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Kur atėję, kur eisime? 
Jau prabėgo šešiolika metų nuo Lietuvos nepriklau

somybės atstatymo. Tiesos pergalė ir laimėjimas įvardinti 
kaip stebuklas, kaip Dievo dovana, kaip ilgos kovos rezul
tatas. 

K ovo 11-oji, kaip sakoma, tautos istorijon įrašyta 
aukso raidėmis, sugretinta su Vasario 16-ąja, kad 
visiems ir visada ryškėtų Lietuvos proveržiai į laisvę, 

apmokėtą kovotojų krauju, kentėjimais ir visokeriopomis 
aukomis. Per 50 okupacijos metų visais būdais ir visur buvo 
stengiamasi daryti viską, kad Lietuvos nepriklausomybė būtų 
atstatyta. Netrūko ir skeptikų, prisitaikėlių, tylių ir pasyvių 
tautiečių, bet galima drąsiai teigti, kad jų dauguma vis dėlto 
troško laisvės ir savarankiškumo, nemėgo rusų ir uoliai sau
gojo savo tautinę tapatybę. Visi darė, kas ką galėjo, o jei ne
darė, tai bent mąstė ne taip, kaip okupantas norėjo ir tikėjosi. 
Šitai buvo paliudyta Baltijos kelio rankų grandine, o po to ir 
gyvybių aukomis. Išeivija be perstojo savo ruožtu beldėsi į va
karietiškų valdžių duris, rašė peticijas, rinko pinigus atgims
tančiai Lietuvai, demonstravo gatvėse. Skirtingi būdai, nevie
nodos sąlygos, bet tikslas visų buvo vienas ir tas pats. Ir pa
siektas. O tada bėgo metai po metų, buvo renkamos valdžios, 
grupavosi žmonės, kurie atgautos laisvės atžvilgiu reiškėsi la
bai nevienodai. Vieni sunkiai iškovotą laisvę skubėjo išnaudo
ti savo asmeniniams poreikiams, kitiems laisvė atrodė kaip 
tvirtas pagrindas kurti šviesiai tautos ir valstybės ateičiai. 
Nepaisant įvairių pasidalinimų, buvo ir sutarimų. Pastarieji 
Lietuvą nuvedė į politines, karines bei ekonomines vakariečių 
sąrangas, kurios sudaro progą gal ir neįprastu būdu savitumo 
neprarandant tapti dalele tarptautinės visumos, siekiančios 
išlaikyti demokratines vertybes. Todėl tarptautinių pareigų, 
teisių bei savos tautos poreikių derinimas yra ir bus linkmė, 
reikalaujanti atitinkamo vadovavimo. 

YRA pagrindo tikėtis, kad laisvėje subrendusi jaunes
nioji politikų karta bus daugiau plačiažiūrė ir sugebės 
būtinus derinimus atlikti geriau už tuos, kurių politi

nis pasiruošimas tebuvo pritaikytas uždarai, dargi nuo kitų 
priklausančiai veiklai. Juk ilgametė okupacija nebuvo tinka
ma mokykla demokratijų vadovams ruošti. Okupacija ruošė 
ištikimus tarnautojus sistemai, kuri buvo vadinama kaip ne
klystanti, pažangi ir besiplečianti visame pasaulyje. Griuvus 
okupacijai ir tai sistemai, centro vadai išlakstė, o mokiniai li
ko. Kai kurie jų tuoj žengė valdžion, net nežinodami kokion, 
ir į savo kabinetus sunešė tik tiek, kiek per okupaciją buvo iš
mokę. Tuip politiškai (bent formaliai) persikvalifikavę prisitai
kė prie Atgimimo metu paskelbtų patriotinių šūkių, gavę rin
kėjų įgaliojimus, valdo Lietuvą ir toliau. Daugeliui atrodė (ir 
šiandien tebeatrodo), kad žlugus komunistinei santvarkai, 
privalėjo ir tos santvarkos vadovai bent kuriam laikui pasi
traukti. Kodėl pasidarė kitaip, išeivijai iš karto buvo visiškai 
nesuprantama, o tas klausimas turbūt bus dar ilgai svarstomas, 
gal ir kaltininkų bus ieškoma? Tačiau vienas dalykas tikriau
siai bent daugeliui yra aiškus - Maskva, ir išvedusi okupacinę 
kariuomenę (1993.VIII.31), ir pripažinusi Lietuvos nepriklau
somybę, Baltijos kraštus savo įtakos zonoje stengsis laikyti. O 
kai kurių vadovų senieji ryšiai su rusais ar jų verslo įmonėmis 
didžiajam kaimynui palengvina siekti savo tikslų. Po šešioli
kos nepriklausomybės metų, atrodo, jau laikas klausti, arka
da bus kitaip? Kada pasirodys nauji veidai, kada pradės 
skleistis kitokia mąstysena? Susirūpinimas vis dažniau ir pla
čiau pareiškiamas. Rašomi laiškai Lietuvos vadovybei. Po jais 
pasirašinėja žymūs ir garbingi Lietuvos žmonės, nusipelnę 
tautos darbuotojai, deja, šiandien tik stebėtojai. Teigiama, 
kad laisvės samprata ima prarasti tautinį turinį, kuris vienijo, 
o asmeniniai interesai pradeda stelbti tautos gerovės idealus. 
Todėl Kovo 11-ąją švęsdami turėtume rimtai peržiūrėti, kur 
esame atėję ir kur einame? Č.S. 
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Mes nemirę! 
Partizaninių kovų faktai 

Vartydamas 2005-tųjų metų Lietuvos aido 
289 numerį susidomėjau Stasio Pancernos 
straipsniu Ką daryti? Tarp kitų problemų jis kelia 
mintį, kad reikėtų kasmetinę rezistencijos šven
tę "Laisvės ugnis - ateities kartoms" perkelti į 
Kauną. Motyvuoja tuo, kad ten prisirinktų daug 
daugiau šventės dalyvių. Nežinau, kuo Kaunas 
galėtų nustebinti rezistencijos dalyvius? Ario
gala turi kuo: ankstyvą 1947-tųjų metų pavasarį, 
jungiant čia veikusią "Maironio", "Vytauto Di
džiojo", "Žaliąją" ir "Žvalgaičio" rinktines, bu
vo įsteigta "Prisikėlimo" apygarda pačiame Lie
tuvos viduryje. Dar 1945 metų vasarą "Žaliosios" 
rinktinės steigėjas ir vadas, Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės kapitonas Izidorius Puce
vičius-Radvila bandė įsteigti vyriausiąją parti
zanų vadovybę, bet buvo išduotas ir žygio metu 
žuvo. Vėliau "Tauro" apygardos steigėjas parti
zanas kunigas Ylius Kaune, prie Karmelitų šven
tovės bandė sukviesti partizanų vadus tuo pačiu 
tikslu, bet buvo išduotas ir suimtas. Suvažia
vimas neįvyko. Kova tęsėsi. Mes puoselėjame tą 
mintį. Ir tik tada, kai jau buvo įsteigtos visos 
apygardos ir sritys, mes, "Prisikėlimo" apygar
dos vadovybė, ėmėmės tos gana sudėtingos už
duoties. 1949 metų vasario mėn. "Prisikėlimo" 
apygardos būstinėje įvyko visos Lietuvos parti
zanų vadų suvažiavimas. Tada ir buvo įsteigtas 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS), sudaryta 
vyriausioji partizanų vadovybė, kuri Vasario še
šioliktąją pasirašė labai svarbų, istorinę reikšmę 
turintį dokumentą LLKS Deklaraciją. 

Sudarius vyriausiąją partizanų vadovybę, 
Ariogalos prieigose, Daugėliškių miške, įsikūrė 
vyriausiosios vadovybės generalinis štabas, ku
riam vadovavo suvažiavimo signataras partiza
nas Leonardas Grigonis-Užpalis. "Prisikėlimo" 
apygardos, "Maironio" rinktinės veiklos plotuo
se buvo įsteigta vyriausiosios vadovybės Visuo
meninė dalis, kuriai vadovavo suvažiavimo signa
taras Juozas Šibaila-Merainis. Po suvažiavimo 
Ariogalos prieigose įsikūrė ir "Prisikėlimo" apy
garda, kuriai tuo metu vadovavo Povilas Morkū
nas-Rimantas. Čia pynėsi paslaptingieji Laisvės 
kovų takeliai. Ne kartą tyrame Dubysos vande
nėlyje nusimazgojau žygiuose išvargusias kojas. 
Čia dažnai lankydavosi ir LLKS tarybos prezi
diumo pirmininkas generolas Jonas Žemaitis
Vytautas, kurį tekdavo lydėti. 

Bėgo sunkūs Laisvės kovų metai. Daugelyje 
sodybų nebežydėjo vyšnios. Kaip Vėlinių žvakės 
geso jaunos gyvybės. Ir tiktai dagtys, tos laiko ir 
smurto neužgesinamos dagtys, ilgai rusenusios 
lietuvio širdyje įsiliepsnojo su ir Kovo 

Partizanų atminimui skirta Ariogalos koplyčia. 
Šalia jos - partizanų kapai, kur palaidoti 54 žu
vusieji. Antras iš dešinės (už berniuko) Vytautas 
Smitrius-Gilė ir jam talkinę koplyčios statyboje. 
Nuotrauka daryta 1991 m. rugpjūčio 8 d. 

vienuoliktąja mums atnešė pavasarį. Kad ir rūš
kaną ir labai audringą, bet vis vien pavasarį. 
Pavasarį, kuris trispalvėmis pražydo ... 

Prasidėjus Atgimimui ariogaliečiai vieni iš 
pirmųjų pradėjo ieškoti žuvusiųjų kovos brolių 
palaikų, nes tose apylinkėse, Daugėliškių miške 
1950.VII.22 priešas sunaikino LLKS generalinį 
štabą. Žuvo štabo viršininkas Leonardas Grigo
nis ir dar keturi kovotojai. 1952.IX.30 buvo su
naikintas ir "Prisikėlimo" apygardos štabas. Žu
vo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas ir 
daugelis kitų, nes jau blėso partizaninis pasi
priešinimas. Ieškant palaikų, ypač daug meilės 
tame pasiaukojančiame darbe parodė gyvas išli
kęs partizanas Vytautas Smitrius-Gilė. Dubysos 
slėnio atšlaitėje atsirado partizanų kapai, kuriuo
se palaidota 54 kovotojų palaikai, o ant kalvelės, 
jo rankomis iš akmenų pastatyta koplyčia. Ir ne
šė motinos, sūnų krauju apšlakstytus akmenis iš 
jų paskutinio atodusio vietų - Daugėliškių, Gra
jauskų, Virtukų, Paliepių, Lenčių, Palapiškių, 
Liaudiškių, Legečių, Užpelkių ir kitų mūšio vie
tų, iš kurių nebe visi sugrįžo į savąsias stovyklas. 
Nešė motinos ir skausmo ašaromis juos plovė. O 
Vytautas į koplyčios sienas, į bokštelį juos įamži
no. Granito plokštėse įrašė žuvusiųjų vardus. O 
virš koplyčios: Šlamėk Dubysa amžiną maldą 
Tėvynės karžygiams!„. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Pagerbtas prelatas 
Krupavičius 

Prel. Mykolo Krupavičiaus gyvenimas 
įvertintas Vyčio kryžiaus ordino 

didžiuoju kryžiumi 

Prel. Mykolas Krupavičius 
(1885-1970) 

Mykolas Krupavičius. 
Didysis idealistas, humanistas 
ir patriotas, visą gyvenimą gy
nęs žmogiškąsias vertybes nuo 
bet kokio persekiojimo. 1918 
m. bolševikų nuteistas sušau
dyti, 1940 m. sovietų okupaci
nei valdžiai įteikęs Memoran
dumą, nukreiptą prieš sovieti
nę Lietuvos okupaciją ir Baž
nyčios persekiojimą, Lietuvą 
okupavusiems naciams įteikęs 
du Memorandumus (vieną 
kartu su J. Aleksa ir K. Gri
nium), protestuodamas prieš 
nacių vykdytą žydų naikinimą 

Nukelta į 5-tą psl. 

VYČ IO KRYŽIAUS O RDINAS 

A P O O VA OJ AMA S 

VYČIO KRYŽIAUS ORDI 

Prel. Mykolo Krupavičiaus apdovanojimo aktas 

Modernioji Lietuva dabartyje 
LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalba "Lietuva pilietinės 

visuomenės kūrimo ir globalizacijos iššūkių sandūroje" 
Toronto lietuvių Vasario 16-osios minėjime 2006.11.12 

Tęsinys iš 9 nr. 

Didžiulės tarptautinės konkurencijos kon
tekste, Lietuvos įmonėms iškyla natūralus būti
numas ieškoti savos nišos įmonių inovacinėje 
veikloje, perkeliant mokslinių tyrimų ir eksperi
mentinių darbų rezultatus į konkrečius verslo 
projektus bei šitaip sukuriant didesnę pridėtinę 
vertę turintį produktą ar paslaugą. 

Lietuvoje yra daug gabių mokslininkų, egzis
tuoja dešimtys tiriamųjų institutų. Tačiau dauge
liui ten dirbus sovietų laikais, nereikėdavo gal
voti, kur jų išradimą pritaikyti ir kaip jį brangiau 
parduoti. Daugelis tuometinių mokslinių institu
tų dirbo sovietinei gynybos pramonei, kur ko
mercinis elementas nebuvo toleruojamas. Nau
jos kartos mokslininkų įsiliejimas, ypač sugrįžu
sių iš užsienio, bei išeivijos lietuvių mokslininkų 
žinios ir patirtis, pritaikant laboratorijose išgau
tą rezultatą rinkoje, yra labai, labai pageidau
jamos. 

Žinių ekonomikos amžiuje turėtume priimti 
atitinkamus sprendimus, kad mokslo sektoriui ir 
infrastruktūrai būtų skirtas pirmenybinis finan
savimas. Mokslo ir tyrimų finansavimas Lietuvo
je tesudarė 0.76% BVP, t.y. daugiau nei dvigubai 
atsilieka nuo Europos sąjungos šalių vidurkio 
(1.9% nuo BVP). Jei ši tendencija nepasikeis, 
kaip sako vienos iš Lietuvos žinių ekonomikos 
vadovės 2004 metais išrinktos "Metų žinių eko
nomikos įmone" - UAB "Fermentas" vadovas 
Viktoras Butkus: "Mokslo sektoriaus reanimavi
mas ateityje pareikalaus nepalygint didesnių in
vesticijų, nes bus prarastas žmogiškasis kapita
las, gebantis formuluoti produktyvias mokslines 
idėjas, būdus ir priemones jiems pasiekti". 

Kinijoje ir Indijoje pagamintų prekių ant
plūdis neaplenkia ir Lietuvos. Tai, savo ruožtu, 
iššaukia dvejopą reakciją. Vieni siūlo drastiškai 
riboti importą iš Kinijos, Indijos ar kitų šalių, 
įvedant aukštesnius importo mokesčius ar net 
kvotas. Kiti ragina "nebijoti indų ir kiniečių, ka
dangi jie mus skatina tobulėti ir augti, o ne slink
ti žemyn". Džiugu, kad būtent pastaroji nuomo
nė vis plačiau įsigali Lietuvoje. 

Gegužės mėn. po apsilankymo Kinijoje, 
SBA vadovas Arūnas Martinkevičius, kupinas 
optimizmo man štai ką sakė: "Lietuva nesuge
bės konkuruoti su Kinija bazinių tekstilės ar bal
dų produktų gamyboje. Rinkos dydis ir darbo 
jėgos kaštai tiesiog šito neleis. Tačiau mes, lietu
viai, galime konkuruoti su savo prekėmis ne tik 
Vakaruose, bet ir pačioje Kinijoje, pagaminę la
biau kokybišką ar labiau sudėtingą produktą. 
Mes galime specializuotis į nedidelio dydžio 
'haute couture' gamybą išsivysčiusioms rinkoms. 
Mes taip pat galime įsitvirtinti pasaulinėje rin
koje, kaip disciplinuoti, laiku produkciją prista
tantys tiekėjai". 

Manyčiau, kad toks - agresyviai konstrukty
vus, o ne pesimistiškai protekcionistinis požiūris 
sukurs prielaidas ne tik stiprinti atskirų įmonių, 
bet ir aplamai visos Lietuvos ekonomikos atvi
rumą ir konkurencingumą. 

Energetikos saugumas. Šių metų sausio pir
mosiomis dienomis Rusijos "Gazprom" nutrau
kus dujų Ukrainai ir Moldovai tiekimą, daugeliui 
kam Lietuvoje priminė blokados metus, o net is
toriškai artimus "Gazprom" partnerius Vakarų 
Europoje, privertė susimąstyti bei suabejoti Ru
sijos valdžios ir jos kontroliuojamos dujų pra
monės patikimumu. Tačiau žymiai svarbiau, ko
kias pamokas ir išvadas iš to padarys Europos 
sąjunga bei kiekviena iš jos šalių vyriausybių. 
Lietuva jau kurį laiką ragina, kad Europos są
junga kritiškai įvertintų augančią energetinę pri
klausomybę nuo Rusijos bei paruoštų energeti
nių šaltinių diversifikacijos planus. Tai ypač 
svarbu Baltijos šalims, kurios 100% dujų ir be
veik visą naftos žaliavą gauna iš Rusijos arba 
vamzdynais per Rusiją. 

Šių įvykių kontekste suintensyvėjo svarsty
mai ruošti alternatyvas, įgalinčias Lietuvą išlikti 
branduolinę energiją gaminančia šalimi; remti 
projektus, susijusius su atsinaujinančios energi
jos plėtra, pvz.: biokuro gamyba; statyti didesnes 
talpas dujų saugykloms; ieškoti būdų suskystintų 
dujų importui bei specialaus terminalo statybai 
regione. Visos šios priemonės užims laiko ir rei-

kalaus papildomų didelių finansavimo investi
cijų. Tačiau mūsų valstybei šios alternatyvos bū
tinos, siekiant atsverti totalinę energetinę pri
klausomybę, nors ir dalinėmis alternatyvomis. 

Prekyba ir investicijos. Pagrįstai didžiuoja
mės, kad Lietuvos ekonomikos augimą lemia 
tiek didėjantis vidaus vartojimas, tiek ir besi
plečianti užsienio prekyba. Štai per pastaruosius 
penkerius metus Lietuvos eksportas į JAV išaugo 
trigubai. Jei 2000 metais eksportavome prekių 
už 135 mln. JAV dol., tai 2004 metais - už 482 
mln. JAV dol. 

Negalime pasigirti užsienio investicijų pri
traukimo srityje - ne tik iš JAV, bet ir apskritai iš 
užsienio. Norėdami geriau konkuruoti tarptauti
nėje rinkoje, perimti naujas technologijas bei 
sukurti darbo vietas Lietuvos piliečiams, turėtu
me agresyviau kviesti pajėgius užsienio inves
tuotojus ir suteikti jiems palankiausią regione 
investicijų paskatų paketą ("Investment incenti
ves package"), kuris apimtų tiek mokestines 
lengvatas, tiek ir dalinį išlaidų padengimą darbo 
jėgai parengti bei samdyti, įrangai įvežti bei su
montuoti, žemės sklypams nupirkti bei gamybos 
infrastruktūrai užtikrinti (ką plačiai praktikuoja, 
pvz., mūsų kaimynai lenkai). 

Antra vertus, pinigai ir investicijos nukrei
piami ne tik ir ne tiek ten, kur yra mokestinės ar 
kitos lengvatos, o visų pirma ten, kur yra kvalifi
kuota darbo jėga didesnei pridėtinei vertei su
kurti. Globalizacijos procesų sukelti pasikeiti
mai pasaulinėje rinkoje diktuoja būtinumą nuo
latos tobulinti kvalifikaciją, o esant reikalui, ją 
keisti. Sėkmingai Lietuvoje ir užsienyje veikian
čios įmonės, kaip pvz.: "LIBRA" ir "Čili" dik
tuoja madą kitoms įmonėms, steigiant profesinių 
žinių ir įgūdžių gerinimo programas bei šitaip 
kuria naują tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo 
tradiciją Lietuvoje. Tačiau šių ir kitų sėkmingai 
veikiančių įmonių vadovai neslepia susirūpini
mo, jog dėl didėjančios emigracijos iš Lietuvos, 
prarandamos didžiulės investicijos į žmonių išsi
lavinimą, mažėja aukštos kvalifikacijos darbuo
tojų, o visa tai artimiausiu metu gali atsiliepti lė
tėjančiu šalies ūkio vystymusi. Tad neišvengia
mai susiduriame su kita problema, kurią jau da
bar būtina svarstyti ir spręsti - kada ir kaip pla
čiai atverti darbo rinkos duris specialistams iš 
kitur. 

MIELI BIČIULIAI, 
Čia paminėjau tik keletą, mano asmenine 

nuomone, svarbių uždavinių, kurių turėtume 
imtis įgyvendinti vardan Lietuvos valstybės sau
gios ir klestinčios raidos šiame globalizacijos, ži
nių ekonomikos ir vis didėjančios tarpusavio 
priklausomybės amžiuje. 

Praėjusiame - XX šimtmetyje įvairiuose pa
saulio žemynuose išsibarstę lietuviai susiejo save 
"gyva grandine" įvairiausių ryšių, išlaikė lietuvy
bę bei visokeriopai siekė Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės. 

Tai, kad nepaisant penkiasdešimties metų 
sovietų okupacijos, mes sugebėjome išlaikyti ir 
puoselėti lietuvių kalbą, tradicijas ir papročius -
yra toks pat stebuklas, kaip ir Lietuvos valstybės 
atkūrimas. Tad ir dabar, atsivėrus sienoms su 
Europa bei plūstant lietuviams į Vakarus, yra 
itin svarbu padėti išlaikyti saitus tarp lietuvių. 
Juk mūsų, kaip tame krepšininkų himne: tik trys 
milijonai! 

Dėkoju čia susirinkusiems Kanados lietu
viams, kad tiesiate tiltus tarp skirtingų emigraci
jos kartų kultūrinių, švietimo ir sporto renginių 
dėka. Tęskite lietuvybės puoselėjimo darbus, 
įtraukite dar didesnį lietuvių skaičių į šią veiklą. 
Siekite savo pavyzdžiu sužadinti aktyvesnį lietu
vių bendruomeninį gyvenimą ne tik čia Kanado
je, bet ir Anglijoje, Airijoje, kituose kraštuose. 

Mūsų Tautos vienybėje glūdi mūsų jėga. Ti
kiu, kad bendromis ir vieningomis pastangomis 
mes ne tik stiprinsime mus jungiantį bendrą ka
mieną - Lietuvą ir lietuvybę, bet ir užtikrinsime 
saugų bei klestintį Lietuvos valstybės vystymąsi 
XXI-jame globalizacijos šimtmetyje. 

Kviečiu ir toliau dirbti Lietuvos labui ir savo 
gerais darbais rašyti Lietuvos istoriją! 

Tepadeda mums Dievas! 



Atmintinas momentas Vilniuje 

Demonstracija, palaikanti AT sprendimus, prie Aukščiausiosios Tarybos ir M. Mažvydo 
bibliotekos 1990 m. kovo mėn. Ntr. iš Naujausių laikų istorija 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 
AKTAS 

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai 
skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių 
vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. 

