
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, January 16, 2007 PM 40012376 R09408 

T H E LJGHTS O F HOMELAND 

Nr. 3 (2966) 2007 JANUARY - SAUSIS 16 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • tevzib@rogers.com • Nr. kaina - $1 

Atmintina diena 
Klaipėdos krašto atvadavimas siejamas su sausio 15-

osios data, ir apie tą laiką būdavo rengiami to istorinio įvy
kio minėjimai, šiuo metu, bent jau išeivijoje, nebesujudi
nantys platesnės visuomenės. O vis dėlto reikėtų tos datos 
nepamiršti, juoba, kad jau ir Lietuvoje įstatymiškai ji 
įtraukta į Atmintinų dienų sąrašą. 

L IETUVAI 1923 metų sausis atvėrė platesnį jūrinį 
kelią į pasaulį. Ir ne tik tas - dalis Mažosios Lietuvos 
vokietinamų žemių grįžo Didžiojon Lietuvon, ko 

reikalavo ir 1918 metų Tilžės aktas, deja, neradęs reikš
mingesnio atgarsio Vakaruose. Atvaduotas Klaipėdos 
kraštas tapo integralia Lietuvos teritorijos dalimi, kas ne
pasikeitė nė per 50 sovietinės okupacijos metų. Niekas to 
krašto nesisavina nė dabar, Lietuvai nepriklausomybę at
stačius. Kartais pasigirsta keistai motyvuotos rusų pretenzi
jos. Bet tai tik nevykę imperialistinių pažiūrų išpuoliai, ne
susilaukiantys rimtesnio dėmesio. Minint Klaipėdos atva
davimą vertėtų pagalvoti štai ką - o kas būtų buvę, jei tas 
kraštas iki Antrojo pasaulinio karo būtų išlikęs kitų šalių 
rankose? Nėra abejonės, kad po Vokietijos pralaimėjimo 
ir Rytprūsių "laikino" perleidimo Sovietų Sąjungai su ta 
pačia duokle ir Klaipėdos kraštas būtų buvęs priskirtas ru
sams valdyti. Po atvadavimo šešiolika metų (1923-1939) 
laikotarpis viską pakeitė mūsų naudai, įtvirtino krašto pri
klausomybę Lietuvai. O tai svarbu ir šiai dienai, ir ateičiai. 
Belieka stiprinti to krašto pajėgumą, įskaitant ir būtinus 
atlietuvinimus. Ir dėmesys jūrinėms tarnyboms turėtų stip
rėti. Laivynas turėtų būti labiau savas, ne vien tik Lietuvos 
vėliavomis papuoštas. Jaunimui reikėtų sudaryti palankes
nes sąlygas ruoštis jūrininkystei. Investicijos į lietuvišką jū
rinį personalą būklę pakeistų - savi laivai, savi jūrininkai. 

K OKIU būdu Klaipėdos kraštas buvo atvaduotas ir 
grįžo Lietuvai, ligi šiolei, berods, visiems buvo aiš
ku. Niekas neabejojo, kad lietuvininkai tam ruošėsi, 

pradėjo provincijos vietoves periminėti į savo rankas, or
ganizavo pajėgas sukilimui vykdyti ir, gavę pagalbos iš Di
džiosios Lietuvos, sukilimą įvykdė. Knygose istorikų nuro
doma, kad karinėse operacijose dalyvavo per 300 ginkluo
tų klaipėdiečių, o Klaipėdos miesto užėmimui talkino Lie
tuvos kariai savanoriai bei šauliai - iš viso 1050 karių. Ne
stipri ir negausi prancūzų įgula buvo nesunkiai įveikta, 
nors be kraujo praliejimo neapsiėjo. Tai istorinė tiesa. Gai
la, kad šiandien atsiranda istorikų, norinčių tą tiesą pa
kreipti kitu kampu. Štai Lietuvos istorijos instituto direkto
rius Alvydas Nikžentaitis teigia: "1923 m. nebuvo klaipė
diškių sukilimo, šis kraštas nebyliai pritariant daugeliui 
Europos šalių, tarp jų ir Vokietijai, didlietuvių, visų pirma 
Šaulių_ sąjungos, pastangomis buvo prijungtas prie Lietu
vos". Si toks pareiškimas kitų istorikų vertinamas kaip tie
sos klastojimas. Ką gi - iš tiesų, nieko naujo, kai jau esame 
pratinami taikstytis prie istorijų perrašinėjimų. O tie per
rašinėtojai ar tik nebus užsimoję tiesos ieškoti sovietiniuo
se archyvuose bei "vyresniojo brolio" propagandiniuose 
teiginiuose? Nenuostabu juk, nes nemažai}š jų autorite
tais laiko tik sovietinių mokyklų dėstytojus. Zinoma, anuo
met kitokių nė nebuvo. Aiškiai neigiamas ir 1941 metų su
kilimas. Girdi, jis tebuvęs keršto ir sąskaitų suvedinėjimo 
laikotarpis. Peršasi išvada, kad istorijos perrašinėtojams 
rūpi menkinti pačių lietuvių pastangas, ir tai kaip tik tokių 
dienų, kai atsirasdavo proga reikštis. Atseit, mes patys, be 
kitų pagalbos ir malonės, nieko padaryti negalime. O kas 
tie "kiti" - aišku. Net ir 1991-ųjų sausio 13-osios pasiprie
šinimą okupantams telaiko gatvės triukšmadarių išpuoliu. 
Ką gi - tenka rea.,guoti, laukti ir tikėtis, kad ardomoji jėga 
tolydžio silpnės. C.S. 
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Labūnavos šauliai, su vėliava dalyvavę pamaldose Dievo Apvaizdos šventovėje 2006 m. 
gruodžio 26 d. minint Labūnavos kautynių dieną, pagerbiant prieš 60 metų žuvusius Lietuvos 
laisvės kovotojus Ntr. S. Sajausko 

Ko trūksta Lietuvoje? 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

"Turėja vienas tėvas tris sūnus ir juos visus 
laide makytųs: vienas išmaka un kuniga, kitas 
un daktara, e tračias palika vagim. Tas vieną
kart išėja vagtų ... " 

Šią Jono Basanavičiaus užrašytos pasakos 
pradžią apie išradingą vagį, pavogusį marški
nius nuo pono pačios, vien tais marškiniais te
vilkėjusios, prieš keliolika metų viename 
straipsnyje priminė profesoriai Audronė ir 
Kęstutis Skrupskeliai. 

J. Basanavičiaus pasakos vagis už suma
numą buvo gausiai apdovanotas, susirado ge
rą žmoną ir laimingai gyveno ... 

Minėtieji profesoriai pastebėjo, kad gud
raus vagies įvaizdis mūsų pasakose gan daž
nas. Pasakų vagys patrauklūs ir žmonėms ne
kenksmingi, mat jie apgauna vien ponus, čigo
nus ir žydus. Ir J. Basanavičiaus vagis, beje, 
minimas greta garbingų profesijų personažų. 

Mokslininkai tad kėlė klausimą: kodėl 
mūsų pasakose vagys gerbiami, nebaudžiami? 
Kodėl jiems visada sekasi, jie apdovanojami ir 
ramiai užbaigia savo dienas? Ar tai mūsų et
ninės kultūros dalis, "tautinio charakterio" iš
raiška? O gal tai tik aidai tolimų baudžiavos 
laikų, kada svetimtaučių ponų visaip vargina
mi ir skriaudžiami lietuviai valstiečiai tik va
gystėmis nuo jų gintis ir tegalėjo? 

Nesunku suprasti ano meto "kaimo filo
sofų" galvojimą: vogti yra gera, kadangi taip 
daro ir ponai. O prieš ponus vis tiek nugarą 
turi lenkti. Poną apgavęs - žmogaus nenu
skriaudi, "prastam žmogui" - jokios žalos. 

Kolchozinis gyvenimo tarpsnis šiuos pasą-

moninius "baudžiavinio būvio" žmogaus ref
leksus tik sustiprino ir dar labiau išvystė. 

Nepriklausomoje Lietuvoje "iš marškinių 
išvilkti ponią", šiai to nė nejuntant, - "moder
naus" galvojimo ir "apsukrumo" požymis. 

Niekam nepastebint plynai iškertama 60 
ha miško sostinės pakraštyje, kad toje vietoje 
būtų įrengti golfo laukai, nors tūkstančiams 
teisėtų savininkų miestuose "nerandama" že
mės. Saugomose teritorijose už grašius perka
mos "pirtys su senutėmis", o paskui keičiami 
įstatymai, kad būtų "atkurtas teisingumas" ir 
"vietiniai gyventojai" gautų privatizuoti vaiz
dingas teritorijas aplink anas griuvenas. 

Tai tik menki pavyzdėliai, rodantys kokio 
"išradingumo" yra pasiekusios naujųjų laikų 
J. Basanavičiaus pasakų interpretacijos. Skir
tumas tik tas, kad šįkart nebėra "laimingos 
pabaigos". 

Pusė milijono taip nurengtų "ponių, ponų 
ir panelių" iš Lietuvos jau išvažiavo. Nežinia 
kiek dešimčių tūkstančių mokslus bebaigian
čio perspektyvaus jaunimo jau trypčioja ant 
slenksčio, susikrovę lagaminus. Ketvirtadalis 
čia likusiųjų ir nebeįstengiančiųjų išvažiuoti -
pasmerkti baigti savo dienas skurde, neturė
dami net minimalių higienos reikalavimus ir 
žmogaus orumą atitinkančių gyvenimo sąlygų. 

Nei baudžiavos, nei kolchozinio gyvenimo 
tvarkos, nei okupacijos, atrodytų, jau kadai 
nebėr, o kažko taip trūksta ... 

Labiau nei turto ir pinigų Lietuvoje trūks
ta "žmoniškumo, pagarbos ir meilės artimui", 
pastebi Vilniaus katedros klebonas Ričardas 
Doveika. 
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9 RELIGIMAME GYVENIME 
Visų Šventąją mmeJI

mas Šiauliuose įvyko 2006 
m. spalio 27 d. kultūros cent
re. Grojo garsiausios Lietu
voje šiuolaikinės krikščioniš
kosios muzikos grupės -
"Gyvai" iš Vilniaus bei "Glo
ri ja Gospel" iš Panevėžio. 
Susirinkusiems kalbėjo Kata
likų evangelizacijos centro 
direktorius Juozas Dapšaus
kas, tikėjimo patirtimi dali
nosi Veikliųjų žmonių bend
rijos atstovai. Šiaulių univer
siteto iniciatyvinė grupė se
nosiose Talšos kapinėse už
degė žvakes ant apleistų, pa
mirštų kapų, jaunimo centre 
kalbėjo kun. A. Gudaitis, SJ, 
ir vyskupas Eugenijus Bartu
lis. Tikimasi, kad Visų Šven
tųjų bei Vėlinių dienų minė
jimo tradicijos pakeis "Hal
loween". 

Švč. M. Marijos apsi
reiškimo Šiluvoje jubiliejaus 
komiteto posėdis įvyko 2006 
m. spalio 27 d. Kauno arki
vyskupijos kurijoje. Pirmajį 
komiteto, sudaryto arkivysk. 
Sigito Tamkevičiaus įsakymu, 
posėdį pradėjo jis pats, pa
brėždamas dvasinius pasi
rengimo laikotarpio reikala
vimus - Eucharistijai ir kong
resų jos garbei rengimą, dėmesį 
šeimoms bei dvasiniams pa
šaukimams, parapijų įtrauki
mą, skatinant Marijos garbi
nimą, organizuojant, ypač 
jaunimui, piligrimines kelio
nes į Šiluvą. Posėdyje nutarta 
parengti pasirengimo Jubi
liejui programą ir numatyti 
tikslus bei uždavinius, konk
rečias datas. 

Katalikiškosios draugi
jos "Saulutė" 90-mečiui pa
minėti 2006 m. lapkričio 4 d. 
Plateliuose (Plungės rajone) 
vyko mokslinė konferencija. 
Ji prasidėjo Platelių švento
vėje Telšių vyskupo J. Boru
tos, SJ, aukotomis Mišiomis, 
jo pritaikytu pamokslu. Po 
Mišių pašventinta jubiliejui 
skirta atminimo lenta. Vil
niaus dailės akademijos rek
torius prof. dr. Adomas But
rimas skaitė pranešimą apie 
organizacijos reikšmę ir svar
bą ugdant jaunąją kartą. 
Adolfas Poška pristatė vieną 

pagrindinių "Saulutės" kūrė
jų, filosofą Praną Mantvydą. 

Kan. teoi. lic. Andriejus Sa
baliauskas skaitė pranešimą 
apie kun. prof. bažn. t. dr. 
Petrą Malakauskį, draugijos 
kūrėją ir laikraščio "Saulu
tė" redaktorių. Pristatytas ir 
kitas draugijos veikėjas Jonas 
Brežinskis. Taip pat aptarta 
žemaičių kultūrinis sąjūdis 

Lietuvoje, XX š. 11 dešimt
mečio katalikiškųjų jaunimo 
organizacijų veikla Zemaiti
joje. 

Kan. Felikso Kapočiaus 
palaikai buvo perlaidoti 
2006 m. lapkričio 4 d. Kaune, 
Kristaus Prisikėlimo šven
tovės kolumbariume. Iš JAV 
parvežtą prieš 35 metus mi
rusio dvasininko, šventovės 
statytojo urną su palaikais 
dvi dienas gausiai lankė ti
kintieji. Jis, pasitraukęs į Va
karus, mirė ir buvo palaido
tas Čikagos Šv. Kazimiero 
parapijos lietuvių kapinėse. 
Perlaidojimo Mišioms vado
vavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke
vičius. Pamoksle jis prisimi
nė kan. F. Kapočiaus kuni
giškąjį kelią. Po Mišių urna 
su jo palaikais iškilmingai 
palydėta į šventovės rūsyje 
įrengtą kolumbariumą. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencija 2006 m. gruodžio 12 
d. pristatė Lietuvos vyskupų 
laišką "Dievo žodis mūsų gy
venime" ir naująją Naujojo 
Testamento laidą su plačiais 
prel. A. Rubšio komentarais. 
Spaudos konferencijoje kal
bėjo kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis, arkiv. Sigitas 
Tamkevičius, vysk. Jonas Iva
nauskas, kun. Vaclovas Aliu
lis, Naujojo Testamento spe
cialioji redaktorė, teologė 
Ingrida Gudauskienė. Pasta
roji aiškino, kad 1200 psl. 
tekstas ir jo vertimas nėra 
naujas. Prieš 34 metus šį dar
bą atliko kun. Česlovas Ka
valiauskas (red. kun. V. Aliu
lis). Pr el. A. Rubšys parašė 
kiekvienai Naujojo Testa
mento knygai naujus įvadus, 
apimančius beveik 100 pus
lapių. Naujasis Testamentas 
išleistas 20,000 tiražu. 

Kūčios - paskutinė partizanų vakarienė 
S.SAJAUSKAS 

Gražiausia ir linksmiausia lietuviams šven
tė- šv. Kalėdos. Vien paminėjus šį žodį, ausyse 
suskamba linksma giesmės melodija Brangią 
dieną švęsdami, užgimimo Viešpaties, linksmin
kimės ir džiaukimės.„. 

Antrąją šv. Kalėdų dieną į Labūnavos 
Dievo Apvaizdos bažnytėlę susirinko, suvažia
vo iš visos Lietuvos gausybė žmonių. Vos tilpo. 
Bet nesimatė jų veiduosev džiaugsmingų šypse
nų. Rimti, susikaupę. Sv. Mišias atnašavo 
prel. Alfonsas Svarinskas. 

Tą dieną visų mintyse buvo 1946-ųjų 
gruodžio 25-oji. Praėjo lygiai šešiasdešimt me
tų nuo tų siaubingų šv. Kalėdų, aplaistytų 
Laisvės kovotojų krauju, įėjusių į Lietuvos 
partizanų kovos istoriją niekšiškiausios išda
vystės vardu. Kartais ta data minima kaip La
būnavos kautynių diena. Judai šįkart buvo du, 
išduota - Lietuva, aukos - jos vaikai. Narsūs 
partizanai, jų rėmėjai, jaunos ryšininkės. 

"„.ir nelauš iš rankų tau baltos plotkelės 
tas, kur vakar laužė, ir dar buvo čia„." - vėl 

mintyse tarsi giesmė skamba partizaniškos 
dainos žodžiai. 

Kaip prisiminė Povilo Lukšio partizanų 
rinktinės vadas Juozas Paliūnas-Rytas, partiza
nų vadus susirinkti kartu prie Kūčių stalo pra
šė Antanas Muralis-Vingis. Tarsi nujausdama 
provokaciją vadovybė nepritarė šiam planui. 
Savo atsiminimuose Partizano keliu jis A. Mu
ralio prašymą įvertino kaip "iš anksto sufabri
kuotą išdavystę". 

Suplanuotos čekistinės operacijos eiga 
strigo nuo pradžios - rinktinės vadai jai nepri
tarė ir atsisakė dalyvauti; vis dėlto MGB jos 
neatsisakė. Kaip liudija ryšininkė Genė Doc
kaitė-Gudzinskienė, tądien lydėjusi nuo Babtų 
iki Labūnavos Antaną Muralį-Vingį (o kad ji 
būtų supratusi, kodėl jis taip keistai visą kelią 
tylėjo!), Vingis primygtinai siūlė jai vykti pas 
Karalgirio partizanus ir pakviesti juos šią tylią 
naktį pabūti kartu. Laimei, ji neturėjo su jais 
ryšio. Laimė, kad turėjo kitą užduotį ir nega
lėjo pabūti tąkart su visais kartu. Todėl šian
dien gyvu žodžiu gali paliudyti apie Labūnavos 
tragediją. 

Prel. Alfonso Svarinsko malda už Labūnavos 
kankinius 

Pas Labūnavos bokšte gyvenusius Šimkū
nus ir Derbutus partizanai lankydavosi daž
nai. Čia jie galėdavo sušilti, išsidžiovinti dra
bužius, gaudavo pavalgyti. Kaip ir visi labūna
viečiai, šeimininkai buvo aktyvūs miško rėmė
jai. Be to, visi partizanai jiems buvo gerai pa
žįstami aplinkinių kaimų jaunuoliai. Todėl ne
abejodami sutiko paruošti jiems Kūčių vaka
rienę. Tiesa, žmonai ryte pastebėjus kaime du 
kareivius, Baliui Derbutui buvo kilęs įtarimas 
ir nor~s atšaukti susitikimą, bet pasiginčiję su 
Jonu Simkūnu vis dėlto nutarė, kad tai buvo 
atsitiktiniai praeiviai. 

Taip užverbuotiems MGB smogikams, 
buvusiam Povilo Lukšio rinktinės 4-ojo rajono 
vadui Aloyzui Dalbokui-Imperatoriui-Negu
sui ir jo ryšininkui Antanui Muraliui-Vingiui 
pavyko į Labūnavos bokštą sukviesti keletą 
Povilo Lukšio rinktinės Tėvo būrio partizanų, 
būrelį ryšininkių. Jų tarpe buvo vadas Jonas 

Žilinskas-Tėvas, partizanas Zenonas Alabur
da, trys jo seserys: Onutė, Marytė (18 m.), 
Elytė (16 m.), Jonas Gulbinas, žuvusio parti
zano sesuo Onutė Kasperavičiūtė. Kartu su 
šeimininkais, dviem jų mažamečiais vaikais ir 
dviem išdavikais bokšte iš viso susirinko 18 
žmonių. Nuotaika buvo pakili, šventiška. Mal
da, tylos minutė už žuvusius, ašaros laužant 
plotkeles, prisiminimai, pamąstymai apie par
tizano dalią„. Gal kitais metais per šv. Kalėdas 
Lietuva jau bus laisva ir švęsime namie.„ Nie
kas nenujautė, nesuprato, kad daugeliui ši va
karienė paskutinė. 

