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Užmirštas žodis 
Dažnais atvejais atrodo, kad šių laikų visuomenė yra 

užmiršusi arba stengiasi užmiršti vieną žodį. O tasai žodis yra 
- "kodėl". Viskas rieda, nieko nėra, dėl ko reikėtų per daug 
rūpintis, reikalavimus valdžios stengiasi patenkinti, ir ko dau
giau? 

N E naujiena, ir tikriausiai visi žino, kad kiekvienas 
vyksmas turi priežastį ir pati priežastis atsiranda dėl 
vyksmo. Cia taip viskas dėsningai surišta tarsi kokioje 

grandinėje, kuri yra mūsiškos egzistencijos pagrindas. Kartais, 
pagal reikalą ar dėl pabandymų, užsimojama tą grandinę su
traukinėti, kad būtų galima drąsiau tarti - man nerūpi tasai 
"kodėl", esu patenkintas viskuo, kas dedasi dabar, ką matome, 
ką turime ir kuo tenkinamės, ką sekame. Ir kas čia tokio, jei 
daug ką darome nusižiūrėję į kitus, kam užkliūva, kad dauge
lis gyvena taip, o ne kitaip, kad anaip rengiasi, kad anokias 
dainas traukia? Daugelis nenori išsiskirti, pasirodyti kokiu at
silikėliu ar nieko neišmanančiu, nieko nematančiu, geriausiu 
atveju - kitokiu. Žinoma, tas kitoniškumas patraukia žmonių 
dėmesį, bet kyla klausimas, koks jis? Jei dvelkia atsilikimu ir 
senove, nebetinka gatvėse, nes geriau tiktų muziejuose. Gy
venimas stačiai reikalauja, kad vienas kitą sektų, ir tai ne vien 
tik apranga, bet ir laikysena, skoniu, prisitaikymu. O jau imig
rantų šalyse - pastangomis kaip galima greičiau prilipti prie 
daugumos. Tačiau paveikiausias sekimas turbūt bus drabužių 
mados. Ši sritis itin jaudina jaunimą - jei vyrukų kelnės 
plačios ir nusmukusios, negi koks jaunuolis išdrįs atrodyti 
kitaip, tėvų ir senelių žodžiais tariant - tvarkingai. Pokyčių 
buvo ir bus, ir dėl to nėra ko stebėtis. Klausimas tik kyla, iš 
kur visa tai? Kas nustato, kaip jaunas žmogus turi atrodyti, 
kaip elgtis, net ką valgyti? Kur tie šaltiniai, iš kurių ir mados, 
ir gyvensenos taisyklės iškyla? Verslininkai, originalumų 
ieškotojai, tam tikros rasės papročiai, ar viskas kartu sudėjus? 

VISI tie kasdienės reikšmės dalykai dalykėliai, nau
jovės, mados, nuolatiniai pokyčiai - tai tik bėgančio 
gyvenimo normalūs ženklai, savo esme nei geri, nei 

blogi, jeigu jie laikosi savo ribose ir nepradeda skverbtis į 
žmogaus sąmonę ardydami sveiką, natūralią nuovoką. O tai 
priklauso, kaip kas tą skverbimąsi priima, kaip apskritai 
vertina be paliovos plūstančias ir stropiai reklamuojamas 
naujenybes, kurios kai kam krauna kapitalus. Be jokios kad ir 
menkiausios analizės priimdami visa, kas yra, ir neklausdami 
kodėl taip yra ir ar turėtų taip būti, galime atsidurti būklėje, 
kad ir į labai reikšmingus politinius, ekonominius, kultūrinius 
bei visuomeninius reiškinius pradėtume lengvabūdiškai žiū
rėti be klausimo "kodėl", nebekreipdami dėmesio į priežas
tingumą, o tik pasikliaudami tais, kuriems sukurtas reiškinys 
kuo nors gali būti naudingas, nors ir trumpalaikis. Sampro
taudami, kad tik taip turi būti kaip yra, dažnai patenkame 
įtakon to, kas nepažįstama - gal tolima, gal tikra, gal prasi
manyta, gal apgaulinga? Ir priimami įstatymai, skelbiami po
tvarkiai, dienai pritaikytos taisyklės ar net viešos nuomonės 
kažkieno spaudimu tampa privalomais dalykais, dėl kurių 
suabejojimas ar jų nepaisymas gali tapti net teisėtvarkos pa
žeidimu. Užtat dažnesnis "kodėl" šviesintų žvilgsnius į daugelį 
reiškinių. Ir didieji pasaulio įvykiai, jeigu jie tevertinami kaip 
faktai be "kodėl", sąmoningai ar nesąmoningai menkinami 
iki praeinančių madų lygio. O apie kai kurių praeities skau
dulių priežastis kartais net bijomasi užsiminti, kad nepakenk
tų dabarčiai, tai moderniai "aprangai", kurią dėvi šiuolaikinio 
gyvenimo dirigentai. Č.S. 
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Saviugdos reikšmė moterims 
PROF. JUSTINAS PIKŪNAS 

Žymi dalis jaunų, o ypač vyresnio amžiaus 
moterų, daug labiau rūpinasi savo vaikais ir vy
rais, pagaliau - tėvais bei kaimynais nei pačios 
savimi. Nors būtina rūpintis vaikais, vyrais ir tė
vais, tačiau per didelis laiko ir darbo jiems skyri
mas, neretai išsekina pačias moteris tiek fiziškai, 
tiek emociškai. Jos tarsi pamiršta atrasti laiko 
sau pačioms - save lavinti, skaityti knygas ir žur
nalus, naršyti po internetą, nuvažiuoti į bibliote
ką, aplankyti drauges ir įvairiais būdais kaupti 
žinias, tęsti studijas. Prisimintina, kad reikalavi
mai visose gyvenimo srityse darosi vis sudėtin
gesni. Socialiniai ryšiai ir santykiai vis labiau 
komplikuojasi. Todėl būtina kaupti žinias, įgyti 
naujus gebėjimus bei įgūdžius. Gyvenime vado
vautis visažmogiškomis ir krikščioniškomis ver
tybėmis nėra lengva, bet tai yra siektina, tiesiog 
idealu. Nesilavinanti moteris tampa vyrui vis 
mažiau įdomi, nes ji atsilieka nuo besikeičiančios 
technologijos ir žinių gausos, bet kas dar svar
biau - nuo laiko naujovių ir dvasios (Zeitgeist) 
kaitos. 

Nūn Lietuvoje tebesiplečia rūkymas, alko
holinių gėrimų bei įvairių narkotikų vartojimas 
ir sunkūs nusikaltimai paauglių ir jaunimo tarpe. 
Geriant ir švirkščiant narkotines medžiagas, jų 
kūnui, emocijoms, protui ir sielai daroma vis 
sunkiau pataisoma žala. Smegenų ląstelėms irs
tant žūva talentai; ateities pasiekimų galimy
bėms moksle, mene, technologijoj tiesiog užker
tamas kelias. 

Paauglių draugystes vis dažniau žymi per 
daug ankstyvas lytinių sueičių užmezgimas ir dėl 
to didėja apsikrėtimų dažnis. Jos vaikai gali įsi
jungti į jų eiles ir dramatiškai išplėsti šeimos 
problemų horizontą„. Tokiais atvejais motinos 
sugebėjimai problemas numatyti ir jas spręsti 
pirm negu jos komplikuojasi, gali būti lemtingas 
visos šeimos gyvenimui ir gerovei. 

Kad būtų galima eiti kartu su šeimos ugdy
mo sėkme, su visuomene ir kultūra, būtina ugdyti 
save ir stebėti atsirandančius aplinkos ir laiko 
reikalavimus. Esmėje brandi meilė šeimoje yra 
atsakymas į daugelį rūpesčių ir sunkumų. Tik 
pastoviai kuriant ir ugdant meilę savyje, bus ga
lima ją išplėsti - mylėti savo vyrą ir vaikus, juos 
užjausti, jiems dalykiškai padėti. Plečiant savyje 
draugiškumo nusiteikimą, bus lengva surasti 
draugų, kurie reikalui atsiradus galės mielai pa
dėti. 

Bendravimui ir draugystėms būtina atrasti 
laiko ir bent šiek tiek lėšų. Visi mėgsta ir ieško 
optimistiškai ir linksmai nusiteikusių bei humorą 
mėgstančių asmenų, kurie gali šypsotis ir kurie 
yra plačiai apsiskaitę ir todėl daug ką žino. Jie 
sugeba patarti, kaip galima susidoroti su išky
lančiomis sunkenybėmis, konfliktais ir dile
momis. Daugiau apie saviugdą, meilės apimtį ir 
reikšmę ir apie vyrų-žmonų santykius šeimoje 
galite rasti J. Pikūno knygoje Meilės psichologija 
(Kaunas, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centras, 1998); taip pat J. Pikūnas, A. 
Palujanskienė Stresas: Atpažinimas ir įveikimas. 
(Tas pats leidėjas), 2005. 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos įgaliotinio užsienio 
lietuvių sielovadai prel. Ed
mundo Putrimo paskyrimu 
kun. Vidas Vaitiekūnas tapo 

nauju lietuvių 
sielovados va
dovu lietuvių 
kilmės katali
kams Vokieti
joje ir lietuvių 
sielovados at
stovu Vasario 

16-osios gimnazijos kuratori
joje. Vokietijos vyskupų kon
ferencijos Migracijos komisija 
šį paskyrimą patvirtino vasa
rio 16 d. Kun. Vaitiekūnas yra 
Šiaulių vyskupijos kunigas, 
studijuojantis Muensterio 
universitete, Dorstene eina 
vokiečių parapijos klebono 
pareigas ir aptarnauja Muens
terio ir kaimyninių vyskupijų 
lietuvius. 

Pasaulinės ligonių dienos 
išvakarėse vasario 10 d. Kau
no medicinos universiteto kli
nikose gydytojų ir ligonių 
bendruomenė paminėjo ligo
nių dieną. Mišias aukojo Kau
no arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius. Po Mišių 
arkivyskupas aplankė ir laimi
no ligonius. Pasaulinė ligonių 
diena kasmet minima vasario 
11 d., tą pačią dieną, kai Baž
nyčia mini ligonių globėjos 
Lurdo Mergelės Marijos die
ną. Prieš trylika metų ligonių 
dieną įvedė popiežius J anas 
Paulius II, ir ji buvo švenčia
ma Lurde, ten, kur XIX š. pa
baigoj e apsireiškė Mergelė 
Marija. Šią ligonių dieną po
piežius Benediktas XVI ypač 
ragino melstis už žmones, tu
rinčius protinę negalią. 

Skautiškos dainos kon
kurso Gražių dainelių daug 
girdėjau užbaigimas vyko Kau
no A. Panemunės Sv. Mato 
vidurinėje mokykloje sausio 
28 d. Šventėje dalyvavo dau
giau kaip 40 grupių, kurias su
darė apie 300 jaunų atlikėjų ir 
svečių iš visų Lietuvos vys
kupijų ir parapijų. Sveikinimo 
žodį tarė Šv. Mato mokyklos 
kapelionas kun. Rimantas Si
manavičius. Ši skautų šventė 
mokykloje organizuojama 
ketvirtą kartą. Dalyvavo ir 
Valstybinės jaunimo reikalų 
tarybos atstovas, Jaunimo po
litikos plėtros ir programų įgy-

vendinimo skyriaus viršinin
kas Giedrius Vaidelis, raginęs 
jaunimą burtis į įvairias orga -
nizacijas ir taip ugdyti savo 
vidinį gyvenimą, pilietiškumą 

bei patriotizmą 
Panevėžio vyskupijos sie

lovados centre sausio 27-29 
d.d. įvyko jaunimo lytiškumo 
ugdymo ir rengimo šeimai 
programos "Pažink save" sa
vanorių mokymai. Renginyje 
dalyvavo beveik 30 klausytojų, 
kurie pareiškė norą tapti šei
mos centro savanoriais. Nau
jai suburtai grupei numatoma 
mokymus tęsti. Programą pra
dėjo 1997 m. Kauno arkivys
kupijos šeimos centras, ji buvo 
vykdoma ir Vilniaus arkivys
ku pijos šeimos centruose. 
Praėjusių metų vasarą ji at
naujinta, siekiant sudaryti są
lygas ir kitų vyskupijų šeimos 
centrams ją perimti. 

Dialogo kultūros institu
tas išleido a.a. popiežiaus Jo
no Pauliaus 11 knygą Mano 
maldos. Apie rinkinį rašoma 
- "Jono Pauliaus II maldos, 
pulsuojančios žmogišku jaut
rumu ir dvasine jėga. Jose tra
dicinės išraiškos ir šiuolaikiš
kumo dermė puikiai perteikia 
tikėjimo aistrą, gilius maldų 
autoriaus įsitikinimus, atsklei
džia gyvas jo reakcijas į pa
saulio įvykius, liudija tikrą rū
pestį ir meilę, apglėbiančią ir 
kenčiantį žmogų, ir visą kon
vulsijų kamuojamą pasaulį. 
Didmeninė knygos kaina (be 
pvm) - 6.60 Lt. Adresas Vil
niaus 39-403, Vilnius. Tel./fak
sas 8 5 2127812. El.paštas 
dki@delfi.lt. 

Kun. Vytauto Pikturnos 
knyga Šviesa ir gyvenimas yra 
sėkmingai platinama Lietuvo
je. Norintiems ją įsigyti užsie
nyje pranešama, kad knygos 
kaina sumažinta - su persiun
timu kainuja 29 JAV doleriai. 
Norintys užsisakyti prašomi 
rašyti čekius Irene Žemaitaitis 
vardu ir siųsti adresu: 140 
Highlawn Rd., Fairfield CT 
06824 USA. Praėjusiais me
tais suėjo 20 metų, kai kun. 
Pikturnos žodžiai buvo sukur
ti Vatikano radijui, ir jis per 
juostelę juos tral!sliavo į oku
puotą Lietuvą. Sioje, antro
joje laidoje visi trys ciklai yra 
vienoj knygoj su laminuotais 
viršeliais. 

Plataus masto veikėjas 
Prelatas M. Krupavičius buvo kietas, bet kompromisų 

nebijantis žmogus 
Pernai metais Lietuvoje ir 

išeivijoje buvo paminėtos prel. 
Mykolo Krupavičiaus 120 metų 
gimimo jr 35 metų mirties su
kaktys. Si iškili lietuvių tautos 
asmenybė yra aprašyta Petro 
Maldeikio paruoštoje mono
grafijoje Mykolas Knpavičius, 
išleistoje 1975 m. Cikagoje, 
JAV. Tqje knygoje minimas ir 
Vinco Zemaičio, su laiku tapu
sio pirmuoju lietuviu miškinin
ku, baigusiu aukštuosius moks
lus Vakaruose (nuo 1926 m. bu
vusiu Kazlų Rūdos urėdu ir Su
valkijos miškų ūkio revizorium) 
ir mano tėveliu, raštas apie ka
pelioną M. Krupavičių. 

Ten rašoma, kad geriausių 
atsiminimų jo kapelionavimo 
metu paliko mokiniai ateitinin
kai, kurie buvo apsisprendę 
mokytis ir būti naudingi savo 
kraštui savo mokslu, išsilavini
mu ir įgyta specialybe. Jie buvo 
nusistatę dirbti tėvynei ir norė
jo į ją sugrįžti. Su tokiais kun. 
M. Krupavičiaus dvarbas buvo 
sėkmingas. Vincas Zemaitis sa
vo buvusį kapelioną M. Krupa
vičių prisimena šiais žodžiais: 
"Jis mums, moksleiviams, darė 
nepaprastą įtaką savo didele 
erudicija, mokėjimu aiškiai, lo
giškai kalbėti ir užkariauti jau
nimo širdis ir tapti jų ne tik pa
tarėju, vadu, bet sakyčiau, net 
draugu". Toliau monografijos 
autorius pastebi, kad kun. M. 
Krupavičiaus įtaka mokslei
viams nemažai prisidėjo prie 
to, kad juose revoliucinė įtam
pa taip neišsiskyrė nuo mokyk
los darbo ir neapsunkino mo
kytojų darbų. 

Turiu mielų ir brangių pri
siminimų apie prel. Mykolą 
Krupavičių ir aš pats. Po priva
lomos JAV karo tarnybos Ko
rėjoje karo laiku grįžau studi
joms į Europą. Studijavau tarp
tautinę teisę Bonos universitete 
ir politinius mokslus bei eko
nomiką Oksfordo universitete, 
kurį baigiau bakalauro ir ma
gistro laipsniais. Būdamas 23 
metų vedžiau žemaitę žmoną, 
su kuria susilaukėm penkių vai
kų. Jie visi yra Lietuvos piliečiai 
ir baigę aukštuosius mokslus. 
Dievo padedamas su ta žemaite 
pajėgiau išgyventi 50 metų. 

Gyvenau eilėje valstybių -
Amerikoje, Anglijoje, Italijoje, 
Vokietijoje ir trejus metus kaip 
Pasaulinės maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) atstovas -
ambasadorius Pietų Sudane. 
Nuo 1968 iki 1992 metų buvau 
atsakingas už FAO vykdomus 
projektus eilėje arabų valsty
bių. Vienam iš pačių pirmųjų 
man buvo suteiktas LR Nepa
prastojo ir įgaliotojo ambasa
doriaus rangas. Nuo 1991 iki 
1993 metų buvau Lietuvos at
stovas prie Maltos Ordino Di
džiojo Magistro ir nuo 1992 iki 
1999 metų LR ambasadoriaus 
prie (FAO) Romoje. Pasitraukęs 
iš aktyvios LR diplomatinės 
tarnybos, pusę metų praleidžiu 
Vilniuje ir pusę metų Romoje -
abiejose vietose turiu pilnai 
įrengtus darbo kabinetus, kur 
teikiu neapmokamas konsulta
cijas žemės ūkio klausimais. 

Nuo trylikos metų buvau 
ateitininkas ir dalyvavau katali
kiškoje veikloje - nuo 1954 iki 
1959 metų atstovavau Lietuvai 
Pasaulinėje krikščionių demok
ratų unijoje. Nors dirbti su prel. 
M. Krupavičiumi teko vėliau, 

bet jį pažinojau kaip lankstų ir 
kompromisų nebijantį žmogų. 
Iš tėvų apie M. Krupavičių se
niai buvau girdėjęs - mano mo
tina Bronė Ruseckaitė buvo 
ypač aktyvi jo bendradarbė Vo
roneže. Aš pats pirmą kartą su 
juo susitikau 1955 m. vasarą 
Vokietijoje, kai pavadavau Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto užsienio reikalų va
dovą dr. Petrą Karvelį, kuris ir
gi buvo mano tėvų draugas nuo 
Voronežo laikų. 

Man ypatingą įspūdį pa
darė M. Krupavičiaus toleran
cija kitų pažiūrų asmenims bei 
kuklumas. Jam buvo svarbu ne 
ideologijos ar partijos, bet tikra 
meilė ir darbas Lietuvai. Būda
mas dar jaunas studentas, aš jo 
kviesti į savo vestuves Romoje 
nedrįsau. Turiu jo laišką, esą jis 
būtų norėjęs dalyvauti ir pa
šokti. Pacituosiu jį, nes čia aiš
kiai matos jo stilius ir sąmojis: 
"Mano mielas kapsiškasai Ze
maiti, visgi mane gerokai apga
vai. Iš anksto įsitaisiau medžio 
klumpes su alksnio padais, ma
nydamas gerokai treptelti Tavo 
veseilioj. Deja, kvieslio nesu
laukiau. Pagal žmonių pasa
kojimus susišliūbavijai kaž kur 
svieto gale. Kų gi padarysi. 
Klumpes uždariau į seifą ir 
lauksiu Tavo auksinių vestuvių. 
Tada gal neužmirši. Su jauna
marte norėčiau bent tada kokią 
pasiutpolkę išdrošti ligi devynių 
prakaitų. Dabar bepaliko tik 
palinkėti sulaukti sukurtoj 
draugijoj tos laimužės, apie ku
rią abu svajojot žiedelius mai
nydami. Tepadeda Jums Die
vas. Visai Bonos Zemaitijai 
siunčiu sveikinimų ir gerų lin
kėjimų. Tavo M. Krupavičius, 
1956.VII.21". 

Į mano laišką, adresuotą 
"Jo Prakilnybei Prelatui" atsa
kė: jo netituluoti, nes visi esame 
"iš to paties lietuviško molio 
krėsti". Jam išvažiavus į Ame
riką ir man likus Europoje, pa
sikeisdavome švenčių sveikini
mais. 

1959 metais grįžus į Ame
riką, pažintis atsinaujino. Rink-

qavomės jo bute Cicero (prie 
Cikagos), kur visuomet pavai
šindavo geru prancūzišku sau
terno vynu. Tuo laiku prel. M. 
Krupavičius jau buvo krikščio
nių demokratų garbės pirmi
ninkas, o posėdžiams pirminin
kaudavo rinktasis pirmininkas. 
Matydamas jo nesugebėjimą 
pirmininkauti, prelatas pradė
davo "pešioti" savo barzdą ir 
mandagiai pirmininkavimą per
imdavo. 

Jis krikštijo mano dukrą 
Mariją ir su savo parašu pado
vanojo vaikų knygelę, išleistą 
sovietinėje Lietuvoje! Tais lai
kais leidinį, išleistą okupuotoje 
Lietuvoje, rodo kokia didelė 
buvo jo tolerancija! 1968 m. iš
vykau į Romą darbui. Kas dveji 
metai FAO apmo~ėdavo kelio
nę visai šeimai į Cikagą. Kiek
vieną kartą apsilankydavau pas 
prel. M. Krupavičių kelių va
landų pokalbiui Lietuvos reika
lais. Paskutinis kartas buvo 
1970 metų vasarą. 

