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Laisvės varpams skambant 
Vasario 16-oji -visų švenčių šventė. Lietuvai ji pravėrė 

kelią į laisvę, be kurios nebūtume galėję ir kitų atmintinų 
dienų švęsti. Be jos šiandien kažin kas būtume buvę? 

L
AISVĖ kaip kasdienė duona. Ji stiprina dvasią, kad 
ji augtų, stiprėtų, kaskart vis ko nors aukštesnio, 
tobulesnio siektų. Ji pati didžiausioji gyvenimo ver

tybė, ir užtat dėl jos aršiai kovojama nė gyvybių nesigailint. 
Brangiausios aukos dedamos, kad tik ji išliktų. Antra ver
tus, laisvė žmogų lepina, savotiškai gadina, bando jį įvai
riais būdais - užriša akis, kad nebematytum kur iš tikrųjų 
esąs. Ji gundo manyti, kad esanti amžina, niekur nedings
tanti, kad dėl jos per daug nereikia budėti, juoba, kad pilni 
stalčiai gražiai pasirašytų sutarčių, kurios užtikrina ir da
bartį, ir ateitį. Sitaip nusiteikus, laisvė tau pasirodo kaip 
plačiausi ir derlingiausi laukai - viskas tavo, tik eik ir nau
dokis, kol gyveni. Dar kai kam laisvė - tai pasimetimas, 
amžinas ieškojimas nepamesto daikto, visokių užtvarų 
griovimas iki visiško išsisėmimo ir galutinio dvasinio nuo
smukio. Iškovota valstybinė laisvė, pareikalavusi nepa
prastų aukų, jokiu būdu neturėtų būti piktnaudžiaujama, 
neturėtų tapti priemone vien tik savanaudiškai veiklai 
reikštis. Visų bendroji laisvė - tai ypatinga galimybė dirbti, 
kad to darbo vaisiais galėtų naudotis visos laisvos šalies pi
liečiai. Laisvė turi skatinti iniciatyvą uoliai prisidėti prie vi
sokeriopos gerovės kūrimo. Pozityvia linkme besireiškianti 
asmeninė iniciatyva dažnai pranoksta ir didžiuosius iš pa
reigos kurpiamus projektus. Istorija betgi mums nurodo, 
kad nepriklausomybės laikotarpiais būta visko. Niekuo 
nesiskiria nė šių dienų Lietuvos nepriklausomybės laiko
tarpis. Džiaugtis reikia, jei kas daroma gerai, bet neužsi
merkti prieš negeroves. Nepriklausomybės šventę švęsda
mi turėtume giliau pagalvoti apie atsakomybę, kurios su
silpnėjimas ar praradimas yra pavojingas dvasinis nusigink
lavimas. 

VASARIO 16-oji kasmet kviečia mus, lietuvius, kur 
begyventume, bent trumpai pamąstyti apie laisvės 
reikšmę tautai, kuri nuo Mindaugo laikų iki šių 

dienų sugebėjo išsilaikyti, išlikti gyva ir kūrybinga. Būta 
įvairių dienų, žiaurių priespaudų ir rizikingų bandymų -
visko būta. Ne visada švietė laisvės saulė, ne visada ji buvo 
tikra. Bet meilė savo tautos laisvei visada ruseno tėvynai
nių širdyse. O ji ir buvo ta tikroji galia, kuri prasiverždavo 
žūtbūtinėmis kovomis, sukilimais, partizaniniais karais. 
Amžinas ryžtas būti savimi jungė tautą be žodžių ir iškil
mingų prakalbų. Tautinė vienybė neleido išsigrupavimams 
pirmauti. Kiekvienas pavojus visus glaudino, ir dėl to ne
buvo neaiškumų. Dabartinį nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpį dar žymiai per anksti įvertinti, ką nors ypatinges
nio pabrėžti. Skleidžiamos nuomonės, kritikos, pastabos -
tai tik rūpesčių išraiškos, rodančios kuo gyvename. Šian
dien eiliniam nepriklausomo gyvenimo stebėtojui labiau
siai krinta į akis lyg ir susvyravusi atsakomybė tautai, ir iš 
viso kitoks požiūris į tautą, tartum ieškant tautai pakai
talo? Rodos, vengiamas ir pavadinimas "tauta, tautinis", 
vietoj tautiečių tik žmonės - gyventojai, piliečiai ar kaip 
norit, vadinkit ... O juk atstatėm tautinę valstybę, kas ir 
konstitucijoje įrašyta. Ir dėl tokios valstybės atstatymo 
daug lietuvių kovojo, žuvo, aukojosi, daug jų Sibiro lage
riuose nukankinta. Taigi tautybei bent jau moralinę pirme
nybę turėtume skirti, juoba, kad tautybės lyginimas su 
kuriuo nors kitu teisiniu žmogaus statusu negali būti 
tikslus. Nepriklausomybės šventę minint pravartu pa
žvelgti ir į laisvių laisvėjimą, nesiderinantį su tautos idea
lais. Č.S. 
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Kur benueitume, kur sau laimės beieškotume, "tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse" ... 
Dail. Telesforas Valius 