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. 
Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo 
nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas. 

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės 
konstitucija. 

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, 
pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Thryba kaip suvereninių galių reiškėja šiuo aktu pradeda reali
zuoti visą Valstybės suverenitetą. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V. LANDSBERGIS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEKRETORIUS L. SABUTIS 
Vilnius, 1990 m. kovo 11 d. 

Mes nemirę! 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Dar kovų metais mane 
labai žavėjo Maironio apdai
nuoti Dubysos slėniai, Dubysos 
lankos, kovos brolių krauju 
aplaistyta Dubysos pakrančių 
žemė. Aš visada troškau prie 
jos prisiliesti. O Dubysos van
denėlyje ir dabar nusimazgoju 
nuo žygių pavargusias kojas, 
nes devynerius metus nešiau 
sunkią partizano dalią. Likau 
vienintelis 1949-tų metų su
važiavimo dalyvis. 

Po vyriausiosios vadovybės 
įsteigimo "Prisikėlimo" apygar
dos vadu buvo paskirtas parti
zanas Povilas Morkūnas
Rimantas. Jo iniciatyva surink
tos partizanų dainos ir 
eilėraščiai ir išleistas dviejų 
tomų almanachas: Kovų keliu 
žengiant. Pasidairęs po Ario
galą sužinojau, kad čia buvo 
įsikūrusi moksleivių-studentų 
pasipriešinimo okupantams or
ganizacija. Jų gretose būta gerų 
poetų. Mano atmintyje išliko 
studento Algirdo Bitvinsko ei
lėraštis, pasirašytas "Kerano" 
slapyvardžiu. Jis pavadintas 

Mes nemirę! 
Mes nemirę, mes nemirę! 
Naktį juodą, žiaurią, gilią 
Kelias aukos iš kapų. 
Nužudyti, nukankinti 
Skelbia garsiai vieną mintį 
Dar gyvais balsais žmonių: 
Mes nemirę, mes nemirę! 
Laukiam laisvės atgimimo 
Sutemų pilnoj šaly. -
Dar ir Sibiro ledinėj, 

Toje lagerių tėvynėj, 
Mes gyv~ mes dar gyvi! 
Mes nemirę, mes nemirę, 
Jei pajėgiam naktį gilią 
Atsikelti iš kapų ... 
Eina, slenka minių minios, 
Žemė virsta kapinynais, -
Aidi tūkstančiai balsų: 
Mes nemirę, mes nemirę! 

Vytautas Smitrius-Gilė ne 
tik akmenis, bet ir mūsų širdis 
sujungė, sucementavo į vieną 
monolitą, kad pasakytume pa
sauliui, jog MES NEMIRĘ! 

Dar kovų metais pamilau 
tą kraštą, todėl ir šventės: 

Šv. Kazimieras (A. Valeškos 
vitražas Prisikėlimo šventovėje 
Toronte) Ntr. L. Jonaitytės 

"Laisvės ugnis - ateities kar
toms" kitur net neįsivaizduoju. 
Manau, kad ji prarastų savo 
prasmę. Kasmet į ją įsijungia 
vis daugiau jaunimo. Jie į šven
tę atneša apygardų ugnį. Tui la
bai gera patriotinio auklėjimo 
dingstis. Juk taip mažai rūpina
masi mūsų jaunimu, mūsų l M l NTYS l 
ateinančia karta. O gal šventę ._ __________ ... 

• Duok, Viešpatie, kad visokio
n orima visai panaikinti? Ge- se audrose, kurias nelabasis ir suge-
riau pasėdėkime ant kelmų, pri- dęs pasaulis prieš mus sukels, už
siminkime tuos, kurie savo au- laikytume ištvermę, nieku nepaju
ka išsaugojo didžiąsias Tautos dinamą ramybę, kad juo labiau mus 
vertybes, kurios ir atvedė mūsų persekios ir plaks, juo labiau prie 
brangiąją Tėvynę Lietuvą į Pri- Tavo Mieliausiojo Sūnaus Jėzaus 
sikėlimą. Jausdami didžiausią Kristaus glaustumės, juo su didesniu 
atsakomybę, susirūpinkime jos pasitikėjimu po Marijos Nekaltai 
ateitimi! Pradėtos Panelės globa bėgtume. 

Viktoras Šniuolis-Vytvytis, • Tu vis mane stiprinai, Vieš-
patie. Tamsybėms mane apnikus, Tu 

karys savanoris, dimisijos vis man švietei Tavo Sūnaus Vieš-
majoras, Vyčio Kryžiaus paties Jėzaus pavyzdžiu kaip skaisčių 

kavalierius, partizanas skaisčiausia žvaigždė. 
ATSILIEPKITE. Mano ad- •Tegul bus garbė ir padėka 

resas: Viktoras Šniuolis, S. Viešpačiui Jėzui, kuris moko mus 
Šalkauskio 14 B-32, Šiauliai, nešti visokį kryžių. 
Lietuva-Lithuania. (Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidento vizitai 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus vasario 23 d. 
buvo išvykęs valstybiniams vi
zitams į Singapūrą, Australiją, 
Naująją Zelandiją ir Tailandą. 
Vasario 23 d. su Singapūro 
prezidentu Sellapnau Rama 
Nathanu ir kitais pareigūnais 
jis dalyvavo Lietuvos ir Singa
pūro verslo forume. Jo vizitui 
pagerbti Singapūro valstybi
nės gėlės - orchidėjos nauja 
rūšis buvo pavadinta V. Adam
kaus vardu. 

Australijoje, Kanberos 
mieste jis susitiko su Australi
jos generaliniu gubernatoriu
mi generolu majoru Michael 
Jefferey ir ministeriu pirmi
ninku John Winston Howard, 
o New South Wales - su tos 
provincijos gubernatore prof. 
Marie Bashir. Jis taip pat ap
lankė Sydney ir Melbourne 
miestus, susitiko su ten gyve
nančiais lietuviais. Naujojoje 
Zelandijoje, Auckland mieste 
vyko susitikimai su ministere 
pirmininke Helena Clark, vie
tiniais lietuviais. 

Prezidentas taip pat vyko 
į Tailandą, kur jį priėmė kara
lius Bhumibol Adulyadej. Su 
juo aptartos dvišalių santykių 
perspektyvos. Jis taipgi susiti
ko su Tailando verslininkų 
konfederacijos, Bankų sąjun
gos ir Tarptautinių prekybos 
rūmų atstovais; grįžo į Vilnių 
kovo 3 d. 

Premjerai'lrakuose 
Vasario 27 d. Trakuose 

susitiko Baltijos valstybių 
premjerai Algirdas Brazaus
kas, Aigars Kalvitis ir Andrus 
Ansip. Jie sutarė per 2006 m. 
parengti bendrą Baltijos vals
tybių energetikos strategiją ir 
pakviesti Baltijos valstybių 
energetikos įmones - "Lietu
vos energiją", "Latvenergo" 
bei "Eestienergia" - inves
tuoti į naujos atominės elekt
rinės Lietuvoje projektą irsta
tybą. Bendrame pareiškime 
teigiama, jog reikia išnagrinėti 
suskystintų dujų terminalo ir 
saugyklų vystymo galimybes, 
ypač Dobelėje. 

Premjerai taip pat patvir
tino būtinybę sukurti realiai 
veikiančią ES vidaus rinką, 
kuri neįmanoma be ES vals
tybių energetinių sistemų in
tegracijos. A. Brazauskas pa
brėžė, jog Baltijos valstybių 
energetinio pažeidžiamumo 
problema nėra pakankamai 
suprasta ES valstybių ir insti
tucijų. Reikėtų nustatyti 
konkrečius veiksmus ES lyg
meniu šį pažeidžiamumą su
mažinti. 

Taip pat buvo aptarti ES 
fondų valdymo modeliai Bal
tijos valstybėse, euro įvedimo 
galimyJ>ės, pasirengimas na
rystei Sengeno erdvėje, pasi
ruošimas paukščių gripui. 

Seimo pirmininkas Velse 
Lietuvos seimo pirminin

kas Artūras Paulauskas vasa
rio 27 - kovo 3 d.d. lankėsi 
Velse, Didžiojoje Britanijoje. 
Susitikimuose su Velso parei
gūnais jis aptarė dvišalį Lietu
vos ir Velso bendradarbiavi
mą, domėjosi Europos sąjun
gos struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimu bei paramos 
skirstymo skaidrumo ir viešu
mo užtikrinimu. Vizito metu 

A. Paulauskas dalyvavo naujų
jų Velso parlamento rūmų ati
darymo renginiuose, kuriuose 
taip pat buvo Jungtinės ka
ralystės karalienė Elizabeth 11. 

Jis susitiko su Velso mi
nisteriu pirmininku Rhordi 
Morgan, parlamento pirmi
ninku Dafydd Elis-Thomas, 
Europos ir išorės reikalų ko
miteto bei ES paramos skirs
tymą prižiūrinčio parlamen
tinio komiteto vadovais. Buvo 
aptartos glaudesnių dvišalių 
Lietuvos ir Velso ryšių plėto
jimo perspektyvos. Paulaus
kas taip pat apsilankė Velso 
Kerfilio (Caerphilly) regione 
esančiame Trendomeno ino
vacijų ir technologijų centre, 
susitiko su Velse gyvenančių 
lietuvių bendruomenės atsto
vais. 

Rezoliucija dėl dujotiekio 
Lietuvos iniciatyva priim

ti rezoliuciją dėl dujotiekio 
Baltijos jūroje grėsmės šiemet 
buvo įvardyta Europos tary
bos parlamento pirmumų są
raše aplinkosaugos politikoje, 
rašo BNS-LGTIC. Vasario 28 
d. posėdžiavęs parlamento 
Aplinkosaugos, žemės ūkio ir 
regionų reikalų komitetas pa
smerkė parlamento bandy
mus palaidoti Lietuvos pasiū
lymą rengti rezoliuciją dėl ga
limos grėsmės Baltijos jūros 
ekosistemai, pranešė komite
te Lietuvai atstovaujantis Ge
diminas Jakavonis. 

Pernai rudenį Rusija ir 
Vokietija pasirašė sutartį dėl 
dujotiekio tiesimo Baltijos jū
ros dugnu. Tačiau Baltijos ša
lys nuogąstauja, jog dujotiekis 
gali pažeisti jūros dugne esan
čias cheminių ginklų kapavie
tes. Įvairių valstybių moksli
ninkai iki šiol nesutarė, ar 60 
metų po vandeniu išbuvę 
ginklai su cheminiu užtaisu 
vis dar pavojingi, tačiau mano, 
kad ekologinės nelaimės grės
mė tebėra didelė. 

Susitiko gynybos pareigūnai 
Vilniuje va~ario 28 d. vy

ko neformalus Siaurės, Balti
jos valstybių ir JAV gynybos 
ministerijų sekretorių, prižiū
rinčių gynybos politikos klau
simus, susitikimas, skelbia 
BNS-LGTIC. Lietuvoje toks 
susitikimas vyko pirmą kartą. 
Lietuvos delegacijai vadovavo 
Krašto apsaugos ministerijos 
sekretorius Renatas Norkus. 
Pareigūnai aptarė (ŠAS) NA
TO ir ES santykius, gynybinio 
bendradarbiavimo paramos 
rytų Europos valstybėms poli
tiką, tarptautinius įsipareigo
jimus Irake ir kt. 

Išaugo BVP 
Kaip praneša BNS-LG

TIC, pernai Lietuvos bendra
sis vidaus produktas (BVP) 
padidėjo 7.5% iki 71.001 bln. 
litų, o per ketvirtąjį ketvirtį, 
palyginti su 2004 m. 4-uoju 
ketvirčiu - 8.8% iki 19.558 
bln. litų. Sausio pabaigoje 
skelbta, kad Lietuvos ekono
mika pernai augo 7.3%, o 4-
ąjį ketvirtį - 8.2%. Statistikos 
departamento duomenimis, 
0.6% didesnį BVP augimą lė
mė patikslinti statybos darbų 
apimties ir krovinių apyvartos 
įverčiai. Vidaus galutinis var
tojimas pernai spalio-gruo
džio mėnesiais augo 12.7%. 

RSJ 
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Birštono kurorte - senjorų namai 
Birštono karališkoji rezidencija - pirmas priva

tus aukšto lygio paslaugų projektas senjorams Biršto
no kurorte, ekologiškai švarioje aplinkoje. Reziden
cijos paski_rtis - pilnavertis, kokybiškas, aktyvus, sau
gus gyvenimas bendruomenėje pagal poreikius, po
mėgius. Rezidencijos ypatybė - dėmesys senjorų 
gyvenimo kokybei. 

Mintis isteigti pirmąjį šalyje senjorų miestelį kilo 
verslininkams - Amerikos lietuviui Gediminui Gruo
džiui ir lietuviui Vaclovui Kontrauskui... Tokie na
mai, skirti pensijinio amžiaus žmonėms, paplitę JAV, 
Kanadoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Nemažai už
sieJ?.io Ų~tuvių. pagei~auja sei:iatvę praleisti gimtinėje, 
tačiau Jie nori, kad ir gyvenlDlo kokybė čia būtų ne 
prastesnė kaip Vakaruose. 

Birštonas labai patogioje vietoje - unikali gamta, 
pušynai, Nemunas, grynas oras, ramybė. Kitas prana
šumas - patogus susisiekimas su aplinkiniais mies
tais. Pavyzdžiui, iki Kauno, Alytaus tėra po 30 km o 
iki Vilniaus - 89 km. ' 

Senjorų rezidencija bus statoma dviem tarps
niais. Pirmiausia bus pastatytas centrinis korpusas su 
visa infrastruktūra ir du pavyzdiniai namukai. Cent
rinis korpusas - tai 12,500 m2 bendro ploto S aukštų 
pastatas su 81 apartamentu, 67 slaugos kambariais, 
koncertų ir kino sale, pirtimis, reabilitacijos ir sveika
tingumo centru, koplyčia, restoranu, parduotuve, 
biblioteka, žiemos sodu. 

Apartamentai ir namai bus parduodami. Visiškai 
įrengti apartamentai nuo 30 iki 70 m2 kainuos nuo 
7,500 Lt/.m2, namai (nuo 101iki147m2) - nuo 8,500 
Lt/m2 priklausomai nuo aukšto, vietos. Naujus būs
tus gyventojai galės apsistatyti savais baldais. 

Rezidencijos gyventojai, pasirašę sutartį dėl būs
to pirkimo, privalomai pasirenka vieną iš pateikiamų 
4 paslaugų paketų (pagrindinį, sidabrinį, auksinį, 
gintarinį). 

Paslaugų skaičius priklausys nuo to, kokį paketą 
pasirinks gyventojas. Į pigiausią 2,5 tūkst. litų per 
mė~esį .paketą bus įskaičiuojamas maistas, parengtis 
greltos10s pagalbos atveju, medicininės pagalbos 
iškvietimo sistema visą parą, saugumo užtikrinimas 
visą parą, apartamentų valymas, galimybė naudotis 
keltuvais, vidaus ir kiemo teritorijos priežiūra, lais
valaikio praleidimas rezidencijos teritorijoje, gyveni
mas bendruomenėje. 

Įsigiję brangesnius paslaugų paketus iki 4 tūkst. 
Lt r~zidencijos gyventojai galės mėgautis pirčių bei 
basemo malonumais, masažu; fizioterapijos, hidrote
rapijos, kineziterapijos, aromo ir šviesos terapijų 
paslaugomis, vykti į sporto, meno renginius. 

. Ats~~am.~ korpuse silpnos sveikatos senjorams 
rez1denc11a smlo aukštos medicininės ir socialinės 
kokybės stacionarios slaugos paslaugas vienviečiame 
ir d~viečia.!De kambaryje; kambariai pritaikyti slau
gomiems ligoniams (dėl sunkios fizinės negalios, 
demencijos, senatvės ligų - parkinsono, alzhaimerio 
ar pan.). 

Kambariuose kiekvienam slaugomajam bus stan
dartinė įranga: speciali pritaikomoji lova, speciali 

spintelė su atlenkiamu maitinimo staleliu, individua
lus deguonies aparatas, drabužių spinta, stalas, kėdė, 
pagalbos iškvietimo sistema visą parą ir priežiūra. 
Slaugos kambariuose bus taikomi keturi (O 1 2 3) 
slaugymo lygiai, atsižvelgiant į klientŲ būklę. 
Gyvenimas slaugos skyriuje atsieis nuo 4 iki 7 tūkst. 
Lt per mėnesį, priklausomai nuo slaugos kategorijos. 

Laisvalaikiui praleisti ir praturtinti mes siūlysime 
atmintį lavinančius pratimus, dainavimo užsiėmimus, 
senų fotografijų apžvalgą, senos muzikos klausymą 
(patikima muzika, kuri Jums visada patiko), išvykas į 
gamtą, magneto/šviesos terapiją, valandėles prie 
arbatos, būrelius pagal pomėgius, kartu bus švenčia
mos įvairios šventės: Kalėdos, Velykos, vardadieniai 
gimtadieniai... ' 

Išskirtinis dėmesys bus skiriamas sveikatos ap
saugai. Gyventojai bus skatinami sportuoti, naudotis 
sveikatingumo ir grožio programomis. Vietoje esan
tys šeimos gydytojai, psichologai, odontologai, orto
pedai teiks gydymo paslaugas, sudarys gydymo ir 
sveikatingumo programas. Dėl specializuotos pagal
bos jau susitarta su Vilniaus universiteto Santariškių 

' ' Kauno medicinos universiteto klinikomis. 
. Kvalifikuotas personalas senjorams padės palai

kyti kuo geresnę sveikatą, savijautą, užtikrins saugu
mą visą parą. Tuo galės įsitikinti visi, atvykę į senjorų 
rezidenciją Birštone. 

Bus siekiama, kad darbuotojai ir senjorai taptų 
didele šeima, kurioje vyraus rūpestinga, geranoriška 
pagalba, atjauta, pagarba, supratimas ir malonus 
bendradarbiavimas. Pirmuosius savo gyventojus rezi
dencija priims šių metų vasaros pabaigoje, tačiau 
apartamentų, namų, vietų rezervacija jau prasidėjo, 
pasirašomos sutartys. 

Plačiau apie rezidenciją galite sužinoti interne
tiniame puslapyje www.senjorurezidencija.com 

Viktoras Gediminas Gruodis, 
karališkosios rezidencijos steigėjas, 

Vaclovas Kontrauskas, 
karališkosios rezidencijos direktorius 

Amerikietis karys besikuriančioje Lietuvoje šas paskelbtas 1919 m. rugpjūčio 19 d. 
"Įsakymuose kariuomenei", tačiau rea
liai garbės ženklai dar negreitai buvo 
pagaminti. Iki to 1920 m. vasario 3 d. 
prezidentas A. Smetona pasirašė įsaky
mą pakeisti kryžiaus "Už Tėvynę" pa
vadinimą į "Vyčio kryžių'', o realiai pir
mieji Vyčio kryžiai buvo pradėti teikti 
tik 1922 m. rugsėjį. 

Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas savanoris Samuelis J. Harisas 

STASYS SAJAUSKĄS 

Vasar~o 16-oji Lietuvai tebuvo tik 
didelė IDEJA. Pradžių pradžia Jos ne
lengvoje, užsitęsusioje kovoje dėl Lais
vės. Visiems lietuviams neblogai žino
mos kovos su trimis didžiausiais Lietu
vos nepriklausomybės priešais: bolševi
kais, nuo kurių žuvo pirmieji Laisvės 
gynėjai karininkas ltn. Antanas Juoza
pavičius, kareivis Povilas Lukšys; ber
montininkai~, nuo kurių invazijos rei
kėjo apginti Siaurės Lietuvą, ir gen. Ju
~efo Pilsudskio pasiųstais gen. Liucijano 
Zeligovskio lenkų pulkais, pavergusiais 
Vilnių ir jo kraštą ir besiveržusiais į 
Kauną. 

Nepavykus ginkluota jėga nugalėti 
savanorių krašto gynėjų, griebtasi slap
toj o karo taktikos, ruošiant valstybės 
perversmus. 

Pirmiausia dėmesys buvo sutelktas 
į Lenkijos karinės organizacijos P.O.W. 
(Polska Organizacja Wojskowa) 1919 
m. sąmokslą. Tikslas buvo surengti per
versmą Kaune ir, užgrobus valdžią, su
ruošti "referendumą" dėl Lietuvos "sa
vanoriško" prisijungimo prie Lenkijos. 
Tuks scenarijus 1923 m. buvo įgyvendin
tas užgrobtame Vtlniuje. Lietuvių tauta 
turi būti dėkinga narsiai žvalgei Marce
lei Kubiliūtei, kurios žvalgybiniais duo
menimis buvo atskleistas ir likviduotas 
P.0.W. sąmokslas. Narsioji didvyrė buvo 
apdovanota Vyčio kryžiaus ordinu, o 
vėliau - sovietinių okupantų išsiųsta į 
lagerius. 

Dar mažiau rašoma apie bolševikų 
surengtą sąmokslą Kaune, Aukštojoje 
Panemunėje stovėjusiame pulke. Agi
tacija kareivių tarpe buvo vykdoma at
virai ir įžūliai. Cia pat, kareivinėse, pa
stačius butelį degtinės. Pavojus buvo di
džiulis, nes perversmą vykdė tie, kurie 
turėjo ginti jauną valstybę nuo priešų. 
Bolševikų perversmas nepavyko ir su
mania ištikimų dalinių vadų taktika bu
vo neutralizuotas. Šio perversmo metu 
žuvo vienas paskutinių Lietuvos Nepri
klausomybės gynėjų Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris JAV pilietis 
Samuelis J. Harisas. Thi buvo vienas iš 
19-os JAV savanorių karininkų, 1919 m. 
atvykusių ginti Lietuvos nepriklauso
mybės. Iš pradžių jis dalyvavo kovose 
su bermontininkais, o 1920 m. perkeltas 
į Kauną štabo dispozicijon. Nors žinios 
apie S. J. Hariso žūtį prieštaringos ir 
netikslios, tačiau tikra yra, kad jis daly
vavo 1920 m. vasario 22-23 d.d. Pane
munės pėstininkų ir Aleksoto aviacijos 
daliniuose bolševikų sukelto sukilimo 
malšinime. Manoma, kad jis žuvo Alek
sote, grįždamas iš nesėkmingo pasitari
mo su aviatorių sukilėliais. Siai grupei 
vadovavęs rusas atsisakė tartis dėl tai
kaus konflikto išsprendimo. 

S.J. Hariso kūnas buvo iškilmingai 
išlydėtas iš Lietuvos ir palaidotas Va
šingtone, Arlingtono kapinėse. Lietuvos 
ambasada padovanojo didvyrio motinai 
lietuvišką trispalvę, o 1922 m. liepos 20 
d. JAV lietuviai jam pastatė marmurinį 

Samuelio J. Hariso kapas ir paminklas 
Arlingtono (JAV) kapinėse 

Ntr. A. Dundzilos 

antkapinį paminklą, ant kurio iškalti 
Amerikos Erelis ir Lietuvos Vytis. 

