaičiu ir kun. 
R. Doveika už Sausio 13-sios au
kas, jų artimuosius ir tėvynę. Daly
vavo ministeris pirmininkas Algir
das Brazauskas, seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, kiti valstybės 
pareigūnai. Kardinolas pamoksle 
priminė kaip minia po 50 ateizmo 
metų tą sausio 13-os naktį vienin
gai kalbėjo Rožinį, kritinę valandą 
atsigręždami į Dievą, kuris dovano
jo Lietuvai laisvę. Mišių bendruo
meninėje maldoje buvo išvardintos 
žuvusiųjų pavardės, melstasi už su
žeistuosius, už valstybės vadovus. 
Sausio 13-osios aukos buvo pa
gerbtos Antakalnio kapinėse, išva
karėse buvo uždegti laužai Nepri
klausomybės aikštėje, Šv. Jonų 
šventovėje vyko tradicinis koncer
tas In Memoriam.

Lietuvos vyskupų konferen
cija (LVK) sausio 16 d. Lietuvos 
seimui pateikė kreipimąsi, išreiš
kiantį susirūpinimą dėl vyriausybės 
Dirbtinio apvaisinimo įstatymo 
projekto. LVK teigia, jog projekte 
liko neaptarti patys opiausi morali
niai, etiniai ir teisiniai klausimai. 
Stebėtina, jog neatsižvelgiama į ki
tų pasaulio valstybių įstatymų pa
vyzdžius, kaip Italijos. Ji 2003 m. 
gruodžio 11 d. priėmė įstatymą, ku
riame atsisakyta lytinių ląstelių do
norystės, atliekamų embrionų už
šaldymo. Užsienio specialistai, da-

• Sv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kurį galime ma
tyti amžinybę (T. Dwight).

PADĖKA

MYLIMAM TĖVELIUI

AtA 
JUOZUI SIČIŪNUI

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai dėkojame kun. P. Šarpnickui, OFM, aplankiu
siam tėvelį senelių namuose ir suteikusiam Ligonio sakra
mentą, taip pat už maldas laidotuvių namuose. Didelis ačiū 
draugams ir pažįstamiems, lankiusiems velionį laidotuvių na
muose, už užprašytas šv. Mišias ir už puikias gėles prie kars
to. Dėkojame už aukas vėžiu sergantiems vaikams ir tremti
niams Lietuvoje ir alkaniems Lietuvoje; už pareikštas užuo
jautas žodžiu bei raštu.

Ypatinga padėka Prisikėlimo parapijos kunigams - 
E. Jurgučiui, OFM, P. Šarpnickui, OFM, ir diakonui K. Am
brazaičiui už atnašautas gedulines Mišias. Didelis ačiū var
gonininkei D. Radtkei už gražias giesmes, visiems dalyvavu
siems gedulinėse Mišiose ir pietuose. Nuoširdi padėka M. 
Povilaitienei ir D. Keršienei už aukų rinkimą ir visokeriopą 
pagalbą. Dėkojame visiems už jūsų nuoširdumą ir paramą.

Sūnūs - Virginijus su žmona Tyrūne, 
Eugenijus su žmona Jūrate

Jyvavę 2003 m. gruodžio 13 d. šios 
srities tarptautinėje konferencijoje 
Vilniuje, taipgi labai kritiškai verti
no Lietuvos Dirbtinio apvaisinimo 
įstatymo projektą, kuris, jų nuomo
ne, yra moksliškai ir morališkai pa
senęs. Tą patį mėnesį atlikta “Gal
lup” visuomenės nuomonės tyrimo 
apklausa parodė, kad tik 28% ap
klaustų lietuvių pritartų atliekamų 
embrionų užšaldymui, o tik 19.6% 
pritartų lytinių ląstelių donorų ano
nimiškumui. LVK tikisi, kad sei
mas nesvarstys šio įstatymo skubos 
tvarka, į svarstymą komitetuose 
įtrauks įvairioms pozicijoms atsto
vaujančius specialistus.

Vilniaus arkivyskupijos Jau
nimo centras sausio 14 d. surengė 
konferenciją, kurioje pateikti Vil
niaus miesto jaunimo poreikių tyri
mo rezultatai. Praėjusių metų lap
kričio ir gruodžio mėnesiais buvo 
apklausti 800 nuo 15 iki 29 metų 
Vilniaus gyventojai, 202 jų - kata
likiškoje veikloje dalyvaujantys iš 
18 Vilniaus parapijų. Išsamūs tyri
mo duomenys pateikti interneto 
tinklalapyje www.lcn.lt. “Spinter” 
tyrimų įstaigos direktorius Ignas 
Zokas pateikė tyrimo rezultatus, 
pažymėdamas, kad skirtumai tarp 
Vilniaus miesto jaunimo ir katali
kiškojo jaunimo poreikių yra labai 
neryškūs arba jų išvis nėra. Rezul
tatai paneigia abejonę, kad katali
kiškasis jaunimas esąs konservaty
vus ir patriarchališkas - dauguma 
tyrimo dalyvių nepritarė nuostatai, 
jog moters vieta yra tik šeimoje. 
Katalikais save laikantys jaunuoliai 
jaučiasi esą laisvi žmonės, norintys 
išbandyti naujus dalykus ir kurių 
gyvenimas juda teigiama kryptimi. 
Sis jaunimas pabrėžia santuokos 
būtinumą kuriant bendrą gyvenimą, 
nepateisina nesantuokinių ryšių bei 
dirbtinio apvaisinimo, tačiau dau
giau kaip 40% pateisina skyrybas. 
Tyrimo duomenys parodė, kad ka
talikiškas jaunimas yra išskirtinai 
aktyvus visuomenėje — 61% daly
vauja nevyriausybinių organizacijų 
veikloje, 70% yra aktyvūs savo or
ganizacijų dalyviai. Konferencijoje 
kalbėjęs Vilniaus Šv. Juozapo kuni
gų seminarijos rektorius kun. Ro
bertas Šalaševičius kvietė pamąsty
ti, ar jaunam žmogui buvimas kata
liku yra konservatyvumo ženklas, 
ar priešingai - Kristaus išpažinimas 
paskatina jaunuolį ar jaunuolę tapti 
gyvenimo ir meilės vadovu. Vil
niaus miesto savivaldybės admi
nistracijos Kultūros, švietimo ir 
sporto departamento direktorius Al
gimantas Šventickas pažymėjo, kad 
lėšoss skirtos jaunimo veiklai, daž
nai dalijamos neveiksmingai, ragi
no jaunimo srityje besidarbuojan
čius teikti paraiškas, dalyvauti pro
jektų konkursuose.

Caro laikų Lietuvos pareigūnai. Iš kairės sėdi: Gabrielius Landsbergis (?), dr. J. L. Petkevičius (rašytojos Bitės 
Petkevičaitės tėvas), neatpažintas, J. Jablonskis; stovi: Povilas Višinkis, kun. J. Staševičius, pašto viršininkas Kazys 
Mikalauskas

Kas bando atkurti Raudonąją armiją //?
HENRIKAS KUDREIKIS

Pirmas atgimstančios Lietu
vos krašto apsaugos ministeris 
buvo gydytojas A. Butkevičius. 
Jau pirmieji jo žingsniai buvo 
gana keisti. Pakviečia į naują 
Lietuvos kariuomenę savo drau
gą, buvusį KGB kapitoną su 
slaviška pavarde. Tuoj jis pa
siunčiamas į prestižinę Ameri
kos karo mokyklą Monterey, 
Kalifornijoje.

Iš kažkur gavęs Kalifornijo
je gyvenančių buvusių kariškių- 
adresus, jiems paskambina. Bet 
Amerikos FBI, matyt, geriau in
formuota, negu Lietuvos vyriau
sybė. Atvyksta ir apklarisinėja 
visus, kurie turėjo ryšį su pul
kininku S., ir šio straipsnio 
autorių.

“Rusija - kolosali grėsmė 
Baltijos valstybėms”, - tvirtina į 
Vakarus pabėgusių Rusijos spe
cialių tarnybų karininkai, buvę 
SSSR generolai ir pulkininkai: 
O. Kalugin, V. Suvorov, O. 
Gordijevski ir A. Litvinenko.

Lietuvos rusų organizacijos 
ir net Rusijos prezidentas Putin, 
prakalbęs net apie nuošimčius, 
savotiškas kvotas, kurios esą tu
ri būti rusams duotos Baltijos 
šalių kariuomenių vadovybėse.

Kyla mintis, kad prez. Putin 
nelaiko Baltijos valstybių nepri
klausomomis, o tik Rusijos sate
litais. Kvotos buvusiems oku
pantams!

Valstiečių laikraštis 101- 
2003 nr. Gintaras Visockas rašo, 
kad tas kvotas Lietuvos kariuo
menė išpildo su kaupu: gynybos 
štabo viršininkas - rusas pulki
ninkas, pakeitęs pavardę į 
Vaikšnoras. Jis - dešinioji gen. 
maj. Jono Kronkaičio ranka. V. 
Vaikšnoras, prieš tapdamas šta
bo viršininku, vadovavo motori
zuotai pėstininkų brigadai. “Ge
ležinio vilko” brigados S 3 sky
riaus viršininko pavaduotojas - 
mjr. A. Malyškin. Motorizuoto 
pėstininkų bataliono Panevėžyje 
štabo viršininkas - kpt. I. Mak- 
simovič. Inžinerijos bataliono 
Kaune kuopų vadai - A. Kar
pinski ir P. Jelkin. Vakarų kari
nės apygardos štabo viršininkas
- pik. Itn. S. Drasčiuk. Vakarų 
karinės apygardos taktinės žval
gybos vyr. specialistas srž. A. 
Babchin. Tos pačios brigados G 
4 skyriaus viršininkas mjr. N. 
Dobrzinski. Dragūnų bataliono 
Klaipėdoje S 2 skyriaus virši
ninkas - kpt. J. Gorbunov. Kari- 
niųjūrų pajėgų štabo viršininkas
- kmdr. O Marinic. Karo akade
mijos viršininko pavaduotojas -

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

pik. Itn. A. Kucharev. Karo aka
demijos kapitonų kursų viršinin
kas - pik. Itn. O. Kirjanov. 
Mokymo ir doktrinų valdybos 
vado pavaduotojas - pik. Itn. V. 
Apišev. KAM generalinės ins
pekcijos vyr. inspektorius - mjr. 
V. Radionov. Gynybos štabo 
Topografijos skyriaus viršinin
kas - mjr. A. Timofejev. Gyny
bos štabo Tarptautinių operacijų 
skyriaus viršininkas - pik- Itn, 
A. Temnolonski. Gynybos štabo 
Infotmacijų sistemų organizavi
mo vyr. specialistas - vyr. Itn. 
V. Kučenko. Karinių oro pajėgų 
Tarptautinio bendradarbiavimo 
viršininkas - mjr. J. Gvozd, 
tarptautinio bendradarbiavimo 
karininkė - vyr. Itn. T. Avdeje- 
va. Karinių oro pajėgų 1-ojoje. 
aviacijos bazėje strategiškai 
svarbias pozicijas užima mjr. S. 
Chochlov, mjr. A. Bisičin, mjr. 
S. Parchmenko, vyr. Itn. A. Ja
kovlev, kpt. V. Gotovęckij, kpt. 
S. Nedopuiokin ir viršila V. 
Fomičiov. KOP 2-sios aviacijos 
bazės štabo viršininkas - mjr. V. 
Krivobok. Oro erdvės kontrolės 
centro Karmėlavoje vadas - mjr. 
V. Samochin. •*

To paties laikraščio sekan
čiame numeryje (nr. 1-2004) J. 
Plungė suskaitė keliasdešimt 
rusų strateginėse Lietuvos ka
riuomenės pozicijose. Deja, jų 
yra daugiau, daug daugiau, ir tas 
skaičius didėja diena iš dienos.

“Neliūdėkite. Nukankintieji... ”
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

paminėjo emigracijos lietuviai; 
nelegaliai jis buvo minimas ir 
Lietuvoje. Pogrindyje, remiantis 
J. Šalčiaus studija, rotoprintu 
buvo padauginta ir išleista 77 
psl. knyga Arkivyskupui Mečis
lovui Reiniui - valstybininkui, 
kankiniui, šventajdm - 100.

Na, o mūsų šviesuolio 110- 
osios gimimo metinės - jau lais
voje Lietuvoje. Dr. A. Vasi
liauskienė suorganizavo didelį 
ciklą paskaitų, konferencijų ir su 
grupe mokslininkų, žurnalistų 
važinėjo po miestus, miestelius; 
švietėjo Mečislovo Reinio as
menyje jie primena prasmingą 
Lietuvos istoriją, neretai drama
tišką ir tragišką.

1994 metų birželio 12 dieną 
LKMA XVI suvažiavime buvo 
parengtas kreipimasis į Vyskupų 
konferenciją, kad būtų paskelbti 
palaimintaisiais Lietuvos gany- 
tojai-kankiniai: arkivyskupas 
Mečislovas Reinys, arkivysku
pas Teofilius Matulionis ir vys
kupas Vincentas Borisevičius. O 
2000 metų gegužės 7 dieną po
piežius Jonas Paulius II Romoje, 
Koliziejaus aikštėje, paskelbė

1 14 lietuvių kankinių, papil
džiusių XX šimtmečio martiro
logiją; tarp kankinių įrašytas ir 
arkivyskupas Reinys. Jam jau 
yra pradėta beatifikacijos - kėli

AtA
EUGENIJUI ROVUI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
BERNADETĄ, sūnus ir visus artimuosius, 

kartu liūdime -

Anelė ir Jurgis Aušrotai Kristina ir Brian Young 
Stina ir Ričardas Aušrotai

Rusai nesimoko, nekalba lietu
viškai, nekenčia Lietuvos ir lie
tuvių. Visas kariuomenėje susi
rašinėjimas ir net egzaminai ru
sams - rusų kalba. Jei reikalin
gas naujas vadas ar specialistas, 
lietuviai atmetami, priimamas 
rusas. Karininkai, sulaukę tam 
tikro amžiaus, paleidžiami į at
sargą. Sakoma, kad nedaroma 
išimčių niekam. Turėjo būti pa
leistas į atsargą kpt. Aleksander 
Barzdo, bet jam tarnyba iškart 
pratęsta penkeriems metams. 
Lietuviams, pradėjusiems tarny
bą 1990-91 m., tokios privilegi
jos netaikomos.

Aukštas pareigas Rusijoje 
generaliniame štabe ėjęs pik. 
Viktor Baranec tvritina, kad Ru
sijos karinė žvalgyba be dides
nių pastangų gauna visąją do
minančią informaciją iš buvusių 
sąjunginių respublikų kariuome
nių, ir tai ne agentūriniu būdu; 
ją operatyviai ir išsamiai patei
kia tų šalių kariuomenėse tar
naujantys karininkai rusai, jau
čiantys pareigą pasitarnauti savo 
tikrajai tėvynei. Šio pik. Baran
ec tvirtinimo ligi šiol nepaneigė 
niekas.

Kaip Lietuvos kariuomenės 
veteranas šį straipsnį rašau su 
dideliu liūdesiu ir baime, jog 
naujoji Lietuvos kariuomenė bu
vusių okupantų pilnai infiltruota 
ir kad Lietuvos nepriklausomy
bė nėra tvirta.

mo į altoriaus garbę - byla. Sa
vo knygos įžangoje dr. A. Vasi
liauskienė rašo:

“Nuo mūsų darbų rengiant 
medžiagą Šventiesiems skelbti 
kongregacijai Vatikane, garsi
nant arkivyskupo vardą bei mal
dų, prašant stebuklų, priklausys, 
ar greitai mes, lietuviai, altoriaus 
garbėje, be šventojo karalaičio 
Kazimiero ir palaimintojo Jur
gio Matulaičio, turėsime ir pa
laimintąjį Mečislovą Reinį”.

Knygos pradžioje įdėta ir 
Malda arkivyskupą Mečislovą 
Reinį pripažinti šventuoju, pa
tvirtinta 1999.111.15 vyskupo J. 
Borutos, SJ.

Dar kitame puslapyje skai
tome istorinę relikviją — labai 
gražų, spalvota technika atliktą, 
sveikinimą. Tai - Vilniaus ka
tedros lietuvių komiteto ir Vil
niaus katedros choro sveikini
mas garbiajam arkivyskupui jo 
vardo dienoje, įteiktas 1943 me
tų sausio.1 dieną.

... Ne viską, kas dar būtų 
verta skaitytojų dėmesio, suge
bėjau į šią korespondenciją su
rašyti. Tačiau ir iš jau pateiktų 
faktų, manau, galima susidaryti 
įspūdį, kad dr. A. Vasiliauskie
nės knyga apie arkivyskupą Me
čislovą Reinį - įdomi, svari, rei
kalinga.

Varšuvos dienraštis Gazeta 
Wyborcza 2003 m. gruodžio 5 d. 
laidoje rašo apie įvykių Lietuvo
je atgarsį Maskvoje:

“Dar prieš mėnesį, kai Lie
tuvoje pasirodė pirmos žinios, 
kad Paksą gali šantažuoti rusų 
verslas ir mafija, Maskvos ži- 
niasklaida apskritai to nepaste
bėjo. Spaudoje daugiausia pasi
rodydavo apie skandalą smul
kios žinutės. Dabar, kai Pakso 
pašalinimas tampa vis labiau 
realus, apie Lietuvą rašoma dau
giau. O afera, kuri Vilniui yra 
uraganas, Maskvoje sudaro vos 
švelnų vėjelį. (...)

Kremlius ir Užsienio reikalų 
ministerija padėties Lietuvoje ne
komentuoja. Spaudoje ir eksper
tų aplinkoje pasirodo komenta
rai apie Pakso kompromitaciją, 
kuri greičiausiai baigsis jo paša
linimu - tai esanti eilinė ameri
kiečių intriga, siekianti Rusijos 
pašalinimo iš buvusių Sovietų 
Sąjungos respublikų. ‘Gruzijoje 
pasieks valdžią ryžtingi vakarie
tiškų jėgų šalininkai, Moldovi- 
joje atsisakys rusų plano baigti 
konfliktą su Dniestro provincija, 
pradžia pašalinimo Rusijai pa
lankiai nusiteikusio Lietuvos 
prezidento - tai aiškus polinkis. 
Maskva yra planingai išstumia
ma iš buvusios sovietinės erd
vės’, - rašo dienraščio Kom
mersant publicistas L. Galkin. 
Žinomas ir Kremliui artimas po
litologas S. Markov tiesiog kal
ba apie Vašingtono ‘Bžezinskio 
scenarijaus’ įgyvendinimą, kurio 
tikslas yra Rusijos nusilpnini- 
mas ir tradicinių jos įtakos sferų 
kontrolės perėmimas. Pagal 
Markovą sekanti bus Ukraina, 
kur kitais metais bus prezidento 
rinkimai. Juos gali laimėti vaka
rietiškai nusiteikęs JAV-jų re
miamas opozicijos vadas V. Juš- 
čenko. Šis planas remiasi neapy
kanta Rusijai, kuri yra Bžezins
kio polinkis”.

Prof. Z. Bžezinski yra Vil
niaus miesto garbės pilietis.

Prezidentas ir tautinės 
mažumos

Lietuvos lenkų dienraštis 
Kurier Wilenski š.m. sausio 9 d. 
laidoje rašo: “Tautinių bendrijų 
tarybos nariai, kurie susirinko 
prezidento įstaigoje aptarti pra
ėjusių metų veiklos, išvengė po
kalbių dabartinio skandalo tema, 
nors dalyvių tarpe buvo ir tauti
nių bendrijų atstovai, kurie 
anksčiau ragino prezidentą atsi
statydinti. Rolando Pakso pra
ėjusių metų pavasarį įsteigta 
Tautinių bendrijų taryba, kuriai 
vadovauja seimo Žmogaus tei
sių komiteto pirmininkas Gedi
minas Dalinkevičius, susirinko 
aptarti praėjusių metų veiklos. 
Taryboje taip pat yra Lietuvos 
armėnų bendrijos pirmininkas 

PAGERBTI ATMINIMUI MANO 
MIELŲ TĖVELIŲ a.a. ASTRAUSKŲ

JUOZO 1902-1995 ir TERESĖS 1903-2002.
Randame vietą tam, ką prarandame. Žinome taip 

pat, kad liekame nepaguodžiami ir niekad nebus pakaitalo, 
nepaisant kas be užpildytų tą spragą.