Partizanų ryšininkė Genė Dockaitė-Gudzins

kienė ir dviejų žuvusių partizanų brolis, po
litkalinys Donatas Kvedaras prie kryžiaus, 
pastatyto šalia Labūnavos bokšto 2006.12.26 

Šv. Kalėdų rytui dar neišaušus, apie 5 val. 
visus pažadino stiprus beldimas į duris: "Mili
cija!". Pasitarę durų neatidarė. Svarstė, kaip 
gelbėti vaikus. Be panikos pasiruošė ginklus, 
mieguistus vaikus pernešė į trečią aukštą, nes 
iš antro patogiau pro langus gintis. Moterys 
taip pat sugulė ant grindų trečiajame. Pradė
jus aušti pasigirdo dar stipresnis beldimas, ru
siški keiksmai, reikalavimai pasiduoti. Vyrai 
nutarė veržtis iš apsupimo dar neprašvitus. 
Bet tik pravėrus duris ir dar nespėjus švystelė
ti granatoJ, automato serija pakirto būrio va
dą Joną Zilinską-Tėvą, sužeidė šeimininką 
Balį Derbutą. Teko gintis bokšte, kurio storos 
sienos patikimai saugojo nuo kulkų. Vadovauti 
ėmėsi narsus kulkosvaidininkas Zenonas Ala
burda. Kautynės tęsėsi apie 5 valandas, kol 
nepasibaigė šoviniai. Liko paskutiniai - sau. 

Atsiliepdami į Onutės Derbutienės aima
nas dėl vaikų, nutarė gelbėti moteris su vai
kais. Iškišę ant šluotos koto baltą paklodės 
skiautę per langą, išgirdo komandą "Išeiki
te!". Pirmieji išėjo legaliai gyvenę: šeimininkė 
Šimkūnienė, Derbutienė su vaikais ir vyru 
Baliu, Panevėžiuko plytinės buhalteris Kazys 
(pavardė nežinoma, S. S.), žuvusio partizano 
sesuo Onutė Kasperavičiūtė. Enkavedistai 
visus suguldė ant žemės ir„. paleido šūvių se
riją. Gyva liko tik O. Derbutienė su vaikais, 
Šimkūnienė ir į petį sužeista O. Kasperavičiū
tė (O. Kasperavičiūtė-Žičkuvienė šiandien 
vienintelė gyva bokšto gynėja). Jai liepė eiti į 
bokštą ir pasakyti, kad pasiduotų. Tuo tarpu 
bokšte buvo nutilę paskutiniai šūviai. Jauniau
sios seserys Alaburdaitės atsisakė paklusti 
brolio Zenono įsakymui išeiti ir nusišovė. Nu
sišovė ir Zenonas. Likusieji nutarė pasiduoti. 
Vyrai išėjo virš galvos iškėlę ginklus. Juos pa
sitiko kulkos, nepalietusios tik išdavikų A. 
Dalboko ir A. Muralio. Žuvo 11 Lietuvos pat
riotų. 

(Nuotraukos S. Sajausko) 
-------

Nukelta į 11 -ą psl. 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

v p ESA, 
kad baigiant 2006 m. aktyvai viršijo 
$150 milijonų ir vis dar auga ... 

PAKANKAMAI DAUG, 
kad užtikrintume saugų investavimą, patikimas ir lengvai 

prieinamas paslaugas, ypač visų pageidaujamą elektroninę bankininkystę. 
v 

PAKANKAMAI MAZAI, 
kad savo nariams galėtume skirti asmeninį dėmesį. 

• v 
TIK "PARAMOS" NARIŲ DEKA PER 55 METUS !SAUGOME 

v 

Į PIRMAUJANCIŲ KREDITO KOOPERATYVŲ GRETAS. 

Dar vis nesate PARAM OS narys/ ė? 
Aplankykite mus tinklalapyje www.parama.ca ir sužinosite ką prarandate. 

Nuo sausio 29 d. visą savaitę švęsime su jumis PARAMOS pasiekimus. 
v 

KVIECIAME PRISŲUNGTI ! 

PARAMA 

1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 
Tel.: 416 532-1149 

2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MSX 1 C1 
Tel.: 416 207-9239 
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1D1 SAVAITE LIETUVOJE 
Sausio 13-toji 

Žuvusiųjų per Sausio 13-
ąj ą ir vėlesnę Sovietų Sąjun
gos agresiją atminimas pa
gerbtas sausio 12 d. seime. Pa
vakare atminimo laužai lieps
noj o prie Televizijos bokšto, 
prie Lietuvos valstybinio ra
dijo ir televizijos Nepriklau
somybės aikštėje. Vakare Te
levizijos bokšto salėje buvo 
surengta literatūros ir muzi
kos valanga "Nerimo mintys". 
Vilniaus Sv. Jonų šventovėje 
surengtas koncertas "In Me
moriam". 

Sausio 13 d. vyko iškil
mingas seimo posėdis, parla
mento galerijoje pristatytas 
albumas "Piešiu laisvę". Vi
dudienį Nepriklausomybės 
aikštėje - iškilmingas vėliavos 
pakėlimas. Tuo pačiu laiku 
prasidėjo XVI tradicinis tarp
tautinis pagarbos bėgimas 
"Gyvybės ir mirties keliu", ku
riame bėgikai nuo Antakalnio 
kapinių bėgo iki Televizijos 
bokšto. 

Vėliau Sausio 13-osios 
aukos buvo pagerbtos Anta
kalnio kapinėse, Sausio 13-
osios medaliai įteikti Prezi
dentūroje. Laisvės gynėjų pa
gerbimo renginiai baigėsi 
koncertu "Kada sūneliai su
grįš" Vilniaus Šv. Kotrynos 
šventovėje bei Mišiomis Vil
niaus arkikatedroje bazili
koje. 

Prezidentas Klaipėdoje 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus Mažosios Lie
tuvos istorijos muziejuje sau
sio 8 d. vykusiame susitikime 
paragino spaudos atstovus 
kelti į viešumą visas negeroves 
ir institucijų klaidas. Praėju
sius metus jis vadino svarbiais, 
nes Lietuvos ekonomika au
go, ir tai buvo visų Lietuvos 
žmonių pasiekimas. Politikoje 
- pirmą kartą nuo nepriklau
somybės atkūrimo buvo su
daryta mažumos vyriausybė, 
kuri sėkmingai dirba, taip pat 
buvo sėkmingi užsienio poli
tikos metai. Didžiausiais šių 
metų iššūkiais jis laiko kovą 
su korupcija, teisėsaugos ir 
teisėtvarkos institucijų darbo 
veiksmingumo užtikrinimą, 
mokslo ir studijų sistemos 
reformą. 

Jis griežtai vertino aplin
kosaugininkų pastangas išsau
goti Palangos kopas, teigda
mas, jog taikytos priemonės 
yra neefektyvios ir paviršuti
nės. Turėtų būti pastatytos be
toninės ar akmeninės užtvaros 
jūroje apie 50-70 metrų nuo 
kranto. Kalbėdamas apie per
nai ugnies nuniokotą Smilty
nę, jis tvirtino, kad vietovę 
būtina atsodinti. 

Teigiamai vertino Lietuvą 
Didžiosios Britanijos sa

vaitraštis The Economist, ver
tindamas sėkmingiausius ir 
labiausiai nuvylusius 2006 m. 
Europos politikus, "neapdai
nuotais herojais" pavadino 
premjerą Gediminą Kirkilą ir 
opozicijos vadovą Andrių Ku
bilių. Zurnalo vertinimu, G. 
Kirkilo mažumos vyriausybė 
pranoko visus lūkesčius. Ap
dovanojimas už retą asme
ninės draugystės ir patriotiz
mo, įveikiančio partinius 

interesus, pavyzdį taip pat 
skirtas konservatorių opozici
jos vadovui Andriui Kubiliui. 

Estijos prezidentas Too
mas Hendrik Ilves pavadintas 
kylančia praėjusių metų Eu
ropos politinės arenos žvaigž
de. "Išauklėtas, nuovokus ir 
ciniškas Švedijoje gimęs bei 
JAV mokslus baigęs politikas 
baigė darbą Europos parla
mente, kad galėtų tinkamai 
valdyti savo šalį", apie Estijos 
vadovą rašo The Economist. 
"Metų eurokratu" paskelbtas 
Latvijai Europos komisijoje 
atstovaujantis už energetiką 
atsakingas komisaras Andris 
Piebalgas. Didžiausias nusivy
limas, savaitraščio nuomone, 
yra Lenkijos "Teisės ir teisin
gumo" partijos vadovaujama 
vyriausybė. 

Helsinkio grupės 30-metis 
Sausio 9 d. seime pami

nėtas Lietuvos Helsinkio gru
pės 30-metis. Šiai progai skir
toje tarptautinėje konferenci
joje dalyviai pabrėžė, kad šios 
grupės veikla prasminga ir 
dabar. Kalbėjo seimo pirm. 
Viktoras Muntianas, Jung
tinės Didžiosios Britanijos ir 
Siaurės Airijos karalystės 
ambasadorius Lietuvoje Colin 
Roberts, Lietuvos Helsinkio 
grupės signataras Viktoras 
Petkus. Šis priminė, kad gru
pė kėlė į viešumą ne tik So
vietų Sąjungoje daromus 
žmogaus teisių pažeidimus, 
bet ir, naudodama tarptautinę 
areną, nuolat priminė Lietu
vos okupacijos faktą. 

Kito signataro, prof. To
mo Venclovos teigimu, Lie
tuvos Helsinkio grupės išskir
tinis bruožas buvo, kad ji rū
pinosi ne tik lietuvių tautos 
reikalais, bet ir tautinių ma
žumų, kitų tautų problemo
mis. Konferencijoje taip pat 
kalbėjo prof. Saulius Katuo
ka, seimo Tėvynės sąjungos 
frakcijos narys Audronius 
Ažubalis, Maskvos Helsinkio 
grupės pirmininkė Liudmila 
Aleksejeva, Latvijos demok
ratijos rėmimo fondo prezi
dentas Inis Calitis, Tarp
tautinės buvusių politinių ka
linių ir komunizmo aukų są
jungos atstovas Mart Nikius 
iš Estijos ir kiti. 

Išduos šnipą 
Lietuvos apeliacinis teis

mas sausio 11 d. paskelbė ga
lutinę ir neskundžiamą nu
tartį, jog šnipinėjimu įtaria
mas 40 metų Gudijos pilietis 
Sergejus Moničius bus išduo
tas baudžiamajam persekio
jimui į Lenkiją. S.Moničiaus 
advokatai žada artimiausiu 
metu jo vardu išsiųsti skundą 
į Europos žmogaus teisių teis
mą, kad Lietuva esą pažeidė 
Europos konvenciją dėl eks
tradicijos ir dėl to prieš kelias 
dienas taip pat buvo apskųsta 
Europos tarybai. 

DELFI žiniomis, S.Mo
ničius 2005 m. lapkritį Minske 
Lenkijos piliečiui K.Gurskiui 
pasisiūlė mokėti už slaptą 
informaciją. Lenkijos teisė
saugos duomenimis, 2006 m. 
spalio 15 d. jam už pateiktas 
žinias perdavė 850 eurų. Lap
kričio 22 d. S.Moničius buvo 
sulaikytas Lietuvoje. RSJ 

Kada prasideda diena nauja? 
Iš penkiolikos metų perspektyvos. Vidmanto Valiušaičio pranešimas 

konferencijoje "1991-ųjų sausis-rugsėjis: nuo SSRS agresijos iki tarptautinio 
pripažinimo", Vilnius, LR seimas, 2006 m. lapkričio 24 d. 

Tęsinys iš 2 nr. 

Tokios didelės paskirties 
akivaizdoje būtų beprasmiška 
žmogui savo jėgas eikvoti sis
temai, kuri, remdamasi įvai
riomis klaidingomis prielai
domis, nusikalsta nedovanoti
nais nusižengimais žmonišku
mui. Laisvė ir teisingumas 
triumfuos!" 

Ir pasirašo: "Liudas Damb
ra uskas, pirmininkas, Min
daugas Bloznelis, Vaidotas 
Daunys, Arvydas Juozaitis, 
Vidmantas Valiušaitis. 1991 
m. sausio 13 d." 

Kitą dieną - sausio 14-ąją 
- šis kreipimasis buvo išspaus
dintas dienraštyje Laisvasis 
Kaunas, nes Vilniaus laikraš
čiai, užgrobus spaustuvę, išeiti 
negalėjo. 

Tai buvo Į Laisvę fondo 
Lietuvos filialo krikštas ir dra
matiškas užgimimas, patikri
nant žmonių dvasinės sanklo
dos atsparumą išbandymų aki
mirkomis. Šiandien tai prisi
menu kaip vieną šviesiausių 
šio kultūrinio židinio raiškos 
epizodų, ačiū Dievui, pateisi
nusio savo vardą - Į Laisvę. 
Todėl ir pirmasis Į Laisvę fon
do viešas renginys - studijų 
savaitgalis Vilniuje, - sureng
tas vos mėnesiui praėjus po 
žudynių prie TV bokšto, oku
panto "kaspervizijai" (Užgro
bus TV bokštą bei Lietuvos 
televizijos ir radijo pastatus 
Vilniuje, absoliuti dauguma 
LRT darbuotojų nesutiko to
liau dirbti, vadovaujami M. 
Burokevičiaus "gelbėjimo ko
miteto". Mažai grupei dar
buotojų, likusių ištikimų 
"Maskvos platformos" komu
nistų partijai, vadovauti pa
vesta buvo Kasperavičiui. 
Kaip kolaboracijos ir parsida
vėliškumo sinonimas šita tele
vizija žmonių buvo praminta 
"kaspervizija".) aiškinant apie 
politinį trumparegiškumą siek
ti Lietuvai nepriklausomybės 
nuo Maskvos, buvo savotiškas 
kultūrinis atoveiksmis į prie
vartos apraiškas ir jėgos de
monstravimą: 1991 m. vasario 
23 d. mes surengėme konfe
renciją "Kultūra kaip argu
mentas valstybės nepriklauso
mybei". Pranešimus tuomet 
skaitė filosofai: Krescensijus 
Stoškus, Romualdas Ozolas, 
Arvydas Juozaitis, literatūro-

logai Vytautas Kubilius, Vai
dotas Daunys, Vytautas Ru
bavičius ir kiti. Sis renginys 
didžiąja dalimi buvo bičiulio 
amžiną atilsį Vaidoto Daunio 
(1958-1995) iniciatyvos ir or
ganizacinio veiklumo išdava. 

1991 m. birželio mėnesį, 
kai Lietuva buvo bauginama 
ir terorizuojama, deginant pa
sienio postus ir muitines, Kau
ne organizavome iškilmingą 
konferenciją, skirtą paminėti 
1941 m. birželio sukilimo 50-
metį. Tarp paskaitininkų -
Adolfas Damušis, Gediminas 
Ilgūnas, Romualdas Ozolas, 
Petras Vaitiekūnas, Bernardas 
Brazdžionis. 

Tuojau po nepriklauso
mybės pripažinimo 1991 metų 
rudenį, vėl Vilniuje spalio 19-
ąją konferencijoje svarstėme 
kultūros problemas: "Lietu
vos kultūra nelaisvės metais". 

Per tuos dramatiškus mė
nesius sugebėjome Vilniuje 
išleisti Juozo Brazaičio istori
nį rezistencijos veikalą Vienų 
vieni (20 tūkst. egz. tiražu, įva
dą parašė Arvydas Juozaitis), 
klasika tapusį Vinco Ramono 
romaną Kryžiai (10 tūkst. egz. 
tiražu, palydimąjį žodį parašė 
Vincas Natkevičius), svarsty
mus apie valstybės pagrindus "Į 
pilnutinę demokratiją", taip 
pat su V. Natkevičiaus (1918-
1999) palydimuoju žodžiu. 

Turėdami kompiuterį, ku
ris anais laikais buvo dar, pa
lyginti, retas, bet paveikus 
daiktas leidybos pramonėj e, 
ėmėme galvoti apie galimybę 
imtis didesnio projekto, bū
tent, spaustuvės įsteigimo. 
Juo labiau, kad žinomas Čika
gos spaustuvininkas Mykolas 
Morkūnas svajojo savo spaus
tuvę keldinti Lietuvon. 

Vėlgi turėjau garbės (tik
riausiai nepelnytos), drauge 
su dalininkais ir bičiuliais iš 
Jungtinių Valstijų, 1991 m. 
rugpjūčio 17 d. pasirašyti Či
kagoje Morkūno spaustuvės 
perkėlimo Lietuvon aktus. Tie 
patys žmonės - jau minėtasis 
Tautvydas Majauskas ir jo 
bendradarbis Vidmantas Za
vadskis, - kurie per dramatiš
kus ir tragiškus sausio įvykius 
ėmėsi atsakomybės ir išsau
gojo anuomet retą ir brangų Į 
Laisvę fondo turtą, vėliau ta
po svarbiausiais Morkūno 
spaustuvės steigėjais ir orga
nizatoriais Kaune. Jų vado-

vaujama spaustuvė ir šiandien 
sėkmingai dirba bei plečia sa
vo veiklą. 

Jūs pagrįstai paklausite: o 
kur čia žurnalistika? Atsakau: 
žurnalistika buvo mūsų profe
sinė pareiga. Tie, kas vykdė 
savo pareigą - neatliko nieko 
ypatingo. Ano meto mūsų žo
džiai ir mintys - jau gelstan
čiuose laikraščių puslapiuose, 
nuaidėjusiuose radijo repor
tažuose, išėjusiose, išeinan
čiose ar dar išeisiančiose kny
gose. Palikime visa tai istori
kams. 

Ypatingai elgėsi tie, kurie 
savo nekompromisiniu pasi
ryžimu pakilo aukščiau parei
gos - tie šimtai tūkstančių Lie
tuvos gynėjų, budėjusių lem
tingą valandą valstybės sargy
boje, apsisprendusių - niekie
no neverčiami! - atiduoti už 
ją viską: gerovę, sveikatą, net 
gyvybę ... 

Pamenu andai degančius 
laužus aplink parlamentą 
sningant ... Rimti, sukaupti, 
valstietiškų bruožų vyrų vei
dai, tautiniais drabužiais pasi
puošusios moterys ir mergi
nos, sugrubusios rankos, kaip 
vilties skydą iškėlusios vėliavą 
ir kryžių ... 

Raseiniai, Kretinga, Ra
mygala, Skaudvilė, Biršto
nas ... Tebestovi akyse mieste
lių pavadinimais ir simboliais 
ginkluoti jų pasiuntiniai, gie
dantys širdį veriančias dainas 
ir giesmes ... 

Kur jie šiandien? Airijoj? 
Anglijoj? Ispanijoj? Ameri
koj? 

Ar galėjome tada pagal
voti, kad po penkiolikos metų 
Vilnius bus taip toli nuo Skuo
do, Akmenės, Viekšnelių, Jo
niškėlio? .. 

O Vilnius jiems tada buvo 
arti... Pašaukti atskubėjo per 
kelias valandas ... Visi tikėjo
me, kad esame kelyje iš nak
ties į rytą, kad diena ims 
brėkšti, jei tik ištversime. Iš
tvėrėme. Tačiau ar įsidienojo? 

- Kada prasideda diena 
nauja? - paklausė teisuolis iš
minčiaus viename Martyno 
Buberio pasakojime. 

- O kaip tau atrodo? -
klausimu į klausimą atsakė iš
minčius. 

- Diena prasideda, kai 
žmogų jau gali atskirti nuo 
medžio, - sakė teisuolis. 

Nukelta i 14-tą psl. 