Minint S.J. Hariso žūties 80-metį 
spaudoje buvo rašoma, kad jis buvo ap
dovanotas Lietuvos ordinu, įteiktu mo
tinai. Vėliau ši nepatvirtinta informaci
ja buvo kartojama. Deja, tai klaidinga 
žinia. Nors pirmasis lietuviškas apdova
nojimas - kryžius "Už Tėvynę" buvo 
įsteigtas dar 1919 m. liepos 30 d., o pir
mųjų apdovanotųjų 220 savanorių sąra-

Matyt, dėl šių sudėtingų pirmojo 
lietuviško kariško apdovanojimo steigi
mo peripetijų neatsirado, kas pristatytų 
S.J. Harisą apdovanojimui, taip pralei
džiant puikią progą ne tik atsidėkoti 
JAV piliečiui už jo gyvybės auką ant 
Lietuvos Laisvės aukuro, bet ir atkreipti 
JAV vyriausybės dėmesį į Lietuvos ne
priklausomybės siekį. 

Kaip sakoma, geriau vėliau, negu 
niekad. Galbūt Lietuvos ambasada JAV 
dabar galėtų pradėti JAV karininko ltn. 
Samuelio J. Hariso apdovanojimą Vyčio 
kryžiaus ordinu, kurio statutas leidžia jį 
teikti ir po mirties. Pavyzdžių netrūksta. 
Po mirties įvairių laipsnių Vyčio kry
žiaus ordinai buvo įteikti Sausio 13-
osios didvyriams, už Lietuvos laisvę žu
vusiems Lietuvos partizanams. Š.m. Va
sario 16-ąją Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus Vyčio kryžiaus ordino di
džiuoju kryžiumi (I laipsnio) apdovano
jo ilgametį VLIKo pirmininką, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės steigėją prel. 
Mykolą Krupavičių. 

Samuelio J. Hariso ir kitų žuvusių 
savanorių žygdarbiui įamžinti Aleksoto 
kapinaitėse 1927 m. iškilo Antano Alek
sandravičiaus paminklas, vaizduojantis 
"Pietą". 

Nukelta i 11-tą psl. 



Pagerbtas prelatas Krupavičius 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Lietuvoje ir lietuvių žemių na
cionalizavimą bei kolonizavi
mą, vienas iš Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto or
ganizatorių, ilgametis jo pirmi
ninkas (1945-1955), Lietuvių 
Chartos (1949 m. birželio 14 
d.) iniciatorius, vienas iš Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
kūrėjų. 

Už šiuos nuopelnus Lietu
vai, ginant Nepriklausomybės 
idėją, kovojant prieš karo ir 
Lietuvos okupacijų sukeltus pa
vojus fiziniam ir dvasiniam tau
tos sunaikinimui, šių metų 
sausio 10 d. dekretu Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
apdovanojo (po mirties) prel. 
Mykolą Krupavičių aukščiau
siojo laipsnio narsumo ordinu 
- Vyčio kryžiaus ordino di
džiuoju kryžiumi. Apdovanoji
mas iškilmingai įteiktas Lie
tuvos prezidentūroje Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos - Va
sario 16-osios proga. 

Prof. Stanislovas Sajauskas 

POSMAI VELIONIUI 
(Prelatui Mykolui 

Krupavičiui) 
Kai aš numirsiu -

Neminėkit mano vardo: 
Širdžių gi.esmėj 

Apdovanojimą prel. Mykolui Krupavičiui įteikė prezidentas 
Valdas Adamkus Lietuvos prezidentūroje Velionies giminaičiui 
Vidmantui Gudaičiui 

Teskamba žodis Lietuva. 
Toli nuo jos 

Gėlėm nepuoškit 
mano karsto: 
papuoš jį kryžius 
ir trispalvė vėliava. 

Užberkit 
Lietuvos žeme 
akis, krūtinę -
vjsam pasauly 
Sirdžiai ji viena. 

Lietuvi, 
Motina tebus tau -
Pirmutinė, 
Bet dar pirmesnė tau -
Tėvynė mylima. 

Brangi, šalie, 

O Motina didvyrių, 
Visa būtim 
Įaugau į Tave. 

Kur keliavau -
Visas jėgas paskyriau, 
JYld neišblėstų Tau 
Sviesi aušra. 

Kai aš numirsiu -
Neminėkit mano vardo: 
Širdžių gi.esmėj 
Teskamba vardas 
LIETUVA! 

Jį neškit per pasaulį 
Tarsi deglą. 
Tikėjimo ugnis 
Jame liepsnos! 

Virginija Juciūnaitė 

Kol gaudomi pūgžliai, šamai 
e Ve e e e 

Jauc1as1 saug1a1 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kai teismai Lietuvoje ver
tina užsakytus nužudymus, di
desniu nusikaltėliu laikomas 
ne žudikas, o nužudymo užsa
kovas, nes žudikas tėra įrankis 
nužudymo užsakoyo rankose. 
Kai kalbame apie CK, NKVD, 
MVD, KGB, tas represines 
struktūras reikia laikyti nusi
kaltimų vykdytojomis. Repre
sijų įkvėpėjai ir organizatoriai 
tarsi pamirštami, nes jie, gerai 
užsimaskavę, betarpiškai rep
resijų nevykdė, egzekucijose 
tiesiogiai nedalyvavo. Iš tikrų
jų represijų, prilygstančių tau
tiniam, religiniam bei ideolo
giniam genocidui, įkvėpėja ir 
organizatorė buvo SSRS ko
munistų partija, Lietuvoje -
jos padalinys - Lietuvos komu
nistų partija (LKP). LKP buvo 
represijų užsakovė, jai buvo 
pavaldi KGB. KGB iš LKP 
gaudavo užduotis, KGB parti
jai už nuveiktus juodus darbus 
ir atsiskaitydavo. Todėl Lietu
voje LKP CK, miestų bei rajo
nų komunistų partijos sekre
torius bei jų parankinius rei
kia laikyti nepalyginamai di
desniais nusikaltėliais už etati
nius kagėbistus bei jų paranki
nius kolaborantus. 

Kai Lietuvoje LKP atsi
skyrė nuo SSKP, kartu su šiuo 
aktu buvo įpiršta ir palaikoma 
nuomonė, kad partija ne tik 
nutraukė saitus su praeitimi, 
bet ir tarsi atliko atgailą, kalčių 
išpirkimą. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, LKP sekreto
riai nebuvo persekiojami, ėjo į 
valstybės valdymo aukščiau
sius postus. O štai represinių 
stuktūrų parankiniai-kolabo
rantai tapo esminiais kaltinin
kais, vaizdžiai tariant, tvenki
nyje šamai tapo saugūs, o 
pūgžliai gaudomi. 

Paskelbus nepriklausomy
bę, etatiniai KGB darbuotojai 
iš darbo buvo atleisti kaip ka
riškiai, suteikiant jiems sociali
nę globą, jų veiklos įslaptini
mą. Neetatiniai KGB dar
buotojai kolaborantai, jų veik
lą atspindintys dokumentai 
buvo atiduoti Liustracijos ko
misijos žinion, kuri tuos pūgž
lelius dabar ir meškerioja. O 
kas daroma su KGB šeiminin
kais represijų užsakovais, kur 
jų veiklą atspindintys archy
vai? Kodėl nesiaiškinama ir 
neviešinama jų veikla, kodėl 
jiems neribojama galimybė už
imti aukštas pareigas nepri
klausomoje valstybėje? 

Buvusių politinių kalinių 
didžiulėmis pastangomis KGB 
archyvas, dabar vadinamas 
Ypatinguoju, buvo paliktas 
buvusiuose KGB rūmuose Vil
niuje (Gedimino pr. 40). Nors 
dalį to archyvo dokumentų ka
gėbistai spėjo sunaikinti, dalį 
išgabenti į Rusiją, tačiau liku
siais dokumentais iki naujo 
Archyvų įstatymo priėmimo 
visuomenė, nors su tam tikrais 
ribojimais, galėjo naudotis. 
Tačiau šis archyvas tapo savo
tiška dūmų uždanga kitam, 
KGB šeimininkų (komparti
jos) archyvui; sutelktas dėme
sys KGB kolaborantams ati
traukė dėmesį nuo KGB šei
mininkų. Kur gi tas KGB šei
mininkų archyvas yra, kas ja
me šeimininkauja, koks jo sau
gumas, koks prieinamumas? 
Pasirodo, toks archyvas, kaip 
ir minėtasis pavadintas Ypa
tinguoju, yra tame pačiame 
Gedimino prospekte, prieš Sa
vivaldybės aikštę name, pąžy
mėtame 12-uoju numeriu. Cia, 
kaip ir pirmajame, šeiminin
kauja Lietuvos Archyvų de
partamentas. Jame saugomas 

Lietuvos komunistų partijos 
dokumentų kompleksas, kurį 
sudaro XIX š. pab. - 1991 m. 
Lietuvos komunistų partijos, 
Lietuvos komjaunimo, socia
listų, socialdemokratų bei vi
suomeninių organizacijų ir as
menų fondai. Jei KGB archy
vų saugumu pagal išgales rū
pinosi buvę politkaliniai, vi
suomenė, tai komunistų parti
jos archyvai buvo ir išliko bu
vusios partinės nomenklatūros 
rankose, todėl apie jų turinį 
bei saugumą pastarieji ir težino. 

Kai visuomenė, siekdama 
susitvarkyti su praeitimi, kad 
tvirtai eitų į ateitį, primygtinai 
reikalavo paviešinti genocido 
vykdytojus, genocido užsako
vai P!lsijuto nejaukiai, nesau
giai. Stai dėl to ir atsirado nau
jas Archyvų įstatymas, 70-čiai 
metų įslaptinęs tautos geno
cido dokumentus. Kodėl 70-
čiai? Aritmetika paprasta: 
kompartijos veikėjai buvo ne 
jaunesni kaip 20 metų, pridė
kime 15 nepriklausomybės 
metų ir dar 70, gausime 105 
metus. Tokiu būdu komunisti
niai vadeivos nuo persekioji
mo apsidraudė iki gyvos gal
vos, tik KGB parankinių, ne
etatinių kolaborantų, jei jie 
neprisipažino bendradarbiavę 
su KGB, dokumentai atiduoti 
Liustracijos komisijai nagrinė
ti bei skelbti jų pavardes. 
Trumpai tariant, Liustracijos 
komisijai išduota licencija 
pūgžliams medžioti, šamų me
džioklė įstatymu 70-čiai metų 
atidėta. Kol gaudomi tik pūgž
liai, šamai gali jaustis saugiai. 
Tačiau žvejyba Lietuvai pri
klausančiuose vandenyse yra 
jos piliečių valioje; šiandien -
įstatymas, rytoj - niekalas, 
šiandien - pūgžliai, rytoj -
šamai... 
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KANADOS ĮVYKIAI 1----
Brangi taikos misija 

Kanados kariai kovo mė
nesį perėmė vadovavimą tai
kos misijai Afganistane, Kan
daharo provincijoje. Čia pas
taruoju metu itin suaktyvėjo 
pasipriešinimas tarptautinės 
sandraugos karių buvimui. To
dėl šiemet planuojama padi
dinti NATO karių skaičių nuo 
9 iki 15 tūkst. Kariai, vado
vaujami generolo David Fra
ser, gerai pasirengę misijai. 
Tačiau jų saugumas kelia di
delį rūpestį Kanados žmo
nėms. Neseniai apklausa 
spaudoje parodė, kad daugiau 
kaip pusė kanadiečių priešta
rauja karių tarnybai Afganis
tane. Didžioji dauguma siūlo, 
kad karių siuntimas į pavojin
gas misijas turėtų būti nuta
riamas parlamente. Nuo 2001 
metų Afganistane jau yra žuvę 
275 JAV, Kanados, Ispanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų 
šalių kariai bei diplomatai. 
Afganistano atstatymui išleis
ta daug pinigų. Vien Ameri
kos vyriausybė yra davusi 10 
bln. dol, Kanada - 600 min. 

Daug triukšmo sukėlė 
JAV 6 uostų apsaugos sutar
tis su Jungtinių arabų emira
tų karalystės bendrove. Dau
gelis amerikiečių nepatenkin
ti Baltųjų rūmų sprendimu 
patikėti uostus bendrovei, iš 
kurio krašto yra kilę dauguma 
2001 rugsėjo 11-osios teroris
tų. Vienas iš sutartyje įrašytų 
uostų yra Vankuveryje. Per jį 
Kanadą pasiekia vienas ket
virtadalis į Vankuverį siunčia
mų naftos talpintuvų. Nors 
Kanados pareigūnai tvirtina, 
kad visiškai saugu pasitikėti 
Dubajaus verslovės paslaugo
mis, tačiau kitiems abejonių 
kelia, kad svetimšalių apsauga 
gali pasitarnauti jau esan
čioms Vankuveryje nusikaltė
lių organizacijoms ir skatinti 
jų nusikalstamą veiklą. Dėl 
kilusio nepasitenkinimo JAV 
arabų verslovė atidėjo 6.8 bln. 
verslo perėmimą, kol JAV vy
riausybė ir kongresas išsiaiš
kins tarpusavio nesutarimus 
dėl šios sutarties. 

Kanados pramonei jau 
dabar trūksta patirtį turinčių 
inžinierių, mechanikų, virėjų, 
medicinos seserų, prekybos 
vadybininkų. Ir ateityje šios 
specialybės bus labai reikalin
gos. Apklausa atskleidė, kad 
40% darbdavių sunkiai suran
da reikiamos kvalifikacijos 
darbininkų. Daugiausia jų 
trūksta Meksikoje, Kanada -
2-oje, Japonija - 3-oje vietoje. 
Kanados darbo rinkos tyrimai 
parodo, kad sunkiausiai ran
dami prekybos vadybininkai, 
prekybos darbuotojai, inži
nieriai, vairuotojai, mechani
kai ir darbininkai, elektrikai, 
virtuvės šefai, medicinos sese
rys. Šiems darbams, be išsila
vinimo, reikalingi ir praktinio 
darbo įgūdžiai. Darbas su 
žmonėmis reikalauja greitos 
orientacijos, valdyti įtampą, 
mokėti kalbų. Ypač tai svarbu 
Ontario provincijoje, kur pre
kybininkams prancūzų kalbos 
mokėjimas padėtų reklamuoti 
ir plėsti prekybą Kvebeko pro
vincijoje. 

Naujoji gen. gubernatorė 
Michaelle J ean, lankydamasi 

Italijoje Torino žaidynėse, 
susitiko su popiežiumi Bene
diktu XVI. Viešnia su Šv. Tė-

vu apie pusvalandį kalbėjosi 
italų ir prancūzų kalbomis. 
Michelle J ean popiežiui įteikė 
inuitų išdrožtą lokio skulp
tūrą, popiežius apdovanojo 
lankytoją ir jos dukrą, dalyva
vusią šiame susitikime, tradi
ciniu atminimo medaliu. 

Pirmajame Kanados mi
nisterio pirmininko S. Har
per susitikime su provincijų 
vadovais buvo aptarti abiem 
pusėm rūpimi klausimai. S. 
Harper pabrėžė federacinės 
valdžios nuostatą greičiau 
spręsti sveikatos draudos, nu
sikaltimų problemas, siekti 
federacinės valdžios įstaigų ir 
pareigūnų atskaitomybės. Vi
si šie punktai buvo konserva
torių rinkiminėje programoje. 
Provincijų vadovai buvo dau
giau susirūpinę ikimokyklinių 
įstaigų finansavimo, transpor
to, biudžeto, profesinio lavini
mo problemomis. Pirmajame 
oficialiame vadovų susitikime 
nebuvo priimta jokių svarbių 
nutarimų, tik išgautas pažadas 
iš S. Harper, kad federacinė 
valdžia pasistengs daugiau pi
nigų skirti provincijoms, gal
būt, mažinant federacinius 
mokesčius provincijų naudai. 

Netrukus Kanados varžy
tynės bus neįprasto sandėrio 
liudininkai. Pirmakart varžyti
nių istorijoje bus parduoda
mas beveik 100 metų senumo 
privatus tiltas. Jis jungia Fort 
Frances (Ontario) ir Interna
tional Falls (Minessota, JAV) 
miestelius. Parduodamas til
tas priklauso dviem Kanados 
ir JAV popieriaus įmonėm. 
Abi jos dėl finansinių sunku
mų nutarė parduoti savo kar
tu valdomą nuosavybę - 300 
metrų ilgumo 1908 m. pasta
tytą tiltą. Jis tarnauja abiejų 
valstybių pasienio gyvento
jams, kurių darbovietės yra 
anapus sienos, prekybos ir 
transporto reikalams, nors lei
dimas naudotis tiltu gana 
brangus. Abiejų šalių valdžios 
pareigūnai susidomėjo tiltu. 
Gali būti, kad jie dalyvaus ne
įprastose varžytynėse, ir tiltas 
taps kurios nors pusės valsty
bine nuosavybe. 

Skaudų smūgį išgyveno 
Toronto raitoji policija, atsi
sveikinusi su savo mylimu, 8 
metus ištikimai tarnavusiu žir
gu Brigadier. Jį eilinio budėji
mo gatvėje metu užkliudė ne
rūpestingas vairuotojas, va
žiuodamas neleistinu greičiu. 
Policininkas nenukentėjo, bet 
žirgas buvo sunkiai sužeistas, 
ir veterinarai jį užmigdė. Vai
ruotojas sulaikytas, jam iškel
ta baudžiamoji byla. Tačiau 
visai netikėtai vienas gerašir
dis žirgų augintojas pradžiu
gino policininkus originalia 
dovana - nauju ristūnu, kuris 
labai panašus į žuvusį Briga
dier. S.K. 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
VĖLIAVŲ KĖLIMAS 
Vasario 15 d. vyriausybė 

pritarė Valstybės vėliavos ir 
kitų vėliavų įstatymo 5 straips
nio pakeitimo įstatymo pro
jektui. Jame nurodytos konk
rečios švenčių dienos, kurios 
įvardijamos kaip valstybės 
švenčių dienos ir kuriomis 
Lietuvos valstybės vėliava ke
liama prie, virš ar ant pasta
tų, institucijų ir gyvenamųjų 
namų, skelbia BNS. Valstybės 
vėliavą reikės kelti Vasario 
16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 
6-ąją, taip pat ir sausio 1-ąją 
- Lietuvos vėliavos dieną, 
sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų 
dieną, vasario 24-ąją - Estijos 
nepriklausomybės dieną, ko
vo 29-ąją - Europos dieną, 
birželio 17-ąją - Gedulo ir 
vilties dieną (su gedulo ženk
lu), birželio 15-ąją - Okupa
cijos ir genocido dieną (su 
gegulo ženklu), liepos 15-ąją 
- Zalgirio mūšio dieną, rug
pjūčio 23-ąją- Juodojo kaspi
no dieną (su gedulo ženklu), 
rugpjūčio 31-ąją - Laisvės 
dieną, rugsėjo 23-ąją - Lietu
vos žydų genocido dieną (su 
gedulo ženklu), spalio 25-ąją 
- Konstitucijos dieną, lapkri
čio 18-ąją - Latvijos nepri
klausomybės dieną bei lapkri
čio 23-ąją - Lietuvos karių 
dieną. 

IŠAUGO UŽMOKESTIS 
DELFI skelbia, kad vidu

tinis mėnesio ikimokestinis 
darbo užmokestis (neįskai
tant individualių įmonių) 
ketvirtąjį 2005 m. ketvirtį 
Lietuvoje sudarė 1,453.4 lito 
ir, palyginti su atitinkamu 
2004 m. laikotarpiu, padidėjo 
10.9%. Sparčiausiai vidutinis 
darbo užmokestis augo pri
vačiame sektoriuje - 11.8%, 
iki 1,398 litų. Vidutinis 
ikimokestinis atlyginimas vals
tybės sektoriuje per metus 
padidėjo 10.6% ir sudarė 
1533.7 lito. Ketvirtame metų 
ketvirtyje, palyginus su tre
čiuoju, vidutinis užmokestis 
padidėjo 5.4%. 

POLICUA GRIEŽTĖJA 
Kaip rašo BNS-LGTIC, 

Policijos departamentas va
sario 8 d. pranešė, kad baus 
ne tik kyšius imančius polici
ninkus, bet ir pinigus siūlan
čius pažeidėjus. Dažniausiai 
kyšius pareigūnams siūlo ke
lių eismo taisykles pažeidę 
vairuotojai. Nuo sausio 21 iki 
vasario 6 d. buvo nustatyti še
ši bandymo papirkti polici
ninkus atvejai. Policija stipri
na kovą su korupcija policijos 
gretose ir primena, kad davu
siems ar bandžiusiems duoti 
kyšį gresia baudžiamoji atsa
komybė. Apie asmenis, susi
dūrusius su korupcijos ap
raiškomis policijoje, prašoma 
pranešti Policijos departa
mento anoniminiu pasitikėji
mo telefonu (272 53 72). 

GRIPO EPIDEMUA 
Alytus bei Radviliškis bu

vo pirmieji miestai, kuriuose 
šiais metais paskelbta gripo 
epidemija. Radviliškyje bend
ras sergamumo gripu ir vi
rusinėmis viršutinių kvėpavi
mo takų ligomis rodiklis pa
siekė 140, Alytuje - 130 ligo
nių iš 10,000 gyventojų. Epi-

demija skelbiama, kai serga
mumo rodiklis viršija 100. Va
sario 8 d. Kaip praneša BNS
LGTIC, vasario 14 d. prie epi
demijos prisidėjo Birštono, 
Marijampolės bei Prienų ra
jonai. Didžiausias gripo pro
veržis paskelbtas Panevėžyje, 
kur nustatyta 194.4 infekcijos 
atvejų. Vasario 21 gripas tapo 
epidemija dar triju~se rajo
nuose - Ukmergės, Salčinin
kų ir Zarasų. 

DAUGĖJA AUTOMOBILIŲ 
DELFI skelbia, kad per 

pirmąjį 2006 m. mėnesį Lie
tuvoje įregistruota 21 % arba 
202 daugiau naujų automobi
lių negu tuo pačiu laikotarpiu 
pernai. Naujų automobilių 
rinkoje ir toliau pirmauja 
"Volkswagen" gamybos maši
nos. Sausio mėnesį jų įregist
ruota 192. Antroje vietoje su 
89 automobiliais pateko čekų 
"Škoda", po jų "Peugeot" su 
87, "Opel" su 83 ir "Toyota" 
su 74 automobiliais. 

REMTINOS ŠEIMOS 
Lietuvos valdžia, norėda

ma paskatinti gyventojus gim
dyti ir auginti daugiau vaikų, 
iš "Sodros" biudžeto šiais ir 
kitais metais skirs apie 68 
mln. litų. Siūlymui vidutiniš
kai apie 160 litų padidinti mė
nesines motinystės (tėvystės) 
pašalpas apdraustiems socia
liniu draudimu vyriausybė 
pritarė vasario 15 d. Nuo rug
sėjo l d. siūloma padidinti 
kompensuojamo uždarbio 
maksimalią ribą nuo 3.5 iki 5 
einamųjų metų draudžiamųjų 
pajamų sumos dydžio, skel
bia BNS-LGTIC. 