Tikėjimo, vilties, meilės vėliava 
VYTAUTAS NARAŠKEVIČIUS 

Pasaulis pilnas simbolių ir sakralumo. Jie, 
daugiau nei akivaizdūs reginiai, atspindi gyve
nimo esmę bei prasmę. Kiekviena tauta ir 
valstybė išreiškia ir įamžina save trimis ženk
lais: vėliava, herbu ir himnu. 

Lyriški lietuviai iš prigimties yra simboli
kai. Mūsų kalbos žodis "vėliava" yra bendra
šaknis magiškajam sakralui - vėlei. Algirdas 
Julius Greimas aiškina: "Turint galvoje, kad 
vėlių valdovas yra karo dievas, visai supranta
ma, kad kiekviena lietuvių gentis - žygiuoja į 
kovą su savo vėliava, su visais savo mirusiais, 
semdamos iš jų jėgos ir dvasios". DLK karių 
pulkai buvo vadinami vėliavomis. 

Simbolinės vėliavos spalvos atspindi tau
tos sielą, būdą, gimtinės gamtovaizdžius, aukš
tuosius dvasios idealus, nes "Žmogus mato tik 
tai, ką myli" (Benediktas XVI). 

Pradžioje mūsų vėliavos kūrėjai rinkosi 
dvispalvę žalią raudoną, kuri pasirodė niūro
ka ir tik dailininkui Antanui Zmuidzinavičiui 
papildžius saulėtai geltona - lietuvių Trispalvė 

lemtinguoju grožiu nušvito. Kuklūs valstybės 
vėliavos kūrėjai tada aiškino: • geltona reiškia 
saulę (šio gyvenimo vaisių simbolis) • žalia 
reiškia miškus ir pievas (gyvybės simbolis) • 
raudona reiškia molį, žemę, kraują. 

1918 m. balandžio 29 d. Lietuvos valsty
bės taryba nutarė Trispalvę: geltoną, žalią, 
raudoną paskelbti valstybine vėliava. Si nuos
tata buvo įrašyta į Lietuvos konstituciją. Rau
dona DLK vėliava su Vyčiu šiuo atveju net 
nepaminėta konstitucijoje, nei atskiru įstaty
mu. Nesuklydome. Didžiausių žmonijos išga
mų - komunizmo ir fašizmo vienspalvės pla
kėsi it kruviniausios pabaisos. Lietuvių savi
garba joms neatleis. 

1919 m. sausio l d. 18 valandą Trispalvė 
buvo iškelta Vilniaus pilies bokšte ir mūsų ka
rių šautuvų salvėmis pagerbta. Lietuvos Tri
spalvė buvo mūsų Nepriklausomos valstybės, 
pokario partizanų didvyriškų kovų bei visos 
tautos rezistencijos esminis regimasis ženklas 
ir nuožmių priešų neapykantos objektas. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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Garsėjanti lietuvių kankinė 
Barbora Zagarietė 

