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Lietuva - kokia ji? 
Labai nevienoda, kaip nevienodi žmonės, kurie į ją 

žiūri, vertina jos laisvę, ekonominius bei tarptautinius 
laimėjimus, kultūrines apraiškas, apgaili politinius nuo
smukius bei demografinius nuostolius. Daug taškų, daug 
stebėtojų. 

K AD praradę nepriklausomybę 1940 metais pradė
jome didesniais ar mažesniais gabalais skaldytis, 
turbūt daugelis sutiktų. Ir vieni, ir kiti okupantai 

mielai ir planingai tam skaldymuisi talkino ir kiek galėjo 
patys skaldė. Tai buvo nelaukta naujos gyvensenos pradžia. 
Praūžus Antrajam pasauliniam karui, išgyvenus skaudžią 
tautos dalies netektį, per 50 sovietinės okupacijos metų 
Lietuvoje užaugo naujos kartos, Sibiro tremtyje taip pat, 
pokarinėje pabėgėlių išeivijoje Vakaruose - irgi. Visi lietu
viai, to paties kelmo atžalos. O skirtingi labai. Skirtingos 
augimo ir gyvenimo aplinkybės kiekvienai grupei įspaudė 
ir skirtingus mąstymo bei požiūrių bruožus. Kažką sufor
mavo, nuo ko priklauso ne tik kokią Lietuvą matau, bet ir 
kelia klausimą, kas ji man dabar. Iškilo ir tradicinio patrio
tizmo problemos, kokių anksčiau nebuvo. Naujų globali
nių idėjų vėjams pučiant, net ir pradėta abejoti, ar einame 
teisingu keliu, ar nesame per daug atsilikę nuo kitų? Užtat 
kai kam ir buvusios vertybėsvėmė virsti varžtais, iš kurių 
gal jau reikėtų išsilaisvinti? Sitoje būklėje iš subyrėjusių 
gabalėlių tarsi klijuojasi tik du ryškesni gabalai- materialis
tų pragmatikų ir naujųjų romantikų, statančių dvasinį 
žmogaus pradą virš visų kitų. Vieniems atrodo, kad tik 
stiprėjanti ekonominė gerovė visas problemas teįstengs 
teigiamai išspręsti, kitiems Lietuva - tai vienintelė pasau
lyje vieta, kur žmogus gali pilnai tenkinti savo dvasinius 
polėkius, toli pranokstančius visas medžiagines gėrybes. 
Vieniems Lietuva - tai nieko negalinti duoti vargšelė, ki
tiems - pasididžiavimas ir laimė. Nėra abejonės, kad vie
nokių ar kitokių pažiūrų susidarymą lėmė aplinka ir įtakos, 
lemia ir dabar, kai kartais reikia apsispręsti kas geriau -
duoti ar gauti? 

SAVO gimtąją šalį kiekvienas gali vertinti kaip kas 
nori. Gali kurti jos įvaizdį, girti, peikti, net išsižadėti, 
gali skelbti, kad tėvynė ten, kur geriausia gyventi. Tai 

laisvas pasirinkimas. Tačiau žinotina, kad pareiškimai, 
kokie jie bebūtų, pirmiausia prilimpa jaunam žmogui. Jei 
ateitis svarbi - svarbus ir jaunas žmogus. Jo ne tik ausys 
geresnės, bet ir širdis jautresnė. Per daug nusaldinta Lietu
va gali sukelti įtarimus, kad bandoma prasilenkti su tiesa; 
per daug peikiant vargu ar einama prie tiesos. Lietuvą 
kaip teritoriją su savo lyriškai gražia gamta, su piliakal
niais, senomis pilimis ir puošniomis šventovėmis, kitais 
aukšto meninio lygio architektūriniais pastatais - kas ją 
lanko ir mato, vertina vienodai ir teigiamai. Tolimoji Lie
tuvos praeitis, jos žygdarbiai, valstybę stiprinantys vadovai, 
kunigaikščiai, iki šių laikų atėję tartum tam, kad sakytų: 
didžiuokitės tuo, ką turėjote, jei šiandien negalite turėti. 
Tokia Lietuva jungia visus, ir tokios jungties niekas panai
kinti negali. Tačiau problema ne teritorija, ne praeities di
dybė. Rūpestis - gyventojai, kurių sudėtis tolydžio keisis. 
Šiandien viso pasaulio žmonėms judant iš vietos į vietą 
(įskaitant ir lietuvius), kaip daug kur, taip ir qetuvoje gali 
atsirasti įsipilietinusių kitataučių problema. Sitokia kaita 
kels ir naujų klausimų, kaip neprarasti savojo veido. Gal 
atsiras ir pagrįstų priekaištų dėl tautinės valstybės silpnini
mo? Gal kai kam pradės rodytis, kad Lietuva tik teritorija 
ir vardas? Pokyčių prasme, nėra abejonės, lietuvių emigra
cija - blogas ženklas ateičiai. Prisimintina, kad namų pa
saulyje yra daug. Jų gali ir ne vieną t~rėti. Gimtoji šalis -
viena. Kaip viena motina tegali būti. C.S. 
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Aš grįšiu tada, kada trispalvė plevėsuos 
S.SAJAUSKAS 

Skausmingoji Sausio 13-oji. 
Kaskart vis tolstant 1991-

iesiems, ši diena vis daugiau 
tik iš pareigos težymima gėlė
mis, padedamomis aukštų val
džios tarnautojų, dažnai tų, 
kurių krūtines anuomet šildė 
raudonas bilietas, garantavęs 
karjerą ir sotesnį nei kitų gy
venimą. Kaskart daugėjant 
nepriklausomoje Lietuvoje gi
musių ir jau suaugusių, nebe
prisimenančių šiurpių aki
mirkų, kai raudonžvaigždžiai 
tankai traiškė tokius kaip jie, 
nejučiom pasikeitė ši atmini
mo diena. Tarsi nurimo viskas, 
atlėgo. Ir prie nakties laužų 
susirenka tiktai būrelis sens
telėjusių sąjūdiečių. Kitiems 
gi svarbesni savi rūpestėliai, 
hektarėliai, pinigėliai. Lietuva 
atrodo pavargusi nuo visokių 
gyvenimo perversijų ir politi
nių persivertėlių su kiaulės 
akimis, įžūliai meluojančių iš 
televizorių ekranų korumpuo
tų menkystų. 

Sausio 13-sios parodos orga
nizatorė Dalia Poškienė 

Neramu stebint Rusijos 
tendencijas nafta ir dujomis 
parklupdyti demokratinę Eu
ropą, neramu dėl artėjančių 
savivaldybių rinkimų ir pra
matomų politinių provokacijų 
batalijose dėl Vilniaus mero 
kėdės (iš esmės, dėl galimy
bių valdyti didelius Europos 
sąjungos pinigų srautus). Ne
ramu dėl besiblaškančio tarp 
Valstybės saugumo departa
mento vadovo A. Pociaus, ma
žumos vyriausybės premjero 
G. Kirkilo, ir buvusio darbie
čių ideologo seimo pirmi
ninko V. Muntiano, bet taip ir 
nesurandančio savo tvirtos 
pozicijos prezidento, klaidina
mo, apgaudinėjamo, ignoruo
jamo jo paties pasirinktų pa
tarėjų. 

Pritilusi, susigūžusi Lietu
va. Tarsi prieš audrą. Tyliai 
stebi tiesmukiškus siūlymus 
per televiziją pakeisti vėliavą. 
Trispalvę - į raudoną! Tiesa, 
su Vyčiu dar, bet jau raudoną. 
Esą, nesvarbu, kad šią spalvą 

sukruvino bolševikai, naciai, 
kinų komunistai. Dabar, esą, 
tai jau praeitis, kurią reikėtų 
užmiršti.„ Gal tai provokacija, 
bandymas nukreipti visuome
nės dėmesį nuo valstybės grės
mių, sukiršinti beprasmiuose 

vaitėms į kraują. 
Minint Sausio 13-ąją Kau

no V. Kudirkos bibliotekoje 
Dalios Poškienės rūpesčiu bu
vo surengta kukli, bet nepa
prasta parodėlė. Joje lietu
viškos tautodailės miniatiūros 

Lietuvaičių kalėjimuose siuvinėti atvirukai, laiškeliai, jų va
dinti vizitėlėmis. Marijampolės kalėjimas 

ginčuose? O gal tautos atmin
ties tikrinimas? Ar dar tebėra 
kas prisimintų Sibiro tremtį, 
nacių atneštas skerdynes, 
aikštėse sovietinių stribų iš
niekintus partizanų kūnus? 
Ir tik nedideli kultūriniai židi
nėliai liudija, kad tautos at
mintis dar gyva! Jie tarsi žibu
rėliai šviečia. Ne tiek į erdvę 
begalinę, kiek į kiekvieno sie
los gelmę. Ateina jie iš laiko 
glūdumos ir primena. Jų karš
tos liepsnos neužgesino nei 
Sibiro speigai, nei įšalas, nei 
laikas. 

Naujieji metai paženklinti 
nepaprasto sielos grožio me
nininkės, grafikės Gražinos 
Didelytės palydomis amžiny
bėn. O kiek ji paliko mums 
nepakartojamų šedevrų, sub
tilių grafikos miniatiūrų, ku
rias vis piešė ir„. dalino. Išsi
dalino ji visa, pasklido žmo
nėse savo originaliuose dar
buose, knygų iliustracijose. 
Jie primena lietuviškos tauto
dailės ištakas. Matyt, grožio 
pojūtis ir poreikis įaugęs lietu-

nustebino ne vieną žinovą. Tai 
vizitėlių parodą. V~ltui ieško
tumėte VIZITELES termino 
lietuvių kalbos žodynuose. Jo 
ten nėra. Vizitėlės - tai sovie
tiniuose kalėjimuose, lage
riuose lietuvaičių išsiuvinėti 
laiškeliai, prisiminimai, linkė
jimai. Vizitėlėmis, suvalkie
tiškai vizitukėmis, kartais 
skiautelėmis jas vadino jų au
torės. Tai nedideli medžiagos 
gabaliukai, imituojantys teks
tilės atvirukus, kuriuose spal
votais siūlais išsiuvinėti "pie
šiniai" su užrašais. Dažniau
siai patriotiniais. Siuvinėjama 
buvo slapčia, nes už adatą ar
ba išsiuvinėtą antisovietinio 
turinio vizitėlę kalinėms grėsė 
karceris. Ir tai suprantama, 
nes, kaip sakė Marijampolės 
"Tauro" apygardos partizanų 
ir tremties muziejaus vadovas 
Justinas Sajauskas, įrašai vizi
tėlėse žeidė okupantus labiau 
už kulkas. Įsiklausykime. 

Nukelta į 3-ią psl. 

Tremties muziejaus vadovas Marijampolėje Justinas 
Sajauskas 
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Mirė mons. Antanas Lapė 
Buvęs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus 

kunigų seminarijos rektorius 

2007 m. sausio 8 dieną 
po ilgos, sunkios ligos mirė 
Telšių Vyskupo Vincento Bo
risevičiaus kunigų seminari
jos rektorius (2003-2006), 
teologijos licenciatas, mon
sinjoras Antanas Lapė. 

Velionis gimė 1961 m. 
vasario 25 dieną Priekulės 
parapijos Jokšų kaime iš Si
biro į Lietuvą grįžusių Sibiro 
tremtinių Antano ir Petro
nėlės Vaišnoraitės Lapių šei
moje. Tėvai šeimą sukūrė gy
vendami tremtyje, Krasno
jarsko krašte, Tasejevo r., Ka
ralnoj ės kaime. Grįžus iš 
tremties į Lietuvą, jiems ne
buvo būsto apsigyventi tė
viškėje, todėl turėjo kilnotis 
iš vienos vietos į kitą. Ve
lionio giminaitis - tėvo pus
brolis kun. Alfonsas Lapė 
(1908-1984), buvęs Kauno 
tarpdiecezinės kunigų semi
narijos rektorius. Mons. An
tanas Lapė turėjo du brolius 
ir dvi seseris. 

1961 m. kovo 5 d. Anta
nas Lapė buvo pakrikštytas 
Priekulės šventovėje, sulau
kęs trylikos metų, Telšių ka
tedroje priėmė Sutvirtinimo 
sakramentą. Nuo 1968 metų 
mokėsi Gibiškėlių (Klaipė
dos r.) pradžios mokykloje, o 
vidurinio mokslo atestatą 
1979 metais gavo Palangos 
1-ojoje vidurinėje mokyk
loje. Ją baigęs, įstojo į Kauno 
politechnikos instituto Inži
nerijos ekonomikos fakul
tetą, kur įsigijo pramonės 
ekonomikos ir organizavimo 
specialybę. Baigęs studijas 
Kauno pojitechnikos institu
te, dirbo Siaulių pieno kom
binate buhalteriu, o nuo 1988 
metų - kombinato vyriau
siuoju buhalteriu. 

Anksti, ypač studijuo
damas inžineriją Kaune, pra
dėjo rimtai svarstyti savo pa
šaukimo klausimą. Tam įta
kos turėjo ne tik giminystė 
su buvusiu Kauno kunigų se
minarijos rektoriumi, bet 
ypač su giminaičiu (tada ku
IJigu, dabar prelatu) Juozu 
Siuriu, kuris tuo metu buvo 
Šilutės vikaras, vėliau Sedos 
klebonas. 1991 metų rudenį 
Antanas Lapė įstojo į atkurtą 
Telšių kunigų seminariją, 

kurią 1996 m. baigė ir tų pa
čių metų gegužės 26 d. vys
kupo Antano Vaičiaus buvo 
įšventintas kunigu ir tuojau 
pat paskirtas Telšių vyskupi
jos kurijos kancleriu ir vys-

Mons. Antanas Lapė 

kupijos ekonomu. Po metų, 
1997 m. buvo išsiųstas dog
minės teologijos studijoms į 
Amerikos katalikų universi
tetą Vašingtone. Studijas bai
gė 2001 m., gaudamas teolo
gijos licenciato laipsnį. Grį
žęs į Telšius, buvo paskirtas 
Telšių kunigų seminarijos vi
cerektori umi ir prakurato
riumi bei dogminės teologi
jos dėstytoju. 2003 m. rugsėjo 
l d. vyskupas Jonas Boruta, 
SJ, paskyrė Telšių Vyskupo 
Vincento Borisevičiaus kuni
gų seminarijos rektoriumi. 
2005 m. kovo 10 d. popiežius 
Jonas Paulius 11 paskyrė jį 
savo kapelionu - monsinjoru. 

Buvo talentingas teologi
jos dėstytojas, rūpestingas ir 
uolus seminarijos rektorius. 
Be to, nuoširdus, paslaugus, 
visuomet pasirengęs kitiems 
padėti. Toks jis liko ir sunkios 
ligos - melanomos ištiktas. 

Monsinjoras Antanas 
Lapė buvo Telšių vyskupijos 
kunigų tarybos, konsultorių 
kolegijos, šventimų ir skyri
mų komisijos, vyskupijos re
montų ir pastatų priežiūros 
nuolatinės tarybos narys, 
Vyskupijos Šeimos centro di
rektorius. Pablogėjus svei
katai, 2006 m. kovo 29 d. pats 
atsisakė iš kunigų seminari
jos r ektoriaus pareigų, ta
čiau iki pat mirties nenusto
jo rūpintis vyskupijos ir semi
narijos reikalais. 

Nukelta į 4-tą psl. 

Prezidentas - Metų žmogus 
Pagerbimas ar išjuokimas ir paniekinimas? 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kaip skelbia BNS, 2006 
metų populiariausiu žmogu
mi, remiantis Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų 
bendrovei "Baltijos tyrimai" 
atlikta apklausa, kurioje daly
vavo daugiau kaip tūkstantis 
šalies gyventojų, išrinktas pre
zidentas Valdas Adamkus. V. 
Adamkų Metų žmogumi laiko 
22.6% atsa- ----
kiusių, antra
sis sąraše -
olimpinis čem
pionas, disko 
metikas Vrrgili
jus Alekna (8. 
2% ), trečiasis 

V. Adamkus 
- Rusijoje nuo Ntr. DELFI 
Lietuvos tei-
sėsaugos besislapstantis buvęs 
Darbo partijos atstovas Vik
toras Uspaskichas (7.5%). 
Dešimtuke dar yra televizijos 
laidos vedėja Nomeda Mar
čėnaitė, buvęs premjeras Al
girdas Brazauskas, Europos 
komisijos narė Dalia Gry
bauskaitė, televizijos laidų 
vedėja Edita Mildažytė, pir
moji šalies ponia Alma Adam
kienė, galiūnas Žydrūnas Sa
vickas, naujasis premjeras Ge
diminas Kirkilas. 

DELFI, kuriame aptikau 
šią BNS naujieną, perskaičiau 
per 500 komentarų, kuriuose 
97% komentatorių prezidentą 
išjuokia arba tiesiog niekina. 
Tikėtina, kad jei komentarų 
skaičius viršytų tūkstantį, kaip 
ir buvo "Baltijos tyrimų" ap
klausoje, tie 97% nesikeistų. 
Taigi komentarai rodo, kad 
prezidento populiarumas vie
toj 22.6% tesiekia vos 3% . 
Kaip suprasti tokį skirtumą? 
Labai tikėtina, kad, jei Metų 
žmogumi būtų išrinktas V. 
Alekna, D. Grybauskaitė, E. 

Mildažytė ar ž. Savickas, po
puliarumo nuošimtis smarkiai 
pasikeistų pastarųjų naudai 
ir, žinoma, išjuokiančių ar nie
kinančių komentarų nesu
lauktume. 

Pats populiarumas nieko 
nesako apie žmogaus savybes. 
Labai populiarus senesniais 
laikais Amerikoje buvo Čika
gos gangsteris Al Kapone, Že
mai tij oje - plėšikas Riekus, 
mūsų laikais - "ubagų" kara
Ųumi vadintas girtuoklėlis V. 
Sustauskas ir tas pats bėglys 
nuo teisėsaugos V. Uspaski
chas. Todėl iš populiarumo 
negalima spręsti apie žmogiš
kumą. Populiarumą pagrindi
nai kuria žiniasklaida bei 
įvairios apklausų firmos, ku
rioms ne žmogiškumas, o atly
gis už populiarinimą rūpi. 

Juokingai atrodo patys 
Metų žmogaus, Santarvės 
fondo laureato bei kitokie pa
našūs rinkimai. Juokingai at
rodo ir įvairių "žvaigždžių" 
rinkimai telefonu. Kai vertina 
ne profesionalai, o liaudis, tik 
atsitiktinumas gali padėti lai
mėti vtetą kokioje "Eurovizi
joje". Sakių dešimtuko kon
kurse, jei ne profesionali ko
misija, pirmoji vieta, geriau li
beraldemokratams organiza
vus balsavimą, būtų atitekusi 
prastai šokusiai Laimai Pak
sienei. Juk gali būti labai geras 
žmogus, bet labai blogas mu
zikantas, labai geras siuvėjas, 
bet netikęs vairuotojas. So
vietmečiu rinkdavo geriausią 
melžėją pagal pieno išmilžį, 
geriausią artoją pagal koky
biškai suartų hektarų kiekį , 
tekintoją pagal darbo kokybę 
ir spartą. Metų žmogaus rinki
muose viskas suplakta. Taigi 
būtų įdomu pamatyti disko 
metimo rungtynes tarp V. 
Adamkaus ir V. Aleknos, sun-

kumų kilnojimo - tarp ž. Sa
vicko ir N. Marčėnaitės, lab
daringų renginių - tarp A. 
Brazausko ir E. Mildažytės. 
Kas laimėtų - nesunku nuspė
ti. Neneigiu Metų žmogaus 
rinkimo už tam tikrus konk
rečius nuopelnus, tačiau - ne 
pagal asmens išpopuliarinimą 
žiniasklaidoje ar rinkiminių 
vajų balaganiniuose rengi
niuose. 

Nors internete skelbiama, 
kad nepadorūs ar nešvankūs 
komentarai šalinami, tačiau 
taip iš tikrųjų nėra. Žemos vi
dinės kultūros komentatoriai 
savo neigiamą požiūrį į žmogų 
reiškia tokiais žodžiais, kad 
akys raibsta. Ir tokie komen
tarai paliekami ilgam laikui. 
Sako, Petras l persirengęs 
prasčioko drabužiais vaikščio
davęs po užeigas, prekyvietes 
ir klausydavęs ką žmonės apie 
jį šneka. Gal ir neblogas būdas 
buvo taip pasitikrinti. Dabar 
tokią galimybę suteikia inter
netas, kai gali skaityti žmonių 
nuomones apie išrinktą Metų 
žmogų neišeinant iš rezidenci
jos. Pats perskaičiau tas nuo
mones, daugeliui jų pritariu, 
tačiau prezidentui V. Adam
kui jų skaityti nepatartina, nes 
jose daug nešvankybių, jos 
prilygsta išjuokimui ir panie
kinimui. 

Prezidentui suteiktas Me
tų žmogaus titulas sulaukė 
atoveiksmio, kuris iš tikrųjų 
pažemino jo garbę ir popu
liarumą, atskleidė "Baltijos 
tyrimų" nepatikimumą. 

Neaišku, kaip tie įvairūs 
tyrinėtojai pasirenka tyrimų 
objektus. Ar atsiklausia "ob
jektų" sutikimo dalyvauti ap
klausose? Nes kartais išeina 
taip, kad vietoj siekiamos pa
garbos gali sulaukti nešvaraus 
skuduro - į veidą. 

Tautiškumo naikinimas ir mūsų 
• • v. • pas1pr1es1n1mas 

VILIUS BBAŽĖNAS 

Visi esame klaidinami, 
bandant per pavadinimus su
plakti į vieną du skirtingus da
lykus - globalizmą ir globali
zaciją. "Globalizmas" priden
gia labai aiškų pavadinimą: 
"pasaulinės valdžios kūrimą", 
"priverstinį kosmopolitizmą" . 
O daug gero nešantis, nesu
stabdomas, amžiais vykstantis 
pasirinktinis kultūros ir tech
nologijos sklidimas pavadin
tas "globalizacija", "globaliz
mą" padarant irgi neva nesu
stabdomu. 

Kinų filosofas ir strategas 
Sun Tsu kovotojams yra seniai 
pataręs pažinti priešą ir pa
žinti save. Pažvelgę į savas 
gretas ne visur matome malo
nų vaizdą. Karai pakirto gyvy
bės vertę. Intelektualų atsiri
bojimas nuo visuomenės pilie
tinio švietimo ir nuo Europai 
tradicinės krikščioniškos dva
sios gynimo leido įsišaknyti 
įvairios kilmės materializmui 
ir kosmopolitizmui. Daug kas 
maišo "partiškumą" ( dalyva-

vimą politinėje partijoje) su 
kiekvienam piliečiui privalo
ma "politika", ir tuomi save 
išjungia iš kovos už Tiesą. 
Tautos moralės reikalai, ypač 
jaunimo auklėjimas, daug kur 
užleistas Antikristo legionie
riams. Į mokyklų programas 
skverbiasi "JTO švietimo minis
terija", vadinama UNESCO 
su planetos garbinimu. 

Dažnai teisinamasi, kad 
karo ir okupaciniais metais 
priešas buvo aiškus, ko nebėra 
dabar. Netiesa. Priešas ir da
bar aiškus, žinomos jo organi
zacijos, jų vadai, jų veiklos 
metodai bei siekiai. Lieka tik 
paieškoti informacijos, už ką 
dar nesame baudžiami kalėji
mu. Greit paaiškėtų, kad mo
dernųjį globalizmą 1919 m. 
suorganizavo (apie "Apvalųjį 
stalą") Anglijos ir JAV politi
kai, "angliškai kalbantieji" in
telektualai ir didžturčiai. Tik 
jau ne "Vatikanas" ir ne "žy
dai", į ką. bandoma nukreipti 
dėmesį. Zinoma, visur buvo 
svajotojų valdyti pasaulį, gal 
ir tarp lietuvių. 