PAUKŠČIŲ GRIPAS 
Europoje sparčiai plin

tant paukščių gripui, Vals
tybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba (VMVT) vasario 20 
d. uždraudė naminius paukš
čius laikyti lauke, skelbia 
OMNI-LGTIC. Visi Lietuvo
je auginami paukščiai turės 
būti uždaryti patalpose, no
rint išvengti jų ryšio su gali
mai užsikrėtusiais migruojan
čiais laukiniais paukščiais. 
VMVT inspektoriai tikrins, 
ar laikomasi įsakymo. Jo nesi
laikantiems bus skiriama iki 
5,000 litų bauda, arba jų 
paukščiai bus sunaikinti. Iki 
vasario 19 d. mirtino H5Nl 
viruso atvejai buvo nustatyti 
šešiose Europos sąjungos 
valstybėse - Prancūzijoje, Vo
kietijoje, Graikijoje, Italijoje, 
Austrijoje ir Slovėnijoje. 

TRŪKSTA DARBUOTOJŲ 
Statistika rodo, kad Lie

tuvoje 2005 m. pabaigoje la
biausiai darbuotojų trūko 
pramonėje (2,500), viešaja
me valdyme, gynyboje, socia
liniame draudime (2,200) bei 
prekyboje. Vystantis ūkiui 
bei vis didesniam gyventojų 
skaičiui išvykstant dirbti į už
sienį, laisvų darbo vietų pa
daugėjo visose ekonominėse 
veiklose. Įmonėse ar organi
zacijose, kuriose dirbo 10 ir 
daugiau darbuotojų, ketvir
tojo 2005 m. ketvirčio pabai
goje buvo 10,700 visų laisvų 
darbo vietų. Mažesnėse įmo
nėse jų buvo 1,100, skelbia 
BNS-LGTIC. RSJ 

Vasario 16-osios šventėje Delbi, ON, Šv. Kazimiero parapijos salėje "Sūduvos" ansamblis, atlikęs 
meninę programą š.m. vasario 18 d. Ntr. R. Vektorienės 

Calgary, AB 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS ATSTATYMO MI
NĖJIMAS įvyks š.m. kovo 11, 
šeštadienį, 1.30 v.p.p. (tuoj po 
:Įietuviškos mokyklos pamokų), 
Sv. Cecilijos šventovėje (321 - 90 
Ave S.E.) Mišias aukos prel. Jo
nas Staškevičius iš Anapilio 
parapijos, Mississaugoje, ON. Po 
Mišių visi kviečiami į salę "Chi
nook Park Community Associa
tion Hall" (1015 73 Ave. S.W.). 
Minėjimas prasidės 3 v.p.p. Prog-

ramoje - Kalgario lietuvių folklo- šventovėje kovo 18, šeštadienį, 3 
rinio ansamblio "Klevelis" pir- v.p.p. Išpažinčių bus klausoma 
masis pasirodymas (ansamblio pusvalandį prieš Mišias. Susikau
vadovė ir įkūrėja Rasa Rimavi- pimą ves kun. Vytautas Staškevičius. 
čienė ), skaitymas iš nepriklau-
somybės signataro L. Milčiaus Sault Ste. Marie, ON 
poezijos rinkinio "Sausio nak
tis". Po oficialios dalies bus vaišės 
ir loterija. Atsinešk skanų patie
kalą ir atsivesk draugą! Inf. 

Sudbury, ON 
GAVĖNIOS SUSIKAUPI

MAS Sudburio, ON, apylinkės 
lietuviams bus Kristaus Karaliaus 

Detroite, MI, lietuvių jaunimo sajungos kaukių baliuje "Las Vegas" 
š.m. vasario 18 d. dalyvavo ir vyresni azartininkai - A.B. Bubliai, N. 
J. Udriai 

GAVĖNIOS SUSIKAUPI
MAS Sault Ste. Marie, 9N, apy
linkės lietuviams bus Sv. Jero
nimo šventovėje kovo 19, sekma
dienį, 3 v.p.p. Išpažinčių bus klau
soma pusvalandį prieš Mišias. 
Susikaupimą ves kun. Vytautas 
Staškevičius. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Visa išeivijos lietuviška 
spauda sunkiai verčiasi. Rei
kia paramos ir "Tėviškės žibu
riams". Kas galite, paremkite 
juos auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu 
palikimu. 

Toronto vyrų choras "Aras" dainuoja Vasario 16-osios minėjime vasario 19 d. Londono Šiluvos Marijos 
parapijos salėje Ntr. A. Valaškevičienės 

• 
1'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELfNIA I SUSIRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGA I 

~ V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISEN OS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKrMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PRilMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERI LOS [RANKLA I 

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

nr' /AAt..V: FOUR SEASONS 
IU'f/'P'I~; REALTV LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarn a
mius, ūki us, žemes 

Wasagos, Staynerio i r 
Co llingwoodo apy
linkėse kre i pki tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 
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Lietuvos diena Cikagoje 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 88 metų iškilmė 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
Visą vasario mėnesį Čikagoje ir jos apylin

kėse vyko Vasario 16-osios minėjimai, bet di
džiausias ir svarbiausias - Amerikos lietuvių ta
rybos Čikagos skyriaus jau daugelį metų rengia
ma iškilmė. Pagrindinė iškilmė įvyko vasario 12 
d. Marijos gimnazijos auditorijoje. Šventė prasi
dėjo jau vasario 11 d. Jaunimo centre vėliavų 
pakėlimu, žuvusiųjų pagerbimu ir mokinių prog
rama lituanistinėje mokykloje ( dir. Jūratė Dovi
lienė ). 

Vasario 12 d., 10 v.r., Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinė, ramovėnai ir Don Varno bei Da
riaus Girėno grupuotės pakėlė vėliavas Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo šventovės aikštėje. 
Iškilmingos pamaldos tą dieną vyko Švč. M.M. 
Gimimo, lietuvių evangelikų liuteronų "Tėviš
kės" ir Ziono lietuvių evangelikų liuteronų šven
tovėse. 

Iškilmingas minėjimas Marijos gimnazijos 
auditorijoje prasidėjo 1.15 v.p.p. Jis buvo 2-jų 
dalių: akademinės ir koncerto. Zmonių prisirin
ko gana daug. Minėjimą pradėjo Čikagos ALTos 
skyriaus pirm. Evelina Oželienė ir pakvietė Vidą 
Brazaitytę vesti programą. Atsistojimu buvo pa
gerbtos vėliavos Gau iš anksto scenoje surikiuo
tos), sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnai, va
dovaujant sol. Margaritai Momkienei ir sol. 
Vaclovui Momkui. Akompanavo Manigirdas 
Motekaitis. Tylos minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Invokaciją sukalbėjo Lietuvių 
evangelikų liuteronų "Tėviškės" parapijos klebo
nas kun. Liudas Miliauskas. Nepriklausomybės 
paskelbimo ir valstybės atkūrimo aktus skaitė li
tuanistinės mokyklos mokinės Austėja Kavec
kaitė ir Monika Juknaitė. 

Sveikinimo žodį tarė LR gen. konsulas Ar
vydas Daunoravičius. Sveikino ir JAV Baltiečių 
koalicijos (Baltic Coalition) atstovas latvis Artis 
Inka. Vida Brazaitytė perskaitė gautus sveikini
mus raštu iš JAV LB kr. v-bos pirm. Vaivos Vėb
raitės, Lemonto LB apylinkės pirm. Elenos Vi
limienės, Lietuvių fondo, Lietuvių šaulių sąjun
gos vado išeivijoje Mykolo Abariaus ir Tautos 
fondo v-bos pirm. dr. Giedrės Kumpikaitės. 

Kalbėjo JAV 108-jo kongreso atstovas iš 
Detroito Thaddeus McCotter. Tai didelis lietu
vių draugas Vašingtone. Jis buvo vienas iš pagrin
dinių rėmėjų 2005 m. kongreso priimtos rezoliu
cijos, kurioje reikalauta, kad Rusija atsiprašytų 
už Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją. Savo 

trumpame, šiltame žodyje jis pabrėžė, kad ateitis 
yra žmonių dvasios stiprybėje, laisvų žmonių šir
dyse, o ne Maskvoje ar Pekinge. Po jo kalbėjo 
pagrindinis paskaitininkas dr. Darius Udrys, po
litologas, JAV LB Los Angeles apylinkės pirmi
ninkas, anksčiau dirbęs Prahoje, Laisvosios Eu
ropos radijuje, dabar - Lietuvos radijo kores
pondentas JAV, daugeliui pažįstamas iš savo 
straipsnių lietuviškoje spaudoje. Kalbėtojas pra
džioje kritiškai žvelgė į praeitį, į istorinius mūsų 
tautos įvykius sakydamas, kad nėra tobulo žmo
gaus, tobulos tautos. Jis suminėjo praeities pa
vyzdžius, iš kurių sėmėmės ir semiamės stipry
bės: iš lituanistų, kurie gaivino lietuvių tautą ir 
kultūrą, iš karo vadų (Kosčiuškos, Platerytės), iš 
valstiečių, kurie atlaikė rusifikacijos spaudimą, 
iš knygnešių, iš karių, Lietuvos valstybininkų -
Vasario 16-osios akto, iš pirmūnų, kaip A. Gus
taitis, lėktuvų konstruktorius, iš S. Dariaus ir S. 
Girėno, iš partizanų, politinių kalinių ir trem
tinių, išeivijos organizacijų, iš disidentų tautiečių 
Lietuvoje. Reikalingi žmonės dori ir išmintingi, 
mokantys kreipti mus į kilnumo pavyzdžius mūsų 
istorijoje, kad dirbtume tautos naudai ir žmonių 
gėrybei. Po jo kalbos ALTos tarybos pirm. Sau
lius Kuprys tarė trumpą žodį ir paskelbė minėji
mo rezoliucijas. Po to buvo išneštos vėliavos. 

Po pertraukos vyko meninė dalis, kurioje 
programą atliko solistai Nida Grigalavičiūtė ir 
Algimantas Barniškis, atlikdami solo ir duetus 8 
kompozitorių - A. Raudonikio, B. Budriūno, M. 
Petrausko, J. Karnavičiaus, V. Mikalausko, V. 
Blūšiaus, J. Tallat-Kelpšos ir A. Bražinsko. So
listams akompanavo Manigirdas Motekaitis. 
Tautinių šokių grupė "Suktinis", vadovaujama 
Salomėjos Strižigauskienės ir Vidmanto Striži
gausko grakščiai ir jaunatviškai pašoko Agotėlę, 
Vakaruškas ir Trapuką (su klumpėmis). 

Šis minėjimas, remiantis žmonių atsiliepi
mais, buvo vienas iš geriausių. Viskas vyko sklan
džiai. (Tik gal pertrauka buvo kiek per ilga). 
Programą anglų ir lietuvių kalbomis puikiai pra
nešinėjo Vida Brazaitytė. Abu minėjimo kalbė
tojai buvo šiltai sutikti, ypač dr. D. Udrys. Taip 
pat malonų įspūdį paliko ir meninės dalies atli
kėjai. 

Žmonių atsilankė palyginant irgi daug. Di
delė salė, neskaitant pakraščių, atrodė beveik 
pilna. Dalyvavo įvairaus amžiaus ir įvairių bangų 
tautiečiai, o kas svarbiausia - tiek paties minėji
mo, tiek meninės dalies programą atliko jauni 
žmonės! 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 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 MILIJONA DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 5.00% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 5.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 3.25% 
2 m. term. indėlius ...... 3.50% 
3 m. term. indėlius ...... 3.65% 
4 m. term. indėlius ...... 3.75% 
5 m. term. indėlius ...... 4.00% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.25% 
2 m. ind. . ............. 3.50% 
3 m. ind. . ............. 3.65% 
4 m. ind ............... 3.75% 
5 m. ind. . ............. 4.00% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Kun. dr. Matas Čyvas, gy
venantis St. Petersburge, FL, 
pas lietuvius pranciškonus Šv. 
Kazimiero misijoje, š.m. sau
sio 26 d. šventė 65-kerių metų 
kunigystės sukaktį. Sukaktu
vininkas gimė 1916 m. balan
džio 30 d. Liliūnų kaime, Pa
girio valsč., Ukmergės apskr. 
Baigė Pagirio pradžios mo
kyklą, mokėsi Sėtos progim
nazijoje ir Ramygalos gimna
zijoje. M. Čyvas, nebaigęs šios 
gimnazijos, įstojo į Kauno ku
nigų seminariją, kurią po 7-
nerių metų baigė. 1941 m. 
sausio 26 d. įšventintas kunigu 
ir paskirtas vikaru į Kauno 
karmelit"!J parapiją. 1944 m. 
kun. M. Cyvas buvo paskirtas 
Kauno arkivyskupo Juozapo 
Skvirecko sekretoriumi. Artė
jant sovietų frontui, vokiečiai 
įsakė arkivyskupui pasitraukti 
iš Kauno. Arkivyskupas ir sek
retorius atvyko į Vytėnus, o 
kitą dieną vokiečiai juos išve
žė į Tilžę. Iš čia jiems buvo 
leista išvažiuoti į Austriją. 
Salzburgo vyskupas arkiv. J. 
Skvirecką ir jo sekretorių 
pakvietė apsigyventi Zams 
Landeck miestelyje. 1945 m. 
rudenį kun. M. Čyvas išlydėjo 
arkivyskupą į Romą ir ten pa
siliko studiju9ti bažnytinę tei
sę. Kun. M. Cyvas, gavęs dak
taro laipsnį, išvyko į JAV-bes 
ir darbavosi įvairiose parapi
jose bei vyskupijos t~ibunole. 
1953 m. kun. dr. M. Cyvas pa
skirtas Albany mieste lietuvių 
parapijos klebonu. Sėkmingai 
klebonavęs 35 metus, 1988 m. 
išėjo į pensiją, atvyko į St. 
Petersburgą, FL, ir apsi
gyveno Šv. Kazimiero misi
joje. Talkina misijos sielova
doje ir dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Sukaktuvininkas yra 
nuoširdus ir mielas, su visais 
bendraujantis kunigas. 

Australija 
A.a. Aleksandras Maura

gis, 96 m. amžiaus, buvęs Mū
sų pastogės redaktorius, teisi
ninkas, žurnalistas, visuome
nės veikėjas, mirė š.m. sausio 
4 d. Sidnio mieste. Velionis 
gimė 1909 m. gegužės 13 d. 
Kelmėje. Čia jis baigė pra
džios mokyklą, o Kražiuose 
"Žiburio" gimnaziją. Teisės 
mokslus studijavo Vytauto Di
džiojo universitete ir juos bai
gė 1939 m. Studentaudamas 
1936 m. vedė Sofiją Bogo
malskaitę (ji mirė Sidnio 
mieste 1992 m.). A. Mauragis 
baigęs mokslus, 1940-1944 
metais advokatavo Vilniuje. 
Buvo įsįtraukęs į rezistencinę 
veiklą. Ejo pogrindžio organi
zacijos "Lietuvių frontas" Vil
niaus apygardos pirmininko 
pareigas. 1944 m. Mauragių 
šeima pasitraukė į Austriją. 
A. Mauragis Innsbrucko uni
versitete įsigijo daktaro laips
nį. Jis taipgi, traukdamasis iš 
Lietuvos, išsivežė Vytauto Di
džiojo karo muziejaus vėlia
vą, kurią grąžino į Lietuvą, at
stačius jai nepriklausomybę. 
Dr. A. Mauragis su šeima 
1949 m. atvyko į Australiją. 
Sidnio mieste jis plačiai pasi
reiškė lietuviškoje veikloje. 
Buvo Australijos lietuvių 
bendruomenės krašto valdy-

bos narys, švietimo ir kultūros 
reikalų vedėjas. Kelerius me
tus redagavo Mūsų pastogę. 
Ypač pasižymėjo lietuvių 
skautų veikloje. Už nuopel
nus šiai organizacijai apdova
notas aukščiausiu jos žymeniu 
"Geležinio Vilko" ordinu. 
Taipgi buvo Australijos lietu
vių katalikų kultūros draugi
jos pirmininkas, Tautos fondo 
atstovybės pirmininkas, ALB 
Sidnio apylinkės valdybos pir
mininkas, Lietuvių enciklope
dijos (Bostone) bendradar
bis. Rašė straipsnius Mūsų pa
stogėj e, Tėviškės aiduose, 
Skautų aide, Ateityje. Velionis 
sausio 13 d. iš St. J oachim 
šventovės palaidotas Rock
wood kapinėse. Paliko sūnų 
Mindaugą, dukterį Nijolę su 
šeimomis. 

Pietų Afrika 
Šiame krašte, įlūžus medi

nėms terasos grindims, pirma
dienio naktį, vasario 13, buvo 
sužeista 13 turistų iš Lietuvos. 
Dauguma jų, gavę medicininę 
pagalbą, galėjo keliauti toliau. 
Vienai moteriai ir trims vy
rams teko tvarkyti ligoninėje 
kaulo lūžius. Ne laimė įvyko 1 
val. naktį Mpumalagos pro
vincijoje, Kriugerio valstybi
niame parke. Kai turistai buvo 
susirinkę į dviaukščio name
lio terasą antrame aukšte 
stebėti laukinių gyvūnų, neti
kėtai įlūžo medinės terasos 
grindys ir per atsiradusią 4-5 
metrų skersmens skylę iš maž
daug 5 metrų aukščio dalis tu
ristų nukrito ant akmeninio 
grindinio. Manoma, kad buvo 
susirinkę per trisdešimt asme
nų. Medikų pagalbos prireikė 
15-kai turistų, iš jų tik du ne 
Lietuvos piliečiai. Turistus ga
beno UAB "Ekspokontak
tas". Šios bendrovės atstovai 
patikino Lietuvos ambasados 
darbuotojus, kad keliautojai 
reiškįa pretenzijų tik viešbu
čiui. Siuo metu nukentėjusiais 
rūpinasi ir atliekamą tyrimą 
stebi Lietuvos garbės konsulas 
l.G. Feinbergas. Lietuvos 
spaudos duomenimis, visa tu
ristų grupė buvo apdrausta -
kiekvienas 60,000 eurų. (ELTA) 

Rusija 
Irkutsko mieste pradėjo 

veikti pirmasis Lietuvos gar
bės konsulatas Rusijoje. Do
kumentai Lietuvos garbės 
konsulei Tatjanai Muninai bu
vo įteikti š.m. sausio 27 d. Pas
tarosios pagrindinės veiklos 
kryptys Irkutsko mieste ir jo 
srityje - plėtoti kultūrinius 
mainus, skleisti ekonominę 
informaciją apie Lietuvą, ska
tinti turizmą, teikti informaci
ją ir pagalbą lietuvių bend
ruomenei. Garbės konsulato 
atidaryme dalyvavo Lietuvos 
ambasadoriaus Rusijoje R. 
Šidlausko vadovaujama dele
gacija, Irkutsko miesto ir sri
ties vadovai, užsienio šalių 
konsulatų, verslo, religinių 
konfesijų ir Lietuvių bend
ruomenės atstovai. Ta proga 
ambasadorius R. Šidlauskas 
susitiko su Irkutsko srities 
gubernatoriumi A. Tišaninu, 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovu Irkutske S. Kaliku ir 
aptarė platesnio bendradar
biavimo galimybes. J.A. 
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Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos 
Žaliaskarių miškų glėbyje rymo 

Suvainiškio miestelis. Vartau Lietuvoje 
ir užsienyje išleistas knygas, kitus doku
mentus, gilinuosi į praeitį. Dabartis ži
noma ... Savo seną istoriją mena Suvai
niškio Šv. Apaštalo Jokūbo šventovė. 
Rašoma, kad Suvainiškio tikintieji pri
klausė Panemunio parapijai, kuriai va
dovavo atgailos kanauninkai; suvainiš
kėnams šventovė buvo už 15 km. Anais 
laikais, esant blogiems keliams, buvo 
sunku aprūpinti religiniais patarnavi
mais šias apylinkes ir Kuršo krašte gy
venančius tikinčiuosius. Vienuoliai ma
tė artėjantį pavojų katalikybei iš Kuršo 
plintančio liuteronizmo, todėl jie skati
no Ratkūnų dvaro savininką Antaną 
Kamarauską, paremti jų pastangas, 
pastatant nors nedidelę šventovę vietos 
tikintiesiems. 

Ratkūnų dvaro savininkas, matyt, 
tiems paskatinimams neliko abejingas 
- pastatė Suvainiškyje šventovę, prie 
jos įsikūrė vienuoliai. Jie šventovei va
dovavo iki 1814 m. Rusijos valdžia ją 
uždarė 1832 m. Šventovė, laikui slen
kant seno, sukrypo ... Dar kruopščiau 
gilinuosi į istorinę medžiagą. Įdomu, 
kaip Suvainiškyje prasidėjo Atgi
mimas? 

Nėra tikriausiai Lietuvoje žmo
gaus, kuris nežinotų Motiejaus Va
lančiaus vardo? Mano kartos žmonės 
Motiejų Valančių prisimena kaip 
Palangos Juzės autorių. Šių metų vasarį, 
įžymaus vyskupo, rašytojo, istoriko, 
kultūrininko, lietuvių tautos ugdytojo 
ir blaivybės puoselėtojo Motiejaus 
Valančiaus 205-osios gimimo metinės. 

Kažką naujo apie šią asmenybę 
galbūt pasakys literatūros, istorijos, 
teologijos srities specialistai, o aš pri
minsiu faktus iš Vytauto Merkio biog
rafinės studijos Motiejus Valančius: tarp 
katalikiškojo universalizmo ir tautiš
kumo, iš Juozo J asaičio straipsnių rinki
nio Motiejus Valančius iš arti ir iš toli. 

Neaplenkiu ir Rokiškio krašto kri
tiko, estetiko, publicisto, prozininko 
Naujosios Romuvos redaktoriaus Juozo 
Keliuočio leidinio Meno tragizmas. 
Gerbiamas Juozas Keliuotis rašė: "M. 

Valančius lietuvių tautą norėjo matyti 
sveiką ir šviesią, taurią ir laimingą. Jis 
to ne tik norėjo, bet ir savo gyvenimą 
paaukojo tam, kad ji tokia pasidarytų. 
Todėl nenuostabu, kad jam lankant sa
vo vyskupiją, jis savo tautiečių buvo su
tinkamas kaip karalius ir tuo rusų vy
riausybėje sukėlė apmaudo ir pavydo, 
o įtūžusių lenkų dvarininkų buvo pra
mintas 'mužikų vyskupu'. Savo galinga 
dvasinio valdovo ranka visą savo myli
mą kraštą apjuosė pradinių mokyklų 
tinklu ir dar svajojo įsteigti Lietuvos 
Mokslo Akademiją". 

Leidinyje Meno tragizmas Juozas 
Keliuotis piešia energingo, veiklaus 
vyskupo Motiejaus Valančiaus paveiks
lą: "Valančius labai intensyviai rūpinosi 
katalikų tikėjimo išlaikymu ir pagilini
mu Lietuvoje: lankė vyskupijas, sakė 
pamokslus, leido ganytojiškus laiškus, 
rašė religines knygas. Jis pirmas organi
zavo užsieny lietuviškų knygų spausdi
nimą ir jų slaptą spausdinimą Lietuvo
je". Liaudies išmintis sako: "Savi marš
kiniai visuomet arčiau kūno". Tad kokį 
pėdsaką Motiejus Valančius paliko Su
vainiškyje? 