Dažnai juoktis, labai daug mylėti, būti suprantan
čių gerbiamam ir vaikų mylimam, teisių žmonių priimtam, 
ištverti netikrų draugų ar giminių išdavystę, vertinti grožį 
ir rasti gėrį žmonėse, truputį pagerinti gyvenimą. Kilnu 
praturtinti pasaulį dviem vaikais, darželiu, pagalba nu
skriaustiems, sunkiu darbu, smagiu žaismu, entuziastingu 
juoku, džiugiu dainavimu.

Tai Jūsų palikimas, neišdildomas turtas. Ačiū 
Jums už pasiaukojimą, o labiausiai už Jūsų meilę. Kokia 
palaima ir dovana būti Jūsų dukra! Kai einu gatve, galvoju 
apie Jus, einate šalia, tik puse žingsnio nuo manęs. Dievas 
Jus saugo, esate mano širdyje, mano sieloje. Iki pasima
tymo! Ilsėkitės ramybėje!

Su meile ir pagarba,
Jūsų dukra ALBINA

R. Arutiunian, kuris gruodžio 
mėn. ragino prezidentą atsistaty
dinti. Pokalbyje su žurnalistais 
Arutiunian pripažino, kad susiti
kime prezidentūroje jautėsi ne
jaukiai, nes jis yra vienas iš 12- 
kos Tautinių bendrijų atstovų, 
kurie pasirašė atsišaukimą dėl 
prezidento atsistatydinimo.

“Manau, kad Lietuvai taip 
būtų geriau’ - Arutiunian moty
vavo savo nuosprendį kreiptis į 
prezidentą dėl atsistatydinimo. 
Taip pat pripažino, kad prezi
dento tarybos darbą vertina la
bai gerai ir apie politiką su pre
zidentu nekalbėjo.

Gruodžio mėn. išplatintą pa
reiškimą pasirašė Lietuvos tauti
nių mažumų atstovai: azerbai- 
džianiečiai, vokiečiai, rumunai, 
žydai, estai, lenkai, uzbekai, ru
sai ir ukrainiečiai. ‘Matydami 
prezidento Pakso simpatikų eilė
se gausų būrį veikėjų, propaguo
jančių antisemitizmą, priešišku
mą kitataučiams bei kitas nesan
taikos formas, prisijungiame 
prie įvairių Lietuvos bendruo
menių sluoksnių pažiūros, ragi
name Rolandą Paksą atsistaty
dinti iš Lietuvos prezidento pa
reigų’ - sakoma gruodžio mėn. 
išplatintame pareiškime”.

Lietuvos krepšinis
Aleksandras Gomelskis, bu

vęs Sovietų Sąjungos krepšinio 
rinktinės vadovas, kuris su ketu
rių lietuvių žaidėjų pagalba lai
mėjo Seulo olimpinėse žaidynė
se sovietams pirmą vietą, š.m. 
sausio 9 d. Toronto rusų savait
raščio Beseda laidoje taip pasi
sako apie Lietuvos krepšinį:

“Po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo lietuviai neprarado mei
lės krepšiniui. Jų sėkmės tarp
tautinėje arenoje remiasi iš pa
grindų suorganizuotu vaikų krep
šiniu. Lietuvoje yra puikūs 
vaikų treneriai ir puikios krepši
nio mokyklos. Marčiulionio ir 
Sabonio mokyklos kas metai 
duoda lietuvių kepšiniui labai 
gerus žaidėjus, jų reikalauja vi
sos krepšinio lygos, ir tai kaipo 
pagrindinių žaidėjų. Lietuviams 
krepšinis - tautinis žaidimas. Jie 
buvo Europos čempionais 1938 
metais. Mane patį lietuviai mo
kė žaisti krepšinį. Stebėjau kaip 
jie perduoda kamuolį, gina, nau
doja zoninę gynybą. Jie visais 
laikais turėjo puikius trenerius ir 
žaidėjus - buvo į ką žiūrėti ir 
mokytis. Aš labai didžiuojuosi 
‘nusipelnusio Lietuvos trenerio’ 
vardu. Aš džiaugiuosi, kad lietu
viai, mano mokiniai, šiais me
tais žaisdami Lietuvos rinktinė
je, pasiekė auksinį Europos 
čempionatą”. J.B..

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
http://www.lcn.lt
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Meninę programą 2004.1.18 Jaunimo centre, Čikagoje, atliko smuiki
ninkė Edita Orlinytė. Akomp. muz. Manigirdas Motekaitis

Nuotr. Z. Degučio

Demokratėjimo žaizdos
Tarptautinėje plotmėje kritiškai vertinamas Lietuvos 

ir kitų posovietinių valstybių politikų elgesys

Lyg namai svetimuose kraštuose 
“JA V LB penki dešimtmečiai” knygos sutiktuvės

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Sutiktuves rengė JAV LB 
Kultūros taryba š.m. sausio 18 
d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Čikagoje. Nors buvo ir 
šalta, žvarbi diena, susirinko 
apie šimtą dalyvių. Jų tarpe ma
tėsi ALTOS pirm. Saulius Kup
rys, Lietuvių fondo tarybos 
pirm. dr. Antanas Razma, JAV 
LB Tarybos prezidiumo pirm. 
Regina Narušienė ir kitų organi
zacijų atstovai. Matėsi nemažai 
ir jaunų veidų.

Programą vedė Violeta Dru- 
paitė-Cole, trumpai pristatyda
ma JAV LB krašto v-bos naują
ją pirm. Vaivą Vėbraitę-Gust, 
kuri buvo šio renginio pagrindi
nė kalbėtoja.

V. Vėbraitė yra gimusi ir 
augusi JAV. Iš mažens tėvų už- 
ugdyta lietuviškoje aplinkoje 
reiškėsi lietuviškoje veikloje, 
ypač A.P.P.L.E.; yra buvusi 
švietimo ir mokslo ministerijos 
viceministerė Lietuvoje.

Ji išmąstytai ir įdomiai kal
bėjo apie LB kūrimąsi, jos tiks
lus praeityje ir dabar. LB buvo 
sukurta dėl dviejų pagrindinių 
priežasčių, kad tai būtų lyg na
mai svetimuose kraštuose iš
blaškytiems lietuviams, kur ga
lėtų puoselėti jiems brangias 
vertybes - “tikėjimo, kultūrinio 
paveldo, pagarbių visuomenės 
santykių, lietuvių kalbos”. O 
antroji priežastis buvo pastangos 
padėti Lietuvai sugrąžinti laisvę.

V. Vėbraitė kalbėjo ir apie 
Lietuvių chartą, parašytą 1949 
m. birželio 14 d., kuri yra lyg 
Bendruomenės konstitucija, sa
vo esme moderni ir šiandieną.

“Jei mums seksis išlaikyti 
lietuvybę, lietuvija tuomet nuo-

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vais aptarti žemės reformos eigą 
bei socialinę ir ekonominę būk
lę. Daugiausia dėmesio buvo 
skirta žemės reformai, žemės 
grąžinimo klausimams ir socia
linei ekonominei regiono plėtrai 
aptarti. R. Paksas susidomėjo, 
kodėl Klaipėdos apskrityje sa
vininkams grąžinta vos daugiau 
kaip 80% jiems priklausančios 
žemės. Jo nuomone, tai nėra 
prasčiausias rodiklis Lietuvoje, 
ir tai gali būti “dėl mokos fondo 
lėšų stygiaus apskrityse ir spe
cialistų žemėtvarkininkų trū
kumo”. Jam Klaipėdoje nebuvo 
surengtas susitikimas su visuo
mene, tačiau jis dalyvavo radijo, 
televizijos laidose, susitiko su 
apskrities vadovais.

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

ANTANAS INDRULAITIS
mirė 2004 m. vasario 12 d. St. Catharines, Ont. Giliame 
liūdesyje liko žmona HALINA, dukra NIJOLĖ ir posūnis 
RIČARDAS.

Liūdinti žmona

Kalba JAV LB kr. valdybos 
pirm. VAIVA VĖBRAITĖ “JAV 
LB penki dešimtmečiai” knygos 
sutiktuvėse 2004.1.18 Jaunimo 
centre, Čikagoje Ntr. Z. Degučio 

sekliais stiprės ir plėtosis visa
me pasaulyje. O lietuvija - neat
skiriama Lietuvos dalis. Galime 
teigti net daugiau - lietuvija yra 
neatskiriama pasaulio kultūrinio 
paveldo dalis.”

“Per penkiasdešimtmetį JAV 
bendruomenės tarybų ir valdy
bų, apygardų ir apylinkių vyrai 
bei moterys buvo tikrų tikriausi 
politikos pragmatikai, gabūs vi
suomenininkai, gudrūs derybi
ninkai, sumanūs finansininkai, 
valingi vadovai. Lenkiu galvą 
prieš juos visus.”

Jie sukūrė struktūrą, kurioje 
telpa visos trys ateivių bangos, 
praeitis ir dabartis.

Knyga — daugelio žmonių 
darbo ir ryžto vaisius, sakė ji, ir 
dėkojo redaktoriui Baliui Rau
gui, į talką atėjusiai žurnalistei 
Audronei Škiudaitei. Viršelį kū
rė Daumantas Girininkas. Kny
ga išleista Lietuvoje 2003 m. Ji 
buvo išspausdinta su Lietuvių 
fondo parama. Ši knyga, sakė 
kalbėtoja, yra tarsi nuolatinis 
gyvas pokalbis tarp žmonių 
svarstant klausimą kaip gyvensi
me toliau.

Meninę programą atliko 
jauna, talentinga profesionali 
smuikininkė Edita Orlinytė iš 
Hartfordo. Ji atliko po vieną J.S. 
Bacho, Mocarto kūrinį, Dvario
no “Elegiją”. Akompanavo muz. 
Manigirdas Motekaitis.

Programos atlikėjai buvo 
apdovanoti gėlėmis. Pabaigai 
trumpą žodį tarė JAV LB Kultū
ros tarybos pirm. Marija Reinie
nė, dėkodama programos atlikė
jams bei šalčio nepabūgusiems 
dalyviams ir visus pakvietė 
vaišėm.

ALGIMANTAS EIMANTAS
Europos sąjunga tik dabar 

pradeda suprasti, kad jai teks 
paveldėti komunistinės valdžios 
savybes: kandidačių į ES nusi
kalstamumas ir korupcija. Ko- 
rumpuoti valdžios organai ir 
biurokratai sovietijos laikais 
(ypač Brežnevo) proteguojami ir 
praktikuojantys tą šlykštų darbą, 
atkuto, įsigalėjo ir vėl tapo tole
ruojamais valdytojais.

Šis nenumatytas ir paraleliai 
atgijęs paplitimas, matyt, yra ta
pęs pajėgia įtaka visuomenėje ir 
valdžioje. Jurgen Roth visa tai 
aprašo savo knygoje Gangsters 
From The East. Dienraščiai The 
London Times ir Washington 
Post, nepataikaudami, tiesą į 
akis droždami savo puslapiuose, 
iškelia kritišką politinę padėtį 
minėtuose kraštuose.

Tarp Baltijos ir Adrijos jū
rų, aspirantės į Europos sąjungą, 
patiria nelauktas neetiškas poli
tinės veiklos pasekmes. Štai 
Slovakijos parlamentaro G. Kar
lin neliečiamybė buvo atšaukta 
įgalinant teisėtvarką jį suimti, 
teisti ir kalinti. Jis buvo užtiktas 
su įtariamu $22,400.00 kyšiu. 
Kaltinamasis tikino esąs niekuo 
dėtas, atradęs tuos pinigus savo 
portfelyje grįžęs iš prausyklos.

Čekijoje min. pirmininkas 
V. Spidla buvo saugumiečių ap
klaustas praeitą spalio mėn. dėl 
ryšių ir valdžios neaiškaus vaid
mens skiriant vienai statybos 
bendrovei projektą be varžy
tinių.

Lenkijoje filmų magnato L. 
Rywin areštas už kyšininkavimą 
min. pirmininkui L. Miller gre
sia vyriausybės krize. Kaltini
mai liečia L. Rywin ir premjerą 
sumontavus masinės informaci
jos agentūros “Agora” kyšio 
scenarijų. Jaukas šiam papirki
mui glūdėjo labai pelningos pri
vačios televizijos naudai. Kyšis 
buvo skirtas vyriausybei per L. 
Miller rankas, kuri privalėjo 
įteisinti įstatymą “Agora” nau
dai. Prokuratūra tikisi demas
kuoti min. pirmininką. Kadangi 
L. Miller vyriausybė yra sulopy
ta iš kairės mažumų, kyla abejo

Darbščioji lietuvė išeivijoje
A.a. Irena Kibirkštytė-Vilgalienė

Irena gimė 1926 m. Juozės 
ir pulkininko Justino Kibirkščio 
šeimoje Kaune. Jaunystę pralei
do besimokydama Lietuvoje ir 
dar spėjo baigti gimnaziją Kau
ne 1944 m. Karo audrai artėjant 
į Lietuvą, ji su motina ir broliu 
Justu pasitraukė į Vokietiją 
1944 metų rudenį. Gyveno kurį 
laiką Berlyne, o 1945 m. pava
sarį atvažiavo į Tuebingen’ą ir 
įstojo į odontologijos fakultetą.

Tuebingen’e ir jo apylinkė
se gal buvo didžiausias lietuvių 
studentų ir intelektualų susibūri
mas tuo metu. Tuebingen’o uni
versitetas buvo sutraukęs daug 
norinčių studijuoti mediciną, 
biochemiją, filosofiją. Netoliese 
Stuttgart’o miestan suvažiavo 
norintieji studijuoti inžineriją; o 
Pfullingen’o mieste įsikūrė 
VLIKas.

Lietuvių gyvenimas tuo me
tu tame universitetiniame mieste 
buvo labai aktyvus. Irena visada 
turėjo daug draugų ir labai akty
viai dalyvaudavo visuose dar
buose.

Lietuviai studentai būrėsi 
tuo metu ir į lietuviškas organi
zacijas. Ateitininkų organizacija 
buvo atsivežta iš Lietuvos, bet 
nauja studentų nekonfesinė or
ganizacija, kuri vėliau buvo pa
vadinta “Šviesos” vardu kūrėsi 
Tuebingen’e. Irena dalyvavo 
steigiamajame tos organizacijos 
susirinkime ir dalyvavo jos dar
buose nuo įsisteigimo, iki turėjo 
palikti neužbaigtas studijas ir iš
vykti į Montrealį - Kanadą dar
bams 1948 m.

Buvo gera turėti Ireną kaip 
draugę. Ji buvo viena iš tų, ku
rios energija tryško be sustoji
mo; su kuria bendraujant nebu
vo galima nesidžiaugti, nesi
juokti, neprojektuoti ką nors. Ji 
nežinojo, kas tai yra pavydas; 
dalinosi su draugais savo patari
mais, paskatinimais, savo opti
mistine nuotaika.

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą? 

nių dėl to kabineto ateities.
Pažvelgus į Lietuvą, Euro

pos sąjunga randa daug demok
ratinių trūkumų. Kaip žinoma, 
prez. R. Paksas yra kaltinamas 
pažeidęs konstituciją suteikda
mas Lietuvos pilietybę Rusijos 
prekybininkui J. Borisovui. Ši 
apkalta, tarpe kitų, teigia strate
ginių privilegijų suteikimą mi
nėtam vertelgai. Įsidėmėtina, 
kad J. Borisovas milijonine su
ma parėmė R. Pakso kandidatū
rą į prezidentus. Aišku, naujai 
išrinktas prezidentas R. Paksas 
neigia ir atmeta apkaltas, kai tuo 
tarpu jo migloti ir neaiškūs san
tykiai su priekaištingos reputaci
jos žmonėmis plečia politinį są
myšį krašte ir sankirtą tautoje.

Šiandien daugelis kraštų, 
siekiančių ES narystės, tebety- 
vuliuoja korupcijos baloje. Juos 
ištisai slegia korupcinė teisė
tvarka bei nešvarūs pogrindžio 
finansai.

Vis dėlto Lietuvoje, Slova
kijoje, Čekijoje ir Lenkijoje po
licijos ir Saugumo kadrų išvie
šintos nedorybės ir pareigūnų, 
seimūnų, ministerių ir net prezi
dentų apkaltinimai, liudijimai, 
tyrinėjimai ir teismai rodo vil
tingą pažangą demokratijos 
linkme. Dauguma antikorupci
nių vienetų nebesibaimina sank
cijų, nuobaudų ir keršto. Pasto
vumas teisėtvarkoje, kaip ir tei
sumas joje yra teisingumo pa
grindas demokratinės valstybės 
raidoje. Taip buvo Lietuvos įsi
pareigota per derybas su ES sto
jant į tą organizaciją.

Pradžia padaryta, bet kelias 
į demokratinę pilnatį reikalauja 
dar daug darbo, prakaito, ryžto, 
ištvermės ir pasiaukojimo. Poli
tinių vadovų ryšiai su kriminali
niu elementu tebeliks viena iš 
svarbiausių problemų. Bendruo
menės perėjimas į demokratinę 
sampratą palengvintų moralinį 
atgimimą, bet tai laiko klau
simas.

Žmonių būdas kinta tik pa
mažu, kaip patvirtino Rytų Eu
ropos pilietis, paklaustas apie jo 
krašto politinę maišatį - jis del
nus atvertęs lakoniškai traukė 
pečiais.

Atvažiavęs į Montrealį lie
tuviškas jaunimas ir vėl pradėjo 
organizuotis. Pirmiausia įsistei
gė skautų-skaučių organizacija, 
kurios nare Irena tapo viena iš 
pirmųjų. Buvusieji ir būsimi stu
dentai taip pat pradėjo burtis ir 
netrukus įsteigė Montrealio Lie
tuvių akademinį sambūrį. Irena 
buvo ne tik viena iš to sambūrio 
steigėjų, bet ir parūpindavo pa
talpas sambūrio veiklai. Irena 
gerai mokėjo prancūzų kalbą, tai 
vos baigusi tarnaitės sutartį su 
Kanados valdžia, gavo darbą 
prancūzų mokyklų komisijoje, ir 
kaip valdininkė gaudavo mo
kyklos patalpas mūsų susirinki
mams. Mokyklos salė tapo lyg 
ir sambūrio klubu. Šis sambūris 
buvo nepaprastai reikalingas 
Montrealio jaunimui, kur buvo 
ne tik dainuojama, šokama, eks- 
kursuojama ir slidinėjama kartu, 
bet ir buvo dalinamasi studijų ir 
darbo patirtimi, buvo skaitomos 
paskaitos, įsteigta Vinco Krėvės 
vardo literatūrinė premija. Daug 
sambūrio narių baigė universite
tus ir vos už keleto metų į susi
rinkimus bei pobūvius jau rin
kosi profesijas įsigiję jauni aka
demikai. Literatūros premijos 
įteikimai jau vyko nebe pradžios 
mokyklos salėje, bet viešbu
čiuose ar McGill universiteto 
patalpose.

1957 m. Irena ištekėjo už 
Jono Vilgalio, paliko Montrealį 
ir persikėlė į Niujorką. Ji ten ra
do daug draugų iš Tuebingen’o 
laikų ir labai aktyviai įsitraukė į 
visokeriopą lietuvių bendruome
nės veiklą. Irena užaugino du 
sūnus: Rytą su Justu ir dukterį 
Rasą Hiob.

