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Tas kūdikėlis yra Viešpats
Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti 

Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą (Jono 1,12)
BROLIAI, SESERYS KRISTUJE,

Šv. Kalėdų dienos Evangelijos ištrauka ragina mus priimti 
Jėzų ne vien Kalėdų laike, bet stengtis, kaip krikščionys ir Dievo 
vaikai, “visuose dalykuose ieškoti Dievo; visų pirma patikti 
Dievui; viską daryti didesnei Dievo garbei; visur liudyti Dievą”, 
kaip aiškina palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis.

Jėzus atėjo į šį pasaulį kaip mažas Kūdikėlis, ir miela yra 
švęsti Jo garbei Kalėdų šventes. Tačiau tas Kūdikėlis... “yra 
Viešpats” (Luko 2,11). Taigi pripažinti Jėzų kaip mūsų Dievą ir 
Išganytoją reikalaujama iš mūsų daug daugiau, negu tik džiaugtis 
Dievo įsikūnijimu vieną dieną per metus.

Priimdami Jėzų ir pripažindami, kad esame Jo vaikai, įsi
pareigojame vis keistis, atnaujinti “dvasią, kad galėtume suvokti 
Dievo valią - kas gera, tinkama ir tobula” (Romiečiams 12,2).

Artėjančios Jėzaus gimimo švenčių dienos teatneša meilę 
tiems, kurie jos trokšta, tesuteikia paguodą ir paramą 
vargstantiems ir vienišiems. Dievo įkvėpimas geriems darbams 
teaplanko visus geros valios žmones.

Palaimintų Šv. Kalėdų ir Naujų metų!
Su pagarba Kristuje,

PREL. EDIS PUTRIMAS,
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas išeivijai

P ra karte I ės Lietuvos 
šventovėse

Pokalbis su prakartėlių gamintoju 
Adolfu Teresium

KUN. KAZIMIERAS - Lietuvoje yra pakanka-
AM B RASAS

Kalbamės su Lietuvoje ge
rai žinomu kryždirbiu ir diev- 
dirbiu Adolfu Teresium apie 
dievdirbystės, ypač prakartėlių 
dabartinę būklę ir šios dailėty- 
ros srities ateitį:

- Kokios esi, Adolfai, nuo
monės apie septintąjį kartą Ro
kiškyje surengtą prakartėlių pa
rodą?

Labai geros nuomonės, 
juolab, kad kokybė ir prakartė
lių gausa išties stulbinanti. Ne
abejotinai Rokiškyje rengiamos 
parodos duoda didelį impulsą 
kurti prakartėles.

- Ar negalėtų tokios parodos 
būti organizuojamos kiekvienoje 
vyskupijoje?

- Visiškai sutinku. Vyskupi
jos centruose tai padaryti la
biausiai tiktų. Juk vyksta religi
niai renginiai, susiję su šv. Kalė
domis, tai kodėl negalėtų būti 
prakartėlių paroda su įdomiau
sių darbų paskatinimu.

- Ar jos prisidėtų prie dides
nio Kalėdų švenčių įprasminimo 
ir didesnės pagarbos Kūdikėliui 
Jėzui?

- Savaime suprantama, kad 
prisidėtų. Juk dar šv. Pranciš
kus pirmąją prakartėlę padarė 
tam, kad žmonės labiau įsivaiz
duotų, kaip gimė Kūdikėlis ir 
kokia tai buvo aplinka. Mūsų 
kuriamos prakartėles juk taip 
pat yra simbolis šios didžiosios 
Kristaus gimimo šventės.

- Ar Lietuva pakankamaį 
turi tokio pobūdžio meistrų ir ar 
užtektinai pasirengusi tokio po
būdžio parodoms?

mai menininkų, kuriančių reli
gine tema. Tik ar kuriantieji iš 
tiesų suvokia tikrąją šv. Kalėdų 
prasmę ir šio siužeto sakra- 
lumą?

- Kaip teko sužinoti, Tavo 
sūnaus Dovydo per kelerius me
tus išdrožta “Prakartėlė” pernai 
buvo šv. Pranciškaus Ksavero 
šventovėje prie altoriaus Kaune. 
Ar Tavo sūnus toliau domisi to
kios temos darbais, ar tai buvo 
vien atsitiktinis jo darbas?

- Šiemet mano sūnūs Do
vydas ir Augustinas su prakar- 
tėlėmis dalyvavo Kauno rajone 
Ežerėlio šventovėje parodoje- 
konkurse. Dovydas gavo aukš
čiausią įvertinimą.

- Ar per šias Kalėdas tavo 
vaikai ar tu pats kur nors paro
dysi savo prakartėlę, ar vien tik 
Rokiškio parodai ją padarei?

- Šiemet su prakartėlę da
lyvauju ne tik Rokiškyje, bet ir 
Birštone sakralinio meno mu
ziejuje vykstančioje katalikų 
dailininkų religinio meno paro
doje Gloria Deo. Per metus iš
drožiu keturias penkias prakar
tėles.

- Kokia tavo nuomonė apie 
lietuviškosios prakartėles, kaip 
būtino šv. Kalėdų elemento šven
tovėse, ateitį, ir apie prakartėlę, 
kaip apie lietuvių liaudies meno 
išraišką - sudėtinę jo dalį? Ko
kios šio meno perspektyvos?

- Iki šiol šventovėse visos 
prakartėles būdavo ir yra atlie
tos iš gipso.

Nukelta j 2-tą psl.

VAME vfsus šventų Kalėdų sulaukus
Ir linkime su Kūdikėlio Jėzaus atnešta išganymo 

dovana nesiskirti per ilgiausius metus -
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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Kad turėtume daugiau gyvenimo.

Q Mil® IAME GYVENIME
Vyskupų 11-ojo sinodo 

susirinkimo, vykusio spalio 2- 
23 d.d. Romoje įspūdžiais 
Bažnyčios žiniose (nr. 21) pasi
dalino Lietuvos atstovas vysk. 
Rimantas Norvilą. Jis primi
nė, kad šiemet sukako 40 me
tų nuo Vyskupų sinodo insti
tucijos įsteigimo, sumanyto 
Pauliaus VI pontifikato me
tais, siekiant tęsti vyskupų ko
legialumą po Vatikano II su
sirinkimo. Šių metų sinodas 
ypatingas, nes jis - pirmasis 
Benedikto XVI pontifikate. 
Savo pranešime sinodo metu 
vysk. Norvilą kalbėjęs apie 
neatsiejamą Eucharistijos ir 
Susitaikinimo sakramento ry
šį. Jo pranešimas susilaukęs 
plataus atgarsio, Italijos laik
raščiuose buvusi labai tiksliai 
perteikta tematika. Lietuvos 
spaudoje buvę tam tikrų per
tempimų. Sinodo diskusijose 
temos buvo Eucharistijos 
šventimo menas, kunigų trū
kumas, Santuokos sakramen
tas ir jo neišardomumo prin
cipas, Ligonių sakramentas, 
sekuliarizacijos iššūkis, Švč. 
Sakramento adoracijos tema. 
Vyskupai dalinosi mintimis 
apie atskirų regionų ir žemy
nų savitumus ir poreikius, o 
artimiausi kaimynai daugiau
sia pabrėžė pagarbą Švč. Sak
ramentui, svarbą didelį dė
mesį skirti seminaristų, kuni
gų ugdymui.

Tarptautinis kongresas 
Romos Laterano universitete 
vyko lapkričio 8 d. Jame filo
sofai, teologai, astronomai ir 
matematikai aptarinėjo nau
jas gamtamokslio, filosofijos 
ir teologijos žinias apie bega
lybę. Vatikano observatorijos 
direktorius jėzuitas P. George 
Coyne prieš kongresą straips
nyje Romos dienraštyje Avve- 
nire, prieštaravo mąstymo pa
kraipoms, iš principo atme
tančioms evoliucijos teoriją. 
Ji esanti “labai gerai pagrįsta 
mokslinė teorija”. Remdama
sis tuometinio kardinolo Josef 
Ratzinger pozicija, Coynes 
pabrėžė, jog evoliucijos tyri
mai suderinami su Bažnyčios 
mokymu.

Karmelitų kun. Tjeu Tim
mermans bei provincijolui 
Ben Wolbers iš Olandijos vie
šint Šiauliuose, spalio 22-23

d.d. buvo surengtas bendras 
susitikimas bei rekolekcijos 
karmelitų bičiuliams. Vysku
pijos katechetikos centre kun. 
Wolbers supažindino susirin
kusius su Olandijoje esančios 
karmelitų provincijos įsikū
rimo istorija ir dabartine jos 
veikla. Po pietų Palendriuose 
tėvai karmelitai mokė, kaip 
suderinti darbą bei buitinius 
rūpesčius su noru karmelitiš
kai gyventi. Kitą dieną daly
viai su broliais benediktinais 
pradėjo rytmetine malda. Tė
vai karmelitai mokė apie mal
dos gyvenimą. Vėliau buvo 
aptarti būsimi, gal reguliariais 
tapsiantys susitikimai.

Prelatas Jonas Jonys 
(1912-2005) mirė lapkričio 8 
d. po sunkios ligos. Jis - po
piežiaus garbės prelatas, Kai
šiadorių katedros kapitulos 
garbės kanauninkas, kunigas 
jubiliatas, sulaukęs 93 metų. 
Gimęs 1912 m. rugpjūčio 11 
d. Dauguose, Alytaus rajone, 
jis baigė Daugų pradinę mo
kyklą, gimnazijos 5 klases, dir
bo iki 1941 m., negalėjęs mo
kytis dėl lėšų stokos. 1941 m. 
įstojo į Kauno kunigų semina
rija, 1948 m. įšventintas kuni
gu ir paskirtas Kaišiadorių pa
rapijos vikaru, po mėnesio - 
vyskupijos kurijos kancleriu. 
Sovietų valdžios buvo išvary
tas. 1949-1950 m. ėjo Aukšta
dvario parapijos klebono pa
reigas, 1951 m. paskirtas Birš
tono parapijos klebonu. Pas jį 
1956 m. prieglobstį rado iš 
Mordovijos lagerio grįžęs 
Kaišiadorių vyskupas Teofi
lius Matulionis. Nuo 1962 iki 
1984 m. buvo Videniškių pa
rapijos klebonas, 1984-1998 
m. - Kaišiadorių vyskupijos 
kurijos kancleris, o 1995-2000 
m. - Kaišiadorių vyskupo ge
neralvikaras. Už nuopelnus 
Bažnyčiai 1956 m. jam buvo 
suteiktas Kaišiadorių kated
ros kapitulos garbės kanau
ninko, o 1988 m. - popiežiaus 
garbės prelato titulas. Laido
tuvių pamaldos įvyko lapkri
čio 11d. Kaišiadorių katedro
je. Prel. Jonys palaidotas Kai
šiadorių Kristaus Atsimainy
mo katedros šventoriuje šalia 
prel. S. Kiškio ir prel. T. Bra
zio kapų. Laidotuvių Mišių 
pamokslą sakė vysk. Juozas 
Matulaitis.

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,— 
kad apsčiai jo turėtų... (Jn 10,10)

KESTUTIS A. TRIMAKAS
.Kalėdos... Ar suklupsime prie prakartėlės 

pasveikinti Gimusįjį? Ar praeisime pro šalį? O 
gal težiūrėsime iš tolo, kaip į nesuprantamą 
vaizdą? Ar vien abejingai klausysimės žinių, kad 
krašto valdžia uždraudžia ant savo nuosavybių 
išstatyti bet kokį religinį kalėdinį simbolį? Tai vis 
naujos žmonių pastangos Jį išstumti iš savo 
dėmesio akiračio.

O mes patys, ar suklupsime prie Jo prakartė
lės? Ar suvoksime, kodėl yra verta suklupti? Tad 
- pagaliau - kas Tas, kuris gimė ir kodėl?

Tą Asmenį ir Jo gimimo reikšmę tinkamiau
siai aptaria tie, kurie žmonijos istorijoje Dievo 
Apvaizdos buvo paskirti skelbti apie Jį. Prieš 
2000 metų apie Jį skelbė Jonas Krikštytojas. Jo 
žodžiai nenustoja reikšmės nei dabar. Tačiau 
šiais laikais, antrajam tūkstantmečiui baigiantis 
ir prasidedant trečiajam, apie Jį mums šiems lai
kams pritaikyta kalba daug kalbėjo Jo vietinin
kas, popiežius Jonas Paulius II, kuris, vos tik 
savo uždavinį atlikęs, šiais metais buvo pašauk
tas iš mūsų gyvenimo. Tačiau jo žodžiai tebe
skamba mūsų ausyse. Tad savo dėmesį nukrei
piame į tų žodžių prasmę mums šiandien.

Kas Jis ir kodėl Jis gimė?
Pačioje pirmoje savo enciklikoje Žmogaus 

Atpirkėjas Popiežius paaiškino, kad, antrajam 
tūkstantmečiui artėjant prie galo, turime ne tik 
minėti, bet ir naujai išgyventi didį Faktą, Dievo 
Sūnaus tapimą žmogumi, kuris įvyko prieš du 
tūkstančius metų. To Fakto reikšmė niekada 
nenublunka, nes Jis pats gyvas veikia ir toliau 
kaip žmonijos Atpirkėjas, “tarsi meilės ir 
gailestingumo apsireiškimas žmonijos istorijo
je“. Jis tapo žmogumi ir gimė iš Mergelės Ma
rijos: 1) sutaikyti mus su Tėvu, 2) sujungti savo 
likimą su mūsų likimu ir 3) mums atnešti dau
giau gyvenimo.

Sutaikė mus su savo Tėvu
Gyvename ir beveik niekad rimtai nepagal

vojame, iš kur mes ir kas bus su mumis po mir
ties. Naudojamės gyvenimu ir žemės gėrybėmis, 
bet nei į galvą neateina, kad reikia už visa tai 
padėkoti. Kaip svetimi mes tapome savo Kūrėjui 
ir Geradariui! Jo Sūnus tad tapo žmogumi, kad 
mus, Dievui tapusius svetimais, sutaikintų su 
Juo. Taip skelbia Jo Evangelija, Geroji nau
jiena... Ja remdamasis Jonas Paulius II aiškina:

Pasaulio Atpirkimas (...) savo giliausia esme 
yra žmogaus išteisinimas vienoje žmogiškoje Šir
dyje - Viengimio Sūnaus Širdyje, kad ji galėtų pa
daryti teisias širdis daugelio žmonių, kurie tame 
amžinajame vienatiniame Sūnuje amžiams tapo 
išrinkti sūnumis ir pašaukti malonei, pašaukti 
meilei.

Sūnus gimė Betliejuje, kad, ant kryžiaus 
kentėdamas žmonių blogį, galėtų visa Širdimi 
jiems atleisti ir prašyti: “Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino, ką daro...“

Sujungė savo likimą su mūsų likimu
Kai Dievo Sūnus tapo žmogumi, Jis galėjo 

daryti visa, ką darė žmonės. Jis visa tai, kas žmo
giška, darė tam, kad tai patiktų Tėvui, o taip pat, 
kad ir mes darytume visa tai, kad Tėvui patik
tume. Tuo būdu Sūnus jungėsi su mumis, su visa 
žmonija. O mes, žmonės, galime, galėjome ir 
galėsime visada jungtis su Juo. Apie tą nuostabią 
vienybę su Dievo Sūnumi kalba Jonas Paulius 
II:

Nes pats Dievo Sūnus savo įsikūnijimu tam 
tikru būdu prisijungė prie kiekvieno žmogaus liki
mo. Žmogiškomis rankomis dirbo darbus, žmo
gišku protu mąstė, žmogiška valia veikė ir žmogiška 
širdimi mylėjo. Gimęs iš Mergelės Marijos, iš tiesų 
tapo vienu iš mūsų...

Kaip mes, žmonės, žemėje gimstame, gyve
name ir mirštame, taip ir Dievo Sūnus, kaip 
žmogus, žemėje gimė, gyveno ir mirė. Tačiau 
mūsų likimas yra sudėtas į Jo likimą. Tad kaip 
Jis žmogumi miręs prisikėlė ir įžengė į dangų, 
taip ir mes (jei ištikimai vienysimės su Juo) būsi
me Jo galia iš mirties prikelti, kad su Juo amži
nai gyventume nebe žemišku gyvenimu.

Mums atnešė daugiau gyvenimo
Dievo Sūnus tapo žmogumi, kad būtų toks, 

kaip mes, bet taip pat, kad ir mes taptume tokie, 
kaip Jis. Gimdamas žmogumi, mums, žmonėms, 
atnešė nepaprastą dovaną - naują, antgamtinę, 
mus sudievinančią gyvybę, kuria mes tampame 
Dievo vaikais, Jėzaus broliais ir seserimis.

Apie tą nepaprastą Jo malonę savo Evange
lijos pradžioje užsimena evangelistas Jonas: 
“Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną 
žmogų (...) Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė ga
lią tapti Dievo vaikais...” (Jn 1, 9 ir 12).

Popiežius Jonas Paulius II Gyvybės evangeli
jos enciklikoje teigia: Jėzus yra Sūnus, kuris, kaip 
ir Tėvas, turi gyvybę pats savyje (plg. Jn 5,26) ir 
kuris atėjo pas žmones pasidalyti savo dovana: 
“Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, - kad 
apsčiai jo turėtų” (Jn 10,10).

* * *
Visa tai bent kiek suvokdami, negalime ne

sistebėti Dievo Sūnaus dosnumu, ką Jis mums 
daro gimdamas žemėje ir kokią nuostabią 
dovaną Jis mums atneša. Jis sutaiko mus su 
Tėvu, susijungia su kiekvienu iš mūsų bendram 
gėrio likimui, taip pat padovanoja mums naują 
gyvenimą. Tikrai, Jis pats yra dovana kiekvienam 
iš mūsų. Tad su giliausia pagarba ir nuo
širdžiausiu dėkingumu suklumpame priešais Jį, 
gimusį ir gulintį prakartėlėje. Jis iš dangaus 
atėjo žemėje būti su mumis, kad mus iš žemės 
pakviestų būti su Juo amžinai.

Prakartėlės...
Atkelta iš 1-mo psl..

Galėtų būti sukurtos iš tra
dicinių mūsų tautos medžiagų 
- surištos iš linų, pasiūtos iš 
drobės, nupintos iš vytelių, pa
galiau drožtos iš medžio. Tada 
prakartėlės turėtų didesnę ne 
tik religinę, bet ir meninę vertę.

- Ar įmanoma išvengti, kad 
prakartėlių gamyba ir jų meno 
tobulinimas nevirstų vien paty
rusių ir netgi neprofesionalių 
meistrų pelno šaltiniu, o ką ir 
kaip daryti, kad išliktų jų sakra- 
lumas, pagarba Kūdikėliui Jėzui 
ir dvasingumas šioje senovinėje 
Bažnyčios tradicijoje?

- Daugiausia iš prakartėlių 
ir šventųjų statulėlių pelnosi 
Italijos fabrikai, jie nukonku
ruoja tikruosius kūrėjus ir me
nininkus. Jų rinka perpildyta 
menkaverčiais plastikiniais 
blizgučiais, o rankų darbas ir 
žmonių kūryba mažai kam be
rūpi. Šiais dalykais ypač galėtų 
susirūpinti prakartėlių rengė
jai, nes nuo jų priklauso pra
kartėlių kokybė.

MIELI TAUTIEČIAI!

Sveikiname šv. Kalėdų proga

Gabrielius Žemkalnis,

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Nesvarbu kaip toli esame išsisklaidę, 
nesvarbu, kad matomės retai. 

Svarbu, kad KALĖDŲ naktį mūsų visų akys 
yra nukreiptos į tą pačią žvaigždę. 

Ir ne vien tiktai KALĖDŲ naktį, o visada, 
nes toji žvaigždė yra ir GEROJI VILTIS, 

ir LIETUVA, ir tikrosios vertybės.

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


2005.XII.13 Nr. 51-52 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3

Prarastos ir atrastos Kalėdos
Čia yra tikra istorija. Tai 

įvyko prieš 30 metų ir ji buvo 
išspausdinta žurnale Focus on 
the Family. Bandysiu ją kiek su
trumpintai atpasakoti.

1975 m. Kūčių dieną vieni
šas studentas vaikščiojo Fila
delfijos gatvėmis ir nežinojo ką 
daryti. Prieš tris savaites jis ga
vo savo motinos laišką, kuria
me ji rašė, kad tėvo alga suma
žėjo, ir jie neturi pinigų, kad 
galėtų jam pasiųsti kelionei su
grįžti Kalėdoms namo. Tai reiš
kė, kad -Vilimas Lambert turės 
praleisti visas atostogas Pensil
vanijos universiteto bendrabu
tyje.

Tas laikotarpis atrodė bus 
vienas iš liūdniausių Vilimo gy
venime, nes visi studentai, iš
skyrus užsieniečius, kurie labai 
silpnai kalbėjo angliškai, jau 
prieš dvi savaites išvyko namo 
pas savo tėvus. Jie džiaugsmin
gai kalbėjo apie savo šeimas, 
apie savo mamų ruošiamus val
gius ir apie draugus, kuriuos jie 
sutiks. Dieną prieš Kalėdas Vi
limas jautė skausmą savo širdy
je, kuris buvo beveik nebepake
liamas. “Net Dievas nežino, 
kad aš gyvenu”, - jis kalbėjo 
sau, — “jeigu Jis rūpinasi, tai 
kodėl Jis man nepadėjo sugrįžti 
Kalėdoms namo?” Klausimas

liko neatsakytas.
Norėdamas numalšinti sa

vo vienatvės skausmą, Vilimas 
sėdo į autobusą ir nuvažiavo į 
Filadelfijos miesto centrą. 
Vaikščiojo gatvėmis, stebėda
mas besijuokiančius ir laimin
gus žmones. Mintimis grįžo į 
savo namus, galvojo apie tradi
cinį kalakutą, kurį jo mama pa
ruošdavo, ir visus, kartu sėdin
čius prie Kalėdų eglutės. Savo 
kišenėje jis dar turėjo $50, ku
riuos anksčiau jo motina jam 
buvo atsiuntusi su laiškeliu: - 
“Nusipirk ką nors sau”. Jis ži
nojo, kad tuos $50 nebuvo leng
va sutaupyti. Jis įeidavo į par
duotuves ir vėl išeidavo, bet 
nieko nenorėjo sau nusipirkti. 
Bet jau vėlokai pavakare jo dė
mesį patraukė vienas vaizdas. 
Vienos parduotuvės lange buvo 
išstatytas elektrinis traukinys, 
kuris judėjo ir be sustojimo su
kosi. Lango priekyje, gatvėje, 
stovėjo.kokių 9 metų berniu
kas, priglaudęs galvą prie stik
lo, atrodė lyg užhipnotizuotas 
ir nenuleido akių nuo to trau
kinio.

Vilimas prisiminė savo vai
kystę. Netoli jų namo buvo vie
na žaislų parduotuvė, kurioje 
jis matydavo elektrinį traukinį, 
labai norėdavo tokį turėti, bet

Pirmosios pasaulį pakeitusios Kalėdos tebūna su mumis visais...

Lietuvos respublikos garbės Jf 
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į šv.^Kcpėdų ir |
| <T<aujųjų metų proga J 
į Gražina ir aš nuoširdžiai d
C SVEIKINAME %
lt mielus Toronto ir Kanados lietuvius,

• linkėdami daug džiaugsmo per šventes, 5 
S- sėkmės ir taikos naujais 2006-aisiais metais. A 
& Liudas Vytenis Matukas į

jis buvo per brangus ir jo tėvai 
nepajėgė jam nupirkti. Dabar 
jis tą patį nusivylimą pastebėjo 
to berniuko veide. Berniukas 
apsisuko, pradėjo eiti ir dar 
atsigręždamas žvelgė į tą trau
kinį.

“Kodėl ne?” - Vilimas ty
liai sau ištarė. Jis pasivijo ber
niuką, palietė jo petį: “Hai! 
Mano vardas yra Vilimas”. 
“Mano vardas yra Dovydas”, - 
atsakė berniukas. “Gražus trau
kinys, ar ne?”

“Taip”, - atsakė berniukas
- “gražiausias, kokį aš kada 
nors esu matęs”. “Ar tu norė
tum tokį traukinį turėti?” - tarė 
Vilimas. Berniuko akys išsiplė
tė: “Aš tokio niekada neturė
siu”, - tarė jis, - “mano mama 
neturi daug pinigų”.

“Einam!” - ir Vilimas įsi
vedė berniuką į parduotuvę. 
Vilimas pagalvojo, kad jis ne
gali būti kaip vaikas, bet kodėl 
jis negalėtų tą berniuką pada
ryti laimingą? Parduotuvėje 
tarnautojas paklausė, kaip jis 
galėtų jiems padėti.

“Tas traukinys lange”, - ta
rė Vilimas - “kiek jis kainuo
ja?”. “Man atrodo apie $50, bet 
aš tuojau patikrinsiu”, - atsakė 
pardavėjas. Po poros minučių 
jis sugrįžo ir tarė: - “$46.95. 
Tikrai yra vertas tos kainos”. 
“Puiku”, - tarė Vilimas, - “mes 
jį perkame”.

Pardavėjas nuėjo į sandėlį. 
Dovydas sušuko: “Ar tikrai? 
Ar tikrai tas traukinys yra 
man?” Vilimas tik palietė ber
niuko petį ir nusišypsojo.

“Aš čia netoli gyvenu, - 
Dovydas kreipėsi į Vilimą - tik 
už kampo. Noriu, kad aplanky
tum mano mamą, ji yra tikrai 
puiki moteris”. Tuo metu sugrį
žo pardavėjas ir įteikė didelę 
dėžę. Vilimas sumokėjo. O tuo 
tarpu Dovydas vis ragino jį už
eiti pas jo mamą. Vilimas nešė 
dėžę, o Dovydas bėgo pirma ir 
kai priėjo prie seno namo, užli
po laiptais ir prie durų, ant ku
rių buvo užrašytas 201 numeris, 
pasibeldė. Pasirodė kokių 30 
metų moteris su prijuoste. 
“Mama”, - sušuko Dovydas, - 
“šitas žmogus yra mano drau
gas, jis man nupirko šį traukinį. 
Ar jis galėtų pas mus užeiti?”

Vilimas padėjo dėžę ir pa
sisveikino: “Aš esu Vilimas 
Lambertas. Manau, kad jūs ne
prieštarausite tam, ką aš pada
riau. Aš pamačiau Dovydą prie 
parduotuvės lango žiūrintį į tą 
traukinį ir mačiau, kaip jis no
rėtų jį turėti. Aš būsiu labai lai
mingas, jeigu jūs leisite jam 
traukinį pasilikti”. “O, tikrai, 
tikrai,” - atsakė ji - “mano var
das yra Paulina Sanders. At
leiskit man, nes man neįprasta, 
kad mano sūnus atsivestų sve
čią į namus”. “Aš tuoj išeisiu”,
- tarė Vilimas, - “tik norėjau 
padėti Dovydui parsinešti tą 
dėžę”. “O, ne, ne, užeikit”, - 
sakė Paulina, pamačiusi švel
nias jauno vyro akis. Ji priminė 
Vilimui jo paties motiną, kuri 
būtų panašiai reagavusi, jeigu 
jis būtų atsivedęs nepažįstamą 
žmogų.