Vyskupas Motiejus Valančius pasi
skundė suvainiškėnams kuratu Ambra
ziejumi Staškevičiumi (1859-1861 ), kad 
besibylinėdamas su rusais dėl užgrob
tos beneficijos (žemės valda), mažai 
besirūpinęs šventovės palaikymu. Kitą 
kartą lankydamas Suvainiškio tikin
čiuosius, vyskupas Motiejus Valančius 
šventovę rado dar menkesnę: "Antrą 
kartą atvažiavęs dar menkesnę atra
dau, nes jau buvo sukrypusi, o kai pra
dėjo lyti, nežinojom, kur pasislėpti, nes 
per stogą ir sienas šventovėn lietus var
vėjo", - rašo leidinyje Panevėžio vysku
pija kunigas Povilas Jankevičius, Suvai
niškio kuratas. 

1861 m. Ganytojas į Suvainiškį at
kelia energingą ir darbštų kunigą An
taną Mackevičių, įpareigodamas orga
nizuoti parapijiečius naujos šventovės 
statybai. Tais pačiais metais vyskupas 
vizitavęs šiaurinio Lietuvos pakraščio 
šventoves. Jis lankėsi: Kvetkuose, Su
vainiškyje, Čedasuose, Onuškyje ... Nė 

Paminklas Basanavičiui 
Kodėl iki šiol Vilniuje neturime monumentalaus 

paminklo tautos patriarchui dr. Jonui Basanavičiui? 

Kiekviena tauta gerbia savo didvy
rius, kurie darbavosi jos labui, yra vi
siems pavyzdys. Jų vardai įrašomi į tau
tos istoriją. Toks mums yra dr. J. Basa
navičius. Beje, jis yra ir mokslo, kultū
ros bei visuomenės veikėjas. Meilė tė
vynei buvo nuolatinė jo žvaigždė. Dr. J. 
Basanavičius išaugo į genialų mūsų 
tautinio atgimimo politiką, mokslinin
ką ir pirmąjį anų laikų tautos veikėją. 
Tai ne tik mūsų tautinio ir valstybinio 
atgimimo tėvas, ne tikAušros steigėjas, 
bet taip pat mūsų mokslo organizato
rius, visuomenės santykių kūrėjas, pra
eities tyrinėtojas, politikas - diploma
tas, ekonominės gerovės kėlimo (Vili
jos, Cemento draugijų steigėjas) ir 
daugelio kitų veiklos sričių pradininkas; 
1905 m. pirmojo lietuvių suvažiavimo 
organizatorius (išgarsėjęs Didžiojo Vil
niaus seimo vardu), 1918 m. vasario 16 
d. Lietuvos valstybės Nepriklausomy
bės akto pirmasis ir pagrindinis signa
taras. Iš tiesų nelengva visa išvardinti 
(pavyzdžiui, perkalbėjo carą, kad ne
būtų įrengtas vandens rezervuaras ant 
Gedimino kalno). 

Pagrindinių valstybės švenčių iškil
mingų minėjimų dienose aukšti valsty-

bės atstovai uždega žvakutes, padeda 
gėlių ant dr. J. Basanavičiaus kapo Ra
sose. Taip pat po 1991 m. kovo 11-osios 
į Lietuvą atvykę įžymūs kitų valstybių 
atstovai aplanko Rasų kapines, pagerb
dami mūsų tautos patriarchą. Beje, ir 
čia ant dr. J. Basanavičiaus kapo pasta
tytas tiktai tradicinis paminklinis kry
žius. Nors netrukus po jo mirties sukur
tas didingas paminklo Vilniaus Rasoms 
projektas (M. Biržiška, Vilniaus Golgo
ta, 657 psl., 1930 m. leidinys). O gal šis 
paminklas tiktų pastatyti Vilniaus 
senamiesčio aikštėje? 

Labai prasminga ir simboliška, kad 
Daktaras mirė vasario 16 d. (laidotuvės 
vyko 1927 m. vasario 21 d.). O kokios 
įspūdingos buvo laidotuvės! Dalyvavo 
tūkstančiai žmonių. Todėl eisena nusi
tęsė arti kilometro. Be to, gatvėse 
abiem eisenos pusėm stovėjo minių 
minios vilniečių. O tai vyko Lenkijos 
okupacijos sąlygomis. Eisena buvo ry
giečių nufilmuota. Filmas vėliau paro
dytas nepriklausomos Lietuvos kine
matografuose. 

Suprantama, kodėl įvairiausių or
ganizacijų patarimuose, įžymių visuo
menės veikėjų, inteligentijos diskusija-

Vysk. Motiejus Valančius 

vienas vyskupas iki Valančiaus, ir ro
dos, nė vienas vyskupas po jo nepasižy
mėjo tokiu ganytojiškų laiškų gausumu. 
Iš viso ligi šiol žinome 30 tokių Va
lančiaus laiškų. 

1863 m. vasario 18 d. ganytojiškas 
laiškas Suvainiškio parapijai rašytas M. 
Valančiaus ranka. Laiške buvo rašoma 
apie šventovės administravimą, staty
bą, remontą. Į bajorus M. Valančius 
kreipėsi šio socialinio elito kalba - len
kiškai. Universaliuosius laiškus Valan
čius stengėsi rašyti dviem kalbomis: 
lenkiškai ir lietuviškai. Vien katalikams 
valstiečiams skirtus laiškus jis siuntinė
jo tik lietuvių kalba. 

Vyskupas M. Valančius, skatinda
mas valstiečių pasididžiavimą, pabrėž
davo, kad pastatytoji šventovė yra jų 
nuopelnas, kuriuo didžiuosis ir pali
kuonys. Antai savo 1863 m. vasario 18 
d. laiške Suvainiškio parapijiečiams iš
gyrė kunigą Antaną Mackevičių - nau
jos šventovės organizatorių ir toliau 
aiškino: "Bet ką jis būtų padaręs be 
prisidėjimo jūsų? Už tikrą nieką. Jūs 
tai sudėjot pinigus su prakaitu savo 
uždirbtus, jūs akmenis vežėt, jūs plytas 
deginot, jūs darbavotės, todėl esate 
naujais fundatoriais. Vaikai jūsų ir anū
kai teirausis, kokie tai jo melystos, ko
kie didžiūnai išgalėjo šventovę pastaty
ti? O senoliai atsakys: mūsų geri ponai 
apsukui Suvainiškės gyvenantys ir mes 
patys tą šventovėlę ant garbės Dievo 

se vyrauja nuomonė, jog dr. J. Basana
vičiui tinkamiausia paminklui vieta Ro
tušės aikštė - senojo ir dabartinio Vil
niaus centrinė dalis, ypač mėgstama 
vilniečių, taip pat Lietuvos ir viso pa
saulio svečių bei turistų. Netoliese Va
sario 16 d. Signatarų namai, Filharmo
nija - kur vyko 1905 m. Didysis Vilniaus 
seimas, istorinės Pilies ir Didžioji gat
vės - Vilniaus pagrindinė arterija nuo 
Gedimino pilies ir prospekto bei arki
ka tedros; pro Rūdninkų bei Aušros 
(Medininkų) vartus kelias į Rasų ka
pines. Tai pagrindiniai keliai, takeliai ir 
objektai, kuriais vaikščiojo ir didžiuo
sius darbus organizavo dr. J. Basanavi
čius. Vyrauja nuomonė, jog turėtų būti 
klasikinio stiliaus paminklas. 

Džiaugiamės, kad žymusis skulpto
rius G. Jakubonis sukūrė dr. J. Basana
vičiaus paminklinę skulptūrą. Tačiau 
liūdnoka, kad ši skulptūra 1905 m. Di
džiojo Vilniaus seimo 100-mečio minė
jimo proga pastatyta Filharmonijos 
pastato viduje, o ne prestižinėje aikš
tėje. Paminklo atidengimo proga G. 
Jakubonis kalbėjo, jog skulptūrą atitin
kamai padidinus būtų galima pastatyti 
miesto aikštėje. 

Akivaizdu, kad dar reikia nemažai 
plačiosios visuomenės pastangų, o ypač 
būtinų sprendimų, jog nebeatidėliojant 
būtų ištaisytas nepateisinamas aplaidu
mas ir Rotušės aikštėje pastatytas mo
numentalus skulptūrinis paminklas tau
tos patriarchui dr. J. Basanavičiui. Nėra 
abejonės, kad tai labai prisidėtų prie 

pastatėm". Rašytiniai šaltiniai liudija, 
kad Motiejaus Valančiaus vyskupavimo 
laikotarpiu, Suvainiškis buvo tas kraš
tas, į kurį pats ganytojas dvasininkus 
skyrė gelbėdamas nuo tremties. Šian
dien miestelis ir jo gyventojai jau visai 
pasikeitė. Kitas laikotarpis. 

Negailestingai sukasi laiko karuse
lė. Šiandien Lietuvai reikia asmenybių, 
reikia vyskupo Motiejaus Valančiaus 
idėjų ... Dabar švietėjiškas)dėjas Suvai
niškio krašte puoselėja Cedasų ir Su
vainiškio parapijų klebonas Virginijus 
Šimukėnas. Jo dėka, nuo 2005 metų 
gegužės mėnesio, leidžiamas dviejų pa
rapijų jungtinis, religinio pobūdžio laik
raštis Liepsnelė. Gerbiamo klebono su
pratimu, "kilniu gyvenimu ir veikla, 
privalome apšviesti niūrią pasaulio 
tamsą ... " 

Pasitinkant vyskupo, rašytojo, isto
riko Motiejaus Valančiaus jubiliejinę 
sukaktį, Rokiškio "Romuvos" gimnazi
jos bibliotekoje parengėme literatūros 
parodą Motiejus Valančius šiandien ... 
Literatūros parodoje leidiniai išleisti 
Lietuvoje ir užsienyje. Rodome Ameri
kos lietuvių kultūros archyvo - bib
liotekos vedėjo kunigo Rapolo Kra
sausko dovanotą knygą M. Valančiaus 
Palangos Juzė. Kanados lietuvių mu
ziejaus-archyvo direktorė Rasa Ma
žeikaitė bibliotekai atsiuntė mokslinio 
žurnalo Lituanus du straipsnius anglų 
kalba, kuriuose minimas Motiejus Va
lančius. Iliustracijomis literatūros paro
dą paįvairino Romualdo Aleknos albu
mas Leonas Žuklys. Autografuotą al
bumą Rokiškio "Romuvos" gimnazi
jos bibli9tekai padovanojo žemietis 
Leonas Zuklys. Fotografijose vyskupo 
Motiejaus Valančiaus skulptūros. Tai 
tik keletas akcentų iš parengtos litera
tūros parodos Motiejus Valančius šian
dien ... Jo idėjos gyvos ir jų labai reikia 
šiandieninei Lietuvai ... 

žodis ... Šiandien mums reikia tyro 
ir niekieno nepriliesto, balto ir nesu
tepto suodžiais, reikšmingo ir šilto, 
jautraus ir atviro, paprasto ir atlaidaus, 
išmintingo žodžio. Reda Kiselytė, 

Rokiškio "Romuvos" gimnazijos 
bibliotekos vedėja 

Dr. Jono Basanavičiaus kapas Rasų 
kapinėse Vilniuje Ntr. J. Kuliešiaus 

mūsų susiskaldžiusios visuomenės kon
solidavimosi. Juk savo darbais dr. J. 
Basanavičius yra tapęs mūsų tautos 
milžinu, jos idėjiniu simboliu. Mums 
paliko testamentą: kovoti ir budėti. 
Yra geriausias idealizmo ir darbštumo 
pavyzdys. J. Tonkūnas, 

Visuomeninės organizacijos "Tėvai 
prieš narkotikus" valdybos narys 

Red. Tuo klausimu turėtų būti dau
giau balsų. 



"Sniegenos giesmė akmenėliui" 

Sniegena Chriščinavičienė savo galerijoje-muziejuje 

IRENA ŽIURAUSKIENĖ 

Viekšniškė Sniegena Chriš
čina viči e nė dvidešimt metų 
dirbo Mažeikių rajono Žemės 
ūkio ekonomiste, trejus metus 
dirba bibliotekoje. Ši neeilinio 
talento moteris savyje ieškojo 
sielos šauksmo, įsirėžiančio į 
akmens vidinį pasaulį. Jos ma
ma ir sesuo tapė paveikslus 
dažais. To meno imtis jos ragi
no ir Sniegeną, kuri daug metų 
galvojo apie savitą kūrybą. 
Dvidešimt metų būsimoji tau
todailininkė rinko didesnius ir 
mažesnius akmenėlius, įvairių 
spalvų smėlį, kuriuos dėjo į 
vazas. Rinkdama ji negalvojo, 
ką iš jų darys. 

Per 1955 metų šv. Kalėdas 
Sniegena sukūrė pirmą pa
veikslą iš surinktų gamtos tur
tų ir pati sau pasakė: "Aš būsiu 
menininkė ir turėsiu savo mu
ziejų". Po to pirmo mažo pa
veikslėlio moteris pradėjo 
"gimdyte gimdyti" įvairaus dy
džio paveikslus. Jos paveikslai 
sukurti iš natūralių gamtos 
spalvų, iš to turto, kurį žmo
nės pamina eo kojom ar pa
spiria į šalį. Saltą akmenĮ ar 
paupio smėlį Sniegena sušildo 
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savo paveiksluose. Juose me
nininkė išryškina gamtos grožį 
bei religines relikvijas. Per de
šimt darbo metų ji dirbo be iš
eiginių. 1977 metais Sniegena 
Viekšniuose surengė pirmą sa
vo kūrybos parodą. Vėliau jos 
parodos buvo surengtos N. 
Akmenėje, Kuršėnuose, Mo
sėdyje, Kaune, Joniškyje,„ yn
niuje, Rietave, Telšiuose, Siau
liuose ir kituose miestuose. 
Nuo 1999 metų S. Chriščina
vičienė pripažinta Lietyvos 
tautodailininkų sąjungos Siau
lių skyriaus nare. 

Tais pačiais metais savo 
namuose ji įsteigė muziejų-ga
leriją Sniegenos giesmė akme
nėliui. Iš viso buvo surengtos 
39 asmeninės parodos ir 18 
tautodailės parodų. Jos kūryba 
šildo ne tik lietuvių, bet ir 
užsieniečių sielas. 

Asmeninės parodos buvo 
surengtos ir Suomijos mies
tuose Temperoje, Kangasaloje 
bei Helsinkyje. 2006 metų 
liepos pabaigoje viekšniškės 
asmeninė paroda įvyks 
Vokietijoje (Stendalyje ). Savo 
darbų techniką Sniegena vadi
na "tapyba žeme", nes darbai 
atliekami teptuku ir pincetu. 

Kartu su kūryba iš gamtos tur
tų Sniegena pradėjo rašyti 
poeziją. - Kas nesutelpa pa
veiksluose, nubyra į poezijos 
posmus, - sako menininkė. 
2005 metais ji išleido knygutę 
Eilės, išbirusios iš smėlio. Jau 
leidybaį yra paruošta antroji 
knyga Simtmečių sandūroje. 

Per metus keletą kartų 
Sniegenos galerijoje vyksta ku
riančiųjų menininkų susitiki
mai. Į juos atvyksta dailininkas 
Michailas Ivančenko iš Viekš
nių, akmens kalėjas Antanas 
Adomaitis iš Akmenės, kalviai 
Česlovas Pečetauskas iš Ma
žeikių bei Simonas Misevičius 
iš N. Akmenės ir kiti. 

Pabendravus su Sniegena 
Chriščinavičiene, jaučiama 
dvasinė šiluma, sklindanti iš 
taurios meniškos sielos. Ant 
stalo uždegta žvakė skleidžia 
ramybę. Žvakidę "Sniegena, 
išaukštinusi akmenį" tauto
dailininkei sukūrė kalvis S. 
Misevičius. Šaltame akmenyje 
Sniegena suranda sielos ramy
bę ir dvasios stiprybę, o pa
veiksluose įamžintos trapaus 
gyvenimo akimirkos išlieka 
amžinu kasdienybės šešėliu. 

Iš Vasario 16-osios minėjimo Anapilio sodyboje (Mississaugoje) š.m. vasario 12 d. Vi~šuje -
Toronto jaunimo ansamblis "Gintaras", atlikęs dalį menin_ė~ progra?1os,_ntr .. K. ~osk~u~; 
apačioje_ Toronto kapela "Sūduva", grojusi "Gintaro" ansambhm sokant ir athkus1 dalĮ menmes 
programos, ntr. K. Baliūnaitės 
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lO KULTURINEJE VEIKLOJE 
Kompozitoriaus Vytauto 

Laurušo 75 metų jubiliejus 
buvo paminėtas Kongresų rū
muose koncertu, kuriame 
skambėjo jubiliato kūriniai. 
Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras, diriguojamas 
Gintaro Rinkevičiaus, kartu 
su vokalo solistais ir instru
mentalistais atliko Maldų sim
foniją styginių orkestrui, Kas
dienišką sonetą styginių or
kestrui ir tenorui pagal 
Eduardo Mieželaičio žodžius, 
kurią atliko tenoras Audrius 
Rubežius; Discorso concitado 
simfoniniam orkestrui ir vio
lončelei grojo Valstybinės pre
mijos laureatas violončelinin
kas Davidas Geringas Qam ir 
buvo dedikuotas šis kūrinys); 
Leggenda klarnetui ir simfoni
niam orkestrui atliko klarne
tininkas Algirdas Budrys. 

Vytautas Laurušas 1956 
metais baigė Lietuvos valsty
binės konservatorijos profeso
riaus Juliaus Juzeliūno kom
pozicijos klasę. 1963-1975 me
tais buvo Lietuvos akademi
nio operos ir baleto teatro di
rektorius ir meno vadovas, 
1971-1983 metais - Lietuvos 
muzikos akademijos rekto
rius. Nuo 1994 metų Lietuvos 
muzikos akademijos kompo
zicijos katedros profesorius, 
nuo 1996 metų Lietuvos kom
pozitorių sąjungos Muzikos 
fondo pirmininkas. 1980 me
tais laimėjo Lietuvos valstybi
nę premiją, 2003 metais apdo
vanotas DLK Gedimino ordi
nu ir Vyriausybės premija. Jo 
pastarųjų kelerių metų kūry
boj e daug kamerinių instru
mentinių, koncertinių bei or
kestrinių kūrinių, romansų 
ciklas senosios muzikos an
sambliui. "Dar niekada netu
rėjau tokio kūrybingo perio
do, - džiaugėsi kompozito
rius,- atrodo, esu vedamas 
kažkokios jėgos, kuri diktuo
ja, ką turiu daryti, kokius inst
rumentus pasirinkti." 

Šiauliuose 2005 lapkričio 
pabaigoje buvo "karūnuotas" 
naujasis Antano Šabaniausko 
premijos diplomantas - šiau
lietis dainininkas Rimas Cini
nas. Šventiniame koncerte bu
vo taip pat pristatyta Nijolės 
Tallat-Kelpšaitės Lietuvos est
rados enciklopedija Antanas 
Šabaniauskas - jį pripažino 
laikas. Diplomantas R. Cini
nas teigė nesitikėjęs šio gar
bingo diplomo ir su naujuoju 
vardu turėsiąs dar apsiprasti. 
A. Šabaniausko labdaros ir 
paramos fondo valdybos pir
mininkas Romas Pletkauskas 
paskelbė, kad šis premijos 
diplomas, teikiamas už nuo
pelnus lietuviškai estradai, 
buvo įteiktas pas!rntinį kartą. 
Pirmoji Antano Sabaniausko 
premijos laureatė 1990 metais 
buvo estrados dainininkė Ja
nina Miščiukaitė. 

Lietuvos rusų dramos 
teatras Vilniuje šį sezoną pa
statė šiuolaikinės prancūzų 
komedijos spektaklį Sveiki, 
emigrantai!, sukurtą pagalvi
duriniosios kartos dramatur
go J ean Marie Chevret kome
diją Squat (taip angliškai vadi
nami savavališkai ir neteisėtai 
tuščiuose namuose įsikūrę gy
ventoj ai). Spektaklį režisavo 
Paryžiuje gyvenąs rusų reži-

sierius ir aktorius Michail Po
liščiukas. Komedijos turinys: 
du vargingi žmonės, lenkaitė 
ir Prancūzijoje gimęs arabas, 
slapta prisiglaudė po svetimu 
stogu. Juos netikėtai užtiko 
sugrįžusios namo savininkės, 
dvi pagyvenusios damos. Re
žisierius pabrėžė, kad spek
taklyje jis neskatino tautybių 
problemos, bet kėlė amžiną 
skirtingų kartų prieštarą, sie
kė, kad spektaklis žiūrovams 
skatintų gerus jausmus ir ne
įgrįstų griežtu moralizavimu. 

Ši ]. M. Chevret komedija 
buvo apdovanota 2000 metų 
Jungtinių Tautų premija, 2001 
metais pristatyta "Moljero" 
premijai, išversta į 20 pasaulio 
kalbų. Vilniuje komedijos 
premjeros, kurią į rusų kalbą 
išvertė pats režisierius, scen,,o
grafijos autorius - Artūras Si
monis, kostiumų dailininkė 
Jolanta Rimkutė, vaidina įvai
rių kartų aktoriai. Spektaklyje 
skambėjo senos ir gerai žino
mos prancūzų atlikėjų dainos, 
kultinio žymens Eminem ir 
portugalų muzika. Pasak Lie
tuvos rusų dramos teatro va
dovės Tatjanos Rinkevičienės, 
teatro programoje numatoma 
dar viena prancūzų komedija 
Didysis zebras, Lev Tolstojeus 
Gyvasis lavonas, Anton Ce
chovo Gervė ir vaikams - Jurij 
Ščiuckio režisuota Coliukė. 

Pirmasis Jono Meko fil
mų festivalis surengtas 2005 
gruodžio 2-4 dienomis Vil
niaus "Forum Cinemas Vin
gis" kino teatre. Pats Jonas 
Mekas sirgo ir į festivalį at
vykti negalėjo. Festivalį orga
nizavęs Jono Meko kino cent
ro direktorius Germanas Ka
valskis sakė, kad centras yra 
pagaminęs 300 valandų truk
mės geriausių J. Meko archy
vo filmų kopijų. Festivalio me
tu buvo rodoma jų dalis: buvo 
pristatomi retai rodomi J. 
Meko filmai apie jo bičiulį 
"Fluxus" judėjimo pradininką 
Jurgį Mačiūną, muzikantą 
John Lennon, dailininką Sal
vadore Dali, trys autobiogra
finiai filmai, tapę pasaulinio 
avangardo klasika: Lost, Lost, 
Lost, Paradise not lost yet ir 
Diares, sketches, notes. 

