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PAS SAVUS ATĖJO, 
SAVIEJI JO NEPRIĖMĖ

KĘSTUTIS A. TRIMAKAS
Toks naujas, svarbus, taiką 

ir santarvę nešąs Dievo ir žmo
gaus susitikimas... Taip ilgai 
lauktas, taip atsargiai planuotas 
turėjo pasisekti visokeriopai... i 
O vis dėlto beveik visa, ko netu
rėjo įvykti, įvyko. Ir visa, kas 
turėjo įvykti, neįvyko. Dievo 
Sūnus, gimdamas žmogumi, 
žmonių pasaulyje turėjo būti 
priimtas... na, jei ne dieviškai 
(kas žmogui neįmanoma), tai 
bent karališkai. Su didžiausia 
pagarba, su nuoširdžiausiu pri
ėmimu. Bet viso to neįvyko. O 
įvyko prasčiau, negu buvo ga
lima tikėtis. Net kuklius rūpes
tingojo Juozapo planus sumaišė 
ciesoriaus Augusto įsakymas su
rašyti pavaldinius jų kilmės vie
tovėse, o - dar blogiau - kai ne
gavo nakvynės nei užeigoje, nei 
kitų namuose, tai net šį ramų 
Šventosios šeimos Globėją galė
jo išvesti iš kantrybės - ne dėl 
jo paties, bet dėl nėščios Ma
rijos.

Tik Marija nepasimetė net 
tada, kai Jos sužadėtinis nesura
do nieko geresnio, kaip vien tik 
Betliejaus pakriaušės šaltą gro
tą... Suvokdama, jog čia juos 
kitų šunkeliais atvedė Dievo 
Apvaizda, ji pilnu atsidavimu 
sužadėtiniui pasakė: “Juozapai, 
ir čia bus gerai...” Jos balso ra
miame tone jis suprato: “... čia 
bus gerai pagimdyti kūdikį...” 
Jos balso tono nuramintas, ir jis 
susitaikė su tuo, kas buvo neiš
vengiama.

Taip, čia tobula vieta susi
tikti Dievui su žmogumi. Taip 
čia kuriamas naujas rojus ir nau
jas dangus. Čia, kur Dievas iš 
meilės priima ir pakelia visus 
nepriteklius, kai žmonės, nesu
gebėdami ar net nenorėdami Jo 
priimti, nieko neparuošia. Čia 
lieka vien Jėzus. Vien Jis aplink 
save ima kurti rojų, o šalia - Jo 
Motina, Globėjas, greit atskubės 
angelų pakviesti piemenėliai ir

Kalėdos! Kalėdos!
Eglės žaliaskarės, 
Šviesulius surinkę 
Nuo dangaus,
Iš gatvių ir namų langų, 
Džiaugsmą, gražią svają 
Paskleidžia aplinkui, 
Kad Kalėdų šventėj 
Būt visiems smagu.
Sodai, jau senokai 
Vėjy nusirėdę, 
Gruodyje dabinas 
Snaigėmis, šerkšnu. 
Metai jau sunoko... - 
Skubinas Kalėdos 
Nuostabion gimtinėn, 
Kur aš gyvenu,
Kur gražiausiai skamba 
Dievo vardas šventas
Iš krikščionių versmės, 
Kur Kalėdų varpas, 
Baltijos pakrantėj 
Mano laimę supęs, 
Amžinai žavės.
Eglės žaliaskarės, 
Šviesulius surinkę 
Nuo dangaus,
Iš gatvių ir namų langų, 
Džiaugsmą, gražią svają 
Paskleidžia aplinkui, 
Kad Kalėdų šventėj 
Būt visiems smagu.

Irena Vaičiulytė- 
Bradaitienė 

velkiname visus šv. 
Kalėdų proga. Tegu 
Betliejaus žvaigždė mus 

lydi ir stiprina 2005-aisiais.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

žvaigždės atvedami išminčiai. 
Taip prasideda Jo šeima, Jo 
bendrija.

Bet kieta realybė lieka: 
žmonės Jo nepriėmė. Tačiau 
Dievas ir kietą realybę pakeičia: 
Jis priima ją ir, gailėdamas žmo
nių, iš jos padaro rojų.

* * *
Pradėjęs skelbti Gerąją 

naujieną, Jėzus užsuko į savo tė
viškę, Nazaretą, tačiau ten nie
kas Juo netikėjo. Nors sinago
goje pritaikė sau Mesijui skirtą 
Izaijo pranašystę “Viešpaties 
Dvasia su manimi, (...) kad neš
čiau gerąją naujieną vargdie
niams” (Iz 61,1), tačiau kasdien 
Jį mačiusieji dirbant staliaus 
dirbtuvėlėje Jį telaikė dailidės 
sūnumi. Užsirūstinę panoro Jį 
nustumti nuo stataus kalno šlai
to, bet Jis laiku pasitraukė.

Savųjų Jis buvo išvarytas iš 
tėviškės. Nuo tada Jis nebetu
rėjo tėviškės. Bet tada Jis pats 
tapo Keliu pas Tėvą - į dangaus 
Tėviškę.

* * *
Visais laikais - nuo pat pra

džios - nuo pat Jo gimimo buvo 
žmonių, kurie pasirodė jam pa
lankūs: vieni laukė iš Jo duonos, 
kiti - sveikatos, treti - paguo
dos, tautos laisvės ar to neapi
brėžto “išganymo”. Buvo tų, ku
rie Juo žavėjosi, sekiojo, klau
sėsi (nors gal dažnai ir nesu
prato), net norėjo paskelbti Jį 
karaliumi, kad daugintų duoną. 
Bet kas iš jų suprato Jo meilės ir 
minties gelmę? Kas pajuto Jo 
aukos dydį, Jo visišką jiems iš
tikimybę? O be to suvokimo jie 
buvo vėjo linguojamos nendrės, 
ant smėlio pastatyti nameliai. 
Vieną dieną jie šaukėjam “Osa- 
nal”, o kitą - “Ant kryžiaus Jį! 
Paleisk mums Barabą!” Dėl jų 
atmetimo Jėzui buvo be galo 
skaudu, bet tą skausmą Jis klojo 
už juos, kad jų slidžios širdys 
pagaliau priklausytų Jo Tėvui.

* * *
Šiuos 2004-2005 metus popie

žius Jonas Paulius II paskelbė 
Eucharistijos metais. Tai metas, 
skirtas tikintiesiems atkreipti dė
mesį į begalinės svarbos tikrovę, 
kad žmoogumi tapęs Dievo Sū
nus savo dieviška galia, iš die
viškos meilės lieka su žmo
nėmis konsekruotos duonos ir 
konsekruoto vyno pavidalais. 
Taip Jis įgyvendina savo norą 
likti su mumis dieną ir naktį ta
bernakulyje ir maitinti mus Ko
munijoje.

Mes, tikintieji, turime Jėzui 
parodyti savo ypatingą ištikimy
bę - ne tik kad Jis nesijaustų 
žmonių atmestas, nepriimtas 
(kaip Jam jau daugel kartų atsi
tiko Jo gyvenime žemėje, o taip 
pat žmonių istorijoje), bet kad 
Jis jaustųsi mūsų mylimas ir 
garbinamas, dažnai priimamas 
Komunijoje, tabernakulyje ap
lankomas.

Ir dar viena didi privilegija 
mums. Apie ją popiežius Jonas 
Paulius II štai ką pasakė šių 
Eucharistijos metų paskelbimo 
šventėje: “Visi tie, kurie vertai 
prisiartina prie Jo stalo maitin
tis, tampa Jo buvimo - meilės, 
gailestingumo ir taikos - gyvais 
įrankiais”.

Jėzus gimė, kad galėtų mu
myse veikti. Jis gimsta ir mūsų 
širdyse, kad taptume gyvais vei
kiančiais Jo įrankiais.

Sveikas Jėzau gimusis, šventas Dievo Kūdiki!
Iliustracija dailininko Laimučio Ločerio

Kalėdinė namų
ALĖ RŪTA

Artėjant Kalėdoms - Kris
taus gimimo prisiminimui, didė
jant metų skaičiui nuo krikščio
nybės pradžios, apima šventinis 
džiaugmas, susimąstymas, auga 
ir darbai šventiniam pasiruo
šimui. Bet išauga ir nostalgija, 
namų ilgesys. Ir ne bet kokių 
namų, o tėviškės. Mamytė saky
davo: “Kai nebebus tėvelių, 
nebus ir tėviškės”. Tai tiesa. Bet 
moderniais laikais, kad ir tebėra 
gyvi tėveliai, o vaikai dažnai bė
ga per atostogas iš namų - 
pakeliauti, linksmintis kitur, su 
bendraamžiais.

Mano laikais, vyresnės išei
vijos jaunystės laikais vaikai, 
jaunimas - studentai ir net su
brendę švenčių metu laikė parei
gą ir didžiausią laimę parke
liauti namo, atsirasti laiku prie 
tėvų ir šeimos stalo.

Amerikiečiai irgi turi šūkį: 
“Šventėms - namo!” - Bet tai 
labiau per Padėkos dieną - lap
krityje (per Thanksgiving). Ir 
tai, žinoma, gražu.

Mums būdavo - Kalėdos. 
Visų labiausiai turėjai suspėti - 
prie Kūčių stalo, kad su tėveliais 

ir broliais - sesutėm pasidalin
tum pašventiną plotkelį-kalėdaitį 
ir palinkėtum iš širdies - viso 
paties geriausio.

Ar būdavo kalėdinės dova
nos? Ne! Bent jau kaimuose - 
nebuvo jokių kaspinais suvynio
tų dovanų. Gal miestuose, vėles
niais laikais, gal praturtėję vai
kai atveždavo tėvams?

Tai irgi gražu. Visa, kas iš 
meilės daroma ar dovanojama, 
yra gera ir gražu. Tačiau būdavo 
daug ne išvaizdingų, o gražių 
dvasinių dovanų ir veiksmų...

Mūsų tėviškėje buvo papro
tys - kviesti Kūčioms neturtin
giausią ar vienišiausią žmogų; 
sodindavo jį garbingiausioje 
prie stalo vietoje. *

Arba — prieš Kalėdas siųs
davo mamytė kurį vaiką ar porą 
vaikų, kad nuneštų neturtingam 
ar sergančiam kaimynui kalėdi
nių skanėstų, žinoma, pačios 
mamytės ar jos dukterų paga
mintų. Tai buvo ne vien dovana, 
o ir vaikų parodymas užuojau
tos, labdaringumo.

Šeimos nariai nesidalindavo 
dovanomis. Ar pasigedome? Ne! 
Bet buvo kitokio džiaugsmo — 
būti Kūčiose visiems drauge, 

trauka 
melstis, palinkėti, pagiedoti, 
paskui - nešti nuo stalo valgio 
likučių gyvulėliams ir palikti 
per naktį - šeimos vėlėms...

Visų veidai švytėjo gerumu, 
laime, džiaugsmu...

Ir nebuvo per šalta ar mie
guista, kai mamytė anksti visus 
pažadindavo ir liepdavo skubėt į 
ankstyvąsias Mišias, pamatyti 
gimusį Jėzulį prakartėlėje.

Ir koks džiaugsmas susitikt 
po šventų Mišių draugus - kad 
ir be jokių dovanų! Be kas- 
pinuotų paketėlių. Buvo tai tik
ras širdžių bendravimas, jaunys
tės svajonėmis pasidalijimas... 
O paskui — skubiai namo, anks
tyvų pusryčių; kvepėjimas val
gių ant mamytės baltai padengto 
stalo.

Buvo džiaugsmo! Nereikėjo, 
niekas nalaukė kalėdinių dova
nų. Dovana — namai, tėviškė. 
Dovana - šeimos darna, vienas 
antro atjautimas, supratimas. 
Dovana ir tarp draugų jaunatviš
kas džiaugsmu pasidalijimas, 
pasipasakojimas...

O kalėdinė eglutė? Be dau
gelio elektrinių šviesų ar žibu
čių, žvakutėm papuošta ir ke
liais saldainiais bei mamytės

Norėtume pamatyti Jėzų
BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE!

Bažnyčiai besiruošiant Pasaulio jaunimo dienoms Kblne, 
Vokietijoje, 2005 m. rugpjūčio mėnesį, popiežius Jonas Paulius II 
parinko temą: “Mes norėtume pamatyti Jėzų” (Jono 12,21). Mes 
dažnai ieškome ir norime pamatyti Jėzų Kristų toli nuo savęs, pa
miršdami, kad Jis yra su mumis, ypač Eucharistijoje, o taip pat ir vi
suose kituose sakramentuose, Šv. Rašte, mūsų parapijose, sąjūdžiuo
se, bendruomenėse ir šventėse.

Tepaliečia jus, jūsų šeimos narius, parapijas bei lietuvių 
bendruomenes Kūčių vakaro šventumas ir Kalėdų dienos viltingas 
džiaugsmas su visais mūsų lietuviškais papročiais. įžvelkime mes visi 
Kristų, mūsų Viešpatį ir Išganytoją kaip didžiausią pasaulio dovaną.

Kristaus Gimimo šventės proga sveikinu jus, brolius ir sese
ris lietuvius, išblaškytus po 35 pasaulio kraštus. Linkiu, kad visus jus 
paliestų Kalėdų šventės dvasia, o palaima lydėtų jus ateinančiais me
tais ir atsispindėtų jūsų bendruomenių veikloje.

Linksmų šv. Kalėdų ir palaimintų 2005 metų!
Jūsų Kristuje,

PREL. EDMUNDAS J. PUTRIMAS, 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 

užsienio lietuviams katalikams

Betliejaus prakartėlė mumyse
Visais amžiais buvo žmo

nių, kurie domėjosi gyvenimo ir 
religijos slėpiniais. Tuo dau
giausiai domėjosi graikų filoso
fai. Jų tarpe buvo vadinamieji 
mistagogai, kurie bandė pra
skleisti uždangą, slepiančią reli
ginio pasaulio dvasinius turtus.

Vienas iš tokių tyrinėtojų 
šiais laikais yra rašytojas Von 
Anselm Grūn Vokietijoje, kuris 
bando atskleisti Kalėdų prakar- 
tėlės slėpinį mumyse. Susimąs- 
tykime ir mes prie mūsų asme
ninės prakartėlės, iš kurios pra
siveržia dieviškos grožybės spin
desys žmogiškoje menkybėje.

Dievo Tėvo Sūnus kaip Kū
dikis gimė prakartėje. Tai prana
šinga Kalėdų žinia. Ji yra revo- 
liucionieriška dvasine prasme. 
Daugelis krikščionių, kurie ap
mąsto nuostabiai gražius Kalėdų 
vaizdus, nepastebi, kiek dinami
nės dvasinės energijos slepiasi 
tame vaikelyje Betliejaus pra
kartėlėje. Dažnai atsitinka taip, 
kad visą vaizdą apverčia aukš
tyn kojom. Carl Gustav Jung, 
šveicarų psichologas ir psichiat
ras, nurodo, kad žmogus turi 
dažnai mąstyti apie Kristaus gi
mimą tvartelyje. Jam tai yra 
simbolis, rodantis, kad Dievas 
gali ir gimti mumyse, kai turime 
drąsos savyje pažvelgti į prakar- 
tėlę, nors tai gali atrodyti kartais 
net kaip paveikslas, kuriame 
reiškiasi netvarka, tarša, blašky
masis, chaosas ir visa tai, ko 
mes nenorime, kad kiti pastebė
tų ir todėl slepiamės. Tokių as
menų nuomone, būtų daug sko- 
ningiau žiūrovų atžvilgiu, jei 
Kristus būtų gimęs šventykloje.

Kalėdų metu mes švenčia
me naujo gyvenimo pradžią. 
Dievas tampa žmogumi, kad se
ną liguistą žmoniją atnaujintų. 
Dievas nori gimti kiekviename 
iš mūsų, kad pasikeistume ir 
taip sueitume į sąlytį su mūsų 
gyvenimo pradžia, kai Dievo 
planuose buvome nesugadinti 
savo panašumu į Ji. Kai įsimąs- 
tome dieviškąjį Kūdikį prakartė
lėje, galime atrasti Jį ir savyje.

Kiekvienas iš mūsų nešioja
si savyje sužeistą Kūdikį. Kiek
vienas iš mūsų gyvenimo kelyje 
buvome kada nors sužeisti. John 
Bradshaw, amerikietis teologas 
ir psichologas, kalba labai įsi
jaučiančiai apie dvasinį sužeidi- 

keptais sausainėliais apkabinėta, 
- vaikams džiaugsmas, kai jau 
antrą Kalėdų dieną leidžiama 
nusiimti.

Namai - tėviškė. Ir kiek iš 
tenai išsinešta į gyvenimą kalė
dinių “žiburių”! Dvasinių žibu
rių ir gražiausių prisiminimų, 
kurie išlieka per visą, kad ir 
ilgą, žmogaus gyvenimą. Ačiū 
geriems tėvams, kurie įkvėpė 
maldą ir savųjų meilę. Ačiū Ka
lėdų papročiams, kurie suartina 
brolius ir seseris, kaimynus ir 
draugus, kartais net sutaiko susi
pykusius... Ačiū tėviškėms! 
Kalėdos - namų trauka. 

mą, t.y. kada vaikas, kaip vien
kartinė, nepasikartojanti būtybė, 
nesusilaukia rimto dėmesio savo 
jausminiams išgyvenimams. Brad
shaw mano, kad įskaudintas vai
kas gali tik tuomet pasveikti, kai 
mes už jį prisiimame atsako
mybę ir kai per sužeistąjį vaikutį 
mes atrandame dievišką Kūdi
kėlį savyje.

Tas dieviškas Kūdikėlis yra 
iš mūsų pačių išplaukiantis pa
žadas, dieviškojo paveikslo mu
myse, išraiška vienkartinio žo
džio, kurį mums ištarė pats 
Dievas.

Šv. Tomas Akvinietis mano, 
kad kiekvienas iš mūsų yra ne
lygstama Dievo išraiška. Pasau
lis būtų turtingesnis, jei kiekvie
nas iš mūsų pajėgtų išryškinti 
tąjį vienkartinį Dievo aspektą, 
kuris tik Jame gali būti atrastas 
ir per kurį kiti žmonės galėtąjį 
išgyventi.

Kalėdos nori mus suvesti į 
sąlytį su dieviškuoju Kūdikėliu 
mumyse, tuo nelygstamu pa
veikslėliu, kurį Dievas sukūrė 
kiekviename iš mūsų.

Mes švenčiame Kalėdas ne 
tiktai dėl to, kad išgyventume 
Dievo gimimą savo širdyse, bet 
ir dar dėl to, kad atrastume 
Dievą viso pasaulio prakartėse 
bei tvarteliuose. Kalėdos pakeis 
mūsų akių žvilgsnį. Matysime 
dieviškų šviesų ne tik jaukiuose 
namuose, kur kalėdiniai papuo
šalai atspindi Dievo artumą, bet 
ir mūsų bendruomenės gyveni
me. Jis pasirodys beskubančių 
piligrimų veiduose, tarp kurių 
keliauja ir daug motinų su savo 
vaikeliais. Kaip Betliejaus pie
menys, ir mes privalome savo 
protu ir širdimi atsiverti, kad 
pamatytume vaikelį Jėzų tvarte
lyje ir ieškotume, kur Jis šian
dien, gimęs kaip svetimšalis. 
Kalėdinė nuotaika, kuri daugelį 
apima švenčių metu, primena 
mums, kad Dievas savo Sūnaus 
gimimu Betliejaus tvartelyje 
mus pripildo dieviško orumo. 
Mes visi esame Dievo vaikai, 
kiekviename iš mūsų atsispindi 
Jo veidas vienkartiniu būdu. Ka
lėdos yra pažadas, kad gerasis 
Dievas mūsų tvartelio chaose 
leidžia dieviškam gyvenimui 
prasiskleisti ir mūsų sugriuvusio 
gyvenimo griuvėsius iš naujo 
prikelia ir Dievo miestelio puoš
numą atstato. Todėl Kalėdos ir 
yra nuojauta, kad visiems pasi- 
metusiems svetimame krašte yra 
viltis. Ten, kur Dievo Tėvo Sū
nus gimsta mūsų tvarteliuose, 
ten, kur slėpinys reiškiasi mūsų 
gyvenimo sąmyšyje, galime 
jaustis kaip namie.

Kalėdų metu gali net ir tie 
žmonės, kurie apsunkina kitų 
gyvenimą, nujausti, kad jų na
muose yra galimybė patirti bu
vimą kitų namų, kuriems mes 
visi iš tikrųjų priklausome. Tai 
amžinybės namai, kurie mums, 
keleiviams Kristuje, apsireiškia.

K V «k
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Kūdikėlį Jėzų pagarbino trys karaliai, nusilenkdami prieš Dievo karalystę...

Sveiki, išeivijos lietuviai!

® REMIAME GYVENIME
A.a. prelatas Antanas Berta- 

šius mirė 2004 m. lapkričio 25 d. 
Putname Matulaičio slaugos na
muose. Palaidotas Čikagoje tarp sa
vo draugų kunigų lapkričio 30 d. 
Velionis gimė 1911 m. gegužės 5 
d., įšventintas kunigu 1937 m. ge
gužės 22 d. Kaune, kur baigė kuni
gų seminariją. Amerikoje daug me
tų darbavosi amerikiečių parapijo
se. Išėjęs pensijon darbavosi Peter
sono lietuvių parapijoje. Susilpnė
jus sveikatai apsigyveno Matulaičio 
slaugos namuose, kuriuos tvarko N. 
Pradėtosios Marijos vienuolijos se
serys.

Eucharistijos metus prade
dant švęsti spalio 17 d., Kauno ar
kivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius pakvietė tikinčiuosius 
įsitraukti į Jėzaus garbinimo maldą. 
Kauno arkikatedroje bazilikoje, 
Švenčiausiojo Sakramento koply
čioje pradėtas Švč. Sakramento 
garbinimas, truksiantis iki 2005 m. 
spalio mėn. Švč. Sakramentas bus 
garbinamas kasdien nuo rytinių Mi
šių pabaigos iki vakarinių pamaldų 
(nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v.). Dalyvauti 
maldos budėjime prie Švč. Sakra
mento įsipareigojo įvairių Kauno 
arkivyskupijoje veikiančių kongre
gacijų vienuoliai, katalikiškųjų or
ganizacijų ir bendruomenių atsto
vai. Numatoma ir bendruomeninė 
malda - Dievo tautos Valandų li
turgija, Viešpaties Angelo malda. 
Rožinio malda, Šv. Faustinos Jė
zaus gailestingumo rožinis.

Kaišiadorių vyskupijos kuni
gų ugdymo užsiėmimai buvo su
rengti Sielovados centre spalio 26 
d. Pirmoje dalyje Kaišiadorių vys
kupo generalvikaras kun. teol. dr. 
Algirdas Jurevičius išsamiai prista
tė naująjį Laidotuvių apeigyną, ap
žvelgė žodžio “siela” vartojimą ja
me, kalbėjo apie giesmių ir maldų 
tvarką ir pasirinkimą. Po paskaitos 
kunigai pasimokė giedoti apeigyne 
nurodytas psalmes. Antrojoje daly
je kurijos kancleris kun. Gediminas 
Tamošiūnas supažindino su Kaišia
dorių vyskupo potvarkiu dėl suau
gusiųjų Krikšto Kaišiadorių vysku
pijoje. Jame teigiama, kad asmenis, 
sulaukusius 14 m. amžiaus, gali 
krikštyti tik vyskupas ordinaras, o 
jam leidus, kkunigas ar diakonas. 
Potvarkyje pabrėžiama praktinės 
katechezės dalies svarba. Užsiėmi
mų pabaigoje aptartos parapijinės 
katechezės temos, atlikta apklausa 
apie rengimą Sutaikinimo ir Euchar 
ristijos bei Sutvirtinimo sakramen
tams vyskupijos parapijose. Kunigų 
sielovados ugdymo užsiėmimai 
baigėsi pietumis su vyskupu ku
rijoje.

Panevėžio vyskupijos jauni
mo giesmių šventė buvo surengta 
Salake spalio 17 d. Ją parėmė Za
rasų rajono savivaldybė, Panevėžio 
vyskupija ir užsienio fondai, daly
vavo 18 chorų iš visos Lietuvos. 
Mišias aukojo Panevėžio vysk. Jo
nas Kauneckas. Pamoksle jis kvietė 
išlaikyti jaunatvišką dvasią, primi
nė, kad daugiausia gyvenime pa
siekia ne ypatingais talentais apdo
vanoti, bet nenuleidę rankų žmonės. 
Programoje kiekvienas choras atli
ko po du kūrinius. Kiekvienam 
choristui įteikta knygutė Kelyje ir 
padėkos lakštas. Po to įvyko agapė 
ir vakaronė.

Seminaras vargonininkams, 
bažnytinių chorų vadovams bei 
muzikams buvo surengtas Kauno 
arkivyskupijos Jaunimo centre spa
lio 25 d.. Tai dalis arkivyskupijos 
sielovados bendradarbių tobulini
mosi programos. Seminarui vado
vavo sės. Celina Rasa Galinytė, 
OCB, dalyviams pristačiusi Valan
dų liturgijos (Liturgia horarum) is
toriją, teologiją bei šventimą. (Iki 
Vatikano II susirinkimo ji vadinta 
Officium Divinutn - dieviškoji tar
nystė). Po sės. Celinos paaiškinimų 
visi seminaro dalyviai sugiedojo 
r>:.,,-io„4n litrugįjos maldą. 
Sonunum nanaionie. arkikatedros

mišraus choro “Cantate” vadovė 
Vita Vaitkevičienė supažindino 
chorų vadovus su šių metų Šv. Ce
cilijos šventės programa.

Kauno arkivyskupijos kuni
gų susirinkimas įvyko Kauno kuri
joje spalio 27 d. Po bendros Va
landų liturgijos maldos Kauno arki
vyskupo augziliaras vysk. Jonas 
Ivanauskas kalbėjo apie praside
dančius Eucharistijos metus. Vys
kupui pavesta vadovauti Eucharis
tijos metų rengimo komitetui. Jis 
pristatė Dievo kulto ir sakramentų 
tvarkos kongregacijos dokumentą 
Pasiūlymai ir gairės Eucharistijos 
metams, pabrėždamas, jog svarbu 
patiems kunigams stiprinti savo eu
charistinį pamaldumą ir tikinčiuo
sius ugdyti, kad dalyvautų Eucha
ristijos šventime. Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tamkevi
čius aptarė arkivyskupijos eina
muosius reikalus, atsakė į kunigų 
klausimus. Susitikimas užbaigtas 
bendra malda bei pietumis. Po to 
vyko Kauno arkivyskupijos kredito 
unijos visuotinis narių susirinki
mas. Nuspręsta jungtis į Lietuvos 
centrinę kredito uniją, kuriai pri
klauso visos 53 Lietuvoje veikian
čios kredito unijos.

Kaišiadorių vyskupijos Kate
chetikos centras surengė seminarą 
mokyklų tikybos ir etikos mokyto
jams spalio 1-2 d.d. Jį vedė pranciš
konas br. Arūnas Peškaitis tema 
Naujasis religingumas ir visuome
nė. Seminare dalyvavo 34 mokyto
jai iŠ įvairių vyskupijos vietovių. 
Pabrėžta, kad tikybos ir etikos mo
kytojams svarbu atpažinti įvairius 
reiškinius, kuriuose jaunimas tikisi 
atrasti gyvenimo prasmę arba išeitį 
iš krizių - pvz. egzotiškose patirty
se, magijoje, burtuose, spiritizme, 
aiškiaregystėse. Jaunimui turi būti 
aktualiai bei metodiškai perteikti 
Katalikų Bendrijos mokymai jų at
žvilgiu. Dalyviai susipažino su 
įvairiomis iškreipto religingumo 
apraiškomis, surinko žinių, kurio
mis galės mokiniams ir kitiems pa
dėti pasirinkti tikrąjį tikėjimo ir pa
sitikėjimo Dievu kelią.

Vysk. K. Paltaroko vidurinės 
mokyklos šventė įvyko spalio 19 
d. Panevėžyje. Paminėtos vysk. 
Paltaroko gimimo 129 metinės ir 
mokyklos vardinės. Iškilmėse daly
vavo Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
delegacija. Šventė pradėta susikau
pimo valandėle, o Mišias aukojo 
katedros administratorius kun. To
mas Skrudupis. Mokyklos salėje 
moksleiviai ir svečiai poetinėmis 
kompozicijomios pristatė savo mo
kyklas. Vilniaus jėzuitų gimanzįjos 
direktorius kun. Virgilijus Saulius 
kalbėjo apie bendruomenę, apie 
jaunimui reikalingą draugų paramą, 
apie svarbą rasti gyvenimo kaip do
vanos džiaugsmą ir susirasti bend
ražygių. Vysk. K. Paltaroko viduri
nės mokyklos bendradarbiavimo 
sutartis su Vilniaus jėzuitų gimna
zija pasirašyta š.m. sausio 26 d. Pa
našias sutartis rengiamasi pasirašyti 
su Šiaulių bei Telšių katalikiškomis 
gimnazijomis.

Č. SENKEVIČIUS
Gatvėje Haroldas Bergenas 

buvo žinomas kaip ramus, ne
kalbus žmogelis, jau pusamžis, 
pliktelėjęs, dideliais akiniais, 
amžinai pastatyta žalio švarkelio 
apykakle. Gal kiek jaunesnė jo 
žmona Betty, sako, kažkada 
krikštyta Birute-Ona, vis stovė
davo ant šaligatvio ir tai su vie
nu, tai su kitu kaimynu rasdavo 
apie ką pakalbėti. Iš tų pokalbių 
visa apylinkė žinojo, kad Harol
das beveik kasmet keičia dar
bus, nepabūna vienoj vietoj, ži
nojo, kad sirgo depresija, buvo 
išvežtas pasigydyti ir vėl sugrą
žintas. Visiems buvo jo gaila, 
bet nebuvo žmogaus, kuris galė
tų jį bent kiek pakeisti, praskai
drinti jo dienas. Be to, čia visi 
stengėsi laikytis to nerašyto įsta
tymo: nesikišk kur tau nepri
klauso.

Tą šaltą rytą, dar pirmajam 
sniegui neiškritus, Haroldas iš
ėjo ieškoti darbo. Prieš Kalėdas 
visiems prireikia kokios nors 
pagalbos, o jis uždirbs šimtinę 
kitą, ir tai bus neblogas priedas 
prie žmonos algos, kuri užtikri
na pragyvenimą. Beeinant užėjo 
noras užsukti užeigon, išgerti 
kavos, suvalgyti kokį pyragaitį - 
bus šilčiau, smagiau. Bet ten 
atsitiko tai, ko visai nelaukė. 
Vos pradėjusį valgyti kažkas su
laikė — kąsnis įstrigo burnoje, ir 
tokioje keistoje būklėje jis dirs
telėjo pro langą už kurio į abi 
puses skubėjo žmonės. Jie buvo 
gražūs ir vilkėjo brangiais dra
bužiais. “Tu valgai alkaną Suda
no berniuką” - trenkė staiga gal
von baisūs žodžiai. Nuryti kąsnį 
po tokių žodžių būtų buvusi aiš
ki žmogžudystė, išspjauti - ne
žmoniška panieka. Jokios išei
ties nebebuvo. Tartum pagalbos 
ieškodamas žvilgčiojo šen bei 
ten. Nieko nesulaukęs sustingo. 
Aptirpęs maistas slinko gerklėn, 
o skruostais riedėjo ašaros. Lyg 
pabudęs purtė galvą kai prisiar
tinusi padavėja paklausė, ar dar 
ko nors norėtų. Šiurpas nulėkė 
per nugarą kai po minutės matė 
tą padavėją, surenkarfčią nuo 
stalų gausius likučius ir nešan
čią virtuvėn. Iš gerai pažįstamo 
garso suprato, kad tie likučiai iš
kratomi į atliekų dėžę, kurią ry
toj raumeningi vyrai nuveš kaž
kur už miesto. Nuveš ir paliks, 
užkas, sutryps, kad badu mirš
tantys vaikai neatrėpliotą nepa
sirinktą neišnešiotų... Ne, taip 
negali būti! Pašoko, užmokėjo 
už pusryčius ir - pro duris.

Va, čia pat didingi Jungtinių 
Tautų rūmai. Nueis ir išdėstys 
visą teisybę, nes kam gi tie rū
mai, jei ne žmonijai tarnauti. 
Nuėjo, nuskubėjo, kone visą 
dieną pralakstė koridoriais, kur 
galima ir kur ne, nuo vieno prie 
kito. Pastangos - nulis. Valsty-

“Vienas kilniausių tikslų - jauno, 
apleisto žmogaus globa ir ugdymas” 

VTN globėjas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilą

NOVELĖ
bių atstovai ne tam čia susirin
kę, vos spėja svarbius klausimus 
spręsti, posėdžių dokumentus 
pasirašinėti. O vienas raštinin
kas prie langelio taip tiesiai ir 
pasakė:

- Badaujančių pilnas pasau
lis... Tamsta nežinai ko nori...

Dūzgia Niujorkas kaip am
žinas žemės drebėjimas.

Haroldas įsitempęs, susijau
dinęs grįžo namo. Su Betty susi
dūrė tarpdury.

- Na, kaip? - pasiteiravo 
žmona. O tas tik šast palei ją ir 
klektelėjo prie telefono.

- Adomai, tą visą Ameriką 
slegia milžiniška auksinė letena, 
šiandien galutinai įsitikinau... ar 
girdi? - šūktelėjo, - civilizacija, 
tai tik povo plunksnos... Vaikai 
badu miršta, o ta sekretorė ty
čiojasi, parašyk, nueik į šalpos 
draugiją... Yra kam rūpintis 
žmogaus teisėmis, aiškino ir ma
no, kad aš kvailas... Girdi, Ado
mai?^ tyli! - vėl šūktelėjo.

Žmona neklydo - jis kalbėjo 
su nieku. O pilkos ašarotos akys 
išdavė, kad liga atsinaujino - 
Betty nė nespėjo aiktelti, kai 
vyras šoko ir nėrė pro duris. - 
Čia pat ant šaligatvio pūpsojo 
raudona laikraščių dėžė. Pro jos 
langelį į akis įkyriai lindo 
džiaugsmingas Kalėdų senio pa
radas, išspausdintas pačiame 
pirmajame dienraščio puslapyje. 
Spyrė į tą dėžę, kažką suniurnė
jo ir dingo už kampo, kai visose 
gatvėse įsiplieskė margaspalvės 
švenčių lemputės. Jam mojo virš 
stogų rogėse suvirtę Kalėdų se
niai, danguje dundėjo pakinkytų 
stirnaičių šuoliai, švietė didelės 
žvaigždės, pakabintos prie gele
žinių vartų. Haroldas šlepseno 
ne vienas - jį lydėjo ne žmonės, 
bet balsai. Tikri ir aiškūs: “Štai 
kur plaukiam paviršiuje, murkdy
dami badaujaučius... Nieko ne
pakeisi, nusiramink, žygiuok 
kartu... Bet kad ta automobilių 
smarvė, toji civilizuota tarša tie
siai pro nosį širdin... Nuodų ir 
aukso mišinys... Padaryk pasaulį 
geresnį... Pakeisk... Bet pradėk 
nuo savęs... Prirašyta, kalbėta 
pamoksluose... O Sudano ber
niukas ištirpo, dingo... Kitas gu
li patvory... Laukia žmogaus, o 
teatbėga šunytis ir laižo”...

Haroldas nė nepajuto, kai 
atsidūrė prie požeminio trau
kinio angos. O tenai ant grin
dinio atkišęs ranką kiurksojo 
skarmaluose pasinėręs, plaukais 
apaugęs apysenis žmogysta. 
Praeiviai čia tik zujo vieni aukš
tyn, kiti žemyn - visi kažkur 
skubėjo, ir tik retas kuris dirste
lėdavo į išmaldos prašantį be
namį. Bet Haroldas sustojo - 
tiesiog jautė, kad kažkas jį su
stabdė. Elgeta pakėlė akis. Jų 
žvilgsniai susidūrė, ir tą akimir
ką kaip bomba sprogo klausi
mas: duoti ar ne? Duoti! Duoti!

Našlaičių kaimo
VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI” vardu 

sveikiname visus geradarius ir rėmėjus su 
šv. Kalėdomis 
ir linkime sėkmingų 
2005-jų metų

Nuoširdžiai dėkinga -
Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

Šaukė šiurpus balsas, kurį tik jis 
vienas girdėjo. Staigiu judesiu 
nusivilko striukę, metė ją ant 
vargšo kojų, išvertė kišenes, iš
kratė kelias užsilikusias mone
tas, kurias grabaliojo nuo šalčio 
įraudę vargšelio pirštai... Jau ir 
keli praeiviai čia pat stovėjo, 
susidomėję keistu reginiu. O kai 
Haroldas, nusiplėšęs nuo savęs 
marškinius, įjuos atsisukęs pra
dėjo rėkti “biurokratai, veidmai
niai, neėskite badaujančių” - pa
juto ant peties ranką išgirdo 
ramius žodžius: - Tamstai reikia 
pagalbos... Eime... - ir polici
ninkas nusivedė jį į automobilį.

*
Vilnoniu apklotu apsidengu

si kojas, Betty tūnojo sofos 
kamputyje, prisimerkusi, susi
mąsčiusi. O triukšmas dar ausy
se, dygliai širdy ką tik grįžus iš 
ligoninės, kur užrakintas Ha
roldas spardė duris, šaukė ne
savu balsu, kukčiojo, keikė visą 
pasaulį, prašėsi namo...

“Vargšas, vargšelis mano”... 
šnibždėjo sau kaip poterius. O 
kadaise Haroldas buvo jaunas, 
gražus ir linksmas. Kas tokio 
nenorės? Tik vieną vakarą atei
na ir sako: “Šaukia į Vietnamą... 
ar palauksi”? Ir laukė, laukė... 
Brangusis grįžo - ir tas, ir nebe 
tas - Bet meilė ir duotas žodis 
sujungė, kunigas palaimino... 
Augo Rūtelė ir Alfredukas... 
Tėvas negalėjo pasinaudoti ka
riuomenės stipendija, kai gydy
tojas rimtai patarė: nerizikuok, 
dirbk geriau fizinį darbą... Tada 
Haroldas prisipažino džiunglėse 
užlipęs ant nukirstos kareivio 
galvos... Sapnavęs visą būrį pa
liegusių vaikų, kurie išsipūtę ir 
pakilę virš medžių sproginėjo 
kaip balionai... Taip jis pasakojo.

Prisiminimai draikėsi kaip 
tos už lango prietemoje pleve
nančios snaigės. Prieš akis kam
pe spingsėjo dar Haroldo pasta
tyta ir papuošta Kalėdų eglutė - 
Gražu ir šiurpu - ji viena, še- 
šerių metų atvežta iš toli toli, 
kur sušilę vaikai paupy lipdo 
sniego senį - “Atvažiuok, aplan
kyk”, - rašo tikra sesutė sveiki
na, - “vaikams parodyk Lietu
vą”... Vaikai geri, vaikai myli, 
bet jau nebe vaikai - eina savais 
keliais. Alfredas parašė, pasvei
kino ir pridūrė “skrendu į Alpes 
slidinėti”, Rūtelė sveikindama 
prisipažino laukianti kūdikio, ne
sveikuojanti. Mieli vaikai! Tegu 
geriau jie nežino, kaip šiandien 
mamai skauda. Tegu nors jiems 
būna šviesios Kalėdos.