Vilimas nusivilko apsiaustą 
ir stebėjo vargingai apstatytą 
kambarį, kuris buvo švarus. Ži
dinyje buvo įdėta malkų, ant 
stalo - Šventas Raštas, kampe 
stovėjo Kalėdų eglutė, beveik 
be papuošalų, o po ja nebuvo 
jokių dovanų._______________

Nukelta į 5-tą psl.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA IN CANADA

Kai Betliejaus šviesa užlieja pasaulį, - tai Kalėdos.
Kai savus ir artimus suartina Geroji Žinia, viltis ir tikėjimas, - 

tai Kalėdos.
Kai susėdę už stalo su kaimynu dalijamės duona iš širdies 
dosnumu, ir kai atsiveria durys vienišiems ir paklydusiems 

tartum mūsų sielos atjautai ir gerumui, - tai Kalėdos.

BRANGUS TAUTIEČIAI, 
būkit pasveikinti sulaukę Šv. Kalėdų! 

Tegu Kūčių vakarą jus aplankiusi taika ir ramybė, 
o Šv. Kalėdų rytą pažadinęs džiaugsmas ir viltis 

neapleidžia Jūsų ištisus ateinančius metus.

Sigutė Jakštonytė, 
Lietuvos respublikos Nepaprastoji ir įgaliotoji 

ambasadorė Kanadoje

s
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Ir jei audrai ištikus, 
Verstų stulpą vieną,

Mūsų namo sieną, — 
Namas negrius -
Iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj to stulpo, 
Tą pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit!

(V. Kudirka)

Sv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų I 
proga siunčiame nuoširdžiausius J
linkėjimus broliams ir sesėms 0
Tėvynėje ir išeivijoje.
Sveikiname Kanados lietuvius ir &
dėkojame jiems už vieningą darbą 
bei pasiaukojimą mūsų tautos gerovei, 3

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

kun. V. Staškevičius, R. Kuliavas, E. Punkrienė, A. Morkūnas, 
T Jonaitis, M. Stanevičius, V. Stanevičienė, dr. A. Pabedinskas, 

J. Stasiulevičienė - raštinės vedėja

r gimimo
| švenčių

siunčiame nuoširdžius sveikinimus 
broliam kunigam, seselėm, visiem 
tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje. 
Betliejaus žvaigždė tenušviečia visų 
mūsų ateities kelius ir testiprina mūsų 
t i k ė j i m bei viltį!

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba
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TREMTINIŲ GRĮŽIMO
FONDO vardu sveikiname visus 

geradarius ir rėmėjus su 
šv. KALĖDOMIS ir linkime 

sėkmingų 2006 metų.
Jūs atjąutėte kentėjusius kalėjimuose ir tremtyje. 

Jūsų pagalba lengvina jų skurdą ir dabar.

Nuoširdžiai dėkinga -
Kanados lietuvių katalikių moterų draugija

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

NTN globėjas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilą

Našlaičių kaimo 
‘VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI” vardu 

sveikiname visus geradarius ir rėmėjus su 
šv. Kalėdomis 
ir linkime sėkmingų 
2006-jų metų 

Nuoširdžiai dėkinga -
Kanados lietuvių katalikių moterų draugija 

, . _ - ~ Dfi . . C® . . . . Cft . . A A . . T*

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, A. Bašinskas, K. Deksnys, G. Ignaitytė, V. Jonušonienė,
R. Kalendra, A. Kaminskas, J. Kuliešius, P. Kuras, kun. V. Staškevičius,

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

KONTROLĖS KOMISIJA:
J. Kuraitė-Lasienė, R. S riubiš kis, L. Zubrio kas

Su Naujais metais!

Vilniaus Katedros aikštėje pirmą kartą pastatyta 20 metrų 
aukščio eglė, kurios viršūnę puošia trijų metrų aukščio aukso 
spalvos trimitą pučiantis angelas. Projektą įgyvendino bend
rovė “Švenčių studija”. Metalinė konstrukcija, dengta gyvomis 
eglių šakomis, nukirstomis tvarkant miškus, tad gamtai nepa
daryta jokios žalos. Skersmuo apačioje - 10 metrų, į tuščiavi
durį eglės vidų galima įeiti. Eglė papuošta 700 žaisliukų, ją ap
šviečia 1000 vienetų girliandinių lempučių, 1200 mirksinčių 
blyksčių ir dešimtys 4 metrų aukščio šviečiančių dekoracijų. 
Eglė įžiebta lapkričio 26 vakarą specialioje programoje su mu
zika, šokiu ir pirotechnikos efektais. Pagrindinė programos 
mintis, kad Kalėdų dvasios negalima nupirkti — ją įžiebti gali
ma tik širdimi Ntr. Z. Beliausko

Štai ir dar vieni Metai nukeliaus vėl į praeitį
Ant Pasakų Elnių šakotų ragų.
Nesugrįš niekada jie atgal į mūs nuostabią dabartį, 
Nors, kaip Žilviną Eglė, ir šauktum gražiausiu žodžiu.
Prie puošnios žaliaskarės girių gražuolės, 
kaip vaikystėj, vėl lauksim Kalėdų senelio šaunaus. 
Ir nebus Jis, tikėsim, sniegynuose Šiaurės prapuolęs, 
Dideli ir maži dovanėlių svajotų tą naktį sulauks.
O prie šventinio stalo vieni kitiems palinkėsim 
Atrasti paslėptus Likimo beribius Turtus
Ir kad Lūkesčių aidas, jei Pasakų Paukšte tikėsim, 
Rastų kelią į nuostabius mūsų svajonių namus.
Dar be to, kaip kasmet, artimiesiems linkėsim 
Sveikatos ir Laimės, nes tai yra Turtas brangus. 
Vėl pakelsim taures, kai prie šventinio stalo sėdėsim, 
Už visus - kas greta, kas toli, ir už tuos, kas paliko jau mus.
O užburtas gyvenimo ratas vis suksis be sustojimo, 
Nauji Metai keis ir keis vis senuosius metus.
Įtakoti mes nieko negalim, kaip ir savo likimo.
Mes tik galim linkėt ir svajot bei tikėt, kad svajonės nežus.
Tad linkėčiau visiems, kad juodos negandos praeitų pro šalį, 
Kad Laimė, Sėkmė visada būtų draugė tikra, 
Kad saugotų Angelas-Sargas visur, kiek tik gali, 
Ir prie stalo, kad nuotaika šventinė būtų gera.

Jonas Budrys

tegu mums skelbia ramybę, meilę ir taiką, skrodžia 
per baisiausią tamsą, rodo žmonijai kelius iš šir
dies širdin, įžiebia palaimintos ateities viltį.

Kūdikėlio Jėzaus gimtadienio džiaugsmu 
dalindamiesi, sveikiname tautiečius Lietuvoje bei 
išeivijoje ir linkime, kad visiems užtektų sveikatos, 
laimės ir gerovės 2006-taisiais.

Kanados lietuvių katalikų centras

mailto:klfondas@on.aibn.com
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Artėjantis prie šimtmečio
Lietuvos istorijos laikraštyje Voruta, 2005 m. 

spalio 8 d. laidoje (19 nr.), išspausdintas inž. A. 
Paulausko, kraštotyrininko, straipsnis Mus sieja 
mūsų mokytojai. Straipsnyje, kurį autorius pa
skyrė lietuviškų kaimo mokyklų Lietuvoje devy- 
niasdešimtmečiui, rašoma apie įvairias lietuviš
kas kaimo mokyklas, jų mokytojus. Įdomu jį pa
žinojusiems skaityti apie buvusį torontietį Juozą 
Kralikauską. Autorius rašo:

“...1928 metais ir Rūsių kaime buvo atidary
ta valdiška mokykla. Pirmas mokytojas joje buvo 
tais metais baigęs Kauno Simono Daukanto mo
kytojų seminariją Juozas Kralikauskas. Gimė jis 
1910.X. 10 Kareivonių kaime, Kietaviškių para
pijoje, prie dabartinių Elektrėnų. Mokytojavo jis 
toje mokykloje tik vienerius metus ir išvyko į

Rašytojas JUOZAS KRALIKAUSKAS 1984 
metais Toronte, dabar - Vilniuje

Žiežmarių mokyklą. Vėliau mokytojavo kitose 
Žiežmarių krašto mokyklose, studijavo universi
tete. 1944 metais buvo vienos Kauno gimnazijos 
direktorius. Artėjant frontui, pasitraukė į vaka
rus. Apsigyveno Kanadoje. Parašė daug knygų 
Lietuvos istorijos tematika. 1996 m. grįžo į Lie
tuvą.

Suradau ir pirmą kartąjį aplankiau Vilniaus 
gerontologijos centro globos namuose tik 2005- 
ųjų vasarą. Netrukus švęsiantis 95 metų jubiliejų 
mokytojas fizinių jėgų turi nedaug, bet protas 
žvalus ir atmintis šviesiausia. Kai prisistačiau, 
kad esu iš jo pirmosios mokyklos Rūsiuose kraš
to, jis su nuostaba pasakė man, kad tas laikas 
ir tie žmonės seniai numirę. Prisiminė ir vardino 
ten prieš 77 metus buvusių jo mokinių ir jų tėvų 
vardus, vardino buvusius ir gerus, ir prastus mo
kinius. Vardino ir charakterizavo kaimo žmones. 
Prisiminė ten buvusius vėjo pustomo smėlio lau
kus ir tuose laukuose dirbusį archeologą Tara
senką. Pasakojo iš to laiko daug man, kraštotyri
ninkui, įdomiausių dalykų. Sakė, kad ten tada 
buvo vienas labai prie jo prisirišęs žingeidus ber
niukas mokinys Vincukas. Prisiminė ir jo pavar
dę, ir jo tėvo vardą. Sakė, kad ir jis, mokytojas, 
mylėjo tą vaiką. Klausė, ar dar gyvas tas Vincu
kas. Pažinojau tą Vincuką jau gero stoto Vincą. 
Pasakiau, kad jau Amžinybėje, pasakiau, kad 
Vincukas-Vincas buvo kolūkio pirmininko pava
duotojas. Tada man į tai nieko neatsakė. Vėl 
mokytoją-rašytoją aplankiau pačioje rugsėjo 
pradžioje. Norėjau pasveikinti mokslo metų 
pradžios proga ir pranešti, kad ten, Rūsiuose, 
po 77 metų dar yra gyvos ir jį prisimenančios 
trys jo 1928 m. buvusios mokinės. Bet mokytojo 
kambaryje radau dvi gydytojas-globėjas. Buvo 
sutrikusi jo širdis ir jos man su mokytoju pabend
rauti neleido....”

Prie straipsnio atspausdinta ir J. Kralikausko 
nuotrauka. Autorius A. Paulauskas rengia Kai
šiadorių rajono Konstantino Bajerčiaus pagrin
dinės mokyklos istoriją (dar rankraštyje). Inf.

ANAPILIO 
parapijos kunigai.

LIETUVOS KANKINIŲ | 
pavyzdys ir nuopelnai tesuteikia ||

visiems lietuviams ištvermės
bei ryžto darbuotis 1/ S

7IMUŠIO KRISTAUS 
pilnutiniam įsikūnijimui .

mūsų tautoje!

| PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:
£ Rimas Paulionis, Vytautas Pečiulis, Zita Kružikienė, ę 

Pranas Vilkelis, Viktoras Narušis, Kastytis Batūra, a
J Valė Jonaitytė, Feliksas Mockus, Jonas Andrulis, g*
B Antanas Matulaitis, Regina Celejewska ę

Prarastos ir atrastos Kalėdos
Atkelta iš 3-čio psl.

Dovydas pagriebė Vilimo 
ranką ir sušuko: “Nesisėskit 
dar, pirma aš noriu parodyti sa
vo kambarį”. Atidarė duris ir 
pamatė mažą miegamąjį. “Tai 
mano kambarys”. Ant sienų bu
vo pora paveikslų, o ant spintos 
- traukinio modelis. Vilimas 
paklausė: “Ar tu padarei šį 
traukinį?” Dovydas atsakė: 
“Taip, viską padariau aš pats”. 
Vilimas paėmė, pavartė ir ste
bėjosi: - “Tikrai taip gražiai pa
darei. Aš taip nesugebėčiau”. 
Dovydo veidas švytėjo ir abu 
sugrįžo į virtuvę. Jo mama tu
rėjo paruošusi kalakutą su bul
vių koše ir žaliomis pupelėmis. 
Vilimas pamatė maistą, kuris 
buvo paruoštas iš skurdaus biu
džeto ir pasakė, kad mielai pa
silieka. “Ar jūs nieko prieš, jei
gu mes prieš valgydami pasi
melsime?” - įsiterpė Paulina, - 
“Dovydas ir aš esame krikščio
nys”. “Tikrai?” - nusistebėjo 
Vilimas - aš irgi esu naujas 
krikščionis, įtikėjau tik prieš 
mėnesį Inter Varsity susirinki
me, bet dar visko aš nesu
prantu”.

Paulina pradėjo maldą ir 
dėkojo Dievui, kad Jis mums 
siuntė savo Sūnų Jėzų. Valgant 
Paulina pasakojo apie savo šei
mą. Jos vyras prieš penkerius 
metus žuvo Vietnamo kare. Po 
jo mirties ji norėjo išsikraustyti 
iš Filadelfijos ir grįžti arčiau sa
vo šeimos Vakaruose. “Tai ma
no svajonė, gal kada nors Die
vas padės”.

' “Kodėl Kalėdom nevykot 
pas savo šeimą?” - įsiterpė Vili
mas ir tuoj pat gailėjosi taip pa
klausęs. Paulina atsiduso: “Aš 
tikrai norėjau, bet šiais metais

mes neturėjom pinigų kelio
nei”. Vilimas taip pat paaiški
no, kad jis irgi norėjo Kalėdoms 
grįžti namo, bet dėl finansinių 
sunkumų turėjo likti Filadelfi
joje. “Tai tikriausia yra tokia 
Dievo valia, kad jūs esate čia šį 
vakarą”, - įsiterpė Paulina. Vili
mas nusišypsojo ir ištarė: “Tur
būt taip ir yra”.

Po pietų Vilimas ir Dovydas 
atsisėdo ant žemės ir pradėjo 
rinkti to traukinio dalis ir sten
gėsi jį greitai sudėti. Paulina 
dar juos pavaišino obuolių py
ragu, o jie pasakojo pasakas ir 
juokavo. Pagaliau po trijų va
landų Vilimas atsisėdo į kėdę ir 
liepė Dovydukui įjungti trauki
nį. Jaunas berniukas paspaudė 
mygtuką, ir traukinys pradėjo 
riedėti. Vilimas, pamatęs 
džiaugsmo pilną berniuko vei
dą, jautėsi laimingas ir pagal
vojo, kad kievienas išleistas 
centas, perkant jam tą traukinį, 
buvo didelė dovana, kuri sutei
kė berniukui laimingas Kalė
das. Kai traukinys apsisuko 
maždaug penkiolika kartų, Vili
mas atsistojo ir pasakė, kad jis 
turi grįžti į universitetą. “Aš iš
gyvenau nuostabų vakarą, nuo
širdžiai dėkoju, kad man sutei
kėt galimybę pasijusti lyg na
muose”, - tarė Vilimas. “Palauk 
minutę”, - sušuko Dovydas ir 
nubėgo į savo kambarį. Vilimas 
besivilkdamas savo apsiaustą 
pastebėjo ašaras Paulinos akyse.

“Noriu jums pasakyti, kad 
aš visą mėnesį meldžiausi gal
vodama, kaip aš nupirksiu Do
vydukui kalėdinę dovaną. Jūsų 
jautrumas ir meilė Dovydui bu
vo taip pat didelė dovana man. 
Mano malda buvo išklausyta”.

Dar Vilimas norėjo kažką 
pasakyti, bet tuo tarpu išbėgo

iš savo kambario Dovydas neši
nąs didelę dėžę, kurioje buvo 
jo paties darytas traukinys, kurį 
jam buvo anksčiau parodęs. 
“Nėra toks geras, kaip tas, kurį 
man padovanojot, bet dabar 
mudu abu gavome po traukinį 
Kalėdom”, - tarė berniukas. Vi
limas apkabino savo naują 
draugą ir tarė: “Tai geriausia 
dovana, kokią bet kada esu gavęs”.

Vilimo veide pasirodė liū
desys, nes jis galvojo, kad jų 
daugiau niekada nematys. Ei
damas autobusų stoties link jis 
mąstė, kas šį vakarą įvyko. Sis 
vakaras jį padarė labai laimin
gą ir daugiau džiaugsmo tei
kiantį, negu visos kitos buvu
sios Kalėdos. Jėzaus žodžiai, 
kuriuos jis buvo išmokęs dar 
būdamas mažas vaikas, skam
bėjo jo ausyse... Iš tikrųjų, juk 
yra didesnė palaima duoti, ne
gu gauti.

Jam sėdint autobuse, grįž
tant į universitetą, viso šio va
karo paveikslas pasidarė aiškus. 
Ir jis, ir ta šeima išgyveno krizę. 
Paulina meldėsi nežinodama, 
kaip nupirkti berniukui, kurio 
tėvas buvo žuvęs, kalėdinę do
vaną. Jis pats kentėjo vienatvę, 
negalėdamas sugrįžti namo. Ir 
štai įvyko stebuklas! Visus mylįs 
Viešpats matė, kas dedasi jų 
širdyse ir šį Kūčių vakarą juos 
suvedė kartu ir padarė laimin
gus. “Taip, tai yra tiesa! Jis rū
pinasi!”, - tyliai ištarė Vilimas.

“Sveikas Jėzau gimusis! 
Ačiū Tau!”, - tarė Vilimas ati
darydamas bendrabutyje savo 
kambario duris. “Kitais metais 
noriu švęsti Kalėdas su savo na
miškiais”.

Atpasakojo ir sulietuvino -
Vincas Kolyčius

CK^alėdų
švenčių ir viltingų

KLB Toronto |
apylinkės valdyba 
nuoširdžiai sveikina ą
Lietuvių bendruomenės g 
narius ir nares, $
linkėdama giedrių §

t 1 KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUS-ARCHYVAS
sveikina visus su šv.Talėdom!

t 
t I 
1

I

Dėl žinių teiraukitės www.plias.org

PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 
IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS VALDYBA

l\uoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Šv. Kalėdų ir
Naujų metų proga — 4^3

http://www.plias.org
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MŪSU TĖVYNĖJE
KALĖDINĖ MUGĖ

Trečioji Tarptautinė kalė
dinė labdaros mugė įvyko lap
kričio mėnesį Vilniuje. Ją ap
lankė daugiau kaip 2,500 vil
niečių ir svečių, surinkta dau
giau kaip 100,000 litų, skelbia 
DELFI (2005.XI.22). Norė
dami padėti sergantiems, nu
skriaustiems vaikams ir naš
laičiams, 26 valstybių atstovai 
daugiau kaip šešis mėnesius 
ruošė tradicinius kalėdinius 
suvenyrus bei rankdarbius. 
Šiemet mugės metu surinktos 
lėšos bus skirtos Vilniaus uni
versiteto ligoninės Santariškių 
klinikų širdies chirurgijos sky
riui, Kauno medicinos univer
siteto klinikų Vaikų ligų klini
kos intensyviosios terapijos 
skyriui, Vilniaus I-iesiems vai
kų globos namams, Lietuvos 
vaikų, sergančių inkstų ligo
mis, fondui bei Žagarės spe
cialiajai mokyklai.

ŠVENTINĖS EGLUTĖS
Lietuvos miškininkai ir 

privačių miškų savininkai Ka
lėdų ir Naujųjų metų švenčių 
prekybai patiekė apie 110,000 
eglučių. Šventinė prekyba eg
lutėmis prasidėjo gruodžio 1 
d. Generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas Vigantas Krau- 
jalis sakė, kad eglutėmis buvo 
prekiaujama daugelyje urėdi
jų. Sostinės gyventojams vien 
tik Vilniaus urėdija kaip ir 
pernai, pasiūlė apie 10,000 
specialiose plantacijose išau
gintų, taip pat nukirstų prie 
elektros perdavimo linijų eg
lučių. Į Vilnių eglučių atvežė 
ir Nemenčinės, Trakų, Valki
ninkų urėdijos. Maždaug pus
antro metro eglutė kainavo 
nuo 6 iki 9 litų. Miškininkai 
perspėjo, kad už neteisėtai 
nukirstą eglutę gresia bauda 
iki 100 litų. Beje, į Lietuvos 
rinką jau kelinti metai iš Da
nijos gabenami puošnieji kė
niai (balteglės). Apie pusant
ro metro aukščio tokia daniš
ka puošmena kainuoja nuo 40 
iki 70 litų. Daug eglučių gy
ventojams pasiūlys ir privačių 
miškų savininkai. Šventėms 
skirtus spygliuočius augina 
Klaipėdos, Trakų, Kelmės, 
Kauno, Zarasų rajonų ūkinin
kai. Jau kelinti metai daugelis 
savivaldybių, verslininkų šven
tinėmis eglutėmis apdovanoja 
mokyklas, ligonines, vaikų 
darželius, senelių pensionus.

KALĖDINĖS VITRINOS
Uostamiestyje jau trylik

tus metus iš eilės rengiamas 
originaliausios kalėdinės vitri
nos konkursas. Jo sumanyto
jas ir organizatorius yra dien
raštis Vakartį ekspresas. Pasak 
nuolatinio vitrinų vertinimo 
komisijos nario - Klaipėdos 
miesto vyriausiojo dailininko 
Mindaugo Petrulio, svarbiau
sia yra puošiant vitrinas su
kurti kalėdinę nuotaiką. Dai
lininko įsitikinimu, puošiant 
vitriną išskirtinį dėmesį reikė
tų skirti jos apšvietimui, pasi
stengti, kad ji trauktų akį ir 
dieną, ir naktį. Taip pat pagei
dautina, kad puošyboje vy
rautų klaipėdietiški bruožai, 
o ne vien tik Kalėdų seniai ar

popierinės snaigės. Konkurso 
dalyviai iki gruodžio 20-osios 
registruojami dienraščio Va
karų ekspresas redakcijoje. 
Specialiai sudaryta komisija 
išrinks tris gražiausias, origi
naliausias ir geriausiai Kalėdų 
dvasią atspindinčias vitrinas. 
Konkurso laimėtojai bus ap
dovanoti vertingais prizais.

UNESCO SESIJA 
LIETUVOJE

ELTA-DELFI žiniomis, 
lapkričio 30 d. Paryžiuje mi- 
nisteris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas susitikime su 
UNESCO generaliniu direk
toriumi Koichiro Matsuura 
aptarė pirmą kartą Lietuvoje 
vyksiančią UNESCO pasaulio 
paveldo komiteto 30-ąją sesi
ją. A. Brazauskas pokalbyje 
teigė, kad Lietuva pasirengusi 
priimti šį svarbų UNESCO 
renginį, tik antrą kartą rengia
mą Rytų ir Vidurio Europoje. 
Kitų metų vasarą Vilniuje vyk
siančiai jubiliejinei Pasaulio 
paveldo komiteto sesijai pir
mininkaus Lietuvos nuolatinė 
atstovė prie UNESCO amba
sadorė Ina Marčiulionytė. 
UNESCO generalinis direk
torius K. Matsuura pažadėjo 
atvykti į Vilnių dalyvauti toje 
sesijoje. Generalinis direkto
rius pasidžiaugė, kad Lietuva, 
viena iš pirmųjų ratifikavusi 
Nematerialaus paveldo ap
saugos konvenciją, yra aktyvi 
narė, iš kurios mokosi kitos 
valstybės. UNESCO generali
nis direktorius pasveikino 
Lietuvą, išrinktą į UNESCO 
Vykdomąją tarybą. Į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą yra 
įtrauktas Vilniaus senamies
tis, Kuršių nerija ir Kernavės 
kultūrinis rezervatas, o į 
UNESCO Nematerialaus ir 
žodinio paveldo sąrašą įrašyta 
Lietuvos kryždirbystė ir trijų 
Baltijos valstybių dainų šven
čių tradicija. Šią vasarą įvyku
sioje UNESCO Pasaulio pa
veldo komiteto sesijoje į 
UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą įtrauktas Struvės dieno
vidinis lankas, einantis per 
Lietuvą ir dar devynias Euro
pos valstybes.

IŠAUGO UŽMOKESTIS
Statistikos departamento 

duomenimis, vidutinis pri
skaičiuotas mėnesio darbo už
mokestis šalies ūkyje (be indi
vidualių įmonių) trečiąjį 2005 
m. ketvirtį sudarė 1379.1 lito 
ir, palyginus su trečiuoju 2004 
m. ketvirčiu, padidėjo 9.4%. 
Vidutinis darbo užmokestis 
valstybės sektoriuje sudarė 
1425.1 lito, išaugo 9.1% paly
ginus su tuo pačiu laikotarpiu 
pernai, o privačiame sektoriu
je - 1347.5 lito ir 9.9% buvo 
didesnis negu tuo 2004 m. 
laikotarpiu. Darbo užmokes
čio padidėjimą lėmė nuo 2005 
m. liepos 1 d. padidinta mini
malioji mėnesinė alga ir mini
malusis valandinis atlygis, 
sezoniniai svyravimai statybos 
ir kitose ekonominėse veiklo
se bei padidintas darbo užmo
kestis sveikatos priežiūros 
darbuotojams, skelbia DELFI.

RSJ

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

O^aujųjų metų proga, 
linki Dievo palaimos gyvenimo keliuos Ir

KLB Hamiltono apylinkės valdyba
sveikina Hamiltono ir apylinkių lietuvius 

. bei visus tautiečius

■

San Diego, CA

Linksmų šv. 1 Kalėdų! "f

Daug laimės linkime T 
Q\aujais 2Q06-siais metais T 

visiems nariams, rėmėjams bei geros valios T 
tautiečiams čia ir laisvoje Lietuvoje. jįy 

Tėvynės sąjungos Hamiltono grupės valdyba J*

| TTamiCtono ®
ateitininkįį%

Į lietuviškas Kūčias susirinko 
daugiau kaip 100 lietuvių gruo
džio 4 d. McKeon Center, San 
Luis Rey misijoje (Oceanside). 
Apie lietuviškus Kūčių papročius 
rašė North Country Times gruo
džio 5 d., su nuotrauka, kurioje 
žvakių apšviesti Justinas Rasas 
ir Danielius Rasas dalinasi kalė
daičiu.