KUN. KAZIMIERAS 
AMBRASAS. SJ 

Prie naujojo portreto 
Jis atsirado nelauktai ir 

netikėtai. Kai paskutinį kartą 
išėjau iš šio kambario, jo čia 
nebuvo. O dabar, vos tik 
įžengus, į akis krito prie lan
go stovįs paveikslas. Žiūriu į 
jį ir „. netikiu. Tos pačios at
laidžios, liūdnokos, gal net 
mažumėlę sielvartingai žvel
giančios akys. Jos tavęs ne
bara, neverčia būgštauti, bet 
tarsi ir nejučiomis, nepri
mygtinai, bet santūriai klau
sia, nepaleisdamos iš savo 
akiračio, - kuriame kamba
rio kampe būtum, - vis viena 
tave mato.„ Veido pailgumo, 
kuris buvo anksčiau toks ryš
kus pirminiame paveiksle, 
neliko. Nėra ir lelijų ranko
se, kurios Dievo tarnaitei 
nederėtų, nes tai jau yra pa
laimintajai ir šventajai pri
klausantys atributai. Taigi 
Dievo Tarnaitei neteiktini„ 
Todėl dabar ničnieko nelai
ko šios gležnos, trapios, tarsi 
prasiskėsti besirengiančios 
rankos„. Kai jos skėstelės, 
tai lyg angelo sparnai nuneš 
aukštyn ... Ar į dangų? Gal
būt... Liko ta pati lango ar
ka. Tik tarytum patamsėjusi. 
Už lango kraštovaizdis - vi
siškai išnyko„. Gal taip ir 
geriau.„ Plačiau minčiai ne
trikdo konkretumas, kuris 
tikrai čia gali būti pernelyg 
netikras, išgalvotas, menka
vertis. Visgi trys keturi šim
tai metų„. Kas nūnai toks 
atsiras ir pasakys: "Umias
tauskų dvaro ir pilies laukai, 
parkas ir sodas tikrai taip 
atrodė?" Ničniekas.„ 

.„Vaikštau iš vieno kam
bario kampo į kitą. Sėdinėju 
nuo vienos kėdės ant kitos. 

Ir vis negaliu nurimti: "Ne
jaugi Tu, Barboryte, va, ši
taip atrodei?" Neduodu sau 
ramybės ir jau pradedu pra
šyti: "Galėtum bent vieną 
mirksnį, vieną minutėlę, tik 
vičvienaitę sekundę pasiro
dyti.„ Pagaliau, bent jau pa
sakytum, - taip, tegul būnu 
tokia, kokia esu„. Tačiau to
kios vis viena negaliu įsivaiz
duoti, negaliu priimti, su
tikti, širdimi pasakyti - taip, 
taip, galėjai taip atrodyti... 
Ne vis viena, o man kažkas 
ne taip. Turėjai kitaip atro
dyti... Tu čionai tarytum iš 
dangaus nusileidusi... Tary
tum tyčia atėjai žmonėms 
pasirodyti, kažką pasakyti ir 
rengiesi atgal.„ į ten, kur 
mes dabar negalime nei nu
eiti, nei pakliūti..." Tu turė
jai būti labai paprasta ir gal 
todėl graži? „ 

Nevalingas, tarsi norint 
pakelti prie krūtinės rankas 
judesys, akimirką sustingęs, 
kad galėtum geriau įsižiūrė
ti, mažumėlę į dešinę pa
kreipta iš vidaus lengvai 
spindinčios šviesos nutvieks
ta galva, nesuinteresuotu
mas aplinkai, o kažkoks vidi
nis, tarsi kažkokią gilią mintį 
prisiminus ar stabtelėta, 

priešais save pamačius ne
žemiško grožio kūrinį, keis
tą reiškinį, verčia į paveikslą 

žiūrinttiį spėti, jog nupieš
toji - ne šios žemės, o iš kaž
kur atėjusi ar atsitiktinai į 
tikrovišką aplinką pakliuvusi 
gal net mistinė asmenybė. 
Mažne čia ir yra pats svar
biausias dailininko kūrinio 
privalumas, kurio įprasti

niais tapybos ir meno kri
tikos terminais kitaip net 
neįmanoma ar bent jau ne
profesionalui sunkiai pasa
komas ... 

• Mes žiūrėkime, kad stovėtume šalia Kristaus, gyvenusio 
n eturte, paklusnume, sunkiame darbe, pažeminimuose, 
išniekinimuose, varguose, kentėjimuose. 