Niujorke Jonas Mekas yra 
įkūręs Antologijos filmų ar
chyvą (Anthology Film Archi
ves ), kuriame kaupia, saugo ir 
demonstruoja nepriklausomo 
kino produkciją - retus eks
perimentinius bei klasikinius 
filmus, turėjusius svarbios įta
kos pasaulinei kinematografi
jos raidai. 1991 metų vasarą J. 
Meko vadovaujamoje studijo
je Niujorke stažavosi keli Lie
tuvos kino režisieriai -Arūnas 
Matelis, Audrius Stonys, Ar
vydas Liorančas, Vytautas V. 
Landsbergis, Artūras J evdo
kimovas, Algimantas Maceina 
ir aktorė/režisierė Birutė 
Marcinkevičiūtė-Mar. J. Me
ko kūryba tarptautinei publi
kai buvo plačiai pristatyta 
2005 metų vasarą Lietuvos pa
viljone Venecijos (Italija) 
šiuolaikinio meno bienalėje. 
Vienas žymiausių eksperi
mentinių filmų kūrėjų J. Me
kas gimė 1922 metais Lietu
voje, nuo 1949 metų gyvena ir 
dirba Niujorke. G.K. 



10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.111.7 Nr.10 

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

AKTYVAI per 67 milijonus doleriu 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 1.50% 
180-364 d. term. ind. . ....... 1. 75% 
1 metų term. indėlius ........ 2.30% 
2 metų term. indėlius ........ 2.55% 
3 metų term. indėlius ........ 2.75% 
4 metų term. indėlius ........ 3.00% 
5 metų term. indėlius ........ 3.25% 
1 metų "cashable" GIC ...... 2.75% 
1 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.25% 
2 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.50% 
3 metų GIC-met. palūk ....... 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.85% 
5 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
RRSP, RRIF ''Variable" ....... 2.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.60% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.65% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .3.75% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.25% 
Taupomąją sąskaitą iki ...... 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

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

term. ind. . ........... 3.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .......... 6.25% 

Sutarties paskolas 
nuo .......... 6.25% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų ........ 5.25% 
2 metų ........ 5.50% 
3 metų ........ 5.60% 
4 metų ........ 5.65% 
5 metų ........ 5. 75% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .... 5.25% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
PRANEŠA, 

kad 2005 metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno 
sugrąžino savo nariams: 

* taupytojams išmokėjo 30% papildomų palū
kanų už visas santaupų palūkanas, prirašytas iki 
2005 metų pabaigos ir 

* skolininkams sugrąžino 15% palūkanų už 
visas palūkanas, sumokėtas kooperatyvui iki 2005 
metų pabaigos. 

Papildomos ir sugrąžintos palūkanos yra įrašytos 
narių taupomosiose sąskaitose 

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 PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 

Lietuva. 1. Skudutiškio šventovė (Molėtų r.); 2. Šv. Jono Krikštytojo koplyčia (Rudesa); 3. 
Antalieptės malūnas (Zarasų r.); 4. Krikštonių šventovė (Lazdijų r.); 5. Musninkų šventovė 
(Širvintų r.) 

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVA-visuomet 1:eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės! 

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

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

MEDELIS CONSULTING #1202·50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite suALGIU MEDELIU 

TORONTO 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

REGĖJIMUI SUTRIKUS 
Pirmais šio laiško žodžiais 

sveikinasi Henrikas Andruška iš 
Niujorko. Daugelį metų Henri
kas buvo nuolatinis Jūsų laikraš
čio skaitytojas. Su malonumu 
skaitydavo ir ne vieną savo svečią 
yra pradžiuginęs Tėviškės žiburių 
žiniomis. Gyveno įvykių sūkuryje 
ir buvo laimingas. Henrikas, 96 
metų, išbandė visas skaitymo 
priemones, bet ... veltui. Sutrikus 
regėjimui yra priverstas atsisakyti 
prenumeratos. Išreikšdamas pa
dėką bei pagarbą, siunčia $50 au
ką laikraščiui paremti. Dar kartą 
nuoširdus dėkui visiems, be išim
ties, darbuotojams už nepriekaiš
tingą darbą bei patarnavimą. Va
lentino dienos proga linkime 
meilės šeimose, darbe visur ir vi
sada. Su pagarba -
Henrikas A., globėja Ramutė H. 

Red. Dėkojame už paramą ir 
linkime stiprybės baigiant šimt
metį. 

VILNIUS 

FINNAIR SUMMER 2006 FLIGHTS 
FROM TORONTO TO NORTHERN EUROPE ON SALE NOW 

Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly non-stop to Northern Europe between june 8 and September 7, 2006. 
Call and book today to save with the Early Bird rates. ln addition, Finnair operates daily code-share 
flights fi-om Vancouver, Toronto and Montreal via London, U. K. and from New York with many con
venient connections from Canada. Book online at www.finnair.com/ca or call us at 416 222-0740 
or 1 800 461-8651. 
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www. tzib.com laukia jūsų apsilankymo. Kviečiame susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas elektroniniu paštu - tęyzib@pathcom.com 



Vasario 16 gimnazijoje 
Atvirų durų diena 

Vasario 11 d. Vasario 16-osios gimnazijoje vy
ko Atvirų durų diena. Jos tikslas buvo supažindinti 
susidomėjusius tėvus ir būsimus mokinius su gim
nazija. Atvyko apie 150 svečių, kuriuos bendrabu
čio salėje pasitiko G. Ručio vadovaujamas įaunes
nių mokinių orkestras ir M. Dambriūnaitės-Smitie
nės bei Brigitte Heidt paruošti jaunesniųjų klasių 
mokiniai su trumpais angliškais ir prancūziškais 
vaidinimėliais. Direktorius A. Šmitas pasveikinęs 
atvykusius, trumpai papasakojo apie gimnazijos 
tikslus bei darbą ir apie įstojimo galimybes. Taip 
pat jis svečiams pristatė ir gimnazijos mokytojus. 
Tėvų komiteto pirmininkas H.J. Kock papildė di
rektoriaus pranešimą. Jo nuomone, tikrai verta 
siųsti vaiką į šią mokyklą, nes klasės nedidelės ir 
šalia pamokų yra įvairiausių saviveiklos būrelių, 
kurie labai svarbūs auklėjimo procese. Čia dviejų 
kultūrų vaikai išmoksta gyventi kartu. Bendradar
biavimas tarp mokytojų ir tėvų komiteto labai geras. 

Svečiai aplankė chemijos kabinetą, kur moky
toj a Manss demonstravo įvairius eksperimentus, 
klasėse pasižiūrėjo R. Buechsensteino ir H. Her
belio filmus apie gimnazijos gyvenimą ir praeitų 
metų slidinėjimo kursus. Dailės mokytoja J. Lem
kienė paruošė mokinių darbų parodą, mokytoja R. 
Vomberg vedė matematinius eksperimentus, o E. 
Kaufmann su savo mokinėmis parodė, kaip dažomi 
margučiai ir kaip audžiamos juostos. Svečiai taip 
pat aplankė kompiuterių kabinetą, gimnazijos 
biblioteką, interneto kavinę ir gimnazijos koplyčią. 
Daug kas užlipo ir į pilies bokštą, nuo kurio pasi
grožėjo apylinkėmis. Daug kas apžiūrėjo bendra
bučius. 

Apie savo darbą svečius informavo taip pat 
Europos grupė, Globėjų būrelis, globojantis jau
nesnius mokinius, ir Pilietinės drąsos iniciatyvinė 
grupė. Šias grupes globoja dr. G. Hofmann. Aštun
toje klasėje mokytoja B. Heidt su savo mokiniais 
svečius vaišino prancūziškais blynais, o bendrabu
čio salėje visi galėjo pasivaišinti kava ir pyragais. 
Čia svečiai galėjo dar individualiai pasikalbėti su 
direktorium, jo pavaduotoja l. Greviene ir su mo
kytojais apie mokslą gimnazijoje. 

Nepriklausomybės šventės minėjimas 

Vasario 16-oji gimnazijoje - dviguba šventė: 
Lietuvos nepriklausomybės šventė ir vardadienis. 
Tą dieną minėjimo gimnazijoje nebuvo, nes visa 
gimnazija dalyvavo centriniame Vokietijos LB 
rengtame minėjime Huettenfeldo miestelio salėje 
šeštadienį, vasario 18. 

Iš visos Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Ame
rikos, Kanados, Lenkijos ir Lietuvos suvažiavu-

siems svečiams kelią rodė aukštai ant gimnazijos 
pilies bokšto plevėsuojanti Lietuvos vėliava. Į 
Mišias katalikų šventovėje 14.30 val. susirinko apie 
150 žmonių. Mišias koncelebravo Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai 
prel. E. Putrimas, Vokietijos vyskupų konferenci
jos direktorius užsieniečių sielovadai kun. W. 
Miehle ir gimnazijos kapelionas kun. J. Dėdinas. 
Pamaldose dalyvavo ir pamokslą pasakė evangeli
kų kun. R. Baliulis. 

Minėjimą 4 v.p.J2. pradėjo V;:okietijos LB valdy
bos pirmininkas A. Siugždinis. Siais metais tai bu
vo ypatingas minėjimas, nes buvo švenčiama Bend
ruomenės 60 metų sukaktis. 1946 m. Hanau stovyk
loje buvo įsteigta Lietuvių tremtinių bendruomenė. 
Trumpas fotomontažas minėjimo pradžioje primi
nė susirinkusiems svarbiausius Bendruomenės is
torijos įvykius, svarbiausius veikėjus. Minėjime da
lyvavo daug Europos, Vokietijos ir Hesseno parla
mento narių. Lietuvos ambasadorius E. Ignatavi
čius pasveikino minėjimo dalyvius ir perskaitė Lie
tuvos prezidento V. Adamkaus, seimo pirmininko 
A. Paulausko, ministerio pirmininko A. Brazausko, 
užsienio reikalų ministerio A. Valionio, kultūros 
ministerio V. Prudnikovo ir švietimo ministerio R. 
Motuzo sveikinimus. Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento vardu kalbėjo Aurelija Jundulienė. 
Iš vokiečių sveikinimo žodžius tarė Hesseno vy
riausybės atstovas Friedrich, buvęs Vokietijos par
lamento narys dr. K. Kiibler ir miestelio seniūnas 
W. Schmitt. Sveikino Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos (VLJS) pirmininkas A. Šiugždinis, jn. ir 
Pasaulio LJS pirmininkė D. Henke. 

Pagrindinę kalbą pasakė Vokietijos parlamen
to narys dr. M. Meister. Jis ne tik kalbėjo apie Lie
tuvos politinius ir ekonominius laimėjimus atgavus 
nepriklausomybę, ne tik apie Lietuvos įsijungimą į 
Europos struktūras ir Lietuvių bendruomenės 60 
metų jubiliejų, bet ir apie Vasario 16-osios gimnazi
jos svarbą. Jo nupmone, gimnazija įgyvendina Eu
ropos vertybes. Cia auklėjami vokiečiai ir lietuviai 
mokiniai krikščioniškoje ir Europos vienybės dva
sioje. Gimnazija moko, kaip turi sugyventi Euro
pos tautos. Mokiniai čia mokosi išsaugoti savo ta
patybę, kalbą bei kultūrą ir gerbti kitų kultūrines 
vertybes, kitų kalbą ir mentalitetą. Čia ugdoma to
lerancija. Vasario 16-osios gimnazija yra tiltas tarp 
Vokietijos ir Lietuvos. 

Meninę programą atliko Vasario 16-osios gim
nazijos mokinių ansamblis, vadovaujamas Aud
ronės ir Gintaro Ručių. 

Po minėjimo apie 600 susirinkusių lietuvių 
linksminosi iki vėlyvos nakties. Šokiams grojo iš 
Lietuvos atvykusi legendinė popgrupė "Vairas". 

V16gim-info 

Amerikietis karys besikuriančioje Lietuvoje 
Atkelta iš 4-to psl. 

Priekiyėje plokštėje užrašas DIEVpI IR TĘ
VYNEI ISTIKIMIEMS; šoninėje - ZUVĘ UZ 
LIETUVOS LAISVĘ SAVANORIAI V. LT. SĄM 
HARRIS (U.S.A.) 1920-11-24 Į JONAS BAUZA 
(l P.P.) 1920-VII-5 l ANT. IVANAUSKAS (2 P.P.) 
1920-VIII-20. Sovietmečiu šio paminklo pagrindi
nė dalis - Kryžius - buvo sunaikintas, lenta su in
formaciniu užrašu išdaužyta. Lietuvos spaudoje 
aktyviai svarstomas (istoriko Antano Burkaus) ke
liamas klausimas, ar atsiras, kas atstatytų šį pamink
lą. Gal Kauno m. Kultūros paveldo departamento 

Kauno padalinio vedėja l. Vaškelienė, autoritetin
gos specialistų komisijos jau atleista nuo rūpesčio 
restauruoti bolševikines penkiakampes ant Alek
soto tilto, galėtų pasirūpinti antibolševikinio sukili
mo aukų atminimui pastatyto paminklo likimu? 
Bet kažin. Trukdytų jos spaudoje išsakyta nostalgi
ja nuostabiai vaikystei ir sentimentai spaliukų bei 
komjaunimo organizacijoms. Matyt, visas viltis 
teks sudėti į jos įpėdinius. Tad kol kas vienintelis re
gimos lietuvių tautos pagarbos Samueliui J. Harisui 
ženklas yra dar anuomet jo vardu Kaune, Aleksote, 
pavadinta gatvė. Sovietmečiu buvęs panaikintas S.J. 
Hariso gatvės vardas atstatytas 1993 m. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ANTANAS GENYS 

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 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 141 milijoną dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.75% už 30-89 d. term. indėlius 
1.80% už 90-179 d. term. indėlius 
1.90% už 180-269 d. term. ind. 
2.00% už 270-364 d. term. ind. 
2.75% už 1 m. term. indėlius 
2.95% už 2 m. term. indėlius 
3.00% už 3 m. term. indėlius 
3.05% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
2. 75% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.25% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.50% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.80% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 5 m. GIC invest. pažym. 
2.00% RRSP & RRIF (variable) 
3.60% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.65% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 6.25% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.15% 
2 metų ...... 5.40% 
3 metų ...... 5.65% 
4 metų ...... 5.65% 
5 metų ...... 5.85% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 5.25% 

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 (TRA VELER'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) ĮLIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lrad. i' trečiad. l"l.IO 9 YJ: - 3.30 v.p.p.; ketvitad. ir penklad. l"l.IO 9 v.r. -8 v.v. 

LN skyrtuJe - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 Y.p.p.; 
Royal York skyriuje • šešta.d. nuo 9 Y.r. - 1 Y.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 MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

Matininkas 
TOMAS A. SENKUS, BSc, OLS , O.UP 

ONTARIO LAND SURVEYOR 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

TEL: (416) 237-1893 

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

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, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf~ll( West Realty Inc. 

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

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\I~ 

l:> E 1'-1 ~~L C:: ~ f:.it. E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

RFDMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated ._„_. 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W lCS 
Tel. ( 416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resunection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas paglindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje O. 47 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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. 

9-0 SPORTAS 
Lietuvos krepšinio šventė 

Lietuvos krepšinio šventėje 
Hiustone (JAV) š.m. vasario 17 
d. stipriausios pasaulio lygos -
NBA - vadovas David Stern ne
gailėjo komplimentų Lietuvos 
krepšiniui. Lietuviai, atsidėkoda
mi už beveik 20 metų trunkantį 
tarpusavio bendradarbiavimą ir 
NBA paramą Lietuvos krepši
niui, apdovanojo lygos vadovą 
valstybiniu ordinu ir senovės ri
terių šarvais. 

D. Stern vėliavų fone 

rinktinės fondo direktorius Algi
mantas Pavilonis, - o mūsų bend
ravimas su NBA jau davė ir, ti
kiuosi, ateityje duos naujų idėjų, 
kurios padės Lietuvos krepšiniui 
išlaikyti aukščiausias pozicijas 
pasaulio krepšinyje. Gal ne visa
da tie ryšiai yra matomi ar įdo
mūs paprastiems sirgaliams, ta
čiau jų vaisiais naudojamės visi. 
Tikiuosi, kad mums pavyks sėk
mingai užbaigti derybas su NBA 
dėl parodomųjų rungtynių prieš 
2006 m. pasaulio čempionatą bei 
įgyvendinti kitus šių metų vasaros 
projektus". 

Oficiali dalis baigėsi links
mu šventės rengėjų pokštu ir dar 
viena dovana D. Sternui - buvo 
parodytas LNK televizijos ir rink
tinės rėmimo fondo sukurtas vi
deofilmas. Jame istorijos profe
sorių vaidinantis Algis Greitai su 
tyčia pastiprintu lietuvišku ak
centu angliškai pasakojo apie ne-

-------
D. Stern įteikia marškinėlius Lietuvos ambasadoriui V. Ušackui 

"Aistra laisvei ir aistra krep
šini ui yra geriausi dalykai, jun
giantys Lietuvą ir Jungtines Vals
tijas. Natūralu, jog šis vakaras 
vyksta tarp Lietuvos valstybinės 
šventės Vasario 16-osios ir šešio
likos metų nepriklausomybės 
nuo Sovietų Sąjungos sukakties", 
- Lietuvos ambasadorius JAV ir 
Meksikai Vygaudas Ušackas nuo 
scenos pasveikino apie šimtą su
sirinkusių svečių. NBA vadovui 
D. Stern jis įteikė ordino "Už 
nuopelnus Lietuvai" Komandoro 
kryžių, o NBA vicepirmininkei 
Kim Bohuny - ordino "Už nuo
pelnus Lietuvai" Riterio kryžių. 
Prezidentas Valdas Adamkus sa
vo sveikinimą D. Stern, K. Bohu
ny ir visiems šventės dalyviams 
atsiuntė įrašytame vaizdo diske. 
NBA lygos vadovas įteikė dvejus 
"All Stars" marškinėlius - viene
rius su ambasadoriaus V. Ušacko, 
antrus - su prezidento V. Adam
kaus pavarde, kurie bus parvežti 
į Lietuvą. 

"Man yra didelė garbė gauti 
šį apdovanojimą, - sakė D. Stern, 
kurio pažintis su Lietuvos krep
šinio atstovais prasidėjo 1986 m., 
- esu buvęs Vilniuje bei Kaune, 
kur Š. Marčiulionis išmoko pir
muosius krepšinio žingsnius. 
Ačiū Lietuvai už šešis NBA žai
dėjus. Neįtikėtina, jog jie visi yra 
iš vos tris milijonus gyventojų tu
rinčios šalies". Beje, šį faktą NBA 
vadovas kitą dieną paminėjo ir 
per tradicinį susitikimą su NBA 
Visų žvaigždžių savaitgalį atvyku
siais žiniasklaidos atstovais iš vi
so pasaulio. 

"NBA lyga ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje jau seniai 
laikoma šiuolaikinio sporto va
dybos etalonu, - po renginio sakė 

va archeologų padarytą atradi
mą, kad krepšinį išrado ne Ja
mes Naismith, o senovės lietu
viai. Pasak šios teorijos, ginda
miesi nuo kryžiuočių, jie mėtyda
vo patrankų sviedinius į savo 
priešus ir taip buvo sukurti krep
šinio pagrindai. "O patiems ge
riausiems kariams ir protingiau
siems karvedžiams būdavo įtei
kiami šarviniai marškiniai", - fil
mo pabaigoje teigia istorijos pro
fesorius. 

Po to keliolika kilogramų 
sveriančius grandininius marški
nius, ant kurių priekio užrašyta 
"Lithuania", o ant nugaros -
"Stern" ir numeris "l" buvęs 
NBA žaidėjas Šarūnas Marčiu
lionis bei rinktinės rėmimo fon
do direktorius Algimantas Pavi
lonis ir įteikė D. Sternui. NBA 
vadovas D. Stern taip pat prane
šė, kad jau ruošiamas projektas 
vasarą Lietuvoje surengti stovyk
lą jauniems krepšininkams "Bas
ketball Without Borders". O 
baigdamas kalbą amerikietis su 
šypsena lietuviams palinkėjo sėk
mės pasaulio čempionate artė
jančią vasarą. 

Antanas Sireika, Lietuvos 
rinktinės treneris, šventės metu 
turėjo progą pasikalbėti ir su Ša
rūnu Jasikevičiumi, ir su "Cleve
land Cavaliers" nariu Martynu 
Andriuškevičiumi, ir su Linu 
Kleiza. Šventėje netrūko ir gar
senybių - jai įpusėjus salėje pasi
rodė NBA legenda 231 sm ūgio 
Manute Bolas, kuris su S. Mar
čiulioniu yra buvę komandos 
draugai. Jie kartu rungtyniavo 
"Golden State Warriors" klube 
1989-1990 metais. Tarp svečių 
buvo stipriausios NBA koman
dos "Detroit Pistons" vyriausia-

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Antrą pralaimėjimą iš ei

lės Eurolygos krepšinio varžybų 
"Top 16" rate patyrė Kauno "Zal
giris", svečiuose 69: 78 nusileidęs 
Jono Kazlausko treniruojamai 
Peiraias "Olyrnpiacos" (Graikija) 
komandai. "Zalgiriui" darosi 

maža vilties patekti į kitą ratą. 
• Rygoje (Latvija) įvykusio

se Baltįjos krepšinio lygos (SEB 
BBL) Zvaigždžių dienos rungty
nėse iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos klubų sudaryta "Baltijos 
žvaigždžių komanda 134:126 nu
galėjo "Baltijos užsienio žvaigž
džių" komandą. 

• Jungtinio žydų fronto pir
mininkas Baruch Marzel ragina 
Izraelio gražuo!ę Linor Aberjil 
nekišti piršto į Sarūno Jasikevi
čiaus siūlomą vestuvinį žiedą. Iz
raelio politikas nori, kad ji at
šauktų santuoką su vaikinu iš 
Lietuvos, kuris neturi žydiško 
kraujo, praneša Izraelio naujienų 
tinklalapis. 

• Kauno "Žalgirio" krepši
nio klubui už žiūrovo išpuolį 
prieš teisėją teks sumokėti 2500 
eurų baudą. Sis Eurolygos var
žybų administracijos nuospren
dis yra neskundžiamas. Inciden
tas įvyko Kauno sporto halėje 
žaidžiant su Barcelona "Winter
thur FCB" klubu. Po paskutinio 
R. Freeman taiklaus tolimo me
timo, aidint sirenai, teisėjai var
žovų gynėjui nedavė baudos, kuri 
galėjo Kauno klubui išplėšti pra
tęsimą. 

• Vilniuje vykusiame Lietu
vos lengvosios atletikos federaci
jos (LLAF) posėdyje pasaulio 
rekordininkei dešimtkovės rung
tyje už nuopelnus Lietuvos leng
vajai atletikai, Austrai Skujytei ir 
jos treneriui Cliff Rovellt buvo 
įteikti LLAF medaliai. Taip pat 
A. Skujytei buvo įteiktas Pasaulio 
lengvosios atletiJrns federacijos 
IAAF medalis. Sis apdovanoji
mas įteikiamas visiems pasaulio 
sportininkams, pasiekusiems pa
saulinių rekordų. 