Chicago, IL
BALZEKO MUZIEJAUS pa

talpose Čikagoje lapkričio 13 d. 
Undinė Uoginaitė iš Vilniaus 
pedagoginio universiteto surengė 
Janinos Degutytės poezijos verti
mų knygos sutiktuves. Poeziją 
skaitė dvi aktorės - Nijolė Marti
naitytė ir Audra Budrytė, kurių 
interpretacijos buvo labai skirtin
gos. Programa vyko anglų kalba, 
nes didelė dauguma gausiai susi
rinkusios publikos buvo angla- 
kalbiai. Violeta Kelertienė skaitė 
trumpą įvadinę paskaitą. Po skai
tymų knygos sudarytoja - vertėja 
dr. Gražina Slavėnienė atsakinė
jo į klausimus. Jos teigimu, knyga 
sulaukusi gerų įvertinimų rim
tuose poezijos žurnaluose, pvz. 
New Hope International Review 
On-Line, World Literature Today 
(May-August 2005). Ji pasidžiau
gė, kad J. Degutytė tampa pla
čiau žinoma. Knygą jau įsigijo 
kelios universitetų bibliotekos, ji 
jau beveik išparduota. Janina De
gutytė; Poezija/Poems Selected 
and translated by M.G. Slavėnas, 
Lithuanian Writer’s Union Pub
lishers, Sirvydo 5, Vilnius, Li
thuania ISBN 998639297 rslei- 
dykla(a)is.lt. Inf.

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.

kuopos nariai

SVEIKINA
visus ateitininkus ir
prijaučiančius su

I šv. TšjrCėcCorn
1 Linkį ramybės, taikos ir
2 Dievo palaimos
$ Naujais metais, garbė ‘Kristuje.

s

t 
t 
t 
t 
t 
’į'IlauįnįiLi'netiL -■

t 
t 
t 
t

Nuoširdžiai sveikiname 
mielus savo narius bei visus 

lietuvius, gyvenančius 
arti ir toli,

SI). JCdlrdijį 
ir

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

darbo baruose.

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” 
valdyba, komitetai ir tarnautojai
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ramybę, džiaugsmą. Telydi Jus visus 
ateinančiais metais Viešpaties palaima

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

VISUS HAMILTONO PARAPIJIEČIUS 
IR KANADOS LIETUVIUS

Kalėdų švenčių proga

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

Klubo valdyba

SVEIKINA visus pensininkus čia ir visur su 
šv, Kalėdomis ir su 2006-taisiais metais. 
Linki visiems nuotaikingų Kalėdų švenčių 
ir ąžuolinės sveikatos ateinančiais metais.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
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 51 MILIJONĄ DOLERIU

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

HAMILTONO DLK ALGIRDO

su Kalėdų, ir 
naujų metų

4 proga sveikiname brolius 
{bei seses šaulius ir visus 

mielus lietuvius tėvynėje 
f bei laisvame pasaulyje, 
Ą linkėdami daug šventiško 
gt džiaugsmo ir laimės 

2006 metais, gražaus ir
< sėkmingo šauliško darbo.

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ............ 1.75%
180 dienų indėlius .......... 2.00%
1 m. term, indėlius........... 3.00%
2 m. term, indėlius........... 3.25%
3 m. term, indėlius........... 3.50%
4 m. term, indėlius........... 3.70%
5 m. term, indėlius ............3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................1.00%
1 m. ind................................. 3.00%
2 m. ind. ................. 3.25%
3 m. ind................................. 3.50%
4 m. ind...........*...................3.70%

PASKOLAS
Asmenines nuo................. 4.50%
nekilo, turto 1 m................. 4.50%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

5 m. ind.................................3.85%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ

TINKLAPIS: www.talka.ca

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

proga 
sveikinam 
visus 
londoniečius 
visus 
pažįstamus, 
linkėdami 
linksmų 
švenčių ir

Londono Šiluvos Marijos parapijos
• * kun. klebonas K. Kaknevičius 

ir taryba

http://www.talka.ca
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HAMILTONO VISK. M. VALANČIAUS MOBIL
SVEIKINA a|g 

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

sėkmingų, darbingų 2006 metų.

—------------Įlietuviu telkiniuose!
Samia, ON

*****
| Kanados lietuvių katalikių moterų f

ŠIO MIESTO LAIKRAŠTIS 
The Observer š.m. lapkričio 9 d. 
išspausdino straipsnį “Gudelis 
wins award” su nuotrauka apie 
dailininkę-skulptorę Reginą Gu
delienę, gyvenančią netolimam 
miestelyje Bright’s Grove, ON. 
Ji laimėjo mero Mike Bradley 
pirmąją metinę “Mayor’s Award” 
premiją už savo abstrakčios tapy
bos darbą Waterfalls (“Kriokliai”) 
parodoje Colours Show and Sale, 
įvykusioje lapkričio 5 d. “Law
rence House Centre for the Arts” 
patalpose. Jos paveikslas buvo 
centro nupirktas pastoviai kolek
cijai. R. Gudelienės darbų yra 
įvairiose galerijose, bendrovėse 
bei parodose. Dailininkė gimė 
Lietuvoje, II Pasaulinio karo 
metu pasitraukė į Vakarus. Apsi
gyveno Londone, Ontario pro
vincijoje. Jos dailės darbų paro
da vyko Anapilyje, Mississaugoje 
prieš keletą metų.

Delhi, ON |
LAIKRAŠTYJE TIMES-RE- 

FORMER lapkričio 29 d. atspaus
dintas straipsnis apie Lietuvos 
kariuomenės šventę, įvykusią Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Au
torius Monte Sonnenberg rašė, 
kad minėjime lankėsi šeši Lietu
vos kariuomenės kariai, kurie 
mokosi anglų kalbos Borden ba
zėje ir grįžta į Lietuvą gruodžio 
viduryje. Jis su svečiais kalbėjosi 
apie Lietuvos kariuomenės tai
kos palaikymo veiklą ir kitais 
klausimais. Nuotraukoje prie 
straipsnio - (iš k.) Gabrielė Pau
lauskaitė iš Otterville, ON, briga- 

’dos generolas Česlovas Jezerskas 
ir Itn. Geralda Šilinytė.

0 Grumtynės
gz Nepaprastai tobulas rudens apsiaustas. Ir 
O meilė, ir skausmas, ir grožis, ir džiaugsmas turi 
P pradžią, turi ir pabaigą... Šiandien žaidimo tai- 

sykles diktuoja jėga. Ryžtingais žingsniais atpėdi- 
na žiema, suplėšys rudens apsiaustą. Suksis lai- 

i—i ko karuselė... Vėl ruduo apsisiaus tobuluoju ap- 
S siaustu... Vėl jėgą nugalės tobulybė...

Dvejonės
Informacinės technologijos keičia mūsų gy

venimus. Vis brangesni ir brangesni tampa ran
ka rašyti laiškai. Mintyse parašiau laišką Tau... 
Jo neišsiunčiau, o gal ir neišsiųsiu. Širdies kam
putyje esantis seifas pats patikimiausias. Raktų 
savininkė - aš. O jeigu plėšikai pritaikys univer
salų raktą? Reda Kiselytė

Jau 55 metus Montrealio Aušros Vartų 
parapijos choras gieda ir dainuoja lietuvių 

telkiniuose Siaurės Amerikoj ir Lietuvoj.
Choras kartu su dirigentu-vargonininku 

muz. LAVRENTI DJINTCHARADZE ir choro vadovu 
ANTANU J. MICKUM, su choro komitetu 

SVEIKINA
visus tautiečius, muzikus ir "TŽ" skaitytojus, kur jie bebūtų

smukinami:
VISUS

ALĖDŲ PROGA!
Užgimęs KRISTUS teatneša į Jūsų 

širdis ir namus ramybę ir džiaugsmą. 
Telydi Jus visus ateinančiais metais 

Viešpaties palaima.

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. ALOYZAS VOLSKIS ir taryba

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

šv. Kalėdomis, t 
linkėdama daug laimės 
ir sėkmės

metais - Mx
Onutė Adomauskienė, 

Hamilton, Ont.



2005.XII. 13 Nr. 51-52 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9

Hamilton, ON |
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 

METŲ proga sveikina gimines, 
draugus, pažįstamus, skirdami 
auką Pagalbai Lietuvos vaikams: 
$50 - A. Volungienė; $40 - E.K. 
Gudinskai, D.M. Jonikai; $20 - 
E. Grajauskienė, E Venskevičie- 
nė, AŠ. Urbonavičiai, S. Kalvai- 
tienė.

Sveikiname visus Hamiltono 
lietuvius su šv. Kalėdomis ir Nau
jais metais. Nuoširdžiai dėkoja
me už jūsų aukas suteikiant pa
galbą Lietuvos našlaičiams.

• PLV komitetas

Calgary, AB
KALGARIO BENDRUO

MENĖ ATJAUNĖJO, pasipildė 
naujais nariais. Pastaraisiais me
tais į Kalgarį atvyko 16 šeimų iš 
Lietuvos, kai kurie per Torontą, 
Montrealį bei Viktoriją. Renka
mės į šventinius renginius, kaip 
velykinių margučių ridinėjimą, 
Jonines, Naujųjų metų sutikimą. 
Valdybą sudaro devyni asmenys, 
kurie renkasi kas mėnesį aptarti 
įvairių planų bei renginių. Laik
raštėlį Saulėtekis leidžiame kas 
trys mėnesiai. Šių metų kovo mė
nesį surengėme Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimą# 

• Mišias aukojo ir Adomą Rimavi- 
čių pakrikštijo prel. Edis Putri
mas. Mūsų bendruomenei, netu
rinčiai nei šventovės, nei salės 
labai svarbu lietuvių kalba auko- 
jamds Mišios.

Birželio mėnesį šventėme 
Jonines gamtoje su žaidimais bei 
vaišėmis. Liepos mėnesį bendra
vome tradiciniame Kalgario 
“Stampede”, į kurį atvyko Lietu
vos ambasadorė Kanadoje Sigutė 
Jakštonytė. Liepos renginių metu 
surengtos loterijos pelnas panau
dotas mokyklai bei salės nuomai. 
Vienas reikšmingiausių įvykių 

' buvo Vytauto Didžiojo lietuviš
kos mokyklos atkūrimas rugsėjo 
5 d. Nuo rugsėjo 10 d. kiekvieną 
šeštadienį vyksta pamokėlės Šv. 
Cecilijos parapijos salėje. Esame 
labai dėkingi kun. Joe Dephoff, 
OFM, kuris leido mums ten pri
siglausti už simbolinę auką, taip 
pat mūsų mokytojai Ramunei 
Martinaitytei bei administratorei 
Elai Krivelienei. Mokyklą lanko 
12 vaikučių.

Lapkričio mėnesį Elvyra ir 
Arvydas Krausai surengė savo 
knygų (apie 400) loteriją. Surink
tas lėšas ($120) jie paskyrė mo
kyklai. Be to, jiems esame dėkin- 

. gi už neblėstantį entuziazmą ir 
pagalbą sudarant sąlygas keturių 
kartų lietuviams susirinkti ir pa
bendrauti. Dėkojame Gigai ir Jo
nui Kilotaičiams, savo namuose 
surengusiems susipažinimo va
karus ir kalėdinį pokylį. Palaiko
me glaudžius ryšius su savo kai
mynais, Edmontono lietuviais. 
Jie vis mums siūlo pasinaudoti jų 
Lietuvių Namais, bet mums 300 
km - toli! Esame labai dėkingi 
Edmontono apylinkės lietuviams, 
parėmusiems Vyt. Didžiojo lietu
vių mokyklą $1000 auka.

Mums visada malonu matyti 
renginiuose dažnai dalyvaujantį 
garbės konsulą dr. Antaną Vyš
niauską. Jis importavo į Albertą 
lietuviško alaus “Švyturys”, vado
vauja Kalgario jaunių krepšinio 
komandai, organizuoja krepšinio 
mainų stovyklas su Lietuvos ko
mandomis iš įvairių miestų.

Naujų metų sutikimas įvyks 
gruodžio 31 d., 8 v.v. Chinook 
Park Community Association 
Hall, 1015 73 Ave. S.W. Vaišės - 
suneštinės. Įėjimas - $10. Lau
kiame visų!
(Iš KLB Kalgario apylinkės pirmi
ninkės Elytės Balkytės-Zubis pra
nešimo leidinyje “Saulėtekis”, 
2005 žiemos numeris). Inf.

Julija, Jonas Kamaičiai, 
Algimantas, Gedas, 
Kristina Dziemionai

Kalėdų švenčių 
ir laimingų 
Naujųjų metų 
visiems giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems linki - .

KLB Londono, ON

Tyras šv. Kalėdų rytas 
p d do Jūsų širdis palaima ir ramybe 
Naujieji metai teatneša gražių, 

taurių ir laimingų dienų.

fLi'Oąa 
uoširdžiai sveikinu 
draugus, gimines, 

pažįstamus

# “ Jonas Stankus j

mielus draugus ir pažįstamus, 
linkiu jaukių Kalėdų švenčių 

bei laimingų, sveikų
Naujų metų —

Alina Kšivickienė,
Dundas, Ont,

r r OGu/ją
proga sveikiname gimines, **

draugus ir pažįstamus,
linkėdami daug

laimės ir tyro džiaugsmo — Emilija, Alfonsas Kybartai
Hamilton, Ont.

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

į SVEIKINAME į

i visus savo draugus Kanadoje, JL
į Amerikoje ir Lietuvoje su 1
| šv. ę^alėdom į |

f ir linkime sveikų ir t
| laimingų f

į Q\aujųjų (Metų - į

E Irena ir Aleksas Kusinskiai, Wasaga Beach, Ont. į-

švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus Kanadoje 

bei Amerikoje sveikina —

Andrius Petrašiūnas, 
London, Ont.

SVEIKINA
VISUS

ŠVENČIŲ
PROGA

* - ... I

f

1

Sveikiname 
su šv. Kalėdomis 

ir linkime sveikų 
bei laimingų 

Naujųjų metų 
giminėms, draugams ir 

pažįstamiems — 

itMount Hope, Ont. Janina ir Vytautas Svilai it

Sveikiname visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus

šv. i
proga ir linkime 

laimingų 2006 metų - J
Alina, Kazys Žilvyčiai 

Mount Hope, Ont. Jc
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© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos ambasada Va
šingtone lapkričio 9 d. suren
gė 75 metų Lietuvos nepriklau
somybės parodą. Joje dalyvavo 
Wharton verslo mokyklos ab
solventų klubo Vašingtone na
riai. Lietuvos ambasadorius 
V. Ušackas svečius supažindi
no su Lietuvos istprija ir kul
tūra bei apibūdino krašto pa
siekimus. Lietuva esanti pui
kus pavyzdys, kaip per 15 ne
priklausomybės metų buvo 
galima atsikratyti komunisti
nio palikimo, sukurti ekono
miką visoje išsiplėtusioje 25 
narius jungiančioje Europos 
sąjungoje. Lietuviai patyrę, 
kokia brangi, o kartais ir glež
na yra laisvė, žino, kad ją iš
saugoti galima tik ją ginant 
bei puoselėjant. Ambasado
rius išreiškė viltį, kad Lietuvos 
sėkmės istorija taps pavyzdžiu 
Gudijai, Ukrainai, Gruzijai 
bei Juodosios jūros regiono 
valstybėms. Wharton verslo 
mokykla (Wharton School of 
University of Pennsylvania) 
yra pirmoji kolegija, pasižy
mėjusi visoje Amerikoje vers
lo administratorių paruošimu. 
Parodoje buvo išstatytos nuo
traukos, vaizduojančios Lie
tuvą nuo Sąjūdžio iki įstojimo 
į ŠAS (NATO) ir Europos są
jungą.

Belgija
Briuselyje per vykstančias 

riaušes (panašiai kaip Prancū
zijoje) buvo padegtas Lietu
voje registruotas automobilis. 
Užsidegė ir du šalia stovėję 
automobiliai. Policija surado 
šio automobilio savininką, tik 
atsisakė paskelbti jo pavardę. 
Lietuvos ambasados Belgijoje 
konsule Irena Skalerrud apie 
šį įvykį nedaug žinojo, nes nu
kentėjęs į ambasadą nesikrei
pė. Pasak konsulės, Belgijos 
vidaus reikalų ministerija turi 
tiesioginę sutartį su Lietuva, 
ir dauguma tokių įvykių yra 
tiriami tiesiogiai, nesikrei
piant į Lietuvos ambasadą. 
Belgijos miestuose Briuselyje, 
Gęnte bei Antverpene buvo 
deginami automobiliai. (BNS)

Britanija
Londone lapkričio 4 d. 

prasidėjo tris dienas trukusi 
tradicinė Kalbų mugė, kur bu
vo parengtas ir lietuvių kalbos 
stalas. Mugės lankytojai galė
jo sužinoti ne tik apie lietuvių 
kalbą, vieną seniausių indoeu
ropiečių kalbų, bet ir apie tai, 
kur galima jos išmokti. Mugė
je buvo padengta 100 stalų, 
vyko 80 seminarų bei specia
lūs mokytojams skirti kursai. 
Pasak Lietuvos instituto di
rektorės K. Firkavičiūtės, 
Londono mugė yra puiki gali
mybė supažindinti kitus su lie
tuvių kalba Britanijoje. Pana
šiuose renginiuose lietuviai 
yra dalyvavę Berlyne, Prahoje, 
Madride bei Paryžiuje. Visur 
lietuvių kalba susilaukusi di
delio susidomėjimo. Londono 
mugė pasižymi ir tuo, kad ji 
skirta plačiajai visuomenei. 
Prie lietuvių stalo buvo dali

nama informacinė medžiaga, 
lengvai suprantamu būdu pa
teikiant lietuvių kalbos kilmę, 
jos specifiką, ryšius su kitomis 
kalbomis. Kartu pateikta in
formacija apie įvairiuose kraš
tuose veikiančias švietimo 
įstaigas, kuriose galima iš
mokti lietuvių kalbos bei įsigy
ti literatūros, užsieniečiams 
parengtų vadovėlių. Šioje mu
gėje lietuvių stalą parengė 
Vilniaus universiteto Litua
nistikos studijų katedra ir Lie
tuvos institutas. (LGITC)

Gudija
Pelesos lietuvių mokyklo

je veikia, mokytojos Živilės 
Dainienės vadovaujami, mo
kiniai knygnešiai. Jie po kai
mus išnešioja ne tik laikraštį 
Lietuvių godos, bet ir kitą lie
tuvišką spaudą. Jie aplanko 
vienišas močiutes, paskaito 
joms iš knygų, laikraščių, o 
sergančioms atneša ir vaistų. 
Pasak vienos iš jų, jos labai 
dėkingos lietuviškai mokyk
lai, pajėgiančiai išugdyti to
kius puikius mokinius. Žmo
nėms labiausiai patinka dr. 
Jono Adomavičiaus iš Čika
gos knyga Kvieslys sveikaton. 
Seneliai prašo, kad jiems būtų 
paskaityta iš šios knygos apie 
sveikatos patarimus. Jie dr. J. 
Adomavičių vadina stebuklin
gu gydytoju. {Lietuvių godos, 
2005 m., 9 nr.)

Lenkija
Korespondentė iš Lietu

vos (Rūta) Aušros 2005 m. 18 
nr., rašo apie Seinijos krašto 
tautiečius, palygindama juos 
su Lietuvos žmonėmis. Esą 
čia gyvenantys lietuviai puo
selėja savo tautines tradicijas, 
leidžia vaikus į lietuviškas mo
kyklas, buriasi į dainų bei šo
kių grupes. Galima jais žavė
tis ir jiems pavydėti tokio gra
žaus tautiškumo puoselėjimo. 
Lietuviai Lietuvoje per sovie
tų okupaciją praradę labai 
daug - kokia nematoma ranka 
nukreipusi tautos upės natū
ralų tekėjimą. Dažnai lietuvis 
savo krašte sergąs nepilnaver
tiškumo kompleksu, ver
čiančiu užsimerkti prieš ne
teisybę, nes, girdi, vis tiek nie
ko nepakeisi, jie galingesni, 
stipresni... Esą net graudu 
pasidarė, kai visuomenė ir val
džia karštai reagavo dėl ap
trupėjusio paminklo lenkų 
kariams nugriovimo Varėno
je. Buvo skubėta kuo greičiau
siai atitaisyti klaidą. Tuo tarpu 
priešingai, Berznyko kapinė
se, lenkai nesidrovėjo prie lie
tuvių karių paminklo pastatyti 
gramozdiškai atrodantį pa
minklą lenkų kariams, palai
dotiems Paneriuose. Kores
pondentė klausia, - ką bendro 
Paneriai turi su Berznyko ka
pinėmis? Šio paminklo staty
bininkas yra Berznyko kle
bonas. Ką bendro su sielova
da turinčios šio klebono pa
stangos? Viešai skelbiama, 
kad abu kraštai pamiršę nesu
tarimus, vienodai gerbiantys 
vienas kitą. O kokia išties 
esanti tikrovė? JA.

Č.SENKEVIČIUS
Belapės juodos klevų šakos, šiaurės vakarų 

vėjo sujudintos, mojo vienam kitam skubančiam 
praeiviui. O tai nieko kito iš tikrųjų nereiškė 
kaip tik tylų “labanakt” besiruošiant ilgam žie
mos miegui. Va, jau ir viena kita snaigė nuvingu- 
riavo gatvėje, tarsi ieškodama vietos kur nu
tūpti.

Penkiolikametė Dovilė Šarkauskaitė (mo
kykloje Sharkey), visada linksma ir graži šviesia
plaukė, dirstelėjo pro langą, apsisuko ir šūkte
lėjo virtuvės pusėn:

- Mama, aš tuoj grįšiu!..
Ir nėrė pro šonines duris, rodos, dar nė ne

apsirengus kaip reikiant.
- Rūpestis ir daugiau nieko, - dūsavo Marija 

Šatkauskienė, kai iš darbo grįžo tėvas, jau ne 
kartą sutiktas panašiais žodžiais, - lekia ir lekia, 
o kas žino kur... manai, kad sakys... nebe tie lai
kai, kad susėstų, pasipasakotų...

Tėvas Ignas Šarkauskas, kaip dažniausiai, ir 
šį kartą tylėjo. Ką gi sakysi, kaip atsiliepsi į be
veik žodis žodin dėstomus tuos pačius rūpestė
lius. Bet sakyti ką nors reikėjo, nes ilgesnė tyla 
galėjo pavirsti priekaištu, kad štai tau niekas 
nerūpi, kas namie darosi, tau galvoje tik naujų 
automobilių išvaizdos projektavimas, kas ne sykį 
jau sakyta.

- Toks amžius... tokie jie dabar visi... - paniur- 
nėjo atsiliepdamas vyras ir manydamas, kad 
bent šį kartą to ir užteks. Bet neužteko.

- Ką nors pakalbėtum, patartum, gal pa
veiktų... mano žodžiai jai kaip žirniai į sieną... - 
švelniai priekaištavo žmona.

- Mat jei turėtų seserį, brolį, gal tada būtų 
kas kita... dabar viena... juk draugų reikia, ar ne?

- Jei turėtų, jei turėtų... - pamėgdžiojo Šar- 
kauskienė, - pats žinai, kodėl neturi, neišgyven
sim su krūva vaikų, ar ne taip šnekėjom?... tur
būt atsimeni, o dabar, jei turėtų, jei turėtų, vis tą 
patį įsikalęs... ir žinai, kad nebeturėsim... nors 
ką turim privalom išsaugoti... Pyktelėjusi žmona 
nebeturėjo ką daugiau sakyti ir bijodama, kad

nekiltų koks ginčas, mostelėjusi ranka nubėgo 
virtuvėn.

O tada trinktelėjo durys, ir pasirodė Dovilė. 
Mama tuoj atgal į erdvų prieangį, kur dar sto
vėjo tėvas.

- Vaikeli, lakstai neapsirengus, sušalsi dar...
- skubėjo išsakyti, kas artt širdies.

- Nešalta, - atsiliepė dukrelė.
- Šalta, nešalta, bet mums rūpestis, - pasiryžo 

žmonos akivaizdoj ką nors stipresnio tarti tėvas,
- čia ne šaltis, bet tas tavo lakstymas kasdieninis, 
kaip mama sako, be tvarkos, gal ir be reikalo... 
pasakytum kur eini, kur skubi... labai greitai jau
nimas dabar pasiduoda gatvės kultūrai... tu jau 
nebe mažiukė, manau supranti, kas galima, kas 
ne, kas pavojinga... ar ne?...

Dovilė stovėjo ramiai ir klausėsi. Veidelis 
nieko nerodė, iš ko būtų buvę galima spręsti, ką 
mergaitė galvojo tėvui kalbant.

- Nebijokite, pasitikėkite... Buvau pavaikšti
nėti ir į krautuvėlę užsukau, - paaiškino mergaitė.

- Į krautuvėlę?... Tai gal vėl cigarečių? - pa
šaipiai įsiterpė nepatenkinta mama.

- Ne, mama, rūkymą jau mečiau, neapsi
moka...

- Ačiū Dievui... nors tiek...
- Labai gerai padarei,- įsiterpė tėvas,- 

nesveika, jau senoviška... kultūringi žmonės to 
nedaro, susivaldo, žinoma, ir kituose dalykuose, 
kurie kenkia sveikatai ir dorai, - pridėjo dar, žiū
rėdamas į žmoną.

- Nesirūpinkite, esu jūsų vaikas, - tarė Dovi
lė, pribėgo prie tėvo, pabučiavo, šoko prie ma
mos, apkabino.

Nieko daugiau nesakiusi nuėjo į savo kam
barį. Tėvai santūriai šypsojosi.

**
Kūčių dieną juodos klevų šakos rėmė didžiu

lį žydrą dangų, kuriuo saulutė jau toli buvo nu
keliavusi.

Dovilė, nuo pat ryto padėjusi mamai ruošti 
Kūčių vakarienę, prieblandai tirštėjant vėl kaž
kur išlėkė. -------------------- —-

Nukelta į 13-tą psl.

SVEIKINA
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.
L, ww.atzalynas.ca .. |
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“Nepalikim Lietuvos” 0 KULTŪRINĖJE veikloje
ALDONA GRICIENĖ

Kauno Vilijampolės bend
ruomenės centras “Veršvą” 
kartu su šio rajono seniūnija 
surengė literatūrinę-muzikinę 
popietę. Poetas Povilas Šer
nas pateikė naujausią knygą 
Nepalikim Lietuvos. Šiam 
autoriui būdingas skaudžiau
sių tėvynės sopulių pajauti
mas. Šiandien visi, kuriems 
rūpi gimtasis kraštas, jaudina
si, kad stiprūs, išmokslinti jau
ni žmonės emigruoja į tuos 
kraštus, kuriuose buitis leng
vesnė. Poetas taip rašo: 
Tad, jei išvykai jau, ten

Iš kairės: Vilijampolės seniūnas V. Ginkevičius, bendruomenės 
centro pirm. L. Balsienė, renginio organizatorė A. Šernienė, 
poetas P. Šernas Ntr. J. Murausko

Antras iš dešinės: partizanų sūnūs G. Budnikas Ntr. J. Murausko

ir laimingų bei pilnų geros nuotaikos

vadovė Deimantė Grigutienė, Danutė Garbaliauskienė, Anelė Pajaujienė, Alvina 
Ramanauskienė, Elena Ulbikienė, Stasė Zimnickienė, Laima Išganaitienė, 
Gražina Šiaučiūnienė, Alė Kerberienė, Vida Paškuvienė, Aldona Remesat, Vladė 
Strimaitienė, Aldona Hollett, Antanas Patašius, Vytautas Strimaitis, Valdas 
Žukauskas, Vitas Balyta, Valentinas Poškaitis, Ted Chornomaz, Dana Chornomaz, 
Kazimieras Jonušonis, Pranas Linkevičius, Vladas Kazlauskas, Rimas Paulionis, 
Kazys Pajaujis, Vladas Šlenys, Antanas Zimnickas, Romas Jonušonis, Algis 
Nevulis

O/VaujiįjįĮ metų
linki visiem lietuviams bei parapijiečiams

LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS CHORAS:

neužsibūki!
Grįžki vėl Tėvynėn!

