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Ar gyvybių auka vertybė? 
Didvyriškumo dvasia nenykstanti. Ji ir tautos gyvybę 

palaiko. Ji eina iš kartos į kartą, reiškiasi įvairiais būdais, 
taikstosi prie aplinkybių, bet visur ir visada išlieka ta pati. 

L
EGENDINĖ Pilėnų karžygiškumo dvasia buvo žyb
telėjusi ir Sausio 13-osios naktį prie Aukščiausiosios 
tarybos rūmų, kuriuose nepriklausomybę paskelbu

siųjų šūkis buvo vienas - geriau žūti negu ilgiau okupuo
tam būti. Tai reiškė, kad lemiamoji valanda atėjo. Pareikš
tas tvirtas nusistatymas žaibiškai pasklido ne tik po visą 
Lietuvą, bet greitos žiniasklaidos dėka pasiekė ir kitas ša
lis, kurios sekdamos įvykius norėjo pamatyti, kaip visa tai 
baigsis, kaip viskas galės susiderinti su Gorbačiovo užimta 
nauja linija siekti sistemoje pertvarkos. Nepaisant Sausio 
13-osios aukų ir aiškaus tautos reikalavimo baigti sovietinę 
okupaciją, netrūko ir pačioje Lietuvoje skeptikų, manan
čių, kad visiškas nepriklausomybės atstatymas esąs nerea
lus dalykas ir vargu ar įgyvendinamas. Tačiau didvyriškumo 
dvasia, kai kurių pavadinta beprasme rizika, nugalėjo ir iš
sklaidė abejones. Vilniaus televizijos bokštą gynę ir žuvę 
tapo akivaizdžiu Pilėnų dvasios įsikūnijimu. Prisiminkime 
Sausio 13-osios aukas. Savo gyvybes už Lietuvą tą šiurpią 
naktį paaukojo: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, 
Darius Gerbutavičius, Rolandas J ankauskas, Algimantas
Petras Kovaliukas, Vidas Maciulevičius, Alvydas Matulka, 
Titas Masiulis, Apolinaras-Juozas Povilaitis, Ignas Šimoliū
nas ir Vytautas Vaitkus. Savo gyvybių aukomis šie istoriniai 
asmenys nenustos byloję apie pačią aukščiausią kainą, ku
rią reikia užmokėti už laisvę. Ar šitokia vertybė kada nors 
kels abejonių? 

S USISIEKIMO bei ryšių priemonėms "mažinant" pa
saulį, jo gyventojams besikilnojant iš vietos į vietą, 
atsiranda naujų idėjų, kitokių įžvalgų į žmonių santy

kius ir jos ateitį. Darosi populiaru, ar net reikalinga, kalbė
ti apie liberalizmą, globalizmą, apie vykstančius valstybių 
susijungimus, naujas ekonomines bei politines erdves, tau
tų išlikimo klausimus paliekant nuošalyje. Visa tai savotiš
kai sujudina šimtmečiais nusistovėjusius pamatus, ant ku
rių buvo statomos ir saugojamos pagrindinės vertybės. 
Naujieji posūkiai kelia klausimą, ar tik neužsimota iš es
mės peržiūrėti vertybes? Kas yra iš viso vertybė? Žody
nuose nurodoma: "Vertybė - vertas, brangus daiktas ar 
dalykas ... kiekvienas žmogus vertybė ... į stirtas sudėti šiau
dai yra didelė ūkinė vertybė - tai pašaras gyvuliams ... pro
paguokime dvasines vertybes, nes materialinėm žmonės 
patys pasirūpins ... vertybė - ryšys su gimtąja žeme ... noras 
atsiliepti į pačias opiausias visuomenines proble
mas" ... (DLŽ). Kaip matome, vienam vertybė - šiaudai, 
kitam - visuomeninių problemų reikalai. Apimtis plati, 
pasirinkimas didelis. Taigi, vertybė tai, ką vertiname, ko 
labiausiai reikia, prie ko esame prisirišę, kas sava, nesve
tima. O kaip tauta? Lietuvių charta, pagal kurią buvo ri
kiuojamas visas lietuviškasis gyvenimas už Lietuvos ribų, 
skelbia: "Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė". Jei 
prigimtoji, tai turėtų būti svarbi ir niekuo kitu nepakeičia
ma. Galimas dalykas, kad kiti ir šitokią svarbą gali neigti. 
Vieniems mirti už kitus yra vertybė, kitiems gali atrodyti 
paika. O vis dėlto ilgiau svarstydami, greičiausiai, prieitu
me prie išvados, kad turi būti ir nepajudinamų vertybių, 
apie kurias sukasi visos kitos, mažosios, laikinos, naujų 
idėjų skatinamos.Tokiai vertybei kaip kova už laisvę pakai
talo nėra. Tai aiškiai matome ir šių dienų pasaulyje, kai 
klojama tūkstančiai gyvybių, kad būtų užtikrinta laisvė, nu
galėtas terorizmas, apsaugota kultūra ir pažanga. Sausio 
13-oji buvo vienas iš tų nuoseklių vyksmų. Č.S. 
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Ar užmiršim tą baisiąją naktį? 
RASA NORKUTĖ 

Jie nemirė, jie gyvi -
Kartoja smiltelė laisva. 

V. Valsiūnienė 
Aš ten nebuvau. Bet tos 

nakties nepamiršiu visą gyve
nimą. Paskutiniai Eglės Buče
lytės žodžiai visas mano nak
tis padarė bemiegėmis. Be
miegėmis visai mūsų tautai, 
visiems, kurie gyvena šalia 
mūsų. Daugeliui dešimtme
čių, kol gyvens bent vienas 
Lietuvos žmogus, pajutęs šios 
nakties kruvinąjį absurdą ir 
girdėjęs paskutinius diktorės 
žodžius: "Atvažiuoja tankai. 
Šaudo. Jau prasibrovė. Lipa į 
aukštus. Viešpatie! Kelkite 
kaimynus, kurie mus girdite. 
Mes iš čia neišeisim ... Jau 
tranko duris. Mes dar gyvi. 
Mes dar ...... " - geležim kaus-
tytų batų spyriai į duris ir„. 
balsas nutrūko ... 

Klaipėdos centrine gatve 
važiavusios mašinos pradėjo 
garsiai signalizuoti. Sukilo 
kaimynai. Skubėjo vieni pas 
kitus. "Viešpatie, kas čia da
rosi? Kas dabar bus?" Įjun
giau televizorių - tyli. Po kelių 
minučių pradėjo veikti Kauno 

televizija, skubiai perduoda
ma įvairiom kalbom baisiaj ą 
žinią į užsienio šalis. Per Klai
pėdos radiją A. Pašilis kreipė
si į Žemaitiją: kvietė ginti Me
rijos, Tarybos, telefono-tele
grafo pastatus. 

Kas tai? Karas? Patyrusi 
visas karo baisybes ankstyvo
joj e vaikystėje, mačiusi, kaip 
krito bombos ir degė prie gim
tojo kaimo prisiglaudęs Skuo
do valsčiaus Lenkimų mieste
lis. O kitą vėlyvą lapkričio pa
vakarę mūsų pafrontės kaimo 
gyventojai per dvi valandas 
privalėjo palikti gimtąsias so
dybas. O nespėjusieji tą šaltą 
lapkričio naktį ... Tebūna leng
va jiems jų gimtųjų sodybų že
melė. 

Paskutinius diktorės žo
džius reikėtų įgarsinti būsimo 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos LAISVĘ DIDVYRIAMS 
buveinėje prie televizijos bokš
to, kad žmonės atėję nusi
lenkti išgirstų paskutinius dik
torės žodžius, kuriuos dar gir
dėję kritusieji: "Mes nesi
trauksime", - kuriuos jie mir
dami pakartojo. Tegu juos gir
dės mūsų vaikai ir vaikaičiai 
ir jų ainiai. Tegu tie žodžiai 

neleis ramiai miegoti ir tiems, 
kurie jau pažymėti kruvinu 
Kaino ženklu. 

Tai buvo košmariška nak
tis. Bet mes gyvi: stiprūs išli
kome. Stipresni nei iki šiol. 
Kas savo namuose išgirdo 
paskutinius diktorės žodžius, 
išgyveno tą patį siaubą ir TI
KEJIM O VILTĮ kartu su 
TVR bokšto gx,nėjais - mūsų 
ATGIMSTANCIOS LIETU
VOS GYNĖJAIS. Miegas su
stingo. Virto skausmu, neži
nia, laukimu. Akys godžiai se
kė Kauno TVR diktoriaus 
perduodamus pranešimus, 
kurie skelbė gyvenimo ir liki
mo žodžius. Kai pradėjo skai
tyti žuvusiųjų pavardes: Virgi
nijus Druskis nušautas, Titas 
Masiulis nušautas dviem kul
kom, Loreta Asanavičiūtė su
traiškyta tanko mirė ligoni
nėje. Alvydas Kanapinskas su
sprogdintas, žuvo nuo ske
veldrų ... Sustingo ir laikas. 
Viešpatie, kartojome, ar TU 
girdi, ką jie daro! 

Laidotuvių komisijos pra
nešimas, tarsi prakeiksmas 
svetimiems žmogžudžiams, 
užgožė mintis, stingdė smege
nis ir vertė iki skausmo sukąsti 
dantis. Nukelta į 2-ą psl. 
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<tl RELIGIMAME GYVENIME 
Turptautinė mokslinė kon

ferencija apie tautinio tapa
tumo išsaugojimą Europos 
sąjungoje įvyko 2006 m. lap
kričio 10-11 d.d. VDU Kata
likų teologijos fakultete. Jos 
tikslas - skatinti krikščionis 
intelektualus tapti aktyves
niais politiniame Europos 
gyvenime, prisidėti prie krikš
čioniškos, laisvos bendrijos 
kūrimo, išsaugant kiekvienos 
tautos kalbą, papročius, savi
monę. Konferencijos daly
vius sveikino apaštališkasis 
nuncijus arkivyskupas dr. Pe
ter Stephan Zurbriggen ir 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Visuotiniam po
sėdžiui pirmininkavo Lietu
vos seimo narys dr. Egidijus 
Vareikis. Pranešimus skaitė 
prof. Vytautas Landsbergis 
bei kiti kalbėtojai iš Popie
žiškojo Laterano universi
teto Romoje, Vytauto Di
džiojo universiteto, Tarptau
tinės taikos akademijos, Ro
mos Studijų universiteto, 
Lenkijos Liublino katalikiš
koj o universiteto, M. Rio
merio universiteto, Balto
skandijos akademijos, Lietu
vių literatūros instituto bei 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto. Taipgi kalbėjo Gruzi
jos nepaprastasis ir įgaliota
sis ambasadorius Lietuvoje. 
Konferencija baigta Mišio
mis paminklinėje Kristaus 
Prisikėlimo šentovėje, ku
rioms vadovavo vysk. Jonas 
Ivanauskas. 

Seminaras "Jaukūs na
mai" 2006 m. lapkričio 11 d. 
Kaišiadorių vyskupijos sielo
vados centre sulaukė 22 sa
vanorių iš įvairių vyskupijos 
parapijų. "Jaukūs namai" yra 
projektas, skirtas priklauso
mų asmenų (visų pirma nuo 
alkoholio) šeimoms, kurio 
tikslas teikti joms visokerio
pą pagalbą ir informaciją. 
Projekte numatyta 15 sava
norių ugdymo seminarų, ku
riuose bus aptariami gyvybės 
ir asmens vertės, vyro ir mo
ters bei krikščioniškojo tapa
tumo, taip pat alkoholizmo 
klausimai. Lektoriai Peter ir 
Salve Stohl pirmame semi
nare kalbėjo apie nesusipra
timus ir nepasitikėjimą, apie 
Dievo įsakymus ir žmogaus 
galimybių ribotumo nesuva-

kimą. Tai pirma iš 10 pa
skaitų ciklo "Dvasinio keiti
mosi pagrindai". 

Kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis 2006 m. lapkričio 
8 d. Vilniaus Šv. Jono Krikš
tytojo ir Šv. Jono apaštalo ir 
evangelisto šventovėje susiti
ko su akademiniu jaunimu, 
skaitė jiems paskaitą apie 
Bažnyčią. Jis aiškino jiems 
Bažnyčios istoriją, priėmė 
klausytojų klausimus jiems 
rūpimomis temomis. Kardi
nolas dalinosi mintimis apie 
savo tarnybą, pabrėžė šeimos 
svarbą šių dienų pasaulyje. 

Kauno 11 dekanato šei
mų konferencija įvyko 2006 
m. lapkričio 12 d. Raudon
dvario kultūros centre. Daly
vavo beveik visų dekanato 
parapijų šeimos. Pranešimą 
apie šeimos būklę Lietuvoje 
skaitė svečias iš VDU, Socia
linio darbo direktorius mons. 
dr. Artūras Jagelavičius. Vė
liau apie iššūkius šeimai, 
problemas ir jų sprendimo 
būdus kalbėjo dr. Nijolė Lio
bikienė. Šeimos pasiskirstę į 
grupes aptarė pagalbos gali
mybes šeimoms savo parapi
jose. Vyko užsiėmimai vai
kams. Sventė baigėsi vaikų 
parengtu koncertu ir agape. 

Lietuvių katalikių mote
rų paminėjimas vyko 2006 
m. lapkričio 11 d. Renginys 
buvo skirtas prieškario vei
kėjas, Sibiro tremtinės Onos 
Gaigalaitės-Beleckienės 100-
sioms gimimo metinėms. Mi
šias aukojo Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, pamoksle prisi
minė jos sunkų gyvenimo ke
lią. Pasibaigus pamaldoms 
vyko trumpas Sakralinės mu
zikos mokyklos chorų kon
certas. Pranešimą apie XX š. 
katalikių moterų veiklą skai
tė ses. dr. Albina Pajarskaitė. 
Apie lietuvių moterų ištver
mę ir pasiaukojimą okupaci
jos metais kalbėjo Onos duk
ra, dr. Marija Beleckaitė
Rimkevičienė. Dr. Eglė Lau
menskaitė svarstė, kokie tu
rėtų būti šiuolaikinių katali
kių moterų veiklos pirminiai 
rūpesčiai. Renginio globėjas 
arkiv. S. Tamkevičius akino 
remtis kilniais praeities mo
terų gyvenimo pavyzdžiais, 
vienyti savo jėgas. 

Vilniui reikia laisvės paminklo 
Lukiškių aikštės su simboliniu paminklu "Laisvė" sutvarkymas -

neatidėliotinas uždavinys 
JONAS BUROKAS. 

Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungos pirmininkas 

Vilnius kaip Lietuvos sos
tinė iki šiol neturi reprezen
tacinės aikštės su simboliniu 
paminklu žuvusiems kovose 
už Tėvynės laisvę. Lukiškių 
aikštė yra tinkamiausia vieta 
tokio atminimo įamžinimui 
istoriniu, nūdienos ir ateities 
požiūriais. Carinė valdžia joje 
1863-1864 m. įvykdė viešus 
mirties nuosprendžius 21 su
kilėliui, iš jų 12 sukilėlių pa
korė, 9 sušaudė. Vieša egze
kucija įvykdyta sukilimo va
dams - Z. Sierakauskui ir K. 
Kalinauskui, kunigams - S. 
Išorai ir R. Zamackiui, bro
liams -A. ir J. Revkovskiams 
bei daugeliui kitų. Visų nužu
dytųjų, išskyrus bajorą L Zda
navičių, laidojimo vieta neži
noma. Taigi ši vieta aplaistyta 
patriotų krauju. 

1949-1952 m. pagal V. Miku
čianio projektą ji buvo rekonst
ruota, o 1953 m. pastatytas 
paminklas Leninui, kuris iš
stovėjo iki 1991 m., kol atsi
dūrė Grūto parku pavadinta
me istorijos šiukšlyne. Tačiau 
"atsisveikinimas" su Leninu 
vyko vangiai; nuo pjedestalo 
nenorėjo trauktis jo batai, ne
nori trauktis ir likęs buvusios 
partinės nomenklatūros są
monėje Lenino pėdsakas, to
dėl iki šiol neištesėtas aikštės 
kamputyje granite iškaltas pa
žadas čia pastatyti paminklą 
laisvės kovotojui. 

Šalies sostinę ir jos Lukiš
kių aikštę trypė carinės Rusi
jos, pilsudskinės Lenkijos, fa
šistinės Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos batai. Dėl to, beveik 
du šimtmečius neturėjęs sava
rankiškos valstybės atokvė
pio, ypač nukentėjo sostinė ir 
visas Vilniaus kraštas. Todėl 
neatsitiktinai buvusiems idėji
niams komunistams, pasieku
siems aukštus valstybės pos
tus, buvo ir tebėra nemielas 

kovojusiųjų prieš sovietinę 
okupaciją atminimo įamžini
mas, jiems priimtinesnė Grū
to parko reklama ir "pasyvio
sios rezistencijos" propagan
da - kad ir jie, vykdydami vi
sas sovietinės valdžios užma
čias, kovojo už laisvę. Ar ne 
gėda mūsų valstybei, jos insti
tucijų vadovams ir net prezi
dentams, kad Lietuvos sosti
nėje, praėjus 17 metų po atgi
mimo, neįamžintas valstybi
niu lygmeniu žuvęs laisvės ko
votojas, nerusena Amžinoji 
ugnis, nepagerbtas Nežinomo 
kario - partizano kapas. 

XIX š. antroje pusėje aikš
tė suformuota ir pavadinta 
maršalo J. Pilsudskio vardu. 

Ar užmiršim ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Nuo nemigos jau ir valandai nebegaliu su
merkti akių. Užsnūstu gyvu miegu. Bet tuoj 
vėl pašoku. Griebiu šalia pagalvės padėtą 
tranzistorių ir vos kvapą atgaudama klausausi. 
Juk šiąnakt mane antrą kartą paženklino juo
du karo ženklu. Atsimenu, mama pasakoda
vo, kad ašv daug metų šokdavau iš miego, kol 
užaugau. Sokdavau iš miego, išgąsdinta lėktu
vų kauksmo, kruvinos degančių namų pašvais
tės arba krisdavau į ledinį lapkričio vandenį.„ 

Štai ir vėl po tiekos metų į mano naktis 
pasibeldė karas, tik truputį kitoks - dabar aš jį 
suvokiu protu. Vis tiek šio karo vaizdai labai 
panašūs į ANO. Už šio karo girdžiu jau amži
nais tapusius diktoriaus žodžius: "Mes dar gy
vi. Nepasiduosime". Neklausiu kaimynų, ar 
jie gali miegoti. Jų veiduose, jų žodžiuose, ant 
pagalvių padėtų radijo imtuvų žinau: nemie
ga. Juos, kaip ir mane, išbudina tos nelemtos 
nakties žodžiai, vaizdai, sumišę su praeitim. Ir 
klausimų klausimas: užgrobėjai nestatė Spau
dos rūmų, neįdėjo nė vieno akmens į jų pama
tus ir nė vienos plytos jų statybai neatnešė. 
Netgi nežinojo, kad tokie statiniai yra. Juos, 
svetimus baudžiamojo būrio kareivas, atsiuntė 
drūtus, negailestingus, pakvaišusius nuo šu
niško pykčio, neapykantos beginkliams žmo
nėms. Vilkintiems neperšaunamas liemenes, 
ginkluotiems automatais ir kulkosvaidžiais, 
įsakė: "Pulkite, atimkite, ir bus jūsų!.„" -
"Ten juk žmonės. Minios žmonių", - gal kuris 
pamąstė.„ - "Ką?! Jums įsakyta pulti ir! -
atimti!" Ir jie puolė. Atėmė. Bet pralaimėjo. 
Kruvinais vikšrais grįžo į savo buveinę - rau
donojo fašizmo citadelę - Šiaurės mies!elį. Pa
žymėti neištrinama brolžudžio KAINO ZYME. 

O mes nemiegame. Jau negalėsime ramiai 
miegoti. Kol gyvensime. Krūpčioja ir mūsų 
vaikai: "Mama, šaudo.„ Mama, mes dar gyvi. 
Mama, tankai. Mama, mes nesitrauksime! " 
"Miegok, vaikeli" - ramina MOTINA. - "Mes 
laimėjome" . "O, Dieve, aš taip noriu miego", 
- šnibžda paauglė mergaitė, tankų vikšrais su
traiškytos Loretos draugė. - "Kiek galima 
miegoti". Ak, visą gyvenimą ji neužmirš šios 
baisios nakties. Jai pavyko - kažkas sugriebė 
už palto skverno ir nutempė nuo mirtį nešan
čių vikšrų. O Loretą.„ Viešpatie, už ką? Ji taip 
norėjo gyventi. Tokį gražų balsą turėjo. Sakė, 
per televiziją rodys. Ir atėjo tos televizijos gin
ti. O jie„. "Mama, aš ją sapnuoju. Ji dainuoja. 
Tokia graži, linksma. Ir vis klausia, kada per 
televiziją parodys„." - nubraukia Motina 

Lukiškių aikštės pakraš
tyje, kurioje buvo nužudyti 
1863 metų sukilimo vadai, sto
vi Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjungos (LLKS) ir Vilniaus 
mero iniciatyva pastatytas 
ąžuolinis kryžigs, kuriame iš
kalti žodžiai "Zuvusiems dėl 
Tėvynės, dėl jos kovojusiems 
ir dvasiškai atgimstantiems" 
tikint, kad įtakingi buvusios 

Nukelta į 5-tą psl. 

ašarą. Ką jai atsakyti, jei pamokas paruošusi, 
ji skuba prie Aukščiausios tarybos rūmų. 
Dabar jau už dvi: už save ir už Loretą. 

Ne jiems nužudyti mūsų dvasią, ryžtą, ti
kėjimą geresnės ateities viltim. Ne jiems, ne
šiojantiems žmogaus išvaizdą, bet ne žmo
nėms. Ne jiems suprasti jų nužudytų aukų ar
timųjų skausmą. Tik ir žmogžudžiai privalo ži
noti, kad nekaltai pralietas kraujas šaukiasi 
dangun atpildo. Jų kruvinas žygis mūsų neiš
sklaidė, bet dar labiau suvienijo. Dar stipriau 
suglaudė gretas lietuvis, rusas, lenkas, toto
rius. Jie atėjo su skausmu ir gėlėm, su vieny
bės jausmu palydėti paskutinėn kelionėn 
LAISVĖS ŠAUKLIUS, atiduoti µiskutinę pagar
bą TAUTOS DIDVYRIAMS. Ne visi dar at
ėjo. Bet ateis. Lietuva bendra Tėvynė visiems, 
gyvenai:i.tiems jos žemėje. Bendras siekis -
LAISVE. Apsikabinkime širdimis. 

Ką žmonės apmąstydavo ir įvertindavo 
abejodami ir laukdami dešimtmečius - SAU
SI O TRYLIKTOJI davė atsaką per vieną 
naktį. Visų tautybių žmones suvienijo visiems 
laikams nekaltai pralietas tėvų, brolių, seserų 
kraujas. Niekada nenuvys gėlės ant paminklų 
kritusiems už LAISVĘ. Jos žydės šiandien, 
ry~oj, dešimtmečius ir šimtmečius, nes LAIS
VES troškimas nepalaužiamas. 

KOVO VIENUOLIKTOJI atnešė neri
mą, viltį, tikėjimą. SAUSIO TRYLIKTOJI tą 
tikėjimą įteisino visiems laikams. 

Prie Vilniaus televizijos bokšto už laisvę kovo
jantys nuogomis rankomis bando sulaikyti 
sovietinių okupantų besiveržiantį tanką 1991 
m. sausio 13 d. Po tanko vikšrais matyti už 
laisvę savo gyvybę paaukojusi 23 metų am
žiaus Loreta Asanavičiūtė 

Ntr. iš Lithuanian Papers 



TELAIMINAJVS DIEVAS 
Popiežius Jonas Paulius 11 Lietuvoje, 1993.IX.S-7 Ntr. V. Urbono (dail. T. Rinkevičius) 

Jono Pauliaus 11 gyvybės kultūra 
Jos svarba ir kuklios iniciatyvos pradžia 

KESTUTIS A. TRIMAKAS 

Ar popiežiaus Jono Pauliaus 11 atminimas 
mumyse jau pamažu blėsta ir eina užmarštin? 
Žinoma, tokių, kaip šis popiežius, retų asme
nybių įtaka išlieka ilgą, ilgą laiką, o kai kurių -
niekad neištrinama iš istorijos. Nemažai is
torikų pranašauja, kad šio popiežiaus įtaka 
išliks, o jo vardas visad bus minimas istorijoje. 