Ar nepakankamai planus 
atskleidė Vakarų globalistų 
numylėtinis Michail Gorba
čiov 2000 m. kalbėdamas Lon
done ir pavadindamas ES 
"nauju europiniu sovietu"? 
Jau 1920 m. popiežius Bene
diktas XV pastebėjo: "Pasau
lio valdžios atėjimo ilgisi visi 
blogiausi ir iškrypėliški ele
mentai. Tokia valstybė .„ pa
naikintų visus tautinius lojalu
mus. Joje nebūtų pripažįsta
mas tėvo autoritetas vaikams 
ar Dievo viršenybė žmonėms. 
Jei tokios idėjos bus įgyven
dintos, tai neišvengiamai seks 
dar neregėtas teroro viešpa
tavimas". Tai tik vienas iš ži
nomų tokio lygio autoritetų 
pasisakymas. 

Deja, per mažai yra žino
ma ir apie tylų, bet destruk
tyvų , žmonių galvoseną pa
mažu keičiantį procesą -
" gramšizmą", įsiskverbiantį 
net į religiją. Tai Antonio 
Gronci pateiktas metodas -
infiltruoti marksizmą per kul
tūrą. 

Nukelta į 5-tą psl. 



Reiškinys po Kalėdų 
DEJONĖ SKELETAITĖ 

Išlydėjome senuosius me
tus. Prie Kūčių stalo dėko
jome Dievui, kad leido mums 
vėl susirinkti. Tėvai su vaikais, 
seneliai su vaikaičiais. Džiau
gėsi ir mūsų šeima, susirinkusi 
prie Kūčių stalo. O jų šiemet 
buvo jau 12: trys vaikai, marti, 
du žentai, trys vaikaičiai, tė
vai. Nejučiomis mintyse pra
skrieja dar vieneri pragyventi 
metai, negrįžtanti jaunystė, 
brandos metai, ir štai metų 
rezultatas - džiaugiamės su
augusiais vaikais ir mažaisiais 
vaikaičiais, tačiau linksma, kai 
susirenkam prie vieno stalo 
įvairiomis progomis. 

Praėjo Kalėdos, sulaukė
me ir Naujųjų metų. Tačiau 
negaliu nepapasakoti apie 
reiškinį jau po šv. Kalėdų. 

Trečiadienį, gruodžio 27 
d. atsinešiau iš pašto dėžutės 
spaudą ir nustėrau - du laik
raščiai vienu pavadinimu. Lie
tuvos aip,as juodasis ir raudo
nasis. Ziūriu ir savo akimis 
netikiu. Gal padidėjo kraujo
spūdis, kad akyse dvejinasi? 
O gal klonuojamos ne tik avys 
ir karvės, bet ir ... laikraščiai? 

Raudonasis rašo, kad Lie
tuvos aidas sugrįžo! Iš kur su
grįžo? Kur jis buvo išvykęs? 
Nr.l (10087)? Reiškia pri
pažįsta, kad buvo ir Lietuvos 
aidas (juodasis) 10000. Visi 
tada sveikino, siuntė linkėji
mus, fotografavosi su redak
toriumi ir kitais darbuotojais 
bei autoriais ... O dabar - pir
masis. Pirmasis toks melagis. 
Jeigu jis "valstybės laikraštis" 
toks naujas, sąžiningas, tai ko
dėl šeštadienio numeris 

(XII.23) pateko pas skaityto
jus tik (XII.27?). Gal pabudo 
sąžinė prieš Kūčias ir nenorė
jo žmonėms sugadinti šventi
nės nuotaikos (bet tai padarė 
po Kalėdų). Gerai, jis nemo
kamas kaip ir kiti reklaminiai 
niekalai nukeliavo į krosnį. 

Pirmame puslapyje Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Regina N arušienė 
sveikina ir linki "neprarasti 
vilties". 

Melas. Jeigu kalbinama 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkė siunčia lin
kėjimus Lietuvos aido skaity
tojams, tai tikriausia nė ne
įtaria, kad kalba su korespon
dentu iš laikraščio, kuris pla
gijuoja tikrąjį Lietuvos aidą. 
Tai melas, kuris nepasakomas 
iki galo ir manipuliuojama 
sąžiningų žmonių vardu. "Be
viltiškoj padėty dabar atsi
dūręs laikraštis (paskelbtas 
bankrotas) leidžiamas juokin
gai mažu tiražu" (klaidos ne
taisytos. aut. pst. 2006.XII.23, 
nr. 1, Lietuvos aidas sugrįžo!). 

Beviltiškoj padėty. O ka
da jis buvo turtuolis ar garsus 
visoje Lietuvoje? Paskaity
kime ką rašo žurnalas Varpas, 
Lietuvos aidas lyg koks trečia
sis brolis, dėl švarumo ir gar
bės gyvenąs pusbadžiai. Pasa
kose trečiasis brolis laimi, gy
venime būna ir atvirkščiai 
(Varpas, 2000, nr. 34, 93 psl.). 
Taigi, Lietuvos aidas jau žino
mas ir išeivijos visuomenei. O 
kad jis vargšas, tai jau valsty
bės gėda, kadangi tai valsty
bės laikraštis. Tokio melo ne
drįso skleisti Kalėdų išvaka
rėse raudonojo laikraščio lei-

dėjai, todėl nutarė, kaip kalė
dinį reiškinį, parodyti jau po 
švenčių. 

Lietuvos aidas Quodasis ) 
gyvuoja ir gyvuos, kaip ir jo 
autorių mintys, atsiliepimai į 
straipsnius. Juk negalima nu
šluoti žmonių, rašančių, išgy
venančių dėl valstybės ateities 
ir nesitaikančių su melu, ap
gaule, korupcija ir veidmai
niavimu. O gal buvo užplū
dusi Cunamio banga ir nu
šlavė viską tai, kas buvo daro
ma ir rašoma Lietuvos aide? 

Jeigu yra Lietuvos aidas, 
kaip galėjo Registrų centre 
registruoti antrąjį laikraštį 
tokiu pat vardu? Gal Vilniuje 
neturi kompiuterių, kur gali
ma patikrinti, ar yra toks už
registruotas laikraštis, įmonė. 
irv t. t. Aš registravau klubą 
"Salia tavęs" Marijampolėje. 
Atrodo viskas buvo gerai, pa
vadinimas užregistruotas, bet 
vos tik parvažiavau namo, 
tuojaų_- skambutis. Pastebėjo, 
kad "Salia tavęs" jau yra už
registruotas laikraštis, tačiau 
pasiūlė kitą variantą "Greta 
tavęs" - taip ir liko pavadini
mas "Greta tavęs". Cia Mari
jampolė. O ką veikia specialis
tai Vilniuje? 

Esame krikščionys, katali
kai. Dešimtas Dievo įsaky
mas: Negeisk svetimo turto. 
Lietuvos aido laikraščio pava
dinimas - tai užvaldymas tur
to, ~uris priklauso visuome
nei. Sio laikraščio prenumera
toriai nori gauti tai, už ką jie 
mokėjo pinigus. Negalima 
prenumeratoriui kišti tai, ko 
jis nenori skaityti. 

-------

Nukelta į 11-tą psl. 

Aš grįšiu tada, kada trispalvė plevėsuos 
Atkelta iš 1-mo psl. 

"Mamyte, pasimelsk prie 
stovinčio kryžiaus, lai jis pa
guos Tave varguos. Aš grįšiu 
tada, kada trispalvė plevė
suos. Jadzė. M.(arijampolės) 
kalėjimas. 1948.VI.23". (Au
torė Jadvyga Galinytė). 

"Saliute! Išėjau ... nelauk 
sugrįžtant iš kalėjimo gelmių. 
Dar daugkart žydės alyvos. 
Bet nebus manęs. Nuo sesutės 
Onutės. M.(arijampolės) K. 
(kalėjimas). 1948.V.20". (Au
torė Ona Dembinskaitė-Kadu
sauskienė). 

Vizitėles siuvinėjo taip 
pat kalinės Mariįa Pupkaitė, 
Ona Valentaitė-Siupailienė, 
Aleksandra Vėlyvytė-Žimkie
nė, Birutė Liūdžiūtė, Anta
nina Žaldarytė, Angelė Bub
nytė (visos Marijampolės ka
lėjime), Aldona Sabaitytė (In
tos lageryje ), Jadvyga Gali-

nytė (Marijampolės kalėjime; 
Mordovijoje, Potmos lage
ryje ). 

Vizitėlės - tai unikalus 
lietuvių tautodailės reiškinys. 
Jos ypatingai retos, nes per 
kameros kratas būdavo sargy
binių atiminėjamos ir naikina
mos. Ir išgelbėti vizitėlę nuo 
budrios čekisto akies būdavo 
sunku, nes ji ne adata, kurią 

galima buvo paslėpti. .. bur
noje. O per 60 metų mažai te
išliko. Ne tik vizitėlių, bet ir 
jų autorių. 

Tačiau koks stiprus dvasi
nis jų poveikis, koks įtaigus 
liudijimas, kad tautos ryžtas 
kovoti už Laisvę buvo visada 
gyvas. Netgi nežmoniškiau
siomis sovietinės okupacijos 
sąlygomis. (Ntrs. S. Sajausko) 

)L1~tei-S'1rule. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pirmininkaus JT tarybai 

Lietuvos nuolatinis at
stovas prie Jungtinių Tautų 
(JT), ambasadorius Dalius 
Cekuolis sausio 24 d. viene
riems metams išrinktas JT 
Ekonominės ir socialinės 
tarybos (ECOSOC) pirmi
ninku. Prisistatydamas am
basadorius pažymėjo, kad 
pasaulio valstybių vadovų 
susitikime 2005 m. pradėta 
Jungtinių Tautų reforma nu
matė Ekonominei ir socia
linei tarybvai naujus užda
vinius. D. Cekuolis atkreipė 
dėmesį, jog 2007 metai yra 
ypač reikšmingi ECOSOC, 
kuri šiemet įgyvendins refor
mas. Jis įvardijo pagrindi
nius elementus, kuriais rem
sis ECOSOC ir jos biuro 
veikla. 

Į JT Ekonominę ir so
cialinę tarybą trejų metų lai
kotarpiui iš 192 valstybių JT 
narių išrenkamos 54 narės. 
Lietuva ECOSOC nare iš
rinkta 2005-2007 metams. 
ECOSOC pirmininkas ren
kamas kasmet paeiliui iš 
kiekvienos regioninės gru
pės. ECOSOC - pagrindinis 
forumas JT diskusijoms 
tarptautiniais ekonominiais 
ir socialiniais klausimais. 

Prasidėjo rinkimų vajus 
Vyriausiajai rinkimų ko

misijai (VRK) sausio 26 d. 
paskelbus savivaldybių tary
bų rinkimuose dalyvaujančių 
partijų sąrašus ir burtais 
jiems suteiktus numerius, 
prasidėjo oficiali rinkimų 
agitacija. 

Įsigaliojęs naujos redak
cijos Savivaldybių tarybų rin
kimų įstatymas sugriežtina 
rinkimų ir agitacijos tvarką, 
neleidžia papirkinėti rin
kėjų. Rinkėjams bus galima 
įteikti tik kandidatų sąrašo 
rinkimų programą, spau
dinius - kalendorius, lanks
tinukus ir specialiai partijos 
išspausdintą ženkliuką, skir
tą rinkimų vajui. Visa kita -
koncertai, dovanos, vaišės, 
šratinukai, šepečiai ir pan. 
yra draudžiama. 

Per šiuos rinkimus kei
čiasi išorinės politinės rekla
mos tvarka - politinė rekla
ma, plakatai, stendai turi 
būti skelbiami tik specialiai 
savivaldybių administrato
riaus skirtose vietose. Rin
kimų agitacija draudžiama 
likus 30 valandų iki rinkimų 
pradžios ir rinkimų dieną iki 
balsavimo pabaigos. Vasario 
25 d. vyksiančiuose savi
valdybių rinkimuose ketina 
dalyvauti beveik 14,000 kan
didatų. 

Aptarė projektus 

Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimo projektus 
sausio 30 d. užsienio reikalų 
ministeris Petras Vaitiekū
nas aptarė su pirmojo ofi
cialaus vizito į Lietuvą atvy
kusia Lenkijos užsienio rei
kalų ministere Ana Fotyga, 
rašo ELTA. Aptariant ener
getinį bendradarbiavimą ir 
naujos atominės elektrinės 

statybą, P. Vaitiekūnas pa
žymėjo Lenkijos dalyvavimo 
šiame projekte svarbą. Šis 
keturšalis energetikos pro
jektas yra reikšmingas ne 
vien komerciniu, bet pir
miausia geopolitiniu ir vals
tybinio saugumo požiūriu. 
Lietuvos ir Lenkijos parei
gūnai sutarė, kad projekte 
dalyvaujančioms šalims arti
miausiu metu vyriausybiniu 
lygmeniu reikėtų priimti 
galutinį politinį sprendimą 
ir įpareigoti energetikos fir
mas nedelsiant pradėti įgy
vendinti projektą. 

Susitikime taip pat ap
tarti Lietuvos ir Lenkijos 
elektros tilto ir projekto 
"Rail Baltica" įgyvendinimo, 
energijos išteklių įvairinimo 
klausimai, Europos komisi
jos pateiktos energetikos 
politikos strateginės gairės. 
Ministeriai kalbėjo ir apie 
tarptautinės politikos aktua
lijas, santykius su kaimyni
nėmis valstybėmis ir pabrėžė 
ES Rytų kaimynystės poli
tikos stiprinimo svarbą, pa
sidžiaugė strategine Lietu
vos ir Lenkijos partneryste. 

Energetikos peržiūra 
BNS skelbia, kad Švedi

jos branduolinės energetikos 
inspekcija (SKI) ir Prancū
zijos bendrovė "IRSN/GRS 
International" (GEIE) 
Lietuvoje baigė įgyvendinti 
paramos Radiacinės saugos 
centrui (RSC) projektą. Sie 
žinovai vertino, kaip pasi
rengta Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) veiklos nu
traukimui. Europos komisija 
dvejų metų trukmės projek
tui skyrė beveik 400,000 eu
rų (1.38 mln. litų), pranešė 
RSC, kuris yra pavaldus 
Sveikatos apsaugos ministe
rijai. Projekte taip yat daly
vavo žinovai iš Svedijos, 
Suomijos, Vokietijos, Pran
cūzijos, Belgijos, Didžiosios 
Britanijos bei Italijos. Vyk
dydama įsipareigojimus Eu
ropos sąjungai, Lietuva 2009 
m. pabaigoje turi visiškai už
daryti Ignalinos AE. Pir
masis jėgainės reaktorius už
darytas 2004 m. pabaigoje, 
šiuo metu veikia tik antrasis 
reaktorius, kurio maksimali 
galia - 100 megavatų. 

Atnaujinta komisija 
Atsižvelgdama į nuola

tinį piliečių nepasitenkinimą 
dėl valstybės institucijose iš
sikerojusio biurokratizmo, 
vyriausybė atnaujino "Saulė
lydžio" komisijos veiklą. 
Glaudžiai bendradarbiau
dama su įvairiomis instituci
jomis, ji siekia supaprastinti 
administracines procedūras. 
Vyriausybės kanclerio Val
demaro Sarapino teigimu, 
visa institucijų veikla turi 
būti nukreipta į viešųjų pa
slaugų kokybės gerinimą bei 
jų gavimo palengvinimą. 
Apie problemas gaunant pa
slaugas galima pranešti vy
riausybės "Saulėlydžio" ko
misijai (saulelydis@lrvk.lt). 

RSJ 
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ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona ... žmogus, palikęs 
ryškų pėdsaką Lietuvos istori
joje. Jis - pirmosios Lietuvos 
respublikos simbolis. Netgi 
tas laikotarpis buvo vadina
mas "Smetonos laikais". Tada 
litas tapo viena patikimiausių 
valiutų pasaulyje. Respublika 
sustiprėjo ekonomiškai, buvo 
pastatyta daug šventovių. 

Būsimasis prezidentas gi
mė 1874 m. Užulėnio kaime, 
Ukmergės apskr., mažažemio 
valstiečio šeimoje. Mokėsi 
Taujėnų pradžios mokykloje, 
vėliau privačiai Ukmergėje. 
Besimokydamas Ukmergėje, 
gyveno viename kambaryjevsu 
žymaus knygnešio Juozo Zi
žio (1885-1946) broliu Jonu 
(tapusiu kunigu), per kurį į 
Antano Smetonos rankas pa
tekdavo draudžiama lietuviš
ka spauda. 

Vėliau A. Smetona mo
kėsi Palangos progimnazijoje, 
Mintaujos gimnazijoje, iš ku
rios buvo pašalintas už atsi
sakymą melstis rusiškai. Min
taujos gimnazijoje jis susipa
žino su Lietuvos šviesuoliu, 
kalbininku Jonu Jablonskiu, 
kuris turėjo didelės įtakos be
siformuojančiai jaunuolio pa
saulėžiūrai. Gimnaziją ir uni
versitetą A. Smetona baigė 
Sankt Peterburge. Caro val
džios buvo persekiojamas už 
lietuvišką veiklą. 1904 m. vedė 
Sofiją Chodakauskaitę, kilu
sią iš Lietuvos didikų, bajorų 
Chodakauskų giminės, kurios 
šaknys siekia XIII š. Lietuvos 
kunigaikščius. Jie susilaukė 
dviejų vaikų: dukters Marijos 
ir sūnaus Juliaus (g. 1913 m.). 
Kurį laiką A. Smetona dirbo 
įvairų švietėjišką darbą, reda
gavo laikraščius, daug rašė. 
A. Smetona - vienas Lietuvos 
tautininkų sąjungos steigėjų 
ir vadovų. 1919 m. balandžio 
4 d. buvo išrinktas pirmuoju 
Lietuvos prezidentu. 1920 m. 
birželio 19 d. savo pareigas 
perdavė A. Stulginskiui. Po 
1926 m. karinio perversmo, 
jam buvo vėl pasiūlyta Prezi
dentūra. 1931 ir 1938 m. A. 
Smetona perrenkamas prezi
dentu. 1940 m. birželio 15 d. 
jis pasitraukė į Vakarus. Gy
veno JAV, Klyvlande, OH, ten 
1944 m. sausio 9 d. žuvo per 
gaisrą. 

Lietuvos prezidentas ne
turėjo vasaros rezidencijos. 
Tokios rezidencijos reikalin
gumą nuolat keldavo užsienio 
reikalų ministeriai, tuo dary
dami spaudimą prezidentui. 
Galvota apie Palangos grafo 
Tiškevičiaus rūmų pirkimą 

2007.11.6 Nr. 6 

Prezidento Smetonos tėviškėje nojo Užugirio palivarką. Tai 
buvo apie 80 ha žemės, įskai
tant pievas, krūmus, pelkes, 
dar 25 ha miško. Prezidentas 
tai gavo kaip Nepriklausomy
bės akto signataras. Dovana 
A. Smetonai suteikė labai 
daug džiaugsmo, bet kartu ir 
didelio rūpesčio. Juk tuoj pat 
reikėjo tą ūkį tvarkyti, statyti 
trobesius, gyvepamąjį namą, 
įsigyti gyvulių. Ukio trobesius 
per porą metų pastatė tauti
ninkai, tačiau į gyvenamąjį 
namą A. Smetona sudėjo visas 
savo lėšas, gautas kaip hono
rarą už savo straipsnius bei 
raštus, išleistus "Pažangos" 
bendrovės (tai buvo keliolika 
tūkstančių litų). Rūmų staty
bą prižiūrėjo inž. Vizbaras. 
Statyba ir ūkio įrengimas už
truko apie 3 metus. Dviejų 
aukštų mūriniai rūmai, pri
taikyti visai A. Smetonos šei
mai gyventi ir vasaroti buvo 
gražūs ir patogūs. Rūmuose 
buvo įrengtas vandentiekis, 
kanalizacija, vonios, tiesiogi
nis telefono ryšys su Kaunu, 
bet visa bėda, kad elektros ne
buvo. Norėta ją atvesti iš Uk
mergės, bet elektros linijos 
nutiesimas būtų per brangiai 
atsėjęs. Planuota įtaisyti vėjo 
malūną elektrai gaminti, bet 
tai ir_liko planuose. 

(dabar ten - gintaro muzie
jus). Tačiau tokie ministerių 
pasiūlymai užrūstindavo A. 
Smetoną. Jis sakydavo, kad 
nereikia eikvoti reprezentaci
jai valstybės lėšų, daugiausia 
surenkamų iš mūsų labai sun
kiai dirbančių ūkininkų. Taip 
ir liko A. Smetona be reziden
cijos Palangoje. 

tekdavo. Ypač taupus A. Sme
tona buvo su gėrimais, nes už
sieniniai Lietuvoje buvo bran
gūs. Priėmimams perkami gė
rimai būdavo laikomi atskira
me rūsyje, kurio raktas buvo 
patikėtas prezidento asmens 
adjutantui; jis buvo ir sandėli
ninkas. Kas mėnesį jis turėda
vo padaryti apyskaitą ir paro-

A. Smetonos dvaras Užugiryje 

Prezidentui vasaroti Pa
langoje valstybės lėšomis bū
davo išnuomojamas vasarna
mis, priklausęs grafaitei Tiš
kevičiū tei. Vila buvo netoli 
jūros. Tai dviejų aukštų mūri
nis pastatas. Vidus buvo kuk
liai įrengtas, tik salone ma
dingesni baldai. Pirmame 
aukšte buvo didokas salonas 
su veranda svečiams priimti, 
valgomasis, du miegamieji ka
rininkams, virtuvė, tarnaitės 
kambarys. Antrame aukšte -
5 miegamieji. Kartu su A. 
Smetona Palangon vykdavo ir 
S. Smetonienė bei jų vaikai: 
sūnus Julius (tuomet dar ne
vedęs) ir duktė Marija Valu
šienė su vyru plk. A. Valušiu. 
A. Smetona buvo kuklus ir 
taupus. Štai ką prisimena jo 
adjutantas plk. V. Šliogeris. 

Biudžete valstybės prezi
dento reprezentacijos reika
lams kasmet buvo skiriama 
apie 30,000 litų. Pagal Lietu
vos išteklius tai buvo nemaža 
suma, tačiau išvertus į dole
rius anų laikų kursu tai tos iš
laidos tesudarydavo 5000 dol. 
Iš reprezentacijai skirtų sumų, 
prezidento pavedimu, būdavo 
apmokamos išlaidos, susiju
sios su svetimų valstybių at
stovų ir savų oficialių žmonių 
priėmimais -vaišėmis, duoda
momis aukomis labdaros ir 
šalpos reikalams. Kadangi A. 
Smetona buvo labai taupus, ir 
per metus tų priėmimų buvo 
suruošiama nedaug, tai re
prezentacijai skirtų lėšų už-

dyti prezidentui, kiek kuria
me priėmime sunaudota gėri
mų ir kiek visa tai kainavo. 
Pačioje savo tarnybos pra
džioje adjutantas, vieno pri
ėmimo metu, skirto atvyku
siems į metinį suvažiavimą ap
skričių komendantams, išdavė 
patarnautojui tiek gėrimų, 
kiek jų būdavo duodama per 
panašius priėmimus pulkų ra
movėse. Svečiai buvo vaišina
mi kava, užkandžiais ir, žino
ma, gėrimais. Niekas iš svečių 
nepasigėrė, tik vienas kitas 
tapo linksmas. Rytojaus dieną 
prezidentas klausia adjutantą, 
kiek vakar buvo žmonių ir 
kiek gėrimų išdavė? Jis paaiš
kino. Tuda A. Smetona pirmą 
ir paskutinį kartą įspėjo ad
jutantą ir pasakė pamokslėlį: 
per daug buvo išduota gėri
mų, kad svečiai pas preziden
tą neturi tiek išgerti, jog links
mi būtų ir kad adjutantas kaip 
ekonomistas turįs gerai žinoti, 
jog valstybės pinigai didžia 
dalimi gaunami iš mokesčių, 
kuriuos moką sunkiai dirbą 
ūkininkai, todėl valdžios pi
nigėlius reikia labai tausoti... 