Tai tokie padriki prisimini
mai apie šį mano gerbiamą bei 
mylimą asmenį, kurio įkvėpi
mas mane tiesiog privertė mesti 
"sotų" FAO darbą ir Vytauto 
Landsbergio paprašytam grįžti 
dirbti Lietuvai už ketvirtį iki tol 
gaunamo atlyginimo. 

Labai nustebau, jog išeivi
joje lietuvišką gimnaziją baigęs 
LR prezidentas, atrodo, nebu
vo susipažinęs su prel. M. Kru
pavičiaus prieškarine veikla, 
ypač Lietuvą ant kojų pastačiu
sia žemės reforma, kuri buvo 
statoma pavyzdžiu visame pa
saulyje. Vietoje apie 182 žy
miausių Lietuvos ir išeivijos 
veikėjų prašyto pomirtinio ap
dovanojimo Vytauto Didžiojo 
ordino grandine teikėsi įvertin
ti šį gal net Vytautui Didžiajam 
savo darbais Lietuvai, prilygs
tantį asmenį tik Vyčio Kryžiaus 
ordino didžiuoju kryžiumi, 
kuriuo tuo pačiu metu po mir
ties buvo apdovanoti kiti du 
Lietuvai nusipelnę asmenys, 
kurie savo nuopelnais tikrai ne
prilygsta prel. M. Krupavičiui. 

Ambasadorius Algirdas 
Žemaitis, Vilnius-Roma 

Europos lietuvių kunigų suvažiavime vasario 20-22 d.d. Vokieti
joje. l eilėje iš kairės: Darius Subačius (Vasario 16 gimn. kateke
tas), kun. Egidijus Arnašius (Airija), kun. Petras Tverijonas 
(Anglija), kun. Vidas Vaitiekūnas (Vokietija); 11 eilėje: kun. Jo
nas Dėdinas (Vokietija - buvęs Vasario 16 gimn. kapelionas), 
kun. Andrius Eidintas (Karaliaučius), kun. Rimantas Gudelis 
(Sankt Peterburgas, Rusija - seminarijos rektorius), mon. Gin
taras Grušas (Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekre
torius); III eilėje - prel. Edmundas Putrimas (Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai) 



Vokietijos lietuvių bendruomenei -
60 metų 

Lietuvos ambasadorius Vokietijai Evaldas Ignatavičius kalba 
Vasario 16 minėjime to vardo gimnazijoje 

2006 metų pagrindinio Va
sario 16-osios minėjimo metu 
Vokietijos lietuvių bendruome
nė (VLB) šventė savo 60 metų 
gyvavimo sukaktį. Vasario mėn. 
18 d. į Hiittenfeldo Biirgerhaus 
susirinko daug garbingų svečių 
iš Lietuvos ir Vokietijos, o lie
tuvių išeivių suvažiavo ir iš toli
miausių Vokietijos vietų bei iš 
kaimyninės Prancūzijos. Prieš 
minėjimą Hiittenfeldo švento
vėje vyko lietuviškos ekumeni
nės pamaldos, kurioms vadova
vo Lietuvos vyskupų konferen
cijos delegatas užsienio lietuvių 
sielovadai prel. Edmundas Put
rimas ir ev. kun. Ričardas Ba
liulis. 

Nepriklausomybės minėji
mas buvo pradėtas Lietuvos ir 
Vokietijos himnais. Bendruo
IJlenės pirmininkas Antanas 
Siugždinis pasveikino garbės 
svečius, apžvelgė Bendruome
nės istoriją ir pristatė įspūdingą 
istorinių nuotraukų parodą. 
Sveikinimo žodžius tarė LR 
ambasadorius Vokietijoje Eval
das Ignatavičius, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
užsienio lietuvių skyriaus ryšių 
su bendruomenėmis poskyrio 
vedėja Aurelija Jundulienė, 
Krašto vyriausybės tremtinių 
įgaliotinis Rudolf Friedrich, 
Hiittenfeldo seniūnas Walter 
Schmitt, SPD Bundestago frak
cijos vardu - dr. Klaus Kiibler, 
VLJS pirmininkas Aidas Šiugž
dinis ir PLJS pirmininkė Dalia 
Henke. 

Vokietijos federacinio par
lamento (Bundestago) narys 
dr. Michael Meister perdavė 
CDU/CSU frakcijos sveikini
mus ir pasakė pagrindinę kalbą. 
"Lietuvių bendruomenė išaugo 
į organizaciją, kuri Vokietijoje 
gyvenantiems lietuviams tapo 
tėvyne, o vokiečiams vieta, kur 
matomas ir patiriamas lietuviš
kas gyvenimas, lietuviška kultū
ra. Lietuvių bendruomenė įdė
jo didelį indėlį į gerą vokiečių -
lietuvių piliečių sugyvenimą. 
Geri santykiai tarp tautų prasi
deda visuomet mažuose daly
kuose, su bendravimu žmonių, 
kurie be prietarų ir su susido
mėj imu vieni kitiem atsiveria. 
Aš sveikinu Lietuvą su jos aiš
kiu apsisprendimu už laisvę ir 
demokratiją bei imponuojantį 
europietinį užsiangažavimą. Aš 
džiaugiuosi, kad Lietuva su sa
vo didele vidine dinamika, pui
kia kultūra ir savo europietiška 
dvasia praturtina Europos są
jungos tautų šeimą. Geresnių 
Europos ambasadorių kaip Lie
tuvių bendruomenė ir Vasario 
16-osios gimnazija Lietuva ne
gali norėti", - baigė savo kalbą 
dr. M. Meister. 

Šventės svečius džiugino 
Vasario 16-osios gimnazijos 
mokinių tautinių šokių ratelio, 
choro ir orkestro koncertas (va
dovai: Audronė ir Gintaras 
Ručiai). 

Pasibaigus oficialiai daliai 
šventė linksmai tęsėsi toliau. 
Svečiai smagiai bendravo vai-

šindamiesi lietuviškais cepeli
nais ir vokišku alumi. Buvo pui
ki proga tradicinėje Jaunimo 
sąjungos kavinėje vaišintis ir 
daugiau sužinoti apie šių metų 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą Kanadoje. Svečius links
mino iš Lietuvos atvykęs legen
dinis "Vairas". 

Trumpai apie VLB 
Vokietijos lietuvių bendruo

menė yra viena stipriausių, na
rių skaičiumi ilgą laiką buvusi 
bene didžiausia lietuvių bend
ruomenė Europoje. Ji tapo sa
votišku Europos lietuvių bend
ruomenes vienijančiu centru. 
Jos gyvavimo metus skaičiuoja
me nuo 1946, kai susikūrė Lie
tuvių tremtinių bendruomenė 
(LTB). 

Antrojo pasaulinio karo 
metu į Vokietiją keturiomis 
bangomis buvo atblokšta per 
100,000 lietuvių. Sunkiomis 
tremties sąlygomis lietuviams 
pabėgėliams pavyko sukurti 
ankstesnės išeivijos neregėtą 
savarankišką švietimo sistemą. 
Buvo leidžiami laikraščiai ir 
žurnalai, sutelktas kultūrinis 
gyvenimas. Viso pasaulio lietu
vių pastangomis 1951 m. pa
siektas vienintelės pilnos už 
Lietuvos ribų gimnazijos - Va
sario 16-osios įsteigimas ir jos 
išlaikymas iki šių dienų. Nepa
mirštami liks politiniai lietuvių 
išeivių žygiai dėl Lietuvos lais
vės ir reikšmingi reprezentaci
niai minėjimai, šventės bei kul
tūriniai renginiai. Ir šiandien 
veikia Lietuvių kultūros institu
tas, kasmet vyksta Bendruome
nės darbuotojų suvažiavimai, 
leidžiamos Informacijos, apy
linkėse rengiami susitikimai ir 
minėjimai, veikia tautinių šo
kių ir dainų rateliai, labai akty
vi ir Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga. 

Šakotas ir įvairiaspalvis bu
vo lietuvių pabėgėlių gyvenimas 
Vokietijoje. Jis padėjo pagrin
dus tolesnei lietuvių išeivijos 
veiklai, kuri plėtojosi jau kito
kiomis sąlygomis, lietuviams 
išsibarsčius po visus pasaulio 
kampelius. Anuomet patirti 
vargai, išgyvenimai ir laimėji
mai yra visos lietuvių tautos is
torijos dalis, sukurtos kultūros 
vertybės yra visos lietuvių tau
tos kultūros dalis. 

Plačiau apie Vokietijos lie
tuvių bendruomenės istoriją su 
įdomia statistika, politinę ir 
šviečiamąją veiklą, kultūrinį 
gyvenimą ir sielovadą kviečia
me paskaityti VLB interneto 
tinklalapyje: www.voklb.de (ten 
taip pat rasite nuotraukų iš 
įvairių Bendruomenės rengi
nių). Inf. 

Vasario 16 gimnazijos moksleiviai Vokietijoje atlieka meninę dalį Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje 
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ltd SAVAITE LIETUVOJE 
Nepriklausomybės atkūrimo 

metines 
Lietuva kovo 11 d. minėjo 

16-ąsias nepriklausomybės at
kūrimo metines. Kovo 11-ajai 
skirti renginiai prasidėjo 
penktadienį Lietuvos istorijos 
instituto parengtos knygos Lie
tuvos istorija. Akmens amžius 
ir ankstyvasis metalų laikotar
pis sutiktuvėmis seime. Kovo 
11 ryte vyko iškilmingas seimo 
posėdis, kuriame dalyvavo 
aukščiausio rango valdžios ir 
bažnyčios pareigūnai bei ofi
cialiu vizitu į Lietuvą atvykusi 
Tiūringijos parlamento pirmi
ninkė Dagmara Schipanski ir 
jos vadovaujamos delegacijos 
nariai. 

Vidurdienį Nepriklauso
mybės aikštėje - valstybės vė
liavos pakėlimas. Po to buvo 
aukojamos Mišios Vilniaus 
Arkikatedroje bazilikoje, o 2 
v.p.p. ant Didžiojoje gatvėje 
esančio pastato atidengta pa
minklinė lenta 1998 m. miru
siam Nepriklausomybės akto 
signatarui Kazimierui Anta
navičiui pagerbti. 

Tą dieną taip pat buvo ga
lima aplankyti seime, Parla
mento galerijoje, veikiančią 
mokinių piešinių parodą 
Piešiu laisvę, o Lietuvos Evan
gelikų reformatų šventovėje 
pažiūrėti 1989-1996 metai ki
no doku"!,entikoje (Lietuvos 
kronika). Sventinius renginius 
užbaigė koncertas "Mes - Lie
tuvos vaikai" sostinės Nepri
klausomybės aikštėje. 

Sudarys komisiją 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus kovo 6 d. pa
prašė seimą sudaryti laikinąją 
parlamentinę komisiją ištirti 
sandoriams, sudarytiems Tur
niškių rajone. Tai - veikla vy
riausybės kanceliarijos valdo
mos akcinės komunalinių pa
slaugų bendrovės, valdančios 
valstybės turtą tame rajone, 
kuri pastatė ir prekiavo vasar
namiais šiame prestižiniame 
rajone. Juos įsigijo prezidento 
vyriausias patarėjas, užsienio 
politikos grupės vadovas Ed
minas Bagdonas bei patarėjas 
valstybinio saugumo klausi
mais Rytis Muraška, kurie dėl 
kilusios kontroversijos kovo 6 
d. vakare atsistatydino, patys 
paprašė įvertinti jų veiksmus 
įsigyjant gyvenamąjį plotą tar
nybinės etikos požiūriu. 

Tikrinti sąrašai 
Valstybės kontrolės revi

zijos ataskaitą apsvarstęs sei
mo Sveikatos reikalų komite
tas kovo 3 d. ieškos paaiškini
mų dėl Valstybės kontrolės 
atskleistų pažeidimų skirstant 
kompensuojamus vaistus. At
likusi reviziją dėl išlaidų kom
pensuojamiems vaistams, 
Valstybės kontrolė nustatė 
sveikatos apsaugos sistemoje 
nemažai pažeidimų, skelbia 
ELTA-LGTIC. Išlaidos kom
pensuojamiesiems vaistams -
per didelės. 

Sveikatos apsaugos mi
nisterijos nustatyti kriterijai, 
pagal kuriuos sudaromi tų 
vaistų sąrašai, yra netikslūs. 
Dažnai naujus vaistus į sąrašą 
siūlo ne mokslininkai, o did
menininkai, ištyrę rinką ir da
rą iš to verslą. Paaiškėjo, kad 
ministerija aplaidžiai žiūri į 
kompensuojamųjų vaistų są-

rašų sudarymą. Bus prašoma 
pristatyti siūlymus, kaip kom
pensuojamųjų vaistų sistemą 
padaryti skaidresnę. 

Specialistai aptarė 
emigraciją 

Užsienio reikalų ministe
rijoje kovo 8 d. vyko pasitari
mas apie darbą su lietuviais 
užsienyje. Užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekreto
rius Algimantas Rimkūnas 
pabrėžė, kad privalu stabdyti 
emigraciją, kuriant gerovę 
Lietuvoje, ir tuo pačiu rūpin
tis jau išvykusiųjų ryšiais su 
Lietuva. Pasitarime taip pat 
dalyvavo Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento, Migracijos departa
mento, Vyriausybės kancelia
rijos atstovai, prezidento pa
tarėjai, seimo nariai, Jungti
nės karalystės ir Airijos am
basadų Lietuvoje atstovai. 
Airijos ambasadorius Sean 
Farell pasidalino Airijos patir
timi, kaip palaikyti ryšius su 
išeiviais ir organizuoti institu
cijų darbą. 2004 m. Airijos už
sienio reikalų ministerijoje 
įkurtas darbo su išeiviais pa
dalinys. Airijos vyriausybės 
siekį grąžinti išvykusius airius 
į tėvynę rodo ir didėjantis šio 
padalinio finansavimas, 2006 
m. pasiekęs 10 mln. eurų. Ai
rijoje norintys išvykti ar nese
niai išvykusieji informuojami 
apie emigracijoje kylančias 
problemas ir galimus jų spren
dimo būdus. Airių institucijos 
skiria nemažai dėmesio sun
kiai besiverčiantiems savo 
tautiečiams užsienyje, siekia 
stiprinti airišką išeivių tapa
tybę, kuria galimybes išei
viams naudotis Airijos žinia
sklaidos priemonėmis, infor
muoja išeivius apie laisvas 
darbo vietas Airijoje 

Tarėsi dešinieji 
Baltijos valstybių ir Len

kijos vidurio dešiniųjų partijų 
politikai kovo 6 d. Vilniuje 
susitiko pasitarimui apie šalių 
užsienio ir saugumo politikos 
koordinavimą Europos kai
myninių valstybių atžvilgiu ir 
santykiuose su Rusija. Taip 
pat kalbėta apie bendrą Eu
ropos energetikos ir saugumo 
politiką. Vidurio dešinieji ap
tarė tolesnį bendradarbiavi
mą regione, svarstant Euro
pos sąjungos reikalus, tarppar
tinį koordinavimą, rašo BNS. 

Susitikime dalyvavo buvęs 
Estijos ministeris pirmininkas 
Juhan Parts, Lenkijos parla
mento Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Pawel Zalews
ki, buvęs Latvijos krašto apsau
gos ministeris, šiuo metu - eu
roparlamentaras Girtas Valdis 
Kristovskis. Lietuvos dešinia
jam sparnui susitikime atsto
vavo Tėvynės sąjungos vadovas 
Andrius Kubilius, Europos par
lamento narys Vytautas Lands
bergis, seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Audronius Ažubalis bei 
kiti politikai. Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Lenkijos vidurio deši
niųjų partijų vadovų susitikimą 
tarppartinio bendradarbiavimo 
ir užsienio politikos koordina
vimo klausimais rengia Tėvynės 
sąjunga bei Konrado Ade
nauerio fondas. RSJ 
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Lietuvos nepriklausomybės diena Kaune 
PROF. STANISLOVAS SAJAUSKAS 

Gal svarbiausiu kultūriniu renginiu, skirtu Lietu
vos nepriklausomybės 88-osioms metinėms pažymėti 
Kaune, buvo šventės išvakarėse Istorinėje Lietuvos 
prezidentūroje atidaryta paroda Iš lito istorijos. Paro
dos re~gėjas - šio pastato "šeimininkas" Valstybinis 
M.K. Ciurliono dailės muziejus, kurio fonduose su
kaupti daugiausia lietuviškų pinigų kūrimo ir gamy
bos liudininkų. Parodoje gausiai rodomi pirmųjų litų 
kūrėjų dail. Adomo Varno, Adomo Galdiko, Antano 
Žmuidzinavičiaus, skulptoriaus Juozo Zikaro projek
tai, monetų gipsiniai, plastilininiai modeliai, Kauno 
pinigų kalyklos, veikusios nuo 1936 m. iki sovietinės 
okupacija~ 1940 m., monetų spaudai, etaloniniai pa
vyzdžiai. Cia rodomos visų litų puansonai ir matri
cos, žinoma, ir pačios monetos. 
v Rodiniai atspindi visą litų istoriją. Nuo Antano 
Zmuidzinavičiaus 1919 m. projektuoto muštinio es-

kizo, laikinųjų popierinių centų ir litų, puošnių Ado
mo Galdiko modernių banknotų iki sovietmečio sau
lėlydyje sukurtų rublių pakaitalų - talonų ir šiandie
ninių litų. Rodomi ir neregėti dail. Ryčio Valantino 
sukurti 1000 litų nominalo banknotų pavyzdžiai, 
kurių averse pavaizduotas M.K. Čiurlionio portretas, 
reverse - jo paveikslas Karalių pasaka. 

i\ 

Vilniaus monetų kalyklai atstovauja proginės 
monetos, skirtos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydžio 60-mečiui, popiežiaus Jono Pauliaus 11 apsi
lankymo Lietuvoje progai (visų autorius dail.VPetras 
Garška), Lietuvos atgimimo 5-mečiui, M.K. Ciurlio
nio gimimo 120-osioms metinėms, 1991 m. Sausio 
13-ajai paminėti, kard. Vincento Sladkevičiaus 85-
mečiui, XXVII olimpinėms žaidynėms Sydney mieste 
(visų autorius dail. Antanas Žukauskas), Lietuvos 
nepriklausot11ybės 10-mečiui ( dail. Gediminas Kara
lius) ir kt.. Salia kitų auksinių monetų, pažymėtina 
pirmoji, skirta Lietuvos banko ir Lito 75-erių metų 
sukakčiai (dail. Rimantas Eidėjus), kurios reverse 
pavaizduotas žymusis Lietuvos banko valdybos pir
mininkas, Lito tėvu vadinamas prof. Vladas Jurgutis. 

Parodos atidarymo juostelę perkirpo prezidentūros 
pareigūnė Birutė Garbaravičienė Ntr. S. Sajausko 

Paroda baigiama lietuviško euro tautinės pusės 
konkursiniais darbais. Tai skulpt. Gedimino Karpavi
čiaus (3-ioji vieta), dail. Petro Repšio (5-oji vieta) 
originalūs gipsiniai modeliai. 

Be tradicinių Vasario 16-osios renginių prie Ne
žinomojo kareivio kapo bei Laisvės paminklo Karo 
muziejaus sodelyje, pasipuošusiame Vytauto Di
džiojo Karo muziejuje buvo pasirašytas iškilmingas 
muziejaus priklausomybės pakeitimo aktas. Lietuvos 
kultūros ministeris Vladimiras Prudnikovas perdavė 
Vytauto Didžiojo Karo muziejų Krašto apsaugos mi
nisteriui Gediminui Kirkilui. Manoma, kad tai geriau 
atitiks muziejaus paskirtį ir leis jam susikoncentruoti 
Lietuvos karo istorijai. Kaip žinoma, įsteigus Kauno 
miesto muziejų, laikinai prisiglaudusį Kauno arkivys
kupijos muziejaus patalpose, Kauno istorija, archeo
logija, architektūra ir kultūra taps svarbiausiais šio 
muziejaus orientyrais. Vytauto Didžiojo Karo 
muziejus dalį savo rodinių, tiesiogiai nesietinų su 
karo istorija, žada perduoti Kauno miesto muziejui. 

Istorinėje Lietuvos prezidentūroje atidarytoje paro
doje litų banknotai Ntr. S. Sajausko 

Karininko Antano Juozapavičiaus paminklas Karo 
muziejaus sodelyje Kaune Ntr. S. Sajausko 

Kairėje ir viduryje - tūkstančio litų pavyzdžiai - abi pusės (dail. R. Valantinas); dešinėje - litų spaudai, kuriais 1925-1940 m. buvo kalamos monetos Birmingham 
ir Kauno kalyklose Ntr. S. Sajausko 

Vincas Vyčinas (1918-
1996) gimė JAV, 1926 m. su šei
ma grįžo į tėviškę anuometinia
me Kupiškio valsčiuje, baigė 
gimnaziją. Vytauto Didžiojo 
universitete Antano Maceinos 
paskaitos sudomino Martino 
Heideggerio filosofija, o Juozas 
Girnius - Kariu Jaspersu. Pasi
traukęs iš Lietuvos Freiburge 
(1945-1949) klausė vieno iš žy
miausių Heideggerio mokinių 
Eugeno Finko paskaitų. Paskui 
filosofiją studijavo JAV, 1958 
m. įgijo daktaro laipsnį. Keletą 
metų dėstė filosofiją, paskui 
dirbo "nepriklausomu statybi
ninku", o kartu intensyviai rašė 
filosofijos ir mitologijos darbus. 