Grįžki atgalios!
Susirask čia darbą! Čia lizdelį 

suki!
Čia padėk Tėvynei suklestėt, 

žaliuot.
Nuotaikingas eil. Šeimy

nėlė. Tik šeimoje užauga gėrio 
grūdai. Jei visi šeimos nariai 
dirba darniai, vienas kitam pa
dėdami, “Tėvynė mūsų nepra
žus”. Jaudinantis rugių ir par
tizanų pokalbis^ eil. Rugių 
lauke. Rugys - P. Šerno labiau
siai mėgstamas poetinis įvaiz
dis. Eilėraščių stilius vyriškas, 

tvirtas. Mėgstami retoriniai 
sušukimai.

Šventę savo dalyvavimu 
pagerbė Kauno m. Kultūros ir 
švietimo komiteto pirminin
kas Gediminas Budnikas. Jo 
žodžiai suvirpino širdis visų, 
buvusių salėje: “Mes, trys vai
kai, buvome maži, kai mama 
ir tėtis išėjo į partizanus. Abu 
jie žuvo”. Nulenkime galvas 
prieš moterį, kuriai Tėvynė 
buvo brangesnė net už vaikus.

Kad liūdnomis širdimis 
neišsiskirstytume, prieš salę 
stoja Jadvyga Šimaitienė, 
“Veršvos” vokalinio ansamb
lio vadovė: “Galima ir be 
pinigų nuveikti didžius dar
bus. Tik prigluskime prie 
poezijos puslapio, tik pajuo
kime ranką vienas kitam”.

Nuaidi daina, skambi, di
dinga, nors ansamblis dar la
bai jaunas. Jam nepasiduoda 
Karininkų ramovės choras, 
vadovaujamas Vincento Kur- 
sos. Skamba daina Partizanai: 

*... Viens žuvo Širvintuos,
Radvilišky kitas,
O trečias - baltam pajūry.

Jie žuvo, užtat šiandien 
darniai dainuojame: Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos...

Šio renginio įkvėpėja ir 
siela - poeto P. Šerno žmona 
Aldona.

Valstybinis operos ir ba
leto teatras kviečia jaunuo
sius žiūrovus į naujo projekto 
Statykime operą! spektaklius. 
Projekto premjerai lapkričio 
8 dieną Didžiojoje salėje buvo 
pastatytos dvi vienaveiksmės 
operėlės - Muzikantas, velnias 
ir perkūnas ir Kabakšt kabal- 
dakšt, kurioms ir muziką, ir 
libretą lietuvių liaudies pasa
kų motyvais parašė kompozi
torė Rasa Dikčienė. Operėlė- 
se dalyvauja Vilniaus Tusku
lėnų vidurinės mokyklos, Vil
niaus meninio ugdymo studi
jos “Diemedis”, menų darže
lio-mokyklos “Dainorėliai”, 
Šeškinės pradinės mokyklos 
moksleiviai bei studijos iki
mokyklinukai. Į abiejų operė- 
lių kūrybinį procesą įtraukta 
apie 400 vaikų. Spektaklį re
žisavo ir choreografiją sukūrė 
choreografė Birutė Banevi
čiūtė, scenos dekoracijas vi- 
deoprojekcijos būdu paruošė 
Kristina Veselienė.

Pasak projekto globėjos 
solistės Sofijos Jonaitytės, per 
keletą mėnesių vaikai ir jų 
mokytojai buvo supažindinti 
su operos žanro formos ir mu
zikinės kalbos ypatumais, 
struktūra, sudėtinėmis dali
mis ir turėjo progos dalyvauti 
operėlių rengimo procese. 
Mokytojai ir vaikai operėles 
kūrė pagal “Diemedžio” stu
dijos metodikas. Abi operėles 
buvo numatyta pakartoti 
gruodžio 6 dieną. Bilietai kai
nuoja tik 6 litus.

Operėlių autorė Rasa Dik
čienė 1986-1991 metais studi
javo Lietuvos muzikos akade
mijoje, profesoriaus Osvaldo 
Balakausko kompozicijos kla
sėje. 1991 m. tobulinosi kom
pozicijos kursuose Berlyne, 
buvo Vilniaus muzikos švieti
mo centro “Gama” programų 
koordinatorė ir muzikos mo
kytoja. Prieš 10 metų įsteigė 
vaikų meninio ugdymo studiją 
“Diemedis” ir iki šiol jai va
dovauja. Didžiąją kompozito
rės kūrybos dalį sudaro muzi
ka vaikams. Be jau minėtų 
operėlių, kompozitorė sukūrė 
operas vaikams Naktis (Vy
tauto V Landsbergio libre
tas), Vaivorykštė (Almos Ka- 
rosaitės libretas), mažuosius 
spektaklius vaikams Kiškelis, 
Betliejaus žvaigždė, Ledo pilis 
bei Stichijos.

Vilniaus universiteto Fi
lologijos fakultete spalio pa
baigoje įvyko pirmoji tarptau
tinė taikomosios kalbotyros 
mokslinė konferencija Kalbos 
ir žmonės: dabartis ir perspek
tyvos. Konferenciją rengė Li
tuanistinių studijų katedra ir 
Užsienio kalbų institutas. 
Bendruose posėdžiuose tarp 
kitų pranešimus -skaitė ir iš
skirtiniai svečiai iš D. Britani
jos - vienas žymiausių pasau
lyje kalbotyros žinovų, Britų 
akademijos narys profesorius 
David Crystal ir jo kolega 
David Graddol. Konferenci
joje buvo pristatyta ir D. Crys
tal knygos Kalbos mirtis leidi
mas lietuvių kalba.

Pažaislio Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo švento
vėje buvo restauruota sieninė 
tapyba : XVII š. kompozicija 
Šv. Romualdo priekaištavimas 

imperatoriui Otonui III dėl ro
mėnų vado ir maištininko Kres- 
cencijaus nužudymo 988 me
tais. 1675-1684 m. sukurtos 
baroko laikotarpio kompozi
cijos autoriai - Mykolas Ark
angelas Palonis ir jo mokiniai. 
Prieš restauravimą sieninė ta
pyba buvo labai sunykusi, vir
šus padengtas susikristaliza
vusiu druskos sluoksniu, anks
tesnio restauravimo metu už
dėtas klijinis sluoksnis luposi 
kartu su piešinio dažais. Pie
šiniui kenkė tarp mūro sienų 
atsiradę vandens pratekėji- 
mai. Restauravimo metu neti
kėtai buvo rastas užrašas bylo
jantis, kad piešinyje vaizduo
jamas imperatorius yra ne 
Otonas, o Henrikas. Pažaislio 
šventovės ir vienuolyno an
samblis yra vienas puikiausių 
brandžioje baroko architektū
ros šedevrų šiaurės rytų Eu
ropoje, siūlomas įrašyti į 
UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą. Šventovę XVII š. vie
nuoliams kamanduliams pa
statydino Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kancleris 
Kristupas Žygimantas Pacas.

Lietuvos valstybiniame 
dramos teatre lapkričio 6 die
ną įvyko premjera spektaklio 
Meilė pagal grafiką, pagal 
komedijų rašytojo Ray Coo
ney pjesę Run For Your Wife. 
Spektaklį režisavo teatro va
dovas, aktorius Adolfas Ve- 
čerskis, scenografija dailinin
ko Andriaus Žibiko, muzika 
kompozitoriaus Fausto Latė
no. Špektaklyje vaidino Ri
mantas Giedraitis, Vytautas 
Grigelis, Marius Jampolskis, 
Evaldas Jaras, Mindaugas 
Jusčius, Jurga Kalvaitytė, Vy
tautas Rumšas, Jūratė Vilū- 
naitė.

Ray Cooney komedijose 
apstu farso, grotesko, absurdo 
elementų. Situacijų komedi
joje Meilė pagal grafiką Lon
dono taksistas John Smit turi 
savo automobilį ir pats nusta
to savo darbo laiką. Gyvena 
įprastą gyvenimą, išskyrus kad 
jis turi dvi žmonas, Barbarą ir 
Mary. Sykį, mėgindamas ap
ginti pagyvenusią moterį, jis 
sumušamas ir netenka sąmo
nės. Atsipeikėjusį John polici
ninkas nugabena pas Mary, 
nors pagal grafiką tą vakarą 
jis turėjo grįžti pas Barbarą. 
Viena melagystė veja kitą, kol 
prisistato kitas policininkas, 
detektyvas Porterhouse su ži
nia, kad sumuštas dar vienas 
taksistas vardu John Smit.

Švietimo ir mokslo minis
terijos Mokslo populiarinimo 
darbų konkurso nugalėtojais 
tapo knygos vaikams Radiaci
nė sauga? Tai labai paprasta 
autorius fizikas Gendrutis 
Morkūnas ir leidinio Efektyvi 
komunikacija - praktinis va
dovas autorius, Vilniaus uni
versiteto Žurnalistikos insti
tuto docentas Žygintas Pečiu
lis. Šios knygos buvo išskirtos 
už įtaigumą, profesionalumą, 
naujovišką požiūrį į pateikia
mus^ dalykus ir taisyklingą kal
bą. Šio konkurso tikslas - stip
rinti mokslo populiarinimo 
tradiciją Lietuvoje, moksli
ninkų ir visuomenės bendravi- 
mą. Konkursui šiais metais 
buvo pristatyti 63 darbai. G.K.
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Kelionė po Lenkiją
GEDIMINAS KURPIS

Tęsinys iš 49-50 nr.

Malbork - kryžiuočių ordino 
pilyje

Į Malbork miestelį atvažia
vome jau temstant. Pravažiavę 
miestelį, pasukome pilies link. 
Pravažiavę gynybos griovį (šiuo 
metu sausas, be vandens) ir dvi 
eiles gynybinių sienų, atsirado
me žemutinės pilies teritorijo
je. Pilies viešbutis Hotel Zamek 
įrengtas buvusiuose pilies ūkio 
pastatuose. Kambariai sumo
derninti, tik storos sienos ir 
žemų lubų skliautai primena 
pastato senovę.

Vakarieniauti ėjome į vidu
rinėje pilyje įrengtą valgyklą. 
Vėl žemi skliautai, akmeninės 
grindys, didelis medinis stalas. 
Nežinau, ar tai buvusi ordino 
pilies įgulos valgykla, bet paval
gėme gerai ir sočiai - barščių 
sriuba duonos plutos “lėkštė
je”, kurią suvalgėme pabaigę 
sriubą, sumedžiotų žvėrių keps
niai. Užgėrimui turėjome vargu 
ar anuomet kryžiuočiams priei
namų gėrimų - “zubrowkos” ir 
“zolondkowkos”.

Pavalgius vakarienę atėjo 
kryžiuočio drabužiais pasipuo
šęs jaunuolis, mūsų to vakaro 
vadovas po pilį. Pradžioje jis 
įdomiai papasakojo apie savo, 
neva “ordino pilies įgulos na
rio”, pareigas. Sakė, - “rašyti 
nei skaityti nemoku, nes man 
tereikia atpažinti ordino di
džiūnų bei riterių šeimų her
bus, ir mokėti kovoti kardu.” 
Pilyje paprastai būdavo apie

Malbork - pilies vedlys, apsi
vilkęs kryžiuočio apranga

Malbork - kryžiuočių ordino pilis

500 gyventojų, iš jų apie 60 ri
terių. Tik vienu bėdos atveju 
pilis sutalpino kuriam laikui 
apie 3,000 žmonių. Jis apve
džiojo mus po vidurinę ir aukš
tąją pilį, parodė ordino magist
ro rezidenciją, paaiškino apie 
pilies įgulos gyvenimą, gynybos 
strategiją, aprodė įdomius šil
dymo įrengimus. Bet tik vėliau 
iš lankstinuko su pilies planais 
sužinojau, kad aukštutinės pi
lies rūsyje yra vadinamoji “Wi
told” vienutė, skirta ypatin
giems belaisviams laikyti, ku
rioje 1361 metais kalėjo DLK 
Kęstutis.

Malbork, ordino laikais va
dinamo Marienburg, pilis buvo 
Kryžiuočių ordino Didžiojo 
magistro buveinė. Pastatyta iš 
plytų, visi pastatai gotiško sti
liaus. Pilies planas yra gana įdo
mus. Žemoji pilis aptverta ke
liomis gynybos sienomis ir grio
viu. Jos teritorijoje pastatyta vi
durinioji ir aukštutinė pilys su 
savo atskiru gynybos grioviu ir 
atskiromis gynybos sienomis. 
Bet statyta ji buvo iš kito galo: 
pirma buvo pastatytas vienuoly- 
nas-tvirtovė (1309), kuris tapo 
aukštutine pilimi. Vidurinioji 
pilis su Didžiojo magistro rezi
dencija pastatyta vėliau, o dar 
vėliau prisidėjo žemutinė pilis 
su ūkiniais pastatais ir keliomis 
eilėmis gynybos sienų. Po Žal
girio mūšio ji buvo apgulta, bet 
atsilaikė. 1457 m. ją perėmė 
lenkai.

Frombork — grįžtame pas 
Koperniką

Keliaujant iš Malbork į 
Gdansk Frombork ne pakeliui, 
bet mūsų vadovas nutarė mums 
parodyti įdomią Frombork ka
tedrą (statytą 1342-1388), Var
mijos vyskupo rezidenciją, ir 
vadinamąjį Koperniko bokštą, 
kurio viršuje pakabinta didžiu
lė Foucaulto švytuoklė, o po 
švytuoklės svarsčiu būna kas 
valandą iš naujo pažymėta švy
tuoklės judėjimo kryptis. Kol 
užlipi laiptais į bokšto viršų pa
matyti gražių apylinkės vaizdų 
ir nulipi vėl žemyn, švytuoklė 
būna pakeitusi švytavimo kryp
tį, nes žemė būna* šiek tiek pa
sisukusi aplink ašį.

Gotiško stiliaus, bet be 
bokšto, Frombork katedra yra 
dalis gynybos siena apjuosto 
ploto, kuriame yra vyskupo re

zidencija, katedra, Koperniko 
bokštas. Kažkuriame lanksti
nuke suradau žinutę, kad ka
tedros (buvusį) didįjį altorių 
1504 m. Toninės dirbtuvėse už
sakė Varmijos vyskupas Lukasz 
Watzenrode, Koperniko dėdė. 
Taigi, ar tik ne jis atsikvietė ast
ronomą kuriam laikui pas save 
į Fromborką ir įrengė viename 
gynybos bokšte jam planeta
riumą.

Katedra žymi tuo, kad turi 
puikius vargonus ir gerą akusti
ką, todėl vasaros metu porą kar
tų per dieną vyksta vargonų re
čitaliai. Iš Koperniko bokšto 
netoliese matosi viena iš Balti
jos jūros įlankų ir tarp medžių 
paskendęs miestelis. Apskritai, 
buvusios Rytprūsių žemės ke
liai, nors taip pat siauri bei duo
bėti, kaip ir kitur Lenkijoje, bet 
romantiškesni - pakelės me
džiai dažnai būna taip sulapoję, 
kad, rodos, važiuoji žaliu tuneliu.

Gdansk - “Solidarnosc” 
unijos gimtinė

Gdansk, tada vadinamą 
Dancigu, pirmą sykį mačiau 
1944 m. vasarą, kai su lietuvių 
pabėgėlių kolona jį pravažiavo
me. Atsimenu tik, kad man ten 
patiko seni gražūs namai, kurie, 
priartėjus prie Gdynios miesto, 
pavirto lyg degtukų dėžutėmis 
su man tada dar neįprastais 
plokščiais stogais. Dabar 
Gdansk turbūt labiausiai žino
mas kaip Solidarnosc unijos 
gimtinė ir jo žymiausias pilietis 
- unijos organizatorius, vėliau 
išrinktas Lenkijos prezidentu, 
Lech Walęsa. Jo įstaiga dabar - 
virš senamiesčio “Žaliųjų” vartų.

Gdansk senesnis už Lietu
vą -jis jau 1997 metais minėjo 
savo tūkstantmetį, ir to jubilie
jaus atminimui senamiestyje 
stovi iš nerūdyjančio plieno su
lipdytas lapuotis medis su 
paukščiukais, vabaliukais ir kir- 
miniukais ant jo šakų. Per savo 
ilgą amžių Gdansk ilgai pabuvo 
Pomeranijos kunigaikštystės 
sostine, 1361 tapo Hansos lygos 
nariu, nuo 1466 m. priklausė 
Lenkijai, po 1793 m. padalini
mo perėjo Prūsijai. Po I Pasau
linio karo tapo laisvu miestu, 
po II Pasaulinio karo labai su
griautas grįžo vėl Lenkijai. Jau 
nuo seno garsėjo savo auksaka
liais, kurie gamino papuošalus 
iš aukso, gintaro ir brangakme
nių Europos valdovams ir tur
tuoliams.

Dabar Gdansko senamies
tis gražiai atstatytas. Ypač man 
patiko vaikščioti tik pėstiesiems 
skirta Ilgąja gatve (Ulica Dluga) 
ir Ilgąja turgaus aikšte (Dlugi 
Targ}. Praėjus kanalo tiltą ir 
“Žaliuosius” vartus, prasideda 
turgaus aikštė. Iš abiejų pusių 
ją supa pastelinių spalvų namai 
su įdomiai dekoruotais fasadais 
ir stogais - įvairiomis alegori
nėmis bei istorinėmis statulo
mis, spalvotais piešiniais, barel
jefais, vėliavomis. Restoranai 
su staliukais po atviru dangumi, 
parduotuvės, alaus barai, ledų, 
suvenyrų kioskai; “Auksinis” 
namas, “Artus Court” pastatas 
(jame nuo XIV š. rinkdavosi 
turtuoliai ir didikai, kuriuos ža
vėjo legenda apie Artūrą ir jo 
apskritojo stalo riterius). Ir taip 
tęsiasi apie pusantro kilometro 
iki “Auksinių” vartų. Kita įdo-

Frombork - senasis altorius katedroje

Gdansk - Auksiniai” vartai žiūrint is Ilgosios gatvės

mi pėsčiųjų gatvelė - ulica Ma- 
riacka, kurioje namai turi toli į 
gatvę išsikišusius laiptus ir slibi
nų bei žalčių galvomis papuoš
tus lietaus nutekėjimo vamz
džius.

Žinoma, apžiūrėjau ir įdo
mų Neptūno fontaną, rotušę, 
Sv. Marijos šventovę. Joje įdo
mus altorius - triptikas, dar įdo
mesnis XV š. astronominis laik
rodis, kurio viršuje kiekvieną 
vidurdienį pražygiuoja proce
sija: Adomas su Ieva (kukliai 
pridengti figos lapais), apašta
lai, trys karaliai ir giltinė. Į kairę 
nuo laikrodžio nustebau pama
tęs koplyčią su Aušros Vartų 
Madona viduryje. Apžiūrėjau 
taip pat ir seną XIV š. medinį 
pastatą prie kanalo krantinės; 
jis kadaise tarnavo kaipo mies
to vartai ir prekių pakrovimo 
kranas, pajėgus pakelti 2 tonas 
į 27 m aukštį. Jį naudodavo ir 
įstatyti burlaiviams stiebus.

Vėliau su vietiniu vadovu 
apžiūrėjome paminklą žuvu
sioms laivų statyklos darbinin
kams 1980 m. streiko metu, pa
minklą Westerplatte gynėjams 
(užmaskuotas vokiečių karo lai
vas atvykęs į uostą iššovė pir
mąsias II Pasaulinio karo salves 
į uosto gynėjus). Pavakarį nu
vykę į gražią katedrą Oliwos 
priemiestyje išklausėm vargonų 
rečitalio. Kadangi vadovas gy
veno Sopoto miestelyje, mielai 
aprodė šį - pasak jo gana bran
gų - kurortą, paskendusį kve
piančiuose sakais pušynuose 
prie Baltijos jūros. Gražus ilgas 
smėlėtas paplūdimys sugundė 
keletą bendrakeleivių pamirky
ti jūroj kojas, bet maudytis buvo 
per šalta. Grįždami užkliudėm 
ir Gdynios pakraštį - tai ir buvo 
šiauriausia Lenkijos dalis šios 
kelionės metu.

Nuotraukos G. Kurpto 
(Bus daugiau)
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Lietuvių sceninio tautinio šokio šimtmečio minėjime kalbėję - iš k: doc. L. Kisielienė, R. 
Karasiejienė (Kanada), doc. A. Gražulienė, doc. V Mačiulskis, K. Janušonienė (Punskas), prof. 
J. Gudavičius, J. Zinčiukienė, Klaipėdos universiteto Choreografijos skyriaus vedėja

Dovilė
Atkelta iš 10-to psl.

- Nors Kūčių dieną nelėk
tų... - niurnėjo pati sau viena 
dengdama stalą vakarienei, - o 
ir bernelis, jei tokį jau turi, tik
riausiai koks padauža...

Temo. Slinko sunkios mi
nutės. Būtų geriau, kad jos būtų 
sustojusios - artėjo sutartas lai
kąs valgyti, o mergaitės nėra.

Tėvas pirmyn atgal vaikšti
nėjo po valgomąjį. Aiškiai py
ko, bet valdėsi, nes vakaras 
šventas - nei ką sakysi, nei ką 
darysi, o tai labiausiai ir erzino.

Staiga - tarpdury Dovilė.
- Dovanokit, gal truputį pa

vėlavau...
Tėvai susižvalgė, atsiduso. 

Ką sakysi, kai žvakės jau už
degtos ant švento stalo. Visi 
trys ramiai susėdo, meldėsi, 
laužė plotkeles, prisiminė miru
sius tėvukus, kurių nuotraukos 
buvo pastatytos gale stalo tarp 
įmerktų raudonų rožių. Kampe 
švietė eglutė, kvepėjo šakelės, 
ir jau vien tas, kad tai būna tik 
vieną kartą per metus šeimą 
jaudino. Kramsnojo skanius 
tradicinius patiekalus, gardžia
vosi saldumynais. Jokia kalba 
nesirišo, po žodį kitą pasisakė 

tik tam, kad atrodytų esą visi 
laimingi, švenčiantys metinę 
džiaugsmo šventę.

Po vakarienės susėdus prie 
eglutės nejaukią įtampą nu
traukė pati Dovilė.

- Aš turiu jums dovaną, - 
pasakė.

Tėvai sužiuro - kas gi čia 
dabar?

- Ir mes tau turim, - skubėjo 
įsiterpti mama, kai duktė tėvui 
įteikė voką.

Staigaus netikėtumo ištik
tas Šarkauskas, šiaip jau ramus 
pusamžis, nebesusivaldė skubė
damas atplėšti voką, į kurį pa
prastai įdedami pinigai (pirkit, 
brangieji, ką norit) ir puošnus 
spalvotas atvirukas su didelėm 
raidėm “Merry Christmas”... Šį 
kartą betgi nieko panašaus ne
buvo... o tik sulenktas ranka Tar
šytas laiškeliukas...

Dovilė sekė kiekvieną 
menkiausią tėvo judesį, matė ir 
mamą, kuri ištiesusi kaklą ir 
labai nevykusiai persikreipusi 
norėjo pamatyti, ką ten tėvas 
čiupinėja?..

“Gerbiamieji Dovilės tėve
liai,- ėmė skaityti laiškutį, ir jau 
iš karto jo balsas virptelėjo, tur
būt pamačius, kas toliau para
šyta - “jūsų mergaitė, tai mano 
angeliukas, o aš pati jos draugės 
Elzytės močiutė, invalidė, nebe- 

pasikelianti nuo kėdės... Ma
niškiai išvažiavę ilgesnių atos
togų, tai jūsų miela mergaitė 
pažadėjo draugei mane paglo
boti... Ačiū jums, kad leidote 
jai taip dažnai mane lankyti... 
Tegu Dievas atlygina...Linksmų 
švenčių (čia jau tėvo balsas visai 
virpėjo ir jis nebegalėjo pabaig
ti skaityti penkių žodžių “lai
mingų Naujų metų, Julija Var
nienė”)...

Tėvo ranka su popieriuku 
nusviro.

Tyla. Motinos akyse ašaros, 
saldžios, kokių gyvenime nebū
na. Dovilė sėdėjo galvą nulei
dusi. Jauduliai visus tris buvo 
pribloškę. O gal kuris iš jų ir 
mąstė, kad tokių akimirkų būtų 
daugiau, kad daugiau, kad vi
siems, kad visur ir visada...

Nusiraminusi po valandė
lės Šarkauskienė prabilo:

- Mylimoji dukryte, kodėl 
tu mums nesakei, kur bėginėji, 
ką gero kitiems darai... rūpino
mės, rūpinomės ir nieko neži
nojom...

- Už tai, kad sukėliau jums 
rūpestį, dovanokite... aš žino
jau, kad jūs man atleisite... Bet 
taip pat žinojau, kad jei ką gero 
darai ir niekas nežino, viskas 
pasidvigubina, o be to, tai buvo 
mano ir Elzytės slaptas planas...

Kalėdos buvo labai links
mos ir įdomios.

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

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS “ARAS'

proga sveikiname visus šokėjus, y q 1 W 
mokytojus, rėmėjus ir kitus
meninius lietuvių vienetus bei Q $ 
visus lietuvius plačiame pasaulyje.^ Į
QQistaus gimimo šventė 
tejungia mus visus, skleisdama 
taiką ir ramybę mūsų širdyse.