Šv. Kazimiero kolegijos Romoje studentai 2006 metais su rektoriumi prel. A. Bartkumi. Tai 
kunigai iš Lietuvos 



Rožinio slėpinių kelio koplytėlė Kaišiadoryse, Guronių kaime, kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus tėviškėje. Maldininkai keliauja kalbėdami Rožinį (už koplytėlės matomas statomas pas
toracinei veiklai pastatas), 2006 m. spalio mėnuo 

Su giesme žengiantys ... 
KUN. SAULIUS STUMBRA 

Artėjant Šv. Cecilijos, 
bažnytinės muzikos globėjos, 
šventei, Telšių vyskupo Vin
cento Borisevičiaus kunigų 
seminarijoje rinkosi vyskupi
jos vargonininkai - Šv. Cecili
jos draugijos nariai. Susirinkę 
į visuotinį susirinkimą minėti 
jau trečių atkurtos Šv. Ceci
lijos bažnytinės muzikos drau
gijos metinių, vyskupijos var
gonininkai visų pirma rinkosi 
į atvirą chorinio meistriškumo 
pamoką, kurią vedė Klaipė
dos universiteto profesorius, 
kompozitorius Gediminas 
Purlys. Paskaitos metu repe
tuotos giesmės, Mišių dalys, -
profesorius dalijosi savo ilga
mete chorvedžio, dirigento 
patirtimi. Vidurdienį muzikai 
tinkosi į seminarijos koplyčią 
Sventųjų Mišių aukai. Eucha
ristijai vadovavo Telšių vysku
pas Jonas Boruta, SJ, konce
lebravo prelatas dr. Juozas 
Šiurys, Šv. Cecilijos draugijos 
pirmininkas kan. Egidijus 
Zulcas ir dvasios tėvas kun. 
Saulius Stumbra, kartu mel
dėsi vyskupijos kurijos sek
retoriai-diakonai - Karolis 
Petravičius ir Ramūnas Nor
kus. Ganytojas įžangos žodyje 
džiaugėsi susirinkusiais vargo
nininkais, linkėjo, kad jų va
dovaujami bažnyčių chorai 
giedotų taip, kaip tiki, kad 
giesmė būtų graži išraiška ti
kėjimo. 

Pamoksle vyskupas Jo
nas Boruta, SJ, žvelgė į Evan
gelijos žodį, kvietė visus mels
ti Viešpatį, kad mūsų širdys 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

bei ausys, ne tik akys būtų at
viros priimti Viešpaties Zodį. 
Ganytojas prisiminė, jog baž
nytinių vargonininkų bei cho
rų uždavinys ir misija ne tik 
profesionaliai atlikti muziką, 
bet ir perteikti tikėjimą, liu
dyti jį. Vyskupas prisiminė, 
jog senieji inteligentai su nuo
skauda sakydavo sovietinės 
okupacijos metais girdėdami 
atliekant sakralią muziką pa
saulietinių chorų, jog ne taip 
ji skamba šventovėje, kur tas 
pats kūrinys atliekamas širdi
mi ir tikint. Ekscelencija vi
siems vargonininkams ir jų 
vadovaujamiems chorams lin
kėjo pasiekti tokias aukštu
mas, kad giedama giesmė bū
tų tikėjiJilO liudijimas. Bai
giantis Sv. Mišių aukai nu
skambvėjo darni giesmė, šlovi
nanti Sv. Ceciliją. 

Susitikime su vyskupijos 
vargonininkais Telšių vysku
pas džiaugėsi, kad bažnytiniai 
chorai gražtai jungiasi kasmet 
į Didžiųjų Zemaičių Kalvari
jos atlaidų šventimą, kad gies
me džiugino Švėkšnoje vyku
siarųe Eucharistiniame kongre
se, Zemaičių Kalvarijos Die
vo Motinos su Kūdikiu pa
veikslo vainikavimo iškilmėse. 
Ganytojas, norėdamas arti
miau susipažinti su vargoni
ninkais, kvietė juos prisista
tyti, pasidalinti problemomis 
ir atsakė į rūpimus klausimus. 
Atsisveikindamas Ganytoj as 
linkėjo sėkmės sunkiame, bet 
labai kilniame darbe. 

Atsisveikinę su Vyskupu, 
vargonininkai sprendė draugi
jos reikalus. Pirmininkas, kan. 

Algis MEDELIS 

E. Zulcas pristatė atkurtos Šv. 
Cecilijos draugijos veiklą per 
trejus metus. Pirmininkas 
džiaugėsi, jog draugija gyvuo
ja, bet apgailestavo, kad ne 
visi vyskupijos vargonininkai 
noriai jungiasi į veiklą ir daly
vauja tobulinimosi kursuose, 
tikėjosi, jog toliau darbuojan
tis pavyks išspręsti natų leidy
bos, internetinio puslapio kū
rimo klausimus, iškėlė mintį, 
gasiūlė jungti visos Lietuvos 
Sv. Cecilijos draugijų narius. 
Draugijos dvasios tėvas kun. 
S. Stumbra, remdamasis Die
viškoj o Kulto ir Sakramentų 
kongregacijos dokumentais, 
kvietė vargonininkus laikytis 
liturginių nuorodų, pasiūlė 
rinktis periodiškai į formaci
jos kursus. Taip pat buvo ap
tartas Giesmių šventės jauni
mui, vykstančios kasmet Kre
tingoje, organizavimas, prista
tytas naujojo liturginio gies
myno projektas bei pasidalyta 
kitaįs rūpimais klausimais. 

Sventė - susirinkimas bai
gėsi pabendravimu prie kavos 
puodelio. Vyravo graži, dar
binga, draugiška nuotaika. 
Susirinkę kolegos keitėsi idė
jomis, natomis, dalijosi įspū
džiais bei džiaugėsi galimybe 
pabūti kartu. 

Baigiantis šventėms be
lieka tikėtis, jog su giesme 
žengiantys per gyvenimą ųiu
zikai bus atviri Viešpaties Zo
džiui, bus apaštalais bažnyti
niuose kolektyvuose, parapiji
nėse bendruomenėse ir padės 
tiek choristų, tiek visų tikin
čiųjų širdis pakylėti, atverti ti
kėjimui. 

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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--.....i1 KANADOS ĮVYKIAI ..,.. __ 

Pertvarkyta vyriausybė 
Kanados ministeris pir

mininkas S. Harper 2007 
metus pradėjo pertvarkyda
mas vyriausybę. Jis pakeitė 
aplinkosaugos ministerės 
Rona Ambrose pareigas, pa
skirdamas ją tarpvyriausybi
nių reikalų (Intergovern
mental Affairs) ministere. 
Aplinkosaugos ministeriu 
paskirtas J. Baird, buvęs Iž
do komisijos narys. Kiti pa
keitimai: P. Van Loan paskir
tas Bendruomenės rūmų 
pirmininku (Speaker of the 
House ), R. Nicholson - tei
singumo ministeriu. Buvęs 
imigracijos ministeris M. 
Solberg ir D. Finley apsikei
tė pareigomis. Taip pat 
įsteigta keletas naujų mažes
nių pareigybių turizmo, že
mės ūkio verslo, tarptautinių 
reikalų ir kultūros sritims. 

P. MacKay, Kanados už
sienio reikalų ministeris, 
lankėsi Afganistane ir Pakis
tane. Per dvi dienas jis ap
lankė Kanados karius Kan
dahare ir susitiko su minėtų 
valstybių vadovais. Kanados 
atstovas kartu su Jungtinių 
Tautų pareigūnais nori įti
kinti Pakistano prezidentą 
atsisakyti plano užminuoti 
2500 km pasienio zoną tarp 
Pakistano ir Afganistano. A. 
Musharaf tvirtina, kad užmi
nuota teritorija sustabdytų 
talibano judėjimą tarp Afga
nistano ir Pakistano. Bet af
ganistaniečiai nerimauja, 
kad taip būtų ženklinama 
ginčytina teritorija tarp šių 
šalių. Afganistane per 30 m. 
besitęsiančio karo yra bene 
gausiausias požeminių minų 
kiekis. Pakistanas, kaip ir 
JAV, Kinija, yra viena iš 40-
ties šalių, nepasirašiusių 
Otavos pasiūlyto susitarimo 
nenaudoti požeminių minų, 
žalojančių žmones ir ypač 
vaikus. 

Kanados vyriausybė nu
sprendė padidinti paramą ir 
dėmesį Afganistanui, karo 
nualinto krašto žmonėms. 
Apsilankymo metu P. Mac
Kay pranešė, kad Kanada 
skiria 10 mln. Afganistano 
policininkų atlyginimams, 
1500 policijos uniforminių 
švarkų ir tiek pat žieminių 
pirštinių. Kiek anksčiau per 
Gynybos ministeriją perduo
ta 560 invalidų vežimėlių. 
Valstybėje dėl karo veiksmų, 
požeminių minų daug inva
lidų yra praradę galimybę 
judėti, pasirūpinti savimi. 
Taip pat įsteigta radijo sto
tis, skirianti savo programą 
afganistaniečiams. Tuip tiki
masi, sumažinant agresyvio
j o islamo įtaką, didinti pa
lankumą Afganistane esan
tiems Kanados kariams. 

Kanada pirmą kartą pa
siryžusi oficialiai Pasaulio 
prekybos organizacijoje gin
čytis su JAV dėl papildomų 
išmokų šios šalies kukurūzų 
augintojams. Kanadiečiai 
tvirtina, kad mokami priedai 
kenkia tarptautinės rinkos 
kainoms, mažina kitų šalių 
žemės ūkio verslininkų pel
ną, atima lygias galimybes 

varžytis pasaulinėje rinkoje. 
Pastaraisiais metais JAV vy
riausybė išmokėjo 9 bln.dol., 
o per paskutinius penkerius 
metus - 19 bln. Pirmiausia 
su JAV vyks pasitarimai Pa
saulinėje prekybos organiza
cijoje. Jeigu šis žingsnis bus 
nesėkmingas, Kanada gali 
prašyti, kad ginčui spręsti 
būtų paskirtas neutralus de
rybininkas. Jau ir anksčiau 
buvo kritikuojama JAV poli
tika, bet tai pirmosios oficia
lios Kanados pastangos su
stabdyti šiuos laisvos preky
bos principus pažeidžiančius 
JAV žingsnius. 

W. Khan atsisveikino 
su liberalų partija, pasirink
damas konservatorius. Jau 
anksčiau Kanados ministeris 
pirmininkas S. Harper buvo 
pakvietęs jį savo patarėju 
Artimųjų Rytų problemoms. 
Nors buvo žadėta, kad W. 
Khan pranešimai bus priei
nami visoms partijoms, deja, 
pažado nenorima tesėti. Jis 
lankėsi Sirijoje, Libane, 
Egipte, Saudo Arabijoje, 
Centrinėje Azijoje. Yra iški
lę neaiškumų dėl jo kelionių 
apmokėjimo ir rezultatų. W. 
Khan, tapdamas konservato
rių partijos nariu, sumažino 
liberalų sprendžiamojo bal
so galią. Tačiau dar neaišku, 
kaip tokį jo žingsnį vertins 
rinkėjai, balsavę už Khan, 
kaip liberalą. 

Atrasti Toronte pavog
tos Ukrainos didžiojo poeto 
Taraso Ševčenko statulos li
kučiai. Ji prieš kelias savaites 
dingo iš parko. Manoma, kad 
5 m aukščio ir apie 10, 000 
dol. kainavusi metalo skulp
tūra supjaustyta ir parduota 
metalo supirktuvėms. Curtis 
Rae yra pateikti kaltinimai 
daugiau nei 5,000 dol. vertės 
svetimo turto pasisavinimu. 

Ontario provincijoje 25 
centais padidintas mažiau
sias valandinis atlyginimas. 
Jis dabar siekia 8 dol. NDP 
skatina padidinti šią sumą 
iki 10 dol., priekaištaudama, 
kad savo atlyginimus parla
mentarai padidino ne 25 
centais, bet 25%. Bet mažo
jo verslo savininkai bijo, kad 
toks didelis atlyginimo šuo
lis jiems padarytų daug 
nuostolių ir kelia grėsmę 
pragyvenimui. 

Pamesta kario asmeni
nė vardinė apyrankė, itin 
žiauriaus mūšio Vokietijoje 
liudininkė, sugrąžinta į Ka
nadą jos buvusio savininko 
paveldėtojams. Ją surado 
vienas olandas, metalo de
tektoriumi tyrinėdamas mū
šio lauką Reichswalde (Vo
kietija). Pagal ženklus ir ka
rybos antspaudą jis nustatė, 
kad ji priklausė Kanados ka
riui. Po ilgų paieškų buvo 
surasta ir nustatyta, kad apy
rankė priklausė A.O. Ed
wards. Karys pametė ją vie
name iš paskutinių aršių mū
šių, baigiantis 11 pasauliniam 
karui. A.O. Edwards, grįžęs 
iš karo, gyveno ir mirė Ka
nadoje. Istorinę karo relik
viją paveldėjo jo dukra. S.K. 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
PERSODINTOS ŠIRDYS 

Valstybinio organų trans
plantacijos biuro (NTB) 
duomenimis, pernai Lietu
voje buvo persodinta 10 šir
džių. Tai didžiausias Lietu
voj e atliktų širdies perso
dinimų skaičius per metus, 
kurių dauguma buvo sėk
mingi. Keturi persodinimai 
buvo atlikti Kauno medici
nos universiteto klinikose, 
šeši - Vilniaus universiteti
nės ligoninės Santariškių 
klinikose. Vienas pacientas 
su persodinta širdimi neiš
gyveno. Sėkmingi praėję 
metai buvo ir kitų organų 
laukiantiems žmonėms. 54 
sulaukė paaukoto inksto, 37 
pacientai po ragenos perso
dinimo vėl mato dienos švie
są. Pernai buvo atlikti 3 ke
penų p~rsodinimai.. ~00_6 
metais Zmogaus audimų Ir 
organų aukotojų bei gavėjų 
registras pasipildė net 2000 
Lietuvos piliečių sutikimais 
po mirties tapti organų au
kotojais. 

SAUGOS DIRŽAI 
Tikimybė per avariją su

sižaloti ar žūti, jei žmogus 
nėra užsisegęs saugos diržo, 
padidėja beveik pusantro 
karto. Policininkai kasmet 
nubaudžia dešimtis tūkstan
čių žmonių, kurie nesilaiko 
reikalavimo segtis saugos 
diržų tiek sėdint už vairo, 
tiek priekinėje ar galinėje 
keleivio sėdynėje. Tačiau 
patys eismo dal~~ai nesle: 
pia, jog saugos vdlf~S ~egas~ 
ne visada, ypac - sededami 
gale. Pareigūnai tvirtina, 
kad stengiamasi bausti arba 
įspėti visus, neužsisegusius 
saugos diržų. Anot jų, šia 
palyginti nedidele baud,~-v-
25-50 litų - nebandoma is
gelbėti" nedrausmingų vai
ruotojų, kuriems gresia kur 
kas griežtesnės nuobaudos, 
pavyzdžiui, už greičio virši
jimą. Eismo priežiūros tar
nybos turima statistika ro
do, jog 2005 metais buvo. nu
statyti 30,489 reikalavimo 
segtis saugos diržą ar dėvėti 
šalmą pažeidimai. Pernai to
kių pažeidimų buvo ketvir
tadaliu daugiau - 38,614. 
Bendras pažeidimų skaičius 
nedidėjo taip žymiai (2005 
metais - 355 355, pernai -
358 391). DELFI parodė, 
kad sėdėdami gale diržų 
niekada nesisega du treč
daliai apklaustųjų, kas šeš
tas saugos diržus segasi kar
tais, ypač jei to garsu "pa
reikalauja" automobilis, kas 
dešimtas nesisega, bet pa
prašo, kad užsisegtų gale sė
dintys vaikai. 

ŠVIES APIE 
NARKOMANUĄ 

Narkotikų kontrolės de
partamento prašymu pra
ėjusiais metais žin?vų ~o
misija pirmą kartą ivertmo 
Lietuvoje vykdomus narko
manijos pasaugos projek
tus. Komisijos teigimu, pa
sauginė veikla Lietuvoje yra 
trumpalaikė, naudojami ~e
paveikūs pasenę metodai, o 
patiems vykdytojams nere-

tai trūksta kompetencijos 
pasaugos srityje, rašo 
LGTIC. Todėl 2007 metais 
narkomanijos pasaugos ir 
narkotikų kontrolės prie
monėms įgyvendinti numa
tyta skirti beveik 18 mln. li
tų. Narkotikų kontrolės de
partamentas šiemet ypa~ rū
pinsis šių projektų paveiku
mu. NKD direktorės teigi
mu, jau dabar pasau~in~ 
veikla yra orientuojama Į di
džiausios rizikos vaikų gru
pes, jų tėvus, šeimos narius, 
siekiant, kad dirbtų kompe
tentingi specialistai, aprū
pinti reikalinga m~todin~ 
medžiaga. Problemai spręsti 
šiemet yra numatyti švieti
mo vajai apie priklausomy
bės nuo narkotikų ligos ypa-
tumus. 

AUGA DRABUŽIŲ 
PREKYBA 

DELFI žiniomis, maž
meninės drabužių prekybos 
bendrovės skaičiuoja rekor
dinius 2006 m. pardavimus 
ir šiemet numato panašų ar 
net didesnį augimą. Vartoji
mą skatina Lietuvoje di~ė
jantys atlyginimai. Nepatik
rintais duomenimis, "Ap
rangos" grupės tinklo apy
varta 2006 m. sudarė 299.3 
mln. Lt, arba 49.1 % daugiau 
negu 2005 m., kai ji buvo 
200.7 mln. Lt. UAB "Baltika 
Lietuva" (BL) apyvarta per
nai šoktelėjo 37% ir sudarė 
46.57 mln. Lt. 2005 m. BL par
davimai buvo 34 mln. Lt. 

MAŽINS SKURDĄ 
DELFI skelbia, kad vy

riausybė patvirtino skurdo 
ir socialinės atskirties maži
nimo 2007-2008 m. priemo
nes. Šiems tikslams pasiekti 
bus vykdoma daugiau nei 
130 priemonių, kurių finan
savimui iš įvairių šaltinių 
reikės apie 3.8 bln. litų. Vy
riausybė pranešė, kad visų 
pirma, siekiama mažinti be
darbystę ir užtikrinti žmo
nėms kokybiškų paslaugų 
prieinamumą. Didelis dė
mesys bus skiriamas ilgalai
kių bedarbių mokymui, nu
matoma taikyti įdarbinimo 
priemokas vyresniems nei 
50 metų žmonėms. Thip pat 
ketinama mažinti vaikų 
skurdą ir sustiprinti pagalbą 
šeimoms, sumažinti švieti
mo ir mokymo trūkumus. 
Bus siekiama didinti neįga
liųjų, pagyvenusių žmonių 
užimtumą, padėti įsigyti 
profesiją iš įkaljnimo įstaigų 
grįžusiesiems. Zadama rem
ti nevyriausybinių organiza
cijų veiklą, teikti nemokamą 
socialinio pobūdžio infor
maciją, vystyti teisinį švieti
mą. Numatoma apie 245, 
000 labiausiai nepasiturin
čių šeimų remti maisto pro
duktais - miltais, makaro
nais, ryžiais. Priemonių įgy
vendinimui užtikrinti bus 
kuriama stebėtojų grupė. Į 
skurdo ir socialinės atskir
ties mažinimo veiklą bus 
įtraukta daug suinteresuo
tųjų institucijų, _social~n~ų 
partnerių, nevynausybmių 
organizacijų. RSJ 

Vancouver, BC 
VANKUVERIO LIETU

VIŲ KŪČIOS įvyko sekmadie
nį, gruodžio 17. Susirinko ap~e 
80 žmonių. Buvo daug naUJŲ 
veidų, daugiausia iš Lietuvos. 
Atvyko keletas iš Kauno, kiti iš 
Klaipėdos ir Vilniaus. Daug šei
mų su vaikais. Taigi mūsų apy
linkė didėja. Kalėdinius sveiki
nimus tarė pirmininkas Virgili
jus Kaulius, pensininkų pirmi
ninkas Henrikas Tumaitis ir 
konsulas Chris Juras, priminęs, 
kad Lietuvių šokių ansamblis 
"Aura" iš Kauno atvyksta į Van
kuverį kovo mėn. Ta proga bus 
visų suėjimas. 

Vidas Vitkus nušvietė šių 
metų įvykius. Lietuvių bend
ruomenė dalyvaus dešimtame 
Europos festivalyje Burnaby 
rajone šeštadienį, gegužės 26. 
Lietuviai turės kultūrinį stalą. 
Siūloma vėl surengti Joninių 
šventę "Deas Island" saloje. 
Data dar nenustatyta, bet tai 
bus birželio pabaigoje ar liepos 
pradžioje. Bernadeta Abromai
tytė-Verch trumpai priminė Kū
čių papročius, kodėl ir kaip 
švenčiama. Po to vaikai Alek
sandra, Dominika ir Adomas 
išdalino kalėdaičius (plotke
les ), parūpintas Toronto pran
ciškonų ir iš Montrealio p. Intos. 