Tačiau dabar mums dar tenka svarstyti ne 
apie Jono Pauliaus 11 išlikimą žmonių at
mintyje, bet apie jo palikimą. Vos prabėgus 
vieneriems metams po jo mirties, jo įpėdinis 
popiežius Benediktas XVI teigė, kad Jonas 
Paulius 11 yra sukaupęs "labai gausų palikimą, 
kuriuo Bažnyčia dar nepakankamai naudojasi 
( ... ). Jis mums padeda būti tikra mūsų laikų ir 
ateities Bažnyčia". 

Tarp pačių svarbiausių tojo palikimo turtų, 
apie kuriuos Benediktas XVI užsimena, yra 
Jono Pauliaus 11 gyvybės kultūra. Tai jo daugel 
metų užtrukusio šių laikų žmonijos stebėjimo 
vaisius, kurį jis atidengė enciklikoje Evange
lium vitae (Gyvybės Evangelija) 1995 m. Jis 
rašė: 

"Tokia šviesos ir šešėlių pilna situacija tu
rėtų priversti mus aiškiai įsisąmoninti, kad 
esame milžiniško, dramatiško gėrio ir blogio, 
mirties ir gyvybės, 'mirties kultūros' ir 'gyvy
bės kultūros' konflikto liudytojai. Mes ne tik 
susiduriame su šiuo konfliktu, bet esame jo 
'viduje': mes jame dalyvaujame ir esame ne
išvengiamai atsakingi už tai, kad apsispręs
tume besąlygiškai remti gyvybę" (n. 28). 

Kristaus vietininkas priminė mūsų didelę 
atsakomybę ir dėl to kvietė: "Kuo įtaigiausiai 
kreipiuosi į visus Bažnyčios narius, gyvybės 
tautą, stojančią už gyvybę, kad visi drauge galė
tume pasiūlyti mūsų pasauliui naujus vilties 
ženklus ir dirbtume, ugdydami teisingumo ir 
solidarumo augimą, idant įsitvirtintų nauja 
žmogaus gyvybės kultūra, skirta kurti auten
tiškos tiesos ir meilės civilizacijai" (n. 6). 

Gyvybės kultūros kūrimas (atsveriantis 
mirties kultūros vis didėjantį įsigalėjimą) 
priklauso Jono Pauliaus 11 palikimui, kuriuo 
mūsų pastangomis Kristaus Bažnyčia taptų 
(Benedikto XVI žodžiais) šiuolaikine ir atei
ties Bažnyčia. 

Nemaža žmonių mano, kad visu tuo Po
piežius stengėsi vien priešintis šiais laikais 
plačiai paplitusiems abortams, vis labiau plin
tančiai eutanazijai ir pan. Tiesa, tai yra vienas 
iš opiausių jo tikslų, bet ne vienintelis. Pagrin
dinis tikslas, kuris taip aiškiai yra jo žodžiais 
apibrėžtas, yra "nauja žmogaus gyvybės kul
tūra, skirta kurti autentiškos tiesos ir meilės 
civilizacijai", kuria būtų pasauliui pasiūlyta 
nauja viltis. Išnagrinėjus encikliką nesunku 
susidaryti išvadą, kad Jonas Paulius 11 kviečia 

mus kurti tokią kultūrą, kurioje žmonės la
biausiai vertintų Kūrėjo ir Atpirkėjo dovanoja
mą dvigubą gyvybę - tiek prigimtinę (žmo
gaus), tiek žmogų sudievinančią (Dievo vai
ko). Išliekančią viltį žmonijai tegali teikti vien 
Dievo amžinojo gyvenimo užtikrinimas prieš 
žmogaus blogio sėjamą mirtį. Nėra kito kelio: 
reikia tuo įsitikinusių žmonių, kurie kurtų 
Dievo vaikų gyvybe alsuojančią kultūrinę 
aplinką. 

Gyvybės kultūros iniciatyvinė grupė 

Popiežiaus minimas konfliktas nedingo: 
yra aiškių požymių, kad jis tampa dar aštres
nis. Tad reikia dar ryžtingesnių pastangų kurti 
gyvybės kultūrą. Niekada nebus per daug pa
stangų gyvybės kultūrai ugdyti ir Lietuvoje. Su
laukus pritarimo iš ne vieno Lietuvos hierar
cho, keli panašiai galvojantys susibūrėme į 
Gyvybės kultūros iniciatyvinę grupę. Mūsų 
tikslas: l) lietuvių tautoje Lietuvoje ir išeivi
joje skleisti Jono Pauliaus 11 gyvybės kultūros 
idėją ir dvasią ir 2) bendradarbiaujant su 
kitais, įvairiose srityse ugdyti tos kultūros dai
gus (nedubliuojame jau savo pozicijas užėmu
siųjų veiklos, pavyzdžiui, Už gyvybę sąjūdžio). 

Norime palaikyti ryšį su kitais panašioje 
kultūrinėje ir dvasinėje veikloje. Grupės adre
sai ryšiui bei informacijai: Kun. dr. Kęstutis 
A. Trimakas, 2830 Denton Ct., Westchester, 
IL 60154 JAV; trimkes@earthlink.net. Dr. 
Eugenijus Danilevičius, M. Gimbutienės 6-77, 
3014 Kaunas, Lietuva; e.danilevicius@smf. 
vdu.lt. 
-----Prieš susibūrus į šią grupę, 2005-2006 
metais buvo išspausdinti šie kun. dr. Kęstučio 
A. Trimako leidiniai: Gyvybės kultūra, mirties 
"kultūra" ir lietuvių tauta, Jonas Paulius JI: 
gyvenimas, idėjos, veikla, Turėti gyvenimo 
apsčiai ir Kristuje gyventi ir kurti. Trys pasta
rieji leidiniai gaunami Marijonų talkininkų 
centre, Laisvės ai. lOla, Kaunas. 

Rožinio slėpinių kelio koplytėlių šventinimas 
Kaišiadoryse. 2006 m. rugpjūčio S d. Guronių 
kaimas, kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
tėviškė, Kaišiadorių vyskupija. 
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lld SAVAITE LIETlIVOJE 
Tęsia rudens sesiją 
Iki sausio vidurio pratęs

toj e seimo rudens sesijoje 
numatoma surengti vos tris 
visuotinius posėdžius, tačiau 
ketinama aptarti net kelis 
klausimus, keliančius ne
mažas politines aistras. Tu
rėtų būti apsispręsta dėl klai
dos, sumažinusios statutinių 
pareigūnų pensijas, dėl gam
tinių dujų tarifų reguliavi
mo, dėl balsavimo paštu rin
kimuose bei kitais opiais 
klausimais. 

Pagal konstituciją seimo 
rudens sesija turėjo baigtis 
prieš pat Kalėdas - gruodžio 
23 dieną. Tačiau beveik vi
suomet rudens sesija yra 
pratęsiama, seimui kasmet 
sausio 13-ąją rengiant iškil
mingus posėdžius Laisyės 
gynėjų dienai paminėti. Sie
met rudens sesija pratęsta 
beveik mėnesiui - iki 2007 
metų sausio 18 dienos. Tiki
masi, kad prezidentas Valdas 
Adamkus dar iki sausio vidurio 
seimo nariams pasiūlys naują 
kandidatą Valstybės saugu
mo departamento (VSD) 
generalinio direktoriaus pa
reigoms vietoje atsistatydi
nusio Arvydo Pociaus. 

Steigs lygybės institutą 
Sausio 4 d. Europos ko

misija priėmė Europos lyčių 
lygybės instituto steigimo 
Vilniuje reglamentą, skelbia 
BNS. Nors teisinis pagrindas 
steigti instituciją jau yra, Lie
tuva pati savarankiškai dar
bų nesiims. Tačiau institutui 
pradėjus veikti, jis bus sava
rankiška įstaiga, nepavaldi 
jokiai valstybinei institucijai. 

Europos lyčių lygybės 
institutas bus pirmoji ES 
įstaiga 2004 metais į sąjungą 
įstojusiose šalyse. Teisės įkur
dinti šį institutą savo terito
rijoje, be Lietuvos, dar siekė 
Slovakija ir Slovėnija. 

Europos lyčių lygybės 
institutas turėtų rinkti pati
kimus duomenis, juos anali
zuoti bei teikti politikos pa
siūlymus lyčių lygybės klau
simu. Jam steigti ir išlaikyti 
ES planuoja skirti 52,5 min. 
eurų, o patalpų nuomos iš
laidas ketina padengti Lie
tuvos vyriausybė. 

Energetikos strategija 
BNS žiniomis, Baltijos 

šalių energetikos strategijos 
projekte kaip strateginiai 
tikslai įvardyti elektros ener
getikos ir gamtinių dujų tie
kimo sistemų įjungimas į Eu
ropos sąjungos (ES) energe
tikos sistemas ir energijos 
rinkas. Strategijoje taip pat 
numatyta ieškoti įvairesnių 
pirminės energijos šaltinių ir 
tiekėjų, didinti atsinauji
nančių ir vietinių energijos 
išteklių vartojimą, plėsti ener
gijos išteklių tiekimo maršru
tus, formuoti bendrą politiką 
dėl energijos importo iš ES 
nepriklausančių šalių, pra
nešė Ūkio ministerija sausio 
4 d. 

Pernai vasarį Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos premjerai 

Trakuose pasirašę bendrą 
pareiškimą, susitarė iki 2006-
ųjų pabaigos parengti bend
rą Baltijos šalių energetikos 
strategiją. Ji padėtų raciona
liau spręsti energetinio sau
gumo klausimus ir sparčiau 
integruoti trijų šalių energi
jos rinkas. Strategijoje iš
nagrinėtos energijos tiekimo 
silpnosios ir stipriosios pu
sės, energetikos sektoriaus 
plėtrai kylanti grėsmė ir 
pasiūlyti bendri Baltijos ša
lių veiksmai, kuriais būtų iš
vengta šios galimos grėsmės. 
Remiantis atlikta analize bus 
įgyvendintos priemonės, di
dinsiančios Baltijos valsty
bių energetinį saugumą. 

Karinių oro pajėgų 15-metis 
Sausio 2 dieną Lietuvos 

kariuomenės karinės oro pa
jėgos minėjo 15-ąsias įkūri
mo metines. Karinių oro 
pajėgų padaliniuose vyko 
pajėgų jubiliejinių ženkliukų 
įteikimo iškilmės, Kauno 
Įgulos šventovėje buvo au
kojamos šv. Mišios už miru
siuosius Lietuvos karo avia
cijos karius ir tarnautojus. 
Kariuomenės padaliniuose 
vyko karinių oro pajėgų or
kestro pasirodymai. Kaune 
surengtas tradicinis bėgimo 
maratonas aplink S. Dariaus 
ir S. Girėno orauostį, tarp
tautinė aviacijos šventė. 

Šiandien Lietuva stip
rina karines oro pajėgas, 
kurios užtikrins valstybės 
oro erdvės stebėjimą ir kon
trolę, oro erdvės virš svarbių 
valstybės objektų apsaugą ir 
gynybą. Ji taip pat rūpinsis 
žmonių ir krovinių gabe
nimu oru, paieškos ir gelbė
įim u darbais bei parama 
SAS (NATO) sąjungininkių 
pajėgoms. 

Atnaujinamas taktinių 
transporto orlaivių parkas. 
Baigiantis metams Lietuvos 
karinės oro pajėgos gavo pir
mąjį iš trijų numatyti įsigyti 
pačių moderniausių lėktuvų 
C-27 J "Spartan". 

Perėmė "Mažeikių naftą" 

Lenkijos naftos įmonės 
"PKN Orlen" valdoma bend
rovė "Mažeikių nafta" pra
nešė gruodžio pabaigoje ga
lutinai prisijungusi Mažeikių 
elektrinę ir padidinusi įstati
nį kapitalą, skelbia BNS. 
Gruodžio 28 d. įmonė užreg
istravo naujus įstatus. Juose 
numatyta įstatinį kapitalą 
padidinti nuo 707.454 min. 
iki 708.821 min. litų, pranešė 
bendrovė per Vilniaus verty
binių popierių biržą. 

Mažeikių elektrinės ak
cininkai už kiekvieną turėtą 
akciją gaus po 0.86 "Mažei
kių naftos" akcijos - akcijų 
pervedimas įvyks sausio 8 d., 
pranešė Lietuvos centrinė 
vertybinių popierių saugyk
la. Mažeikių elektrinė nuo 
gruodžio 29 d. buvo išbrauk
ta iš Einamojo biržos preky
bos sąrašo, įmonė jau baigė 
savo veiklą - ji išregistruota 
iš Juridinių asmenų registro. 

RSJ 
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1955 metais, vasarą. a.š 
Vytautas Kluonis, buvau pa
leistas i laisvę iš Vladimiro 
kalėjimo nr. 2, kuriame bai
giau aštuonių metų jlralinjmą 
pagal TSRS baudf;jamojo ko
delmo 58-tą ltraipmi už dafyva
vimą Šakių gimnazijos pogrin
dinėje organizacijoje "1.aisva 
sakalai". 11 lagedų taip pat 
buvo paleidžiama daug kali
nių. baustų pagal 58-tą stnips
ni; tai yra ui laisvės kovą. 
Daug gtjžu&ių il lagerių taip 
pat stojo i KPI, nes buvo jau
čiamas ne tik politinis atšili
mas, bet ir daugelio dėstytoją 
fylua prielanla1mas bUV111iems 
poJUiniams bliniams. 

Laisvės kovotojo žygius prisimenant 

Dar prid lapkričio 1-ą.ją 
bietėme bendrakursius Vėli
nių vakarą ateiti i kapines pa
gerbti miilų mimsią tautieči1Į. 
Turėjome omenyje žuvusius 
u! Lietuvos laisvę, bet to ne
sakėme, nes 'Vis dar privengė
me NKVD; nors po 1953 m. 
Stalino mirties komuniatinia 
režimas buvo sušvelnėjęs. 'Dli 
jautėsi visose aukštosiose mo
kyklose. 

Bet studentai per daug 
gerai galvojo apie režimo su
lvelnėjimą. Tą parodė gink
luotos kariuomenės ilbieti-

mas i pagalbą milicijai ir Sau
gumui. Atvažiavo ginkluotą 
kareivių mašinos ir sustojo 
Vytauto pr., kad neleistų de
monstrantams patekti i Lais
vės alėją, i centrą. :Kapinės 
buvo pilnos patriotiškai nusi
teikusio ju11njmo, kuŲ padrą
sino Vengrijos i"YYkiai. ~ 
tasi, tad i.šsilaisvUaus Vengri
jai iil komunistinio re!imo, 
tuo paseks h kitos komunistų 
u!grobtos JYtq h vidurio Eu
ropos tautos. Bet, deja, TSRS 
Pedė savo ginkluotas pajėgas 
i Vengrijų ir, negailestingai 
žudydama sukilusius civilius 
vengrus. sukilimą nuslopino, 
nužudydama daugiau kaip 
20,000 Vengrijos patriotų. 

Tą vakarų ai pirmiausia 
buvau nuėjęs prie paminklo 
.f:uvu!iema savanoriams, padė
jau. ant paminklo gėlią ir už
degiau dvi mlrutes. Susirin
koai prie paminklo gausi jau
nimo grupė giedojo LictuvOll 
himną. Įsidrąsinau h aš. U!
baigus giedoti himną ir ai pa
rod!iau savo balsą, paskelb
damas keletą šūkią: "Laisvę 
Lietuvai" t "Ruaai, lauk iil Lie-

tmm". Po keleto IDkių aš įsi
maišiau i minią, ir nuėjau prie 
žuvusių Lietuvos lakūnų ka
pą. kurią tapai buvo ~ošti 
kryžiais ii propelerių. Cia tą 
kapų buvo visa eilė, o aš tetu
rėjau tik dvi gėles ir dvi lva
kntes, kuriai buvau numatęs 
padėti ant Dariaus h Girėno 
kapo. Visur ant kapų degė 
.žvakutės ir žydėjo gėlių žiedai. 
Nuo iia nuėjau prie Dariam 
ir Girėno kapo, turį puošė du 
sujmigti klytiai; uždegiau žva
kutes ir padėjau gėlytes. Vėl 
keletą kartą šūktelėjau "Laia
vę Lietuvai" ir dar ka!ką. vėl 
jsimaiiliau i minią ir nuėjau 
kapinių vartų link. 'len Vy
tauto prospekte jau virė šur
mulys. Rusą. kareiviai u&tojo 
prospektą, kad nepraleistą 
!m.onių Laisvės alėjos link. 
Kurie vedėsi pro karilkim 
Laisvės prospekto link, tuoa 
mušė automatą buožėmis, 
griebė ir grūdo i kariškių 
mnkvežimius. 

Prasiveržusieji pro karil
kią užkardą nuėjo Įgulos 
šventovės link, o aš, perėjęs 
Vytauto pr .• nuėjau i Mickevi-

čiaus gatvę, kur aš gyvenau. 
Supratau., kad tai geruoju ne
si"baigs. todėl stengiausi nepa
kliūti j saugumiel!ių akiratį. 
Po daugiau kaip savaitės ma
ne ilsikvietė milicija, pareika
lavo paso ir pamatę ten iralą 
"Položenije o pasportach", 
peJbraukė pase mano regist
racijos inšą ir isW. tad per 
24 val. iilvatiuočiau iš Kauno. 

Išsigandau ir paklusau 
NKVD reikalavimui. palikau. 
Kauną. Institute man pasakė, 
kad jie neturi teisės laikyti ne
priregistruotų studentą. Ra
šiau prašymus vykdomojo ko
miteto pinninjnlrwd Piligrimui 
Bartašiūnui ir J. Paleckiui, 
kad leistą prisiregistmoti 
Kaune, bet viaJw buvo veltui 
Nuvažiavau net į Maskvos CK 
su pralymu, kad leistq moky
tis, nes ai invalidas, be kojos, 
negaliu u!sidirbti duonos fizi
niu darbu. 1957 m. gavau lei
dimą laikinai priairegistruoti 
Kaune. Vėl laildau r.gzaminus 
į KPI be trejetų. bet į institutą 
nepriėmė. Kažkas patarė 
kreiptis i Kauno Politechni
kumo direktorių Bielovą ar 

Jokioms politinėms parti
joms niehda nepriklausiau ir 
nepriklausau - nei IOYietiniaill 
laikais, nei vėliau, atkiirua ne
priklausomybę. '.lhčiau savo 
.žurnalistinę veiklą visuomet 
stengiausi derinti su pilietine 
raišta ir aktyvia visuomenine 
veikla. Dalyvavimas Sąjūdyje 

Kada prasideda diena nauja? 
11 pealdollkos metq perspektyvos. Vidmanto VaUuiaiao pranešimH 

konferencijoje "1991-qjų 1ami1-rupėjil: nuo SSRS agreaij01 iki tarptautinio 
pripatinimo", Vilnim, LR seimai, 2006 m. laplr:rlčio 24 d. 

- man buvo natūrali, integ
ralaus, savo k:railto likimui ne
abejingo !m.ogaus laikysena. -

Savotilta są.jūdietiškos 
veiklos tąsa man tapo l~ 
fondo lietuviškai kultūrai ug
dyti Lietuvos filialo kūrimas, 
kuri pafentlino ir Sausio 13-
osios bei Maskvos pučo py
kiai. 

Formalus l Laisv~ fondo 
Lietavos filialo iate~ ivf· 
ko 1990 m. spalio 24 d. čfb
goje, ir man teko garbė daly
vauti pasirašant steigiamuo
silJI dokumentus. Sios kultū
rinės organizacijos Lietuvos 
skyriaus valdybą tuomet su- Laimėjome lle sb*lu, bet bcntųia1 vėliaYa1 iltUv 1991 
darė 5 asmenys: Mindaugas metq INl1Di Ntr. li lmypeLldlml 1991.01.13 
Bloznelis, Liudas Dambram
kas, Vaidotas Daunys. Arvy
das Juozaitis ir Vidmantu Va
liušai.tis 

Filialo organizavimosi 
prad!iai fondo vadovybė nu
sprendė skirti ir dovanų -
tiems )ajbms modemų kom
piuteti su lueriniu h adadniu 
spausdintuvais, lrurlq bendra 
vertė buvo apie 10 tllbt. do
lerių. 

1990 m. gruodžio mėnesi 
kompiuteris mus pasiekė. Ka
dangi neturėjome patalpą, 
"Macintosh" kompiuteris su 
priedais buvo sumontuotas 
Vaidoto Daunio vadovauja
moje Krantlf redakcijoje VJ.1.
niuje. 

Politinė jtampa šalyje ne
paliaujamai augo ir neišven
giamai artėjo prie savo kuhni
nacijos. Kai 1991 m. sausio 
pradžioje sovietą OMON'u 
pradėjo grobti istaigaa h u!
ėmė spaudos rūmus Vilniuje, 
nusprendėme, kad laikyti 
kompiuteri Kranluon yra ne-

saugu. Bijojome, kad ilgainiui 
visos spa\Jlltuvės h redakdjos, 
kaip potencialūs lllfomw:inėa 
kovos įrankiai, gali būti oku
pantų užimtos ir apgrobtos. 

Jau vilai Sausio 13-osios 
jiyakarėae (bene sausio 11, o 
gal net ir sausio 12), atvykau 
pas Vaidotą Daunį i Krantų 
redakciją, supakavome kom
piuteri i dė!ea ir sukrovėme i 
mano automobili. Vykstant i 
Kauną jau buvo sutemę, o 
greitkelyje matėsi patruliuo
jantys sovietą kareiviai ir šar
vuotos mašinos. Jau nuo iyto 
buvo skelbiama, kad žmonės 
suailaikytq nuo kelionių i Vil
nių, nes greitkelis Vilnius
Xaunas esąs uždarytas. Tui 
buvo 'klaidinanti informacija, 
susisiekimu vyko, tačiau to
kių skelbimų t.iblas buvo p&
c:hologinis: kad maliau !mo
Diq iil yjsos Lietuvos rinklųsi 
prie ]Nldamento. 

š'alikelėse regint išrikiuo
tus šarwotius ir kitą karinę 

t..dmib„ o aplink.zujant gink
luotiems tareiviama, smelkė 
nerimas, kad nesustabdytų, 
nepatikrintų, neatimtą mano 
krovinio. VOll prieil porą diCDll 
Kaune ane vietoje" pastatytą 
automobili tanku buvo per
valiavęs, tad buvo aišku, kad 
pasiguldyti ant fcmės vairuo
toją ir išpurtyti bagdinę so
vietą kareiviams būtą buvę 
vieni Dietai. 

1b neatsitiko, Kauną pa
siekiau laimingai. ValstyĮ>inio 
projektavimo instituto ".žem
projektas" skaičiavimo centro 
virliDinba 'Illut\'ydas Majaua
k.as manys laukė įstaigoje W>
nut vienutėlis., jo bendradar
biams jau seniai išsivaildčio
jus po darbo. N'ieba mūsų ne
matė, juo labiau nemojo ką 
kartoninėse dėžėse inelėme 
vidun. "ŽCmprojekto" skai
čiavimo centras irgi turėjo 
kompiuterių, tik jų panašaus 
pajėgumo skaičiavimo maši
nos ui.ėm.ė ••• keliolikos tvad-

ratinių metrų patalpas. Mea 
vylėmės, kad projektavimo 
hlltitutai bet kokiu atveju ne
bus pirmieji taikiniai, ku
riuos pultų ginklais besiivais
tantis atėjūnas. 