Hamiltono lietuvių tautinių 
šokių ansamblis “GYVATARAS”

ir 4\aujų 
2006 metų

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis ‘Gintaras vadovai ir tėvų komitetas
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vetKtPAme , - • •
mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 

draugus, pažįstamus, jų šeimas

&Cristaus gimimo ir c^aujųjų metų
švenčių proga, linkėdami visiems Betliejaus šviesos, 

skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos ir geriausios 
sėkmės Naujaisiais metais

Marija ir Jurgis Astrauskai 
Birutė Abromaitienė ir

dukra Angelė 
Jonas ir Bronė Akelaičiai 
Albina Augaitienė ir šeima

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, ON

Vytautas Birštonas 
Nelė ir Jonas Budriai 
Irena Baltakienė ir sūnūs -

Linas, > Vitas ir Algis 
Danutė ir Adolfas Bajorinai 
Angelė Bungardienė,

Hamilton, ON
Valė, Vincas, Kristina ir

Jonas Baliūnai
Ona ir Antanas Baltrūnai 
Danguolė Baziliauskienė 
Birutė, Kristina, Adomas

ir Vytautas Biretos 
Irena, Jeronimas Birštonai

ir šeima, Stay nėr, ON 
Elena ir Jonas Bukšaičiai 
Vytautas Balsevičius 
Petras ir Isabelė Baronai,

St. Catharines, ON

Petras Čiurlys 
Regina^ Celejewski ir šeima 
Julija Čėplienė

Ona Dementavičienė ir
sūnus Charles

Birutė ir Petras Daržinskai 
Adelė Dobienė ir Audra 
Aniceta Deksnienė ir šeima,

Hamilton, ON
K. ir E. Dervaičiai,

St. Catharines, ON 
Elena Delkuvienė

Lina Einikienė
Aldona ir Mečys Empakeriai

Jonas Gimžauskas
Hamilton, ON 

Zigmas ir Ona Girdauskai 
Irena ir Povilas Girniai,

Hamilton, ON
Vilma, Kazys ir Paulius Gapučiai 
Andrius, Kristina, Gintaras ir

Ričardas Gapučiai,
Hudson, QC

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

Anastazija Gaidelienė
Bronė Galinienė
Apolonija ir Vladas Gulbinai 
Anelė Gudžiūnienė,

Ottawa, ON
Bena Gataveckienė ir šeima
Elena ir Kazimieras Gudinskai, 

Hamilton, ON
Marija Gečienė
Jonas Gelažius

Vanda Jasinevičienė
Zuzana ir Petras Jonikai
Nelė ir Martynas Jonušaičiai, 

Oakville, ON
Stasys, Marija ir Dana Jokūbaičiai 
Dalia Jurevičienė
Eugenijus ir Regina Jasinskai, v 

Dundas, ON
J. Juozaitienė ir dukros su 

šeimomis, Hamilton, ON
Monika Jasionytė
Alina ir Inocentas Jurcevičiai, 

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

Marytė Janeliūnienė, 
Alfredas, Onutė, Aras

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

St. Catharines, ON 
Ona ir Vladas Keziai,

Ancaster, ON
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, ON
Adolfas Kanapka, 

Wasaga Beach, ON
Petras ir Teklė Kareckai 

ir sunūs - Jonas ir Stasys, 
Hamilton, ON

Genovaitė ir Eugenijus Kuchalskiai 
S. V. Kneitai,

Oshawa, ON
Vincas Kėžinaitis, 

Hamilton, ON
V. Kryžanauskas ir šeima, 

Collingwood, ON
Irena Kaliukevičienė 
Vincas Kolyčius 
Eugenija Kripienė 
Birutė Kazlauskaitė 
Gražina ir Jonas Kažemėkai, 

Hamilton, ON
A.V. Karauskąi ir šeima
Valė Kecorienė
Teofilė Kobelskienė ir vaikai

Birutė, Jonas Lukšiai ir šeima, 
Tillsonburg, ON

Juozas, Lydija Lukšos ir šeima, 
Waterloo, ON

Gražina ir Haris Lapai 
Gražina, Albina ir Antanas 

Laurinaičiai

Feliksas,Mockus ir 
vaikai - Jonas, Vytas ir Lina

Liuda ir Zigmantas Mockai, 
Rodney, ON

Juozas ir Stella Miškiniai, 
Niagara Falls, ON 

Marija ir Brian Mikelėnas-
McLoughlin

Liudvika Morkūnienė 
Sofija Matukaitienė ir vaikai, 

Hamilton, ON
Stasys Matulionis 

Brantford, ON
Vytautas Montvilas

Irena ir Jonas Nacevičiai 
Elena, Raimundas, Laima, 

Simonas ir Juozas Namikai 
Stasė ir Jonas Naruševičiai, 

Carignan, QC 
Ona Naruševičienė 
Viktoras ir Rita Navickai,

Arnprior, ON

Liudas ir Salomėja Olekai 
Monika Obelienienė

Valentinas Poškaitis 
Marija Pranaitienė 
Ramutė ir Jeronimas Pleiniai 
Stefanija ir Antanas Petraičiai 
Monika Povilaitienė 
Algis ir Kazė Poviloniai 
Jonas, Teresė Povilauskai 

ir šeima, Hamilton, ON 
Vladas ir Levutė Pevcevičiai 
Vida ir Vytas Paškai 
Irena ir Viktoras Priščepiohkos,

Ottawa, ON 
Vincas Paulionis 
Stasys ir Janina Poškai
N. P Puidokai

Alvina Ramanauskienė
O. L. Rimkai 
Danguolė Radzevičienė 
Aldona Ranonienė 
Marta ir Albinas Radžiūnai 
Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Rita ir Jean-Louis Renaud,

Ottawa, ON
Ona ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, ON
Alesė ir Kostas Rašymai

Danutė Staškevičienė, 
Verdun, QC

Adolfas Sekonis, 
Wasaga Beach, ON

Viktoras Skukauskas 
ir dukra Danutė

Janina, Juozas Šarūnai, 
St. Catharines, ON

Olga ir Jonas Statkevičiai, 
Rodney, ON

Vanda, Petras Šidlauskai, 
Hamilton, ON

Adolfina ir Gediminas Skaisčiai, 
Grimsby, ON

Sofija ir Juozas Sendžikai, 
St. Catharines, ON

O.V.A. Skrebenai
Hilda Simanavičienė
Gražina Strimaitienė
Silvija, Arūnas, Danielius ir 

Antanas Štaškevičiai, 
St. Jean, QC

Liuda Stulginskienė -
Erna ir Justinas Šimkai
Sofija Skučienė ir sūnus

Zigmantas, Montreal, QC 
Vilius Stanaitis
Petras, Gražina Stauskai ir šeima 
Nijolė Šimkienė ir sūnūs 
Juozas ir Zuzana Stravinskai 
Bonifacas Sriubiškis •

Birutė Tamošiūnienė
Gerda ir Albinas Tarvydai
Irena Turūtienė

Stasys, Anelė Urbonavičiai, 
Hamilton, ON

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

Collingwood, ON
Elena Vyšniauskienė, 

Dutton, ON
Julija ir Romanas Vaitkevičiai 
Jane Vingelienė ir šeima 
Nijolė, Birutė ir Vladas Vytai 
Aldona ir Jonas Vaškevičiai,

Minesing, ON
Vanda Vaitkienė
Edvardas Valeška

Bronė Žiobienė
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Juzė Žulienė
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
Pranas Žibūnas
Aldona Zarembaitė
Antanas, Stasė ir sūnus

Aleksas Zimnickai
Irena ir Algis Žemaičiai
Irena ir Petras Zubai,

Hamilton, ON
Elena Žolienė
Kristina Žutautienė ir sūnūs '
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Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia musų gyvenimo kelyje

Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Išganytojo 
parapija nuoširdžiai sveikina
VISĄ LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ

visus Išganytojo parapijos parapijiečius, 
rėmėjus, bičiulius bei visus lietuvius 
JĖZAUS KRISTAUS gimimo proga.

KALĖDŲ ŠVENTĖS teatneša tyro džiaugsmo 
ir NAUJIEJI METAI stiprybės 

v bei vilties tikėjime -

visus parapijiečius, 
Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus apylinkės lietuvius

su šv. Kalėdomis ir
Naujaisiais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Augustinas Simanavičius, OFM

Eugenijus Jurgutis, OFM, Pijus Šarpnickas, OFM, 
Kęstutis Butkus, OFM, prel. Edis Putrimas

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

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

lietuvišką visuomenę ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

Lietuvių Namų ir “Labdaros” valdyba. I eilėje iš k.: dr. M. Vaiadka, N. Žukauskienė, 
A. Abromaitytė, M. Šileika, A. Aisbergas; II eilėje iš k: G. Stasiulevičius, R. Sonda, 

L. Baziliauskas, dr. R. Zabieliauskas, E. Bubulis, V. Kulnys, A.- Malinauskas,
> E^ Makauskas, T. Stanulis_E. Steponas «

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

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 
visus savo narius, slaugos namų gyventojus 

ir visus tautiečius linkėdami 
in. JCalėdu*, stiprios sveikatos 

ateinančiais Qr(tUljaiii(US lllt'tuhl

Kanados lietuvių katalikių 
moterų dr-jos Lietuvos kankinių 

parapijos skyriaus valdyba
SVEIKINA

visas nares, jų šeimas AjX 
bei artimuosius Z X

B
« metų
| Jft'OfJlt

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS

LIETUVIU BENDRUOMENĘ KANADOJE 
su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. 
Linkime visiems ramių, 
džiaugsmingų švenčių bei 
darbingų, kūrybingų 
Naujųjų 2006-ųjų metų -

SKUS valdyba

NAUJOS PATALPOS: 413 Royal York Rd. Torono, ON 

tel. (416) 252-6741

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

savininkas Jurgis Kuliešius su šeima
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Silvija ir Vincas Piečaičiai 
sveikina visus gimines ir draugus

šv. Kalėdų ir
Naujų metų proga

Lietuva Europoje - Europa Lietuvoje
Jubiliejinis Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje suvažiavimas

F Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus J Sieloje šviesųjį džiaugsmą sukels, L Lai metai atėję naujieji jums į širdį I viltim pasibels. 
į, Linksmų šv. Kalėdų
E ir laimingų
[ Naujųjų metų linkiu • 
į visiems draugams ir pažįstamiems - >
į Ada Jagėlienė J

LINKSMŲ

ir laimingų bei sėkmingų
Naujų metų 

linkime visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Aldona, Algirdas Vaičiūnai

Juzefą Valiulienė, Vida, Vidas, 
Julija, Gintaras ir Audrius Valiuliai

KRL6DU Sr

BERNADETA GOŠTAUTAITĖ
Šiais metais Lietuvių kul

tūros institutas (LKI) Hūtten- 
felde (Vokietijoje) švenčia 25- 
metį. Spalio mėn. 21-23 die
nomis įvyko jubiliejinė konfe
rencija tema Lietuva Europoje 

■- Europa Lietuvoje. Paskaitose 
ir diskusijose dalyvavo per 60 
LKI narių ir svečių.
Sveikinimai ir apdovanojimai

Sveikinimo žodį tarė V°- 
kietijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Antanas Šiugždi- 
nis, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento prie Lietu
vos vyriausybės generalinis, di
rektorius Antanas Petrauskas 
sveikino departamento vardu 
ir perdavė LR vyriausybės ir 
jos vadovo MP Algirdo Bra
zausko sveikinimus, Vilniaus 
miesto savivaldybės Kultūros, 
švietimo ir sporto departamen
to direktorius Algimantas Sven- 
tickas sveikino institutą savo ir 
Vilniaus miesto mero Artūro 
Zuoko vardu.

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento prie Lietu
vos vyriausybės Garbės aukso 
ženklu “Už nuopelnus” apdova
nojo šiuos LKI narius: dr. Vin
cą Bartusevičių, dr. Kajetoną 
Julijų Čeginską, Artūrą Her
maną, dr. Vilių Lėnertą, dr. 
Joną Norkaitį, Petrą Odinį ir 
Andrių Šmitą. Darmstadto re
giono vyriausybės vadovas Ge- 
rold Dieke LKI jubiliejaus pro
ga apdovanojo instituto vedėją 
dr. Vincą Bartusevičių ir LKI 
bibliotekos vedėją Artūrą Her
maną Reino-Maino/ Pietų Hes- 
seno regiono garbės ženklu už 
ypatingus nuopelnus, darbuo
jantis Lietuvių kultūros insti
tute ir skatinant tautų drau
gystę suvienytoje Europoje.

Paskaitos ir diskusijos
Suvažiavimo tematika glau

džiai rišosi su praeitų metų te
matika. Pernai buvo klausta, 
ką Lietuva ateidama į Europą 
su savimi atsineša, koks jos 
kraitis. Šiais metais buvo žiūri
ma, kas pasiekta ir kokios Lie
tuvos ateities perspektyvos.

Buvęs Vokietijos federaci
nės respublikos švietimo mi- 
nisteris Hartmut Holzapfel, 
Hesseno krašto parlamento na
rys, kalbėjo tema: Hesseno 
kraštas ir Lietuva, bendradar
biavimo balansas ir ateities per
spektyvos. Prieš dešimt metų 
Hessenas ir Lietuva pasirašė 
kultūros mainų sutartį, o šių 
metų vasarą sukaktis buvo pa
minėta plačiais renginiais visa
me regione.

Klaus Fuchs paskaita Lie

tuva ir Europos valstybių užsie
nio politika 1933-1939 m. kėlė 
asociacijas su šių dienų išaugu
sia Vokietijos - Prancūzijos - 
Rusijos draugystės ašimi ir 
šiandieninės Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės tvirtumu.

Buvęs Užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojas, dabar 
Europos parlamento narys Mi
chael Gahler apžvelgė Lietu-, 
vos perspektyvas Europos są
jungoje. Paliesdamas politinį 
ir ūkinį požiūrius, jis išreiškė 
viltį, kad nauji ES kraštai įneš 
ir savo patirtį į Europos bend
riją. M. Gahler pabrėžė Lietu
vos vaidmenį skleidžiant de
mokratiją į kaimyninius kraš
tus. Anot pranešėjo, ekonomi

nis augimas teikia daug vilčių, 
investicijoms sąlygos neblogos, 
nors šešėlinis ūkis vis dar kelia 
susirūpinimą.

Buvęs ambasadorius ir LR 
užsienio reikalų viceministeris, 
dabar Europos parlamento 
narys Justas Paleckis aptarė 
Lietuvos padėtį Europos są
jungoje iš lietuviškos perspek
tyvos. Trumpai apžvelgęs sun
kumus prieš stojant į Europos 
struktūras, jis apgailestavo, 
kad Baltijos valstybių balso 
Briuselyje kol kas mažai paiso
ma. Politika Rusijos atžvilgiu 
formuluojama daugiau Berly
ne ir Paryžiuje, negu Briuselyje.

Nukelta į 17-tą psl.

Lietuvių kultūros instituto biblioteka Vokietijoje. Jos vedėjas dr. 
Vincas Bartusevičius ją aprodo svečiams Ntr. B. Goštautaitės

“Romuvos” pilis, kur įvyko Vokietijos lietuvių bendruomenės ir 
Kultūros instituto suvažiavimas Ntr. B. Goštautaitės

TĖVIŠKĖS 7IBLIIBAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

tautinės-krikščioniškos minties straipsnius... 
išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 
pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...

apsakymus, knygų, filmų recenzijas, koncertų, 
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus...
naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų...

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: “Tėviškės žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 ♦ Faksas: 905-290-9802 * E-paštas: tevzib@pathcom.com

mailto:tevzib@pathcom.com
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Į SAVAITĖ LIETUVOJE Į
Patikslintas biudžetas
Seimo Biudžeto ir finansų 

komitetas, išnagrinėjęs papil
domus siūlymus, vyriausybę 
prašė surasti dar 117 mln. litų 
2006 m. biudžeto projekte, o ar 
verta ieškoti maždaug 130 mln. 
litų, paliko spręsti ministerių 
kabinetui. Vyriausybė 2006-ųjų 
biudžeto projekte surado netgi 
daugiau lėšų nei pageidauta. 
Antrasis, patobulintas biudžeto 
projektas yra net 242 mln. litų 
dosnesnis, o už 2005-ųjų dides
nis 21.2%.

Vyriausybės spaudos tarny
ba praneša, kad patikslintame 
biudžeto projekte didžiausia 
dalis lėšų — 43.6 mln. litų - ski
riama poilsio, kultūros ir religi
jos sričiai. Iš jų 18 mln. litų - 
nuo 2006 m. balandžio 1 dienos 
didinamiems bibliotekininkų 
atlyginimams.

Taip pat didėja išlaidos 
švietimui - 45.3 mln. litų. Iš jų 
didžiausią dalį sudaro mokyklų 
remontui, rekonstrukcijai bei 
statybai užbaigti skirti pinigai. 
Lėšas sveikatos apsaugai siūlo
ma didinti 29.4 mln. litų, aplin
kos ir socialinei apsaugai - 8.7 
mln. litų. Skiriamus pinigus 
ekonomikai siūloma padidinti 
44 mln. litų, iš jų 30 mln. litų 
nukreipti Kelių priežiūros ir 
plėtros programai vykdyti.

Korupcija sostinės 
savivaldybėje

Gruodžio 1 d. seimo laiki
noji komisija, tyrusi duomenis 
apie korupciją Vilniaus miesto 
savivaldybėje, paskelbė išvadas, 
kad įmonių grupės “Rubicon 
group” juodojoje buhalterijoje 
ir telefoniniuose pokalbiuose 
minėtas “abonentas” ir sostinės 
meras Artūras Zuokas yra vie
nas ir tas pats asmuo. Specia
liųjų tyrimų tarnybos duomeni
mis, “juodosios buhalterijos” 
įrašai liudija, jog “abonentui” 
buvo mokamos šimtatūkstanti
nės sumos. Gruodžio 6 d. po 
pateikimo seimas pritarė laiki
nosios komisijos išvadoms, pra
neša DELFI.

Komisija yra įsitikinusi, 
kad politiniu ir moraliniu ver
tinimu, “abonento” ryšiai su 
įmonių grupe “Rubicon group” 
yra nes'uderinami su Vilniaus 
miesto mero pareigomis, ne

svarbu, kokie bus ikiteisminio 
tyrimo rezultatai šiuo klausimu. 
“Abonento” epizodas yra vie
nas iš šešių komisijos tirtų epi
zodų. Nagrinėdama “Eksime- 
tos” reikalus, parlamentinė ko
misija padarė išvadą, kad Vil
niaus miesto meras A. Zuokas 
galimai viršijo mero įgalioji
mus.

Daugiau nepatenkintų
ELTA-LGTIC žiniomis, 

lapkričio mėnesį 61% Lietuvos 
gyventojų buvo nepatenkinti 
tuo, kaip Lietuvoje veikia de
mokratija. 37% apklaustųjų tei
gė esą ja patenkinti. Demo
kratijos būklę Lietuvoje šiuo 
metu palankiai vertina tik jau
nimas iki 30 metų - 52% jų 
patenkinti. Labiausiai demo
kratijos padėtimi nusivylę be
darbiai — 74%. Apklausa vyko 
2005 m. lapkričio 11-18 d.d. 
Apklausti buvo 1004 Lietuvos 
gyventojai nuo 15 iki 74 m., 100 
Lietuvos vietovių.

Lietuvos-Didžiosios Brita
nijos rinkos ir viešosios nuo
monės tyrimų firmos “Baltijos 
tyrimai” atliktoje apklausoje 
17% gyventojų teigė, kad eko
nominė padėtis Lietuvoje šį ru
denį pagerėjo, o 38% atsakė, 
kad pablogėjo. Kiti 44% įverti
no ją kaip nepasikeitusią. Dau
giau kaip pusės (53%) Lietuvos 
gyventojų manymu, reikalai 
Lietuvoje iš esmės krypsta į blo
gąją pusę. Mažesnė dalis (46%) 
teigė, kad reikalai gerėja. Prieš 
metus gyventojų vertinimai bu
vo priešingi - 59% padėtį ver
tino teigiamai ir tik 39% manė, 
kad reikalai blogėjo. Didžiausi 
pesimistai yra Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos rėmėjai (78%), 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungos rinkė
jai (64%). Optimistiškai nusi
teikę 70% Liberalų ir centro 
sąjungą palaikantys ir Lietuvos 
socialdemokratijos partijos 
rėmėjai (56%).

Sustiprinta sienos 
apsauga

Nuo gruodžio 6 d. Lietuvos 
sienos ruožą su Rusijos Kara
liaučiaus sritimi saugos sustip
rintos pasieniečių ir Vilniaus 
tarnybos II pulko pajėgos, pra
neša LGTIC. Tokių priemonių

imtasi siekiant efektyviau ko
voti su kontrabandinių prekių, 
ypač tabako gaminių, gabeni
mu iš kaimyninės valstybės. Į 
VSAT Pagėgių rinktinę, kuri 
saugo sieną su Rusija, išsiųsti 
specialiosios paskirties būrių 
ekipažai iš visų Lietuvos sienos 
apsaugos rinktinių. Jungtinėms 
pasieniečių pajėgoms taip pat 
talkins ginkluoti Vidaus tarny
bos II pulko pareigūnai.

Kaip teigiama VSAT pra
nešime, bendras specialiųjų bū
rių darbas turėtų skatinti pasie
niečių profesionalumą bei uni
versalumą, ugdyti sugebėjimus 
dirbti specifinėmis sąlygomis. 
Ilgametė Lietuvos sienos ap
saugos tarnybos patirtis rodo, 
kad prie sienos su Karaliau
čiumi veikiančios kontraban
dininkų grupuotės suaktyvėja 
prieš smarkiau atšąlant orams, 
kai stengiamasi Lietuvos juodą
ją rinką aprūpinti kontraban
diniais rūkalais. VSAT pabrė
žia, kad dėl laikino pasieniečių 
pajėgų perskirstymo nesusilp- 
nės Lietuvos sienos su Gudija 
apsauga bei sienos ruožų su 
Lenkija ir Latvija kontrolė. 
Sustiprintas sienos su Rusija 
apsaugos režimas įvedamas iki 
atskiro VSAT vado nurodymo.

Prezidentas Rumunijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus gruodžio 8-9 d.d. 
oficialiu vizitu lankėsi Rumu
nijoje, kur su valstybės pareigū
nais aptarė dvišalių santykių 
perspektyvas, bendradarbiavi
mo klausimus ir Rumunijos pa
sirengimą tapti Europos sąjun
gos nare. V. Adamkus, lydimas 
Lietuvos verslininkų delega
cijos, pasakė kalbą Rumunijos 
verslo forume. Jis taipgi susi
tiko su Rumunijos prezidentu 
Traian Basescu, senato bei 
atstovų rūmų pirmininkais, 
ministerių pirmininku Calin 
Pepescu-Tariceanu.

Iš Bukarešto V. Adamkus 
telefonu tarėsi su Latvijos ir 
Estijos prezidentais apie ES 
pirmininkaujančios Didžiosios 
Britanijos pasiūlymą dėl ES 
finansinės perspektyvos, kuris 
Baltijos valstybėms nėra pri
imtinas, neatitinka jų intere
sų. RSJ

Džiaugsmingą naujieną paskelbė dangus”

SVEIKINAME
^SĮĮįx visus draugus ir pažįstamus

S V. Kalėdų proga 
ir linkime geriausios 
sveikatos ir sėkmės

Naujaisiais metais -
jžįįVl Balys ir Salomėja Sakalai,

Algis, Ramūnė, Tomas ir Livija Jonaičiai

SVEIKINAME
gimines, draugus, fgįSgfcįsg 

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

laimės, sveikatos
> bei ramybės

Naujaisiais metais - 
linki visiems giminėms, 

draugams ir pažįstamiems

Lietuva Europoje — Europa Lietuvoje
Atkelta iš 16-to psl.

LR ambasadorius Vokieti
joje Evaldas Ignatavičius kal
bėjo tema Lietuva ir Vokietija 
Europoje - kartu ar šalia viena 
kitos? ir bandė atsakyti į klau
simą, kaip per ilgus šimtmečius 
susiklostę abiejų kraštų santy
kiai galėtų būti atnaujinti ir iš
plėsti.

LKI darbo apžvalga
LKI įsteigtas 1981 m., per 

kelis dešimtmečius tapo ryškiu 
lietuvybės židiniu, apie kurį 
telkėsi kultūrinis gyvenimas. 
Savanorių darbuotojų dėka 
įsteigtas ir sutvarkytas lietuvių 
archyvas, kuris užtikrina lietu
vių buvimo Vokietijoje pėdsa
kų išlikimą. Įsteigta centrinė 
lituanistinė biblioteka, kurios 
kataloguotos knygos prieina
mos visiems suinteresuotiems 
tiesiogiai elektroniniu būdu ar 
per vokiečių viešųjų bibliotekų 
tinklą. Rengiami suvažiavimai

su moksline programa, kurie 
bando suvesti lietuvius išeivius, 
Lietuvos lietuvius ir Lietuvos 
kultūra besidominčius vokiškai 
kalbančius kitataučius bend
ram pokalbiui, nuomonių pa
sikeitimui, su Lietuva surištų 
klausimų nagrinėjimui. Lei
džiamos knygos, kurių tikslas - 
paskatinti ir kitataučius domė
tis lietuviškais klausimais bei 
pateikti atskirus lietuviškos 
kultūros požiūrius jais besido
minčiai vokiečių visuomenei. 
Nuo 1985 metų leidžiamų LKI 
Suvažiavimo darbų išėjo 20 lei
dinių. Nuo 2003 metų LKI pri
sideda ir prie Annaberger Li- 
tauische Annalen metraščio 
apie Lietuvą ir vokiečių-lietu
vių santykius leidimo. Išėjo ir 
septyni LKI leidinių serijos są
siuviniai.

25 suvažiavimuose 94 as
menys skaitė 136 paskaitas. Iš 
jų buvo 25 lietuviai išeiviai su

50 paskaitų, 30 - lietuviai iš 
Lietuvos su 33 paskaitomis ir 
39 vokiečiai ar kitų tautybių 
asmenys su 53 paskaitomis.

Institutas gauna vis dau
giau užklausimų iš įvairių 
įstaigų, leidyklų, bibliografijų 
ir antologijų sudarinėtojų, at
skirų tyrinėtojų labai įvairiais 
Lietuvą liečiančiais klausimais, 
pasiūlymų paskaitomis prisi
dėti prie seminarų rengimo, 
net turistinės agentūros insti
tute ieško medžiagos apie Lie
tuvą. Tai ypač daug laiko rei
kalaujanti darbo sritis, kuriai 
reikėtų skirti daugiau pajėgų.

Atsižvelgiant į tai matyti, 
kad instituto veikla aktuali iš
liks ir ateityje. Todėl ypač svar
bu užtikrinti materialinį pa
grindą, nes didėjančios LKI 
paslaugų paklausos ir išsiplėtu- 
sio darbo lauko nebegalima 
aprėpti savanoriška kultūrine 
veikla.

Žiba, Stepas, Alena, Aras Ignatavičiai 
ir Birutė Ignatavičienė yk

| Su šv fėdomi s '
sveikiname visus gimines, (gjgįOMĘn

įį draugus ir pažįstamus, taip pat 1
“Lithuanian Athletic Club”
žaidėjus, tėvus ir trenerius, '

§ linkėdami sveikų; sėkmingų įSSfljM 1

Linksmų

Kalėdų
laimingų

Naujųjų metų
linkime sesėms bei broliams

šauliams Tėvynėje ir išeivijoje

“Vilniaus'’ šaulių rinktinės 
valdyba ir

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa
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Iškeliavo Rimvydas Šilbajoris
Eidamas 80-uosius me

tus, 2005 m. gruodžio 3 d. 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose mirė vienas žymiausių 
literatūros kritikų, egzodo 
literatūros tyrinėtojų Ohio 
universiteto slavų literatūrų 
ir kalbų profesorius Rimvy
das Pranas Šilbajoris - pra
nešė Lietuvos rašytojų są
junga. Literatūros profeso
rius Rimvydas Šilbajoris - 
puikiai savo iškiliais darbais 
žinoma asmenybė ne tik Lie
tuvos, bet ir pasaulio litera
tūrinei bendruomenei.