Violeta ir Virgilijus pradėjo 
plotkelių laužymą su linkėji
mais. Visi džiugiai prisijungė, ir 
buvo gera proga susipažinti su 
naujais žmonėmis bei pamatyti 
senus draugus. Violeta, mūsų 
vicepirmininkė ir šio vakaro 
programos vadovė, pristatė vi
sus kalbėtojus. Po kalbų išju
dino visus šauniems lietuviš
kiems šokiams. Kol visi vaišino
si, užtraukėme giesmę Gul šian
dieną. Toliau giedojome kitas 
giesmes. . 

Vaikai galėjo kampelyje 
piešti ir išreikšti savo meną. 
Loterijos laimikiai šiais metais 
buvo įvairūs - keramika, šoko
ladas, skanumynai ir lietuviška 
degtinė. Kaip visada, stalai bu
vo kupini skaniausių suneštų 
valgių. Visi pasisotino ir pabend
ravo. Vankuverio lietuviai linki 
visiems laimingų ir džiugių 2007 
metų! 

Bernadeta Abromaitytė-Verch 

Hamilton, ON 
A.a. STASĖS LABUCKIE

NĖS atminimui, užjausdami 
dukras Reginą, Ireną, sūnų Ed
vardą ir visus gimines Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $30 -
A.S. Urbonavičiai; $25 - E.M. 
Klevas; $20 - E.K. Gudinskai, 
D.M. Jonikai, B. Stanienė; $5 -
F.M. Gudinskai. Dėkojame au
kojusiems - PLV komitetas 

Edmonton, AB 
NAŠLAIČIŲ KAIMUI Vai

ko tėviškės namai aukojo: $}00 
- dr. V.W. Kadis; $100 - K. Zol
pis. Dėkoja už aukas -

KLKM dr-jos centro valdyba 

British Columbia 
TREMTINIŲ GRĮŽIMO FON

DUI aukojo: $120 - V.K. Daily
dė, Victoria, BC; $100 - S.A. 
Žaldokai, Kelowna, BC. Dėko
ja už aukas-

KLKM dr-jos centro valdyba 

Po Kūčių Hamiltono "Širvintos-Nemun?" .tunto iš':il~~ingoje 
sueigoje buvo apdovanoti Padėkos žymemm1s n'!olabma1 skau
tavimo rėmėjai, iš k. Jonas Stankus ir R. Petras Sidlauskas 

Ntr. R.R. Otto 

Vakaras artimui pagelbėti 
Baigiantis 2006-iems i 

Montrealio AV parapijos salę 
rinkosi tautiečiai palydėti se
nųjų ir sulaukti naujųjų metų. 
Įprastoji pilka salė buvo vir
tus lempučių, žvakučių ir spal
vingų balionų, pasakų karaly~
te. Prie durų nuotraukos u 
trumpi aprašymai priminė, 
kad šis vakaras turi kilnų tiks
lą - ištiesti pagalbos r~~ą de
šimties metukų NatahJai Jur
kutei, kuri serga retos !ormos 
leukemija. Ji, atvykusi Į Kana
dą su tėvais (buvusiu mont
realiečiu) Vyteniu bei Aušra 
ir dvylikos metų broli~!u 
Martynu, jau nuo lapknc~o 
mėnesio gydosi Montreaho 
St. Justine vaikų ligoninėje. 
Lapkričio pradžioje jai buvo 
atlikta chemoterapija ir kaulų 
čiulpų persodinimas, kurių au
kotojas buvo broliukas Mar
tynas. Ligoninėje ji izoliacijo
je išgulėjo net šešias savaites. 
Pagalbos negalėj.o gauti. ~ie
tuvoje, o kadangi Vytems 1au 
penkiolika metų nebegyvena 
Kanadoje, "Medicare" nega
lėjo padengti didžiulių gydy
mo išlaidų (maždaug $300, 
000), todėl buvo ieško1!1~ įv~
rių būdų jas padengti, ĮS~a~
tant ir ši Naujųjų metų sutiki
mą, kurį rengė Vytenio sese
rys su šeimomis ir kitos jau
nos parapijos šeimos. . 

Vytenis Jurkus trumpai 
papasakojo apie Natalijos gy
dymą ir padėkojo_ visi~1!1~ _už 
moralinę paramą Ir pnside1u
siems prie lėšų telkimo, ypač 
savo seserims - Rimai, Gintai 
ir Živilei. Nepamiršo ir savo 
tėvų, Marijos ir Rimanto Jur
kų, kurie globoja _ir r~mia j? 
šeimą šiomis sunkiomis savai
tėmis. 

Kiekvienam svečiui buvo 
išdalintos uždegtos žvakutės 
ir į šią jaukiai spi~di1:1čią ~~: 
linką per salę ate101aume1i 
vaikų choro dainininkai su 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

žvakėmis, giedodami Tyliąją 
naktį. Šis vaikų choras (beje, 
su keliam mamom) puikiai at
liko dar penkias dainas, 
akompanuojant Aleksandrui 
Stankevičiui. 

Visų nustebimui, viduryje 
salės staiga atsirado šeši pa
davėjai, pasipuošę "varlytė
mis" ir gražiam liemenėm, ne
šini garuojančius padėklus. 
Grojant trankiai muzikai, jie 
sušoko modernų ratelį ir pra
dėjo nešioti svečiams karštus 
užkandėlius. Tai buvo tik pra
džia puikioms vaišėms, kurios 
buvo išdėstytos ant išpuoštų 
stalų ir kuriomis buvo galima 
smaguriauti visą vakarą. 

Gerai parinkta muzika 
(Juozo Piečaičio) išju?i~o n~ 
vien tik jaunimą smagiai pasi
šokti. Artėjant vidurnakčiui, 
didžiulis ekranas scenoje pra
dėjo skaičiuoti 2006-jų l_i~u: 
sias minutes, o tam skaicmi 
nukritus iki 00.00, nuo lubų 
krito balionai, pasigirdo šam
pano kamščių šaud~nia_s, v.~~
kų švilpynės ir dalyvių hnkeJi
mai vienas kitam. 

Džiugu, kad turėjome to
kį gražų Naujų metų sutikimą, 
kuris taip pat padėjo sergan
čiai mergaitei. Reikia pasi
džiaugti, kad mažoji Natalija 
šią savaitę gavo leidimą pirmą 
kartą per du mėnesius išeiti i 
lauką ir pabūti su kitais vai
kais. Apie Nataliją galima 
daugiau sužinoti tinklalapiuo
se: www.natalijajurkus.com 
arba www.natalijajurkute.lt 

Regina Piečaitienė 

nC' hlA„V FOUR SEASONS 
IU'/J"t'UK\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius , žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwood o apy
linkėse kreipk i tės i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvaitis@bmls.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



Amerikos lietuvių veikla 
JAV LB Krašto valdybai pasikeičiant 

2006 m. gruodžio 9, šešta
dienį, Filadelfijoj, PA, įvyko 
pirmas naujos, LB tarybos pa
tvirtintos, LB Krašto valdybos 
susirinkimas. JAV LB Krašto 
valdybos pirmininku buvo iš
rinktas Vytautas Maciūnas 
2006 m. rugsėjo 30 d. LB XVIII 
tarybos narių suvažiavime. 

Susirinkimą jis ir pradėjo, 
pasveikindamas suvažiavusius 
valdybos narius iš įvairių JAV 
vietovių ir telefonu pakvietė 
kun. Antaną Saulaitį, SJ, invo
kacijai. Šį pirmą susirinkimą 
raštu pasveikino LB XVIII 
tarybos prezidiumo pirminin
kė Danguolė Navickienė ir 
PLB pirmininkė Regina Na
rušienė. 

Pirmininkas Vytautas Ma
ciūnas sudarė naują valdybą, į 
kurią įeina išeivijos atstovai -
gimę Lietuvoje, kiti gimę JAV, 
ir iš naujosios emigracijos. 
Dalis valdybos narių yra iš bu
vusios valdybos. Dalyvavo: dr. 
Stasys Bačkaitis, Rimas Ge
deika, Dalė Lukienė, Eugeni
ja Misevičienė, Laurynas Mi
sevičius, Gediminas Naujo
kaitis, Ramutis Pliura, Kazys 
Razgaitis, Marija Remienė, 
Sigita Rosen, Stefa Urban, dr. 
Rimantas Vaitkus ir Vaiva 
Vėbraitė - buvusi LB Krašto 
valdybos pirmininkė ir sutiku
si vėl dirbti LB ryšiams su Lie
tuva. Nedalyvavo: ses. Marga
rita Bareikaitė, Daiva Navic
kienė, Juozas Polikaitis, kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, ir dr. 
Elona Vaišnienė. Be to, daly
vavo dvi viešnios - JAV LB 
žurnalo anglų kal!Ja Bridges 
redaktorė Jeanne Salna-Dorr 
ir buvusios LB valdybos sekre
torė Giedrė Stankūnienė. 

Po darbotvarkės priėmi
mo pirm. Vytautas Maciūnas 
išsakė nuomonę, kad paskuti
niųjų dešimt metų laikotar-

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

11 Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

pyje yra pasikeitusi LB veikla, 
nes pasikeitė ir pati išeivija. 
Tačiau LB tikslai nepasikeitė, 
būtent, rūpintis lietuvišku 
švietimu, savo tautine kultūra, 
papročiais ir pačia 5Hgani
zuota bendruomene. Sios val
dybos veiklos rūpestis turėtų 
būti švietimo reikalai ir jauni
mo organizacinis darbas. 
Naujoji valdyba turės rimtai 
padirbėti, kad būtų užtikrin
tas išeivijos gyvastingumas ir 
kūrybingumas. 

Po pirmininko V. Maciū
no pasisakymo vyko kitų val
dybos narių darbų ir planų ap
žvalga. Dr. Stasys Bačkaitis 
pranešė, kas įvyko per pasku
tinius trejus metus mokslo sri
tyje, apibūdino užsienio rėmi
mo centro projektą, kuris bu
vo jau skelptas mūsų žinia
sklaidoje. Siuo metu jo rū
pestis yra Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, kuris 2008 me
tais vyks Amerikoje. Dar ne
nustatyta nei tiksli vieta, nei 
laikas. Tenka pabrėžti, kad 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas buvo pradėtas organi-

zuoti JAV Lietuvių bendruo
menės ir jis turi likti LB žinioje. 

LB Kultūros tarybos pir
mininkė Dalė Lukienė pa
brėžė išeivijos lietuvių archyvų 
išlaikymą ir tvarkymą. Ji steng
sis palaikyti glaudžius ryšius su 
apylinkių pirmininkais ir ska
tinti jų veiklą, sudaryti meni
ninkų sąrašą, tęsti premijų 
šventes, teatro festivalius. Į sa
vo komitetą yra pakvietusi 
įvairių sričių specialistų. 

Stefa Urban, visuomeni
nių reikalų valdybos narė yra 
susipažinusi su savo pareigo
mis, bet daug ką turi pradėti 
nuo pradžios. Bridges redak
torė J eanne Dorr susirūpinusi 
šio žurnalo likimu. Kvietė už
sakyti Bridges lietuviškai ne
kalbantiems draugams ir gi
minaičiams. Kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, vicepirmininkas 
jaunimo reikalams, dar ne
spėjęs susipažinti su šiomis 
pareigomis. Tačiau jis mano, 
kad jaunimui reikia padėti or
ganizuoti stažuotes, stovyklas 
ir jungtis bendram darbui. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 

2006 m. lapkričio 24 d. Adelė ir Vitoldas Čiuprif!skai atšventė 
72 vedybinio gyvenimo metus. Buvę ilgamečiai Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos Delbi, ON, choro nariai gyvena Tillsonburg 
miestelyje. Ši nuotrauka išspausdinta The Tillsonburg Indepen
dent News laikraštyje. Adelė yra 94, Vitoldas - 95 metų amžiaus 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TI 4LKA LIETUVIŲ KREDITO 
1'" 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: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% apmokėjimai 
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% 

•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 
Australija 

Melburno lietuvių kredi
to kooperatyvo "Talka" me
tinis susirinkimas įvyko 2006 
m. lapkričio 11 d. Lietuvių 
namuose. Jį pradėjo "Tal
kos" valdybos pirm. V. Alek
na, supažindindamas susi
rinkusius su kitais valdybos 
nariais: vicepirm. Raimonda 
Samsone, sekr. Andriumi 
Balbata, nariu Raimondu 
Mucenieku, "Talkos" vedėja 
Dana Campbell, Adelaidės 
skyriaus vedėja Dalia Ka
minskiene. Toliau pirminin
kas paminėjo, kad "Talka" 
yra paskolinusi savo nariams 
iki šiol 46 min. dol. ir išdali
nusi per pusę milijono dol. 
Australijos lietuvių organi
zacijoms. Jis taipgi pasi
džiaugė, kad "Talka" turi ge
rą valdybą ir tarnautojus, ge
bančius tvirtais ekonomikos 
pagrindais tvarkyti koopera
tyvą. Valdybos sekr. A. Bal
bata smulkiau paaiškino vi
siems apie išdalintą apy
skaitą, primindamas, kad 
"Talkos" metinės pajamos 
padidėjo 70,000 dolerių, o 
administracinės išlaidos su
mažėjo. "Talka" savo indėli
ninkams išmokėjo 707,000 
dol. palūkanų. Atskaičius 
valstybinius mokesčius, fi
nansiniai metai baigti su 
220,000 dol. pelnu. D. 
Campbell, kuri prižiūri teisi
nius "Talkos" reikalus ir pa
skolų saugumą, pranešė, kad 
praėjusiais metais išduota 
naujų 2, 7 mln. dol. vertės 
paskolų. Valdybos narys R. 
Muceniekas pateikė statu
tinį veiklos pranešimą. Ade
laidės "Talkos" skyriaus ve
dėja D. Kaminskienė apžvel
gė skyriaus veiklą, valdybai 
padėkodama už paramą, 
skirtą Adelaidės lietuvių or
ganizacijoms. Sekr. A. Bal
bata valdybos vardu pasiūlė, 
kad 16,000 dol. būtų paskirta 
Australijo§ lietuvių organi
zacijoms. Sį pasiūlymą susi
rinkusieji patvirtino rankų 
plojimu. Susirinkimas taipgi 
plojimu išrinko baigusius ka
denciją valdybos narius - V. 
Alekną, A. Balbatą ir D. 
Campbell kitam dviejų metų 
laikotarpiui. 

Vokietija 
Vokietijos lietuvių bend

ruomenės apylinkių valdybų 
suvažiavimas įvyko 2006 m. 
lapkričio 25-26 d.d. Bedyne. 
Jame aptarta Vokietijos lie
tuvių bendruomenės būklė, 
ateities veikla ir jos kryptys, 
Europos lietuvių kultūros 
centro steigimo galimybės. 
Suvažiavime dalyvavo Lietu
vos ambasadorius Vokieti
joje Evaldas Ignatavičius, 
Lietuvos institucijų atstovai. 
Lietuvos prezidento patarė
ja Halina Kobeckaitė su su
važiavimo dalyviais aptarė 
užsienio lietuvių reikalus. 
Tautinių mažumų ministeri
jos ir departamento Užsie
nio reikalų skyriaus vedėja 
Violeta Raulynaitienė supa
žindino su departamento 
programomis naujiems lie
tuvių emigrantams. Lietuvos 

ambasadorius ypatingiems 
pavedimams Vytautas Gu
daitis kalbėjq, apie Lietuvos 
įsijungimo į Sengeno erdvę 
proceso eigą. Apie Lietuvos 
konstitucinio teismo spren
dimą dėl įstatymo atitikimo 
Lietuvos institucijai ir apie 
galimas pasekmes užsienyje 
gyvenantiems lietuviams in
formavo Lietuvos migracijos 
departamento Pilietybės rei
kalų skyriaus vedėja Daiva 
Vežinauskaitė ir pasų sky
riaus vedėja Danutė Mata
sevičienė. Suvažiavimo daly
viai aplankė dail. Jūratės Ba
tūraitės-Lemke paveikslų 
parodą Lietuvos ambasado
j e. 2006 m. lapkričio 25 d. 
Lietuvių bendruomenės 60-
mečio proga ambasadoje 
buvo apdovanoti asmenys, 
pasižymėję bendruomenės 
veikloje; vyko Jutos Noak 
poezijos ir Rimvydo Kisevi
čiaus muzikos vakaras. Vo
kietijos statistikos duomeni
mis, šiame krašte nuolat gy
vena 1500 Lietuvos piliečių, 
o Vokietijos lietuvių bend
ruomenės duomenimis -
50,000. 

Airija 
Airijos lietuvių bend

ruomenės suvažiavime, įvy
kusiame 2006 m. rugsėjo pa
baigoje Cork vietovėje, iš
rinkta nauja vadovybė: val
dybos pirmininkė J. Vidugi
rienė, administracijos direk
torius A. Teišerskis, finansų 
reikalų koordinatorė L. Ga
leckaitė, švietimo - p. Taut
vydienė, kultūros - A. Au
gutė, sporto - S. Valentuke
vičius, projektų - R. Gar
benčius, išorinių ryšių - R. 
Lučnikovaitė; revizijos ko
misija - L. Griškevičiūtė, A. 
Žutautaitė ir G. Savickas; 
taryĮ>a - R. Retkutė (Cork), 
D. Ceburnis (Galway), M. 
Maciulevičius (Dundalk), L. 
Garbanavičiūtė-Dawn (Dub
lin). Nauja vadovybė turi 
užmojų ateičiai. Ketinama 
rengti diskusijas apie švie
timą. Išleista knyga Pasiilgau 
arba ... mes vienas kito ange
las bus pristatyta Lietuvos 
seime, Lietuvos ambasadoje. 
Taipgi numatytas renginys, 
skirtas Lietuvos diplomati
jos 15 metų sukakčiai pami
nėti. Numatoma Dubline 
įsteigti Airijos lietuvių bend
ruomenės būstinę bei Airijos 
lietuvių jaunimo sąjungą. 
Dubline bus įžiebta lietu
viškai papuošta Kalėgų eglė, 
numatyta dalyvauti Sv. Pat
riko festivalio eitynėse. Bus 
pasirūpinta lietuvių kultūros 
sklaida, organizuojant lietu
vių ansamblių koncertus, 
rengiant fotografijų paro
das. Taipogi bus neužmiršti 
ir pramoginiai renginiai. Ai
rijos lietuvių bendruomenei 
priklauso visi Airijoje gyve
nantys tautiečiai. Ji nesieja 
savęs su jokia politine parti
ja, bet remia Lietuvos nepri
klausomą valstybę. Pagrindi
nis tikslas - visokeriopa pa
galba Airijos lietuviams, 
veiklą suderinant su Airijos 
įstatymais ir Lietuvių char
ta. J.A. 
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Paskutinėmis 2006 gruo
džio dienomis netikėta rekla
ma pranešė apie "Gaidos" ka
merinio ansamblio koncertą 
Toronto Lietuvių Namuose. 
Tie, kas domisi šiuolaikine 
lietuvių kompozitorių muzika, 
jau yra dalyvavę susitikimuo
se su Toronte viešėjusiais 
kompozitoriais R. Šerkšnyte, 
O. Balakausku, O. Narbutai
te, Š. Naku, klausėsi jų muzi
kos, atliekamos kanadiečių 
atlikėjų. Tačiau Lietuvos šiuo
laikinės muzikos grupė To
ronte apsilankė pirmą kartą. 
Tiesa, laikas ir oras buvo labai 
nedėkingas šiam renginiui. 
Pati lietingiausia gruodžio 
diena, labiausiai užimta, dau
gelio jau suplanuota paskuti
nė gruodžio savaitė. Bet kon
certo organizatoriai Niagaros 
tarptautinio kamerinės muzi
kos festivalio direktorius A. 
Bankas, Toronto Lietuvių Na
mų kultūros komisijos nariai 
nepabijojo rizikos prieškalė
dinėje skuboje paskirti vieną 
vakarą šio ansamblio pasiro
dymui. Per vieną dieną du 
koncertai - nelengvas krūvis 
nespėjusiems po ilgos kelio
nės atsikvėpti muzikantams ir 
jų vadovui. Pirmasis - vidur
dienio koncertas - Toronto 
Karališkojoje muzikos kon
servatorijoje. Svečius iš Lietu
vos pristatė A. Bankas, kuris, 
beje, atliekant programą pa
keitė negalėjusią atvykti smui
kininkę. Apie kūrinius papa
sakojo ansamblio meno va
dovas R. Merkelys. Nedidelė 
salė, ne itin gausus klausytojų 
skaičius, bet, atrodo, juos tik
rai sudomino lietuviška mu
zika. 