- Prieš kelis mėnesius išėjo 
iš spaudos Vinco Vyčino ''Raštų" 
pirmas tomas. Kokie yra svar
biausi šio mąstytojo darbai, ko
kios pagrindinės jo veikalų idė
jos ir kokie turėtų pasirodyti kiti 
"Raštų" tomai? 

Be angliškai parašyto vei
kalo Žemė ir dievai. Martino 
Heideggerio filosofijos įvadas 
(tai iš esmės yra jo daktaro di
sertacija), Vyčinas yra išspaus
dinęs svarių straipsnių ir smul
kesnių tekstelių panašia tema
tika įvairiuose išeivijos leidi
niuose, daugiausia Aiduose. 
Pirmame Raštų tome surinkti 
bene visi jo Heideggeriui skirti 

Vyčino filosofiniai raštai 
Vinco Vyčino "Raštų" sudarytoją filosofą Arūną Sverdiolą kalbina 

Gediminas Mikelaitis 

darbai. Heideggeris Vyčinui 
buvo svarbiausias mąstytojas, 
jo paties mąstymas nuolat su
kosi šio v9kiečių filosofo idėjų 
orbitoje. Sitai jis yra aiškiai pa
sakęs vietoje įvado įdėtoje 
trumpoje intelektualinėje auto
biografijoje Mano gyvenimo ir 
minties raida. Sakyčiau, kad visi 
Vyčino raštai yra išplėstinis 
Heideggerio filosofijos komen
taras ir ganėtinai laisvos varia
cijos šio mąstytojo temomis. 
Vyčinas, kaip filosofas, susifor
mavo daugiausia Heideggerio 
veikiamas. 

Vėliau jis angliškai parašė 
dar tris stambias knygas. Vei
kalas Didybė ir filosofija (1966) 
yra kritinė Vakarų filosofijos is
torijos ir mitinių jos pagrindų 
rekonstrukcija, parašyta laikan
tis postheidegeriškos perspek
tyvos. Čia siekiama atskleisti 
skirtingus aspektus to, ką Vyči
nas laiko savita Vakarų žmo
gaus "didybe". Labiausiai jam 
rūpėjo išsiaiškinti, kaip istoriš
kai susiformuoja dabarties 
žmogus, jis net ketino nagrinėti 
mąstymo istoriją pradėdamas 

nuo dabarties ir eidamas atgal, 
prie pradžios ir prapradžios. 
Kitoje knygoje Dievų ieškojimas 
(1972) dabarties imamasi tie
siogiai: apmąstomi ir kritikuo
jami antropocentriniai šiuolai
kinės Vakarų kultūros pagrin
dai ir siekiama atverti naują fi
losofinę prieigą prie ikifilosofi
nių, arba mitinių, būties pradų 
"dievų". Ateities mąstymas tu
rėsiąs būti postfilosofinis gam
tos žaismo mąstymas. Ši minties 
eiga ir analizė buvo tiesiogiai 
pratęsta trečioje knygoje, dras
tiškai pavadintoje Mūsų kultū
rinė agonija (1973), ypač krei
piant dėmesį į socialinius kultū
rinius technologija paremtos 
dabartinio žmogaus egzistenci
jos aspektus. 

Minėtos knygos sudaro fi
losofinių Vyčino veikalų bran
duolį. Kai kuriomis iš juose nag
rinėjamų temų jis yra parašęs 
vieną kitą straipsnį lietuviškai, 
taip pat studijąAsmenybišku
mas Ibseno dramose, visą pasi
rodžiusią 2001-aisiais. 

Vėliau pastebimas gal ne 
tiek esminis, kiek teminis Vyči-

no galvojimo posūkis - jis ėmė 
domėtis senuoju, mitiniu mąs
tymu, siekė rekonstruoti baltų 
pasaulėvaizdžio pagrindus. Vy
činas pripažįsta, kad didelį įs
pūdį jam padarė Marijos Gim
butienės darbai. 1990 m. Niu
jorke buvo išleista angliška Vy
čino knyga Didžioji deivė ir ais
čių mitinis pasaulis, dvi lietuviš
kai parašytos mitologinės kny
gos pasirodė Lietuvoje (Didžio
sios Deivės epocha, 1994; Seno
vės Europos deivės, 1999). Šia 
tema jis taip pat spausdino 
straipsnius išeivijos periodi
koje. 

Šiek tiek Vyčino straipsnių 
ideologinėmis temomis yra išsi
barsčiusių JAV ir Kanados 
spaudoje. Tu.p pat yra išlikę lie
tuviškų ir angliškų rankraščių, į 
kuriuos dar reikės įsigilinti, nes 
jie ne visada atitinka spausdin
tus darbus. 

Numatoma išleisti keturis 
Vyčino "Raštų" tomus, kuriuo
se tilptų daugmaž visi jo teks
tai. Tik tada galėsime įvertinti 
tikrąjį šio mąstytojo dydį. 

- Iš lietuvių filosofų Vyčinas 

turbūt atviriausiai yra prisipaži
nęs esąs Heideggerio sekėjas. Tai 
duoda dingstį prisiminti tam tik
rą jo apmąstymo tradiciją Lie
tuvos filosofijoje: Vosylius Seze
manas - Antanas Maceina -
Juozas Gįmius - Jonas Repšys -
Arvydas Sliogeris. Kokius galima 
išskirti lietuviškos Heideggerio 
recepcijos bruožus? 

Svarbus klausimas! Jei pa
liktume nuošalyje senąją Lietu
vos filosofiją ir kalbėtume tik 
apie filosofiją, kuriamą lietuvių 
kalba, kuri prasideda XX š. pra
džioje, tai Heideggeris ar tik 
nebus labiausiai ją veikęs mąs
tytojas. Jo įtaka tęsiasi per ke
lias kartas - turbūt bepreceden
tis dalykas mūsų filosofijoje. 
Domėjimasis prasideda labai 
anksti, nuo Sezemano recenzi
jos, parašytos vos pasirodžius 
vėliau taip išgarsėjusiai knygai 
Sein und Zeit. 

Heideggerio recepcijos is
torija Lietuvoje nėra ištisinė, 
veikiau punktyrinė: ši tradicija 
užgimsta kaskart iš naujo skir
tingais laikais ir skirtingose vie
tose, jos trajektorija paaiškėja 
tik retrospektyviai. Vyčinas sa
kosi, kad Heideggerio link jį 
pastūmėję Maceina ir Girnius, 
tad čia gal galėtume įžvelgti 
šiokią tokią sąmoningo tradici
jos perdavimo užuomazgą. 

Nukelta į 5-tą psl. 



Į valdžią - per skurdą 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Sovietmečiu geros vienintelės partijos, gero 
deputato, gero kolūkio pirmininko, trumpai -
"gero pono" (geros valdžios) įvaizdis taip įsi
smelkė į žmonių sąmonę, kad, praėjus šešiolikai 
metų nuo SSRS griūties, į valdžias teberenkami 
ar skiriami "geri ponai" - buvusi partinė no
menklatūra, jos palikuonys ir parankiniai. Kas 
būtų, jei nuo "gero pono" nusigręžtume? 

Kas būtų, jei staiga visuomenė, nusigręžusi 
nuo "gero pono", atsigręžtų ir pradėtų branginti 
valstybingumą, tautiškumą, patriotizmą, nepri
klausomybę, tiesą ir teisingumą, sąžinę bei kitas 
amžinąsias vertybes? Atsakymą duotų eiliniai 
rinkimai į valdžias. Po jų didžioji dabartinių val
džių dalis taptų valstybės tarnybai netinkama 
darbo biržos kliente. Ar dėl to liautųsi egzista
vusi ar bent nukentėtų valstybė? Tikrai taip ne
nutiktų, nes demokratinę valstybę sudaro ne jos 
valdžia, o pilietinė visuomenė. Jei tokia, brangi
nanti paminėtas vertybes visuomenė būtų išug
dyta ir suformuota, ar bereikėtų didelio seimo 
(atkristų daugybės įstatymų kūrybos reikšmė), 
gremėzdiškos vyriausybės, daugybės teismų, vi
sos armijos prokurorų bei policininkų, gausybės 
biurokratinių parazituojančių institucijų? Būtų 
sutaupomos didžiulės lėšos, žmonės gyventų pa
siturinčiai ir saugiai. 

Per šešiolika nepriklausomybės metų visuo
menė neūgtelėjo, nesitelkia į pilietinę visuome
nę, minėtų vertybių nepuoselėja ir nebrangina, 
užuot stiprinusi savo tautą ir jos valstybę, iš jos 
traukiasi. 

Kur skurdas ateina pro duris, būties verty
bės danginasi pro langus. Dabartinės mūsų vi
suomenės didžiosios dalies akiratyje - maži atly
ginimai ir pensijos, brangūs produktai ir vaistai 
bei įvairios paslaugos, dideli mokesčiai, parazi
tuojančių biurokratų prievarta, kyšiai. Ar gali 
tokiomis sąlygomis, nebeminint idealistinių ver
tybių, žmogeliui ateiti į galvą jachta Viduržemio 
jūroje ar Nidoje, kelios pilys gražiausiose Lietu
vos vietose, atostogos Kanarų salose ar Hava
juose? Jam - slogi kasdienybė, nesaugumas, ne
aiškus rytojus, rutina, iš nevilties prasitariant, 
kad "prie ruso buvo geriau". 

O valdžiose esantiesiems, pasirodo, tokia 
padėtis labai naudinga. Neišprususią politiškai, 
nesutelktą bendram valstybės reikalui visuome
nę labai lengva manipuliuoti, jai būties dalykus 
pamainius buities reikalais, atėjus rinkimams, 
pažerti pažadų buičiai pagerinti, menkų dovanė
lių, blizgučių, balaganinių renginių su alumi ir 
ledais, sėlenų ar sriubos koncentratų, ir, taip pa
sipuikavus, pakliūti į valdžias. 

Išsilaikyti valdžioje, neprarasti pasitikėjimo, 
užtenka žodinės užuojautos bėdžiams ar trupi
nių nuo valdžių stalo. Antai Socialinių reikalų ir 
darbo ministerė Vilija Blinkevičiūtė populiaru
mu lenkia rimtus politikus, nes per informavimo 
priemones ji taip dažnai ir gražiai "apdainuoja" 
vargetoms pabarstytus (ne nuo savo stalo, žino-

ma) trupinius, kad pastarieji nuo jos gražbyliavi
mo tampa sotesni, apklausose jai teikia pirme
nybę. Arba -verteiva Uspaskichas. Viešai skel
bia rusišką meilę Lietuvai taip garsiai, dar pasal
dindamas ją nemokamais ledais, ko dori politi
kai nedaro, kad rinkėjai už jį ir jo partiją eina 
balsuoti, kaip užhipnotizuoti triušiai į smauglio 
nasrus. Kad milijonierius ir jo bendrapartiečiai 
tarpsta iš rinkėjų prakaito, apžavėtiesiems nebe
simato. 

Kai valdžia tvirtina, kad nėra lėšų algoms ar 
pensijoms kelti, ji tikrai meluoja, nes milijonie
riai Lietuvoje dygsta kaip grybai po lietaus, lėšos 
švaistomos valdžioms ir funkcionieriams tarpti, 
prabangos projektams finansuoti. Valdžiai aišku, 
kad pagerinus žmonių buitį, atkutusi liaudis gali 
atsigręžti nuo buities į būties dalykus, o tada val
džioms nuo valstybės lovio teks pasitraukti. Val
džioms tikrai naudinga žmones laikyti skurde, 
nes tas skurdas yra valdžių išlikimo garantas. 
Valdžioms naudinga, kad neugdoma ir nesitelkia 
pilietinė visuomenė, kad valdžia gali ne tik vai
diną valstybę, bet ir iš to vaidinimo tarpti. 

Sešioliktais nepriklausomybės metais apie 
patriotizmą, vėliavas, tiesą ir teisingumą prabilo 
Prezidentas. Tai pirmas ženklas, paskata atsi
gręžti į tikrąsias vertybes. Nuo to priklausys, ar 
augs ir telksis pilietinė visuomenė, ar kils ji iš 
varganos buities į geresnę būitį. 

Modernusis Vilnius - savivaldybės pastatas, 
aukščiausias Baltijos valstybėse Nt& V. Ramonio 

Vyčino ... 
Atkelta iš 4-to psl. 

Beje, per Girnių Antrojo 
pasaulinio karo metu su Hei
deggeriu pirmąkart susipažino 
ir kiti: Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
Henrikas N agys. Heideggerio 
įtaką patyrė ir tie, kas klausė jo 
paskaitų, pavyzdžiui, Pranas 
Gaidamavičius. Antiheidege
riškai nusiteikęs Algis Mickū
nas irgi yra patyręs Heideggerio 
poveikį netiesiogiai, per jo mo
kinį Eugeną Finką, pas kurį jis, 
kaip ir Vyčinas, studijavo, tik 
vėliau. 

autoriaus pavardės, tada man 
nieko nesakiusios. Knyga buvo 
pribraukyta, prirašinėta pasta
bų, tiesiog fiziškai sutrinta. Kai 
kurių tarybinių filosofų, Hei
deggerio kūrinių tyrinėtojų, 
tekstuose vėliau pastebėdavau 
tam tikrų net stilistinių Vyčino 
veikalo rezonansų. O studijuoti 
Heideggerio filosofiją jis ne
abejotinai padėjo daugeliui. 
Beje, Lietuvos bibliotekose, net 
ir didžiausiose, nebuvo ir nėra nė 
vienos angliškos Vyčino knygos. 

vaje dėstomas, šiek tiek verčia
mas, apie jį rašoma. Šio mąsty
tojo vieta mūsų filosofijoje yra 
išskirtinė, o minėtas punktyri
nis tradicijos pobūdis dargi pa
ryškina jo mąstymo kaip trau
kos centro intensyvumą: Hei
deggeris vis patraukia Lietuvos 
filosofus. Jo filosofijos Lietuvo
je istorija, manyčiau, dar nėra 
pasibaigusi. 

Iš Knygų aidai, 2003, nr. 3. 
(Vincas Vyčinas, RAŠTAI, t.l, 
sud. Arūnas Sverdiolas, iš anglų 
k. vertė Gintautė Lidžiuvienė ). 

Stebina tarybų Lietuvos 
laikų filosofai, kurie, galima sa
kyti, neturėjo saitų su vyres
niąja karta ir atrado Heideggerį 
iš naujo, tarsi tuščioje vietoje. 
Neprisimenu, kad kas būtų mi
nėjęs bent lietuviškuosius Vyči
no straipsnius šiame kontekste. 
Pirmąkart su Vyčino knyga Že
mė ir dievai susidūriau Maskvo
je, studijuodamas aspirantūro
je, kai, Lenino bibliotekoje ieš
kodamas veikalų apie Heideg
gerį, užkliuvau už lietuviškos 

Dabar Heideggeris Lietu-

"Best Way to Travel" 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Visų kalbų miestas 
Kanadoje kalbama dau

giau kaip 100 kalbų. Iki XX 
šimtmečio pabaigos šalyje, be 
anglų ir prancūzų, gausiau
sios buvo ukrainiečių, vokie
čių, italų ir olandų tautinės 
bendrijos. XX-XXI š. daugia
kalbė šalis pasipildė naujais 
imigrantais iš Artimųjų rytų ir 
Azijos. Pagausėjo kiniečių, 
pundžabi, arabų, urdu, taga
log ir tamilų kalbų. Kanada, 
jau seniai įtvirtinusi dvi ofi
cialias valstybines kalbas, turi 
didelę vertimų patirtį. Ją da
bar perima kitos pasaulio 
valstybės, patiriančios svetim
kalbių gyventojų antplūdį. 
XXI šimtmečio "Babeliu" ga
lima vadinti Torontą, kuriame 
skamba beveik visos pasaulyje 
egzistuojančios kalbos. Vie
šoji informacijos tarnyba "Ac
cess Toronto" gali teikti pa
slaugas 140 kalbų, daugiakal
bės yra ir pagrindinės viešo
sios tarnybos - "Greitosios 
pagalbos" (911), policija, so
cialinės įstaigos. 

Kanados taikos palaiky
mo Afganistane misijos ka
riai, perėmę vadovavimą NA
TO kariuomenei, patiria di
desnį pasipriešinimą. Beveik 
kiekvieną dieną juos užpuola. 
Neseniai kirviu iš pasalų buvo 
sužalotas vienas pareigūnas, 
kiti trys kariai dėl sužeidimų 
sugrįžo namo. Nuo misijos 
pradžios Afganistane jau žu
vo 11 kanadiečių, dešimtys su
žeistų. Misijos užduotis, truk
sianti iki lapkričio mėn„ la
biau panašėja į karo padėtį 
nei į taikos palaikymo veiks
mus. Kanados kariams teks 
prisitaikyti prie tikrovės, kei
čiant pirminę taktiką, tvirtina 
šalies gynybos pareigūnai. 

Senatas kaip valstybinė 
institucija turi būti veiklesnis. 
Su šiuo teiginiu vieningai su
tinka abu: ir Kanados ministe
ris pirmininkas S. Harper, ir 
Ontario premjeras D. Mc
Guinty. Bet abu skirtingai įsi
vaizduoja jo ateitį. Ministeris 
pirmininkas mano, kad sena
to nariai turėtų būti renkami 
ir atsakingi rinkėjams, kaip ir 
parlamentarai. Ontario vado
vas siūlo senato visiškai atsi
sakyti kaip neturinčio jokios 
įtakos šalies valdymui. Jis kri
tikuoja tradicinę senato narių 
paskyrimo tvarką. Didžiausiai 
Ontario provincijai senate at
stovauja tik 24 senatoriai. 
Rinkimai padėties nepakeis
tų, tik dar labiau supainiotų ir 
taip sunkiai priimamus spren
dimus, kartotų parlamento 
darbą. Tarp provincijų vadovų 
nėra vieningos nuomonės dėl 
senato ateities. 

Telefono mokesčių per
mokos nebus sugražintos mo
kėtojams, bet jos bus naudoja
mos naujoms telefono paslau
goms plėsti, ypač provincijoje 
gerinant neįgalių žmonių ap
tarnavimą. Tokį sprendimą 
priėmė CRTC (Canadian Ra
dio ir TV ir Telecommunica
tion Commission) svarstyda
ma, kaip pasielgti su 600 mln. 
dol. suma, kurią "BELL" ir 
"Telus" verslovėms permokė
jo abonentai. Telefonų varto
tojai ruošiasi paskelbti ieški
nį, tvirtindami, kad sprendi-

mas nusavinti lėšas bendrovių 
verslui pagerinti, yra neteisin
gas ir neteisėtas. Jeigu tas lė
šas išdalintų mokesčių mo
kėtojams, kiekvienas gautų 
po 50 dol. 

Tarptautinio dėmesio su
silaukė šaltųjų Kanados van
denų gyvūnas - ruonis. Pra
ėjusią savaitę Newfoundland 
provincijoje lankėsi įžymusis 
"The Beatles" grupės dalyvis, 
dainų autorius ir atlikėjas 
Paul McCartney su žmona. 
Dvi dienas jie praleido St. 
John, Charlottetown (PEI) ir 
Magdelenos saloje, Šv. Laury
no upės žiotyse, stebėdami 
ruoniukų gimimą. Jų kelionės 
tikslas - paveikti Kanados vi
suomenės bei viso pasaulio 
gamtos saugotojų nuomonę ir 
sustabdyti ruonių jauniklių 
medžioklę. Amerikos CNN 
televizijos laidoje "Larry King 
Live", kalbėdamiesi su New
foundlando ir Labradoro mi
nisteriu pirmininku, įžymieji 
svečiai apkaltino Kanados 
žvejus ir jų vadovus nepateisi
namu žiaurumu šiems nyks
tantiems gyvūnams. Kanados 
atstovas šiame pokalbyje gynė 
5,000 žvejų interesus ir gerą 
vardą, tvirtindamas, kad ši tra
dicinė šiaurės gyvūnų me
džioklė vykdoma pagal tarp
tautinių organizacijų priimtas 
taisykles. Jis taip pat priminė, 
kad ypatingai reta baltųjų ruo
nių rūšis, kurios jauniklius 
matė svečiai ir juos fotografa
vo, yra saugoma įstatymu ir 
neliečiama. 

Garbingiausią 2006 metų 
Amerikos Kino akademijos 
apdovanojimą visai nelauktai 
laimėjo meninis kino filmas 
Crash. Jį sukūrė kanadietiškos 
kilmės (London, ON) filmo 
direktorius ir scenarijaus au
torius Paul Haggis. Šio filmo 
kūrėjams buvo paskirti dar du 
"Oskarai" už geriausią scena
rijų ir geriausią montažą. Paul 
Haggis filmas Crash - drama
tiškas pasakojimas apie įvairių 
rasių žmonių santykius. Kelias 
nuo scenarijaus iki apdovano
jimo scenos buvo nelengvas. 
Filmavimo metu Paul Haggis 
patyrė širdies smūgį, bet nie
kam kitam neleido tęsti savo 
darbo. Po dviejų savaičių jis 
sugrįžo į filmavimo aikštelę ir 
užbaigė "Oskaru" įvertintą 
filmą pats. Praėjusiais metais 
P. Haggis buvo pristatytas ap
dovanojimui už scenarijų kino 
filmui Milijono verta (Million 
Dollar Baqy), bet tąkart sėkmė 
aplenkė. Siemet ji sugrįžo tris
kart dosnesnė. 