Ji mirė staiga 2003 m. lap
kričio 7 d. Palaidota Mbntrealy- 
je Cote de Neiges kapinėse, ša
lia motinos.

Ji paliko daug gero mums 
visiems ją pažinojusiems. Tas 
draugystės jausmas ilgai išliks 
mumyse jau išėjus amžinybėn.

Jūratė Ciplijauskaitė-Tanncr

Vienas iš KLB muziejuje-archyve Anapilyje surengtos parodos rodinių - italų graviūruotojo VALGRISI 
1561 m. sukurtas žemėlapis. Parodos atidarymas š.m. vasario 22, sekmadienį, 3 v.p.p.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Kyla smilkalai į skliautuotą erdvę
KUN. KAZIMIERAS 

AMBRASAS, SJ

... Vienuolijų ir kongregaci
jų vyresniosios, įsipylusios į 
rieškučias po žiupsnelį smilkalų, 
kiekviena neša atnašą prasidė
siančioms šv. Mišioms, kurioms 
vadovauja Kauno metropolitas 
arkiv. Sigitas Tamkevičius, o jo
se dalyvauja vysk, pagalbinin
kas Jonas Ivanauskas su nemažu 
būreliu vienuolių, vyskupijai 
priklausančių kunigų, seminari
jos dėstytojų ir klierikų.

Smilkalai, kadaise atnešti 
Trijų išminčių, kadaise smil
komi ant stabmeldžių altorių, 
žiloje senovėje dūmais ir aukurų 
liepsna vinguriavę iš po žynių 
rankų nuo senųjų alkų, ligi šio
lei krikščioniškoje liturgijoje iš
liko - aukos simboliu. Kažkaip 
neįprasta, kad jie, iš seselių ran
kų užpilti ant įkaitusių žarijų, 
pasklido po Kauno arkikatedrą 
baziliką. Tai ne šiaip sau mūsų 
senolių - lietuvių senoviniuose 
alkuose vaidilučių ir žynių sau

Buvęs PLB pirmininkas Vytautas Kamantas ir Giedra Paulionienė, da
bartinės PLB valdybos narė švietimo reikalams, amerikietis ir kana
dietė, susitikę Lietuvos prezidentūroje Vilniuje praėjusią vasarą

Mano Tėvynė
Sparnais žuvėdros jūrą apkabina, 
Bučiuoja, glosto bangą krūtine, 
Galingais mostais nuo audros ją gina, 
Taip mes, Tėvyne, gynėme tave.

Tėvynė mano - žalios rūtų kalvos, 
Pušelės moja iš dangaus skliautų, 
Žiedų pavasariai ir rudeninės spalvos, 
Gervių šauksmas virš gimtų namų.
Čia gandro lizdas prie gražių sodybų, 
Ir guodžianti lakštingalos giesmė, 
Pirkelėse dar žiburėliai šviečia, žiba, 
Šaltiniai almantys ir dvasinė versmė.

Sesučių galvas puošia žalios rūtos, 
Brolelių vagos tiesias ant kalvos, 
Ir skamba dainos Kęstučio, Birutės, 
Kaip saulė šviečia vardas Lietuvos.
Žalčiukais rangos mėlynbangės upės, 
Laivai sūpuojasi ant jūros bangų. 
Krantai smėlėti Nemuno, Šešupės, 
Grakščioji gulbė - karalienė ežerų.

Karpytas klevas supa melsvą dangų, 
Kerai šermukšnių - plieskia rubinai. 
Vaivorykštė už miško šviečia, rangos. 
Gimtinei ošia uosiai, ąžuolai.
Saugo Vilti tėviškės liekni berželiai, 
Banguoja jūra žydintys linų laukai. 
Surasime, Tėvyne, šviesų Laisvės kelią. 
Nors ir klajosim, klaidžiosim ilgai.

V. Vosylienė, LKRS narė

gomos amžinosios ugnies prisi
minimas, tai ne vienkartinė at- 
naša, o prasmingas mūsų laikų 
Šventosios ir Nekruvinosios Au
kos simbolis. Šios sesės, prieš 
kiek metų palikusios savo šei
mas, saugumo ir įtarių kaimynų 
besisaugodamos, ne kartą tam
pytos už vaikų katekizaciją, 
terorizuotos už kitokią sielova
dos veiklą, šitiek baugintos, 
baustos ir į Sibirą tremtos, į ka
lėjimus sodintos, ' pakėlusios 
skaudžių dešimtmečių vargą, sa
vo jaunystę atidavusios už tikė
jimą, už meilę ir jautrumą arti
mui, dabar jau nuo piktų akių 
nesislėpdamos, apsirengusios sa
vo vienuoliniais drabužiais, atne
šė savo ilgametį triūsą, savo 
darbus, nuoskaudas, savo iškęs
tą kančią.

Tai vyko pašvęstojo gyveni
mo dieną, kai viso pasaulio Ka
talikų Bažnyčia ragina melstis 
už vienuolius, vienuoles, kurių, 
anot Vatikano radijo, yra dau
giau nei milijonas. Toji iškilmė 
priminė pašaukimus, kad vie

nuolynuose netrūktų jaunimo.
Kokia graži ir prasminga 

šventė, kuri Romoje prasideda 
tamsioje, didžiulėje Šv. Petro 
bazilikoje, kur susirenka ne vien 
tik Romos, bet ir aplinkinių vys
kupijų vienuolinio gyvenimo 
broliai ir sesės, daugybė kunigų, 
klierikų. Ji prasidėjusi prie
blandoje skendinčioje baziliko
je, staiga, atėjus pamaldų pra
džiai, nušvinta vienu ypu nuo 
uždegtų rankose žvakių, nuo 
įjungtų prožektorių ir lempų vi
su skaidrumu, suskamba visa 
vargonų galybe jos skliautai, 
prabyla, sugaudžia galingieji iš
kilmingos melodijos ir sušvinta 
ryškia šviesa. Tada pro didžią
sias duris iškilmingai įžengia 
Šv. Tėvas, pasiramsčiuodamas 
savo ganytojiška lazda...

Panašus renginys, tik gal ne 
tokio masto ir apimties iškilme, 
per Kristaus Paaukojimo (Grab
nyčių) dieną Kaune pasikartojo 
kiekvienoje katalikiškoje kated
roje, kur yra vyskupijos centras. 
Šią šventę gražiai paminėjo kau
niečiai, iš kurių išsiskyrė įvai
riais vienuoliniais drabužiais ap- 
sitaisusios seselės. Ypatingai 
džiugino ir paįvairino pamaldas 
energingos, muzikalios salezie
tės sės. Liucijos ir sės. be
nediktinės Pranciškos suorgani
zuotas jaunimo chorelis. Jie, 
elektrinių vargonų (sės. Virgini
ja), smuiko (sės. Čelina), gita
ros, lumzdelio-birbynės ir švel
niųjų kanklių pritariami giedojo 
šiam kartui parengtas giesmes:
Amžinoji šviesa šiandien kyla, 
Mūsą Dievo Jėzaus šviesa, 
Jis pagydys jūsų žaizdas, 
Aplankys jūsų širdis.

... Savo pamoksle arkiv. Si
gitas Tamkevičius apibendrino 
šios gražios šventės įvairiapusę 
reikšmę. Jis ne tik nuoširdžiai 
padėkojo vienuoliams ir visiems 
kunigams už pasišventusią tar
nybą Bažnyčiai, bet ir labai ar
timai susiejęs savo svarbiausiąją 
mintį apie pašaukimus, su Vati
kane Šv. Tėvo per šias iškilmes 
šiai progai pasakytomis minti
mis. Popiežius Jonas Paulius II 
ragino: “Skelbkite, savo pavyz
džiu liudykite ir savo darbais 
kurkite dangaus karalystę. Tai 
jūsų misija, svarbi praeityje, dar 
labiau svarbi šiandien...” (VR, 
2004.II.2).

Pamaldų pabaigoje jaunimo 
chorelis, pasipildęs naujomis jė
gomis ir giedotojais, kartu su 
bazilikoje likusiais maldininkais 
giedojo Apreiškimo Švenčiau
siajai Dievo Gimdytojai himną, 
vadinamą “Akatistas”. Tai senas 
krikščioniškuose Rytuose sukur
tas be muzikinio pritarimo kūri
nys, kurį ypatingai pamėgo 
pravoslavai ir katalikiškosios 
Rytų apeigų Bažnyčios. Graikiš
kas himno pavadinimas 
“Akatistos” reiškia - “nesėdint”. 
Taigi giedoti šį kūrinį reikia sta
čiomis. Ne be reikalo Rytų apei
gų krikščionių liturgijoje prieš 
Evangeliją ir prieš šio himno 
giedojimą diakonas paragina su
sirinkusius tikinčiuosius atsisto
ti. Todėl ir šįkart du diakonai su 
kunigu keliskart smilkė giedan
čius ir besimeldžiančius.

Nors smilkalų dūmai bazili
koje jau išsisklaidė, bet ši iškilmė 
ilgai skambės dalyvių širdyse.
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<f> LAISVOJE TEVYffiJE
KALĖJIMŲ SUKAKTIS
Lietuvos kalėjimų departamen

tas vasario 11 d. paminėjo 85 metų 
sukaktį, rašo ELTA/LGTIC. Jis 
įsteigtas 1991 m. tuometinio Lietu
vos teisingumo ministerio Petro 
Leono įsakymu. Pirmuoju kalėjimų 
departamento direktoriumi buvo 
paskirtas Vaclovas Sidzikauskas. 
Šių metų minėjime dalyvavo teisin
gumo ministeris Vytautas Markevi
čius, viceministeris Gintaras Šve
das, valstybės sekretorius Paulius 
Koverovas, kiti pareigūnai. Buvo 
įteikti Kalėjimų departamento pasi
žymėjimo ženklai “Už pavyzdingą 
tarnybą” bei suvenyriniai medaliai. 
Šiuo metu departamentas turi 14 
pavaldžių įstaigų, kurios vykdo 
kardomąjį kalinimą ir laisvės atė
mimo bausmę, 52 miestų (rajonų) 
pataisos inspekcijas, kurios vykdo 
bausipes, nesusijusias su laisvės 
atėmimu, ir lygtinai paleistų iš lais
vės atėmimo vietų prieš terminą as
menų priežiūrą, ir Mokymo centrą, 
kuriame mokomi naujai į tarnybą 
departamentui pavaldžiose įstaigo
se priimti darbuotojai.

POTVYNIO KRITINIS LYGIS
Nuo vasario 8 d. pamaryje išsi

liejęs Nemunas vasario 10 d. pasie
kė ir viršijo kritinį lygį visu 100 
km. upės ilgiu, rašo Lietuvos rytas. 
Ties Panemune vandens kritinė riba 
(5.6 m.) viršyta daugiau kaip puse 
metro, ir tiek pat ties Šilininkais. 
Vasarą upės gylis toje vietoje būna 
2.1-2.3 metro. Per penkias potvynio 
dienas dviejose savivaldybėse už
lieta 21,000 hektarų. Pagėgių krašto 
gyventojams jau trūksta maisto, pa
šarinių miltų, dujų. Iš viso apsemta 
21 km. vietinių kelių. Nuo sausu
mos atkirstiems gyventojams mais
to ir pašarų siuntas pristatė ka
riškiai.

IŠ KUR DAUGIAU 
MOKSLININKŲ

Eurostat tarnybos duomenimis, 
busimosios Europos sąjungos narės 
vidutiniškai parengia daugiau spe
cialistų su aukštuoju išsimokslini
mu negu dabartinės narės, praneša 
Estijos spauda. Tarp busimųjų ES 
narių pirmauja Slovakija, Lietuva ir 
Čekija. Tarp jau priklausančių ES 
narių, Švedija, Airija ir Prancūzija 
vyrauja jaunų specialistų rengime 
mokslo ir tyrimų veiklai. Tarp busi
mųjų narių daugiausia jaunų moks
lininkų bei inžinierių parengia Slo
vakija, Lietuva ir Čekija. 2001 me
tų statistikos duomenimis, ES kas
met praturtėja 2 milijonais aukštąjį 
išsimokslinimą įsigijusių specialis
tų. Tais metais Estijoje aukštąsias 
institucijas baigė 7,600 gyventojų, 
Latvijoje - 20,000, Lietuvoje - 27, 
000. Visose Baltijos valstybėse di
džiąją dalį sudaro moterys: Estijoje
- 65.3%, Latvijoje - 55.4%, Lietu
voje - 63.5%. Iš viso busimosiose 
ES narėse ta dalis siekia 63.7%, da
bartinėse ES narėse - 55.9%, JAV- 
se - 57%.

KAUNE SULAIKYTI VAGYS
Vasario 4 d. Kauno autotran

sporto priemonių grobimų tyrimo 
skyriaus (APGTS) pareigūnai sulai
kė šešis mašinų vagystėmis įtaria
mus asmenis, rašo Lietuvos rytas. 
Sulaikyti įtariamieji jau buvę praei
tyje teisti, pareigūnų teigimu, jau 
žinomi ar “už grotų pabuvę ir ten 
pasitobulinę asmenys”. Grupuotės 
nariai vogdavo vidurdienį, miesto 
centre, dažniausiai miesto svečių 
automobilius “Volkswagen”, “Au
di”, “Mercedes-Benz” ir “Nissan”. 
Grupuotė veikė pagal įprastą tvarką
- vieni mašinas pagrobdavo, kiti 
slėpdavo išnuomotuose Aleksoto 
garažuose, treti organizuodavo jų 
išsipirkimą arba išardymą, klasto
davo numerius, pardavinėjo.

DIDŽIAUSI INTERNETO 
VARTAI

ELTA/LGTIC skelbia, kad 
Delfi.lt eina ketvirtuosius veiklos

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905)383-1650 
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
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GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
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352 WILSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL 905 648-9176

metus ir pasiekia didžiausią skaičių 
interneto vartotojų - 137,000. Kon
kurentai “Lietuvos rytas” ir “Ta
kas” sulaukė 81,000 ir 44,000 ati
tinkamai. “TNS Gallup” intemeti- 
nės žiniasklaidos tyrimus dariusi 
firma patvirtino, jog Delfi.lt yra di
džiausias intemetinis puslapis Bal
tijos valstybėse, ne tik lankomumo 
rodikliais bet ir finansiniais rezulta
tais. Praėjusių metų antroji pusė da
vė 340,000 Lt gryno pelno pajamų 
iš reklamos. Delfi.lt ir Google yra 
vieninteliai intemetiniai vartai Lie
tuvoje, kurie turi daugiau kaip 100, 
000 vartotojų kasdien. Delfi vartai 
taip pat veikia Estijoje (rusiškai ir 
estiškai) bei Latvijoje (rusiškai ir 
latviškai).

“MICROSOFT” - LIETUVIŠKAI
Vasario 11 d. Vilniuje pasauli

nė programinės įrangos ir interneto 
technologijų kūrimo firma “Micro
soft” pristatė sulietuvintą biuro pro
graminės įrangos paketą “Office 
2003”. Jame - programų “Word”, 
“Excel”, “Outlook” ir “Power
Point” lietuviškos versijos. Kaip ra
šo ELTA/LGTIC, “Microsoft” sie
kia kreipti daugiau dėmesio į vieti
nių rinkų ypatumus bei poreikius. 
Tikimasi, kad vietinės kalbos įvedi
mas padidins programų vartojimą, 
o taip pat ir užkirs kelią svetimybių 
įsigalėjimui lietuvių kalboje. Pro
gramų sulietuvinimą teigiamai ver
tino Valstybinės lietuvių kalbos ko
misijos pirmininkė Irena Smetonie
nė. Visas įrangos paketas “Office 
2003” mažmeninėje rinkoje kai
nuoja beveik 1500 Lt., pagrindinis 
(“Word”, “Excel” ir “Outlook”) - 
apie 760 Lt. Jis parduodamas tris 
kartus pigiau studentams, mokslei
viams ir dėstytojams bei moky
tojams.

PAAUGUSIOS 
PRENUMERATŲ APIMTYS

Keletą metų iš eilės mažėjo per 
“Lietuvos paštą” prenumeruojamos 
spaudos apimtys, tačiau šiemet jos 
pakilo 0.7%, rašo ELTA/LGTIC. 
Laikraščių prenumerata išaugo 
2.5%, žurnalų - 4%, užsienio spau
dos - 5.5%. Miestų ir rajonų leidi
nių prenumerata krito 2.3%. Per 
“Lietuvos paštą” maždaug 82% 
spaudos prenumeruoja gyventojai ir 
apie 18% - įmonės, įstaigos bei or
ganizacijos. “Lietuvos paštas” su 
periodinės spaudos leidėjais yra su
daręs daugiau kaip 186 sutartis - 
šiems metams buvo galima užsipre
numeruoti 109 pavadinimų laikraš
čių ir 247 pavadinimų žurnalų.
INTERNETE APIE LIETUVĄ

NATO (Šiaurės Atlanto sąjun- 
gos-ŠAS) tinklalapyje www.nato. 
int pradiniame puslapyje nurodytas 
naujai sukurtas puslapis, skirtas 
Lietuvai ir jos kelio į ŠAS pristaty
mą. Jį parengė Lietuvos misija prie 
NATO, bendradarbiaudama su Lie
tuvos užsienio reikalų ministerija, 
Krašto apsaugos ministerija bei 
NATO tarptautiniu personalu. Lie
tuvos puslapis bus skelbiamas pra
diniame puslapyje apie dvi savai
tes, po to bus prieinamas lankyto
jams tinklalapio archyve. Visos bu
simosios ŠAS narės bus pristatytos 
tokiuose tinklalapio puslapiuose.

SAVIVALDYBEI NAUJOS 
PATALPOS

ELTA/LGTIC skelbia, kad ko
vo pradžioje Vilniaus miesto savi
valdybės padaliniai kelsis į naująjį 
administracinį centrą dešiniajame 
Neries krante. Per sutartą dvejų 
metų laikotarpį statybos bendrovė 
“Skanska statyba” (pakeitusi pava
dinimą į “Constructus”) įgyvendino 
šį 73.5 mln. litų vertės projektą. 
Centrą sudaro 20 aukštų, 76.85 
metro aukščio pagrindinis pastatas 
ir du greta esantys 5 bei 3 aukštų 
statiniai su 344 vietų požemine au
tomobilių stovėjimo aikšte ir nauja, 
Europos vardu pavadinta savival
dybės aikšte. Vilniaus miesto savi
valdybė sumokėjo 20% projekto 
kainos, o likusią statybos sumą fi
nansavo Vilniaus bankas. Admi
nistraciniame centre dirbs per 800 
savivaldybės darbuotojų. Mero Ar
tūro Zuoko teigimu, savivaldybės 
persikėlimas į vieną administracinį 
centrą iš 22 pastatų ir patalpų skir
tingose sostinės vietose leis per me
tus sutaupyti apie milijoną litų šil
dymo ir kitų išlaidų. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Angelė Jonynienė prie gintarais išpuoštos eglutės Ntr. J. Liūdžiaus

Tautinių šokių šventė
Jos rengėjų paruošta dovana - “Gift Certificate” - pažyma

Švenčiant bet kokią sukaktį 
ar jubiliejų, ieškant ypatingos 
dovanos, XII Lietuvių tautinių 
šokių šventės rengėjų komitetas 
siūlo Jums parinkti reikšmingą 
dovaną. Tai “Dovana— tautinis 
šokis” pažyma (“Gift Certifica
te”). Šią dailią “Dovana - tauti
nis šokis” pažymą (“Gift Certi
ficate”) galima užsisakyti pri- 
siuntus čekį, išrašytą pirkėjo nu
statytai sumai XII Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2711 West 
71s1 Street, Chicago, IL 60629, 
USA. Daili pažyma bus Jums 
prisiųsta grąžinamuoju paštu.