Velionis gimė 192.6 m. 
sausio 6 d. Kretingoje, mo
kėsi Kretingos progimnazi
joje. Baigiantis karui, 1944 
m. kartu su tėvais pasitraukė 
į Vakarus. 1946 metais baigęs 
Augsburgo lietuvių gimnazi
ją, iki 1949-ųjų studijavo 
Mainco universitete. 1949 
metais iš Vokietijos atvyko į 
JAV. 1949-53 metais studija
vo Antiochijos kolegijoje 
Ohio valstijoje, o 1953-55 
metais - Kolumbijos univer
sitete Niujorke. Šiame uni
versitete 1962-aisiais gavo 
daktaro laipsnį, parašęs dar
bą apie XVIII amžiaus rusų 
literatūrą. Nuo 1963 m. pro
fesoriavo Ohio valstybinia
me universitete.

Rimvydas Šilbajoris pa
rašė daugiau kaip šimtą 
straipsnių literatūros klausi
mais. Savo literatūrologinius 
darbus skelbė lietuvių ir ang
lų kalbomis. Išleido šias kny
gas: Russian Versification: 
The Teories of Trediakovskij, 
Lomonosov and Kantemir 
(1968); Perfection of Exile 
(1970), Žodžiai ir prasmė 
(1982), Netekties ženklai 
(1992). Redagavo Second

Dr. R. Šilbajoris Toronte 1981

Conference on Baltic Studies 
(1970), Lituanistikos institu
to suvažiavimo darbai (1973), 
Architecture of Reading 
(1976), Mind against the Wall 
(1983). Rimvydas Šilbajoris 
yra vienas iš solidžios studi
jos Lietuvių egzodo literatūra 
(1945 - 1990) redaktorių.

Drauge su profesore 
Violeta Kelertiene redagavo 
išeivijos kultūros mėnraštį 
Metmenys, bendradarbiavo 
tęstiniame Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto leidi
nyje Darbai ir dienos. Jo 
įžvalgius straipsnius skelbė 
žurnalas Metai ir kultūriniai 
savaitraščiai Šiaurės Atėnai 
bei Literatūra ir menas.

Reiklus egzodo literatū
rologas daug dėmesio savo 
darbuose skyrė Lietuvoje 
skelbiamai lietuvių literatū
rai - parašė iškilių darbų apie 
Janinos Degutytės, Juditos 
Vaičiūnaitės, Jono Aisčio, 
Marcelijaus Martinaičio, Si
gito Gedos, kitų lietuvių li
teratūros klasikų kūrybą, 
2004 m. išleistus atskira kny
ga Poezijos skaitymai.

Profesoriaus literatūro
loginiai darbai akivaizdžiai

liudija, jog Rimvydas Šilba
joris niekada nenutraukė 
kultūrinių ryšių su Tėvyne. 
Išeivijos literatūros kritikas 
Vladas Kulbokas pabrėžė, 
jog “Rimvydas Šilbajoris 
daugiau negu kuris kitas yra 
pateikęs lietuviškų knygų 
aprašymų angliškai kalban
čiam ir skaitančiam pasau
liui. Ištisus dešimtmečius jis 
tai darė įspūdingam forume
- Oklahomos universiteto 
leidžiamam reprezentacinia
me žurnale World Literature 
Today. Kone kiekviename 
šio leidinio numeryje vis bū
davo viena ar dvi Rimvydo 
Šilbajorio recenzijos, apta
riančios kurią nors reikšmin
gesnę grožinės lietuvių lite
ratūros knygą, išleistą svetur 
ar Lietuvoje”.

Lietuvos rašytojų sąjun
gos nekrologe pažymima, 
kad Rimvydas Šilbajoris ke
lerius metus dėstė literatūrą 
atkurtame Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete, buvo 
atvykęs į Kretingą. Profeso
riaus meilę gimtajam kraštui 
liudija ir tai, kad jo dėka kul
tūrinė lietuvių išeivijos bend
ruomenė 2001 m. paminėjo 
vyskupo Motiejaus Valan
čiaus jubiliejų. Profesorius 
skaitė įspūdingą pranešimą 
“Palangos Juzė arba Valan
čius”, kurio autografuota ko
pija yra perduota saugoti M. 
Valančiaus muziejui.

Rimvydo Šilbajorio nuo
pelnai lietuvių literatūrai bu
vo įvertinti valstybiniu lygiu
- 1999 metais profesorius 
buvo apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedi
mino 4-ojo laipsnio ordinu.

LGTIC Inf.

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

ATSIŲSTA PAMINĖTI!
••....a

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 
ŽUVUSIŲ PREZIDENTAS. Ant
ras leidimas (pirmas -’1998). 
Dailininkas - Alfonsas Žvilius. 
Leidėjas - Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (Didžioji g. 17/1, LT- 
01128 Vilnius). Tiražas - 1500 
egz. Vilnius, 2005 m., 568 psl.

Danutė Gailienė (Editor), 
THE PSYCHOLOGY OF EXT
REME TRAUMATISM. Pub
lished by Akreta (Vrublevskio g. 
6 LT-01100 Vilnius). Vilnius, 
2005 m., 230 psl. The Aftermath 
of Political Repression.

PĖDOS SPEC!AUSTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

♦ VAIKŲ EISENOS

prZMBy four seasons wz/rirxv REALTY limited

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

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORM AC UOS

► NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
ENDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 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 

Tinktalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Aleksandras Piešina prie dailininko Raimondo Piešinos (Ottawa) meno kūrinio Penktojoje 
baltiečių dailininkų meno parodoje spalio 29-30 d.d., Montrealio Šv. Kazimiero parapijos salėje

Ntr. V. Lietuvninkaitės

SĮinksmu Šv. Kalėdų 
bei laimingų 

liauju metų 
linkime giminėms, 

draugams ir pažįstamiems - 
Teresė ir Jurgis Kiškūnai

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
sekinės Naujaisiais metais

visiems giminėms ir pažįstamiems

trikampyje ir Lietuvoje -
Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų

Vytautas ir Irena Pečiuliai ? 
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija Je 

> ”

I 

t 

I 

įIT Visiems
lietuviams linkime
džiugių ŠV. KALĖDŲ J
ir laimingų NAUJŲ METŲ - J

F MARLATT FUNERAL HOMES f

. F _
tTel. 528-6303 Tel. 627-7452 F

Alan Macdonald - Manager Christopher Franklin - Manager

LAIDOTUVIŲ NAMAI

sušv. Kalėdomis
Naujais metai
visus gimines, draugus

ir pažįstamus — ’C
A. V. Dubickai J

i—

<e Džiugių av. Kalėdų 
bei laimingų 
Naujų metų

615 Main St E. 
Hamilton, Ontario

195 King St W. 
Dundas, Ontario

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

«g ivaųjų metų
4 linkime giminėms, draugams

ir pažįstamiems —
Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima jį

. . <lp . .... rp . ___ cp ..

tZFveuiuuL visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkiu 

sėkmingų bei laimingų
Naujų metų -

Kazys Ivanauskas

I

\alėdų ir

švenčių proga sveikiname
nes, Toronto dvasiškius, 

s bei pažįstamus — Br°nai^laZn

šv. ^Kalėdomis 
sveikiname mielus gimines, 
draugus ir visus artimuosius, 
linkėdami sveikų, sėkmingų
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ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

E-mail: tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426

Galvojat parduoti nuosavybę ar 
sužinoti jos vertę, nemokamai 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar “condominium”.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937 
(nešiojamas)

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

t

švenčių proga 
siunčiu nuoširdžius 

linkėjimus muzikams, 
giminėms ir visiems 

tautiečiams ~
Slava Žiemelytė

šv. ^Kalėdų. ir * 
(Ąauju metų 

proga sveikinu gimines, 
draugus ir pažįstamus -

Valentina Balsienė

loinksmų Kalėdų sv^neių
ir sėkmės Naujuosiuose metuose 

visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems Kanadoje, 

Amerikoje ir Lietuvoje linki -

inž. Vladas ir Luciana Kukoraičiai 
AESTIORUM CONSULTING

šv lėdų
ir NAUJU METU
proga sveikiname visus 
savo gimines, draugus 

ir pažįstamus —

Ona ir Juozas Gataveckai

Sveikiname
draugus ir pažįstamus 

šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga - 

Bakšų šeima

Džiaugsm i ngų

laimingų, sveikų 
Naujųjų metų

linkime visiems 
draugams ir 

pažįstamiems -
Birutė ir Antanas 

Matulaičiai 5

L LIETUVIŲ LIUTERONŲ IŠGANYTOJO
, PARAPIJOS MOTERŲ DRAUGIJA

j šv. T^afėcfų, proga
sveikina visus "Tėviškės žiburių"

Lbę . darbuotojus ir linki
AUKŠČIAUSIOJO PALAIMOSE

t Šv. kalėdų ir
| Naujųjų metų 

proga sveikiname visus 
pažįstamus ir bendradarbius

Vytas Kulnys ir Douglas šeima

sveikiname savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, 

linkėdami linksmų švenčių 
ir laimingų 2006 metų -

Janina ir Petras Gurkliai

šv. ^Kalėdų
ir sėkmingų |

cĄaujųmetų |
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

ED. KONDRATAS ir šeima

Pagerbtas 
spaudos 
žmogus

Apie šių metų žurnalisto 
premijos laureatą 

Romualdą Kriaučiūną
EDVARDAS ŠULAITIS
Kiekvieną vėlyvą rudenį 

JAV Lietuvių bendruomenės 
kultūros taryba rengia premijų 
įteikimo šventę, kurioje būna 
apdovanoti asmenys, pasižymė
ję dailės, muzikos, radijo, teat
ro, žumalizmo ir tautinių šokių 
srityse. Šiemet toks renginys 
(jau 23-asis) įvyko lapkričio 17 
d. Čikagos jaunimo centro sa
lėje. Čia, šalia kitų, žurnalisto 
premija buvo įteikta Romual
dui Kriaučiūnui, kuris yra ne 
vien tik spaudos bendradarbis, 
bet ir mokslininkas-psicholo- 
gas, visuomenininkas, suspėjęs 
visur gerai užsirekomenduoti.

Jis yra gimęs 1936 m. Pa
nevėžyje. Po karo atvykęs į JAV, 
pradinį (bakalauro) laipsnį 
gavo 1958 m. Roosevelto uni
versitete Čikagoje iš psichologi
jos srities. Šiame universitete 
jis gavo ir magistro laipsnį, o 
doktorato studijas užbaigė Va
šingtono universitete St. Louis, 
MO. Savo specialybėje jis yra 
susilaukęs nemažai dėmesio ir 
pripažinimo.

Šalia profesinio darbo, jį 
matėme veikiantį ateitininkų 
organizacijoje, “Dainavos” sto
vyklos vadovybėje, Lietuvių 
bendruomenėje ir kitur. Jis pri
klauso ir Lietuvių žurnalistų 
sąjungai. Apie jo darbus žurna
listinėje srityje leiskime pakal
bėti jam pačiam. Pateikiame jo 
kalbos, pasakytos jjremijų įtei
kimo iškilmėse Čikagoje, iš
trauką: “Pradžiai truputis is
torijos. Su klasės draugu Jurgiu 
Štuopiu dar Vokietijoje 1948 
m. pradėjome leisti ranka rašy
tą neperiodinį laikraštėlį, vardu 
Miško varpelis. Už poros metų, 
jau Amerikoje, aš pradėjau kitą 
laikraštuką, kuris vadinosi Bui
tis. Per šešerius metus iš viso 
buvo išleistas 61 numeris. Kaip 
tik tais pačiais metais - 1954- 
aisiais įstojau į Illinois univer
sitetą paruošiamosioms žurna
listikos studijoms.

Pirmą rašinį mūsų spau
doje parašiau bene 1955 me
tais. Jis buvo išspausdintas vie
name Čikagoje leidžiama
me savaitraštyje, turbūt Lais
voje Lietuvoje, kuris turėjo stu
dentų skyrių. Nuo to laiko teko 
bendradarbiauti 44 leidiniuose, 
žurnaluose ir laikraščiuose. 
Daugiausia Drauge. Po to, pa
gal dažnumą, elektroniniame 
tinklalapyje www.ateitis.org,

Nukelta į 21-ą psl.

^PMmport/Expo^

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

mailto:tomsenkus@rogers.com
http://www.ateitis.org
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KŪČIŲ NAKTĮ

Gruodžio uždanga leidžias iš lėto, 
Greitai mėnesių scenoj neliks, 
Nors žiūrovai Kalėdų karietom 
Suvažiuos dar stebuklų sutikt.

Šitą, Kūčių nepaprastą naktį, 
Kai vanduo skaidriu vynu pavirs, 
Kai Betliejaus žvaigždelė ims degti, 
Kažkas belsis į mano duris.

tJ'Mduiuune visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 

šv. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų

Naujų metų -
K. Blekaitienė

gimines, draugus bei pažįstamus 

su šv. ^Kalėdomis « 
ir linkime laimingų

(\aujų metų — ifisTI
Prima ir Bronius Sapliai

Gal tai bus Amžinybės keleiviai — 
Artimieji, išėję seniai,
Po manuosius namus pasidairę... - 
Liks ant stalo Kūčių trupiniai

Pačią pirmąją dieną Kalėdų 
Aš ieškosiu jų žvilgsnių šiltų... 
Širdį virpins gerumas, nusėdęs 
Ant šią naktį pėdų paliktų...

Gruodžio uždanga leidžias iš lėto, 
Greitai mėnesių scenoj neliks, 
Nors žiūrovai Kalėdų karietom 
Suvažiuos dar stebuklų sutikt.

Irena VAIČIULYTĖ - 
BRADAITIENĖ

'Jį SnJCalėdų švenčių 
proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus

* ir linkime džiugių bei laimingų 
NAUJŲ METŲ -

Danutė, Petras ir Raminta Petrauskai, 
Anastazija Petkevičiene

Pagerbtas...
Atkelta iš 20-to psl.

Ateityje, Laiškuose lietuviams, 
Aiduose, Tėviškės žiburiuose, 
Amerikos lietuvyje, Pasaulio 
lietuvyje ir t.t. Pakartotinos ir 
nuoširdžios paskatos susilau
kiau iš redaktorių prel. Juozo 
Prunskio, dr. Juozo Girniaus, 
kun. Juozo Vaišnio, kun. Prano 
Garšvos, prel. Prano Gaidos, 
Danutės Bindokienės ir kitų.

Galiu pasigirti, kad visi ma
no rašiniai, šalia redakcijos, tu
rėjo bent vieną skaitytoją. Esu 
laimingas turėdamas ne tik pui
kią gyvenimo draugę, bet ir ge
rą korektorę Gražiną. Čia šian
dien nestovėčiau, jeigu JAV LB 
Kultūros taryba, sumaniai va
dovaujama Marijos Remienės, 
nebūtų manęs parinkusi. Čekio 
rankoje neturėčiau, jei nebūtų 
Lietuvių fondo”.

Po premijos įteikimo iškil
mių buvo proga ir mums pa
spausti ranką, palinkėti jam 
kuo geriausios sėkmės ateityje, 
nepamirštant ir žurnalistinės 
srities darbų. Reikia manyti, 
jog šį, nuoširdų lietuviškos veik
los darbuotoją, dar ilgai maty
sime mūsų tarpe. O tokių žmo
nių, kaip R. Kriaučiūnas, eilės 
vis retėja.

Šiame renginyje premijos 
dar buvo įteiktos (tai padarė 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Marija Remienė, Lietuvos Kul
tūros vicemin. Faustas Latėnas, 
Lietuvių fondo valdybos pirm. 
Sigita Balzekienė) Vytautui 
Virkau (dailės), Ilonai Čepaitei 
(teatro). Premijos buvo paskir
tos, bet laureatai negalėjo jų 
atsiimti - Kazys Gogelis (radi
jo), Antanas Skridųlis ir Anta
nina Bulotienė (tautinių šokių 
mokytoja).

Specialia padėkos premija 
buvo apdovanotas ilgametis Či
kagos lietuvių tautinių šokių 
mokytojas, taut, šokių grupės 
vadovas Frank Zapolis. Už ne
nuilstamą veiklą įvertinimo 
ženklus gavo Antanas Valavi
čius ir jo žmona Valerija.

A. Linksmų šv. Kalėdų 
laimingų Naujųjų metų 
• giminėms, draugams ir 

pažįstamiems linki -
G. Slabosevičienė ir sūnus

sūnų Romą, dukrą Daną su šeimomis, 
Įy dukterėčią Vidą ir Algį Baltrušaičius, 
0=4-. dr. Liudą Kumiliauską su šeima, 

draugus ir pažįstamus su

šv. ^Kalėdomis
ir linkime laimingų bei sėkmingų

® Naujųjų metų-

Elena ir Pranas Krilavičiai, Defray Beach, fl

Lena ir Leonas Baumgardai

visus draugus, gimines 
ir pažįstamus su 
ŠVENTĖMIS -

Džiugių 
šventų Kalėdų 
ir laimingų bei pilnų 
geros nuotaikos r

Naujų metų
linki visiems giminėms, fv W 
draugams bei pacientams — **—7

dr' G,na J- Ginčauskaitė, 
optometristė

Malonių
Kalėdų švenčių 
ir sveikatos pilnų 
Naujų 2006 metų
visiems klubo nariams ir 
“Vilniaus Manor” gyventojams 
nuoširdžiai linki —

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

Kathy, Ričardas, Natasha, Ryan Dauginiai, Loreta, Vladas, 
Alicia, Andriukas Dauginiai, Irena ir Valteris Dauginiai

sušv. KALedomis, 
lindime laimingų

Naujųjų metų 
giminėms, draugams 

ir pažįstamiems —

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

KLF daugjau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip 
nuolatinis šaltinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės 
išlailcymą bei studijuojantį jaunimą Kanadoje ir teikti finan
sinę paramą Lietuvai.

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.

sveikiname mielus gimines, draugus <
ir pažįstamus, linkėdami kalėdinio į

džiaugsmo ir didžios sėkmės bei į
Dievo palaimos >

Naujaisiais metais- I
Algis, Viltė, Daina, Aurelia, į

Paulius, Algis ir Vanesa Valiuliai j

mailto:klfondas@on.aibn.com
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3 Resurrection Rd_ Toronto. OX NI9A 5G1 
Telefonai: <416) 532-3400 ir 532-3414 

F.VX: (416) 532-4816 
Anapilyje te L: (905) 566-0006 Fax: <905) 566-1554

t LAIMĖS ir SĖKMĖS <
« nuoširdžiai linkime mieliems kooperatyvo £ 
JL nariams ir visiems tautiečiams į

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p. 
p.; ketvirta d. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta d. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind................... 1.30%
180-364 d. term.ind.................1.50%
1 metų term, indėlius..............2.05%
2 metų term, indėlius..............2.30%
3 metų term, indėlius..............2.50%
4 metų term, indėlius..............2.75%
5 metų term, indėlius..............3.00%
1 metų “cashable” GIC......... 2.50%
1 metų GlC-met palūk............3.00%
2 metų GlC-met palūk............3.25%
3 metų GlC-met palūk............3.50%
4 metų GlC-met palūk............3.60%
5 metų GlC-met palūk............3.75%
RRSP, RRIF “Variable”........... 1.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ..3.30% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ..3.40% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. ..3.50% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ..4.00% 
Taupomąją sąskaitą iki ..........1.00%
Kasd. pat. čekių sąsk. iki......1.00%
Amerikos doi. kasd. pat

taupymo sąsk................ 1.50%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind.......................... 2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo........... 6.00%

Sutarties paskolas 
nuo..............6.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. 4.75%
2 metų................. 5.00%
3 metų................. 5.10%
4 metų................. 5.20%
5 metų................. 5.35%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų .....5.00%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS U!NTERAC-PLUS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLAIAPĮ: www.rpcul.com

Ar jus tenkina Kanados valstybinės taupymo 
OBLIGACIJOS (Canada savings bonds), kai yra 

geresnės palūkanos garantuotų nuošimčių 
investicijose bei registruotų pensijų sąskaitose?

GARANTUOTŲ REGISTRUOTA PENSIJŲ
NUOŠIMČIŲ TAUPYMO SĄSKAITA (RRSP)
INVESTICIJA REGISTRUOTA PENSIJŲ

(GIC) PAJAMŲ SĄSKAITA (RRIF)

1 m. 3.00% 1 m. 3.30%
2 m. 3.25% 2 m. 3.40%
3 m. 3.50% 3 m. 3.50%
4 m. 3.60% 4 m. 3.75%
5 m. 3.75% 5 m. 4.00%

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

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 STW.

KANADOS ĮVYKIAI

Partijų planai ir pažadai
Kanados spauda ir televi

zija pripildo savo pranešimus 
žiniomis apie rinkimus. Tačiau 
rinkiminis įkarštis prasidės tik 
po Kalėdų, bent taip teigia kon
servatoriai. Konservatoriai ža
da sumažinti prekių ir patarna
vimų pridedamąjį mokestį. Li
beralai nori didinti išmokėji
mus vaikų išlaikymui ir suma
žinti pajamų mokesčius. Nau
jųjų demokratų partijos vadas 
tvirtai pažadėjo nedidinti paja
mų mokesčių. Kvebeko parti
jos vadas žada atsikratyti libera
lais, o Žaliųjų partija skundžia
si, kad jos neleidžia dalyvauti 
partijų vadų debatuose, nes ji 
neturi partijos statuso dabarti
niame parlamente. Žalieji žada 
sumažinti į orą išmetamų ne
švarumų kiekį ir sugriežtinti 
gamtosaugos įstatymus. Di
džiosios darbininkų unijos re
mia Naujųjų demokratų partiją 
ir jau dabar glaudžiai santy
kiauja su liberalais tuo rodyda
mos, kad jie pritaria busimo
sios koalicinės Naujų demo- 
kratų-liberalų partijos galimam

vyriausybės sudarymui. Tačiau 
praeitis parodė, kad darbinin
kai neklauso savo vadų, o bal
suoja kaip nori. Taip pat ir tau
tinės mažumos, kurių nariai 
kandidatuoja į parlamentą, yra 
linkusios balsuoti ne už partiją, 
bet už savo kandidatą. Ypač 
vieningi yra Vidurinės Azijos 
tautų žmonės. Iki šiol politinia
me katile yra valstybiniai mo
kesčiai, jų mažinimas, išmokos 
šeimoms, finansinė parama 
provincijoms, ekonominė pa
žanga, bedarbystės mažinimas, 
eksporto tarifai, minkštoji me
diena, narkotikai ir jų platini
mas, kriminalinės grupuotės, 
ginklų kontrolė, tos pačios ly
ties asmenų vedybų klausimas 
ir Kvebeko provincijos atsi
skyrimas nuo Kanados. Libera
lai nesiteisina dėl praeities klai
dų - valstybės pinigų išeikvoji
mo, o konservatoriai tuo reika
lu laukia konkrečių rezultatų.

Atstovai iš 189 kraštų buvo 
susirinkę Montrealyje ir svarstė 
klimato pasikeitimo įtaką pa
saulyje. Viena didžiausių klima

to keitimosi priežasčių yra į orą 
išmetamų dujų kiekis, kurį Ko- 
yoto sutartį pasirašiusios vals
tybės mėgina sumažinti. Iš di
džiųjų pramonių kraštų tik JAV 
nepriklauso šiai grupei, nes iš 
jos prezidentas G.W. Bush 2001 
m. JAV ištraukė. Jo nuomone, 
neturtingieji kraštai proporcin
gai pagamina daugiau gamto
saugai žalingų dujų, o jų maži
nimas varžytų JAV ekonominę 
plėtrą. Koyoto šalininkai tikisi į 
šią sutartį įtraukti Kiniją, Indiją 
ir Meksiką. Montrealio miesto 
gatvėse demonstravo daugiau 
kaip 6,000 žmonių primindami, 
kad JAV neprisideda prie šio 
svarbaus projekto. Kartu su jais, 
buvo Kanados užsienio reikalų 
ministeris Pierre Pettigrew, 
Kvebeko partijos vadas Andrė 
Boisclair, Kvebeko bloko vadas 
Gilles Duceppe ir kt. Moksli
ninkų įsitikinimu, dviejų laips
nių vidurkio temperatūros pa
kilimas reikštų katastrofines 
pasekmes visame pasaulyje.

Nukelta į 23-tą psl.
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ROYAL LEPAGE 
■■■■■■■^■■■11111111111111111111111

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

V

http://www.rpcul.com
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Į ĮVAIRIOS ŽINIOS-Į LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
Rinkoje pasirodė netikri 

širdies vaistai, kurie buvo par
davinėjami kaip “Norvasc”, nes 
panašiai atrodė ir buvo gami
nami iš talko miltelių. Apga
vyste buvo apkaltintas vais
tininkas Abadir Nasr. Tyrimai 
tęsiami.

Švento Lauryno upės įlan
koje žuvininkystės ir vande
nynų tyrimų laivas atsitiktinai 
užtiko Antrojo pasaulinio karo 
metu nuskandinto laivo lie

Kanados...
Atkelta iš 22-to psl.

Kanados bankininkų ini
ciatyva surengtos apklausos 
duomenimis, beveik pusė į pen
siją išeinančių žmonių galvoja, 
kad nebūtina išeiti į pensiją be 
skolų. Nors dauguma pensinin
kų galvoja, kad svarbu su krai
čiu pradėti senatvę, tačiau ma
tant, kad vidutinis pensijon iš
einančio asmens amžius yra tik 
58 metai ir kad apie ketvirta- 
jdalis jų užsiima dar kokiu nors 
darbu, ar teikia profesines pa
slaugas, vidutinis 35,000 dole
rių įsiskolinimas nesąs didelis. 
Dauguma skolų yra hipoteki- 
nės kilmės, tačiau nemaža dalis 
yra kredito kortelėmis įsigytų 
skolų mokėjimai.

Kanados doleris pasiekė 
savo lygį, turėtą 1992 m. tarp
tautinėje rinkoje, ypač lyginant 
jį su JAV doleriu. Gruodžio mė
nesio pradžioje jis viršijo 86 
JAV centų ribą ir vis dar stipriai 
laikosi. Viena iš priežasčių - tai 
pastovi Kanados ekonominė 
padėtis, žmonių pasitikėjimas 
savo valiuta ir mažėjantis pasi
tikėjimas JAV doleriu. Kylantis 
paskolų nuošimtis Europos 
bankuose sustiprino Europos 
valiutą, tačiau tikimasi, kad 
Kanados dolerio vertė dėl to 
neturėtų keistis.