Kur kanadiečiai leidžia 
savo santaupas? Apklausos 
duomenimis, jie daugiausia 
linkę pinigus leisti kelionėms, 
buitinės elektronikos naujo
vėms ir namų apdailai. 65 % 
apklaustųjų ketina keliauti, 
kiti žada įsigyti naujausius 
elektronikos gaminius - TV, 
muzikos klausymo priemones, 
filmavimo kameras, moder
niausius namų apyvokos reik
menis, daugiau pirkinių na
mams papuošti. Daugiau kaip 
pusė apklaustųjų Kanados gy
ventojų ruošiasi remontuoti 
turimus ar ką tik įsigytus būstus, 
pagražinti jų vidų ir išorę.S.K. 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
LABDARINGAS POKYLIS 

Vasario 25 d. vykusiame 
labdaringame Vienos pokyly
je Vilniaus rotušėje dalyvavo 
80 porų, sumokėjusių po 350 
litų. Per pokylio metu vykusią 
loteriją, kurioje vienas bilie
tas kainavo 10 litų, surinkta 
per 3,500 litų. Visos surink
tos lėšos skiriamos paremti 
Ukmergės specialiajai mo
kyklai vaikams su negalia. Po
kylis buvo skirtas kompozito
riaus Wolfgango Amadeus 
Mozarto 250-osioms meti
nėms paminėti, buvo šokami 
klasikiniai šokiai, pasirodė 
solistai, orkestrai. Pirmasis 
Vienos pokylis Vilniuje buvo 
surengtas 1999 m., po poros 
metų pertraukos atgaivintas 
2003m. 

APSAUGA KAIMIEČIAMS 
Policija kovo mėnesį Vil

niaus apskrityje atokių sody
bų gyventojams išdalins apa
ratus, kuriais mygtuko pa
spaudimu policijai bus gali
ma siųsti signalą apie iškilusį 
pavojų. Šiuo bandomuoju ty
rimu Vilniaus apskrityje sten
giamasi kovoti su nuošaliose 
vietovėse siautėjančiais nusi
kaltėliais. Kovo 2 d. Ignalinos 
rajono vienkiemių gyvento
jams buvo įteikti nešiojamieji 
telefonai, kuriais jie galėtų iš
sikviesti pagalbą esant užpuo
limo grėsmei, sutrikus svei
katai ir pan. Ignalinos rajo
nas pasirinktas išnagrinėjus 
statistiką apie asmenis, nu
kentėjusius nuo nusikalstamų 
veiksmų. Po kurio laiko bus 
daroma šios praktikos panau
dojimo analizė, kuri leis poli
cijai toliau planuoti savo 
veiksmus stengiantis padidin
ti bendruomenių narių saugu
mo užtikrinimą. 

TREMTIES METINĖS 

Vilniuje vasario 23 d. bu
vo paminėti Čečėnijos 1944 
m. gyventojų išvežimai į Vi
durinę Aziją ir Kazachstaną. 
Vilniaus Rotušėje buvo rodo
mas Floreno Marsi filmas Če
čėnų vyrai. Mokslų akademi
joje vasario 24 d. vyko tarp
tautinė konferencija Kuo mes 
tampame Rusijos kare prieš 
Čečėniją? Parengta rezoliuci
ja, pranešimus skaitė Tarp
tautinės parlamentarų grupės 
Čečėnijos problemoms na
riai, Čečėnijos atstovai, isto
rikai, politologai, visuomenės 
veikėjai. Toje šalyje nuo 1999 
m. tęsiasi Rusijos kariuome
nės ir nepriklausomybės sie
kiančių čečėnų partizanų su
sirėmimai. Abi konflikto šalys 
patiria nuostolių kasdien, ra
šo BSN-LGTIC. Lietuva, kaip 
ir visa tarptautinė bendruo
menė, nepripažįsta daugiau 
kaip prieš dešimtmetį nepri
klausomybę paskelbusios Če
čėnijos Ičkerija ir laiko šią 
Šiaurės Kaukazo respubliką 
Rusijos dalimi, bet ragina 
konfliktą su nepriklausomy
bės šalininkais spręsti taikiai. 

BŪSTAI BRANGESNI 

Būsto brangimas Klaipė
doj e jau pralenkė Vilnių, 
skelbia BNS-LGTIC. Uosta
miestyje per vienerius metus 

butai pabrango dvigubai, ir 
norinčių jų įsigyti mažėja. 
Visas nekilnojamasis turtas 
Klaipėdoje pabrango 80%. 
Miesto centre butai brango 
mažiau negu kituose Klai
pėdos kvartaluose, nes Se
namiestyje ir Naujamiestyje 
būsto kainos ir anksčiau buvo 
labai didelės. Turto kainos 
mieste sparčiai auga, nes 
trūksta butų, namų, sklypų. 
Manoma, kad jų kainos ir šie
met didės, nes nekilnojamąjį 
turtą Klaipėdoje noriai perka 
užsienyje uždarbiaujantys 
Lietuvos piliečiai. 

ATNAUJINS LAIVUS 

Valstybės sienos apsau
gos tarnybos (VSAT) teigimu, 
už Europos sąjungos skiria
mas lėšas pasieniečiai pato
bulins plaukiojimo priemonių 
bazę. Du patrulinius laivus, 
gautus iš Svedijos pakrančių 
apsaugos, vieną iš Suomijos, 
bei kitą, pirktą Lietuvos ir 
Švedijos vyriausybių lėšomis 
teks atnaujinti. Radaro, navi
gacines ir radijo ryšių siste
mas atnaujinti kainuos 723, 
000 litų. Taip pat pasirašytos 
laivų gaisro gesinimo sistemų 
bei gelbėjimo įrangos atnauji
nimo sutartys. VSAT iš Šen
geno priemonėms įgyvendin
ti skirtų lėšų už daugiau kaip 
5 mln. litų įsigys įvairios pa
skirties laivų - 8 patrulinius 
ir galbėjimo katerius, 10 grei
taeigių motorinių valčių bei 
dvi amfibijas, kuriomis pasie
niečiai pasieks sunkiai priei
namas ir potvynio užlietas pa
mario vietoves. 

SUMAŽĖJO GYVENTOJŲ 
Per praėjusius metus Lie

tuvoj e gyventojų sumažėjo 
daugiau kaip 22,000, praneša 
BNS-LGTIC. Statistikos de
partamento duomenimis, 
2006 m. pradžioje Lietuvoje 
buvo 3.403 mln. gyventojų -
22,100 mažiau negu 2005 m. 
sausį. Skaičių paveikė gims
tamumas, mirtingumas ir 
emigracija. Pernai gimė 30, 
500 kūdikių, beveik tiek pat, 
kiek ir 2004 m., bet mirė 2,400 
(7%) daugiau gyventojų. 
Daugiausia žmonių mirė nuo 
kraujotakos sistemos ligų 
(54.4% ), piktybinių navikų 
(18.4%) ir išorinių mirties 
priežasčių (12.6% ). Didžiau
sią dalį tarp išorinių mirties 
priežasčių sudarė savižudy
bės (23.8% ), nelaimingi atsi
tikimai, susiję su transportu -
16%, atsitiktiniai apsinuodiji
mai alkoholiu - 8.1 %, nu
skendimai - 7. l% ir nužudy
mai - 5.6%. Emigravusiųjų į 
užsienį skaičius padidėjo nuo 
15,200 užpernai iki 15,600 
pernai. 2005 m. daugiausia 
žmonių emigravo į Didžiąją 
Britaniją ( 4,200), Airiją (2, 
100), JAV (2,000), Vokietiją 
(1,500), Rusiją (1,100), Ispa
niją (800). Į Lietuvą imigravo 
6,800 žmonių - 1,200 daugiau 
negu 2004 m. Didžiausią 
imigrantų dalį (apie 70%) su
darė Lietuvos piliečiai, atvykę 
iš Didžiosios Britanijos (l, 
200), Rusijos (900), Vokie
tijos (700), JAV (600). RSJ 

London, ON 
ŠILUVOS MARIJOS para

pijos klebonas kun. Kazimieras 
Kaknevičius kovo 4 d. kartu su 
parapijiečiais ir šeimos nariais 
savo 80-ąjį gimtadienį ir vardo 
dieną paminėjo Šiluvos Marijos 
šventovėje padėkos ir palaimos 
Mišiomis, kurios buvo aukoja
mos prie šv. Kazimiero altorėlio. 
Maldose sukaktuvininkas dėkojo 
Aukščiausiajam, kad po gyveni
mo pasikeitimų leido jam eiti sie
lovados keliu ir šv. Kazimiero 
globoje jau 22 metus dirba sielo
vados darbą, iš jų - 16 metų Lon
done. Mišių metu giedojo dalis 
"Pašvaistės" choristų, vargo
nuojant parapijietei p. Andriu
lionytei-Armstrong. 

Vasario 16-osios minėjime Londone, ON, vasario 19 d. Londono 
apylinkės valdyba; viduryje - KLB krašto valdybos pirmininkė 
Rūta Žilinskienė ir Londono apylinkės pirm. Stasys Keras 

Po Mišių visi rinkomės į salę, 
kur vyko trumpos vaišės. Sukak
ties proga kleboną visų parapi
jiečių vardu pasveikino parapijos 
tarybos pirmininkas Algirdas 
Dragunevičius. Jis perskaitė gra
žų sveikinimą, kurį iš viešnagės 
Australijoje atsiuntė prel. Ed-

mundas Putrimas. Londono lie
tuvių bendruomenės pirm. Stasys 
Keras sukaktuvininkui nepagai
lėjo šiltų sveikinimo žodžių, lin
kėdamas ir toliau sėkmingai dar
buotis Londono Šiluvos Marijos 
šventovėje, linkėjo jam visoke
riopos Aukščiausiojo palaimos, 
geros sveikatos, ryžto ir stipry
bės. Kun. K. Kaknevičius nuošir
džiai dėkojo visiems susirinku-

siems už jo pagerbimą ir prisimi
nimui padovanojo tušinukus su 
Šiluvos Marijos adresu bei įrašu 
angliškai "Love is patient ... is 
kind ... never ends ... " 

Sugiedoję Ilgiausių metų visi 
vaišinomės kava ir pyragais, lin
kėdami sukaktuvininkui nepailsti 
ir dar ilgai sėkmingai darbuotis 
mūsų lietuviškoje salelėje. 

Aldona V. 

Hamilton, ON Lietuvos vyčių veikla 
JAUNIMO CENTRE vasa

rio 28 d. vyko tradicinis Užgavė
nių blynų balius, į kurį, KLKM 
d-jos Hamiltono skyriaus valdy
bos pakviesti, rinkosi parapijie
čiai. Sulaukėme daugiau kaip 200 
svečių, kurie galėjo pasimėgauti 
Užgavėnių valgiais bei išbandyti 
laimę loterijoje. Draugijos pirmi
ninkė A. Žilvytienė pasveikino 
susirinkusius, linkėdama malo
niai praleisti vakarą. Ji padėkojo 
už paaukotą laiką ir atliktą didelį 
darbą valdybos narėms D. Ens
kaitienei, G. Enskaitienei, A. 
Giedrienei, M. Kybartienei, J. 
Paškevičienei, Ž. Vaičiūnienei; 
pagrindinėms šeimininkėms D. 
Jonikienei, I. Vaičionienei, F. 
Venskevičienei; pagalbininkams 
A. Erštikaitienei, E. Kairienei, S. 
Matukaitienei, D. Vaitiekūnienei, 
Z. Vainauskienei, K. Žilvyčiui; 
baro tvarkytojams A. Enskaičiui, 
J. Giedriui; loterijos vedėjams 
M. Borusienei, l. Gocentienei, F. 
Povilauskienei; visiems, atnešu
siems pyragus, dovanojusiems 
laimikius loterijai ir kitaip prisi
dėjusiems ruošiant šią šventę. 

Parapijos klebonas kun. A. 
Šarka, OFM, pradėjo vakaronę 
malda. Pasidžiaugė gausiai susi
rinkusiais parapijiečiais ir išreiš
kė viltį su visais susitikti ir kituose 
renginiuose. 

Kaip ir dera, Užgavėnių vaka
rienė buvo soti ir gausi. Čia nie
kam netrūko blynų, kugelio, kol
dūnų, salotų. Visi galėjo vaišintis 
pyragais, kava bei baro gėrimais. 
Akį traukė turtinga, dosniai su
aukota loterija. Net ir tie, ku
riems nenusišypsojo laimė ką 
nors laimėti, neatrodė nusiminę. 
Visi žinojo, kad pirkdami loteri-

• 

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
"Lietuvos prisiminimai" -

tradicinis vyčių 46-tasis pokylis 
įvyko 2006 m. vasario 4 d. "TĮie 
Sabre Room", Hickory Hills, Ci
kagos priemiestyje. Tie pokyliai 
yra rengiami vasario mėnesio 
pradžioje Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties proga pagerbti 
Lietuvai ir lietuvybei nusipelniusį 
asIŲ.enį, instituciją ar organizaci
ją. Si pagerbimo tradicija prasi
dėjo 1961 m., ir pirmasis asmuo, 
pagerbtas pokylyje, buvo dr. Jo
kūbas Stukas Gau miręs), o 2006 
m. - Lietuvių meno ansamblis 
"Dainava". 

Pokylio salė buvo pilna sve
čių, nors važiuoti tą vakarą buvo 
nelengva - snigo ir automobiliai 
slidinėjo, bet prisirinko daug 
"Dainavos" ir vyčių gerbėjų -
įvairaus amžiaus, įvairių kartų ir 
bangų. Pokylį pradėjo Amerikos 
Vidurio Vakarų apygardos vyčių 
iždininkas Robert Damasauskas, 
pasveikinęs visus ir pristatęs gar
bės svečius, kaip pas juos įprasta, 
atvedamus su palyda prie garbės 
stalo muzikai grojant. Ann Ma
rie Kassel sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus visiems salėje 
pritariant. Robert A. Martin, jn., 
Amerikos Vidurio Vakarų apy-

jos bilietus prisideda prie savo 
šventovės pagrąžinimo, nes visos 
surinktos lėšos skiriamos gėlėms, 
šventovės altoriams puošti. Sma
giai pabendravę visi skirstėsi pa
tenkinti. Sotus linksmybių laikas 
baigėsi. Dabar susikaupimu ir 
malda pradedame Gavėnios lai
kotarpį. M.E. 

A.a. JULIJAI MAČIONIE
NEI mirus, užjausdami sūnų Juo-

1'EDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELfNIAI SUSIRG IMAJ 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKrMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PRilMAME VISUS 

'------'-=--_J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERIL OS [RANKLAI 

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

gardas vyčių pirmininkas nuo
širdžiai sveikino atvykusius ir pa
kvietė Juozą Polikaitį vadovauti 
vakaro programai. Kun. Antanui 
Zakarauskui sukalbėjus maldą, 
visi vakarieniavo, o po to buvo 
trumpa meninė dalis. Ją atliko 
broliai Povilas ir Tomas Strolios, 
dainuodami, pritariant gitaroms. 
Solo daugiausia dainavo Povilas 
Strolia. Programoje - populia
rios patriotiškos lietuviškos dai
nos, gražiai atliktos, gausių ploji
mų palydėtos, o paskutinė Zemėj 
Lietuvos buvo sudainuota su vi
sais svečiais. 

Žodį tarė LR garbės kons. 
Vaclovas Kleiza, o žymenį "Dai
navai" įteikė R.A. Martin, jn. Jį 
priėmė ir padėkos žodžius tarė 
"Dainavos" valdybos pirm. Kęs
tutis Sušinskas ir meno vadovas 
Darius Polikaitis. 

Programa buvo neilga ir vy
ko lietuvių bei anglų kalbomis, 
išskyrus dainas. Programai vado
vavo labai vykusiai J. Polikaitis. 
Pokylį užbaigė R.A. Martin, jn., 
pakvietęs įaunesniųjų vyčių dva
sios vadą Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos kleboną kun. 
Anthony Markus sukalbėti mal
dą. Po to vyko šokiai grojant Al
gimantui Barniškiui. 

zą ir šeimą, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $40 - E.M. Klevas; 
$25 - J. Gedrimienė; $20 - E. 
Bubnienė, J.V. Svilai; $10 - V. 
Pleinienė. 

A.a. JONO KAŽEMĖKO at
minimui reikšdami užuojautą šei
mai, Pagalbai Lietųyos vaikams 
aukojo: $60 - B.A. Simkai; $30 -
A. Lesčienė; $25 - M. Chrolavi
čienė. Dėkojame aukojusiems -

PLV komitetas 

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 ir 
Co llingwoodo apy
linkėse kre i pk i 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 



Netekome dar vieno veiklaus čikagiečio 
Iš gyvųjų pasitraukė televizijos ir radijo darbuotojas A. Šlutas 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Nors čikagietis Anatolijus 
(Tolius) Šlutas turėjo daug užsi
ėmimų, bet tarp lietuvių jis la
biausiai buvo žinomas kaip lietu
vių TV pradininkas išeivijoje (13 
metų vedė TV programą) ir ilga
metis radijo valandėlės savinin
kas bei vedėjas. 

Jo TV laida nutrūko gerokai 
anksčiau, tačiau jo radijo prog
rama nustojo ~oti tik penkias 
dienas prieš A. Šluto mirtį. Jis 
spėjo bent trumpai atsisveikinti 
su savo klausytojais. Tai įvyko 
sausio 22 d. ryte, amžinybėn jis 
iškeliavo sausio 27-ją. 

Per paskutinę valandėlę, ku
rią vedė jo žmona Sigita, kalbėjo 
programos talkininkai: Leonas 
Narbutis, Donatas Pečiūra, Pet
ras Petrutis, Edvardas Šulaitis. 
Daug istorintų žinių ir prisimini
mų apie A. Siutą čia pabėrė L. 
Narbutis (šiuo metu gyvenantis 
Vilniuje), kuris dažnai talkinda
vo sekmadienio rytais vykstan
čioje programoje. 

giai. To viso čikagiečiai pasiges, 
nes dabar sekmadienių rytais ne
be bus jų mėgstamos radijo va
landėlės, jau nekalbant apie dau
gybę patarnavimų, kuriuos ve
lionis teikė. 

A.a. Anatolijus Šlutas palai
dotas sausio 31 d. lietuvių Tauti
nėse kapinėse, šalia Čikagos. Be
je, jis buvo gimęs 1929 m. bir
želio 5 d. Kaune, vėliau gyvenęs 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 
Tegul jam būna lengva šio krašto 
žemelė! 

A.a. Anatolių Šlutą amžinybėn 
palydint 

Tekstas perskaitytas Petro 
Petručio pravestoje atsisveikini
mo programoje sausio 30 d. Pet
kaus koplyčioje, Lemonte. 

Šiandien Čikagos ir apy
linkių lietuviai atsisveikina su 
vienu iš uoliausiųjų žiniasklaidos 
darbuotojų, kuris beveik pusšim
tį metų dirbo savo tautiečiams. 
Pradėjęs veiklą lietuvių televizi
joje (čia jis buvo pradininkas šio
je srityje), iki pat mirties ją tęsė, 
vesdamas lietuvių radijo prog
ramas. 

Visur ir visada jis buvo 
darbštus, stengdamasis savo dar
bą atlikti geriau. Jis šiam reikalui 
paskyrė tūkstančius valandų, 
dažniausiai tai darydamas už mi
nimalų atlyginimą, kartais net 
turėdamas finansinių nuostolių. 

Būtų galima daug kalbėti 
apie a.a. Anatolijų, su kuriuo yra 
tekę praleisti daugelį valandų, 
bendradarbiaujant įvairiose sri
tyse. Tačiau šiandien norisi tik 
tarti Jam paskutinį sudiev. Ne
matysime jo daugiau, negirdė
sime jo sekmadieninių radijo 
programų. Lieka tik geri prisi
minimai ir padrąsinimai mums 
gyviesiems. Iš Jo turėtume ne 
vienas iš mūsų semtis to ryžto ir 
stiprybės, kuo pasižymėjo a.a. 
Anatolijus. Lietuvių žurnalistų 
sąjungos vardu užuojauta ve
lionies šeimos nariams ir visiems 
ištikimiems jo programų žiūro
vams bei klausytojams. v 

Edvardas Sulaitis, 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

pirmininkas, Cikaga, 
2006 m. sausio 30 d. 

Į Čikagą atvykęs iš pabėgė
lių stovyklų Vokietijoje 1949-
siais, dar jaunas vyras Anatolijus 
griebėsi visokių darbų (pirmasis 
iš jų buvo skerdyklose). Vėliau 
tapo TV techniku, vertėsi įvai
riais patarnavimais, turėjo krau
tuvę bei kitų verslų, vertėjavo 
teismuose, padėjo įvairiais bū
dais į šį kraštą avykusiems nau
jiems ateiviams. Visą jo veiklą 
būtų labai sunku išsakyti ar išpa
sakoti. Tai šimto amatų žmogus, 
turėjęs gerą širdį ir stengęsis vi
siems padėti. 

EUROPEAN MONUMENT INC. 