“Dovana - tautinis šokis” 
pažyma (“Gift Certificate”) gali 
būti naudojama tik XII Lietuvių 
tautinių šokių šventės renginių 
bilietų (išankstiniam) bei oficia
lių šventės suvenyrų įsigijimui. 
Jeigu pirkinio-ių suma yra di
desnė negu “Gift Certificate” 
suma, pirkėjas turės skirtumą 
padengti. Jeigu pirkinio-ių suma 
yra mežesnė negu “Gift Certifi
cate” suma, skirtumas nebus 
grąžinamas, bet bus priskaito- 
mas kaip auka XII Lietuvių tau
tinių šokių šventei. “Dovana - 
tautinis šokis” (“Gift Certifica
te”) nebus iškeičiama į gryną pi
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Plečiasi veiklos
apimtis Marijampolėje

Š.m. sausio 25-ąją į posėdį rin
kosi Šv. Arkangelo Mykolo parapi
jos neseniai įsteigtoji Pastoracinė 
taryba. Darbo pradžioje bendrai 
maldai pakvietė ir pirmininkavo 
klebonas kun. Stasys Puidokas, 
MIC. Protokoluoti mielai sutiko 
sės. Laimutė Rimkevičiūtė.

Katechetikos sekcijos vadove 
išrinkta mokyt. Dalia Vičkočkaitė. 
Svarstyta, kaip nariai rengiasi ruoš
ti vaikus Pirmajai šv. Komunijai. 
Parengta atitinkama užsiėmimų 
programa, kuri artimiausiu metu 
bus padauginta ir išdalyta kateche
tams. Klebonas siūlė kreipti dėmesį 
į tai, kad katechizuojamieji sekma
dieniais dalyvautų šv. Mišiose. Pa
rapijos katechetai Danutė Stankevi
čienė, sės. Onutė Rėklaitytė, Kristi
na Karpavičiūtė dirbs su keliomis 
grupėmis. Kitas grupes kaimo mo
kyklose rengs tikybos mokytojai ne 
pamokų metu. Sudarytos 24 grupės 
mieste ir 6 grupės kaimuose. Nutar
ta parapijos katechetams mokėti po 
5 litus už 1 darbo valandą. Pabrėž
ta, kad šiai sekcijai teks itin daug 
padirbėti.

four seasonsKJ//ViBft. REALTY LIMITED
Associate Broker, 67 First Street 

Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio 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 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

nigą ir vertė galioja tik iki 2004 
m. liepos 3 d. oficialiems Šventės 
suvenyrams, o iki 2004 m. liepos 
2 d. Šventės renginių bilietų įsi
gijimui; negalioja ir neturi jokios 
vertės bilietų įsigijimui Allstate 
Arena ir Ticketron. Inf.

Šventės renginiai
• 2004 m. birželio 30 d.. 12 

v.p.p., ATIDARYMAS, Čika
gos miesto centre.

• 2004 m. liepos 2 d., 8 v.v., 
SUSIPAŽINIMO VAKARAS, 
Navy Pier, 600 E. Grand Ave., 
Chicago, IL.

• 2004 m. liepos 3 d., 2 
v.p.p., XII LIETUVIŲ TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ, Allstate 
Arena, 6920 N. Mannheim Rd., 
Rosemont, IL.

• 7.30 v.v. ŠVENTĖS PO
KYLIAI, Hyatt Regency O’Ha
re, 9300 West Bryn Mawr Ave., 
Rosemont, IL.

• 2004 m. liepos 7 d., RELI
GINĖS APEIGOS.

• 2004 m. liepos 2-3 d.d., 9 
v.r.-5 v.p.p., Tautodailės paroda 
ir mugė, Hyatt Regency O’Hare, 
Rosemont, IL.

Bilietai bus parduodami po 
kovo mėnesio vidurio. Inf.

Gilintasi į Socialinės karitaty- 
vinės sekcijos darbo organizavimą. 
Už jį atsakingąja išrinkta parapijos 
“Caritas” pirmininkė Stasė Požars- 
kienė. Sudarytas darbo planas, ku
rio nuosekliai bus laikomasi.

Religinio švietimo ir informa
cijos sekcija (vad. Petronėlė Paš- 
kauskienė) pasiūlė paminėti spau
dos grąžinimo sukaktį kovo mėn. 
po Sumos šv. Mišių. Kol dar nesu
darytas sekcijos darbo planas, kle
bonas jos nariams siūlo rūpintis 
skelbimų lenta, skelbiančia svarbią 
medžiagą.

Liturginė sekcija stengsis ug
dyti bendruomeninį giedojimą. Be 
to, numatyta artimiausiu metu su
kviesti jos narių susirinkimą, išsi
rinkti pirmininkę, pasitarti dėl dar
bo su vaikų ir jaunimo chorais.

Pasiūlytos papildomos kandi
datūros Ekonomikos sekcijai.

Tarybos nariai pasiūlė kviestis 
medikus, psichologus, kurie galėtų 
šviesti žmones paskaitomis. Stasė 
Požarskienė papasakojo apie užsi
ėmimus su Dienos centro vaikų tė
vais. Ten specialistų paskaitos ar 
pokalbiai labai naudingi.

Numatyta, kad dažniau rinksis 
atskiros sekcijos. Jų vadovai perlai
kys glaudžius ryšius su klebonu. 
Bendri tarybos posėdžiai vyks kle
bono iniciatyva. Tada vadovai pra
neš apie sekcijų veiklą ar numato
mus darbus. Keltas klausimas leisti 
parapijos biuletenį.

Kreiptasi, kad bent kas iš tary
bos narių užsisakytų laikraščius 
XXI amžius. Kregždutė ar padėtų 
juos platinti tarp parapijiečių.

Kol kas posėdyje nedalyvavo 
Maldos ir tikėjimo platinimo bei 
Jaunimo ir vaikų organizacijų sek
cijos. Tačiau tikimasi, kad po žie
mos speigų prasikals apčiuopiamų 
rezultatų želmenėliai.

Jeronimas Šalčiūnas

New Britain, CT.
NEĮPRASTA KALĖDINĖ EG

LUTĖ. Jau ketveri metai iš eilės 
New Britain miesto viešoji biblio
teka rengia įvairius kalėdinius lab
daros renginius. Šiais metais ji pa
kvietė miesto gyventojus surengti 
kalėdinių eglučių aukcioną. New 
Britain apylinkės lietuvių bend
ruomenės nariai aktyviai dalyvauja 
bibliotekos renginiuose. Šv. And
riejaus šventovės lietuvių choras 
kalėdinėje popietėje giedojo kalėdi
nes giesmes. Choro vadovė - var
gonininkė Dzeri Genzel ir New 
Britain Lietuvių bendruomenės pir
mininkas Juozas Liūdžius paragino 
savo tautiečius kuo aktyviau daly
vauti miesto renginiuose. Jonas ir 
Angelė Jonynai gyvenantys Berlin 
miestelyje, paruošė visiems staig
meną - jie atsinešė gintarais iš
puoštą eglutę. Šios šeimos namuose 
vyrauja tikra lietuviška dvasia. Už
rašas įėjus į namus byloja apie šių 
žmonių meilę savo gimtam kraštui 
- “O, tėviške, nors ne ant tavo že
mės čia stovi tie namai, mūsų šir
dys, mūsų mintys kasdien su tavi
mi”. Prieš keletą metų J. Jonynas 
miške rado dvi įdomiai persipynu
sias sausas šakas, jas parsinešė į na
mus, uždėjo spalvą ir padarė stovą, 
viską nulakavo. Angelė sugalvojo į 
šias šakas įkomponuoti savo turi
mus gintarus ir paruošti gintarinę 
eglutę. Pernai ši kūrybinga moteris 
paruošė eglutę su šiaudinukais. Sa
vo sumanymu apie gintarinę eglutę 
ji pasidalijo su savo artimais drau
gais, kurie atnešė gintarų eglutės 
papuošimui. Lietuvių šeimos pa
ruošta eglutė buvo pati įdomiausia, 
gražiausia, daugiausia lėšų surinku
si bibliotekai. Sigha šimkuvienė

Hamilton, Ont.
A.a. VAIDOTO MATUKAI- 

ČIO atminimui, užjausdami mamą 
Sofiją, sūnus, seseris ir brolius, 
“Pagalba Lietuvos vaikams” auko
jo: $20 - J. Astas, A. Bungardienė, 
E. K. Gudinskai, M. A. Pusdešriai, 
M. Rybienė; $15 - E. Grajauskienė, 
A. S. Urbonavičiai; $10 - M. Boru- 
sienė, A. Didžbalienė, K. Gelžinie- 
nė, J. Juozaitienė, E: Kairienė, S. 
Kalvaitienė, S. Matukaitienė, V. P. 
Šidlauskai, I. Ulbinienė, I. Vaičio- 
nienė, Z. Vainauskienė, K. Žiobie- 
nė, I. P. Zūbai.

A.a. JUZĖS ŠIMELAITIE- 
NĖS 8 m. mirties prisiminimui, 
duktė Aldona Volungienė “Pagalba 
Lietuvos vaikams” aukojo $30.

Nuoširdžiai dėkojame aukoju
siems - PLV komitetas

Edmonton, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

rengiamas š.m. vasario 28, šeštadie
nį, Lietuvių Namuose, 11629-83 
Str. Didelio susidomėjimo sulaukė 
žinia, kad pagarsėjęs Toronto cho
ras “Volungė”, nors ir ne visas, ža
da atvykti ir atlikti numatytą prog
ramą. Lauksime!

A.a. KAZIMIERA KIRDĖI- 
KIENĖ, pirmosios lietuvių imigra
cijos ateivė, mirė š.m. sausio 18 d., 
išgyvenusi 97 metus. Paliko liūdin
čius - sūnų Albertą (Peggy) ir mar
čią Daryl (mirusio sūnaus Tony 
žmoną), 8 vaikaičius ir 12 provai
kaičių. Velionė pragyveno vyrą Jo
ną, sūnus - Tony, John jn. ir jo 
žmoną Ruby. Palaidota iš St. Pius X 
šventovės š.m. sausio 23 d. Holy 
Cross kapinėse. Religines apeigas 
atliko kun. John Hamilton ir kun. 
Thomas Maliakkal.

A.a. Kazimiera buvo maloni, 
darbšti ir draugiška moteris. Ji su 
a.a. vyru Jonu uoliai rėmė mūsų 
Bendruomenę ir dosniai prisidėjo 
prie Lietuvių Namų ir koplyčios 
statybos 1950 m. Dobilas

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING 8< 

APPLIANCES 

Skambinti

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Union Pier, MI, Lietuvių drau
gijos metinis susirinkimas įvyko 
2003 m. lapkričio 2 d. vasarvietėje 
“Gintaras Resort”, Mičigano ežero 
pakrantėje. Jam pirmininkavo L. 
Johansonas. Apie draugijos veiklą 
pranešimą padarė pirm. V. Juodgu- 
dienė. Joje yra 72 nariai, praėjusiais 
metais mirė 16. Dauguma narių yra 
jaunesnės kartos Union Pier namų 
savininkai. Buvo surengta: Padėkos 
diena, Kūčių vakarienė, Pavasarinis 
pobūvis su šokiais, gegužinė “Gin
taras Resort” vasarvietėje. Taipgi 
surengta trijų dienų stovykla, ku
rioje dalyvavo 5-12 metų amžiaus 
vaikai. Ižd. V. Giniotienės praneši
mu Union Pier Lietuvių draugija 
100 dol. paaukojo Draugo fondui, 
150 dol. - Union Pier “Palangos 
laivo” jūrų skautams, 150 dol. - 
ateitininkams ir 100 dol. jėzuitams 
Lietuvoje. Perrinkta kitai kaden
cijai ta pati valdyba: pirm. V. Juod- 
gudienė, vicepirm. R. Vander Mo
len, sekr. D. Dervish, ižd. V. Gi- 
niotienė, reikalų vedėja M. Rudai- 
tytė, vaišių rengėja K. Karaitienė; 
revizijos komisija: V. Gutauskas, 
R. Vaitonienė ir R. Giniotis.

(Draugas, 2004 m., 9 nr.)

Brazilija
“Palangos” skautai 2003 m. 

lapkričio 15 d. Lietuvių sąjungos 
patalpose Sao Paulo mieste šventė 
savo 30 metų veiklos sukaktį. Mi
šias salėje atnašavo kun. H. Šulcas, 
šio skautų vieneto steigėjas, atvy
kęs iš Afrikos, ir kun. P. Rukšys. 
Giedojo skautų vyčių bei vyresnių
jų skautų chorelis. Pamaldose daly
vavo “Palangos” skautai, jų tėvai ir 
svečiai. Po pamaldų skautai išsiri
kiavo kieme, kur buvo priimti pra
nešimai. Taipgi buvo iškeltos trys 
vėliavos: vidury Lietuvos trispalvė, 
o iš šonų pirmosios stovyklos “La
pė” ir paskutinės stovyklos “Kara
liaus Mindaugo karūnavimo” vėlia
vos. Po pranešimų sugiedotas Lie
tuvos himnas. Kieme prie stalų pa
sivaišinta. Vakare buvo uždegtas 
didelis laužas... Prie jo programai 
vadovavo skautas vytis T. Butrima- 
vičius, Brazilijos lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas. Jaunimas šo
ko ir dainavo. Sukakties minėjimas 
užbaigtas šventiniu pyragu ir gies
me Ilgiausių metų. (Mūsų Lietuva, 
2003 m., 12 nr.).

Britanija
Apie Sv. Kazimiero parapiją 

Londone į klausimus atsakė šios 
parapijos klebonas kun. P. Tverijo- 
nas naujame lietuvių laikraštyje 
Europietis. Šv. Kazimiero parapija 
su savo šventove esanti lietuvių 
vienintelė ne tik Britanijoje, bet ir 
Vakarų Europoje. Šiaip lietuvių ka
talikų bendrijų yra ir daugiau Brita
nijoje. Šv. Kazimiero parapija Lon
done įsteigta 1901 m. pirmosios 
bangos lietuvių ateivių. Žemės 
sklypas nupirktas 1911 m., o šven
tovė pastatyta 1913 m. Pastaruoju 
metu šventovę per didžiąsias šven
tes (Velykų ir Kalėdų) lanko nuo 
500 iki 1000 žmonių. Šiaip sekma
dieniais apsilanko šimtinė. Dvejos 
Mišios aukojamos dienos metu ir 
vienerios vakare. Pirmosios pamal
dos laikomos anglų kalba, kitos 
dvejos - lietuvių kalba. Po lietu
viškų dienos pamaldų būna užsi
ėmimas su vaikais. Neseniai Vil
niaus “Teatriukas” pasirodė su vai
kams skirta programa. Parapijoje 
veikia sekmadieninė lietuvių mo
kykla. Taipgi veikia anonimų alko
holikų klubas, kuriam klebonas ski
riąs didelį dėmesį, nes tie asmenys 
pasiryžę nusikratyti itin žalingo

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

U'T’ĄT Tf X” LIETUVIŲ KREDITO
1 kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 0.75%
INDĖLIAI:
90'dienų indėlius.....................1.55%
180 dienų indėlius...................1.55%
1 m. term, indėlius...................2.10%
2 m. term, indėlius...................2.25%
3 m. term. Indėlius...................2.50%
4 m. term. Indėlius...................3.00%
5 m. term, indėlius...................3.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. ind......................................2.10%
2 m. ind......................................2.25%
3 m. ind......................................2.50%
4 m. ind......................................3.00%
5 m. Ind......................................3.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

įpročio. Parapijoje vyksta ir įvairių 
kultūrinių renginių. Po pamaldų 
vyksta pokalbiai įvairiomis, taipgi 
ir religinėmis temomis. Jau keli 
mėnesiai, kai darbuojasi ir kitas ku
nigas R. Repšys. Parapijai reikia 
pasauliečių pagalbos: muzikantų, 
mokytojų, organizatorių. Katalikų 
Britanijoje yra 10 nuošimčių visų 
gyventojų (apie 10 mil.). Katalikai 
dėl savo stiprių pozicijų esą dėkingi 
mirusiam kardinolui B. Hume. Tarp 
katalikų ir anglikonų yra teologinių 
nesutarimų, tačiau jie netrukdo arti- 
mesniam bendradarbiavimui. (Eu
ropietis, 2003 m., gruodžio 19 d.).

Rusija
Maskvoje veikia Rusų lietuvių 

mokykla, kuria vietiniai lietuviai 
didžiuojasi. Joje mokosi 170 moki
nių. Ši mokykla gyvuoja ir vasarą. 
Tuo laiku mokytojai rengia moki
nių išvykas į Lietuvos kaimus. Mo
kykloje veikia šokių ir dainų an
samblis “Šaltinis”, daug kartų pasi
rodęs įvairiuose Maskvos rengi
niuose, gavęs vertingų dovanų. Ru
sų ir lietuvių kalbomis yra spausdi
namas leidinys Ratas, 2002 metais 
laimėjęs antrą vietą Rusijos mokyk
lų leidinių konkurse, gavęs dovanų 
- dviem asmenim stovyklapinigius 
žurnalistų stovykloje prie Juodosios 
jūros. Mokiniai gerai mokosi ir 
jiems užtenka laiko dalyvauti įvai
riuose užsiėmimuose. Laikomasi 
lietuviškų papročių. Pvz. mokslo 
metų pradžioje naujokai turi praeiti 
pro simbolinius vartus - keletas 
mergaičių ir berniukų, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, laiko iškėlę 
tautines juostas. Naujokai turi dar 
padaryti ir priesaiką: nelaužyti mo
kyklos baldų, nevėluoti į pamokas 
ir pan. Pirmokai pirmąją mokslo 
dieną gauna ir po dovaną - kuprinę 
knygoms nešti. Jie taipgi aplanko ir 
cirką, kur jų laukia tigrai, liūtai ir 
beždžionės. (Pasaulio lietuvis, 
2003 m., 10 nr.).

Australija
Sidnio lietuvių choras “Dai

na” 2003 m. lapkričio 23 d. suren
gė savo metinį pasirodymą - kon
certą žiūrovų pilnoje Lietuvių Na
mų salėje. Jame dalyvavo buvęs 
choro vadovas S. Žukas ir žmona. 
Chorui per 49 metus vadovavo 9 
chorvedžiai. Šiuo metu jam vado
vauja B. Aleknaitė. Koncerte jai 
talkino taipgi 15 metų chorui vado
vavęs J. Ankus. Pastarasis yra St. 
Marg katedros vargonininkas bei 
muzikos vedėjas. Koncertą pradėjo 
mišrus choras - atliko kelias liau
dies dainas, J. Sibeliaus Mano tėvy
nę, B. Gorbulskio Vasaros šokį, K. 
Kavecko Vilniuje žydi liepos bal
tai..., Raudonikio Jūrą. Moterų 
choras padainavo valso ritmo dainą 
Devynbalsė ir kitas dainas - O ra
munėle, Pasakyk, pasakyk..., Lietu
va. Vyrų choras atliko: Lygioje lan
kelėje, Žygis į Vilnių, Plaukia Ne
munėlis ir Aras. Mišrus choras už
baigė koncertą I-mąja dalimi kanta
tos Tėviškės namai, taip pat I-mąja 
dalimi kantatos Mano protėvių na
mai, kompozitoriaus L. Pigarreli 
daina Žiedelis ir atsisveikinimui 
Vakarinė daina. Choro “Daina” 
valdybą sudaro: pirm. D. Andienė, 
sekr. A. Kramilius ir narės - O. Ka- 
počienė, J. Burokienė ir A. Gate
house. (Mūsų pastogė, 2003 m., 49 
nr.). J. Andr.

• Naujausi tyrimai parodė, kad 
žmonės, kurie nors kartą per savaitę 
patys pasisiūlo atlikti darbą, gyvena 
ilgiau už tuos, kurie niekada nebu
vo savanoriai. Vadinasi, dirbdamas 
kitiems, stiprini savo sveikatą ir il
gini gyvenimą.