Priaugančioji karta turėtų 
būti įtraukta į balsuotojų sąra
šus. 16-19 metų jaunimas turi 
teisę vairuoti automobilius, gali 
dirbti ir turi mokėti valstybinius 
mokesčius, todėl jau 2004 me

kanas. Šis laivas buvo pati pir
moji vokiečių povandeninio 
laivo auka Kanados teritori
niuose vandenyse. Čia iš viso 
buvo nuskandinta 22 laivai, su 
kuriais žuvo 340 žmonių.

Kanados parlamentui yra 
pateiktas informacijos atvi
rumo įstatymo projektas, kurį 
priėmus būtų skelbiami minis- 
terių kabineto nutarimai, su
siaurinamos advokato-kliento 
įslaptinimo teisės bei pašali

tais buvo įneštas sumanymas 
parlamente praplėsti amžiaus 
ribą balsavimuose. Parlamente 
šis projektas buvo neigiamai 
nubalsuotas, tačiau vis daugiau 
yra kalbama apie reikalą įtrauk
ti jaunimą į politinę eigą ir leisti 
prisidėti prie svarstymų, kurie 
nulems jų gyvenimo ateitį.

Prieš porą metų Didžiosios 
Britanijos laikraščiai pripažino 
Kanadą tokia valstybe, kurioje 
yra geriausia gyventi. Šiemet 
vis dar laikomasi tos pat nuo
monės, tačiau tikimasi geresnio 
politinio susiklausymo, prieš- 
amerikietiško nusiteikimo ma
žėjimo, provincijose kylančių 
pretenzijų išrišimo dėl atsisky
rimo nuo federacinės struktū
ros Vakaruose ir Kvebeke. Net 
ir Kanadoje paskelbtų rinkimų 
eiga yra kritikuojama, ir mano
ma, kad nė vienas pagrindinių 
partijų vadų nėra tinkamas tap
ti ministeriu pirmininku. Nu
matoma, kad nauja vyriausybė 
vėl turės būti sudaryta iš dviejų 
koalicinių partijų.

Brian Mulroney, buvęs Ka
nados ministeris pirmininkas, 
pagerbtas “Concordia” univer
sitete suteikiant jam garbės 
daktaro laipsnį. Savo kalboje 
jis pabrėžė tarptautinio bendra
darbiavimo būtinumą, spren
džiant ekonominį pakilimą, 
kraštų sąžiningesnį gėrybių pa
skirstymą, padedant vargstan
tiems kraštams. Iškėlė teroriz
mo grėsmės panaikinimo būti
numą.

Misslssaugos, ON, miesto 
merė Hazel McCallion tik per 
vieną vietą atsiliko nuo Atėnų 

nama vyriausybės praktikuo
jama slaptinimo išmintis.

Ontario provincijoje iš 
Niagaros upės bus prakastas 
10 km kanalas, kuriuo bus pa
pildomai teikiamas vanduo 
elektros generatoriams varyti. 
Vieno bilijono dolerių projek
tas turėtų būti baigtas apie 
2009 metus ir papildytų dabar
tinę elektros gamybą 1.6 mili
jonų megavatų valandų per 
metus. Tas prilygtų 160,000 
namų aptarnavimui. AKV

miesto merės Dora Bakoyannis 
(Graikijoje). Antrą vietą laimė
jusi Mississaugos merė priėmė 
šį pasaulinio masto pripažini
mą kaip didžiulę garbę, kuri 
priklausanti visam jos gražiam 
miestui Mississauga. Savo po
kalbyje su spauda ji pareiškė, 
kad miestas negali būti valdo
mas kaip korporacinis vienetas, 
bet turi būti panašus į didžiulę 
šeimą, kurią sudaro visokių 
pažiūrų, tautybių, tikybų ir ra
sių nariai.

Ontario provincijos poli
cija mėgina įspėti gyventojus 
dėl beatodairiško “911” tele
fono naudojimo. Tik kas dešim
tas šio numerio vartotojas iš 
tikro yra reikalingas greitosios 
pagalbos. Dauguma jų yra ne
būtini, net piktnaudžiaujami. 
Policija betgi turi reaguoti į 
visus “911” skambučius. Di
džiausią šių skambučių dalį 
sudaro įvairūs užklausimai ir 
informacijos prašymai, ypač per 
mobiliuosius telefonus. Dauge
lyje atvejų, dėl šių skambučių 
policija esanti trukdoma.

Toronto miesto šiaurėje 
401-mas greitkelis ties 400-ju 
turi 16 linijų ir yra laikomas pa
čiu judriausiu keliu pasaulyje. 
Juo kasdien naudojasi apie pu
sę milijono įvairios paskirties 
automobilių ir sunkvežimių. 
Ontario kelių valdyba nori kai 
kurias linijas paskirti išskir
tiniam naudojimui pvz. autobu
sams, pagalbos ir kitam trans
portui. Bandomosios (HOV) 
linijos bus atidarytos 403 ir 404 
greitkeliuose jau gruodžio 13 d.

AKV

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 138 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.35% už 30-89 d. term, indėlius 
1.45% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-269 d. term. ind. 
1.65% už 270-364 d. term. ind. 
2.15% už 1 m. term, indėlius 
2.35% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.00% už 5 m. term, indėlius 
2.50% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
3.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.25% RRSP & RRIF (variable) 
3.30% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.40% RRSP & RRIF 2 m.term.ind.

• 3.50% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo.............6.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų .............. 4.75%
2 metų .............. 4.90%
3 metų .............. 5.10%
4 metų .............. 5.10%
5 metų .............. 5.35%

- su keičiamu 
nuošimčiu...........5.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) I LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
Prmad, antrad. r tredad. nuo 9 vx - 330 vpm ketvrtad. ir penktad. nuo 9 vx - 8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 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 MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

f s vi: i kiname rC <
visus lietuvius su
šv. Kalėdomis ir 

Naujaisiais metais 1

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
Tinklalapis: www.parama.ca

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

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

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
http://www.parama.ca
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Re/max West įstaigoje 
B ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų 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

Nemokamas namų įvertinimas

juozas (Joseph) NORKUS ^SPORTAS
-*•«*•* 

Lietuvių sporto < 
klubas “Anapilis” t 
sveikina visą lietuvių f 

bendruomenę ir rėmėjus į 
šv. ^Kalėdų ir į 

O^aujų metų proga (į
-RT*Q** -*•«*** «*•*!•* -ėS*****

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer
2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

RF/MBK
Realty Specialists Inc.fn 

Independently Owned and Operated “r?

Kylanti
Martynas Pocius, jaunas 

krepšininkas iš Vilniaus, jau 
dvejus metus žaidęs Holdemes 
gimnazijos komandoje Ply
mouth, N.H., atkreipė krepšinio 
žinovų dėmesį ir buvo pakvies
tas į “pasaulio” rinktinę, kuri 
praeitą pavasarį žaidė su JAV 
moksleivių rinktine.

Tada jis savo komandai už
dirbo 20 taškų. Po to gavo pasiū-

žvaigždė
lymą žaisti universitetų rinkti
nėse. Pasirinko Duke un-to 
“Blue Devils” komandą, bu
vusią JAV studentų čempionę.

Lapkričio 16 d. rungtynėse 
su Seton Hall un-to rinktine at
kreipė ypatingą žiūrovų dėmesį. 
Rungtynės baigėsi triuškinančia 
93:40 Duke pergale.

(Pagal E. Sulaičio pranešimą)
Inf.

Graži sukaktis
Birutė (Betty) Bartusevičius

Sales Representative

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829
bus: 905-828-3434 Ceil: 416-427-1875

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

“Lituanicos’’ futbolo klu
bas, veikiantis Čikagoje, lap
kričio 19 d. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, IL, gražiai pa
minėjo savo veiklos 55-tąsias 
metines. Minėjime-pokylyje da
lyvavo apie 200 žmonių. Pasa
kyta daug sveikinimo kalbų, 
įteikti apdovanojimai. Pagrindi
nę sveikinimo kalbą pasakė Lie
tuvos gen. konsulas Čikagoje 
A. Daunoravičius. Oficialią dalį 
vedė G. Bielskus, įteikęs pasi
žymėjimo ženklus ypatingai nu
sipelniusiems A. Glavinskui, E. 
Šulaičiui, L. Juraičiui ir J. Ru
daičiui. Pasižymėjimo trofėjų

gavo iškiliausias klubo žaidėjas 
Giedrius Žutautas. Buvo taipgi 
pagerbti visi “Lituanicos” fut
bolininkai. Apdovanotuosius iš
samiai apibūdino G. Bielskus. 
Sportininkų vardu žodį tarė tre
neris A. Šalkauskas. Invokaciją 
prieš vakarienę sukalbėjo kun. 
A. Paliokas.

Po vakarienės vyko šokiai, 
grojant brolių Švabų orkestrui, 
ir vertingų laimikių loterija. Po
kyliui pasibaigus, dalyviai neno
riai skirstėsi — viskas jiems labai 
patiko.

(Pagal E. Šulaičio pranešimą)
Inf.

Žinios iš Lietuvos
• Gruodžio 3 d. Miunchene 

(Vokietija) surengtose šių metų 
sportinių šokių pasaulio pirme
nybėse klaipėdiečių Skaistės ir 
Romaldo Idzelevičių vadovauja
mas ansamblis “Žuvėdra” trium
favo ketvirtąkart iš eilės ir penk
tąjį kartą istorijoje. Už itin tiks
liai ir meniškai atliktą programą 
Viva Ispanija 7 teisėjų kolegija 
aukščiausią įvertinimą skyrė “Žu
vėdrai”. Su ta pačia programa 
klaipėdiečiai praėjusiais metais 
tapo Europos čempionato nuga
lėtojais. Klaipėdos “Žuvėdros” 
ansamblis dalyvavo jau 16-oje 
pasaulio čempionatų, iš kurių 
vienuolikoje iškovojo medalius.

• Garsiausiam Lietuvos dvi
ratininkui Raimondui Rumšui, 
2002-ųjų liepą kantriai siekusiam 
pergalės Tour de France profesio
nalų lenktynėse, netrukus teis
mas turėtų paskelbti nuosprendį 
byloje, kurioje Raimondas ir Edi
ta Rumšai kaltinami medicinos 
preparatų kontrabanda.

• Savo arenoje gruodžio 31 
d. Baltijos krepšinio lygos (BBL) 
čempionato rungtynes žaidęs 
Klaipėdos “Neptūnas” pateikė 
staigmeną - nugalėjo Latvijos 
čempioną Ventspilio “Ventspils” 
klubą 80:75. “Neptūno” ir “Vents
pils” susitikimą stebėjo vos keli 
šimtai, tarp kurių buvo nemažai 
atvykusių iš Ventspilio.

• Gruodžio 10-17 d.d. Aust
rijos Lince vyko pasaulio jauni
mo stalo teniso čempionatas. Ja
me teisėjavo 33 teisėjai iš 33 vals
tybių. Tarp jų buvo ir joniškietis 
Sporto mokyklos direktorius ir 
treneris, tarptautinės kategorijos 
teisėjas Romualdas Franckaitis. 
Inf.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 

(prie Evans]
Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

HrGUTIS Parcels
^34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

spuliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
lAJUHI JIN

loti lor I parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head

>>00*
>>off
ice.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI |
MEDELIS CONSULTING i

ir QUEEN-SYRENA TRAVEL vardu 1

sveikina savo draugus, klientus ir pažįstamus
šv. Kalėdų ir Naujųjų 2006 metų *
proga. Linkim daug laimės, sveikatos JKrY J 
ir Dievo palaimos. 1

Kviečiame pasinaudoti musų paslaugomis f

A 1 ’ A Ar^TAT^T TO QUEEN SYRENA TRAVEL /X I 21 S VI rL I J h 1 j 1 i) 133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont 1 k±C> ° ĮVELTO'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 Lt - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-396-9563

Visos paslaugos atsikviečiani 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

MIELI TZ
Sveikindamas gerb. redakci

ją ir administraciją su šv. Kalėdo
mis ir Naujaisiais metais, pratę
siu ir TŽ dvejų metų garbės pre
numeratą. Su geriausiais linkėji
mais visiems, visada dėkingas už 
Jūsų pastangas leidžiant šį gerą 
savaitraštį. Petras Brikis, 

Montreal, QC
DR. ŠAPOKOS PRISIMINIMAS

Šių metų Tėviškės žiburių 46 
numeryje, pačiame pirmajame 
puslapyje, buvo jdėtas aprašymas 
apie istoriko Šapokos šimtąjį 
gimtadienį, kuris bus ateinan
čiais metais. Pridėta ir jo bei da
bartinio vyr. redaktoriaus prel. 
dr. Prano Gaidos nuotrauka, da
ryta 1956 metais.

Skaitant aprašymą prisiminė 
prieš porą mėnesių vartyti seni 
mano leisto Buities laikraštuko 
numeriai. Per keletą numerių 
buvo mano kelionės aprašymas: 
“Tris didžiuosius ežerus apsu
kus”. Aprašomoje kelionėje kar
tu vyko mano mama Rožė Kriau
čiūnienė (Šukytė, gimusi 1905 
m.) ir mano vyresnioji sesutė El
vyra.^

Štai ką ten aš 1954 metų lap
kričio mėn. numeryje rašiau: “Iki 
kaklo įkyrėjo Sudburis, todėl dė
jau visas pastangas kaip galint 
greičiau jį apleisti. Liepos 7 d. 
po septynių valandų važiavimo 
užkliudėm Toronto priemies
čius... Be asmeniškai pažįstamų 
dar aplankėme ir Tėviškės žiburių 
redakciją. Vyriausias redaktorius 
Šapoka, mums dar kokios de
šimtos eilės giminė, nes jis yra 
vedęs mamos pusseserę. Admi
nistratorius Prakapas, su kuriuo 
1953 m. po Amerikos Vakarus 
keliavau, dieną prieš mums atva
žiuojant, išskrido Venecuelos bei 
Karibų jūros respublikų kryptimi 
atostogoms. Pasigrožėjome nau
jai atremontuota Šv. Jono lietu
vių parapijos bažnyčia, kurios 
rūsyje randasi Tėviškės žiburių 
redakcija ir spaustuvė”.

Romualdas Kriaučiūnas,
Lansing, MI, JAV
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{SKAUTŲ VEIKLAI

| <j& MIELI, SESĖS IR BROLIAI! 
/ttfw esate teti, M

g skautiškai širdžiai artimi
X cI\jjoš'i r džiausi sveikinimai ir linkėjimai
g iš tolimos Lietuvos, Lietuvos sostinės - Vilniaus!
S Tesujungia mūsų visų širdis KALĖDINĖS EGLUTĖS 
g žvakučių liepsna

v.s. Alina Dvoreckienė, Vilnius

• Pakalbintas “Romuvos” 
stovyklavietės k-to pirm. j.s. Ri
mas Sriubiškis metams baigiantis 
padėkojo visiems, kurie per šiuos 
metus prisidėjo darbu ir auko
mis, kad stovyklavietė būtų gra
žiai išlaikoma. Prašė, kad ir per 
ateinančius metus “Romuva” ne
būtų pamiršta. Šiemet buvo pa
statyti nauji vartai, kurie geriau 
saugos nuo nepageidaujamų 
“svečių”; aptvarkyti krūmai, pa
naudota tėvų padovanota žolei 
pjauti mašina. Taipgi pirminin
kas pareiškė, kad be nuolatinės 
finansinės paramos “Romuvai” 
būtų sunku išsilaikyti, ir esąs la
bai dėkingas Kanados lietuvių 
fondui, “Paramos” kredito koo
peratyvui, Prisikėlimo kredito 
kooperatyvui, ilgametei rėmėjai, 
buvusiai “Romuvos” iždininkei

Genovaitei Kuzmienei, dr. Jonui 
Yčui, v.s. Feliksui Mockui bei ki
tiems už reikšmingas aukas. At
einančiais metais, tarp kitų darbų, 
yra numatyta dengti naujus na
melių stogus. Vėl reikės paramos 
ir pagalbos. Į ateitį žiūri šviesiai, 
nes skautiškas jaunimas myli sa
vo stovyklavietę, kurioje užaugo 
jau net kelios skautų kartos. F.M.

•“Romuvos” stovyklavietės 
valdyba nuoširdžiai dėkoja G. 
Kuzmienei už $5,000 auką. Pri
mename, kad dar galima dabar 
aukoti “Romuvai” ir gauti šių 
metų pakvitavimą.

• Atvykstantys į skautų Kū
čias gruodžio 18 d., 4 v.p.p., Pri
sikėlimo parapijos salėje prašomi 
atsinešti po maisto dėžutę. Mais
tas bus paaukotas alkaniems per 
“Toronto Daily Food Bank”. M.R.

Prityrusios skautės gruodžio 3 d. aplankė “Labdaros” slaugos 
namus. Iš k. Veronika Lemon, Julija Valiulytė, Aneta Kra- 
kauskaitė, Kasandra Kulnytė-Douglas, Asia Skilandžiūnaitė

Anapilio sodybos vaikų choras “Gintarėliai”, vad. muz. D. Gngutie- 
nės, koncertinės išvykos Montrealyje metu aplankė ir Šv. Juozapo 
oratoriją Ntr. A. Grigučio

• Aktoriai yra vieninteliai pasaulyje garbingi veidmainiai. (W. Hazlitt)
• Darbas, be kitų gerų savybių turi dar ir šią: trumpina dienas ir prailgi
na gyvenimą. (Diderot)
• Kas bloga šiandien, negali pasidaryti gera rytoj. (Olandų priežodis)

^JAUNIMO ŽODIS
KALĖDINIAI EILĖRAŠČIAI

v

Šventė
Namuose labai smagu, 
Namuose labai jauku. 
Daug eglučių, daug žaislų - 
Daug lempučių ir šviesų. 
Skamba juokas mūs, vaikų. 
Šoka Milda su Matilda, 
Šoka Juras su Ema 
Ir aš šoku su mama.

Kalėdų svajonė
Aš laukiu Kalėdų kaskart su 

džiaugsmu.
Gražiausia - tai šventė per 

visus metus.
Kalėdų sapnai ir Kalėdų 

svajonės,
Tegul juos išpildo ir elfai, ir 

žmonės.

Nykštukai
Nykštukai spalvoti, 
Nykštukai maži. 
Gyvena jie kaime - 
Miško pakrašty.

Nykštukai ir troliai - 
Jie laukia Kalėdų.

Važiuoja rogutėm, 
Kad visur suspėtų. 
Kalėdų jie naktį 
Apšviečia miškus, 
Ir lekia su elniais 
Pas mažus vaikučius.

Kalėdos
Kalėdos — tai sniegas, 
Kalėdos — tai šaltis, 
Kalėdos - tai vėjas, pūga 
Ir Snieguolė.

Kalėdos — tai senis, 
Raudonas, raudonas.
Kalėdos - eglutė, 
Žalia ir skarota.

Kalėdos - tai namas, 
Ugnis ir ramybė. 
Kalėdos — varpeliai 
Ir giesmių gausybė.

Kalėdos - tai Jėzus, 
Marija ir Juozapas. 
Kalėdos — tai šventė 
Vaikams ir pasauliui.
Gabrielė Taminskaitė,
Vilnius, I-V klasė

Kalėdų eglutė, 
Adelės Abromaitienės

| KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA f 
į lietuviško jaunimo vardu sveikina visus pasaulio lietuvius

su ŠV. KALĖDOMIS, 
dėkoja mieliems rėmėjams 

ir linki visiems - 
jauniems ir seniems - 

laimingų ir darbingų 
Sp NAUJŲJŲ METŲ!

Tk Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdyba. Iš k.: Jonas Didžbalis, Sofija Bulotaitė, pirm. Tomas 
w Jonaitis, ižd. Danielius Puzeris, Armanda Rochkovskaitė, Paulius Sergautis, vicepirm. Julija Puodžiu
je kaitė, Tomas Kuras

i
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At A
ANELEI IVANAUSKIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnų dr. JONĄ EIMUTĮ BIRGIOLĄ, dukrą 
NIJOLĘ su šeimomis bei visus artimuosius -

KLKM dr-jos Anapilio skyrius

PADĖKA
AtA

IRENA IGNAITIENĖ
mūsų mylima mamytė, močiutė ir promočiutė mirė 
2005 m. rugpjūčio 5 d. Toronte. Palaidota rugpjūčio
9 d. Sv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, ON

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, ir visiems kunigams 
už aukotas gedulines Mišias, ypač kun. Eugenijui 
Jurgučiui, OFM, už velionės lankymą namuose ir ligo
ninėj. Dėkojame diakonui dr. Kaziui Ambrozaičiui už 
maldas laidotuvių koplyčioje, už ypatingai jautrų pamoks
lą laidotuvių Mišių metu ir palydėjimą į amžinojo poilsio 
vietą. Dėkojame karsto nešėjams už jų patarnavimą ir 
solistei D. Radtkei už giedojimą per laidotuvių Mišias.

Gili padėka visiems giminėms, artimiesiems ir 
draugams už išreikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir spau
doje. Dėkojame visiems gausiai apsilankiusiems laidotu
vių namuose, už užprašytas Mišias, už gėles ir aukas, 
surinktas D. Keršienės ir M. Povilaitienės Kovai su vėžiu 
sergantiems vaikams Lietuvoje, Prisikėlimo parapijos 
Persikėlimo fondui ir Šv. Mykolo ligoninei. Dėkojame B. 
Stanulienei už gražiai paruoštus pietus ir ponioms už 
suneštus pyragus. Ačiū visiems, prisidėjusiems prie lai
dotuvių ir palydėjusiems velionę į amžinojo poilsio vietą. 
Liūdesyje likę -

dukros — Gražina, Aldona ir Linas Čepai, 
sūnus Rymantas su šeima

PADĖKA
AtA

VYTAUTAS AUŠROTAS
mūsų mylimas vyras, tėvas ir tėvukas amžinybėn 

iškeliavo 2005 m. spalio 4 d.
Nuoširdžią padėką reiškiame klebonui prel. J. Staš

kevičiui už lankymą ir Ligonio sakramento suteikimą, už 
koncelebruotas šv. Mišias su kun. K. Kaknevičium ir 
jautrų pamokslą, kun. Vytui Staškevičiui už maldas 
laidotuvių koplyčioje ir visiems kunigams, palydėjusiems 
velionį į amžinojo poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapi
nėse, Mississaugoje, ON.

Dėkojame už atsisveikinimą laidotuvių koplyčioj- 
“Paramos” kredito kooperatyvo vardu pirm. Audriui Ši
leikai ir Jonui Andruliui, kalbėjusiam Anapilio sodybos 
ir draugų vardu, taip pat parašiusiam išsamų nekrologą. 
Nuoširdus ačiū Toronto VI. Pūtvio šauliams už garbės 
sargybą bei karsto nešėjams, muz. D. Viskontienei ir 
muz. N. Benotienei už paruošimą buvusių “Angeliukų” 
choro mergaičių ir jautrų giedojimą šv. Mišių metu. Jūs 
įvykdėte a.a. Vytauto pageidavimą.

Dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautas žodžiu 
bei raštu, taip gausiai dalyvavusiems laidotuvių koplyčio
je ir laidotuvėse; ačiū už gražias gėles puošusias karstą, 
už užprašytas šv. Mišias, aukas Tėviškės žiburiams, Vaikų 
dienos centrams ir Dvasinės pagalbos jaunimo centrui 
Klaipėdoj, aukų rinkėjoms B. Kazlauskaitei, B. Matulai
tienei ir M. Povilaitienei. Dėkojame ponioms už daugy
bę skanių pyragų, giminėms ir visiems, atvykusiems iš 
arti ir toli. Jūsų visų parodytas nuoširdumas pasiliks mū
sų atmintyje. Tegu gerasis Dievas laimina Jus ir globoja.

Su meile Jums visiems, liūdintys -
žmona Sigita, dukterys - Aldona Šimonėlienė 

ir Bernadeta Rovienė, vaikaičiai -Justinas, 
Mykolas, Matas ir Julija

AtA
IRENAI MORKŪNIENEI

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą JUOZĄ, sūnų ARŪNĄ, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

I~A.L. V Baltakiai

AtA
HENRIKUI SUKAUSKUI

mirus,
jo žmoną LIUDMILĄ, dukrą ir sūnus su šei
momis nuoširdžiai užjaučiame -

Zakarevičių šeima

AtA
HENRIKUI SUKAUSKUI,

mūsų brangiam draugui,
mirus, jo žmoną LIUDMILĄ ir visą šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame -

J. D. Petroniai ir šeima

$500 — J. Valiukienė; $200 - 
S. Dalius; $160—J.M. Astrauskai; 
$150 - A. Štreimikis; $140 - V. 
Liuima; $100 - A Zubrickas, V. 
Kėžinaitis, A. Laurinaitis, H. 
Butkevičius, A. Rimkus; $50 -
D. T. Chornomaz, M. Gaputytė, 
A. Jucienė, O. Juodišienė, M. Jo- 
nųšaitis, M. Barteška,. J. Dzi- 
minskas, O. Skrebūnienė, J. Dra-

- gūnas, M. Jasionytė, P. Kondro- 
tas; $40 - L.A. Čepas, V. Skabei- 
kis, F. Venckevičius, J. Lukša, E. 
Vyšniauskas; $30 - I. Kaliukevi- 
čienė, D. Keršienė, A. Tuskenis; 
$20 - J. Kažemėkas, P. Vėžauskas; 
$15 - A. Karasiejūtė, J. Gurk- 
lienė; $10 - E. Žiaušys, J. Misius,
E. Gocentas, D. Gutauskienė, D. 
Alseikienė, B. Kondratas, S. 
Kowbell, M. Smith, D. Radzevi
čienė, dr. A. Balčiūnas; $6 - L. 
Baumgard, V. Kukoraitis, B. Ma- 
ziliauskienė; $3 - S. Kojelienė; $2 
- Z. Bilevičiūtė, V. Svilas.