Toronto Lietuvių Namuo
se vakarinio koncerto klausėsi 
jau šiek ti~k gausesnis žmonių 
skaičius. Cia kūrinius ir atli
kėjus pristatė ansamblio va
dovas Lietuvos kompozitorių 
sąjungos pirmininkas Remi
gijus Merkelys. Koncerte 
skambėjo 4 skirtingų autorių 
ir skirtingo stiliaus kūriniai, 
tačiau juos jungianti tema -
didžiųjų klasikų muzika šian
dieninio žmogaus suvokimu, 
apmąstymai apie kūrėjus ir jų 
likimus. V. Bartulio Man pa
tinka Berliozas - melodingas 
kūrinys, skatinantis sugrįžti 
prie šio kompozitoriaus muzi
kos, atidžiau įsiklausyti į ją. 
O. Narbutaitės Mozartsom
mer - savotiška muzikinė mo
zaika. Kompozitorė savo pa
sirinktas Mozarto kūrinių iš-

''Gaidos''koncertai Toronte dolų žydėjimas ir kiti. Nebi
jome eksperimentinių kūri
nių. Taip visiškai nauja forma 
kartu su kadrais iš lietuviško 
kino filmo Jausmai atliktas R. 
Motiekaičio kūrinys. Visada 
su įdomumu atverčiame Vyt. 
Jurgučio kūrybos puslapius. 
Vykintas Baltakas gyvena Bel
gijoj e, jo kūrinius užsako ir 
leidžia muzikinė leidykla 
Vienoje "Universal Edition". 
Galime pasidžiaugti, kad 
šiuolaikinė lietuviška muzika 
skamba ne tik Lietuvos, bet ir 
kitų pasaulio šalių koncertų 
salėse ir festivaliuose, radijo 
programose. 

Lietuvos kompozitorių sajungos ansamblis "Gaida" 2006 m. gruodžio 22 d. Toronto Lietuvių 
Namuose koncerto metu. Kairėje ansamblio vadovas komp. R. Merkelys ir torontietis muz. 
A. Bankas Ntr. V. Kulnio 

- Kuo pasauliniame mu
zikos sraute išsiskiria šiuolai
kinių lietuvių kompozitorių 
kūryba, kuo ji įdomi, tarkim, 
Austrijos, Belgijos ar Amerikos 
klausytojams? 

- Lietuvių kompozitorių 
kūryba pasižymi turinio, iš
raiškos formų originalumu, 
kurią nulemia sudėtinga mūsų 
kartos patirtis, kultūros erdvė, 
nuotaikos. Bet jei daugelyje 
pasaulio vietų jos klausomasi, 
užsakomi kūriniai, vadinasi, 
lietuviškoje kūryboje yra išsa
komos ir visuotinės vertybės, 
visiems suprantami jausmai. 
Būdama labai naujoviška, 
šiuolaikinių kompozitorių kū
ryba vis dėlto atsiremia į am
žinąsias, jau laiko patikrintas 
vertybes, tik apmąsto jas su 
savo patirtimi ir išreiškia ne 
tradiciniais, o laikmečio ženk
lais. Kaip girdėjote ir šiuose 
koncertuose, kompozitorių 
O. Narbutaitės, V. Bartulio 
kūriniai savo turiniu atsiremia 
į klasikų Berliozo, Mozarto, 
Mendelsono muziką. Tikau
toriai išsako savo asmeninius 
išgyvenimus ir ryšį su dabarti
mi šiam laikmečiui būdingo
mis muzikos išraiškos prie
monėmis. 

traukas dėlioja tik jai supran
tama tvarka. Kartais neįtikėti
nai trumpos lyg atodūsis Mo
zarto muzikinės frazės atrodo 
lyg ištirpsta ore. Bet pamažu 
iš jų klostosi melodija, iš naujo 
atverianti Mozarto kūrinių 
emocines gelmes. A. Kučins
ko Loop in D minor įkvėpta 
Mendelsono - Bartholdy mu
zikos. Paskutinysis kūrinys R. 
Merkelio MiKonst skirtas lie
tuvių klasikui M.K. Čiurlio
niui. Kūrinys prasideda ir bai
giasi skaudžiais kaip M.K. 
Ciurlionio likimas dūžiais, jie 
tarsi įrėmina šio klasiko tra
gišką lemtį. Muziką, truputį 
neįprastą, jei lygintume su 
klasika, atliko ansamblis, pa
gal sudėtį labiau artimesnis 
mažam simfoniniam orkest
rui: du smuikai, violončelė, 
altas, fleita ir fortepionas. Ta
čiau ji buvo tikrai įsimintina, 
norėjosi jos išgirsti daugiau. 
Tie klausytojai, kurie atidėjo 
prieššventinės ruošos darbus, 
neišsigando darganos, liko 
patenkinti: salėje girdėjosi 
"Bravo" šūksniai, nuoširdūs 
plojimai. 

Protarpyje tarp šių dviejų 
koncertų apie ansamblį ir jo 
kūrybinę veiklą kalbuosi su 
Remigijum Merkeliu, Lietu
vos kompozitorių sąjungos 
pirmininku. 

- Kai muzikantai rengiasi 
savo profesinei karjerai, pa
prastai savo ateitį jie sieja su 
klasikinės muzikos kūriniais. 
"Gaidos" ansamblio repertua
ras skirtas šiuolaikinių Lietu
vos kompozitorių kūrybai. Ko-

dėl pasirinkote tokią ne visad 
populiarią kryptį? 

- Amžininkų kūryba vi
sada mažiau susilaukia dėme
sio, nes jos išliekamosios ver
tės dar nepatikrino laikas. 
Neretai naujovių bijomasi vi
sur - o ypač muzikoje, kur 
tradicija - galingas svertas. 
Lietuvos koncertiniame gyve
nime taip pat tik vienas kitas 
atlikėjas ar ansamblis savo re
pertuarui pasirinkdavo at
skirus kūrinius, tačiau didelis 
jaunesnės kartos kompozito
rių kūrybos pluoštas likdavo 
tarsi nepastebėtas. O pasta
raisiais dešimtmečiais iš tiesų 
užaugo labai kūrybinga, origi
naliai mąstanti ir naujų iš
raiškos formų ieškanti kom
pozitorių karta. Prieš ketve
rius metus buvo pradėta Vil
niuje rengti šiuolaikinės mu
zikos festivalius "Gaida". Tuip 
ir gimė ši grupė, pasivadinusi 
tuo pačiu - festivalio vardu. 
Joje susirinkę jauni talentingi 
atlikėjai, remiami Lietuvos 
kompozitorių sąjungos. Per 
ketverius metus "Gaida" pa
rengė nemažai kūrinių, daly
vavo moderniosios muzikos 
festivaliu9se Austrijoje, Vo
kietijoje, Svedijoje, Korėjoje, 
Italijoje, Slovakijoje. Atlieka
me ir kitų šalių šiuolaikinių 
kompozitorių - G. Ligeti, K. 
Saariaho, M. Stroppa, C. Vi
vier ir kitų kūrinius. Su an
sambliu yra groję žinomi inst
rumentinės muzikos atlikėjai 
- D. Geringas (violončelė), 
britų smuikininkas L Arditti, 
paruoštos programos ar kūri-

niai su suomių dirigentu J. 
Jaatinen, belgų - D. Gazoni 
ir kitais. Tačiau mūsų pagrin
dinis tikslas - parodyti lietu
vių kompozitorių kūrybos 
įvairovę, paskatinti juos kurti. 
Mums didelė atsakomybė ir 
privilegija išleisti jų kūrinius į 
gyvenimą, kol dar patys kūrė
jai gyvi ir gali dalyvauti šiame 
darbe. 

- Kaip minėjote, klasikos 
muzika - išbandyta laiko, tu
rinti savo tradicijas. O kuo 
patraukia atlikėjus šiuolaikinė 
muzika, tokia skirtinga savo 
forma, muzikiniu stiliumi ir 
išraiškos priemonėmis? 

- Dabartinė - XX-XXI 
šimtmečio muzika atspindi 
mūsų laiką ir savotiškai arti
mesnė mūsų kartai: kūrėjams, 
atlikėjams ir klausytojams. 
Labai įdomu prisiliesti prie 
kiekvieno naujo kūrinio, atrasti 
jo gelmes ir perteikti kūrėjo 
sumanymą, nuotaikas, ieškoti 
naujų išraiškos momentų. 
Patrauklu tai, kad šiame pro
cese gali dalyvauti ir pats 
kompozitorius, nes dažniau
siai atliekame dar gyvenančių 
muziką. Tai įdomus išbandy
mas ir ieškojimas, labai gyvas 
kūrybos momentas abiem pu
sėm. O grojame beveik visų 
dabartiniu metu kuriančių 
muzikų kūrybą. O. Balakaus
kas, O. Narbutaitė - jau ne 
tik Europoje, bet ir čia, Ame
rikos muzikos pasaulyje, ži
nomi vardai. Mums patiems 
ir, aš tikiuosi, klausytojams 
įdomūs atradimai buvo Š. Na
koAporia, R. Šerkšnytės Mig-

- Šia itin trumpa kelione ir 
koncertais Toronte užbaigiate 
2006 metus. Kokie jūsų planai 
2007-iesiems? 

- Rengiame dvi dideles 
programas rudens festivaliui 
"Gaida". Numatytos koncer
tinės kelionės į Belgiją, Vo
kietiją, Olandiją. Tikimės, kad 
kompozitoriai mums pasiūlys 
naujų originalių kūrinių, o 
mes savo klausytojus galėsime 
pakviesti į jų premjeras. 

- Ačiū už pokalbį. Sėk
mingos kelionės namo, į Vil
nių, ir kūrybingų 2007-ųjų 
metų. 

Kalbėjosi-S. Katkauskaitė 

Toronto Prisikėlimo parapijoje 2006 m. gruodžio 10 d. įvyko 
tradicinė 21-oji maldos ir kalėdinės muzikos popietė. Joje, 
šalia mišraus choro ''Volungė", dalį programos Džiaugsmas 
didis jus pripildys ... atliko Prisikėlimo parapijos vaikų 
choras (vad. D. Viskontienė ir A. Puodžiūnienė) ir kankli
ninkių grupė, vadovaujama Ž Janeliūnienės ir A. Valaitytės. 

Ntr. D.R. Puterių 
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- Tau reikėtų daugiau 
šviesos, -vieną rytą prakalbo 
vis naujus žiedus augindama 
ir platėdama Našlaitė. 

- Tik kaip ją pasiekti? -
paklausė Bevardė. Virš jos 
skleidėsi vis nauji lapai, su
posi žiedai. "Gražu", - pa
galvojo ji, - "Bet taip nepa
togu ... " 

Kartais jai būdavo silpna, 
ji užsnūsdavo, tarsi nenorė
dama jausti to silpnumo. Be
sistiepdama į šviesą pavargo, 
nes spinduliai vargiai begalė
j o prasiskverbti pro sutankė
jusią augmeniją. Nenukris
davo ir tiek daug lietaus lašų, 
kurie pasilikdavo ant kitų au
galų lapų arba nl!bėgdavo jų 
stiebais žemyn. Zinojo, kad 
visų lapelių jau nebegali iš
laikyti ant stiebo, tad pirma
sis, pageltusiais pakraščiu
kais, nukrito žemėn. 

Krūmas, iš po kurio lapo 
išlindusi mažylė išvydo švie
są, plėtėsi į šonus, ir atrodė, 
kad tuoj ją SlJgrąžins į jos 
tamsų šešėlį. Siek tiek dau
giau erdvės buvo iš tos pusės, 
kur žiedus augino Našlaitė ir 
dangumi švietė Neužmirš
tuolė. 

- Stenkis nepamesti la
pų, tu juk tiek nedaug jų turi. 
Kuo gi Saulės pasiimsi? -pa
klausė naują lapą Bevardės 
kryptimi beleisdama N aš
laitė. 

- Nebematau Saulės, -
tyliai sudejavo Bevardė, -be
veik nebematau. 

Mažylė vėl užsnūdo ir at
sibudo pajutusi krentant van
dens lašus. Viršum nebebuvo 
dangaus mėlynumo žiedų. 
Nebebuvo ir šakelių bei lapų 
gaubto ... Buvo dangus ir van
dens srovė, pro kurią kaitino 
Saulė... Vandens srovelei 
greitai nuslinkus, nustebusi 
Bevardė paklausė: 

- Neužmirštuole, kur ta
vo žiedai? 

- Nebėra žiedų ... Tokia 
žmonių meilė ... 

Lašai ritosi Neužmirš
tuolės lapais ir nebegražiu, 
nudrėkstu stiebeliu, o susi
rinkę keli į vieną vietą, vin
giavo mažulyčiais upeliukais 
žemyn. Kiti, palikę tarp lapų 
aksomo, žibėjo, atmušdami 
Saulę. 

Našlaitė nusigandusiais 
veidais dairėsi aukštyn, ir bu
vo aišku, kad nelaimė atėjo 
iš ten. Dryžuoti lapai, kurių 
paunksmėje suskilo sėklutė 
ir išdygo augalėlis, paslėpė 
dar mažyčius žiedynų pum
purus; vėdrynas palenkė že
myn tuoj pražydėsiančius žie
dus, bet dar apgaubtus ža
liais žiedsosčio lapeliais. Vė
jas atpūtė didžiulius raudo
nus tulpės žiedlapius ... 

- Neskubėsiu žydėti, -
garsiai nusprendė Edelvei
sas, kurį wažylė išgirdo pir
mąsyk. - Ziedai manęs kartą 
jau vos nepražudė ... Augau 
pačioje kalno viršūnėje. Vir
šum manęs buvo tik paukš
čiai, mokantys pagauti vėją 
ir skrieti jame, nejudindami 
sparnų. Ir žvaigždės. Užeida
vo sausra ir vėl palydavo ... 
Buvo karštos dienos ir šaltos 
naktys, bet mes gyvenom. 

Bevardė 
RIMA ŽEMAITYTĖ-

DE IULllS 

Žiedus nus1zure1om 1s 
žvaigždžių_, ir iš to paukščio 
plunksnų. Saknimis skverbė
mės į akmenų tarpus ir lai
kėmės už jų. O jie laikė mus ... 
Būdavo, kad šėldamas vėjas 
nuplėšia kokį žiedą ar lapą, 
tačiau jų vietoje auginom ki
tus. Taip ir gyvenom, mylė
dami kalnus, paukščius ir 
žvaigždes, kol neatėjo žmo
gus. Tai buvo drąsus vyras ... 
Pagalvokit tik, neturėdamas 
šaknų įsikabinti į žemę ir 
sparnų nusileisti ant vėjo, jis 
sugebėjo atsirasti ant kalno 
viršūnės! Atsistojo tiesus 
kaip ne šešėlyje užaugusio 
augalo stiebas ir išskleidė 

- Bet kodėl skriaudžia, 
jeigu myli? - nesuprato karš
čio alinama mažylė. - O ką 
daro, jeigu nemyli? 

- Tada išpeša iš žemės su 
visom šaknim ir palieka nu
mirti, - dryžuotlapis visada 
kalbėjo tiesiai šviesiai. Na, 
gal ir ne visai šviesiai ... 

"Geriau būčiau neklau
susi. Kai nežinai, tai ne taip 
negera ... " - nusiminė atsa
kymu. 

Saulė stačiais spinduliais 
vėrė nusilpusio augalėlio la
pelius, pirmąsyk gaunančius 
tiek energijos ir mėginančius 
neleisti išgaruoti vandeniui, 
bet vanduo lyg čiulpiamas te
kėjo į erdvę ir tuoj pat joje 
pradingdavo. Šaknys atkak
liau pradėjo ieškoti vandens. 
Iš pradžių buvo neblogai. 
Dirva, buvusi pavėsyje ir ką 
tik palaistyta, drėgmės nesto-

Keturi žiedai - keturi metų laikai... O pavasaris 
mieliausias... Ntr. Vyt. Maco 

rankas kaip tas paukštis. 
Atrodė, kad ir jis pakils ir eis 
lenktynių su vėju, bet jis tik 
žiūrėjo į dangų. O kai pažiū
rėjo žemyn, pamatė mus, nu
plėšė žiedus ir nusinešė 
juos ... Po to atėjo kitas. Ir vėl 
nuplėšė. Bet mes vėl žydė
jom ir negailėjom žiedų stip
riam žmogui. Kai atėjo tre
čias, pajutau, kad atitrūkstu 
nuo žemės ir kylu virš uolų 
kaip paukštis, tik laikomas 
žmogaus rankų. Buvo karšta, 
ir nė lašo vandens. Pavargau, 
apdžiuvau ir nežinau, kiek 
laiko mane nešė, kur nešė, 
tik žinau, kad vėliau mane 
laikė kitos rankos, įmurk
džiusios į vandenį, kurį jutau, 
bet gerti jau buvo sunku, nes 
šaknys be drėgmės sudžiūvo. 
Mane pasodino čia. Pame
čiau beveik visus lapus ... 
Stengiausi gyventi... Labai 
stengiausi... Ir vos pradėjo 
manimi sruventi vanduo, su
pratau, kad gyvensiu ... Kai 
pirmąsyk pažvelgiau į dangų, 
buvo naktis, ir aš pamačiau 
tas pačias žvaigždes. Visą 
naktį tikėjau, kad esu kalno 
viršūnėje, bet ryte nemačiau 
paukščių, nejutau vėjo, nebu
vo šalia ir tokių pat kaip aš ... 
Mane gelbėjusios rankos 
kartais užpildavo vandens ... 
Gal ir geri tie žmonės, bet jie 
nesupranta, ką reiškia žemė, 
už kurios laikosi šaknys ... Kai 
kurie gal ir supranta - tie ir 
būna priaugę prie jos kaip 
mes, - liūdnai, bet ramiai sa
vo istoriją pasakojo Edelvei
sas Alpių žvaigždė. - O mus 
jie myli, užtat ir skriaudžia 
kartais ... 

kojo. Vanduo tekėjo visiškai 
nusilpusiu stiebeliu ir šviesiai 
žaliais lapeliais, ir, susitikęs 
su Saulės spinduliais, virto 
stiprybe, duodančia vilties 
augti ... 

Bet Saulė greitai išdžio
vino dirvos paviršių, kur ir 
tebuvo įsikibusios mažylės 
šaknys. Ji drėgmės mėgino 
ieškoti giliau, bet pajuto, kad 
randa mažiau, negu praran
da. Lapeliai pradėjo lėpti. 

- Mažyle, - pašaukė Ne
užmirštuolė, - leisk šaknis 
manęs link. Čia prasideda 
molis ... Aš tau paliksiu visą 
vandenį, nes man jo užteks iš 
kitos pusės ... Man jo tiek 
daug ir nebereikia ... - pri
dėjo. 

Atsakymo ji nesulaukė. 
" - Klausyk, ką sakau ... 
Cia yra vandens ... 

Daugiau niekas nekalbė
jo. Lyg kalbomis prisišauktų 
žmogaus meilę ar kitokią ne
laimę ... 

Saulei pasisukus, Dry
žuotlapis nutempė šešėlį, ku
ris dabar atrodė tikras išsi
gelbėjimas. Spinduliai vėso, 
suteikdami vilties išgyventi. 
Kai mažylė šaknimis nusiga
vo iki Neužmirštuolės, žino
jo, kad ja tikės visada: ten 
buvo vandens. 

- Gerk ir auk aukštyn, 
kaip geltoną pumpurą iškėlęs 
Vėdrynas. Tik aukštyn, o ne 
į šalis. Todėl saugok viršūnę ... 
Ta ertmė ilgai nebus tuščia. 
Ją labai greitai užpildys, kaip 
ir visas iki šiol. Išsikovok sau 
vietą, - drąsino ją visą grožį 
praradusi gėlė. 