PASKOLAS
Asmenines nuo............6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.40%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

Delfi.lt
Delfi.lt
Delfi.lt
http://www.nato
mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


GYDYTOJO UŽRAŠAI

Kaulų liga -
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Žmogui senstant vyksta visų 
jo organizmo ląstelių, audinių ir 
organų kaita. Šie procesai palie
čia ir kaulus. Sumažėjus stuburo 
slanksteliams, ryškiai (iki 10-15 
cm) sumažėja ir žmonių ūgis. 
Bet tai nėra pagrindinė bėda. 
Kadangi iš organizmo padidintu 
kiekiu išsiskiria kalcis, tokio as
mens kaulai tampa trapūs, dėl 
mažiausios priežasties atsiranda 
kaulų lūžimai, pacientas tampa 
lovos ligoniu. Siek tiek vaikš
čioti jis gali tik su ramentais.

Čia pat tenka atkreipti skai
tytojų dėmesį į užburtą ydingą 
ratą: sergantis osteoporoze (gr. 
osteon - kaulas, poros - skylė) 
dėl kaulų lūžimų vis labiau da
rosi neveiklus, pasyvus, privers
tas daugiau gulėti. O hipokinezi- 
ja (judesio stoka) dar labiau ska
tina kaulų išretėjimą ir padidintą 
kalcio, kaulų struktūrinių ele
mentų “cemento” išskyrimą iš 
organizmo. Taip pat dėl pacien
to neveikios kyla ir raumenų hi- 
potrofija (mažėja raumenų ma
sė), sumažėja kaulų kraujotaka, 
todėl nukenčia ir šiaip jau pa
kenkto kaulo aprūpinimas de
guonimi, maisto medžiagomis, 
elektrolitais. Taigi mūsų daug 
kartų minėtas ydingas ratas (cir- 
culus vitiosus) ima vis greičiau 
suktis, ir jį sustabdyti beveik ne
įmanoma.

Taigi, kaip visoje medicino
je, taip ir čia į pirmą vietą iškyla 
profilaktikos reikšmė. Kaulų iš
retėjimo riba nustatoma pagal

Kokios
Lietuvos 

norime?
Tokiu pavadinimu susirin

kimą - pasitarimą Vilniuje š.m. 
sausio 24-ąją sušaukė Lietuvos 
Sąjūdžio taryba. Į Mokslų aka
demijos salę rinkosi tie, kurie ne
abejingi Tėvynės likimui po pre
zidentūrą sukrėtusio skandalo.

- ‘ Susirinkusieji išklausė 5-is 
pranešimus. Tarp'jų prof. V. 
Radžvilo Lietuvos vidaus ir 
tarptautinės padėties apžvalga, 
prof. V. Landsbergio Lietuvos 
visuomenės problemos ”, prof. 
V. Kubiliaus Prezidentas — vals
tybę skaldantis pleištas”. Visi 
jie nušvietė neramią padėtį ir 
iškilusias grėsmes valstybingu
mui' Pasigesta partijų atstovų, 
seimo deputatų, inteligentų, 
dvasininkų.

Pasisakiusieji reiškė nerimą 
dėl informacijos stokos ir pat
riotinių jėgų neveiklumo. Siūly
ta ir prezidentui oponuojantiems 
veikėjams lankyti provincijos 
vietoves, aiškinti tikrąsias minė
to skandalo priežastis, siekiant 
stiprinti žmonių susipriešinimą. 
Plojimais pritarta mons. A. Sva
rinsko mintims, kad reikia dau
giau melstis ir prašyti Dievo 
pagalbos. Įdėmiai klausytas! Są
jūdžio garbės pirmininko V. 
Landsbergio, Tėvynės sąjungos 
pirmininko A. Kubiliaus pasisa
kymų.

Tokio pat pobūdžio II susi
rinkimas įvyks ten pat kiek 
anksčiau nei po dviejų savaičių. 
Jam ruošti sudaryta aktyvių 
sąjūdininkų grupė. Paaiškėtų, ar 
pavyks tikėtis užsibrėžtos sėk
mės. Priklausys nuo aplinkybių: 
informacijos paskleidimo, nusi
teikimo, finansinių bei susisieki
mo galimybių, užimtumo darbo
vietėse.

• Jeronimas Šalčiūnas

Albinas Naktinskas diriguoja paskutinei šventės giesmei “Tyli naktis”, kurią gieda jungtinis choras ir visi salėje Marijampolėje Nuotr. A. Kluoniaus

osteoporozė
vadinamąjį T indeksą, kuris nu
rodo kaulų tankio nukrypimą 
nuo konkrečiam amžiui apskai
čiuotos ribos. Pagyvenusiems 
osteoporozės riba laikoma - 2.5 
SD (standartinis T indekso nu
krypimas). Šiandien PSO (Pa
saulio sveikatos organizacija) 
osteoporozę priskiria dešimčiai 
ligų, kurių gydymas kainuoja la
bai brangiai.

Kokia padėtis su osteoporo
ze kitose pasaulio šalyse? Štai 
Vokietijoje kasmet 700-800,000 
žmonių patiria stuburo slankste
lių lūžius, o šlaunikaulio kakle
lio lūžių per artimiausius 3 me
tus padaugėjo net 5.4 karto. Vie
no lūžio gydymas kainuoja apie 
46,000 Vokietijos markių. Mirš
tamumas po šlaunikalnio kakle
lio lūžio esti 12-24% per pir
muosius metus, 20% ligonių 
tampa ilgą laiką neįgalūs. Iš vi
so Vokietijoje osteoporoze serga 
4-6 milijonai žmonių. Taigi šia 
liga serga kas ketvirta moteris 
virš 50 metų amžiaus. Tai daž
niausiai susiję su tuo metu jos 
organizme vykstančia hormonų 
kaita (menopauze).

Osteoporozės profilaktika 
gana konkreti yra tokia:

1. Reikia nuolat reguliuoti 
kūno svorį, nes per mažas arba 
per didelis svoris skatina oste
oporozę.

2. Kasdien pasivaikščioti 
gryname ore ne mažiau kaip 1 
vai. Judėjimas mažina galimybę 
susirgti osteoporoze, o ja ser
gant lengvina ligos eigą.

3. Kaulų atsinaujinimą ska
tinantieji hormonai daugiausia 
gaminasi miegant. Todėl miego 
trukmė neturėtų būti mažesnė 
kaip 7-8 valandos.

4. Saulės šviesa skatina kau
lų atsinaujinimą (grąžina norma
lią kaulų struktūrą).

5. Maiste visada turi būti 
pakankamai kalcio (pvz. 100 
gramų lietuviško sūrio kalcio 
yra net 1040 mg, fermentiniame 
sūryje - 800-1000 mg, kituose 
produktuose žymiai mažiau). 
Čia pat galima paminėti, kad 
kalcio kiekis kraujuje turi būti 
ne mažesnis kaip 2.0-2.75 mili- 
molio (senais vienetais būtų 9- 
11 mg %). Kalcio įsisavinimą 
pagerina vitaminai Dj, C, fosfo
ro preparatai.

6. Reikia stengti kuo mažiau 
vartoti angliavandenių (pvz. 
cukraus), o baltymų — daugiau.

7. Mažiau vartoti kavos, nes 
kofeinas šalina kalcį iš orga
nizmo.

8. Kuo mažiau vartoti vidu
rius laisvinančių vaistų, taip pat 
gliukokortikoidų (prednisolono, 
deksometazono, kitų antinksčių 
žievės preparatų).

Bendrais bruožais osteopo
rozės gydymas yra toks. Visų 
pirma rekomenduojama kalcio 
1000-1500 mg per dieną. Kalcio 
įsisavinimą, kaip minėta žymiai 
pagerina vitaminais D3, C, fos- 
fobionas. Taip pat šie vitaminai 
stiprina ir raumenis. Būtina kas
dien kelias valandas pasivaikš
čioti gryname ore, ypač jeigu 
diena yra saulėta. Moterims os
teoporozės gydymui būtina skir
ti ir kompleksinį estrogenų bei 
gestagenų preparatą. (Taip pat 
reikia žinoti, kad tik estrogeni
nių preparatų skyrimas didina 
karcinomos riziką).

Paveikūs osteoporozės gy
dymui yra kaulų medžiagų apy
kaitą veikiantys vaistai - vadi
namieji kalcitoninai (pvz. mia- 
calcic), biofosfatai (pvz. fosa- 
max). Su fosamaksu negalima 
vartoti kalcio preparatų, pieno 
produktų, sūrio, nes tai mažina 
žarnose fosamakso įsiurbimą.

t GIEDU IR DAINUOJU DIEVUI IR TĖVYNEI 2004
Muzikos šventės organizatoriai (iš kairės): Vilkaviškio vyskupijos “Caritas” direktorius kun. Deimantas Bro- 
gys, muzikos dėstytojai - Daiva ir Albinas Naktinskai, “Caritas” direktoriaus pavaduotoja Emilija Montvi
lienė ir vyskupas Rimantas Norvilą. Apskrities ir savivaldybės administracija pagerbė chorų vadovus ir 
organizatorius padėkos raštais ir dovanomis Nuotr. A. Kluoniaus

Kalėjimo sielų ganytojas
Kunigas Viktoras Skilan- 

džiūnas, gerai žinomas Kanado
je lietuvis dvasiškis, besirūpinąs 
Otavos lietuvių sielovada. Ma
žiau žinomas kaip kalėjimų ka
pelionas. Praėjusiais metais Vil
niaus universiteto leidykla iš
spausdino jo knygą Behind the 
Prison Walls.

Knygos pratarmėje leidėjai 
pristato kun. Viktoro misiją, 
apibendrina jo įsitikinimus. Jis 
12 metų dirbo kalėjimo kapelio
nu, Viešpaties žodį nešė kali
niams, kasdien be baimės eida
mas per trejus geležinius, užra
kinamus vartus pas žiauriausius 
nusikaltėlius. Jo akimis, visi jie 
- vertingi Dievo kūriniai, nepai
sant jų nusikaltimų. Dialogu ir 
dvasiniu bendradarbiavimu jis 
stengėsi grąžinti kaliniams viltį. 
Jo pasiaukojimą ir atliktą darbą 
liudija knygoje pateikti kalinių 
laiškai.

Biografiniai duomenys apie 
kun. Viktorą pateikti dr. Vytau
to Pranulio. Gimęs Šakiuose, 
Lietuvoje jis studijavo Vilkaviš
kio kunigų seminarijoje bei VD 
universitete, Kaune. Įšventintas 
kunigu 1944 m. Tais pačiais 
metais, sovietams okupavus 
Lietuvą, išvyko į Vokietiją. Ten 
jis buvo kapelionu Mindelheimo 
vienuolyne Bavarijoje. Po dvejų 
metų persikėlė į Miuncheną, kur 
studijavo psichologiją ir dirbo 
kapelionu lietuvių pabėgėlių 
stovykloje Bad-Woerishofene. Į 
Kanadą atvykęs 1949 m. įsteigė 
misiją Sudburyje, vėliau Kvebe
ke tęsė studijas, įsigijo pedago
gikos doktoratą, išleido tos sri
ties tyrimų knygą prancūzų kal
ba. Gyvendamas Toronte irgi 
studijavo Toronto universitete, 
talkininkavo abiejose lietuviško
se parapijose, buvo veiklus lie
tuvių bendruomenėje..

Vyskupo kviečiamas, kun. 
Viktoras persikėlė į Otavą 1954 
m. Dirbo įvairiose parapijose ir 
kalėjimuose. Nuo 1972 m. arki
vyskupo paskirtas kapelionu-ko- 
ordinatoriumi Ontario-Carleton 
Regional Detention Centre ir 
dar trims įkalinimo įstaigoms 
Ontario provincijoje. Jis dirbo 
su ypatingai sunkiais nusikaltė
liais. Jo pareigos taipgi buvo 
prižiūrėti ir derinti visų tikėjimų 
kapelionų veiklą, įskaitant kali
nių paruošimą grįžti į visuome
nę. Kingstono arkivyskupas 
1973 m. apdovanojo aukščiau
siu žymeniu už jo pasišventimą 
darbui.

Kun. Viktoras niekad nepa
miršo lietuvių - šalia sielova
dos, dirbo bendruomeninį darbą, 
uoliai dalyvavo ir padėjo orga
nizuoti demonstracijas už pa

vergtą tėvynę. Vesdavo rekolek
cijas įvairiuose Kanados lietuvių 
telkinuose, dažnai rašydavo 
straipsnius Tėviškės žiburiams. 
Išėjęs į pensiją, kun. Viktoras 
ruošė savo tyrinėjimų darbus 
spaudai, dažnai lankėsi Lietu
voje, kur jis savo tėviškėje at
šventė savo kunigystės 50-metį 
1994 m.

Trečiasis šios knygos sky
rius parašytas seminaristo Jean 
Boucher. Tai mokslinis rašinys 
apie sielovados būtinumą kali
niams. Jis pasikliauja kun. Vik
toro anksčiau (Otavoje, 1997 
m.) išleista to paties pavadinimo 
knyga, kurioje autorius aiškina 
įvairias religines programas ir jų 
naudą kaliniams stengiantis pa
keisti gyvenimo kelią, atkreipia 
dėmesį į savanorių darbą šioje 
misijoje.

Šioje, kaip ir ankstesnėje 
knygoje, išspausdinta daug pa
čių kalinių pasisakymų, laiškų 
kun. Viktorui ir kitiems, kuriuo
se jie pasakoja apie Dievo ir 
kun. Viktoro įtaką jų gyvenime. 
J. Boucher gyvenime kun. Vik
toras ir jo knyga paliko neišdil
domą įspūdį, parodė jam kaip 
svarbu yra nepamiršti kalėji
muose uždarytų nelaimingų sie
lų, nes tik pažindami Dievą tie 
kaliniai gali atrasti gerąjį kelią.

Atsakant į klausimą, kodėl 
jis norėtų būti kalėjimų kapelio
nu, pažymėtini paties kun. Vik
toro žodžiai: “Tai duos man pro
gą tarnauti Dievo žmonėms 
prasmingiausiu būdu... Noriu 
dalintis savo džiaugsmu ir padė
ti nelaimingiesiems atrasti... ti
kėjimo šviesą”.

Trumpoje ištraukoje iš kito 
kapeliono veikalo Broken Shac-

Dešimtoji muzikos šventė
Giedu bei dainuoju Dievui ir Tėvynei

Jau tradicija tapo vaikų ir 
jaunimo Dainų ir giesmių šventė 
Marijampolėje, kurią organizuo
ja Vilkaviškio vyskupijos “Cari
tas”. Šių metų sausio 24 d. įvy
ko jubiliejinė - dešimtoji muzi
kos šventė.

Šios šventės pradininkai bu
vo mokytojas Justinas Montvila 
ir jo žmona gydytoja Emilija 
Montvilienė, kurie patys nuo 
vaikystės mėgo dainuoti. Justi
nas grojo įvairiais instrumentais. 
Emilija Montvilienė jau daugelį 
metų vadovauja Vilkaviškio vys
kupijos “Caritas” organizacijoms.

Šventė prasidėjo Mišiomis 
Šv. Arkangelo Mykolo baziliko
je, kurias aukojo vyskupas Ri
mantas Norvilą. Jis dėkojo vi

Kun. dr. VIKTORAS 
SKILANDŽIŪNAS

klės apibūdinama tikro kalėjimo 
sąvoka — kalėjimas yra vienuma, 
beviltiškumas, negailestinga gy
venimo eiga, panieka, tuštuma. 
Kalėjimą gali suprasti tik tie, 
kurie ten gyvena - už kalėjimo 
sienų.

Kun. Viktoras savo žodyje 
aptaria kristocentrinės sielova
dos principus, pasiaukojimą ir 
jautrumą kitiems, atsisakant sa
vanaudiškumo ir kitus laikant 
lygiais su savimi.

Didžioji knygos dalis (dau
giau kaip šimtas puslapių, kurių 
iš viso - 146), yra paskirta pačių 
kalinių pasisakymams. Tai nuo
širdūs laiškai ir eilėraščiai, iš
reiškiantys tikėjimo liudijimus ir 
padėką kun. Viktorui už jo pa
stangas priartinant juos prie 
Dievo.

Šis leidinys yra akivaizdus 
ir prasmingas liudijimas apie 
vieno žmogaus nepaprastą, 
svarbų, plačiai siekiantį sielova
dos darbą. RSJ 

siems už gausų dalyvavimą ir 
gražias giedorėlių giesmes šven
tovėje, už meilę Dievui ir Tė
vynei.

Marijampolės Dramos teat
ro salėje vyko Dainų ir giesmių 
šventinis koncertas. Dalyvavo 
net šešiolika vaikų ir jaunimo 
chorų: Vilkaviškio vyskupijos 
krikščioniškojo kultūros centro, 
Kalvarijos muzikos mokyklos, 
Marijampolės Šv. Vincento šven
tovės, Vilkaviškio rajono Klam- 
pučių pagrindinės mokykos, 
Lazdijų darželio - mokyklos 
“Vyturėlis”, Marijampolės “Žel
menėliai”, Šakių rajono Griška
būdžio ir Kalvarijos vidurinių 
mokyklų. Kazlų Rūdos švento
vės, Šakių meno mokyklos, 
Alytaus Šv. Benedikto, Lukšių 
V. Grybo, Kalvarijos savivaldy
bės Sangrūdos ir Lazdijų M. 
Gustaičio vidurinių mokyklų, 
Marijampolės Marijonų gimna
zijos ir Moksleivių kūrybos cent
ro studijos “Vyturėlis” chorai.

Muzikinę šventės dalį orga
nizavo ir vedė Daiva ir Albinas 
Naktinskai. Tokia gili, balta žie
ma. Šventovėje dar tebėra užgi
musio Jėzaus prakartėlės, todėl 
dauguma giesmių apie Kalėdų 
rytą, avinėlius. Dainos skirtos 
Lietuvai Tėvynei.

Tai graži, prasminga vaikų 
ir jaunimo šventė, vienijanti vi
sus Dievui ir Tėvynei Lietuvai.

Janina Jasulaitienė
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G KilLTMĖJE VEIKLOJE
Prof. Pranas Stepulis, titu

luojamas lietuviškų kanklių pa
triarchu, 2003 m. gruodį atšventė 
savo 90-tąjį gimtadienį. Ta proga 
Lietuvos valstybiniame muziejuje 
buvo susitikimas su jubiliatu, Lie
tuvos muzikos akademijoje įvyko 
Liaudies instrumentų ir akordeo
no katedros studentų koncertas; 
buvo išleistas antrasis papildytas 
P. Stepulio vadovėlio Kanklės lei
dimas, kurį parengė Muzikos aka
demijos prof. Lina Naikelienė, ir 
prof. Algirdo Vyžinto paruošta 
monografija Pranas Stepulis.

Iš Dzūkijos kilęs P. Stepulis 
jaunystėje lankė Lietuvos kankli
ninkų draugijos mokyklą, 1938- 
1940 m. studijavo filologiją Kau
no ir Vilniaus universitetuose. 
1940 m. J. Švedui įsteigus liaudies 
dainų ir šokių ansamblį, buvo pa
kviestas dirbti kanklių grupės pa
dėjėju, vėliau - vadovu. 1945 m. 
Vilniaus konservatorijoje buvo 
įsteigta liaudies instrumentų ka
tedra, kurioje P. Stepulis dirbo 
nuo pat įsteigimo pradžios, 1970- 
1987 m. buvo jos vedėju. 1948 m. 
savo kanklių- studijų rezultatus 
paskelbė knygoje Brauktukinis 
kankliavimas, o savo pedagoginę 
patirtį, istorinę medžiagą ir pluoš
tą repertuaro pateikė vadovėlyje 
Kanklės.