Todėl nenuostabu, kad į at
sisveikinimą su juo, kuris vyko 
sausio 30 d. Petkaus koplyčioje 
Lemonte, susirinko labai daug 
žmonių. Čia netrūko ir kalbėto
jų, kurių tarpe buvo ir dvasiškių. 
Atsisveikino ir masonai, kuriems 
velionis priklausė. Programą čia 
vedė jo geras draugas ir talkinin
kas Petras Petrutis. Buvo iškelta 
velionies veikla įvairiose srityse, 
priminti mirusiojo darbai ir žy-

.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 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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 ......... 5.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 5.50% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 3.25% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.50% apmokėjimai 
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% 

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

Sekite kasdieninę informaciją api~ procentus TALKOJE. 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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 

Lietuvos seimo pirminin
kui A. Paulauskui lankantis 
Vašingtone (vasario 3 d.), JAV 
kongreso atstovai nesuteikė 
vilčių, kad greitai iš Lietuvos 
bus leistas bevizinis įvažiavi
mas į JAV-bes. Seimo pirmi
ninkas susitiko su JAV kong
reso pirmininku D. Haster, 
Baltiečių sambūrio pirminin
ku, kongreso atstovu J. Shim
kum ir senatoriumi R. Dur
bin. A. Paulauskas prašė D. 
Haster paremti Lietuvos siekį 
- leisti Lietuvos piliečiams be 
vizų vykti į Ameriką. Pasak 
seimo pirmininko, paguo
džiančių atsakymų neišgirdęs. 
Senatorius R. Durbin ir JAV 
kongreso pirmininkas D. Has
ter pabrėžė Amerikos saugu
mo bei sienų kontrolės klausi
mus. Buvę galima suprasti, 
kad šis rūpimas Lietuvai klau
simas dėl vizų nebus greitai 
sprendžiamas. Lietuva, siek
dama šio tikslo, įgyvendina 
JAV vadinamąjį "kelio gairių" 
planą, kurį pasiūlė prezi
dentas G.W. Bush. 

Prancūzija 
Bonnevile miesto teisme 

š.m. vasario 26 d. padarytas 
sprendimas dėl Lietuvos dvi
ratininko Raimondo Rumšos 
ir jo žmonos Editos, apkaltin
tų kontrabandos užsiėmimu. 
Pasak Lietuvos ambasados 
Prancūzijoje konsulo M. Dun
dos, R. Rumšą teismas nu
baudė 4 mėnesiams laisvės 
atėmimuJ tačiau bausmę ati
dedant. Zmonai Editai taipgi 
paskirti 4 mėnesiai laisvės at
ėmimo. Abu apkaltintieji 
bausmės išvengs, jei jie per 4 
mėnesius nepadarys kitų nu
sikaltimų. Be to, E. Rumšie
nei priteista sumokėti 3000 
eurų baudą, taip pat Rum
šoms negrąžintas 8,400 eurų 
užstatas už automobilį, kon
fiskuotą sulaikant E. Rumšie
nę, ir dar 4,510 eurų užstatas 
už pasižadėjimą dalyvauti 
svarstant bylą. (BNS) 

Britanija 
Britai, anksčiau šnairavę 

į atvykusius iš Lietuvos, pasta
ruoju laiku juos sutinka iš
skėstomis rankomis, kaip ra
šoma Lietuvos spaudoje. Pa
sak darbdavio, lietuviai esą 
darbštūs, klusnūs ir nereiklūs 
darbininkai. Taip rašoma apie 
eilinius darbininkus, dar pa
žymint, kad tuštėja Lietuvos 
kaimai. Lieka senukai, o jauni 
žmonės išvažiuoja laimės ieš
koti į užsienį. Daug lietuvių 
darbuojasi rytų Anglijoje, 
įvairiose įmonėse. Vienoje šo
kolado įmonėje dirba 750 dar
bininkų, iš kurių nemažiau 
kaip šimtas - lietuviai. Pvz. 45 

metų Vytas Kudrešovas su 
žmona, dukra ir podukra prieš 
kelis mėnesius atvyko į Nort
folko vietovę. Jis ir žmona 
tuojau gavo darbą mėsos per
dirbimo įmonėje, o pilname
tės dukra ir podukra susirado 
darbus kitur. Jie dirba aštuo
nias valandas, pakuodami šal
dytus viščiukus. Jų valandinis 
atlyginimas - 25 litai. Apsi
mokėję už butą ir maistą, dar 
per savaitę sutaupo. Abu 
Kudrešovai galvoj a padirbėti 
penkerius metus ir grįžti į Lie
tuvą, kur kaime pasiliko gy
venti viena V. Kudrešovo mo
tina ir liko jo tuščias namas. 

Vokietija 
Vasario 16-osios gimnazi

jos pranešimu, buvęs šios gim
nazijos kapelionas kun. Al
fonsas Kelmelis apskundė Va
sario 16-osios gimnazijos ku
ratoriją Darmstadto darbo 
teisme, reikalaudamas, kad 
jam būtų sumokėta 33,000 eu
rų kompensacija už prarastą 
darbą. Kun. A. Kelmelis skun
do rašte aiškino, kad vysku
pas iš šių pareigų jį atšaukė į 
Lietuvą dėl gimnazijos kaltės. 
Ji atleidusi jį be pagrindo, nes 
savo darbą atlikdavęs tvarkin
gai, ir tas darbas jam patikęs. 
Jis gimnazijoje turėjęs gerą 
butą, gavęs gerą algą, buvo 
gerai išmokęs vokiečių kalbą 
ir visiškai įsijungęs į vokiečių 
visuomenę. Jis ir toliau būtų 
norėjęs dirbti, bet dėl gimna
zijos kuratorijos kaltės turėjęs 
grįžti dirbti be algos, nes kuni
gai Lietuvoje gyvena tik iš au
kų. Darmstadto teismas 2006 
m. sausio 10 d., apsvarstęs vi
sas kun. Alfonso Kelmelio at
šaukimo iš gimnazijos aplin
kybes, nusprendė atmesti jo 
skundą bei visus reikalavimus. 
Teismo išlaidas turi padengti 
pats kun. A. Kelmelis. 

Irakas 
Pietų Irake esančio Dani

jos bataliono sudėty yra 50 
Lietuvos karių. Pastaruoju 
metu dėl demonstracijų, vyku
sių ryšium su Mahometo kari
katūrų paskelbimu Danijos ir 
kitų valstybių laikraščiuose, 
jiems pasidarė mažiau saugu. 
Danijos batalionui buvo apri
bota veikla. Lietuvos kariai iš 
savo stovyklos išvyksta tik 
svarbiais atvejais, ir tik su šar
vuotos technikos pagalba. Nė
ra aišku, kiek laiko truks toks 
apribojimas. Irake danų kariai 
važinėja su šarvuočiais, pažy
mėtais daniškais ženklais. Lie
tuviai taipgi važinėja su danų 
šarvuočiais. Todėl sunku at
skirti karių tautybes. Lietu
viams iškyla nemaža grėsmė. 
Irakiečiai yra nutraukę bend
radarbiavimą su Danijos ba
talionu. J.A. 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 7 69-2526 
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Istoriko šimtasis gimtadienis 
100-tąsias istoriko Adolfo Šapokos gimimo metines Utenos Adolfo 
Šapokos gimnazijos bendruomenė pažymėjo šventiniais renginiais 

Jau praeitais mokslo me
tais buvo paskelbtas istorinio 
rašinio ir knygženklio konkur
sas. Mokiniai aktyviai dalyvavo. 
Jų darbais šventės išvakarėse 
pasipuošė mokyklos skaitykla 
ir koridoriai. Visi svečiai susi
domėję lankė parodas, susipa
žino su mokinių kūryba. Gim
nazija bendradarbiavo rengiant 
ir pristatant parodas visuome
nei Vilniaus Mokslų akademi
joje bei Kaune prezidentūroje. 

Vasario 13-14 dienomis 
Nuotolinio mokymo centre vyko 
mokslinė-metodinė konferen
cija Lietuvos istorijos mokyto
jams Adolfas Šapoka Lietuvos 
istorijos edukacijoje. Praneši
mus skaitė Vilniaus Pedago
ginio universiteto dėstytoj ai ir 
mokytojai. 

Konferencijos dalyviai su
sipažino su Adolfo Šapokos is
toriniu palikimu, su galimybė
mis plačiau panaudoti istoriko 
darbus mokymo procese šiuo
laikinėje mokykloje, analizavo 
priežastis, kodėl Adolfas Šapo
ka tampa vis mažiau žinomas 
jaunimui, diskutavo, kaip pla
čiau paskleisti istoriko vardą. 

Vasario 15-ąją Adolfo Ša
pokos gimnazijoje vyko šventi
nės pamokos, skirtos Adolfui 
Šapokai. Po jų visi rinkosi į šv. 
Mišias naujojoje Utenos Dievo 
Apvaizdos šventovėje, kurias 
aukojo kardinolas J.A. Bačkis. 
Šv. Mišiose dalyvavo Lietuvos 
seimo nariai E. Pupinis ir Čig
riejienė, Vilniaus Pedagoginio 
universiteto rektorius A. Gai
žutis ir Istorijos fakulteto deka-

nė V. Kniūraitė, Utenos rajono 
meras A. Katinas, Adolfo Ša
pokos giminaičiai, gimnazistai, 
mokytojai ir Utenos miesto gy
ventojai. 

Po šv. Mišių svečiai vyko į 
Grybelius, istoriko Adolfo Ša
pokos tėviškę ir prie koplytstul
pio uždegė 100 gimtadienio 
žvakučių. Vėliau visi grįžo į 
gimnaziją ir dalyvavo šventėje. 
Jos metu buvo apdovanoti isto
rinio rašinio ir knygženklio 
konkurso nugalėtojai Qiems pi
nigines premijas įteikė Utenos 
rajono meras), prisiminimais 
dalijosi Adolfo Sapokos gimi
naičiai, koncertavo meno ko
lektyvai. Šventės pabaigoje 
svečiai pasirašė ant simbolinės 
istorijos lazdelės, kuri buvo 
perduota į Adolfo Šapokos at-

Kardinolas J.A. Bačkis, dalyvavęs dr. Adolfo Šapokos šimtųjų 
gimimo metinių iškilmėse ir atnašavęs Mišias Utenos šventovėje 

minimo kambarį. Dar ilgai visi 
vaikščiojo po mokyklą, apžiūri
nėjo nuotraukas, parsivežtas iš 
Toronto muziejaus-archyvo, 
proginį kalendorių, kurį šven
tės išvakarėse gimnazijai at
siuntė iš Kanados A. Šapokos 
žmonos sesuo Valė Kecorienė, 
leidinuką, kurį išleidome istori
ko 100-tosioms metinėms, mo-

kinių sukurtus knygženklius ir 
viršelius A. Šapokos Lietuvos 
istorijai. 

Dar ilgai skambėjo muzįka 
ir dainos. Utenos Adolfo Sa
pokos gimnazistai didžiuojasi, 
kad mokosi tokioje šaunioje 
mokykloje, kuri vadinasi gar
bingu istoriko Adolfo Šapokos 
vardu. Inf. 

Kairėje - istoriko dr. Adolfo Šapokos gimimo metinių iškilmėse Utenoje dalyvavę giminaičiai; dešinėje - dr. Adolfo Šapokos šventėje Vilniaus pedagoginio universiteto 
rektorius akademikas A. Gaižutis ir istorijos fakulteto dekanė dr. Vida Kniūraitė įteikia apdovanojimus istorinio rašinio konkurso laimėtojams 

Esam iš gintaro šalies 
(Gali būti daina) 

Esam iš gintaro šalies, 
Čia aušros pievas sidabro 

aptaško, 
Esam iš gintaro šalies, 
Kur saulė mariose nuskęsta ... 

Esam iš gintaro šalies, 
Kur Nemunėlį jūra šaukia. 
Esam iš gintaro šalies, 
Čia žydi obelys palaukėj. 

Priedainis: 
Tėvynė Lietuva 
Prieš tankus ėjo su daina, 

Algis MEDELIS 

Nes laisvės himnas lūpose 
skambėjo„.! 

Pabaisos traiškė mus, 
Ir šaudė beginklius, 
Sušaudyt Laisvės jie jau 

negalėjo ... 

Esam iš gintaro šalies, 
Kur gelsvos kopos dangų 

remia. 
Esam iš gintaro šalies, 
Čia Kryžių kalnas skausmą 

mena. 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I 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, L5A 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 ;.,uALGIU MEDELIU 

Esam iš gintaro šalies, 
Kur miestai gotika dabinti. 
Esam iš gintaro šalies, 
Čia rngio varpos auksu spindi. 

Priedainis: 
Tėvynė Lietuva 
Prieš tankus ėjo su daina, 
Nes laisvės himnas lūpose 

skambėjo ... ! 
Pabaisos traiškė mus, 
Ir šaudė beginklius, 
Sušaudyt Laisvės jie jau 

negalėjo ... 

ALDONA DAILIDAVIČIENĖ, 
Lietuva 

Gintariniai papuošalai Ntr. iš žurnalo Palangos gintaro muziejus 

=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=~
UŽ SI P RE NUMERUOKITE 

'"'TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS~~ 
Norintiems susipažinti "Tėviškės žiburiai" 

siunčiami nemokami šešias savaites 

Vardas, pavardė 

Gatvė 

Miestas Provincij aNalst. 

Telefono numeris E-pašto adresas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
LSC l T3, Canada 

Pašto kodas 



Gyvenimas tarp scenos ir mokyklos 

Viduryje Jadvyga ir Stasys Ablingiai Raudonosios gėle/ės pjesėje 

IRENA ŽIURAUSKIENĖ 

Iš gimto žodžio pasakyto 
jaučiu alsavimą širdies ... 
Sudėtos posmuos 
taurios mintys 
žmogaus gyvenimą aprėps. 
zyla kaip paukštė 
raižo sielą, 
kol plunksna užrašys mintis, 
kol neramaus gyvenimo 
kelionė 
vartysis knygų šlamesy. 

Viekšniškio Stasio Ablin
gio nueito gyvenimo atkarpoje 
susipina daina, šokis, aktorys
tė, poezija ir ilgas pedagoginio 
gyvenimo kelias. Ablingis vai
kystėje mokėsi Dabikinės pra
dinėje mokykloje. Jau tuo me
tu jis suvaidino pirmąjį vaid
menį dviejų dalių pastatytame 
vaidinime Sugauta bėda ir iš
vaduota bėda. 1949 metais, bū
damas gimnazistu, tuoj po ka
ro, dalyvavo pirmojoje dainų 
šventėje Vilniuje su mokyklos 
choru. Viekšniškius apgyven
dino kareivinėse, aptvertoje 
teritorijoje. Pedagogas su šyp
sena prisimena, kad Vilniuje 
juos pirmą kartą vaišino grikių 
koše. Berniukams davė po 
šimtą papirosų, o mergaitėms 
- saldainių. Berniukai papiro
sų nerūkė, o parvežė namiš
kiams. Baigęs Viekšnių gimna
ziją Ablingis įstojo į K. Preik
šos pedagoginį institutą, filo
logijos fakultetą studijuoti lie
tuvių kalbos ir literatūros. Be
simokydamas ipstitute, Stasys 
buvo įstojęs į Siaulių dramos 
teatro aktorių paruošimo gru
pę. Jaunas studentas studijas 
siejo su muzika, dramos veik
la. Tuo metu Šiaulių mokytojų 
instituto dramos teatro grupė, 
vadovaujama dėstytojos Ire
nos Vaišytės, pastatė A. Fade
jevo Jaunąją gvardiją, kurioje 
Ablingis atliko Olego Kaševo
jaus vaidmenį. 

Baigęs institutą 1951 me
tais, jaunas pedagogas dvejus 
metus dirbo Akmenės mokyk
loje lietuvių kalbos ir literatū
ros mokytoju. Įleidęs šaknis 
Viekšnių žemėje, susituokė su 
tos mokyklos fizinio lavinimo 
mokytoja Jadvyga Vainutyte, į 
gyvenimą išleido du sūnus. 
Dirbdamas Viekšniuose, Ab
lingis giedojo Akmenės ir 
Viekšnių parapijiniuose cho
ruose, vadovaujamuose Albi
no J asenausko. Su žmona J ad
vyga Stasys įsijungė į saviveik
los būrelį prie kultūros namų, 
kuriam vadovavo direktorė 
Regina Saladžiuvienė ir meno 

vadovas Vincas Deniušis. Į vei
kalų pastatymus atvažiuodavo 
aktoriai Antanas Gabrėnas, 
Nijolė Mirončikaitė, Genovai
tė Talkutė-Gabrienė. Ablingis 
per savo ilgą kūrybos kelią at
liko 23 vaidmenis. Su žmona 
Jadvyga Stasys vaidino Aksa
kovo pasakoje Raudonoji gėle
lė ir Lažybose. Viekšnių viduri
nės mokyklos mokytojų kolek
tyvas pastatė Herkų Mantą. 
Ablingis atliko bartų genties 
vado Kolčio vaidmenį. Zmona 

jau trankiau, - kvatodamas pa
sakojo Stasys. 

Nuo įsikūrimo Ablingis 
dainavo biržiškiečių folklorinia
me ansamblyje "Poilsėlis". Prieš 
ketverius metus (2002 m.) susi
kūrusiame viekšniškių literatų 
sambūryje "Vinkšnelė" Stasys -
poetas. Didesnę dalį eilėraščių 
jis parašė Viekšniams ir jų kraš
to žmonėms. Mokyklos lėšomis 
skaitytojų veidus išvydo jo poe
zijos knyga Tas amžinas kelias -
mokyldos takelis. 

Ablingis su R. Saladžiuviene premjeroje Neatsargumas 

rūpinosi artistų apranga. Vai
dino visi tuo metu dirbę mo
kytoj ai. Su Viekšnių dramos 
teatro grupe jiedu važinėjo ir į 
kitus miestus. 

- Aš prisimenu, kad man 
N. Akmenėje labai plojo, bu
vau "nosį užrietusi", - šypsoda
masi pasakojo Jadvyga Ablin
gienė. Be kitų pjesių, Viekšnių 
kultūros namuose buvo suvai
dintas Velnių malūnas. Jadvyga 
rengdavo mokykloje sporto 
šventes bei karnavalus. 

Ablingiai kartu šoko tau
tinių šokių kolektyve, dalyvavo 
penkiųse Dainų šventėse. 

- Sokom kartu iki pat ves
tuvių, kol prisišokom. Aš norė-

Didžiąją gyvenimo atkar
pą mokytojas paskyrė lietuvių 
kalbos ir literatūros mokymui. 
Į gyvenimą išleista ne viena 
abiturientų laida. Meilė sce
nai, muzikai, šokiui, gimtajai 
kalbai ir jos grožiui, pagarba 
Viekšnių kraštui bei jo žmo
nėms praturtino lituanisto ir 
auklėtojo Stasio Ablingio 
dvasinį pasaulį. 

Nors išsemta sielos turtų 
taurė, bet prasmingai nueitas 
gyvenimo kelias liks kelrodžiu 
viekšniškių širdyse. Rieškučio
mis išdalintą gėrį ir žinias, kaip 
aukurą ant rankų nešam, o 
minčių plevenimu užpildome 
metų skubėjimą. 
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lO KULTURINEJE VEIKLOJE 
VII Vilniaus ir 111 Balti

jos knygų mugė, vykusi vasa
rio 23-26 dienomis "Litexpo" 
parodų centre, buvo labai sėk
minga ir lankytojų skaičiumi 
gausiausia iš visų iki šiol įvy
kusių. Mugės metu buvo iš
rinkta geriausia 2005 metų 
knyga, apdovanoti geriausi 
knygų iliustratoriai, pabend
rauta su Lietuvos ir užsienio 
rašytojais. Populiariausia už
sienio rašytoj a buvo norvegė 
Herbjorg Wassmo, dažnai ti
tuluojama Norvegijos groži
nės literatūros karaliene, pa
rašiusi romaną-trilogiją Dinos 
knyga. Geriausia 2005 metais 
išleista lietuvių rašytojų knyga 
išrinkta Jurgos Ivanauskaitės 
Miegančių drugelių tvirtovė. 
Rašytoja savo apdovanojimo 
atsiimti mugės metu negalėjo, 
nes šiuo vmetu sunkiai serga ir 
gydosi Svedijos ligoninėje. 

Lietuvos valstybinis ope
ros ir baleto teatras knygų 
mugėje pristatė naujausią sa
vo žurnalo Bravissimo numerį. 
Jame didžiausias dėmesys 
skirtas Naujųjų metų išvaka
rėse apdovanotiems "Operos 
švyturių" premijomis solis
tams ir "teatro viltims". Įdėti 
pokalbiai su Sigute Stonyte 
(Tarsi ištirpstu muzikoje), Dai
niumi Stumbru (Pametęs galvą 
dėl Verdi), Nerijumi Juška 
(Darau, kad pavyktų), Miki 
Hamanaka (Nepratusi dirbti 
''p,use kojos"), Inga Cibulskyte 
(Sokti vidumi) ir Egidijumi 
Dauskurdžiu (Sufantazuoti 
personažą). 

W.A. Mozarto metams skir
toje temoje - JAV baritono 
Thomas Hampson požiūris į 
Mozarto operų interpretaciją 
(Jūratės Katinaitės Mozartas 
neprivalėjo rūpintis, kaip jį su
pras 2006-siais). Pristatomas 
JAV režisierius David Alden, 
kuris šiuo metu Bavarijos 
valstybinėje operoje Muen
chene režisuoja G. Verdi ope
rą Likimo galia (La forca del 
destino), kurioje dainuoja ir 
Violeta Urmanavičiūtė, o ne
trukus režisuos Vilniaus ope
ros ir baleto teatre R. Straus
so operą Salome. Dien9raščių 
skiltyje aprašomas Zivilės 
Baikštytės debiutas A. Šende
rovo balete Dezdemona, pasa
kojama apie gamybines teatro 
dirbtuves (Kaip gimsta spek
taklio apdaras), naujametės 
operos Traviata premjeros 
įspūdžiai (Karštas šokoladas), 
komiksas vaikams, Burtininko 
Droselmajerio pamokos, pri
stato R. Wagnerio Skrajojantį 
olandą. Galvosūkių mėgėjams 
- krY,,žiažodis. 