Kaune jau buvo ijungtol 
sirenOll, miesto jmonių ir ga
myklų garsiakalbiai kaukė 
kraują stingdanaais ganais, o 
automobiliai il visų paiaUų 
didžiuliu greičiu mmbė Sit
k:iiną link, prie retnmsliavimo 
stoties. kai telefonu paabm
bino Vaidotas Daunys. Buvo 
jau gerobi po vidurnakčio -
pasibaigusi sausio 12--oji ir 
prasidėjusi sausio 13-oji. Vil
niaus televizija jau nebe
tramliavo. o Kauno - dar ne
buvo Įsijungusi. Prislėgta nuo
taika svantėme ką daryti. Nu
sprendėme, kad kiekvienam 
dera kovoti savais ginklaia. 
Žodis, atspindintis pilietines 
nuostatas, natūraliai iireiškia 
kultūros .žmogui būdingus 
gynybinius išteklius, todėl DU· 
sprendėme viešai deklaruoti 
savo nusiltatymą advilgiu to, 

Biefuii. Direktoriui atvirai pa· 
sakiau, kodėl nepriėmė i KPI. 
Kadangi istojamieji egzami
nai jau buvo pm"baigę. tai jia 
mane priėm.ė i Politechniku
mą su išlaikytų jstojamajų eg
zaminų i KPI pažymėjimu. Už 
tai esu jam labai dėkingas. 

Besimokant Kauno Poli
technikume, vėl P.rikibo sau
gmniečiai. Mane išsikvietė di
rektorius h pasali, kad mane 
turi atleisti iš Politeclmitu
mo. Pasakė, kad paakaitall ga
liu l~ tik man nemom 
stipendijos, kol nesusitvarky
siu savo mtal1Į. 1958 m. ma
no byla buvo ~ta, ir ai 
buvau reabilituotas, bim> at
statytas mokymasis Politech
nikume, vėl bim> mokama sti
p~~ija. Reabilitacijos dėta 
baigiaU Politeclmikuiną ir bu
vau paskirtas dirbti i Maf.eildų 
ET gamyklą. iš lrurlos vėliau 
penikėliau ir isidarbinau 
Klaipėdos Elektros montavi
mo valdyboje nr. 7 meistru, 
vėliau in!inieriaus sąmatinin
ko pareigose. 
Vytautai Juozapu Klwmiu1, 

Lmvėa .kovq dalyyi1 
P.S. Vėli.aiq demonstracija 

ties Kauno bpinčmla pmlvedė 
ir nuėjo į Laisvė& alėjĮĮ. Ji buw 
sustabdyta ir ilsllaidyta tiktai 
tie5 ambiniu paštu. 

kas vyko tą valandą Lietuvoje. 
Nedelsdamas parengiau 

Sausio 13-osios kreipimosi 
tekstą ir sumieliau su visais 
valdybos nariais. Jis buvo 
vieJlbalgjaj pimtas, nė nei vie
nam ner;uabejojus ir neatsisa
kius pasirašyti. Jau buvo pra
dėję wikti Kauno televizija ir 
radijas, tad nevilkindamas do
kumentą perdaviau ten. Pro
fesorė Liucija Baškauskaitė, 
a'lskubėjusi i 1V studiją padė
ti tauniel!iams J:urnalistams, 
nedelsiant pagar&ino ji lietu
vių ir anglą kalbomis. 'lbbūnie 
lei11ta man jį čia pacituoti: 

"Lietuva vėl stovi drama
tiškq išbandymą akivai7.doje. 
Grubi jėga kėsinasi uqwau!ti 
dar trapą mūsų valstybingu
mą, demokratijos ir laisvės 
viltis. Bet tai nėra priežastis 
prarasti pasitikėjimą kilnia 
!mogaus paskirtimi ar BU&itai
kyti su persekiojamą tautų 
skaudžiu likimu. 

'likime !mogaw: dvasioje 
gtūdinl!ims tiesos, teisingumo, 
tarpusavio solidarumo ir pa
žangos troškimais. Žmogui 
yra skirta pratęsti pasaulio kū
rimą. savo egzistenciją iPras
minti fmonijos me.dtiagine ir 
dvasine pa!anga. 

(Bus daugiau) 



Keliautojų ir pabėgėlių diena 
Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos 

pradininkas buvo popiežius Benediktas XV, 
bene prieš šimtmetį - 1915 m. įsteigęs tos 
dienos paminėjimą. Dabartinis popiežius 
Benediktas XVI tęsia toliau šią tradiciją, vėl 
paskelbdamas ateinančią sausio 14 d. kaip 
"pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną" ka
talilqĮ Bažnyčioje. 

Katalikų Bažnyčios pastangos minėti 
pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną yra 
labai aktualios ir lietuvių tautai, nes ji yra 
"migrantų tauta". Tai įrodoma straipsniais 
mūsų spaudoje, pvz. "Lietuvaičių eksportas 
į Arabiją" (Mūsų Pastogė, Sydney, Aust
ralia 2006.12.13), arba "Iš Lietuvos į už
sienį galėjo išvykti 16 tūkstančių vaikų" 
(Bernardinai.It, interneto dienraštis, 
2006.12.07) ir pan. 

Sv. Tėvas savo ganytojiškame laiške, mi
nint 93-ąją pasaulinę migrantų ir pabėgėlių 
dieną, atsižvelgia ne tik į individą imigrantą, 
bet ir į imigrantų šeimas, kurios " ... yra gyvy
bės kultūros vieta bei galia ir svarbus verty
bių integracijos veiksnys ... ". Jo teigimu, taip 
pat reikia atkreipti dėmesį į sielovadą stu
dentų, kurie studijuoja užsienyje. "Juk jau
nuoliai, išvykę iš savo šalies studijuoti, susi
duria su daugybe problemų ir yra ypač imlūs 
tapatybės krizei", rašo jis. 

Minėdami pasaulinę migrantų ir pabė
gėlių dieną, prisimename, kad jos tikslas yra 
atkreipti dėmesį per parapijas, organizacijas 
bei žiniasklaidą į migrantų patiriamus 
sunkumus ir iššūkius, paremti imigrantus ne 
tik materialiai, bet ir dvasiškai, kad jie ir jų 
vaikai neprarastų savo religinės ir tautinės 
tapatybės. 

Prel. E.J. Putrimas 

Vilniui reikia.„ 
Atkelta iš 2-ro psl. 

sovietinės nomenklatūros val
dininkai, pasilikę valdžioje, 
istorikai, architektai, skulpto
riai atsikvošės ir imsis Laisvės 
kovų, žuvusiųjų dėl jos atmini
mą įamžinti. 

Jau visos buvusios sovieti
nės, net Vidurinės Azijos res
publikos pastatė didingus pa
minklus žuvusiųjų įamžini
mui. Vengrai pastatė pamink
lą sukilimo 50-čiui prisiminti, 
latviai, turėdami didingą lais
vės ir brolybės simbolį Rygoje, 
Lestenės kapinėse, pastatė pa
minklą - pietą, kuriame įrašė 
savo 12,000 žuvusių už Tėvynę 
kovotojų vardus. O Lietuvoje 
dar tik skelbiamas konkursas 
ir paminklas, planuojama, kad 
stovės Lukiškių aikštėje tik 
2009 metais. O juk žūtbūti
nėje kovoje už Tėvynę nete
kome trečdalio tautos, per 30 
tūkstančių partizanų. Tarp 
valstybių, už nepriklausomybę 
kovojusių ir patyrusių tokias 
netektis, Lietuvai p31vyzdžiu 
galėtų būti nebent Cečėnija. 

Atsigręžkime į praeitį, į 
du Lukiškių aikštės formavi
mo bei paminklo projekta
vimo etapus. Pirmojo etapo 
uždavinys buvo apibrėžti Lu
kiškių aikštės paskirtį ir jos 
tikslus: reprezentacinį, me
morialinį, rekreacinį. Antra
me etape buvo numatyta su
teikti aikštei naują urbanis
tinę kokybę, įprasminti mūsų 
šalies ir miesto istoriją, re
konstruojant ją atsižvelgus į 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

šių dienų aktualijas. 1997 m. 
buvo numatytas aikštės su
tvarkymas, konkursinio pa
minklo statyba. Tačiau reika
lai nepajudėjo, joks rezultatas 
nepasiektas. 

Dėl akivaizdaus Lukiškių 
aikštės reikalų vilkinimo, LR 
seimas 1999.11.11 priėmė nu
tarimą Nr. VIII-2070 "Dėl 
valstybės sostinėje esančios 
Lukiškių aikštės tikslų", kuris 
numatė Lukiškių aikštės su
tvarkymą, sukurti šiuolaikinį 
memorialinį akcentą - skulp
tūrinę kompoziciją (simbolis 
"Laisvė"), buvusiuose KGB 
rūmuose (Gedimino pr.40) 
įsteigti kovos už Lietuvos lais
vę muziejų bei informacinį 
centrą, sutvarkyti Aukų gatvę 
bei Pamėnkalnio gatvės šlaitą. 

Tučiau ir po šio nutarimo 
Lukiškių aikštės reikalai vėl 
įstrigo. Todėl 2003 metais 
LLKS, pasikvietusi į pagalbą 
kitas patriotines organizaci
jas, partizanų vadus, monsin
jorą A. Svarinską, kreipėsi į 
Vilniaus miesto merą A. Zuo
ką. Buvome maloniai priimti 
su geriausiais ir kilniausiais 
pažadais, jog bus imtasi sku
bių priemonių, kad šis svar
bus darbas sostinėje būtų pra
dėtas. Vilniaus meras 2003 m. 
spalio 8 d. pasirašė potvarkį 
"Dėl istorinės raidos įprasmi
nimo Vilniaus mieste priemo
nių plano parengimo ir jo įgy
vendinimo priežiūros komisi
jos sudarymo". Pradžia teikė 
vilčių. Komisijoje vyko gyvos 
diskusijos, paruoštos aikštės 
sutvarkymo schemos, konkur
so sąlygos, informacinio cent-

Algis MEDELIS 

ro steigimo programa, pro
jektai. Tačiau vėl praėjo kaip 
viena diena 3 metai... Zadėtą
ją iniciatyvą žlugdė įvairūs 
biurokratiniai barjerai, derini
mai su Kultūros ministerija ir 
kitomis žinybomis, kurie tęsė
si mėnesių mėnesiais. 

Šiuo metu visi klausimai 
tarsi ir suderinti. 2006.11.15 
įvyko Vilniaus miesto tarybos 
posėdis, nuspręsta skubos 
tvarka skelbti Lukiškių aikštės 
su simboliu "Laisvė" projektų 
konkursą, kuriame galėtų da
lyvauti ne tik mūsų, bet ir už
sienio šalių architektai, skulp
toriai, dailininkai. Artimiau
siu metu LLKS kartu su Vil
niaus miesto savivaldybe nu
mato organizuoti priemones 
konkurso turinio bei sąlygų 
paskelbimui, kad apie jį su
žinotų visuomenė, galėtų da
lyvauti jame savo siūlymais, 
patarimais, pastabomis. 

Iki Lietuvos vardo pami
nėjimo metraščiuose tūks
tantmečio laiko liko nedaug. 
Lietuvos valstybės sostinei bū
tina didinga reprezentacinė, 
memorialinė, su "Laisvės" 
simboliu aikštė, kurioje būtų 
Amžinosios ugnies ir Nežino
mo kario-partizano kapo ak
centai, rekreacinė erdvė. Lau
kia ir kitas aikštės tvarkymo 
etapas - buvusių KGB rūmų 
pertvarkymas, teismų iš tų rū
mų iškėlimas, rūmuose rezis
tencijos ir kovos už laisvę mu
ziejaus bei informacinio cent
ro įsteigimas, Aukų gatvės bei 
šlaito prie Pamėnkalnio gat
vės, kuriame būtų įamžinti už 
laisvę žuvusiųjų vardai, su
tvarkymas. 

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet 2eriausiomis kainomis! 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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__ .....,., KANADOS ĮVYKIAI .,., __ _ 

Provincijų rupesčiai 
"Grįžk namo ir kurk sa

vo karjerą čia, rytinėse At
lanto provincijose" - ragina 
kreipimasis į jaunus kana
diečius. Jį, metams baigian
tis, kartu paskelbė keturių 
rytinių Kanados provincijų 
vadovai. Albertos klestinti 
ekonomika pastaraisiais me
tais paviliojo iš šių provinci
jų jaunus, daug žadančius 
darbininkus, dažn~i netgi at
skirdama šeimas. Siose pro
vincijose jau pradedama 
jausti kvalifikuotų darbinin
kų trūkumas, mažėja ir bend
ras gyventojų skaičius. Al
bertoje išvykėlius patraukia 
palankesnė mokesčių siste
ma, geresnė perspektyva 
profesinei karjerai. Tačiau 
kreipimosi autoriai skelbia, 
kad tai trumpalaikis prana
šumas. Rytinėse provincijo
se gyvenimo kokybė, sociali
nė rūpyba ir mokslo galimy
bė vaikams geresnė negu Al
bertoje, daug pigesni būstai. 
Nova Scotia provincija, pa
skyrusi programai "Grįžk 
namo ... " 6 mln. dol. tikisi, 
kad šios pastangos padės su
laikyti dar ketinančius pa
likti provinciją ir sugrąžins 
dalį jau išvykusių. 

Antrasis pasaulinis ka
ras pasibaigė prieš 60 metų, 
bet jo padariniai išlyginami 
tik dabar. D. Britanija, bai
giantis 2006 m., išmokėjo 
paskutinę praėjusio karo 
skolą Kanadai - 26.3 mln. 
dol. Karui pasibaigus, su
griauta Anglija atstatymo 
darbams pasiskolino iš Ka
nados $1.37 bln. (Kan.). Per 
50 išmokų D. Britanija iš
mokėjo $2.3 bln. (skaičiuo
jant 2% palūkanų). D. Bri
tanija niekada neprašė su
mažinti ar panaikinti skolą, 
ją garbingai išmokėjo iki 
paskutinio dolerio. 

Br. Kolumbija praėju
siais metais neginčytinai ta
po visų gamtos jėgų bando
mąja aikšte. Praėjusio sausio 
liūtys, vasaros sausra, rudens 
audros padarė provincijai ir 
jos gyventojams daug nuo
stolių. Praėjusį rudenį dėl 
labai smarkios liūties staiga 
pakilo vandens lygis visuose 
telkiniuose. Nešvarios sąna
šos pakliuvo į geriamo van
dens saugyklas ir jį užteršė. 
Du milijonai Vankuverio gy
ventojų turėjo ilgokai gerti 
tik virintą vandenį. Metų pa
baigoj e, kai visa Kanada 
džiaugėsi giedra, Br. Kolum
bijoje praūžė sniego audros, 
palikusios išvartytus me
džius parkuose, ir beveik 
ketvirtį milijono gyventojų 
švenčių išvakarėse be elekt
ros. Kasmet aplinkosaugos 
tarnyba (Environment Ca
nada) sudaro 10 svarbiausių 
klimato įvykių sąrašą. 2006 
metų sąraše pirmauja Br. 
Kolumbija. 

J.P. Kingsley, Kanados 
rinkimų tarnybos (Election 
Canada) vyriausias pareigū
nas, netikėtai įteikė atsista
tydinimo raštą parlamentui. 

Jis 17 metų vadovavo valsty
bės rinkimų įstaigai. Dabar 
J.P. Kingsley nori ją palikti, 
kaip rašo savo pareiškime, 
dėl asmeninių priežasčių, 
ateityje ketindamas siekti 
karjeros tarptautiniame vers
le. Valstybės pareigūnai pa
lankiai vertina jo atliktą dar
bą, sudarant nuolatinių bal
suotojų sąrašus, diegiant 
kompiuterius balsavimo sis
temoje, gerinant rinkimams 
svarbios informacijos greitą 
ir patikimą perdavimą. Ta
čiau kritikai yra pastebėję 
nesutarimus ir įtampą tarp 
valdančiosios konservatorių 
partijos ir Rinkimų tarnybos 
(Election Canada) vadovo. 
Konservatoriams nepatinka 
kai kurie jų reikalavimai bei 
priimti šios tarnybos įstaty
mai dėl aukų rinkimams ri
bojimo bei viešumo ir atsi
skaitomybės. 

Kanada neskubės siūly
ti vartotojams maisto gami
nių - mėsos ir pieno - iš klo
nuotų gyvulių. Valstybinė 
maisto inspekcija dar atlieka 
savo tyrimus. Ji žada atidžiai 
vertinti JAV raginimą pre
kiauti dirbtiniu būdu užau
gintų gyvulių mėsa ir pienu. 
JAV mokslininkai tvirtina, 
kad šie produktai yra tokie 
pat maistingi ir sveiki, kaip 
ir natūralūs. Bet yra pastebė
ta, kad klonuoti gyvuliai pa
sižymi neatsparumu infekci
joms ir kai kurioms ligoms. 
Niekas dar tikrai nežino, ko
kią įtaką šie veiksniai gali 
turėti žmogaus sveikatai. 
Kanadoje jau yra užaugintų 
gyvulių, tačiau valstybinė 
maisto produktų inspekcija 
dar nežada duoti leidimo jais 
prekiauti. Jei tokie klonuotų 
gyvulių mėsos ir pieno gami
niai iš JAV pasieks Kanados 
pirkėjus, jų pakavimo korte
lėse privalės būti nurodyta 
produkto kilmė. 

Gerą žinią Kvebeko ūki
ninkams pranešė S.Harper, 
lankydamasis šioje provinci
joje. Ūkininkams bus leista 
susigrąžinti žemę, kuri prieš 
keturis dešimtmečius buvo 
valstybės įsigyta Mirabel 
orauosčiui plėsti. Įsteigta 
komisija nustatys, kokiomis 
sąlygomis buvę žemės savi
ninkai galės atsipirkti pus
penkto tūkstančio hektarų 
žemės. 

Kioto nutarimų nesilai
kymas nenaudingas Kana
dai. Taip tvirtina "United 
Nations" Aplinkos apsaugos 
programos direktorius A. 
Steiner (Vokietija). Jis sako, 
kad Kanados verslininkai 
dėlto praras galimybę daly
vauti tarptautinėse progra
mose, kurių pelnas artimiau
siais dešimtmečiais sieks 
apie 100 bln. Kioto protoko
lo susitarime nedalyvauja 
JAV ir Australija, bet Kana
da, kritikuodama šio susita
rimo esmę, kenkia savo 
įvaizdžiui ir būsimam vers
lui. S.K. 
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KRAŠTOTYRININKĖ 
Mikelio prizas, kasmet 

skiriamas darbščiausiam 
metų kraštotyrininkui, 2006 
m. gruodžio 14 d. buvo įteik
tas unikalaus Katinų muzie
jaus Šiauliuose steigėjai ir 
direktorei Vandai Kava
liauskienei. Nuo 1990 m. 
Šiauliuose veikiantis Katinų 
muziejus - vienintelis Lie
tuvoje ir vienas iš trijų Eu
ropoje kartu su Katinų mu
ziejumi Šveicarijoje ir Kati
nų kabinetu Olandijoje. Ja
me sukaupti suvenyriniai 
katinai iš viso pasaulio. Mu
ziejuj e, įrengtame Šiaulių 
jaunųjų gamtininkų stotyje, 
dabar yra per 10,000 rodi
nių, daugiau kaip 4,000 ei
lėraščių apie katinus. LG
TIC žiniomis, Katinų mu
ziejus palaiko draugiškus ry
šius su Pelių muziejumi Ru
sijos Myškino mieste. 

BUTAI TREMTINIAMS 
Vilniuje 2006 m. pabai

goje Karaliaučiaus g. 15 
baigtas statyti 80 butų pen
kiaaukštis į Lietuvą grįžtan
čių politinių kalinių ir trem
tinių šeimoms. Prieš pat 
Naujuosius Metus šiame na
me išnuomoti butai 32 šei
moms. Šiuo metu rengiami 
dokumentai ir likusių butų 
nuomai, pranešė Vilniaus 
savivaldybė. Kaip rašo 
DELFI, šis tremtiniams 
skirtas namas pastatytas įgy
vendinant politinių kalinių 
ir tremtinių bei jų šeimos 
narių sugrįžimo į Lietuvą ir 
jų aprūpinimo butais prog
ramą. Namo statybos kaina 
- beveik 7.3 mln. litų, jo sta
tybą finansavo valstybė. Dar 
2.2 mln. litų šio namo in
žinerinių tinklų statybos ir 
aplinkos tvarkymo darbams 
skyrė savivaldybė. Sostinėje 
tai jau trečias politiniams 
kaliniams ir tremtiniams pa
statytas daugiabutis namas. 
Pernai Karaliaučiaus gatvė
je duris atvėrė du nauji na
mai po 60 butų. Dauguma 
būsto laukiančių politinių 
kalinių ir tremtinių gyvena 
Rusijoje, Kazachstane, dalis 
- Ukrainoje, Latvijoje arba 
jau yra sugrįžę į Lietuvą. Va
dovaujantis vyriausybės nu
tarimu, visi grįžtantys politi
niai kaliniai ir tremtiniai tu
rės būti aprūpinti būstu iki 
2007 m. pabaigos. 

DISKRIMINACUA 
Lygių galimybių kont

rolierės tarnyba pernai dau
giausia nagrinėjo galimus 
diskriminacijos dėl lyties, 
amžiaus ir etninės priklau
somybės atvejus. Iš 135 tyri
mų kas penktas buvo susijęs 
su lytine diskriminacija, kas 
šeštas - su diskriminacija 
dėl amžiaus, kas septintas -
su diskriminacija dėl etninės 
priklausomybės, teigiama 
pranešime spaudai. Iš viso 
gyventojai tarnybai pateikė 
130 skundų, dar penki tyri
mai buvo atlikti kontrolierės 
Aušrinės Burneikienės ini-

ciatyva. Tyrimai buvo atlie
kami dėl visų įstatyme api
brėžtų diskriminacijos rū
šių: lyties (27 atvejai), am
žiaus (23), etninės priklau
somybės (20), negalios (11), 
religijos bei įsitikinimų (6), 
seksualinio priekabiavimo 
(2), seksualinės orientacijos 
(2). Dažniausiai buvo skun
džiamasi dėl galimų pažeidi
mų, susijusių su darbo san
tykiais (37 skundai), ir val
džios bei valdymo instituci
jų veiklos (26). 21 skundas 
buvo susijęs su prekėmis ir 
paslaugomis, 10 skundų -
su švietimo įstaigų veikla. 
Skundų dėl galimos diskri
minacijos nemažėja, prane
ša DELFI. 

GRĄŽINS INDĖLIUS 
Sausio 3 d. Lietuvos vy

riausybė nutarė visus nuver
tėjusius rublinius indėlius 
grąžinti iki 2007 m. pabai
gos, o ne 2008 m., kaip anks
čiau numatyta. Į klausimą, 
ar greitesnis indėlių grąžini
mas nėra susijęs su artėjan
čiais savivaldybių rinkimais, 
ministeris pirmininkas Ge
diminas Kirkilas atsakė -
"Kadangi Lietuva yra de
mokratinė valstybė ir kiek
vienais metais vyksta arba 
savivaldybių, arba seimo, 
arba prezidento, arba Euro
pos parlamento rinkimai, 
tai visada galima susieti" 
(DELFI). Iš viso šiemet bus 
grąžinta 1.135 bln. litų nu
vertėjusių rublinių indėlių, 
kurių 989 mln. litų - iš lėšų, 
gautų pardavus "Mažeikių 
naftą", dar 146 mln. litų- iš 
biudžeto. Kaip ir iki šiol, 
maksimali vienam žmogui 
grąžinamo indėlio suma yra 
6,000 litų. 