• Lietuvos stipruolis Žydrū
nas Savickas ketvirtą kartą iš ei
lės laimėjo prestižines galiūnų 
varžybas "Arnold Strongman". 
Pasaulio ir Europos čempionas 
triumfavo JAV Columbus mieste 
vykusiose varžybose, kurių nuga
lėtojas laikomas stipriausiu pa
saulio žmogumi. 

• Šalčininkuose tris dienas 
vykusiame 76-ajame Lietuvos 
stalo teniso čempionate vyrų 
vienetų čempiono titulas atiteko 
vilniečiui Gintautui Juchnai, ant
roji - vilniečiui Artūrui Orlovui, 
o trečioji vieta - Mariui Bučiui 
iš Mažeikių. V.P. 

sis treneris Flip Saunders, vienas 
"Dallas Mavericks" trenerių De
las Harris, ilgametis Lietuvos 
rinktinės trenerio asistentas 
Donnie Nelson, Prancūzijos 
krepšinio žvaigždė Antoine Ri
goudeau, legendinis Maskvos 
"CASK" žaidėjas Sergejus Tara
kanovas, kitos Europos ir pa
saulio įžymybės. 

Vakaro metu šventės daly
viai galėjo prisiminti įspūdingiau
sias Lietuvos krepšinio istorijos 
akimirkas, kurios buvo rodomos 
virš scenos pakabintame ekrane, 
o NBA televizija ypač susidomė
jusi filmavo senovės lietuvių 
instrumentų_ skrabalais grojusio 
Regimanto Silinsko pasirodymą. 
Renginyje tąip pat kgncertavo 
dainininkai Zilvinas Zvagulis ir 
Irena Starošaitė. 

Didžiulių nuotraukų galerija 
renginio svečiams priminė visus 
Lietuvos krepšininkus, žaidusius 
ar žaidžiančius NBA lygoje. Save 
šioje galerijoje surado ir Rimas 
Kurtinaitis, 1989 m. dalyvavęs 
NBA tritaškių konkurse, ir vie
nas Lietuvos rinktinės trenerių 
Don N elson. Linas Kunigėlis 



;&CJAU~IMO ZODIS 
Visi laukiami Kanadoje - Pasaulio lietuvių 

jaunimo kongrese! 
Šią vasarą PUS laukia didžiulis renginys. Bir

želio mėnesį Kanadoje vyks jau 12- tasis Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas (daugiau informacijos 
www.kongresas.org). Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresai vyksta nuo 1966 m. kas 3-4 metai. Kas
kart jie rengiami vis kitame kontinente. Registraci
ja vyksta labai aktyviai, mes tikimės sulaukti apie 
90 atstovų iš 19 pasaulio šalių: Airijos, Argentinos, 
Australijos, Baltarusijos, Brazilijos, Didž. Britani
jos, Estijos, Gruzijos, JAV, Ispanijos, Kanados, Ka
raliaučiaus krašto, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, 
Ukrainos, Urugvajaus, Vokietijos, gal net iš Švedi
jos bei Kolumbijos (šiuose dviejuose kraštuose 
dabar buriasi jaunimas). Kongrese yra laukiama ir 
daug garbės svečių iš Lietuvos bei viso pasaulio, 
kurie paįvairins renginio programą savo praneši
mais. 

pačių įvairiausių pasaulio kampelių, pabendrauti, 
pasidalinti darbo patirtimi ir geromis idėjomis, 
kartu ieškoti būdų spręsti mums aktualias prob
lemas, diskutuoti apie užsienio lietuvių jaunimo 
ateitį bei galimybes išlaikyti ir puoselėti lietuvybę. 
Ir ne tik tai, mums, be abejo, rūpi ir Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos ateitis, jos veikla, naujos gali
mybės, gyvybingumas ir geros idėjos. Neabejojame, 
jog, kongrese pasisėmę žinių ir patirties, jaunimo 
sąjungų atstovai jas skleis ir platins savo gyvena
mosios šalies lietuvių bendruomenėse ir jaunimo 
organizacijose, įkvėps ne vieną jaunuolį darbuotis 
lietuvybės naudai. 

Kviečiu lietuvių bendruomenių narius bei vi
sus besidominčius skatinti ir aktyviai remti finan
siškai savo kraštuose gyvenantį jaunimą, kad jie 
tikrai galėtų dalyvauti šiame PUS svarbiame ren
ginyje. Dalia Henke, Pasaulio lietuvių Renginio tikslų yra net keletas: susipažinti su 

pasaulyje veikiančiomis lietuvių jaunimo sąjungo
mis, susitikti tokiai didžiulei daugumai lietuvių iš 

jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė 
daliahenke@yahoo.de 

Metiniame "Mardi gras" - kaukių baliuje, surengtame Detroito lietuvių jaunimo sajungos vasario 18 d., 
buvo šeši stalai "senimo", o visi kiti stalai (daugiau kaip 20) buvo užimti jaunuolių iš įvairių vietovių, 
įskaitant keliolika iš Toronto. Iš viso suvažiavo 235 dalyviai iš Čikagos, Klyvlando, Toronto, Bostono ir 
Los Angeles. Beveik visi buvo pasipuošę įdomiom kaukėm. Pirmą vietą laimėjo Lelė ir Anatolijus 
Viskantai, atrodę kaip riešutai. Antrą vietą - Rasa Gierštikaitė, "kortuotoja" iš Čikagos, trečią - Marius 
Polikaitis ("Spock"). Salė buvo nuostabiai papuošta Las Vegas tema: sienos išdažytos miesto vaizdais, 
scenoje pastatyta "Chapel of Love", kuriam vadovavo seminaristas L.L.; jis nešiojo aplink kaklą pasika
binęs grandinę iš 50 žiedų, kuriais jis buvo pasiruošęs "sutuokti" kuo daugiau lietuviukų su lietu
vaitėm! Visi dalyviai buvo apsirengę Las Vegas tema - buvo "showgirls", Roy su baltu tigru, ir t.t. Buvo 
stotys, kuriose galėjai lošti kortomis ir kitus "casino" žaidimus. Muzika grojo garsiai ir greitai - jauni
mas be perstojimo šoko visą vakarą! Viskas buvo jaunimo sugalvota, ir visiems buvo labai smagu! B.B. 

Detroito lietuvių jaunimo sajungos surengtame kaukių baliuje. Iš k. Arija Kasputytė, Tomas Kuras, 
Laura Karvelytė, Gytis Mikulionis, Lina Aukštuolytė, Lina Bublytė 

Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų XII skyriaus 
mokinių mintys po Vasario 16 minėjimo mokykloje 

(Tęsinys iš 9 nr.) 

* 
Vasario 16 d. yra svarbi šven

tė, nes duoda lietuviams progą 
prisiminti tautą ir džiaugtis, kad 
mes turime laisvą tėvynę. Gyve
nimas Kanadoje kartais gali būti 
sunkus vis prisimenant Lietuvą, 
bet man mano tėvynė ir tauta yra 
labai svarbi, todėl Vasario 16-ta 
yra ypatinga šventė. Jeigu Lietu
va nebūtų iškovojusi nepriklau
somybės, tai mes gal neturėtume 
dabar tokios stiprios kultūros ir 
gal net nebūtų daugiau Lietuvos. 

Daiva Paškauskaitė 

* 
Vasario 16 yra Lietuvos ne-

priklausomybės diena, kuri yra 
švenčiama visų lietuvių, net ir 
Kanadoje. Lietuvoje pakabina
mos Lietuvos vėliavos prie kiek
vieno namo, o Kanadoje lietuvių 
patriotizmas nė kiek nemažesnis. 
Lietuvos patriotai, nors ir kitoje 
šalyje, vis tiek išdidžiai pakelia 
Lietuvos trispalvę, primenančią 
Ne priklausomybės dieną. Lietu
vos nepriklausomybę simboli
zuoja ne tik Lietuvos vėliava, bet 

ir žmonių patriotizmas bei meilė 
Lietuvai. Nors šiuo metu esu Ka
nadoje, visuomet liksiu dėkinga 
žmonėms, kurie padėjo Lietuvai 
tapti nepriklausoma valstybe. 
Niekas nežino, koks būtų Lietu
vos likimas, jeigu nebūtų išsilais
vinus iš komunizmo ir sovietų 
jungo. Rasa Kisielytė 

* 
Vasario 16-oji man labai 

svarbi data, nes be jos aš nebū
čiau lietuvė. Aš esu laiminga, kad 
esu lietuvaitė, o Vasario 16-oji 
pakeitė mano senelių ir mano 
gyvenimą. Be mūsų nepriklauso
mybės mano seneliai gal nebūtų 
susitikę, ir manęs visai nebūtų. 
Klasėje mes žiūrėjome filmą apie 
Lietuvos gražumą. Aš niekada 
nesu buvusi Lietuvoje ir kai pa
mačiau jos miškus, miestus, žmo
nes, aš pasijutau laiminga. Noriu 
iš širdies padėkoti visiems lietu
viams, kurie kovojo dėl Lietuvos. 
Vasario 16-oji stiprina mano pat
riotiškumą, ir aš stengiuosi tęsti 
tautos tradicijas bei kultūrą atei
nančiose, savo vaikų kartose. 

Austina Tarvydaitė 

* 
1918 metų Vasario 16-oji turi 

būti labai svarbi diena kiekvieno 
lietuvio širdyje, nes ši diena buvo 
ypatinga. Lietuva pirmą kartą 
tapo nepriklausoma ir pakeitė 
visų lietųvių, turbūt ir mano gy
venimą. Siandien minint Vasario 
16-ąją ir žiūrint vaizdajuostę, 
man atrodė, kad aš vėl esu Lietu
voje, vėl einu per tas gatves, ku
riomis ėjau tūkstantį kartų ir aš 
esu labai dėkingas tiems žmo
nėms, kurie sugalvojo, kad reikia 
padaryti Lietuvą nepriklausomą, 
nes aš manau, kad jeigu tie žmo
nės nebūtų nieko padarę, nebūtų 
kovoję už savo šalį, tai niekas ir 
dabar nežinotų, kad yra tokia 
Į.-ietuva, kad ten gyvena žmonės. 
Si vaizdajuostė man priminė 
daug dalykų, nes kai aš pats bu
vau Lietuvoje, aš nekreipdavau 
dėmesio į Vasario 16 d„ bet kai 
atvažiavau į Kanadą, man lietu
viai kanadiečiai parodė, kaip 
tikrai reikia gerbti šią dieną, nes 
ši diena pakeitė visų lietuvių 
gyvenimą. 

Evaldas Žabas 
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PWS valdyba, išrinkta 11-ajame kongrese 2003 m. Vokietijoje. Iš k. 
(I eil.) - Kristina Mattis (JAV), pirm. Dalia Henke (Vokietija), 
Vilma Remmert-Fontes (Vokietija). 11 eilėje - Matas Stanevičius 
(Kanada) 12-ojo PLJK ruošos k-to pirm., Santiago Butkus 
(Argentina), Rimas Baliulis (Vokietija), Martynas Lipšys (Vokietija), 
Vytautas Antanaitis (Australija). 1rūksta: Stasio Kuliavo (Kanada) 
ir Algirdo Zimnicko (Lenkija) 

~ 12-asis PASAULIO LIETUVIŲ 
~ JAUNIMO KONGRESAS 
ivvks 2006 m. birželio 23 - liepos 9 d.d. 

Toronto, Hamiltono ir Montrealio miestuose 
KARTU VYKSIME Į DAINŲ ŠVENTĘ ČIKAGOJE 

www.kongresas.org 

Kanados lietuvių fondas remia KONGRESĄ! 
Ačiū už jūsų visų aukas kongresui! 

------ -=--...e:=_ ;;;;:;::::: ~ 

Kviečiame rašyti čekius "KLB - KONGRESAS" 
ir siųsti Ruošos komitetui: "KONGRESAS 12" 

1 Resurrection Road, Etobicoke, ON M9A 5G1 CANADA 

• 
=====:1 SKAUTĮ.Į VEIKLA1i-----

v • Toronto "Rambyno" ir 
"Satrijos" tuntų Vasario 16-osios 
sueigoje vasario 5 d. buvo atlikti 
skautų-čių įžodžiai, įvertinti nuo
pelnai. DLK Vytauto draugovės 
dr-kui Linui Grybui pristačius, 
vilkiuko įžodį davė: T. Keveza ir 
D. Nausėdas. DLK Mindaugo 
draugovės dr-kui M. Sungailai 
pristačius, skautų įžodį davė: A. 
Grybas, L. Repečka, L. Sher
wood, M. Sriubiškis, A. Valunto
nis. Kelrodžio specialybę gavo 
vilkiukai: M. Biskys, L. Kairys, 
D. Nausėdas, L. Janovičius, An. 
Graig, Atl. Graig, V. Maksimavi
čius, T. Kev~za, T. Marijošius, R. 
Rekus, M. Sirvinskas, L. Gabrys, 
M. Skilandžiūnas, P. Putrimas, L. 
Alekn~čius, C. Ploog ir A 'Ilussow. 

"Satrijos" tunto paukštytės 
baigė I patyr. laipsnį: J. Degutytė, 
D. Punkrytė, R. Asevičiūtė, S. 
Pabrėžaitė, M. Olekaitė; II patyr. 
laipsnį gavo: L. Cigaitė, D. Dre-

šerytė, J. Marcinkevičiūtė, D. 
Norkutė, A. Turūtaitė. "Rūtos" 
draugovėje skaučių įžodį davė: 
A. Paliulytė, N. Sungailaitė, E. 
Degutytė. Skautės įsigijo Kana
dos gamtininkių specialybę: L. 
Aiello, K. Marijošiūtė, V. Sriu
biškytė, V. Jonuškaitė, R. pet
rauskaitė, E. Olekaitė, D. Sab
linskaitė, A. Stončiūtė, D. Šimku
tė, R. Aleknavičiūtė, E. Kišonai
tė. Žiemos stovyklavimo ~pe
cialybę gavo: E. Olekaitė, D. Sab
linskaitė, S. Kulnytė-Douglas, E. 
Kišonaitė. "Dainos" draugovės 
skautės kand. davė įžodį: E. Ole
kai tė, A. Rudnickaitė, E. Kišo
naitė, D. Šablinskaitė. Kandidate 
į vyr. skautes įsijungė K. Kulnytė
Douglas. Į psl. laips. pakeltos: R. 
Aleknavičiūtė ir S. Gorytė, o į si. 
A. Skilandžiūnaitė, į v.sl. V. Ski
landžiūnienė ir V. Lemon. Pa
žangumo žymeniu apdovanota 
psl. K. Marijošiūtė. EM. 

Išalkę žiemos iškylautojai Toronto skautai verda sriubą "Romuvoje" 
š.m. vasario 11-12 d.d. Ntr. R.R. Otto 

• Ne tie garbintini, kurių raumenys stipresni, o tie kurie stipres
nius turi smegenis, ir tie dvasios galiūnai, kurie savyje ir kituose 
nugali žmogų - gyvulį. (J. Staugaitis) 
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AtA 

VINCAS VAITIEKUNAS 
York universiteto profesorius emeritas (g. 1925 m. 
Kaune), mirė š.m. vasario 22 d. Brantford, ON. Paliko 
liūdinčius žmoną Mariją, sūnų Vincentą, dukrą Oną 

bei vaikaites Sydney ir Joanna. 

AtA 
KOSTAS DEIMANTAS -
DEIMANTAVIČIUS 

sulaukęs 85 m. amžiaus, mirė š.m. vasario 25 d. Grand 
River ligoninėje, "K-W Health Centre", Waterloo, 
ON. Jo žmona Eugenija buvo jau anksčiau mirusi. 
Liko liūdinčios trys dukros, jų sutuoktiniai, devyni vai
kaičiai, giminės Lietuvoje ir Lemonte, IL. Kostas 
gimė 1920 m. gruodžio 5 d. Thuragėje, atvyko į Kana
dą 1949 m., gyveno Toronte. Išėjęs į pensiją, išsikėlė į 
Wasaga Beach, ON, kur išsipildė jo žvejojimo svajo
nės. O pastaruoju metu pasireiškė ir jo meilė muzikai. 
Pinehaven pensininkų namuose, Waterloo, ON, kur 
jis dainuodavo ir grodavo akordeonu. 

SKAUTININKEI 

AtA 
DANUTEI KERŠIENEI 

ilsėtis iškeliavus amžinybėn, jos vyrui ALEKSUI, 
dukrai LINDAI, žentui FRED ir artimiesiems reiškia 
gilią užuojautą ir kartu liūdi -
Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai, "Romuva Inc." 

AtA 

ALBINUI ARTIČKONIUI 
mirus, 

gilią užuojauą reiškiame jo žmonai DANAI ir dukrai 
DALIAI CHODOČINSKIENEI -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba ir 
''Vilniaus Manor" gyventojai 

AtA 

ALDONAI LEONAVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn Vorkutoje, Sibire, jos seserims 
skautininkėms LIUDAI SENDŽIKIENEI ir STASEI 
DRAUGELIENEI bei visiems giminėms ir artimie
siems nuoširdžiausią užuojautą reiškia -

Toronto skautininkių-skautininkų draugovė 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAM VYRUI, TĖVUI IR SENELIUI 

AtA 
ALGIRDUI KAZILIUI 

mirus, nuoširdžiai dėkojam visiems, padėjusiems 
mums su juo atsisveikinti. 

Dėkojam prelatui J. Staškevičiui už maldas, atna
šautas Mišias ir gražų pamokslą, D. Radtkei už gies
mes ir vargonavimą, B. Stanulienei už skanų maistą, 
draugėms už pyragus. Ačiū visiems už šv. Mišias, gėles 
ir aukas jo atminimui. 

Žmona Pajauta, dukra Sandra ir vaikaitis Bryan 

Paskutinis sudie išėjusiai 
A.a. Danutė Rekštytė-Keršienė 1921-2006 m. 

2006 m. sausio 17 d. pasie
kė žinia, kad netekome Danu
tės, kuri paliko giliame liūdesy 
vyrą Aleksą, dukrelę Lindą su 
vyru bei visą Toronto lietuvių vi
suomenę. 

A.a. Danutė gimė Liepo
joj-Latvijoj 1921 m. lapkričio 2 
d. Vienintelė dukra šeimoje. 
Augo lietuviškoj aplinkoj, tarp 
ten gyvenančių lietuvių. Devy
nerių metų būdama įstojo į lie
tuvių skaučių-tų vienetą. Baigu
si mokslą, mokytojavo lietuvių 
mokykloje Liepojoje. Deja, ne
ilgai - artėjant karui, su mamy
te pasitraukė į Vokietiją. Pasi
baigus karo audrom gyveno lie
tuvių pabėgėlių stovyklose: 
Schweinfurte, Wiirzburge ir 
Hanau. Ten būdama jungėsi į 
atsikūrusių skautų eiles, ėjo va
dovės pareigas, dalyvavo kur
suose ir stovyklose. 

Atvykusi į Kanadą apsigy
veno Toronte. Jungėsi į lietuvių 
bendruomenės bei skautų veik
lą: ilgametė Toronto "Šatrijos" 
tunto tuntininkė organizavo 
skautų stovyklas, išvykas augan
čiai lietuviškai kartai, kad neiš
sisklaidytų svetimame krašte, 
kad būtų kartu, išlaikytų lietu
vių kalbą ir lietuviškus papro
čius, neužmirštų savo tėvynės 
Lietuvos. Jos darbus ir pastan
gas įvertino Lietuvių skautų są
junga, apdovanojo ordinais ir 
pačiu aukščiausiu "Geležino 
Vilko" ordinu 1998 m. Jos gyve
nimo kelias iki paskutinių gyve
nimo dienų buvo Dievui, tėvy
nei ir artimui. 

A.a. Danutė Keršienė 

Uoliai dirbo ir Toronto lie
tuvių bendruomenėje: mokyto
javo Maironio mokykloje, reiš
kėsi Prisikėlimo bankelio revi
zijos komisijoje, ilgus metus 
KLK moterų draugijos centro 
valdyboj, Anapilio korporacijos 
valdyboje daugiau kaip 25 me
tus. Išėjusi į pensiją - pensinin
kų klubo valdyboj. Jai nei vie
nas darbas nebuvo per sunkus, 
nei viena pareiga per menka, 
visus darbus atlikdavo kruopš
čiai, rūpestingai. Ją matėme vi
sur, kur jos reikėjo. 

Laidotuvių namuose, bu
dint skautininkų-ių sargybai 
prie karsto, maldas kalbėjo Pri
sikėlimo par. klebonas kun. A. 
Simanavičius, OFM. Atsisveiki
no: s. Rūta Žilinskienė gražiais 
prisiminimais iš skaučių veik
los, J. Andrulis -Anapilio korp. 
vardu pabrėžė jos pareigingu-

AtA 

STASEI ČIUTAVIČIENEI 
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame seseris 
VALĘ KECORIENĘ, EMILIJĄ STAŠIENĘ, 
BRONĘ VASIENĘ, sūnus ALGĮ ir DONALDĄ su 
šeimomis-

Kristina Žutautienė ir sūnūs 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
.A. Trečios kartos paminklų statytojai. 
.A. Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 

(nuo 1919 metų) 
.A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

mą būnant ilgus metus valdy
boje. V. Bireta įvertino atliktus 
jos darbus Prisikėlimo bankelio 
revizijos komisijoj. Skautinin
kių ir skaučių vardu Prima Sap
lienė dėkojo Danutei už bend
radarbiavimą, einant gyvenimo 
keliu, supratus skautės pašauki
mą. Ji mokėjo dalintis su visais 
kasdieninio gyvenimo rūpes
čiais, pasisekimais ir džiaugs
mais. Suprato laiko vertę, buvo 
visur iki paskutinių gyvenimo 
dienų. 

Skautai ir skautės atsisvei
kinom su velione vakarine 
skautų maldaAteina naktis. Pri
sikėlimo par. šventovėje, suti
kome ją skautų-čių sargyboje, 
kartu su KLKM draugijos narė
mis su uždegtomis žvakutėmis 
nešant karstą skautininkams ir 
skautams vyčiams. Gedulines 
Mišias atnašavo skautų dvasios 
vadovas s. kun. A. Simanavi
čius, OFM, ir kun. P. Šarpnic
kas, OFM. D. Radtkės švel
niam giesmėm palydint, gausiai 
susirinkę palygėjome a.a. Da
nutę į lietuvių Sv. Jono kapines, 
kur ji buvo palaidota šalia myli
mos mamytės. 

Po laidotuvių apeigų pas
kutinį atsisveikinimo žodį tarė 
Kanados lietuvių skautų rajono 
vadas v.s. R. Otto visos LS są
jungos vardu. Užbėrėme Balti
jos gintarėlių, tarėm tyliai su
die, su pagarba, dėkingumu ir 
meile. Velionė paliko daug gero 
visiems. Ilsėkis ramybėje Aukš
čiausiojo globoje. 