Siaulių universiteto ir 
Į-ietuvių kalbos draugijos 
Siaulių skyriaus iniciatyva 
2005 gruodžio 9 dieną buvo 
surengta Jono J ablonskio die
na ir mokslinė konferencija, 
skirta 145-osioms šio lietuvių 
kalbos mokslininko ir visuo
menės veikėjo gimimo meti
nėms. J. J ablonskio dienos 
rengiamos kas penkeri metai. 
Jų tikslas -paskelbti naujų ty
rinėjimų apie lietuvių kalbos 
tėvo mokslinę ir visuomeninę 
vei!dą ir išryškinti jo sąsajas 
su Siauliais. Nors J. Jablonskis 
Šiauliuose gyveno tik daugiau 
negu metys (1903-1904), jo 
pėdsakai Siaulių žemėje ryš
kūs ir prasmingi. J. Jablonskis 
dirbo grafo Zubovo bibliote-

koje ir turtingame archyve. 
Gausi mokslininko šeima (iš
augino penkis vaikus) gyveno 
tuometinėje Posadnaja (dabar 
Vytauto) gatvėje. Jų namai 
buvo atviri to meto visuome
nės ir kultūros veikėjams, juo
se rinkda':,osi varpininkai ir 
didžiųjų Siaulių gegužinių 
organizatoriai. 

Lietuvos valstybiniame 
dramos teatre 2005 gruodžio 
18 dieną įvyko spektaklio Du
burys premjera. Pagal to pa
ties vardo Valstybinės premi
jos laureato Romualdo Gra
nausko romaną, inscenizaciją 
spektakliui parašė teatrologė 
Ingrida Daunoravičiūtė. 
Spektaklio režisierius Sigitas 
Račkys, scenografas Gintaras 
Makarevičius, kostiumus su
kūrė dailininkė Julija Žilėnie
nė, muziką - kompozitorius 
Antanas Kučinskas. Spektak
lyje vaidino aktoriai Ramūnas 
Cicėnas, Vitalija Mockevičiū
tė, Olga Polevikova, Rimantė 
Valiukaitė, Monika Bičiūnai
tė, Doloresa Kazragytė, Rasa 
Rapalytė, Vladimiras Doron
dovas, Marius J ampolskis ir 
Valenti9-as Kirijevas. 

Iš Zemaitijos kilęs R. Gra
nauskas savo gyvenime ragavo 
ir šilto, ir šalto: dirbęs žurna
listu, statybininku, šaltkalviu, 
mokytoju, nuo 1972 metų atsi
davė vien kūrybiniam darbui. 
Vilniuje gyvenantis pr9zinin
kas dažnai vadinamas Zemai
tijos kultūros metraštininku. 
Pasak literatūros kritiko Va
lentino Sventicko, 2003 me
tais Lietuvių rašytojų sąjun
gos leidyklos išleistas Duburys 
- tai klasikinės meninės kal
bos romanas, aprėpiantis visą 
svarbiausiojo veikėjo gyveni
mą: "Vaikystė kaime, skaity
mo kvaitulys, tikra draugystė, 
kariuomenė, paprasčiausias 
darbas sovietmečio Klaipėdo
je, statybininkų bendrabučio 
šiurpas, svaigi erotika, lemtin
ga meilė - čia visa taip tikra ir 
paprasta, kad jaudinantis pa
sakojimas auga tartum savai
me." Režisierius S. Račkys 
spektaklyje žiūrovams suge
bėjo įrodyti, koks įdomus me
no objektas gali būti papras
tas kaimo žmogus. 

Profesorius Vladimiras 
Toporovas, vienas garsiausių 
pasaulio baltistų, indoeuro
peistų, lietuvių kalbos tyrinė
tojas, akademikas, 2005 gruo
džio 3 mirė Maskvoje eidamas 
78-uosius gyvenimo metus. 
Rusijos mokslų akademijos 
narys, V. Toporovas buvo ir 
Vilniaus universiteto garbės 
daktaras, Latvijos mokslų 
akademijos garbės narys. Pa
skelbė naują baltų ir slavų kal
bų kilmės ir raidos teoriją, 
darbų iš slavistikos, baltisti
kos, indų filologijos, indoeu
ropeistikos, poetikos, mitolo
gijos, semiotikos; patikslino 
senąsias baltų teritorijos ribas, 
parašė prūsų kalbos etimolo
ginį žodyną, paskelbė baltų 
kalbų veiksmažodžio istorijos, 
lietuvių tautosakos ir mitolo
gijos tyrimų. Remdamasis 
XIII š. Ipatijaus metraščiu 
rekonstravo lietuvių dievų 
panteoną, parašė apybraižą 
apie baltų ir slavų kalbų tyri
mo istoriją, veikalą Sanskritas. 
Nuo 1954 metų dirbo Rusijos 
mokslų akademijos slavistikos 
ir balkanistikos institute. G.K. 
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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 .......... 1.80% 
180-364 d. term. ind. . ....... 2.00% 
1 metų term. indėlius ........ 2.75% 
2 metų term. indėlius ........ 2.95% 
3 metų term. indėlius ........ 3.00% 
4 metų term. indėlius ........ 3.05% 
5 metų term. indėlius ........ 3.25% 
1 metų "cashable" GIC ...... 2.30% 
1 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.50% 
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 ............. 3.75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .......... 6.50% 

Sutarties paskolas 
nuo .......... 6.50% 

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 .... 5.50% 

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. 

Darbai sveikatai ir visuolllenei 
Medicinos daktaras Kostas Labanauskas - autobiografiniai duomenys 

JUOZAS NORKUS 

Tokia sukaktis, palyginti nedaugelio sulaukia
ma ir vertinama jau istorijos matmenimis, kai su
kaktuvininkui už pečių nemažas kalnas nuveiktų 
darbų, pluoštas įspūdingų ir malonių prisiminimų, 
bet paprastai jau lydimas ir sudėtingų bei skaudžių 
išgyvenimų. Visa tai su kaupu pasakyta ir apie čia 
norimą pagerbti jubiliatą, medicinos daktarą, vieną 
iš sporto medicinos pagrindėjų Lietuvoje Kostą 
Labanauską. 

Dr. Labanauskas, gimęs Sankt Peterburge 
(šeima ten buvo pasitraukusi nuo Pirmo pasaulinio 
karo audrų) po poros metų grįžo į Lietuvą. Tai 
šviesus mokslo ir šeimos žmogus, aktyvus visuome
ninkas, docentas, medicinos mokslo daktaras, gy
dytojų korporacijos "Pratemitas Lituanica" narys 
(Lietuvai atkūrus nepriklausuomybę Kosto La
banausko iniciatyva buvo atgaivinta gydytojų fra
ternatiečių veikla, kuriai keletą metų jis ir va
dovavo). 

1936-1940 m. K. Labanauskas priklausė Šaulių 
sąjungai. 1941 m. Birželio sukilimo metu Kaune 
Fredas dvaro rūmuose įsteigė pirmosios pagalbos 
punktą galimiems sužeistiesiems gydyti. 2000 m. 
apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savano
rių medaliu. 

Vedęs du kartus; pirmoji žmona Birutė Jode
lytė (prof. Prano Jodelės dukra, mirusi po ilgos ko
vos su vėžiu), sūnus Kęstutis (g. 1943), dukterys 
Birutė (g. 1946), Aldona (g. 1949). Antrą kartą dr. 
Labanauskas vedė Ireną Skausgirdaitę- Kontri
mienę (g. 1925), kurios vyras mirė Sibire, Magada
no rajone 1957 metais. Jiems gimė duktė Daiva 
(1965), kuri dabartiniu laiku dirba kaip gydytoja ir 
gyvena Toronte. 

1925-1929 metais mokėsi Šiaulių valstybinėje 
gimnazijoje, 1929-1933 metais Kauno "Aušros" 
gimnazijoje. 1933-1939 m. studijavo Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete Medicinos fakultete. 1936-
1937 m. - A. Panemunės kariūnų aspirantų kursų 
klausytojas (atsargos leitenantas). 

Baigęs universitetą 1939-1940 metais dirbo 
VDU medicinos fakulteto patologinio anatominio 
instituto vyr. preparatoriumi, 1940-1943 m. Kauno 
valstybinio universiteto Medicinos fakulteto Histo
logijos ir embriologijos katedros asistentu, 1944-
1949 m. buvo šios katedros vyr. dėstytoju. 1949-
1950 m. dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fa
kulteto Anatomijos ir histologijos katedros vyr. 
dėstytoju, nuo 1950 LKKI Anatomijos ir sporto 
medicinos katedros vyr. dėstytoju, 1958-1976 m. 
Sporto medicinos katedros vedėju, 1977-1992 m. -
katedros docentu. 

TORONTO 

Dr. Kostas Labanauskas su žmona Irena 

Medicinos mokslų daktaras - 1953 m. ( diser
tacija: Neurologijų reaktyvumas nervinių gijų regene
racijos procesuose), suteiktas 1956 m. docento 
laipsnis. Dr. Labanauskas 1966 m. buvo pristatytas 
profesoriaus vardui gauti, tačiau teikimas profesū
rai jau nebuvo tvirtinamas, nepaisant teigiamų dar
bų visumos (sovietmetis). 

Paskelbti 209 mokslo darbai, tarp jų vadovėlis 
Sporto medicina (1976 m.) ir Sportininko higiena, 
bendraautorius leidinių Bendrosios terapijos 
pagrindai (1965 m.), Fizinė kultūra sveikatos šaltinis 
(1959 m.), Sportinės treniruotės, Sportinis masažas 
(1960 m.), Įpročiai ir sveikata (1976 m.), Fizinė 
kultūra mokykloje, Fizinės kultūros ir sporto higiena 
ir Medicininė kontrolė (T.2, 1960 m.), XX a. žmogus 
ir hipodinamija ir kt. Išleistos mokymo priemonės: 
Medicininės kontrolės laboratoriniai darbai, Sporto 
medicinos laboratoriniai darbai, Sportininko mityba, 
Sportinės treniruotės, Sportinė širdis ir kt., 20 
knygelių ir brošiūrų, 34 moksliniai straipsniai žur
naluose, per 100 pranešimų, daug mokslo populia
rinimo bei proginių straipsnių. Dr. Labanauskas 
buvo daugelio disertantų mokslinis vadovas. Jo 
laisvalaikio pomėgiai - filatelija, eiliuotų proginių 
tekstų kūryba, daina. Visą gyvenimą buvo azartiš
kas sporto žmogus, įvairių sporto rungčių aistruo
lis, o ypač krepšinio. 

Dukrai Daivai sukūrus šeimą (1989 m., Daiva 
Norkus) bei tęsiant gydytojos karjerą Kanadoje 
Irena ir Kostas Labanauskai dažnai žiemoja To
ronte, o vasaromis sugrįžta į mylimą Lietuvą. Dr. 
Labanauskas, atvykęs į Kanadą, vėl susitiko po 
daugelio metu nemažai buvusių bendramokslių 
daktarų bei jaunystės pažįstamų. 

-------

Nukelta į 11-tą psl. 

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 
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Jaunimo sodyba Lietuvoje (Kretingos rajonas) 

JAUNIMO SODYBA 
MIELIEJI BIČIULIAI, 

Keletą mėnesių buvau visiš
kai neveiklus: turėjau gydytis nuo 
piktybinio vėžio (prostatoje). 
Gydžiausi Italijoje, kur kadaise 
augau nuo penkiolikos metų am
žiaus iki kunigystės šventimų; ten 
jaučiausi gerai, lyg ir savo tėvy
nėj. Ir iš tiesų, geri draugai slaugė 
mane dosnia meile ir nuoširdu
mu; ir tatai man padėjo greičiau 
pasveikti. Dabartiniu metu jau
čiuosi gerai - kraujo tyrimai geri, 
vėžio ženklų kaip ir nebeliko. 

PATIKSLINIMAS 
Dėkoju už gražius straips

nius apie istoriko dr. A. Šapokos 
jubiliejų. Norėčiau tačiau atitai
syti klaidą straipsnyj~ Iškiliam 
Lietuvos istorikui A. Sapokai -
100 (TŽ 2006.11.21, psl. 4). Tenai 
rašoma, kad Lietuvos Mokslų 
akademijos bibliotekoje esančio
je parodoje apie dr. A. Šapoką 
yra rodiniai iš "torontiškio Tėviš
kės žiburių redakcijos archyvo". 
O iš tikrųjų tai yra mūsų Kana
dos lietuvių archyve saugomos 
medžiagos kopijos, kurias atrin
ko praeitą vasarą atvažiavusios 
ir mano globotos trys tyrinėtojos 
iš Lietuvos. Tėviškės žiburiai nie
kuomet dr. A. Šapokos archyvo 
neturėjo - jį A. Sungailienės rū
pesčiu muziejui-archyvui perda
vė profesoriaus žentas. Jš to ar
chyvinio fondo dr. A. Sapokos 
nuotraukas bei laiškus parūpi
nom ir "Paramos" kredito ko
operatyvui ruošiant kalendoriaus 
iliustraciją bei Tėviškės žiburiams 
ruošiant dr. A. Šapokos pager
bimą. 

Kaip ir visuomet, džiaugiuo
si galėjusi pasitarnauti Kanados 
lietuviams padėdama atrasti bei 
išsaugoti mūsų istoriją. 

Rasa Mažeikaitė, vedėja 

ATEITININ~ VEIKLA 

XV Ateitininkų kongresas 
vyks Panevėžyje 2006 m. rugpjū
čio 18-20 d.d. Kongreso tema -
Kristuje gyvenkime ir kurkime. 
Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
taryba (SAAT) koordinuos Šiau
rės Amerikos atstovų vykimą į 
kongresą. Visi užjūrio ateitinin
kai kviečiami kongrese dalyvauti. 
Kongreso tinklalapio adresas: 
http://lietuvosateitis.org/. Tinkla
lapyje galima skaityti kongreso 
programos projektą, matyti 
Kongreso organizacinio komite
to (KOK) posėdžių nuotraukų, 
rasti registracijos informaciją, ir 
prisijungti prie naujoviško 
"blog'o" (internetinio dienoraš
čio - Red.) Kongreso dienoraščiai. 
Ateitininkų federacijos tarybos 
(AFT) iniciatyva, sukurto 
"blog'o" ryšių būdu, ateitininkai 
gali diskutuoti įvairias temas, 
ruošiantis kongresui. Netrukus 
tinklalapyje bus informacijos 
apie nakvynes (viešbučius vyres
niems, galimybes apsistoti "Ber
čiūnų" stovyklavietėje jaunes
niems). Jaunimas ten ras infor
macijos apie prieškongresinę 
stovyklą "Berčiūnuose", rugpjū
čio 10-18 d.d. Informaciją, susiju
sią su kongresu, norint patalpinti 
kongreso tinklalapyje, siųsti ad
resu: kongresas@ateitis.lt. Kong
reso organizacinio komiteto 
(KOK) darbuose ir posėdžiuose 
dalyvauja AF dvasios vadas vysk. 
J. Kauneckas, AF pirmininkas 
L.Serapinas, PKA V pirmininkė 
l. Bikulčienė, kuri yra ir KOK 
pirmininkė, bei įvairūs PKA V ir 
sąjungų nariai. Ateitininkų fede
racijos taryba (AFT) ir jos spe
cialiai sudarytas komitetas nu
stato kongreso akademinę pro
gramą. R.K. 

Dabar esu Lietuvoje, Jauni
mo sodyboje, kuri po truputį au
ga ir tvirtėja, nors ir su visokiais 
sunkumais. Bet vaikai ir jauni
mėlis čia susirenka savaitgaliais 
pabendrauti, patirti auklėtojų 
pagalbos pamokų ruošime, gyve
nimo orientacijoje bei sąmonin
giau įgyvendinti savo tikėjimą. 
Visi nekantriai laukia atostogų, 
nes tuomet čia gali praleisti ilges
nį laiką, ir ne tik poilsiauti, bet ir 
įsigyti naujų žinių bei patirčių, 
bendrauti su kitų tautų jaunimu. 
Iš vaikų ir jaunimo reakcijos gali
ma suprasti, kad jiems čia gera, 
jie mielai sueina ir čia jaučiasi 
namie. Ir visa tai vyksta dėka Jū
sų, nors gyvenate kituose kraš
tuose, bet tikrai, veikliai meilei 
nėra jokių ribų. Jums visiems 
nuoširdžia malda dėkoju savo ir 
šitų vaikų, jaunimo bei auklėtojų 
vardu. Kunigas H. Šukas 

===::::::1 ATSIŲSTA PAMINĖTI 1i----

Darbai ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

HEIMATGRUSS. Jahrbuch 
der Deutschen aus Litauen 2006. 
Redaktion: Alfred Franzkeit, 
P.i.R. (Hindenburgstrasse 25, 272 
32 Suligen, Germany). Tai met
raštis vokiečių, gyvenusių Lietu-

voje. Jo redaktorius gerai moka 
lietuvių kalbą; yra išvertęs iš lie
tuvių kalbos eilėraščių. Visi met
raščio straipsniai yra labai palan
kūs Lietuvai. Yra kelios nuotrau
kos lietuviška tematika. 

Žvalus jubiliatas su žmona 
Irena džiaugiasi gyvenimu, ke
liauja po pasaulį. Net sulaukęs 
90 metų skleidžia sveiką gyveni
mo būdą, vaikščioja 5 km per die
ną. Rūpinasi Lietuvos politika, 
seka sporto žinias ir serga už Lie
tuvos sportininkus. Savo devy
niasdešimtmetį atšventė Playa 
del Carmen, Meksikoje, kartu su 
dukterimi Daiva ir jos šeima. Jis 
yra mylimas ir visada laukiamas 
sūnaus, trijų dukterų, aštuonių 
vaikaičių ir trijų provaikaičių. 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.&. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.&. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

Linkime jam geros sveikatos 
ir po dešimties metų švęsti šimt
metinį jubiliejų. 

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

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

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

ANTANAS GENYS 

"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 
2.00% už 180-269 d. term. ind. 
2.10% 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) 
3.50% 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 ......... 6.50% 
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 ...... 5.50% 

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 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 22 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

Rf~t-1( 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 SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

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 
Geriausias 

krepšininkas 
Kylanti krepšinio žvaigždė, 

Evaldas Žabas, antrą kartą pa
minėtas Toronto spaudoje. The 
Toronto Star, populiariausias, di
džiulio tiražo Toronto ir apylin
kių dienraštis, kovo 8 d. laidoje, 
sporto skyriuje, atkreipė skaity
tojų dėmesį į penkis iškiliausius 
moksleivius krepšininkus, išrink
tus iš daugybės Toronto ir jo prie
miesčių viduriniųjų mokyklų 
(High Schools). Įdėtos kiekvie
no atskirai to penketuko nuot
raukos su trumpais aprašymais. 
Nurodyta, kad septyniolikmetis 
Evaldas, Toronto St. Michael's 
College School komandos narys, 
lankantis 10-ąją klasę, pripažin
tas geriausiu Ontario provincijos 
privačių mokyklų žaidėju. Jo pa
siektas vidurkis žaidynių metu -
27 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 
11 asistavimų, 4 kamuolio "pavo
gimai". Jo aukščiausias rezulta
tas vienų svarbių rungtynių me-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

tu 47 taškai per jo mokyklos 
laimėjimą prieš Lasalle privačią 
mokyklą 78-48 rezultatu. Evaldas 
nurodo, kad jo sporto modelis/ 
įkvėpėjas - tai Šarūnas Jasike
vičius, šiuo metu priklausantis 
NBA "Indiana Pacers" profe
sionaliai komandai. Evaldas su 
tėveliais ir jaunesniu broliu atvy
ko į Kanadą iš Lietuvos prieš po
rą metų. IR 

v 

Zinios iš Lietuvos 
•Robertas Geralavičius lai

mėjo Galisijos (Ispanija) jauni
mo (iki 23 metų) lauko bėgimo 
pirmenybes, 10,900 m nuotolį 
įveikęs per 36 min ir 4 7 sek. 

• Vilniuje vykusios Lietuvos 
moterų paprastų šaškių baigmi
nes šešių dalyvių varžybas laimė
jo šiaulietė Simona Kulakauskai
tė. Antrą vietą - vilnietė Stasė 
Ingaunytė. Bronzos medalis ati
teko 2005 metų Europos šimta
langių šaškių pirmenybių prizi
ninkei marijampolietei Rūtai 
N avickaitei. 

•Lietuvos klubus, žaidžian
čius ULEB Eurolygos krepšinio 
varžybų "Top 16" rate, lydi nesėk
mės. Kauno "Žalgiris" namuose 
rezultatu 66:79 pralaimėjo Mala-

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 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

ga "Unicaja" (Ispanija) klubui ir 
patyrę trečią pralaimėjimą iki 
minimumo sumažino galimybes 
patekti į ketvirtbaigmę. Antrąjį 
pralaimėjimą patyrė Vilniaus 
"Lietuvos rytas", svečiuose 89: 
96 nusileidęs Vitoria "Tau Cera
mica" (Ispanija) klubui. 

• Buvęs garsus Lietuvos 
krepšininkas Š. Marčiulionis, da
bar dirbantis NBA vyriausiuoju 
vadybininku tarptautinėms už
duotims, vėl svečiuojasi gimtinė
je kartu su NBA atstovais. Jie 
inspektuos sostinės Šarūno Mar
čiulionio krepšinio akademijos 
sporto sales, kuriose vasarą nu
matyta surengti projekto "NBA" 
be sienų stovyklą, į kurią suva
žiuos geriausi senojo žemyno jau
nieji krepšininkai. 

• Lietuvos krepšinio legen
da Šarūnas Marčiulionis po po
ros mėnesių pabandys užimti 
Tarptautinės krepšinio federaci
jos (FIBA) Europos padalinio 
-"FIBA Europe" - vadovo kėdę. 