Tylą sudrebino telefono 
skambutis. — Stalas paruoštas, 
laukiam, - ragelyje kalbėjo 
kaimynė.

Šventąjį vakarą Betty pra
leido su gerais žmonėmis, ku
riems tradicijos - tai lyg bilietas 
sugrįžti į tolimą laimingą pra
eitį. Susirinkę vėl svarstė, ar 
pasauliui tikrai reikalingi tokie 
žiaurūs karai?..

*
Žiemai įpusėjus, vaikai at

skrido į tėvo laidotuves... Sūnus 
Alfredas prie karsto atsisveikin
damas pasakė: “Jis buvo per ge
ras gyventi šiame pasaulyje”... 
Šiurpūs, mįslingi žodžiai dauge
lį kvietė pamąstyti apie tikrą 
taiką ir tikrą ramybę.

BRANGŪS TAUTIEČIAI!
Nuoširdžiai sveikinu jus vi

sus užsienio šalyse gyvenančius 
lietuvius šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga.

Nenumaldomas laikas apsu
ko dar vieną ratą. Į istoriją paly
dime 2004-uosius, mąstome, ko
kie jie buvo mums, mūsų šei
moms, artimiesiems, mūsų Tė
vynei Lietuvai.

Atsigręždami į besibaigian
čius metus, turime kuo didžiuo
tis ir džiaugtis. Lietuva tapo 
NATO, Europos sąjungos nare. 
Į šį tikslą mes susitelkę ėjome 
ne vienerius metus. Lietuvos 
siekius aktyviai palaikė mūsų 
tautiečiai užsienyje. Šią paramą 
mes Lietuvoje aukštai vertiname 
ir esame už ją labai dėkingi.

Stiprėja Lietuvos ryšiai su 
užsienio šalyse gyvenančiais lie
tuviais. Šiemet Lietuvos vyriau
sybė patvirtino departamento 
parengtą Užsienio lietuvių bend
ruomenių rėmimo 2004-2006 
metų programą, kuri atveria 
naujas perspektyvas stiprinti iš
eivijos ryšius su Lietuva, išlai
kyti lietuvybę, kalbą, kultūrą, 
tradicijas mūsų tautiečių gyve
namuose kraštuose.

Užsienio lietuvių reikalais 
nuolat domisi, gerai žino jų pa
dėtį ir problemas aukščiausi 
valstybės pareigūnai. Pasaulio 
lietuvių bendruomenės kraštų

<*
pirmininkų suvažiavime, vyku
siame š.m. rugpjūčio mėnesį 
Birštone, neišdildomą įspūdį pa
darė Respublikos prezidento 
J.E. Valdo Adamkaus dalyvavi
mas ir pasakytajame kalba.

Sveikindamas jus šv. Kalė
dų ir Naujųjų metų proga, linkiu 
jums, brangūs tautiečiai, kad šis 
nuostabus laikas į jūsų namus ir 
širdis atneštų palaimą, ramybę, 
džiaugsmą, kad jus lydėtų san
tarvė ir išsipildytų visi jūsų lū
kesčiai.

ANTANAS PETRAUSKAS, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 

vyriausybės generalinis 
direktorius

Kalėdos - kurių nebuvo
Šventų Kalėdų naktis - 

1944.XII.25. Einu sargybą bate
rijos aplinkoje, pačioje Baltijos 
jūros pakrantėje. Man patikėta 
apsaugoti per 90 įgulos karių, 
kurie sau ramiai miega. Nesu
prantu, kaip manimi pasitiki 
prievarta paimtu į kariuomenę. 
Vaikštau Baltijos jūros pakran
te. Stebiu, kad iš jūros nepultų 
koks laivelis. Retkarčiais iššau
nu apšviečiamą raketą į jūrą.

Pirmą kartą tokia ramybė po 
kasdieninių oro puolimų. Mums 
reikia apsaugoti oro erdvę su
pančią Liepojos uostus ir oro 
uostą. Visi puolimai būna iš 
jūros pusės, o mūsų bateriją su
naikinti - priešui svarbiausia.

Iki šiol mane Apvaizda iš
saugojo, tačiau dar jokios vilties 
sulaukti sveikam karo pabaigą.

Perdaviau sargybą ir atsisė
dau ant patrankos. Virš Baltijos 
jūros bangų besustojimo klykia

žuvėdros, jos dar labiau gadina 
mano nuotaiką. Visa Lietuva jau 
okupuota, nežinia kas atsitiko su 
mano namiškiais? Sėdžiu Kuršo 
apsupime ir vis apgaulingos vil
tys ištrūkti iš čia. Pradedu gal
voti apie praeitų kovų epizodus 
ir oro kautynes Pskove, Idriza, 
Stara Rusa, Nevelis ir Leningra
do prieeigose. Kalias nuo Daug
pilio iki Rygos palei Dauguvos 
upę. Tukumas, Bauskė ir dabar 
Liepoja, kurios padanges gina
me. Nenyksta iš akių paskutinių 
dienų Liepojos puolimai, kai už
virdavo kautynės su puolančiais 
lėktuvais, kurių būdavo šimtais. 
Visa padangė sprogimų ir dūmų, 
krintantys numušti lėktuvai ir 
aplink sprogstančios bombos. 
Kitados matydavau filme, o da
bar ir pats esu kautynių tikro
vėje. Karas jau eina prie galo, o 
prieš akis nežinomas likimas.

Stasys Prakapas

VANDA KINDERYTĖ-BUDRIENĖ

Skubėjau Betliejun
Skubėjau Betliejun, o Kūdiki 

šventas,
Ėjau klupdama per bekraščius 

miškus,
Paklysti neleido liepsnelė Advento- 
Į šviesą j i kvietė ir džiugino mus.

Verpetuos vargų ir dienų ūkanotų 
Tolyn vingiavau į šventąsias 

lankas.
Stiprėja dvasia, apšvietusi protą, 
Šviesos angelai tiesė baltas rankas.

Jų rankų laikiausi, kad kelią 
pametus

Nesukčiau taku laikinosios šlovės, 
Ir naktį, ir dieną Viltis mane vedė - 
Tamso j ir šviesoj vis ieškojau Tavęs.

Štai stoviu dabar prie Tavojo 
slenksčio,

Džiaugiuos iš širdies stebuklinga 
galia,

Bridau iš nakties, kad žemai 
nusilenkčiau

Ir būčiau aš Tavo — širdim ir valia.

Kai žydi baltos gėlės
Balti, papurę žiedai aplinkui, 
Metų vainiką laikas suvėrę, 
Prie Kūčių stalo tavęs man 

stinga,
Kai žydi baltos Kalėdų gėlės.

O gal tik sapnas, gal ne tikrovė?
Baltieji paukščiai dangų žegnoja, 
Sidabro eglės lyg gyvos stovi — 
Vargonai Kristaus gimimą groja.

IN

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

Mieli broliai ir seserys lietuviai visame pasaulyje!

Suėję prie Kūčių stalo dalinamės duona, pasibučiuo
jame, atleidžiame vieni kitiems prasižengimus. Pasižiū
rime į savo sąžinę ir pasižadame, kad gyvensime taip, 
kaip ji mums diktuoja - neskriausdami kitų, su tokia meile, 
kurios mus moko Tas, kurio gimimo dieną švenčiame.

Kristaus gimimo šventė tegul būna toji diena mūsų 
lietuviškame bendruomeniniame gyvenime, kuri bus ir 
mūsų santaikos ir bendro darbo tęsinys bei primins 
mums visiems Lietuvių chartos žodžius: “Pasaulyje 
pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio lietuvių 
bendruomenę”.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vardu lin
kiu jums sveikatos, geros nuotaikos ir ryžto ir toliau dirbti 
lietuviškumo išlaikymui ir Tėvynės Lietuvos labui.

Gabrielius Žemkalnis,
Pasaulio lietuvių bendruomenės 

valdybos pirmininkas

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Knygnešiai įveikė carą
STANISLOVAS SAJAUSKAS

Lietuviškos spaudos lotyniš
kais rašmenimis atgavimo 100- 
metis visoje Lietuvoje minimas 
gausiais kultūriniais renginiais. 
Lietuvos seimas šiuos 2004 
metus paskelbė Kalbos ir kny
gos metais. Rengiamos moksli
nės konferencijos, leidžiamos 
knygos, rengiamos knygų paro
dos. Jų tikslas - neleisti užmiršti 
Rusijos imperijos įvykdyto kul
tūrinio genocido, kai 40 metų 
(1864-1904 m.) lietuviams buvo 
draudžiama lietuviškai rašyti, 
prievarta verčiant vartoti rusiš
komis raidėmis (graždanka) lei
džiamas maldaknyges, spaus
dinti mokyklinius vadovėlius.

Sibiro tremtimi ir kalėji
mais buvo baudžiami nepaklus
nieji, spausdinę ir platinę lietu
višką žodį, iš Prūsijos gabenę 
lietuviškas knygas ir laikraščius 
knygnešiai. Žymiausias knygne
šystės istorijos tyrinėtojas aka
demikas prof. Vytautas Merkys 
nustatė, kad spaudos draudimo 
laikotarpiu Tilžėje, Bitėnuose, 
Klaipėdoje, Ragainėje ir kitose 
Mažosios Lietuvos vietovėse 
buvo išspausdinta 1480 lietuviš
kų leidinių.

Vienas pirmųjų nukentėjo 
lietuviškos spaudos sąjūdžio or
ganizatorius Žemaičių vyskupas 
Motiejus Valančius, perkelta jo 
vyskupiją iš Telšių į Kauną, kur 
caro žandarai sėkmingiau galėjo 
sekti jo veiksmus ir ryšius. Ta
čiau jo pradėtas darbas nė aki
mirkai nenutrūko, kol 1904 m. 
pačioje imperijoje aršiausi rusi- 
fikatoriai suprato, kad represinė
mis priemonėmis nepavyks nu
tautinti Lietuvos. Pagaliau kapi
tuliavo ir caras, atšaukdamas, 
kaip “paaiškėjo”, neteisėtą lietu
viško rašto draudimą.

Jubiliejiniais lietuviško raš
to atgavimo 100-mečio metais 
visoje Lietuvoje nuvilnijo kultū
rinių renginių banga. Bene pir
masis — Kauno apskrities biblio
tekoje surengta autografų paro
da “Nenugalėtieji” (autoriai S. ir 
J. Sajauskai), perkelta čia iš Vil
kaviškio vyskupijos muziejaus 
Marijampolėje. Joje iškeliami 
žymūs Lietuvos Katalikų Baž
nyčios asmenys, nukentėję nuo 
caro Rusijos ir bolševikų už ti
kėjimą. Nemažai dėmesio skirta 
taip pat knygnešių veiklai ir jos 
didvyriams.

Prie gražių paminklų knyg
nešiams priskirtini, tegul ir kuk
lios, tačiau su didele meile 2004 
m. Lietuvoje išleistos knygelės. 
Tai Gražinos Didelytės grafikos 
darbai Slaptakeliai. Slaptavie
tės. Slaptaknygės (leidykla

Paminklas knygnešiui Juozui Akelaičiui Kauno Petrašiūnų kapinėse. Jis 
buvo caro ištremtas į Manzurką (kaimas Irkutsko srityje). Stalinas 
1949.111.25 jį tremdamas antrąkart nugabeno į tą pačią Manzurką. 
Netrukus (1949.VII.29) ten ir numirė. 1990.VIII.18 jo kaulai parvežti ir 
iškilmingai perlaidoti Kauno . Petrašiūnų kapinėse. Prie jo paminklo 
aukštas kryžius, kairėje ąžuolinis koplytstulpis knygnešiams. Parvežtas ir 
maumedžio kryžius, buvęs ant J. Akelaičio kapo Sibire. Dabar jis yra 
Marijampolėje, kaip “Tauro” partizanų apygardos ir tremties muziejaus 
rodinys Nuotr. S. Sajausko
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Rusų valdžios Vilniuje 1866 m. rusiškomis raidėmis - “graždanka” - iš
leista maldaknygė “Aukso altorius”. “Graždanka” - tai lietuviškos spaudos 
draudimo laikotarpio (1864-1904 m.) lietuvių tautos paspartinto rusifikavi
mo priemonė. Žemaičių vyskupo M. Valančiaus atsakas į šį grubų kultūrinį 
genocidą buvo knygnešystė - maldaknygių spausdinimas Prūsijoje ir slap
tas gabenimas bei platinimas Lietuvoje

“Atmintis”), Marijampolės knyg
nešių giminaičių gyvi prisimini
mai, užrašyti Dalios Giniuvie- 
nės ir išleisti knygele Pašešupių 
knygnešiai (leidykla “Terra 
Publica”).

Bene įspūdingiausias rašto 
paminklas knygnešiams yra vi
siškai nauja iliustruota enciklo
pedinio pobūdžio Benjamino Ka- 
luškevičiaus ir Kazio Misiaus 
knyga Lietuvos knygnešiai ir 
daraktoriai, 1864-1904" (Vil
nius “Diemedis”, 2004, 670 psl.) 
Tai išsamiausias leidinys šiuo 
klausimu.

Vaidevučio Būdvyčio žo- 
džais, “tautos knygnešiai, kaip 
ąžuolai, tvirtai įleidę šaknis į 
gimtąją žemę, atsilaikė prieš at
šiaurius okupantus, privertė ca
rinę Rusijos valdžią grąžinti lie
tuvišką raštą”. Todėl simboliš
kas yra Lietuvos knygnešio 
draugijos 1989 m. pradėtas ir 
kasmet dr. J. Basanavičiaus tė
viškėje Ožkabaliuose “tebesta
tomas” gyvasis paminklas tautos 
knygnešiams - Ąžuolų giraitė. 
Iš pusantro šimto ąžuolų, daugu
ma yra vardiniai. Taip pasodinti 
ąžuolai Nežinomam Knygnešiui 
- žuvusiems knygnešiams, iš
tremtiems, palaidotiems Rusijos 
imperijos žemėje... Knygnešių 
giraitę globoja draugijos Vilka
viškio skyrius, vadovaujamas 
Vitalijos Dambrauskaitės.

Naujausias renginys, skirtas 
lietuviško rašto atgavimo 100- 
mečiu - tai šrifto ir kaligrafijos 
paroda Rašto ir šrifto menas 
Vilniuje, savo kelią pradėjusi 
Klaipėdoje. 2004 m. lapkričio 
16 parodos atidarymas vyko 
meno galerijoje, kur kartu su ka
ligrafijos meistrais savo darbus 
rodė ir skulptoriai, grafikai. 
Parodoje rodomi dailininkų 
Audrajaus Balvočiaus, Rasos 
Bočkutės, Zitos Inčirauskienės, 
Algio Kliševičiaus, Eglės Kriš- 
topaitytės, Lidijos Kulkienės, 
Odetos Staponkutės kūriniai. 
Paroda paįvairino grafiko Bro
niaus Leonavičiaus lakštai, jų 
tarpe originali Lietuvos heraldi
nio simbolio - Vyčio stilizacija.

Parodoje gražiai pristatytas 
naujas lietuviškas šriftas “Pale
monas”, sukurtas šrifto dailinin
ko prof. Alberto Gurskio, infor
matiko Mindaugo Strockio, kal
bininkų ir technologų bendromis 
pastangomis. Šriftas sukurtas 
Lietuvių komisijos užsakymu 
specialiems lingvistikos dar
bams leisti.

Parodos, išleistos knygos, 
literatūriniai vakarai - tai vis 
dvasiniai ženklai, vis primenan
tys, kad esame knygnešių tauta. 
Ir tuo didžiuojamės.
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Šimtmečiais lauktas Didysis Atėjimas mažame žmogaus pavidale...

Pasigendu šalkauskiškumo
PROF. KĘSTUTIS 

SKRUPSKELIS
Tokia antrašte šio autoriaus 

straipsnis buvo išspausdintas žurnale 
Į laisvę 2004 m. 147 nr. Jame auto
rius gvildena įtakingų asmenybių 
reikšmę tautos gyvenime. Prieškario 
Lietuvoje jis įvardija prof. Juozą Ere
tą, prof. Kazį Pakštą ir prof. Stasį 
Šalkauskį. RED.

Tačiau įtakingiausias turėjo 
būti Stasys Šalkauskis. Didžiu
lio intelekto žmogus, jis kaip 
akademinės filosofijos Lietuvo
je pradininkas, akademinei filo
sofijai davė mažiau, negu suge
bėjo. Nepaisant kai kurių donki
chotiškų užmojų, Šalkauskis su
gebėjo formuoti studentų galvo
seną, taip įsiskverbti į jų protus, 
kad šie pradėjo šalkauskiškai 
mąstyti, tikriausiai patys to net 
nesuvokdami. J. Ambrazevičiaus 
studentavimo metais būriai stu
dentų turėjo radikaliai persi
laužti, atsisakyti kaimiškos 
“gaspadoriškos” galvosenos ir 
sąmoningai kurti protavimu bei 
žiniomis grįstą pasaulio suprati
mą. Tai jiems daryti padėjo St. 
Šalkauskis. Tų dienų spaudoje 
daug kalbėta apie ugdymą: pa
vyzdžiui, A. Skrupskelienė, pa
sigedusi ryškių asmenybių mo
terų, be jokio svarstymo kaltina 
ugdymą. Ir toli gražu ne ji vie
na. Ugdymo motyvas nuskamba 
dažnai: jeigu kas negerai, tai 
ženklas, kad mums reikia geres
nio ugdymo. Spėju, kad tai šal- 
kauskiškas akcentas. Arba vėl - 
J. Ambrazevičius-Brazaitis daž
nai kalbėdavo apie tylų pozity
vų, kuriantį darbą. Manau, kad 
tai šalkauskiška.

Tada buvo ryškus polinkis 
svarstyti, spręsti principų švie
soje. Minėtosios feministės svars
tė, rašė, diskutavo apie jų parei
gas šeimoje ir kaip jos galės 
reikštis visuomenėje, neapleis- 
damos savo vaikų, kurių kultūri
nimas (tiek elgesio, tiek jų lietu
viškumo, tiek europietiškumo) 
buvo primoji lietuvių katalikių 
motinų užduotis. Pavyzdžiui, ly
ginant Naująją Vaidilutę su da
bartine Ateitimi kontrastas aki
vaizdus. Pirmojoje vyravo kul
tūrinimo, kultivavimo, ugdymo 
metaforos, o dabartinėje dau
giau kalbama apie sveikatą, te
rapiją, laisvai besireiškiantį 
jausminį gyvenimą. Naujosios 
Vaidilutės feministės protavo. 
Jos mėgino savo gyvenimą for
muoti, remdamosi tiksliau api
brėžtomis sąvokomis, princi
pais O dabartinėje Ateityje vy
rauja atsitiktinai atsiradusių nu
siteikimų išraiška. Manau, to 
meto ateitininkų spauda buvo 
šalkauskiška. Jo įtaka dabartinei 
Ateičiai yra minimali. Šalkaus- 
kiškas ateitininkiškumas išeivi
joje išnyko natūraliai, Lietuvoje 
augusiai kartai ilgainiui išmirus. 
Paskutinis ryškesnis atstovas gal 
buvo Juozas Girnius. Sovietinė
je Lietuvoje šalkauskiškumas - 
protaujantis bei laisvas save gy
venimo krypties pasirinkimas - 
buvo sunaikintas.

Viešieji intelektualai, asme
nybės veikia viešąjį kalbėjimą, 
įvesdami tam tikras sąvokas ir 
tam tikrą nusiteikimą: anais lai
kais - optimistinę pažiūrą į Lie
tuvos galimybes bei polinkį 
protauti, viską svarstyti principų 

šviesoje. Jie visuomenę mokė, 
kaip elgtis, kaip viešumoje ro
dyti gerą skonį. Tai buvo neat
skiriama jų veiklos dalis.

Ar dabartinėje Lietuvoje 
randame, ryškių asmenybių, vie
šų intelektualų, būtent žmonių, 
sugebančių sujungti svarbius 
mokslo darbus ir tautos - plates
nės visuomenės - pasitikėjimą? 
Manau, kad tikriausiai yra, nors 
mums juos pastebėti ir jų įtaką 
suprasti gali būti sunku. Tai ge
riau parodys mūsų vaikaičiai, 
kai mūsų jau nebebus.

Klausimas turi tris aspektus. 
Ar viešų intelektualų yra? Ar jų 
įtakai skleisti yra pakankamai 
priemonių? Šalkauskis, Eretas, 
Pakštas savo įtaką skleidė per 
spaudą ir ateitininkus. Ir trečias 
aspektas: ar yra pakankamai im
lių žmonių, atvirų intelektuali
nių aristokratų įtakai?

Viešojo intelektualo vietos 
siekiančiųjų tikrai yra. Gal la
biausiai čia sekasi kai kuriems 
istorikams, apie kuriuos rašo di
džioji spauda, kurie kartais ro
domi per televiziją. Bet nesu 
tikras, ar jie suranda imlių klau
sytojų. Pavyzdžiui, vieno istori
ko pastaba apie visą mūsų istori
ją persekiojantį atsilikimą mūsų 
išeivijoje susilaukė gana kritiškos 
reakcijos. Išeivijoje dar vyrauja 
apgultos tvirtovės mentalitetas, 
polinkis viską vertinti kaip puo
limą, nuo kurio reikia gintis. Šiaip 
ar taip, neatrodo, kad mūsų isto
rikų įtaka būtų nuolatinė, ilga
laikė, viena kryptimi visuomenę 
formuojanti. Tai daugiau epizo
diški proveržiai. Gal nuolatinei 
įtakai nėra priemonių, gal pačios 
asmenybės kol kas per silpnos...

Viešaisiais intelektualais no
rėtų būti liberalai, Santaros- 
Šviesos žmonės. Tačiau, manau, 
jie per daug linkę prisiminti dar 
nuo caro laikų užsilikusias ideo
logines sąskaitas. Gal Lietuvos 
liberalai ilgainiui subręs, gal 
jiems pavyks atsikratyti išeivijos 
liberalų kovingumo? Tačiau in
telektualiųjų liberalų judėjimas 
Lietuvoje žengia dar tik pirmuo
sius žingsnius. Tarp mūsų yra 
intelektualų, rašytojų, filosofų, 
kurie randa visuomenėje plates
nį atgarsį. Tačiau keletas iš jų 
yra gana destruktyvūs. Jie vi
suomenės neteikia ramiam, po
zityviam darbui, bet pataikauja 
tiems, kurie dar serga senų die
nų nostalgija ir bijo vakarietiš
kos ateities.

Asmenybių, viešųjų intelek
tualų įtaka turėtų būti visuome
nę ugdanti. Pagrindinė jų paskir
tis, manau, yra priversti visuo
menę protauti, o ne į viską “gas- 
padoriškai” reaguoti. Svarbiau
sias jų darbas - skatinti gyveni
mo raiškų analizę, kuriant ir 
skleidžiant analitiniam protavi
mui pritaikytas sąvokas. Gal mū
sų visuomenė dar nepriaugo ligi 
analitinio protavimo, o gal skurs
tame, nes šiais kultūrinės demo
kratijos laikais kiekvienas save 
laikome didžiausiu autoritetu.

Keli pavyzdžiai. Prieš kele
rius metus daug kas juokėmės iš 
pasigyrimo apie senus, gerus 
laikus, kada ant plyno lauko bu
vo galima statyti plunges. Juo
kėmės teisingai, nes tai buvo pa
sakyta ne laiku ir ne vietoje. Ta
čiau niekur neradau modernio
mis ekonominėinis žiniomis

Nobelio laureatas - Lietuvos augintinis 
Susitikimai su didžiuoju Lietuvos poetu - humanistu Česlovu Milašiumi 

(Czeslaw Milosz - 1911 Lietuva-2004 Lenkija)
GENIUS PROCUTA

Vasaros gale, 2004 m. Kro
kuvoje mirė Česlovas Milašius 
(Czeslaw Milosz), garsiausias ir 
žymiausias XX šimtmečio žmo
gus, kokį Lietuva yra išauginusi. 
Savo lietuviškos kilmės (Jis save 
laikė lenkiškai kalbančiu lietu
viu), savo meilės, prisirišimo 
bei pagarbos Lietuvai, savo 
gimtajai žemei, jos istorijai ir 
žmonėms Milašius neslėpė. 
Kaip sako savo darbe apie Mi
lašiaus mylimą Vilnių, grafikė 
Eglė Kuckaitė - “šios meilės 
nepaslėpsi”. Visa tai matosi iš 
šimtai tūkstančių, į kone trisde
šimt Vakarų ir Rytų kalbų iš
verstų Milašiaus poezijos, pro
zos, politologijos, atsiminimų 
knygų puslapių. Vien tik vienoje 
iš jų, pavadintoje Milašiaus 
abėcėlė (Milosz’s ABC’s, 2001) 
tai savos rūšies Milašiaus encik
lopedija: Lietuva, lietuviai, lie
tuviška, lietuvių asmenybės, Lie
tuvos vietovardžiai ir hidronimai 
yra paminėti - aprašyti 166 kar
tus, 313 puslapių knygoje.

Tą savo palankumą Lietuvai 
Milašius išreiškė pasauliui aukš- 

grįsto plungių statytojų vertini
mo. Manau, tai pasakęs asmuo 
dar galvojo kaimiškai, gaspado- 
riškai: turiu paršą - gerai; vilkas 
paršą sudraskė - blogai. Įdomu, 
kad A. Sniečkaus veikla, jį tei
sinant ir giriant, kartais ir dabar 
apibūdinama kaip “gaspadoriš- 
ka”. Tačiau toks gaspadoriškas 
plungių statymas buvo vienas iš 
Sovietiją žlugdančių veiksnių. Ir 
nepastebėjau ženklų, jog Lietu
voje šiandien apie tai būtų mąs
toma. Norėčiau, kad atsirastų keli 
autoritetingi ekonomistai, kurie 
visuomenėje ugdytų modernios - 
nebe kaimiškos - ekonomikos 
procesų supratimą. Norėčiau, kad 
atsirastų ekonomikos istorikų, 
kurie viešai analizuotų Sovietų 
Sąjungos žlugimo priežastis ir 
ekonominius Sovietuos bankroto 
padarinius. Manau, apie tai dar 
per mažai mąstome.

Kitas pavyzdys. Tarp mūsų 
plačiai pasklidusi nuostata, kad 
esame morališkai žlugusi tauta, 
kad esame savižudžiai, žmogžu
džiai, vagys, aferistai, girtuok
liai. Prieš kurį laiką išeivijos 
spauda kaip mūsų degradacijos 
pavyzdį nurodė pasakojimą apie 
jaunuolius, kurie tyčia spyrė ant 
šaligatvio padėtą elgetos kepurę 
ir išbarstė suelgetautus centus. 
Štai kokie mes esame! Retai 
matau mūsų spaudoje pastangų 
suprasti Lietuvos kriminogeninę 
būklę. Ar ji tikrai, tokia baisi? . 
Kokios yra priežastys, kokie 
vyksta socialiniai procesai? To
kį labiau analitinį padėties verti
nimą retai kur randu. Tarp kitko, 
skaitant prieškario spaudą susi
daro įspūdis, kad nusikalstamu
mui sovietmetis didelės įtakos 
neturėjo. Ir tada buvo nemažai 
žmogžudysčių, savižudybių. Ir 
anais laikais po kelių dienų gir
tavimo mėgdavo kirviais vienas 
kito galvas kapoti arba vakaruš
kose muštis išlaužtų tvorų lento
mis. Kaimynai prieš karą mėg
davo keršydami vienas kito tro
besius padegti. Norėtųsi ir šia 
tema rasti gerų sociologų 
straipsnių. Jeigu tokių būtų, juos 
pirmiausia turėtų skaityti mūsų 
žurnalistai, nes pas mus, kaip ir 
kitur, nusikaltimais lengviau pa
traukti skaitytojų dėmesį.

Trečias, paskutinis pavyz
dys. Dar nespėjo mūsų universi
tetai atsikratyti sovietinių varžy
mų, kai juos užklupo vis didė
janti biurokratizmo banga. Nu
stebau, kad sudaryti prestižinių 
leidinių sąrašai, rodos, Europos 
Sąjungos parengti, kad kiekvie
nam akademiniam laipsniui nu
rodomos skaičiais išreikštos 
normos: kiek monografijų, kiek 
straipsnių prestižiniuose žurna
luose, kiek mokymo priemonių 
atitinkamo rango dėstytojas turi 
parengti per metus. Prieškario 
fabrikuose toks darbas buvo va
dinamas “akordiniu”. Tuo pačiu 
metu universitetai mažiau ugdo, 
daugiau rengia švariųjų profesijų 
darbuotojus. Ir vėl norėtųsi, kad 
atsirastų kažkas, kuris Seimo 
nariams girdint viešai kalbėtų 
apie platesnę universitetų paskirtį, 
apie akademinę laisvę, apie hu
manitarinio išsilavinimo pranašu
mus. Tokie pokalbiai turėtų plė
toti seną aforizmą, mano gerokai 
pakeistą: ugdykite save, kad ne
liktumėte gaspadoriai. Tačiau be 
viešų intelektualų visuomenės 
ugdymas sunkiai sekasi. 

čiausioje ir garbingiausioje kū
rybinėje ir intelektualinėje tribū
noje, priimdamas Nobelio litera
tūros premiją 1980 m.

“Gera gimti mažame krašte, 
kur gamta yra žmogiškos skalės, 
kur šimtmečiais šalia viena kitos 
sugyveno įvairios kalbos ir tikė
jimai. Tai sakydamas turiu min
tyje Lietuvą, mitų ir poezijos ša
lį. (...) jos vaizdai ir galbūt Lie
tuvos dvasia manęs niekuomet 
neapleido (the spirits of Lith
uania never abandoned me)”.

Milašiaus gimtinėje Šatei- 
niuose, prie Nevėžio krantų, 
prezidentas Valdas Adamkus 
pomirtiniame jo pagerbime labai 
teisingai pastebėjo ir pabrėžė: 
“Apie savo tėvynę Lietuvą 
Czeslawas Miloszas kalbėjo nie
kam nepataikaudamas, kaip 
dvasios milžinas iškilęs virš jam 
visados svetimo nacionalizmo. 
Tai jokių totalitarinių sistemų, 
jokių ideologijų nepavergto pro
to privilegija. Proto, kuris mums 
primena amžinąsias vertybes”.

Česlovas Milašius sovietų 
okupuotos Lietuvos laisvės ir 
žmogaus teisių klausimus pra
dėjo kelti ir ginti labai anksti, 
dar stalinistiniais laikais - 1953 
metais, kai Londone ir Paryžiuje 
tuo pačiu metu pasirodė jo gar
sioji knyga (vėliau išėjusi sep
tyniomis kalbomis ir daugeliu 
laidų) politologinis-sociologinis 
veikalas Pavergtasis protas (The 
Captive Mind). Paskutinė tos 
knygos dalis The Lesson of the 
Baltics buvo skirta atvaizduoti, 
kas atsitiko Lietuvai ir kaimyni
nėms Latvijai ir Estijai po so- 
vietųjungu.

Su šia knyga prasidėjo ma
no netiesioginė pažintis su Mi
lašiumi. Buvau tada 19 metų, 
gyvenau Naujojoje Zelandijoje. 
Londone išleista kietu viršeliu 
The Captive Mind knyga kai
navo 17 šilingų - anais laikais, 
tai buvo dideli pinigai - maž
daug penktadalis mano jauno 
braižytojo savaitinės algos. Ta
da aš nežinojau, net ir nesva
jojau, kad kada nors gyvenime 
tos knygos autorių asmeniškai 
pažinsiu, bendrausiu suvažiavi
muose, seminaruose, girdėsiu jį 
skaitant poeziją ir kad jo pata
rimai nukreips mane į sovietinės 
sistemos politologines studijas ir 
paskatins aktyviai įsijungto į 
“veidu į Lietuvą” judėjimą - 
veiklą (ypač randant kelius va
karietiškoms knygoms į Vilnių).

Nors Naujoji Zelandija bu
vo labai gražus ir geras kraštas, 
bet senoji Europa jau buvo pa
ženklinusi mane ir gimtasis 
kraštas, ypač vaikystės gražiausi 
Vilniaus vaizdų ir garsų prisimi
nimai traukė mane atgal... arčiau 
gimtųjų namų, gimtojo žemyno. 
Ir taip po keturiolikos metų Ze
landijoje, 1963 pavasarį, mūsų 
jauna šeima (buvau tik vedęs 
jauną Vilniuje 1943 m. gimusią 
Dalią Pečiulaitytę iš namų Do
meikaitę) jau atsirado “Pasaulio 
lietuvių sostinėje” — Čikagoje, 
Šiaurės Amerikos kontinente, 
arčiau Europos, arčiau namų. 
Čikagoje pasinėriau į lietuvišką
jį gyvenimą.

Į metinį Santaros-Šviesos 
suvažiavimą 1964 m. vasaros 
gale Tabor farmoje Sodus, Miči
gane, važiavau žinodamas, kad 
jame dalyvaus Česlovas Mila
šius, Lietuvoje gimęs ir augęs, 
Vilniaus universitetą baigęs gar
sėjantis poetas aktyviai dalyva
vęs rezistencijoje prieš vokiečių 
okupaciją Varšuvoje ir nuo Pa
vergtojo proto knygos paskelbi
mo intelektualiai išėjęs kovoti - 
liudyti prieš sovietų stalinistinį 
Rytų Europos pavergimą. Tai 
buvo mano antrasis Santaros- 
Šviesos suvažiavimas, tačiau šį 
kartą važiavau su tam tikra “mi
sija”... Čikagoje jaunimo centre 
neformali ir nedeleguota grupė 
jaunesnių lietuvių (ateitininkų, 
skautų akademikų ir santariečių) 
porą kartu buvo susirinkę svars
tyti, kaip būtų galima patraukti 
ar sukelti pasaulio dėmesį į Lie-

LIETUVIŲ LIUTERONU IŠGANYTOJO 
. PARAPIJOS MOTERŲ DRAUGIJA

sv. TydlėdiĮ proga
sveikina visus “Tėviškės žiburių 

darbuotojus ir linki
AUKŠČIAUSIOJO PALAIMOS

ČESLOVAS MILAŠ1US- 
MILOSZ (1911-2004)

tuvos okupacinę būklę. Mes bu
vome pradėję kalbėti apie gali
mybę jėga užimti kokią nors so
vietinę instituciją (konsulatą ar 
prekybos misiją) Vakaruose. Aš 
nebuvau tos grupės įgaliotas, 
tačiau galvojau, kad būtų verta 
tuo klausimu-sužinoti prof. Mi
lašiaus nuomonės ar patarimo, 
kaip vyresnio ir rezistencijoje 
dalyvavusio, protingo asmens.

Tokio klausimo nebuvo ga
lima klausti viešai ar prie dau
giau akių. Tai nutaikiau kaip 
prof. Milašius grįžo vienas į sa
vo kabiną po pietų. Pasibala- 
dojau į pravertas namelio duris, 
mačiau, kad jis pakilo nuo lo
vos... Aš jį atsiprašiau, o jis man 
sako nieko, nieko - prašau į vi
dų galime kalbėtis, bet jūs man 
turėsite atleisti, kad aš gulėsiu, 
kol mes kalbėsimės, esu įpratęs 
kaip geras europietis po pietų 
prigulti. Taip prasidėjo mūsų 
maždaug valandą trukęs pokal
bis “prie keturių akių”.

Papasakojau jam ką mūsų 
grupė Čikagoje kalbėjo, kad 
mes negalime gauti iš Amerikos 
ir Europos spaudos ir televizijos 
jokio dėmesio pavergtai Lietu
vai taikiomis demonstracijomis, 
protestais ir peticijom. Tad ėmė
me galvoti, kad gal reikėtų imtis 
radikalesnių žygių... įsiveržimo 
į Sovietinį konsulatu ar panagiai. 
Jis mane ramiai išklausė ir pas
kui tarė (maždaug šiais žodžiaįs):

Na, gerai, sakykim jums pa
siseks įsiveržti į sovietinį konsu
latą ar kitą įstaigą, užimti ir iš
laikyti keliom dienom, gal sa
vaitei ir per tą laiką patraukti 
spaudos ir televizijos dėmesį... 
bet kas po to? Po kelių savaičių, 
o daugiausia po kelių mėnesių 
tas incidentas būtų spaudos ir 
visuomenės visai pamirštas, o 
sovietų okupacija Lietuvoje tęs
tųsi nė per plauką nepasikeitusi. 
Ne, reikia galvoti ir ieškoti kitų 
būdų, kitų kelių padėti saviš
kiams.

Atmenu, kad Milašius tame 
pasikelbėjime savo rezistenciją 
per vokiečių okupacija Varšuvo
je paaiškino labiau kaip intelek
tualinį, informacinį, kūrybinį 
darbą, kuris palaikė ir kėlė pa
sipriešinimo dvasią. Ne, aš 
ginklu ir konkrečiais veiksmais 
nekovojau - aš rašiau eiles ir 
redagavau pogrindinę spaudą, 
duodamas suprasti, kad jaunie
siems lietuviams vietoj atviros 
konfrontacijos reikėtų ieškoti 
būdų pasiekti Lietuvos žmones 
ir ypač kūrybinę visuomenę pa
laikyti jų dvasią plėsti jų žinias, 
kontaktus su pasauliu ir patiems 
daug geriau, giliau ir detaliau 
pažinti kas dedasi okupuotoje 
Tėvynėje, kad būtų galima ati
tinkamai - protingai reaguoti.

Pokalbiui einant į galą pa
prašiau Milašių, kad pasirašytų 
Naujojoje Zelandijoje įsigytą jo 
knygą The Captive Mind. Kąjūs 
norite, kad įrašyčiau? Jūsų para
šo užtektų, atsakiau jam. Jis 
įrašė — Susitikimo Sodus proga 
(Meeting in Sodos Czeslaw Mi
losz Sept. 11,1964) ir pasirašė. 
Ją ir dabar turiu. Jinai šalia 
vysk. Motiejaus Valančiaus Var-

(Nukelta į 4-tą psl.)
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Naujųjų laikų knygnešė
ANTANINA GARMUTĖ

Nors knygnešių gadynė se
niai pasibaigė, tačiau knyga ir 
mūsų laikais tebėra didžiulė ver
tybė. Dažnai nepigi ir paprasto 
žmogaus kišenei “neįkandama”. 
Juolab kai tenka rinktis tarp 
maisto ar vaistų, kurių kainos 
nuolatos kyla. (Beje, kyla ir 
knygų kainos). Tuomet ir įverti
name juos - naujųjų laikų knyg
nešius, vilties ir šviesesnės die
nos žadintojus.

Šiai žmonių kategorijai pri
klauso ir mano kaimynė Birutė 
Ščiupokienė. Iš profesijos bib
liotekininkė, bene keturis de
šimtmečius praleidusi mokslinių 
bibliotekų tyloje dviejuose Kau
no universitetuose moteris, ir iš
ėjusi pensijon, neapleidžia pa
mėgto darbo. “Knyga man - 
kaip gyva būtybė. Ji turi gyventi 
su žmonėmis, tarp jų - sako Bi
rutė, — juolab dabar, laisvės są
lygomis”.

Knygnešė Birutė mielai platina ir 
užsienio lietuvių laikraščius

Nuotr. A. Garmutės

Moteris kasdien bendrauja 
su knygomis ir jų skaitytojais. Ji 
superka, surenka perskaitytas, 
nebe naujas knygas, pakrauna 
jas į du vos pakeliamus lagami
nus ir vyksta į patriotinius rengi
nius įvairiose Lietuvos vietose. 
Čia parduoda jas pigiai - po vie
ną, du litus, o neretai ir nemoka
mai išdalina. Jos platinamos 
knygos yra praėję griežtą įgudu
sios bibliotekininkės atranką: 
“visos aukso vertės!” - pastebi 
ne vienas skaitytojas. Patrioti
nės. Istorinės. Religinės.