A. Smetona buvo namų 
žmogus, tačiau vardines jis vi
sada švęsdavo kolektyve. Jo 
vardinių paminėjimas susida
rydavo iš dviejų dalių: iš ofi
cialios ir privačios. Oficiali -
buvo vardinių išvakarės - bir
želio 12 d., tada Kauno stu
dentija, skautai ir jaunalietu
viai atvykdavo jo pasveikinti į 
prezidentūrą, būdavo iškil-

mingos eisenos su gėlėmis, 
orkestrais, prezidento prane
šimais. Antra šventės dalis bū
davo birželio 13 d., tada jis su 
savo artimaisiais išvykdavo į 
gimtąjį Užulėnį. A. Smetona 
labai mylėjo savo tėviškę, to
dėl ir vykdavo ten švęsti vardi
nių. Tam tikslui buvo pasi
skolinama pora automobilių 
iš kurio nors ministerio ar iš 
krašto apsaugos ministerijos. 

Užulėniškiai sutikdavo A. 
Smetoną gana iškilmingai: pa
statydavo garbės vartus ir 
laukdavo svečio atvažiuojant. 
Mergaitės įteikdavo gėlių, vie
nas pasakydavo kalbą. A. 
Smetona nuoširdžiai padėko
davo, su kiekvienu bičiuliškai 
pasisveikindavo. Po to A. 
Smetona aprodydavo savo 
svečiams Užulėnį, Lėno ežerą. 
Vėliau visi atvykdavo į Sme
tonos gimtojo kaimelio sekly
čią (tai buvo paprastas vieno 
aukšto medinis namelis, kokių 
gausu to meto Lietuvoje, da
bar iš jo likę tik pamatai bei 
paminklinė lenta, žyminti A. 
Smetonos gimimo vietą), kas 
netilpdavo į seklyčią buvo so
dinami už stalų kieme, medžių 
pavėsyje. Svečiai ir kaimynai 
užulėniečiai buvo vaišinami iš 
Kauno atsivežtomis gėrybė
mis, kurias paruošdavo S. 
Smetonienė. Seimininkauda
vo paprastai A. Smetonos se
suo Julija Smetonaitė. Pradė
jus temti, A. Smetona atsi
sveikindavo su užulėniškiais 
ir su šviesa stengdavosi grįžti 
Kaunan. Iš Užulėnio A. Sme
tona visada parvažiuodavo la
bai patenkintas ir gerai nusi
teikęs. 

Valstybės vadovas ir be 
privačios rezidencijos ... skam
ba keistai. Iniciatyvos padėtį 
taisyti ėmėsi tautininkai. Tau
tininkų sąjunga paskelbė vajų 
ir surinko nemažai lėšų, už 
kurias, 1934 m. A. Smetonai 
švenčiant 60 metų amžiaus su
kaktį, jam nupirko ir padova-

Ukininkauti A. Smetona 
ne tik kad neturėjo laiko, bet 
ir didesnio patraukimo. Jis 
pats sakydavo, kad jam užtek
tų gyvenamojo namo, sodo 
aplink jį ir netoli esančio gra
žaus miško, kuriame jis nepa
prastai mėgo pasivaikščioti. 
Todėl ūkį praktiškai tvarkė jo 
sesuo Julija Smetonaitė ir S. 
Smetonienė. A. Smetona te
buvo statybos ir ūkio tvarky
mo darbų finansuotojas. Į ūkį 
buvo daug pinigų investuota, 
bet pelno dar nebuvo gau
nama. Tam būta įvairių prie
žasčių: laukai dar nebuvo kaip 
reikiant įdirbti, įtręšti, nu
sausinti, nebuvo pakankamai 
priauginta gyvulių ir t.t. 

Nukelta į 1 O-tą psl. 

A. Smetonos gimtosios sodybos vieta Užulėnyje 

Mirė mons. Antanas Lapė ją ... Bažnyčios misija net ir tarpreligi
niame dialoge visais laikais išlaikė ir 
išlaikys savo misijos vertę. Bažnyčia, 
būdama Kristaus įrankiu, nuolat skel
bia ir turi skelbti Kristų, kuris yra ke
lias, tiesa ir gyvenimas, kuriame žmonės 
randa religinio gyvenimo pilnatvę ... 

nyčioje, kurios galva yra pats Kristus". 
Darbais, paskaitomis, pamokslais 

skelbęs velykinę Kristaus pergalę prieš 
mirtį, savo ligos ir mirties jauname 
amžiuje kryžiumi tapęs artimas Nu
kryžiuotajam Kristui, mielas Kunige 
Antanai, būk amžinybėje suvienytas 
su Prisikėlusiu Kristumi! Amžinąjį 
laimingą gyvenimą duok mirusiam, 
Viešpatie, amžinoji Tavo šviesa jam 
tešviečia. 

Atkelta iš 2-ro psl. 

Likęs vyskupijos ekonomo tarny
bos ir seminarijos ekonominių reikalų 
tarybos nariu, savo išmintingais ir 
draugiškais patarimais padėjo pradėtų 
darbų tęsėjams, įpėdiniams anksčiau 
velionies turėtose pareigybėse. 

Velionis buvo Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos narys, viename iš 
paskutinių šios akademijos metraščio 
tome (T. 27, V., 2005) išspausdintas 
velionies kartu su savo mokiniu kun. 
Viktoru Aču paruoštas beveik 70 pus-

lapių straipsnis Išganymas šalia Baž
nyčios Vatikano JI Susirinkimo moky
mo šviesoje. Priminsime iš šio straips
nio visiems jį pažinojusiems, jo pa
skaitų kursą klausiusiems jauniesiems 
Telšių vyskupijos kunigams Monsinjo
ro dvasiniu testamentu liekančias 
mintis. 

"Kristus yra kosmoso ir visos isto
rijos centras. Išganymas Dievo plane 
pildosi per Jėzų Kristų, todėl nėra iš
ganymo šalia jo. Tik per Kristų, su 
Kristumi ir Kristuje Dievas sutaikino 
su savimi visą žmoniją ir visą kūrini-

Nors Dievas vien Jam žinomais 
keliais gali atvesti žmogų į išganymą, 
visad išlieka nė kiek nesumenkėjęs už
davinys ir drauge šventa teisė - skelbti 
Evangeliją, skleisti tikėjimą ir teikti 
Sakramentus iki pat žemės pakraščių. 
Bažnyčia visada turi vykdyti misiją -
skelbti išganingą Kristaus šlovę 

pasauliui, kad visa ir visi būtų suvie
nyti Kristaus mistiniame kūne - Baž-

Velionis buvo pašarvotas Telšių 
katedroje. Laidotuvių šv. Mišios įvyko 
sausio 10 (trečiadienį) 12 val. ten pat. 

Telšių Vyskupijos kurija, 
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus 

kunigų seminarija 



Tautiškumo naikinimas ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Vatikano istorikas rašytojas Malachi 
Martin knygoje apie popiežių Joną Paulių 11-jį 
(Keys of this Blood) teigia, jog šis italas komu
nistas esąs pavojingesnis už Leniną, kuris klai
dingai manęs, jog marksizmą galima žmonijai 
primesti prievarta. 

Kremliaus Gulago kankinys, pasaulyje ži
nomas rezistentas Vladimir Bukovskij pasakė 
kalbą Briuselyje. Brussels Joumal redaktorius 
vedamajame paskelbė, jog Bukovskij įspėjęs, 
kad ES atstovauja totalitarinei vizijai, prieš 
kurią jis kovojęs Rusijoje. Bukovskij ES pava
dino "pabaisa" (monster), kuri turi būti sunai
kinta, kol pilnai neišsivystė į totalitarinę vals
tybę. Esą jis 1992 m. matęs slaptus apie ES 
steigimą sovietų dokumentus, tad turįs mintyje 
planus ir struktūras, vedančias į "tautų sunai
kinimą, kurio buvo siekiama Sovietų Sąjungoje". 

Du anglai žurnalistai - Christopher Boo
ker ir dr. Richard North, remdamiesi žurna
listiniu tyrimu ES viduje, 2003 m. paskelbė 
leidinį The Great Deception: The Secret History 
of the European Union (Didžioji apgaulė: slapta 
ES istorija.). ES sukūrimą Europos valstybių 
nepriklausomybių ir žmonių laisvių sąskaiton 
autoriai vadina "lėtai slenkančiu 'coup d'etat', 
sensacingiausiu perversmu" istorijoje. Esą ES 
kūrėjai pasinaudoję Belgijos M.P. Paul-Henry 
Spaak patarimu pristatyti ES tik kaip preky
bos užtvarų nugriovimą, kaip "bendrą rinką", 
o ne politinę sąjungą. 

Yra tarptautinių ryšių žinovų, kurie teigia, 
kad 1957 m. "Romos sutartis" buvo paremta 
klaidinimu, pavadinant ją "sutartimi". Sutartis 
nepažeidžia ją pasirašiusių valstybių suvereni
teto, nei sienų apsaugos teisių, nei tų valstybių 
piliečių apsisprendimo laisvės, kaip tai pada
riusi "Romos sutartis". Vėliau, kaip matėme, 
tai išsivystė į ES konstituciją. 

Apie ES svajojo ir Hitleris, ir Stalinas. Bet 
jau 1917 m. L. li"ockis kalbėjęs apie "proletaria
to atkurtą Europą". O anot dr. Algimanto 
Liekio, ir Leninas buvo paruošęs programą, 
kaip sukurti JAV pavyzdžiu "Jungtines Euro
pos valstijas". Įsidėmėtina, kad šiandien JAV 
patriotai-antiglobalistai kovoja prieš globalis
tų planus - pagal ES pavyzdį - sulieti Ameri
kos žemyno valstybes į "Amerikos sąjungą". 

Nuo bolševikų neatsiliko ir Vakarai. 1947 
m. Harvarde G.K. Marshal kalboje pristatė 
"Europos rekonstrukcijos planą" kaip būsimą 
ES. O pasak W. Churchill'io 1948 m. Hagoje 
buvo sušauktas "Europos kongresas", kurio 
rezoliucija nr.7 be užuolankų skelbė: "Euro
pos suvienijimas turi būti suprastas kaip svar
biausias pasaulio suvienijimo žingsnis". 

Yra politologų ir žurnalistų, kurie skun
džiasi, jog esą sunku rasti aiškių skirtumų tarp 
kairės ir dešinės tradicinių partijų. Vienok kai 
kurie JAV politologai jau seniai teigia, jog dabar 
varžybos vyksta ne tarp kairės ir dešinės, o tarp 
globalizmo ir nacionalizmo. Laimei matome, 
kad daug kur nacionalizmas neslūgsta, o kyla. 

Vykstančios ES krizės rodo, jog dar nepa
dėtas taškas ant supervalstybinės diktatūriš
kos ES architektų vizijos. Todėl ypač SSRS 
"supervalstybės" tironiją pergyvenusios ES 
narės turėtų skatinti ES tautas identiteto gel
bėjimo veiklą pradėti nuo ES grąžinimo į jos 
pradinę, kandidatams pristatytą, kaip tautų 
solidarumo sandorą, "laisvos prekybos" san
dorą ant tvirtų dvasinių pamatų, bet atsikra
tančią gresiančio Briuselio diktato. Jeigu be 
kovos atsisakysime Nepriklausomybės ir (per 
tai neišvengiamai) tautinio identiteto, įstumsi
me tautiškumą, kurį bandoma sutapatinti su 
nacizmu, į "pasaulio piliečių" mėsmalę, Euro
pos ateities tautos - jų likučiai - mūsų kartą, 
ypač jos elitą, galės pakaltinti "Tėvynės išda
vimu". Ateities kartoms būtų siaubinga gyven
ti religiniai, dvasiniai, kultūriniai bespalviame 
pilkame pasaulyje, apgyventame pilkų asme
nybių. 

Dvasiniame kovos už tautiškumą fronte 
tenka gintis dvasiniais ginklais įvairiuose ko
vos apkasuose: jaunimo auklėjime, žinia
sklaidoje, politiniame švietime, politiniais pa
rapijų komitetais tautos moralei kelti. Džiugu, 
kad popiežius Benediktas XVI nedviprasmiš
kai nurodė intelektualams ir šiaip inteligen
tams pareigą veikti politikoje. Tai padarys ES 
atsparią ir Rytų, ir Vakarų, ir, islamu prisiden
giančiam, mahometiškam globalizmui. Manyti
na, kad popiežius turėjo mintyje ir katalikų 
dvasiškių pareigą skatinti pasauliečius kovai 
už ketvirtąjį Dievo įsakymą - "Gerbk savo tė
vą ir motiną" - privalomą patriotizmą. Juk 
tauta yra šeimos praplėtimas. Sunaikinus 
tautą, ateitų ir šeimos eilė. Jau dabar ji yra 
įniršingai ardoma. 

Atnaujinta Švenčionių šventovė 
Ntr. p. Tumėno 
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Jokių išimčių mažumoms 
Nedidelis Kvebeko pro

vincijos miestas Herouxville 
yra pasiruošęs priimti imig
rantus, tačiau savo tinklala
pyje pirmiausia supažindina 
su miesto bendrabūvio tai
syklėmis. Jas neseniai pri
ėmė šio miesto savivaldybė. 
Pagal jas mieste draudžiama 
akmenimis užmušti moteris, 
vaikščioti uždengtu veidu, 
išskyrus Halloween naktį. 
Vaikams į mokyklą nelei
džiama neštis jokių ginklų, 
netgi kirpano, sikhų religi
nio ginklo. Moteris, polici
jos pareigūnė, gali areštuoti 
pažeidusį viešąją tvarką vy
riškį. Vaikams plaukimo ba
seinuose nėra atskiros teri
torijos pagal lytį. Šis miesto 
savivaldybės priimtas doku
mentas - tai atsakymas į 
bandymą provincijoje mažu
moms taikyti išskirtines tai
sykles, nesistengiant įjungti 
atvykėlius į kanadiečių vi
suomenę, pratinti juos prie 
visiems vienodų įstatymų. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper viešai 
atsiprašė M. Arar užjo patir
tus kankinimus ir nepagrįs
tus kaltinimus. Pranešė, kad 
jam už skriaudas skiriama 
beveik 10 mln. išmoka, pa
dengiamos visos teismo išlai
dos. Prieš kelerius metus M. 
Arar, remiantis Kanados po
licijos duomenimis, buvo su
laikytas JAV ir išsiųstas į Si
riją. Ten jis buvo kalinamas 
ir patyrė fizinio smurto. Vė
liau buvo sugrąžintas į Ka
nadą. Teismas pripažino, 
kad Kanados saugumo tar
nybos nepagrįstai apkaltino 
M. Arar. Policijos vyriausiasis 
pareigūnas G. Zachardelli, 
bandęs supainioti M. Arar 
bylos tyrimą, atsistatydino. 
Tačiau JAV saugumo tarny
bos atsisako išbraukti M. 
Arar iš nepageidaujamų ša
lyje asmenų sąrašo. 

Kanados verslo mokyk
los, anksčiau turėjusios gerą 
vardą, prarado turėtą gerą 
įvertinimą tradicinėje Finan
cial Times žurnalo apklauso
je. Joje pagal atskiras moks
lo ir pasiekimo sritis verti
namos geriausios pasaulio 
verslo ir vadybos akademi
nės įstaigos. Geriausiųjų de
šimtuke - nė vienos Kana
dos mokslo įstaigos. Kana
doje pirmaujanti Rotman 
vadybininkų mokykla (To
ronto universitetas) - 27-ta 
pasaulinėje apklausoje. Ivey 
verslo vadybos mokykla 
(Western University) - 2-oji 
Kanadoje ir 41-oji sąraše. 
Schulich verslo vadybos mo
kykla (York universitetas) -
49-oje vietoje. Pirmauja JAV 
ir D. Britanijos universitetai. 

Federacinės vyriausybės 

finansų ministeris J. Flaher
ty atmetė siūlymus atidėti 
"Trust" fondų apmokesti
nimą. Finansų ministeris sa
ko, kad kasmet vyriausybė 
praranda daugiau kaip 1 bln. 
pajamų mokesčių - gerokai 
daugiau nei buvo skelbta 
anksčiau. Pagal naująjį įsta-

tymą naujai susikūrę "Trust" 
jau šiemet, o ankstesni -
2011 metais turi mokėti mo
kesčius valstybei. 

Kanados natūralių iš
teklių tarnyba pradeda tirti 
piktnaudžiavimą lėšomis, 
kurios buvo skirtos sunkiojo 
transporto pramonei. Prieš 
ketverius metus tuometinė 
liberalų vyriausybė paskyrė 
32.3 mln. geresnio prekybos 
transporto kuro naudojimo 
ir oro taršos mažinimo prog
ramai. Pagal ją buvo numa
tyta iki 2012 m. sumažinti 
taršą beveik 2.5 megatonų. 
Programos direktorius at
leistas, peržiūrimas lėšų nau
dojimas ir paskirstymas. 

Toronto United Way or
ganizacija praėjusiais metais 
paminėjo pusės šjmtmečio 
veiklos sukaktį. Si organi
zacija Toronte - didžiausia
me Kanados mieste - pare
mia 200 įvairių socialinių 
programų ir įstaigų, išleisda
ma joms apie 100 mln. dol. 
Praėjusių metų rinkliava į 
UW taupyklę atnešė 106.8 
mln. Apie 20,000 savanorių 
ištisus metus dalyvavo labda
ros renginiuose, rinkliavose. 
Daugelis programų ir pa
slaugų yra skiriama netur
tingoms šeimoms, naujai at
vykstantiems pabėgėliams ir 
imigrantams. 

Konservatorių vyriausy
bė numato būsimiesiems 
ginklo savininkams išduoti 
vienkartinį leidimą turėti 
šaunamąjį ginklą. Jų nuo
mone, užtenka kruopštaus 
policijos duomenų patikrini
mo, rekomendacijų, kad iš
duotas leidimas būtų visam 
likusiam gyvenimui. Tik po
licijos ar visuomenės apkalta 
gali būti priežasti!lli atimti 
teisę turėti ginklą. Siuo metu 
gautas šaunamojo ginklo lei
dimas turi būti atnaujina
mas kas penkeri metai. 

Globėjai, bet ne tėvas 
augins 9 mėn. kūdikį. Tokį 
nuosprendį byloje dėl mažy
lio globos priėmė Saskatche
wan provincijos teismas. Ki
lus ginčui dėl kūdikio glo
bos, teismas pripažino, kad 
auginti berniuką turi teisę 
ne jo biologinis tėvas, bet 
globėjai. Berniuko motina 
jį, vos gimusį, atidavė augin
ti savo draugų šeimai, nesi
tardama su tikruoju jo tėvu. 
Kai 34-erių metų Saskatche
wan gyventojas pareiškė no
rįs pats auginti savo sūnų, 
teismas jo prašymą atmetė, 
tvirtindamas, kad mažyliu 
geriau _pasirūpins globėjų 
šeima. Seimos teisės žinovai 
susirūpinę tokiu nuospren
džiu, atimančiu tėvo teisę 
auginti savo vaiką. Kanados 
Vaiko teisių gynimo pirmi
ninkas G.Wilson kreipėsi į 
policiją, prašydamas ati
džiau ištirti šios bylos aplin
kybes. G. Wilson nuomone, 
šis Saskatchewan teismo 
sprendimas prieštarauja Jung
tinių Tautų organizacijos 
įstatymams dėl vaiko teisių 
apsaugos. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
NAUJI PAŠTO ŽENKLAI 

Sausio 27 d. "Lietuvos 
paštas" į apyvartą išleido 
tris naujus pašto ženklus iš 
serijos "Žymūs žmonės". 
Išleisti ženklai skirti poetui 
Bernardui Brazdžioniui, 
grafikui, skulptoriui Vytau
tui K. J onynui ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
politiniam veikėjui Leonui 
Sapiegai. Pašto ženklus su
kūrė dailininkė Aušrelė 
Ratkevičienė, o kiekvieno 
ženklo tiražą - po 0.5 mln. 
vienetų išspausdino Talino 
spaustuvė. Pašto ženklų no
minali vertė atitinkamai l 
litas, l litas ir 3 litai. Išlei
dimo dieną Vilniaus apskri
ties centriniame pašte pašto 
korespondencija, apmokėta 
naujais pašto ženklais, buvo 
antspauduojama specialiu 
pirmos dienos datos ant
spaudu. 

MOKSLO REFORMOS 
LGTIC žiniomis, Švie

timo ir mokslo ministerija 
patvirtino studentų 2007 m. 
priėmimo į Lietuvos aukš
tųjų mokyklų ir bendrojo 
priėmimo į Lietuvos aukš
tųjų mokyklų pagrindines ir 
vientisąsias studijas naujas 
taisykles. Būsimieji studen
tai šiemet turės didesnį 
aukšt. mokyklų pasirinki
mą. Atsižvelgus į mokinių 
pageidavimus, padidintas 
pageidavimų skaičius prašy
muose, už kuriuos mokama 
mažesnė stojamoji studijų 
įmoka. Bus supaprastintas 
ir visose aukštosiose mokyk
lose suvienodintas išsilavini
mą liudijančių dokumentų 
ir jų priedų kopijų, patei
kiant prašymą ir registruo
jant dokumentus, tvirtini
mas, nebus reikalaujama 
notarų patvirtintų doku
mentų kopijų. 2007 m. pri
ėmimo į Lietuvos aukštųjų 
mokyklų taisykles bei bend
rojo priėmimo į Lietuvos 
aukštųjų mokyklų pagrindi
nes ir vientisąsias studijas 
2007 m. taisyklių bendrųjų 
nuostatų dokumento tekstą 
galima rasti Švietimo ir 
mokslo ministerijos inter
neto tinklalapyje www.smm.lt. 

PIRKS PASTATĄ 
BNS skelbia, kad Lie

tuvos vyriausybė skyrė pi
nigų naujo Lietuvos amba
sados pastato Londone pir
kim ui. Iš viso ambasados 
naujasis pastatas kainuos 60 
mln. litų. Sausio 24 d. nu
tarta, kad bus imama valsty
bės garantuota 39 min. litų 
paskola, o 21 mln. litų bus 
paimta iš Privatizavimo fon
do. Užsienio reikalų minis
teris Petras Vaitiekūnas 
pranešė, kad Londone išsi
plėtus Lietuvos diploma
tiniam korpusui, dabartinės 
patalpos tapo gerokai per 
ankštos. Ambasadoje dabar 
dirba 20 žmonių, ir skaičius 
didėja dėl darbų apkrovos. 
Ambasados konsulinis sky
rius, įsikūręs rūsyje - neati
tinka ambasadų konsuli
niams skyriams keliamų rei-

kalavimų. Oficialiais Di
džiosios Britanijos imigraci
jos tarnybos duomenimis, 
nuo 2004 m. gegužės l d. į 
Didžiąją Britaniją dirbti 
atvyko daugiau kaip 600,000 
žmonių iš aštuonių naujųjų 
ES valstybių. Daugiau kaip 
trečdalį atvykėlių sudaro 
lenkai. Antroje vietoje - lie
tuviai, kurių yra apie 66,000. 
Įskaitant nelegaliai įsikūru
sius ir pasiprašiusius poli
tinio prieglobsčio, bendras 
emigrantų iš Lietuvos skai
čius viršija 150,000. 