• Lietuvos tautiniame olim
piniame komitete (LTOK) pasi
rašyta paramos sutartis tarp 
LTOK ir SEB Vilniaus banko, 
kuriuo bankas įsipareigojo per 
trejus metus programai "Beijing 
(Peking) 2008" skirti 300,000 litų 
olimpiečių reikmėms. 

• Vilniuje vykusiame Lietu
vos krepšinio federacijos vykdo
moj o komiteto posėdyje buvo 
pritarta Čikagos lietuvių krepši
nio lygos (ČLKL) priėmimui į 
Lietuvos krepšinio federacijos 
narius. Didžiausia išeivijos lietu
vių lyga - ČLKL šiemet pradėjo 
trečią savo sezoną. Pradiniame 
sezone rungtyniavo 8 komandos. 
Šį sezoną žaidžia net 12 koman
dų, o dar 6 komandos dalyvauja 
senjorų (35 metų ir vyresnių) 
čempionate. Komandos pavadin
tos įvairių mūsų šalies miestų -
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Kre
tingos, Radviliškio - vardais. 

• Prancūzijoje vykusių III 
Europos lengvosios atletikos už
darų patalpų taurės komandinių 
varžybų metu buvo apdovanoti 
geriausi 2005 metų Europos 
lengvaatlečiai Virgilijus Alekna 
ir rusė Jelena Isinbajeva. V.P. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



;&CJAUNIMO ZODIS 
Jaunimo sąskrydis 

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Urugvajuje š.m. sausio 7-15 

PLJS valdybos nariai suvažiavime Urugvajuje 
2006 m. sausio mėn. Iš k. Santiago Butkus 
(Argentina), Rimas Baliulis (Vokietija), pirm. 
Dalia Henke (Vokietija) 

Toli, už jūrų marių, kitame žemyne ir labai toli 
nuo tėvynės Lietuvos, susirinko lietuvių kilmės jau
nimas iš Brazilijos, Argentinos, Kolumbijos į Urug
vajaus sostinę Montevidėjų - į IX Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo sąskrydį. Renginyje dalyvavo sve
čiai iš Kanados bei Vokietijos, kurie atstovavo Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybai 
bei XII Kongreso rengėjų komitetui. Visas suva
žiavimo dienas jo dalyvius lydėjo Pietų Amerikos 
jaunimo rėmėjas prelatas E. Putrimas, vietinių ma
loniai vadinamas tiesiog kunigėliu. 

Suvažiavimo metu vyravo pakili nuotaika bei 
vasariška temperatūra. Atvykusiems iš Europos 
reikėjo persiorientuoti ne tik dėl gerokai pasikeitu
sio klimato. Pietų amerikiečiai, kaip žinia, nemėgs
ta mums įprastos skubos, punktualus svečias, ko 
gero, jiems galėtų pasirodyti ir ne itin mandagus 
(mažiausiai pusvalandį vėluoti čia įprasta), tad ir 
suvažiavimas turėjo prisitaikyti prie urugvajietiško 
gyvenimo ritmo. Popietinė "siesta" buvo privaloma 
ir mums, todėl neretai diskutuoti tekdavo ir iki vi
durnakčio. 

Diskusijų temos nebuvo naujos. Kaip visada, 
daug kalbėta ir ginčytasi apie tai, kas labiausiai rū
pi jau nebe pirmos kartos lietuviams, gyvenantiems 
toli nuo senelių žemės: kaip išsaugoti lietuviškumą, 
kaip neprarasti kalbos, kaip geriau organizuoti 
bendruomenės gyvenimą, bendradarbiavimą su 
kaimynais. Ne paslaptis, kad lietuviškos bendruo
menės Pietų Amerikoje išgyvena ne pačius geriau
sius laikus, lietuvių vaikai ir vaikaičiai beveik nebe
moka kalbėti lietuviškai, o dabartinė migracijos 
banga šį regioną aplenkė. 

Buvo diskutuojama ne tik apie tautiškumą, 
kalbą, bet ir apie XII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, kuris vyks š.m. birželio 23 - liepos 9 die
nomis Kanadoje (daugiau informacijos rasite tink
lalapyje www.kongresas.org). Net dešimt atstovų iš 
Pietų Amerikos galės dalyvauti kongrese. Suvažia-

vimo dalyviai iš Brazilijos, Urugvajaus ir Argenti
nos nutarė ne tik aktyviai dalyvauti Pasaulio lietu
vių jaunimo renginyje Kanadoje, bet ir siūlyti, kad 
XIII PLJ kongresas vyktų Pietų Amerikoje 2009 
arba 2010 metų žiemą. Džiugu, kad Pietų ameri
kiečiai jau iš anksto kuria gražius planus ir rodo di
delę iniciatyvą bei norą organizuoti po 3-4 metų 
vyksiantį kongresą. Jau buvo pradėta galvoti ir 
apie 13 kongreso programą bei apie būsimus ren
gėjų komiteto vadovus. Kongresas - būtų puiki ga
limybė suaktyvinti šių kraštų lietuvišką veiklą. 

Būdama Pietų Amerikoje susipažinau su vieti
niais lietuviais, kurie mane džiugino savo darbais, 
idėjomis, geranoriškumu. Tučiau nustebti privertė 
čia gyvenantys ir dirbantys Pietų amerikiečiai, ku
rie, neturėdami su lietuviais jokio giminystės ryšio, 
aktyviai dalyvauja lietuviškos bendruomenės veik
loje, moka susikalbėti lietuviškai ir laiko save Lie
tuvos krašto patriotais. Kažkada apsilankę Lietu
voje ir susižavėję jos gamta, atradę draugų ir bičiu
lių tarp lietuvių, jie tapo entuziastingi lietuvybės 
puoselėtoj ai. 

Iš Pietų amerikiečių galime pasimokyti, kaip 
puikai galima organizuoti lietuviškus renginius 
kukliomis sąlygomis. Stovykloje, Shangrilos mieste
lyje netoli Montevidėjaus, nebuvo jokios praban
gos, konferencijų salių, kompiuterių, pluoštais da
lijamos suvažiavimo medžiagos, tačiau darbas vyko 
sklandžiai ir produktyviai. Tris dienas jaunimas 
bendravo, vedė diskusijas, ginčijosi, intensyviai 
ruošėsi jauniiyo teatralizuotai dainų ir šokio miste
rijai Joninės. Sią tradicinę lietuvišką šventę organi
zavo iš Lietuvos atvykę aktoriai D. Uzdila ir R. Bo
ravskis. 

Suvažiavimui gerai įpusėjus, Montevidėjuje, 
kuriame gyvena apie 10,000 lietuvių kilmės žmonių, 
buvo šventinamos atnaujintos Urugvajaus lietuvių 
draugijos patalpos, kurių remontui lėšų skyr~ Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamentas. Siame 
klube daug lietuviškos kilmės žmonių mokėsi arba 
tobulino lietuvių kalbos įgūdžius, čia buvo tęsia
mos senosios lietuviško šokio tradicijos. Ir šiandien 
Montevidėjaus jaunimas puikiai šoka daug tauti
nių šokių. Senieji bendruomenės nariai pasakojo, 
kad prieš karą šiose patalpose veikė gera lietuviška 
mokykla (finansavo Lietuvos valstybė), jog jie iki 
šios dienos puikiai šneka lietuviškai, nors pačioje 
Lietuvoje jau nesilankė daugybę metų. 

Mokyklos neliko, tačiau mokytis kalbos gali
ma ir šiandien. Lietuvių Namuose organizuojami 
lietuvių kalbos kursai, tad, norintys apsilankyti Lie
tuvoje ar nutarę mokytis Vasario 16 gimnazijoje, 
turi gerą galimybę sustiprinti kalbos žinias. 

Džiugu, kad Urugvajuje lietuviškumo židinys 
vis dar rusena, žmonės renkasi į Lietuvių Namus, 
švenčia šventes, puoselėja senąsias tradicijas, atsi
veda čia savo vaikus. Labai norėtųsi, kad tas židinys 
ne tik rusentų, bet ir dar smarkiau liepsnotų bei 
suburtų dar daugiau Lietuvai neabejingų žmonių. 
Norėtųsi, kad ir toliau vyktų panašūs suvažiavimai, 
susitikimai, šventės, kuriose jaunimas rastų lietu
viškos veiklos prasmę ir džiaugsmą. Dalia Henke, 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybos pirmininkė 
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
~ 

)Z~\:1 
~nr""-. ..,..,. 

kviečia visus kartu atšvęsti 
jos 30-tąji gimtadieni 

MENO PARODA 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KAVINĖJE (vyno ir sūrio vaišės) 

2006 m. kovo 26 d. - po Kovo 11-osios minėjimo 

Parodoje - jaunų lietuvių menininkų kūryba. 

Po minėjimo pabendraukime, pasivaišinkime, 
kartu atšvęskime šią istorinę sukaktį! 

12 PLJ kongreso marškinėliai su Kanados garsiuoju "moose" 
(išt~riam "mūs")._Čikagos Rima Kuprytė sukūrė šį kongreso ženk· 
lą. Sūkis "Sek MUS i Kongresą" buvo sugalvotas 5 PLJ kongrese 
Kanadoje 1983 metais. Sunku tikėti, kad jau praėjo 23 metai! 
"MŪS" laukia "JŪS" „. 

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choras "Gintarėliai", vad. muz. 
D. Grigutienės, Toronto chorų "Kiwanis" festivalyje jaunimo iki 14 
m. amžiaus kategorijoje laimėjo pirmąją vietą š.m. vasario 14 d. 

KLJS ir Toronto universiteto lietuvių studentų draugijos nariai, surengę Vasario 16-osios užsiėmimus Maironio 
mokykloje š.m. vasario 11 d. Ntr. V. Zubrickienės 
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PADĖKA 
MYLIMA ŽMONA IR MAMYTĖ 

A t A 

DANUfĖ KERŠIENĖ (REKŠTYfĖ) 
(1921 lapkričio 2 d. - 2006 m. sausio 17 d.) 

netikėtai atsiskyrė iš mūsų tar- ..,,,,----::-----------,. 
po, išgyvenusi 84 metus. Pa
laidota sausio 21 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Mississau
goje, ON. 

Nuoširdžiai dėkojame To
ronto Prisikėlimo parapijos 
klebonui kun. Augustinui Si
manavičiui, OFM, už maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas 
šv. Mišias kartu su kun. P. Šarp
nicku, OFM, ir klebonui už pa
lydėjimą į amžinojo poilsio vie
tą, kur velionę palaidojom šalia jos mamytės. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už tokį gausų velionės lanky
mą koplyčioje, šventovėje ir palydėjimą į kapines. Ypatinga pa
dėka skautininkams, budėjusiems prie karsto atsisvei~inant 
koplyčioje, ir jautrius atsisveikinimo žodžius sesei Rūtai Zilins
kienei, sesei Primai Saplienei skautų vardu, Jonui Andruliui 
Anapilio korporacijos vardu, Vytautui Biretai Prisikėlimo kre
dito kooperatyvo vardu ir kapinėse LSS vardu Romui Otto. Dė
kojame sesei Elenai Namikienei ir sesei Rūtai Baltaduonytei
Lemon už skaitinius šv. Mišiose. Esame dėkingi Danguolei 
Radtkei už vargonavimą ir gražų giedojimą; padėka karsto ne
šėj ams skautams Linui Grybui, Alvinui Kišonui, Gintui Sendži
kui, Kastyčiui Batūrai, dr. Arūnui Dailydei, Algiui Kaminskui ir 
Romui Otto. 

Ačiū labai visiems už užprašytas šv. Mišias, gėles; nuoširdi 
padėka už pareikštas mums užuojautas raštu bei spaudoje, au
kas skautų stovyklavietei "Romuva", Prisikėlimo parapijos va
jui ir Tėviškės žiburiams. Labai ačiū visiems už nuoširdumą. Dė
kojame visiems, kurie palydėjo velionę į kapines, užbėrė su mu
mis kartu gintarėlių ant karsto ir su mumis dalyvavo vaišėse po 
laidotuvių. 

Ypatinga padėka Birutei Kazlauskaitei, Valei Baliūnienei, 
Edžiui Kazakevičiui ir Primai Saplienei, kurie rinko aukas. Ačiū 
Monikai Povilaitienei už aukų rinkimo organizavimą. Dėkoja
me Birutei Stanulienei už skaniai pagamintus laidotuvių pietus. 
Nuoširdus ačiū visoms mamytės draugėms už p~agus, Kristinai 
Garbaliauskaitei už padarytas nuotraukas ir S. Skėmai už pada
rymą vaizdajuosčių, kurios mums liks ilgam prisiminimui. 

Dėkojame labai visiems, kurie taip gausiai dalyvavote ir pa
dėjote palydėti žmoną ir mamytę į amžinybę. Jūsų visų nuošir
dumas palengvina mūsų liūdesį. Nors skausmas mums niekada 
neišnyks, bet jus visus mes visados prisiminsime. Gaila ir 
skaudu, kad šeimoje netekome brangios mamytės ir žmonos. Su 
giliu liūdesiu -

ryras Aleksas, dukra Linda ir žentas Fredas Gotthans 

PADĖKA 
Į Nutilo balsas artimo žmogaus, l Ui.geso miel.os akys - l 
Į Liko tylūs ir tušti namai .•. l 

MŪSŲ MYLIMAM VYRUI, TĖVUI IR SENELIUI 

A t A 
JONUI KAŽEMĖKUI 

mirus 2006 m. vasario 13 d., 
dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui kun. Audriui 
Šarkai, OFM, už velionies lankymą ligoninėje ir slaugos 
namuose, už suteikimą Ligonio sakramento, už atnašau
tas Šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. Nuoširdus ačiū gi
minėms, draugams ir pažįstamiems už užuojautos žo
džius, pareikštus asmeniškai ar spaudoje, užprašiusiems 
šv. Mišias, A. Žilvytienei už skaitymus šv. Mišių metu; 
gėles ir aukas Lietuvos sergantiems vaikams ar kitokiai 
šalpai. Nuoširdžiai dėkojame Lionginui Paškui už pasa
kytą kalbą laidotuvių namuose ir kapinėse, karsto nešė
jams, o taip pat Lilijai Turūtaitei ir Vytautui Mašalui už 
giedojimą šv. Mišių metu, p.p. Mačiams už paruoštus 
pusryčius ir ponioms už skanius pyragus. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavu
siems laidotuvėse. Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
nebus užmirštas niekados -

žmona Gražina, dukros - Regina ir Kristina, 
sūnus Raimundas su šeimomis 

Iškeliavo Vokietijos lietuvių veikėjas 
Mirė Arminas Lipšys. Ilgas jo veiklos kelias - nuo Žemaitijos iki Huettenfeldo 

ANDRIUS ŠMITAS 

Visai nelauktai 2006 m. sau
sio 23 d. savo bute Huettenfelde, 
širdies infarkto ištiktas, mirė žy
mus Vokietijos lietuvių visuome
nininkas Arminas Lipšys. Velio
nis buvo gimęs 1937 m. gegužės 
14 d. Laumalių kaime žemaičių 
ūkininkų šeimoje. Trejų metų bū
damas, su tėvais išvyko į Vokieti
ją. Karo metu gyveno vokiečių 
stovyklose Lenkijoje, po karo lie
tuvių pabėgėlių (DP) stovykloje 
Špakenberge šiaurės Vokietijoje. 
Vėliau su tėvais apsigyveno Eg
gebeke prie Danijos, kur baigė 
mokyklą. Apsigyvenęs ev. kun. J. 
Urdzės bendrabutyje Bonnoje, 
išsimokė daržininku, keletą metų 
dirbo lietuvių darbo kuopose prie 
amerikiečių armijos, o paskui iki 
pensijos dirbo Hoffmanno maši
nų statybos fabrike Pfungstadte. 

Arminas Lipšys pirmininkauja Vokietijos LB darbuotoją, suvažia
vimui Hamburge 2005 m. lapkričio mėn. Ntr. M. Smitienės 

Arminas Lipšys buvo baigęs 
pagrindinę mokyklą ir po to lan
kė įvairius kursus Liaudies uni
versitete, keldamas savo kvali
fikaciją. Todėl jis mašinų gamyk
loje iškilo iki skyriaus viršininkų. 
Vadovavo skyriui, kurį šiaip pati
kėdavo tik inžinieriui. 

Arminas Lipšys buvo labai 
apsišvietęs ir apsiskaitęs. Jis buvo 
geras pasaulinės literatūros, ypač 
vokiečių literatūros, žinovas, do
mėjosi muzika ir menu. 

Velionis buvo labai veiklus. 
Jis priklausė Vokietijos lietuvių 
socialdemokratų draugijai, vienu 
laiku buvo ir Vokietijos socialde
mokratų partijos narys bei Darm
stadto jaunųjų socialistų vadas. 

Vokietijos lietuvių bendruo
menėje jis reiškėsi nuo 1968 m. 
Buvo Darmstadto, vėliau Romu
vos apylinkės pirmininkas. Jis 
pradėjo leisti laikraštėlį. Jo logo 
apylinkė naudoja dar ir dabar. Jis 
užvedė apylinkės veiklos albumą, 
ruošė gegužines ir iškylas, naujų 
metų sutikimus ir karnavalo 
šventes. Įsteigė literatūros būrelį, 
kuris aptardavo lietuvių rašytojų 
kūrinius. Į tokį susirinkimą buvo 
pakvietęs rašytoją Algirdą Lands
bergį iš JAV-bių. Apylinkės nariai 
susirinkdavo ir pakuodavo siun
tinius Lenkijos lietuviams, ku-

riems tuo metu pagalba buvo la
bai reikalinga. 27 metus jis buvo 
Vokietijos LB tarybos narys, 20 
metų priklausė Vokietijos LB val
dybai, 8 metus buvo pirmininku. 
Jis padėjo ruošti kelias Sodo 
šventes lėšoms telkti, IV Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą 1979 
m. ir Europos lietuvių dienas 
Lampertheime 1989 m. 

Daugiausia jam teko dirbti, 
kai Lietuva atstatė savo nepri
klausomybę. Arminas Lipšys, kaip 
Vokietijos LB pirmininkas, pa
aukojo visą savo laisvalaikį lanky
damas įvairius vokiečių susi
rinkimus, organizacijas, partijų 
atstovus ir redakcijas, bandyda
mas juos įtikinti, kad Vokietija 
privalo pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę. Dažnai, kai reikėda
vo, jis išdrįsdavo pasakyti ir griež
tesnių žodžių vokiečių politi
kams, kurie Lietuvos atžvilgiu 
užimdavo abejingą poziciją. 

Ypatingai jis rūpinosi Vokie
tijos LB valdybos įsteigtu Infor
macijos centru. Jis pasirūpino, 
kad iš Lietuvos būtų atsiųstas sei
mo narys Antanas Račas, kuris 
šiam centrui labai sėkmingai va
dovavo. Jis rūpinosi ir labdara, 
suorganizuodavo vokiečių pagal
bą Lietuvai, pats iki mirties buvo 
Labdaros draugijos pirmininku. 

1990 m. dalyvavo Lietuvos 

In Loving Memory of 

ANDYKLIMAS 

With sincere condolences to his wife CAROLE, sons 

TAYLOR and STEPHEN and their relatives. He was 
a true Lithuanian-Canadian sportsman. 

Žiba, Steve, Alena and Aras Ignatavičius 

vyriausybės atstovo užsienio lie
tuvių reikalams suorganizuotoje 
kelionėje į Sibirą. Arminas Lip
šys supažindino Sibiro lietuvius 
su Pasaulio lietuvių bendruome
ne ir ragino juos į ją įsijungti. 
Taigi, su jo pagalba Altajuje įsi
kūrė Bamaulo lietuvių bendruo
menė. 

Jam ypatingai rūpėjo ir Va
sario 16-osios gimnazijos reika
lai. Jis vadovavo Gimnazijai rem
ti fondui ir ilgus metus buvo ku
ratorijos narys. Jis atlikdavo ir la
bai daug praktiškų darbų: daly
vaudavo talkose, atlikdavo įvai
rius remontus, rūpinosi parku, 
užveisė rožynus. Dirbdavo daug, 
neprašydamas jokio atlyginimo. 

Arminas draugų atmintyje 
liks kaip linksmas žmogus, kuris 
mėgdavo kelti dideles puotas, 
dažniausiai gimtadienių proga, 
kuris susikviesdavo daug žmonių, 
dainuodavo, šokdavo, juokauda
vo. Jis visiems buvo draugiškas ir 
paslaugus. 

Arminas buvo vedęs lietu
vaitę Bronislavą Paulauskaitę, 
užaugino du vaikus - Laimą ir 
Martyną. Martynas ką tik baigė 
studijas ir įsigijo biologijos dip
lomą. Arminas jau kvietė savo 
draugus atšvęsti sūnaus diplomą, 
bet šios šventės nebesulaukė. Jo 
žmona yra Vasario 16-osios gim
nazijos mokytoja. 

Armino Lipšio urna bus lai
dojama Palangoje. Penktadienį, 
sausio 27, Huettenfeldo kapinių 
koplyčioje su juo atsisveikino 
Vokietijos lietuviai ir vietos vo
kiečiai. Susirinko arti 200 žmo
nių. Atsisveikinimo apeigas atli
ko ev. kun. R. Fuhr, dalyvaujant 
velionies kaimynui katalikų kuni
gui J. Dėdinui. Arminą išlydėję, 
visi susirinko į katalikų šventovę. 
Čia pamaldoms taip pat va
dovavo ev. kun. R. Fuhr. Pamal
dų pradžioje su velioniu atsi
sveikino Vokiętijos LB pirminin
kas Antanas Siugždinis, gimna
zijos direktorius Andrius Smitas, 
Vasario 16-osios gimnazijos ku
ratorijos pirmininkas dr. Vilius 
Lėnertas ir Romuvos apylinkės 
pirmiJJinkė Marytė Dambriū
naitė-Smitienė. Jie, kaip ir kun. 
R. Fuhr, iškėlė velionies nuopel
nus. Gimnazistė Ignė Aperavi
čiūtė perskaitė velionies dukters 
Laimos atsisveikinimo laišką tė
vui. Po pamaldų katalikų kunigai 
- J. Dėdinas ir gimnazijos kurato
rijos narys V. Vaitiekūnas atna
šavo gedulines Mišias. 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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



"~ PRANEŠIMAS 
~.... TORONTO IJETINIŲ 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. Susirinkimo uždarymas. 