• Ir paskui Jį eidami, ir šalia stovėdami, stenkimės tas 
vietas, kur kiti nemaloniai dirba, apimt~ vietas kuo labiausiai 
apleistas, pralaimėtas, paniekintas. 

• Myliu Tave, Jėzau, ir mylėti trokštu, suteik man tą malo
nę, kad kaskart labiau Tave mylėčiau. 

• Tegul bus garbė ir padėka Viešpačiui Jėzui, kuris moko 
mus nešti visokį kryžių. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 
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Zalingas perteklius 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Įstrigo atmintyje per suso
vietintą Lietuvos radiją girdė
tas pasakymas: "Į kolūkiečių 
gryčias atėjo perteklius". Iš 
tikrųjų ideologinis perteklius 
anuomet kaip iš gausybės ra
go pylėsi per kraštus, nes so
vietinei propagandai buvo pa
jungti kinas, radijas, spauda, 
socrealistinis menas ir tokia 
pat grožinė literatūra. Mate
rialųjį "perteklių" už metinius 
darbadienius dažnas kolūkie
tis įstengdavo parsinešti ant 
kupros. Liaudis buvo penima 
viltimi, kad artėja komunisti
nis rytojus, kuomet bus "iš 
kiekvieno - pagal galimybę, 
kiekvienam - pagal porei
kius". Iš už horizonto komu
nizmas nepasirodė, pats hori
zontas nutolo, galiausiai ko
munizmo fikcija sužlugo, ta
čiau pertekliaus siekis, porei
kiai į daugelio sąmonę taip 
įstrigo, kad atkūrus N epri
klausomybę radosi nepagei
dautino ir net žalingo pertek
liaus perteklius bei toks pat 
poreikių perteklius. 

Laisvė 

Kai pavasarį iš tvarto pa
leidžiamas kumeliukas, jis 
šuoliuoja, šėlsta, kliūčių ne
paiso, kol atsitrenkia galva į 
vieną iš kliūčių. Nuo smūgio 
apsvaigsta. Kai apspangimas 
praeina, kumeliukas susivo
kia, kad laisvė turi ribas. Šis 
be patirties padaras nesibai
mindamas bando kramsnoti 
jaučio ausį, tačiau tas, pajutęs 
kad neleistinai įžengta į jo te
ritoriją ir pažeistas jo orumas, 
baksteli ragu smarkuoliui. 
Laisvės ribos vėl susiaurėjo. 
Net žąsų pulkas riksmais į šalį 
nuveja netikėtai pasirodžiusį 
smarkuolį. Nuleidęs galvą ku
meliukas grįžta į tvartą; per 
sunki jam laisvės našta. 

Sovietiniame tvarte pen
kis dešimtmečius išlaikyta 
Lietuvos visuomenė kaip tas 
kumeliukas buvo paleista į 
laisvę. Su džiaugsmo giesmė
mis ir dainomis pasitikę Lais
vę, atgavę žodžio ir sąžinės 
laisvę, kelionių į svečias šalis 
galimybę, teisę burtis į įvairias 
organizacijas, į susirinkimus, 
piketus, mitingus, streikus, 
žmonės metėsi į nežabotą 
šėlsmą. Žodžio laisvė pasitar-

navo netiesos sakymui, burno
jimams bei blevyzgoms, sąžinė 
liberalių vėjų blaškoma pra
skydo ar visiškai sunyko, lais
vų kelionių galimybė atvėrė 
kelią masiškam bėgimui iš Tė
vynės, teisė burtis į organiza
cijas panaudota šėtono ženk
lu ženklintų sambūrių kurpi
mui, pilietiniai veiksmai virto 
kriminaliniais pasišėliojimais. 
Užuot siekusi suvokti Laisvės 
esmę, prasmę ir naudą, užuot 
ją su atsakomybe puoselėjusi, 
nuo staigaus laisvės gūsio ap
spangusi liaudis dairosi į aną 
tvartą veblendama, kad prie 
ruso buvo geriau. 

Prievarta ir smerkimu, ži
noma, neįmanoma tautos ves
ti į tiesos ir šviesos kelią, ta
čiau rodyti tą kelią privalo at
sigaunanti šeima, mokykla, 
Bažnyčia, valstybė, kiekvienas 
artimui gero linkintis žmogus. 
Laisvės, kaip ir dorovės ar 
krikščionybės, niekad nebus 
per daug, o ta perteklinė, kuri 
čia minima, iš tikrųjų nėra 
laisvė, o tarnystė ar vergavi
mas blogiui. 