(Bus daugiau) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Šiaulių "Laiptų" galeri

joje 2006 m. lapkričio pra
džioje buvo atidaryta išeivi
jos grafikos darbų paroda 
Nežinoma, tik atpažįstama 
grafika. Parodoje pristatyti 
darbai buvo paimti iš meno
tyrininko ir bibliofilo Povilo 
Reklaičio (1922-1999), gyve
nusio Vokietijos Weimare, 
rinkinio. Parodos branduolį 
sudarė dviejų kartų daili
ninkų, Pauliaus Augiaus
Augustinavičiaus (1909-
1960), Viktoro Petravičiaus 
(1906-1989), Telesforo Va
liaus (1914-1977) bei Prano 
Gailiaus (g. 1928) ir Alberto 
Veščiūno (1921-1976), kūry
ba. Paroda veikė iki 2007 m. 
sausio 7 dienos. 

Trys vyresniosios kartos 
menininkai - P. Augius, V. 
Petravičius ir T. Valius gimė 
ir mokėsi Lietuvoje, baigė 
Kauno meno mokyklą, 11 
Pasaulinio karo metu pasi
traukė į Vakarus būdami 
visiškai susiformavę profe
sionalūs dailininkai, Lietu
voje jau tuomet žinomi kaip 
stiprūs grafikai. Savo peda
goginę veiklą tęsė Freiburgo 
meno mokykloje, vėliau JAV 
ir Kanadoje. P. Gailius ir A. 
Veščiūnas į Vakarus pasi
traukė visai jauni ir mokslus 
ėjo jau užsienyje. P. Gailius 
mokėsi Strasburgo dailės 
mokykloje, vėliau Fernand 
Leger studijoje Paryžiuje, 
kur ir dabar gyvena. A. Veš
čiūnas nuo 1944 m. mokėsi 
Stuttgarte architektūros, vė
liau buvo laisvu klausytoju 
Stuttgarto meno akademi
jos profesoriaus abstrakcio
nisto Willi Baumeister kla
sėje. 1949 m. išvyko į JAV, 
kur studijavo "Art Students 
League" ir dirbo Niujorke. 

Dainininkė Sigutė Tri
makaitė praeitų metų rudenį 
šventė savo kūrybinės veik
los 20 metų sukaktį. Ta pro
ga 2006 m. lapkričio 8 dieną 
Valstybinės filharmonijos 
Didžiojoje salėje pasirodė 
su savo scenos bičiuliais: pia
nistu Justu Dvarionu, daini
ninku Ignu Misiūra, birby
nininku Irmantu Andriūnu, 
saksofonininku Raimundu 
Simanavičiumi ir aktoriumi 
Vytautu Kaniušoniu. Kame
rinės muzikos klausytojams 
puikiai pažįstama S. Trima
kaitė buvo 1984 m. Michailo 
Glinkos dainininkų konkur
so laureate, 1987 m. laimėjo 
pirmąją premiją tarptauti
niame Maria Callas konkur
se Atėnuose. Nuo 1985 m. ji 
yra viena iš Lietuvos valsty
binės filharmonijos solisčių. 
Gausiame dainininkės re
pertuare - arijos ir kameri
niai veikalai, oratorijos, 
prancūzų vokalinė lyrika, 
lietuvių liaudies dainos, vo
kaliniai kūriniai vaikams, 
taip pat ir XX š. muzika, 
šiuolaikinių lietuvių kompozi
torių veikalai. 

Pasak muzikologės Vy
tautės Markeliūnienės, "dai
nininkės sopranas taikliai 
perteikia baroko melodijų 
arabeskas, virtuozišką meliz-

matiką; kompozitorių ro
mantikų vokalinėse minia
tiūrose ji geba giliai ir išraiš
kingai, bet sykiu ir papras
tai, nuoširdžiai, panirti į sū
kuringą jausmingų melodijų 
poetiką, o dainuodama XX 
š. muziką - iškedenti visus 
turimus tembrinės išraiškos 
išteklius. S. Trimakaitė yra 
gastroliavusi Vengrijoje, 
Lenkijoje, Rusijoje, Vo
kietijoje, Italijoje, JAV, Ka
nadoje, D. Britanijoje, Švei
carijoje ir kitur. 2001 m. 
Lietuvoje įvyko pirmasis S. 
Trimakaitės rengiamas mu
zikos festivalis Sokoladinis 
Mozartas Lietuvoje, tapęs 
tradiciniu. 

Operos ir baleto solis
tai, 2006 m. sukūrę reikš
mingiausius vaidmenis Lie
tuvos valstybiniame operos 
ir dramos teatre, Naujųjų 
metų išvakarėse buvo ap
dovanoti "Operos švytu
riais". Vertinimo komisija 
metų operos solistu išrinko 
Vytautą Juozapaitį (Ger
monas Traviatoje ir Sharp
less Madama Butterfly). Me
tų soliste tapo Irena Zelen
kauskaitė (Butterfly operoje 
MadamaButterfly). Metų ba
leto solistu išrinktas Auri
mas Paulauskas už vaidme
nis baletuose Šešėliai ir Mie
gančioji gražuolė. Metų bale
to solistės apdovanojimas 
teko Ingai Cibulskytei už 
vaidmenis baletuose Romeo 
ir Džuljeta ir Spragtukas. Me
tų operos viltimi pripažinta 
Jovita Vaškevičiūtė, atlikusi 
Suzuki partiją Madama 
Butterfly, auklės Eugenijuje 
Onegine, Ulrikos Kaukių ba
liuje, Mirtos Pilėnuose ir 
Amneris Aidoje. Metų bale
to viltimi paskelbta N ailia 
Adigamova - AlyvJĮ fėja, 
Princesė Florina ir Svelnu
mo fėja Miegančioje gražuo
lėje bei Driadžių valdovė 
Don Kichote. Laureatai buvo 
pagerbti tradicinėmis statu
lėlėmis ir pinigine 50,000 Lt. 
dovana. 

Lietuvos valstybinėje fil
harmonijoj e 2006 m. lap
kričio 6 dieną buvo iškilmin
gai paminėtas pirmosios vals
tybinės operos šimtmetis. 
Miko Petrausko operą Bi
rutė atliko Lietuvos valstybi
nis simfoninis orkestras, 
choras "Aidij a", solistai Asta 
Krikščiūnaitė, Arūnas Mali
kėnas, Audrius Rubežius, 
Giedril!s Žalys. Dirįgavo Ro
bertas Servenikas. Sį jubilie
jinį pastatymą režisavo Biru
tė Marcinkevičiūtė, apipavi
dalino dailininkas Arūnas 
Šimonis, choreografiją sukū
rė Birutė Banevičiūtė. Ori
ginalioji Birutė buvo pastaty
ta 1906 m. "Vilniaus kanklių" 
draugijos ir muzikos mėgėjų 
pastangomis. Dirigavo pats M. 
Petrauskas, režisavo libreto 
autorius Gabrielius Lands
bergis-Žemkalnis, kuris atliko 
ir Seno vaidilos vaidmenį. Bi
rutę d~inavo Marija Piasec
kaitė-Slapelienė, vaidino ir 
būsimasis operos žvaigždė 
Kipras Petrauskas. 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!!> 

Kavarskas 
ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Nedidelis miestelis Anykš
čių rajone ant Šventosios upės 
krantų. Manoma, kad vidur
amžiais tas vietoves valdė dva
rininkas Stanislovas Kovars
kis; nuo tos pavardės ir kilo 

Kavarsko šventovė 

miestelio pavadinimas "Ka
varskas". 

Miestukas garsus šaltinė
liais. Netoli šventovės esantis 
vandens šaltinis vadinamas 
Šv. Jono Krikštytojo šaltiniu. 
Aplinka apie šaltinį gražiai 
sutvarkyta, papuošta akmeni
mis bei koplytstulpiu ( archit. 
V. Kavaliauskas). 

Netoli šventovės yra maža 
kavinukė. Tarp kitų įprastų 
patiekalų mums pasiūlė serti
fikuotą "kulinarinį paveldą" -
mažučius - didelio žirnio dy
džio virtinukus su mėsa (kol
dūnus). Na, skonis nepapras
tai geras, tačiau vargu ar seno
vėj e valstiečiai galėjo tokių 
mažulyčių virtinukų visai di
delei šeimai prigaminti? Grei
čiausia tai buvo proginis pa
tiekalas, gal "ponų" valgis. 

Prie kelio į Ukmergę, iš 
tolo boluoja aukštas liaunas 
statinys. Privažiavus arčiau, 
pasirodė, kad tai kryžius. 
Įspūdingas aukštis. Ne veltui 
tai pats aukščiausias kryžius 
Lietuvoje (20 m aukščio). Jis 

Kavarsko gelžbetoninis kry
žius 20 metrų aukščio (aukš
čiausias Lietuvoje). Įdomumo 
dėlei palyginkite šalia esantį 
elektros perdavimo linijos 
stulpą. Skirtumas akivaizdus 

yra gelžbetoninis, o pastatytas 
1936 m. Kavarsko šventovė 
statyta XIX š. viduryje, atnau
jinta 1928 m. 

(Ntrs. Z. Bilevičiūtės) 

Ji baido mirtį, marina skausmą 
Jau 25 metai, kai daktarė Zita Gustainy

tė-Kralikienė dirba Marijampolėje. Jos gim
tinė - Bliūdiškės, Šakių rajone. Ji gimė 
1954.III.27. Prie Novos upelio prabėgo Zitos 
vaikystė, kurioje piešė, kūrė eilėraščius, gydė 
lėlytes. Gal būsimosios kilnios profesijos jė
ga jau buvo užvaldžiusi tą mažą mergytę. 

Baigusi Šakių vid. mokyklą, Zita Gustai
nytė įstojo į Kauno Medicinos institutą. Jį 
baigusi dirbo Jonavos rajono Centrinėje li
goninėje. Prieš 25 metus atvažiavo į Mari
jampolę. Kurį laiką buvo Marijampolės po
liklinikos vidaus ligų gydytoja. Nuo 2002 m. 
dirba UAB bendrosios praktikos šeimos gy
dytoj a (Gedimino 3). Daktarės dėka daug 
vaikų neliko našlaičiais, daug moterų negau
bia našlystės skraistės. 

20 metų daktarei talkininkauja Bend
ruomenės slaugytoja Daiva Šuliauskaitė
Norkevičienė. Abiejų medikių darbo laikas 
dažniausiai baigiasi su paskutiniu ligoniu. 

Amerikos lietuvių ... 
Atkelta iš 7-to psl. 

Iždininkas Ramutis Pliura pateikė finan
sinę apyskaitą. Skolų LB neturi. Nuo 2007 m. 
iždą perduos naujam iždininkui Gediminui 
N aujokaičiui. 

Gyvos diskusijos vyko, kai pirmininkas 
Algis Lukas pasiūlė, kaip išsaugoti JAV esan
čius mūsų tautos kultūrinius paminklus, kurie 
yra plačioje Amerikoje. Liko neišspręstas ir 
neaiškus šis reikalas. Lietuviško paveldo pa
minklų sąrašą sudarė Lietuva, bet reikia jį su
tvarkyti, gal papildyti ir kai ką išbraukti. 

Pirmas LB Krašto valdybos posėdis buvo 
darbingas, nors ne visos iškilusios problemos 
čia buvo išspręstos. Ypač didelės diskusijos iš
kilo dėl Lietuvos konstitucinio teismo spren
dimo dvigubos pilietybės reikalu. LB neturi 
likti nuošaly. Už Atlanto buvo gyvas lietuviš
kas gyvenimas, rėmė Lietuvą ir jos reikalus 
įvairiais būdais - tiek politika, tiek finansais. 

Daktarė Zita Kralikienė ir slaugytoja Daiv 
Norkevičienė 

Daktarė Zita Kralikienė užaugino du 
vaikus. Sūnus Žygimantas baigęs Karo aka
demiją, dirba Marijampolės logistikos dali
nyje vyr. leitenantu. Dukra Sonata - stoma
tologė Vilniuje. 

Julija Klišonytė-Šelmienė 

Liko neišspręstas svarbus 2008 metų ren
ginys - Tautinių šokių šventė, kurią organi
zuoja JAV LB kartu su Kanados LB. Didžiau
sia našta, atrodo, teks Kalifornijos LB apylin
kei ir apygardai. Belieka surasti kelis asmenis, 
galinčius įvykdyti didelį projektą. Nors lietu
vių daugėja, bet dirbančių mažėja. Tautinių 
šokių šventės - tai jaunimo (ir vyresnių) subė
gimas, susipažinimas ir tautinis bei dvasinis 
atsinaujinimas. 

Į naują Lietuvių bendruomenės valdybą 
žiūrima su didelėmis viltimis ir pasitikėjimu 
veikti, surasti savą kelią, ypač naujai atvyku
siems tautiečiams. Lietuvių bendruomenė iš
lieka pati svarbiausia organizacija JAV. Tiki
me, kad ji liks svarbi ir ateityje, nes už Lietuvos 
ribų gyvena ir gyvens svarbi tautos dalis. Posė
džio pabaigoje buvusi JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkė Vaiva Vėbraitė perdavė LB 
antspaudą naujam Krašto valdybos pirminin
kui Vytautui Maciūnui. 

Marija Remienė, 
JAV LB valdybos vicepirmininkė informacijai 

DR. STASYS DUBICKAS 
ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Vanda Kinderytė Budrie
nė, VĖTRUNGĖ. Istorinis ro
manas. Dailininkė Violeta Si
reikienė. Tiražas 300 egz. 
Spaustuvė "Rotas" (Pylimo g. 
42, LT-01136 Vilnius). Vilnius 
2006, 200 psl. 

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. 

Regina Kvašytė, CANADA: 
SOCIETY AND THE INDIVI
DUAL. Proceedings of Cana
dian Studies Conference of 
Baltic Studies. 



Kūčios - paskutinė partizanų vakarienė 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Buvusio XIX š. Zabielų dvaro bokštas La
būnavoje tarsi vaiduoklis tebestovi ir šiandien. 
Po šv. Mišių susirinkusieji nuvyko prie jo. Čia 
įvykusią tragediją primena kryžius ir granitinė 
atminimo lenta su iškaltais 1946 m. gruodžio 
25 d. žuvusiųjų vardais. Zenonas Alaburda, 
Jonas Gulbinas, Vladas Juškevičius, Jonas Ži
linskas, Onutė Alaburdaitė, Marytė Alabur
daitė, Elytė Alaburdaitė, Viktoras Žandaras, 
Balys Derbutas, Jonas Šimkūnas, Kazys (pa
vardė nežinoma). Trumpą kalbą pasakė prel. 
A. Svarinskas, graudulingai skambėjo Mairo
nio giesmė Marija, Marija. Kariška pagarba 
Didvyriams - Lietuvos savanorių šūvių salvės 
pakilo į erdvę. 

Labūnavos tragedijos metinėms skirti ren
giniai baigėsi kultūros rūmuose. Čia Labūna
vos pagrindinės mokyklos moksleiviai dekla
mavo partizaniškas eiles, dainavo ilgesingas jų 
dainas. Atminimo vakarą vainikavo Vilniaus 
profesionalus vyrų choras "Skliautai", kurio 
atliekamos populiariausios dainos įtraukė vi
sus. Mintyse tebeskamba Leiskit į Tėvynę, Oi 
neverk, motušėle, kad jaunas sūnus„., Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos. „. 

Prierašas 
Aloyzas Dalbokas (partizanas slapyvar

džiais "Imperatorius", "Negusas") - Krakių 
gimnazijos abiturientas, desantininkas, Povilo 
Lukšio rinktinės partizanas. Nuo 1946 m. ru
dens - MGB agentas-smogikas "Liepsna", 
"Šarūnas". Vienas žiauriausių, ypatingai akty
vus ir MGB nusipelnęs provokatorius. Pagal 
KGB archyvuose išlikusius išdavikų čekisti
nius algalapius, A. Dalbokas - antroje vietoje 
(J. Markulis-ag. Ąžuolas "uždirbo" 31,000 rb, 
A. Dalbokas-ag. Liepsna - 20,056 rb., J. Deks
nys-ag. Petrauskas -14,657 rb., poetas Kostas 
Kubilinskas-ag. Varnas - 7,300 rb .... Palygini
mui: bunkerio su partizanais išdavimo MGB 
nustatyta "kaina" - 2,000 rb., poetės Salomė
jos Nėries kelionė į Maskvą parvežti Stalino 
saulę įkainota 5,000 rb. ). Po tarnybos majoro 
Aleksiejaus Sokolovo smogikų gaujose visą li-

kusį gyvenimą A. Dalbokas dirbo KGB struk
tūrose Vilniuje. Miręs. 

Antanas Muralis (partizanų ryšininkas 
slapyvardžiu "Vingis") - A. Dalboko-Impera
toriaus ryšininkas, nuo 1946 m. kovo mėn. 
MGB smogikas "Aidas". Labūnavos bokšto 
čekistinės operacijos vykdytojas. 1947 m. pa
vasarį išprovokavo nepatyrusį Tauro apygar
dos ryšininką Arūną. Pagal A. Muralio surink
tus operatyvinius duomenis MGB suėmė 25 
rezistentus, nužudė Jurgį Lukšą-Piršlį. Vėliau 
suimtas visas V. Selioko-Gintauto vadovauja
mas BDPS Prezidiumas. 1948 m. vasario 11 d. 
mjr. A. Sokolovo vadovaujamos čekistinės 
operacijos metu Viduklės apylinkėse, kartu su 
kitais dviem smogikais A. Muralis išaiškintas, 
suimtas ir Partizanų karo lauko tribunolo nu
teistas mirties bausme. 

Labūnavos Dievo Apvaizdos šventovė 

Šaltiniai 
1. Kvedaras A., Kėdainių krašto partizanai 

MGB agentų apsuptyje. Laisvės kovų archyvas. 
Kaunas, 2000; psl. 50-66. 2. Gaškaitė-Žemai
tienė N., Žuvusiųjų prezidentas. Vilnius, 1998; 
psl. 148-149. 3. Juodsnukis V., Suvalkijos parti
zanų takais. Kaunas, 2000; psl. 382-387. 

-----..... l SKAITYTOJAI PASISAKO 1-i ------

DINGSTANTI LIETUVYBĖ 
Kai mes atvykome į šį 

kraštą, stengėmės, kad augan
tys vaikučiai nepamirštų savo 
gimtosios kalbos. Vaikams 
pirkdavome lietuviškas kny
gutes. Leisdavome į šeštadie
nines mokyklas ir nebuvo pa
vojaus, kad su vaikais jau lie
tuviškai nesusikalbėsi. Pasi
taikydavo ir šiek tiek išimčių. 
Šiandieną tos visos lietuviškos 
vaikiškos knygutės guli par
duotuvių lentynose ir net nie
kas nepaklausia, ar yra tokių? 

Šeštadieninės mokyklos 
dar gyvuoja, bet per pertrau
kas išgirsi tik anglų kalbą. Pa
rapijos salėse tėvai dažniau
siai su vaikais kalba tik angliš
kai. Kai mes, vyresnieji, iške
liausime į amžinybę ir jauni
mas nebemokės lietuvių kal
bos, pamažu dings ir lietu
vybė, tik pasisakys, kad esą 
lietuvių kilmės. 
Stasys Prakapas, Toronto, ON 

PARTIZANŲ VADAI 
Kanados lietuvių žurna

listų sąjunga skiria lėšų Že-
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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 

maičiųJultūros draugijos lei
diniui Zemaitijos partizanų va
dai. Tai 456 psl. leidinys, kurio 
vyr. redaktorius - prof. Juozas 
Girdzijauskas. Knyga pasiro
dys Lietuvos valstybės įkūri
mo tūkstantmečio jubiliejaus 
proga prieš š.m. birželio 30 
dieną. Dėkojame Hamiltono 
kredito kooperatyvui TALKA 
už atsiųstą 250 dol. auką, kuri 
bus panaudota šios knygos lei
dybai. Kviečiame ir kitas liet
vių finansines įstaigas prisi
dėti prie šios knygos išleidi
mo. Stasys Prakapas 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

2007.1.16 Nr. 3 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

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 
PADĖKA 

Toronto lietuvių golfo klubas dėkoja Lietuvių kredito ko
operatyvui "Parama" už nu,9latinę finansinę pagalbą. 
Ypatinga padėka už paramą SALFASS golfo rungtynėms, 
kurios buvo surengtos Royal Ontario golfo aikštyne Milto
ne, ON, 2006 m. rugsėjo 2 ir 3 d.d. 