NEDALYVAUS 
PROJEKTE 

BNS skelbia, kad per 
mažas gyventojų skaičius už
kerta galimybę Lietuvai da
lyvauti pasauliniame "Kiek
vienam vaikui po nešioja
mąjį kompiuterį" ( angl. 
"One laptop per child") 
projekte, kurio metu besi
vystančios šalys galės įsigyti 
vos po 100 JAV dolerių 
(apie 260 litų) kainuojan
čius kompiuterius. Norą įsi
gyti tokius kompiuterius jau 
pareiškė Brazilija, Argen
tina, Urugvajus, Nigerija, 
Libija, Pakistanas ir Tu.ilan
dija. Dar trys Afrikos vals
tybės derasi dėl dalyvavimo 
projekte, kurį įgyvendina 
JAV Massachussetts tech
nologijų institutas. Projekte 
dalyvaujančiai šaliai reikia 
įsigyti mažiausiai 1 mln. to
kių kompiuterių. Apie 3.4 
mln. gyventojų turinčiai Lie
tuvai 1 mln. kompiuterių 
būtų per brangus malonu
mas - juo labiau, kad vadi
namieji XO kompiuteriai 
daugiausiai skirti mokyk
linio amžiaus vaikams. Pi
giųjų kompiuterių pagei
daujančios užsisakyti šalys 
turėjo iš anksto sumokėti 
avanso mokestį. RSJ 

~===::::: LIETUVI TELKINIUOSE----

Nauji vadovai Amerikos lietuvių fonde 
ALDONA ŠMULKŠT!ENĖ talkins ALF darbuose. tinėtas ALF nariams kaip pa

dėka už paramą Amerikos lie
tuvių fondui. (Diskas - "Do
vana nariams", atlikėjai ALF 
metinio pokylio metu buvę ar 
esą ALF stipendininkai: Eve
lina Puzaitė, Gabrielius Alek
na ir Vakarė Petroliūnaitė, 
A.Š.). A. Astrauskas pabrėžė, 
kad pagrindinis uždavinys yra 
narių ir įnašų didinimas. "Be 
narių nebus įnašų, be įnašų 
nebus ALF", sakė jis. Valdyba 
bandys pateisinti ALF narių 
lūkesčius. Ypatingas dėmesys 
bus skiriamas naujų narių 
įtraukimui į ALF. Kitais me
tais ALF švęs 45 m. sukaktį. 
Tai bus puiki proga atkreipti 
dėmesį į ALF. Ir dar kartą pa
brėžė, kad svarbu prieiti prie 
pajėgių narių, kad jie supras
tų, kas yra ALF, ir kad yra 
svarbu remti jį. Baigė savo žo
dį sakydamas: "Panaikinkim 
diferenciaciją tarp išeivijos 
bangų. Bus lengviau pasiekti 
Amerikos lietuvių fondo tiks
lus". Toliau kelta eilė klausi
mų, į kuriuos buvo išsamiai 
atsakyta. 

Paskutinėje 2006 metų 
spaudos konferencijoje gruo
džio 6 d. PLC Lemonte susi
rinkusiems spaudos atstovams 
buvo pranešta apie gruodžio 
5 ALF tarybos posėdyje iš
rinktą naują vadovybę ir atei
ties planus. Spaudos konfe
renciją pradėjo Vytautas Ka
mantas; pasveikinęs visus, 
pranešė, kad naujuoju ALF 
direktorių tarybos pirmininku 
yra išrinktas Arvydas Tamulis 
ir perdavė jam toliau vado
vauti spaudos konferencijai. 

A. Tamulis pabrėžė, kad 
ALF darbas bus tęsiamas to
liau. Jo pagrindinis tikslas yra 
remti lietuvišką veiklą. ALF 
yra tas finansinis variklis, be 
kurio lietuviška veikla negalė
tų vykti. Sakė, kad per pasku
tinius kelerius metus į ALF 
įstojo 250 narių ir pabrėžė: 
svarbu, kad visuomenė prisi
dėtų prie įnašų, nes kiekvie
nas įnašas didina galimybę pa
remti lietuvišką veiklą. 

A. Tumulis dėkojo V. Ka
mantui už kruopštų darbą. Sa
kė, kad V. Kamantas ir toliau 
liks taryboje talkinti ALF 
veiklai. Naujasis pirmininkas 
dėkojo ir buvusiai valdybos 
pirmininkei Sigitai Balzekie
nei ir sakė, kad ji ir toliau liks 
valdybos sudėtyje, o naujuoju 
valdybos pirmininku yra iš
rinktas Ramūnas Astrauskas. 
ALF korporacijos sekretoriu
mi išrinktas Rimas Domans
kis. Buvęs sekretorius Vytenis 
Kirvelaitis ir toliau taryboje 

Ramūnas Astrauskas dė
kojo ALF tarybai, kad pati
kėjo jam šias atsakingas pa
reigas, reikalaujančias kasdie
ninio atsakingo darbo, nuo 
kurio priklauso ALF tikslų 
vykdymas. 

R. Astrauskas yra gerai 
susipažinęs su ALF veikla ir 
yra pasiryžęs vykdyti buvusios 
valdybos numatytus darbus. 
Sakė, kad buvusios valdybos 
pirmininkės S. Balzekienės 
darbo rezultatai stebina: tai 
"Liepsna", Pelno skirstymo 
leidinėlis, koncertas, išleistas 
kompaktinis diskas ir išsiun-

Amerikoje ir Lietuvoje 
Kun. dr. K. Trimakas vėl pas Cicero lietuvius: aukojo šv. Mišias 

ir kalbėjo lietuvių susibūrime 

EDVARDAS ŠULA!T!S 
2006 m. gruodžio 10 d. Cicero, ą, ir apy

linkių lietuviai tikintieji, kurie lanko Sv. Anta
no parapijos šventovę, buvo laimingi prie alto
riaus, matydami savo dvasios vadą kun. Kęs
tutį Trimaką, kuris po beveik 4 mėnesius 
trukusios misijos Lietuvoje vėl sugrįžo namo. 

Kaip ir kiekvieną rudenį, kun. Kęstutis 
'frimakas praleido Lietuvoje, dėstydamas tri
jose aukštosiose mokyklose: Kauno Vytauto 
Didžiojo, Vilniaus pedagoginiame ir Šiaulių 
universitetuose. Šiemet jis išvyko kiek anks
čiau, nes norėjo suspėti į Ateitininkų kongre
są, vykusį rugpjūčio antroje pusėje Panevėžyje. 

Aukojęs sekmadienines šv. Mišias dvasi
ninkas, knygų autorius, mokslo vyras ir profeso
rius susitiko su tautiečiais tradiciniame cice
riečių lietuvių sekmadieniniame pabendravime, 
kur papasakojo apie tėvynėje praleistas dienas, 
taip pat atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 

Atsinešė seną gaublį 

Kun. K. Trimakas į susitikimą atsinešė se
ną gaublį, kuriame, nors ir prieš daugelį metų 
pagamintame, jau buvo ir mūsų šalies vardas. 
"Tame sename gaublyje atradau Lietuvą. Pa
saulis apvalus, sukasi ir malonu, kad Lietuva 
dar ten tebėra, todėl į ją kasmet ir vykstu", -
šiais žodžiais apie vizitą tėvynėje prakalbėjo 
ilgesnį laiką ten prabuvęs dvasiškis, kuris, be
je, į Lietuvą vyko jau 14-tą kartą. 

Kalbėtojas papasakojo apie Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto Katalikų teologi
jos fakultetą, įsteigtą dar prieškario metais, 
kuriame jamvteko darbuotis ir iš čia važinėti į 
Vilniaus bei Siaulių universitetus. Kunigas pa
pasakojo, kad Kaune yra daug naujovių, o ir 
pats Vytauto Didžiojo universitetas šiek tiek 
vis keičiasi. Kaip ir anksčiau, yra kursų, ku
riuos iš užsienio atvykę mokslo vyrai bei mo
terys dėsto angliškai. Pats universitetas stipriai 
orientuojasi į Vakarus. Pasak kalbėtojo, pasi
girsta balsų, net siūlančių čia viską dėstyti 
anglų kalba. 

Kun. Kęstutis nusiskundė, kad Lietuvos 
valdžia aukštąsias mokyklas mažiau remia, ir 
studentams yra sunkiau pragyventi. "Be to, -
pažymėjo jis, - Lietuvoje mažėja kunigų semi
narijų, kai kurios jau susijungė". Kunigas per
davė linkėjimus ir sveikinimus iš kai kurių 

Lietuvos hierarchijos vadų, kurie geru žodžiu 
prisimena Cicero lietuvius, nes anksčiau čia 
jiems yra tekę viešėti. Tokių sąraše pirmuoju 
ėjo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Klausymų-atsakymų "sesijoje" buvo pa
liestas masiškas bėgimas iš Lietuvos, ieškant 
geresnio uždarbio. Be to, kun. Kęstutis iškėlė 
"žudynes ant kelio" - tai pagausėjusios auto
mobilių avarijos keliuose. Aldona Zailskaitė, 
Cicero lietuvių tikinčiųjų veikėja, kun. Kęstutį 
priskyrė prie mūsų bendruomenės apaštalų, 
kurie vyksta Lietuvon apaštalauti, todėl pasiū
lė jam sušukti tris kartus "valio". 

O pats Cicero lietuvių dvasios vadas susi
rinkusiuosius pavaišino iš Lietuvos parsivež
tais saldainiais ir pasiūlė jo Lietuvoje išleistą 
40 puslapių brošiūrą Turėti gyvenimo apsčiai. 
Sis leidinys yra dedikuotas popiežiaus Jono 
Pauliaus 11 šviesiam ir šventam atminimui, 
taip pat visiems, kurie brangina Kūrėjo jiems 
duotą gyvybę ir, Jam dirbdami, grąžina ją atsi
davusiu gyvenimu. 

Kitos susirinkimo dalys 
Kaip niekada, gruodžio 10 d. tautiečių į 

sekmadieninį pabendravimą buvo susirinkta 
gausiai. Jo metu buvo paminėta Cicero lietu
vių buvusios veikėjos ir mokytojos dr. Bronės 
Motušienės dvejų metų mirties sukaktis. Ta 
proga jos artimieji parūpino vyno ir torto, ar
batos ir kavos. Mirusiajai buvo sukalbėtasAm
žiną atilsį. Tokią maldą ciceriečiai sukalbėjo ir 
Putname, CT, gruodžio 9 d. mirusiai 102-jų 
metų sulaukusiai Marcelei Mackienei, poeto 
A. Mackaus mamai, kuri išgyveno daugiau nei 
pusę amžiaus Cicero lietuvių telkinyje. 

Advokatas Saulius Kuprys, neseniai tapęs 
SLA vicepirmininku, susirinkusiems išdalino 
naujai išspausdintą atgaivinto šios organizaci
jos leidinio Tėvynės naują numerį. Jis supažin
dino ir su pačiu Susivienijimu Lietuvių Ame
rikoje, kvietė į jį įsijungti. Kalbėti buvo pa
kviestas ir to leidinio redaktorius Edvardas 
Šulai tis. 

Šį įdomų lietuvių susibūrimą vedė LB 
Cicero apyl. valdybos pirm. Mindaugas Bau
kus, nes nuolatinis programos vadovas dr. 
Petras Kisielius sirgo. M. Baukus pranešė, 
kad gruodžio 17 d., po 9 val. pamaldų, parapi
jos salėje Cicero LB valdyba surengė prieška
lėdinį pabendravimą-agapę. 



l - Naujosios meno galerijos 
atidarymas Hiutenfelde (Vo
kietijoje) 2006 m. spalio 8 die
ną; 2 - Vasario 16-osios gim
nazijos mokytojos ir moki
niai po pokalbio su rašytoju 
Marium Ivaškevičium (ant
ras iš dešinės); 3 - (iš k.) Ge
diminas Būda, Berlyno apy
linkės pirmininkas, Jūratė 
Batūraitė-Lemke, menininkė, 
parodos autorė, Evaldas Ig
natavičius, Lietuvos ambasa
dorius Vokietijos federacinei 
respublikai 

Nuotraukos 
M. Dambriūnaitės-Šmitienės 

ULKS ŽINIOS 
A.a. Juzefos Rinkūnienės 

atminimui pagerbti, Užsienio 
lietuvių katalikų sielovados 
(ULKS) fondui aukojo: $100 -
L.G. Matukai, G.M. Skrinskai; 
$60 - R.D. Puteriai; $50 - S. 
Sakalienė ir A.R. Jonaičiai, V.T. 
Sičiūnai, R. Sonda, O. Stanevi
čiūtė, Z. Stančikienė, B.I. Wil
kinson; $40 - dr. R. Karka, 
A.R. Sapijoniai; $30 - O. Juo
dikienė, M. Stanevičius; $25 -
Anapilio moterų būrelis, R.M. 
Girdauskas, G.D. Rocca, M.R. 
Rusinai, A. Sungailienė, Z. 
Vidmantas; $20 - K.J. Batūros, 
D. Baziliauskienė, R. Cele
jewska, L Kairienė, L Pivoriūtė, 
M. Povilaitienė, S.M. Putrimai, 
L Ross, V. Siminkevičienė, J. 
Sungaila; $10 - L. Murauskie
nė. Velionės šeimai ir visiems 
aukotojams dėkoja prel. E. Put
rimo sielovados patariamasis 
komitetas. Aukas rinko -

B.M., M.P., V.B. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

LITHUANIAN PAPERS. 
Volume 20 - 2006. Annual 
Journal of the Lithuanian Stu
dies Society at the University 
of Tasmania. Editor Algiman
tas Taškūnas, OAM Ph.D. 

KANADA: VISUOMENĖ 
IR INDIVIDAS. Baltijos šalių 
Kanados studijų konferencijos 
pranešimų medžiaga. Išleido 
VŠĮ Šiaulių universiteto lei
gykla (Vilni~usvg. 88, LT-76285 
Siauliai). VSĮ Siaulių universi
teto leidykla, 2006 m., 208 psl. 
Tiražas 200. 

Antanina Garmutė, BIB
LIOGRAFINĖ RODYKLĖ, 1, 
2, 3. Svarbesni mokslo darbai, 
išradimai, literatūriniai kūri
niai. Kaunas 2006 m., 104 psl. 

Hamilton, ON 
A.a. STASYS MATULIO

NIS mirė Brantforde, ON. 
Reikšdami užuojautą jo sū
nums Stasiui ir Edvardui, miru
siojo draugei Aldonai Falkows
ki ir jos šeimai, Alina ir Kazys 
Žilvyčiai Kanados lietuvių fon
dui aukojo $25. J.K. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.35% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Los Angeles, CA, J. Dau
manto šaulių kuopa gruo
džio 10 d. surengė Kūčių po
pietę. Tokios popietės, ren
giamos daugelį metų, pradė
tos buvusio ilgamečio šios 
šaulių kuopos vado Kazimie
ro Karužos. Popietę pradėjo 
dabartinis kuopos vadas 
Vladas Gylys ir pakvietė 
kuopos kapelioną kun. Stasį 
Anužį sukalbėti invokaciją. 
Lietuvos garbės konsulas 
Vytautas Cekanauskas tarė 
įdomų sveikinimo žodį ir pa
kvietė į sceną Los Angeles 
lietuvių vyrų kvartetą, nese
niai atšventusį 40 metų veik
los sukaktį. Toliau pasirodė 
muz. Viktoro Ralio vadovau
jamas choras, atlikęs kalėdi
nių giesmių pynę, kurion su 
solo pasirodymais įsiterpė 
kvarteto vyrai-A. Polikaitis 
ir R. Dabšys, akompanuo
jant A. Jackūnaitei. Įvairių 
Kūčių valgių stalą paruošė 
šeimininkė A. Uldukienė. 
Vakarienė pradėta kalėdai
čių laužymu bei šventiniu 
pasisveikinimu. 

Vokietija 
Praėjusių metų rudenį 

įsteigta nauja Niirnbergo LB 
apylinkė. 2006 m. spalio 21 d. 
įvykusiame susirinkime iš
rinkta valdyba: pirm. Asta 
Korinth, sekr. Rasa Weiss, 
ižd. Neli Starkevičienė; revi
zijos komisija - Getana Biels
kytė-Elsner ir Augustas Didž
galvis. Susirinkime taipgi da
lyvavo Vokietijos lietuvių bend
~omenės valdybos pirm. A. 
Siugždinis ir sekr. G. Ručys. 
Šios apylinkės lietuviai pra
dėjo burtis daugiau negu 
prieš metus. Per tą laiką kar
tu buvo švęstos Kalėdos, Ve
lykos, keliauta į Vasario 16-
tosios gimnaziją švęsti Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės, dalyvauti Joninėse. Ke
liaudamas po Vokietiją kun. 
A. Gudaitis, SJ, Niirnbergo 
lietuviams atlaikė pamaldas. 
Iškilo mintis įsteigti litua
nistinę mokyklą, kuriai va
dovauja Gitana Bielskytė
Elsner. 

Gudija 
Pelesos kraštas - lietu

vybės simbolis Gudijoje. 
Įaip rašoma Lietuvių godose. 
Zymus šio krašto kultūros ir 
švietimo židinys yra Pelesos 
lietuvių vidurinė mokykla, 
į§teigta beveik prieš 15 metų. 
Cia vaikai ne tik mokosi lie
tuvių kalbos, bet atgaivina
ma ir lietuvybės dvasia. Mo
kyklos programą sudaro lie
tuviški žaidimai, tautinių pa
pročių, dvasinių vertybių 
skiepijimas, tautiškumo ug
dymas. Lietuvybės darbas 
nepažeidžia kitų tautybių in
teresų, o ieško bendrų są
lyčio taškų, gerbiama gudų 
valstybinė kalba; lietuviškas 
švietimas bei ugdymas ne-

prieštarauja Gudijos konsti
tucijai. Lietuvių mokykla 
veikia tautinių mažumų švie
timo teisėmis, skiepydama 
pagarbą gudų ir lietuvių tau
tų istorijai; vyrauja huma
niški santykiai tarp mokyto
jų ir mokinių, ugdoma pa
garba mokytojo ir mokinio 
asmenybei. Mokyklą įstei
gus, mokėsi 7 mokiniai, o 
dabar ją lanko 72 mokiniai. 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos vy
riausybės padovanotas gel
tonas autobusiukas kiekvie
ną rytą surenka vaikus iš Pa
vaikės, Balteškių, Piliūnų, 
Dubinių, Padėtvo, Vėgonių 
kaimų ir atveža į mokyklą. 
Po pamokų juos parveža. 
Mokykloje pastaraisiais 
metais pradėjo veikti ikimo
kyklinio ugdymo vaikų gru
pė, kurioje dabar yra 13 vai
kų nuo 2 iki 5 metų. Tauti
nių mažumų departamentas 
moka iš Lietuvos atvyku
siems mokytojams algas, pa
rūpina vadovėlius, vasarą or
ganizuoja mokiniams sto
vyklas Lietuvoje, rengia mo
kytojų seminarus, teikiame
todinę pagalbą. Mokyklą jau 
yra baigę 25 abiturientai. 
Dauguma jų toliau mokslą 
tęsia Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Mokyklos moki
niai dalyvauja saviveiklos 
festivaliuose, dažnai laimi ir 
premijas. Mokyklos direkto
rius - A. Švelnys ir jo pava
duotojas - J. Matiulevičius. 

Lenkija 
Praėjusių metų rudenį 

Varšuvos valstybinės biblio
tekos patalpose vyko simpo
ziumas Lenkija-Lietuva. Kul
tūrų ir tautų dialogas. Jame 
Aušrai atstovavo Petras Vit
kauskas, o Punsko savivaldy
bei - Bronius Žukauskas. 
Pranešimus padarė Mažvy
do valstybinės bibliotekos 
direktorius Vytautas Gudai
tis ir Lituanicos skyriaus ve
dėja Silvija Vėlavičienė, taip 
pat prof. L. Brodowski, leidi
nio Lituania vyriausias re
daktorius. Petras Vitkauskas 
perskaitė Aušros redaktorės 
Irenos Gasperavičiūtės pra
nešimą Aušra - Lenkijos lie
tuvių dvisavaitraštis, pami
nint taipgi lietuviškų leidinių 
atsiradimą Seinų krašte. 
Simpoziumo dalyvius sveiki
no buvęs Lenkijos kultūros 
ministeris bei šio renginio 
organizatorius Michal Ja
giello. Jis džiaugėsi leidinių 
pasirodymu apie Lietuvą, at
sirandančių Varšuvos bib
liotekoje. Taipgi jis išreiškė 
viltį, kad kartu su Lietuvos 
bibliotekininkais pavyks 
daug ką nuveikti. Lietuvos 
ambasadorius Varšuvoje 
Egidijus Meilūnas pareiškė, 
kad Lietuvos ir Lenkijos bib
liotekininkų bendradarbiavi
mas yra aukšto lygio ir kad 
tai esą sektinas pavyzdys. J.A. 

Visa išeivijos lietuviška. spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
ir "Tėviškės žiburiams". Kas galite, paremkite juos auka., rėmėjo 

ar garbės prenumerata, testamentiniu palikimu. 
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Lietuvių rašytojų draugijos žodis 
Organizacinė ir kūrybinė veikla 

MIELI RAŠYTOJAI, 
Prabėgus vieneriems metams nuo paskutinio 

raštiško susitikimo su mielais Lietuvių rašytojų 
draugijos rašytojais, vėl norime pasisveikinti ir pasi
džiaugti, kad mūsų draugija dar gyva. 

Šie metai buvo labai kūrybingi. Turime tris 
naujas knygas: rašytoja, poetė Julija Švabaitė-Gy
lienė pasirodė su miela humoristinių apsakymų 
knyga Draugų laivelis. Išėjo dvi šaunios poezijos 
knygos: poeto Antano Lipskio Mėlynoji delčia ir 
poetės Irenos Norkaitytės-Gelažienės Kelionė. Abu 
poetai yra ir dailininkai, abu savo knygas puikiai 
iliustravo. 

Lietuvių rašytojų draugijos 2006 m. literatūrinė 
premija paskirta poetui dr. Antanui Lipskiui už 
knygą Mėlynoji delčia ir poetei Irenai Norkaitytei
Gelažienei už knygą Kelionė. Premijos mecenatas -
Amerikos lietuvių fondas. Premijos skyrimo komi
sija: rašytojai Danutė Bindokienė, Juozas Končius 
ir Stasė Petersonienė. 

Laima Luk.šėnienė ir dr. Angelė Kazlauskienė 
"Židiny'' Vdniuje Ntr. A. Abromaitytės 

Saulės nesimatė. Bet jautėsi jos šiluma. Viršum 
kaip skėtis kabojo didelis žalias gyslotas lapas, ro
dos, sugeriantis visą iš aukštybių siunčiamą energi
ją. Tus energijos likučiai, atsimušę nuo šalia esan
čių lapų, prisiliesdavo prie ką tik iš žemės išlindu
sio laibo stiebelio, besistiepiančio šilumos link„. 
Jis pajuto apsunkęs nuo naštos, atsiradusios tarp 
dviejų lapelių, ir, jos slegiamas, palinko, ir netikė
tai išsivadavo nuo svorio: rasos lašas nubėgo stiebe
liu ir pasiekė šaknis. Numaudytas naujagimis lape
liais lyg mažais delniukais gaudė pro tirštą lapiją 
užklystantį saulutės spindulėlį. Kartais šilumos 
spinduliukas ilgiau paglostydavo stiebelį, tačiau 
kartais ta srovelė buvo trūkinėjiųtti - kai aukštesni 
augalai siūbuodavo nuo vėjo.„ Sitaip begaudyda
mas šviesą, lieknas augalėlis pasilenkė ir ėmė be
veik šliaužti žeme, vis mėgindamas viršūnėlėje atsi
randančiais naujais lapeliais stiebtis aukštyn. 

- Kad ne ta šviesa, tai tikriausiai ir nežinočiau, 
kuria kryptimi augti, - kartą ištarė jis - sau pačiam. 

Iš po lapo šešėlio pavyko išlįsti vėlyvą rytą. 
Dabar pasaulis atrodė daug didesnis, negu tik po 
lapu matyti žemėn įsikabinę storesni ir plonesni 
stiebai, kabančių lapų viršūnėlės, kai kurios, tiesa, 
parudusios ar aplūžinėjusios. Priešais buvo auga
las, mėlynais žiedais įsistebeilijęs į dangų. Pūke
liais apsidengę jo pilkšvai žali lapai, rodėsi, saugojo 
nuo šaltesnės oro srovelės, kurią teko pajusti ir 
gležnajam augalėliui. 