Tikėjimas 

Marksistai, paniekinę ir 
prilyginę religiją liaudies opiu
mui, patys savo komunistinę 
ideologiją prievarta bruko re
ligijos vieton, begėdiškai kopi
javo religines apeigas, komu
nistiniams stabams kurpė 
giesmes ir maldas, įvedė savo 
šventes, kunigus pakeitė par
tijos sekretoriai, krikštą - įra
šymas į pionierius, išpažintį -
savikritika ar prievartinis pri
sipažinimas partkomams ar 
ČK, atgailą - psichiatrinės li
goninės ar ilgalaikė katorga. 
Griausminga propaganda ir 
prievarta paliko pėdsaką žmo
nių sąmonėje, kad net tą ideo
logiją išmetus į šiukšlyną, dar 
liko žmonių, gal krikštytų, su 
stakvilevičių, jarmalavičių , 
burokevičių beveik lietuviš
komis pavardėmis, kurie tuo 
paveldu nebegeba atsikratyti. 
Atgavusi Laisvę didelė mūsų 
visuomenės dalis iškart už
plūdo bažnyčias, žegnojosi ir 
mušėsi į krūtinę, nusigręžė 
nuo komunistinės klaidatikys
tės, tačiau nesunkiai pasidavė 
kitų, vadinamų netradicinių 
klaidatikysčių antplūdžiui. 
Marksistinė klaidatikystė ir 

naujų tikėjimų perteklius tiek 
išklibino žmonių vertybinę 
mąstyseną, kad jie nesunkiai 
parsiduoda įvairioms sek
toms, tiki burtais, raganavi
mu, horoskopais, rimtu veidu 
lanko parapsichologijos aka
demijas, naudojasi parapsi
chologų bei būrėjų paslaugo
mis, po kurių neretai tenka 
kreiptis į psichologus, psi
chiatrus ir net egzorcistus. 

Prie klaidatikysčių pri
skirtini ir Mamonos bei malo
numų kultai, neišpasakytai 
paplitęs papilvės, sėdmenų 
bei bambos demonstravimas, 
kuris betarpiškai siejamas su 
sekso kultu. "Sodoma ir Go
mora" pasakytų mūsų prose
neliai iš Amžinybės. Reikia 
įsiklausyti ir išgirsti jų balsą, 
saugoti jų palikimą ir tradici
jas, neklausyti netikrų prana
šų. Patirtis akivaizdžiai rodo, 
kur veda klaidatikystė. Todėl 
metas iš netikrų vertybių 
ganyklų grįžti į tikrųjų lauką, 
nes, anot garsaus gruzinų re
žisieriaus Tengizo Abuladzės, 
nereikalingas kelias, kuris 
neveda į šventyklą. 

Žiniasklaida 
Iš seniausių laikų žmonės 

tvirtai tikėjo parašytu žodžiu, 
nes žodis buvo rašomas su di
džiausia atsakomybe. Tačiau 
bėda ta, kad greta žmogaus ir 
šėtonas išmoko rašyti. Oku
pacijų metais šėtonas rašė itin 
daug, o žmonės, neatpažin
dami rašančio šėtono, skaitė, 
juo patikėdavo. Išmintingesni 
žmonės išmoko tuos raštus 
versti iš netiesos į tiesos kalbą, 
skaityti tarp eilučių, perskai
tyti ir tai, kas neparašyta. At
gavus spaudos, radijo bei tele
vizijos laisvę, parašytų, pasa
kytų žodžių bei rodomų vaiz
dų radosi tikras perteklius. 
Perteklius jau vien todėl, kad 
vienu metu neskaitysi kelių 
laikraščių, neklausysi kelių 
radijo stočių, nežiūrėsi kelių 
televizijos laidų. O tarp rašan
čiųjų, kalbančiųjų ir rodan
čiųjų pakanka nelabųjų, ku
riuos atpažinti nėra lengva, 
nes jie moka prisidengti gra
žiomis kaukėmis. Nebūtinai 
pats šėtonas rašo ar kalba, 
dažniausiai jo vaidmenį at
lieka šėtono samdytas klaida
tikis. 