Tenoras Edgaras Montvidas, 
naujai kylanti žvaigždė operos pa
saulyje, 2003 m. gruodį koncerta
vo Vilniaus kongresų rūmuose, 
kartu su dainininkais Julija Stup- 
nianek, įneša Linaburgyte ir Lai
monu Pautienių. Buvęs prof. Vir
gilijaus Noreikos studentas, dau
gelio konkursų Lietuvoje, tarp
tautinio konkurso Latvijoje lau
reatas, Tarptautinio dainininkų 
seminaro Vokietijoje Didžiojo 
prizo laimėtojas (1998 m.), Lon
dono karališkojo operos teatro 
Covent Garden stažuotojas, E. 
Montvidas 1999 m. debiutavo 
Lietuvos valstybiniame operos ir 
baleto teatre Artūro vaidmeniu 
G. Donizetti operoje Lucia di 
Lammermoor. Po , to dalyvavo 
daugelyje šio teatro spektaklių: 
Alfredas operoje La Traviata, Ka- 
sijus Otelio, Fentonas Falstaff, 
Nemorinas Elisir d’amore, Alma- 
viva Barbiere di Seviglia, Lenskis 
Evgenij Onegin, Ruiz II Travatore, 
Laertas Hamlet ir kt.

Solistas yra koncertavęs D. 
Britanijoje, Prancūzijoje, Vokieti
joje, Suomijoje, Norvegijoje, Šve
dijoje, Italijoje, Estijoje, Latvijo
je, JAV. 2002 m. E. Montvidas 
debiutavo Londone Covent Gar
den teatre Ruizo vaidmeniu G. 
Verdi H Travatore ir Alfredo - G. 
Verdi La Traviata. Tais pačiais 
metais solistas dalyvavo festivaly
je The Royal Albert Hall BBC 
Proms su BBC simfoniniu orkest
ru. Be operos vaidmenų E. Mont
vidas buvo kviečiamas atlikti te
noro partijas didesnio masto kūri
niuose, kaip W. A. Mozart Requ
iem ir Coronation Mass, C. 
Franck Les Beatitudes, G. P. Tele
mann Passionkantate, J. S. Bach 
Magnificat.

■ (ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)
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Dail. SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS naujų korinių paroda vyks vasario 25- 
kovo 7 d.d. Propeller Centre for the Visual Arts (984 Queen St. W.) To
ronte. Nuotraukoje - 2002 m. parodos kūryba
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Lietuvos tūkstantmečio mi
nėjimo direkcija atskira knyga iš
leido Vilniaus įkūrėjo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 
XIV š. rašytus laiškus. Knyga Ge
dimino laiškai - tai dokumentų 
rinkinys, kurio tekstus, vertimus 
ir komentarus parengė istorijos 
profesorius Stephen Christopher 
Rowell. Knygoje pateikiama vi
duramžių diplomatijos, karo, pre
kybos, tikėjimų (katalikų, stačiati
kių) kryžkelės, tarptautinės diplo
matijos sankirtos, popiežiaus mi
sijos organizavimo praktika, DLK 
Gedimino sugebėjimas įvertinti 
politines realijas. Knyga bus išda
linta Lietuvos bibliotekoms, įvai
rioms švietimo institucijoms, Lie
tuvos diplomatinėms tarnyboms.

DLK Gediminas, pradėjęs val
dyti 1316 metais, sustiprino Lie
tuvos didžiąją kunigaikštystę ir 
buvo naujos Gediminaičių dinas
tijos pradininkas. Jis yra laikomas 
gabiu diplomatu, pergalių sieku
siu ne kalaviju, bet diplomatiniais 
ėjimais. Su juo siejamas ir sosti
nės perkėlimas į Vilnių. Jau 1323 
metais jo laiškuose Vakarų Euro
pos valdovams ir popiežiams Vil
nius minimas kaip Lietuvos sosti
nė. Gediminas mirė 1341 metais, 
palikęs Lietuvos didžiąją kuni
gaikštystę gyvybingą ir stiprią.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
2003 metų premija paskirta rašy
tojui, dramaturgui, savaitraščio 
Šiaurės Atėnai vyr. redaktoriui Si
gitui Parulskiu! už jo pirmąjį ro
maną Trys sekundės dangaus. Pre
miją - 2,000 litų ir laureato diplo
mą - sąjunga skiria už vertingą li
teratūros kūrinį išleistą per pasta
ruosius dvejus metus. Ji tradiciš
kai įteikiama Trijų karalių dieną. 
Nuo 1991 šią premiją yra pelnę 
rašytojai Leonardas Gutauskas, 
Antanas A. Jonynas, Jurgis Kun
činas, Henrikas Čigriejus, Nijolė 
Miliauskaitė, Ona Baliukonytė, 
Donaldas Kajokas, Romualdas 
Granauskas, Valdemaras Kuku
las, Judita Vaičiūnaitė, Sigitas 
Geda ir Petras Dirgėla.

Sigitas Parulskis debiutavo 
1990 m. poezijos knyga Iš ilgesio 
visa tai. Po to išleisdino eilėraščių 
rinkinius Mirusiųjų, Mortui sepulti 
sint, 50 eilėraščių, Dangaus durys 
dažytos, 2002 m. apysakų rinkinį 
Nuogi drabužiai; jo pjesės popu
liarios įvairiuose Lietuvos teat
ruose: Iš gyvenimo vėlių, P. S. Byla 
O. K, Vienatvė dviese, Barboros 
Radvilaitėš testamentas, scenarijus 
Oskaro Koršunovo spektakliui 
pagal Michailo Bulgakovo Meist
rą ir Margaritą. Laureatas yra pel
nęs Zigmo Gėlės premiją už ge
riausią pirmosios poezijos knygos 
debiutą, Jotvingių premiją už ei
lėraščių rinkinį Mirusiųjų, Kristo
foro apdovanojimą už geriausią 
jauno menininko debiutą teatre.

Panevėžio seniausias išlikęs 
miesto pastatas neseniai buvo 
restauruotas. Atnaujinimui Pa
nevėžio miesto savivaldybė ir 
Kultūros vertybių apsaugos de
partamentas skyrė po 60,000 litų. 
Prieš 390 metų statytame name 
Kranto gatvėje dabar veikia Pa
nevėžio miesto kraštotyros mu
ziejus. Nuo 1614 m. ilgą laiką čia 
buvo įsikūręs Upytės pavieto teis
mo archyvas. G.K.

paminėti
Stefanija Ladigienė, ESAME. 
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nienė. Parengė - Ema Mikulėnaitė. 
Dailininkas - Romas Dubenis. Lei
dėjas - Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras (Di
džioji g. 17/1, LT-2001 Vilnius). 
Vilnius, 2003 m., 372 psl. Kaina - 
15 Lt. Autorė S. Ladigienė (1901- 
1967) - žymi tarpukario nepriklau
somos Lietuvos veikėja, pedagogė, 
publicistė, dešimt metų kalinta Si
biro lageriuose ir tremtyje.
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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:
90-179 d. term, ind........................1.10%
180-364 d. term.ind.......................1.20%
1 metų term, indėlius..................1.30%
2 metų term, indėlius..................1.75%
3 metų term, indėlius..................2.10%
4 metų term, indėlius..................2.50%
5 metų term, indėlius..................2.75%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.05%
1 metų GlC-met. palūk................1.55%
2 metų GlC-met. palūk................2.00%
3 metų GlC-met. palūk................2.35%
4 metų GlC-met. palūk................2.75%
5 metų GlC-met. palūk................3.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”................................ 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 2.05%
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..... 3.50%
Taupomąją sąskaitą iki ..............1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................... 5.25%

Sutarties paskolas 
nuo.................... 5.25%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. . 3.70%
2 metų.........................3.80%
3 metų.........................4.45%
4 metų.........................4.80%
5 metų.........................5.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............. 4.25%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius Ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.

____ Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
fft JUMS TIK 

KAINUOS

3'/2°/o
IŠVISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

SKUBIAI PARDUODAMAS pomir
tinis palikimas, Hovwrt^;|X& Ron- 
cesvalles, atsku^L? kambarių, 4 
virtuvės^CęStVproga Investavimui 
arbav^feirnal su vaikais. Prašo 
$489,000.
CENTRAL PKWY & EGLINTON 
atskiras, 2 aukštų, 7 kamb. Idealus 
jaunai šeimai. Prašo $317,000

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUlyB.A.

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

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

G UTI S Parcelst -v, J-J
34 Dundqs'St;‘West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
$000* $000*
doff for 1 parcel fįjoff

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

Medininkų pilies siena. Ši pilis, tiksliau pylimu ir mūro siena apjuostas plotas, nebuvo skirta gynimuisi, bet 
pavojaus atveju į ją apylinkės žmonės suvarydavo savo galvijus, sunešdavo turtą bei sueidavo patys, nusiuntę 
į Vilnių pasiuntinius atvesti pagalbos prieš užgulusius totorius ar kitus priešus Nuotr. G. Kurpio

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME IMAME

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dokumentai pelyja arba išgraibs
tomi privačių kolekcionierių.

Karo veteranai nesulaukia 
tinkamo pagerbimo iš Kanados 
vyriausybės, nes jiems pažadėti 
antkapių paminklai dar nežymi 
jų laidojimo vietos. Šiuo laiku 
net 166 kapavietės veteranų, mi
rusių per praėjusius 5 metus lau
kia jiems pažadėtų specialių pa
minklų. Antrojo pasaulinio karo 
veteranai sudaro didžiausią nuo
šimtį šiuo metu amžinybėn iške
liaujančių veteranų, tad savano
riškomis aukomis išlaikomas 
fondas nepajėgia savo narių tin
kamai pagerbti tik su menka 
valstybės metine 100,000 dole
rių metine parama.

Didžiausias miestas Kana
doje Torontas tarptautiniame 
vertinime, kurį atliko Anglijoje 
leidžiamo žurnalo The Econo
mist įstaiga, krito iš ketvirtos į 
tryliktą vietą. Vertinami miesto 
gyventojų sveikatingumo, sau
gumas, kultūros, aplinkos ir pra
gyvenimo užtikrinimas. Nors 
Toronte padaugėjo nusikaltimų 
su ginklais, tačiau tai nebuvo
pagrindinis nuvertinimo veiks
nys. Torontas, pagal savo dydį 
yra saugesnis, negu kuris nors 
JAV savo dydžiu prilygstantis 
miestas. Nuvertinimą daugiau
siai lėmė mieste ir apylinkėse 
esančių kelių prasta būklė, butų 
ir aplinkos kontrolės smukimas. 
Montrealis yra daug žemesnėje 
vietoje nei Torontas. Į pirmą 
vietą iškopė Vankuverio mies
tas, kartu su Austrijos Viena ir 
Australijos Melburnu.

Nutukimas, kaip ir tabakas, 
yra vienas iš didžiausių sveika
tos kenkėjų daugumai Kanados 
gyventojų. Kiek per paskutinį 
trisdešimtmetį sumažėjo tabako 
naudojimas, tiek padidėjo gy
ventojų nutukimas. Per tą laiko
tarpį dėl nutukimo mirimų skai
čius padvigubėjo. Širdies ligų 
fondas ragina valstybės, provin
cijų ir savivaldybių sveikatos ir 
žmonių gerove besirūpinančias 
įstaigas imtis priemonių tin
kamai apšviesti gyventojus apie 
nutukimo žalą, o mokyklose pa
naikinti nutukimą keliančius šal
tinius - automatines mašinas 
parduodančias riebius, mitybai 
menkai tinkamus produktus. 
Taip pat reikia pabrėžti mankš
tos ir fizinės veiklos svarbą, nes 
daugiau nei pusė gyventojų yra 
fiziškai neaktyvūs. Nutukimas 
matuojamas asmens svorį kilo
gramais dalijant iš kvadratinio 
aukščio metrais. Jei gauta suma 
yra didesnė negu 30, yra laiko
ma nutukimu. Manoma, kad su 
nutukimu gali būti sunkiau ko
voti nei su tabaku.

Pearson oruoste, po šešerių 
metų stebėjimo, buvo suimta va
gių gauja, kuri vertėsi iš oruoste 
sandėliuojamų komercinių siun
tų išvogtais daiktais. Gaujos va
das Hoa Lam Ong ir septyni jo 
draugai vogtus daiktus parduo
davo per elektroninę prekyvietę 
“eBay”. Prekyvietė nėra kaltina
ma sąmokslu, nes ji tik skelbda
vo rinkai teikiamus vienetus ir 
kainas. Atgauta apie 3.5 mln. 
dol., tačiau manoma, kad pavog
tų kompiuterių, brangenybių, 
elektroninių aparatų, kailių ir ki
tų daiktų vertė viršija 6 mln. do
lerių.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kairios, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Ambasadorius Danijai Al
fonso Gagliano buvo atleistas iš 
pareigų ir pakviestas grįžti į Ka
nadą. Jis buvo paskirtas Danijos 
ambasadoriumi prieš porą metų, 
po to kai pradėjo aiškėti jo įsi
vėlimas į skandalingus valstybės 
reklamų ir globos programas. 
Tuo laiku jis ėjo viešųjų darbų 
ministerio pareigas ir manoma, 
kad jo valdymo laiku buvo iš
eikvoti 100 mln. dol. Parlamen
tarai reikalauja šių išlaidų tyri
mą perduoti Kanados valstybės 
policijai (RCMP), nes esą yra 
įrodymų, kad dalis tų pinigų bu
vo panaudota liberalų partijos 
reikalams.

Naujo parlamento atidary
mas pradedant su sosto kalba 
nustelbė Kanados konservatorių 
partijos veiklą ir liberalų parti
jos vyriausybės kritiką. Kanados 
konservatorių partijos vadovy
bei! besiveržianti multimilionie- 
rė Belinda Stronach pasirodė 
kaip rimta konkurentė iki šiol 
viršun iškopusiam Stephen Har
per. Ji yra naujokė politinėje 
veikloje. Ji daug prisidėjo prie 
Kanados sąjungiečių (“Allian-

ce”) partijos ir konservatorių 
partijos susivienijimo. Trečias 
kandidatas yra buvęs Ontario 
provincijos sveikatos ministeris 
Tony Clement. Jei dabartinis 
ministeris pirmininkas Paul 
Martin gegužės mėnesį paskelbs 
rinkimus, Kanados konservato
riai turės daug sunkumų sukurti 
vieningą planą ir surinkti pakan
kamai lėšų, kad galėtų konku
ruoti su liberalų partijos įsibėgė
jusiu vežimu.

Prerijų provincijose siau
tusi šalto oro banga pralenkė 11 
įvairių per 70 metų registruotų 
rekordų, o Winnipeg’o miesto 
zoologijos sodo kuratorius ste
bėjosi, kad ir baltasis lokys ieš
kojo prieglobsčio savo urve. 
Mieste temperatūra buvo nukri
tusi iki -50 laipsnių. Net keliuo
se Saskatchewan ir Manitoba 
miestuose teko visai savaitei už
daryti mokyklas, nes mokykli
niams autobusams sustingo ku
ras vamzdžiuose, įvairūs pasta
tai neteko šilumos susprogus 
dujų tiekimo vamzdžiams, o 
lengvosioms mašinoms, dėl 
daugelio sugedimų keliuose te
ko laukti pagalbos po keliolika 
valandų. A.V.

1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.10% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.20% už 180-364 d. term, indėlius 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
1.75% už 2 m. term, indėlius 
2.10% už 3 m. term. Indėlius 
2.50% už 4 m. term. Indėlius 
2.75% už 5 m. term. Indėlius 
1.05% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.35% už 3 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP Ind. (var. rate) 
2.05% už RRSP 1 m. term. Ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.50% 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.

už asmenines paskolas
nuo.................................5.50%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų..........................3.70%
2 metų......................... 3.80%
3 metų......................... 4.45%
4 metų......................... 4.80%
5 metų......................... 5.00%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: 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:
Pirmad., antrad. Ir trečiad. 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

©^SPORTAS
Krepšinio pirmenybės

Š. Amerikos jaunučių krepši
nio pirmenybės įvyks š.m. gegužės 
28, 29 ir 30 d.d., Toronte, Ont., Ka
nadoje. Jas organizuoja “Aušra”. 
Varžybų vadovas - Rimas Miečius, 
ŠALFASS krepšinio koordinato
rius. Varžybas numatoma vykdyti 
berniukų ir mergaičių klasėse “B” 
(1988-89 m. gimimo), “C” (1990- 
91 m.), “D” (1992-93 m.), “E” 
(1994-95 m.) ir “F” “molekulių” 
(1996 m. gimimo ir jaunesnių). “F” 
(“molekulių”) ir, galbūt, “E” 
klasėse komandos bus mišrios.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių sporto klubai bei kitokį lietu
viški sporto vienetai, ŠALFASS- 
gos 2004 m. užsiregistravę nariai. 
Komandų skaičius neapribotas vi
sose klasėse. Jaunesnių klasių žai
dėjams yra leidžiama kartu žaisti ir 
vyresnėse klasėse, kiek laiko ir vie
tos aplinkybės leidžia. Mergaitėms 
yra leidžiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau ne atvirkščiai.

Komandų registraciją būtina 
atlikti iki 2004 m. kovo 30 d. imti
nai, šiuo adresu: Rimas Miečius, 54 
Burrows Ave., Etobicoke, Ont. 
M9B 4W7, Canada. Tel. 416 234- 
0878 vakare; 416 234-5792 dieną; 
faksas: 416 234-8506; E-mail: 
rimmerl @svmpatico.ca

Varžybas numatoma pradėti 
gegužės 28 d., penktadienio vakare, 
tik toms komandoms, kuros sutin
ka. Nesutinkančios pradėti žaisti 
penktadienį, žais tik šeštadienį ir 
sekmadienį. Po registracijos bus 
paskelbta galutinė varžybų prog
rama, formatas, mokesčiai, galuti
nės registracijos data ir kitos deta
lės. Pilnesnę informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. Visais var
žybų reikalais, kreipkitės į Rimą 
Miečių.

ŠALFASS krepšinio komitetas, 
ŠALFASS centro valdyba

Sporto žaidynės
54-sios Š. Amerikos lietuvių 

sporto žaidynės įvyks 2004 m. bir
želio 11, 12 ir 13, Bridgeport,

Conn. Visuotinio ŠALFASS-gos 
suvažiavimo nutarimu ir ŠAL
FASS-gos Centro valdybos pavedi
mu, žadynes vykdo Connecticut 
Lietuvių sporto klubas, vadovauja
mas Lauryno Misevičiaus. Žaidy
nių programoje - 2004 metų ŠAL
FASS-gos pirmenybės: a) Krepši
nio - vyrų A ir B, moterų ir jaunių 
bei mergaičių A (1985 m. gimimo 
ir jaunesnių); b) Tinklinio - vyrų, 
moterų ir mišrių (co-ed) komandų.

VYRŲ KREPŠINIO A klasę 
sudaro iškilesnės komandos, atrink
tos ŠALFASS-gos Krepšinio komi
teto. Likusios komandos žaidžia B 
klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandas turinčių klubų 
antrosios komandos. Principiniai, 
jaunių A klasės žaidėjams yra lei
džiama kartu žaisti ir vyrų A ar B 
klasėje, o mergaitėms A - moterų 
klasėje, kiek laikas leidžia. Vyrų A 
jr B krepšinį numatoma pradėti bir
želio 13, penktadienį vakare. Visų 
kitų klasių krepšinis vyks tik šešta
dienį ir sekmadienį.

VYRŲ IR MOTERŲ TINKLI
NĮ numatoma vykdyti birželio 12, 
šeštadienį, o mišrių komandų - sek
madienį. Mišri komanda susideda 
iš 6 žaidėjų. Aikštėje turi būti ne
mažiau kaip 2 moterys (arba nema
žiau kaip 2 vyrai).