- Labas rytas! - pašaukė jis mėlynžiedžiui. 
- Tššš„. - sušlamėjo jį šešėlyje laikęs krūmas, 

pilnas didelių dryžuotų lapų: viena juosta šviesiai 
žalia, kita - tamsiai. Pagal viršūnę esančių lapų 
smaigalėliai žibėjo. Lapams sujudėjus, nuo jų pasi
leidę žiburiukai skriejo žemyn, atsimušę į kitus 
lapus, dužo į dar mažesnius ir migla leidosi ant že
mės. Kiti krito tiesiai žemėn, palikdami tik mažą 
tamsią dėmelę. Buvo panašu į linksmą šokį. Ir mė
lynažiedis, ir geltoną pumpurą aukštai sūpuojantis 

Lietuvių rašytoją draugijos renginiai 

Kadangi Čikagoje yra gerokas būrelis rašytojų 
ir poetų, tai čia būna ir literatūrinių renginių. 2006 
m. gegužės 19 d. PLC Lemonte, Jietuvių dailės mu
ziejuje buvo rašytojos Julijos Svabaitės-Gylienės 
knygos Draugų laivelis sutiktuvės. Vakarą pradėjo ir 
apie poetės Julijos Švabaitės kūrybą kalbėjo Stasė 
Petersonienė, LRD-jos pirmininkė. Rašytoja Da
nutė Bindokienė labai vaizdingai aptarė Julijos 
ŠVabaitės knygą Draugų laivelis. Meninę programą 
atliko rašytojos vaikai ir vaikaičiai, dainuodami, 
grodami, labai šiltai pagerbdami savo mamytę ir 
močiutę. Autorės duktė Jurga skaitė ištrauką iš 
knygos, duktė Aušra vadovavo programai. Autorė 
buvo apdovanota glėbiais gėlių. 

2006 m. spalio 8 d. PLC Lemonte, Lietuvių dai
lės muziejuje įvyko literatūrinė popietė "Medicina 
ir literatūra". Popietę pradėjo Stasė Petersonienė, 
įvadinį žodį tarė dr. Kazys Ambrozaitis. Su poeto 
Antano Lipskio poezijos knyga Mėlynoji delčia su
pažindino Draugo vyr. redaktorė rašytoja Danutė 
Bindokienė, poeziją skaitė Jūratė Jankauskaitė-Zu
binienė. Apie poeto dr. Jono Šalnos poeziją kalbėjo 
poetė Julija ŠVabaitė-Gylienė. 

Apie dr. Rimvydo Sidrio knygą Lietuvis žvelgia į 
Orientą kalbėjo poetas dr. Vainis Aleksa. Ištraukas 
iš knygos skaitė dr. R. Sidrio vaikaitė Vilija Alek
saitė. 

Thip pat buvo atidaryta dail. Antano Lipskio 
dailės paroda, kur Audra K.ubiliūtė-Daulienė skaitė 
menininko Algimanto Kezio atsiųstą atidarymo 
žodį. Meninę dalį atliko solistė Praurimė Ragienė, 
akompanuojant pianistei Olivijai Urbonaitei. 

2006 m. lapkričio 17 d. Jaunimo centre Čiurlio
nio galerijoje įvyko literatūrinė vakaronė "Pavasaris 
rudenį". Buvo paminėtas Jurgio Jankaus 100 m. gi
mimo metinės, kalbėjo Stasė Petersonienė. Laimu
tė Tomau kalbėjo apie rašytojo Antano Vaičiulaičio 
100 m. gimimo minėjimą. Buvo poetės Irenos Nor
kaitytės-Gelažienės knygos Kelionė sutiktuvės. Kny
gą aptarė Stasė Petersonienė. Eilėraščius iš knygos 
skaitė Joana Krutulienė, Violeta Valaitytė. 

Savo kūrybą skaitė Vilimantas Zablockis, Eglė 
Juodvalkė, Gražina Ragalevičienė ir Irena Valaitis. 
Sigitos Lukauskaitės kūrybą skaitė jos mama dr. 
Laima Lukauskienė. Vėliau žodį tarė poetė Irena 
Gelažienė, kuri buvo apdovanota gėlių puokštėmis. 

Bevardė 
RIMA ŽEMAITYTĖ-DE IULllS 

karpytlapis, ir pro jų tarpą matomas pasišiaušėlis -
visi lenkėsi tai viena, tai kita kryptimi. 

- Kodėl jūs visi linkstat į tą pačią pusę? - pa
klausė mažylis. 

- Paaugsi ir tu linksi su visais - ta pačia krypti
mi.„ - prašneko labai šviesius, saulės žiedus turin
ti gėlė, mažesnė už kitus ir gal todėl iš karto nepa
stebėta: iš tamsos išlindęs žvelgia kuo aukščiau, kar
tais nepamatydamas, kas šalia„. 

- O jeigu nesilenksiu? 
- Palenks ... Arba nulūši... Matai, geriau ne-

augti labai aukštam, tada mažiau užkliūni, o 
jeigu augi, reikia būti labai stipriam„. Mano var
das Našlaitė. O tavo? 

-Nežinau„. 
- Nežinai... Čia tokių kaip tu nematyti... Kol 

sužinosime tavo vardą, būk Bevardė„. 
- O koks to pilko pūkuoto pasišiaušusio var

das? - parūpo vardo neturinčiajai. 
- Edelveisas nepasišiaušęs, - pataisė Našlaitė. 

- Jis kasmet žydi tokiais žiedais, kaip virš mūsų 
žvaigždės spindi giedrą vasaros naktį. Užtat jį dar 
vadina ir kitaip - Alpių žvaigždė„. Jį čia atvežė se
niai, prieš keletą metų, ir pasodino šalia mūsų. Jis 
buvo toks pavargęs, kad niekas netikėjo, jog išgy
vens.„ - paskutinį sakinį šnibždėjo gražiaveidė gėlė. 

- Bet jis turi du vardus ... O aš nė vieno, - nusi
minė Bevardė. 

- Negerai turėti daug vardų. Jei turi daug var
dų, vadinasi, žmonėms patinki. O žmonių kartais 
reikia bijoti.„ 

Našlaitė nutilo, ir Bevarde pakrikštytoji susi
mąstė„. Pro viršum jos susikibusių lapų ir šakų 

Apdovanojimai 
Lietuvos respublikos "Už nuopelnus Lietuvai" 

Riterio kryžiumi apdovanotas Stasys Džiugas -
rašytojas, išeivijos lietuvių spaudos tyrinėtojas, pa
ramos Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigoms inicia
torius ir organizatorius, JAV ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės veikėjas. 

Jei koks LR draugijos narys gauna kokį nors at
žymėjimą, prašome pranešti, kad visi draugijos na
riai galėtų tuo pasidžiaugti ir pasveikinti. 

Mūsų mirusieji 
2006 metais Amžinybėn iškeliavo šie rašytojai: 

Kazys Barėnas (Anglijoje), dr. Antanas Musteikis, 
Vincas Jonikas, dr. Alfonsas Šešplaukis-'I}'ruolis ir 
Ona Matuzaitytė -JAV. (Ji buvo neseniai atvykusi 
iš Lietuvos, išvežta laidoti į Lietuvą). Kanadoje mi
rė rašyt. Stasys Dalius. Baltimorėje mirė poetės Sta
sės Šakytės-Surdokienės sūnus Linas. 

Prisimename mirusius 2005 m.: Hypatija Pet
kienė, prof. Rimvydas Šilbajoris, Kazys Karuža, 
Kazimiera Miškinienė, Karolis Milkovaitis (jis mirė 
ge~ės 5 d., o jo žmona-gruodžio 11 d.). 

Šiemet taip pat minime 5 metų mirties sukaktį 
poeto Zigmo Gavelio, gyvenusio ir mirusio Bosto
ne, 2001 m. per Kalėdas. Visiems mirusiųjų rašyto
jų artimiesiems Lietuvių rašytojų draugijos valdyba 
reiškia nuoširdžiausią užuojautą. 

Pastaba. Labai prašome mirusiųjų rašytojų gi
mines apie rašytojų mirtį pranešti LRD-jai. 

Yra paruoštas naujas Lietuvių rašytojų draugi
jos narių sąrašas. Bus išsiuntinėtas LRD-jos na
riams 2007 m. pradžioje. Prašome skubiai pranešti 
apie pasikeitusius adresus. Mūsų pajamos yra meti
nis nario mokestis - 10 dol. Prašome siųsti draugi
jos iždininko adresu: Stasys Džiugas, 5729 Edge 
Lake Dr., Oak Lawn, IL 60453-4509; tel. 708 423-
1681. 

Padėkos 

Nuoširdžiai dėkojame prof. Algimantui Tuškū
nui, Thsmanijos un-to profesoriui, už kasmet siun
čiamą labai įdomų žurnalą Lithuanian Papers. Pra
šome susipažinti su šiuo įdomiu žurnalu. Adresas: 
Lithuanian Studies Society, Lithuanian Papers, 
Prof. Algimantas Tuškūnas, Post Office Box 777, 
Sandy Bay 7006, Tusmania, Australia. 

Dėkojame literatei Virginijai Paplauskienei, 
Maironio muziejaus Kaune Užsienio lietuvių rašti
jos archyvų vedėjai už rūpestį tvarkant rašytojų ar
chyvus. 

Nukelta į 9-tą psl. 

gaubtą žybtelėdavo dangaus mėlynumas, kartais su
siliejantis su tokios pat spalvos žiedais, užstojančiais 
šviesą. 

-Ar iš dangaus tavo žiedai? -paklausė mažylė, 
nežinodama, kaip kreiptis į kitą kaimynę. Mažyčiai 
penkialapiai žiedukai, lipte aplipę šakeles, pačiuo
se vidurėliuose marksnojo rausvumu. Augalams 
stipriau susiūbavus, mėlynumas krito žemyn. 

- Dangus ir žemę pasiekia, - paaiškino sau, 
švelniai užkliudyta krentančio žiedlapio. - Gražu ... 

- Neužmirštuolės žmonėms labai patinka„. -
išmintingai tarė Našlaitė. 

- Neužmirštuolė.„ - grožėjosi vardu Bevardė. 
- Labas rytas, - su žiedlapiais iš viršaus leidosi 

ir balsas. 
"Ir balsas kaip dangus", - pagalvojo mažylė ir 

pasisveikino su dar viena kaimyne. 
- Bet žiedai atitrūko nuo jūsų ir nusileido prie 

pat manęs ... , - susirūpinusi pridėjo„. 
- Vrršūnė dar pilna pumpurų. Aš dar ilgai žy

dėsiu, o po to auginsiu sėklas„. Pasistengsiu pir
miausia subrandinti žemiausiai esančias, kad tau 
kliūtų daugiau šviesos. Žiedai, matai, užima daug 
vietos, bet be jų jokio vabalėlio neprisiviliosi.„ 

- Jeigu aš į dangų žiūrėsiu, ar ir mano žiedai 
bus tokie? .. - norėjo sužinoti dar labai mažai ži
nančioji.„ 

Darėsi vis šilčiau. Mažylė stengėsi pagauti kuo 
daugiau spindulių. Jautė jų tekėjimą visu stiebeliu 
ir gležnais lapeliais - iki pat šaknų, kurios ieškojo 
drėgmės žemėje ir gėrė, ją radusios. Gerdama 
šviesą, šilumą ir žemėje ištirpusį vandenį, neįsi
vaizduodavo, kad galėtų būti dar didesnė palaima. 
Tudėl, kad žinojo, ką reiškia nerasti šaknimis drėg
mės arba dienomis nejausti Saulės.„ Nauji lapeliai 
buvo šviesiai žali ir beveik permatomi, mažiukai, 
išraizgyti tamsesnėmis žaliomis gyslelėmis - gyvy
bės kanalais, stiebelis liaunutis„. 

(Bus daugiau) 



Gražiausių šiaudinukų kūrėja 

EDVARDAS ŠULAITIS 

v Nemažai mūsų tautiečių 
S. Amerikoje savo kalėdines 
eglutes mėgsta apkarstyti ori
ginaliais papuošalais, kurie 
yra gaminami iš šiaudelių (jie 
gali būti tikri arba gėrimui 
naudojami). Tokia tradicija 
Amerikoje jau atsirado gana 
seniai ir vis įgauna didesnį po
puliarumą. Taip pat ir meistrų 
vis daugiau atsiranda. 

Jeigu reikėtų rinkti gra
žiausiųjų tokio tipo papuošalų 
meistrą, aš balsuočiau už 
Onutę Keraminienę, gyve
nančią Rockforde, IL. Tokios 
nuomonės, kiek teko patirti, 
yra ir kai kurie kiti mūsų tau
tiečiai. 

Anksčiau ši mūsų tautietė 
tuos šventinius papuošalus at
veždavo ir Čikagon, jų prida
rydavo ir skautams, kurie juos 
pardavinėdavo. Šiaip jau juos 
prijungdavo prie savo tauto
dailės parodų lietuviams ir ki
tataučiams. 

Šiuo metu šlubuojanti 
sveikata neleidžia O. Kerami
nienei pajudėti į Čikagą. Ta
čiau ji ir toliau iš įpratimo ga
mina "šiaudinukus", kurių 
dauguma patenka į muziejus. 
Jais labai domisi ir amerikie
čiai: vien tik Rockf ordo tele-

vizija juos ne kartą filmavo ir 
4 kartus rodė televizorių ek
ranuose. 

Pradėjo gaminti Niujorko 
apylinkėse 

O. Keraminienė šių pa
puošalų gamyboje nėra naujo
kė. Ji tiksliai neprisimena, ka
da ėmėsi šio meno. 

"Tai buvo, kai aš su vyru 
Jonu ir sūnumi Vidučiu gyve
nome Comack miestelyje, 
Niujorko apylinkėse." Vyro 
darbovietę iškėlus šalia Čika
gos, ji atsivežė čia ir šį savo 
"hobby". Ji gamindavo ir vaš
kines skulptūras, rinkdavo lie
tuvišką tautodailę. Vyras Jo
nas sodybą išpuošdavo lietu
viška atributika. Niujorko 
apylinkėse jis buvo sukūręs 
didžiulį koplytstulpį. Jį ir kitus 
didžiuosius gaminius paliko 
prie seno namo, bet viską 
Rockforde atkūrė iš naujo. 
Apie tai parašius amerikiečių 
spaudai, žmonės rinkdavosi 
būriais prie jų sodybos. Dar ir 
dabar atsiranda pravažiuo
jančių, kurie išlipa iš automo
bilių ir ateina pasižiūrėti ne
regėtų dalykų. 

Vyras Jonas prieš 5 metus 
iškeliavo amžinybėn. Vykdy
dama jo valią, kitą vasarą po 

mirties nuvežė jo palaikus pa
laidoti į gimtųjų Vyžuonų 

(Utenos apskrityje) kapines. 
Dabar ten yra išdygęs gražus 
paminklas šiam tautiečiui iš 
Amerikos. 

Pažymėtina, kad gyvas bū
damas pats Jonas stipriai rė
mė Vyžuonų miestelį ir Šv. 
Jurgio parapiją. Praėjusią va
sarą, kai buvo minima Vyžuo
nų šventovės 600 m. sukaktis, 
stambesnėmis aukomis prie 
įvairių projektų prisidėjo 

Onutė. Ji buvo kviečiama at
vykti ir atsiimti padėkos raštą, 
bet liga sutrukdė kelionę. 

Tesušvinta Naujieji metai 
gražiausiomis viltimis 

Ntr. J. Liubinsko 

IŠ TĖVIŠKĖS AKIRAČIO 
l. Prisiminimų juostoj 

Mama, 
kada išaudei man 
prisiminimų juostą? 

Joje avietės rausta, 
ramunių akys žydi, 
lietus, medžius išprausęs, 
vaivorykštę palydi. 
Tai vėl matau įausta, 
kaip voras tinklą džiausto 
ant smilgų laibasiūlių ... 
O obelys sutūpę 
kiek raudonšonių siūlo! 

Žiūriu - vėl skamba, aidi 
žiemos baltoji lyra: 
iš gruodžio sėtuvės 
sidabro šerkšnas byra ... 

Ir tęsiasi, marguoja 
ilga prisiminimų juosta. 
Mama, ar Tu žinojai, 
kad šitaip mane guosi? 

Sukasi metų ratas, 
keičia spalvų mozaiką 
iš tėviškės peizažo. 

2. Vėl į kaimą 

Lietus rašo šlapias eilutes, 
Lango stiklą išpuošia srovelės, 
Kur tos mintys per lietų nuves, 

Kai pažliugęs pavasario kelias? 
Vėl į kaimą„. Ten tiek vyturių! 
Mano Nenupė teška patvinus. 
Aš ten vyturį savo turiu, 
Jo arimai - ir mano gimtinė. 

Janina Marcinkevičienė 

3. Suvalkijos kampelis 

Suvalkijos gamta 
man į kraują įaugus, 
nesvarbu, kad nedunkso 
čia pilys, kalnai. 
Lygumų dobilai 
mano paslaptis saugo, 
rugių taką regiu, 
kuriuo eita dažnai. 
Sutemoj, kai prie Novos 

lakštingalos suokė, 
kilo noras nubėgt 
paklaysyt iš arti. 
Prie Sešupės skardėjo 
mokyklinis juokas, 
pirma meilė, pasislėpė 
sielos kertėj. 

Mėlynumas linų! 
Gal dangus juos nudažė? 
'J)'kios girios Lekėčių, 
Sakiai, Siesartis ... 
Gal gerai: Suvalkijos kampelis 
toks mažas-
jį lengvai sutalpina 
kiekvieno širdis. 

4. Vingi,orykštei 

Žvelgiu į vingiorykštes prie 
alksnyno, 

Ten, kur kadaise tėtė pjovė 
šieną, 

Man pasirodė - jos mane 
pažino, 

Nors pralėkė dešimtmetis ne 
vienas. 

O jei pažino, aš esu laiminga: 
Su tėviške manieji ryšiai tęsias, 
Džiaugiuos lyg vaikas - praeitis 

nedingo, 
Ir aš su vingiorykšte - tartum 

sesės. 
JANINA MARCINKEVIČIENĖ, 

Šakiai 

Lietuvių rašytojų ... mus. 
Dėkojame Lietuvių balso red. Vyt. Ra

džiui, "Margučiui", Ramunės ir Raimundo 
Lapų radijo laidoms. Ačiū Literatūra ir menas 
savaitraščiui Lietuvoje už mūsų veiklos apra
šymus. Ačiū Jaunimo centro tarybai, pirm. V. 
Momkui, JC valdybai, pirm. Mildai Satienei 
už paramą ir globą. Ačiū vakaronių talkinin
kams Redai, Vytui ir Daivai. 

Atkelta iš 8-to psl. 

Ačiū už jos parašytas dvi puikias knygas -
Išėję sugrįžti (Lietuvių išeivių kultūrinis litera
tūrinis gyvenimas Austrijoję ir Vokietijoje DP 
stovyklose 1944-1950 m.). Siemet išleistaAn
tanas Vaičiulaitis. Archyvai. 

Dėkojame Draugui, vyr. red. Danutei Bin
dokienei už renginių aprašymą. Ačiū red. Lai
mai Apanavičienei, žurn. Antanui Paužuoliui 
už straipsnius Drauge. Ačiū Amerikos lietuviui, 
red. Vaivai Ragauskaitei, žurn. Ramunei Ra
kauskaitei už puikius dr-jos renginių aprašy-

LRD-jos valdyba jau seniai prašo, kad kas 
nors mus pakeistų. Laukiame savanorių. O 
dabar - malonių švenčių, kūrybingų ir laimin
gų metų. Lietuvių rašytojų draugijos valdybos 
vardu - S!asė Petersonienė, pirm. 

Cikaga, 2006 m. Kalėdos 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus universiteto 

(VU) akademinis choras Šv. 
Jonų šventovėje surengė 
prieškalėdinį koncertą klau
sos negalią turintiems žmo
nėms. Renginio metu kalė
dines giesmes gestų kalba 
choras atliko su Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos cent
ro 111Jitacinių dainų atlikė
jais. Ziūrovai galėjo pamaty
ti ir Vilniaus kurčiųjų reabi
litacijos centro pantomimos 
teatro "Mimika" grupės vai
dinamą spektaklį, pasiklau
syti Lietuvos kurčiųjų ir ne
prigirdinčiųjų ugdymo centro 
mokinių gestų kalba skaito
mų eilių bei stebėti VU dai
nų ir šokių ansamblio gru
pės senovinius šokius. Į VU 
mišrų akademinį chorą susi
būrę įvairių specialybių, po
mėgių ir amžiaus gabūs stu
dentai susilaukė pripažini
mo ne tik Lietuvoj e, bet ir 
užsienyje. Rasos Gelgotie
nės vadovaujama grupė spe
cialias kalėdines programas 
rengia kasmet. 

42-sis Lietuvos esperan
tininkų sąjungos suvažiavi
mas įvyko Kaune 2006 m. 
gruodžio vidurį. Suvažiavi
me, kuriame dalyvavo apie 
200 esperantininkų, buvo iš
klausytas Lietuvos esperan
tininkų sąjungos valdybos 
pirmininko Povilo J egorovo 
pranešimas apie metų veiklą 
ir buvo diskutuojamas toles
nės veiklos planas. Po suva
žiavimo vyko "Zamenhofo 
dienos - 2006", skirtos 14 7-
osioms Liudviko Zamenho
fo (1859-1917), esperanto 
kalbos pagrindų kūrėjo, gi
mimo metinėms. Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos insti
tutas, bendradarbiaudamas 
su Lietuvos esperantininkų 
sąjunga, 2006 m. išleido Re
ne Centassi ir Henri Masso
no biografinę knygą Žmo
gus, metęs iššūkį Babeliui (iš 
prancūzų kalbos išvertė Vy
tautas Rinkevičius). 

Lietuvos esperantininkų 
sqjungos rūpesčiu esperanto 
kalba yra dėstoma Vilniaus 
universiteto Kauno humani
tariniame fakultete, Šiaulių 
universitete, o nuo 2007 me
tų bus dėstoma ir Vilniaus 
pedagoginiame universitete. 
2006 metais apie 50 Lietuvos 
esperantininkų dalyvavo 91-
me Pasauliniame esperanti
ninkų kongrese Italijos Flo
rencijoje, o 2007 m. planuo
ja vykti į kongresą Japonijos 
Yakohamoje. 2007 m. liepos 
14-22 dienomis Siauliuose 
vyks 43-osios Baltijos espe
rantininkų dienos, kurias or
ganizuoja Lietuvos esperan
tininkų sąjunga. (BNS) 

Interneto tinklalapis už
sienio lietuviams www.lietu
viams.com neseniai pradėjo 
veikti, redaguojamas Dei
mantės Dokšaitės. Jame 
bendradarbiauja korespon
dentai iš JAV, Kanados, D. 
Britanijos, Airijos, Ispanijos, 
Prancūzijos, Argentinos, 
Australijos, Rusijos, Norve
gijos, Naujosios Zelandijos 
ir Lietuvos. Pasak redakto
rės, "Puslapis skirtas įvairių 

kartų emigrantams - ir sena
jai išeivijai, ir paskutinei iš
važiavusių bangai. Jame in
formuojama tiek apie Lietu
vos tradicijas, kultūrą ir is
toriją, tiek apie galimybes 
užsienio šalyse dirbti, moky
tis, įsigyti turto ir kitaip įsi
kurti". Tinklalapio lankyto
j ai taip pat galės pateikti 
klausimų, bendrauti tarpu
savyje. Tinklalapį administ
ruoja viešoji įstaiga "Infor
macija lietuviams". 

Aktorius Vladas Bagdo
nas laimėjo 2006 m. presti
žinę Konstantino Stanislavs
kio premiją "Už indėlį plėto
jant teatro meną". Tarp už
sienio teatro menininkų, 
pelniusių šį apdovanojimą, 
yra daug pasaulinio garso 
režisierių: švedas Ingmar 
Bergman, gruzinas Robert 
Sturua, lietuvis Eimuntas 
Nekrošius, kanadietis Ro
bert Lepage. Premiją sudaro 
specialus ženklas, diplomas 
ir piniginė dovana. Ji įteikia
ma kasmet keliolikai Rusijos 
ir vienam ar dviem užsienio 
menininkams. Premiją įstei
gė Tarptautinis Stanislavskio 
fondas, kuriam vadovauja 
žinomas Rusijos režisierius 
Mark Zacharov. Laureatus 
atrenka nepriklausoma ver
tinimo komisija. 