Nukelta į 3-čią psl. 

Lietuvos karo mokyklos l laidos kariūnai lauko pratybose Eiguliuose, prie Kauno 1919 metais 
Ntr. iš žurnalo "Kariūnas", nr.3 (2006) 



Paminklas partizanų vadui 
Lapkričio 24 d. (2006) mi

nint Lietuvos kariuomenės 
generolo Adolfo Ramanaus
ko kovinio rengimo centro 
Nemenčinėje įkūrimo 15-tą
sias metines, buvo atidengtas 
paminklas generolui A. Ra
manauskui-Vanagui. Atiden
gimo iškil!llės prasidėjo šv. 
Mišiomis Sv. Ignoto švento
vėje Vilniuje. Sv. Mišias au
kojo ir paminklą pašventino 
Lietuvos kariuomenės vyriau
siasis kapelionas pik. Juozas 
Gražulis. Paminklo autorius -
skulptorius Tadas Gutauskas. 
Iškilmėse dalyvavo: vyriausy
bės kancleris Valdemaras Sa
rapinas, Vilniaus apskrities 
viršininkas Alfonsas Macaitis, 
krašto apsaugos ministeris 
Juozas Olekas, ministeris pir
mininkas Gediminas Kirkilas, 
generolo Adolfo Ramanaus
ko-Vanago duktė Auksė Ra
manauskaitė-Skokauskienė 
su šeima, Lietuvos kariuome
nės vadas gen. Valdas Tutkus, 
Lietuvos kariuomenės gene
rolo Adolfo Ramanausko ko
vinio rengimo centro viršinin
kas pik. Algimantas Vyšniaus
kas, Lietuvos kariuomenės 
dalinių vadai, atsikūrusio 

Paminklas Lietuvos partizanų vadui gen. Adolfui Rama
nauskui-Vanagui, atidengtas Nemenčinėje 2006 m. lapkričio 
24 d. Nuotraukoje iškilmių garbės sargyba ir kiti dalyviai 

Ntr. S. Sajausko 

LLKS partizanai su partizanų atidengimo iškilmėse taip pat 
apygardų vėliavomis, Alytaus dalyvavo kariuomenės garbės 
gen. Adolfo Ramanausko-Va- sargybos orkestras ir garbės 
nago vidurinės mokyklos sargybos kuopos kariai, Lie
moksleiviai, gen. A. Rama- tuvos karo akademijos choras 
nausko artimieji. Paminklo "Kariūnai". Inf. 

v 

Zalingas ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Kiek tokių klaidatikių yra prisiviliojęs 
nelabasis, nesunku pamatyti šūsnyse gelto
nosios spaudos, radijo ir televizijos laidose. 

Kažkas sugalvojo dabartinei žiniasklai
dai (žinoma, su negausiomis išimtimis) gerą 
pavadinimą "purvasklaida". Jai išskalbti 
prireiktų didžiulių pajėgų, didžiulių išteklių. 

Tačiau iš kur jų paimsi, jei pajėgos ir ištek
liai klaidatikystėje skendi. Daugeliui Lietu
voje teko išgirsti, kaip iškili asmenybė viešai 
prisipažino, kad dvi tris savaites neskaito 
spaudos, nesiklauso radijo, nežiūri televi
zijos laidų. Ir taip apsivalo, pasijunta švaresnis. 

Purvasklaidos, melo joje uždrausti ar 
apriboti nelengva, tačiau skydą nuo purvo 
gali turėti kiekvienas. Reikia jos nepre
numeruoti, neskaityti, neklausyti, nežiūrėti. 
Tai patys tikriausi, apsaugai tinkamiausi 
būdai. Jei melas ir purvas liečia dorovės, 
visuomenės ar pačios valstybės reikalus, to
kiai purvasklaidai reikia duoti deramą at
kirtį. Melo kojos ilgos, tačiau kelias trumpas; 
vien pastaruoju metu per V. Pociūno žūties 
aplinkybių tyrimą kiek purvo išlieta, tačiau 
dar daugiau purvasklaidininkų išryškinta. 