Prima Saplienė 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



"~ PRANEŠIMAS 
~.... TORONTO IJETUVIŲ NAMŲ ir \~-~ LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2006 m. kovo 19, sekmadienį, 

l v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario 
Dalyvaujančių registracija prasideda 12 val. 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 
l. Susirinkimo atidarymas; 
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko 

ir sekretorių, 
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų; 

3. Darbotvarkės tvirtinimas; 
4. 2005 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas; 
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) vicepirmininko, 

c) iždininko, d) slaugos namų, e) statybos ir remonto, 
f) "Lokio" svetainės, g) visuomeninės veiklos, h) švietimo 
fondo, k) bingo; 

6. Revizijos komisijos pranešimas; 
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas; 
8. Diskusijos dėl pranešimų; 
9. 2005 m. apyskaitų tvirtinimas; 

10. 2006 m. sąmatos tvirtinimas; 
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas; 
12. "Labdaros" įstatų tvirtinimas 
13. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (5 nariai), 

b) revizijos komisijos (l narys/ė); 
14. Einamieji reikalai ir sumanymai; 
15. SJlsirinkimo uždarymas. 

Siais metais į Lietuvių Namų valdybą bus renkami penki 
nariai. Valdybos kadenciją baigia: A. Aisbergas, T. Stanulis, R. 
Sonda, dr. M. Valadka, dr. R. Zabieliauskas. Bus renkami 4 na
riai į valdybą - 3 metam§ ir vienas 2 metams. Iš revizijos komisi
jos kadenciją baigia M. Sileika. Bus renkamas narys/ė į revizijos 
komisiją - 3 metams. 

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kadvnariai gautų iš nominuo
jamo kandidato-ės raštišką sutikimą. Siam reikalui yra paruoš
tos specialios anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūly
tojai (ne mažiau kaip du nariai), pasirašytų nominacijos anketas 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai. 

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų 
ir įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary 
Public), pristatyti į LN raštinę ne vėliau 2006 m. kovo 17 d., 10 
v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, 
nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas galima gauti LN 
raštinėje. Toronto Lietuvių Namų valdyba 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 

METINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas 2006 m. kovo 29, trečiadienį, l v.p.p., 

''Vilnius Manor'' pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 val. 

DARBOTVARKĖ: 
l. Susirinkimo atidarymas 
2. Prezidiumo sudarymas: 

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus; 
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos 

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas 

4. Įstatų pakeitimas 
5. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, 

c) revizijos komisijos, d) revizoriaus (auditor) 
6. Diskusijos dėl pranešimų 
7. 2005 metų apyskaitų tvirtinimas 
8. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2006 metams 
9. Rinkimai: 5 narių į valdybą (3 - trims metams, 2 -

vieniems metams), 3 narių į revizijos komisiją 
10. Einamieji reikalai 
11. Susirinkimo uždarymas 

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas 
prasidės po pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant daly
vaujan~ių narių skaičiaus. 

DEMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto 
lietuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti 
pristatyti į raštinę ne vėliau kaip pirmadienį, kovo 27, 12 val. 

VALDYBA 
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PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

43 metinis narių susirinkimas 
ir 2005 metų apyskaita 

įvyks 2006 m. balandžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road , Toronto , Ontario 

Susirinkimo metu bus pateikta 2005-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai 
(2 narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją). Norintieji kandidatuoti 
prašomi apie tai pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 
532-3400 iki kovo 29 d. Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų 
komisijai. 

Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti 
kredito kooperatyvo knygelę. 

VALDYBA 

Y" 

lPBAJN"JESJIJMIALS JA~IJHUJI 
Toronto Lietuvių Namų švietimo fondas "Labdara" skiria stipendijas jaunimui 
TIKSLAS. Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, kas 
tarnauja lietuvių išeivijos siekiams. 
KVALIFIKACI.JOS: Komisija, skirstydama stipendijas, atsižvelgs į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b) studijuojantieji pilnu laiku (full time) aukštesniosiose mokslo institucijose, c) 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų 
mokytojai bei studentai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f) finansinių reikala
vimų įrodymas. 

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavi
mą lietuviškose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis 1573 Bloor Street West, Toronto, Ont., M6P 1A6, Canada, darbo valandomis tel. 416-532-
3311. Prašymai pristatomi iki 2006 m. kovo 11 d. 

Stipendijos bus paskelbtos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime kovo 19 d. Pageidaujame, 
kad jame studentai dalyvautų. Stipendijos bus paskirtos nuo 2006 m. rugsėjo 30 tuo atveju, jeigu bus įro
dyta, kad studentai yra registruoti pilnam laikui (full time) . 

TLN švietimo fondas "Labdara" 

REMKIME AŠTUNTĄJĄ DAINŲ ŠVENTĘ! 
JAV ir Kanados lietuvių 

bendruomenės rengia bendrą 8-
ąj ą Lietuvi9 dainų šventę, š.m. 
liepos 2 d. Cikagoje. Thi neeilinis 
renginys, reikalaujantis daug lė
šų. Išankstinis šventėvs biudžetas 
viršija 300,000 dol. Sventės or
ganizacinis komitetas yra nurga
tęs kelis lėšų telkimo būdus. Cia 
pristatomos galimybės visiems 
prisidėti prie šventės sėkmės -
tapti rėmėju ir/ar skelbėju/svei
kintoju šventės leidinyje. 

Pirma - Dainų šventės rėmė
jas, aukodamas tam tikrą sumą, 
gauna šventės bilietus ir pažymė
j imą pagal rėmėjų "Trispalvę". 
Geltonoje kategorijoje - aukoju
sieji nuo 1,000-4,999 kan. dol. 
gauna 2 koncerto bilietus, pa
kvietimą į priėmimą prieš kon
certą, šventės leidinj, kuriame 
įrašyta jo/s pavardė. Zaliojoj ka
tegorijoje - aukoję nuo 5,000 iki 
9,999 kan. dol. - gauna visas "gel
tono" rėmėjo privilegijas, o taip 
pat auksinio puslapio skelbi
mą/sveikinimą leidinyje, du susi
pažinimo vakaronės bilietus, du 

~ 

koncerto garbės svečių bilietus ir 
du šventės pokylio bilietus. Rau
donoje kategorijoje - aukoję nuo 
10,000 kan. dol. ir daugiau. 
Jiems suteikiamos visos geltono 
ir žalio rėmėjo privilegijos. Jie 
pristatomi šventės pokylio metu, 
gauna rėmėjo pažymėjimo lente
lę. Taip pat jie tampa šventės 
programos mecenatais - pvz. pri
statant dainą įvardijamais rėmė
jais. Ji/s gali tą pristatymą ir per
skaityti. Ji/s taip pat tampa šven
tės organizacinio komiteto gar
bės narys/ė. Metų pabaigoje rė
mėjas taip pat gaus pakvitavimą 
pajamų mokesčių nurašymui. 
Nuoširdžiai prašome Jūsų dosnu
mo bei paramos. Tuo Jūs užtik
rinsite 8-tosios Dainų šventės pa
sisekimą. 

Antrasis būdas šventę pa
remti yra Dainų šventės leidinyje 
paskelbti savo verslą/profesiją 
arba sveikinti savo bičiulius. 
Šventės proga yra ruošiamas 
spalvingai iliustruotas leidinys, 
pristatant dalyvaujančius chorus, 
jų vadovus, dainininkus. Leidiny-

?MARGUTIS Parcels 
~4 Dundos St. West, Toronto, ON. MSX l X3 Fox: (416) 233-3042 

\r;5 '\) Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. kovo B ir kovo 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. kovo 22 ir balandžio 5 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

je taip pat bus apibūdinta pati 
šventė ir dainų repertuaras. Rek
lamų bei sveikinimų dydį ir kainą 
galima pasirinkti: auksinis pus
lapis - 600 kan. dol.; pilnas pusla
pis - 300 kan. dol.; pusė puslapio 
- 180 kan. dol.; ketvirtadalis pus
lapio - 120 kan. dol. Prašome pa
žymėti pasirinktą reklamos ar 
sveikinimo dydį, asmens/firmos/ 
organizacijos vardą, atsakingo 
asmens vardą, adresą, telefoną ir 
el.pašto adresą. Jeigu turite siū
lomą ar paruoštą reklamą ar svei
kinimą, malonėkite atsiųsti kartu 
su čekiu. Visą medžiagą ir aukas 
prašome atsiųsti į Kanados lietu
vių bendruomenės krašto valdy
bos raštinę Toronte vne vėliau š. 
m., balandžio 14 d. (Cekius rašyti 
KLB - 8DŠ vardu): The Lithua
nian Canadian Community, l 
Resurrection Rd., Toronto ON 
M9A5Gl. 

Visos aukos, viršijančios rek
lamos/sveikinimo sumą, yra nu
rašomos nuo pajamų mokesčių. 
Su klausimais prašome kreiptis į 
KLB krašto valdybos raštinę tel. 
416-533-3292, el.paštu klb@ka
nada.ca. 

Dėkojame už Jūsų nu9širdu
mą, dosnumą ir paramą. Sventės 
šūkis yra "ATSILIEPK DAINA". 
Tegu mūsų dainininkai atsiliepia 
daina, o mes atsiliepkime savo 
dosnumu, parama ir dalyvavimu 
8-je Lietuvių dainų šventėje! 

Algirdas Vaičiūnas, 
KLB KV vicepirmininkas kultūrai 

ir 8-tos Dainų šventės komiteto 
Kanadoje pirmininkas 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1 NB 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m„ 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Gauta žinia, kad vasario 
25, šeštadienį, slaugos namuose 
Kitchener mieste mirė a.a. Kos
tas Deimantavičius, 85 m. am
žiaus, ilgametis Wasaga Beach 
miesto gyventojas. Mišios už jo 
vėlę bus aukojamos Gerojo Ga
nytojo šventovėje kovo 19, sek
madienį, 2 v.p.p. 

• Kovo 2, ketvirtadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės pa
laidotas a.a. Albinas Artičkonis, 
86 m. amžiaus. 

• Tikinčiosios Lietuvos die
na bus švenčiama Lietuvos kanki
nių, Gerojo Ganytojo ir Šv. Kazi
miero šventovėse ateinantį kovo 
11 ir 12 dienų savaitgalį. Ta proga 
bus renkama antroji rinkliava 
Tikinčiajai Lietuvai. Aukos Ti
kinčiajai Lietuvai bus priimamos 
ir ištisą Gavėnios bei Velykų lai
kotarpį. 

• Mūsų šventovėse šiais me
tais Gavėnios susikaupimus ves 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos fakulteto deka
nas prel. dr. Vytautas Vaičiūnas. 

• Gavėnios susikaupimas 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje bus kovo 
22, trečiadienį, 2 v.p.p. 

• Gavėnios susikaupimas 
Delhi miesto Šv. Kazimiero šven
tovėje bus kovo 23, ketvirtadienį, 
3v.p.p. 

• Gavėnios susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje 
vyks nuo kovo 24, penktadienio, 
iki kovo 26, sekmadienio. 

• Kovo 26, sekmadienį, 
12.30 val. po Gavėnios susikau
pimo Anapilyje mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius 
rengia pabendravimo su prel. 
Vytautu Vaičiūnu vaišes parapi
jos salėje. Vaišėms bilietai plati
nami tiktai iki kovo 19, sekmadie
nio. Kainos: suaugusiems - po 
$10, vaikams - po $3. 

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo sau
sio-vasario mėnesių laida ir šešių 
tomų Encyclopedia Lituanica 
anglų kalba, velykinių bei kitoms 
progoms tinkamų sveikinimo at
virukų. 

• Ateinantį savaigalį (kovo 
9-13 d.d.) Gavėnios proga prel. 
J. Staškevičius bus išvykęs aplan
kyti Kalgario ir Edmontono apy
linkių lietuvius. 

• Mišios kovo 12, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šim
kutę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje ko
vo 12, sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. 
Petrę Pekarskienę; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje kovo 11, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Laimutę 
Ratavičiūtę. 

A.a. Antano Steigvilo 5 metų 
mirties prisiminimui Stasė Steig
vilienė Tėviškės žiburiams aukojo 
$50. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Prisikėlimo parapijoj dir

bantys pranciškonai ir parapi
jiečiai sveikina kun. Vytautą Staš
keviči ų, kuris nuo š.m. kovo 6 
d.Toronto arkivyskupo Aloyzo 
kardinono Ambrozič paskirtas 
Lietuvos kankinių parapijos kle
bonu, paliekant buvusį kleboną 
prel. Joną Staškevičių jo padėjėju. 

•Kiekvieną Gavėnios penk
tadienį, 6.35 v.v. parapijos šven
tovėj bus einamas Kryžiaus 
kelias. Po to - Mišios. 

•Parapijos metinės rekolek
cijos, kurias ves Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos fakulteto 
dekanas prel. Vytautas Vaičiū
nas, prasidės balandžio 6 d., 7 
v.v. ir baigsis balandžio 9 d., sek
madienio Mišiomis. Išpažinčių 
bus klausoma prieš kiekvienas 
Mišias. 

• Praeitą sekmadienį, Šv. 
Kazimiero šventės proga, para
pijos salėse vykusi Toronto skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė susi
laukė daug lankytojų ir buvo sėk
minga. 

• KLKM dr-jos parapijos 
skyriaus susirinkimas vyks para
pijos salėj šį sekmadienį, kovo 
12, po 12.15 v. Mišių. Programo
je - Linos Paulionytės, MHSc, 
RD paskaita apie mitybą ir svei
katą. Narės, viešnios ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. 

• Lietuvių ekumeninės pa
maldos - kovo 22 d., 7 v.v. Pa
mokslą sakys liuteronų Išganyto
j o parapijos klebonas kun. A. 
Žilinskas. Kovo 26, sekmadienį, 
katalikų kunigas pamokslą sakys 
Išganytojo parapijos 11.15 v.r. 
pamaldose. 

• Parapijos tarybos religinė 
sekcija rengia trijų paskaitų ciklą 
tema "Kristaus kančia mene" 
š.m. kovo 23 ir 30 d.d. bei balan
džio 4 d., 7 v.v. parapijos muzikos 
kambaryje. Paskaitas skaitys To
ronto universiteto profesorė, 
dėstanti "Christianity and Cultu
re" programoje, J ennifer Harris, 
PH.D. 

• Žodis tarp mūsų kovo ir 
balandžio mėnesių knygutės yra 
padėtos parapijos šventovės prie
angyje. Kaina $5. 

• Parapijos jaunimo stovyklų 
tvarka "Kretingos" stovyklavie
tėj: lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams liepos 9 
- 22 d.d., lietuviškai kalbantiems 
liepos 23 - rugpjūčio 5 d.d. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
12: 8 v.r. už a.a. Albiną Mašalaitį, 
9 v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius, 10.45 v.r. už a.a. Vaclovą 
Jurevičių, už a.a. Oną ir Juozapą 
Vydmantus, už Jašinskų šeimos 
mirusius, 12.15 v.d. už a.a. Vero
niką, Aleksandrą, Moniką, Emi
liją ir Marytę. 

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

Lietuvos ambasadorė Kanadai Sigutė Jakštonytė sveikina susirinku
sius į Vasario 16-osios minėjimą Anapilyje, Mississaugoje š.m. 
vasario 12 d. Ntr. K. Poškaus 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, 11 Gavėnios 

pamaldos 11.15 v. ryto. 
• Mokyklų kovo mėnesio 

atostogos bus nuo kovo 12 iki 19 
d.d., todėl konfirmantų pamokos 
įvyks kovo 26 d. po pamaldų. 

• Naujos tarybos posėdis, 
kuris buvo numatytas kovo 14 d., 
nukeltas į kovo 21 d. 

• Praeitą penktadienį, kovo 
3 palaidotas Jurgis Puodžiūnas, 
gimęs 1928 m. gruodžio 24 d. 
Kelmėje. Mirė vasario 28 d. To
ronte. Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Pauliną ir brolį Viktorą. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 5 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 165 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino Kultūros k-jos narys 
B. Stundžia. 

• Lietuvių Namų visuotinis 
narių susirinkimas įvyks kovo 19 
d., 1 v.p.p. Lietuvių Namuose. 

• Balandžio 22 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžioto
jų-žūklautojų klubo "Tauras" tra
dicinis metinis balius. Bus žvė
rienos vakarienė su vynu, vyks 
loterija; po vakarienės šokiai. 
Programoje - vyrų choras "Aras 
ir kapela "Sūduva". 

• Kultūros k-ja platina įvai
~ias vaizdajuostes. Skambinti S. 
Skėmai tel. 416 762-8646 arba 
el. paštu vkulnys@hotmail.com. 

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

Maironio mokyklos žinios 
• Kovo 11-18 d.d. pamokų 

nebus - žiemos poilsio pertrauka. 
• Balandžio 15 d. paŲlokų 

nebus - Velykų savaitgalis. Zivilė 

VILUA ALEKNAITĖ
ABRAMIKIENĖ, 

Lietuvos seimo narė, 
kalbės Kovo 11-osios, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, 
minėjimuose Hamiltone kovo 24 
d. ir Toronte kovo 26 d. 

A.a. Jono Govėdo fondas 
Prisimenant Jono Govėdo 

lietuviškos chorinės muzikos išei
vijoje įnašą, buvo sudarytas ko
mitetas ir įsteigtas fondas, kurio 
aukos bus skiriamos lietuviams 
kompozitoriams, rašantiems cho
rinę muziką a.a. J. Govėdo atmi
nimui. Muz. Leonidas Ąbarius jau 
yra sukūręs šv. Mišias. Siuo metu 
vyksta paruošiamieji darbai 
šioms gaidoms dviejuose sąsiuvi
niuose spausdinti. Vienas turės 
šv. Mišių partitūrą, antras - cho
rinę partiją. Asmenys bei organi
zacijos, kurios aukojo iki šiol 
šiam fondui, bus paminėti gaidų 
sąsiuviniuose. Norintieji dar pri
sidėti prie a.a. J. Govėdo fondo 
ir patekti į aukotojų sąrašą, gali 
siųsti aukas iki balandžio 15 d. 
KLB raštinės adresu: 1 Resur
rection Rd., Toronto, ON, M9A 
5G1. Dėkojame visiems naujiems 
aukotojams. Štai jie: Lietuvos 
kankinių parapijos choras ($300), 
"Exultate" liet. choras Klyvlande 
($250-JAV), Rita Kliorienė 
($100-JAV). A.a. Jono Govėdo 
fondo komitetas: N. Benotienė, 
G. Judvytytė, G. Paulionienė, R. 
Paulionis, J. Sederavičius, A. 
Vaičiūnas, D. Viskontienė. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija Po Mišių bus einamas Kryžiaus 
Sekmadienį, kovo 5 didelė kelias. Sekmadienį, kovo 12 

dalis Aušros Vartų parapijiečių išpažinčių bus klausoma 10.30 
nuvyko į Šv. Kazimiero parapiją v.r., 11 val. - šv. Mišios ir pa
dalyvauti jos globėjo šventėje. mokslas. Rekolekcijas ves Kau-

Rekolekcijos Aušros Vartų no Vytauto Didžiojo universite
earapijoje vyks kovo 11-12 d.d. to profesorius, Teologijos kated
Seštadienį, kovo 11 išpažinčių ros dekanas prel. Vytautas Vai
bus klausoma 4.30 v.p.p. Šv. čiūnas. Po sekmadienio Mišių 
Mišios ir pamokslas - 5 v.p.p. prelatas išvyks į Otavą. D.S. 

ADAMC>NIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E „ SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEl: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

-=========:1ĮVAIRIOS ŽINIOS•~==--

UAB "Mūsų knyga" užsiima 
knygų leidyba, didmenine bei 
mažmenine prekyba knygomis. 
Tinklalapyje www.musuknyga.lt 
galima susipažinti su UAB "Mūsų 
knyga' teikiamomis paslaugomis, 
peržiūrėti įmonės platinamų 
knygų lietuvių kalba katalogą ir 
užsisakyti knygas. Bendrovės 
tikslas - puoselėti knygų skaity
mo tradicijas šiuolaikinio gyveni
mo kontekste. Vilniaus mieste 
veikia trys "Mūsų knyga" knygynai, 
atstovai dalyvauja didžiausiose 
knygų parodose ir mugėse Lietu
voje ir užsienyje - Vilniaus ir Bal
tijos šalių knygų mugėse, taip pat 
Frankfurto, Londono, Varšuvos, 
Bolonijos, Leipcigo, JAV knygų 
mugėse. "Mūsų knyga" yra Lietuvos 
leidėjų draugijos narė, bendra
darbiauja su visomis Lietuvos lei
dyklomis ir leidėjais. Bendrovė 
taip pat palaiko ryšius su dau
giau kaip 50 užsienio leidyklų, 
yra oficialus Europos sąjungos 
institucijų leidinių platintojas. 
Įmonė platina ir knygas bei žur
nalus anglų, vokiečių, prancūzų, 
italų bei ispanų kalbomis. 

Kalbinę vasaros stovyklą 
Lietuvoje, Druskininkuose, ren
gia didžiausia kalbų mokykla 
"KALBA" Alytuje. Tobulinti sa
vo lietuvių kalbos žinias gali vai
kai nuo 8 iki 11 m. ir 12 iki 17 m. 
amžiaus, skirstomi pagal kalbos 
lygius į iki 12 asmenų grupeles. 
Apgyvendinimas 3-4 vietų kam
bariuose su patogumais, 4 mai
tinimai per dieną, 24 val. nuolati
nė priežiūra, medicininė pagalba. 
Vaikai intensyviai mokosi lietu
vių kalbos, dalyvaudami 3-4 užsi-

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūsta per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 

ėmimuose per dieną, komandi
niuose žaidimuose, pažintinėse 
ekskursijose, žygiuose, sporto 
žaidimuose. Trylikos dienų pa
mainos vyks nuo birželio 18 d. 
(Vl.18-30, VII.2-14, VIl.16-28, 
VII.30-VIII.11). Informacija tei
kiama interneto tinklalapyje 
www.kalba.It, arba kreipiantis 
el.paštu alytus@kalba.lt. 

Remi Rimavičius iš Da Silva 
World Travel, Calgary, AB (remi 
@dasilvatravel.com) praneša, 
kad Lietuvos avialinijos (Fly
LAL) paskelbė vajų, kurio metu 
siūlo 10,000 bilietų įsigyti po 100 
litų (mokesčiai neįskaityti), 
perkant per internetą. Kelionė 
turi vykti tarp vasario 1 ir šių me
tų gruodžio 25 d. Kainos taiko
mos visiems skrydžiams - iš Lon
dono, Frankfurto, Paryžiaus, 
Milano, Dublino, Stokholmo, 
Helsinkio, Briuselio, Kijevo, 
Maskvos. 

Fotomenininko Eugenijaus 
Krukovskio paroda "Vilniuje 
2005" buvo atid~a š.m. Javo 3 
d., 7.30 val. vak. Cikagos Ciurlio
nio galerijoje, 5620 S. Claremont. 
Algimantas Kezys apie Krukovs
kio kūrybą tarp kitko rašo - "šį 
kartą - neliesta kasdieninių vaiz
dų realybė - be pagražinimo, be 
retušavimo, be kadravimo". Inf. 

A.a. Andrius (Andy) Klimas, 
ilgametis lietuvių sporto klubo 
"Vytis" veikėjas ir pirmininkas, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė š.m. 
vasario 23 d., sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Buvo pašarvotas Turner 
ir Porter laidotuvių namuose 
Mi~sissaugoje. Palaidotas kovo 1 
d. Sv. Jono lietuvių kapinėse. 

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 