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $65 - J. Tamulėnas, W. 
Zajančauskas, K. Bartnikienė, V. 
Priščepionka, E. Martišius, P.- 
Puidokas; $60 - O. Spidell, J. Pet
rauskas, J. Vaseris, S. Kažemė- 
kaitis, P. Volungė, LA. Čepas, P. 
Adomaitis, A. Nugent, A. Kazilis, 
S. Markus, E. Karosienė, K. Iva
nauskas, Z. Bersėnas-Cers, J. Ka
žemėkas, dr. E. Malkus, V. Liui
ma, J. Bukšaitis, P. Girnius, A. 
Ankus, L. Morkūnienė, M.A. 
Empakeriai, A Gudžiūnienė, V. 
Skabeikis, S. Dalius, A. Bajori- 
nas, O. Narusevičienė, J. Morkū
nas, A. Cinga, A. Parėštis, V. 
Aukštikalnienė, O. Dementavi- 
čienė, A. Vaičiūnas, J. Kažemė
kas, J. Lukša, D. Jakienė, A. 
Samsonas, S. Kowbell, J. Dzi- 
minskas, V. Kadis, J.A. Kutkos, V. 
Butkys, P.V. Šidlauskai, M. Vaito- 
nienė, E. Jasiūnas, M. Obelienie- 
nė, P.Z. Jonikas, V. Laniauskas, S. 
Urbonavičius, D. Radzevičienė,
J. Barakauskas, A. Tarvydas,
K. A. Pajaujai, A. Zalagėnas, V. 
Rociūnas, V. Ivanauskas, V. Ku
koraitis, B. Galinienė, V. Bireta, 
E. Kazlauskas, A Petrauskas, V. 
Skukauskas, K. Gaputis, A. Ga- 
putis, L. Rimkevičius, L. Pevcevi- 
čienė, A. Mažeika, E Barakaus
kas, A. Vanagienė, dr. A Valevi
čius, M. Putrimas, V. Vaitkienė, I. 
Pūkienė, A.J. Šimkus, R. Vaišvi
la, A. Vaišvila, V. Balsevičius, V. 
Grabauskas, J. Greičiūnas, I. Ja- 
kimavičiūtė, A.A. Langai, J. Bu- 
šauskas, K. Stulpinas, I. Genys, J. 
Stankus, L. Baltutis, S. Petrėnie- 
nė, A. Kručas, O. Stepšys, N. 
Paulaitis, D. Styra.

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: P. Brikis.

Garbės prenumeratą at
siuntė: $160 - J.M. Astrauskai; 
$100 - V. Stanaitis, G. Rudinskie- 
nė, M. Gečienė, P. Vėžauskas, S. 
Bulkienė, J. Kvoščiauskas, M. 
Venskus, A. Rukšys; $80 - V. 
Melnykas, E. Kliučinskienė, M.J. 
Zubrickai, V. Kezys, N. Šviežikas, 
E. Pažeriūnienė; $75 - Z. Gir- 
dauskas, A. Kusinskis, A. Smols- 
kis, N. Kukenis; $70 - O. Juodi
šienė, J. Misius, A. Jagėlienė, A 
Ramanauskienė, J. Ivanauskas, 
A. Kišonas, E. Kišonienė, A Pri- 
algauskas^ J. Valiukienė, B. Ja
nuška, S. Šimoliūnas, dr. J. Rim
šaitė, K.R. Ražauskai, E Mockus, 
J. Miškinis, J.S. Sendžikai, V. 
Kėžinaitis, J. Varanavičius, J. 
Statkevičius, J.A. Vaškevičiai, S. 
Markus, H.G. Lapai, L. Kulnys. 
« Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsdami 
reguliarią prenumeratą, prideda 
ir auką.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ redakcijai ir visiems Kanadoje, 
Amerikoje, Australijoje ir kitur gyvenantiems lietuviams

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

Nuoširdžiausi adventiniai linkėjimai TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ redakcijai ir visiems kitur gyvenantiems 
lietuviams. Tegul Jūsų žiburiai visados būna uždeg
ti, niekuomet negęsta ir ypatingai nušvinta artėjan
čių šv. Kalėdų akistatoje. Tebūna lietuviškoji spau- 

’ da ir visa Jūsų pastangomis išlaikoma kultūra tvirta 
' paspirtis visiems mūsų broliams ir sesėms svetur 
' išlaikyti vienybę, sutarimą ir lietuviškumą, kad jis 
1 nesutirptų kaip vaškas ar sniegas balandžio sau-

parapijos salėje
gruodžio 31, šeštadienį, 7 vai. vakaro 

Šilta vakarienė su vynu, gaminama Janinos Gurklienės 
Nemokamas baras * DJ muzika
Bilietus po $80 galima užsisakyti iš anksto pas 
R. Celejewską tel. 416-231-8832. Vietos ribotos.
Visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapilio parapijos tarybos 

administracinė sekcija *

Kun. Kazimieras Ambrasas, S J

i TORONTO 3
Prisikėlimo kredito koope

ratyvo darbo valandos ateinančių 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų laiko
tarpiu: gruodžio 24 (šeštadienį) - 
8.30-1.00; gruodžio 25 (sekma
dienį) - uždaryta; gruodžio 26 
(pirmadienį) - uždaryta; gruo
džio 27 (antradienį) - uždaryta; 
gruodžio 31 (šeštadienį) - 8.30- 
1.00; sausio 1 (sekmadienį) - 
uždaryta; sausio 2 (pirmadienį) -« 
uždaryta.

Skyrius Anapilyje bus užda
rytas - gruodžio 24 (šeštadienį), 
gruodžio 25 (sekmadienį), gruo
džio 26 (pirmadienį), gruodžio 
27 (antradienį), gruodžio 31 (šeš
tadienį), sausio 1 (sekmadienį), 
sausio 2 (pirmadienį). Įprastos 
darbo valandos prasidės 2006 m. 
antradienį, sausio 3-čią. Inf.

Kredito kooperatyvo “Para
ma” darbo valandos švenčių lai
kotarpiu abiejuose skyriuose: 
gruodžio 24 d. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; gruodžio 26, 27, 2005 m.. 
ir sausio 2, 2006 m. bus uždaryta. 
Visas kitas dienas veiks įprastu 
laiku. Kviečiame narius atsiimti 
2006 m. kalendorius.

Misijonierius, dirbantis In
dijoje, prašo paramos jo mokyk
lai ir parapijai. Ypač norėtų gauti 
Rožinių ir rašiklių. Adresas: Fr. 
Paul Cruz, St. Antony’s Church, 
Kanjirakodu P.O., Kundara - 
691.501, Kollam, Kerala, India.

Klaipėdos krašto atvadavi
mo ir 1991 m. sausio 13 dienos 
minėjimas įvyks Toronto Lietuvių 
Namuose 2006 m. sausio 15, sek
madienį, 2 v.p.p. Klaipėdos kraš
to atvadavimo tema kalbės pen
kių jūrininkystės knygų autorius 
Br. Stundžia. Sausio 13-tosios įvy
kių liudininkas L. Malcas pasida
lins įspūdžiais apie tautos pasiprie
šinimą sovietinei okupacijai. Me
ninėje programoje: populiarus L. 
Turūtaitės ir V. Mašalo duetas 
bei skaitovė E. Namikienė. Skulp
torius G. Repečka išstatys keletą 
savo naujausių darbų. Minėjimą 
rengia LN Kult, k-ja ir visus 
kviečia dalyvauti prisimenant ir 
pagerbiant šiuos du reikšmingus 
istorinius įvykius. V.K.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas ruošia Kūčias gruodžio 
24, šeštadienį, 5 v.p.p., “Vilniaus 
rūmų” IlI-čio aukšto menėje. 
Kaina - $15 asmeniui. Bilietus 
įsigyti iki gruodžio 21 d., skambi
nant T. Kobelskienei tel. 416 760- 

‘8003 arba S. Kuzmickui tel. 416 
769-1351.

A.a. Petras Petkus savo tes
tamente Tėviškės žburiams paliko 
$500. Savaitraščio leidėjai dėkin
gi už paramą.
PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TZ leidėjai

AtA
DALIAI SONDIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą RIMVY
DĄ, sūnų DARIŲ, dukrą JŪRĄ bei visus arti
muosius — - .. . „“Šatrijos“ ir “Rambyno“ tuntai

“Romuvos“ valdyba

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo Tėviškės žibu
riams: $50 — Irena Turūtienė ir 
Vincas Paulionis, Teklė, Petras 
Kareckai ir sūnūs Jonas ir Stasys, 
Hamilton, ON, Gražina ir Haris 
Lapai, Helena ir Lilly Liaukai; 
$40 - Vladas ir Levutė Pev- 
cevičiai, Alina ir Inocentas Jur- 
cevičiai, Rymantė, Rimas, 
Gražina, George, Judita, Brentas 
ir vaikaičiai - Kris, Jessica, Alici
ja, Vai ir Rae, Viktoras ir Rita 
Navickai, Arnprior, ON; $30 - 
Edvardas Valeška ir Julija Čėp- 
lienė; $25 - O.L. Rimkai, Stasys 
ir Janina Poškai,- Elena ir Kazi
mieras Gudinskai, Hamilton, 
ON, Petras ir Irena Zubai, Ha
milton, ON; $20 - Nelė ir Jonas 
Budriai, Vytautas Balsevičius, 
A. V Karauskai ir šeima, Sofija 
Matukaitienė ir vaikai, Hamil
ton, ON, Valė Kecorienė, Marytė 
Janeliūnienė, Alfredas, Onutė, 
Aras; $15 - Petras ir Isabelė Ba
ronai, St. Catharines, ON; $10 - 
Monika Jasionytė, N.P. Puidokai, 
Teofilė Kobelskienė ir vaikai.

A.a. Anicetui Povilauskui 
mirus, reikšdama užuojautą jo 
žmonai Frances, seseriai Bronei, 
broliams Jonui ir Algirdui, L 
Jakimavičiūtė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A.a. Irenai Morkūnienei mi
rus, užjausdama vyrą Juozą, sū
nų Arūną ir artimuosius, Vanda 
Balnienė Tėviškės žiburiams au
kojo $100.

Patikslinimas. Užsienio 
lietuvių katalikų delegatūros 
padėkoje TŽ nr. 49-50 nepate
ko pavardės aukojusių $100 : 
E. Bersėnienė, Z. Bersėnas- 
Cers, B.P. Sapliai, R. Šileikie
nė, P.A. Skilandžiūnai, A. 
Stonkus, V.E. Štuikiai, A. Za
rembaitė, LA. Žemaičiai, A.S. 
Zimnickai. Už klaidą atsipra
šome.

£
LIETUVIŲ FONDAS LITHUANIAN FOUNDATION, INC

14911 127th Street ♦ Lemont, IL 60439 USA ♦ Tel: (630) 257-1616 
Fax (630) 257-1647 ♦ www.lithfund.org ♦ E-mail: admin@lithfund.org

Mieli tautiečiai,
Artėja Šventės. Tai puiki proga pasveikinti Jus, mieli 
tautiečiai, ir padėkoti Jums, Lietuvių fondo nariams, 
už paramą Lietuvių fondui. Tik Jūsų dosnumo dėka 
Lietuvių fondas gali augti bei stiprėti. Jūsų suaukotas 
LF turtas yra amžina finansinė dovana lietuvybės 
darbams remti.
Tegul po ramaus susikaupimo prie Kūčių stalo ateina 
šventės - linksmos, dainuojančios, dovanojančios ir 
pranašaujančios gerus ateinančius metus.
Visos Lietuvių fondo vadovybės vardu linkime Jums ir 
Jūsų artimiesiems linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų.

Lietuvių fondo tarybos ir valdybos nariai

Rikis Punkris 
REALTOR

20 METŲ MIRTIES 
PRISIMINIMAS

“Mes mylėjome ją gyvą, 
nepamirškime 

jos ir po mirties”.
(Šv. Ambrozijus)

AtA
MARIJA 

AULINSKIENĖ
dukros - Regina ir Virginija, 

vaikaitės - Becky ir Amy, žentas David Street

***** HomeLife
Experience Realty Inc.

Ketinate parduoti?
♦Speciali pardavimo sistema
♦Sąžiningas patarnavimas 
♦Įvertinimas - nemokamas
Skambinkite: 905 896-1177
Tinkialapis: www.rickpunkris.com

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

DALIA VAŠKEVIČlOTĖ, CFP
NORĖTUMĖT IŠEITI Į 

PENSIJĄ?
Nereikia didelio turto, reikia 

GERO PLANO!
PASKAMBINKITE MAN, 

pasitarsime, padėsiu susitvarkyti ateičiai 
905-451 -1933 
TAUPYMO SĄSKAITA:

2.4% - kasdieninės palūkanos (be priemokų) 
GIC: 1 m. - 3%; 2 m. - 3.2%; 3 m. - 3.45%; 4 m - 3.6%;

5 m. - 3.8% (nuošimčiai gali keistis) 

(f5)DalečMorrow įF INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m..

SKYTRAIN LTD
TOURS & TRAVEL
2558 Danforth Ave. Toronto M4C 1L3

BILIETAI | LIETUVĄ! 
ŽEMIAUSIOS KAINOS!
SKAMBINKITE VIOLETAI 

416-690*4922

http://www.lithfund.org
mailto:admin@lithfund.org
http://www.rickpunkris.com
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Anapilio žinios

• Šį savaitgalį visose trijose 
mūsų šventovėse adventinius su
sikaupimus vedė Montrealio Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Aloyzas Volskis.

• Gruodžio 6, antradienį, 
palaidota a.a. Anelė Ivanauskie
nė, 85 m. amžiaus.

• Delhi ir Wasaga Beach 
miestuose du savaitgalius iš eilės 
(gruodžio 17-18 ir 24-25 dieno
mis) sekmadieninių Mišių dienos 
bus sukeistos: Wasaga Beach 
miesto Gerojo Ganytojo švento
vėje Mišios bus gruodžio 17 ir 24, 
šeštadieniais, 2 v.p.p., o Delhi 
miesto Šv. Kazimiero šventovėje 
Mišios bus gruodžio 18 ir 25, sek
madieniais, 3 v.p.p. Naujųjų me
tų dienos savaitgalį Mišios vėl 
bus įprastine tvarka: Delhi mies
to Šv. Kazimiero šventovėje - 
gruodžio 31, šeštadienį, 3 v.p.p. 
ir Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje - sausio 1, 
sekmadienį, 2 v.p.p.

• Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų Kalėdų eglutę gruodžio 18, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio salėje.

• Naujųjų metų sutikimo po
kylis prasidės Anapilyje, Lietuvos 
kankinių šventovės salėje, gruo
džio 31, šeštadienį, 7 v.v. Bilietai 
platinami sekmadieniais parapi
jos salėje. Bilietus taipgi galima 
užsisakyti pas R. Celejewską tel. 
416 231-8832.

• Wasaga Beach miesto lie
tuvių Moterų būrelis ruošia Nau
jųjų metų sutikimo pokylį Gerojo 
Ganytojo šventovės patalpose 
gruodžio 31, šeštadienį, 7 v.v. Bi
lieto kaina - $35. Dalyvių skaičius 
ribotas. Bilietus galima užsisakyti 
iki gruodžio 24 dienos pas Joaną 
Dūdienę tel. 705 445-6898.

• Kalėdų savaitgalio pamal
dų tvarka mūsų šventovėse. Lie
tuvos kankinių šventovėje: Mi
šios Kūčių naktį - 11 v.; Mišios 
Kalėdų dieną - 9.30 v.r. ir 11 v.r. 
Gerojo Ganytojo šventovėje: Ka
lėdų Mišios šeštadienį, 2 v.p.p. 
Šv. Kazimiero šventovėje: Kalė
dų Mišios sekmadienį, 3 v.p.p.

• Naujųjų metų savaitgalio 
pamaldų tvarka mūsų šventovė
se. Lietuvos kankinių šventovėje 
- Naujųjų metų Mišios sekmadie
nį tiktai 11 v.r. ( 9.30 v.r. Mišių tą 
dieną nebus). Gerojo Ganytojo 
šventovėje - Naujųjų metų Mi
šios sekmadienį, 2 v.p.p. Šv. Ka
zimiero šventovėje - Naujųjų 
metų Mišios šeštadienį, 3 v.p.p.

• Mišios gruodžio 18, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Balį Sa
vicką; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje, 
gruodžio 17, šeštadienį, 2 v.p.p. už 
Lapavičių gyvuosius ir mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
gruodžio 18, sekmadienį, 3 v.p.p. 
už a.a. Juozą ir Marija Svilus.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo V. 
Kryžanauskas (a.a. Aldonos Kry- 
žanauskienės X mirties metinių 
proga).

AUKOS
A.a. Anelės Ivanauskienės-

Birgiolienės atminimui laidotu
vių metu Kovai su vėžiu ir džiova 
sergantiems vaikučiams Lietuvo
je aukojo: $100 - Al. Pace-Pace- 
vičius; $50 - A.L. Pacevičiai, R.L. 
Lapieniai, V.O. Yurka; $30 - J.J. 
Zenkevičiai; $25 - D.M. Jonikai, 
M. Povilaitienė; $20 J.A. Morkū
nai, A. Baronaitienė, R.M. Rusi
nai, D. Baziliauskienė, I.L. Bazi- 
liauskai, A. Petkevičius, S.M. 
Putrimai, A.A. Vaičiūnai, A. Bu- 
ragienė, E. Bočkienė, V.L. Pevce- 
vičiai, A.P. Skilandžiūnai, B.V.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Prieškalėdinis susikaupi

mas, kurį ves kun. Julius Sasnaus
kas, OFM, prasidės Mišiomis ir 
pamokslu šį penktadienį, gruo
džio 16, 7 v.v., šeštadienį 11 v.r. ir 
4 v.p.p., o sekmadienį įprasta Mi
šių tvarka. Prieš kiekvienas Mi
šias bus klausoma išpažinčių.

• Šį sekmadienį per 10.45 
v.r. Mišias giedos “Retkartinis” 
choras. Choristai, kurie nori pri
sidėti prie giedojimo Kūčių vaka
rą per Bernelių Mišias, renkasi 
repeticijai gruodžio 22 d., 7 v.v. 
muzikos studijoj.

• Praeitą sekmadienį sėk
mingai praėjo D. Viskontienės 
vadovaujamų parapijos jaunimo 
ir “Volungės” chorų kalėdinės 
muzikos koncertas, paįvairintas 
sol. A. Radtke, smuikininkių R. 
Melkienės ir A.C. Jefferson bei 
vargonininko B. O’Mara. Taip 
pat didelį būrį jaunimo ir tėvelių 
sutraukė D. Botyrienės vadovau
jamos teatro studijos “Žalios 
lankos” kalėdinis vaidinimas su 
Kalėdų senio atsilankymu.

• Bernelių Mišios - 10 vai. 
Kūčių vakarą. Pusvalandį prieš 
Mišias bus kalėdinės muzikos 
koncertas ir Betliejaus vaizdelis, 
kurį atliks parapijos jaunieji cho
ristai. Kalėdų dieną Mišios vyks 
sekmadienio tvarka: 8 v.r., 9 v.r. 
(anglų k.), 10.45 v.r. ir 12.15 v.d. 
Prieš kiekvienas Mišias bus klau
soma išpažinčių.

• Kalėdaičių galima gauti 
parapijos raštinėj bet kuriuo 
metu, o sekmadienį ir zakristijoj.

• Gruodžio 5 d. palaidotas 
a.a. Vladas Juozapavičius, 83 m. 
Paliko žmoną Erną, dukras Ireną 
ir Rūtą su šeimomis ir tris seseris 
Lietuvoje.

• Parapijos aukų vokeliai 
2006 metams yra išdėstyti parapi
jos šventovės prieangyje. Prašom 
juos pasiimti ir tuo sumažinti per
siuntimo išlaidas.

• Parapijos kavinėj, šalia 
įprastų maisto patiekalų, šį sek
madienį bus gaminami ir vėdarai. 
Ateinančius du sekmadienius, 
t.y. Kalėdų ir Naujųjų metų dieną 
virtuvė uždaryta.

• Mišios sekmadienį, gruo
džio 18:8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Kons
tanciją Cernauskienę; 10.45 v.r. 
už a.a. Kazimierą Grigaravičių, 
už a.a. Ritą Juodikytę, už a.a. Ka
zimierą Baranauską ir šeimos mi
rusius; 12.15 v.d. už a.a. Arnoldą 
(15 met.) ir a.a. Algirdą (11 met.) 
Olius.

Šis kalėdinis TŽ numeris 
yra šių metų paskutinis. 
Švenčių laikotarpiu kito nu
merio nebus, o pirmasis.Nau
jųjų metų numeris bus išsiun
čiamas sausio 4, trečiadienį. 
Administracija ir redakcija 
dirbs iki gruodžio 16 d., po 
švenčių - nuo gruodžio 28, tre
čiadienio. Kadangi Naujų me
tų diena yra sekmadienį, re- 

i dakcija ir administracija bus 
uždaryta 2006 m. sausio 2, 
pirmadienį. Vėl dirbs nor
malia tvarka nuo sausio 3 d.I___________________________

Biretos, A. Budra, K.J. Batūros, 
V.P. Lapieniai, A.N. Simonavi- 
čiai, V.R. Severino, N.D. Janelle, 
J.T. Kiškūnai, L.D. Falco, B.P. 
Sapliai; $10 - A.K. Ratavičiai, 
J.Z. Klevinai, S. A. Petraičiai, L. 
Stosiūnas, B.D. Baronaičiai, A. 
Gaidelienė, A. Baubinas, A. Stul
gienė. B.K. ir M.R

A.a. Juozo Petkūno atmini
mui, užjausdami jo sesutę Eleną 
Kuzmickienę, Kovai su vėžiu ser
gantiems vaikučiams Lietuvoje 
aukojo: $30 - A. Genčiuvienė; 
$20 - P.B. Sapliai, M. Povilaitie
nė. M.P.

Lietuvių Namų žinios
• Gruodžio 11d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 120 
svečių.

• Labdaros valdybos posėdis 
- sausio 11 d., 7 v.v. Slaugos na
muose, o Lietuvių Namų valdy
bos posėdis - LN seklyčioje 
sausio 18 d., 7 v.v.

• Kultūros komisijos rengi
niai 2006 metų sausio mėnesį: 
muz. A. Šarpytės mokinių kon
certas sausio 8 d., Klaipėdos 
krašto atvadavimo ir Sausio 13 d. 
įvykių minėjimas sausio 15 d.

• Kultūros k-ja turi įvairaus 
žanro vaizdajuosčių, kurias plati
na S. Škėma, tel. 416 762-8646.

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Geras aptar
navimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams L. Mor

kūnas aukojo $100. Slaugos na
mų komitetas dėkoja visiems už 
aukas, kurios priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, ON M6P 1A6.
Išganytojo parapijos žinios

• Sekmadienį, gruodžio 18 - 
IV Advento pamaldos, po kurių 
įvyks konfirmantų pamaldos 
šventovės patalpose. Prieš ir po 
pamaldų parapijiečiai prašomi 
pasiimti 2006 metų aukų voke
lius.

• Antradienį, gruodžio 20, 
7.30 v.v. - tradicinis kalėdinis ta
rybos susirinkimas Renatos ir 
Russell Cleverdon namuose, 
Mississaugoje.

• Šeštadienį, gruodžio 24, 6 
v. v. dvikalbės Kūčių vakaro pa
maldos su Šv. Komunija.

• Kalėdų rytą pamaldų ne
bus. Pirmos pamaldos po Naujų 
metų bus sausio 8 d., 11.15 v.r. Po 
jų - konfirmantų pamoka.

Muziejaus-archyvo žinios
• Kanados lietuvių dailinin

kų draugija uždaro savo parodą 
muziejuje ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 18. Norintys šią parodą 
aplankyti, dar galite užeiti į mu
ziejų iki 2 v.p.p.

Maironio mokyklos žinios
•Tėveliai, seneliai, broliukai 

ir sesutės! Kviečiame visus į Ka
lėdų eglutę gruodžio 17 d., 10 v.r. 
Maironio mokyklos auditorijoje. 
Atvažiuos ir Kalėdų senis, veiks 
loterija.

• Nebus pamokų iki 2006 m. 
sausio 14 d. Linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų metų visiems!

Živilė
“BALTIC TREE SERVICE”. Ge- 
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

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

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

B MONTREAL
Aušros Vartų parapija

Jungtinių Tautų Kyoto kli
mato konvencijos šalių susitiki
mas vyko Montrealyje “Palais 
dės Congres” nuo lapkričio 28 d. 
iki gruodžio 9 d. Susitikime da
lyvavo 189 šalių delegacijos, ku
rios po įtemptų derybų, patvirti
no ilgalaikius tikslus klimato 
kaitos mažinimui. Lietuvai at
stovavo aplinkos apsaugos mi- 
nisteris A. Kundrotas ir Rūta 
Bubnienė, Lietuvos aplinkos ap
saugos politikos centro atstovė. 
Rūta dirba Briuselyje kaip “Cli
mate action network policy of
ficer”.

Gruodžio 24 d., Kūčių va
karą Aušros Vartų šventovėje 
kalėdinių giesmių koncertas bus 
10.15 v.v. Bernelių Mišios - 
10.30 v.v. Chorui vadovaus muz. 
A. Stankevičius, atvykęs iš Šv. 
Kazimiero šventovės.

KLK moterų dr-jos Mont
realio skyriaus metinė šventė 
paminėta gruodžio 11d. Mišios 
už gyvas ir mirusias dr-jos nares 
buvo atnašaujamos Aušros 
Vartų šventovėje. Skyrius daly
vavo su vėliava. Skaitinius atliko 
J. Adamonienė ir D. Staškevi- 
čienė. Minėjimą, kuris vyko kle
bonijoje, malda pradėjo D. Staš-

“Lito” 25-metį švenčiant grojęs “Pegasus” orkestras (K. Sku
čas, T. Valinskas, R. Staškevičius, Claude Depatie) pakartojo 
pasirodymą ir auksinį “Lito” jubiliejų iškilmingai minint š.m. 
spalio 1 d. Ntr. R. Piečaitienės

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE ST.E., SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue de Sėve
Montrėal (Ouėbec H4E 2A8)

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

KVALIFIKUOTAS specialistas 
padės jums su jūsų kompiuteriu: 
•instaliuoti-suderinti progra
mas, • išgydyti nuo virusų, • at
statyti prarastą informaciją. 
Taip pat “web dizainas”. Tel. 416 
666-5840.

kevičienė. Taip pat malda buvo 
prisiminta ilgametė dr-jos narė 
Elena Bernotienė. Buvo gauti 
sveikinimai iš Putnamo Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų ir iš Centro valdybos. 
Prisimenant Sibiro mergaičių 
maldaknygės Marija, gelbėk 
mus autorės Adelės Dirsytės 
50-ties metų mirties sukaktį, D. 
Staškevičienė paskaitė M. Bloz- 
nelio Dienovidyje 2000 metais 
rašytą biografinį straipsnį apie 
velionę Adelę Moralinė reabili
tacija pragaro prieangyje, jį pa
pildydama. Minėjimas baigtas 
gražiomis vaišėmis.

A.a. Aldonos Mališkienės 
prisiminimui Vaiko tėviškės na
mams Hilda ir Zigmas Lapinai 
aukojo $20. D.S.

Šv. Kazimiero parapija
Kasmet Montrealio etni

nės grupės papuošia Kalėdų eg
lutes parodai Montreal Museum 
of Fine Arts, 1379 Sherbrooke 
St.W. Šiemet mūsų parapijietės 
Julija Adamonienė ir jos dukra 
Joana Montrealio lietuvių bend
ruomenės vardu apkabinėjo eg
lę lietuviškais papuošalais. Pa
roda tęsis muziejuje iki sausio 8 d. 
Įėjimas laisvas. V.L.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūsta per 1- 
2 valandas. Labai gera kokybė. 
Skambinti bet kuriuo laiku tel. 
416 503-1687.