Perteklių pastebėsime įvairiose srityse. 
Pusė milijono piliečių iš Lietuvos emigravo, 
o darbo biržoje dar vis eilė tebelaukia, 
niekur nedirbantys jauni vyrai ir moterys 
šiukšlynuose kapstosi (ar ne rankų ir protų 

Tikėjimo, vilties ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Atgimusi Lietuva savo ištikimųjų entu
ziazmą išreiškė L. Vasiliausko daina Bran!Įj-au
sios spalvos: Geltona spalva - tai saulė, l Zalia 
- tai laukų spalva, l Raudona - tai mūsų krau
jas, l Kartu jos - tai Lietuva. Ši skambi daina -
atviras ryžtas, tvirta valia savo spalvas išsau
goti, apginti: Ir jų dabar pakeisti l Jau niekam 
nevalia l Jos reiškia mūsų laisvę l Jos - mūsų 
vėliava. Bet simbolinių spalvų reikšmė yra ne
išsemiama. Simbolis, giliai įstrigęs žmogaus 
sąmonėje, tvyro tarsi amžinas priekaištas 

perteklius?). Iš valdininkijos ir milijonierių 
pertekliaus - varguolių perteklius. Balagani
nių renginių politikierių populiarumui ir 
garbei net Advento metu - perteklius. Au
tomobilių - perteklius; užkimštos gatvės, 
kiemai, keliai. Atliekų - perteklius, sąvarty
nai nebetalpina, valdžiukė atliekose Kerna
vės istorinį draustinį skandinti pasišovė. Go
dumo, traukos prie valstybės lovio ir ... ašarų, 
dažniausiai netikrų, - perteklius. Kur nepa
žvelgsi, visur - perteklius. Nejaugi taip nieko 
ir netrūksta? Kai kas įvardinta aukščiau, ta
čiau vieną trūkumą, tiesiogiai susijusį su 
pertekliumi, čia tinka paminėti. 

Sako, Dievulis žmogui davė visko, tik 
nedavė "užteks" arba "gana". Nudvasintas 
nežabotas vartojimas, nesudėvėtų drabužių 
ir per aplaidumą sugadintų maisto produktų 
į atliekas išmetimas, namų apyvokos daiktų, 
rūbų, baldų dėl nuolat keičiamų madų nai
kinimas veda prie vis augančio vartojimo, 
prie pilvažmogio, pasiruošusio tenkinti vis 
didėjančius poreikius, auginimo. Tai vis 
dėl to "užteks" arba "gana" trūkumo, dėl 
taupymo kilniam tikslui dorybės stokos, dėl 
tausojimo jausmo praradimo. 

Per jau pastebimą klimato kaitą gamta 
žmogui sako: "užteks". Jei to "užteks" ne
davė Dievulis, duos gamta. Su gamta kariau
ti - ne žmogaus galiose, gamtą galima tik 
mylėti; nemeilė gamtai atsigręžia gamtos 
nemeile žmogui. O su minimais pertekliais, 
jei nesidoros žmogus, galima tikėtis tik žmo
gaus vardo neverto išsigimimo ar Sodomos 
ir Gomoros likimo. 

mūsų suvokimo galioms. 
Kuklūs lietuvių valstybės vėliavos kūrėjai 

ir mes iki šiolei nesugebam suprasti, kokią 
šventą dovaną mums Dievas davė. Jau beveik 
šimtas metų lietuvio rankose ir širdyje visų di
džiausių krikščioniškų vertybių vėliava: gel
tona - Tikėjimo, žalia - Vilties, raudona - Mei
lės. Ar esame, ar būsime tokios dieviškos dova
nos verti? 

Lai mūsų netrikdo tai, jo$ ryškios vėlia
vos spalvos yra kartu ir šios Zemės žmonių 
kelionių reguliuotojo-šviesoforo spalvos. Tik
rai verta netikėta Dievo dovana didžiuotis, iš
tikimai mylėti ir gerbti mūsų šventąją Tikėji
mo, Vilties, Meilės vėliavą. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas JAV-se 

Vasario 6-13 d.d. prezi
dentas Valdas Adamkus su 
oficialiu vizitu lankėsi Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Vasario 7 d. San Francisco 
mieste jis skaitė paskaitą ne
vyriausybinės organizacijos 
World Affairs Council kon
ferencijoje apie Lietuvos 
bendradarbiavimą su Rytų 
Europos ir Pietų Kaukazo 
valstybėmis bei jose vykstan
čius procesus. 