Šiais 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 

J\RGUTIS Parcels 
4 Du ndos St. West, Toro nto , O N. MSX l X3 Fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. kovo 8 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 
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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 

QK ~!N~Ė ~~::o;!~~~r:a:i; 
VINCĖ VAIDEVUTĖ MARGEVIČIENĖ 

HAMILTONE kovo 24, penktadienį, 2 v.p.p. Jaunimo centro salėje . 
Meninę programą atliks Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, 
vad. Darijos Deksnytės, "Aukuro" aktorė Marija Kalvaitienė , Lilijos Turūtaitės 
ir Vytauto Mašalo vokalinis duetas 

TORONTE kovo 26, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Meninę programą atliks "Volungės" dainininkės, vad. Dalios Viskontienės, 
ir Arūnas Radtke, tenoras 

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šioje mūsų lūkesčių išsipildymo šventėje 

Rengia "Tėvynės sąjunga" 

AMBASADORIAUS ŽODIS 
Danutei Garbaliauskienei, 
Toronto apylinkės Lietuvių bendruomenės pirmininkei, 
2006 m. vasario 14 d. 

GERBIAMA p. GARBALIAUSKIENE, 
Nuoširdžiai dėkoju už kvietimą į Vasario 16-osios minėjimą 

Mississaugoje ir už šiltą Toronto apylinkės Lietuvių bendruome
nės priėmimą. Esu labai laimingas, kad lietuviai išeiviai Kanado
je tausoja ir puoselėja gimtosios Lietuvos tradicijas ir su Dievo 
palaima mini svarbias lietuviškas šventes bei sukaktis. Leiskite 
jums ir Kanados Lietuvių bendruomenei dar kartą palinkėti sėk
mės jūsų darbuose ir Dievo palaimos jūsų šeimoms. 

Nuoširdžiai jūsų - Vygaudas Ušackas, ambasadorius 

J aukos mažlietuvių pobūvis 
Gavėnios išvakarėse, antra

dienį, vasario 28, jaunosigs maž
lietuvių kartos rengtame Siupiny
je susirinko apie 14Q svečių, dau
giausia nuolatinių Siupinio lan
kytojų. Deja, jų eilės retėja; džiu
gu, kad jų gretas papildo nauji 
entuziastai, prisidėdami savo at
silankymu prie tėvų ir protėvių 
tradicijų puoselėjimo. 

Įprastoj Lietuvių Namų salėj 
svečių laukė gražiai padengti sta
lai, tvarkingai išdėstyti loterijos 
laimikiai. Po trumpų rengėjų pir
mininkės pasveikinimo žodžių 
"Aras" sugiedojo Mažosios Lie
tuvos himną - Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir būt. 
Tai labai aktualios mintys ir 
išeivijoj, ir tėvynėj Lietuvoj! To
liau "Aras" svečius dosniai links
mino savo dainomis, protarpiais 
įterpdamas juokingų anekdotų. 
Prisimintina, kad nepriklausomy
bės laikais Klaipėdoj rengtuose 
Šiupiniuose humoreska, ypač po-

Onutė Virbašiūtė, Kauno ar
kivyskupijos "Caritas" reikalų 
vedėja, lydima dr. Juditos ir Eu
genijaus Čuplinskų, kovo 7 d. 
lankėsi TŽ redakcijoje, domėjosi 
spaudos darbais, papasakojo apie 
šalpos veiklą Lietuvoje, apžiūrėjo 
Šv. Jono lietuvių kapines bei Lie
tuvos kankinių šventovę. Po dvie
jų savaičių viešnagės Kanadoje 
kovo 8 d. išskrido atgal į Lietuvą. 

litiniai anekdotai buvo labai po
puliarūs. Prel. J. Staškevičius, 
pakviestas sukalbėti maldą prieš 
vaišes, pabrėžė, kad susirinkome 
Gavėnios išvakarėse giliam susi
kaupimui ir apmąstymui tinkamu 
metu visiems lietuviams. Dar kar
tą Šiupinio šaknys ir esmė buvo 
primintos klausant ištraukos iš 
Donelaičio Metų, kai svečiai jau 
gardžiavosi skaniais patiekalais -
šiupiniu ir viskuo, kuo tik pas 
mažlietuvius būsi pavaišintas. 
Priedu patiektas kumpis ir rau
ginti kopūstai - ne naujiena. Ka
vutės su tradicinėmis spurgomis 
metu vykusi loterija pradžiugino 
ne vieną laimingąjį. Salėj visą 
laiką vyravo jauki, šeimyniška 
nuotaika. "Aras" pasveikino vie
ną savo narį gimimo dienos pro
ga, o dalis dainininkų skambio
mis dainomis išlydėjo besiskirs
tančius svečius. Tud ligi malonaus 
pasimatymo kitais metais! 

I. Adomavičienė 

A.a. Kostui Vėgiui mirus, 
reikšdami užuojautą jo žmonai 
Janinai ir artimiesiems, Petras ir 
Elena Stepanauskai Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. 

A.a. Edvardui Kazakevičiui 
po sunkios ligos iškeliavus amži
nybėn, nuoširdžią užuojautą reikš
dami tėvui Edvardui ir Mėtai Ka
zakevičiams ir žmonai Sharon, F. 
Mackus ir krikšto sūnus Vytas Tė
viškės žiburiams aukojo $100. 

MIRĖ LIETUVOS 
DIPLOMATAS 

Niujorke kovo 8 d. mirė 
iškilus Lietuvos diplomatas, 
pirmasis atkurtos Lietuvos 
valstybės ambasadorius Jungti
nėse Tautose a.a. Anicetas Si
mutis. 

1909 m. vasario 11 d. Tirkš
liuose gimęs A. Simutis studija
vo Vytauto Didžiojo ir Kolum
bijos universitetuose, 1931 m. 
įsidarbino Užsienio reikalų 
ministerijoje. Nuo 1936 m. dir
bo Lietuvos generaliniame 
konsulate Niujorke - sekreto
riumi, konsuliniu atašė, vice
konsulu, generaliniu konsulu. 
1991 m. ambasadorius A. Si
mutis buvo pirmasis Lietuvos 
atstovas, įteikęs skiriamuosius 
raštus Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui. 

Velionis buvo aktyvus lie
tuvių išeivijos bendruomenės 
narys, daugelio straipsnių JAV 
lietuvių spaudoje autorius, 
stengėsi plėtoti Niujorko lietu
vių prekybos rūmų veiklą, 
lankėsi ir skaitė pranešimus 
lietuvių bendruomenėms Ar
gentinoje, Brazilijoje, Urugva
juje ir Venezueloje. 1953 m. 
diplomatas parengė ir išleido 
Pasaulio lietuvių žinyną. 

A. Simučio nuopelnai Lie
tuvos valstybei įvertinti Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio Ge
dimino ordino Didžiuoju kry
žiumi ir Komandom kryžiumi. 

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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Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį III Gavėnios 
sekmadienio pamaldos 11.15 v.r. 

• Tarybos posėdis kovo 21 d., 
7.30 v.v. Renatos ir Russell Cle
verdon namuose. 

Anapilio žinios 
• Aukos Tikinčiajai Lietuvai 

bus priimamos per ištisą Gavė
nios bei Velykų laikotarpį. 

• Kovo 8 iš Lietuvos kank
inių šventovės palaidotas a.a. 
Kostas Vėgys, 84 m. amžiaus. 

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

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

• Gavėn}os susikaupimas 
Delhi miesto Sv. Kazimiero šven
tovėje bus kovo 23, ketvirtadienį, 
3v.p.p. 

• Gavėnios susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje 
vyks nuo kovo 24, penktadienio, 
iki kovo 26, sekmadienio. Susi
kaupimo dienų tvarka: kovo 24, 
penktadienį - Mišios su pamoks
lu 11 v.r.; kovo 25, šeštadienį -
11 v.r., o jaunom šeimom bei 
jaunimui - 7 v.v.; kovo 26, sek
madienį - pamokslai ir Mišios 
bus įprasta sekmadienio tvarka. 
Išpažinčių susikaupimo vedėjas 
klausys kasdien prieš ir po Mišių. 

• Anapilio autobusėlis Ga
vėnios susikaupimo metu veš 
maldininkus nuo "Vilniaus" rū
mų Anapilin penktadienį ir šešta
dienį 10.30 v.r. ir atgal parveš po 
susikaupimo pamaldų. Sekma
dienį autobusėlis veš maldinin
kus įprasta sekmadienio tvarka. 

• Kovo 26, sekmadienį, 
12.30 val. po Gavėnios susikau
pimo mūsų parapijos KLK mote
rų draugijos skyrius rengia pa
bendravimo su prel. Vytautu Vai
čiūnu vaišes parapijos salėje. Vai
šėms bilietai platinami tiktai iki 
kovo 19, sekmadienio. 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. Taipgi galima dar 
įsigyti filmaplokštę (DVD) Vie
n ui vieni, Algirdo Kyno garsa
plokštę (CD) Arijos ir dainos ir 
velykinių bei kitom progom tin
kamų sveikinimo atvirukų. 

• Mišios kovo 19, sekmadie
nį: 9.30 už a.a. Praną Ališauską, 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje kovo 
19, sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. 
Kostą Deimantavičių; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje kovo 18, 
šeštadienį, 3 v.p.p. prašant Jau
neikų šeimai sveikatos. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ me
tinė spaudos popietė įvyks 
2006 m. balandžio 30, sekma
dienį, Anapilio salėje.Jau pra
dėti ruošos darbai, telkiami 
laimikiai didžiajai meno lote
rijai. Galintys tokių laimikių 
paaukoti yra prašomi juos 
įteikti TŽ administracijoje. 

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 

Prisikėlimo parapijos žinios 
•Kiekvieną Gavėnios penk

tadienį, 6.35 v.v. yra einamas 
Kryžiaus kelias. Po to aukojamos 
kasdienės 7 v.v. Mišios. 

• Metinės rekolekcijos, ku
rias ves Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos fakulteto deka
nas prel. Vytautas Vaičiūnas, pra
sidės balandžio 6 d., 7 v.v. ir baig
sis balandžio 9 d. sekmadienio 
Mišiomis. Išpažinčių bus klauso
ma prieš kiekvienas Mišias. 
Penktadienį ir šeštadienį bus da
roma rinkliava rekolekcijų vedė
jui ir kitoms išlaidoms padengti .. 

• Ekumeninės pamaldos 
vyks mūsų parapijos šventovėj 
kovo 22, trečiadienį, 7 v.v. Pa
mokslą sakys Išganytojo liutero
nų Rarapijos kleb. kun. Algiman
tas Zilinskas. Tą dieną visos už
sakytos Mišios bus aukojamos 
8 v.r. 

• Kanados lietuvių katalikų 
centras, vad. J. Andrulio, per visą 
kovo mėnesį renka aukas Lietu
vos religinei šalpai. Kas dar ne
prisidėjo, gali tai padaryti iki ko
vo mėn. pabaigos. 

• Pirmai Komunijai besiruo
šiančių vaikučių tėvų susirinkimą 
šaukia vaikučių mokytoja ses. 
Paulė kovo 26 d., po 10.45 v.r. 
Mišių posėdžių kambaryje. Bent 
vienas iš tėvų yra prašomi būti
nai dalyvauti. Pirmos Komunijos 
iškilmės vyks gegužės 7 d., per 
10.45 v.r. Mišias. 

• Sutvirtinimo sakramentą 
parapijos jaunimui suteiks vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, per Sek
mines, birželio 4 d., 10.45 v.r. 
Mišių metu. 

• Likusieji praeitų metų au
kų pakvitavimai buvo pasiųsti 
paštu. Jei kas pakvitavimo nega
vo, prašom skambinti į parapijos 
raštinę. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
19: 8 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 9 v.r. už a.a. Juozą 
Ražauską; 10.45 v.r. už a.a. Povilą 
Dunderą - 19 met., už a.a. Juozą 
Buožį, už a.a. Ireną ir Kazimierą 
Ardavičius; 12.15 v.d. už a.a. Ve
roniką Zavadzkienę. 

Muziejaus-archyvo žinios 
• Archyve trūksta šių 1991 

m. Tėviškės žiburių numerių: 1991 
nr. 19, 25, 31, 40, 43. Galintys 
šiuos numerius padovanoti ar
chyvui prašomi paskambinti 905-
566-8755 sekmadieniais arba pir
madieniais po 1 val. p.p. 

• Ekumeninės pamaldos: 
trečiadienį kovo 22, 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos šventovėje; pa
mokslą pasakys parapijos kle
bonas kun. Algimantas Zilinskas 
ir sekmadienį, kovo 26, 11.15 v.r. 
mūsų šventovėje pamokslą pasa
kys svečias kunigas iš Prisikėlimo 
parapijos. 

• Nuo ateinančio sekmadie
nio pradėsime rinkti specialias 
aukas Vanagų jaunimo stovyklai 
Lietuvoje paremti. Tam reikalui 
bus išdalinti specialūs aukų vo
keliai. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 12 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 120 svečių. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino Kultūros komisijos 
narė G. Bijūnienė. 

• Lietuvių Namų ir Labda
ros visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas kovo 19 d., 1 v.p.p. 
Lietuvių Namuose. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

• Balandžio 22 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžiotojų
žūklautojų klubo "Tauras" tradi
cinis metinis balius. Bus žvėrie
nos vakarienė su vynu, vyks lote
rija, po vakarienės šokiai. Prog
ramoje -vyrų choras "Aras" ir 
jaunimo kapela "Sūduva". 

• Balandžio 23 d., 1 v.p.p. 
įvyks tradiciniai LN Atvelykio 
pietūs. Bilietai bus platinami sek
madienio popiečių metu. 

• Kultūros k-ja turi įvairių 
~aizdajuosčių, kurias platina S. 
Skėma, tel. 416 762-8646 arba 
el. paštas vkulnys@hotmail.com. 

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose, susitikti su 
pažįstamais, maloniai praleisti 
popietę. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a. a. E. 

Kazakevičiaus atminimui $100 
aukojo L.E. Adomavičiai. Slau
gos namų k-tas dėkoja visiems už 
aukas, kurios priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kovo 18 d. pamokų nebus -

žiemos poilsio pertrauka. 
• Balandžio 15 d. pamo~ ne-

bus - Velykų savaitgalis. Živilė 

Dėl staigios ligos šeimoje V. Aleknaitė -
Abramikienė negalės dalyvauti Kovo 11-
osios minėjimuose Hamiltone ir Toron
te. Jos vietoje sutiko į Kanadą atvykti ir 
minėjimuose kalbėti -

LR seimo narė 
VINCĖ VAIDEVUTĖ 
MARGEVIČIENĖ. 

Gem~vaitė Kuzmienė, ilga
metė TZ skaitytoja ir dosni 
rėmėja, vėl mūsų savaitraščio lei
dybą parėmė $1000 auka. Lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja už savo
sios spaudos rėmimą, kuris labai 
prisideda prie lietuvybės išlai
kymo. 

IEŠKOME AUKLĖS 2 vaikams, 
5 ir 12 metų, ir namų tvarkyto
jos, kuri gyventų kartu Thom
hill rajone. Abu vaikai lanko mo
kyklą. Pageidaujame kalbančios 
rusų ir anglų kalbomis. Skam
binti tel. 416 736-8249 po 9 v.v. 
ar nešiojamu 416 720-4010. 

"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.) 

Dr. Jadvyga Rimšaitė, pa
gerbdama Montrealyje miruso 
a.a. Lino Urbano atminimą, at
siuntė $200 auką, skirtą našlaičių 
kaimui Vaiko tėviškės namai prie 
Marijampolės. Aukotojai nuošir
džiai dėkojame. KLK moterų 

dr-jos centro valdyba 

P!lENUMERATORIŲ 
DEMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, kuri 
yra pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnaujin
kite. Tuo sutaupysite administ
racijos laiką ir pašto išlaidas. 

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Prel. Vyt. Vaičiūno rekolek
cijos, vestos Aušros Vartų para
pijoje kovo 11-12 d.d., praėjo 
labai sėkmingai. Abi dienas pa
rapijiečiai rekolekcijas gausiai 
lankė. Sekmadienį po Mišių 
prelatas dar susitiko su rekolek
cijų dalyviais salėje, nors ir 
trumpam, nes skubėjo vykti į 
Otavą. Organizacijos ir pavie
nia(asmenys įteikė prelatui au
kų Siluvos šventovės remonto 
darbams ir Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto Teologijos 
fakulteto neturtingų studentų 
šalpai. 

Klebonas kun. Vyt. Gedvai
nis Aušros Vartų parapijos biu
letenyje ragina parapijiečius ne
pamiršti Gavėnios rimties, pasi
rūpinti seneliais, ligoniais ir dė
koj a komitetui bei parapijie
čiams už širdies gerumą, pamal
dumą, patriotiškumą, ištikimybę 
savo lietuviškai parapijai, pa
garbą ir nuoširdumą kunigui. 

D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero - parapijos 

globėjo šventė, kovo 4 d. sutapo 
su Gavėnios rekolekcijomis, ku
rias vedė svečias iš Lietuvos, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakulteto dekanas, 
prel. dr. Vytautas Vaičiūnas. 
Seštadienio ir sekmadienio šv. 
Mišių metu jo pasakyti pamoks
lai pasižymėjo nuoširdumu, gilia 
prasme, turiningumu ir paliko 
parapijiečiams nepamirštamą 
įspūdį. Pamaldų metu giedojo 
muziko Aleksandro Stankevi
čiaus jungtinis choras ir Šv. Ka
zimiero parapijos, Montrealio 

ir Vaikų chorų nariai. Po iškil
mingų pamaldų parapijiečiai ir 
svečiai susirinko pietų parapijos 
salėje, kuriuos paruošė parapi
jos komitetas. Meninę progra
mą atliko Vaikų choras ir dalis 
Montrealio choro, vadovaujami 
muz. A. Stankevičiaus, padai
nuodami dainas: Jei tai būtų, 
Lietuva dainų šalis, Pempei Pem
pei, Daug 4,aug dainelių, Viešpa
ties lelija, Zydėk, žiedeli. Choras 
buvo iškviestas dar kartą ir pa
dainavo Gražiausios spalvos. 

Klebonas kun. Aloyzas Vols
kis padėkojo visiems už gražią 
šventę, rekolekcijų vedėjui, pa
rapijos komitetui ir visiems susi
rinkusiems. Parapijos komiteto 
pirmininkė Alice Skrupskis dė
kojo visiems anglų ir prancūzų 
kalbomis. Parapijos šimtmečiui 
paminėti komiteto pirmininkė 
Joana Adamonytė pristatė Šv. 
Kazimiero parapijos šimtmečio 
minėjimo planus ir darbus. Bus 
švenčiama 2007 metais spalio 
mėn. Padėkos dienos savaitgalį. 

Po skaniai paruoštų pietų 
žodį tarė rekolekcijų vedėjas 
pasidžiaugdamas susitikimu, 
skatindamas ir drąsindamas iš
likti lietuviais, mylėti Dievą, ap
lankyti tėvynę. Norėdamas prisi
dėti prie parapijos džiaugsmo 
šventės, solo padainavo dvi dai
nas: Tėviške, Svajonė. Dainos 
buvo sutiktos su dideliu entu
ziazmu, susirinkę ilgai plojo ir 
pagerbė atsistojimu. Toliau vyko 
pyragų vaišės, pabendravimas ir 
loterija, kurios pelnas skiriamas 
šimtmečio paminėjimo rengi
mui. Parapijiečiai skirstėsi namo 
besišypsantys pakilioje nuo
taikoje. P.A. 

Po 60 vedybinio gyvenimo metų, 

teta EMILUA ir dėdė JUOZAS PTAŠINSKAI 
vis dar ginčijasi kaip jaunavedžiai. 

Abu yra ilgamečiai, myli
mi rėmėįai lietuviškos spau
dos (TZ ir Nep. Liet.), 
~ontrealio Aušros Vartų ir 
Sv. Kazimiero parapijų, stu
dentų ir jaunimo veiklos, ypač 
skautų, ateitininkų, Mont
realio lietuviškos mokyklos 
bei Akademinio sambūrio. Jų 
parama didelė ir liečia gerus 
žmones bei geras organizaci
jas Kanadoje, Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Mes, visa Ptašinskų šeima, su didele meile linkime Tetai 
ir Dėdei stiprios sveikatos ir saulėtų, nerūpestingų dienų. 
Bučiuojame Jus apkabinę-

Lydija, Algis, Vytukas, Angelė, Anita, 
Aleksandra, Krista, Sebastijonas, Andrius ir Aleksas 

ADAMONIS CASTELLI INSUIRANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE 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 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūs
ta per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 416 503-1687. 

FAX: (514) 766-1349 

MOKAU LIETUVIŲ KALBOS. 
Skambinti tel. 416 536-8084. 

IEŠKOME MOTERS dienos me
tu prižiūrėti l m. vaiką Otavoje 
nuo birželio pradžios. Skambinti 
tel. 613 825-4016. 