TLGK valdyba ir nariai 

LIETUVA - LATVIJA 
Noro~ ;~ž;~~~tuli~ 

š.m. sausio 26, penktadienį, 6 v.v. 
George Bell Arena, 215 Ryding Ave., Toronto 

(Runnymede/St. Clair) 
Ateikite paremti mūsų komandą! 

Po rungtynių visi renkasi "Dark Horse" bare (Bloor g. prie Jane) 

Įėjimas nemokamas "TORONTO KLEVO LAPAI" 
torontoklevolapai. b logspot. com 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• ULEB Eurolygos var

žybų vienoliktojo rato e gru
pės rungtynėse Kauno "Zal
giris" namuose rezultatu 70: 
83 vėl pralaimėjo Stambui 
"Fenerbachev Ulkeer" krep
šininkams. Sis pralaim~ji
mas jau nieko nereiškė "Zal
giriui", nes jau yra praradęs 
galimybę žaisti kitame rate. 

• Ispanijos sostinėje 
Madride vykusiame Tarp
tautinės sportinių šokių fe
deracijos (IDSF) Europos 
Standartinių šokių čempio
nate, Standartinių šokių kla
sėje, suaugusių grupėje Lie
tuvos pora Edita Daniūtė ir 
Artūras Bižokas užėmė pir-

mą vietą ir iškovojo aukso 
medalius. 

•Geriausiais 2006 metų 
sportininkais Lietuvos žur
nalistų federacija (LSŽF) 
pripažino disko metiką Vir
gilijų Alekną ir šachmatinin
kę Viktoriją Čmilytę. Žur
nalistų balsavime geriausia 
metų komanda pripažinta 
Klaipėdos universiteto Pietų 
Amerikos wortinių šokių 
ansamblis "Zuvėdra". Disko 
metimo čempionas Virgilijus 
Alekna geriausio 2006 metų 
Europos lengvaatlečio rinki
muose užėmė antrąją vietą. 
Pirmą vietą gavo Portugali
jos bėgikas R Obikwelu. V.P. 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

Visus krepšinio mėgėjus ir rėmėjus 
nuoširdžiai kviečiame į 

LIETUVOS AMBASADOS TAURĖS 
V' V' 

VJ~#fl lfBJllllMIO VAUFU:I 
2007 m. sausio 28, sekmadienį, 
~ Anapilio didžioj~je salėje. /(\\ 
\(j_) RENGINIO PRADZIA 12 val. \j_Y 

Taurę Įteiks Lietuvos ambasadorė Otavoje Sigutė Jakštonytė. 

SKAS "M v~'~1~NDELJ~;111v1,,+ VEIKS BARAS SU L__IETUVl~KU "MARTINI"+ 
+ BUS UZKANDELIŲ + 

[ĖJIMAS - laisva auka. Surinktos lėšos bus 
skiriamos lietuvių vaikų krepšiniui remti. 

Rengėjai - "Lithuanian Athletic Club" organizacinis komitetas 

Slidinėjimai 
•Lietuvių slidinėtojų savaitgalis Kvebeke 

įvyks 2007 m. kovo 8-11 d.d. Saint-Donat, 
QC. Renkamės CHotel Montcalm ketvirtadie
nį, kovo 8, vakare. Penktadienio rytą, 7.45 val. 
išvykstama į Mont Tremblant. Papigintus slidi
nėjimo bilietus galima įsigyti per Rytį. Pusry
čiai viešbutyje 6.30 v.r., o vakarienė jo Quat
re-Saisons restorane 7.30 v.v. Nenakvoja:gtys 
Hotel Montcalm kviečiami atvykti vėliau. Seš
tadienį slidinėjimas - Mont La Reserve, 2 v. 
p.p. - lenktynės. "Broomball" rungtynės 4.30 
v.p.p. La Reserve aikštelėje. Bendra vakarienė 
- linksmavakaris Montcalm viešbutyje - 7.30 
v.v. visiems. Kaina $34.44, plius mokesčiai 
tiems, kurie neapsistoję Montcalm patalpose. 
Viešbučio svečiams vakarienė įskaityta. Sek
madienį - slidinėjimas Mont La Reserve arba 
Mont Garceau. Papiginti La Reserve slidinėji
mo bilietai įsigyjami ten pat. Užsisakant kam
barius, būtinai pasakyti, kad esat lietuvių slidi
nėtojų grupėje. Kambariai nerezervuojami 
grupei, reikia patiems užsisakyti. Telefonas -
1-866-424-1333. El.paštas: info@hotel-mont
calm.com. Viešbutis yra prie 125 kelio, į pietus 

Sportininkė kalėjime 
Kanados Olimpinio aukso medalių laimė

toj a M. Bedard sugrąžinta į Kanadą ir iš
leista į laisvę už užstatą, kol bus išspręsti 
nesutarimai dėl vaiko globos. Dvylikametė 
M. Bedard dukra atsisakė valgyti ir maudytis, 
kol jos mama nebus išleista iš kalėjimo JAV. 
M. Bedard 2006 metų pabaigoje Kanados 

nuo Saint-Donat. Savaitgalio organizatoriai -
Rytis ir Vilija Bulotos (tel. 1-514-344-8256 
arba 1-514-946-7639, el.paštas viliabulota@ 
hotmail.com arba :rytis.bulota @ville.chateau
guay.qc.ca. 

• 9-osios Pasaulinės lietuvių slidinėjimo 
rungtynės įvyks Passo Tonale, Italijoje, š.m. 
kovo 10-17 d.:.d. Pirmosios buvo suorganizuo
tos Vytenio Ciurlionio 1991 m. Kaukaze, vė
liau Kanadoje (1995), Australijoje (1997), 
JAV (2001), Prancūzijoje (2004). Informacija 
teikiama internete http:/ /www.kelrodis.It/ 
slidinejimas/italija/cempionatas-eng.htm. 
Organizuojamos ir ekskursijos į Veneciją, 
Trento miestą ir Gardo ežerą. 

• Lietuvių slidinėjimo savaitė Ischgl, 
Austrijoje organizuojama š.m. kovo 17-24 d.d. 
Informacija teikiama el.paštu gailute@ 
msn.com arba telefonu 310-880-2952. Kainoje 
(po du kambaryje - $2040, po tris - $1790, po 
keturis - $1670) įskaityta pristatymas iš Ziuri
cho oro uosto, nakvynė su pusryčiais ir vaka
riene Hotel Brigitte (7 naktys), šešių dienų 
slidinėjimo bilietai. Siųsti $500 užstatą 
Gandras/Gailė Oslapas, PO Box 824 7, Green 
Valley Lake, CA, 92341. Kainos JAV dole
riais. Inf. 

policijos prašymu buvo sulaikyta JAV, 
Baltimorėje, kai jos buvęs vyras paskelbė, 
kad ji neteisėtai išsivežusi dukrą. Dukra 
beveik du mėnesius nelankė mokyklos. Buvo 
tikimybė, kad iš JAV M. Bedard gali išvežti 
mergaitę į Iraną - jos naujojo draugo šalį. Ši 
buvusi populiari sportininkė yra pagarsėjusi 
savo niekuo nepagrįstais išpuoliais ir pasisaky
mais prieš Kanados politiką, jos vyriausybę.Inf. 

"Aušros" sporto klubo "Basketball Skills Clinic" įvyko sausio 2-5 d.d. Toronto Prisikėlimo 
parapijoje. l eil. (iš k.) - Mykolas Halpin, Andrius Dauginis, Adomas Grybas, Rudy Szwarc, 
Matiejus Halpin; 11 eil. - treneriai Aras Ruslys ir Vytas Baronaitis; Paulius Putrimas 

v ' Viktoras Maksimavičius, Wolf Szwarc, Tomas Pylypiv, Martynas Sirvinskas, Aras Puodžiūnas, 
treneris Kęstutis Baronaitis 



-=========!l SKAUTU VEIKLA 11-----

v • Toronto "Rambyno" ir 
"Satrijos" tuntai gražiai at
šventė skautiškas Kūčias 
gruodžio 17 d., 4 v.p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Mais
tą Kūčių stalui sunešė mamy
tės, skautininkai-kės, vadovai
vės. Valgius paruošė ir išdėstė 
vyr. skaučių "Birutės" dr-vė 
su vadove s. Dalia Steponai
tiene. Visiems susėdus tunti
ninkai v.s. M. Rusinas ir s. R. 
Baltaduonytė-Lemon pakvie
tė tylos minute pagerbti iške
liavusius amžinybėn. Sugie
dota Gul šiandieną. Progra
mai vadovavo vyr. skautės -
Viktorija Benotaitė, Elytė 
Saplytė, Daiva Paškauskaitė 
ir Vilija Pečiulytė. Jos kvietė 
dr-ves pasirodyti. Pradėjo nuo 
paukštyčių, liepsnelių, giliukų. 
Mažesnieji buvo triukšmingai 
sutikti su plakatais, rodan
čiais šventės prasmę. Po jų iš
ėjo vilkiukai su kaspinais ir 
kepurėm, kvietė visus sugie
doti 'lj;liqją naktį. Skautės pa
kvietė visus iš po staltiesės iš
traukti šiaudelį - kieno ilgiau
sias, tas bus laimingiausias! 
Skautų dr-vė pasirodė su me
džių šakelėm, ėjo į mišką išky
lauti, o nakčiai pasiruošti guo
lį ir parodė, kaip galima ilsėtis 
miške ir kaip draugai poilsį 
sutrukdo. Vyr. skaučių drau
govė pagiedojo ir visus pa
kvietė giedoti Linksmą gies
mę. Prityrę skautai rodė tra
dicinį švenčių laukimą bei pa
siruošimą. Jūrų skautai išėjo 
su meškerėmis ir rodė kaip 
sugauti žuvį. Pastatę didelį 
ekraną rodė 12 dienų stovyk-

los veiklą prie vandens. Jų lai
vo vadovai - vyr. valt. P. Be
keris ir v. valt. E. Punkris. Jų 
pasirodymas užbaigtas giesme 
'lj;liqją naktį. 

Po pasirodymų vadovė 
pakvietė kleboną s. kun. Au
gustiną Simanavičių, OFM, 
dvasios vagą, ir pavaduotoją 
kun. Joną Sileiką, OFM, Kū
čių maldai. Po maldos visi su
judo, laužė plotkeles ir dalino
si linkėdami vieni kitiems 
linksmų šv. Kalėdų ir viso ge
riausio naujais metais. Po to 
visi stiprinosi tradiciniais Kū
čių patiekalais. 

Po vakarienės tunt. M. 
Rusinas pranešė, kad yra du 
loterijos laimikiai, du "napo
leonai". Juos laimėjo dvi skau
tininkės. Loterijos bilietų iš
platinta už $250. Jie paskirti 
Klaipėdos jaunimui. Tunt. s. 
R. Baltaduonytė-Lemon dė
kojo visiems už suneštą Kūčių 
vakarienę ir dalyvavimą, pa
linkėjo laimingų bei darbščių 
naujų metų. 

Tunt. M. Rusinas padėko
jo klebonui s. kun. A. Sima
navičiui, OFM, už salę ir vi
siems, prisidėjusiems prie pa
ruošimo. 

Dalyvavo Kanados raj. va
das v.s. Romas Otto, evange
likų sk. dvasios vadas kun. v.s. 
A. Žiljnskas, KLB pirm. v.s. 
Rūta Zilinskienė ir kt. 

Atkeliavo ir labai jaunųjų 
laukiamas Kalėdų senelis. 
prie eglutės visus pasveikino 
ir išdalino dovanas. Tuo ir pa
sibaigė Kūčių vakarienė. 

F.M. 

rLJ. Apgalvotas maištas 
O Esi sąžiningas žmogus. Gali maištauti prieš saulę, lietų, 

1~ vėją ... Negali apgauti savęs ... Už neapgalvotą žingsnį Tave 
~ gyvenimas išmaudys kelis kartus stipriau ... Bijai atpildo ... 
E--4 Apie lietuvybę 
;:5 Lietuva ... Kaip ji tik nevadinama: "Marijos žeme", 
Z "poetų kraštu", "giminių kraštus ... ". Verda ambicijos ... 
;j Nesinori, kad Lietuvą vadintų "galvažudžių kraštu ... 

Reda Kiselytė, Rokiškis 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 
/#.~:rnll TATSYMASORTOPEDINIATS 

~ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENlORŲ PĖDŲ PRJEŽIDRA 

INDĖKLAIS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLANINlUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 mln. dol., 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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;1&CJAU~IMO ZODIS 
Barbora Radvilaitė 

Barbora Radvilaitė - viena iškiliausių moterų Lietuvos istorijoje. Jos vardą minime šalia 
Aldonos Gediminaitės, Emilijos Platerytės, nors visų trijų likimai labai skirtingi. Žygimanto 
Augusto žmona, prieš savo mirtį karūnuota Lietuvos ir Lenkijos karaliene, mums išlieka kaip tau
rios, gebančios apginti savo savigarbą ir asmeninių jausmų nepriklausomybę, moters simbolis. Ne
atsitiktinai Lietuvos valstybė yra įsteigusi Barboros Radvilaitės medalį labiausiai pasižymėjusioms 
moterims pagerbti. Praėjusiais metais juo apdovanota Irena Veisaitė. 

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleivius visada domina Barboros Radvilaitės 
tragiškas likimas, jos pastangos nepasiduoti laiko ir žmonių aklumo aplinkybėms. Tai 2006 metų 
Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleivė Rasa Kisielytė pabrėžia savo rašinyje apie ją. 
(Spausdiname rašinio ištraukas). Mkt. S. K.atkauskaitė 

Barbora galėjo pasigirti 
nuostabia išvaizda, kurią ap
rašo ir vaizduoja savo darbuo
se daug rašytojų ir dailininkų. 
Manoma, kad ji turėjo švie
sius plaukus, ovalo formos 
veidą, buvo aukštesnė nei vi
dutinio ūgio moteris, liekna 
figūra. Taip pat ji buvo tem
peramentingo, valdingo ir 
stipraus charakterio, bet vi
suomet išlikdavo gera, nuo
širdi, palanki neturtingiems 
jos laikų žmonėms. Ji mėgda
vo jodinėti, dalyvaudavo viso
kiose medžioklėse. Mėgsta
miausia spalva - raudona, taip 
pat ji dėvėdavo pagal tą laiką 
elegantiškus rūbus. Tik tokia 
įdomi ir nuostąbi moteris ga
lėjo patraukti Zygimantą Au
gustą .... Kadangi visi buvo 
prieš Lenkijos ir Lietuvos ka
raliaus santuoką su nekilmin
ga moterimi, jie susituokė 
slapta. Žygimantas Augustas 
buvo pasiruošęs bet kam, kad 
tik galėtų kartu būti su savo 
mylimąja. Jis papirko daug 
svarbių žmonių, norėdamas 
vainikuoti Barborą karaliene. 

Barbora Radvilaitė 

Senoji Vilniaus katedra, ku
rioje palaidota Barbora 
Radvilaitė 

Bet vainikavimas jiems laimės 
neatnešė - Barbora Radvilai
tė greitai mirė Krokuvoje. Čia 
gyvendama, ji be galo ilg,ėjosi 
Vilniaus ir prieš mirtį Zygi-

mantą paprašė, kad ją palai
dotų Lietuvoje. Ji sugrįžo į 
Vilnių po mirties ir yra palai
dota Vilniaus Katedros pože
miuose. 

Rašydama šį rašinį, aš la
bai daug sužinojau apie Bar
borą Radvilaitę ir jos gyveni
mą. Man ji tapo tikro moteriš
kumo pavyzdžiu. Gyveno ga
na trumpai, bet mokėjo džiaug
tis gyvenimu. Aš manau, kad 
tai yra svarbu, nes žmogus nie
kad nežino, kada ateis ta lem
tinga diena. 

Taip pat aš supratau, kad 
turtas ir valdžia laimės neat
neša. Barbora Radvilaitė vi
sada, netgi po mirties, norėjo 
grįžti namo, į Vilnių. 

ŠYPSENOS 
- Kokia pagrindinė nelai

mingų atsitikimų parašiutizmo 
sporte priežastis? 

- Zemės trauka. 
* 

Po pralaimėtų rungtynių tre
neris sako žaidėjams: "Aš jūsų 
prašiau žaisti, kaip dar niekada 
nesate žaidę, o ne žaisti taip, tarsi 
dar niekuomet nebuvote žaidę." 

(Iš Bernardinai.It) 

Šventės greitai praeina, bet atmintyje ir nuotraukose pačios gražiausios jų akimirkos pasilie
ka dar ilgai. Nuotraukose: viršuje - Toronto Maironio lietuviškosios mo~klos kalėdinės 
eglutės šventės dalyviai prie simbolinės prakartėlės klausosi kuo. Jono Sileikos, OFM; 
apačioje- smagioji šventės dalis, kiekvienos klasės programa Ntrs. D.R. Puterių 
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AtA 
JUZEI RINKUNIENEI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu jos dukrą GIEDRĄ PAULIO
NIENĘ, vyrą RIMĄ vaikaites - AUDRĄ ir LINĄ 
bei kartu liūdžiu -

Klasės draugė Elena Šlipavičiūtė-Pusvaškienė 

PADĖKA 

AtA 

JUZEI RINKUNIENEI 
iškeliavus amžinybėn 2006 m. gruodžio 12 d., 

nuoširdus ačiū prel. E. Putrimui ir klebonui kun. V. 
Staškevičiui už maldas prie karsto, prie amžino 
poilsio vietos, ir už atnašautas gedulines šv. Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje. 

Dėkojame D. Viskontienei ir D. Radtke už 
jautrų giedojimą. Ačiū karsto nešėjams ir skaito
vėms šv. Mišių metu, J. Gurklienei už vaišes ir po
nioms už suneštus pyragus. Ypatinga padėka šei
mos draugams, giminėms ir pažįstamiems už pa
reikštas užuojautas žodžiu bei raštu, už gėles ir gau
sias aukas velionės atminimui. 

Ačiū visiems, kurie buvo mūsų atrama sun
kiomis dienomis -

Giedra, Rimas, Audra ir Lina Paulioniai 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAM TĖVUI, DĖDUKUI 

IR PRODĖDUKUI 

AtA 
KOSTUI MEŠKAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn 2006 m. lapkričio 11 d., 

nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų para
pijos klebonui kun. Audriui Šarkai, OFM, už maldas 
koplyčioje, aukotas šv. Mišias ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą. Ačiū solistams - Lilijai Turūtaitei ir Vy
tautui Mašalui už gražų giedojimą šv. Mišių metu. 
Dėkojame visiems už dalyvavimą koplyčioje, šv. Mi
šiose ir laidotuvėse. Nuoširdus ačiū visiems už pa
reikštas užuojautas, užprašytas šv. Mišias, gražias gė
les ir dosnias aukas įvairoms labdaros organizacijoms. 
Dėkojame p.p. Mačiams už paruoštus puikius pietus 
ir ponioms už pyragus. 

Jūsų nuoširdumas guodžia mus visus. 

Liūdintys - duktė Aldona Stanaitienė, vaikaičiai -
Andrius, Andria, Tomas, Linas, Diana su šeimomis 

ir žmonos sesuo Regina Geidukytė 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
/,~ yra žodžiai šventi sudėti 
d!JJ)J$~ 

: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 

Kada prasideda diena? 
Atkelta iš 4-to psl. 

- Ne, - išminčius nesutiko. 
- Tuomet ji prasideda, 

kai žmogų gali atskirti nuo 
žvėries, - spėliojo teisuolis. 

- Ir vėl ne, - tvirtino iš
minčius. 

- Tai kada gi ji pagaliau 
prasideda, - teisuolis ne
kantravo. 

- Diena nauja prasideda 
tada, kai kito žmogaus veide 
gali atpažinti savo brolį ir 
seserį, - ištarė išminčius. 