Olandijoje nulieti kari
liono varpai 2006 m. lapkritį 
atkeliavo į Klaipėdą, kur bu
vo sumontuoti pašto bokšte. 
Pirmasis naujojo kariliono 
koncertas įvyko per 2006 m. 
šv. Kalėdas. Daugiau kaip 
pusę milijono litų kainavęs 
naujas karilionas, kaip ir se
nasis, turi 48 varpus. Tačiau 
dabartinis instrumentas, pa
sak Klaq>ėdos karilionininkų 
Stasio Zilevičiaus ir Kęstu
čio Kačinsko, nulietas visa
me pasaulyje geriausioje 
Olandijos varpų gamykloje 
"Royal Eijsbouts" ir yra 
chromatiškai temperuotas, 
t.y. suderintas. Iš specialios 
bronzos nulietas karilionas 
sveria daugiau kaip 5 tonas; 
sunkiausias varpas sveria 93 
kg, jo skersmuo - l metras, 
lengviausias varpas sveria 10 
kg, skersmuo - 18 cm. 

Kauno technologijos uni
versiteto Elektronikos rū
muose gruodžio mėnesį vy
ko kasmetinė mokslininkų 
darbų paroda "KTU Tech
norama 2006". Dvi dienas 
trukusioje parodoje lankyto
jai galėjo sužinoti technolo
ginių procesų tobulinimo 
naujienas, pamatyti, kaip ku
riami nauji cheminiai dari
niai. Parodoje buvo išstaty
tas KTU Informatikos fakul
teto studentų sukurtas kom
piuterinis žaidimas "Nekil
nojamojo turto verslo stimu
liatorius", kuris 2006 m. lai
mėjo Europos sąjungos jau
nųjų mokslininkų konkurso 
premiją. KTU informatikai 
pademonstravo ir jų sukurtą 
kompiuterinę mokomąją 
programą "Fizika trimatėje 
erdvėje." Originaliais moksli
niais darbais garsėjanti tradi
cinė paroda kasmet sulaukia 
vis daugiau lankytojų. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 75 miliionus dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
90-179 d. term. ind .....•.... 2.35% Asmenines paskolas 
180-364 d. term. ind ••••••••• 2.60% nuo •••••••••• 7.00% 
1 metų term. indėlius ...•.... 3.20% 
2 metų term. indėlius ...•.... 3.35% 
3 metų term. indėlius ...•.... 3.40% 
4 metų term. indėlius ...•.... 3.45% 
5 metų term. indėlius ...•.... 3.55% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.25% 
RRSP, RRIF ''Variable" ••••••• 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind ... 4.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.30% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.50% 
Taupomąją sąskaitą iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ..•.... 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . ......•.... 4.25% 

Sutarties paskolas 
nuo ...•....•. 7.00% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .•....•. 5.35% 
2 metų .•....•. 5.50% 
3 metų .•....•. 5.75% 
4 metų .•....•. 5.80% 
5 metų .•....•. 5.95% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų ..•. 6.00% 

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 2006 metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno 
sugrąžino savo nariams: 

* taupytojams išmokėjo 40% papildomų palū
kanų už visas santaupų palūkanas, prirašytas iki 
2006 metų pabaigos ir 

* skolininkams sugrąžino 15% palūkanų už 
visas palūkanas, sumokėtas kooperatyvui iki 2006 
metų pabaigos. 

IŠ VISO GRĄŽINTA NARIAMS $731,335.45 
Sugrąžintos palūkanos yra įrašytos narių taupomosiose sąskaitose 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

©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! 

~ ~ HomeLife 
,.~ Victory Realty Inc., Brokerage* 
\Sr~s 10720 Yonge Street, Suite 226 
~~' Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Mielai jums patarnausiu namų 
pirkimo-pardavimo reikalais 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz@vahoo.ca 

' lndependently Owned and Operated, REALTOR!!> 

_____ ....,., SKAITYTOJAI PASISAKO 1mi ------

MIELIEJI REDAKCUOS 
DARBUOTOJAI, 

Palaimos jums, šv. Kalėdų 
balto, švento džiaugsmo, kūry
binės ugnelės, stiprybės puose
lėjant lietuvybę pasaulio lietu
vių tarpe. Valerija Vilčinskienė, 

Gelgaudiškis 

BRANGŪS IR MIELI 
REDAKTORIAI, 

Kristaus atneštos ramybės 
ir malonės šv. Kalėdose ir Die
vo palaimintų Naujųjų metų 
visai Jūsų Bendruomenei. 

Su pagarba ir dėkingumu -
prel. V. Vaičiūnas, Kaunas 

GERB. TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
REDAKCUA, 

Sveikinu visą Jūsų kolek
tyvą šv. Kalėdų ir Naujųjų 2007 
metų proga. Daug gražių aki
mirkų ir džiaugsmo valandų 
prasmingame, išmintingame ir 
kilniame Jūsų darbe, geros svei
katos ir Dievo palaimos linki 
ištikima Tėviškės žiburių skaity
toja ir bendradarbė -

Janina Marcinkevičienė, 
Šakiai 

LAUKIAME.„ 
Nuoširdžiai sveikiname vi

są Tėviškės žiburių redakcijos 
darbuotojų kolektyvą artėjan
čių švenčių proga. Linksmų 
Jums šventų Kalėdų, turtingų, 
dosnių ir laimingų Naujųjų me
tų! Energijos kilniems darbams! 
Su nekantrumu laukiame kiek
vieno Tėviškės žiburių numerio, 
dėkingi, kad lietuviškas žodis 
pasiekia mūsų namus ir širdis ... 

Norėtume pratęsti laikraš
čio prenumeratą ateinantiems 
2007-iems metams. Su pagarba, 
Laimutė ir Remigijus Šimukėnai, 

Mississauga, ON 

NUO PAJŪRIO KRANTŲ 
Laba diena, mieli tautie

čiai. Jus trukdo pagyvenusių 
žmonių bendrijos Pajūrio kran
tų pirmininkė Birutė Sivickie
nė. Mes labai norime su jumis 
susirašinėti, sužinoti, kaip jums 
sekasi? Mes turime subūrę mo
terų vokalinį ansamblį, suku
riuo labdaringai koncertuoja
me senelių globos namams, vai
kų globos namams, mokyk
loms, įvairioms organizacijoms, 
vykstame net ir į rajonus. Taip 
pat organizuojame ir pas save 
įvairius renginius miesto mastu. 
Rašome eilėraščius, organizuo
jame poezijos vakarus su rašy
tojais. Pas mus vienišos mote
rys, vyrai mirę, mano vyras jau 
30 metų miręs, mums labai 
smagu būti kartu, pasidalinti 
liūdesiu ar kokia nelaime. Su
sirgus mes lankome, jei reikia, 
tai ir prižiūrime. Mes norime, 
kad ir kiti būtų laimingi. Labai 
atsiprašau, kad jus sutrukdžiau 
su tuo savo laišku. Su pagarba, 

Birutė, Klaipėda 

IMIGRANTŲ PERTEKLIUS 
Čia aš siunčiu jūsų žiniai ar 

informacijai angliškų ir lenkiš
kų laikraščių, kurie liečia nau
jus imigrantus, ir vis dar dau-

giau jų atvažiuoja. Paprastieji 
anglai yra išsigandę tokio srau
to imigrantų iš Rytų Europos, 
Pakistano, Bengalijos, Afrikos, 
na, pagaliau, iš Brazilijos. Net 
valdžia nežino tikro skaičiaus! 
Tikrai galima tiesiai ir šviesiai 
pasakyti, kad latvių, estų ir suo
mių Anglijoje atvažiavusių yra 
labai mažai. Londone viskas 
yra perkrauta, pradedant mo
kyklomis, ligoninėmis. Speku
liantai daug uždirba už butus, 
apgyvendindami po 4-5 žmones 
viename kambaryje. S. Kasparas 

LAIŠKAI TEISINGUMO 
MINISTERUAI 

Aš, Vida Naudžiūnaitė, gi
musi Kanadoje, baigusi lietuviš
ką šeštadieninę mokyklą. Šie
met baigiu Kanados vidurinę 
mokyklą, 12 klasę. Mano die
dukai - močiutė nužudyta Sibi
re šalčio, bado, diedukas nužu
dytas Trakų kalėjime tardymo 
metu. Buvęs ūkininkas 10 hek., 
7 vaikų tėvai. Iš žiniasklaidos, 
spaudos man kelia didelį neri
mą, nepasitikėjimą Lietuvos vy
riausybe. Kad savo nepastovu
mu parsiduoda, nežinau už ką? 
Kitom valstybėm, buvusiem 
okupantam. Teisingumo minis
terija rengia įstatymą dėl vardų 
pavardžių rašymo, pataikauja 
lenkų šovinistam. Pakeis lietu
višką abėcėlę naujomis raidėmis. 

Lietuvos vyriausybė parsi
duoda lenkų okupantam. Šimt
mečiais okupacijos laiku išsau
gota, o dabar nepriklausomoj 
Lietuvoj bus išniekinta, išprie
vartauta. Lenkų pageidavimu, 
pagal naują įstatymą, neleidžia
mas pavardžių atlietuvinimas. 
Lenkai, okupavę Vilnių, Suval
kų trikampį, lietuvius persekio
jo, kurie priešinosi, tęsė savo 
tautos lietuvišką kalbą. Ar leist 
tą užmiršt? Aš noriu žinoti, ar 
už tokią išdavystę, jei vyriausy
bė padarys, bus nuteista mir
ties bausme? Už mano protėvių 
žudynes, kančias, o dabar išda
vystę. Būkite malonūs atsakyti į 
mano nerimo laišką. 

Supagarba-
Vida Naudžiūnaitė, 

Toronto, ON 
*** 

Gerbiamoji Vida Naudžiūnaite, 
Informuojame, kad Jūsų 

laiškas, adresuotas Respublikos 
Prezidentui V. Adamkui, yra 
gautas ir perduotas susipažinti 
Respublikos Prezidento patarė
jams. Kartu norėtume padėkoti 
Jums už išsakytą nuomonę ak
tualiu visuomenei klausimu. 

Kadangi Jūs su analogišku 
pareiškimu kreipėtės ir į Lietu
vos Respublikos teisingumo mi
nisteriją, tai minėta institucija 
pagal savo kompetenciją atsakys 
Jums į keliamą klausimą dėl var
dų ir pavardžių rašymo tvarkos 
dokumentuose. 

Pagarbiai-
Genė Lukaševičienė, 

priimamojo vyr. specialistė 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;_~,--~ -f~~..;~-'\t;~~~- ~'-="':'·»< · 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd .) 
Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking'J 

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

*** 
Dėl vardų ir pavardžių rašymo 

dokumentuose įstatymo 
projekto 

Išnagrinėję Jūsų kreipimosi 
į Lietuvos Respublikos Prezi
dentą ir Teisingumo ministeriją 
kopiją, gautą iš Prezidentūros 
(pats laiškas ministerijos nebu
vo pasiekęs), pažymime, kad 
Vardų ir pavardžių rašymo do
kumentuose įstatymo projektą 
Teisingumo ministerija, dalyvau
jant Užsienio reikalų ir Vidaus 
reikalų ministerijoms, Valstybi
nei lietuvių kalbos komisijai bei 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentui, parengė Ministro 
Pirmininko Algirdo Mykolo 
Brazausko pavedimu. 

Lietuvos Respublikos Vy
riausybė 2005 m. rugsėjo 26 d. 
nutarimu Nr. 1044 įstatymo pro
jektui pritarė. 

Lietuvos Respublikos Sei
mo Teisės ir teisėtvarkos komi
tetas 2005 m. lapkričio 9 d. po
sėdyje apsvarstė įstatymo pro
jektą ir nusprendė preliminariai 
įvertinti, kad projekto nuosta
tos, leidžiančios pilietybę patvir
tinančiuose dokumentuose ra
šyti Lietuvos Respublikos pilie
čių vardus ir pavardes ne valsty
bine kalba, prieštarauja Lietu
vos Respublikos Konstitucijos 
14 straipsniui. Pagarbiai -

Arūnas Kazlauskas, 
Thisingumo m-jos sekretorius 

PARENGIMAI 
Mes rengiame koncertus, 

minėjimus ir kt. Bet jau kasmet 
atsitinka, kad rengiami du pa
rengimai tą pačią dieną. Lan
kytojų kasmet vis mažėja. Vy
resnioji karta iškeliauja, o jau
noji menkai dalyvauja. Mes tu
rime susirūpinti, kaip pritraukti 
jaunimą. Parengimams reikėtų 
parinkti programas, kurios pri
trauktų jaunimą. Dabar nevi
suomet apgalvotai tai daroma. 
Dažnai būna salės nepapuoš
tos. Nežinai įėjęs, koks parengi
mas vyksta. Minėjimas turi būti 
neužtęstas. Kalbos neturėtų bū
ti ilgos. Programos turėtų būti 
sklandžiai vedamos. Jei rengė
jai nesugeba tai padaryti, tai 
turėtų pasitarti su suprantan
čiais. Senesnioji karta palengva 
iškeliauja, o kai jos neliks, kas 
bus po to? Bandykime pritrauk
ti jaunąją kartą, kad išlaikytų 
mūsų lietuviškas tradicijas. 
Stasys Prakapas, Toronto, ON 

*** 
Turpūt būsiu nebepirmas 

rašąs TZ apie stamboką klaidą. 
Būdamas kėdainiškis, jaučiu 
pareigą patikslinti 2006 m. TŽ 
nr. 49-50, 9 psl. straipsnįApy
laukis (autorė Z. Bilevičiūtė ). 
Taip keliose rašinio vietose pa
minėta vietovė yra vardintina 
Apytalaukiu. LE enciklopedi
jos 1-as tomas tatai patvirtina 
217 psl. Algimantas Eimantas, 

Ottawa, ON 

VILNIEČIAI DĖKOJA 
Vilniečių ainių klubo pra

šymu Tautos fondas Kanadoje 
maloniai parėmė žymaus tarpu
kario Vilniuje visuomenės vei
kėjo kunigo Prano Bieliausko 
dienoraščių išleidimą. Per Jūsų 
savaitraščio Tėviškės žiburiai 
redakciją dėkojame Tautos fon
dui Kanadoje už šią paramą, 
kuri ženkliai prisidėjo prie Vil
niaus lietuvių literatūrinio pali
kimo skleidimo. Siunčiame 
nuoširdžius sveikinimus Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų metų proga. 

Vilniečiti ainių klubo vardu 
Kęstutis Simas, pirmininkas 



Besiruošiantys dalyvauti 2007 metų Carassaugos festivalyje Lietuvių paviljono atstovai -
Violeta Jonušonienė, Viktoras Remesat ir Birutė Vilkelienė Kalėdų parade Mississaugoje, 
ON, 2006 m. lapkričio 26 d. Ntr. V. Jonušonienės 

Stengiasi gelbėti orangutangus 
Dienraščio The Globe and 

Mail lapkričio 4 d. laidoje žur
nalistas Gary Mason rašo apie 
žymiąją primatologę dr. Biru
tę Galdikas. Ji dėsto Simon 
Fraser universitete Britų Ko
lumbijos provincijoje ir pusę 
metų dirba savo įsteigtame 
Tanjung Puting draustinyje, 
kur globojamas pasaulyje 
didžiausias skaičius laukinių 
orangutangų. Jų ten yra 6,000. 

Dr. B. Galdikas jau 35 
metus tyrinėja orangutangus 
jų gyvenamoje aplinkoje, pa
skatinta paleontologo Louis 
Leakey. Ji buvo viena iš trijų, 
jo parinktų mokinių, kurios 
pasišventė tokiam darbui. Ki
tos buvo Jane Goodall, šim
panzių žinovė, ir Diane Fossey, 
kuri mirė tyrinėdama gorilas. 

Kaip rašo G. Mason, dr. 
B. Galdikas 1971 m., būdama 
25 m. amžiaus, nuvyko į Bor
neo salą ir pradėjo darbą pri
mityviomis sąlygomis netoli 
J avos jūros. Dabar jos įsteig
tas draustinis tapo valstybiniu 
parku. 1980 m. buvo arti 
200,000 orangutangų Indone
zijos Borneo ir Sumatros sa
lose. Tik ten šios beždžionės 
ir gyvena. Dabar jų gal tebėra 
vos 30,000. 

Jų išnykimo priežastis yra 
džiunglių (tropical rain-for
est) naikinimas, daugiausia 
dėl nelegalaus medžių iškir-

timo ir palmių pl~ntacijų, 
palmių aliejui gauti. Sis aliejus 
plačiai vartojamas įvairiuose 
gaminiuose, pvz. margarinas, 
lūpdažiai ir pan. Per pastaruo
sius 10-15 metų, iškirsta maž
daug 80% džiunglių, nepalie
kant vietos orangutangams, 
kurie minta vaisiais, pralei
džia 95% laiko medžių viršū
nėse. 

Dr. Birutė Galdikas 

Šiuo metu didelį pavojų 
kelia nepaprastai dažnas skai
čius gaisrų - jų net 120,000, 
daugiausia durpynuose, ku
riuose ugnį gesinti brangu, 
nes reikia gręžti skyles ir įvesti 
vamzdžius, kartais 20 m gilu
moje. Dr. B. Galdikas žinio
mis, Borneo salą dengia rū
kas, kuris neleidžia satelitams 
matyti, kiek tie gaisrai yra pa-
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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 

sklidę. Kai kur matomumas 
neviršija 50 pėdų. Jos teigimu, 
palmių plantacijų savinin
kams yra žymiai pigiau žemę 
paruošti padegant džiungles, 
negu samdant medžių kirtė
jus. 1997 m. nustatyta, kad 
80% gaisrų buvo įžiebti plan
tacijų savininkų. 

Indonezijos valdžiai yra 
daromas spaudimas parduoti 
žemę palmių augintojams. Tos 
pačios firmos finansiškai re
mia valdančią partiją, tad 
spaudimas didėja. Orangu
tangams gresia ypatingas išny
kimo pavojus, nes gimstamu
mas yra žemas. Patelės gimdo 
tik keturis kartus per savo gy
venimą. Dr. B. Galdikas turi 
daugiau kaip 200 padėjėjų. 
Draustinyje yra globojami 
daugiau kaip 300 orangutan
gų-našlaičių. Jos teigimu, jei
gu nebus stabdomas džiunglių 
naikinimas, per ateinančius 
10 metų orangutangai gali vi
sai išnykti. Inf. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kulie š ius 

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 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.00% už 1 m. term. indėlius 
3.10% už 2 m. term. indėlius 
3.20% už 3 m. term. indėlius 
3.30% už 4 m. term. indėlius 
3.40% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
4.10% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.20% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.50% 
3 metų ...... 5. 75% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

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) Į LIETINĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracl. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , O.L.S. , O.UP. 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Nauji metai neatnešė 

laimės Kauno "Žalgirio" klu
bui. ULEB Eurolygos C gru
pės rungtynėse Kauno klubas 
išvykoje 67:84 pralaimėjo "Bar
celona" (Ispanija) krepšinin
kams ir prarado net ir teoreti
nę galimybę patekti į kitą ratą. 
Pradedant antrą pusę LKL 
sezono komandų varžybų 
lentelė: 1. Vilniaus "Lietuvos 
rytas", 2. Kauno "Žalgiris", 3. 
Į_>anevėąo "Panevėžys", 4. 
Siaulių "Siauliai", 5. Klaipė
dos "Neptūnas", 6. Vilniaus 
"Sakalai", 7. Kėdainių "Nevė
žis", 8. Kauno "Atletas", 9. 
Marijampolės "Sūduva". 

• Lietuvos krepšinio fe
deracijos (LKF) vykdomasis 
komitetas vyrų krepšinio rink
tinės treneriu išrinko Ramūną 
Būtautą, kuris šiuo metu tre
niruoja Rygos ASK (Latvija) 
komandą. 2005 m. R. Būtauto 
vadovaujama Lietuvos jauni
mo rinktinė laimėjo pasaulio 
čempionato auksą. Jis savo 
padėjėju pasirinko buvusį 
žvaigždę Rimą Kurtinaitį. 

• Minint Rusijos krepši
nio 100-ąsias metines, šios ša
lies prezidento V. Putino įsa
kymu, už nuopelnus Sovietų 
Sąjungos Lietuvos krepšinio 
žv~igždėms Arvydui Saboniui 
ir Sarūnui Marčiulioniui buvo 
įteikti "Draugystės" ordinai. 

• 96,000 litų turtinės žalos 
ir po 5,000 eurų kiekvienam 
delegacijos dalyviui neturti
nės žalos atlyginimo Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinės rė
mimo fondas siekia iš oro lini
jų už rinktinės pavėlavimą į 
Pasaulio moterų krepšinio 
pirmenybes. 

• Atvirojo Ukrainos "kio
kušin karate" čempionato 
aukso medalį sunkiausioje 
svorio grupėje ( + 90 kg) iško
vojo pasaulio sunkiausio svo
rio vicečempionas, Naujosios 

• 

Akmenės klubo "Energija" 
narys Donatas Imbrasas. Si
dabro medalį savo svorio gru
pėje laimėjo M. Pavilionis. 
Vilnietė Lina Laurinavičiūtė, 
(klubas "Saulės ženklas") svo
rio grupėje per 65 kg, laimėjo 
aukso medalį. 

• Kauno Rotušėje buvo 
apdovanotas geriausių 2006 
metų miesto sportininkų pen
ketukas. Jame vietas iškovojo 
pasaulio baidarių ir kanojų 
irklavimo čempionato bron
zos medalistas Tomas Gadei
kis, Europos dailiojo čiuoži
mo čempionato bronzos me
dalistai Margarita Drobriazko 
ir Povilas Vanagas, Europos 
buriavimo čempionato vice
čempionė Gintarė Volungevi
čiūtė ir du sidabro medalius 
Europos čempionate 100 ir 
200 metrų rungtyje iškovojęs 
plaukikas Vytautas J anušaitis. 

• Anglijoje pasibaigu
siose tarptautinėse šachmatų 
varžybose Dagnė Čiukšytė 
(ELO koeficientas 2440), su
rinkusi 5 taškus iš 9 galimų, 
užėmė 26 - tą vietą tarp 99 
dalyvių. 

• Pasaulio lengvaatlečių 
klasifikacijoje disko metimo 
čempionas V. Alekna ir toliau 
lieka devintas. V.P. 

• Lietuvos neolimpinis 
komitetas (LNOK) nuspren
dė išrinkti geriausiųjų praėju
sių metų Lietuvos neolimpi
nių sporto šakų dešimtuką ir 
apdovanoti sportininkus. Iš
kilmingas įteikimas įvyks sau
sio 10-ąją Trakų pilies menėje. 
Pasak LNOK generalinio sek
retoriaus Viliaus Podberecko, 
trims laureatams bus įteikti 
LNOK rėmėjų piniginiai pri
zai. :rasaulio galiūnų čempio
nas Zydrūnas Savickas pripa
žintas geriausiu 2006 m. ne
olimpinių sporto šakų Lietu
vos atletu. (LR-LGTIC) 

'PEDOS S'PECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAJ 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELJNJAl SUSIRGIMAJ 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VlETTNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDTNlAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRllMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

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

PACELAWFIRM 
• 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 

PC>~ALBIAI 
Ieškojom kitokio gyvenimo ... 

Įvairiais keliais ir dėl įvai
rių priežasčių dabartinę Lie
tuvą palieka jauni žmonės. 
Vieni - ieškodami naujos pa
tirties, kiti - palankesnių sąly
gų savo profesinei karjerai, 
dar kiti - ieškodami geresnio 
gyvenimo sau ir vaikams. Ma
no pašnekovai - Feriandas, 
Inga, Justas, Una Greblikai. 
Šiai šeimai Naujieji metai pir
mi Kanadoje - ne kaip lanky
tojams ar svečiams, bet kaip 
teisėtiems jos gyventojams. 

Buvę vilniečiai nusprendė 
pakeisti savo gyvenimą. Mano 
pirmasis klausimas jiems toks 
pat, kokį prieš 16 metų daž
niausiai pateikdavo man pa
čiai. 