PABRANGO STATYBA 
Statistikos departamen

tas praneša, kad statybos 
kainos per praėjusius metus 
padidėjo 10.6%. Per metus 
labiausiai-12.4% -pabran
go gyvenamųjų pastatų 
statyba. Didžiausią įtaką 
bendrajam statybos sąnau
dų kainų pokyčiui turėjo 
19.8% padidėjusios darbo 
užmokesčio ir pridėtinės 
išlaidos. Statybinių mašinų 
ir mechanizmų vartojimo 
darbo valandos kainos pa
didėjo 9.1 %, statybinių me
džiagų ir gaminių kainos -
5.6%. Iš visų statybinių me
džiagų ir gaminių daugiau
sia pabrango įvairių rūšių 
betonas ir skiediniai-8.l %, 
metalo gaminiai - 8.0%, 
elektrotechninės medžiagos 
- 7.9%, betono ir gelžbeto
nio gaminiai - 6.8%. 

SVEIKATINGUMO 
MĖNUO 

Vilniuje nuo sausio 29 
d. paskelbtas "Vasaris -
sveikatingumo mėnuo". 
Sostinės seniūnijose, mo
kyklose, poliklinikose, spor
to ir šokių klubuose, par
kuose vyks per 100 įvairių 
renginių, pvz. slidžių ir pės
čiųjų žygiuose, sporto varžy
bose, pokalbiuose, semina
ruose, bus galima pasitik
rinti bei konsultuotis medi
cinos įstaigose. Vaikai ragi
nami dalyvauti konkursuo
se, parodose. Kasmet vis 
daugiau organizacijų, įmo
nių geranoriškai padeda 
vykdyti šiuos renginius - su
teikia patalpas, nemokamas 
paslaugas. Veiklą septintus 
metus rengia Vilniaus svei
ko miesto biuras. Programa 
skelbiama interneto tink
lalapiuose www.vilnius.lt ir 
www.vsmb.lt. 

NAUJOS OPERACIJOS 
Klaipėdos universiteti

nės ligoninės (KUL) neuro
chirurgai pirmieji Baltijos 
šalyse atliko unikalias galvos 
smegenų operacijas, naudo
jant įrangą ir specialius pre
paratus. Jie leidžia tiksliai 
nustatyti vėžio pakenktas 
vietas. Auglys ir išplitusios 
jo dalys nusidažo kita spal
va, tad chirurgai gali juos 
pašalinti milimetrų tiks
lumu. KUL Neurochirur
gijos skyriaus Galvos sme
genų auglių ir kraujagyslių 
sektoriaus vedėjas E. Gru
žas atliko pirmąsias "fluo
rascuoj ančias" operacijas. 

RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----
v 

Simtametė lietuvių parapija 
Šv. Kazimiero parapija yra pirmoji lietuvių parapija Montrealyje 

(tęsinys) 

PETRAS ADAMONIS 

Montrealio lietuviai išnuo
moję pamaldoms parapiios 
salę St-Eusebe de Verceil (Sv. 
Euzebijaus) šventovėje, 2151 
Fullum St., norėdami pasiro
dyti lietuviais, 1907 metų rude
nį suruošė eiseną po miestą. 

Nepriklausomoje Lietuvo
je, 1950 m. rugsėjo 7 d. nume
ryje, parapijietis Antanas Ja
nulevičius pasakoja: "Norė
dami įrodyti, kad mes lietu
yiai, bet ne lenkai, padarėme 
Sv. Kazimiero karūną, pada
rėme plakatus su užrašu LIE
TUVA lietuviškai, angliškai ir 
prancūziškai ir su vėliavomis 
iš Fullum koplyčios (salės?) 
išėjome didžiule eisena, net 
pasirūpinę policijos palyda, 
(dalis žmonių jojo raiti), nu
ėjome į St-Laurent salę susi
rinkimui". 

Kaip sekėsi Šv. Kazimiero 
misijos parapijiečiams be savo 
kunigo, randame žinių Drau
go laikraštyje. 1909 metų spa
lio 28 d. rašoma, kad "kun. 
B. Šlamas sutvėrė lietuviškai
lenkišką parapiją, bet greit iš
vyko". Vyskupas Bruchesi 
įšventino kunigu Joną Jakaitį, 
baigusį Montrealio "Grand 
Seminaire", bet kunigas J. Ja
kaitis tik atvažiavo pas lietu
vius išklausyti išpažinčių ir 
tuoj išvyko į Worchester, MA, 
JAV, kur gruodžio 19 d. auko
jo pirmąsias Mišias. 1910 m. 
kovo 31 d. Drauge rašoma, 
kad Montrealio mieste yra 
apie 700 lietuvių, ir lietuvių 
komitetas tebeieško lietuvio 
kunigo. Velykinei išpažinčiai 
arkivyskupas pakvietė lietuvį 
kunigą iš Springfield, IL, JAV. 

1910 metų birželio mėn. 
pradžioje iš Amerikos (Sha
mokin, PA) atvyko kun. Sta
nislovas Kučas ir pradėjo 
energingai organizuoti para
piją. Draugo 1910 m. liepos l 
d. žiniose rašoma: "Atvykus 
kun. S. Kučui, ūmai supirkta 
baldai, pamaldoms imama 
skiepas St-Euzebijaus šven
tovėje, nuoma yra $50 į mė
nesį, tai gana brangu, nes 
skiepas prastas, nors tiek, kad 
lietuviams patogioje vietoje. 
Klebonas surašinėja lietuvius, 
tokių kurie galės mokėti para
pijos mokestį. Yra 350 galvų, 

Hamilton, ON 
VASARIO 16-0SIOS, 

LIETUVOS NEPRIKIAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS įvyks 
vasario 17, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Jaunimo centro salėje. Minė
jimą rengia KLB Hamiltono 
apylinkė. Programoje: Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
pirmininkės Reginos Narušie
nės pranešimas; Toronto vyrų 
choras "Aras"; tautinių šokių 
ansamblis "Gyvataras"; savo 
programėlę atliks lietuvių mo
kyklos mokiniai. Vasario 18, 
sekmadienį, 10.30 v.r. - Mi
šios švenčiant Lietuvos nepri
klausomybę. Visos organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su 

galima drąsiai sakyti, kad lie
tuvių yra bent 700, įskaitant 
vaikus ir moteris. Tai vienin
telė lietuvių parapija (misija) 
Kanadoje. Iš viso matyti, kad 

Šv. Kazimiero antspaudas, 
1939m. 

parapija su gera ateitimi, nes 
skaičius auga ir klebonas 
darbštus žmogus". 

Naujas klebonas 1910 m. 
liepos 19 d. sušaukė parapi
jiečių susirinkįmą. Buvo iš
rinktas naujas Sv. Kazimiero 
parapijos komitetas: pirmi
ninkas - Simeonas Kviet
kauskas, sekretorius - Jonas 
Pundzius. Kiti komiteto na
riai -Antanas Jonikaitis, An
tanas Baltušis, Juozas Kudir
ka, Juozas Givis, Juozas Smi
lingis, Jonas Rugienius. Kun. 
S. Kučas buvo pirmas klebo
nas, kuris pradėjo rašyti ko
miteto susirinkimų protoko
lus. Užrašyta nutarimai: kiek
vienas, priklausąs parapijai, 
moka 50 centų mokestį per 
mėnesį; pinigai bažnyčios sta
tymui ir kitiems reikalams, 
apmokėjus mėnesines išlaidas 
turi būti padėta banke, klebo
no ir kelių komiteto narių var
du; parapijos reikalų vedėjas 
yra klebonas; parapijos kny
gos ir antspaudas laikoma pas 
kleboną; mėnesinė ir bažny
tinė rinkliava atnešama pas 
kleboną; klebonas turi duoti 
atskaitomybę kiekvieną mė
nesį. Po šiuo protokolu nėra 
nei klebono, nei komiteto na
rių para§o, bet yra uždėta ap
valus su Sv. Kazimiero paveiks
lu antspaudas su užrašu: 
"Szvento-Kazimiero-Parak
viya, Lietuvių Montreal-Ca
nada. (Antspaudas gal net iš 
1907 metų - nerandamas). 

Nors misijos reikalų tvar
ka pagal to meto arkivyskupi
jos nurodymus buvo nustatyta 
pirmame susirinkime, tačiau 

vėliavomis. Apylinkės valdyba 
KLKM DR-JOS HAMIL

TONO SKYRIAUS VALDY
BOS pakviesti, sausio 24 d. 
rinkomės į "Theatre Aqua
rius", kur aktorė ir dainininkė 
Susan Gilmour atliko savo 
koncertinę programą The 
Lady Sings the Tunes. 24-ri 
mūsų parapijiečiai, norėję 
pasiklausyti dainininkės, tik
rai neliko nuvilti. Jaukią ka
merinę nuotaiką pajutome iš 
karto vos tik įėję į mažąją teat
ro salę ir susėdę prie nedide
lių staliukų. Puikių vokalinių 
gabumų, grakšti ir jaunatviš
ka Susan Gilmour pavergė 
žiūrovus vienodai puikiai pa-

po kelių mėnesių atsirado ir 
nesutarimų dėl pinigų reikalų 
tvarkymo. Atsirado parapi
jiečių, kurie reikalavo, kad pi
nigai būtų tik komiteto žinio
je, tuo įnešdami dažnus gin
čus. Klebonas S. Kučas ieško
jo naujų savų patalpų. 1910 
m. spalio 16 d. pranešė sura
dęs protestantų bažnytėlę už 
kainą $6, 700. Buvo apžiūrėta, 
rasta tinkama, bet neprieita 
prie bendro sutarimo. 

1911 m. birželio 18 d. ant
rame parapijos protokole yra 
nutarimai: kiekvienas, pri
klausąs parapijai, mokėtų per 
metus $15 mokestį. Užsimo
kėję mokestį vadinsis tikru 
parapijiečiu, ir jo balsas bus 
galiojantis balsavimuose; pil
nai nesusimokėjusių $15 bal
sas bus laikomas patariamuo
ju. (Tais laikais tai nemažas 
mokestis prilygstąs dviejų sa
vaičių darbo atlyginimui). Nu
tarta surasti tinkamą sklypą 
bažnyčiai statyti. 

1911 m. rugsėjo 3 d. para
pijos susirinkime siūlyta, kad 
tie lietuviai, kurie nepriklauso 
parapijai, bet ruošiasi priimti 
Santuokos sakramentą, turi 
užsimokėti parapijos mokestį 
už visus metus. (Atskirais at
vejais buvo aiškinama: reikia 
užsimokėti mokestį nuo atvy
kimo į Kanadą). 1912 m. kovo 
3 d. parapijiečių susirinkime 
buvo nutarta pirkti nedidelę 
bažnytėlę (nežinoma kur). 
Klebonas ir komiteto nariai: 
Jonas Pundžius, Aleksandras 
Lukša, Juozas Givis, Juozas 
Smilgis, Vincas Ambrasas, 
Kazimieras Stankus, K. Stau
gaitis apžiūrėjo pirkinį ir rado 
tinkamą. Kaina $5,200, išmo
kama per tris mėnesius, baž
nyčią galima perimti nuo 1912 
m. gegužės 1 d. 

Bažnyčios pirkimo aktas 
buvo sudarytas notaro, bet ne 
visi komiteto nariai sutiko pa
sirašyti, todėl vėl balandžio 
28 d. buvo sušauktas nepa
prastas parapijiečių susirinki
mas dėl bažnyčios pirkimo, 
kuriame nutarta pirkti. Tačiau 
komiteto narys S. Kvietkaus
kas, kurio parašas buvo reika
lingas rašant banko čekį, atsi
sakė pasirašyti, ir pardavimas 
iširo. 

Nukelta į 7-tą psl. 

dainuodama įvairių žanrų dai
nas. Gimusi Edmontone, AB, 
muzikinį išsilavinimą gavusi 
Amerikoje, ji sėkmingai daly
vavo įvairiuose muzikiniuose 
pasirodymuose Kanadoje ir 
kito!?,e šalyse. 

Sį koncertą Susan Gil
mour vedė pati, šmaikščiai 
pristatydama atliekamus kūri
nius. Jai akompanavo rengi
nio muzikos direktorė, puiki 
pianistė Diana Leah. Šios dvi 
atlikėjos mus ištisas dvi valan
das laikė puikioj nuotaikoj. 
Dėkojame draųgijos renginių 
koordinatorei Zibutei Vaičiū
nienei, kurios pastangų dėka 
mes pamatome ne vieną pui
kų renginį. Inf. 



PRANEŠIMAS TALKOS NARIAMS 

LIETUVIŲ KREDITO TI A TKA 
KOOPERATYVO ftL 

VALDYBA PRANEŠA, KAD 2006 METUS UŽBAIGĖ SĖKMINGAI SU 

GERU PELNU IR DALĮ TO PELNO SUGRĄŽINO SAVO NARIAMS: 

+ TAUPYTOJAMS išmokėjo 23% papildomų palūkanų už visas taupymo 
ir pensijų sąskaitų palūkanas, prirašytas iki metų pabaigos: taupytojams -
$190,719, RRSP- $56,404, RRIF - $57,615, iš viso: $304,738. 

+ SKOLININKAMS sugrąžino 13% palūkanų už palūkanas, sumokėtas 
TALKAI iki metų pabaigos, kas sudarė $180,634. Iš viso grąžino savo 
nariams $485,372. 

+ PAPILDOMAI prie išmokėtų palūkanų visiems nariams dar yra prirašyta 
po dvi 50 dol. vertės "patronage" akcijas (šėrus), kas sudarė $79,600. 
Iš viso grąžinta nariams $565, 072. 

+ LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS paremti valdyba per 2006 metus paskyrė 
ir išmokėjo jaunimui, mokykloms, spaudai ir organizacijoms $51,000. 

TALKOS lietuvių kredito kooperatyvo metinis narių susirinkimas yra 
šaukiamas 2007 m. kovo 3, šeštadienį, 4 v.p.p. Jaunimo centro salėje, 

48 Dundurn St. N., Hamilton, Ont. 

v 

Simtametė ... 
Atkelta iš 6-to psl. 

Žvelgiant į parapijos kūri
mosi laikus, labai dažnai iškil
davo pinigų ir mokesčių tvar
kymo reikalai. Per svarstymus 
bendruose parapijos susirin
kimuose iškildavo įvairiausių 
nuomonių, net iš mažai išma
nančių parapijiečių apie patį 
reikalą, neprieidavo prie suta
rimo ir net nutarę keisdavo 
nuomonę. Pastoviai kartojan
tis nesutarimams, o ypač iširus 
bažnyčios pirkimui, atrodo, 
kad kun. S. Kučo kantrybė iš
sisėmė, ir jis nutarė palikti Šv. 
Kazimiero lietuvių misiją ir 
Montrealį, laikinai išvyko į 
Torontą 1912 m. gegužės 3 d., 
parašęs Montrealio arkivys
kupui atsistatydinimo laišką. 
Planavo vykti į Filadelfiją ir 
būti pagalbininku kun. Kaula
kiui ar net grįžti į qetuvą. 
Taip jau antrą kartą Sv. Ka
zimiero lietuvių misija liko be 
kunigo. 

ULKS ZINIOS 

Užsienio lietuvių katalikų 
delegatūros patariamojo ko
miteto posėdis įvyko sausio 
30 d. Toronto Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Sielovados 
pranešimą padarė LVK de
legatas prel. E. Putrimas. Di
džiausią rūpestį šiuo metu ke
lia lietuviškų parapijų užda
rymas JAV-se ir Londone, 
ON. Sausio 5-14 d.d. prelatas 
dalyvavo 10-ajame Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavime Brazilijoje. Jis -
suvažiavimo pradininkas įr JS 
patarėjas, dvasios vadas. Siais 
metais vyksta svarbių rengi
nių, kuriuose būtų prasminga 
lietuviškam jaunimui daly
vauti. Jaunimo rekolekcijos 
vyks kovo mėnesį "Dainavos" 
stovyklavietėje, Michigan vals-

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO TALKA VALDYBA 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1 sk. .O. 75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

tijoje (JAV), Lietuvos Jauni- Rūtai Rusinienei, ~indaugui 
mo dienos Klaipėdoje - birže- N avickui, Audrai Sirvinskie
lio pabaigoje. Kitais metais nei, Jurgiui Kuliešiui ir Mo
Eucharistinis kongresas Kve- nikai Povilaitienei. Posėdyje 
beko mieste, Kanadoje bus nuspręsta komiteto nariams 
birželio 15-22 d.d., Pasaulio pasiskirstyti į kelis pakomite
jaunimo diena - liepos 8 d. čius pagal sritis - spauda ir 
Australijoje. Numatyta, kad ryšiai su visuomene, lėšų tel
popi-ežius Benediktas XVI kimas, finansai, jaunimo sie
lankysis Lietuvoje, Siluvoje lovada, IT/ techniniai reika-
2008 m. rugsėjo mėnesį. Nuo- lai. Šios grupės rinksis ir pasi
širdi padėka išreikšta visiems, tars atskirai, pateiks savo pla
kurie prisidėjo prie metinio nus ir siūlymus bendram po
žiniaraščio paruošimo, spaus- sėdžiui, kuris įvyks kovo 27 d. 
dinimo ir išsiuntinėjimo, ypač Inf. 

2007 .11.6 Nr. 6 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 

E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

A.a. Marcelė Mackienė, 
102 metų amžiaus, poeto Al
gimanto Mackaus motina, 
mirė 2006 m. gruodžio 10 d. 
Palaimintojo J. Matulaičio 
slaugos namuose Putname, 
CT. Ji buvo ilgametė Cicero 
gyventoja. Velionė gimė 
1904 m. spalio 17 d. Zidi
kuose, Žemaitijoje. Jos tėvas 
- Vincas Gailius ir motina -
Paulina Luginaitė. Gailių 
šeima per l Pasaulinį karą 
buvo pasitraukusi į Rusiją, 
kur teko išgyventi Spalio re
voliuciją. Šeima 1920 m. grį
žo į Lietuvą ir apsigyveno 
Mažeikių apskrityje. Suau
gusi Marcelė darbavosi Klai
pėdos pašte. Susipažino 
taipgi su pašto tarnautoju 
Jonu Mackumi, sukūrė šei
mą ir apsigyveno Pagėgiuose. 
1934 m. gimė sūnus Algi
mantas. Velionė su vyru 
1950 m. atvyko į Čikagos 
priemiestį Cicero. Nespėjus 
įsikurti mirė vyras, o 1964 
m. automobilio nelaimėje 
žuvo sūnus Algimantas -
poetas, radijo "Margučio" 
pranešėjas, jo programų kū
rėjas, daug žadėjęs ateičiai. 
Velionę paėmė globoti sū
naus žmona Dalia. Vėliau 
mirė ir ji. Nepaisant didelių 
gyvenimo smūgių, Marcelė 
Mackienė nepalūžo. Laikas 
bėgo, jėgos silpnėjo. Ja ypač 
rūpinosi dr. P. Kisielius, kurį 
ji vadino "mano an$elas". 
Prisidėjo ir kiti: E. Sulaitis, 
T. Zailskienė, O. Venclovie
nė. Pastaroji parsivežė glo
boti į savo namus. 2000 m. 
atsiradus vietos Palaiminto
jo J. Matulaičio slaugos na
muose, velionė perkelta į 
Putnamą. Čia ji atsigavo. 
Dalyvavo lietuviškuose ren
giniuose, bendravo su gimi
naičiu kun. Juozu Grabiu. 
Pastaruosius dvejus metus 
velione itin rūpinosi iš Lie
tuvos atvykusi giminaitė 
Kristina Grabytė-Banaitie
nė. Laidotuvėmis rūpinosi 
ses. Bernadeta Matukaitė, 
vienuolijos vadovė. Namų 
koplyčioje gedulines Mišias 
atnašavo vienuolyno kape
lionas kun. l. Sasnauskas, 
buvęs kapelionas kun. R. 
Krasauskas ir kun. Z. Smil
ga. Giedojo seselės ir namų 
gyventojai. Velionė palaido
ta Dangaus Vartų kapinai
tėse. 

Australija 
A.a. Adolfas Obeliūnas, 

88 m. amžiaus, mirė 2006 m. 
lapkričio 2 d. Geelonge. Ve
lionis gimė 1918 m. rugpjū
čio 24 d. Biržuose. Šeimoje 
augo du broliai, anksti ne
tekę tėvo, auginami rūpes
tingos mamos. Adolfas, bai
gęs mokyklą, pasirengė įsi
darbinti pieno perdirbimo 
srityje. Tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje, o vėliau, karo 
metu, Lietuvos savisaugos 
daliniuose. Prieš baigiantis 
karui, vokiečių buvo nugink
luotas ir pasiųstas į aviacijos 
pagalbinius būrius dirbti ka
ro oro uostuose. Po karo ap-

sigyveno Flensburgo pabė
gėlių stovykloje. Čia 1946 m. 
sukūrė šeimą, kuri 1950 m. 
išvyko į Australiją. Pradžioje 
A. Obeliūnas dirbo kasyklo
se, o 1952 m. persikėlė į 
Geelongą ir darbavosi Fordo 
įmonėje. Vėliau įsigijo tak
sisto verslą ir pasiturinčiai 
gyveno. Su žmona Sofija už
augino sūnus Kęstutį ir Vy
tautą. Velionis buvo įsijun
gęs į lietuvių bendruomeni
nę veiklą. Veikė su jaunimu. 
Buvo sporto klubo "Vytis" 
pirmininkas, Australijos lie
tuvių fondo atstovas Gee
longe, darbavosi savaitgalio 
mokyklos tėvų komitete. Bu
vo lietuviškų organizacijų 
rėmėjas. Gedulinėse pamal
dose dalyvavo daug žmonių, 
atvykusių ir iš kitur. Mišias 
atnašavo Melburno lietuvių 
parapijos klebonas kun. A. 
Simkus, kun. M. Fitzpatrick, 
vietos klebonas mons. J. 
Murray. Pastarasis pasakė 
gražų pamokslą. Atsisveiki
nimo žodžius tarė LB Gee
longo apylinkės pirm. S. Šu
tas, sporto klubo "Vytis" 
pirm. A. Wiasak, Australijos 
lietuvių fondo pirm. A. Šim
kus, draugų ir giminių vardu 
D. Lynikienė ir A. Laukaitis. 

Melbumo lietuvių para
pijos metinis susirinkimas 
įvyko praėjusio rudens pa
baigoje parapijos namuose. 
Jį pradėjo sveikinimu para
pijos komiteto pirm. H. An
tanaitis ir pakvietė invoka
ciją,sukalbėti kleboną kun. 
A. Simkų. Susirinkimui pir
mininkavo D. Levickienė, 
sekretoriavo l. Vilkinšienė. 
Pastaroji perskaitė ir praėju
sio susirinkimo protokolą. 
Komiteto pirm. H. Antanai
tis pažymėjo, kad komitetas 
sumaniai ir sutartinai dar
bavosi. Jis pasidžiaugė para
pijos choru, kurio vadovė Z. 
Prašmutaitė ir vargonininkė 
R. Mačiulaitienė. Veikia dar 
ir vyrų choras, kuriam vado
vauja D. Levickienė. Parapi
jos namų koplyčioje šešta
dieniais vyksta gegužinės ir 
birželinės pamaldos. Pirmi
ninkas padėką pareiškė pa
rapijos klebonui kun. A. 
Šimkui. Reikia džiaugtis ga
limybe - kiekvieną sekma
dienį dalyvauti lietuviškose 
pamaldose, išgirsti lietuvių 
kalbą ir Dievo žodį. Ižd. Z. 
Augaitis supažindino su pa
rapijos finansine būkle. Re
vizijos komisijos pirm. A. 
Šidlauskas patikino, kad pa
rapijos knygos ir iždas tvar
komas gerai. Kleb. kun. A. 
Šimkus padėkojo parapijie
čiams už dalyvavimą pamal
dose ir pagalbą. 2007 m. lie
pos 5 d. Sidnio mieste įvyks 
Pasaulio katalikų jaunimo 
dienos. Klebonas prašė tal
kos bei pagalbos. Kitai dvejų 
metų kadencijai pasiliko tie 
patys komiteto nariai: Z. 
Augaitis, D. Didžienė, H. 
Antanaitis, A. Klimas ir P. 
Kviecinskas; revizijos komi
sija - E. Šidlauskas ir A. 
Vyšniauskienė. Susirinkimas 
baigtas malda. J.A. 
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''Saukiu aš tautą ... '' 
Šios paties poeto parašytos eilutės 

geriausiai nusako kūrybinio B. Braz
džionio palikimo esmę ir jo paties 
kaip asmens politinę-visuomeninę po
ziciją. Gimęs prieš šimtmetį (1907 m.) 
tyliame Lietuvos kaime Steibekėliuo
se (Pasvalio raj.), būsimasis poetas 
augo ir brendo Lietuvos valstybingu
mo atgavimo išvakarėse ir vėliau tapo 
bene žymiausiu jau atkurtos Lietuvos 
valstybės dainiumi - pranašu. Kaip 
asmenybė ir kūrėjas, jis perėmė kata
likiškosios kultūros filosofiją, ją taiky
damas ir savo gyvenime, ir kūryboje. 