"Nepriklausomybė yra 
ne kas kita, kaip galimybė, 
kuri laukia mūsų kūrybinio 
veiksmo, - 1991 metų vasa
rio 23 dieną konferencijoje 
Kultūra kaip argumentas vals
tybės nepriklausomybei kal
bėjo Vaidotas Daunys. - Ji
nai, kaip ir kiekvienas būsi
mas ar jau tveriamas kūrinys, 
priklauso nuo Dievo malo
nės, talento ir tradicijos, kuri 
tvinksi mūsų sąmonėje ir pa
sąmonėje ir kurią pavadinki
me kultūros tradicija. Taigi 
ši tradicija, ši kultūra kur kas 
anksčiau nei nepriklausomy
bė sukuriama, gali byloti 
kaip argumentas, jog nepri-

(nuo 1919 metų) 

klausomybė yra neišvengia
ma. Kartu ji ima byloti ir tai, 
jog be šio pamato, be kultū
ros, kaip argumento, nepri
klausomybės negali būti kaip 
kūrinio." 

Po penkiolikos metų -
akivaizdu: turime kūrinį, bet 
imame stigti argumentų. 

"Politinė kultūra - tiek 
seniau, tiek dabar - iš tikrųjų 
nurodo priežastinį ryšį tarp 
visuomenės kokybės ir poli
tinio elgesio bei valstybinės 
santvarkos, - teigia Oklaho
mos universiteto politinių 
mokslų profesorius Vytautas 
Vardys (1924-1993). - Kaip 
visuomenė nėra homogeniš
ka, t.y. vienarūšė, vienoda, 
taip ir įvairių jos sluoksnių 
politinė kultūra irgi skiriasi. 
Tačiau vargas tai politinei 
sistemai, kurios nejungia pa
kankamai vieninga politinė 
kultūra. Tokia sistema tampa 
nepajėgi pilnai tarnauti žmo
gui ekonominiu ar kultūriniu 
progresu bei gerove". 

Mūsų valstybę, kilusią iš 
visuotinių 1991 m. sausio vi
gilijų ir rugpjūčio laisvės ma
nifestacijų, šiandien kuria iš 
esmės siauras uždaras ratelis 

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

.6. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.6. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.6. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

žmonių. Kuria - savo reik
mėms. Nors jie mėgaujasi 
atogrąžų saulės šviesa ir ši
luma, bet nežino kada prasi
deda diena. 

Nepastebi, kad šis kūri
nys - vargu ar tiems, kurie 
anuomet šalo prie parlamen
to, kurie ten paliko savo 
brangiausią turtą - artimuo
sius, sveikatą, gyvenimo vil
tis. Dauguma jų savo vertini
mą jau pareiškė - balsavo 
kojomis į svetimus kraštus. 

Kiti - vis dar tebeklajoja 
lietuviškoje prieblandoje ar 
net ir visai beviltiškoje nak
tyje. 1991-ųjų sausio ir rug
pjūčio įvykiai bei mūsų žmo
nių atoveiksmis į juos - buvo 
ano meto sprendimas ir Lie
tuvos galimybė. Tačiau gali
mybės nebūtinai išnaudoja
mos. Taip pat nėra ir spren
dimų visam laikui. Yra tik 
visą laiką kylantys nauji iššū
kiai, reikalaujantys ir naujų 
sprendimų. Ar juos ir vėl ra
sime? Ar atsiras pakanka
mai tokių, kurie patikės, jog 
Lietuvoje gali prasidėti die
na nauja? Ir kiek dar liko tų, 
kuriems tai svarbu? 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė . 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

Visa išeivijos lietuviška spau
da sunkiai verčiasi. &ikia para
mos ir "Tėviškės žiburiams". Kas 
galite, paremkite juos auka, rėmė
jo ar garbės prenumerata, testa
mentiniu palikimu. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Viršuje - Hamiltono "Širvin
tos-Nemuno" tunto iškilmin
goje sueigoje ir Kūčiose daly
vavę skautai ir skautės 2006 
m. gruodžio 10 d. Dešinėje -
Kūčių atidarymas uždegant 
žvakę; iš kairės: Matas Sen
kus, Petras Bartninkas, Kas
paras Špokas, tuntininkas 
Gailius Senkus, sesė Margot 
Lattanzi 

Ntrs. R.R. Otto 

l TORONTO l ·-~~-«{~GeeGGCSGGGGC~~~~ r Sveikiname ~ 
; gerb. BRONIŲ STUNDŽIĄ, l 
~ KLŽ sąjungos iždininką, 
; sulaukusį garbaus amžiaus, ir linkime 
~ dar daug darbingų metų. 
~ Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga ~ "'~ 

"'·~~~ ~~CS ·c.~~~G G~G G GG~~.#Jr 

Vasario 16-os minėjimas, 
rengiamas KLB Toronto apy
linkės, įvyks sekmadienį, vasario 
18, 4 v.p.p„ Anapilyje, Missis
saugoje. Ta proga numatyta pa
samdyti autobusą, kuris važiuo
tų iš "Vilnius Manor" į Anapilį 
ir sustotų Prisikėlimo parapijos 
aikštėje. Būtinai reikia iš anksto l A U KO S l 
žinoti norinčiųjų važiuoti skai- •· _________ _._ 

DĖMESIOTŽ 
PRENUMERATORIAMS! 

čių. Šiuo reikalu bus pakabin- Tremtinių grįžimo fondui 
tos reiklamos Anapilyje, "Vil- aukojo: $3,500-Lietuviųkredi
nius Manor" ir Prisikėlimo pa- to kooperatyvas TALKA; $100 

„ · v 

1
. k . b . - J.§. Sinkevičiai, P. Kisson a.a. 

rapIJOJe, sa ia unų us Ir va- A. Slekio atminimui; $50 - E. 
žiuojančių sąrašai. Norintys au- Petrus, Wasaga Beach, ON. 
tobusu važiuoti, prašomi prie Našlaičių kaimui Vaiko tė
sąrašo prijungti savo pavardę ir viškės namai aukojo: $1,000 -
apie tai pranešti tos institucijos N.N.; $500- a.a. A. Lajuko tes
(Prisikėlimo parapijos arba tamentiniu palikimu; $200 - B. 
"Vilnius Manor") administra- Sergautis. Dėkoja už aukas -
toriui-ei. Asmenys, norintys KLKM dr-jos centro valdyba 
prisidėti saldumynais Vasario A.a. Teklės Valiušytės-Se-

konienės dvejų metų mirties 
16 minėjimui, prašomi paskam- prisiminimui jos vyras Adolfas 
binti Žibai Ignatavičienei tel. Tėviškės žiburiams aukojo $100. 
416 580-2375. 

KLB Toronto apylinkės 
valdyba 

1'Ž bendradarbė Irena Bra
daitienė iš Marijampolės, svei
kindama Tėviškės žiburių dar
buotojus Kalėdų švenčių proga, 
rašo: "„.tiek nedaug reikia 
žmogui, kad būtų laimingas: 
žemės lopinėlio, saulės mirks
nio, duonos kąsnio, lašo van
dens, meilės Dievui ir visiems 
žmonėms ... " 

Vytautas Macas, Tėviškės 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioje srityj e nuo 1987 m .. 

Leidėjai prašo jus 
atsilyginti už prenumeratas. 

Pasitikrinkite prenumera
tos užsibaigimo datą, atspaus
dintą ant adreso lipdės (ad
dress label). Kanados vyriausy
bės finansinė parama pašto iš
laidoms apmokėti yra gaunama 
pagal apmokėtų prenumeratų 
skaičių. Be šios paramos mūsų 
pašto išlaidos, siuntinėjant jums 
TŽ,, būtų apie du trečdalius 
aukštesnės. Prašome jūsų su
pratimo šiuo svarbiu klausimu 
- įrodyti Kanados vyriausybei, 
kad TŽ gyvavimas mums yra 
aktualus. TŽ leidėjai 

MOTERIS ieško darbo. Galėtų 
prižiūrėti vaikus arba senyvo 
amžiaus asmenis. Skambinti 
Ritai tel. 416 363-9206. 

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

žiburių bendradarbis, primena, 
kad jau prabėgo 60 metų nuo 
pirmųjų antrabangių atvykimo 
į Kanadą. Atplaukę iš Europos, 
jie Halifakso uoste išlipo 1947 
m. liepos 27 d. Iš viso tuo trans
portu atvyko 240 lietuvių. Tai 

SU ŠTURMU 

paminėtina sukaktis. 
Toronto lietuvių filatelistų 

ir numizmatikų dr-jos visuoti
nis susirinkimas šaukiamas 
sekmadienį, sausio 21, 11.45 
v.r. Prisikėlimo parapijos posė
džių kambaryje. Nariai ir norin-
tys įstoti į filatelistų draugiją 
yra kviečiami dalyvauti. Filate
listų dr-ja tęsia pašto ženklų 
rinkimo vajų Kelmės gimnazi
jos mokiniams filatelistams pa
remti. Prašome neišmesti var
totų pašto ženklų, bet atiduoti 
filatelistų draugijai. Mes juos 
siunčiame į Kelmės gimnaziją. 
Vartotus ženklus siųsti adresu: 
Toronto lietuvių filatelistų 
draugija, 78 Caines Ave„ To
ronto, ON, M2R 2L3. Filate
listų dr-ja nuoširdžiai dėkoja 
prisidėjusiems prie pašto ženk
lų vajaus Kelmės gimnazistams 
paremti. Inf. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyl i nkių 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 
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~veikiname 
To/onto Vl. Pūtvio kuopos vadą, 
Saulių sq,jungos garbės narį 

v 

VYTAUTĄ PECIUL[, 
švenčiantį sausio 22 d. 65-tq gimtadienį 

Linkime daug geros sveikatos ir 
laimingit bei darbingit metų! 

K.Š.P .z. Jo nikai 

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 

~ w~ \l: llAfl!-

D E NT .A. L C::.A.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
"'Trečios kartos paminklų statytojai. 
"' Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
"' Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
"' Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
"' Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tet. 

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

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos žinios 

• Šį sekmadienį pamaldos 
9.30 v.r. Ateinantį sekmadienį 
po pamaldų įvyks Moterų drau
gijos susirinkimas. Anapilio žinios 

• 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 pa
ruošti pranešimus. Finansinį 
pranešimą padarys mūsų finan
sinė taryba. 

• Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūris rengia Užga
vėnių pokylį vasario 3, šeštadie
nį, Lietuvos kankinių šventovės 
salėje. 

• 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). 

•Toronto arkivyskupijos 
įstatas Santuokos reikalu: - no
rintieji tuoktis turi susitikti su 
savo parapijos kunigu ir tuo 
reikalu su juo pasikalbėti bent 
vienerius metus prieš numato
mą santuokos datą bei atlikti 
reikiamą santuokai pasiruoši
mą. Jei kuris iš būsimųjų su
tuoktinių jau yra kokia nors for
ma tuokęsis (išskyrus našlystės 
atvejį), tai kunigas negali su juo 
tartis dėl santuokos datos, kol 
nėra gautas santuokai leidimas 
iš arkivyskupijos. 

• Mišios sekmadienį, sau
sio 21: 9.30 v.r. už a.a. Veroniką 
Ottienę; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėj e, sausio 21, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a. Stepą lgnatavičių 
(Vili metinės); Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje, sausio 20, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Oną 
Garalytę. 

Vaikučių savaitraščiuiKregž

dutė $50 aukojo V. Poškaitis. 
Kun. A. Lipniūno jaunimo 

kultūros centrui $50 aukojo V. 
Poškai tis. 

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai $50 aukojo V. Poš
kaitis. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$150 aukojo B.R. Sriubiškis. 

PARDUODAME vasarnamį Va
sagoje. Labai arti ežero ir krau
tuvėlės, 57-oje g. Prijungta prie 
miesto vandentiekio. Sklypas 
40 x 100 pėdų; naujas stogas. 
Kaina $129,000. Prašome 
skambinti tel. 416 587-9070. 

REIKALINGA vidutinio am
žiaus moteris, kuri gyventų 
kartu ir atliktų namų ruošos 
darbus Thomhill, ON. Tel. 416 
322-4968 (dienos metu) arba 
tel. 905 886-6963 (vakarais). 

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 
• Lietuvos pranciškonų tri

metiniai posėdžiai prasidėjo 
sausio 14 d. Kretingos vienuo
lyno patalpose ir tęsis visą sa
vaitę. Bus išrinktas provincijo
las šešių metų kadencijai ir 
keturi patarėjai, kurie, praėjus 
kelioms savaitėms po šių posė
džių, darys pareigų paskirsty
mus. Šiame susirinkime daly
vauja Toronto vienuolyno gvar
dijonas kun. Augustinas Sima
navičius, OFM, bei kun. Jonas 
Šileika, OFM. Toronto Prisikė
limo parapijos klebono parei
gas laikinai eina Arūnas Bra
zauskas, OFM. 

• Vasario 16 minėjimas 
vyks vasario 18 d. Meninės prog
ramos metu bus atliekamos 
praeitais metais Dainų šventėje 
skambėjusios dainos. Dalyvavę 
Dainų šventės chore yra kvie
čiami dar kartą bendromis jė
gomis atlikti programą. 

•Per sumos šv. Mišias sau
sio 14 d. buvo meldžiamasi už 
Lietuvos sūnus ir dukras, kurie 
1991 m. sausio 13 naktį paau
kojo savo gyvybes dėl tėvynės 
laisvės bei nepriklausomybės. 

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

• Mūsų mirusieji: sausio 
10 d. palaidotas a.a. Simas Bar
čaitis, 87 m. Paliko žmoną Mil
dą, posūnį Deividą ir podukrą 
Aureliją. 

• Pakrikštyta Sofia Aldo
na, Martha (Major) ir Broniaus 
Skrupskų dukrelė. 

• "Kretingos" stovyklos 
2007 metais: visi birželio mėne
sio savaitgaliai skiriami stovyk
lavietės paruošimo darbams; 
visi kviečiami prisidėti. Angliš
kai kalbantiems lietuvių kilmės 
vaikams stovykla vyks liepos 8-
21 d.d., o lietuviškai kalban
tiems - liepos 22-rugpjūčio 3 
d.d. Šiemet "Kretingos" sto
vyklavietė švenčia savo 25-rių 
metų veiklos sukaktį. 

• Mišios sekmadienį, sau
sio 21: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Skolastiką Eismantienę; 10.45 
v.r. už a.a. Teklę Sekonienę, 2 
metai, už a.a. Jeronimą, Alfon
są, Vincą ir Stepą lgnatavičius; 
už a.a. Tomą Žilį; 12.15 v.d. už 
a.a. Aleksandrą Byskiewicz. 

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. 

• Sausio 30 d., 7.30 y.v. pa
rapijos tarybos posėdis Sturmų 
namuose, Mississaugoje. 

• Parapijos visuotinis meti
nis susirinkimas numatytas va
sario 25 d., po pamaldų Lietu
vių Namų patalpose. 

Lietuvių Namų žinios 
• Sausio 7 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 110 sve
čių. Pietų metu budėjo ir su sve
čiais supažindino Kultūros ko
misijos narys A. Kynas. Svečių 
knygoje pasirašė N. Sprangi
nienė iš Kauno. 

• Nuo sausio 10 d. baras 
"Lokys" uždarytas remontui. 
Tikimasi remontą baigti ir barą 
atidaryti vasario pradžioje. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - sausio 24 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, 
"Labdaros" - sausio 17 d., 7 
v.v. Slaugos namuose. 

• Vasario 10 d. Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje įvyks 
Valentino dienos šokiai. Prog
ramoje pasirodys sportinių šo
kių čempionė A. Vaidilaitė su 
partneriu. Šokiams dainuos 
dainininkai iš Lietuvos Ž. Žva
gulis ir l. Starošaitė. Bus šilta 
vakarienė su vynu, veiks baras. 
Dėl platesnės informacijos 
skambnti tel. 416 532-3311 arba 
416 892-4323. Bilietai bus plati
nami sekmadieniais popiečių 
metu, parapijose 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 

•Lietuvių Namų Moterų 
būrelio susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 4, 12.30 v.p.p. 
Vytauto Didžiojo menėje. Mo
terys, mėgstančios kultūrinę, 
visuomeninę ir labdaros veik
lą, kviečiamos įsijungti į Lie
tuvių Namų Moterų būrelio 
veiklą. D.S. 

Maironio mokyklos žinios 
• Po kalėdinės pertraukos 

sugrįžome prie knygų. Sveiki
name mkt. Laimą Stončienę, ku
ri padės mokyti 3-me skyriuje. 

• Gavome šventinių sveiki
nimų - Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir jo žmonos 
Almos; DPJC direktoriaus Vy
tauto Rasinsko iš Klaipėdos; 
Redos Kiselytės, Rokiško "Ro
muvos" gimnazijos bibliotekos 
vedėjos. Nuoširdžiai visiems 
dėkojame. 

• Dėmesio, tėveliai! Vasa
rio 3 d. - pažymėjimų išdalini
mas ir tėvų apsilankymo diena; 
be to, bu~ daromos klasių nuo
traukos. Zivilė 

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

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Rinkimai į Aušros Vartų parapijos komitetą įvyks 2007 m. 
sausio 28 d. tuoj po 11 val. Mišių. Reikia skubiai išrinkti du 
naujus narius. Norintys kandidatuoti turi būti priklausantys šiai 
parapijai, sumokėję parapijos nario mokestį. Prašoma pateikti 
raštišką prašymą klebonui, pasirašytą dviejų parapijiečių iki 
sausio 24 dienos. Jeigu atsirastų daugiau negu du kandidatai, 
įvyktų balsavimas. 

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 89 metų sukakties 
minėjimas Montrealyje įvyks 2007 m. vasario 11 d. Šv. Kazi
miero parapijoje. 11 v.r. bus iškilmingos pamaldos šventovėje. 
12 val. minėjmas salėje, paskaitininkas Juozas Piečaitis. Meninę 
programą atlikęs Montrealio Jungtinis choras, vadovaujamas 
Aleksandro Stankevičiaus. Tą sekmadienį Mišios Aušros Vartų 
parapijoje iš 11 val. perkeliamos į 10 val. 

Vaikučiai vėl laukiami sausio 20 d., 9 val. ryto pradėti nau
jus metus lietuvių mokykloje. 

Muz. Aleksandras Stankevičius sausio 21 d. kviečia visus 
choristus prisijungti prie šv. Mišių aukos. Kartą per mėnesį jis 
ateis padėti AV parapijos chorui. 

"Rūtos" klubo metinis susirinkimas šaukiamas sausio 31, 
trečiadienį, 12 val. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Klebonas kun. Aloyzas Volskis sausio 14 d. išdalino parapi

jiečiams išspausdintą Maldą į Šv. Kazimierą minint yontrealio 
Sv. Kazimiero parapijos įkūrimo l 00-ąsias metines. Simtmečio 
komiteJas pakabino šimtmečio plakatą prie šventovės langų. 
Jonės Zitkienės iniciatyva grupė moterų paruošė kavutę šimt
mečio minėjimui pradėti. 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas labai 
dėkoja aukotojams. Aukojo: po $500 - R.V. Bulota, J. Glavac
kas; po $250 - A.C. Mucciardi, V. Vapsva; $200 - A. Brilvicas; 
$175 -A.E. Scott; $150-A. Dasys; po $100 - G. Bulota, J. Kan
dizauskas, ~- Kandizauskas, CFMB, M. Morkūnas, V. Sabalys, 
P. Styra, J. Zitkauskas; sekmadienio kavut~s pelnas - gruodžio 
17 d. $100 A. Tusienė, sausio 14 d. $105 J. Zitkienė. V.L. 

PAROISSE 
ST. CASIMIR 

JUO 
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 100-čio minėjimas pra
sidėjo. Sausio 14 d. parapijiečiai matė šį šimtmečio plakatą 

Ntr. V. Lietuvninkaitės 

"LITO" NARIŲ-STUDENTŲ DĖMESIUI! 
Montrealio lietuvių kredito unija "LITAS" 

SKELBIA KONKURSĄ 
vienkartinei $2000 stipendijai gauti. 

*** 
Paskutinė šių metų stipendijos prašymo diena 

yra š.m. KOVO 31 D. 
*** 

Stipendijos įteikimas įvyks 2007 m. pavasarį 
kredito unijos "LITAS" metiniame susirinkime. 

*** 
Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės 

"LITAS", 1475 RUE DE SEVE, 
Montreal, QC H4E 2AB 

Tel.: 514-766-5827 