- Kodėl išvažiavote? 
- Feriandas: Tai dažniau-

siai mums dabar keliamas 
klausimas. Ir, ko gero, labiau
siai nustebina mūsų atsaky
mas. Nebėgom nuo skurdo, 
nes abu turėjom gerai apmo
kamus darbus, patogų gerą 
butą gražiame Vilniaus ra
jone. Ne kartą keliavom po 
Europą ir tolimesnes šalis. 
Tiesa, teko atsisveikinti su sa
vo tikrąja profesija - pagal iš
silavinimą abu esam, tiksliau 
buvom, vaikų gydytojai. Deja, 
Lietuvos vyriausybės ekono
minė ir socialinė politika to
kia, kad valstybė baigia pra
rasti savo geriausius medici
nos specialistus, mokslo dar
buotojus. Atlyginimai tokie 
pasigailėtini, kad dorai dirb
damas savo tiesioginį darbą, 
pasmerktum skurdui savo šei
mą. Teko atsisveikinti su savo 
pasirinkta specialybe. Pasu
kom į giminingą verslą - far
macijos pramonę. Tai leido 
mums gyventi be didelių fi
nansinių problemų. Išvažia
vom todėl, kad norėjosi pa
matyti, patirti kitokio gyveni
mo sau ir vaikams, auginti 
juos saugioje aplinkoje. Taip 
nutarėm ir pradėjom ilgą rei
kalingų išvažiavimui doku
mentų ruošimo maratoną. 

- Kiek laiko užtruko šis do
kumentų ruošimas ? 

- Beveik ketverius metus. 
Begalės dokumentų ar jų nuo
rašų patvirtinimų, paliudiji
mų, anketų pildymų. Išvažia
vimo bylą pradėjom trise - aš, 
žmona ir sūnus Justas, o kai 
po pusketvirtų metų atėjo lei
dimas ir dokumentai išvažiuo
ti, buvom jau keturiese ... 

nr ~Ut..V FOUR SEASONS 
IU'/..l"rlnl\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 

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

.._, Collingwoodo apy-
linkėse kreipkitės 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 

Inga, Justas, Feriandas ir Una Greblikai Ntr. S. Katkauskaitės 

- Inga: Tai buvo ilgo lau
kimo ir nežinios metai. Bet 
kai atėjo dokumentai ir reikė
jo parduoti savo butą (toks 
emigracijos įstaigos reikalavi
mas), kažkuriuo momentu 
apėmė nerimas, patys save 
klausėme - ką darome? Ar 
verta? Bet nusprendėme savo 
planų nekeisti. Ir štai mes čia ... 

- Grįžkime atgal - į pra
ėjusių metų kovą, kai jūs visi 
keturi atvykote į Torontą. Kokia 
jūsų pirmoji patirtis pasirink
toje šalyje? Kas buvo sunkiau
sia? 

- Feriandas: Prieš atva
žiuodami skaitėm visus žino
mus lietuviškus tinklalapius. 
Jokios informacijos, kuri būtų 
palengvinusi naujakurystės 
rūpesčius, ten neradome. 
Sunkiausia buvo susirasti pa
stogę. Naujoje šalyje neturė
jom jokių pažįstamų ar reko
mendacijų, jokios atramos ... 
Pagelbėjo Lietuvoje sutikto 
indų tautybės pažįstamo gera
noriškumas, ir pirmąsias tris 
savaites praleidom jo giminai
čių šeimoje. Tikrai mieli, sve
tingi žmonės, prisimenam 
juos su dėkingumu. 

Tik vėliau sutikom Jo
lantą Stasiulevičienę ir kitus 
tautiečius, sulaukėm gerų pa
tarimų iš jų. Buvo nelengva 
surasti mokyklą dvyliktokui 
Justui. Jau žinojom, kad reikia 
ieškoti katalikiškos, bet nėra 
paprasta jau prasidėjus moks
lo metams pakliūti. Sunkiau
sia buvo įveikti kanadiečių ne
patiklumą, ieškant išsinuo
moti buto. Nors įrodai, kad 
esi teisėtas šios šalies gyven
tojas su reikiamais galiojan
čiais dokumentais, nepasiti
kėjimas neišnyksta, atsimuši 
tarsi į sieną. Bet vėlgi - suti
kome gerų žmonių, kurie 
mums padėjo. Vėliau nauja
kuriams naudingų žinių - apie 
automobilių draudą, visokias 
nuolaidas ir kitas paslaugas, 
padedančias taupiau gyventi, 
radau rusų bendruomenės 
tinklalapiuose. Ir taip pamažu 
jau įsikūrėme. 

- Ar labai didelis skirtu
mas tarp jūsų įsivaizduotų 
lūkesčių ir tikrovės? 

- Feriandas: Mes esam 
keliavę po įvairias šalis, todėl 
jau buvom pajutę skirtumus 
tarp mūsiškio ir užsienietiško 

gyvenimo. Neturėjom didelio 
nusivylimo, nes neturėjom ir 
iliuzijų, kad viskas bus pa
prasta. Iš pat pirmų dienų ma
loniai nuteikė ramūs žmonių 
santykiai, mandagumas, sau
gumo pojūtis. Nuvylė darbo 
paieškos. Nieko nereiškė, kad 
turi darbo tarptautinėse orga
nizacijose patirtį, išsilavinimą, 
geras rekomendacijas, moki 
keletą užsienio kalbų. Tavo 
darbo prašymą atmeta, daž
nai net atidžiau nepasižiūrėję 
- nėra "kanadietiškos patir
ties" arba ... per didelis išsila
vinimas turimoms pareigoms. 
Ta gausybė popierių, kuriuos 
Lietuvoje rinkome ir pildėme, 
čia, Kanadoje, buvo niekam 
nereikalinga ir neįdomi. La
bai greitai gali pasijusti "ne
reikalingu žmogumi". Bet bu
vau atkaklus, išsiunčiau ar ne 
tris šimtus darbo prašymų. 
Dažniausiai be jokio atsaky
mo, gal keletas interviu ... Bet 
padedant sutiktiems tautie
čiams, pagaliau sėkmė: viena 
farmacijos bendrovė sutiko 
priimti. Atrodo, jos vadybi
ninkas irgi iš atvykusiųjų, tik
riausiai, geriau suprato mano 
padėtį. Sėkmingai praėjo trijų 
mėnesių bandomasis laiko
tarpis, esu patenkintas turimu 
darbu ir darbaviete. 

Inga: Mano darbas na
muose - išleidžiu į mokyklą 
Justą, kitus dienos darbus ri
kiuoju pagal Unos poreikius: 
miegas, žaidimai, pasivaikš
čiojimai. Kai paaugs mažoji, 
ieškosiu darbo ir aš. 

Į mano klausimą, kaip se
kasi mokykloje, Justo atsaky
mas trumpas: 

- Kai kas sekasi gana ge
rai, kai kas nesiseka .... 

Tik viena Una, globojama 
tėvų ir vyresniojo brolio, kol 
kas be rūpesčių. Netgi pama
čiusi kanadietiškąjį "Santa 
Claus", ji neskuba prie jo, bet 
prašosi ant tėvo rankų-į sau
giausią pasaulyje vietą. 

- Šeimos planai artimiau
siai ateičiai ? 

- Feriandas ir Inga: Su
rasti Justui gerą krepšinio mo
kyklą, nusipirkti nuosavą na
mą ir saugiai juose auginti vai
kus. 

-Ačiū už pokalbį. 

Kalbėjosi-
S. Katkauskaitė 



Biblioteka. Ar tik knygos? 
Rokiškio "Romuvos" 

gimnazijos bibliotekoje vyko 
tradicinė valandėlė pirmo
kams "Biblioteka. Ar tik kny
gos?" Jauniesiems informaci
jos vartotojams pristatyta 
bibliotekos dovanų kolekci
ja. Jie susipažino su žaislinė
mis knygelėmis iš Švedijos, 
pačiomis naujausiomis, spal
vingais piešiniais iliustruoto
mis dailininkės Alfredos Ste
ponavičienės knygelėmis: 
Grybai, grybai baravykai, D. 
Kalvietienės Gaisras, nuo
taikinga lietuvių liaudies pa
saka Lapės ir gaidžio drau
gystė. 

Pirmokai žavėjosi spal
vingais Kontrastų serijos 
leidiniais: Virš vandens ir po 
vandeniu, Diena ir naktis, 
Praeitis ir dabartis, Karšta ir 
šilta ir kitais. Pirmokai su di
džiausiu entuziazmu atliko 
praktinę užduotį "Kas grei
čiausias?" Iš krūvelės paber
tų raidžių moksleiviai sura
do ir iškėlė tas raides, kurių 
pageidavo valandėlės vedan
čioji. 

Renginio metu buvo pa
skelbti tie moksleiviai, kurie 
pirmieji surado biblioteką. 
Per tris šių mokslo metų mė
nesius tik keletas pirmokų 
dar nebuvo apsilankę gim
nazijos bibliotekoje. 

Jaunieji informacijos var
totoj ai buvo supažindinami 
su bibliotekoje prenumeruo
jamais ir iš Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondo 
gautais periodiniais leidi
niais. Moksleiviai pasakojo, 
kokius vaikiškus žurnalus 
jiems prenumeruoja tėveliai. 

Gyvenant nepaprastai 
didelės informacijos srauto 
laike, labai svarbu informa
cinių technologijų panaudo
jimas ugdymo procese. Pir
mokai buvo supažindinami 
su žaisminga Zarasų viešo
sios bibliotekos vaikų litera
tūros skyriaus internetine 
svetaine "Ne vien mažie
siems", paklausė įrašo iš 
kompaktinės plokštelės ra
dijo laidos vaikams "Vakaro 
žvaigždelė". Labai svarbu 
mažųjų skaitytojų elgesys 
bibliotekoje. Jiems garsiai 
skaitėme V. Majakovskio ei
liuotą tekstą Kas gerai ir kas 
blogai. Valandėlės pabaigoje 
vyko naujų skaitytojų regist
racija. Po renginio, kitą die
ną į biblioteką vėl sugužėjo 
pirmokai, o tai reiškia va
landėlė "Biblioteka. Ar tik 
knygos?" pasiteisino. 

Reda Kiselytė, 
Rokiškio "Romuvos" 

gimnazijos bibliotekos vedėja 

Aida ir Linas Vilkeliai Mississaugos, ON, Kalėdų parade 
2006 m. lapkričio 26 d. Ntr. V. Jonušonienės 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 mln. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 mln. 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. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

2006 m. gruodžio 17 d. įvyko San Diego, CA, Lietuvių bendruomenės bendros Kūčios. 
Dalyvavo rekordinis skaičius svečių ir vaikučių. Po tradicinių Kūčių valgių, kuriuos paruošė 
ir sunešė vietinės lietuvaitės, vyko Bernardo Brazdžionio lituanistinės mokyklos mokinių vai
dinimėlis ir kalėdinė programa. Už gerą pasirodymą atvykęs Kalėdų senelis vaikus apdovanojo 
dovanėlėmis N tr. R. Lisauskienės 

Kalėdinė šventė mokiniams 
Džiaugsmingai praėjo To

ronto Maironio mokyklos Ka
lėdų eglutė gruodžio 16 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje. 
Gausiai susirinko tėveliai, se
neliai, broliukai ir sesutės. Tė
vų komitetas papuošė salę bei 
paruošė užkandžių vaikams ir 
kavutę tėvams; Prisikėlimo 
kredito kooperatyvas ir Mai
ronio mokyklos tėvų komite
tas nupirko dovanėlių, kurias 
Kalėdų senelis (Paulius Su
kauskas) išdalino mokiniams. 

Kun. Jonas Šileika, OFM, 
sukalbėjo maldą, išdalino 
kalėdaičius. Loterijai laimikius 
paaukojo Aldona Šimonėlie
nė, "Atžalyno" valdyba, Mary 
Ann Kušlikis, Raimundas Pa
cevičiusi KLB krašto valdyba 
(Rūta Zilinskienė ), "Para
mos" kredito kooperatyvas, 
Prisikėlimo kredito koopera
tyvas (Algis Simonavičius), 
Networth (Marius Rusinas, 
Algis Kaminskas), Deimantė 
Grigutienė ("Gintarėlių" va
dovė), "Ridge Stone" (Darius 
Gibavičius ), "Pace Law Pirm" 
(Algis Pacevičius) ir kt. 

Laimikius dalino garbės 
svečiai - klebonas kun. A Si
manavičius, OFM, buvusi vedė
ja A. Šimonėlienė, A Simo
navičius, Maironio mokyklos 
vedėja V. Zubrickienė ir kt. 

Vida Kairienė, "Kalėdų 
karalienė", linksmai vedė prog
ramą. Pirmiausia pasirodė 1 
sk. Aš ieškau angeliuko šokiu 
(mkt. Vida Kairienė ir Julija 
Valiulytė ). Dana Biskienė pa
grojo akordeonu, o mokinys 
Rytis Melkis smuiku. 

J aun. darželio mokiniai 
( mkt. Janina Dzemionienė ir 
Daiva Botyrienė) pasirodė su 
giesme Bėkim, bėkim, pieme
nėliai. Septintas sk. (mkt. 
Vicki Vingelis ir Darius Son
da) suvaidino Kodėl spygliuo
čiai žiemą žali? 

Trečias skyrius (mkt. Ži
butė Vaičiūnienė ir Agilė Sto
ryk) pašoko ir padaių_avo Snie
guolės su briedžiais. Seštas sk. 
(mkt. Rimas Danaitis ir Alek
sandra Valaitytė) suvaidino 
Ar bus Kalėdos? Siame vaidi
nime rodomas nykštukas tin
ginys, kuris nenori dirbti, to
dėl visi bijojo, kad nebus Ka-

lėdoms dovanų ... Vyr. darželis 
(mkt. Vida Valiulienė ir Liu
cija Petrašiūnas) gražiai pa
dainavo Nykštukų namai, 
namai. 

Antras sk. (mkt. Rasa 
Tamkevičienė ir Ina Sungai
lienė) suvaidino Nykštukus, o 
penktas sk. (mkt. Brigita Ru
činskienė, Rima Saplienė ir 
Ramunė Samonytė) suvaidi
no Šventė rūmuose. Aštunto 
sk. mokiniai, paruošti mkt. 
Rimos Žemaitytės de Iuliis ir 
Rūtos Samonytės, pasirodė 
su Leliumai Kalėda - liaudies 
dainomis. Ketvirtas sk. (mkt. 
Edita Krukonienė ir Jūra 
Sondaitė) pašoko Brazilijos 
karnavalą. 

Mkt. Violeta Levandaus
kienė ir Violeta Kasina pa
dėjo klasių mokytojoms pa
ruošti vaikus pasirodymams. 
Pagaliau atvyko labai lauktas 
Kalėdų senelis, lydimas nykš
tukų. Birutė Degutienė pa
dėkojo visiems, prisidėju
siems prie šio renginio. Dė
kojame Romui ir Dainai Pu
teriams už nuotraukas. Živilė 

Ilgai lauktas momentas -dovanos iš Kalėdų senelio (P. Sukausko) rankų... Ntr. R.D. Puterių 

v 

Zodis žodį palaisto 
Kalbos nebūna be laisvės, 
Nebūna kalvos be akmens -
Pražūna, jeigu nelaisto, 
Gėlė be tyro vandens. 

Ištariu žodį Laisvė 
Ir auga mano širdis -
Taip žodis žodį palaisto 
Ir auga laisvės mintis. 

Nėra manęs be Tėvynės, 
Nėra tavęs be visų -
Kalbai Tave kas pamynė, 
Save nužudė. 
Baisui 

JONAS BARANAUSKAS 
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AtA 
JONUI LUKOŠEVIČIUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo seserį MONIKĄ 

POVILAITIENĘ, Sielovados patariamojo 
komiteto narę - Prelatas Edmundas l. Putrimas 

ir Sielovados patariamasis komitetas 

Motina, man saulė tavo veidą mena, 
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai. (B. Brazdžionis) 

MYLIMAI MOTINAI, UOŠVEI IR SENELEI 

a.a. JUZEI RINKUNIENEI 
mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai 
GIEDRAI PAULIONIENEI, žentui RIMUI, 
vaikaitėms - AUDRAI ir LINAI -

Mikalojus Pikė, 
Genovaitė ir Petras Breichmanai 

AtA 

JUZEI RINKUNIENEI 
baigus žemišką kelionę, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai skau

tininkei GIEDRAI PAULIONIENEI, jos vyrui 

RIMUI, vaikaitėms vyr. skautėms -AUDRAI ir 

LINAI bei visiems artimiesiems -

Toronto skautininkių-ų draugovė 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
KLEMENSAS SAKAVIČIUS

SAKAS 
2006 m. rugsėjo 18 d. po sunkios ligos staiga 

mirė, sulaukęs 89 metų. 

Gimė, augo ir išsimokslino 
Lietuvoj. Amerikoj išgyveno 56 
metus. Visą laiką gyveno Buffalo 
ir Williamsville, NY. 

Dideliame liūdesy liko duk
ros: Gražina-Grace Bieliūnienė, 
Regina O'Brien, keturios vaikai
tės ir vienas vaikaitis. Dukrų mo
tina Elena Sakienė-Sluder. Bro
liai - Vincas Sakas, Alfonsas Sa- L..........---=--
kavičius ir jų šeimos. Daug giminių ir draugų Ameri
koje, Kanadoje, Australijoje ir Lietuvoje. Laidotuvės 
buvo privačios. 

Nuoširdžiai prašome sukalbėti nors vieną Sveika 
Marija už mirusio sielą. Dėkojame! 

Liūdinti šeima 

~w~v~ 

DENT~L C~RE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416) 763-5677 

Spaudos ir visuomenės darbuotojas 
Telefonu iš Kauno apie J. Kojelį 

Juozas Kojelis, Tėviškės 
žiburių ir beveik visos išeivijo
j e (ir Lietuvoje) spaudos 
bendradarbis, Fronto bičiulių 
ir kitų organizacijų veikėjas, 
tik prieš keletą metų su žmo
na grįžęs į Lietuvą gyventi, 
sulaukė 2006 m. gruodžio 2 d. 
garbingo amžiaus (90 metų), 
buvo Kaune iškilmingai pa
gerbtas-paminėtas gruodžio 9 
d. (nes tik tada galėjo iš JAV 
atvykti sūnus Linas Kojelis). 
Minėjimą organizavo Kauno 
Rašytojų sąjungos pirminin
kas Petras Palilionis, ir jis, pa
dedamas aktorės Virginijos 
Kochanskytės, visą minėjimo 
programą vedė. Į puošnią salę 
susirinko daug J. Kojelio ger
bėjų, draugų, rezistencinės 
veiklos bendradarbių, jo bu
vusių mokinių (J.K. vbuvęs 
gimnazijos mokytojas Zemai
tijoje ). 

Invokaciją sukalbėjo arki
vyskupas, buvęs Sibiro trem
tinys, S. Tamkevičius. Be ak
torės V. Kochanskytės, prog
ramoje dalyvavo ir kita - jau
na, kylanti žvaigždė, aktorė. 
Buvo skaitomos ištraukos iš 
Juozo Kojelio knygų-Iš nak
ties į rytą ir iš - Tarp rūpesčių 
ir vilties, parašytų dar gyve
nant J. Kojeliui Amerikoje, 
Kalifornijoj. Dabar J. Kojelis 
rengia spaudai knygą epizodi
nės veiklos išeivijoje tema. 
Taip pat jis gausų savo veiklos 
ir straipsnių archyvą parvežė į 
Lietuvą, kad augančios Lie
tuvoje kartos sužinotų apie iš
eivijos politiką ir kultūrininkų 
veiklą. 

Klasikinių kalbų (lotynų 
ir graikų) specialistas ir litua
nistas, taiklus kritikas-žurna
listas, gimnazijos buvęs moky
tojas ir direktorius, kalėjęs 

Laisvės kovotojas 
Jonas Pratusevičius (1932.Iv.29-2006.XII.22) 

Nūdien mūsų gretos spar
čiai retėja, o neatliktų darbų 
- begalė. Ar, Lietuvai dar vis 
klaidžiojant klystkeliuose, be
pajėgsime išlaikyti savo gre
tas? .. Tačiau Viešpats mato 
geriau, gal todėl ir paėmė bu
vusį partizaną, politinį kalinį, 
laisvės kovotoją nuo 1956 me
tų, Vyčio kryžiumi apdovano
tą dim. plk. Joną Pratusevičių 
rūpintis Lietuvos reikalais iš 
Aukštybių. 

J. Pratusevičius buvo gen. 

Jonas Pratusevičius 
Ramanausko-Vanago bendra
žygis. Pakliuvęs į priešo ran
kas, priesaikai ir sąžinei ne
nusižengė. Buvo nuteistas 25 
metams nelaisvės, 5 - tremties 
ir 5 metams gyventi su apribo
tomis teisėmis. Net surakin
tas retežiais, priešo galiai ne
p asi davė; jis atsisakė dirbti 
bet kokį darbą ir įsijungė į 
pogrindinę Lietuvos Laisvės 

Kovotojų Sąjungos veiklą. 
Perėjo karcerius, baudžia
muosius lagerius ir kalėjimus. 

J. Pratusevičius Intos la
geriuose 1957 m. drauge su 
kitais leido spausdintą pogrin
dinį laikraštuką Varpas, o jo 
100 egz. viršelių papuošė spal-

MYLIMAI MAMYTEI 

AtA 

MILDAI MURAUSKIENEI 
iškeliavus Viešpaties globon, 

nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų GEDIMINĄ ir 
visą MURAUSKŲ šeimą -

(nuo 1919 metų) 

Baltic Jesuit Advancement, 
Lemont, Illinois 

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

.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Juozas Kojelis 

nacių koncentracijos lageryje, 
stiprus antikomunistinės 
veiklos darbuotojas. Už "stip
rius straipsnius" jį gerbė 
draugai-bendraminčiai; turė
jo ir priešų. Kalifornietis 

vata Laisvės statula, taigi, ma
tyt, buvo ir pirmasis pogrindi
nio laikraščio lageriuose iliust
ratorius. 

Jis iškentė badą, šaltį ir 
pažeminimą Vorkutos, Intos, 
Taišeto ir Mordovijos lage
riuose. O grįžęs į Lietuvą oku
panto nepabūgo - pasirašė 

viešą Pabaltiečių deklaraciją, 
o 1975 m., drauge su kitais, 
pradėjo leisti pogrindinį, šil
kografijos būdu spausdintą 
laikraštį Varpas, kuris apkelia
vo ne tik Lietuvą, bet ir eterio 
pagalba - pasaulį. Jo tuometi
nis straipsnis Varpe "Taip jie 
kuria komunizmą". (M. Sus
lavas antrasis Lietuvos kori
kas) atskleidė, koks okupanto 
karių skaičius, kokios divizi
jos ir pulkai kariavo su Lietu
va. J anas Laisvės kovose buvo 
visur ir visada pirmuoju. Buvo 
renkamas į LLKS valdybą. Jo 
rašiniai buvo spausdinami 
Varpe. J. Pratusevičius mylėjo 
Lietuvą. Joną Lietuva pri
glaudė Vilniaus Kairėnų kapi
nėse. 
J. Burokas (Lietuvos Laisvės 

kovotojų Sąjunga), 
A. Zolubas (Varpo redakcija), 

A. Burokas (LK Apsaugos 
bičiulių klubas), A. Kentra 

(Miško brolių draugija), 
Bendražygiai (Vilniaus m. 
Politinių kalinių sąjunga) 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 



i TORONTO i 
''Volungės" moterų grupės 

koncertas, kuris buvo numaty
tas š.m. sausio 28 d., perkelia
mas į spalio 21 d. Jis bus ren
giamas Prisikėlimo parapijoje 
kartu su "Kretingos" stovyk
lavietės koncertu. 
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Per CBC (Canadian Broad
casting Corporation) radijo 
stotį FM 94.1, 2006 m. gruodžio 
27 d. buvo transliuojami įžy
mieji Toronto jaunimo chorai. 
Programos vadovė įtarpose kal
bėjosi su keliais atrinktais "St. 
Michael Choir School" berniu
kais choristais, pastoviai gie
dančiais sekmadieniais Mišių 
metu Šv. Mykolo katedroje. Te
ko išgirsti pokalbį ir su vienuo
likmečiu, šeštojo skyriaus cho
ristu Robertu Rasčiausku, ku
rio aiškūs ir drąsūs atsakymai į 
jam skiriamus klausimus at
kreipė klausytojų dėmesį. Į šią 
Kanadoje žinomą mokyklą, vis 
toliau tebeparuošiančią spe
cialistus įvairaus pobūdžio mu
zikos karjeroms, Robertas įsto
jo trečiajame skyriuje - pir
miausia išlaikęs atitinkamus at
rankos egzaminus. Pasakojo 
apie choristų išvykas į įvairias 
vietoves tiek Šiaurės Ameri
koje, tiek už jos ribų, per kurias 
laikomasi griežtos drausmės, o 
vietoj laisvalaikio praleidžiama 
daug laiko repetuojant. Bet 
kartu yra proga pasidžiaugti, 
pamatyti anksčiau nematytų 
pasaulio vietų. Užklaustas apie 
jo mėgstamiausią kūrinį religi
nės muzikos giedojimo reper
tuare, Robertas pasirinko Kyrie 
iš kompozitoriaus Stephen 
Hatfield sukurtų "Mišių". Anot 
jo, tame kūrinyje pradžia esanti 
lyg migla, iš kurios giedant iš
kopiama vis ryškiau į šviesą. I.R. 