Bernardas Brazdžionis - 100-osioms gimimo metinėms 

Kaip Maironis ar Kudirka Lietu
vos valstybingumo atgavimo išvakarė
se žadino ir kėlė dvasią bei viltį, taip 
ir B. Brazdžionio eilės antrosios so
vietinės okupacijos metais tapo mora
liniu kelrodžiu. Ir dar vienas jo kūry
bos bruožas - tvirtas tikėjimas, viltis. jaučiančiu. Lyrizmą keičia pranašau- dama dvasią, kad ir kažkam kitam 

tojo balsas ir mintys, verčiančios įsi- taip pat skauda dėl paniekintų, tre
klausyti, patikėti, paklusti poeto žo- miamų, kalinamų ir žudomų Lietuvos 
džio įtaigai. Kaip ir daugelio kitų žmonių, dėl griaunamų sodybų ir nie
prieškario poetų, jo gyvenimą per- kinamos kalbos. 

Net ir tamsiausiais metais B. Braz
džionis nenustojo tikėti, kad jis ir mes 
visi sulauksime Tėvynės atgimimo. 
Sulaukė ir poetas, ir mes. Pirmiausiai 
grįžo į numylėtą tėvynę jo poezija, 
skambėjusi Atgimimo mitinguose, 
šventėse, literatūros vakaruose. Grįžo 
knygomis ir pagarba poetui, apdova
nojimais, titulais, garbės vardais. O 
paskui sugrįžo ir pats poetas - iš pra
džių kaip svečias, o paskui - visai am
žinybei - Kaune, Petrašiūnų kapinėse. 

skėlė 1944-ieji - antroji sovietinė oku- ....-----------------. 

Nemažos įtakos jam turėjo vokie
čių romantikai, domėjosi XX šimt
mečio moderniaisiais autoriais, tačiau 
išsaugojo lietuviškosios eilėdaros tra
dicijas ir liko joms ištikimas iki pat gy
venimo pabaigos. 

pacija. Pirmoje pusėje liko universite
tas, poezijos leidiniai, pirmieji apdo
vanojimai, talento pripažinimas. Ki
toje pusėje - įprastas DP (Displaced 
persons) kelias: gyvenimas Vokietijoje, 
vėliau Amerikoje. Ten dirbo linotipi
ninku, redagavo Lietuvių enciklopedi
ją, Lietuvių dienas, turėjo daug kitų 
visuomeninių įsipareigojimų. Ir rašė 
poeziją - skausmingus posmus dėl pa
vergtos Tėvynės, jos žmonių likimo, 
neaiškios jos ir savo paties ateities. 
Išeivijoje ji buvo leidžiama knygomis. 
Pavergtoje Lietuvoje sklido slepia-

Nuo ankstyvosios romantinės 
poezijos, kiek deklaratyvios ir kalban
čios simboliais bei alegorijomis (Bal
tas baltas kaip vyšnios viršūnė, žydro 
veido kaip žydras dangus .... ), B. Braz
džionis prabyla kitu stiliumi: agituo
jančiu, smerkiančiu, kaltinančiu ir už- mais nuorašais, iš lūpų į lūpas, kel- Poetas Bernardas Brazdžionis 

Mums liko arti šimto jo poezijos 
knygų, tarp jų - labai populiari kny
gelė vaikams Meškiukas Rudnosiukas, 
daugybė straipsnių, pasisakymų ir ti
kėjimas, kad poezija, literatūra gali ir 
turi tarnauti gėriui, laisvei, nešti 
šviesą. S. Katkauskaitė 

Aš čia-gyva Ai čia - gyva, - po kojų tarė žemė, 
aš čia - gyva - sūnau, ar nematai? 
Aš čia - gyva - palinkę ir sutemę 
atsiliepė dangaus skliautai. 

Tik balsas tas man rodė tamsų kelią: Žaliųjų marių žali vandenai. 

Tu nežiūrėk, mama, pro langą 
Į gilų dangų, mėlynas dausas -

Aš čia - gyva, aš čia - gyva. 
Ies1cojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas: 
- Kur tu, tėryne, kur tu, Lietuva? 
Ar plakas dar skausme širdis sukepus, 
ar tu gyva, ar negyva? 

Kaip skausmo ašaros mirgėjo žiburėliai. .. 
-Ar tu tena~ ar tu ten, Lietuva? ne ruduo šios žemės tau kasas supynė 

ne ruduo šios žemės ir išpins kasas. 

Iškėliau, šaukdamas, rankas į dangų 

Aš čia - gyva - Dubysa subangavo, 
aš čia - gyva - jai pritarė krantuos, 

Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių 
atsiliepė: - aš čia -gyva. 1940 m. Tu nežiūrėk, mama, pro langą 

Vieškeliu ne tavo eina ilgesys. *** juodą: 
- Kur tu, tėryne, kur tu, Lietuva? 

aš čia - gyva - kaip aidas sudejavo 
daina pagojuose aukštuos. 

Ėjau klupau iš pirkios į pirkelę: 
Tu nežiūrėk, mama, pro langą, Ir tas senas layžius ne tave vadina 

Ir baltųjų paukščių juodas debesys. Ir kai palpuoliau bėgdamas per gruodą, 
atsakė man: - aš čia - gyva. - Kur tu, Tėryne, kur tu, Lietuva? 

Už horizonto taip liūdnai 
Tenai neliūliuoja, neošia 

Aštraus, bet švaraus žodžio varpininkas 
Publicisto Juozo Kojelio 90-mečio paraštėje 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Daugelyje sričių Juozas Kojelis būtų galėjęs pa
daryti sėkmingą karjerą, jeigu jo gyvenimo kelią 
būtų lėmę tik jo asmeniniai norai, pasirengimas 
tarnauti savo kraštui, dalykinės savybės. Neabejoju, 
kad jis būtų buvęs talentingas pedagogas, jaunimo 
gerbiamas ir mylimas mokytojas, puikus Antikinės 
literatūros ir kultūros žinovas, įžvalgus literatūros 
vertintojas. Tum jis atsakingai ruošėsi, baigė atitin
kamas universiteto studijas, daug žadančiai pradėjo 
dirbti. 

Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos okupacija 
žmonių gyvenimą sujaukė: daugelio gyvenimo pla
nai, siekiai, svajonės žlugo, iškilo nauji uždaviniai -
išgyventi, o jau tada- galvoti apie sunaikintos vals
tybės atstatymą. Juozas Kojelis buvo tarp tų, kurie 
nesusvyravo kurią pusę pasirinkti: šiek tiek sotesnio 
gyvenimo ir sąlyginio saugumo, tačiau kolaboruo
j ant, ar nepriteklių bei pavojų kupiną būtį, apsi
sprendus už rezistencinį sąjūdį? Juozas pasuko ve
dinas sąžinės balso. Tui galiojo abiejų okupantų -
bolševikų ir nacių - atveju. 

Žurnalistikos lauke - per 60 metų 
Mano uždavinys - ne pristatyti Juozo Kojelio 

asmenybę ir gyvenimo darbus, o tik pažvelgti į jo 
raišką vienu aspektu, būtent, publicistinės ir žurna
listinės veiklos lauką. Keleto įvadinių pastabų rei
kėjo tik dėl to, kad būtų geriau suprantamos paska
tos ir motyvacija, atvedusios sukaktuvininką į žurna
listiką. Viešoji informacinė erdvė buvo kaip tik ta 
teritorija, kurioje vyko labai atkaklios grumtynės už 
laisvę. Anot paties J. Kojelio, "mes gynėme okupan
to dar neužimtas ir jo nekontroliuojamas diploma
tines, teisines, kultūrines, pagaliau religines ir vi
suomenines teritorijas. Man atrodė, kad visų pavo
jingiausia būtų buvę ne tiek formalus Lietuvos oku
pacijos pripažinimas tarp svetimųjų, kiek lietuviš
kosios visuomenės, o ypač jaunosios kartos, susigy
venimas ir susitaikymas su okupacija". 

Juozo Kojelio žurnalistinė raiška, prasidėjusi 
drauge su šalies okupacija, be pertrūkio tebetrunka 
iki šiol. Per daugiau kaip 60 aktyvios veiklos metų 
jam teko darbuotis įvairiose žurnalistinėse pozicijo
se: korespondentu, reporteriu, apžvalgininku, re
daktoriumi. Jis buvo Miunchene, vėliau Niujorke ir 
Bostone leisto kultūros žurnalo Aidai nuolatinis 
korespondentas, Čikagos dienraščio Draugas re-

porteris, Niujorko laikraščio Darbininkas ir Turonto 
savaitraščio Tėviškės žiburiai skiltininkas bei apžval
gininkas, žurnalo Į Laisvę redaktorius, rašė ir į Ka
lifornijoje leidžiamus amerikiečių laikraščius anglų 
kalba. Visų - nesuminėsi. 

Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, Juozo Kojelio 
straipsniai ėmė rodytis ir Lietuvos dienraščiuose, 
savaitraščiuose, žurnaluose. 

Stato greta valstybininką 
Turėjau garbės parengti spaudai du didelius 

Juozo Kojelio straipsnių rinkinius. Pirmasis jo pub
licistikos tomas, pavadintas Iš nakties į rytą pasirodė 
jau prieš dešimtį metų - 1996-aisiais, antrasis -
Talp rūpesčių ir vilties - prieš penkerios, 2001-ai
siais. Iš jo raštų, nepatekusių į paskelbtus rinkinius, 
susidarytų dar bent keli vertingi publicistikos tomai, 
kurie, tikiuosi, anksčiau ar vėliau pasirodys. 

Kaip trumpoje apžvalgoje aprėpti tai, ką įdė
mus gyvenimo stebėtojas paliudijo per šešis savo 
produktyvaus darbo dešimtmečius? 

Pirmosios Juozo Kojelio knygos pristatymo Los 
Angeles metu taikliai pasisakė autoriaus draugas ir 
bičiulis Bernardas Brazdžionis, rinktinę Iš nakties į 
rytą pavadinęs "lietuviškos išeivijos enciklopedinių 
faktų, datų, asmenų vardų, problemų vardynu arba 
lietuvių išeivijos gyvenimo penkiasdešimties metų 
thesaurus (iš graikiško žodžio, reiškiančio lobį, at
sargas, aukso, kaip turto, kaupimą)", kuris Lietuvos 
žmonėms "ateina kaip vade mecum į laužtą nenu
laužtą didelę tautos medžio šaką už tėvynės sienų". 

Dar daugiau. Pats mūsų poezijos Maestro šią 
knygą sakė statąs į knygų lentyną greta "žymiųjų 
mūsų valstybininkų - Biržiškų, Krupavičiaus, Pakš
to, Ereto, Dovydaičio, Landsbergio, šalia diploma
tų Turausko, Klimo, Dambravos„." 

Lietuva - nesuteptas lodis 
Diplomatas, žurnalistas ir politikas Vytautas 

Dambrava Juozą Kojelį yra pavadinęs "nesutepto 
žodžio riteriu". Anot jo, esminis J. Kojelio asmeny
bės bruožas -visame kame ieškoti tiesos ir ištiki
mai jai tarnauti. Mat ir Vytauto Didžiojo universi
teto korporacijos "Humanitas", kuriai priklausė ir 
Juozas Kojelis, šūkis buvo "Duc in altum!'', vadi
nasi, "Jlesk į aukštumas!" 

J. Kojelis, pasak V. Dambravos, mėgsta cituoti 
romėnų posakį: "Esu tavo draugas, bet dar didesnis 
mano draugas - tiesa". "Paneigęs teisingumą, - sa-

B. BRAZDŽIONIS 

ko Juozas Kojelis, - negali mylėti nei Dievo, nei 
Tėvynės, nei artimo". Tudėl Juozas, kaip pastebi V. 
Dambrava, "labai jautriai išgyveno kiekvieną prasi
lenkimą su tiesa ir aštriai reagavo į tiesos pažeidi
mus, sąmoningą faktų klastojimą ir melą, kuriuo 
savo imperijas kūrė ir kuriuo mito bolševizmas ir 
nacizmas". 

J. Kojelis suprato, kad negalima moralės ir 
teisės nepaisyti Lietuvos laisvinimo kovoje, kurios 
tikslas ir buvo tarptautinius santykius pagrįsti 
moralės bei teisės principais, o ne stipresniojo sava
vališka nuožiūra. Jam atrodė, kad laisvai žiūrintieji 
į moralės ir teisės normas politikos praktikoje pa
neigia atramą pačiam Lietuvos laisvės reikalavimui. 
J. Kojelis rašė: "Kas viešajame gyvenime ar 'pogrin
dyje' prieš kitus lietuvius naudoja melą ar kitas ne
garbingas priemones, tas talkina bolševizmui, nors 
už pinigus ar dėl garbės tą bolševizmą susiriesda
mas viešai keiktų". 

Lietuva, Vytauto Dambravos žodžiais tariant, 
J. Kojeliui ''buvo 'Tėvo namai', Lietuva buvo šven
tovė, Lietuva jam buvo nesuteptas žodis, todėl ir 
mūsų tarnyba Lietuvai turėjo būti švari ir šventa". 

Visuomenei padėjo nepasiklysti 
J. Kojelis nebuvo toks naivus, kad nesuprastų, 

jog stodamas už tiesą jis neišvengs šmeižto ir purvo 
iš tų, kurie, oportunizmu ir melu grįsdami savo 
veiklą, bando kitus įtikinti tarnaują tiesai ir teisingu
mui. Jis sekė savo bendravardžio -Juozo Brazaičio 
- pavyzdžiu, kurio principingumu, idealizmu, rezis
tencine dvasia ir tiesos meile visuomet žavėjosi. 
Dedikaciją, kurią užrašė savo antrojo publicis~os 
tomo baltame lape, J. Kojelis formulavo taip: "Sia 
knyga nulenkiu galvą Didžiajam lietuviui prof. Juo
zui Brazaičiui, Lietuvos okupacijų laikotarpio rezis
tencijos mokytojui ir įkvėpėjui". Jis, be abejo, gerai 
suprato ir savo mokytojo žodžių prasmę, esą, norint 
pažangos, reikia pajėgti prisiimti ir "pasipiktinimo 
naštą". 

J. Brazaitis aukštai vertino J. Kojelio žurnalisti
nius sugebėjimus. "Į Laisvę, mano supratimu, geriau
siai redagavo J. Kojelis'', - laiške savo bičiuliui Jo
nui Griniui gyvenimo pabaigoje rašė J. Brazaitis. 
Anot politologijos profesoriaus Vytauto Vardžio, 
J. Kojelio redaguojamas žurnalas visuomenei davė 
"solidų turinį ir aiškų, principinį politinį nusistaty
mą". Lietuviškoje skalėje J. Kojelį, pasak V. Var
džio, galima būtų laikyti moderuotu (nuosaikiu -
V.V.) konservatorium. "Tuks buvo ir jo redaguoja
mas žurnalas", - tvirtina politologijos profesorius: 
"vengiąs ideologinių ar politinių kraštutinumų, 

Nukelta į 9-tą psl. 



Grafikė Gražina Didelytė 
Ji į Lietuvos dailės istoriją atėjo ir pasilieka joje kaip nedi

delės apimties grafikos darbų - miniatūros, knygženklių ( eks
libris) meistrė. Maži, dažniausiai baltai juodi popieriaus lakš
teliai, išvedžioti grakščiomis linijomis, sutalpina labai daug: 
skaudžią Lietuvos istoriją ir jai labiausiai nusipelniusius žmo
nes, nykstantį senąjį kaimą su jo neišsemiama gyvastimi - dai
nininkais, pasakoriais, dievdirbiais. Ir gamta - ją Gražina ne
paprastai mylėjo, joje ieškojo atgaivos ir kūrybinės nuotaikos, 
net ir skurdžiausiame kraštovaizdyje matydama grožio ir har
monijos ženklus. Gamtos, jos kelionių su draugais ar universi
teto ramuviečiais įkvėptos gimė darbų paroda apie Dzūkijos 
Čepkelių raisto žoles ir kitos. 

Dažnas G. Didelytės kūrinių motyvas - medžiai, jų šaknys 
kaip amžinojo atsinaujinimo ir tvirtybės simbolis, neišvaizdūs 
pelkių ar pakelių žolynai - atsparūs ir gyvybingi, kaip jos be 
galo mylėtos Lietuvos kaimo žmonės. Kas artimiau pažinojo 
Gražiną, dar tikriausiai tebesaugo jos pačios įvairiomis pro
gomis padovanotus kūrinėlius. Juos tuomet, prieš pora dešimt
mečių, viešai niekas nebūtų drįsęs spausdinti - amžinosios 
moters Šv. Marijos, Paskutinės vakarienės simboliai, Šv. 
Kazimieras, tremtinių kryžius ar Vėlinių žvakės ant jų kapų, S. Gražina Didelytė 1998 m. au
Daukanto kelias į Vilnių, jos mėgstamas viltingas Atgimimo torinėje parodoje Lietuvos 
ženklas - Velykų avinėlis. K. Saukaitė seime Ntr. iš interneto 

Gražinos Didelytės grafikos miniatiūros Ntr. S. Sajausko 

Aštraus, bet„. 
Atkelta iš 8-to psl. 

ieškąs betgi aiškaus kelio, pagrįsto dominuo
jančiomis, laisvoje Lietuvoje sukurtomis vi
suomeninėmis vertybėmis ir kovingu nusista
tymu aplinkos atžvilgiu. Ne visiems ta linija ir 
ne visada patiko, bet ji padėjo lietuviškąją vi
suomenę išlaikyti nepasiklydusią nei tikslų, 
nei taktikos atžvilgiais". 

Žodis turi būti švarus 
"Į Juozą Kojelį žiūriu kaip į mokytoją, 

kaip į žmogų, kuris niekada nekeitė vagos, 
tvirtai laikėsi savo įsitikinimų ir niekada nesi
drovėjo pasakyti, kad jis yra lietuvis ir kad jis 
yra krikščionis", - antrojo J. Kojelio publicisti
kos tomo Tarp rūpesčių ir vilties pristatymo 
prieš penkerius metus Kauno žurnalistų na
muose metu kalbėjo advokatas Jonas Kairevi
čius. Pasak jo, tai yra vertybės, kurios nepraei
na ir kurios leidžia kalbėti apie pamatinius 
reiškinius kultūroje ir kultūros tradicijos ser
gėjimą. 

Minėtame knygos pristatyme dalyvavo ir 
Juozo sūnus Linas. Jis prisiminė laikus, kai 
buvo 7-10 metų berniukas ir augo Kalifornijo
je. Dvi vyresnės sesutės turėjo savo kambarį, o 
Lino miegamajame buvusi "tėvelio raštinė". 
Grįžęs po sunkaus darbo, jis rašydavęs straips
nius į lietuvišką spaudą. "Paskutiniai garsai, 
kuriuos girdėdavau prieš nugrimzdamas į sap
nų šalį, buvo tėvelio rašomosios mašinėlės 
kaukšėjimas", - kalbėjo Linas Kojelis. 

"Žodis gali būti aštrus, bet jis turi būti 
švarus", - savo žurnalistinės etikos nuostatą 
toje pačioje auditorijoje tąsyk apibrėžė pats 
knygos autorius. 

J. Kojelio publicistikoje į kasdienybės tėk
mę žvelgiama iš tam tikros distancijos, kad 
paaiškėtų esminiai žmoniškąją egzistenciją ir 
individo veiklos prasmę motyvuojantys daly
kai. Čia nėra pigaus politikavimo, bet juntama 

išmintinga ir tauri moralinė pozicija, kurios 
taip stokoja šiandieninė Lietuvos žurnalistika. 
Būdinga, kad prieš 20, 30, o net ir prieš 50 
metų rašyti J. Kojelio straipsniai tebestebina 
brandžiomis įžvalgomis, aktualia perspektyva 
net ir dabarčiai. 

J. Kojelio diena ilga 
Galima sutikti arba nesutikti su vienu ar 

kitu autoriaus teiginiu, tačiau negalima jo 
apkaltinti nesąžiningumu. Pats sau keldamas 
aukščiausius žurnalistinės etikos reikalavi
mus, šito pageidavo ir iš kitų profesinės gildi
jos narių. Pakantus ir tolerantiškas žmogiška
jai klaidai, kylančiai iš nežinojimo ar suprati
mo stokos, J. Kojelis tačiau išskirtinai reiklus 
profesiniams etikos nusižengimams, kitoms 
politinės ar visuomeninės veiksenos ydoms, 
pasireiškiančioms dėl savanaudiškų interesų 

dangstymo visuomeninio atstovavimo šūkiais. 
Pirmajame J. Kojelio publicistikos rinkti

nės tome Iš nakties į rytą vyrauja daugiau poli
tinė tematika ir kovos už Lietuvos laisvę išeivi
joje problematika. Tuo tarpu antrasis rinkinys 
Tarp rūpesčių ir vilties, išėjęs vienuoliktaisiais 
atkurtos nepriklausomybės metais, daugiau 
atspindi tos nepriklausomybės turinį, apmąsto 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių pilietinės inte
gracijos sunkumus, labiau atsigręžia į kultūros 
klausimus, humanitarines, jaunimo proble
mas. 

"Kojelio kiekviena diena - labai ilga, nes 
savęs negailėjo nei Lietuvai, nei lietuviškai vi
suomenei", -Draugo dienraštyje rašė Vytautas 
Vardys, pažymėdamas Juozo 65-ąsias metines. 

Linkėčiau, kad tos dienos jam būtų ir to
liau ilgos, kad jis užbaigtų tuos darbus, kurie 
yra ant jo darbo stalo. 

Ad multos annos, garbusis publicistikos 
Maestro! 

P.S. Straipsnis parengtas pagal 2006 m. 
gruodžio 9 d. Kauno karininkų ramovėje 
skaitytą pranešimą Juozo Kojelio 90-mečio 
minėjime. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Kompozitoriaus Juliaus 

J uzeliūno opera Žaidimas 
buvo pirmą kartą atlikta 
Vilniaus Kongresų rūmuose 
š.m. sausio mėnesį. Nors su
kurta prieš keturiasdešimt 
metų pagal šveicarų detekty
vinės literatūros kūrėjo Fried
rich Duerrenmatt apysaką 
Avarija, niekada prieš Jai ne
išvydo scenos šviesos. Si ope
ra intriguoja ne tik įtemptu, 
detektyviniu procesu pagrįs
tu siužetu, bet ir šiandien 
aktualia žmogaus atsakomy
bės už savo veiksmus tema. 
Kūrinį su valstybiniu simfo
niniu orkestru atliko jauno
sios kartos operos solistai: 
Tomas Ladiga, Mindaugas 
Zimkas, Rafailas Karpis, 
Arūnas Malikėnas, Egidijus 
Dauskurdis, Jovita Vaškevi
čiūtė, Joana Gedmintaitė 
bei Gintauto Venislovo va
dovaujamas kamerinis cho
ras "Brevis". Pastatymą reži
savo Nerijus Petrokas, diri
gavo Gintaras Rinkevičius. 