Dalyvauti žaidynėse kviečiami 
visi Š. Amerikos lietuvių sporto 
vienetai, atlikę 2004 metų metinę 
ŠALFASS-gos registraciją. Preli
minarinė komandų registracija pri
valo būti atlikta iki 2004 m. balan
džio 15 d. imtinai, šiuo adresu: 
Laurynas Misevičius, 218 Pastors 
Walk, Monroe, CT 06468-1006, 
USA. Namų tel.-faksas: 203-452- 
5208; darbo tel.: 203-719-1224; ne
šiojamas: 203-895-7147; e), paštas: 
larrvkaunas@yahoo.com. Visais 
žaidynių reikalais kreipkitės į L. 
Misevičių. Po preliminarinės regist
racijos bus paskelbta galutinė var
žybų programa, formatas, mokes
čiai, galutinės registracijos data ir 
kitos detalės.

ŠALFASS-gos centro valdyba

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

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

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

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

A1 • AfrrvrTTC QUEEN SYRENATRAVEL 
A Q1 Q vi H )H 133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont.IkiglD IVIIjULjLjI U M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus prašau atsiimti, j tolimes
nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:lnfo@parama.ca
mailto:rimmerl_@svmpatico.ca
mailto:larrvkaunas@yahoo.com


Žemišką kelionę baigus
2004 m. sausio 2 d. Viešpats, pasikvietė į savo namus 

STASĘ PREKERIENĘ-VAIKUTYTĘ, gyvenusią 
Kalifornijoje, beeinančią 98-tus metus

Velionė gimė 1906 m. lie
pos 23 d. Jūžintuose, Rokiškio 
apskrityje. Baigusi mokslus, 
mokytojavo Klaipėdos krašte. 
Susipažinusi su Šeduvoj gimu
siu mokytoju, Feliciju Prekeriu, 
sukūrė šeimą - augino dukras: 
Mildą ir Dalią.

Užėjus pirmai sovietų oku
pacijai ir atgavus Vilnių, buvo 
pareikalavimas lietuvių mokyto
jų. Jiedu persikėlė į Vilnių. Sta
sė, mokytojauti nesutiko, maty
dama, kokia linkme mokytojai 
privalo vesti jaunimą. įsidarbino 
geležinkelio valdyboje, įsijungė 
į Vilniaus Filharmonijos chorą.

Felicijus Prekeris buvo mo
kyklos vedėju. Būdamas patrio
tinės dvasios, skautų vadovas, 
nevykdė nustatytų reikalavimų. 
Dėl to buvo persekiojamas, tu
rėjo slapstytis, keisti gyvenamas 
vietas.

Vokiečių okupacijai užėjus, 
Felicijus tapo Vilniaus mokyklų 
inspektoriumi. Sunkumai nema
žėjo. Artėjant antrai sovietų 
okupacijai, 1944 m. Prekeriu 
šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Karo audrose išskirta šeima vėl 
susitiko, atsidūrė pabėgėlių sto
vykloje Blomberge (anglų zono
je). Čia susibūrę lietuviai peda
gogai steigė mokyklas, atgaivi
no organizacijas. Felicijus Pre
keris buvo gimnazijos mokyto
jas, skautų vadovas, raginantis 
jaunimą nepalūžti, ugdyti širdy-

A.a. Stasė Prekerienė ir 
Felicijus Prekeris
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FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS FROM TORONTO TO 
NORTHERN EUROPE ON SALE NOW

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

Contact your travel agent today for reservations and further information.

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

je tėvynės meilę, tikėti jos švie
sesne ateitimi. Stasė buvo jo 
minčių ir darbų palydovė.

Emigracijai prasidėjus Pre
keriu šeima išvyko į Angliją. 
Ten rado nemažai lietuvių, kles
tėjo lietuviška veikla. Felicijus 
Prekeris praturtino minėjimus 
paskaitomis, vadovavo skau
tams, rašė į leidžiamą laikraštį. 
Visa šeima įsijungė į lietuvišką 
veiklą.

1952 m. išvyko į JAV ir ap
sigyveno Stamford, CT. Užsi
dirbdami pragyvenimą, neatsi
traukė nuo bendruomenės, 
skautų veiklos, rėmė spaudą, 
dirbo lietuvybės stiprinimui. 
Stasė įsijungė į Balfo veiklą.

Sulaukę pensijos persikėlė 
gyventi į Floridą (St. Peters
burg), bet neatitrūko nuo visuo
meninės veiklos.

1983 m. mirus Felicijui, 
Stasė apsigyveno jaunesnės 
dukros Dalės šeimoje Kaliforni
joje. Gyveno dukrų šeimų rū
pesčiais, džiaugėsi 3-jų anūkų 
pasiektais mokslais, jų lietuviš
ka kalba, ji ragino niekad jos 
nepamiršti. Tėvynės meilė 
gyveno jos širdyje. Likimas lei
do jai sulaukti Lietuvos atgimi
mo. Tą džiaugsmą papildė anū
ko, dukrelės Dalės sūnaus, pasi
ryžimas vykti į Lietuvą dėstyti 
V.D. universitete Kaune. Būda
mas Lietuvoje, sukūrė lietuvišką 
šeimą ir liko gyventi Lietuvoje.

Stasė buvo stipraus charak
terio moteris. Reikalui esant, ga
lėjo aštriai pabarti ar pritarti, 
švelniai paguosti, kitų sėkme 
pasidžiaugti. Pasitikėjimas Die
vu buvo tvirtas, rūpestis tėvynės 
ateitimi negęstantis, meilė žmo
nėms, šeimai. Jos namuose visa
da laukiamas svečias - lietuviš
ka spauda. Ją skaitė, buvo nuo
latinė jos rėmėja iki paskutinių 
gyvenimo dienų. Lankydavo ją: 
Draugas, Akiračiai, Darbinin
kas, Dirva, Voruta, XXI Amžius, 
Pensininkas ir Tėviškės žiburiai, 
kurių taip laukdavo; sakydavo 
“skaitysiu, kol akys švies...” Ne
ilgai sirgusi, dukrelės Dalės glo
boje užmigo amžinu miegu.

Prima Saplienė

TORONTO HELSINKI

STOCKHOLM TALLINN

VILNIUS
....T—

oneworki

Kar. Mindaugo jubiliejinėje stovykloje prit. skautų dr-vė su vadovais 2003 m. rugpjūčio 6-16 d.d.
Kalifornijoje Nuotr. R. Otto
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ŽVILGSNIS Į GYVENIMĄ

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
’į ilgiausiai dirbantis agentas

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

RE^UtsK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Pro saulės akinius

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

ALĖ RŪTA
Anupras mėgo melstis su 

savo lietuvių parapijiečiais. Po 
pamaldų susitikdavo pažįstamų, 
net buvusių draugų.

Jis nebuvo mokytas, bet ir 
ne visiškas tamsuolis. Likęs naš
liu (vaikų jie neturėjo), jis pen
sininko laiką daugiausia praleis
davo skaitydamas savus laikraš
čius, ypač tą iš Čikagos.

Ir dažnai Anuprą nuliūdin
davo žinios-žinelės iš Lietuvos 
padangės. Tai vieni, tai kiti bur- 
nojasi, pešasi, verždamiesi į aukš
tesnę vietą, save (nežymiai) pa
baltindami, kitus pajuodindami. Ir 
taip neramu pasidaro, toksai 
sąmyšis, kad, kaip senovėj sa
kydavo, nei radęs, nei pametęs...

Nebežinai, kuo tikėti. Nebe- 
supranti, ar to rašančio, kalti
nančio buvusį bendramintį, tvir
tinimais patikėti, ar savu protu 
atrinkti, kur lietuviška teisybė, o 
kur svetimų, net priešų, įtaka.

Ir tų rašančių, ir tų laikraš
čių, ir tų partijų-partijėlių tokia 
daugybė! Ir dar čia atplaukian
čių žinių persakymas, perrašymas 
irgi įvairiausias... Sumaišytų ir 
mokyto politiko galvą; o ką jau 
bekalbėti apie Anupro, doro se
novinio lietuvio, galvelę... Skauda
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Anuprui širdį. Dažnai jis liūdnas. 
Kas gi bus su Lietuvėle?..

Štai jis po pamaldiĮ murkso 
sau vienas - pašalėj. Aure tenai 
viename būrely ginčijasi lietu
viai, o ten kiti rankomis skery
čiojasi, kiekvienas balsą kelia... 
Anupras mirkčioja lūkuriuoda
mas, prieš pradedant pėstinti na
mo... O saulutė šviečia...

- Na, tai ko čia murksai, 
kaip katinas prieš saulę? - Tai 
jo brolienė, seniai bematyta, nes 
kažkada su jo žmona buvo susi
pykusi...

- Nieko. Pasimeldžiau, eisiu 
namo...

- Tai jau... Ir man laikas... 
Visiškai taikiai kalbėjo brolienė, 
irgi našlė. Net nuostabu...

Žodis po žodžio, ir jie visiš
kai draugiškai pasišnekučiuoja. 
O gale šnektos ji net pritrenkia 
Anuprą tokiu dosniu pasiūlymu:

- Tai ko vis prisimerkęs į 
saulę? Dar akis pagadinsi. Še, 
imk saulės akinius, turiu sau dar 
kitus... - Ir jau paduoda, tiesiai iš 
rankinuko išėmusi. Ne be akinių 
inmautės, gal ją sau pasilikusi...

Anupras nustebęs sumurma 
padėką ir akinius tiesiai užsivožia 
ant nosies. Nė nebepastebi, kaip 
jiedu atsiskiria ar atsisveikina.

Anupras jau pėstina į na
mus. -Ne per toli. Tik per kelias 
ramias gatveles. Čia ir medžių 
nedaug, trobelės nedidelės, kaip 
seniau Lietuvos kaime, iš kur ir 
jis pats į gyvenimą, nejučia išsi- 
stūmęs...

Miestas, ne miestas, didelis 
ar mažas, o jis vis tebelygina sa
vas gyvenvietes su Lietuvos, su 
savo nepamirštamu kaimu, su 
tėvelių troba, kurios kamarėlėje 
ir jį motinėlė pagimdė.

Bet, va, lyg stebuklas! Pra
sišvietė pro lengvus debesėlius 
saulė, ir Anupras nustėro iš 
džiaugsmo! Kaip gražu! Saulutė 
lyg prigesusi, bet dangus skais
tus, skaistus... O gatvės trobos, 
ir krūmai, ir medeliai - lyg pa
auksinti... Vaje! Nusiima aki
nius, pavarto... Stiklai kaip stik
lai: plastikiniai, ne stiklai, bet 
lyg apmusiję, lyg patamsinti. 
Juos užsidėjus nedaug tamsiau, 
o dar lyg šviečia gelsva šviesa, 
lyg patamsyje degtuką įžiebus. 
Tik saulę danguje kiek pritem- 
do, tai akių nevargina. Še, tai! 
Jo piktoji brolienė... Visada jos 
privengdavo; o dabar - apdova
nojo, tai apdovanojo.

Netoli ir didžiosios šventės, 
tai reiks jai kaip nors atsidėkoti, 
gal kokį gražų atviruką nupirkt 
ir jos adresu nusiųsti... Su gražiu 
įrašu. Geras žodis - irgi lyg do
vana. Anupras vis lėtino žings
nį, kad ilgiau namo žingsniuotų, 
kad pro saulės akinius vaizdais 
dar pasigrožėtų.

Ir namo sugrįžęs paieškojo 
savo senųjų akinių įdėklo (in
mautės - mana sakydavo), kad 
brolienės dovana nepasimestų ar 
nesulūžtų. Saulėtomis dienomis 
visada juos dėvės; o ir ne saulė
tomis, gal vėjuotomis, gal šalto
mis... jeigu jau pro juos lyg ir 
šviesiau visa atrodo...

Bet štai ką dar Anupras at
rado! Gal kad brolienė jam pasi
rodė iš kitos pusės (būta neblo
gos moteriškės...), gal kad ji pa
taikė tuos akinius įduoti tokią 
dieną, kai jis jautėsi vienas - 
vienišas, net joks draugas ar pa
žįstamas tada priėjo nebuvo pri
ėjęs, gal... Ką gali žinoti! Dabar 
jis ir akinių neužsidėjęs pradeda 
kitaip žiūrėti ir į aplinką į gyve
nimą.

Škaito skaito laikraščius ir 
pradeda kažkur įžiūrėti “tarp ei
lučių”... Lyg ir pats ima daugiau 
pasvarstyti kitų parašymus ir pa
sakymus.,. Juk ir neskaitant, o 
tik per kaimynus, tautiečių, pen

sininkų pokalbius visko išgirsti. 
Ir daugiausiai išgirsti, ko neno
rėtum girdėti.

Vis kas nors blogo. Vis bai
sios naujienos. Vis žmonės, net 
ir savieji, iškrečia nejuokingus, 
o negražius pokštus... Apgauna. 
Pasisavina... Kitą nustumia, kad 
pats iškiltų... Ir taip be galo.

Bet, palauk! Anupras prade
da pats daugiau svarstyti. Juk ir 
pats nebuvo blogiausiai gyveni
mą nugyvenęs. Juk motinos iš
mokytos maldos, ir katekizmo 
“prisakymai” tebeglūdėjo giliai 
širdyje... Ir mėgino pagal juos 
gyventi.

Tai kaipgi ir kiti? Juk žmo
nės lieka žmonėmis: ir su gerais 
polinkiais, ir su silpnybėmis bei 
pagundomis, ir su amžinu sieki
mus! į gėrį, į šviesą į amžinus 
tikslūs...

Anupras laisvomis valandė
lėmis ar šventadienių popietė
mis atsisėda ant suoliuko už na
mo ir, užsidėjęs saulės akinius, 
stebi krūmus, gėles prie tvoros, 
kaimynų netolimas palanges, 
medžius, gatves, gatveles... Ogi 
šviesiau! Lyg žvakės liepsnele 
apšviesta, lyg paauksinta, pagra
žinta... Jis lengviau atsikvepia. 
Net ir įėjus vidun, jo virtuvėlė 
nebe tokia tamsi, ir jo vienlangis 
miegamasis šviesesnis...

O naktimis, kartais neuž
migdamas, mąsto apie praeitį ir 
apie dabartį. Viskas atrodo lyg 
šviesiau, gražiau. Kas jį seniau 
įskaudindavo, dabar kitaip atro
do. O praeitis, ypač vaikystė ir 
jaunystė, dabar - beveik kaip 
pasakų pasaka... Kad gi visa bu
vo gera ir gražu! Bet ir dabar...

Na, kartą Anupras sau pats 
pajuokauja: ar tik brolienė man 
neįdavė ir dvasinių saulės aki
nių?.. Štai, ir ji pati kitaip atro
do: regis, ir šalpos darbus bedir
banti kažkurioj organizacijoj; ir 
į Lietuvą buvusi su dovanomis 
nuvykusi... Kiek gali, tiek ir ki
tiems padeda... Kitiems! Čia 
Anupras susimąsto: ar jis ką davė, 
padarė kitiems... Na, jis nėra tur
tingas. Bet nėra ir vargšas. Visada 
atsiras už jį vargingesnių.

Ir laikraščiuose (spaudoje - 
kaip jo mokytesnis draugas va
dina) Anupras ima ieškoti ko 
geresnio. Ne vien kritikos, ap
kalbų, pranašavimų, gąsdinimų. 
Yra ir geresnių dalykų. Yra rim
tų pasvarstymą kuriuos ir 
Anupras, protą įtempęs, gali su- 
vokti... Yra šviesių pranešimų...

Štai kad ir tokia žinutė: yra 
čia, netoli Anupro gyvenančių, 
labdaringų žmonių, kurie ne 
vien doleriais remia tėvynėje 
skurstančius. Jie užsako ten 
spausdinamus geresnius laikraš
čius ar... knygas mokykloms, 
bibliotekoms, pavieniams asme
nims... Tiems, kurie patys neiš
sigali užsisakyti. Juk tai - lyg 
brolienės jam padovanoti saulės 
akiniai! Dvasiniai akiniai.

Ir Anupras jau pradeda sva
jot apie panašius darbus. Net 
jam šilta krūtinėje pasidaro... 
Nebe daug jo vienišo dienose 
džiaugsmo, bet džiaugsmą jis 
gali pats susikurti.

Truputį šviesos kitam, tai ir 
ten bus šviesiau. Jis jau žino, 
kad atsiras jo draugų, kurie gal 
ir pajuoks: va, nori pasirodyti 
pranašesniu, geresniu! Atsirado, 
mat, geradėjas...

Tegu. Jie dar neturi viduje 
tos paryškintos šviesos... Kaip 
pro saulės akinius paauksintų 
medžių ir pašviesinto dangaus... 
Ir po tokių nemigos svarstymų 
Anupras užminga giliu poilsio 
miegu.

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

(Pranciškus salezietis)

DA N TŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7*171

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.l.s„ 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 cėntai!
Lietuva - 26 centai Lenkija - 7.9 centai
JAV - 4.9 centai 9t. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

Skambinant Šiaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + 1 + rajono kodų + numerį

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

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

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

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

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

Powered by

v \onIirietel 
talk freely to the world

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

http://www.finnair.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.10-10-580.com
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LIETUVOS PREMJERO ŽODIS

MIELI TAUTIEČIAI,
Pažymime didžiausią ir svarbiausią mūsų šventę. Va

sario 16-oji kiekvienafn iš mūsų simbolizuoja Lietuvos valstybę, 
įsitvirtinimą pasaulio žemėlapyje. Ilgi rezistencijos dešimtme
čiai ir 1988-1990 metų Atgimimo dvasia dar kartą patvirtino 
mūsųžmonių ištikimybę laisvės principams.

Šiandieninę šventę minime nepaprastai svarbių Lietu
vai įvykių - stojimo į Europos Sąjungą ir NA TO - išvakarėse. Šį 
apsisprendimą referendume patvirtinusi tauta siekė dar labiau 
įtvirtinti mūsų valstybingumą, užtikrinti Lietuvos visapusį kles
tėjimą demokratinių ir civilizuotų šalių bendrijoje.

Pastarieji nepriklausomybės metai buvo sėkmingi ne tik 
Lietuvai. Pažymėtas Mindaugo karūnavimo jubiliejus parodė 
mūsų tautos kūrybines galias, kultūros pasiekimus, mūsų vals
tybės tarptautinį autoritetą.

Sveikindamas tautiečius su Nepriklausomybės diena, 
linkiu visiems džiaugsmo ir sėkmės, kiekvienai šeimai - gerovės 
ir santarvės, mūsųšaliai - stabilumo ir pasitikėjimo savimi. Savo 
valstybę mes papuošime ir sustiprinsime tik nedvejojant ženg
dami įpriekį.

Algirdas Brazauskas,
Ministras Pirmininkas

TORONTO
Anapilio žinios

- Vasario 15, sekmadienį, To
ronto “Rambyno” ir “Šatrijos” 
skautų tuntai iškilmingai su savo 
vėliavomis dalyvavo Lietuvos kan
kinių šventovėje 9.30 v.r. Mišiose. 
Po Mišių Anapilio salėje vyko jų 
iškilmingoji sueiga, kurioje jie pa
minėjo Vasario 16-tąją.

- Vasario 14, šeštadienį, Del- 
hi-Tillsonburg apylinkėje vyko Va
sario 16-tosios minėjimas Šv. Kazi
miero šventovės salėje. Minėjimo 
meninę programą atliko Lilijos 
Turūtaitės vadovaujamas “Dainos” 
choras.

- Vasario 16-tosios minėjimas 
Wąsaga Beach lietuvių apylinkėje 
įvyko vasario 16, pirmadienį, Gero
jo Ganytojo šventovės patalpose. 
Programoje: prel. E. Putrimo pas
kaita, Linos Verbickaitės deklama
cijos ir Algirdo (Jlbino vadovau
jamas “Bočių” choras.

- Žodis tarp mūsų kovo-balan
džio knygelių laidą platina Albina 
Augaitienė sekmadieniais parapijos 
salėje.