Birutė būna ir didžiųjų atlai
dų viešnia. Ant jos stalelių, gre
ta knygų puikuojasi ir religinės 
regalijos, - vienos vietinės (mal
daknygės), kitos - pažįstamų 
parvežtos iš Romos (rožiniai, 
paveikslai, etc.). Tai, kas reika
linga žmogaus dvasiai.

Tenka pastebėti, jog knyg
nešės Birutės sveikata nėra labai 
gera - ji pavargsta kelionėse 
nuo knygų nešulių tampymo, 
gelia sąnarius, skauda nugarą, 
kankina aukštas kraujospūdis. 
Tačiau ir pripažintą invalidumą 
moteris panaudoja kilniam tiks
lui - už gaunamą pašalpą prenu
meruoja laikraščius! (Ši praban
ga dar ne kiekvienam prieina
ma...). Birutė išnešioja juos ke
lių gatvių kaimynams. “Žmonės 
turi šviestis ir žinoti, kur kas 
vyksta”, - sako mūsų geroji 
knygnešė. Ji pati puikiai tai ži
no, ne veltui ir politikoje daly
vauja - yra konservatorių parti
jos būrelio seniūnė Žaliakalnyje.

Česlovas Milašius-Milosz Kalifornijoje, kur profesoriavo
Nuotr. Paul Glines, San Francisco Examiner

Nobelio laureatas - Lietuvos...

Sv. ^Kalėdų ir 
(I\aujų 2005 metų
proga sveikiname visus šokėjus, 
mokytojus, rėmėjus ir kitus 
meninius lietuvių vienetus bei 
visus lietuvius plačiame pasaulyje.

tejungia mus visus, skleisdama 
taiką ir ramybę mūsų širdyse.

Hamiltono lietuvių tautinių šokių ansamblis “GYVATARAS

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
niuose 1859 m. surinktų ir išleis
tų Kantičkų (giesmių) yra bran
giausia knyga mano bibliotekoje.

Paskui dar tris kartus buvau 
susitikęs ir trumpai kalbėjausi 
su didžiuoju poetu, kai mes per
sikėlėm gyventi Kanadon. Mila
šius kelis kartus lankėsi Kana
dos universitetuose, porą metų 
po Nobelio premijos, Otavos 
universitete 1982 metais ir de
šimtmečiu vėliau, kai jis buvo 
neseniai grįžęs iš apsilankymo 
Lenkijoje ir Lietuvoje.

Tuomet jis dvi dienas pra
leido Toronto universitete. Vie
ną vakarą Trejybės kolegijos 
(Trinity College) didelėje koply
čioje, į kurią tą kartą buvo prisi
grūdę apie tris šimtus klausyto
jų, jis skaitė savo poeziją (buvo 
gražus būrelis ir Toronto lietu
vių - daugiausia jaunesnių), o 
sekančią dieną vadovavo trijų 
valandų seminarui Senato salėje 
apie socio-politinę ir kultūrinę 
padėtį Lenkijoje ir neseniai ne
priklausomybę atgavusioje Lie
tuvoje.

Po seminaro turėjau laukti 
kone pusvalandį, kol žmonių ra
tas apie garbingą svečią ir pas
kaitininką su padėkomis ir ko
mentarais sumažėjo. Žmonėms 
pradėjus retėti as priėjau arčiau 
ir, atrodo, Milašius mane paste
bėjo, kad stoviu ir laukiu. Atsi
radus tarpui jis pasisuko į mane 
ir leido suprasti, kad dabar ma
no eilė.

Pirmą kartą kai kalbėjausi 
su juo 1964 metais Santaros- 
Šviesos suvažiavime, nežinojau, 
kad jis supranta ir mokosi lie
tuviškai, tai kalbėjomės angliš
kai, nes mano lenkų kalba yra 
per silpna sudėtingesniam po
kalbiui. Vėliau sužinojęs, kad jis 
supranta lietuviškai, tai po Mila
šiaus poezijos vakaro Otavos 
universitete prisistačiau ir padė
kojau jam lietuviškai. Toronte 
po seminaro drąsiai kreipiausi į

jį lietuviškai. Bet kadangi dar 
stovėjo keli žmonės norėję jam 
tarti žodį ilgai nekalbėjau, tik 
pasakiau kad esu vietinis lie
tuvis, kad seku jo kūrybą - raš
tus daugelį metų, padėkojęs iš
tiesiau jam ranką ir tariau - “su
die, ponas profesoriau”. Milašius 
.paėmė mano ranką suspaudė ir 
neišleisdamas iš savosios, žiūrė
damas man tėviškai į akis, aiš
kiai ištardamas kiekvieną skie
menį tris kartus, lyg pamoky
damas ir kartų palaimindamas 
ramiu, tiesiog glostančiu balsu 
pakartojo: “Su Dievu, Su Dievu, 
Su Dievu”.

Dabar, kai jojau nėra gyvo, 
žiūrint atgal, man atrodo, kad 
visą Milašiaus kūrybą galima 
laikyti Dievo palaimos metafo
ra. Jis mums buvo tiesiog Dievo 
dovana. Poezija Milašiui nebu
vo kaip Henrikui Radauskui 
vien estetinis žaismas. Poetas 
giliausia prasme jam buvo iš
mintingas ir akylas metraštinin
kas, savo aplinkos ir meto liu
dytojas, mokytojas, gal net atlai
dus tėviškas teisėjas. Mums, lie
tuviams, ir lenkams jis buvo 
taikdarys, ramintojas, mūsų ben
dros istorijos tarpsnio geriausio 
varianto įsikūnijimas, savo as
menybe ir amžiams išliekančia 
kūryba parodęs kad galima būti 
dviejų kultūrų, dviejų palikimų 
žmogumi. Tai mums, kaip kana
diečiams, turėtų būti pilnai su
prantama. Virš savo lietuvišku
mo ir dauge savo lenkiškumo, 
Česlovas Milašius ir/ar Czeslaw 
Milosz (aišku, vienas ir tas pat 
asmuo) buvo ir liks didysis eu
ropietis, Nobelio laureatas, kilęs 
iš mūsų krašto, Nevėžio pakran
tėje ir pražydęs pasauliui Vil
niuje ir jo senajame universitete. 
Tai patvirtina ir jo paties pareiš
kimas: “I would be glad to de
fine myself (...) - as a Polish
speaking Lithuanian”. Conver
sations with Czeslaw Milosz, 
1987 psl. 53.

Išdygo žilvitis 
tėvelio sodely...

Yra verslų, kuriems karš
čiausias darbymetis - žiema. 
Tinkamiausias laikas produkci
jai kaupti. O ją realizuoti - ma
loniausia vasarą. Tai patvirtinti 
turbūt galėtų Prienų gyventojas 
Alfonas Pajaujis, pynėjas iš vy
telių. Darbščios rankos ir suma
numas, meno poreikis ir pajauti
mas būdingi ne vienam lietu
viui. O keičiantis santvarkai pri
sitaikymas prie gyvenimo aplin
kybių reikalauja dar ir nemažos 
ištvermės, pasiryžimo, kantry
bės. Šių savybių prireikė ir Al
fonsui, pagal profesiją inžinie
riui mechanikui bei jo žmonai 
Birutei, buhalterei.

Keturiasdešimt šešerių metų 
vyras pynimu verčiasi jau 15 
metų. Jis - Lietuvos Tautodaili
ninkų sąjungos narys. Pina įvai
rius dirbinius: nuo mažiausių 
suvenyrų iki baldų. Baldus ga
minti Alfonsas ypač mėgsta ir 
gali pasidžiaugti jų paklausa. Jis 
pina net 20-ties modelių baldus. 
Daug jo dirbinių yra iškeliavę į 
užsienio šalis: Suomiją, Aust
riją, Vokietiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Belgiją, Ukrainą, Di
džiąją Britaniją ir 1.1.

Alfonsas Pajaujis - daugelio 
parodų, mugių Lietuvoje dalyvis 
ir prizininkas.

Žaliava tautodailininko dir
biniams - lietuviškas žilvitis, 
kurio užsiaugina pats netoli Pu
nios.

Darbščių pynėjų šeimoje 
užaugo du sūnūs: devyliokmetis 
Evaldas ir dvidešimtmetis Ro
bertas. Abu vaikinai studijuoja 
universitete ekonomiką - pirma
me ir antrame kurse.

Alfonsas Pajaujis - politinio 
kalinio sūnus - dažnas patrioti
nių renginių dalyvis.

A. Garmutė

LAISVOJE TEVYIUEJE
NEŽINO APIE ES 
KONSTITUCIJĄ

Devyni iš dešimties Lietuvos 
gyventojų jaučia neturį palankamai 
informacijos apie Europos sąjungos 
(ES) konstituciją. “Baltijos tyrimai” 
rodo, kad tik 7% gyventojų nuo 15 
iki 74 metų mano, kad yra pakan
kamai gerai su konstitucija susi
pažinę, nors 71% žino, jog ES vals
tybių vadovai prieš mėnesį pasirašė 
tokią sutartį. Didžioji dalis apklaus
tųjų (62%) norėtų daugiau sužinoti. 
Visuomenės nuomonės tyrimo duo
menimis, 36% apklaustų gyventojų 
tvirtina, jog reikėjo surengti refe
rendumą dėl ES konstitucijos, už
uot ją ratifikavus seime. Su seimo 
ratifikavimu sutiko 27% apklaustųjų.

GAISRAS TAURO KALNE
Ant Vilniaus Tauro kalno 

esantys Profsąjungų rūmai gruo
džio 2 d. vakarą buvo padegti. Spe
cialistai aptiko kelis ugnies židi
nius. Priešgaisrinės gelbėjimo tar
nybos viršininko pavaduotojo teigi
mu, pirmieji ugniagesių automo
biliai, gavę pranešimą įvykio vie
toje buvo po 4 minučių. Pastatas 
jau degė atvira liepsna. Jo nuo
mone, taip greitai plinta tik dirb
tinai sukeltas gaisras. Visai išdegė 
apie 1500 kvadratinių metrų pa
talpų, įlinko ir išdegė trečdalis 
rūmų stogo, įgriuvo perdangos. 
Manoma, kad rūmus sudegino 
“verslo interesai”.
PALANKESNĖS PILIETYBĖS 

SĄLYGOS
Lietuvos seimas gruodžio 9 d. 

pritarė prezidento Valdo Adamkaus 
siūlymui įteisinti liberalesnę Lietu
vos pilietybės įgijimo per santuoką 
tvarką, negu anksčiau buvo priėmęs 
seimas. Nutarta piliečių sutuokti
niams, norintiems įgyti pilietybę, 
taikomą sėslumo cenzą pailginti 
nuo 5 iki 7, o ne iki 10 metų. V. 
Adamkus neigiamai įvertino ir pa
pildomą reikalavimą šeimoje turėti 
nepilnamečių vaikų, kurie yra Lie
tuvos piliečiai. Jis esą sudarytų 
nevienodas sąlygas įgyti pilietybę ir 
neatitiktų Konstitucijoje įtvirtino 
asmenų lygybės principo. Preziden
to siūlymai buvo kritikuojami nuo

gąstaujant, kad liberalesnė piliety
bės įgijimo tvarka gali sukelti grės
mę lietuvių tautos išlikimui ir 
tapatybės išsaugojimui bei sukelti 
įvairių demografinių problemų, ku
rios esą gresia Europos sąjungoje.

INSTITUTUI VADOVAUS 
LIETUVIS

Gruodžio 9 d. Tartu mieste vy
kusioje iškilmėje Baltijos gynybos 
instituto BALTDEFCOL vadovavi
mas perduotas 40-mečiui Lietuvos 
kariuomenės brigados generolui 
Algiui Vaičeliūnui. Jis iki šiol ėjo 
šios institucijos komendanto pa
vaduotojo pareigas. Iki tarnybos 
Estijoje A. Vaičeliūnas beveik tre
jus metus vadovavo Lietuvos karo 
akademijai. Bendra trijų Baltijos 
valstybių tarptautinė karinio mo
kymo įstaiga BALTDEFCOL ati
daryta 1999 m. Joje studijuoja Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Vokietijos, Norvegijos, Danijos, 
Suomijos, Švedijos, Bosnijos ir 
Hercegovinos, Makedonijos, Serbi
jos ir Juodkalnijos, Gruzijos, Uk
rainos ir Rumunijos karininkai ir 
civiliai tarnautojai. Dėsto instruk
toriai iš Didžiosios Britanijos, JAV, 
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vals
tybių. Iki šiol įvairios trukmės mo
kymo kursus BALTDEFCOL yra 
baigę apie 50 Lietuvos karininkų.

NELIKS ROMŲ TABORO
Vilniaus meras Artūras Zuokas 

savivaldybės ir romų atstovai gruo
džio 9 d. susitiko aptarti miesto 
pakraštyje įsikūrusio romų taboro 
likimą. Penkiasdešimčiai šeimų pa
reiškus norą išsikelti iš taboro, su
sitarta, kad čigonams įstatymų nu
statyta tvarka bus suteikta galimybė 
gauti socialinius būstus, o išsikėlu- 
siųjų namai bus nugriaunami. A. 
Zuoko teigimu iškeldinimas už
truks ilgai, nes yra daug laukiančių 
socialinių būstų Vilniuje, ir dalis 
romų nenori išsikelti. Ateinančiais 
metais savivaldybė toliau tabore tęs 
narkotikus vartojančių asmenų re
abilitacijos programą, padės ro
mams sutvarkyti asmeninius doku
mentus, pirks šeimoms kietojo kuro 
būstams šildyti. Savivaldybė tikisi, 
kad romai įsidarbins, siūlo viešųjų

Pajaujų šeima prekiauja pačių pagamintais pintais dirbiniais
Nuotr. A. Garmutės

darbų su 300-400 litų mėnesiniu 
atlyginimu.

MAŽUMŲ ĮSTATYMUI - 15 
METŲ

Tautinių mažumų įstatymui 
lapkričio 24 d. suėjo 15 metų su
kaktis. Tą dieną surengtas minė
jimas Vilniaus senajame arsenale. 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento teigimu, Lietuva buvo pir
moji Vidurio ir Rytų valstybė, 1989 
m. priėmusi Tautinių mažumų įsta
tymą, kuris garantuoja tautinių ma
žumų teises ir laisves. Tada visiems, 
pareiškusiems norą Lietuvos gyven
tojams, nepriklausomai nuo jų tau
tybės, gyvenimo šalyje trukmės, 
valstybinės kalbos mokėjimo, buvo 
suteikta teisė įgyti Lietuvos pilie
tybę. Tapti piliečiais apsisprendė 
absoliuti dauguma krašto gyvento
jų, iš jų daugiau kaip 90% visų

TORONTO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

u,

su ŠV. KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS METAIS 
visus šokėjus, mokytojus, 
meninius lietuvių vienetus, 

organizacijas, rėmėjus, 
plačiąją lietuvių visuomenę 

ir linki visiems ištvermės, 
jaunatviško džiaugsmo 
bei laimingos ateities.

Džiaugsmingą naujieną paskelbė Jangus

SVEIKINAME 
visus draugus ir pažįstamus 

šv. Kalėdų proga 
ir linkime geriausios 
sveikatos ir sėkmės

Naujaisiais metais -
Balys ir Salomėja Sakalai, 

Algis, Ramūnė, Tomas ir Livija Jonaičiai tšj

LIESIS
J Iii]

DANYS

A^eiUnarrK 
gimines, bičiulius ir 
pažįstamus Kanadoje, 
Lietuvoje ir kitur su

šv. O^alėdomis
i r Naujais metais

JUOZAS ir DANUTĖ 
DANIAI Ottawa, Ont.

Lietuvoje gyvenančių kitataučių. 
2001 m. Visuotinio gyventojų su
rašymo duomenimis, Lietuvoje gy
veno beveik 3.5 mln. gyventojų, iš 
jų beveik 60% - lietuvių tautybės. 
Lietuvoje skaičiuojama 115 skirtin
gų tautybių gyventojų. Jų skaičius 
yra labai nevienodas — svyruoja 
nuo kelių šimtų tūkstančių, kaip 
rusų ir lenkų, iki kelių šimtų ar tik 
dešimčių, kaip graikų, bulgarų, 
vengrų ir kitų. Daugiausia nelie
tuvių tautybės žmonių gyvena Rytų 
ir Pietryčių Lietuvos rajonuose, 
Vilniuje, Klaipėdoje, Visagine ir 
kituose didžiuosiuose miestuose.

APTINGĘ MOKSLEIVIAI
Lietuvos moksleivių gyvense

nos tyrimai rodo, kad paaugliai per 
mažai mankštinasi ir sportuoja. Nu
statyta, kad 2002 metais nepakan
kamai fiziškai aktyvūs buvo 29% 
mergaičių 11-15 m. amžiaus ir 17% 
to paties amžiaus berniukų. Per 
mažai sportuojančiais laikomi vai
kai, kurie mankštinasi tik kartą per 
savaitę ar dar rečiau. Specialistų 
nuomone, mažą vaikų fizinį akty
vumą lemia technikos pažanga - te
levizija, kompiuteriniai žaidimai. 
Tačiau sportuojančių suaugusiųjų 
pastaraisiais metais pradėjo dau
gėti. 2002 m. gyventojų apklausos 
duomenimis, bent 4 kartus per sa
vaitę ir ne trumpiau kaip 30 minu
čių mankštinosi 26.5% vyrų ir 
21.8% moterų. 1994 m. tokį patį 
fizinį aktyvumą nurodė 15.9% vyrų 
ir 13.5% moterų. RSJ

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 

Skambinti

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

visiem
siunčiame nuoširdžius 
broliam kunigam, seselėm, 
tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje. 
Betliejaus žvaigždė tenušviečia visų 
mūsų ateities kelius ir testiprina mūsų 
tikėjimą bei viltį!

43 i 
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Vieta, kur susidegino Romas Kalanta Kaune - “Ugnies laukas”. Pagal skulptoriaus Roberto Antino (sūnaus) 
sumanymą, “ugnies lauką” simbolizuoja masyvūs špižiniai luitai, padengti raudonomis rūdimis ir išdėstyti vejoje 
taip, tarsi tai būtų ugnies liežuviai. Paminklas plokščias, kad nekonkuruotų su netoliese esančiu monumentaliu 
Vytauto Didžiojo paminklu, atstatytu Sąjūdžio pakilimo laikais pagal sovietų susprogdintą V. Grybo paminklą, 
buvusį Panemunės kareivinių teritorijoje. Parašas TŽ 2004 m. 47 nr. po nuotrauka 5 psl. pateko per klaidą. Ten - 
paminklas seniausios Lietuvos monetos, pastatytas kolekcininko D. Kauburio
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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 
EMBASSY OFTHE REPUBLIC OF LITHUANIA IN CANADA

Brangūs tautiečiai,

Šventų Kalėdų rytą ir Naujuosius metus pasitikime su 
viltimi, tikėdami mūsų kasdieninio darbo prasme.

Geros kloties Jums, Jūsų šeimoms ir Jūsų 
artimiesiems Naujaisiais 2005-aisiais metais. Tebūnie 
tai gerų naujienų ir lūkesčių išsipildymo metai.

Nuoširdžiai sveikinu visus Šv. Kalėdų ir ateinančiųjų 
Naujųjų metų proga.

£

Sigutė Jakštonytė, ą
Lietuvos respublikos Nepaprastoji ir įgaliotoji 

__ ambasadorė Kanadoje

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

&

t Amžinoji *

& sviesa
i tegu mums skelbia ramybę, meilę ir taiką, skrodžia per 

baisiausią tamsą, rodo žmonijai kelius iš širdies 
širdin, įžiebia palaimintos ateities viltį.

Kūdikėlio Jėzaus gimtadienio džiaugsmu 
dalindamiesi, sveikiname tautiečius Lietuvoje bei 
išeivijoje ir linkime, kad visiems užtektų sveikatos,

A laimės ir gerovės 2005-taisiais. A

ę Ir jei audrai ištikus, Wa $~ ‘ isfe Verstų stulpą vieną,
V Iš tų, kurie prilaiko
K, Mūsų namo sieną, - j
«?*■ Namas negrius -
%, Iš baimės jūs neišlakstykit, 
fr Tik vietoj to stulpo, 
fj Tą pačią dieną, 
į. Tuoj kitą statykit!
LT (V. Kudirka)

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

»

Kanados lietuvių bendruomenės krašto
R. Žilinskienė, R. Žemaitytė, R Meiklejohn, prel. E. Putrimas, A. Vaičiūnas, 

kun. K Staškevičius, R. Kuliavas, E. Punkrienė, A. Morkūnas, 
S. Simonavičius, M. Stanevičius, U Stanevičienė,

Jaunimo konkurso rašinys “Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija”, 
laimėjęs pirmą vietą. Rašinio autorė - Judita Jakubavičiūtė, IX klasės mokinė 

Nedzingės pagrindinėje mokykloje
vyzdžiu pasekė kiti talkininkai.

Iš mašinos iššokęs jaunas 
kareivis artinosi prie dainuo
jančių.

—Jis mano, - pasakė Jovanas.
Kareiviui nenuėjus ir pusės 

kėliojo pasitikti sunkiais žings
niais išėjo šeimininkas. Abu 
susitiko po kriauše.

- Labas. Gal galima, šeimi
ninke, pasirinkti kriaušių? - 
lietuviškai paklausė kareivis.

- Prašau, jų daug, rinkis, 
kiek lenda.

Kareivis rinko dideles, ką 
tik Žilvičio nuo medžio numes
tas kriaušes, dėjo jas į kišenes, 
pritrūkus vietos, kišo į užantį.

Matė, negalėjo nematyti ka
bančio automato. Matė ir tarp 
basakojų kaimiečių prie vaišių 
stalo gulinčius nors ir vienmarš
kinius, bet su uniforminėmis kel
nėmis ir auliniais batais vyrus.

- Spasibo, - jau rusiškai pa
dėkojęs nuskubėjo prie mašinos 
kareivėlis.

Stipriai automatus spaudė 
partizanų rankos. Jeigu prireiks 
kautis, brangiai sumokės atėjū
nai, kris ne vienas, dar nespėjęs 
ginklo pakelti.

- Nešaudyk, nešaudyk, - ra
mino draugus Rugys. Aplinkui 
daug talkininkų, kriaušėje be
veik beginklis Žilvitis.

Likimas ir vėl buvo palan
kus partizanams. Kareivis įlipo į 
sunkvežimį, šis, baidydamas 
vištas ir keldamas dulkes, nuva
žiavo Perlojos link. Jam prava
žiavus kaimo kapinaites, pasi
girdo juokas. Juokėsi kriaušėje 
sėdėjęs partizanas. Juokėsi gar
siai, iš visos krūtinės, juokėsi, 
nors tik prieš kelias minutes 
žiūrėjo mirčiai į akis. Pradėjo 
juoktis ir kiti. Juokėsi, nežino
dami kodėl, juokėsi, nes liko 
gyvi, juokėsi, nes kam kitam 
nebuvo jėgų.

Kodėl tylėjo kareivis, kodėl 
apie partizanus nepasakė savo 
draugams? Gal bijojo, žinojo, 
kad pirmi partizanų šūviai bus 
skirti jam. Gal prievarta paimtas 
tarnauti priešui nenorėjo išduoti 
savo brolių? O gal ir jam artimi 
žmonės buvo pasirinkę kelią, 
kuriuo niekindami mirtį ėjo par
tizanai. Kodėl gražiai kalbėjęs 
lietuviškai, jiadėkokamas pasakė 
“spasibo”. Šimtas klausimų ir nė 
vieno atsakymo.

Apsirengę, padėkoję šeimi
ninkams už įdėtas kelionei vai
šes, partizanai išėjo į Užaugo 
mišką. Ėjo vorele neatsigręž- 
dami, ėjo į nežinią. Dar ilgai 
juos akimis lydėjo talkininkai, 
lydėjo tylėdami, tylėdami ir iš
siskirstė, kiekvienas nešdamasis 
ne vieną didelį kodėl?..

Lietuvos garbės generalinis konsulas Toronte

Negalvok, tėti, kad ką nors 
užmiršau. Tie ginčai daug man 
davė, privertė į viską kitaip pa
žiūrėti. Vis stebėjausi, kad ap
link tiek painiavos, per televiziją 
tik verst prezidentą, visokie bo- 
risovai maišosi... O tu raginai 
skaityt naują Valstiečio straipsnį 
Karas po karo. Tada, sakei, 
duosi storąjį sąsiuvinį. Ir - ra
dau jį. Nučiupinėtais viršeliais, 
pageltę lapai. Taigi čia “brač” 
mūsų linksmojo senelio pasako
jimai. Ir, kaip matyti, visai ne 
linksmi. Pokaris... Kai ne visi 
sugebėjo atskirti pelus nuo grū
dų, kaip tu sakei. Kada žmonės 
negalėjo palaidoti žuvusių bro
lių, sūnų, gulinčių išniekintų 
Merkinės aikštėje... O kai Pil
vingių Marė Mazaliauskienė vis 
dėlto išvogė sūnelio kūną, pir
miausia nuvilko rūbelius, juos 
skalbė palinkusi virš kruvinos 
geldos... Kramtė lūpas, kad ne
šauktų. Rado kūno gabaliuką, 
prarijo jį... Tai kiek ji tą naktį 
prisiraudojo, uždangsčius lan
gus! Apglėbus tokį dar jauną, 
neatpažįstamai suniokotą savo 
vaikelį. Braukė ašaras kaimynai, 
tyliai raudojo sesės. O motina 
nenustodama prislopintu balsu 
rypavo:

Tai nėr mano sūnelio!
Tai nėr vienturtėlio!
Tai nepareisi viešu kelaliu!
Tai nepratarsi man meilių 

žodelių!
Skaitysiu storąjį sąsiuvinį.
Plačiai po kaimo laukus 

skamba rugių pjovėjų daina. 
Stojo šiltos, saulėtos dienos, rei
kia skubėti, visur talkos. Nu
pjauna pas vieną ūkininką, talka 
pas kitą.

Gyja karo padarytos žaiz
dos, žmonės kabinasi už gyveni
mo, gyvenimo naujo, sunkaus, 
pilno nežinomybės, pertraukia
mo automatų papliūpų, kulkos
vaidžių kalenimo, pilno baimės 
ir nepasitikėjimo. Jau kelinti 
metai Lietuvoje siautėja atėjū
nai, jiems kaip pasiutę šunys 
tarnauja tie, kuriems nėra nieko 
švento. Nei vežamų į Sibirą 
žmonių ašaros, nei šaudomų, 
kankinamų brolių ir sesių aima
nos nesuminkština akmeniu pa
virtusių širdžių. Okupantai juos 
vadina “liaudies gynėjais”, o do
ri žmonės — tautos išdavikais, 
išgamomis, stribais.

Dienai įpusėjus, iš Plynės 
(pelkėtas, medžiais apaugęs 
miškelis) išėjo trise. Jau iš toli 
matėsi, jog tai ginkluoti vyrai, 
bet kas tokie, nebuvo galima 
įžiūrėti. Žmonės sunerimo. “Gal 
rusai “oblavą” daro?” - pasigir
do balsai. Neduos velniai už
baigti darbo, o ir po tokių “obla- 
vų”dingdavo ne tik vertingesni 
daiktai, bet ir lašiniai, mėsa. 
Kuo reikės pavaišinti talkinin
kus po tokių “svečių” apsilanky
mo, sukdamas ant piršto ūsą, 
mąstė šeimininkas. Vyrai artino
si, ėjo kaip ir anksčiau trise ne
sislėpdami. “Čia bus savi, parti
zanai”, - svarstė tarp savęs vy
rai. Enkavadistai nors ir dienos 
metu po tiek mažai nevaikšto, 
bijo gauti į kailį. Jie negali pa
miršti Kalniškių mūšio. Merki
nės puolimų, apšaudymų prie 
“Velnio tilto”, o kur dar Varčios 
kautynės. Daug tada krito prie
šų, pakirstų taiklios partizanų 
ugnies. Seni Meškučių kaimo 
žmonės ir dabar pasakoja, jog 
ligi pat Alytaus kelias buvo atė
jūnų krauju aplaistytas.

Vyrai artinosi. Jau galima at
skirti uniformų ženklus, ginklus.

- Padėk, Dieve, - sveikinasi 
atvykėliai, išsklaidydami žmo
nių abejones.

Šeimininkas nusišypso: jau 
senokai jis nematė giminaičio 
partizano Rugio. Sklido kalbos, 
kad paimtas į kariuomenę, žuvo 
kažkur Rytprūsiuose, o jis, ru- 
pūžiokas, gyvas. Gražiai sudė
tas, linksmas, tik ne pagal metus 
pradėję žilti plaukai išduoda ne
lengvą partizano gyvenimą.

- Ką, dėde, nepažinai, o gal 
bijai nabašnikų? - nusijuokia 
Rugys.

įtampa galutinai atslūgsta. 
Pasiilgę darbo, jauni stiprūs vy
rai nusiima uniforminius švar
kus, raitojasi rankoves. Visi jie 
kaimo vaikai, išmainę dalgį į 
automatą. Sušvytuoja ašmenys, 
gražiai gula nukirstas javas. Ir 
tik gyvenimo užgrūdintas šeimi
ninkas pastebi, su kokiu užsi
spyrimu ir ryžtu per lauką mo
juodami dalgiais eina šie vyrai. 
Neduok, Dieve, priešui pasipai
nioti jų kelyje. Vyrai, vyrai, kas 
jūsų laukia, ar kada nors galėsite 
padėti automatus ir štai taip, 
laisvi, išeiti į laukus?.. Raukšlių 
išvagotu veidu nusirita ašara.

Verkia vyras, paslapčiomis 
kramtydamas lūpas, suprasda
mas visą pokario tragizmą, su
prasdamas, bet negalėdamas 
nieko pakeisti. O kiek ašarų jau 
pralieta, kiek jaunų, pačiame jė
gų žydėjime išėjusių ir negrįžu
sių. Kiek motinų, žmonų, lau
kiančių tylaus beldimo į duris, 
nenorinčių, negalinčių patikėti, 
jog tas, kurį mylėjo, kuris žadė
jo grįžti, krito nelygioje kovoje. 
Drasko skausmas krūtinę. Vyrai, 
vyrai...

Darbas baigtas, surišti pas
kutiniai pėdai, sustatyti į gubas. 
Jau ir pabaigtuvių vainikas nu
pintas, visi kviečiami prie vaišių 
stalo. Ne, nesinori eiti į ankštą 
kambarį. Moterys vaišes išneša į 
sodą, sudeda ant gražiai išaustų 
šeimininkės staltiesių. Vėl juo
kas, jaunimo krečiamos išdai
gos. Vėl po kaimą sklinda daina. 
Atrodo, niekas negali trukdyti 
džiaugtis, trukdyti gyventi, my
lėti, ir tik šalimais paguldyti au
tomatai neleidžia prarasti budru
mo, įspėja apie gresiantį pavojų. 
Bet vis dėlto iš jaunų krūtinių 
nuaidi: “Augo girioj ąžuolėlis...”

Kodėl pamirštate atsargu
mą? Kokia saldi ta laisvė. Juk 
čia tiek jaunų veidų. Visi savi, 
pažįstami. Argi mes ne žmonės? 
Kaip pamiršti tą išskirtinumą? 
Noriu, noriu, noriu pjauti rugius, 
noriu matyti mėlynakes mergai
tes, noriu mylėti, noriu laisvai 
džiaugtis gyvenimu...

- Merginos, tuoj jums nu
skinsiu kriaušių, - pasisiūlo Žil
vitis.

Kriaušė augo netoli vieške
lio. Vaisiai buvo dideli, tiesa, 
sunokdavo kiek vėlokai, gra
žiausi ir sultingiausi kabojo pa
čioje viršūnėje. Pakabinęs auto
matą ant šakos. Žilvitis greitai 
įsiropštė į medį. Dainos žodžius 
nustelbė mašinos variklio riau
mojimas. Visi sužiuro į kelio 
pusę. Mašina sustojo, jos kėbule 
sėdėjo kareivių būrys. Daina nu
tilo, visi tarsi apmirė.

- Ramiai, dainuokit toliau, - 
vos girdimai sukomandavo 
Rugys.

- Kai pradėsime šaudyti, 
bėkite slėptis už klojimo.

Pasigirdo užtaisomų auto
matų spynų traškesys. Kadangi 
baimės sukaustyti žmonės tylė
jo, vadas pats uždainavo. Jo pa-

šv.^Kalėdų ir 
(\aujųjų metų proga

į Gražina ir aš nuoširdžiai 
SVEIKINAME

mielus Toronto ir Kanados lietuvius, 
linkėdami daug džiaugsmo per šventes, 

sėkmės ir taikos naujais 2005-aisiais metais.

te Liudas Vytenis Matukas

KLB Toronto

2005 metų —
KLB Toronto apylinkės valdyba

Vytautas ir Irena Pečiuliai 
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

visiems giminėms ir pažįstamiems 
Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų 
trikampyje ir Lietuvoje -

apylinkės valdyba 
nuoširdžiai sveikina 
Lietuvių bendruomenės 
narius ir nares, 
linkėdama giedrių

O^alėdų
švenčių ir viltingų

8v. Kalėdų ir 
Daujų metų

proga
sveikinam visus 

tautiečius ir geros 
valios žmones —

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
sėkmės Naujaisiais metais

FONDO vardu sveikiname visus

geradarius ir rėmėjus su 
šv, KALĖDOMIS ir linkime 

sėkmingų 2005 metų. 
Jūs atjautėte kentėjusius kalėjimuose ir tremtyje. 

Jūsų pagalba lengvina jų skurdą ir dabar.

TREMTINIŲ GRĮŽIMO

Nuoširdžiai dėkinga -
Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

C
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Tarptautinis mėgėjų
teatrų festivalis

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS
2004 m. lapkričio 20-21 d.d. 

Jurbarko Kultūros centre įvyko 
antrasis tarptautinis mėgėjų teat
rų festivalis Senjorai, kuris ren
giamas kas antri metai. Be teat
rų iš kaimyninių rajonų, šven
tėje dalyvavo teatralai iš Rusijos 
ir šios meno šakos entuziastai iš 
Prancūzijos.

Festivalis prasidėjo lapkri
čio 20 d. priešpietėje seminaru 
Mėgėjų teatro ištakos. Praneši
mą apie prancūzų teatro kilmę 
padarė režisierius Alain Guenin. 
Apie Jurbarko teatrines tradicijas 
ir jų tęstinumą papasakojo režisie
rė Danutė Samienė-Budrytė.

Pirmąjį spektaklį parodė 
Jurbarko K. Glinskio teatras, su
vaidindamas B. Mačionio Bišpi- 
įį, kurį režisavo D. Samienė. 
Siam veikalui buvo panaudota 
viena iš Jurbarko miesto legen
dų. Spektaklis įtaigus, jame vai
dino darnus aktorių ansamblis.

Visi su nekantrumu laukė 
prancūzų pasirodymo. Oranžo 
miesto mėgėjų teatras “Teatre du 
Reve Eveille” suvaidino Jean- 
Paul Daumas komediją Dramblių 
kapinės, kurią režisavo Alain 
Guenin. Daugelis žiūrovų iš pra
džių nerimavo, kaip pavyks su
prasti vaidinimą jiems nežinoma 
kalba. Tačiau ši problema buvo 
nesunkiai išspręsta - kiekvienas 
žiūrovas gavo lapelį su detaliai 
papasakotu pjesės turiniu. O
MPZ) V.M* VJ O V’-jJ V V’TJVJZ* V? V’Z> V

Hamilton
HAMILTONO LIETUVIŲ 

PENSININKŲ KLUBO “ĄŽUO
LAS” narių susirinkimas vyksta 
kiekvieno mėnesio 1-ąjį ketvirta
dienį parapijos salėje. Gruodžio 2 
d. vykęs susirinkimas buvo staig
mena klubo nariams. Salė atrodė 
šventiškai, gražiai padengti stalai, 
ant jų išdėliotos vaišės. Gardžiai 
kvepėjo kava. Susirinkime dalyva
vo parapijos klebonas kun. A. Šar
ka, OFM, ir diakonas Arūnas Bra
zauskas, OFM.

Pirmininkė A. Matulicz papra
šė kleboną sukalbėti maldą. Po toji 
padėkojo už darbą buvusiai sekre
torei, kuri pasitraukė iš pareigų ir P. 
Pranckevičiui, kuris sutiko dirbti 
valdyboje. Palinkėjo visiems malo
nių ir linksmų Šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų metų. Nuotaikingą pro
gramą atliko A. Matulicz ir H. 
Kairienė. Gražiai skambėjo dalyvių 
giedamos kalėdinės giesmės ir lie
tuviškos dainos. Ponios Matulicz ir 
Juozaitienė yra gimusios gruodžio 
mėn. Joms įteikta gėlių ir sugiedota

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral Į 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

Sudbury Ontario 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

'♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

prancūzų aktoriai vaidino labai 
išraiškingai, - žiūrint turinį, ne
sunku buvo viską nuspėti. Oran
žo miestas turi labai senas teat
rines tradicijas. Jame stovi iš an
tikos laikų išlikęs teatras. Prieš 
kurį laiką spektaklis Dramblių 
kapinės buvo tris savaites Avin
jone vaidinamas kasdien.

Jurbarko Kultūros centro vai
kų ir jaunimo teatras “Vaivo
rykštė” parodė B. Šneiderienės 
režisuotą A. Dobrovolskio pjesę 
100 procentų vilties. O dienos 
pabaigoje iš Klaipėdos rajono at
vykęs Agluonėnų klojimo teatras 
suvaidino šmaikščią E. J. Prelato 
komediją Kaip išlošti milijoną, 
kurią režisavo E. Kupčiūnas.

Lapkričio 21 d. festivalio ren
giniai vėl prasidėjo seminaru. 
Klaipėdos universiteto docentas 
P. Bielskis savo pranešime apta
rė mito ir teatro problemą. Po 
Girdžių mėgėjų teatro suvaidin
tos K. Sajos komedijos Palan
gos liūtas scenoje pasirodė sve
čiai iš Kaliningrado srities - 
Niemano Kultūros centro mėgė
jų teatro “Ragmeta” aktoriai. Jie 
žaismingai ir temperamentingai 
suvaidino operečių ištraukas. 
Meniškai brandų spektaklį paro
dė Šakių Zanavykų teatras. Re
žisierė G. Guzovijienė paruošė 
Z. B. Moljero komediją Taria
mas ligonis. Festivalį užbaigė 
jurbarkiečiai, suvaidinę P. Pet
liuko komediją Brangusai pabu
čiavimas.

Ilgiausų metų. Po to vyko vaišės, 
kurias parūpino valdvba ir narės.

Popietė praėjo smagiai, suar
tino visus. Esame dėkingi klubo 
valdybai už gražų prieškalėdinį 
susibūrimą, ponioms už skanius py
ragus, visiems dalyvavusiems ir 
prisidėjusiems prie klubo veiklos.

GRAŽIAI PRAĖJO KLKM 
HAMILTONO SKYRIAUS ME
TINĖ ŠVENTĖ, kuri skirta Švč. 
Mergelės Marijos pagerbimui. Rin
komės į Jaunimo centrą ir iš ten or
ganizuotai, su skyriaus vėliava ėjo
me į šventovę, kuri skendo gėlėse ir 
žvakių spindesy.