Julius Juzeliūnas gimė 
1916 m. vasario 20 dieną. 
1943 m. baigė Šiaulių mu
zikos mokyklą, 1948 m. -
Kauno konservatoriją (A. 
Račiūno kompozicijos kla
sę), 1952 m. Sankt Peter
burgo N. Rimski-Korsakovo 
konservatorijoje - aspiran
tūrą. Nuo 1952 m. Vilniaus 
valstybinėje konservatori
joje vadovavo kompozicijos 
klasei. 1953 m. sukūrė baletą 
Ant marių kranto (kuris jį iš
garsino Lietuvoje ir už jos 
ribų), 1960 m. operą Sukilė
liai (pagal V. Mykolaičio-Pu
tino romaną), eilę simfonijų, 
simfoninių poemų, sonatų, 
kamerinių kūrinių. 2006 m. 
vasarį jam būtų sukakę 90 
metų. Minint šią sukaktį vi
sus metus įvairiose Lietuvos 
koncertų salėse skambėjo 
muzikos klasika tapę kom
pozitoriaus kūriniai, prisi
minimais dalijosi jo buvę 
mokiniai, kūrybos tyrinėto
jai bei atlikėjai. Kompozitorius 
mirė prieš penkeris metus. 

Violončelininkas Sau
lius Lipčius neseniai šventė 
savo 60 metų jubiliejų. Ta 
proga Valstybinėje filharmo
nijoje 2006 m. gruodžio 6 d. 
buvo surS!ngtas proginis kon
certas: Ciurlionio kvartetas 
atliko Ludwig van Beetho
ven Styginių kvartetą ir veng
rų kompozitoriaus Erno von 
DohnanyiAntrąjį fortepijoni
nį kvintetą. S. Lipčius jau be
veik keturis dešimtmečius 
ištikimai muzikuoja Čiurlio
nio kvartete, kartu su jau
nesniais muzikais Jonu Tan
kevičiumi, Dariumi Dikšai
čiu ir Gediminu Dačinsku, 
ir Lietuvos valstybinėje fil
harmonijoje. 

Saulius Lipčius gimė 
1946 m. Kaune pianistės Al
donos Lipčiūtės ir poeto, 
žurnalisto Leono Narbuto 
šeimoje. Jo trečios kartos 

močiutė, Marija Lipčienė
Marcinkevičiūtė, buvo žino
ma dainininkė ( mezzo-sop
ranas ), studijavusi Kaune ir 
Paryžiuje, dainavusi Kauno 
Valstybės teatre ir koncer
tavusi su Fiodoru Šaliapinu. 
Saulius pradėjo mokytis 
groti Vilniaus dešimtmetėje 
vaikų muzi!rns mokykloje 
(dabar MKC menų mokyk
la) pas živomus pedagogus 
Michailą Senderovą bei Do
mą Svirskį. 1965 m. tapo l-jo 
Lietuvos jaunųjų atlikėjų 
konkurso laimėtoju, tuojau 
po to įstojo į Lietuvos vals
tybinę konservatoriją. 1968 
m. profesorius Eugenijus 
Paulauskas subūrė studen
tus, smuikininkus Rimantą 
Šiugždinį, Saulių Kiškį, alti
ninką Aloyzą Grižą ir vio
lončelininką S. Lipčių į kvar
tetą. Taip prasidėjo Ciurlio
nio kvarteto veikla: stažuo
tės Sankt Peterburge, Mask
voje ir Budapešte pas gar
siuosius Borodino, Tenejevo 
ir Tatrai kvartetų narius, vė
liau darbas Soči filharmoni
joje, o nuo 1977 m. - Lietu
vos valstybinėje filharmoni
joje. Taigi S. Lipčius yra vie
nintelis Ciurlionio kvarteto 
narys, jame grojąs nuo pat 
jo įsteigimo. 

VIiniaus universiteto dai
nų ir šokių ansamblis pra
eitų metų lapkritį pagerbė 
savo ilgametę šokėją, cho
reografę ir vadovę Tamarą 
Kalibataitę jos 80-mečio pro
ga. Du dešimtmečius šokusi 
ensamblyje "Lietuva", Jono 
Svedo ir Juozo Lingio mo
kinė savo įgimtu grakštumu 
ir ansamblyje įgytu artistiš
kumu bei šokėjos meistriš
kumu žavėjo tiek Lietuvos, 
tiek užsienio žiūrovus. Bai
gusi šokėjos karjerą 1968 
metais T. Kalibataitė pradė
jo dirbti šokių vadove Vil
niaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblyje, kur pasi
žymėjo kaip puiki pedagogė 
bei savitą braižą turinti šokių 
kūrėja. Per 34 metus ji išug
dė kelias dešimtis studentų 
šokėjų kartų, sukūrė arti dvi
dešimties š9kių (tarp jų po
puliarūs Sapnagių polka, 
Leliūnų kadrilis, Parovėjos 
suktinis), kurie įvertinti aš
tuoniomis Kultūros minis
terijos choreografijos premi
jomis, o jos visa kūryba - gar
binga Juozo Lingio premija. 

Lietuvos paštas sausio 
27 dieną savo Žymių žmonių 
laidoje pagerbė Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės po
litinį veikėją Leoną Sapiegą 
(1557-1633) ir du mums ge
rai pažįstamus išeivijos žy
mūnus: poetą Bernardą 
Brazdžionį (1907-2002) ir 
grafiką, skulptorių, vitra
žistą, pedagogą Vytautą Ka
zimierą Jonyną (1907-1997). 
Pašto tinklalapyje (www. 
post.lt) apie juos duodama 
šiek tiek žinių. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeštad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind ......•... 2.35% 
180-364 d. term. ind. . ...•... 2.60% 
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. . .4.50% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.60% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. • .4.65% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .5.00% 
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% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .•.....•.. 7.00% 

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .....•.. 5.55% 
2 metų .....•.. 5. 70% 
3 metų .....•.. 5.95% 
4 metų .....•.. 6.00% 
5 metų .....•.. 6.15% 

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 

TAUPYKITE ATEIČIAI 
PASINAUDOKITE REGISTRUOTOS PENSIJOS TAUPYMO 

PLANO (RRSP) PASLAUGOMIS 

l METŲ 4.50% 
2 METŲ 4.60% 
3 METŲ 4.65% 
4 METŲ 4.75% 
5 METŲ 5.00% 

PASKOLA REGISTRUOTOS PENSIJOS TAUPYMO PLANUI TIK 

6.00% 
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 'PA RAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

~ Y<* HomeLife 
~ Victory R<.lty Inc., Brok<,,..• 
\SI-~ 10720 Yonge Street, Sui te 226 

'41._., ~,,, Richmond Hi ll, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

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

' lndependently Owned and Operated, REALTOR® 

Prezidento Smetonos tėviškėje 
Atkelta iš 4-to psl. 

Dabar A. Smetona pats 
patyrė visokiausius ūkio tvar
kymo sunkumus, todėl ėmė 
dar geriau suprasti Lietuvos 
ūkininkus. Ta jo patirtis dar 
daugiau sustiprino A. Smeto
nos nusistatymą - visur ir vi
sada rūpintis eilinio Lietuvos 
ūkininko gerove ir kur tik gali
ma remti jį tiesioginiu ar ne
tiesioginiu būdu ūkinių orga
nizacijų ar net ir valstybės iž
do lėšomis. Abu Smetonų vai
kai buvo jau miestelėnai ir 
ūkininkavimu visai nesidomė
jo, todėl A. Smetona ne kartą 
užsiminė draugams, jog savo 
ūkį testamentu norėtų užrašy
ti valstybei, kad jame būtų 
įsteigta žemesnioji žemės ūkio 
mokykla, kur galėtų mokytis 
naujieji ūkininkai. 

A. Smetona tiesiog dievi
no atostogas gimtajame Užu
lėnyje. Čia jis ilgai vaikščioda
vo laukais bei miškais, dažnai 
net po 3-4 val. Kartais A. Sme
tona pabandydavo šį bei tą 
padirbti lauke. Kartą bevaikš
čiodamas galulaukėje pamatė 
kelis darbininkus beraunan
čius kelmus šlapioje pievoje, 
kurią numatyta rudenį išarti. 
A. Smetona pamėgino išrauti 
vieną kitą krūmų kelmą. Išro
vęs keletą, nusivilko švarką ir 
toliau tęsė pievos valymo dar
bą. Ką gi ir palydovams kari
ninkams teko pasekti prezi
dento pavyzdžiu. Kadangi S. 
Smetonienė buvo prašiusi 
karininkus prižiūrėti, kad jis 
pasivaikščiojimo metu ne
pervargtų, jie pasiūlė baigti 
"sportą" ir užsirūkyti. A. Sme-

tona buvo gana stiprus, nors liau prezidento rezidencijoje 
jau turėjo per 60 metų. A. nuspręsta įsteigti suaugusiųjų 
Smetona, bevaikščiodamas po tuberkuliozės ligoninę, paskui 
laukus, ir sutikęs kokį ūkinin- čia buvo gydomi alkoholikai, 
ką beariantį ar kitą darbą be- dar vėliau pastatai perduoti 
dirbantį, dažnai užkalbindavo Naujosios Vilnios psichiatri
ir pasišnekėdavo ūkiniais rei- jos ligoninei. 

Originalus A. Smetonos garažas Užugiryje, (buvęs dailus ply
tų bei akmenų pastatas) 

kalais. Daugelis kaimiečių 
šnekėdavosi su A. Smetona 
varžydamiesi. A. Smetona, ži
noma, tai pastebėdavo ir tuo
jau stengdavosi tą nejaukumą 
pašalinti. Reikia pasakyti, kad 
tai jam sekdavosi, ir nedrąsiai 
kalbantis ūkininkas netrukus 
pasijusdavo nesuvaržytas. 

Bėgo laikas, keitėsi val
džios, Smetonos rūmai ėjo iš 
rankų į rankas. Sovietams už
grobus valdžią, ūkis perduo
tas kolūkiui, o prezidento re
zidencijos statiniuose įreng
tos palatos tuberkulioze ser
gantiems vaikams, kabinetai 
medicinos personalui. Arkli
dėse veikė laboratorija, kiau
lidėse - administracija, karvi
dėse - maisto sandėlys. Pa
skirties nepakeitė tik A. Sme
tonos garažas - čia buvo ligo
ninės automobilių ūkis. Vė-

Ir tai jau tęsiasi 16 Nepri
klausomybės metų ... Buvusios 
gražios architektūros rūmai 
stūkso lyg aptriušę vaiduok
liai: jų stogai kiauri, kambarių 
grindys apipuvusios, kai kur 
pro langus matosi aplūžusių 
ligoninės baldų liekanos. Visi 
pastatai yra užrakinti ir yra 
apgailėtinos būklės. 

Prezidento rezidencija su
laukia ne,!llažai turistų, ypač 
vasarą. Cia organizuojami 
įvairių organizacijų sąskry
džiai, kultūros renginiai, sto
vyklauja skautai, čia minimi 
A. Smetonos gimtadieniai. 
Tačiau viskas vyksta tik parke. 
Seniūnija su Ukmergės raj. 
savivaldybės tarnybomis yra 
parengusi 19 milijonų litų ver
tės projektą Europos sąjun
gos fondams paramai gauti. 

(Ntrs. Z. Bilevičiūtės) 

Pražūtingas abejingumas 
ANTANINA GARMUTĖ 

Pavyzdine laikomos ra
jono mokyklos direktorius 
paskambino vieno aštuntoko 
mamai: 

- Gerbiama Pečiuliene, 
tik Jūs nesijaudinkit. Jūsų 
Mantą per pertrauką sumušė. 
Dabar jis daktarų priežiūroj. 
Atsigaus. Tik nereikia polici
jos. Triukšmo. Ramiai ra
miai ... 

Motina kaip mat atsidūrė 
mokykloje. Prieš tai dar įspėjo 
seniūną, kad palieka namuo
se mažamečius vaikus. 

Sūnelį rado beatsigau
nantį. Jam skaudėjo galvą, jis 
vėmė. Vaikui išsižiojus, iš kru
vinos burnos kyšojo juoda sky
lė ... vietoj dantų. Berniukas 
pasikūkčiodamas pasakojo, 
kad klasėje yra mažiausias, 
todėl jį beveik kasdien "didž
kiai" muša. 

Rūpestingas direktorius 
paaiškino, kad nieko nepada
rysi, dabar vyrauja jėgos kul
tas. Vaikai mokosi kovinių 
veiksmų iš televizijos filmų. 
Ne visi išmoksta apsiginti taip, 
kad kojomis ausis pasiektų. Ir 
nereikia iš to daryti tragedi
jos, Amerikoje mokyklos kla
sėje vaikus iššaudo kartais. O 
čia? Maždaug smulkmena: 
šonkauliai nesulaužyti, rankos 
ir kojos sveikos. Galva tuoj 
nebeskaudės. Močiutė, gavus 
pensiją, dantis sudės ... 

Motiną ištiko šokas. Ėmė 
diegti širdį. Iškviestas iš darbo 
vyras žmoną nuvežė pas dak
tarus į ligoninę. Vežiojo dar 
kelias savaites, nes ligą teko 
pravaikščioti - negalėjo ap
leisti kitų vaikų. 

Smurtas Lietuvos mokyk
lose, žiniasklaidos duomeni
mis, siekia jau 80% ir tampa 
epidemija. Tėvai su nerimu 
rytais išleidžia vaiką į mo
kyklą, nes nežino, ar jis ten 
nebus suluošintas. Plačiai nu
skambėjo įvykis Vilniuje, kai 
pradinės mokyklos trečiakla
sis, draugų erzintas, griebė 
plastmasinį peilį ir kelis vai
kus sužalojo. Mokytoja nesi
ryžo jo sudrausminti, bijoda
ma pažeisti vaiko teises, o 
mokyklos direktorė, išsigan
dusi aštuonmečio pyplio, už
sirakino savo kabinete. Ma
žeikių mieste du mažamečiai 
berniukai buvo užpulti ir iš
prievartauti nesugaunamo 
maniako. Prienų ligoninėje 
dvi nepilnametės, atėję lanky
ti savo 12-metės draugės, su
pyko ant jos už pastabą, kad 
ligoninėje negalima rūkyti, 
sudaužė jos galvą taip, kad to
ji, išvežta operacijai į Kauną; 
kalbama, jog taip ir neatsi
gavo. 

Sąrašąvbūtų galima tęsti. 
Tuo tarpu Svietimo ministeri
ja užimta kitų problemų 
sprendimu. Pavyzdžiui, kai eg-

zaminų centras nutekino abi
turientų egzaminų užduotis 
Gos buvo pardavinėjamos in
ternetu), egzaminus jaunuo
liams teko perlaikyti iš naujo. 
Dėl patirtos moralinės žalos 
atlyginimo kai kurie iš jų krei
pėsi į teismą. Deja, nieko ne
laimėjo, nes teismų sprendi
mai skelbė, kad tos žalos ne
buvo ... Rudenį ministerija su
sirūpino, kaip išspręsti vaikų 
rūkymo problemą. Mat kai 
kurie Šiaulių miesto mokyto
j ai, matydami vėjų perpučia
mose tarpuvartėse rūkančius 
paauglius, pasiūlė įrengti mo
kyklose specialius rūkomuo
sius kambarius mokiniams! 
Pasiūlymas sukėlė karštus gin
čus visuomenėje, bet kol kas 
ministerijos nėra nei atmes
tas, nei patvirtintas. Taigi ga
lima sakyti, jog mokinių smur
tavimas mokyklose yra palik
tas savieigai. Skęstančiųjų gel
bėjimas yra pačių skęstančiųjų 
reikalas, o žiūrovai telieka 
neutralūs? Tiesiog - abejingi? 

Kitaip yra Estijoje, kur pa
sitikėjimas policija ir teisė
tvarka siekia 70%. Pas mus -
policija vos 30% (o teismais pa
sitikėjimas nulinis). Mat Estija 
buvusių sovietinių milicininkų 
paslaugų atsisakė - jie visi pa
keisti, - kaip ir Rytų Vokietija 
pakeitė visus socialistinės siste
mos pedagogus. Todėl ir opių 
problemų ten mažiau. 



"PARAMOS" FINANSINIAI PASIEKIMAI -
PAPILDOMAS PELNAS NARIAMS IR TVIRTI PAMATAI ATEIČIAI 

PARAMA praneša, 
kad už 2006 metus grąžino savo nariams 

$1,200,000 
Lietuvių kredito kooperatyvas PARAMA maloniai 
praneša, kad užbaigus 2006 metus su geru pelnu, 

valdyba išmokėjo savo nariams: 

• Už investicijas (GIC, terminuotus indėlius ir taupymo sąskaitas) 

40% papildomų palūkanų. 

• Už asmenines ir nekilnojamo turto paskolas grąžinta 

15% sumokėtų palūkanų. 

Sparčiai augančių aktyvų dėka, PARAMA galėjo žymiai padidinti 
kapitalą, kuris užtikrins tolesnę pažangą ir kooperatyvo finansinį pajėgumą. 

Pinigai tiesiog pervesti į einamas narių sąskaitas 2007 m. sausio 29 d. 

"PARAMA" RŪPINASI SAVO NARIAIS 

ffH 
PARAMA 

Reiškinys po Kalėdų 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Kiekvienas skaitantis Lietuvos aidą randa 
mintis autorių, kuriuos jau pažįsta, su kuriais 
bendrauja ir kurių siekiai bendri. Raudonasis 
Lietuvos aidas buvo pirmas, galėtų būti ir 
paskutinis. 

Tačiau sausio mėnesio pradžioje pašto 
dėžutėje - jau tik raudonasis Lietuvos aidas. 
Kur senasis mano Lietuvos aidas? Gal prana
šas buvo teisus: laikraštis bankrotavo? Skam
binu gerb. Reginai ir klausiu, ar dar leidžia
mas Lietuvos aidas? Taip, nieko jam neatsiti
ko. Vėl skambutis į Marijampolės centrinį 
paštą. Aiškinu, kad nenoriu raudonojo laik
raščio. Prenumeravau juodąjį, didelį. Aiškinu, 
kad man ne vis vien ką laiškininkai grūda į 
pašto dėžutę. Jeigu prenumeruoju, tai žinau 
ką, galiu ir pati pasirinkti norimą laikraštį, 
skaityti autorių straipsnius, kuriems pritariu 
arba galiu ginčytis. Pažadėjo "klaidą" ištaisyti. 
Kitą dieną gavau du senojo Lietuvos aido nu-

VALDYBA 

merius, o raudonąjį atsiėmė. Lig šiol gaunu 
tik juodąjį Lietuvos aidą. 

Raudonajam palinkėčiau sugalvoti kitą 
laikraščio pavadinimą: pvz. Diena. Visuo
menės informavimo priemonių reikšmę poli
tiniame gyvenime bene geriausiai suprato 
Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP). 
Prasidėjus privatizacijai ji tuoj įsigijo valstybės 
informacijos agentūrą ELTA, valstybinį radiją 
ir televiziją. Taip pat siekė daryti įtaką ir spau
dai, bet jos pačios leidžiama Diena bankrota
vo, labai pakenkdama jos partijos vadui. Turint 
savo rankose visuomenės informavimo prie
mones ir prityrusius propagandos tarnautojus 
komunistinėje santvarkoje, nebuvo sunku per
imti į savo rankas valstybės valdymą ir atsikū
rusioje demokratinėje Lietuvoje. Taip dėka 
komunistuojančios dvasios administracijos ir 
žiniasklaidos demokratinė Lietuva dar ir šian
dien kenčia. Dėl kiekvieno žingsnio demokrati
jos linkme vyksta arši kova, dažnai pažeidžianti 
Lietuvos Konstitucijos 25 str. ribas ir žmogišku
mo principus. (Ketvirtoji valdžia atsikūrusioje 
Lietuvoje, Varpas nr. 34, psl. 34, 2000, USA). 
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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 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir P ARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų 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. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.05% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.65% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
5.00% 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 ...... 5.60% 
3 metų ...... 5. 70% 
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. l'l.IO 9 vr. -3.30 v.p.p.; kel.vi1ad. ir penklad. l'l.IO 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

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

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgirio" krepši

ninkai išvykoje sužaidė paskuti
nes keturioliktojo rato rungtynes, 
56:68 pralaimėdami Po Ortezo 
"Elan Bearnais" (Prancūzija) 
klubui, kuris šiuo laimėjimu įko
pė į šešioliktbaigmės ratą. 

• ULEB taurės varžybų at
krintamose rungtynėse Vil
niaus "Lietuvos ryto" krepši
ninkai išvykoje 72:75 pralai
mėjo Undine "Snaider" (Itali
ja) komandai. 

• FIBA moterų Eurolygos 
varžybų aštuonbaigmę sėkmin
gai pradėjo Vilniaus TEO krep
šininkės pirmose rungtynėse 
namuose 78:66 ir antrose 74:68 
nugalėdamos Salamanka "Hal
con Avenida" (Ispanija) ko
mandą. Laimėję atkrintamąsias 
varžybas 2:0 išsikovojo kelialapį 
į ketvirtbaigmę. 

• SEB (ęBL) Baltijos krep
šinio lygos "Zvaigždžių dienos" 
rungtynes antrus metus iš eilės 
laimėjo užsieniečiai, rezultatu 
100:98 įveikę "Baltijos žvaigž
džių" rinktinę. SEB "Oro kara
li~us" titulą laimėjo Kauno 
"Zalgirio" žaidėjas 20 metų 
Mantas Kalnietis, surinkęs 
maksimalų taškų skaičių - 50 
(skaičiuojant dviejų geriausių 
dėjimų taškų sumą). Antrą vie
tą laimėjo Vilniaus "Sakalų" 
puolėjas Aivaras Kiauša - 48 
taškai. Tiksliausiu BBL krepši
ninku tapo Vilniaus "Lietuvos 
ryto" devyniolikmetis Martynas 
Gecevičius, tolimų metimų kon
kurso baigmėje rezultatu 18:15 
įveikęs buvusį žalgirietį, Tartu 
"Rock" žaidėją G. Kullamae. 

• Antrą šimtmetį prade
dančiame renginyje, tradicinė
se ristūnų žirgų lenktynėse 
"Sartai 2007" triumfavo antrus 

metus iš eilės ir laimėjo Didliį 
prizą važnyčiotoj as iš Varėnos 
rajono Algis Vilkintis su žirgu 
Sinjoru. Antras liko Stasys Kė
rys su Ekspresu ir trečias - Juo
zas Kvakšys su Gangu. "Tarp
tautinis važiavimas" l vieta -
G. Kihle su Buckaroo (Norve
gija - pasiekęs geriausią rezul
tatą, bet kaip svečias negalėjo 
pretenduoti į pagrindinį prizą). 
11 vieta - T. Martinsuonė su 
Shandy (Latvija), 111 - T. Smur 
su Vivo Sempre (Latvija). Or
ganizatoriai tikėjosi sulaukti 
apie 40,000 žiūrovų, tačiau blo
gas oras atbaidė žmones, ir su
sirinko tik apie 14,000. 