Toronto Prisikėlimo parapijoje 2006 m. gruodžio 10 d. įvyko tradicinė 21-oji kalėdinės muzikos ir maldos popietė. Jos programą 
Džiaugsmas didis jus pripildys ... parengė "Volungės" ir parapijos vaikų chorai (vadovės D.Viskontienė ir A. Puodžiūnienė). 
Nuotraukoje ''Volungės" mišrus choras ir jo vadovė- dirigentė Dalia Viskontienė Ntr. R. D. Puterių 

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

KLB ŽINIOS 

• KLB krašto valdyba nuo
širdžiai sveikina visus tautiečius 
su praėjusiomis šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais. KLB gavo 
sveikinimų iš Lietuvos preziden
to V. Adamkaus, ministerio pir
mininko G. Kirkilo, Tuutinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
gen. direktoriaus A. Petrausko, 
seimo narės J. Degutienės bei iš 
daugelio Pasaulio lietuvių bend
ruomenių. Mus taip pat sveikino 
valdžios atstovai- D. McGuinty, 
B. Wrzesnewskyjj, P. Van Loan, 
T. Ruprecht ir kt. Visi šie sveiki
nimai skirti visiems Kanados 
lietuviams. 

• KLB krašto valdybos po
sėdis įvyko gruodžio 7 dieną. 
Numatytos 2007 metų posėdžių 
datos, aptartas Lietuvos dvigu
bos pilietybės klausimas. Val
dyba paruoš laišką prezidentui, 
seimo pirmininkui bei ministe
riui pirmininkui, prašydama 
kuo greičiau svarstyti šį klausi
mą. KLB KV atstovė genocido 
muziejaus reikalais O. Stanevi
čiūtė išsiuntė apylinkių pirmi
ninkams raginimo korteles, kad 
pasirašytų ir siųstų ministeriui 

Į 
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Mūsų seneliųmaldoj kasdieninėj 
yra žodžiai šventi sudėti 

lt\,.,....,"",_;.# 

:Jvlei[ė • gerumas • dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI: 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd ., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. sausio 11 ir 25 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. sausio 11 ir 25 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for l parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head of 1ce. 

pirmininkui, prašant toliau 
remti "Canadians for Genocide 
Museum" veiklą. 

• Valdybos nariai padarė 
pranešimus ir pateikė 2007 me
tų komitetų biudžetą bei nu
matomos veiklos programas. 
Baltiečių federacijos valdybos 

iki 1 v.p.p. Visus maloniai kvie
čiame apsilankyti. Norint kitu 
laiku atvykti reikia palikti įrašą 
atsakiklyje; skubesniu atveju 
skambinkite į KLB raštinę tel. 
416 533-3292. Muziejus gavo 
$500 iš a.a. A. Lajuko palikimo. 

Inf. 
posėdyje vadovavimas buvo l AUKOS l 
perduotas lietuviams. Išsiųstas „. ----------„. 
laiškas PLB valdybos pirminin- A.a. Zenono Stanaičio at
kei, prašant sugrąžinti Kanadai minimui Teresė ir Vincas Ur-
16 vietų Pasaulio lietuvių bend- baičiai (Cleveland, OH) Tėviš-
ruomenės seime. kės žiburiams aukojo $55. 

• Dėkojame Prisikėlimo A.a. Arijos Škėmienės, Ins-
kredito kooperatyvui už $2000 tituto narės, atminimui, Tauto
auką ir TALKOS kredito koope- dailės instituto Toronto skyrius 
ratyvui už $3000 auką. Nuošir- Tėviškės žiburiams aukojo $30. 
dus ačiū aukojusiems KLB KV, 
Br. ir P. Sapliams už $100, J. 
Statkevičiui - $25 (Rodney). 
Dėkojame Otavos ($300), 
Montrealio ($350) ir Vinipego 
($130) apylinkėms, susimokė
jusioms solidarumo įnašą. 
Žymus Bendruomenės bei kitų 
organizacijų veikėjas a.a S. Da
lius savo testamente paskyrė 
KLB KV $10,000 auką. 

• Kanados lietuvių mu
ziejus-archyvas atidarytas kiek
vieną sekmadienį nuo 11 v.r. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

DĖMESIO bendradar
biams ir skaitytojams: pa
keistas Tėviškės žiburių elek
troninio pašto adresas. Nuo 
Naujų metų jis yra tevzib 
@rogers.com. Prašome pa
sižymėti! 

Priimame rašinius ir pra
nešimus el.paštu, "Word" 
programoje. Nuotraukas taip
gi galima prikabinti prie 
elektroninių laiškų, geriausia 
"jpg" formate (min. 200 ppi). 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 386 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
Kelionių bilietai, draudimai, 

nemokamas pristatymas į namus 

Tel. (416) 249·771 0 
Cell (416) 473-9020 

Fax: 416 249-7749 
El.p .: astra.bestway@on .aibn.com 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

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

paminklų stiliuje . 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tet. 

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

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

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$200 - A. Jucys; $100 - H. 
Butkevičius; $50 - A. Ruzgys, 
O. Skrebūnienė, l. Rekštis, 
A.B. Matulaičiai, R. Clever
don; $40 - J.M. Astrauskai, A. 
Baltrūnas; $30 - K. Rožanskas, 
V. Kecorienė; $20 - V. Aukšti
kalnis, A.Y. Laniauskas, B. Pi
voriūnas, J. Varanavičius; $10-
E. Underienė, E. Matulaitis, K. 
N azarienė; $6 - V. Kukoraitis. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $65 - M. Obelienienė, 
K. Nazarienė, J.A. Gudavičius, 
J. Gedrimas; $60 - J. Miškinis, 
G. Telyčėnas, M. Biekša, P. 
Skeivelas, A. Langas, E. Bene
tis, B. Pivoriūnas, J. Bušauskas, 
P. Zaranka, V. Bireta, J. Bara
kauskas, V. Skukauskas, A. Kir
kilionis, R. Pakalniškis, A. An
kus, K. Stulpinas, S. Gampp, V. 
Gečas, M. Zemeckas, V. Kuko
raitis, A. Baltrūnas, A. Ledas, 
B. Vilkus, K. Kriščiokaitis, N. 
Liačas, N. J akonis, G. Vyš
niauskas, J. Vaseris, V. Baltru
šaitis, O. Juodikis, A. Kiškis, L. 
Rimkevičius, V. Ivanauskas, B. 
Čepaitis, A. Sakavičius, S. 
Kėkštas, V. Kadis, A. Barzdu
kas, V. Bubelis, V. Nausėda, l. 
Pūkienė, P. Skilandžiūnas, V. 
Skilandžiūnas, L. Morkūnas, V. 
~učys, Nekaltai Pradėtosios 
Svč. M. Marijos seserys, J.T. 
Kiškūnas, J. Bajoraitis, A. Juo
zapavičius, V. Vainutis, E. Ka
rosas, G. Kažemėkas, A. Nakas, 
A. Burbulevičius, A. Jungmeis
teris, S. Žaldokas, D. Gutaus
kas, J. Bėžys. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100 - A. Klemkienė, 
R. Miškinis, V. Kazlauskas, V. 
Dunderas, G .P. Breichmanai, 
A. Jucys, T. Tarvydas; $80 - V. 
Melnykas, G. Rudinskas; $75 -
P. Naginionis,;o A. Latvaitis, A. 
Smolskis, V. Ciuprinskas; $70 -
A. Abromaitis, K.R. Ražaus
kas, A.Y. Laniauskas, O. Spi
dell, P. Devenis, M. Putrimas, 
E. Įuodvalkis, V. Goldbergas, 
K. Zolpis, J. Vingelienė, V. Sat
kus, A. Monstvilas, A. Dainora, 
O.Y. Girčys, A. Kanapka. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumera
toriams ir visiems, kurie, siųs
dami reguliarią prenumeratą 
prideda ir auką. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·51 61 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais . 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Kūčių naktį prieš Berne
lių Mišias įvyko kalėdinis kon
certas, kuriame dalyvavo Lilijos 
Turūtaitės vadovaujamas "Dai
nos" choras ir Deimantės Gri
gutienės vadovaujami "Ginta
rėliai". Mišių metu giedojo 
"Gintarėliai" ir mūsų parapijos 
choras, vadovaujami D. Grigu
tienės, o vargonais juos paly
dėjo Edita Morkūnienė. 

• Naujųjų metų dieną Lie
tuvos kankinių šventovėje prieš 
Mišias giedojo "Gintarėliai", o 
Mišių metu - "Gintarėliai" ir 
parapijos choras, vadovaujami 
D. Grigutienės. Po Mišių para
pijos salėje visi pamaldų da
lyviai vaišinosi likučiais iš para
pijos salėje įvykusio Naujųjų 
metų sutikimo pokylio. 

• Praeitais 2006 metais 
Lietuvos kankinių šventovėje 
pakrikštyta 11 kūdikių ir l vai
kutis, Pirmąją Komuniją pri
ėmė 4 vaikučiai, palaidoti 44 
mirusieji (24 iš jų - mūsų para
pijiečiai). 

• Sausio 3, trečiadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. Jonas Banylis, 90 
m. amžiaus. 

• Vasario 4, sekmadienį, 
šaukiamas parapijos metinis 
susirinkimas. Kad visi galėtų 
dalyvauti, tą dieną Mišios bus 
tiktai 11 v.r. ir po Mišių įvyks 
susirinkimas. Parapijos tarybos 
sekcijas prašome iki to laiko 
sušaukti savo posėdžius ir 
paruošti pranešimus. Finansinį 
pranešimą padarys mūsų fi
nansinė taryba. 

•Žodis tarp mūsų knygelių 
sausio-vasario laidą platina A. 
Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti Vili Dainų šventės vaiz
daplokščių (DVD) ir Anapilio 
sodybos jaunimo choro "Ginta
rėliai" naują kalėdinių giesmių 
garsaplokštę (CD). 

•Mišios sekmadienį, sausio 
14: 9.30 v.r. už a.a. Stasę Štui
kienė (11 metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje, sausio 14, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. Pet
rą ir Ireną Šimonėlius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje, sau
sio 13, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Marijoną ir Aleksandrą 
Grincevičius. 

Vaiko tėviškės namams 
$1,000 aukojo N.N. 

Našlaičiams Lietuvoje $100 
aukojo V. Poškaitis. 

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo V.L. Pevcevičiai 
(savo mirusių tėvų Pevcevičių 
ir Budreckių atminimui). 

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 
• Sekmadienį, sausio 7, 

Mišių dalyviai giedojo kalėdi
nes giesmes, sekdami grupę 
giesmininkų. Sausio 14 d. gie
dos „Volungės" choras. 

• Lietuvos pranciškonų tri
metiniai posėdžiai prasidės sau
sio 14 d. Kretingos vienuolyne, 
Lietuvoje, ir tęsis visą savaitę. 
Posėdžiuose dalyvauja provin
cijolas, viceprovincijolas, keturi 
patarėjai, du vienuolynų gvardi
jonai, vizitatorius ir vienuolika 
išrinktų atstovų. Iš Toronto į 
šiuos posėdžius išvyko kunigai 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
ir Jonas Šileika, OFM, o iš Ha
miltono Audrius Šarka, OFM. 
Šių posėdžių tikslas yra peržvelg
ti provincijos tikslus, veiklą ir 
išrinkti naują vadovybę, kuri 
vėliau darys pakeitimus ir kuni
gų paskirstymus įvairiom parei
gom. 

• Jadvyga ir Antanas Paš
kevičiai šeimos ir draugų tarpe 
atšventė savo 65-ąją vedybinio 
gyvenimo sukaktį. 

• Parapijos pasauliečių 
pranciškonų grupės Mišios ir 
susirinkimas vyks šį ketvirtadie
nį, 10 v.r. "Vilnius Manor" pa
talpose. 

• Pirmos Komunijos pa
mokos po švenčių pertraukos 
vėl prasidės sausio 21 d. įprasta 
tvarka. 

• Gruodžio 21 d. mirusios 
a.a. Arijos Škėmienės, 77 m., 
palaikai bus laidojami sausio 
13, 11 v.r. iš šios parapijos. Pa
liko vyrą Stasį, sūnus Rimą ir 
Vitą, dukras Laną ir Renatą, 
seserį Zėją Klibingaitienę ir 
brolį Joną Kleviną. Sausio 10 
d., 10 v.r. bus laidojamas a.a. 
Simas Barčaitis, 87 m. Paliko 
žmoną Mildą, podukrą Aureliją 
ir posūnį Deividą. 

• Žodis tarp mūsų sausio ir 
vasario mėnesių knygutės, yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Jose įdėtas Lietuvos vyskupų 
laiškas "Dievo žodis mūsų gyve
nime", ra__ginantis tikinčiuosius 
skaityti Sv. Raštą. Kaina $5. 

• Jei kas norėtų papildyti 
2006 metų aukas parapijai, vie
nuolynui ar kitiems labdaros 
darbams, mokesčių įstatymai 
leidžia tai padaryti iki sausio 
mėnesio pabaigos. 

• 2007 metų parapijos au
kų vokeliai dar bus išdėstyti ant 
stalų šventovės prieangyje. Pra
šom visus juos pasiimti sau ir, 
jei galima, savo kaimynams ir 
pažįstamiems, kad parapijai 
nereikėtų jų siųsti paštu. 

• Mišios sekmadienį, sau
sio 14: 8 v.r. už a.a. Nijolę Ba
rysienę; 9 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 10:45 v.r. už 
a.a. Vincą Naruševičių, už a.a. 
Vytautą ir Mariją Blažaičius ir 
už a.a. Jokūbą Ciperį; 12:15 v.d. 
už a.a. Joną Jaciką. 

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

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

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, sausio 14, 

pamaldos 9.30 v.r. Jas ves Pau
lius Kravecas. 

• Moterų draugijos susi
rinkimas įvyks sausio 28 d. po 
pamaldų šventovės patalpose. 

• Sausio 30 d., 7.30 v.v. 
įvyks t~rybos posėdis Petro ir 
Irmos Sturmų namuose, Missis
saugoje. 

Lietuvių Namų žinios 
• Sausio 7 d. LN svetainėje 

pietavo 170 svečių. Pietų metu 
budėjo Kultūros komisijos narė 
G. Bijūnienė. 

• Nuo sausio 10 d. baras 
"Lokys" uždaromas remontui. 
Tikimasi atnaujinimo darbus 
baigti ir kitaip atrodantį barą 
atidaryti vasario pradžioje. 

• LN valdybos posėdis 
įvyks sausio 24 d., 7 v.v. Lietu
vių Namų seklyčioje, "Labda
ros" - sausio 17 d., 7 v.v. Slau
gos namuose. 

•Tradiciniai sekmadieni
niai pietūs Lietuvių Namuose 
vyks reguliariu laiku sekmadie
niais nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. 

• Vasario 10 d. LN didžio
joj e salėje įvyks Valentino 
dienos šokiai. Programoje ir 
šokiams gai!1uos atlikėjai iš 
Lietuvos Z. Zvagulis ir l. Sta
rošaitė. Bus šilta vakarienė su 
vynu, veiks baras. Dėl plates
nės informacijos skambinti tel. 
416 532-311arba416 892-4323. 
Bilietai bus platinami sekma
dieniais popiečių metu, para
pijose ir Lietuvių Namuose. 

• Kultūros k-ja turi įvairaus 
žanro vaizdajuosčių. Norintieji 
jų įsigyti prašomi skambinti tel. 
416 769-1266 arba el.paštu 
vkulnys@hotmail.com. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams $200 

aukojo "Simmons Canada Inc.". 
Nuoširdžiai dėkojame už para
mą. Aukos priimamos Toronto 
Lietuvių Namų raštinėje, To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: "Labdara", 1573 Bloor 
St.W., Toronto, ON M6P 1A6. 

Žvilgsnis į Lietuvą 
Sausio 7 d. Lietuvių Namų 

sekmadienio popietėje, kurioje 
prof. V. Samonis ir iš Lietuvos 
atvykęs prof. R. Vaštokas skai
tė paskaitą, dalyvavo gausus 
būrys Toronto tautiečių. Pa
skaitininkai išsamiai palietė bu
vusios sovietinės nomenklatū
ros įtaką dabartinei Lietuvos 
valdžiai ir vakarietiškos demo
kratijos sistemos brendimo 
problemas. Dalyviai gausiais 
klausimais ir įvairiomis nuo
monėmis papildė temas. 

Paskaitos pabaigoje buvo 
rodomas prof. R. Vaštoko fil
mas, atspindintis Atgimimo ir 
Nepriklausomybės atkūrimo 
laikotarpį. Matomi vaizdai iš 
demonstracijų Vilniuje ir kitose 
Lietuvos vietovėse, girdimos 
kardinolo V. Sladkevičiaus, V. 
Landsbergio, J. Marcinkevi
čiaus ir kitų veikėjų kalbų iš
traukos, rodomas Lenino pa
minklo nugriovimas Vilniuje. 
Ypač jautri pabaiga, kai buvęs 
partizanas, ilgametis Sibiro 
tremtinys, grįžęs į atgimstančią 
tėvynę, praradęs jaunystę ir ko
vos draugus, pasirodė liūdna 
partizano daina prie demonst
rantų laužo. Paskaitą rengė LN 
Kultūros komisija. V.K. 

PADEDU mokiniams ruošti ma
tematikos ir lietuvių kalbos na
mų darbus. Skambinti Loretai 
tel. 416 538-6681, el. paštas: 
loreta@access.com. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Į "Rūtos" klubo kalėdinį subuvimą susirinko apie 50 narių 
ir svečių. Prie šventiškai padengtų stalų susėdusius dalyvius pa
sveikino klubo pirm. Hilda Lapienė. Kiekvienas rado po savo 
lėkšte nųmeruotą kortelę, pagal kurią gavo įdomią šventinę do
vanėlę. Sias jaukias vaišes paruošė Elvyra Burkšaitienė, Nijolė 
Bagdžiūnienė bei kitos klubo narės, atnešdamos savo paruoš
tus patiekalus bei pyragus. 

Šv. Kalėdų proga Aušros Vartų parapija susilaukė puikios 
Dievo dovanos: gavo kleboną kunigą Gediminą Mieldažį. Nuo 
sausio l d. šv. Mišios atnaušaujamos nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8.30 v.r., šeštadieniais 8.30 v.r. ir 5 v.p.p., sekmadie
niais 8.30 v.r. ir 11 v.r. Šv. Mišias galima užprašyti pas kleboną 
kun. G. Mieldažį, tel. 514 766-5755. 

A.a. Jono Lukoševičiaus atminimui Vaiko tėviškės namams 
suaukota $220. Jis ilgus metus gyveno ir darbavosi Mont
realyje. D.S. 

Sekmadienį, gruodžio 31, Aušros Vartų šventovėje per 11 
val. Mišias giedojo solistė viešnia iš Italijos Carol Hoefken. 
Gimusi Peru, dabar gyvena Italijoj. Yra mūsų vargonininko 
Lavrenti pažįstama. Giedojo 3 giesmes. Buvo malonu išgirsti 
gražų soprano balsą. A.J.M. 

Šv. Kazimiero parapija 
Metinis parapijiečių susirinkimas įvyko sekmadienį, 

gruodžio 17, po šv. Mišių. Administratorė Alice Skrupskaitė 
pradėjo susirinkimą ir paaiškino darbotvarkę. Kleb. kun. 
Aloyzas Volskis sukalbėjo maldą. A. Skrupskaitė pranešė, kad 
reikia išrinkti tarybos narius. Linda Visockaitė-Poole, parapijos 
sekretorė, buvo prašyta parašyti protokolą. Albina Astrauski~nė 
ir Jennie Benienė sutiko tikrinti rinkimų rezultatus. Juozas Zit
kus ir Albertas Dasys užbaigė kadenciją. Adm!nistratorė labai 
jiems padėkojo už jų darbą ir taip pat Jonei Zitkienei už pa
ramą. Dan Visbara ir Romas Išganaitis buvo išrinkti. A. Dasys 
sutiko užbaigti Petro Laurinaičio pareigų laiką. Administratorė 
toliau kalbėjo apie parapijos ir klebonijos remontus, reikalą 
pasiruošti parapijos šimtmečio iškilmėms. Joana Adamonytė, 
parapijos šimtmečio k-to pirmininkė padarė pranešimą. Naujai 
išleistas Montrealio "Lito" 2007 metų kalendorius paminėjo 
parapijos šimtmetį. Speciali juosta jau gauta iš Lietuvos ir bus 
iškabinta. Komitetas ruošia plakatą, kuris bus pakabintas 
lauke. Vasario 16 minėjimas šiemet vyks mūsų parapijos salėje. 
Organizacij9s prašomos dalyvauti su uniformomis ir vėli
avomis. Per Sv. Kazimiero atlaidus kovo 4 d. oficialiai paskelb
sime parapijos šimtmečio metus. Visi M_9ntrealio lietuviai ir 
buvę montrealiečiai kviečiami dalyvauti. Simtmečio komitetas 
jau gauna aukų. Klebonas ir komitetas labai dėkingi visiems 
aukotojams. Petras Adamonis parodė šimtmečio geležinio 
kryžiaus piešinį. Kava ir užkandžiais susirinkimas baigtas. 

Per Trijų Karalių šventę sausio 7 d. kun. Jacques-Andre 
Therrien užbaigė Kalėdų sezoną. Chorvedys A. Stankevičius 
buvo pakvietęs "Melodiją" giedoti su choru. "Melodija" giedojo 
Panis Ąngelicus per Komuniją, o sol. G. Zenaitis - solo 1jiliąją 
naktį. Sv. Mišios baigtos su Linksma gi,esme. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSUIRANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ prenumeratos kainos nuo 2007 m. 
sausio l d. yra pakeliamos. Reguliarios prenumeratos - iki 
$60 metams, rėmėjo - $70, garbės - $80, JAV-se $60 JAV dole
riais. Kainas kelti leidėjus verčia krintantis prenumeratorių 
skaičius ir nuolat didėjančios leidybos išlaidos. Taipgi ir JAV 
prenumeratos didino nuostolį dėl JAV dolerio vertės pak
itimo per paskutinius kelerios metus. 

Nors laikraštis nėra leidžiamas komerciniu pagrindu, 
siekiant pelno, ir kainų neketinama kelti iki visiško išlaidų 
apmokėjimo, vis tik turime stengtis nuostolius mažinti. Kai 
kurie panašūs laikraščiai Kanadoje išsilaiko iš prenumeratų, 
bet jų kainos yra dvigubai aukštesnės, negu mūsų, o jų skel
bimai taip pat yra brangesni. Todėl tikimės prenumeratorių 
supratimo, ir dėkojame visiems, kurie kasmet šalia prenu
meratos paskiria auką, ir tiems, kurie nepamiršta TŽ savo 
palikimuose. Tokios visos aukos leidžia savaitraščiui gyvuoti. 

KJznados lietuvių katalikų kultūros draugi.ja "Žiburiai" 