- Anapilio sodyba jau turi savo 
tinklalapį. Anapilio svetainės adre
sas: www.anapilis.ca. Visi kviečia
mi apsilankyti.

- Anapilio knygyne gautas 
Lithuanian Heritage š.m. nr. 1. 
Taipgi galima įsigyti dr. Č. Jonio 
meniškai paruoštą mūsų parapijos 
deimantinės sukakties iškilmių 
vaizdajuostę ir laikraščio Amerikos 
lietuvis 1, 2 ir 3 numerius.

- Mišios vasario 22, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Petrą Balčiūną; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Janę Pakalkienę; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje vasario 21, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Vaidotą 
Matukaitį.

NUOŠIRDŲ ACIU
TARIU VISIEMS, 

mane sveikinusiems ir viso gero linkėjusiems 
mano 90-ojo gimtadienio proga. 
Telydi jus Viešpaties palaima!

Prel. Pranas Gaida

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS DELEGATAS Į 
UŽSIENIO LIETUVIAMS KATALIKAMS

PADĖKA j
Broliai ir seserys Kristuje,

Popiežiaus Jono Pauliaus IIpagerbtasprela- 
tystės titulu perėmiau J.E. vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, ir Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio 
lietuviams katalikams delegato pareigas.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas, pata
rimus, dovanas, aukas bei gausų dalyvavimą 2003 
m. lapkričio 23 d. Kristaus Karaliaus Mišiose su Vil
niaus arkivyskupu kardinolu Bačkiu, pagerbiant 
Prisikėlimo parapijos “Labdaros” sekcijos karitaty- 
vinę veiklą Lietuvoje. Toje iškilmėje oficialiai per
ėmiau sielovados delegato pareigas. Taip pat reiš
kiu gilią padėką rengusiems ir dalyvavusiems lap
kričio 28 d. sielovados delegato pristatymo pokylyje 
bei š.m. vasario 6 d. įkurtuvėse. Jūsų visokeriopa 
parama padėjo man įrengti sielovados pareigoms 
vykdyti raštinę Toronte.

Su padėka Kristuje,
Prel. Edmundas J. Putrimas

1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1 
Tel. (416) 233-7819 Fax: (416) 233-5765 

El. paštas: admin@uzsielovadas.org

O

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekantį sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedos jungtinis “Volun
gės” ir Prisikėlimo parapijos cho
ras.

- Šeštadienį, vasario 14, 10 v.r. 
aukotos gedulinės Mišios už Bro- 
nislavą Kačiulienę. Tyrūnės Sičiū- 
nienės pusbrolis Sibiro tremtinys 
Vidmantas Špinkus sausio 14 d. 
mirė Šiauliuose.

- KLKM dr-jos mūsų parapi
jos skyriaus susirinkimas įvyks š.m. 
vasario 29. d., po 12 v.d. Mišių pa
rapijos kavinėje. Kalbės svečias 
salezietis kun. H.Šulcas.

- Organizuojamos Gavėnios 
rekolekcijos jaunimui “Dainavoje”. 
Kviečiami moksleiviai nuo 8 iki 12 
skyriaus drauge praleisti savaitgalį 
kartu besimeldžiant, bediskutuojant 
svarbias temas, bežaidžiant ir susi
kaupiant sustiprinti ryšį su Dievu. 
Rekolekcijos vyks kovo 19-21 d.d. 
Registruotis pas Rusnę Kasputienę: 
rusnem @hotmai 1 .com, atsiųsdami jai 
savo vardą, pavardę, amžių, mo
kyklos skyrių, adresą, telefoną bei 
kaip ir kada atvyksite į “Dainavą”.

- Pranciškonų organizuojamas 
intemetinis krikščioniškos minties 
dienraštis su politikos, verslo, meno 
ir kt. komentarais atidaromas vasa
rio 21 d. Adresas: www.bemardinai.lt.

- Mišios sekmadienį, vasario 
15: 8 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Albiną 
Pabrėžienę; 10.30 v.r. už a.a. kun. 
Antaną Prakapą, OFM, už a.a. Joną 
ir Edvardą Stankaičius, už a.a. An
taną Gverzdį; 12 v.d. už a.a. Jurgį ir 
Stefaniją Navalinskus.

A. a. Joanos Zubrickienės 
10 metų mirties prisiminimui 
(2004 m. kovo 1 d.) vyras Algi
mantas Zubrickas Tėviškės žibu
riams aukojo $500.

<

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

1VrTM^\TTlVr
įvyks š.m. vasario 22, sekmadienį, 4 v.p.p.

ANAPILIO SALĖJE
(2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) 

MINĖJIMO PASKAITININKE:
Lietuvos ambasadorė prie NATO GINTĖ DAMUŠYTĖ

MINĖJIMO KONCERTE dalyvaus Toronto choras “Volungė”, Toronto jaunimo an
samblis “Gintaras ” ir “Gintaro ” ansamblio kaimo kapela. Kaip ir praėjusiais metais, šis 
renginys vyks visiems žiūrovams sėdint prie stalų. Po koncerto visi bus pavaišinti šaltais
užkandžiais ir vynu. KLB Toronto apylinkės valdyba

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

RRSP ĮNEŠKITE RRSP SANTAUPAS Į MUSŲ KOOPERATYVĄ
♦ Mokame aukštas palūkanas už RRSP GIC investicijas
♦ Neimame jokio administracinio mokesčio
♦ Prieš 69-tą gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas 

pervesti į RRIF be jokių mokesčių
♦ Kiekviena RRSP sutartis apdrausta iki $100,000.00
♦ Norint gauti mokesčių atleidimą už 2003 metus, įnašą į RRSP 

reikia įmokėti iki 2004 metų kovo 1 d.

Duodame RRSP paskolas
SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI

PADEDA JUMS TAUPYTI PENSIJAI
3 metams - 2.85%
5 metams - 3.50%

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.ca

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa Vasario 16-tos minė
jimo proga vasario 22, sekma
dienį, dalyvaus 11 v.r. Mišiose 
Lietuvos kankinių šventovėje. 
Metinis kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 29, sekmadienį, l 
v.p.p. Toronto Lietuvių Namuo
se. Kuopos valdyba

Išganytojo parapijos žinios
- Vasario 22, sekmadienį, pa

maldos bus H.15 v. ryto. Pamaldų 
metu vyks sekmadienio mokykla - 
tikybos pamokos vaikučiams.

- Tradicinis “Šiupinys” rengia
mas vasario 24, antradienį, 7 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose.

- Ekumeninės pamaldos įvyks 
kovo 17 d., 7 v.v. Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje ir kovo 21 d., 
11.15 v.r. Išganytojo parapijos 
šventovėje.

- Tarybos posėdis įvyks kovo 
30, antradienį, 7.30 v.v. Vandos 
Norvaišienės bute.

Muziejaus-archyvo žinios
- Vasario 22, sekmadienį, 3 

v.p.p. (prieš Vasario 16-tos minėji
mą) muziejuje bus senų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės žemėla
pių parodos atidarymas. Parodą pri
statys antikinių žemėlapių žinovas 
Jay Richardson. Kviečiame visus 
apsilankyti ir pamatyti niekur anks
čiau nerodytus 400-300 metų senu
mo žemėlapius. Dėkojame Laurai 
Puskunigienei už savanorišką darbą 
ruošiantis parodai.

Maironio mokyklos žinios
- Lilė Nakrošienė praturtino 

mokyklos biblioteką dovanodama 
pasakų knygų.

- Vasario 16-tos šventę mo
kykloje surengė KLJS-gos nariai, 
vadovaujami Dariaus Karkos ir 
Jono Didžbalio. Visi mokiniai, nuo 
darželių iki 8 sk. susirinko auditori
joje. Vedėja Aid. Šimonėlienė 
trumpai apibūdino šventės reikšmę, 
ir visi sugiedojo Tautos himną. Po 
to, Darius ir Jonas klasėmis vedė 
vaikus per keturias užsiėmimų “sto
tis” - Valentino dienos, šeimos, 
margučių, krepšinio. 11 v.r. moki
niai grįžo į pamokas.

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

A. a. Irenos Jacevičienės, 
gyvenusios Columbus, OH, at
minimui, užjausdami jos dukte
rėčią Žibutę Vaičiūnienę, Algir
das ir Aldona Vaičiūnai Tėviš
kės žiburiams aukojo $50.

PARAMA

Akompaniatore - Leokadija Paulauskaite
Programoje klasikinės ir estradinės melodijos

2004 m. vasario 29, sekmadienį, 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

Bilieto kaina - $20 Rengėjai - LN/Visuomenlnės veiklos komitetas

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 15 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 172 svečiai. Pra
nešimą padarė LN Kultūros komi
sijos pirm. G. Bijūnienė. Svečių 
knygoje pasirašė Kristina Kreme- 
rienė, V. Kremeris ir J. Leitaitė iš 
Vilniaus.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis įvyks vasario 19, 
ketvirtadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų 
seklyčioje.

- Vasario ’21 d. Vytauto Di
džiojo salėje vyks Medžiotojų-žūk- 
lautojų klubo “Tauras” tradicinis 
balius. Bus žvėrienos vakarienė su 
vynu, veiks loterija. Dainuos vyrų 
choras “Aras”, šokiams gros V. 
Povilonis.

- Mažosios Lietuvos moterų 
draugijos rengiama metinė Užgavė
nių vakarienė “Šiupinys” įvyks 
vasario 24, antradienį, 7 v.v.

- Kovo 14, sekmadienį, numa
toma rodyti 2003 metų Tautinių 
šokių ir dainų šventės vaizdajuostę. 
LN Kultūros komisija turi eilę įvai
rių žanrų vaizdajuosčių. Norintieji 
nuomoti, įsigyti šias juostas ar gauti 
jų katalogą, prašomi kreiptis tel. 
416 769-1266, arba ei.paštu - 
vkulnys@aol.com.

A. a. Rasai Jasevičiūtei- 
Syrotuik mirus, užjausdama jos 
mamytę Elytę Jasevičienę ir šei
mą Marija Izokaitienė su šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

A. a. Magdalenai Gulbi
nienei mirus Lietuvoje, reikšda
ma užuojautą sūnui Vladui ir jo 
šeimai, Eugenija Grajauskienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

A. a. Eugenijui Rovui stai
ga mirus, vietoje gėlių A. ir J. 
Aušrotai, K. ir B. Young, S. ir 
R. Aušrotai Tėviškės žiburiams 
aukojo $60.

A. a. Gracijono Jasevi
čiaus 20 metų mirties šviesiam 
atminimui žmona Elena Jasevi
čienė, sūnus Rolandas, duktė 
Gvina Tėviškės žiburiams auko
jo $100.

A. a. Eugenijui Rovui stai
ga mirus, reikšdami nuoširdžią 
užuojautą žmonai Bernadetai, 
sūnums, tėvui, uošviams ir arti
miesiems Vida ir Vytas Paškai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

Indijos misijonierius, ga
vęs vartotų kalėdinių atvirukų iš 
Kanados, dėkoja. Jis aptarnauja 
didelę parapiją, kurioje yra dvi 
mokyklos. Jis prašo finansinės 
paramos, rašiklių, marškinių, T- 
marškinėlių vaikams. Jo adre
sas: Fr. Paul Cruz, St. Antony’s 
Church, Kanjirakodu, P.O., 
Kundara - 691-501, Kollam, 
Kerala, India.

Paieškojimas
Ieškome Laimos Matulevi

čiūtės (Laima Matula). Laima 
yra duktė a.a. Stasės Matulevi
čienės, mirusios 2003 m. spalio 
19 d. Žinančius apie Laimą ar 
jos gyvenvietę prašomi pranešti 
testamento vykdytojams: Pranui 
Čeponkui tel. 416 233-5249 
arba Teodorui Stanuliui tel. 416 
231-4937. nešiojamas 416 879- 
4937, faksas 416 769-1524 (Re/- 
Max West Realty Inc.) arba ra
šyti: T. Stanuliui, 81 Norseman 
St., Toronto, Ont. M8Z 2P7, 
Canada.

IEŠKAU nerūkančios namų pri- 
žiūrėtojos/auklės gyventi kartu. 
Skambinti tel. 416 225-8632, ne
šiojamas 416 358-1212.

MONTREAL
Sekmadienį, vasario 15, at

švęsta Nepriklausomybės šventė 11 
v.r. pamaldomis Aušros Vartų 
šventovėje. Iškilmingas minėjimas 
įvyko 12 vai. parapijos salėje. Pre
legentė buvo Lietuvos ambasadorė 
Kanadai Sigutė Jakštonytė. Meninę 
programą atliko Toronto tautinių 
šokių grupė “Atžalynas”. Organiza
cijos dalyvavo su vėliavomis. Ap
rašymas kitame numeryje.

Vasario 21, šeštadienį, parapi
jos salėje švęsime Užgavėnes. Pra
džia 6 v.v. (po pamaldų). Bus tradi
ciniai įvairių rūšių blynai ir kitos 
vaišės, pasilinksminimai, žaidimai 
ir loterija. Taip pat kaukių konkur
sas (premijos vaikams ir suaugu
siems atskirai). Auka 10 dol., vai
kams nemokamai. Ruošia šauliai, 
šeštadieninė mokykla ir skautai. 
Kviečiami visi.

Vasario 22, sekmadienį, para
pijos salėje vyks pasitarimas apie 
pačios šventovės išnuomavimą ki
tai krikščioniškai bendruomenei. 
Prašome visus dalyvauti.

Vasario 25, Pelenų trečiadie
nis, Gavėnios pradžia. Pamaldos 
8.30 v.r. ir 6 v.v. Atgailos ženklan 
bus atliekamos pelenų pabarstymo 
apeigos.

Michelina ir Algis Beniušiai 
draugų ir artimųjų tarpe atšventė 
50-ties metų vedybinę sukaktį vasa
rio 14 d. Į šią šventę iš Putnam, CT, 
buvo atvykusi M. Beniušienės se
suo sės. Eugenija su sės. Judita.

Agnė Šulmistraitė-Nauborie- 
nė, 100 m. amžiaus, mirė sausio 23

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Kanados lietuvių fondo 
posėdis įvyko š.m. sausio 12 d. 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje. Posėdyje dalyvavo 
pirmininkas A. Nausėdas, vice
pirmininkas L. Zubrickas, iždi
ninkė V. Janušonienė, sekretorė 
D. Sher, R. Kalendra (narys), S. 
Baršauskas (revizija), S. Piečai- 
tienė (KLB atstovė), ir administ
ratorius L. Baziliauskas. Pirmi
ninkas A. Nausėdas pranešė val
dybai apie praėjusį KLF tarybos 
posėdį ir jame svarstytus reika
lus. KLF metinis susirinkimas 
šiemet planuojamas Hamiltone. 
Fondas laukia galutinio pritari
mo iš Hamiltono apylinkės val
dybos. Iždininkė V- Janušonienė 
pristatė valdybai išlaidų sąrašą 
bei kitus finansinius reikalus. 
KLF administratorius L. Bazi
liauskas pristatė gautus padėkos 
laiškus, naujus paramos prašy
mus, įvairių organizacijų ata
skaitas už pernai gautą paramą. 
Jis pranešė, kad medžiotojų ir 
žūklautojų klubas “Bebras” pa
aukojo fondui $300. Posėdžio 
metu svarstyti fondo narystės 
programos pertvarkymo reika
lai. Pasiūlyta tam tikslui sudary
ti atskirą darbo grupę, kurios 
tikslas bus išnagrinėti dabar tu
rimos informacijos apdorojimą 
ir saugojimą kompiuteryje. A. 
Nausėdas pateikė valdybai in
formaciją apie numatomus lietu
vių bendruomenės apylinkių 
lankymus šį pavasarį ir rudenį. 
Sekantis valdybos posėdis įvyks 
kovo 8 d., Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. D.B.S.

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

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.

ŽEMIAUSIOS BILIETŲ KAINOS Į LIETUVĄ! 
(su FINNAIR per Helsinkį)

Dar galima įsigyti bilietus su “Early Bird” nuolaida
Visą informaciją teikia

VIOLETA LAURINAVIČIENĖ 
telefonu (416) 690-4922

SKYTRAIN LTD. TOURS & TRAVEL
2558 Danforth Ave., Ste. 205, Toronto, Ont. M4C 1L3

Fax:(416)690-4944 E-mail: skytraintravel@canada.com

d. Vinipege. Liko dvi dukterys, sū
nus, daug vaikaičių, provaikaičių ir 
daug giminių. Vasario 16 d. palai
dota Mount Royal kapinėse greta 
seniau mirusio vyro. D.S.

A.a. Aldonos Gaurienės atmi
nimui “Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $1,000 - A. R. Knystautai 
(Motinos atminimui); $50 - R. M. 
Jurkai, J. Kibirkštis, Iz. Mališka; 
$40 - R. Rudinskas, A. Knystautie- 
nė; $30 - E. Kudžmienė; $25 - D. 
Staškevičienė, D. D. Lukoševičiai, 
V. Kudžma; $20 - P. D. Sodo, B.A. 
Oddy, S. R. Bulotai, A. Piešina, A. 
Monkus, E. L. Dainiai, G. Kudž
mienė; $5 - Mme. M. Fortin.

A.a. Prano Šultės atminimui 
“Vaiko tėviškės namams” aukojo: 
$200 - A. Šultė; $50 - Iz. Mališka, 
J. Kibirkštis; $20 - V. Kudžma, 
Aleks Piešina, L. E. Dainiai, R. 
Šultė, R. Baršauskas, G. Kudžmie
nė; $15 - M. Baršauskienė; $10 - J. 
Mališka. KLK dr-jos Montrealio

skyrius
♦ * *

Šv. Kazimiero parapijiečiai 
sausio pabaigoje sulaukė gražaus 
padėkos laiško iš Vilkaviškio vys
kupo Rimanto Norvilos už $4,500 
auką jo vyskupijos reikalams. Au
kos buvo surinktos Šv. Kazimiero 
parapijoje tarnavusio kun. Lino 
Dūkštos atsisveikinimo pietuose 
praėjusiu metų rugsėjo 28 d. 
Aukojo Šv. Kazimiero bei Aušros 
Vartų parapijiečiai ir Montrealio 
kredito unija “Litas”. A. Sk.

InfoCentre - tai Anglijoje 
leidžiamas žurnalas rusiškai kal
bantiems. Pirmajame šių metų 
numeryje (2004 sausis) trys pus
lapiai paskirti rašiniams lietuvių 
kalba, kuriuos parengė Jurga 
Galvanauskajtė ir Vilma Anu- 
saitė. Žurnalo adresas: 1-11 
Hay Hill, Berkeley Square, Lon
don W1J 6DH; tel. 0207 495 
8107; faksas 0207 629 9912; e- 
paštas office@infocentre-ru.co.uk- 
Žurnalas 20 psi., iliustruotas 
spalvotomis nuotraukomis. Inf.

MEDICINOS SESUO, turinti di- 
delę ligonių slaugymo patirtį, no
rėtų gauti darbą panašioj srity. 
Gali gyventi kartu bei važiuoti į 
bet kurį Ontario miestą. Skam
binti Marytei tel. 416 767-7159.

NUOMOJAMAS ŠVARUS, nau- 
jai remontuotas butas su virtuve 
ir atskiru įėjimu nuo 2004 m..va-, 
sario 7 d. Sankryža Royal York/ 
Evans, arti TTC ir GO traukinių. 
Skambinkite Audrai tel 416 249- 
1305.

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

“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).

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

tevzib@pathcom.coni

( ■»Axocn>' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

http://www.anapilis.ca
mailto:admin@uzsielovadas.org
http://www.bemardinai.lt
http://www.parama.ca
mailto:vkulnys@aol.com
mailto:skytraintravel@canada.com
mailto:office@infocentre-ru.co.uk
http://www.tzib.com