• Samara (Rusija) vykusių 
Europos lengvosios atletikos 
draugijos (EAA Permit Mee
ting) "Gubernatoriaus taurės" 
varžybų nugalėtoja tapo Rasa 
Drazdauskaitė. Lietuvos bėgikė 
1500 m bėgimo rungtį įveikė 
per 4 minutes 22.26 sekundes. 
Antrą vietą užėmė Kirgizijos 
atstovė A. Kliuškina ( 4:32.33), 
trečią - ukrainietė A. Bondar 
(4:34.61). 

• Lietuvos lengvosios atleti
kos federacijos (LLAF) taurės 
varžybose uždarose patalpose 
Vilniuje pagerinti du šalies re
kordai. Kaunietis Aidas Kra
kauskas 2000 m nuotolį įveikė 
per 5 min. 30.69 sek. ir pagerino 
aštuoniolikmečių rekordą. Klai
pėdietis Romanas Demenkovas 
600 m nuotolį įveikė per 1 min. 
23.29 sek. ir pagerino 18-mečių 
rekordą. Klubų įskaitoje pir
mąją vietą užėmė Kauno LKKA 
sporto klubas "Atletas" (9985 
tšk.), antrąją - sporto klubas 
"COSMA" (9571 tšk.), trečiąją -
Vilniaus bėgimo klubas "Vil
niaus baltai" (9497 tšk.) V.P. 

Slidinėjimo iškyla 
Tradicinė, metinė Mont- @hotel-montcalm.com. Tink

realio lietuvių slidinėjimo išky- lalapis: www.hotel-montcalm. 
Ia įvyks 2007 m. kovo 8-11 d.d. com. Atlikite rezervacijas kuo 
"Mont La Reserve" slidinėjimo greičiau. Paminėkit "Lithua
vietovėje, Saint Donat. Prasi- nian Ski Group". 
dės kovo 8 d. individualiu slidi- Organizuoja ir informuoja: 
nėjimu "Mont La Reserve". Rytis ir Vilija Bulotos: tel. 514 
Kovo 9, penktadienį, slidinėji- 344-8256 arba 514 946-7639; 
mo išvyka į Mont Tremblant, el.paštas: viliabulota@ hot
šeštadienį, slidinėjimas ir di- mail.com. Adresas: 4550 Miller 
džiojo slalomo varžybos "Mont Ave., Montreal, QC H3W 2E3 
La Reserve", o vakare - bend- arba tytis.bulota@ville.chateau 
ra vakarienė/ linksmavakaris quay.qc.ca. 
viešbutyje. Oficialus viešbutis ir Visi žiemos sporto mėgėjai 
stovyklautojų "rendez-vuos" kviečiami dalyvauti. Šios varžy
centras: Hotel Montcalm, 251, bos vyks kaip 2007 metų ŠAL
chemin Fusey, C.P. 299 ( off FASS-gos Kanados sporto apy
Route 125), Saint Donat, QC gardos slidinėjimo pirmenybės. 
JOT 2CO, Canada. Tel. (toll- Dalyvauti kviečiami ir ne 
free ): 1 866 424-1333; viet. tel. Kanadoje gyvenantys lietuviai 
819 424-1333; el.paštas: info slidinėtojai. 

Krepšinio pirmenybės 
ŠALFASS rengiamos vyrų (35 m. ir vyresnių) krepšinio var

žybos įvyks Toronte kovo 31-balandžio 1 d.d. Vykdo klubas "Auš
ra". Galutinė registracija - iki kovo 9 d. imtinai šiuo adresu: Lar
ry Hurst, 3509 Wagondust Road, Mississauga, ON L4Y 3M1, 
Canada. Tel. 416 992-3449; el-paštas: info@ausra.net; tinklala
pis: www.ausra.net. Smulkesnę informaciją gauna krepšinio ko
mandas turintys sporto klubai. 

Jaunučių krepšinis 
Šiaurės Amerikos lietuvių jaunučių krepšinio pirmenybės 

įvyks gegužės 19-20 d.d. Klyvlande, OH. Vykdo LSK "Zaibas"; va
dovas Vidas Tatarūnas, 8697 Harvest Home Drive, Mentor, OH, 
44060. Tel. 440-209-0440; faksas 216-481-60~4; el. paštas tataru
nas@oh.rr.com. Tiklalapis: www.zaibas.org. Siuo adresu turi būti 
atlikta išankstinė registracija iki kovo 20 d. imtinai. Galutinė re
gistracija - iki balandžio 23. Visais šių R,irmenybių reikalais kreip
tis aukščiau nurodytu adresu. SALFASS centro valdyba 

Lietuvių slaugos namai ''Labdara" 
• • • • • • • • v1en1 ger1aus1ų prov1nc1JOJe 

Ontario sveikatos minis
terijos kasmetinė inspekcija 
patvirtino, kad Lietuvių slau
gos namai "Labdara" yra vie
ni geriausių provincijoje. 

Lietuvių slaugos namuo
se "Labdara" praėjusių metų 
gruodžio mėnesį buvo atliktas 
išsamus Sveikatos ir ilgalaikės 
priežiūros ministerijos pa
tikrinimas. Pagrindinis kas
metinio patikrinimo tikslas 
buvo nustatyti slaugos namų 
darbą pagal ministerijos rei
kalavimus. Po nuodugnaus ir 
detalaus patikrinimo buvo 
pripažinta, kad "Labdara" ati
tinka visus ministerijos reika
laujamus standartus. "Labda
ra" yra viena iš nedaugelio 
Ontario provincijos slaugos 
namų, kuri gali dėl to pasidi
džiuoti. 

Ministerijos inspektorė
patarėja puikiai įvertino visų 
skyrių darbą. Medicininės 
priežiūros skyrius buvo gerai 
įvertintas už nuolat teikiamą 
aukštai kvalifikuotą medikų 
rūpybą slaugos namų gyven
tojais. Ministerijos atstovė pa
gyrė medicinos seseris už pui
kų darbą sparčiai įgyvendi
nant elektroninį gyventojų 

duomenų aprašymą, kuris tal
kins "Labdaros" darbuoto
jams teikiant čia reikalingiau
sią globą. 

Taip pat buvo teigiamai 
įvertintas Maisto skyriaus dar
bas aptarnaujant "Labdaros" 
gyventojus. Ministerijos at
stovė buvo ypatingai sužavėta 
to skyriaus darbu. Vadybinin
kė Tamara Szczepanska susi
laukė pagyros už puikų vado
vavimą skyriui. Gyventojai pa
tys kalbėjosi su atstove iš mi
nisterijos ir džiaugėsi geru ap
tarnavimu valgyklose bei pui
kiu maistu. Gyventojai pabrė
žė, kad maistas čia pateikia
mas ne tik patrauklia išvaizda, 
bet yra skanus bei maistingas. 

Sveikatos bei ilgalaikės 
priežiūros ministerijos atstovė 
pažymėjo, kad "Labdaroje" 
pasiektus neabejotinai aukš
tus gerus rezultatus didžia da
limi lėmė kiekvieno skyriaus 
puikus darbas. Gerai prižiū
rėtas pastatas - tai ūkio sky
riaus sunkaus darbo nuopelnas. 

Jau treti metai, kai "Lab
daroj e" yra atliekamas tokio 
pobūdžio patikrinimas. "Lab
daros" darbuotojai didžiuojasi 
savo pasiekimais, ir tai įparei-

goja toliau teikti kuo geriausią 
medicininę globą Lietuvių 
slaugos namų gyventojams. 

Finansavimas 

Sveikatos bei ilgalaikės 
priežiūros ministerija užbaigė 
visų provincijos slaugos namų 
gyventojų dokumentacijos pa
tikrinimą, siekiant nustatyti 
slaugos namų finansavimą. 

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį Sveikatos ministerija 
pranešė, kad "Labdaros" fi
nansavimas padidės 2.6% per 
biudžetinius metus lyginant 
su 2005 metais. Ši finansinė 
priemoka yra pagrįsta gyven
tojų medicinos įrašų doku
mentavimu ir bus skirta medi
cinos personalui. 

"Labdaros" medicininis 
personalas dirbo sunkiai pa
teikdamas būtiniausią infor
maciją, kurios reikalauja Svei
katos ir ilgalaikės priežiūros 
ministerija. Visos "Labdaros" 
medicinos seserys gali di
džiuotis puikiai atliktu darbu. 
Papildomas finansavimas me
dicininei priežiūrai užtikrins 
Lietuvių slaugos namams ir 
papildomą medicininę prie
žiūrą. V. Ruškienė 

Karaliaučiaus krašto mokyklose 
Tęsinys iš 5 nr. 

Svečiai iš Lietuvos Būdviečių 
vidurinėje mokykloje 
Šv. Kalėdų išvakarėse į 

Ragainės (Nemano) rajono 
Būdviečių (Malomožaisko) 
vidurinę mokyklą atvyko sve
čiai iš Lietuvos. Tauragės ra
jono savivaldybės mero P. Pet
rošiaus paskatinti atvyko me
ro pavaduotojas A. Gendro
lius ir mero patarėjas S. Kan
cevyčius. Lietuvių kalbos ir 
etnokultūros šioje mokykloje 
moko mokytoja K Būtautienė. 

Į šventę susirinko lietuvių 
bendruomenės nariai, moks
leivių tėvai, lietuvių kalbos ir 
etnokultūros fakultatyvą lan
kantys moksleiviai, mokyto
jai. Garbingus svečius pasitiko 
mokyklos direktorė B. Sinel
nikova. Šventei jaunieji lietu
vaičiai ruošėsi iš anksto: patys 
parsinešė iš miško ir papuošė 
žaliaskarę eglutę, gamino jai 
papuošti žaisliukus, mokėsi 
eilėraščių, kalėdine tema rašė 
rašinėlius ir piešė piešinius. 
Eilėraščius deklamavo S. 
Grikšas, Vitalija ir Vida Ge
nytės, Laura ir Sandra Man
kutės. S. Mankus suvaidino 
inscenizaciją. 

Svečiai ir šeimininkai su-

sėdo prie bendro stalo. A. 
Gendrolius ir S. Kancevyčius 
dalijo atvežtas dovanėles, vai
šino kūčiukais, lietuviška duo
na, medumi ir šakočiu. S. 
Kancevyčius ne tik žinomas 
meninių fotografijų autorius, 
bet ir skaitovas. Susirinku
siems jis padeklamavo lietu
vių poeto Maironio eilėraštį 
Trakų pilis. 

Jau seniai Būdviečių (Ma
lomožaisko) vidurinė mo
kykla bendradarbiauja su Tau
ragės "Šaltinio" vidurine mo
kykla. Lauktuves ir sveikini
mus šv. Kalėdų proga perdavė 
"Šaltinio" vidurinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotojos L 
Valiukienė ir J. Lazdauskienė. 
Taip pat buvo atvežta lietu
viškų laikraščių: Donelaičio 
žemė, Respublika, Tauragiškių 
balsas. Mero patarėjas S. Kan
cevyčius padovanojo šimtą 
vertingų knygų lietuvių ir rusų 
kalbomis. Tokie renginiai ro
do, kad lietuviai moka dalin
tis gerumu, kad Karaliaučiaus 
krašto lietuviai ne vieniši, jų 
nepamiršta Lietuva. 

Naujojoje (Timiriazevo) 
vidurinėje mokykloje 
Naujosios (Timiriazevo) 

vidurinės mokyklos lietu-
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Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

viukus lietuvių kalbos ir etno
kultūros moko mokytoja Al
dona Bursteikienė. Artėjant 
šv. Kalėdoms klasėje buvo pa
puošta kalėdinė eglutė. Susi
rinkę į Kalėdų šventę, moki
niai deklamavo eilėraščius, 
žaidė ratelius, dainavo lietu
vių liaudies dainas. Šv. Kalėdų 
proga moksleivius sveikino ir 
kalėdines dovanėles perdavė 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
bendruomenės pirmininkas 
Sigitas Šamborskis. 

Lenkviečių (Lunino) 
pagrindinėje mokykloje 
Mokytoja Aldona Burstei

kienė pasakojo, kad šios mo
kyklos lietuviukai laukė šv. Ka
lėdų. Pirmąją Advento savaitę 
mokykloje pynė Advento vai
niką ir piešė Advento kalendo
rių. Mokiniai piešė kalėdine 
tema piešinius, kalėdinius svei
kinimus ir dirbo žaisliukus eg
lutei. Šventės dieną mokykloje 
buvo surengta mokinių darbe
lių ir piešinių kalėdine tema 
parodėlė. Mokiniai deklamavo 
eilėraščius, skaitė kalėdinius 
sveikinimus ir pasidalijo dova
nėlėmis, kurias perdavė Sigitas 
Šamborskis. 

E.A. Bukontienė, mokytoja 
(Pabaiga) 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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



Kas svarbu istorijai? 
Valstybė, vadovas, pareiga ir atsakomybė, tikslas ir keliai jam 

pasiekti - visa tai aptariame Lietuvos istorijos pamokose, kal
bėdami apie pirmąjį mūsų valstybės kūrėją, krikščionybės nešėją, 
pirmąjį karūnuotą karalių Mindaugą. Konfliktų ir skaudžių, 
lemtingų pasirinkimų pilnas jo gyvenimas ir poelgiai mokslei
viams kelia daug minčių ir svarstymų - kas istorijoje ilgiau 
išlieka: geri ar blogi darbai? Koks turi būti valstybės vadovas? 
Spausdiname ištraukas iš Toronto Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų 11 klasės moksleivių rašinių (kalba šiek tiek taisyta). 

S. Katkauskaitė, istorijos mokytoja 

* * * 
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Mano pilis. Piešinys Skaidros Puodžiūnaitės, Toronto 
Aukštesnieji lituanistiniai kursai, 10 kl. 

Lietuvos pilis. Piešinys Luko Tatarski, Toronto Aukštesnieji 
lituanistiniai kursai, 10 kl. 

... Manyčiau, kad svar
biausias Mindaugo darbas yra 
tai, kad jis suvienijo lietuvių 
gentis į valstybę. Man atrodo, 
kad jis buvo geras valdovas, 
bet nelabai geras žmogus ... 
Svarbiausia yra geri darbai. 
Jie išlieka ilgiau todėl, kad 
žmonės visada mieliau prisi
mena gerus darbus negu blo
gus. Aš manau, kad valstybės 
vadovas turi būti ištikimas 
valstybei. Jis turi rūpintis ir 
klausyti jos žmonių. 

Vilija Mitraitė 

* 
Mindaugas suvienijo lie

tuvius į valstybę - tai jo ge
riausias darbas. Jis buvo geras 

ir stiprus valdovas, bet žiau
rus žmogus. Man atrodo, kad 
istorijai svarbu ir blogi, ir geri 
darbai, nes iš jų susidaro toks 
gyvenimas, kokį mes šiandien 
turime. Koks turi būti valsty
bės vadovas? Aš manau, kad 
turi būti stiprus, drąsus, teisin
gas ir geras savo krašto žmo
nėms. Jonas Sungaila 

* 
Lietuvos valstybė neiširo 

net po Mindaugo mirties, nes 
jis lietuvius buvo įtikinęs, kad 
tik per vienybę galima atsi
spirti nuo pavojų. Mindaugas 
buvo geras valstybės vadovas, 
mokėjo ją ginti nuo priešų. 

Larisa Krikščiūnaitė 

Sūduvos vaikai (kairėje), globojami Alvito klebono kun. 
Vytauto Kajoko, lanko kaimus. Nuotraukoje jie Misviečių 
Ališių laukuose; Alvito Šv. Kazimiero namų vaikai (dešinėje) 
su klebonu kun. Vytautu Kajoku dėkoja "Saulutei", kuri 
remia šiuos vaikų globos namus, ir visus sveikina šv. Kalėdų 
proga Ntrs. O. Šulaitienės 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Jaunimo rekolekcijos 

Kviečiame įjaunimo Gavėnios rekolekcijas Dainavoje kovo 16-18 d.d. 
"Drąsos! Tai aš!" 

Norint atsiliepti į Dievo kvietimą ir pasi
ruošti Kristaus Prisikėlimo šventei, Gavėnios 
metu reikia eiti vidiniu keliu, kuris veda ti
kintįjį susitikti su Viešpačiu. Toks susitiki
mas įmanomas, jeigu žmogus pajėgia atverti 
savo širdį Dievui, kalbančiam sąžinės gilu
moje. Tam reikia vidinio gyvenimo, tylos, bu
dėjimo, mąstymo ... Dėl to reikia atvykti į 
Dainavos pušyną prie Spyglio pakrantės, pa
būti Kristuje su draugais ir atsitraukti nuo 
kasdieninio gyvenimo triukšmo, rimtai pa
mąstyti ir pasidžiaugti... Rekolekcijas ves 
prel. Edis Putrimas ir Birutė Bublienė. 

Įdomiai papildys programą visa eilė kal
bėtojų, kurie giliai paveiks jus savo tikėjimo 
išgyvenimais, gyvenimo patirtimi bei pasida
lins mintimis, kaip kiekvienas galim patobu-

Laiškai iš Lietuvos 
Dar ilgai laikosi mūsų atmintyje praėjusios 

Kalėdų šventės, smagios žiemos atostogos. Kaip 
jas praleido Lietuvos moksleiviai, pasakoja laiš
kai ir piešiniai iš Lietuvos. Juos atsiuntė Alytaus 
Putinų vidurinės mokyklos 4a klasės moks
leiviai. (mkt. J. Ralienė) 

Kalėdas prisiminus 
Mūsų mokykloje vyko kalėdinė šventė. 

Prieš šventę išmokome kalėdinių giesmių, 
susipažinom su Kūčių vakaro papročiais. Į 
papuoštą mokyklos salę susirinko tėveliai, 
seneliai ir mes, mokiniai. Salėje balta staltiese 
užtiesėmė didelį stalą. Pastatėmė žvakidę su 
žvakelėmis. Susėdome aplinkui stalą. Vakaro 
vedėja Danielė priminė, kad Kūčių vakaras 
neša žmonijai ramybę, susitaikymą. Toliau bu
vo vaidinimas apie tai, kas įvyko prieš 2000 
metų. Buvo suvaidinta Kūdikėlio Jėzaus gimi
mo istorija. Aš vaidinau ožkytę, kuri Kūčių 
naktį prakalbėjo žmogaus balsu. Tą naktį 
prakalbėjo ir kiti gyvuliai. 

Per šventę gavome daug apdovanojimų. 
Mano klasė laimėjo pirmąją vietą konkurse 
"Papuošk savo klasę". Buvom apdovanoti pa
dėkos raštu ir tortu. Gavom ir kitus apdovano
jimus už miesto kvadrato varžybose laimėtą 3-
čią vietą. Tai buvo įspūdinga diena. 

Aistė Žemaitytė 
*** 

Pagaliau sulaukiau tos dienos, kuri paliko 
didelį įspūdį. Tai mano klasės kalėdinė šventė. 
Iš pradžių salėje suruošėme vaidinimą apie 
Adventą, Kūčias, Kalėdas. Ten būrėme vai
kams ir tėveliams pagal senovės papročius. Po 
vaidinimo ėjome į savo klasę, kur su tėveliais 
pasivaišinome prie vaišių stalo, su draugais 
pasikeitėme dovanomis. Vėliau šokome ir 
dainavome, sutemus leidome fejerverkus. Tai 
buvo labai įdomu. Linksmi ir patenkinti visi 
išsiskirstėme namo. Ernesta Kanapkaitė 

linti savo tikėjimą bei priartėti prie Kristaus. 
Vadovai džiugiai ves tikėjimo žaidimus bei 
įtrauks į intensyvias diskusijas, liečiančias 
jaunimo kasdienius rūpesčius mokykloje ir 
tarp draugų. 

Kviečiame jaunimą tarp 14 ir 21 metų 
atvykti Dainavon kovo 16-18 dienomis. Re
kolekcijos prasidės penktadienio vakare 7 v. 
ir baigsis sekmadienį, 12 v.d. Užsiregistruo
kite iki kovo 10 dienos: Lina Bublytė: jau
nimo-rekolekcijos@comcast.net. Klausi
mams skambinkite: 248 538-4025. Kaina $75 
savaitgaliui. Rašyti čekius: Religious Aid
Youth Ministry, 4415 Oak Grove, Bloomfield 
Hills, MI 48302, USA 

Su šypsena Kristuje! 
Birutė Bublienė, Užsienio lietuvių 
jaunimo sielovados centro vadovė 

*** 
Su nekantrumu laukiau gruodžio 27-osios. 

Tą dieną vyko klasės šventė. Pasipuošusi tauti
niais drabužiais skubėjau į repeticijas, kad 
prisimintume žodžius. Greitai turėjo prasidėti 
koncertas. Visi labai jaudinomės, kad nesu
klystume. Bet viskas pavyko labai gerai. Po 
koncerto savo klasėje radome balionus. Jų vi
duje buvo parašyti vaikų vardai, kuriems turė
jome dovanoti suvenyrų. Pasveikinę vieni ki
tus, vaišinomės skanėstais, klausėmės muzi
kos, šokome. Sutemus gėrėjomės fejerverkais. 

Kamilija 
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AtA 

ALBINUI TAUTKEVIČIUI 
mirus, 

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai VALYTEI, 

dukroms - ALDONAI, LAIMAI, sūnui EDŽIUI 

su šeimomis ir kartu dalinamės netekties 

skausmu-

V.E. Abramavičiai 

A. Kusinskis 

JA. Vaškevičiai 

A. V. Ulbinai 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
STASĖ BARTUSEVIČIENĖ 

mirė 2007 m. vasario 3 d. 
Giliam liūdesy paliko dukrą Ireną Sungailienę 

su šeima, sūnus - Rimantą ir Kęstutį su šeimomis, 
seseris Antaniną Adomonienę ir Onutę Stončienę 
su šeimomis. Po gedulinių Mišių Prisikėlimo šven
tovėje palaidota vasario 6 d. Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje, ON. 

Miela mama ir sesute, mes Tavęs labai pasiilgsime. 
ŠEIMA 

MIRTIES PRANEŠIMAS 
AtA 

RAMUTĖ PLIOPLYTĖ 
Mūsų brangi duktė ir sesutė Ramutė Plioply

tė, gimusi Toronte, Kanadoje, sulaukusi 53 m. 
amžiaus iškeliavo 2007 m. sausio 29 d. anapus 
saulės pas savo tėvelį, mus palikusį prieš 32 
metus. Dieve, priimk savo prieglobstin! 

Liūdi - mama Vincė, broliai Audrius, Algis, 
Vitas ir sesuo Rasutė su šeimomis 

Prašome aukoti 
RAMUTĖ PLIOPLYS MEMORIAL FUND/ 

LITHUANIAN FOUNDATION 
Lietuvių kalbos lingvistikos stipendijoms ir mokslams 

remti. Aukas siųskite šiuo adresu: 
Ramute Plioplys Memorial Fund/Lithuanian Foundation, 

14911West127th Street, Lemont, Illinois 60439 

DEŠIMT METŲ MIRTIES 
PRISIMINIMAS 

AtA 

TOMAS SUNGAILA 
mirė 1997 m. vasario 13 d. 

Mielas Tomai, mes nenustojome Tavęs 

liūdėję, Tu liksi gyvas mūsų širdyse. 

Mama, sesuo, broliai su šeimomis 

PADĖKA 
Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir tėtukui 

AtA 

BRONIUI STONČIUI 
iškeliavus amžinybėn 2006 m. gruodžio 7 d., 

ypatingą padėką reiškiame klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, už maldas prie karsto. Dėkojame 
klebonui, kun. E. Putrimui, kun. A. Brazauskui, 
OFM, diakonui dr. K. Ambrozaičiui už aukotas šv. 
Mišias Prisikėlimo šventovėje ir D. Viskontienei už 
gražias giesmes. Nuoširdus ačiū kun. E. Putrimui už 
palydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame šeimos draugams, giminėms ir pažįs
tamiems už žodžiu ir raštu pareikštas užuojautas, at
siųstas gėles, užprašytas šv. Mišias ir dosnias aukas 
velionies atminimui. 