Mišias už mirusias skyriaus 
nares aukojo klebonas kun. A. Šar
ka, OFM, kurte pasakė tai progai 
pritaikytą pamokslą. Skaitinius 
skaitė ir aukas nešė tautiniais dra
bužiais pasipuošusios skyriaus na
rės. Giesmes, skirtas Šv. Marijos 
garbei, gražiai giedojo parapijos 
choras. Po Mišių Jaunimo centre 
vyko agapė. Dalyvavo gana daug 
skyriaus narių ir klebonas, kuris 
pasveikino skyrių šventės proga, 
palinkėjo gražaus sutarimo ir naujų 
idėjų. Kalbėjo dabartinė ir buvusi 
skyriaus pirmininkės. Popietė pra
ėjo labai jaukioje nuotaikoje. D.G.

A.a. JUOZO BLEKAIČIO 
atminimui Paikų dienos centrams 
aukojo: $30 - K. Zanon, G. J. Ka- 
žemėkai; $25 - B. B. Venslovai; 
$20 - J. Z. Rickai, L. Kriaučiūnie
nė, L. P. Cipariai, G. Montvilienė, 
V. M. Kazlauskai, L. M. Poškai; 
$10 - E. Dervaitis; $5 - V. Šče- 
vinskienė. Nuoširdžiai užjaučiame 
mirusiojo gimines bei draugus ir 
kartu liūdime - VDC komitetas

FOUR SEASONS 
l'UZZr 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.
Nemokamas 1-888-657-4844 

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

Vasagos Gerojo Ganytojo misijos Moterų būrelio visų narių susirinkimas įvyko gruodžio 1 d. Narės ruošiasi 
rašyti sveikinimus ir sudėti dovanėles mūsų ligoniams Nuotr. K. Poškaus

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

sėkmingų, darbingų 2005 metų.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba maloniai kviečia į

NAUJU METU /UTIKIMĄ 
š.m. gruodžio 31, penktadieni, 7 v.v.
Hamiltono Jaunimo centre, 58 Dundurn St.N.

* programa * šilta vakarienė su vynu * šampanas «
x « linksma CD muzika * užsiėmimai vaikams * **

Bilieto kaina suaugusiems $50, vaikams $15.
Dėl informacijos prašome kreiptis tel. 905-527-7573 i Rasą Pruden.

Ottawa, Ontario
OTAVOS LIETUVIAI ir kiti 

š.m. lapkričio 15 d. palydėjo a.a. 
Petrą Jurgutį į amžinojo poilsio vie
tą Pinecrest Cemetary, Otavos va
karuose. Velionis paliko mylimą 
žmoną Elę, brangius vaikus - dukrą 
Silviją sūnus Eriką ir Stepą bet 
vaikaičius Matuką Aleksą Pauliu
ką ir kitus artimuosius. Sekmadienį, 
lapkričio 14, į šermenis “Kelly Fu
neral Home”, Kanata, ON, atsilan
kė daug tautiečių pareikšti užuojau
tas. Kun. dr. Viktoras Skilandžiū- 
naš prie karsto kalbėjo maldas ir 
Rožinį. Gedulinės Šv. Mišias įvyko 
St. Elizabeth’s šventovėje, kur Ota
vos lietuviai renkasi kiekvieną pas
kutinį mėnesio sekmadienį. Skaiti
nius skaitė Algimantas Eimantas. 
Pamoksle kun. dr. V. Skilandžiūnas 
priminė krikščionybės esmę, kad 
gyvename ir mirštame ne sau, o Jė
zui. Po pamokslo dukterėčia Nancy 
Woschitz tarė atsisveikinimo žodį 
visų dukterėčių ir sūnėnų vardu 
pabrėždama velionies nuostabią įta
ką giminių tarpe. Trys velionies 
vaikai nuėjo prie altoriaus, kur sū-
W*->*W*4***»»«“>*

Kelowna, BC
STEPAS ir ALDONA ŽAL- 

DOKAI atsiuntė $100 auką “Trem
tinių grįžimo fondui" paremti.

Aukotojams nuoširdžiai dėkoja -
KLK Moterų dr-jos 

centro valdyba

Edmonton, AB
KOSTAS ŽOLPIS, KLB 

Edmontono apylinkės pirminin
kas, savo žmonos Birutės 8 me
tų mirties metinėms paminėti, 
atsiuntė $200 našlaičių kaimui 
“Vaiko tėviškės namai”.

Nuoširdžiai dėkojame -
KLK Moterų dr-jos 

centro valdyba 

Kanados rusų savaitraštis “Bonus” 2004 m. lapkričio nr. viršelyje at
spausdino nuotrauką samba šokių čempionato nugalėtojų Natan Rosi- 
can ir Andros Vaidilaitės, gyvenančios North York, šiaurės Toronte

nūs Stepas susigraudinęs pasidalino 
visų vaikų įspūdžiais ir prisimini
mais beaugant šeimoje, pakartojo 
visų nesibaiginačią meilę tėveliui 
tardamas “mes tave mylime labai, 
labai”. Kapinėse draugų vardu atsi
sveikinimą tarė Algis Švilpa, arti
mas draugas, atvykęs su žmona 
Olga iš Londono, Ont. Per Šv. Mi
šias solo giedojo Adriana Karkaitė- 
Verbylienė, jai akompanavo Loreta 
Lukšaitė-Cassidy.

A.a. Petras gimė 1939 m. 
Montrealyje ir augo šeimoje kartu 
su broliu Jonu. Tėvelių paragintas 
įsigijo amatą - tapo elektrotech
nikų. Vėliau tęsė mokslus McGill 
universitete jį baigdamas elektros 
inžinieriaus laipsniu. Įsidarbino 
“Northern Electric” bendrovėje, ku
ri jį perkėlė gyventi į Londoną ket- 
veriams metams. Nuo 1981 m. gy
veno Otavoje; išdirbęs 33 metus, iš
ėjo į ankstyvą pensiją. Šie “auksi
niai metai” suteikė progą velioniui 
praleisti daugiau laiko su žmona 
Ele ir šeimos nariais. Velionis my
lėjo gamtą meškeriojimą golfą ir 
slidinėjimą. Ypatinga kelionė buvo 
skirsti į garsųjį Škotijos golfo klubą 
St. Andrews Ir ‘ ten paatostogauti. 
Velionis 'buvo nepaprstai draugiš
kas ir malonus. Kam reikėdavo ko
kios pagalbos, su malonumu pasi
siūlydavo. Velionis su žmona buvo 
įsijungęs į visuomeninę veiklą daž
nai įtraukdamas ir visus šeimos na
rius. Švenčiant Vasario 16-tąją 
Otavos lietuviai vaišindavosi p. 
Elės prižiūrimos virtuvės valgiais. 
Otavos lietuviams, atrodo, kad ve
lionis paliko mus per anksti, neuž
baigęs savo darbo.

Dar galima įsigyti naujai 
išleistą DVD diską anglų kalba apie 
Lietuvą ir Vilnių. Kaina $30. 
Kreiptis į Rūtą Kličienę.

Rūta Šiūlytė-Kličienė

KELLY ARMSTRONG

London, ON
Sean Armstrong yra sėkmin

gai baigęs ketverjų metų garbės 
zoologijos kursą Londono, ON 
Western universitete (UWO). Vė
liau Sean įsigijo leidimą iš “Cana
dian College of Naturopathic Medi
cine" ir yra registruotas daktaru na- 
turopatinės medicinos srityje. Šiuo 
metu Sean jau priima naujus pa
cientus savo klinikoje “The Arms
trong Clinic for Naturopathic Medi
cine”, Londone. Adresas ww.- 
armstrogclinic.com

Sean brolis Kelly Armstrong 
yra įsigijęs mechanikos inžinie
riaus specialybę tame pačiame un- 
te. Vėliau gavo profesinio inžinie
riaus leidimą. Šiuo metu jis, su 
aukštais įvertinimais universiteto 
dekano garbės sąraše, gavo magistro 
laipsnį verslo administracijoje iš 
“Richard Ivey School of Business”. 
Jis taipgi yra gavęs pažymėjimą - 
“A. R. Wood Operations Award”. 
Dabar jis dirba konsultantu “Stage 
Gate” bendrovėje, Ancaster, ON.

Brolių Sean ir Kelly tėvai yra 
Dalia (Andrulionytė) ir Norman 
Armstrong. Londono lietuvių bend
ruomenė abiem broliam linki ge
riausios sėkmės jų pasirinktose pro
fesijose. Aldona V.

A.a. ELENA NAVICKIENĖ, 
baigdama 78 gyvenirho metus, stai
ga mirė gruodžio I d. ligoninėje. 
Velionė buvo pašarvota O’Neil lai
dotuvių namuose. Maldas prie gra
žiomis gėlių puokštėmis išpuošto 
karsto kalbėjo klebonas kun. K. Kak
nevičius, susirinkus šeimai, draugams 
ir parapijiečiams. Atsisveikindamas 
su velione, nuoširdžius užuojautos 
žodžius šeimai visų londoniečių 
vardu tarė A. Petrašiūnas. Geduli
nes Mišias Šiluvos Marijos švento
vėje atnašavo klebonas kun. K. 
Kaknevičius. Velionės palydėti su
sirinko daug žmonią kurie ją pa
žinojo, gerbė ir mylėjo. Mišių skai
tinius skaitė velionės sūnus Vikto
ras, giedojo gausus “Pašvaistės” 
choras, vargonavo Rita Vilienė. 
Kol nepakirto liga, velionė aktyviai 
dalyvavo choro veikloje, turėjo la
bai gražų balsą jautrią sielą ir gerą 
širdį. Kurį laikąji reiškėsi katalikių 
moterų dr-jos veikloje, buvo sk. 
pirmininkė.

Amžinajam poilsiui velionė pa
lydėta į Šv. Petro kapines, Londo
ne, ON. Po maldų prie kapo sugie
dota Marija. Marija, klebonas už
bėrė ant karsto Lietuvos smiltelių 
su gintarėliais. Visi, palydėję velio
nę, šeimos buvo pakviesti pietų į 
“Harmoney” restoraną-bufetą.

Giliame liūdesyje liko vyras 
Stasys, sūnus Viktoras ir dukra Li
dija su šeimomis, kiti giminės, 
draugai ir artimieji. Taurus velionės 
atminimas ilgai išliks londoniečių 
tarpe. A.V.

* t

HAMILTONO VYSK. M. VALANČIAUS MOKYKLA

cjjnksrnų šv. (Kxalėdų! J
Daug laimės linkime

Oįaujais 2005-siais metais | 
visiems nariams, rėmėjams bei geros valios V 

tautiečiams čia ir laisvoje Lietuvoje.
Tėvynės sąjungos Hamiltono grupės valdyba i

Sveikiname visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus

proga ir linkime 
laimingų 2005 metų -

Alina, Kazys Žilvyčiai
Mount Hope, Ont.

H

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

Hamilton, Ont.

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas 

“ĄŽUOLAS”
SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su 
šv. Kalėdomis ir 2005-taisiais metais. 
Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių ir 
ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais.

Klubo valdyba

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

A T K' A” lietuvių kreditoA rvL/rSJA. 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 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.... j............... 1.50%
180 dienų indėlius ..............1.55%
1 m. term, indėlius...................2.25%
2 m. term, indėlius...................2.55%
3 m. term, indėlius.;.................3.00%
4 m. term, indėlius................... 3.40%
5 m. term, indėlius...................3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. Ind......................................2.25%
2 m. ind........................... 2.55%
3 m. ind......................................3.00%
4 m. ind................  3.40%
5 m. ind................  3.85%

PASKOLAS
Asmenines nuo............4.30%
nekiln. turto 1 m...........4.60%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

\

I ' ;
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 

MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 
TINKLALAPIS: www.taika.net

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
armstrogclinic.com
http://www.taika.net


Dešimtmetį atšventus
Pensininkų choro “Daina” nueitas kelias ir 

sukaktuvinis koncertas
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Toronto lietuvių pensininkų 
klubo “Vilnius Manor” dainuo
jantis vienetas įsisteigė 1992 m. 
Vadovavo A. Juozapavičius. 1994 
m. vadovavimą perėmė muz. L. 
Turūtaitė, pakviesdama dainuoti 
daugiau klubo narių. Pensinin
kai, nepaisydami gyvenimo sau
lėlydžio, susibūrė į chorą ir pa
sivadino “Daina”. Su didele 
meile dainai pradėjo rodytis 
įvairiomis progomis ne tik “Vil
nius Manor” pensininkų rengi
niuose, bet ir Hamiltone, Lon
done, Delhi ir t.t. Pensininkų 
klubas davė patalpas repetuoti ir 
rėmė lėšomis.

2004 m. lapkričio 28 d. 
“Daina”, vadovaujamas muz. L. 
Turūtaitės, šauniai atšventė 10 
metų sukaktį Toronto Lietuvių 
Namuose. Koncertas buvo pa
įvairintas trikampiečių kaimo 

' kapelos, vadovaujamas Vytauto 
Balytes, “Atžalyno” šokėjų gru
pės. Koncertui baigiantis į sceną

'MįSh t

Atsiųsta paminėti
UNIVERSITAS VYTAUTI 

MAGNI 2004 m. nr. 6 ir 7. Redak
torė - Nijolė Kreime'rienė (Laisvės 
alėja 53, kamb. 214, Kaunas 3000). 
Tiražas - 500 egz. Mėnesinis iliust
ruotas leidinys, kuriame atsispindi 
visas universiteto gyvenimas.

A.P.P.L.E. Report to the 
Corps. Volume 14, Number 4. De
cember 2004. Introductary article 

t by Vaiva Vėbraitė, A.P.P.L.E. Pre
sident. Address: American Profes
sional Partnership for Lithuanian 
Education. Post Office Box 617, 
Durham, CT 06422, USA.

Dovana muz. O. Mikulskienei
Ruošiamasi leisti knygą 

apie “Čiurlionio” ansamblio 
amerikietiškąjį laikotarpį, 1949- 

, 1991. Jos išleidimas sutampa su 
kanklių orkestro vadovės, mo
kytojo?, dainininkės Onos Mi
kulskienės 100-tuoju gimtadie
niu. Nuo 1940 metų Ona Mi
kulskienė ne tik dainavo, kank
liavo ir vadovavo, bet ir kaiiįpė 

S* bei stropiai išsaugojo “Čiurlio
nio” ansamblio veiklos me
džiagą.

1991 m. Klyvlande, OH, su- 
• darytas komitetas išleido ketu

rias knygas: tris muz. Alfonso 
Mikulskio kūrybos, ketvirtą - 
rašytojo Vacio Kavaliūno reda
guotą monografiją Gimtosios že
mės giesmė.

2000-aisiais metais, jau gy
vendama Vilniuje, Ona Mikuls
kienė išleido knygą Čiurlionio 
ansamblis 1940-1949, Dieno
raštis. Knygą spaudai paruošė 
muzikologas Vaclovas Juodpu
sis, finansavo Danutė ir Leonas 
Petroniai.

Ruošiama nauja knyga turės 
750 puslapių, iš kurių 300 psl. 
skirta nuotraukoms, koncerti
nėms programoms bei iliustraci
joms. Joje bus aprašomi svarbūs 
“Čiurlionio” ansamblio įvykiai, 
gastrolės JAV, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje ir Lietuvoje. Ji pui
kiai išryškins išeivijos kultūrinio 
gyvenimo sampratą, atskleis ir 

Muzikė ONA MIKULSKIENĖ,
gyvenanti Vilniuje ir priartėjusi prie savo 100-tojo gimtadienio (gimusi 
.1905 m. sausio 30 d.)

pakviesti buvę choristai. Ranko
mis susikabinę siūbavo ir sudai
navo savo himną:
Būk su manim dainuoja vėjai, 
Būk su manim, ar Tu girdi?
Kai liūdesys ateis į širdį 
Ir lapai leisis pamažu, 
Duok ranką man ir mes išeisim 
Duok ranką man, būsim kartu...

Mes, choristai, mintimis lė
kėm į 10 metų praeitį. Ne vie
nam širdis suvirpėjo ir net ašara 
nuriedėjo. Publika plojo lyg su
pratę mūsų jausmus. Atvykę at
stovai iš kitų vietovių sveikino 
mus, linkėdami sėkmingai ir to
liau gyvuoti. Gauta dovanų ir 
daugybė gėlių.

Choro “Aras” pirm. V. Pe
čiulis atnešė visą glėbį gražiau
sių rožių visiems choristams. 
Lietuvių pensininkų klubo pirm. 
A. Aisbergas sveikindamas įtei
kė stamboką čekį. Užbaigai cho
ro pirm. V. Mašalas padėkojo 
publikai už taip gausų dalyvavi
mą, rėmėjams už paramą ir pa
kvietė visus vaišėms.

Choristai, jų artimieji ir gar
bės svečiai rinkosi į gretimą salę 
vaišėms, kur vėl vyko kalbos 
sveikinimai ir, žinoma, dainos. 
Po vakarienės Vytauto kapela 

. vėl linksmino visus. Traukėme 
visi dainą drauge:
Dainuokim, dainuokim, 

dainuokim,
Ir šokim, ir šokim, ir šokim, 
Ir niekad kely nesustokim, 
Te džiaugsmas ir laimė lydės.

Br. P.

primins ateities kartoms apie at
liktą didžiulį darbą puoselėjant 
lietuvybę, kurį Amerikoje atliko 
“Čiurlionio” ansamblis.

Grupė buvusių čiurlioniečių 
kreipiasi į lietuvių visuomenę, į 
buvusius ansamblio narius 
kviesdama prisidėti prie šios 
knygos išleidimo. Jos prenume
rata būtų brangiausia dovana O. 
Mikulskienei ir gera galimybė 
įsigyti istorinį savo asmeninio 
įnašo paliudijimą. Prenumerato
riai, atsiuntę bent $100 (JAV) 
čekį, bus skelbiami knygoje. 
Lietuvos muzikų rėmimo fondas 
jam/jai išsiųs vieną šio leidinio 
egzempliorių, kai jis tik bus iš
spausdintas. Norint užsisakyti 
daugiau egz. reikia atsiųsti dar 
po $50 (JAV) už kiekvieną.

Čekius siųsti: “Čiurlionio” 
ansamblis #1943, Lithuanian 
Credit Union, c/o Mr. Vincas 
Juodvalkis, 3352 Glendale 
Blvd., Los Angeles, CA 90039.

Buvusių čiurlioniečių ko
mitetas: Mečys Aukštuolis, 
Eduardas Brazauskas, garb, 
kons. Ingrida Bublienė, Janina 
Čekanauskienė, dr. Aldona Mal- 
canaitė-Gaškienė, dr. Emanuelis 
Jarašiūnas, Vincas Juodvalkis, 
iždininkas, Irena Žilinskaitė- 
Kuprevičienė, Violeta Žilionytė- 
Leger, Regina Malcanaitė-Pet- 
rauskienė, pirm., Aldona Stem- 
pužienė.

Literatūrinių premijų įteikimo šventėje. Iš. k.: Kęstutis Jočius, Stasys Džiugas, Česlovas Senkevičius, dr. Al
fonsas Šešplaukis ir garbės kons. Vaclovas Kleiza Nuotr. Z. Degučio

Literatūrinių premijų šventė
Rašytojams Česlovui Senkevičiui ir Stasiui Džiugui įteiktos premijos

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

2004 metų literatūrinės pre
mijos, skiriamos Lietuvių rašy
tojų draugijos (LRD) už geriau
sius kūrinius teko Česlovui Sen
kevičiui už Ketvirtąją upę bei 
Penkis taškus ir Stasiui Džiugui 
už Kiškis neša dovanų. Premijų 
mecenatas - Lietuvių fondas.

Premijų įteikimo šventė 
2004 m. lapkričio 21 d. J.C. 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, 
buvo ypatinga dar ir tuo, kad 
premijos buvo paskirtos dviems 
rašytojams iš dviejų kraštų - 
Kanados ir Amerikos.

Šventę pradėjo LRD pirm. 
Stasė Petersonienė, pasveikinusi 
visus, pakvietusi garbės svečius 
į jiems skirtas vietas ir pranešusi 
LRD pakviestos premijos komi
sijos sudėtį (pirm. Danutė Bin- 
dokienė, nariai - dr. Alfonsas 
Šešplaukis, Nijolė Gražulienė ir 
Vytautas Mikūnas) bei perskai
čiusi abu premijos paskyrimo 
aktus, kuriuos rašytojams įteikė 
LRD sekr. dr. A. Šešplaukis. 
Premijas įteikė Lietuvių fondo 
atstovas Pelno skirstymo komi
sijos pirm. Kęstutis Ječius.

Mokyt. Elvyra Narutienė 
supažindino su vaikų rašytojo ir 
poeto S. Džiugo knyga Kiškis 
neša dovanų, išleista Lietuvos 
rašytojų . sąjungos leidyklos 
2003 m. Vilniuje. Trumpai pri
minė ir visas kitas S. Džiugo 
knygas bei apdovanojimus. Kal
bėdama apie Kiškis neša dova
nų, sakė, kad eilėraščių kalba 
gyva, skambi, tiesiog dainuojan
ti. Vaiko pasaulis autoriui yra 
labai artimas. Eilėraščiai sukurti 
išeivijoje yra pilni Tėvynės mei
lės ir ilgesio. Jo eilėraščiams 
įvairūs muzikai yra sukūrę me
lodijas. St. Džiugas kuria ir pa
sakas, kurios žavi ne tik vaiką, 
bet ir suaugusį. Lietuvoje apie 
knygą Kiškis neša dovanų yra 
daug gražių pasisakymų. Pvz. 
Vytautas Rakauskas recenzijoje 
sako “... ne vienas talentingas, 
sukurtas šio poeto eilėraštis, 
manyčiau, gali būti laikomi lite
ratūros klasika, tačiau ne tokia, 
kuri guli apdulkėjusi lentynose, 
o įėjusi į literatūrinę apyvartą”. 
O Vincas Auryla pageidauja “... 
o kad dažniau tokių literatūros 
dovanų Lietuvos vaikams”.

Baigdama E. Narutienė pa
brėžė, kad “Knyga ne vien apie 
vaiko kasdienybę, bet kažkas 
daugiau. Čia poetas iškyla kaip 
nuostabus universalus auklėto
jas, formuoja, brandina vaiko 
asmenybę ne tik patriotiniais, 
bet ir religiniais klausimais”.

Stasio Džiugo eilėraščius 
deklamavo Viltė Baliutavičiūtė, 
Indrė Viršinskaitė ir Akvilė Za- 
karauskaitė, Čikagos lituanisti
nės mokyklos mokinės.

Apie rašytojo Česlovo Sen-

Šventa naktis
Slenka Rožinis tyliai tarp rankų, 
Dangun kyla malda nuoširdi, 
Šią naktį sužibo padangėj 
Kalėdų žvaigždelė ryški.
Mintys tirpsta karštoj maldoje, 
Žemę gaubia didi paslaptis... 
Išausiu nuostabiausias svajas, 
Kolei baigsis stebuklų naktis.

Laukuos - mėnesiena šarmota, 
Širdyje — versmės gyvybingos. 
Vilties ji sparnais vainikuota 
Plazda krūtinėj džiaugsmingai.
Žvaalosi rytas iš dangaus 

patalų,
Nežemišku spindėjimu įsižiebė 

Aušrinė.
Tavo Apvaizdon, Viešpatie, dedu 
Aš trapią viltį - paukštę 

sidabrinę.
Eleonora Norgailienė

Literatūros premijų įteikimo šventėje. Iš k.: Stasys Džiugas, Česlovas 
Senkevičius ir dr. Alfonsas Šešplaukis Nuotr. Z. Degučio

kevičiaus kūrybą kalbėjo Stasė 
Petersonienė:

“Iš paskaitos sunku pažinti 
rašytoją, reikia skaityti jo raštus, 
būtinai skaityti. Šis mano žodis 
neapims visos Senkevičiaus kū
rybos, o tik prisilies prie jos”.

Kalbėdama apie Ketvirtąją 
upę ji sakė, kad knygoje mini
mos trys autoriaus vaikystės ir 
jaunystės upės. Tai Mažupė, 
Kruoja ir Šventoji. O kas ta ket
virtoji upė? Rašytojas jos vardo 
nemini, ji svetima, bevardė. Prie 
jos sustojęs autorius pasakoja 
apie savo ir kitų sutiktų žmonių 
gyvenimus. Ketvirtojoje upėje 
daug tėvynės nostalgijos, daug 
ilgesio ir meilės paliktai Tėvy
nei - tai taip artima mums vi
siems. Knygos pagrindinis bruo
žas - žodžio taupumas. Su ma
žai žodžių sukurti didelį vaizdą 
yra rašytojo stiprybė, sakė kal
bėtoja. Knygoje tikrovei suteik
tas meniškas apipavidalinimas. 
Daug kur autoriaus sakinys 
skamba kaip poezijos posmai. 
Novelėje yra būdinga pabaiga, 
veiksmo atskleidimas. Šenkevi- 
čius pasirenka naujovišką pabai
gą - palieka pačiam skaitytojui 
padaryti išvadą.

Toliau kalbėdama apie Pen
kis taškus sakė, kad juose ne
paprastai didelė temų įvairybė, 
tai rinkinys Tėviškės žiburių ve
damųjų. Jie nepaprastai įdomūs, 
ypatingi. Visi tie straipsniai iš
reiškia didelį rūpestį Lietuva ir 
išeivija. Stilius toks elegantiškai 
paprastas. Goethe yra pasakęs 
“Rašytojo didelė vertybė yra pa
prastumas didingume”. Toks yra 
Česlovas Senkevičius. Kalbėtoja 
iškėlė ir straipsniuose iškylan
čius literatūrinius bruožus ir ci
tavo pavyzdžius. Baigdama lin
kėjo autoriui išleisti likusių 
Tėviškės žiburių vedamųjų kny
gą, kad būtų 2-ji dalis. Linkėjo 
ir beletristikos nepadėti į šalį. 
“Visos gerosios mūzos tebūna 
su juo”, sakė St. Petersonienė.

Č. Senkevičiaus kūrybą 
skaitė Sofija Jelionienė. Ji vaiz
džiai perskaitė vieną vedamąjį iš 
Penkių taškų “Kortų namelio 
problemos” ir apysaką “Metinis 
balius” iš Ketvirtosios upės.

Lietuvių tautinės kultūros 
fondo vardu, kuris yra Stasio 
Džiugo knygos Kiškis neša do
vanų mecenatas, sveikino Petras 
Bučas. Skautų aido red. Alei 
Namikienei negalėjus atvykti, 
Č. Senkevičių, buvusį ilgametį 
Skautų aido redaktorių, sveikino 
Sofija Jelionienė dabartinės red. 
A. Namikienės ir buvusių redak
torių kun. A. Saulaičio ir savo 
vardu įteikė kaip buvusiam Uk
mergės gimnazijos mokiniui uk
mergiškių poetų eilėraščių rinki
nį Ties Vilkmerge. Dar sveikino 
laureatus LB vardu JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos pirm. 
Aušrelė Sakalaitė, Jaunimo 
centro vardu - Milda Šatienė, 
Tėviškės žiburių bendradarbių

Lietuvių rašytojų dr-jos premijų 
įteikime Jaunimo centre, Čiurlio
nio galerijoje, Čikagoje, 2004.XI.2l 
ištraukas iš Č. Senkevičiaus kūry
bos skaito Sofija Jelionienė

Nuotr. Z. Degučio

vardu - A. Šmulkštienė, LSS 
skautininkų vardu - Antanas 
Paužuolis. Dar sveikinimų ir lin
kėjimų pareiškė J. Žadeikis ir 
buvęs Č. Senkevičiaus mokinys 
Liudas Ramanauskas.

Žodį tarė ir laureatai. Pir
mutinis kalbėjo Č. Senkevičius. 
Savo ilgesniame žodyje jis kal
bėjo apie kūrybą, kūrėją ir savi
kritiką, išreikšdamas, kaip ir TŽ 
vedamuosiuose, susimąstyti kvie
čiančias mintis. Čia - keletas 
citatų.

“Nuolatinė savikritika nelei
džia užsnūsti. Tas savasis balsas 
dažnai būna geriausias vertin
tojas. Tik reikia jo klausyti, ir 
tai nemažiau kaip kūrybos pir
kėjų, vartotojų, premijų dalinto
jų. Taipgi būtina pripažinti, kad 
savikritika paprastai skatina ir 
darbštumą, be kurio joks talen
tas nėra išlukštenamas iki pa
slėpto branduolio.

Bandžiau ir bandau derintis 
prie šitokių išvadų. Deja, gyve
nimo lūžiai ir vingiai, prisiimtos 
pareigos ne vieną kartą verste 
vertė būti kitokiu negu iš tikrųjų 
norėjau. Tas didysis gyvenimo 
‘reikia’ nesykį nugalėjo širdies 
gilumoje slypinti įkvėpimą”.

Baigdamas sakė: “Žemiš
kieji palikimai amžinybei nepri
klauso. Tikėtina tik, kad žmogus 
- kūrėjas juos paverčia šviesu
liais, rodančiais jo dvasios savy
bes, patvirtinančiais gyvenimo 
prasmę ir tikslą” ir dėkojo ren
gėjams už malonią popietę ir jo 
darbų pripažinimą ir įvertinimą.

Stasys Džiugas savo žodyje 
išreiškė padėką visiems prisidė- 
jusiems prie šios premijos lai
mėjimo, ypač žmonai Sofijai, su 
kuria žada ta premija dalintis.

Po laureatų žodžio St. Peter
sonienė kvietė visus vaišių, kur 
prie gardumynais nukrautų stalų 
svečiai dar ilgokai šnekučiavosi, 
dalinosi dienos įspūdžiais.

Šventės proga buvo išleista 
ir graži programa, kurioje buvo 
pateiktos ir rašytojų biografijos.

Cl KULTWEJE VEIKLOJE
“Ąžuoliukas”, legendinis ber

niukų ir jaunuolių choras, lap
kričio 26 minėjo savo 45-metį 
koncertu Vilniaus Kongresų rū - 
muose. Programoje Georg Fried
rich Haendel, Gabriel Faure, 
Maurice Durufle, Vaclovo Au
gustino, Leonard Bernstein kū
rinių ištraukos ir premjera Lie
tuvoje Benjamin Britten kan
tatos Dvasios pasaulis (The 
World of the Spirit') sopranui, al
tui, tenorui, baritonui, skaito
vui, chorui ir orkestrui. Prog
ramą atliko Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, choras 
“Ąžuoliukas”, dainininkai Irena 
Zelenkauskaitė, įneša Linaburgy- 
tė, Arū nas Dingelis, Giedrius Ža
lys, aktorius Vladas Bagdonas. 
Dirigavo Vytautas Miškinis.

Per 45 metus choro nariais 
buvo daugiau nei 8,000 ber
niukų ir vyrų. Šiuo metu “Ąžuo
liukas” - tai aštuoni atskiri cho
rai, kurių jauniausiam daininin
kui šešeri, o vyriausiam per ke
turiasdešimt metų. Dabartinis 
vadovas V. Miškinis šiemet 
švenčia ir savo 25 metų kūrybi
nės veiklos sukaktį . Buvę s 
“Ąžuoliuko” dainininkas ir stei
gėjo Hermano Perelšteino mo
kinys, nuo 1979 metų vadovau
ja chorui, veda seminarus, daly
vauja chorų vertinimo komisi
jose, yra sukūrę s per 100 mo
tetų, trylika Mišių, apie 300 dai
nų. “Ąžuoliuko” repertuarą su
daro pasaulietiniai ir religiniai 
kūriniai. Choras sėkmingai da
lyvavo daugelyje tarptautinių 
konkursų ir festivalių. Laimėjo 
aukso ir sidabro medalius kon
kurse Bulgarijos Varnoje, pir
mą vietą Vokietijos Marktober- 
dorfe, Grand Prix tarptautinia
me vaikų chorų konkurse Pran
cūzijos Nante, laimėjo beveik 
visus konkursus Lietuvoje nuo 
pat 1960 metų. Yra išleisdinę s 
per 30 plokštelių, 16 kompakti
nių plokštelių. Nuolat bendra
darbiauja su Lietuvos valstybi
niu simfoniniu, Lietuvos kame
riniu orkestrais, su Maskvos ra
dijo, Izraelio, Sankt Peterburgo 
filharmonijos bei Varšuvos ra
dijo orkestrais.

Choro steigėjas ir jo puose
lėtojas pirmaisiais - pačiais 
sunkiausiais - gyvavimo metais 
Hermanas Perelšteinas gimė 
1923 m. vasarą turtingo pirklio 
šeimoje. Nuo pat mažens buvo 
ruošiamas studijoms turbū t Va
karų Europoje, nes buvo priva
čiai mokomas lotynų, vokiečių 
ir anglų kalbų, eidavo į fortepi
jono pamokas. Tačiau 1941 m. 
birželio 14 d., jau pradėję s me
dicinos studijas, Hermanas su 
tėvais ištremiamas į Sibirą. 
Ten 1942 m. jo tėvą sušaudė, o 
1943 m. mirė motina. Herma
nas gerų žmonių padedamas 
pradėjo studijuoti Jakutsko pe
dagoginiame institute kores- 
pondenciniu būdu. Už atsisaky
mą “dirbti” su KGB buvo iš
tremtas į tolimesnius Sibiro le
dynus. Po ilgesnių pertraukų 
institutą baigė 1954 m. Vėliau 
sugebėjo persikelti į Sverdlovs- 
ką, kur dirbo kepykloje, studija
vo muzikos kolegijoje, suorga
nizavo vaikų chorą. 1956 m. 
grį žo į Lietuvą, į stojo į Vil
niaus Konservatoriją studijuoti 
dirigavimo. 1959 metais, surin
kę s balsingų vaikų bū rį iš Vil
niaus ir aplinkinių mokyklų, 
pradėjo “Ąžuoliuko “chorą, ku
ris per trumpą laiką kaip mete
oras nušvito Lietuvos padangei 
je, skynė laimėjimą po laimėji
mo, pelnė pripažinimą Lietu
voje ir užsienyje. Hermanas 
Perelšteinas chorui vadovavo 
iki 1979 metų, kai susiruošė iš
vykti pas brolį (kuris išvengė 
tremties, nes 1941 m. studijavo 
Vakaruose) į JAV. Mirė jau 
sulaukę s Lietuvos nepriklauso
mybės ir dar grį žę s į ją aplan

(ELTOS, Delfį BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

H. Perelšteinas repetuoja su “Ąžuoliuko” choru Vilniaus mokytojų na
mų auditorijoje 1971 metais Nuotr. G. Kurpio

kyti draugų, bičiulių, buvusių 
mokinių ir kolegų.

Liudo Truikio, scenografo 
ir dailininko 100-sios gimimo 
metinės buvo minimos Kaune 
moksline konferencija ir paro
da, o Vilniuje Lietuvos valstybi
nis operos ir baleto teatras tą 
sukaktį pažymėjo Giuseppe 
Verdi opera Don Carlos su 
originalia L. Truikio scenografi
ja. Tai buvo paskutinis dai
lininko darbas šiame teatre. 
Mokslinė konferencija buvo su
rengta Valstybiniame M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje. 
Pranešimus apie L. Truikį ir jo 
kūrybą skaitė mokslininkai An
tanas Andrijauskas, Giedrė Jan
kevičiūtė, Laima Šinkūnaitė, 
Rasa Andriušytė, o savo prisi
minimais apie dailininką dali
nosi jo bičiuliai. Jubiliejinėje 
parodoje vardu Scenos alchemi
kas be L. Truikio sukurtų de
koracijų eskizų buvo eksponuo
jama jo tapyba, sakralinės dailės 
kūriniai, plakatai bei jo iliust
ruotos knygos. Prieš parodos 
atidarymą buvo demonstruoja
mi filmai apie L. Truikį.

Liudas Truikys (1904-1987) 
gimė Plungės rajone, Pagilaičių 
kaime. Mokėsi Telšių gimnazi
joje, baigė Kauno meno mo
kyklą. Dirbo Šiaulių dramos 
teatre, Kauno valstybės teatre, 
Lietuvos valstybiniame operos 
ir baleto teatre, tobulinosi Ber
lyne ir Paryžiuje, dėstė Kauno 
taikomosios dailės, Kauno tai
komosios ir dekoratyvinės dai
lės institute, Kauno vidurinėje 
dailės mokykloje. Išgarsėjo kur
damas dramos bei operos spek
taklių scenovaizdžius, kuriuose 
originaliai sprendė jį dominu
sios menų sintezės problemas, 
siejo senųjų civilizacijų, Vakarų 
Europos bei lietuvių liaudies 
meno motyvus. Sukūrė sceno
vaizdžius operoms: Antano Ra
čiūno Trys talismanai, G. Verdi 
Otelio, Don Carlos, Aida, Jugio 
Karnavičiaus Gražina ir kt. 1980 
m. apdovanotas Lietuvos valsty
bine premija.

Lietuvos žemės ūkio uni
versitetas spalio 15 dieną pami
nėjo savo 80 metų gyvavimo su
kaktį Mišiomis. universiteto 
koplytėlėje ir šventine ceremo
nija iškilmių salėje. Lietuvos 
aukštojo žemės ūkio mokslo 
pradžia siejama su senuoju Vil
niaus universitetu, kur 1819- 
1832 metais Fizikos-matema
tikos fakultete veikė Žemės 
ū kio (Agronomijos) katedra. 
Sujungus Kauno universiteto 
Agronomijos - Miškų ū kio sky
rių ir Dotnuvos žemės ūkio 
technikumą, 1924 metų spalio 
15 dieną Dotnuvoje buvo 
į steigta antroji Lietuvoje aukš
toji mokykla - Žemės ūkio aka
demija. 1945 m. akademija bu
vo perkelta į Kauną, 1964 m. 
persikėlė į naujai pastatytą 
miestelį Noreikiškėse, Kauno 
rajone. 1996 m. spalio 8 d. sei
mo sprendimu akademijai su
teiktas Lietuvos žemės ūkio 
universiteto vardas.

Dabartinis universitetas į si- 
kūrę s 736 hektarų plote, turi 5 
mokomuosius pastatus, Bandy
mų stotį , Mokomąjį ūkį , stu
dentų ir dėstytojų miestelį. 
Mokomuosiuose pastatuose yra 
40 auditorijų, 42 mokomieji ka
binetai, 80 laboratorijų, 600,000 
knygų biblioteka. Universitete 
yra 5 fakultetai: Agronomijos, 
Ekonomikos ir vadybos, Miškų, 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
bei Žemės ūkio inžinerijos. 
Mokosi per 6,500 studentų die
ninėse, neakivaizdinėse, magist
rantu ros ir doktorantūros stu
dijose. Pedagoginį personalą 
sudaro 514 darbuotojų: 33 pro
fesoriai, 228 docentai, 203 lek
toriai ir asistentai bei 50 moks
linių darbuotojų. G.K.



ANAPILIO 
parapijos kunigai: 

prel. dr. Pranas Gaida, 
prel. Jonas Staškevičius, 

kun. Vytautas Staškevičius

GIMUSIO KRISTAUS 
pilnutiniam įsikūnijimui 

mūsų tautoje!

ALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

SVEIKINAME
VISUS HAMILTONO PARAPIJIEČIUS 

IR KANADOS LIETUVIUS

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:
Rimas Paulionis, Vytautas Pečiulis, Zita Kružikienė, 
Pranas Vilkelis, Viktoras Narušis, Kastytis Batūra, 

Birutė Matulaitienė, Feliksas Mockus, Jonas Andrulis, 
Antanas Matulaitis, Regina Celejewska

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

ramybę, džiaugsmą. Telydi Jus visus 
ateinančiais metais Viešpaties palaima

Kun. Audrius Šarka, OFM, 
ir kun. Arūnas Brazauskas, OFM

$

su Kalėdų ir 
tkiujų metų

i

proga sveikiname brolius 
bei seses šaulius ir visus 
mielus lietuvius tėvynėje 
bei laisvame pasaulyje, 
linkėdami daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
2005 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

| Juoksmų šv. 3{alėdų

S ir laimingų 91aujų metų į
i l
c linkime visiems draugams ir pažįstamiems - £

Aleksas, Danutė Keršiai, F
S Linda ir Fredas Gotthans j

&&& &&&
| Su šv. ^Kalėdomis 

sveikiname mielus gimines, 
% draugus ir visus artimuosius, 

linkėdami sveikų, sėkmingų
f Q\aujų metų —
X Irena, Juozas, Arūnas Morkūnai
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LIETUVOS KANKINIŲ f 
pavyzdys ir nuopelnai tesuteikia 
visiems lietuviams ištvermės 
bei ryžto darbuotis

Paskutinis dailininkės Anastazijos Tamošaitienės audinys, kurio nespėjo užbaigti, dabar išstatytas Tamošaičių 
muziejuje Vilniuje Nuotr. I. Ross

Senieji dzūkų amatai
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ

Makniūnų pagrindinės mo
kyklos direktorės Elenos Rama
nauskienės ir pedagogų inicia
tyva 2004.X1.12 Dzūkijos parko 
Merkinės informaciniame centre 
Senieji dzūkų amatai vyko ren
ginys kuriame dalyvavo Mak
niūnų kaimo bendruomenės bei 
Dzūkų kultūros draugės Alytaus 
Dzūkų pulkučio nariai.

Renginio dalyvius iš Mak
niūnų ir Alytaus atvedė parengti 
vienas kitam artimi projektai.

Makniūnų pagrindinė mo
kykla, vykdydama Švietimo kai
tos fondo programą Mokykla ir 
pilietinė visuomenė, parengė 
projektą Mokome ir mokomės 
visi, skirtą kaimo bendruomenei, 
skleidžiant žinias apie senuosius 
dzūkų amatus.

Dzūkų kultūros draugės 
Dzūkų pulkučio parengė projek
tą Dzūkų tradicijos, papročiai ir 
kalba Alytaus regione, skirtą et
ninei kultūrai palaikyti.

Dzūkijos parko specialistė 
informacijai Laima Saviščevie- 
nė, maloniai sutikusi atvvkusius. 
pateikė daug įdomios informaci
jos apie valstybinį parką. Klau
santis jos pasakojimų širdį glos
tė skambūs dzūkiškų upelių pa
vadinimai: Ūla, Grūda, Stangė, 
Strauja, Šilinge, pelkių, laukų, 
miškelių vietovardžiai.

Didelį įspūdį paliko ekskur
sija informaciniame centre, ku
riame saugią vietą surado ir pir
kių palėpių, svirnų, kluonų at
nešti ir arkliais atvežti senovi
niai dzūkų gyvenimo būdo liu
dininkai. “Kašikai”, “kašalės” 
kalba apie pagrindinį dzūko 
amatą, pagrindinį pragyvenimo 
būdą, gyvenant nederlingoje 
smėlingoje, girių apsupty žemė
je grybavimą ir uogavimą.

Nebūtų senolė dzūkė, jei ne
būtų sėjusi linų, kanapių, jei ne
būtų ilgais žiemos vakarais, ba
lanai žibinant, verpusi, audžiusi 
ir drobiniu apdaru savo draugę 
rengusi, savo pirkelę, laukdama 
Kalėdų ar Velykų,, karpiniais,

Mokomės “sodų” rišimo. Iš kairės: Antanina Mikalonytė, Antanina Ur- 
manavičienė, R. Kriščiokaitienė

Loinksmų 
šv. Kalėdų 

ir 
laimingų 

Naujųjų metų 
linkime giminėms, 

draugams ir 
pažįstamiems -

Birutė ir Antanas 
Matulaičiai

3»

ruginių šiaudų sodais rėdžiusi.
Ne bet kokie išausti abrūsai, 

divonai, ne bet kokios staltiesės 
ir lovatiesės rado vietas pasogi- 
niuose kuparuose. Nūnai džiau
giasi akys, regėdamos juos ir 
parodose.

Ir šiandieną nenutrūkęs. gry
bavimas bei uogavimas, o “so
dai” rėdę mūsų senolių pirkeles, 
randa vietos ir šiuolaikiniuose 
butuose. Kaip ir senovėje Džiu
go Petrausko rankose molis 
virsta nepaprastai gražiomis 
lėkštėmis, puodynėmis, ąsočiais, 
suvenyrais, viliojančiais ir žavi
nančiais ne tik tautiečius, bet ir 
užkariaujančiais užsieniečių šir
dis.

O vienoje nedidelėje salėje 
ant ilgo stalo alytiškius laukė ru
ginių šiaudų puspėdis, siūlai ir 
adatos.

Laima Savisčevienė pati 
gerai įsisavinusi “sodų” kūrimo 
technologijas, kantriai to meno 
mokė ir atvykėlius. Ji porino, 
kaip gaunanti rugių šiaudų. Pati 
rugiais apsėjanti nedidelį plotelį. 
Iš jo jai šiaudų pakanka. Paaiš
kino, kaip juos paruošti darbui.

Rišant, klegant, pasakojant, 
viena akim filmą pažiūrint lai
kas greit prabėgo. Rankose pui
kavosi viena kita surišta “sodo” 
dalelė. Gerai sumanė Makniūnų 
pedagogai parengti mamas savo 
talkininkėmis mokant vaikus se
nolių darbų.

Teko lankyti juodosios ke
ramikos dirbtuvę. Meistro Dž. 
Petrausko darbščioms, suma
nioms rankoms paklusęs molio 
gabalas mikliai pavirto dailia 
puodyne.

Prasminga Makniūnų mo
kyklos surengta popietė įgalino 
geriau pažinti dzūkų gyvenimo 
būdą, dzūkiškus darbus, amatus. 
Gautos žinios įpareigoja pasirū
pinti jaunosios kartos auklėjimu 
savo gimtinės pažinimo dvasia.

W*4*«W*4^4M****<
Įvairios žinios

The New American žurnalo. 
2004 m. rugsėjo 6 d. laidoje pa
skelbtas Viliaus Bražėno straipsnis 
apie “naują sovietinę Europą”, ku
riame nurodoma, kad Gorbačiovas 
jau 1991 m. džiaugęsis dėl “bendrų 
Europos namų” kūrimo ir išprana
šavęs tai, kas šiandien vyksta. Savo 
knygoje jis pastebi, kad “bendrųjų 
namų” idėja palengva tapatinasi su 
sovietiniu modeliu. V. Bražėnas 
nurodo, kad įvairios ekonominės 
sutartys, valstybių susigrupavimai - 
visa ta programa esanti tautybių 
maišymui ir laipsniškam tautų išny
kimui. Prieš 20 metų nepriklauso
mybės praradimo pavojaus nebuvo. 
Free Trade Area of the Americas 
(FTAA) esanti pavojinga ir Ameri
kos konstitucinei laisvei ir nepri
klausomybei. Plečiant Europos są
jungą į Rytus, susilauktume milijo
nus naujų ateivių, kurių tarpe būtų 
daug komunistų bei karingųjų ma
hometonų. Inf.

Per 54 metus MONTREALIO
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS 
gieda ir dainuoja lietuvių telkiniuose 
Siaurės Amerikoj ir Lietuvoj.

^Kristaus gimimo j

šventes proga
choras sveikina visus
"TŽ" skaitytojus ir linki ISO'
daug sveikatos visiems per ZOv

^Naujuosius
2005-uosius metus

)

Linksmų šv.
ir laimingų

ąujųjų metų 
linkime mūsų choro rėmėjams, 
draugams ir visiems lietuviams 
išblaškytiems plačiame 
pasaulyje -

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS"

alėdų

r

r

"Vilniaus" šaulių rinktinės valdyba ir 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ KANADOJE 
su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Linkime visiems ramių, 
džiaugsmingų švenčių bei 
darbingų, kūrybingų
Naujųjų 2005-ųjų metų -

SKL/S valdyba

loinksmų 

šv. Kalėdų 
ir 

laimingų 
Naujųjų metų 

linkime sesėms bei broliams 
šauliams Tėvynėje ir išeivijoje

*•»*><

SVEIKINAME 
visus savo draugus Kanadoje, 

Amerikoje ir Lietuvoje su 

šv. OK^alėdom 
ir linkime sveikų ir 

laimingų

Irena ir Aleksas Kusinskiai, Wasaga Beach, Ont.

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

lietuvišką visuomenę ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga.
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Amerikos lietuvių fondo pelno skirstymo komisijos pirm. Kęstutis Jėčius kalba spaudos konferencijoj, aiškin
damas apie komisijos darbą ir paskirtas sumas. Kairėje - LF valdybos pirm. Arvydas Tamulis ir naujasis 
valdybos narys informacijai žurn. Edvardas Šulaitis (deš.)

Daug studentų gavo stipendijas
Lietuvių fondo metinis pokylis, kuriame jaunimas buvo apdovanotas stipendijomis
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Anapilio moterų 
būrelio valdyba O

proga sveikina ——. a

savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 2005-siais metais.

Valdyba

—_ -
S SBtt Tyro Kalėdų džiaugsmo,

BBH w laimės, sveikatos bei
JL F->ramybės Naujaisiais metais

linki visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems -

Anelė, Kazimieras Pajaujai ir šeima

*
Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus 

jį Sieloje šviesųjį džiaugsmą sukels,
Lai metai atėję naujieji jums į širdį viltim pasibels.

į Linksmų šv. Kalėdų
i ir laimingų
f Naujųjų metų linkiu
’Į visiems draugams ir pažįstamiems -

Ada Jagėlienė j

Linksmų šv. %a(Mų 
ir laimingų jN^dUJUJU TTlCtU 

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki -

G. Slabosevičienė ir sūnus

ALDONA ŠMULKŠT1ENĖ
Šis didelis ir šaunus pokylis 

įvyko š.m. lapkričio 6 d. PLC, 
Lemonte. Salė buvo pilnutėlė 
svečių, atvykusių ne tik iš Čika
gos apylinkių, bet ir kitų valsti
jų. Tarp svečių buvo ypač daug 
jaunų žmonių. Į šį tradicinį LF 
rudens pokylį susirenkama pasi
džiaugti metų vajumi, jo metu 
įteikiama LF dr. Antano Raz
mos vardo premija (šiemet ji bu
vo paskirta prof. V. Landsber
giui) ir išdalinamos stipendijos 
mokslo siekiančiam jaunimui.

Pokylį pradėjo Ramona Že
maitienė pasveikinusi visus ir 
pakvietusi kun. Algirdą Palioką, 
SJ, sukalbėti maldą. Po to žodį 
tarė LR ambasadorius JAV ir 
Meksikai Vygaudas Ušackas. 
Jis kalbėjo apie prof. Vytautą 
Landsbergį, šio vakaro visuo
meninės premijos laureatą. Am
basadorius pabrėžė: “Šiandien 
V. Landsbergio vardas minimas 
šalia kitų didžiųjų Vidurio Euro
pos vadų bei laisvės šauklių, to
kių kaip Vaclovas Havelas, ar 
Lech Valensa. Tuo metu, kai 
Lietuvoje dar tik dygo pirmieji 
laisvės daigai, o gatvėse tvyrojo 
nežinomybės jausmas, prof. 
Landsbergis pasirodė ‘kaip tin
kamas žmogus, tinkamu laiku ir 
tinkamoje vietoje’. Jis nelaukė, 
kol susiklostys palankios aplin
kybės, bet pats ryžtingai kūrė 
naujus politinius faktus”.

“...Vytauto Landsbergio, ko
votojo už laisvę bei vieno Vidu

rio Europos politinių vadų, pa
tirtis, ryžtas ir įžvalga šiandien 
yra reikalinga tiek Lietuvai, tiek 
Europai”, sakė V. Ušackas. “Vy
tautas Landsbergis, būdamas Eu
ropos parlamento nariu, ir vėl 
yra ‘tinkamas žmogus, tinkamu 
laiku ir tinkamoje vietoje’”.

Ambasadorius sveikino pre
mijos atsiimti atvykusią Gražiną 
Landsbergienę, sveikino ir dėkojo 
LF vadovams ir rėmėjams, ilgus 
metus “kantriai tiesiantiems ‘gy
vosios lietuvybės’ taką”.

Kalbėjo ir LF v-bos pirm. 
Arvydas Tamulis, šio vakaro 
šeimininkas Sveikino Gražiną 
Landsbergienę ir visus svečius 
bei pokylio rengėjus, įdėjusius 
daug darbo, kad pokylis būtų 
sėkmingas. Pasidžiaugė, kad jau 
5 metai LF skiria po 1 milijoną 
lietuviškiems reikalams ir sakė, 
kad siekiama jog būtų galima 
skirti ir po 2 milijonus. 2005 
metai skelbiami naujų narių me
tais, o jauniausiu nariu jau įrašy
tas Aurelijus Žemaitis, dar netu
rintis nei vienerių metų amžiaus 
(jo mama - Ramona Žemaitienė 
yra veikli LF Tarybos ir valdy
bos narė). A. Tamulis padėkojo 
Lucijai ir Severinui Krutuliams 
pokylio proga LF paaukojusiems 
5000 dol. (Vėliau 1000 dol. Pa
aukojo dr. Jonas Prunskis).

Po vakarienės buvo premijų 
ir stipendijų įteikimai. Vertinimo 
komisijos pirm. Vytautas Ka- 
mantas perskaitė Lietuvių fondo 
dr. Antano Razmos vardo visuo
meninės premijos įteikimo pra-
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gimines, draugus, 

pažįstamus ir visus lietuvius 
šv. Kalėdų proga 
ir linkime laimingų Naujųjų Metų -

Adolfas Sagevičius, sūnus Jonas ir Susan su šeima, $ 

dukra Kristina ir Stewart Webb su šeima » Lietuvos muzikas Vytautas Germanavičius prie kanadiečių meno gale
rijos Kleinburgc esančio akmens su eskimo dailininko iškaltu raižiniu

Nuotr. I. Ross

Sveikiname |
1%draugus ir pažįstamus

šv. Kalėdų ir
Naujų, metų proga -

Bakšų šeima

v
tr f i II

linkime giminėms, draugams bei 
pažįstamiems Kanadoje ir Lietuvoje -

Teresė, Juozas Andrukaičiai 
ir Juozas Kalmatavičius

Šarūnas Nakas, kompozitorius iš Lietuvos, atvykęs į Torontą dalyvauti 
Lietuvos-Kanados muzikos mainų projekte, aplankė McMichael Kana
dos menų kolekciją Kleinburgo miestelyje, kur prie įėjimo stovi akmuo 
su eskimų dailininko iškaltu raižiniu Nuotr. I. Ross

nešimą. Šiai premijai buvo pa
siūlyta 28 kandidatai iš įvairių 
kraštų. Vertinimo komisiją su
darė 6 asmenys, trys iš Lietuvos 
(Vilniaus un-to rekt. prof, habil. 
dr. Juodka, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencinio tyrimo 
centro generalinė direktorė Da
lia Kuodytė ir prof, habil. dr. 
Antanas Tyla) ir trys iš JAV 
(Amerikos lietuvių klubo St. Pe- 
tersburge, Floridoj, pirm. Ange
lė Kamiene, prof. dr. Julius 
Šmulkštys ir LF tarybos narys 
bei komisijos pirm. Vytautas 
Kamantas).

“Premijos komisija rugsėjo 
10 d. nusprendė ir rekomendavo 
Lietuvių fondo tarybai, kad už 
didelius visuomeninius darbus 
bei laimėjimus, atkuriant Lietu
vos nepriklausomybę, išvaduo
jant Lietuvą iš sovietinės okupa
cijos ir ją stiprinant atkuriamuo
ju laikotarpiu, saugant bei gi
nant lietuvybę ir einant valsty
bingumo stiprinimo keliu, yra 
prasmingiausia skirti Lietuvių 
fondo dr. Antano Razmos vardo 
visuomeninę premiją buvusiam 
Lietuvos sąjūdžio seimo tarybos 
pirmininkui, Lietuvos respubli
kos aukščiausios tarybos - At
kuriamojo seimo pirmininkui ir 
dabartiniam Europos sąjungos 
parlamento nariui prof, habil. dr. 
Vytautui Landsbergiui.

25,000 dol premiją ir plake- 
tę Gražinai Landsbergienei įtei
kė garbės kom-to pirm. dr. Jo
nas Valaitis, kuris yra ir premijų 
koordinatorius. Jis dar trumpai 
papasakojo apie LF dr. A. Raz
mos vardo premijas: I-ji premija
2001 Švietimui buvo paskirta 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje; II-ji - Kultūrai muzikai
2002 Vilniaus styginių kvarte
tui; III-ji 2003 mokslinės medi
cinos - Kauno Medicinos uni
versiteto Biomedicininių tyrimų 
institutui ir jo vadovui dr. A. 
Damčiui ir ši IV-ji 2004 vi
suomeninė - prof. V. Landsber
giui. Kitais metais vėl bus ski
riama premija švietimui ir komi
sijos pirmininke yra pakviesta 
Sigita Balzekienė.

Gražina Landsbergienė savo 
nuoširdžiame trumpame žodyje 
irgi kalbėjo apie savo vyro V. 
Landsbergio nepailstamą darbą 
Lietuvos labui ir dėkojo, kad tai 
buvo įvertinta. Ji perskaitė ir 
prof. V. Landsbergio padėkos 
laišką, nes jis dėl ligos negalėjo 
atvykti.

Toliau buvo įteiktos stipen
dijos pokylyje galėjusiems daly
vauti jaunuoliams, o jų šį vakarą 
buvo ypač daug. LF Pelno skirs
tymo komisijos pirm. Kęstutis 
Ječius sveikino stipendininkus ir 
kvietė baigus studijas, įstoti į 
Lietuvių fondą. Čekius įteikė LF 
tarybos pirm. dr. A. Razma 
šiems studentams: V. Aleksand
ravičiūtei, J. Andriušiui, G. Auš- 
raitei, A. Ąžuolaitytei, K. Bada- 
raitei, D. Baniulytei, A. Bielskui, 
Ž. Bielskui, S. Buzaitei, S. Ged- 
rimaitei, M. Ignotui, R. Ivaškai, 
S. Jagelavičiūtei, A. Karaliūtei, 
R. Kašubaitei-Onder, T. Kubi
liui, R. Maskimavičiūtei, V. Ma
leckaitei, A. Navickaitei, S. Pa
lionienei, J. Palioniui, E. Re- 
netskytei, V. Repečkaitei, T. 
Rinkūnui, M. Sadauskui, L. Sa
vickui, R. Skersytei, N. Šme- 
rauskui ir D. Tirevičiui.

Gražų padėkos žodį tarė 
stud. Tadas Kubilius. Jūratė Do- 
vilienė lituanistinių mokyklų 
vardu dėkojo Lietuvių fondui už 
paramą ir įteikė mokinių sukurtą 
“saulę”, kurios spinduliai sim
bolizavo 25 Lituanistines mo
kyklos JAV su 1549 mokinais ir 
300 mokytojų.
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Kristalas gamimo 
šventės proga sveikiname 

visus gimines ir artimuosius 
linkėdami, kad visus paliestų 

* KALĖDŲ DŽIA UGSMAS ir 
DIEVO PALAIMA lydėtų per 

visas ateinančias dienas.

Sigita ir Vytautas Aušrotai

Miėoų
ir linkime laimingų 

^005 metų - 1

Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname £
4

L r
Juzefą Valiulienė, 

Vida, Vidas, Julija, Gintaras ir Audrius Valiuliai

su sv. Kalėdomis ir 

Naujais metais 
visus gimines, draugus 

ir pažįstamus —

A. V. Dubickai

čTveifyname 
sušv. KjiCėcComis, 

linkime laimingų

Sraujųjų metų
giminėms, draugams 

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

Alicia, Andriukas Dauginiai, Irena ir Valteris Dauginiai
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L sveikiname mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami kalėdinio 

a džiaugsmo ir didžios sėkmės bei Dievo 
jį palaimosNaujaisiais metais-
V
ft Algis, Viltė, Daina, Aurelia,
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O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Palm Beach LB apylinkės pa
bendravimo popietė įvyko spalio 12 
d. Joje dalyvavo 25 apylinkės gy
ventojai ir svečias iš Lietuvos. Šios 
LB apylinkės valdybos pirm. K. 
Miklas pranešė, kad nutarta sureng
ti 2005 m. sausio 16 ar 23 d. tradi
cinę gegužinę. Vasario 16-tosios 
proga Lietuvos vėliava bus iškelta 
prie Juno Beach miesto rotušės, o 
Nepriklausomybės atstatymo minė
jimas įvyks St. Paul of the Cross 
parapijos salėje. Tikimasi, kad 
“Dainos” choras atliks meninę 
programą. K. Miklas dalyvavo JAV 
LB krašto tarybos XVII sesijoje 
Phoenix mieste, Arizonoje. Popie
tės dalyvius supažindino su sesijoje 
vykusia programa.

Palm Beach rajone įsteigta 
naujųjų organizacija “Saulės kran
tas”. Jos vadovybę sudaro pirm. J. 
Draumantaitė, J. Barkauskaitė Meis
ter ir R. Armalaitė. Ši organizacija 
spalio 17 d. surengė tautiečių susiti- 
kimą-gegužinę. Joje dalyvavo apie 
100 suaugusiųjų ir nemažai vaikų.
J. Draumantaitė pasveikino geguži
nės dalyvius pasidžiaugdama, kad 
pavyko sukviesti keturias lietuvių 
kartas draugiškam pabendravimui. 
Skambėjo lietuviška muzika, pasi
vaišinta kugeliu. Lietuvos garbės 
konsulas St. Balzekas pasidžiaugė 
naujos organizacijos pradėta veikla, 
jos sumanynais, pažadėdamas stei
giamai lietuviškai mokyklai finan
sinę paramą. Palm Beach LB pirm.
K. Miklas tikisi, kad naujosios or
ganizacijos nariai įsijungs į LB 
apylinkės veiklą, pažadėjo remti ir 
lietuvišką mokyklą. Šios apylinkės 
lietuviai tikisi sulaukti lietuvio ku
nigo prel. A. Kantauto. Bet kol 
vyksta neaiškumai Šv. Petro lietu
vių parapijoje, jis negali persikelti į 
Floridą.
(Amerikos lietuvis, 2004 m., 45 nr.)

Danija
Kopenhagoje, šio krašto sosti

nėje, prie Rosenborgo parko viduri
nėje mokykloje veikia lietuvių kal
bos kursai. Juos suorganizavo Ko
penhagos Baltijos kraštų Švietimo 
centras. Šalia lietuvių šioje mo
kykloje savo kalbų mokosi latviai ir 
estai. Lietuvių kalbos mokytis at

eina ir danij. Minėto centro tikslas 
- bendradarbiaujant su Baltijos 
kraštais skatinti demokratijos ugdy
mą ir ekonominę plėtrą šiame re
gione, taipgi stiprinti kultūrinius, 
socialinius bei prekybinius ryšius 
tarp Danijos ir Baltijos kraštų. Šis 
centras vargu galėtų veikti be jo en
tuziastų - N. G. Carlsen ir B. R. 
Christensen. Šį rudenį lietuvių kal
bos kursai susilaukė ir daugiau lan
kytojų. Pažangesniųjų grupė tęsia 
mokymąsi toliau, o taip pat susidarė 
ir pradedančiųjų grupė. [ šiuos kur
sus susirenka įvairiais tikslais: stu-

*

Kankinio arkivyskupo Mečislovo 
Reinio vitražas, sukurtas dail. 
Albino EIskaus, Lietuvos kankinių 
šventovėje, Mississaugoje, ON. 
Mecenatai - Aldona (Dausaitė) ir 
Mečys Empakeriai - auką skyrė 
Alfonso ir Michalinos Dausų, Al
donos ir Mečio Empakerių, Benig
nos ir Petro Didžiulių atminimui

Ntr. Č. Jonio 

dijuojantys indoeuropeistiką, besi
domintys senomis kalbomis, dar ki
tus sieja tautiniai motyvai. Pasitai
ko ir tokių, kurie nori skaityti 
mokslinę literatūrą lietuviškai, su
prasti kalbos niuansus, taipgi jiems 
įdomios ir gramatikos formos.
(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 10 nr.)

Škotija
Kaip rašoma Lietuvos žinia- 

sklaidoje, lietuviai, nelegaliai gy
venantys šiame krašte, iš tikrųjų 
vergavo savo darbdaviams. Škoti
jos policija išaiškino svetimšalių 
išnaudotojus ir sulaikė didelį būrį 
nelegalių darbininkų iš Rytų Euro
pos kraštųj taipgi ir iš Lietuvos. 
Sulaikyti trys škotų nusikaltėliai, 
kuriems svetimšaliai dirbo už skati
kus, o patys pelnydami didelius 
pinigus. Nelegalūs darbininkai ga
vo menkus atlyginimus, gyveno 
sausakimšai apleistuose, purvinuo
se butuose. Edinburgh priemies
čiuose suėmimuose dalyvavo 170 
policijos pareigūnų, tai buvę di
džiausi tokio pobūdžio policijos 
veiksmai Škotijoje. Taip elgtis po
liciją paskatino šiais metais Lan
caster vietovėje mirusių 20 moliūgų 
rinkėjų iš Kinijos atevjis. Įtariamie
ji išnaudotojai perduoti Škotijos 
prokuratūrai, o nelegalių darbinin
kų laukia deportacija. (BNS).

Japonija
Europos sąjungos kraštų lite

ratūros skaitymuose Tokijo mieste 
tema Vakarai eina į Rytus Lietuvai 
atstovavo pasaulyje garsus avan
gardinio kino kūrėjas ir poetas J. 
Mekas, gyvenantis Niujorke, JAV- 
se. Šiame renginyje dalyvavo žy
mūs ir kitų kraštų kūrėjai: T. 
Krabbe iš Olandijos, J. McGahern 
iš Airijos, J. Kaplinski iš Estijos, 
taipgi Japonijos įžymybės - M. 
Skimada, K. Skiraishi, M. Isomou- 
ra. Renginio dalyviams J. Mekas 
sakė: “Aš esu Lietuvos ūkininkas, 
nublokštas toli nuo savo šalies ir 
suskaldytas į tūkstantį dalelių... Tai, 
ką aš darau visą gyvenimą, yra 
mėginimas surinkti daleles į visu
mą. Kuo toliau, tuo labiau suprantu, 
kas yra ‘realusis’ pasaulis - poezija 
yra mano namai”. Vienintelio lie
tuviškai mokančio japonų profeso
riaus L Murata išverstą J. Meko 
kūrybą skaitė japonų rašytojas M. 
Shimada. (ELTA).

Karaliaučiaus kraštas
Tilžės 8-je vidurinėje mokyk

loje rugsėjo 4 d. įvyko lietuvių kal
bos mokytojų konferencija tema 
Tautinis tapatumas ir kalba. Ją su
rengė Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos vy
riausybės ir Karaliaučiaus srities 
Lietuvių kalbos mokytojų sąjunga. 
Dr. D. Mikulėnienė,. Lietuvių kal
bos instituto kalbos istorijos ir dia
lektologijos skyriaus vadovė, skaitė 
pranešimą Spaudos draudimas Lie
tuvoje (1864-1904): kalbos politi
kos pamokos. Dr. J. Zaborskaitė, 
šio instituto direktorė, kalbėjo tema 
Kalbos vertės ir reikšmės samprata 
pirmuosiuose lietuviškuose laikraš
čiuose. Tai trečioji tokia konferen
cija Karaliaučiaus krašte. Joje daly
vavo per 30 žmonių. Jos dalyviams 
koncertą surengė Klaipėdos univer
siteto folklorinis ansamblis “Vo- 
rusnė”.

(Lietuvių godos, 2004 m., 9 nr.

Australija
Lietuvių moterų socialinės 

globos draugijos Sidnio mieste me
tinis susirinkimas įvyko spalio 24 
d. Lietuvių Namuose. Jį pradėjo 
šios draugijos pirm. J. Lašaitienė, 
paprašydama minutės tyla pagerbti 
keturias mirusias draugijos nares. Ji 
taipgi apžvelgė praėjusių metų 
draugijos veiklą ir pasveikino tris 
naujus Lietuvių sodybos gyvento
jus: Kastutę ir Vytautą Jurskius bei 
rašytoją N. Jankutę-Užubalienę, at
sikėlusią iš Amerikos arčiau savo 
dukros. Gėlės buvo įteikos J. Buro- 
kienei, J. Dambrauskienei, D. Sko- 
reikienei, O. Storpirštienei ir B. 
Vaitkienei, ilgametėms valdybos 
narėms. Ypatinga padėka pareikšta 
O. Storpirštienei, kuri 18 metų rū
pinosi ir tvarkė Lietuvių sodybos 
reikalus. Šias pareigas toliau vyk
dyti sutiko O. Dobbs. Draugijos na
rės su pagalbininkėms bei pagalbi
ninkais lanko sergančius tautiečius 
ligoninėse ir namuose. Pora vien
gungių buvo palaidoti be draugijos 
žinios nežinomose kapinėse. Pirmi
ninkė priminė, kad tautiečiai savo 
testamentuose įrašytų, kad nori būti 
palaidoti kapinėse, kurios turi lietu
vių skyrių. Išrinkta valdyba šios su
dėties: Nijolė Chan, Onutė Dobbs, 
Dana Jancy, Julija Lašaitienė ir Ta
mara Vingilienė.

(Mūsų pastogė, 2004 m., 44 nr.)
-------------------------------J. Andr.
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Marija ir Jurgis Astrauskai 
Zosė Augaitienė 
Birutė Abromaitienė 

ir dukra Angelė
Jonas ir Bronė Akelaičiai
Albina Augaitienė ir šeima 
Irena ir Antanas Ambraškos, 

Phoenix, AZ

Antanas Bumbulis ir dukros
Vida ir Rima su šeimomis 

Julius, Pranė Barakauskai 
Alfredas Bražys, Gintaras,

Linas, Gailutė ir jų šeimos 
Stasė ir Mečys Bučinskai 
Marija Borusienė ir vaikai

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

Vytautas Birštonas
Nelė ir Jonas Budriai
Irena Baltakienė ir sūnūs -

Linas, Vitas ir Algis 
Kristina ir Adomas B i retos 
Elena Bersėnienė ir vaikai 
Alfonsas ir Ona Budininkai,

Hamilton, Ont.
Danutė ir Adolfas Bajorinai
Angelė Bungardienė,

Hamilton, Ont.
Isabelė ir Petras Baronai,

St. Catharines, Ont.
Lidija ir Vytautas Bušmanai,

Bradford, Ont.
Valė, Vincas, Kristina

ir Jonas Baliūnai
Regina Beržinienė,

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

su šeima,
Stayner, Ont.

Nina Balčiūnienė

T. I. Ciparienė, 
Rodney, Ont.

Petras Čiurlys
Regina Celejewski

Ona Dementavičienė ir 
sūnus Vidas

Birutė ir Petras Daržinskai
Adelė Dobienė ir Audra
Ona Dirmantienė

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai

Jonas Gimžauskas, 
Hamilton, Ont.

Elena ir Kazys Gudinskai, 
Hamilton, Ont.

Zigmas ir Ona Girdauskai
Irena ir Povilas Gimiai, 

Hamilton, Ont.
Vilma, Kazys ir Paulius

Gapučiai
Marytė Genčiuvienė
Andrius, Kristina, Gintaras ir 

Ričardas Gapučiai, 
Hudson, Que.

Jonas ir Bronė Greičiūnai 
ir šeima
Newmarket, Ont.

te

mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 
draugus, pažįstamus, Jų šeimas

O\jistaus gimimo ir Naujųjų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės šviesos, 

skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 
ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais

Kostas ir Eugenija Gapučiai, 
Bothwell, Ont.

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

Anastazija Gaidelienė
Marija Gečienė
Bronė Galinienė

Monika Jasionytė
Vanda Jasineviuienė
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

Oakville, Ont.
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
Stasys Janavičius ir 

dukra Kristina
Dalia Jurevičienė
Eugenijus ir Regina Jasinskai, 

Dundas, Ont.
Zuzana ir Petras Jonikai, 

Hamilton, Ont.
Alina ir Inocentas Jurcevičiai, 

Rymantė, Rimas, Gražina, 
George, Judita, Brentas 
ir vaikaičiai Kris, Jessica, 
Alicija, ValirRae

Petra ir Vladas Jankaičiai

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

St. Catharines, Ont. 
Ona ir Vladas Keziai,

Ancaster, Ont.
Povilas Kanopa, 

Hamilton, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, Ont.
Adolfas Kanapka, 

Wasaga Beach, Ont
Petras ir Teklė Kareckai 

ir sūnūs - Jonas ir Stasys, 
Hamilton, Ont.

Genė ir Eugenijus Kuchalskiai 
S. V. Kneitai, 

Oshawa, Ont.
Vincas Kėžinaitis, 

Hamilton, Ont.
V. Kryžanauskas ir šeima 

Collingwood, Ont.
Irena Kaliukevičienė 
Valė Kecorienė 
Vincas Kolyčius 
Eugenija Kripienė 
Birutė Kazlauskaitė 
Elena ir Pranas Krilavičiai, 

Keswick, Ont.
Teofilė Kobelskienė ir vaikai 
Juozas Krištolaitis,

Hamilton, Ont.
Raimundas ir Rūta Klišiai 

Ir šeima, 
Ottawa, Ont.

Birutė, Jonas Lukšiai ir šeima 
Tillsonburg, Ont.

Juozas ir Lydija Lukšos, 
Waterloo, Ont.

Antanas Laugalys,
Cambridge, Ont.

Haris ir Gražina Lapai
Gražina, Albina ir Antanas

Laurinaičiai

Feliksas Mockus ir 
vaikai - Jonas, Vytas 
ir Lina

Liuda ir Zigmantas Mockai, 
Rodney, Ont.

Vytautas Montvilas
Juozas ir Stella Miškiniai, 

Niagara Falls, Ont.
Marija ir Brian Mikelėnas- 

McLoughlin
Liudvika Morkūnienė

Irena ir Jonas Nacevičiai
Viktoras ir Rita Navickai, 

Amprior, Ont.
Stasė ir Jonas Naruševičiai, 

Carignan, Que.
Ona Naruševičienė

Liudas ir Salomėja Olekai

Ane’ė Puterienė 
Valentinas Poškaitis 
Marija Pranaitienė 
Ramutė ir Jeronimas Pleiniai 
Stefanija ir Antanas Petraičiai 
Irena ir Antanas Patašiai 
Monika Povilaitienė 
Algis ir Kazė Poviloniai 
Jonas, Teresė Povilauskai 

ir šeima 
Hamilton, Ont.

Vladas r Levutė Pevcevičiai 
P. N. Rudokai 
Vida ir Vytas Paškai 
Aldona, Juozas, sūnus 

Antanas Petrauskai
Irena ir Viktoras 

Prisčepionkos, 
Ottawa, Ont.

Vincas Paulionis

Alvina ir Vladas Ramanauskai
O. L. Rimkai
Juozas Rovas
Marta ir Albinas Radžiūnai
Marytė Rybbnė ir vaikai, 

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

Ottawa, Ont.
Onutė ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, Cnt.
Danguolė Radzevičienė

Danutė Staškevičienė, 
Verdun, Que.

Teklė ir Adolfas Sekoniai, 
Wasaga Beach, Ont.

Viktoras Skukauskas
ir dukra Danutė

Janina, Juozas Šarūnai, 
St. Catharines, Ont.

Olga ir Jonas Statkevičiai, 
Rodney, Ont.

Vanda ir Petras Šidlauskai, 
Hamilton, Ont.

Adolfina ir Gediminas
Skaisčiai,
Grimsby, Ont.

Sofija ir Juozas Sendžikai, 
St. Catharines, Ont.

O. Skrebūnienė ir šeima

Hilda Simanavičienė
Gražina Strimaitienė
Elena ir Herbertas Stepaičiai
Silvija, Arūnas, Danielius 

ir Antanas Staškevičiai, 
St. Jean, Que.

Liuda Stulginskienė
Erna ir Justinas Šimkai
Sofija Skučienė ir 

sūnus Zigmantas, 
Montreal, Que.

Prima ir Bronius Sapliai
Eleonora Šiškuvienė
Vilius Stanaitis
Marija Šiūlienė,

Hamilton, Ont.
Rimas, Lisa Šiūliai ir šeima, 

Burlington, Ont.

Birutė Tamošiūnienė
Irena Turūtienė

Stasys, Anelė Urbonavičiai, 
Hamilton, Ont.

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

Collingwood, Ont.
Julija ir Romanas Vaitkevičiai 
Birutė ir Vladas Vytai 
Vanda Vaitkienė 
Vaškevičių šeima 

Minesing, Ont.
Janė Vingelienė ir šeima

Kristina Žutautienė 
Bronė Žiobienė 
Margarita ir Justinas

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

Aleksas Zimnickai 
Irena ir Algis Žemaičiai 
Irena ir Petras Zubai,

Hamilton, Ont. 
Elena Žulienė 
Tušė Zaleskienė 
Juozas Zazeckas,

Cambridge, Ont.
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siunčiu nuoširdžius 

linkėjimus muzikams, 
giminėms ir visiems 

tautiečiams —
Slava Žiemelytė

ęŲnksmų Šv. Kalėdų į
bei laimingų

Q\aujų metų 
linkime giminėms, 

draugams ir pažįstamiems -
Teresė ir Jurgis Kiškūnai
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Visus parapijiečius 

Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno 
geradarius bei rėmėjus, 
visus apylinkės lietuvius

su šv. Kalėdomis ir
Naujaisiais metais sveikina

Paminklas didžiajam varpininkui
JŪRA MARIJA BAUŽYTĖ

Gražėja, puošiasi Lietuvos 
sostinė Vilnius, kasmet sutrau
kiantis vis gausesnį turistų būrį. 
Tačiau paminklų, įamžinančių 
mūsų tautos praeitį ir dabartį, ja
me mažoka. Juoba ne viena jo 
aikštė, skveras, gatvių sankirta 
prašyte prašosi akcentų. Tai pui
kiai suprato sostinės medikai. 
1999 metų pabaigoje Vilniaus 
medikų klubo posėdyje gimė 
mintis sukurti fondą didžiojo 
varpininko Vinco Kudirkos at
minimui įtvirtinti. Juk jis reiš
kėsi ne tik kaip publicistas, ra
šytojas, Tautinės giesmės kūrė
jas, bet ir kaip gydytojas. Šiai 
minčiai tuojau'pat buvo pritarta. 
Tačiau to buvo maža. Ne vienas 
geras sumanymas lieka tik suma
nymu, jei neatsiranda žmonių, ku-

• rie stengtųsi jį įgyvendinti.
Jau per kitą susibūrimą su

kuriamas ir veikiai įteisinamas 
Labdaros ir paramos fondas V. 
Kudirkos vardui įamžinti. Fon
do steigėjais skelbiami - profe
sorius dr. Gintautas Česnys, gy
dytoja Marija Jackevičienė, pro
fesorius dr. Juozas Galdikas. 
Nubrėžiamos ‘ veiklos gairės. 
Tais pačiais metais kreipiamasi į 
Vilniaus miesto savivaldybę su 
pasiūlymu pastatyti paminklą 
Tautos žadintojui. Iš pradžių jis 
buvo priimtas gana abejingai. Il
gai dvejota, ar fondas tesės, ką 
yra sumanęs: kur gaus lėšų? Ar, 
išsigandę darbą, iniciatoriai visų 
rūpesčių nesukraus tik ant mies
to vadovybės?