Ačiū L. Turūtaitei ir V. Mašalui už giesmes prie 
karsto. Dėkojame B. Stanulienei ir B. Prakapienei už 
paruoštas vaišes ir visoms ponioms už atneštus pyra
gus. Nuoširdus ačiū visiems, palengvinusiems netek
ties skausmą. 

Liūdintys-

žmona Onutė ir vaikai - Regina, Edvardas, 
Bronius, Stasys ir J.Ytas su šeimomis 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

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

.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

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 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. vasario 8 ir 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. vasario 8 ir 22 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

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

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$130 - S. Gotceitienė; $100 
- A. Jocas, R. Prizgintas; $90 -
J. Kojelis; $70 - J. Bitneris; $60 
-0. Dramantas; $50-J. Kara
liūnas, R. Danielius, J. Dzi
minskas, A. Plenys; $40 - A. 
Bražiūnas; $30 - dr. G. Mu
rauskas; $25 - A. Prapuolenis; 
$20 -A. Janušis, J. Empakeris, 
B. Saplys, P.Z. Jonikas, A. Ur
bonas, P. Juškevičius; $10 - M. 
Kringelis, J. Rutkauskas, J.A. 
Venslovaitis, A. Kisielius; $5 -
M. Šedienė, O. Merkis. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $75 - A. Godelis, S. 
Rajeckas, M. Kupris; $70 - dr. 
P. Vytė, A. Petrašiūnas, K. Ma
jauskas, J. Stankus, P.V. Lapie
nis, O. Dalindaitė, J. Karasie
jus, V. Kulnys, l. Jakimavičiūtė, 
J. Gedrimas, A. Urbonas, T. 
Bogušas, l.P. Genys, S. Gotcei
tienė, A.S. Staškevičiai, A. Jo
cas, M. Laurinavičius, E. Jase
vičius, J. Bitneris, K. Bubelis, 
N. Pečiulytė, P. Jukna, S, Kriau
čeliūnas, A. Bacevičius, A.A. 
Kilinskai, J. Augustinavičius, V. 
Lapaitis, L. Grabošas, l. Pet
kus, V. Balnis, kun. R. Krasaus
kas, L. Šimonėlis, P. Masys, E. 
Kalasauskas, G. Miglinas, E. 
Dainius, l. Kairys, A. Opanavi
čius, A. Plenys, A. Battiston, V. 
Grabauskas, V.R. Stabačinskas, 
L. Skripkutė. 

Rėmėjo prenumeratą už 
dvejus metus atsiuntė: P. Paže
rūnas. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $150 - dr. J. Yčas; $100 
- P. Martišius, A. Rukšys, E. 
Sakas-Sluder, A. Regis, C. Ga
linauskas, V.P. J ankaitis, V. Ma
cas, N. Šumskis, R. Rimša, A. 
Dronsa, L. Jurjonas, G. Le
mieux, B.A. Kozulis, A. Vaic
kus; $90 - B. Simonaitienė; $80 
-1. Biskys, D. Karosas, O. Zi
minskienė, M.L. Švarcai, J. Sin
kevičius, B. Stundžia, J. Empa
keris, B. Saplys, dr. R. Kriau
čiūnas, A. Draugelis, M. La
pienis, P.T. Pargauskas, J. Na
ruševičius, L. Baumgard, A. 
Urbonas, J. Dziminskas, J.O. 
Gustainiai, B. Thmulis, L. Kun
napuu, Y.A. Levišauskas, A. 
Šileika. 

Garbės prenumeratą už 
dvejus metus atsiuntė: O. Šu
laitis. 

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 



Į Mūsų sene/;ų maldoj kasdieninėj 
/"~ yra žodžiai šventi sudėti 
<ĄIJDt-.~~ 
,.,...,,,.,,,_~ 

~ei[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 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

EUROPEAN MONUMENT INC. 

.._Trečios kartos paminklų statytojai. 

.._ Specializuojamės europietiškų 
paminklų stiliuje. 

.._ Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidžių . 

.._ Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

.._ Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

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

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

• 
1'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODlST ROBERTAS NEKRAŠAS 

... KULNO SKAUSMAI 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAl 

... ĮAUGĘ NAGAI 

... VIETIN Ė NEJAUTRA IR 

CHlRURGINIS GYDYMAS 

... SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAlS 

INDĖKLAJS 

+ PRilMAME VISUS 

PLANIN IUS DRAUDIMUS 

+ STER I LŪS [RANKIAl 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSON ST.E„ ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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 
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~' Maloniai kviečiame visus Toronto bei apylinkės 
/~ lietuvius dalyvauti 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIME 

2007 m. vasario 18, sekmadienį, 4 v.p.p. 
ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE (2185 Stavebank Rd.) 

Dalyvaus ir kalbės Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė 

adv. REGINA NARUŠIENĖ 
MENINĘ PROGRAMĄ 

"Atėjome iš k rašto protėvių garsių, kelionę palydėjo dainos vieversių" 
ATLIKS: Jungtinis choras, kapela "Sūduva", ansamblis "Gintaras" 

Rengia KLB Toronto apylinkės valdyba 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. PLB pirm. adv. R. Narušienė 
kalbės Vasario 16-tosios minė
jime 

Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

i TORONTO i 
Toronto lietuvių pensinin

kų klubas rengia Vasario 16-
tosios minėjimą vasario 16, 
penktadienį, 12 v.d. "Vilnius 
Manor" 111-čio aukšto menėje. 
Meninę programą atliks choras 
"Daina". Bus V. Birštono pa
ruošti šilti pietūs su vynu. Bilie
tai ($12 asmeniui) gaunami pas 
J. Morkūną 416 233-1920 arba 
S. Kuzmicką 416 769-1351. Sta
lai numeruoti ir prašome iš 
anksto įsigyti bilietą. Inf. 

Trądicinio mažlietuvių 
"Siupinio" 45-metis 

Jaunosios kartos mažlietu
vės, uoliai puoselėdamos tėvų 
ir protėvių tradicijas, maloniai 
kviečia torontiečius į jubiliejinį 
renginį, antradienį, vasario 20, 
7 v.v„ Lietuvių Namų Vytauto 
Didžiojo menėje. Jūsų lauks 
garuojantis lietuvininkų "šiu
pinys" su priedais, meninė prog
ramėlė, loterija. Prisiminsi:gie 
kuklią renginio pradžią Sv. 
Jono lietuvių parapijos salės 
kampe, sėkmingą vystymosi 
raidą; pagarbiai paminėsime 
iniciatores, kurios vnegalėjo 
pamiršti iškilių "Siupinio" 
renginių Klaipėdoje nepriklau
somybės laikais ir būtinai no
rėjo ta patirtimi pasidalinti su 
saviškiais bei Toronto visuome
ne. Remkime jaunimo pastan
gas gausiu atsilankymu. l.A. 

nC' M.A ... V FOUR SEASONS 
l'U'.//FUX\. REALTY LIMITED 

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

Parduodan t, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna

m ius, ū ki u s, žem es 

Wasagos, Stayne ri o ir 

Co llingwoodo apy

linkėse kreipk i tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-65 7-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvai ti s@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

Toronto Lietuvių filatelistų nei pagalbai Lietuvoje. 
ir numizmatikų draugijos susi- Už visas aukas Fondui me
rinkimas įvyko sausio 21 d. Pri- tų pabaigoje yra išrašomas pa
sikėlimo parapijos posėdžių kvitavimas, kurį galima naudoti 
kambaryje. Nutarta draugiją pajamų mokesčių reikalams. 
uždaryti, nes labai sumažėjo •----------„ 
narių skaičius. Turimus pinigus „i ___ A_u_K_o_s ____ i 
draugijos sąskaitoj Prisikėlimo Geąovaitė Kuzmienė, ilga
kredito kooperatyve nutarta iš- metė TZ skaitytoja ir dosni rė
dalinti Tremtinių grįžimo fon- mėja, vėl mūsų savaitraščio lei
dui, Gyviesiems akmenims, laik- dybą parėmė $1000 auka. Lei
raščiui Lietuvių godos, našlaičių dėjai nuoširdžiai dėkoja už pa
prieglaudai Vaiko vartai į moks- ramą, stiprinančią viltį išlaikyti 
Ią, Tėvams pranciškonams, Už- lietuvišką spaudą Kvanadoje . 
sienio sielovados fondui ir Kel- Iš a.a. Eliziejaus Siekio pa
mės gimnazijos mokiniams fila- likimo Tėviškės žiburiai gavo 
telistams. A. Laurinaitis $250. Savaitraščio leidėjai dė

KLB ŽINIOS 

KLB Toronto apylinkės 
rengiamame Vasario 16-osios 
minėjime vasario 18 d. Anapilio 
didžiojoje salėje Kanados lietu
vių fondo atstovai prie atskiro 
stalo rinks naujų narių įnašus 
(vienkartinė auka ne mažiau 
kaip $100.00). Tuip pat bus pri
imamos ir narių, norinčių padi
dinti savo įnašus, aukos. As
menys, tapę Fondo nariais, gali 
ir toliau skirti aukas Fondui tuo 
didindami savo įnašus į Fondą. 

Fondo pagrindinis neliečia
mas kapitalas šiuo metu yra ne
toli penkių milijonų dolerių. 
Kasmet yra išdalinama beveik 
$200,000.00 lietuvybės išlaiky
mui Kanadoje bei humanitari-

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 366 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
KAINOS SKRVENDANTIEMS l 

LIETUVĄ SIĄ VASARĄ: 

$949- iki birželio 23 
+mok. 

$1199 - po birželio 23 
+mok. 

Kelionių bilietai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

Tel. (416) 249-771 0 
Ccll (416) 473-9020 

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

kingi už paramą . 
A.a. Tomo Sungailos 10-

ties metų mirties prisiminimui 
mama J. Kairienė Tėviškės žibu
riams aukojo $50. 

A.a. Adelės Vaitkevičienės 
atminimui Galina Morkūnienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. S. Dervinienės atmini
mui Antanas Bumbulis Tėviškės 
žiburiams aukojo $25. 

PADĖKA 
Pagerbdama buvusį ilga

metį KLB Oakvilės apylinkės 
bendruomenės pirmininką 
a.a. Joną Žiūratį, apylinkės 
valdyba paaukojo "Labdarai" 
800 dolerių. Nuoširdžiai dė
kojame už auką. 

"Labdaros" administracija 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tevzib@rogers.com 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje sri tyje nuo 1987 m .. 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos žinios 

• Pamaldos šį sekmadienį, 
vasario 11, 9.30 v. ryto. 

Anapilio žinios 
• Praeitų metų paskutinio 

sekmadienio (gruodžio 31) 
aukos yra įrašytos į šių metų 
aukas, nes buvo įdėtos į banką 
tik šiais metais. 

•Sausio 29 d. Čikagoje mi
rė buvusi torontietė a.a. Ra
mutė Plioplytė, 53 m. amžiaus. 
Palaidota vasario 3, šeštadienį, 
iš Švč. M. Marijos Gimimo 
šventovės Čikagoje Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

• Gerojo Ganytojo misijos 
moterų būrelis Wasaga Beach 
mieste vasario l d. perrinko 
valdybą, kuri pasiskirstė parei
gomis: pirmininkė - Joana Dū
dienė, vicepirmininkė - Alina 
Zabulionienė, iždininkė - Bi
rutė Samsonienė, sekretorė -
Jūratė Batūrienė, narė - Marta 
Bernotienė. 

• Toronto "Šatrijos" ir 
"Rambyno" tuntų skautai pa
minės Vasario šešioliktąją Ana
pilyje vasario 11, sekmadienį, 
dalyvaudami Lietuvos kankinių 
šventovėje su savo vėliavomis 
9.30 v.r. Mišiose ir po Mišių 
rinksis į savo iškilmingą sueigą 
Anapilio salėje. 

• Toronto LB apylinkės Va
sario šešioliktosios minėjimas 
įvyks vasario 18, sekmadienį, 4 
v.p.p. Anapilio salėje. Norin
tieji pasinaudoti specialiu auto
busu prašomi registruotis "Vil
niaus rūmų" arba Prisikėlimo 
parapijos raštinėse iki vasario 
10 d. 

• Anapilio vyrų būrelis 
kviečia parapijos vyrus įsijungti 
į būrelio gretas ir tapti įvairių 
parapijos darbų talkininkais. 
Prašome skambinti būrelio pir
mininkui Romui Otto tel. 905 
257-6214. 

• Anapilio knygyne gautas 
Broniaus Piesarsko ir Broniaus 
Svečiavičiaus paruoštas anglų
lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų 
žodynas. Taipgi galima įsigyti 
Vili Dainų šventės vaizda
plokščių (DVD). 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 11: 9.30 v.r. už a.a. Algirdą 
Kazilį; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėj e, vasario 11, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a. Renatą Jackienę; 
Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje, vasario 10, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Modestą Pušinską 
(XLV metinės). 

Vaiko tėviškės TUlmams $200 
aukojo M. Venskuvienė (a.a. 
Stasio Venskaus XXXI mirties 
metinių proga). 

A.a. S. Dervinienės-Dervin 
atminimui pagerbti G.V. But
kiai Tėviškės žiburiams aukojo 
$20. 

A.a. s. Arijai Škėmienei iš
keliavus amžinybėn, nuoširdžią 
užuojautą reikšdamas jos myli
mam vyrui s. Stasiui ir šeimai, 
Tėviškės žiburiams $40 aukojo 
F. Mockus. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu. 
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. 

Prisikėlimo parapijos žinios 

• Šį sekmadienį per 10.45 
v.r. Mišias giedos parapijos 
"Retkartinis" choras. Jis repe
tuoja valandą prieš Mišias, ku
riose jie gieda. Norintys prisi
dėti prie šio choro yra prašomi 
skambinti choro vadovei D. 
Viskontienei 416 231-9351. 

• Edmontono arkivyskupas 
Thomas Collins, dalyvaujant 
visos Toronto arkivyskupijos 
klebonams ir kunigams, sausio 
30 d. Šv. Mykolo katedroje buvo 
įvestas į Toronto arkivyskupo 
pareigas, kurias prieš jį ėjo 
Aloyzas kardinolas Ambrozič. 

• Pakrikštytas Simonas 
Petras, Dainos (Batūraitės) ir 
Pauliaus Bekerių sūnus. 

• Sausio 31 d. palaidota 
a.a. Stefanija Dervinienė, 97 m. 
Paliko sūnų Bernardą su šeima. 
Vasario 3 d. palaidotas a.a. Juo
zas Vaseris, 90 m. Paliko žmoną 
Marytę, dukras Laimą, Ireną 
Burt ir Daną Karauskienę su 
šeimomis. Čikagoj mirė Toron
te gimus ir gyvenus a.a. Ramutė 
Plioplytė, 53 m. Paliko motiną 
Vincę, brolius Audrių, Algį, Vi
tą ir seserį Rasą. 

• Sausio 21-28 d.d. buvo 
švenčiama krikščionių vienybės 
savaitė. Ryšium su šia savaite, lie
tuvių ekumeninės pamaldos, kle
bonų susitarimu, įvyks kovo 20 
d., 7 v.v. šios parapijos šventovėj. 

• Parapijiečiai, kurie dėl 
kokios nors priežasties pakeičia 
adresus ar telefonų numerius, 
yra prašomi tai pranešti parapi
jos raštinei. 

• "Labdaros" lietuvių slau
gos namuose yra gyventojų, ku
rie sekmadieniais galėtų daly
vauti Mišiose, jei atsirastų kas 
juos palydi. Galintys tai pada
ryti yra prašomi skambinti sa
vanorių koordinatoriui 416 
232-2112. 

• Likusieji parapijos 2007 
metų aukų vokeliai po vasario 
11 d. bus išsiųsti paštu. Dėko
jame visiems, kurie vokelius 
pasiėmė ir sutaupė parapijai 
pašto išlaidas. 

• Parapijiečiai, kurie norė
tų vykti autobusu į Vasario 16-
tosios minėjimą vasario 18 d. 
yra prašomi užsiregistruoti pa
rapijos raštinėj iki vasario 10 d. 

• Mišios sekmadienį, va
sario 11: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Veroniką Mikelėnienę; 10.45 
v.r. už a.a. Joną ir Algį Puterius, 
už a.a. Povilą ir Mykolą J asio
nius; 12.15 v.d. už a.a. Edvardą 
Punkrį. 

• Metinis visuotinis parapi
jiečių susirinkimas įvyks pasku
tinį šio mėnesio sekmadienį po 
pamaldų Lietuvių Namų patal
pose. 

• Moterų draugijos susi
rinkime sausio 28 d. buvo iš
rinkta nauja valdyba: Irma 
Šturmienė, pirmininkė; Rūta 
Žilinskienė, vicepirm.; Renata 
Cleverdon, iždininkė; Zita Juk
naitė, sekretorė; Vilma Stepo
nienė, Ana Langienė ir Gerda 
Povilaitienė, valdybos narės. 
Sveikiname naująją valdybą ir 
tariame krikščionišką padėką 
buvusiai valdybai ir jos pirmi
ninkei Vandai N orvaišienei. 

Lietuvių Namų žinios 
• Sausio 28 d. LN svetai

nėje pietavo 170 svečių. 
• Nuo sausio 10 d. baras 

"Lokys" uždarytas dėl remon
to. Tikimasi darbus baigti ir at
naujintą barą atidaryti vasario 
pradžioje. 

• LN valdybos susirinki
mas - vasario 21 d., 7 v.v. LN 
seklyčioje, "Labdaros" - vasa
rio 28 d., 7 v.v. Slaugos na
muose. 

• Pietūs Lietuvių Namuose 
vyksta sekmadieniais nuo 11 
v.r. iki 2 v.p.p. Kviečiame visus 
pietauti Lietuvių Namuose. 

• Kultūros k-ja platina 
vaizdajuostes. Norintieji jų įsi
gyti prašome skambinti tel. 416 
769-1266 arba el.paštu vkul:: 
nys@hotmail.com 

• Algimantas Zablockas, 
"Investors Group Inc." finansų 
konsultantas, skaitys paskaitą 
Kaip nekilnojamo turto pasko
las nurašyti nuo pajamų mokes
čių LN vasario 11, sekmadienį. 
Pradžia 1.30 v.p.p. Įėjimas ne
mokamas. Rengėjai - Lietuvių 
Namų Kultūros komisija. 

Maironio mokyklos žinios 
• Užjaučiame Ritą Byrie

nę, netekus savo sesers Lai
mutės Gaižutienės. 

• Anelė Puterienė paauko
jo $100 a.a. A. Puterio fondui. 
Dėkojame. 

• Romas ir Daina Puteriai 
nufotografavo mokinius met
raščiui. Dėkojame. 

• Primename, kad žiemos 
metu mokiniai atsineštų batus 
pasikeitimui. 

• Vasario 17 d. atvyks į mo
kyklą KLJS-gos bei Toronto 
universiteto lietuvių studentų 
draugijos nariai, kurie paruoš 
mokiniams užsiėmimų Vasario 
16-osios proga. Živilė 

Naujausia karininkų grupė, atvykusi iš Lietuvos kalbos gilini
mui į St. Jean-sur-Richelieu bazę. Iš k.: serž. Darius Ramanaus
kas, mjr. Andrius Mickus, vyr. ltn. Rytis Juonys, viršila Egidijus 
Bružas Ntr. A. Staškevičiaus 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos komitetas vasario 4 d. pasiskirstė 
pareigomis: pirm. klebonas kun. G. Mieldažis, sekr. S. Staške
vičienė, ūkvedys A. Urbonas, ižd. R. Staškevičius, nariai: D. 
Jaugelytė-Zatkovic, A. Celtoriūtė-Beniušienė ir H. Celtorius. 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopa rengia Užgavėnių 
blynų pietus vasario 18 d., po 11 val. Mišių parapijos salėje. Sve
čiai vaišinsis 3-jų rūšių blynais, bus muzika ir šokiai. Auka- $10. 

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus susirinkimas šaukiamas 
vasario 25, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Aušros Vartų kleboni
joje. Narės ir rėmėjai kviečiami dalyvauti. 

Klebonas kviečia vaikus ateiti patarnauti šv. Mišių aukoje. 
Parapijiečiai prašomi susimokėti parapijos mokestį - $25 

šeimai. 
"Rūtos" klubo metinį susirinkimą sausio 31 d. pasveikino 

ir pasidžiaugė gausiai susirinkusiais nariais ( 48) klubo pirm. H. 
Lapinienė. Ji pakvietė kleboną kun. G. Mieldažį susirinkimą 
pradėti malda. Tylos minute pagerbti per praėjusius metus 
mirę nariai: Linas Urbonas, Vladas Kronkaitis, Viktoras Ja
konis ir Julija Mickienė. Praėjusio susirinkimo protokolą per
skaitė A. Račinskas. Pirm. H. Lapinienė padėkojo dėl sveikatos 
iš pirmininko pareigų pasitraukusiam B. Niedvarui. Pasi
džiaugė, kad "Rūtos" klubas susilaukė 6 naujų narių. Kiekvieną 
trečiadienį dalis narių žaidžia "bingo", kiti preferansą, o dar ki
ti - pabendrauja. Padėkojo "darbščioms bitelėms" - E. Burk
šaitienei ir N. Bagdžiūnienei už sėkmingai suruoštas Kalėdų 
vaišes. A. Žiūkas pranešė apie klubo finansinę būklę, o J. Stan
kaitis, revizijos komisijos pirmininkas, rado ir pasakė, kad kny
gos vedamos tvarkingai. 

Iš valdybos pasitraukus A. Račinskui, buvo pasiūlyti du 
kandidatai - E. Burkšaitienė ir A. Piešina valdybai papildyti. 
Šiuo metu valdybą sudaro: H. Lapinienė, N. Bagdžiūnienė, A. 
Žiūkas, E. Burkšaitienė, A. Piešina ir Z. Burkšaitis. Po diskusijų 
ir balsavimo Natalijos Jurkutės fondui paskirta $1000 ir Aušros 
Vartų parapijai $2000. Pagal klubo tradiciją, paskutinį mėnesio 
trečiadienį sveikinami tą mėnesį gimę klubo nariai. Šį kartą 
gražiai pasveikinti - Z. Lapinas ir D. Staškevičienė. Šiuo metu 
klubui priklauso 52 nariai. Klebonui palaiminus stalą, visi vai
šinosi. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, kovo 4, Šv. Kazimiero atlaidai. Klebonas kun. 

Aloyzas Volskis pradės Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio me
tus. Per iškilmingas Mišias giedos Otavos choras "Arija" ir 
Montrealio lietuvių choras. Po Mišių - koncertas. Bus šilti pie
tūs su vynu. Kaina $30 suaugusiems. Galima rezervuoti stalą 
10-čiai asmenų pas Nijolę Šukienę (514 593-6859) arba pas Ali
ce Skrupskaitę (514 257-6761). Bus loterija. Visi Montrealio 
lietuviai ir buvusieji parapijiečiai kviečiami iškilmėse dalyvauti. 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas la
bai dėkoja aukotojams. Aukojo: $1000 - J.E. Valiulis; $500 - P. 
Laurinaitis; $200 - S. Baršauskas; $175 - A.E Žižiūnas; po 
$100 - M. Barteška, J. Staniulis, G. Russell, J. Kibirkštis, M. 
Trečiokas. V.L. 

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

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

IEŠKOME PIRKTI vyriškų 
tautinių drabužių, tinkamų 
"Gintaro" studentų grupės šo
kėjui. Skambinti vakarais Ire
nai tel. 905 276-0822. 

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

CLEAN FOREVER. Valome 
kilimus, minkštus baldus irau
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet 
kuriuo laiku tel. 416 503-1687. 

FAX: (514) 766-1349 

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 