Tačiau savivaldybės valdi
ninkų būgštavimai buvo be pa
grindo. Profesoriai G. Česnys, J. 
Galdikas, inžinierius S. Tamo
šaitis, kiti ėmė atkakliai atakuoti 
ne tik jų kabinetus. Gana spar
čiai buvo surinkta lėšų pradi
niams darbams. Daugiausia au
kojo patys medikai.

2000-ųjų metų vasarą Fon
dui atstovaujantis jo pirmininkas 
prof. Gintautas Česnys ir Vil
niaus miesto mero pavaduotojas

Vitas Mačiulis pasirašė sutartį 
dėl paminklo statybos. Taigi pir
mas žingsnis žengtas.

Nemažai ginčų sukėlė 
vietos parinkimas. Juk sostinėje 
dar nėra paminklo tautos pat
riarchui Jonui Basanavičiui, ku
rio veikla itin susijusi su Vilniu
mi, o čia iniciatoriai reikalauja 
vienos pagrindinių miesto aikš
čių. Ne tik vietos parinkimo 
klausimu diskusijose dalyvavo 
savivaldybės specialistai, skulp
toriai, architektai, dailėtyrinin
kai, įvairiausių visuomenės 
sluoksnių atstovai. Sulaukta apie 
800 atsiliepimų internete. Paga
liau pritarta iniciatorių siūlymui 
pastatyti paminklą Savivaldybės 
aikštėje, kurioje daugelį amžių 
buvo renčiami statiniai okupan
tams pagerbti.

Paskelbus konkursą pa
minklo projektui sukurti, jame 
panoro dalyvauti 24 autorių gru
pės. Po darbų aptarimo projektų 
atsirado jau 35. Iš jų vertinimo 
komisija atrinko 3. Šių metų bir
želio mėnesį jie dar sykį buvo 
išstatyti visuomenės apžiūrai, 
autoriams pasiūlyta toliau juos 
tobulinti. Pagaliau lapkričio 15 
dieną vertinimo komisija, kuriai 
vadovavo Vitas Mačiulis, tinka
miausiu pripažino klaipėdiečio 
skulptoriaus Arūno Sakalausko 
ir architekto Ričardo Krištapa- 
vičiaus darbą. Fondo nuosavybe 
tapo ir Stasio Žirgulio (archit. 
Adomas Skiesgilas), taip pat 
jaunų, dar tebestudijuojančių 
menininkų Dovydo Klimavi
čiaus bei Viktoro Griciaus pro
jektai.

Paminklas didžiajam varpi
ninkui, Lietuvos himno kūrėjui, 
daktarui Vincui Kudirkai Savi
valdybės aikštėje, kuri vėliau 
keis ir savo pavadinimą, turėtų 
iškilti 2006 metais. Jis nurr ato
mas iškaldinti iš gelsvo, gintaro 
spalvos granito, o V. Kudirkos 
figūra nuliedinta iš bronzos. 
Abiejose paminklo pusėse praei
viai galės skaityti išrašytus Tau-

tos giesmės žodžius. Iš pradžių 
rengiamasi paminklo buvimo 
vietoje pastatyti medinį jo ma
ketą, kad visi besidomintys ga
lėtų susipažinti, koks meno kūri
nys papuoš sostinę.

Per keletą metų Paramos ir 
labdaros fondas Vinco Kudirkos 
vardui įamžinti nuveikė nemaža 
kitų darbų. Išleista V. Kudirkos 
kūrinių audiokasetė, parengtas 
reklaminis klipas, kuris bus ro
domas per televiziją, parašyta ne
maža straipsnių, organizuota ar 
dalyvauta įvairiuose renginiuose 
šiam Tautos žadintojui, jo pase
kėjams pagerbti, išleista lanksti
nukų, drauge su Lietuvos valsty
binio muziejaus darbuotojais pa
rengta spaudai knyga apie Lie
tuvos himno istoriją ir kt. Visi 
darbai apmokėti Fondo steigėjų 
ir rėmėjų pinigais. Tačiau lėšų 
klausimas lieka labai aktualus. 
Paminklo statybai reikės per 
500,000 Lt. Tad tikimasi versli
ninkų, įvairių įstaigų, organiza
cijų, visų Lietuvos patriotų para
mos.

Jei kas norėtų paremti pa
minklo statybą: sąskaita LT 
59704406 0001 42 0086 Vil
niaus banko filialas Vilniuje. 
Kodas 9204061.

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Augustinas Simanavičius, OFM 

Eugenijus Jurgutis, OFM, Pijus Šarpnickas, OFM, 
Kęstutis Butkus, OFM, Petras Šarka, OFM, 

prel. Edis Putrimas

sv ąlėdų

ir NAUJU METU 
proga sveikiname visus 
savo gimines, draugus

ir pažįstamus —

Ona ir Juozas Gataveckai

proga 
sveikiname savo gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Linkime linksmų švenčių ir 
laimingų 2005 metų.

Pranas Ročys, dukra Rita

i* KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA f 
lietuviško jaunimo vardu sveikina visus pasaulio lietuvius -į 

su ŠV. KALĖDOMIS, 1 
. ,| . ... ... *> dėkoja mieliems rėmėjams 

ir linki visiems -
M jauniems ir seniems - 

laimingų ir darbingų 
NAUJŲJŲ METU!

F Kanados lietuvių jaunimo sąjungos krašto valdyba, /š k.: Julija Šimonėlytė, Lina Jaglowitz, Antanas 
< Pacevičius, Julija Puodžiukaitė, Tomas Jonaitis, Vilija Bulotaitė, Linas Ruslys, Jonas Didžbalis

W W wM* wM* wM* wM* W

S
J

i

Mount Hope, Ont.

gveikiname
su šv. Kalėdomis 

ir linkime sveikų
bei laimingų

Naujųjų metų 
giminėms, draugams 

pažįstamiems -
Janina ir Vytautas Svitai *

*

ir
*

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą testamentuose 

ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

1

Puošni barokinė Šiluvos bazilikos sakykla Nuotr. I. Ross

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

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

visus savo narius, 
slaugos namų gyventojus ir

mailto:klfondas@on.aibn.com
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Malonių
Kalėdų švenčių
ir sveikatos pilnų
Naujų 2005 metų 
visiems klubo nariams ir 
“Vilniaus Manor” gyventojams 
nuoširdžiai linki -

«į

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

Irena Punkrienė 
Vilija, Edvardas, Andrėja, 

Monika ir Andriukas Punkriai 
Elona, Ričardas, Daniellė,

i..
L

Tarmių renginio dalyviai Kulautuvoje. Dešinėje Kulautuvos kultūros centro direktorius Algirdas Svidinskas
♦ Nuotr. Autorės

Kūrybos viršukalnėn - per tarmes
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ

lv šventes teatneša tyro 
f džiaugsmo ir Naujieji 
L metai stiprybės, 
į sveikatos ir vilties -

Dainavos šalalė — 
Tai pači slauniausia, 
O dzūkų šnektalė 
Už visas gražausia.

visus draugus, pažįstamus 
ir gimines su

šv, Kalėdom ir
Naujais metais.

Linkime daug sveikatos ir
laimės - Stasė Butkienė ir vaikai -

Algis, Vitas, Regina ir jų šeimos

visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su
ŠV. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų 
Naujų metų -

Kazys ir Adelė Ivanauskai

^Nuoširdžiai sveikiname
gimines, draugus ir pažįstamus , ,r ;\

su šv. Kalėdomis ir
linkime laimingų bei

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

Lietuvoje kyla rūpestis dėl 
jaunosios rašytojų kartos nemo
kančios savo tarmės: dzūkiškos, 
aukštaitiškos, žemaitiškos. Dėl 
tos priežasties kenčia literatūri
nė kalba, netekdama jai būdingų 
kūrybinių niuansų.

Aukštaičiai, pajutę grėsmę 
kalbai, prarandant tarmes, ryžosi 
jas atgaivinti.

Rudenį antrą kartą lietuvių 
kalbos mylėtojai, savo gimto
sios tarmės puoselėtojai, susi
rinko Kulautuvon, kurioje buvo 
surengta respublikinė tarmiškos 
kūrybos šventė, gražiai pavadin
ta Kulautuvos pušynų ruduo.

Šį prasmingą renginį parė
mė Lietuvos Kultūros ministeri
ja, Kauno rajono savivaldybė, 
restoranų tinklas “Bernelių užei
ga”, o šventę organizavo Kulau
tuvos kultūros centras, Kulautu
vos bendruomenės centras ir 
Kulautuvos seniūnija.

Į šventę, vykusią labai gra
žią rudens dieną, atvyko garbių 
svečių: rašytojų, poetų, daini
ninkų, folkloro ansamblių. Sve
čius susirinkusiems pristatė Ku
lautuvos Kultūros centro direk
torius Algirdas Svidinskas. Da
lyviai šioje šventėje turėjo pro
gos pažinti literatūrologę Ra
mintą Antanaitienę, žemaičių

A 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšt’U'okybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Anapilio jaunimo choras “ANGELIUKAI" ir jų tėveliai

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų 2005 metų 
Jums linki -

Tebūnie jums geras šitas rytas, 
Kai širdis Dievo Kūdikiui 

džiaugsmą giedos,
Tebūnie jums geras šitas rytas, 
ir diena, ir metai nuo pradžios.
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žiugių šv. Kalėdų
ir laimingų bei pilnų geros nuotaikos

čžfyaujųjų metų
linki visiem lietuviams bei parapijiečiams -

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

Puošnios Toronto gintarietės kviečia visus į sukaktuvinį “Gintaro” kon
certą 2005 m. balandžio 9 d.

ir laimingų bei sėkmingųNaujų metų 
linkime visiems savo giminėms, 

draugams ir pažįstamiems —

Aldona, Algirdas Vaičiūnai

rašytoją Edvardą Rudį, poetą 
Edmundą Janušaitį, aukštaičių 
rašytoją Reginą Kasinaitę-Lum- 
prickienę, aktorių Petrą Venclo
vą, dainininką Žilviną Žvagulį. 
Atvyko dainos klubas “Akcija”, 
folkloro ansambliai “Gojus” ir 
“Vovingė”.

Tarmių gaivinimo iniciato
rius A. Svidinskas popietę pra
dėjo kalbėdamas gražia aukštai
čių tarme, pakviesdamas “Ai- 
siu” ansamblį atlikti dainelę 
aukštaitiškai Kur aisiu.

Pirmoji žodžiui pakviečia
ma Kauno rajono vicemerė Ni
jolė Kliučienė. Ji džiaugėsi, kad 
šis gražus renginys, sulaukęs vi
sų tarmių regionų atstovų, vyks
ta labai gražia aplinka garsėjan
čioje Kulautuvoje. O gražus Ku
lautuvos ruduo leido prisiglausti 
prie dzūkų, aukštaičių ir žemai
čių šnektų. Rusišką kalbą, kurią 
mokėjom, galima pamiršti, bet 
savo gimtosios tarmės - nevalia.

Labai aukštai vertindama 
tarmes R. Antanaitienė priminė 
rytų Aukštaitijos lyriką Antaną 
Miškinį, pranašavusį, jog tauto

saka liks pagrindiniu šaltiniu iš
reikšti gimtosios kalbos niuan
sams. Ji parino, kad Klaipėdos 
krašto metraštininke Ieva Simo
naitytė rašiusi gimtąja klaipėdie
čių tarme. Kai jos romaną Aukš
tųjų Šimonių likimą, “ištaisė”, ji 
pasakė: “Aš neturėsiu kaip akių 
parodyti savo klaipėdiečiams”.

Turi žemaičiai ir rašytoją 
Kazį Sają, savo tarmės gerbėją. 
Literatūrologė sakė, kad pri
brendo laikas literatūrinę kalbą 
gaivinti tarmėms. Kūrybos vir- 
šukalnį pasiekti įmanoma tik per 
tarmes.

Savo kūrinėlį apie Mosėdį ir 
eiles skaitė žemaitis rašytojas E. 
Rudys. Gražia aukštaitiška tar
me savo kūrybos paskaitė aukš
taičių rašytoja R. Lumpickienė. 
Džiaugiuosi turėjusi progą savo 
rašinėlį paskaityti dzūkiškai.

Šventė vyko linksmai. Visus 
jungė giedra nuotaikai, širdyse 
žadindama meilę ir ilgesį tėvų, 
senolių šnektos. Skambėjo visų 
tarmių dainos, žinoma, daugiau
sia aukštaičių.

čt). JColMų lt' 
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nuoširdžiai sveikinu 

draugus, gimines, 
pažįstamus

Jonas Stankus

A

A

A 
r
A

A

Sveikinu
sūnus Edį ir Algį bei savo 
mielus vaikaičius, draugus 
ir pažįstamus su

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

Onutė Adomauskienė,
Hamilton, Ont.

wfcjF * wr
Vaikų dienos centrai Lietuvoje

Į vaikų dienos centrus po 
pamokų iš vargingų ir remtinų 
šeimų vaikai ateina pavalgyti, pa
ruošti pamokas ir dalyvauja įvai
riuose užsiėmimuose. Atkreiptas 
dėmesys ir į šeimas, kur gir
tuokliaujama ir vaikais nesirūpi
nama. Savanorės - socialinės 
darbuotojos lanko tokias šeimas. 
Jos kviečiamos į “Caritas” būs
tinę, kur grupėse kalbama apie 
vaikų problemas, sutvarkomi do
kumentai valdžios paramai gauti 
ir teikiamos “Caritas” pašaipė
lės. Jeigu alkoholikai tėvai ne
kooperuoja, tai vaikai patalpina
mi globos namuose. Si progra
ma pavadinta “Vaiko orumo iš
saugojimas”. Ji yra pradėta 2001
metais Kaišiadorių vyskupijos 
“Caritas” ir plėtojama mieste
liuose, kur yra daug bedarbių, 
kur alkoholikų šeimų vaikai ne
lanko mokyklos ir elgetauja.

Kaišiadorių vyskupijos “Ca
ritas” vedėja Birutė Grižienė ra
šo: “Vaiko orumo išsaugojimo” 
projektas vykdomas sėkmingai. 
Socialinės darbuotojos jau dirba

su 48-mis šeimomis, kuriose yra 
apie 100 vaikų. Pamaitinti vaiką 
reikia tik pinigų, bet jį ir jo šei
mą išauklėti, tai ilgų metų dar
bas, reikalaujantis ne tik pinigų, 
bet ir sugebėjimo, ištvermės, pa
siaukojimo, meilės.

Lietuvos “Caritas” federaci
jai remti komiteto Toronte var
du dėkoju visiems aukomis pa- 
rėmusiems vaikų dienos centrus 
ir vykdomas vaikų ir jų šeimų 
auklėjimo programas.

2004-siais metais aukos pa
skirtos: “Vaiko orumo išsaugoji
mo” projektui - $2,000; “Vilties 
angelo” vaikų dienos centrui 
Vilniuje - $800; “Šaltinėlio” ir 
Rumbonių vaikų dienos cent-
rams - $800; Mergaičių prie
glaudai Vilniuje - $1,000; Dva
sinės pagalbos jaunimo centrui 
Klaipėdoje - $500; Vaiko tėviš
kės namams - $1,000; Kun. H. 
Šulco vaikų globos namams - 
$1,000. Iš viso-$7,100.

O. D. Gustainienė, 
Lietuvos “Caritas” federacijos 

komiteto Toronte pirmininkė

fe

Su JCcdėdų Vencių : 
y, proga sveikiname visus savo • 

r gimines, draugus, pažįstamus
W ir linkime džiugių bei laimingų ‘ 
& NAUJU METU - !

Danutė, Petras ir Raminta Petrauskai, ' 
Anastazija Petkevičienė '

Džiugių šv. Kalėdų 
bei laimingų 
Nauju fnetų 

linkime giminėms, draugams 
ir pažįstamiems -

Gesė, Antanas Pažerūnai ir šeima

ir sėkmės Naujuosiuose metuose 
visiems giminėms, draugams ir 

pažįstamiems Kanadoje, Amerikoje 
ir Lietuvoje linki -

inž. Vladas ir Luciana Kukoraičiai 
AESTIORUM CONSULTING

1

£

Džiugių 
šventų Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų 
geros nuotaikos 

Naujų metų 
linki visiems giminėms, 
draugams bei pacientams -

'*• dr. Gina J. Ginčauskaitė

S
U

šv. Kalėdų
metų savo klientams,

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

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

66 Mimico Avė. Torono, Ont.
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Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo 
parapija nuoširdžiai sveikina 
VISĄ LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 4 
mūsų gyvenimo kelyje! $

JA. B.W

ft

visus Išganytojo parapijos 
parapijiečius, rėmėjus, 
bičiulius bei visus lietuvius 
JĖZAUS KRISTAUS 
gimimo proga. 
KALĖDŲ ŠVENTĖS 
teatneša tyro džiaugsmo 
ir NAUJIEJI METAI 
stiprybės bei vilties 
tikėjime -

i 
a 
įI 

i 
I

2 <?

Kunigas Algimantas ir Rūta Žilinskai 2

f2

Sv. T^aledų ir
| Naujųjų metų

proga sveikiname visus
f pažįstamus ir bendradarbius

1

i

t

r Vytas Kulnys ir Douglas šeima
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visus ateitininkus ir 
prijaučiančius su

Linkį ramybės, taikos ir Dievo palaimos

Naujais metais, ęarbė Kristuje.
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Q\alėdų ir

švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus 

Kanadoje bei Amerikoje sveikina -

Andrius Petrašiunas, 
Lonaon, Ont.

Sigitos Narbutaitės-Liponienės knygos sutiktuvių dalyviai. Iš kairės: Džervai, knygos “Toli... Arti už Atlanto” auto
rė Sigita Narbutaitė-Liponienė, TS Alytaus m. skyriaus pirmininko pavaduotoja Rima Rakauskienė, Alytaus miesto 
švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valiūnas. Žemiau iš kairės: generolo Jono Žemaičio karo akademijos profe
sorius habil. dr. Algirdas Ažubalis, Alytaus miesto šviet. skyr. inspektorė Elvyra Auknavičicnė, knygos redaktorius 
Deimantas Jastramskis, “Valstiečių” laikraščio koresp. Loreta Jastramskienė Nuotr. A. Urmanavičienės

Buvo balsas Lietuvos už geležinės uždangos
Sigitos Narbutaitės-Lipovienės knyga 

ten. Knygos herojė, Lietuvos 
vaikų Saulutė - Indrė Tijūnėlie- 
nė, prie Pasaulio lietuvių ben
druomenės Čikagoje įsteigė Lie
tuvos vaikų globos būrelį “Sau
lutė”, kuris rūpinosi Lietuvos 
vaikais ir studentais. 2000-ai- 
siais “Saulutė” Lietuvoje išdali
jo 121 tūkstančių dolerių, 2001- 
aisiais per 94,000 dolerių, 2002- 
aisiais per 60,000 dolerių.

Labai smagu, kad “Sau
lutės” malonų ir šiltą spindulėlį 
pajuto ir alytiškiai: Alytaus raj. 
Simno specialioji, internetinė 
mokykla, Kančėnų pradinė mo
kykla, Daugų bei Kančėnų bib
liotekos ir kelios šeimos gavo 
paramą. Kauno universitetinių 
klinikų kardiologijos skyriui 
įteikti septyni kraujo apytakos 
aparatai. Visko čia neišvardysi.

Amerikos lietuviams rūpėjo 
ne tik Lietuvos žmonių mate
rialinė padėtis. Jiems ramybės 
nedavė Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo klausimas. In
drė Tijūnėlienė ta proga prime
na: “Kol Lietuva buvo okupuota 
sovietų, visą laiką buvome tary
tum Lietuvos balsas už geleži
nės uždangos. Tai, ko jūs nega
lėjote sakyti, jautėm pareigą 
pasakyti pasauliui mes”.

Knygos sutiktuvėse buvo la
bai malonu matyti gerai įverti
nusius jos knygą, jai patari- 
nėjusius: Generolo Jono Žemai
čio Lietuvos karo akademijos 
profesorių, habil. dr. Algirdą 
Ažubalį, profesorę habil. dr. 
Oną Voverienę, Sigitos knygų 
redaktorių Deimantą Jastramskį, 
Valstiečių laikraščio korespon
dentę Loretą Jastramskienę, 
Alytaus miesto savivaldybės ad
ministracijos švietimo skyriaus 
vedėją Vytuolį Valiuką, inspek
torius Elvyrą Aleknavičienę ir 
Praną Baublį, Tėvynės sąjungos 
Alytaus miesto skyriaus pirmi
ninko pavaduotoją Rimą Ra
kauskienę, Alytaus rajono švie
timo pedagoginės pagalbos 
centro direktorę Liną Andrulevi- 
čienę, knygai rašančių ir eiles 
kuriančių iš garsiosios Punios 
Teklę ir Petrą Džervus, Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos Alytaus 
skyriaus pirmininkę Jūratę 
Kamicaitienę, tarybos narę, be
sirūpinančią neįgaliųjų kultūrine

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ

Mus paliekantys 2004-ji 
metai sudarė galimybes Alytaus 
miesto gydytojai konservatorei 
Sigitai Narbutaitei-Lipovienei kū
rybos laipteliais aukštyn pakilti.

Dailiųjų amatų mokykloje 
buvo sutikta S. Lipovienės an
troji knyga Arti ... už Atlanto. 
Neišblėso iš atminties ir jos pir
mosios knygos Gyvenimas Lie
pų alėjoje sutiktuvės Alytaus m. 
Moterų krizių centre 2000-ųjų 
metų pavasarį.

Pirmąją knygą paskatino pa- 
■ rašyti didelė nostalgija geros lie

tuviškos šeimos. Pati išgyveno 
našlaitės dalią. Jos tėvelis Balys 
Narbutas, buvęs Lietuvos ka
riuomenės kapitonas po 11-ojo 
Pasaulinio karo pasitraukė į Va
karus, o motina Kauno “Aušros” 
gimnazijos matematikos moky-

<£v (Svenlo'cris)
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toja Kotryna Narbutienė mirė, 
kai Sigutei buvo devyneri. Abu 
našlaičius, ją ir jos broliuką 
Saulių, priglaudė, augino, į 
mokslus leido Ukmergės taurios 
širdies, garsaus gydytojo Kazio 
ir motinos sesers, geografijos 
mokytojos Elzės Mikalauskų 
šeima, auginusi ir savo sūnų 
Kaziuką.

Namuose vyravosi katalikiš
ka dvasinė atmosfera apsaugojo 
šeimą nuo klystkelių, o gražūs 
tarpusavio santykiai išugdė tar
pusavio gražią draugystę, prie
raišumą.

Antroji knyga Arti... už At
lanto į skaitytojo rankas pakliu
vusi 2004 m. lapkričio mėn., pa
sakoja apie ryšius po daugelio 
metų tarp kelių kartų lietuviškų 
šeimų, gyvenančius Lietuvoje ir 
Amerikoje. Vaikystėje gimė 
stiprūs tarpusavio santykiai, per
ėję į stiprią draugystę, ir tolimas 
kraštas už audringo Atlanto bu
vo tarsi matomas.

Lietuvai, su Dievo pagalba, 
stebuklingu būdu pavykus iš
sprūsti iš geležinio spygliuoto 
narvo, atsirado galimybė ir Sigi
tai nuvykti į JAV, į šalį, priglau
dusią mūsų tautiečius, bėgusius 
nuo raudonojo okupanto, Sibiro,. 
gulagų ir mirties. Apie savo susi
tikimus su artimaisiais, apie ke
lionę tolimą, bet labai geidžia
mą, knygos autorė sako: “kelio
nė į Ameriką man padarė didelį 
įspūdį. Jos dėka prasiplėtė mano 
akiratis, labiau įvertinau tikrą
sias žmogiškąsias vertybes. Be 
galo sujaudino JAV gyvenančių 
lietuvių veikla savo tolimosios 
Tėvynės labui. Geriau supratau, 
kokią meilę jaučia Amerikos 
lietuviai savo tolimai Tėvynei, 
kaip nuoširdžiai netausodomi 
savęs jie dirbo ir kovojo dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės, kaip 
atsikūrus valstybei stengėsi pa
dėti stiprinti šalies ekonomiką, 
organizavo paramą vargstan
tiems lietuviams Tėvynėje. La
bai norėjau, kad apie tai būtų 
žinoma Lietuvoje”.

Kai mums “švietė” komu
nizmo aušra, per geležinę už
dangą į laisvą pasaulį beveik 
neprasiskverbdavo mūsų žo
džiai, nesulaukdavom žinių ir iš

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

Jonas ir Elena Bukšaičiai, 
Basa ir Neil Wilkinson

o O 
mielus savo gimines, 

draugus ir pažįstamus 
su Šv. Kalėdom 

ir Naujaisiais metais - 
Irena Biskienė

veikla Ingutę Rakauskienę, res
publikinių neįgaliųjų dainų an
samblių apžiūros konkursų nu
galėtoją “Dzūkiją”, jos šaunią 
vadovę mokyt. Birutę Serbentie- 
nę. Buvo smagu matyti taip 
gausiai susirinkusių Sigitos ger
bėjų, bendraminčių, knygos my
lėtojų.

Renginys prasidėjo įspūdin
gu Alytaus m. Dailiųjų amatų 
mokyklos auklėtinių šokiu: 
“Laimės paukštė”.

Dauguma dalyvavusių spėjo 
susipažinti su knyga, todėl ir no
rėjusių pasidalinti savo mintimis 
netrūko. Nestigo ir nuoširdžių, 
padėkos žodžių knygos autorei, 
Lietuvos vaikučių Saulutei - 
Indrei. Pasisakymus lydėjo tei
giamas emocijas žadindamos 
“Dzūkijos” ansamblio atlieka
mos dainos. Koncerto programą, 
artimą knygos turiniui, parengė 
1. Rakauskienė. Šiltų plojimų 
sulaukė ir solistas Vytautas Skau- 
ranskas už dainą Ko nuvyto gėlė.

Alytaus m. savivaldybės 
viešosios bibliotekos vadovė Bi
rutė Vėgienė parengs lietuviškų 
vardų vardyną (gražių lietuviškų 
vardų gausu knygoje).

Švietimo skyr. vedėjas V.

Valūnas norėtų, kad mokyklų 
bibliotekose būtų po kelis eg
zempliorius S. Lipovienės kny
gų. Jos praverstų mokytojui ir 
mokiniui. Prof. Ažubaliui S. Li
povienės knygų stilius primena 
čechovišką.

Autorės rankose žydėjo 
daugybė dovanotų puikių rožių. 
O pagal knygos viršelyje Min
daugo Liepos ir Vinco Luko 
piešinių kompozicija. Dailiųjų 
amatų m-klos moksleiviai, tarpi
ninkaujant direktorei Laimutei 
Šiušienei, iš vytelių nupynė nar
velį, su iš jo išsilaisvinusia tri
spalve kregždute ir padovanojo 
autorei.

Renginyje kalbėjusi pati au
torė, priminė knygelės parašy
mo tikslą - papasakoti kaip 
Amerikos lietuviai dirbo dėl 
Lietuvos. Pastebėta, kad pirmo
sios knygos viršelio geltonos 
spalvos, antrosios - žalios. Tai 
Loreta ir Deimantas Jastramskai 
linkėjo parašyti knygą raudonu 
viršeliu, “kuris užbaigtų geltoną 
- žalią duetą”. Knygos Toli... 
Arti už Atlanto šventė baigėsi 
bendra konservatorių mėgstama 
daina Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos.

mieliems

Prie Lietuvos rašytojo Jono Biliūno gimtinės - dabar muziejus Nuotr. F. Mockaus

kooperatyvo nariams ir 
visiems tautiečiams
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K a k t
ROBERTAS KETURAKIS

Ji ilgai sirgo.
Gulėjo lovelėje prie galinės 

sienos, apmuštos šviesiai žals
vais apmušalais su smulkiažie- 
džių melsvų gėlyčių puokštė
mis. Dešinėje švietė aukštas sta
čiakampis langas, rėmų kryžmė
mis padalintas į aštuonis kvad
ratėlius.

Už lango bangavo senamies
čio stogai - patamsėjusių, kerpėm 
apėjusių murzinai rausvų čerpių, 
rūdžių ėdamos skardos, pilko 
šiferio. Tarp jų kilo senų medžių 
viršūnės, šįkart žalsganos nuo ką 
tik iš pumpurų išsiveržusių švel
nių, lipnių lapelių.

Namuos tvyrojo tyla. Paskui 
laikrodis išmušė vienuoliktą. 

. Senelė iš bažnytėlės žadėjo su
grįžti dvyliktą. Išeidama užsuko 
pasiteirauti, ko norinti, kad vienai 
nebūtų liūdna. Ji paprašė, kad 
senelė atneštų iš savo kambario 
pražydusį kreivą, spygliuotą kak
tusą. Ttys balti žiedai švietė šio 
rūstaus augalo šonuose, ir jai no
rėjosi ilgai įjuos žiūrėti.

Senelė mergaitės prašymą 
išpildė. Kaktusą ji pastatė ant 
plačios palangės, prieš tai padė
jusi rudą keraminę lėkštelę. Žie
dus atsuko įjos pusę.

Ji padėkojo senelei ir nusi
šypsojo.

Mergaitei pasirodė, kad žie
dai taip pat nusišypsojo.

- Senele, kaktusas šypsosi, - 
tyliai tarė mergaitė.

- Gėlė visados šypsosi švie
sioms akims, - paaiškino senelė.

Mergaitė kurį laiką stebėjo, 
kaip senelė švelniai sulenktais 
pirštais palietė kaktusą - lyg pa
drąsindama jį naujoje vietoje, 
nubraukė nuo palangės į delną 
vos įmatomus trupinėlius, kepš
telėjo ant staliuko, pristumto 
prie mergaitės lovos, rugiagė
lėm išsiuvinėtą staltiesėlę, palie
tė jos gelsvą plaštaką, gulinčią 
ant lovatiesės, atsitiesė, viską 
nužvelgė giliom rudom akim.

- Tai jau eisiu. Grįšiu po va
landėlės su lauktuvėm - nenuo
bodžiauk ir neliūdėk.

Girdėjo, kaip ji užrakino 
prieškambario duris, lėtai leido
si laiptais.

Ir vėl tvyrojo tyla.
Kaktuso žiedai kvepėjo 

karšta saule ir karštu vėju. Tai 
buvo dykumų ilgesys. Mergaitė 
įsivaizdavo gelsvo smėlio kūb- 
rius, karštą baltą saulę, mažas 
šešėlių dėmeles, vos įmatomas 
oro mirgėjime.

Liūdesys įėjo ant pirštų ga
lelių ir sustojo galvūgalyje.

Jai norėjosi bristi per karštą 
dykumą, basomis kojomis už
gauti švelnaus smėlio garankš- 
tes, iš po delno žiūrėti į tolumo
je dunksančius juodus kalnus, 
kurių papėdėje tikriausiai augo

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

naujai užgimęs Kūdikėlis telaimina visus 
geros valios lietuvius, teikia jiems stiprybės 

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

KANADOS LIETUVIŲ FONDO TARYBA:
pirm. dr. A. Pabedinskas, valdybos pirm. A. Nausėdas, 

D. Baltrušytė-Sher, S. Baršauskas, K. Deksnys, G. Ignaitytė, V. Jonušonienė, 
R. Kalendra, A. Kaminskas, J. Kuliešius, P. Kuras, J. Lasienė, R. Sriubiškis, 

kun. V. Staškevičius, V. Stanevičienė, M. Stanevičius, I. Sungailienė, 
L. Zubrickas, R. Žilinskienė. L. Baziliauskas - administratorius

D

ūsas
kaktusai - šito, žydinčio ant pa
langės, seserys ir broliai.

Švietė trys žiedai ir jų šilkinėje 
gelmėje lėtai sūkuriavo vos įma
tomi auksinių dulkelių debesėliai.

- Vienas žiedas senelei, ki
tas mamai, trečias - man. Gaila, 
kad nėra ko paskirti tėveliui ir 
broliukui...

Ji susikaupusi užlenkė pirš
telius - reikėjo penkių žiedų.

- Prašau tave, - sušnabždėjo 
mergaitė, - dar dviejų žiedų, kad 
visiems būtų gera...

Du auksinių dulkelių debe
sėliai išplaukė iš marmurinių 
žiedlapių gelmės ir prigludo prie 
spygliuoto kaktuso šono, greta 
trijų švytinčių žiedų.

Ten, kur jie prigludo, pakilo 
dideli pumpurai ir neskubėdami 
atsivėrė. Žiedų šilkinėje gelmėje 
taip pat glūdėjo auksiniai debe
sėliai.

Mergaitė nusijuokė ir suplo
jo delneliais:

- Ačiū tau, ačiū tau, ačiū 
tau!

Liūdesys tapo liūdesiuku ir 
ištirpo.

Saulės spinduliai smigo pro 
lango stiklą, žiro mažutėmis ki
birkštėlėmis pasiekę grindis, tiš
ko iki lubų, kur mirguliavo kriš
toliniai atspindžiai.

O jeigu visus žiedus pasiim
čiau sau, - pagalvojo mergaitė, - 
du įsisegčiau į plaukus, du prie 
megztuko kišenaitės, vieną lai
kyčiau rankoje - būčiau kaip 
princesė...

Vos tik šita mintis šmėstelė
jo lyg užklydusi kregždė, žiedai 
ėmė tamsėti, užgeso jų sidabri
nis švytėjimas, dingo auksinių 
dulkelių debesėliai.

Dar po akimirkos žiedai pa
juodo lyg lyžtelėti liepsnos ir 
nukrito.

Ji girdėjo kaip jie skaudžiai 
atsimušė į palangę. Taip skau
džiai, kad net susopo visą kūną. 
Mergaitė buvo maža ir sirgo.
Ji dar nedaug ką suprato.
Bet užaugs ir supras.
Tada ši pasaka turės kitą pabaigą.

Arvydas Kluonius su savo draugu prie rinkinių į Lietuvos seimą 
būstinės Kaune

Puikios rožės mokytojams neįgaliųjų renginyje Alytuje Nuotr. Autorės

‘Skaitytojai pasisako*
VEIKSMAS IR ATOVEIKIS

TŽ 2004.XI.3 perskaičiau Algi
manto Zolubo straipsnį Žydų naiki
nimas — atoveikis į klaidatikystę.

Klaidatikystė tai yra, autoriaus 
nuomonė, Markso politinė ideolo
gija ir jos pasekmės Sovietų Sąjun
goj ir kituose pasaulio kraštuose. 
Atoveikis - kiek tas liečia ne vien 
lietuvių, bet kartu ir kitas Europos 
šalis, yra atsakymas į šitą klaida
tikystę. Straipsnis mane nugąsdino, 
nes jo autorius yra šalininkas dviejų 
genocidų. Pirma lietuvių tautos, 
vėliau - žydų. Aš manau, jog taip 
negalima kalbėti, nes tai netiesa. 
Yra milžiniškas skirtumas tarp 
abiejų taip tariamų genocidų. Pir
masis buvo blogiausiu atveju iš žy
dų pusės, jei tai iš viso galima 
tvirtinti, - lietuvių tautos persekio
jimas, antrasis - daugiatūkstantinė 
žmogžudystė.

1940 m. lietuviai žydų nesu
prato ir jų nepažino pilna to žodžio 
prasme. Daugelis iš jų apie Marksą 
nieko nežinojo išskyrus tai, jog jis 
buvo taip pat žydas, bet jiems vi
siems buvo aišku, jog Hitleriui 
atėjus į Lietuvą jų laukia mirtis. 
Todėl nenuostabu, jog Lietuvos žy
dai džiaugėsi sulaukę Tarybinės 
Lietuvos ir su gėlėm pasitiko Rau
donąją armiją. Buvo tarp jų ir tokių, 
kurie aktyviai rėmė komunistinę 
santvarką ir ideologiją.

1941 m. vasarą vokiečių ka
riuomenė užėmė Lietuvą ir tada per 
keletą trumpų mėnesių buvo nužu
dyti 230,000 Lietuvos žydų... vai
kų, moterų, . senelių. Algimantui 

Zolubai tai yra atoveikis į Lietuvos 
žydų laikyseną, perėmus valdžią 
komunistams. Nenoriu naudoti žo
džio - atoveikis, nes tai buvo ne 
atoveikis, bet kerštas, baisus kerš
tas. Manau, jog bet koks bandymas 
ne vien pavieniai, bet kartu ir kaip 
Tauta teisintis ir tvirtinti, jog žydai 
yra taip pat nusikaltę yra jų masinių 
kapinynų akivaizdoj begėdiška ir 
nemoralu. Išimtį sudaro istorikai. 
Istorija nepažįsta moralės. Istorikų 
užduotis yra objektyviai nagrinėti 
praeitį, tačiau ar tai, kas įvyko Lie
tuvoj, atitinka ir neprieštarauja mo
ralės dėsniams, yra kiekvieno žmo
gaus asmeninis sprendimas. Man 
jis aiškus - esu nusivylęs Algiman
to Zolubo straipsniu ir noriu tai 
kaip galima greičiau pamiršti.

Dr. St. Sereika,
Vokietija

RUSŲ TELEVIZORIAI
Lietuvos spauda rašo, kad rusai 

Lietuvoje gamins televizorius Va
karų Europai. Rusijos buitinės elek
tronikos gamintoja-bendrovė “Rol- 
sen Electronics” 2005 metais pla
nuoja pastatyti gamyklą Lietuvoje. 
Bendrovės tikslas, anot dienraščio 
“Vedomosty”, yra su savo televizo
riais patekti į Vakarų Europos šalių 
rinką. Sklypą televizorių surinkimo 
gamyklai “Rolsen” išsirinko prie 
Vilniaus. Šios įmonės pajėgumas - 
400,000 televizorių per metus.

Stebiuosi, kad Lietuvos valdžia 
nesupranta rusų gudrybių ir leidžia 
jiems įkelti koją į Lietuvos teritori
ją. Nes ši televizorių gamykla tai 
bus tik nekalta priedanga rusų šni
pinėjimo lizdui. Jie čia laisvai galės 
įvesti šnipinėjimo elektroninę apa
ratūrą su radarais ir kamerom. Juk 
tai televizorių gamykla, tai niekas 
jų neįtars.

Į tą gamyklą privažiuos dirbti 
įvairūs šnipai, pasivadinę specia
liais televizorių technikais ir iš čia 
jie galės nė tik stebėti Lietuvos ir 
NATO kariškių judėjimą bet ir 
klausytis per telefono laidus įvai
rius pasikalbėjimus. Be to, su rada
rais ir satelitais jie iš čia galės ste
bėti ir kaimynines šalis. Į šią ga
myklą galės laisvai atvažiuoti neri
botas skaičius “technikų”, ir jie ga
lės keliauti iš Rusijos į Lietuvą ten 
'r atSa'- l. Stankevičius,

Montreal, Que.

IEŠKANT ATSAKYMŲ
1944 m., mokydamasis Šakių 

“Žiburio” gimnazijoje, buvau apsi
sprendęs, kad rusams tarnauti nei
siu - išeisiu partizanauti. Aš 1927 
m. gimimo, tai 1944 m. manęs į ar
miją dar nešaukė. Mano tėviškė iš 
3-jų pusių apsupta miško. Maždaug 
už 2 km į vakarus nuo tėviškės 
apsistojo frontas 2-iem mėnesiams. 
Mūsų vakarinis miškas buvo užmi
nuotas, kuriame slapstėsi nuo vo
kiečių ir rusų mūsų remiamas Jo
nas. Mums pranešė, kad Jonas už
ėjo ant minos ir šaukiasi mūsų pa
galbos. Aš su tėte nuėjau jo gelbėti. 
Benešant jį ir aš užlipau ant minos: 
netekau kojos. Tėtė parnešė mane 
namo ir pasiėmęs mamą išėjo gel
bėti Jono. Jį parnešė laimingai, bet 
bevežant į ligoninę jis mirė. Užsi- 
gydęs amputuotą koją 1945 m. grį
žau į gimnaziją ir įstojau į pogrin
dinę organizaciją kuri 1947 m. bu
vo atskleista, nariai areštuoti: vieni 
pateko į lagerius, o aš patekau į už
darą Vladimiro kalėjimą.

Besimokydamas gimnazijoje, 
pradėjau labai abejoti ne tik visatos, 
bet ir žmogaus sutvėrimu. Pradėjau 
ieškoti atsakymo: kodėl aš netekau 
kojos, kodėl patekau į tokį kalėjimą 
iš kurio nėra vilties išeiti. Ten sėdėjo 
X

Paieškojimas
Justė Mikalauskienė (Jonku- 

tė), gimusi 1928 m. Nevočių kai
me, Mosėdžio valsč., Skuodo raj., 
ieško Kanadoje (Toronte) gyve
nančio savo pusbrolio Vytauto Po- 
ciaus-Pacevičiaus, gimusio Skuode 
ir su tėvais 1944 m. pasitraukusio į 
Vakarus. Ką nors žinantys apie pa- 
ieškamąjį prašomi rašyti adresu: J. 
Mikalauskienė, Geležinkelio g., nr. 
25-48, 92121 Kretinga, Lietuva, 
tel. 8445-54555. 

nuo 1927 m. menševikai, nuo 1932 
m. trockistai, karo nusikaltėliai ir ne- 
nusikaltėliai: vysk. Reinys, vysk. Ma
tulionis, užsienio reik. min. Urbšys, 
kun. V. Šauklys...

Atsakymo pradėjau ieškoti tur
tingoje bibliotekoje, kurioje buvo 
ne tik grožinės, bet ir mokslinės li
teratūros. Ieškant atsakymo teko gi
lintis ne tik į fiziką chemiją bet ir 
Veismano bei Morgano teorijas, ži
noma, neapleidžiant biologijos, zo- 
logijos bei Lisenkos. Didžiausią 
įspūdį padarė Kembridžo ir Oksfor
do profesorių knyga Pasaulių 
judėjimas. Ten buvo pasakyta, kad 
prieš 10 ar 12 bilijonų metų sprogo 
“juodoji” skylė, kurioje buvo su
kaustyta erdvė ir laikas. Pirmosio
mis sekundėmis po sprogimo atsi
rado visos elementariosios dalelės. 
Reiškia: materija neamžina, ji su
kurta laike. Bet kas tos materijos 
kūrėjas? Kas ta viso ko pirminė 
priežastis? Žinoma, teko pripažinti 
esant Kūrėją arba Dievą tik, žino
ma, ne tokį, kaip bažnyčioje vaiz
duojamas Dievas Tėvas. Po to pra
dėjau gilintis į tai, kas laukia visa
tos, ar ji bus amžina, ar turės pabai
gą ir kada. Supratau, kad žmonių 
kalbos apie greitą pasaulio pabaigą 
yra nepagrįsti plepalai.

Arvydas Kluonius,
Kaunas

ĮDOMŪS STRAIPSNIAI
Lapkričio (2004 m.) paskutinę 

dieną atnešė TZ 44 nr. Radau jame 
ilgą parašytą straipsnį dr. Vytauto 
Antano Dambravos Žiniasklaidos 
išlaisvinimas. Viskas labai teisingai 
parašyta. Noriu padėkoti dr. Vytau
tui Antanui Dambravai, kad dau
giau parašytų, kas dedasi ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Labai įdomus buvo aprašymas 
buvusio gen. Raštikio jo dukros 
Meilutės, mažametės be kaltės mer
gaičių skaudūs likimai. Turbūt ne 
vienai nuriedėjo gailios ašaros. 
Kaip sunku skaityti ypač mažosios 
sesutės Aldutės, vos metukų tesu
laukusios, kuri prieš pat mirtį šaukė 
du kartus “mama” ir nuo bado už
merkė akis.

Kas yra rašoma užsienio spau
doje pas mus nerašoma. Žinia- 
sklaidoje vyrauja purvasklaida. 
Dvasininkų žodžiai nustumiami į 
šalį. Tik kalbama apie partnerystę, 
vadinasi gali gyventi su keliais ar 
keliomis. Nesvarbu, kad vaikai nuo 
skirtingų tėvų. Labai mažai bėra 
dorų šeimų. Tai ir mus vyresnio 
amžiaus labai jaudina. Kaip seno
liai sakydavo “nebėra Dievo, ne
bėra ir grieko”. Dabartiniai vaikai 
nors nemažai priima pirmąją Ko
muniją bet po jos niekada nesi
lanko bažnyčioje. Kaip jie lankysis, 
jei tėvai neina. Tokios šeimos tik 
lankosi bažnyčioje kai vaiką 
krikštija, kai jis priima pirmąją 
Komuniją ir laidotuvėse. Nueina, 
svarbiausia, į gedulingus pietus pa
valgyti, jei yra dar išgerti. Skaudu 
matyti. Ar tokios tikėjomės Lie- 
tuvos? Bronė Ruginienė,

Kupiškis
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Nuoširdžiai sveikiname 

mielus savo narius bei visus 
lietuvius, gyvenančius 

arti ir toli,

it). JCaJldu^

nudus 
proga

ir linkime laimės, sveikatos, 
Dievo palaimos visuose 
lietuviško ir asmeniško 

darbo baruose.

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka" 
valdyba, komitetai ir tarnautojai

“Tu išlikai man 
kelrode žvaigžde”

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ

Lietuvos invalidų draugijos 
Alytaus miesto skyriaus tarybos 
narė Ingutė Rakauskienė, atsa
kinga už kultūrinę veiklą suren
gė labai gražią popietę neįgalie
siems mokytojams pagerbti.

Gausiai rinkosi skyriaus na
riai. Sulaukta ir garbių svečių, 
kuriuos I. Rakauskienė pristatė 
susirinkusiems. Į popietę Tu 
išlikai man kelrode žvaigžde 
neįgaliųjų pasveikinti atvyko 
Švietimo ir socialinių reikalų 
departamento direktorius Albi
nas Minkevičius,’ Alytaus ap
skrities administracijos viršinin
ko socialinio ir švietimo reikalų 
skyriaus vyr. specialistė Asta 
Graužinienė, “Šaltinių” pagrin
dinės mokyklos bibliotekos ve
dėja Danutė Ivanauskienė, akty
vus neįgaliųjų renginių rėmėjas 
Petras Laucius.

Pristačiusi svečius, Inga pri
sipažino, kad surengti Mokytojo 
dienos paminėjimą paskatino jos 
pačios neįgaliosios mokytojos 
prisiminimas. Ji niekada neuž
miršo savo buvusios mokytojos 
pasveikinti Mokytojo dienos 
proga.

Šiltais žodžiais kalbėjo Lie
tuvos neįgaliųjų draugijos naujai 
išrinkta Alytaus skyriaus pirmi
ninkė Jūratė Kamičaitienė. Lin
kėjo stiprios sveikatos, neblės
tančios kūrybinės ugnelės.

Jos, Albino Minkevičiaus, 
TS Alytaus m. skyriaus atstovės 
ir kitų svečių pasakyti nuoširdūs 
žodžiai, gražūs palinkėjimai, do
vanotos puikios rožės Mokytojo 
dienos proga priminė mokyklą 
nespėjusią užmarštin nueiti ir 
drovų mokinuką su gėle mažoje 
rankelėje, skubantį pasitikti sa
vo pirmąją mokytoją.

Stelmokų tėviškė Garliavos apylinkėje sovietmečiu buvo visai sunaikin
ta. Ten buvo pastatytas kryžius su įrašu Dieve, saugok tėviškėlę. Čia gy
veno 1912-1949 Stelmokai

1 KLB Hamiltono apylinkės valdyba j
sveikina Hamiltono ir apylinkių lietuvius g 

bei visus tautiečius $

...kad būtų prie stalo skalsa ir darna, 
kad neštų pavasarį saulės šviesa, 
mūs pėdos įmintos keliuos tolimuos, 
lai būna ramybė kiekvieno namuos.

šv. cK^lėdų ir * 
Naujųjų metų proga, 

linki Dievo palaimos gyvenimo keliuos Ir

Čia, Alytaus miesto savival
dybės viešosios bibliotekos in
formacijos ir laisvalaikio salėje, 
skyriaus neįgaliųjų vokalinis 
ansamblis “Dzūkija”, Alytaus 
m. neįgaliųjų savitarpio pagal
bos savanorių grupės ansamblis 
“Gaja”, pensininkų draugijos 
ansamblis “Keturnytis”, vado
vaujami gerų vadovių Birutės 
Serbentienės, Anelės Fedorco- 
nienės, Aldonos Morkeliūnienės 
dovanojo mokytojams skambias 
dainas. Inga Rakauskienė skaitė 
jaudinančius, nubėgusią jaunys
tę menančius posmus. Jausmin
gus žodžius, eilėraštin sudėtus, 
paskaitė neįgaliųjų savitarpio 
pagalbos savanorių grupės “Ga
ja” pirmininkė Kazytė Morke- 
liūnienė.

Taip jau atsitiko, kad tarp 
susirinkusiųjų pensininkų buvo 
ir jubiliatų: Albinas Janušaitis, 
Vytas Kašelionis, Zita Pavelkie- 
nė, Edmundas Pavelkis. Šven
čiantiems gimtadienius padai
nuota Ilgiausių metų. Palinkėta 
stiprios sveikatos, laimės, sėkmės.

Auksinės mintys
Malonu matyti, ką pinigai gali 

padaryti.
Širdis yra mažas daiktas, bet trokšta 

didelių dalykų.
Apetitas auga bevalgant. 
Garbė be pinigų yra liga. 
Net mokydami žmonės mokosi. 
Gamtos nevaldome, jeigu jai 

nepaklūstame.
Žmonės pavaldūs gamtos dėsniams, 

netgi kai prieštarauja jiems.
Sunku iš žmogaus žmogų padaryti 

-juo reikia pačiam tapti.
Gyvenimas daug laimėtą jei 

tėvams būtume geresni, o 
vaikams - griežtesni.

Kol klestės nauda, gyvuos ir 
skriauda.

Parengė Stasys Prakapas
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Ten ir Vytauto Didžiojo portretas
Veliuonos šventovė pasipuošė restauruotu paveikslu

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Veliuonos parapiją Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vytautas 
įsteigė 1421 m. Ji buvo viena iš 
12 pirmųjų Žemaitijoje. Švento
vė buvo pastatyta apie 1644 m. 
Pastatas renesancinio stiliaus, 
turįs ir gotikos bruožų, vidus 3 
navų, įrengti 7 altoriai. Švento
vė pavadinta Švč. Mergelės Ma
rijos ėmimo į dangų vardu. Ji 
papuošta gana vertingais meno 
kūriniais.

Kairiosios navos piliorinį al
torių puošia įžymus Lietuvos ro
mantiko Mykolo EI vyro Andrio- 
lio šv. Juozapo paveikslas. Kito 
dailininko romantiko - Tado Ži
linsko nutapytas šv. Elenos pa
veikslas. Jau neoromantiko - 

Lietuvos aviacijos istorikas Jonas Čepas savo surengtoje parodoje 
Dariaus-Girėno skrydžio 70-mečio proga. Šalia jo - talkininkas Riman
tas Šakalys Nuotr. S. Sajausko

garsaus dailininko Petro Kalpo
ko 1921-1922 m. nutapyti “šv. 
Teklė”, “šv. Antanas”, šv. Mag- 
delietė”, “šv. Jonas Nepomukas”.

Šventovėje kabo ir Vytauto 
Didžiojo portretas, kuriuo pa
gerbiamas pirmasis šventovės 
fundatorius. Portretas buvo už
sakytas Kauno dailininkui L. 
Bučinskui, kuris 1867 m. jį ir 
nutapė. Tai nėra originalus dar
bas, o kopija, daryta iš XVII 
šimtmečio Vytauto Didžiojo pa
veikslų. Panašus paveikslas da
bar yra ir Vilniaus katedroje. 
Vytauto Didžiojo figūra pavaiz
duota visu ūgiu ir su karvedžio 
apranga.

Deja, šis paveikslas pasta
raisiais dešimtmečiais jau buvo 
labai blogos būklės. Atidžiau 

pažvelgus, matėsi, kad jis iš 
abiejų pusių padengtas storu ne
švarumų bei dulkių sluoksniu. 
Taip pat matėsi, jog pati drobė 
buvo ir atsipalaidavusi, ir susi- 
bangavusi. Vienoje vietoje pa
veikslas buvo sužalotas ir ta vie
ta buvo grubiai užklijuota lapu 
ir nelabai vykusiai uždažyta. 
Matėsi, jog tapybos sluoksnis ge
rokai suskilinėjęs, o lako sluoks
nis pastebimai suiręs.

Lietuvos kultūros vertybių 
apsaugos departamentas nutarė 
Vytauto Didžiojo portretą res
tauruoti ir šiam darbui paskyrė 
50,000 litų. Restauravimą atliko 
Alma Valickienė, patyrusi mol- 
bertinės tapybos specialistė. At
likusi gana nuodugnius paveiks
lo laboratorinius tyrimus, ji su
klijavo sužalojimą, gerokai su
tvirtino tapybos sluoksnio ryšį 
su pagrindu, nuvalė visus nešva
rumus, retušavo tapybos ištrupė
jimus. Be to, A. Valickienė at
liko daug kitų restauravimo 
darbų.

Sušvitęs naujomis, ryškio
mis spalvomis Vytauto Didžiojo 
portretas sugrįžo į Veliuonos

Lietuvos karaliaus Mindaugo paminklas Vilniuje, pastatytas 750 karū
navimo metinių proga (autorius nenurodytas) Nuotr. S. Sajausko

Mokslinis renginys
Jau rengiamasi XIIIpasaulio lietuvių mokslo ir 

kūrybos simpoziumui
EVARDAS SULA U IS
2003 m. gegužės 21-25 die

nomis stebėjome XII Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumą. Dabar jau pradėta 
ruoštis naujam simpoziumui. 
Kaip praneša Lietuvos moksli
ninkų laikraštis Mokslo Lietuva 
(2004 m. lapkričio 4 d.), XIII 
simpoziumas prasidės 2005 m. 
birželio 30 d.-liepos 3 d. vyks 
Vilniuje, o liepos 4-5 dienomis 
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

XIII simpoziume, kurį glo
boja Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, numatyta ap
žvelgti tautos mokslinio kūrybi
nio pajėgumo vaidmenį, kuriant 
valstybę, stiprinant jos konku
rencingumą ir ugdant lietuvių 
tautos intelektinį pajėgumą, gy
vybingumą bei tarpusavio ry
šius.

Tokijo mieste įteiktas prizas Lietu
vos bankui už gražiausią 2004 me
tų monetą, kurioje pavaizduotas 
disko metikas Virgilijus Alekna, 
laimėjęs aukso medalį olimpinėse 
žaidynėse Sidnyje. Medalio auto
rius - Antanas Žukauskas

Nuotr. S. Sajausko

Simpoziumo tarybos pa
skelbtame atsišaukime sakome: 
“Tai bus puiki galimybė kūry
bos žmonių akimis įvertinti 
prieš 15 metų atkurtos valstybės 
patirtį ir apžvelgti tolesnės 
veiklos kryptis”. Čia taip pat 
teigiama, kad simpoziumo 
visumos posėdžiai bus skiriami 
labai plačiai auditorijai ir dar 
pridedama: “Bendradarbiauti
rengiant XIII Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumą 
bei turtinti jo programą 
kviečiami mokslininkai, mokslo 
ir studijų institucijos, meno 
kolektyvai bei kūrybinės 
organizacijos”.

Mokslo Lietuvos laikraščio 
vyr. redaktorius Gediminas Zem- 
lickas paskelbė savo pasikalbė
jimą su šio simpoziumo tarybos 
pirm. Lietuvos mokslų akademi
jos pirmininku, akademiku Ze
nonu R. Rudziku. Čia pirminin
kas pasisakė, kad jam anksčiau 
yra tekę dalyvauti dviejuose 
tokiuose simpoziumuose — X- 
ajame Čikagoje (1997 m.) ir XI- 
ajame (2000 m.) Lietuvoje.

Šiame pokalbyje išryškėjo, 
kad šis mokslininkas yra į Sibirą 
ištremtų tėvų vaikas, vid. mo
kyklą baigęs Rusijoje Tomsko 
srityje. Z. R. Rudzikas taip pat 
išdėstė savo mintis apie Čikago
je vykusį simpoziumą, paminėjo 
susitikusius bei pokalbius su 
vietos lietuviais. Jis tuo reikalu 
taip pasakė: “Suprantu, kad į 
Vakarus pasitraukę ir į JAV po 
karo atvykę lietuviai patyrė 
daug vargo, kol įsikūrė, prasigy
veno, bet tai buvo savarankiškas 
jų pasirinkimas iš kelių blogy
bių. Mes Lietuvoje tokio pasi
rinkimo iš viso neturėjome.

Tarybos pirmininkas taip 
pat pareiškė, kad laukia idėjų, 
pasiūlymų organizuojamo sim
poziumo reikalu. “į geras idėjas 
bus atsižvelgta”, - tikina jis.

Pasiūlymus galima siųsti 
pačiam pirmininkui ei. paštu: 
rudzikas@julius.ktl.mii.lt arba 
pavaduotojui - gontis@ktl.mii.lt.
Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. 
Iš anksto dėkingi - TZ leidėjai
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Šypso
Teisme

- Kaip čia yra, kad jūs negalite 
gauti advokato? - klausia teisėjas.

- Matote, kai jis sužinojo, kad 
aš tų pinigų nepavogiau, atsisakė 
man padėti, - aiškinosi kaltina
masis.

Mirties sprendimas
- Mano sužadėtinė atsisakė te

kėti už manęs. Man tai lygu mirties 
sprendimui.

- Nenusimink. Geriau mirtis, 
negu amžinas kalėjimas.

Pas gydytoją
Moteris susirūpinusi klausia 

daktarą:
- Kaip sužinoti, kada žmogus 

jau miręs?
Daktaras: jei vyras - kai jo šir

dis sustoja, o jei moteris — kai bur
na užsidaro.

Brangiau...
Skotas sako draugui:
- Mano žmona nuėjo pas akių 

gydytoją.
- Bet juk esi pats akių gydy

tojas.
- Taip, bet aš brangiau imu.

j* i* j*

Brazilijos lietuvių mėnraštis “Mūsų Lietuva”, 2004 metų lapkričio nu
meris, skirtas M. K. Čiurlioniui. Daug jo kūrinių reprodukcijų. 
Informacija - lietuvių ir portugalų kalba
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Visiems
lietuviams linkime"

džiugių ŠV. KALĖDŲ
ir laimingų NAUJŲ METŲ -

i
i
i

*
MARLATT FUNERAL HOMES

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

Christopher Franklin - Manager1
615 Main St. E.
Hamilton, Ontario 
Tel. 528-6303

Alan Macdonald - Manager

• Nr.51-52(2858-2859) « psl.15

k i m ė s...
Greit susiorientavo

Studentas, sutikęs ūkininką, 
vedant du jaučius į turgų, norėda
mas pasijuokti iš jo, sako:

- Na, kur skubate visi trys?
- Laimė, kad sutikome ketvir

tą. Keturiese bus linksmiau, - atsa
kė ūkininkas.

Šmuilos sūnus
Šmuila turėjo sūnų, kuris tin

gėjo mokytis. Grįždavo iš gimnazi
jos su blogais pažymiais. Sugalvojo 
tėvas perkelti jį į katalikų gimnaziją 
ir apgyvendino bendrabutyje. 
Mokslo metų pabaigoje grįžta na
mo su pažymiais - 80-90%. Nuste
bo tėvas: kaip galėjo įvykti toks 
stebuklas? Sūnus paaiškino: “Kai 
pamačiau koridoriuje prikaltą vyrą 
prie kryžiaus, supratau, kad čia nė
ra juokų...

Parengė Stasys Prakapas

• Gimtoji kalba turbūt dabina 
kiekvieną. Ji sušvelnina žmogaus 
sielą, pagražina mintį, sulygina 
patį būdą, net išvaizdą pagražina.

(1. Šeinius)

i
*

THINKING OF SUMMER ALREADY?
Going home? Visiting friends and family? You should. Finnair’s Direct 
Summer Flights from Toronto to Helsinki with convenient connections to 
Vilnius between June 12th and September 8th, 2005 are on sale now! Call 
your travel agent to book today!
Finnair also provides year-round service from New York with many con
venient connections from Canada, in addition to daily codeshare flights 
from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. to Helsinki and 
beyond. Don’t wait! Contact your travel agent now to take advantage of 
Finnair’s EARLY BIRD RATES!

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

4. visus lietuvius su 
šv. ^Kalėdomis ir

Naujaisiais metais

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MUM
PARAMA

Tinklalapis: www.parama.ca

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

L. Balaišis (ižd.), K. Draudvila (sekt)

mailto:rudzikas@julius.ktl.mii.lt
mailto:gontis@ktl.mii.lt
http://www.finnair.com
http://www.parama.ca
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3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
330 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais 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 1230 v.p.p.; antradieniais nuo 9 v.r. iki 330 v.p.p.; 
ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

AKTYVAI per 66 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........................1.10%
180-364 d. term.ind.......................1.20%
1 metų term, indėlius..................1.50%
2 metų term, indėlius..................2.15%
3 metų term, indėlius..................2.60%
4 metų term, indėlius..................2.85%
5 metų term, indėlius..................3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.25%
1 metųGIC-met. palūk................2.00%
2 metų GlC-met. palūk................2.50%
3 metų GlC-met. palūk................2.80%
4 metų GlC-met. palūk................3.30%
5 metų GlC-met. palūk................3.60%
RRSP, RRIF “Variable”.............. 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 2.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd...... 2.60%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 3.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd...... 3.55%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 4.00%
Taupomąją sąskaitą Iki.............. 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.........................0.65%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term. Ind.................................„1.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........
2 metų.........
3 metų.........
4 metų.........
5 metų.........

Su keičiamu
nuošimčiu 
1,2, 3 metų

4.30%
4.60%
5.20%
5.50%
5.60%

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

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ

"■ $400,000, $500,000, $700,000? 
Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

f^E&GUTIS Parcels
34 Dund^s^rWest; Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042

liarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
$Q00*

r 1 parcel %>off
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Hamiltono “Kovo” jaunučiai krepšininkai, vadovaujami B. Bartninko (dešinėje) Nuotr. S. Bakšio

Hamiltono “Kovo” vyrų komanda Nuotr. S. Bakšio

Kanados įvykiai
Kanados generalinė revi

zorė Sheila Frazer savo pasku
tiniame pranešime vėl kritikuoja 
vyriausybę dėl per didelio lėšų 
kaupimo Darbo draudoje. Šiuo 
metu atsargos kapitalas jau pa
siekė 46 bilijonų dolerių sumą, 
kuri yra tris kartus didesnė nei 
turėtų būti. Valstybės kritikai ir 
opozicija norėtų, kad būtų su
mažinti draudimo mokesčiai ar
ba padidintos išmokos darbo ne
tekusiems ir jo ieškantiems as
menims. Pagerėjusi Kanados 
ekonominė padėtis sudarė sąly
gas sumažinti bedarbę, o pakilę 
atlyginimai pakelia ir darbo 
draudimo įmokas, kas prisideda 
prie greitesnio atsargos kapitalo 
augimo. Frazer taip pat kritika
vo per griežtus Kanados priva
tumo (asmeninių duomenų sau
gumo) įstatus, kuriais suvaržo
ma policijos veikla, norint su
sekti pinigų perplovimo (netei
sėtai įsigytų pinigų dirbtino le
galizavimo) ir teroristinių orga
nizacijų rėmimo šaltinius.

CBC televizija surengė ap
klausą dėl iškiliausio kanadie
čio titulo. Kandidatus galima 
buvo siūlyti paprastu ir elektro
niniu paštu bei telefonu. Iš viso 
buvo gauta daugiau kaip milijo
nas pasiūlymų. Lapkričio 29 
dieną CBC televizijoje buvo ap
tariami jų nuopelnai Kanados 
žmonėms. Iškiliausiu Kanados 
žmogumi buvo parinktas T. C. 
(Tomy) Douglas (1904-1986). 
Škotijoje gimęs Douglas atvyko 
į Kanadą 1919 metais, buvo 
įšventintas kunigu ir dirbo Wey- 
bum miestelyje, Saskatchewan 
provincijoje. Matydamas žmo-

“Jusų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

nių vargą didžiosios depresijos 
metu, jis nutarė įsijungti į politi
nę veiklą, kandidatavo ir buvo 
išrinktas į parlamentą (1935- 
1944). Vėliau tapo provincijos 
premjeru ir 1959 m. paskelbė 
medicinos draudimo planą savo 
provincijoje. Šis planas su patai
symais vėliau buvo priimtas ir 
kitose devyniose Kanados pro
vincijose, o dar vėliau tapo Ka
nados valdžios projektu. Antroje 
vietoje liko su vėžio liga kovo
jęs vienakojis per visą Kanadą 
mėginęs bėgti maratono bėgikas 
Terry Fox, o trečioje vietoje - 
Pierre Trudeau, buvęs Kanados 
ministeris pirmininkas. Toliau 
įvardyti - Sir Frederick Banting, 
insulino išradėjas, David Suzu
ki, gamtosaugos darbuotojas, 
Lester B. Pearson, buvęs minis
teris pirmininkas ir Nobelio tai
kos laureatas, Don Cherry, ledo 
ritulio rungtynių komentatorius, 
Sir John A. Macdonald, pirma
sis Kanados ministeris pirminin
kas, Alexander Graham Bell, te
lefono išradėjas ir dešimtuoju 
Wayne Gretzky, ledo ritulio 
žvaigždė.

Prieš šešerius metus New 
Brunswick provincijoje, praves
tu keliu eidamas, muziejaus ku
ratorius pastebėjo uoloje 345 
milijonų metų senumo medžių 
grupę, kuri bus bene viena iš 
seniausių medžių liekanų Kana
doje. Mokslininkai atpažino dau
giau kaip 700 medžių, kurie savo 
išvaizda primena samanas, ta
čiau jie buvo 20 metrų aukštu
mo ir buvo labai tankiai suaugę. 
Geologai šį radinį paskelbė geo
logijos draugijos žurnale. Jų rū
pestis - apsaugoti šį radinį nuo 
sunykimo, nes jau dabar šis radi
nys dalimis nuvirsta į griovius.

Šiaurinė Kanados dalis yra 
federacinės valdžios žinioje. Vi
sa šiaurė yra žinoma kaip 
Nunavut, Yukon ir Northwest 
teritorijos. Ministeris pirminin
kas Paul Martin, dalyvaudamas 
tarptautinėje konferencijoje Bra
zilijoje, pokalbyje su Sao Paulo 
valstijos gubernatoriumi Geral- 
do Alckmin, prasitarė, kad il
gainiui tos teritorijos taps pro
vincijomis. Jau šiuo metu jos 
dalijasi žemės turtus, švietimo ir 
sveikatos priežiūros bei teisė
saugos patirtį. Ši žinia greitai 
pasiekė teritorijų vadovus, kurie 
norėtų, kad tai netrukus būtų 
įgyvendinama. Jie jaučia, kad 
žemės turtų naudojime nėra tin
kamos kontrolės; tapus provin
cijomis, jos turėtų didesnę auto
nomiją. A. V.

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

SPORTAS
Hamiltono “Kovas”

Hamiltono sporto klubas “Ko
vas” linki visiems linksmų šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujųjų metų. 
Šiais metais “Kovas” rinko maistą 
ir pinigus neturtingom šeimom 
“Hamilton Good Shepherd Centre”. 
Ačiū aukotojams. Klubas 2005 m. 
sezoną pradės šeštadienį, sausio 5 
d. Kviečiame visus naujus sporti
ninkus dalyvauti 2005 m. sezone. 
Prašome dėl informacijos kreiptis į 
mus tinklalapyje www.geocities.- 
com/hamiltonkovas arba skambinti 
Jonui Cebatoriui, tel. 905 385-2203.

Stasys Bakšys

“Aušros” žinios
- Stasys Kuliavas vadovaus 

nemokamai pamokoms “Aušros” 
mergaitėms ir berniukams 9-13 
metų amžiaus šeštadienį, gruodžio 
18, nuo 12.30 iki 3 v.p.p. Prisikė
limo parapijos salėje. Visi kviečia
mi. Registruotis paskambinant Rū
tai Jaglowitz, tel. 416 622-9919. Ji 
teiks ir daugiau informacijos. Visi 
vaikai turėtų pasinaudoti tuo rengi
niu. Bus nemokamų gaivos gėrimų. 
Stasys Kuliavas šiuo metu yra 
“Aušros” treneris, vadovaujantis ir 
vienai JAV kolegijos komandai.

- Daugiau informacijos apie
klubo veiklą galima gauti internete 
www.ausra.net. Jei turite klausimų, 
prašom siųsti e-paštu į info@- 
ausia.net. D.D.

Žinios iš Lietuvos
- Goeteborge (Švedija) vyku

siame antrajame 2004/2005 metų 
sezono “IFSA Strongmen Super 
Series” varžybų rate Lietuvos ga
liūnas Ž. Savickas buvo antras ir 
bendroje įskaitoje pakilo į pirmąją 
vietą.

- Lietuvos plaukikas V. Janu- 
šaitis Vienoje (Austrija) aštuntame 
Europos plaukimo čempionato 
trumpajame (25 m) baseine iškovo
jo bronzos medalį. Nuotolį įveikęs 
per 1 min. 57.45 sek. kartu pageri
no ir 2003 metais savo paties pa
siektą rekordą.

- Lietuvoje lankėsi lietuvių 
kilmės beisbolo specialistas iš JAV 
Jim Pransky (Pranskūnas) su žmo
na. Svečias su Lietuvos beisbolo 
dr-jos (LBA) atstovais kalbėjosi 
apie beisbolo perspektyvas Lietu
voje bei galimą paramą. V.P.

Kas naujo Lietuvoje?
- Klaipėdos futbolo mokyklos 

dvylikamečiai moksleiviai, treniruo
jami R. Skersio, dalyvavo tarptauti
nėse varžybose Suomijos Helsinky
je, gerai ten pasirodė, susitikę su 
pažangiomis komandomis.

- Vilniaus “Lietuvos teleko- 
mo” krepšininkės labai gerai pasi
rodo Eurolygoje. Lapkričio 30 d. 
jos lengvai įveikė Ukrainos “Ko- 
začka-Zalk” komandą 79:52 rezul
tatu ir maloniai nustebino savo 
trenerį Alg. Paulauską.

- Mažeikių “Romar” futboli
ninkai šiemet švenčia dešimtmetį, 
prisimindami prieš 10 metų laimėtą 
Lietuvos čempionatą. Sukakčiai pa
žymėti rengiamos draugiškos rung
tynės tarp “Romar - 1994” ir 
"Atlanto - 2004”.

- “Lietuvos ryto” krepšininkai 
iškovojo 14-tąją pergalę iš eilės, 
gruodžio 3 d. laimėdami prieš Klai
pėdos “Neptūną” 107:86. Inf.

Skautų veikla
• A.a. skautininko Algio Va

liūno atminimui aukojo: Toronto 
skautų-skaučių “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntams po $50 - Ada Lėme- 
žys, Anapilio moterų būrelis; po 
$20 - Irene Jakovich, Ingrida Pivo- 
riūtė, Regina Celejewski; skautų 
stovyklavietei “Romuva”: $50 - S. 
V. Piečaičiai, V. Balsienė; $1,000- 
Genė Valiūnienė.

Visiems aukotojams skautiškas 
ačiū. Ypatinga padėka velionies 
žmonai sesei G. Valiūnienei. (Ofi
cialiai aukos nebuvo renkamos).

K. Batūra
• Toronto skautininkų draugo

vė kviečia visus skautininkus LSS- 
goje užsiregistruoti per mūsų drau
govę. Nario mokestį $20 už 2005 
m. galime pasiųsti draugovės iždi
ninkui v.s. Vytautui Sendžikui, 19 
Bermuda Ave., Etobicoke, ON 
M8Y 2P6. KB

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term. Indėlius 
1.20% už 270-364 d. term, indėlius 
1.50% už 1 m. term, indėlius 
1.90% už 2 m. term, indėlius 
2.40% už 3 m. term, indėlius 
2.65% už 4 m. term, indėlius 
3.00% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.80% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.20% už 2 m. GIC invest, pažym.
2 60% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.05% RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
2.45% RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
2.85% RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
3.50% RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
3.60% RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................................5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų......................... 4.25%
2 metų......................... 4.50%
3 metų......................... 4.80%
4 metų......................... 5.25%
5 metų..........................5.25%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................4.25%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une ot Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IČLAIKYMAG • 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 l6 KITŲ KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. -.8 v.v.

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MUSU TINKLALAP): www.parama.ca

1111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

r

r

r

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

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus ML 1 
sv. Kalėdų ir Naujųjų 2005 metų 4
proga. Linkim daug laimės, sveikatos 
ir Dievo palaimos.

Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis ' f“ i

A1 • trrAPT TO QUEEN SYRENA TRAVEL 
A QK V H ) F J S 133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
1 ° kv 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 vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-S0 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
http://www.ausra.net
ausia.net
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca


AtA
JONO BLEIZGIO

trisdešimtąsias mirties metines minint, duktė Rūta, 
žentas kun. Algimantas, vaikaitė Loreta su šeima ir vai
kaitė Rita kviečia visus prisiminti velionį maldose š.m. 
gruodžio 25 dieną.

AtA
ANTOSĖLEI STONKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus - DONATĄ, 
ARVYDĄ, JONĄ, RIMĄ, ANDRIŲ ir jų šeimas 
bei seserį ADĄ ARŪNIENĘ - “Atžalyno ’ šokėjai nesušalo šokdami Toronto miesto centre vykusiame žiemos festivalyje š.m. gruodžio 5 d.

Nuotr. A. Jonaičio

Tėviškės žiburiai«2004.XI1.14»Nr.51-52(2858-285.9) »psl. 17

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Anelė, Stasys ir Vida, 
Kęstutis, Rita, Algis Urbonavičiai Savaitė Lietuvoje

PADĖKA
AtA

ALGIS BERESNEVIČIUS 
(BURNES)

mirė 2004 m. spalio 28 d.
Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Šarpnickui, OFM, už 

suteiktą palaiminimą ligoninėje ir maldas laidotuvių na
muose, klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, už gedulines 
Mišias, prel. E. Putrimui už paguodžiantį pamokslą, vargoni
ninkei D. Radtke už gražų giedojimą ir diak. J. Šileikai už 
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. Ačiū karsto nešėjams. 
Dėkingi esame visiems, kurie velionį lankė ligoninėje ir na
muose; dr. Pearce ir Natalijai Slivinskaitei, RN, už suteiktas 
paslaugas namuose.

Padėka visiems už užprašytas Mišias, aukas, pareikš
tas užuojautas žodžiu ir raštu, gėles ir dalyvavimą laidotu
vėse. Nuoširdus ačiū J. Gurklienei už pietų paruošimą ir vi
soms ponioms už skanius pyragus.

Jūsų nuoširdumas visada liks mūsų atmintyje. 
Liūdesyje likę -

žmona Rita, sūnūs - Andrius ir Lukas, 
duktė Daina, mama Bronė Beresnevičienė, 

sesuo Nijolė Slivinskienė

Neužmirškime spaudos 
Rašant testamentą kyla klausi
mas, kam palikti savo santau
pas. Neužmirština, kad tarp į vai-, 
rių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau dau
giau kaip 50 metų leidžiami Tė
viškės žiburiai - plačios ap
imties savaitraštis. Iškeliauja 
tautieč iai į anapus vienas po ki
to, o Tėviškė s žiburiai lieka šviesti

ir toliau. Mažėjant tautiečių 
skaičiui, jie reikalingi vis stip
resnės paramos, ypač nuolat di
dėjant paruošimo, spausdinimo 
ir pašto išlaidoms. Testamenti
nis palikimas Tėviškė s žiburiams 
yra ir prasminga parama visai 
lietuviškai veiklai. Adresas: Tė
viškės žiburiai, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3, Canada. TŽ leidėjai

Patvirtinta vyriausybė
Prezidentas Valdas Adamkus 

gruodžio 7 d. patvirtino naujos, 
Algirdo Brazausko vadovauja
mos vyriausybės sudėtį po 4 va
landas užtrukusių derybų su A. 
Brazausku ir Darbo partijos pir
mininku Viktoru Uspaskichu. 
Kaip skelbia ELTA-LGTIC, de
rybos užtruko, nes prezidentui 
buvo nepriimtina anksčiau teikta 
darbiečio Viktoro Muntiano kan
didatūra į vidaus reikalų minis- 
terio postą ir socialdemokrato 
Rimanto Vaitkaus kandidatūra į 
švietimo ir mokslo ministerius.

Prezidento dekretu buvo pa
tvirtinti šie ministerial: Juozas 
Antanavičius - švietimo ir 
mokslo, Zigmantas Balčytis - 
susisiekimo, Vilija Blinkevičiū- 
tė - socialinės apsaugos ir dar
bo, Algirdas Butkevičius - fi
nansų, Gintautas Bužinskas - 
teisingumo, Gintaras Furmana- 
vičius - vidaus reikalų, Gedimi
nas Kirkilas - krašto apsaugos, 
Arūnas Kundrotas - aplinkos, 
Žilvinas Padaiga - sveikatos ap
saugos, Vladimiras Prudnikovas 
- kultūros, Kazimiera Prunskie
nė - žemės ūkio, Viktoras Us- 
paskichas - ūkio, Antanas Va
lionis - užsienio reikalų.

Prezidentas pakartojo įsitiki
nimą, kad “atsakomybė už ben
drą Vyriausybės darbą tenka 
Ministrui Pirmininkui, o kiek
vienas ministras yra atsakingas 
už savo darbą”.

Pristatyta vyriausybės 
programa

Lietuvos ministeris pirminin-

Geoffrey Lougheed

. ^Taikos palaima
Vilties prasmė
Meilės dvasia

Tebūna jūsų dovanos
KALĖDOMS

Geny Ballantyne Julie Richardson Alain Pilon Gregory Bodogh-Darte Ken McNally

People Caring for People 
1952-2004

kas gruodžio 9 d. pristatė seimui 
ministerių kabineto narius bei jo 
ketverių metų veiklos programą. 
Jo teigimu, programoje neliko tų 
koalicijos partnerių nuostatų, 
kurios keltų vidinius prieštaravi
mus. DELFI žiniomis, premje
ras teigė, jog būsima koalicijos 
(Darbo partijos, Socialdemokra
tų partijos, Naujosios sąjungos 
bei Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos) vy- 
rausybė didžiausią dėmesį teiks 
valstybės ekonomikos pasieki
mams, sieks, kad jie tarnautų 
svarbiausių socialinių problemų 
sprendimui, žmonių užimtumo 
didinimui, skurdui bei socialinės 
atskirties mažinimui. Taip pat 
pabrėžiamas regionų vystyma
sis, bendro gyvenimo lygio kė
limas, investicijos švietimo, kul
tūros, mokslo ir sveikatos ap
saugos sistemos srityse.

Jau pasigirdo priekaištai dėl 
programos nekonkretumo, kurį 
komentavo Liberalų ir centro są
jungos vadovas seime Algis Čap
likas. “Tėvynės sąjungos” frakci
jos seniūnas Andrius Kubilius 
teigė, jog pagal turinį jos ne
galima vadinti programa, nes 
yra “lozungų rinkinys”. Dau
giausia neapibrėžtumo, jo nuo
mone, yra ūkio sirtyje. Neaišku, 
kas bus daroma skatinant ūkio 
plėtrą.

Nedalyvavo du ministerial
Gruodžio 9 d. vyriausybės 

programos pristatyme seimui ne- 
dalyavo du ministerial. Paskirtas 
Švietimo ir mokslo ministeris, 
Lietuvos muzikos akademijos 
rektorius Juozas Antanavičius 
nusprendė atsisakyti posto. Jį 
pakeisti siūloma URM valstybės 
sekretoriumi Remigijum Motu
zą, kurio kandidatūra dar nėra 
prezidento patvirtinta.

Ūkio ministerių paskirtas 
Darbo partijos pirmininkas Vik
toras Ūspaskichas negalėjo da
lyvauti posėdyje, nes išvyko į 
Briuselį dalyvauti Europos de
mokratų partijos steigiamajame 
kongrese. Ministeris pirminin
kas Algirdas Brazauskas pritarė 
jo dalyvavimui kongrese.

Vyriausybė gaus įgaliojimus 
veikti, kai seimas posėdyje daly
vaujančių seimo narių balsų dau
guma pritars jos programai ir 
vyriausybės nariai prisieks sei
me. Jei vyriausybės programai 
nepritariama arba ji grąžinama 
patobulinti, nauja jos redakcija 
turi būti seimui pateikta per 10 
dienų.

Vyriausybės patvirtinimas
Prezidentas Valdas Adam

kus po susitikimo su kiekvienu 
iš teikiamų kandidatų pareikš 
savo vertinimą dėl, ministerio 
pirmininko pateikto vyriausybės 
siūlomų ministerių sąrašo. Kaip 
praneša ELTA, neoficialiomis 
žiniomis, prezidentui yra nepri
imtinos kelios iš pateiktame są
raše esančių kandidatūrų - tarp 
jų socialdemokrato R. Vaitkaus 
ir “darbiečio” V. Muntiano. Pa
klaustas, ar jam pačiam visos 
kandidatūros yra priimtinos, A. 
Brazauskas pripažino, jog šis

Įvairios žinios
Esti Eiti (Estonian Life), To

ronte leidžiamas estų savaitraštis 
š.m. gruodžio 3 d. laidoje išspaus
dino pranešimą apie Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos prezidentų susiti
kimą Vilniuje lapkričio 26 d. Tai 
buvęs pirmas bendras Baltijos va
dovų pasitarimas po to, kai jų šalys 
buvo priimtos į Europos sąjungą ir 
ŠAS-gą (NATO). Prezidentai dis
kutavo bendros apimties ekonomi
nius klausimus, nurodė svarbą dė
mesiui į Pietų Kaukazo pastangas 
siekti demokratėjimo ir Turkijos 
įjungimą Europos sąjungom Inf.

klausimas jam “yra sudėtingas”, 
nes primą kartą formuojama ke
turių partijų koalicinė vyriausybė.

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Česlovas Juršėnas gruo
džio 2 d. parlamentarams pareiš
kė esąs pasirengęs tam, kad pre
zidentas Valdas Adamkus gali 
nepatvirtinti jam pateikto naujo
jo ministerių kabineto. Tokiu at
veju gruodžio 9 d. numatytas 
vyriausybės programos pateiki
mas gali neįvykti.
Pasirašė aplinkosaugos sutartį

Gruodžio 7 d. Vilniuje laiki
nasis aplinkos ministeris Arūnas 
Kundrotas bei Lenkijos aplinkos 
ministeris Jerzy Swaton pasirašė 
ministerijų bendradarbiavimo su
tartį 2005-2006 metams. Lenki
jos miškininkai, turintys didelę 
patirtį biologinės įvairovės miš
kuose išsaugojimo ir gausinimo, 
medžioklės reguliavimo srityse, 
yra pasirengę ir toliau ja dalintis 
su Lietuvos urėdijų, privačių 
miškų savininkais.

Pagal sudarytą bendrą pro
gramą bus kovojama su plintan
čiomis medžių ligomis, ypač 
pietryčių Lietuvoje, plėtojami 
tarptautiniai turistiniai maršru
tai. Tiek Lenkijos, tiek Lietuvos 
verslininkus, aplinkosaugininkus 
domina pavojingų atliekų tarp
tautinių pervežimų problemos. 
Lenkijos gamtos apsaugos ir 
vandens ūkio fondas Marijam
polės miesto nuotėkų valymo 
įrenginių modernizavimui skyrė 
1.2 mln. litų finansinę paramą. 
Aktyviai bendradarbiauja ir geo
logijos institucijos.

Komitetų pirmininkai
Valstiečių ir Naujosios de

mokratijos frakcijai atstovaujan
tis seimo narys Vytas Navickas 
išrinktas Ekonomikos komiteto 
pirmininku, rašo ELTA-LGTIC. 
Atkūrus nepriklausomybę, jis 
buvo pirmosios vyriausybės eko
nomikos ministeris, vėliau - 
ekonomikos ministerio pava
duotojas. V. Navicko pavaduo
toju išrinktas Darbo partijos 
frakcijos narys Pranas Vilkas.

Žmogaus teisių komitetui 
vadovaus Darbo partijai atsto
vaujanti parlamentarė teisininkė 
Zita Žvikienė. Anksčiau Biu
džeto ir finansų, Kaimo reikalų, 
Sveikatos reikalų bei Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pir
mininkais patvirtinti Darbo par
tijos atstovai Jonas Lionginas, 
Jonas Jagminas, Dangutė Miku- 
tienė ir Vydas Gedvilas. Ap
linkos apsaugos komitetui vado
vauja Darbo partijos vicepirmi
ninkas Antanas Bosas. Valsty
bės saugumo ir gynybos komi
teto pirmininku patvirtintas pra
ėjusią kadenciją jam vadovavęs 
socialliberalas Alvydas Sadec- 
kas, Teisės ir teisėsaugos komi
teto - socialdemokratas Julius 
Sabatauskas.

Tarėsi su TVF atstovais
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus gruodžio 9 d. susitiki
me su Tarptautinio valiutos fon
do (TVF) misijos nariais aptarė 
priemones, priimtas po Rusijos 
krizės ir sukūrusias pagrindą be
sitęsiančiam ekonomikos augi
mui bei tolesnes raidos perspek
tyvas.

Kaip rašo ELTA-LGTIC, su 
misijos vadovu Ashoka Mody 
pasikeista nuomonėmis apie fis
kalinės politikos priemones, ku
rios būtinos tolesnei ekonominei 
plėtrai išlaikyti. V. Adamkus 
pritarė fondo siūlymams ateityje 
mažinti gyventojų pajamų mo
kestį, siekti mažinti biudžeto 
deficitą bei stiprinti fiskalinę 
discipliną.

Taip pat buvo aptartos ga
limybės veiksmingiau teikti so
cialinę paramą bei mažinti ad
ministracines kliūtis verslui. RSJ

DEMTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060 •
Fax 416 236-1809

Toronto Maironio mokyklos angeliukai ruošiasi Kalėdų “eglutei”
Nuotr. D. Skukauskaitės

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$200 - S. Dalius, E. Pusvaškienė, J. 
Karaliūnas; $150 - J. Astrauskas; 
$130 - L. Adomavičius; $100 - 
N.N., H. Butkevičius, D. Chorno- 
maz; $60 - A. Valadkienė, M. 
Barteška; $50 - O. Juodišius, E. 
Vyšniauskas, A. Usvaltas, A. Kvie- 
tinskas, M. Jonušaitis, F. Mockus,
J. Dziminskas, G. Balytienė, I. Bal- 
lakys, P. Kondrotas; $30 - G. Mei
lus, J. Empakeris, S. Valickis, A. 
Mylė; $25 - E. Grybaitis; $20 - A. 
Šmulkštienė, J. Vizgirda, D. Ker
šienė; $15 - M. Smith; $10 - J. 
Užupis, J. Grigaitis, K. Butkus, D. 
Alseika, V. Visockis, V. Skabeikis, 
E. Underys; $7 - J. Bukšaitis; $6 -
A. Usvaltas, S. Žiemelytė; $5 - J. 
Vėgelis.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $65 - W. Zajančauskas, E. Ki- 
šonienė, A. Kišonas, V. Piečaitis, 
V. Laniauskas, G. Miglinas; $60 -
B. Pranys, A. Bajorinas, N. Kuke- 
nis, B. Brakas, A. Nugent, A. Vo
lungė, L. Radzevičius, V. Peterai- 
tis, I. Jakimavičiūtė, V. Biliūnas, D. 
Radzevičienė, P. Z. Jonikas, S. 
Vashkys, K. A. Rašymai, K. Iva
nauskas, S. Čeponienė, D. Jakas, S. 
Kowbell, V. Kadis, A. Ledas, J. 
Bukšaitis, A. Zalagėnas, V. Kaz
lauskas, S. Dalius, A. Gudavičius,
K. Norkus, A. Ankus, O. Dementa- 
vičienė, J. Miškinis, D. Staškevičie- 
nė, A. Vaičiūnas, S. Jelionis, A. 
Mažeika, P. Skeivelienė, P. V. 
Adomaitis, A. Barzdukas, D. Styra, 
T. Zaleskis, J. Rovas, P. Šidlaus
kas, L. Morkūnas, V. G. Butkiai, I. 
Kahukevičienė, J. Kutka, A. Budi- 
ninkas, K. V. Gaputis, J. Dzimins
kas, L. Rudaitis, R. Renaud, M. 
Genčius, L. Pevcevičius, O. Naru
ševičius, A. O. Baltrūnas, dr. E. 
Malkus, K. Stulpinas, J. Kuncaitis,

D. Barkauskas, P. I. Baronas, J. 
Morkūnas, V. Paškus, G. Kaulius, 
S. Jaugelis, O. Spidell, V. Vaitkus,
E. Kazlauskas, A. Dobilas, M. A. 
Empakeris, B. Galinienė, 1. Ignaitis.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: K. Slyžys.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $150 - J. Astrauskas; $100 - E. 
Kliučinskienė, M. Gečas, J. Danė- 
nas, A. Bireta, H. Stepaitis, V. Sta
naitis, T. Tarvydas, S. Pranskevi- 
čius; $85 - P. Vežauskas; $80 - J. 
M. Zubrickai; $75 - J. Ivanauskas, 
A. Bumbulis, V. Kezys, Z. Gir- 
dauskas, A. Gedrimas; $70 - J. Pet- 
rūnas, H. Gelažnikas, G. Meilus, J. 
Empakeris, O. Juodišius, V. Rama
nauskas, A. P. Kaziliai, J. Valiukie- 
nė, K. Gudinskas, J. Stankus, M. 
Juozaitis, V. Kėžinaitis, F. Mockus, 
I. Ross, V. Melnykas, L. Adoma
vičius, E. Žulienė, A. Valadkienė, 
V. Montvilas, A. Kusinskis, K. Ga
putis, D. Gaputis, J. Sendžikas, Z. 
Augaitienė, B. Augaitis, E. Barškė- 
tis, K. Majauskas, A. Baltrušaitis, 
P. Kareckas, G. Jocas.

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: A. Kavaliaus
kas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.

Paješkojimas
Antanas ir Juozas Kulioniai 

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, ir 
manoma, kad atvyko į Kanadą. Jų 
ieško artimieji giminės. Galintieji 
pateikti informacijos apie juos arba 
apie jų palikuonis prašomi rašyti 
šiuo adresu: J. Kojelis, Putvinskio 
38-11, 3000 Kaunas, Lithuania.
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TO R. O N T as MONTREAL
Anapilio žinios

- Gruodžio 7, antradienį, mirė 
a.a. Elzbieta Ažubalienė, mama 
mūsų parapijietės Marytės Ažuba- 
lytės-Civiero.

- Adventinio susikaupimo Lie
tuvos kankinių šventovėje tvarka: 
gruodžio 18, šeštadienį, 11 v.r. Mi
šios su pamokslu (Anapilio autobu- 
sėlis tą dieną maldininkus paims 
nuo Islington požeminių traukinių 
stoties 10.30 v.r. ir parveš atgal po 
pamaldų); gruodžio 19, sekmadienį
- pamokslai sekmadieninių Mišių 
metu. Išpažinčių bus klausoma 
prieš ir po pamaldų.

- Adventinis susikaupimas 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
bus gruodžio 18, šeštadienį, 3 v.p.p.

- Adventinis susikaupimas 
Wasaga Beach miesto Gerojo Ga
nytojo šventovėje bus gruodžio 19, 
sekmadienį, 2 v.p.p.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų kalėdinę eglutę gruodžio 19, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje.

- Naujai išrinktas Gerojo Ga
nytojo misijos komitetas gruodžio 8 
d. pasiskirstė pareigomis: pirm. - 
Romas Dūda, vicepirm. - Vacys 
Abramavičius, ižd. - Bronius Zabu
lionis, sekr. - Laimis Mačikūnas, 
narės - Ona Senkuvienė ir Cecilija 
Pakštienė.

- Kalėdų savaitgalio pamaldos 
mūsų šventovėse. Lietuvos kanki
nių šventovėje: Mišios Kūčių naktį
- 11 vai.; Mišios Kalėdų dieną-
9.30 v.r. ir 11 v.r.; Mišios sekma
dienį — 9.30 v.r. ir 11 v.r. Gerojo 
Ganytojo šventovėje: Mišios Ka
lėdų dieną - 2 v.p.p.; Mišios sek
madienį - 2 v.p.p. Sv. Kazimiero 
šventovėje: Mišios Kalėdų dieną - 
3 v.p.p.; Mišios sekmadienį - 3 v.p.p.

- Naujųjų metų savaitgalio 
pamaldos mūsų šventovėse: Lietu
vos kankinių šventovėje: Mišios 
Naujųjų metų dieną - 11 v.r.; Mi
šios sekmadienį - 9.30 v.r. ir 11 v.r. 
Gerojo Ganytojo šventovėje: Mi
šios Naujųjų metų išvakarėse - 11 
v.r.; Mišios sekmadienį - 2 v.p.p. 
Šv. Kazimiero šventovėje: Mišios 
Naujųjų metų dieną - 3 v.p.p.; Mi
šios sekmadienį - 3 v.p.p.

- Mišios gruodžio 19, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Balį Savicką;
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
Kybartų mirusius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje gruodžio 18, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Rožę ir Sta
sį Augustinavičius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį šeštadienį, gruodžio 18,

12.30 v.p.p. Sekmadienio mokyk
los mokinių kalėdinių pamaldų re
peticija.

- Šį sekmadienį, gruodžio 19, 
1 v.p.p. Sekmadienio mokyklos 
Kalėdų pamaldos ir Kalėdų eglutė 
bei kavutė. Po pamaldų galėsite 
pasiimti 2005 m. aukų vokelius.

- Kūčių vakaro pamaldos su 
Šv. Komunija - gruodžio 24 d., 6 
v.v. Kalėdų rytą ir gruodžio 26 d. 
pamaldų nebus.

- Pirmos Naujų metų pamal
dos su Šv. Komunija įvyks sausio 2 
d., 9.30 v. ryto.

- Sausio 30 d. po pamaldų įvyks 
Moterų draugijos susirinkimas.

Maironio mokyklos žinios
- Gruodžio 11 d. įvyko Kalėdų 

eglutė. Gausiai susirinko šeimos iš
girsti kaip mokiniai dainuoja, žiū
rėti vaidinimų bei Kalėdų senelio 
(Pauliaus Šarūno). Garbingi svečiai
- “Toronto Catholic District School 
Board Heritage Languages Supervi
sing Principal” Danguolė Kairienė, 
prel. Edis Putrimas ir Hamiltono 
vysk. Valančiaus lituanistinės mo
kyklos vedėja Rūta Kamaitytė.

Tėvų komitetas gražiai išpuošė 
salę ir eglutę, Donata Puterienė pa
ruošė programą, Ina Sungailienė 
maloniai vedė renginį, Dana Bal- 
sienė-Calderon akompanavo dai
noms pianinu. Pirmiausia pasirodė 
Vidos Kairienės klasė (pirmas sk.), 
suvaidinusi Senio pilyje. Po to vyres
niųjų darželis (Vidos Valiulienės kla
sė) padeklamavo. Jaunesniųjų dar
želis (Janinos Dzemionienės klasė) 
pavaidino: antro sk. mokiniai (Noros 
Jančiukaitės klasė) deklamavo eilė
raščius Mano namas ir Snaigės. 
Penktas sk. (Jolitos Zabienės klasė) 
suvaidino Lapės gudrybės, o trečias 
sk. (Žibutės Vaičiūnienės klasė) pa
dainavo Gimtadienio dovanėlė. Sep
tintas sk. (Danos Skukauskaitės kla
sė) padeklamavo Vytės Nemunėlio 
Kalėdos, Kalėdos, o šeštas sk. (Virg. 
Zenkevičiūtės-Saccoccia) pasirodė su 
“Kalėdiniu RAP”.

Aštunto sk. mokiniai (Jolantos 
Stasiulevičienės klasė) paaiškino 
visiems apie Kūčių stalo papročius, 
ketvirtas sk. (Dianos Balsienės- 
Calderon klasė) dainavo ir skambi
no Kalėdų Varpus - Mokiniai tikrai 
sužavėjo publiką. Užbaigėme ben
dromis giesmėmis (Deimantės Gri- 
gutienės vestomis) ir loterija. Prel. 
Edis Putrimas išdalino plotkeles 
klasių atstovams, kad nusineštų ir 
pasidalintų klasėse. Romas Puteris 
ir Dana Skukauskaitė fotografavo. 
Džiaugiamės šios šventės sėkme.

- Dėkojame Tėvų komitetui, 
paruošusiam gardžias kalėdines 
vaišes mokytojams. Žadam sugrįžti 
prie knygų sausio 8 d. Živilė

Prisikėlimo parapijos žinios
- Kun. Julius Sasnauskas, OFM, 

vedė vienos dienos susikaupimą 
vyrams ir moterims parapijos patal
pose praeitą šeštadienį, sekmadienį 
sakė pamokslus šios parapijos 
šventovėj. Šį antradienį jis vyksta į 
Dievo apvaizdos lietuvių parapiją, 
Southfield, MI, o šį sekmadienį pa
mokslus sakys Hamiltono Aušros 
Vartų parapijoj ir ten dalyvaus pra
eitą šeštadienį į kunigus įšventinto 
Arūno Brazausko, OFM, primicijose.

- Bernelių Mišios Kalėdų 
išvakarėse bus 10 v.v., o Kalėdų 
dieną Mišios bus sekmadienio 
tvarka: 8 v.r., 9 v.r. (anglų k.), 
10.45 v.r. ir 12.15 v.p.p.

- Pirmos Komunijos pasiruoši
mo pamokas veda sės. Paulė. An
glų kalba pamoka vyksta po 9 v.r. 
Mišių, o lietuvių kalba po 10.45 v.r. 
Mišių. Sutvirtinimo sakramento pa
mokas angių kalba veda Aldona 
Bubulienė, jai padeda R. Grybienė, 
o lietuvių kalba pamokas veda Vy
tautas Bireta. Abiem grupėm pamo
kos vyksta po 9 v.r. Mišių.

- Gruodžio 10 d. palaidota a.a. 
Elzbieta Ažubalienė, 92 m. Paliko 
dukras Stasę, Marytę ir Emiliją bei 
sūnų Stasį su šeimomis. Niujorke 
mirė Valentinos Grybienės mama 
a.a. Petrė Dubauskienė ir sesuo a.a. 
Aldona Katinienė. Čikagoje prieš 
kurį laiką mirė a.a. Sofija Kilikienė, 
Dalės Steponaitienės mama.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Linas Balaišis ir Erika Catford.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dali
nami zakristijoj sekmadieniais, o 
parapijos raštinėj bet kada.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcijai reikalingi mezgimo siūlai 
siuntimui į Lietuvą. Siūlus prašo 
palikti dėžėje, kuri yra parapijos 
šventovės prieangyje.

- Mišios sekmadienį, gruodžio
19: 8 v.r. už a.a. Kostą Cirušį - 3 
metinės; 9 v.r. už a.a. Elvyrą Šel- 
mienę; 10.45 v.r. už a.a. Viktorą 
Gražulį - 4 , metinės, už a.a. Aušrą 
Sapijonytę, už a.a. Kazimierą Čin- 
čių; 12.15 v.p.p. už gyvus ir miru
sius parapijiečius. .

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 5 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 170 svečių. 
Pranešimą padarė Kultūros komisi
jos narys A. Kynas.

- Labdaros valdybos posėdis - 
sausio 5 d., o Lietuvių Namų valdy
bos - sausio 26 d.; abu posėdžiai 7 
v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- Gruodžio 19 d., 2 v.p.p. “Lo
kyje” bus rodomas naujas Lietuvoje 
išleistas filmas Lietuvos krepšinio 
istorija. Šis filmas apima laikus 
nuo pirmo Europos čempionato iki 
Atėnų olimpiados. Besidominčius 
šia sporto šaka kviečiame.

- Svetainei “Lokys” reikalin
gas tarnautojas (barmenas) dirbti 
pilną laiką. Kreiptis į LN vedėją 
raštinėje arba skambinti tel. 416 
532-3311.

- Gruodžio 12 d. paskaitoje 
Bažnyčios vaidmuo lietuvių tautos is
torijoje, kun. J. Sasnauskas, OFM, 
vaizdžiai apžvelgė šiuolaikinę religi
jos padėtį Lietuvoje ir ateities 
perspektyvas. Paskaitos klausytojų 
pateiktuose klausimuose kelta soviet
mečio padaryta žala Katalikų Bend
rijai ir tautos moralei. Lietuvos Kat. 
Bendrija turėjo reikšmingą įtaką Ne
priklausomybės atkūrime. Paskaitą 
rengė LN Kultūros komisija.

- LN Kultūros komisija yra 
gavusi vertingų, naujai išleistų kny
gų iš Lietuvos. Teirautis tel. 416 
769-1266.

- LN Kultūros komisija turi 
daugiau kaip 160 vaizdajuosčių. 
Videoteka neseniai papildyta nau
jais kūriniais. Norintieji įsigyti ar 
išsinuomoti prašome skambinti tel. 
416 769-1266.

- Svetainėje “Lokys” galima 
įsigyti medaus, duonos ir kitų lietu
viško maisto gaminių. Teirautis tel. 
416 534-8214.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a.a. S. 

Žvirblio atminimui žmona Ana au
kojo $100. Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems už aukas. Jos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON, M6P 1A6.

Jonas Vytautas Margis Tė
viškės žiburiams aukojo $500.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $50 aukojo P. O. Vėžauskai.

Kun. A. Lipniūno Jauni
mo kultūros centrui $100 au
kojo A. S. Zimnickai.

IRENA JAKOWICH, nuo
latinė Lietuvos laisvės kovotojų 
ir tremtinių rėmėja, atsiuntė 
$300 auką “Tremtinių grįžimo 
fondui”.

ALBINAS LAJUKAS, iš 
Tweed, ON, atsiuntė $100 naš
laičių kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” paremti.

Dėkoja aukotojams -
KLK Moterų dr-jos 

centro valdyba

Šv. Elzbietos draugijos narės linksminosi kalėdiniame susirinkime sekmadienį, gruodžio 5, parapijos 
patalpose Nuotr. P. Pingitore

ŠI KALĖDINĖ TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIŲ LAIDA yra 
paskutinė šiais metais. TŽ re
dakcija ir administracija bus 
uždaryta gruodžio 24, 27, 28 
d.d. veiks gruodžio 29, 30 ir 
31 d.d. nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p., 
o nuo sausio 4 d. vėl įprasta 
tvarka, nuo 9 v.r. iki 4.30 
v.p.p Sekantis TŽ numeris iš
eis 2005 m. sausio 5, trečiadie
nį, nes pirmadienis yra nedar
bo diena. Po pirmosios sausio 
mėn. savaitės TŽ vėl bus iš
siunčiami antradieniais.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo Tėviškės žiburiams: 
$50 - Petra ir Vladas Jankaičiai, 
Vaškevičių šeima, Minesing, Ont., 
Irena ir Antanas Ambraškos, Phoe
nix, AZ, Jane Vingelienė ir šeima; 
$40 - Bronė Galinienė, Pranas ir 
Elena Krilavičiai, Keswick, Ont.; 
$30 - Marytė Vaitkienė; $25 - Ire
na Turūtienė, Vincas Paulionis, 
Viktoras Skukauskas ir dukra Da
nutė; $20 - Julius ir Pranė Bara- 
kauskai, Mėta ir Edvardas Kazake
vičiai; $15 - Dalia Jurevičienė.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo nariai “Vilniaus rū
muose” rengia lietuvišką Kūčių 
vakarienę, penktadienį, gruo
džio 24, 6 v.v., III-čio aukšto 
salėje. Bilietus po $16 parduoda 
iki gruodžio 20 dienos Laima 
Mačionienė, tel. 416 769-8353. 
Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. Inf.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Naujųjų metų 
sutikimą penktadienį, gruodžio 
31, 8 v.v., III aukšto salėje. Bus 
šilta vakarienė su vynu, šalti 
užkandžiai ir šampanas sutin
kant Naujuosius metus. Bilietai 
$30 asmeniui, gaunami pas L. 
Mačionienę, tel. 416 769-8353. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Inf.

“Gintaro” ansamblio 50- 
mečio koncertui bilietus jau da
bar galima įsigyti sau ar nupirkti 
kaip kalėdinę dovaną savo pa
žįstamiems. Bilietus platina J. 
Vingelienė, tel. 416 233-8108. Į 
abu renginius visos vietos nu
meruotos. Į koncertą Supyniau 
šokių margą juostą, kuris įvyks 
2005 m. balandžio 9 d., 4 v.p.p. 
ESĄ mokyklos patalpose, 675 
Royal York Rd., bilieto kaina 
$20. Į pokylį Ar prisimeni, 
kai..., kuris įvyks tą pačią dieną 
7 v.v. Anapilio didžiojoj salėj, 
bilieto kaina $40. Perkant bilie
tus į abu renginius iš karto bi
lietų kaina $50.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo choras “Daina”, at
šventęs savo 10-ties m. jubilie
jų, reiškia nuoširdžias padėkas: 
Toronto liet. pens, klubo pirmi
ninkui A. Aisbergui ir valdybai 
už dosnią piniginę paramą; taip 
pat mus rėmusiems “Vilniaus 
rūmų” gyventojams; KLB To
ronto sk. pirm. D. Garbaliaus- 
kienei; dalyvavusiems progra
moje “Atžalyno” šokėjų grupei, 
vad. A. Zander; V. Balytos va
dovaujamai kaimo kapelai ir vi
siems sveikintojams už gražius 
linkėjimus. V.M.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
vartai žiemos sezonui bus užda
ryti nuo gruodžio 28 d. išskyrus 
sekmadienius ir laidotuvių dienas.

Šv.'Jono kapinių valdyba

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - O. Žvirblienė; 
$50 - J. Bernatavičienė, D. Ra
dzevičienė.

Prisimindama tėvelį a.a. 
Joną Bleizgį, jo trisdešimtųjų 
mirties metinių sukakčiai pami
nėti, duktė Rūta Žilinskienė Tė
viškės žiburiams aukojo $100.

Prisimindami mirusius Pet
rą Styrą, Zigmą Zaleskį, Apolo
niją Tumpienę, švenčių proga 
Sofija Styrienė ir Bronius Urbo
navičius Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

Šaukiamas VASARIO 16-tos GIMNAZIJOS 
___ buvusių mokinių ——.
/ I SUVAŽIAVIMAS ( 
*— 2005 m. vasario 24 d. —*

Lietuvių klube - Lithuanian American Hali, 4880 46th Ave North, 
Saint Petersburg, FL, 33714, tel. 727 525-2924.

NUMATOMA - susipažinimo vakaras ir iškilminga vakarienė 
su šokiais. Tikimasi, kad bus smagu vėl susitikti ir prisiminti pra
leistas dienas Vasario 16-tos gimnazijoje. Labai svarbu gausiai 
dalyvauti. Vasario mėnesį Floridoje labai puikus oras.

PRAŠOM ĮAU DABAR APIE DALYVAVIMĄ PRANEŠTI:
VALEI MAJAUSKAITEI-WEINHOEFER,

8421 29th Street East, Parish, FL, 34219, tel. 941 776-3634 
arba VYTAUTUI BlRETAI,

199 Sylvan Ave, Toronto, ON, M1E 1A4, Canada, 
tel. 416 261 -4312, ei. paštas: vbireta@rogers.com. 
Suvažiavimo rengėjai: V. Majauskaite-Weinhoefer,

Aldona Gasnerienė-Andriulienė ir Vytautas Bireta. Inf.

PARAMA

“PARAMOS” kredito kooperatyvo 
DARBO VALANDOS ŠVENČIŲ LAIKOTARPIU 

abiejuose skyriuose:

gruodžio 24 d. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.
gruodžio 25, 26, 27, 28 d.d UŽDARYTA
gruodžio 29 d. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.
gruodžio 30 d. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.
gruodžio 31 d. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.
sausio 1, 2, 3 d.d. UŽDARYTA

Kviečiame narius atsiimti 2005 metų 
kalendorius abiejuose skyriuose

Prof. Romas Vaštokas, to- 
rontietis, gyvenąs jau keliolika 
metų Lietuvoje, keletui dienų 
buvo atvykęs pas savuosius į 
Torontą. Gyvendamas Kanadoje 
jis profesoriavo Trenton univer
sitete, kuriame dėstė antropolo
giją. Dabar jis profesoriauja 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Dėsto anglų kalba, nes 
to pageidauja studentai.

Chorų “Volungė”, “Exul- 
tate” ir parapijos jaunimo 
choro kalėdinės muzikos ir mal
dos vakaras sekmadienį, gruo
džio 12 d. Prisikėlimo parapijoje 
klausytojams sukėlė malonią 
šventinę nuotaiką. Repertuaro 
įvairybe ir chorų pasirodymu 
džiaugėsi visi, šventovę užpil- 
džiusieji, kurie su entuziazmu 
prisidėjo prie bendrų giesmių. 
Chorai giedojo atskirai ir kartu, 
itin sklandžiai atlikę kūrinius, 
kuriems atskirai ruošėsi ir 
trumpai kartu repetavo prieš 
koncertą. Dauguma giesmių bu
vo giedotos lietuviškai. Tradici
nėms giesmėms ir naujesniems 
kūriniams parašyti lietuviški žo
džiai (N. Benotienės, N. Kers- 
nauskaitės, V. Samonio, kun. St. 
Ylos), o bene pusė kūrinių para
šyti, harmonizuoti arba aranžuo
ti muziko Jono Govėdo. Švento
vę savo balsais pripildė ir puošė 
šventiškai apsirengę choristai - 
Klyvlando Dievo Motinos para
pijos choro “Exultate”, Toronto 
“Volungės” ir Prisikėlimo para
pijos jaunimo choras ir jų vado
vės Rita Čyvaitė-Kliorienė, Da
lia Viskontienė ir Anita Puo
džiūnienė. Akompanavo Dan
guolė Radtkė ir James Robin
son. Prie koncerto pakilios mu
zikos prisidėjo smuikininkės 
Rūta Melkienė ir Andrea Currie 
Jefferson, klarnetininke Ilona 
Tarvydienė, fleitistė Natalie 
Cabri, trimitininkas Noah Cra
ven. Kun. P. Šarkos, OFM, pa
rinktus skaitinius įtarpais skaitė 
jis pats, Birutė Danaitienė, Lais- 
vis Širvinskas, Rūta Girdaus- 
kaitė ir Giedrė Griciūtė. Prieš 
užbaigiant koncertą visiems pa
dėkojo klebonas kun. Augusti
nas Simanavičius, OFM, ir pa
kvietė pasivaišinti bei pabend
rauti salėje. Platesnis aprašymas 
bus TŽ sausio 1-ame numeryje.

Dlv.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams aukojo: 
$150 - P. O. Vėžauskai; $100 - 
A. S. Zimnickai.

Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventę Kanados LKM drau
gijos Lietuvos kankinių parapi
jos skyrius iškilmingai atšventė 
gruodžio 12, sekmadienį. Narės 
su savo vėliava dalyvavo 11 vai. 
Mišiose. Anapilio parodų salėje 
surengė visuomeninę dalį, ku
rioje dalyvavo ir daug svečių bei 
viešnių. Prel. Pr. Gaidai sukal
bėjus maldą, skyriaus pirminin
kė B. Matulaitienė apžvelgė pra
ėjusių metų nuveiktus darbus, 
ypač labdaros srityje. Skyrių 
sveikino centro valdybos atstovė 
A. Sungailienė, vertindama at
liktus skyriaus darbus ir drąsin
dama juos ryžtingai tęsti. Pensi
ninkų choras iš Toronto “Dai
na”, vadovaujamas muzikės L. 
Turūtaitės, lietuviškomis Mari
jos giesmėmis sudarė pakilią 
šventės nuotaiką. Gausūs šven
tės dalyviai stiprinosi J. Gurklie- 
nės paruoštais pietumis ir laukė 
loterijos, kuri įvyko renginio pa
baigoje. Visi džiaugėsi skyriaus 
narių iškeptais skanėstais. Daly
viai skirstėsi linkėdami šiam 
skyriui ir toliau sėkmingai dar
buotis visų tautiečių gerovei, 
ypač Lietuvoje. D.

Evaldas Vigelis, gyvenantis 
Palangoje, išleido jau antrą kny
gą Šiaurės Amerikoje. Pirmoji 
Red Roses - romanas, išleistas 
“Apage4you” leidyklos Teksas 
valstijoje, JAV. Šių metų bir
želio mėnesį Vakarų Kanados 
“Trafford” leidykla (Victoria, 
BC) išspausdino antrą jo roma
ną, meilės istoriją Never Say 
Never. Netekęs kairės kojos 
avarijoje 1982 m., jis stengiasi 
užsidirbti pinigų protezui. Jo 
knygas galima rasti per www.- 
chapters.indigo.ca, www.amazon.- 
com ir www.amazon.ca, arba per 
leidyklą www.trafford.com. Au
toriaus ei. adresas - EvaldV@- 
takas.lt.

ČESLOVO SENKEVIČIAUS kny- 
ga (vedamųjų rinkinį) Penki taš
kai... galima gauti pas spaudos 
platintojus Anapilio ir Prisikėli
mo parapijų knygynuose arba Tė
viškės žiburiuose.

Kalėdų eglutė vaikams ren
giama Aušros Vartų parapijos salė
je sekmadienį, gruodžio 19, po 11 
vai. Mišių. Visi kviečiami dalyvauti 
ir paremti lietuviškąją mokyklą.

Skautų Kočios - Aušros Vartų 
parapijos Salėje gruodžio 17 d. Inf.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- A. a. Antanas (Tony) Mika

lajūnas, 81 metų,mirė gruodžio 7 d. 
Liūdi žmona Lucy (Bemacka), vai
kai Donald su šeima (Texas, USA), 
Cynthia (Toronte) ir Anthony Jr., 
sesuo Ida Horn su šeima (Leth
bridge, Alberta), a.a. brolio Albert 
šeima (Ajax, Ontario). Pensininkas 
kun. dr. Feliksas Jucevičius, buvęs 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas, 
aukojo šv. Mišias. Sol. Antanas 
Keblys giedojo. Taip pat giedojo

Naujas choras “Spirgučiai” pirmą kartą pasirodė per Mišias Šv. Kazi
miero šventovėje lapkričio 28 d. Iš k.: muz. Aleksandras Stankevičius, 
Andrėja Beniušienė, Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Darius Jaugelis-Zatkovic, 
Andrius Beniušis, Aleksa Beniušytė, Živilė Jurkutė-Blayney, Dainava 
Jurkutė-Blayney, Lina Jaugelytė-Zatkovic Nuotr. V. Lietuvninkaitės

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

TEL: (S14) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS
1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec H4E 2A8), 

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS !

KALĖDINĖ Plokštelė
MONTREALIO LIETUVIŲ CHORAS

Available at: Litas (Montreal) - Anapilis (Toronto) • Draugas (Chicago)
Information: (450) 447-6114 .....

Sarmite Bulte, Kanados fe
deracinio parlamento narė, To
ronto Parkdale-High Park apy
linkės atstovė, lietuvių bičiulė ir 
dažna viešnia KLB renginiuose, 
š.m. lapkričio 24 d. parlamente, 
Otavoje, pasakė kalbą, liečian
čią politinę krizę Ukrainoje, nu
rodė liūdnus Rusijos įtakos pa
vyzdžius kaimyniniams kraš
tams ir padėkojo Kanados mi- 
nisteriui primininkui, nepripažįs
tančiam Ukrainos prezidento rin
kimų rezultatų, neišreiškiančių 
tautos valios dėl surastų klasto
čių. Parlamentarės kalba buvo iš
siuntinėta spaudai. Inf.

Paieškojimas
Ieško savo tetos Trup- 

čiauskienės (mamytės Magde- 
lenos Gudelevičiūtės-Vizbarie- 
nės sesers) šeimos. Teta su vyru 
ir trim vaikais - Terese, Juozu ir 
Stanislovu - buvo išvykę į Ka
nadą. Iki 1949 m. gyveno Vil
kaviškio raj., Lankeliškių kai
me. Elena Vizbaraitė-Paulienė, 
gimusi 1935 m., dabar gyvena 
Klaipėdoje ir norėtų pamatyti 
savo gimines. Rašyti ei. paštu 
valer5@takas.lt.

IŠNUOMOJAMAS rūsyje 1 mie
gamojo butas High Park rajone. 
Skambinti tel. 416 769-3311.

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Bet kas, galįs 
matyti grožį, niekad nepasens.

(Franz Kafka) 

Aušros Vartų parapijos choras su 
choristais iš Šv. Kazimiero parapi
jos. Vargonavo muz. Aleksandras 
Stankevičius. Antanas Mikalajūnas 
buvo 9 metus parapijos seniūnu, 
žaidė daugiau kaip 30 metų Šv. 
Kazimiero parapijos kėglių klube, 
buvo “Auksinio ratelio” komiteto 
narys. Po laidotuvių šeima pakvietė 
visus laidotuvių dalyvius pietų.

- Penktadienį, Kūčių vakare, 
gruodžio 24, Bernelių Mišios bus 
aukojamos 10 vai. vak. Šeštadienį- 
Kalėdų dieną Mišios bus 11 vai. 
rytą ir 5 vai. p.p. Sekmadienį - 11 
vai. ryto.

- “Auksinis ratelis” bus užda
rytas ketvirtadienį, gruodžio 16, 
Kalėdų atostogoms. Pokylis ir gim
tadienių paminėjimai nukelta į sau
sio mėn. V.L.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 
519-2299 (nešiojamas).

CLEAN FOREVER. Valome kili 
mus, minkštus baldus ir automobi-i 
lių vidų nauju būdu - sausomis pu-, 
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416„§03-1687.

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.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

mailto:vbireta@rogers.com
http://www.amazon.ca
http://www.trafford.com
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