Sausio 8 d. V. Adamkus 
su delegacija vyko į Vašing
toną, kur jis susitiko su pre
zidentu George W. Bush ir 
dalyvavo viceprezidento Ri
chard Cheney rengiamuose 
darbo pietuose. Jis taip pat 
susitiko su kitais JAV parei
gūnais, lankėsi JAV kong
rese ir kalbėjosi su Atstovų 
rūmų bei senato nariais. 

Prezidentas dalyvavo iš
kilmingame JAV ir Baltijos 
fondo renginyje, kuriame 
JAV visuomenės, politikos, 
žiniasklaidos, verslo atsto
vams buvo pristatyta Lietu
va. Jam buvo įteiktas Bal
tijos valstybiškumo apdova
nojimas, kurį pristatė žymus 
politologas Zbigniew Brze
zinski. 

VRMRygoje 
Baltijos valstybių vidaus 

reikalų ministeriai Raimon
das Šukys, Ivar Godmanis ir 
Kalle Laanet vasario 8 d. 
Rygoje aptarėv šalių pasiruo
šimą įsilieti į Sengeno erdvę 
bei kitus bendradarbiavimo 
klausimus. Kalbėta migraci
jos, bendrų pasienio sąlyčio 
punktų steigimo klausimais, 
naujų asmens dokumentų su 
biometriniais duomenimis 
išdavimą. Taip pat aptartos 
galimybės kurti bendrą grei
tojo reagavimo padalinį sti
chinių nelaimių ir katastrofų 
padariniams likviduoti. 

Prieš susitikimą buvo 
atidarytas bendras Saločių
Grenctalės pasienio punk
tas. Iš viso planuojama įs
teigti keturis sąlyčio punk
tus, po du kiekvienos šalies 
pasienio teritorijoje. Sau
sumos ir jūros sienos Lie
tuvos ir Latvijos gyvento
jams turėtų atsiverti 2008 m. 
pradžioje, oro uostų - 2008 
m. kovą. 

Lankėsi Lenkijos pareigūnė 
Seimo pirmininkas Vik

toras Muntianas sausio 30 d. 
susitiko su Lietuvoje viešin
čia Lenkijos užsienio reikalų 
ministere Anna Fotyga, ap
tarė energetinio saugumo, 
kultūrinio bendradarbiavi
mo ir tautinių mažumų 
problemas. Susitikime pa
brėžta, jog Lietuva ir Len
kija yra įtakingos Europos 
sąjungos politikoje Rytų 
Europoje, neretai formuo
jančios naują Europos sąjun
gos požiūrį į šį regioną. 

V. Muntianas pažymėjo, 
jog praėjusieji metai buvo 
ypatingi Lietuvos ir Lenkijos 
santykiuose: vyko dažni pa
reigūnų apsilankymai, ak-

tyviai dirbo dvišalė parla
mentinė grupuotė. Lietuva 
ir Lenkija pernai paminėjo 
ir 15-ąsias diplomatinių san
tykių atkūrimo metines, ku
rių proga Lenkijoje buvo su
organizuota per 120 įvairių 
renginių. 

Lietuviai EP komitetuose 
Vasario l d. Briuselyje 

prasidėjo Europos parla
mento visuotinė sesija, ku
rios atidaryme kalbėjo Ru
munijos prezidentas Traian 
Basescu. Po to parlamento 
pirmininkas Hans-Gert Pot
tering perskaitė pareiškimą, 
smerkiantį Armėnijos žur
nalisto Hrant Dink nužu
dymą Turkijoje. Vėliau par
lamentas bendru sutarimu 
patvirtino atnaujintą savo 
komitetų sudėtį. 

Lietuvoje išrinktų euro
parlamentarų komitetuose 
ir pakomitečiuose yra 13: 
L.L. Andrikienė - Biudžeto 
komitetas, Žmogaus teisių 
pakomitetis; Š. Birutis - Pra
monės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetas; D. 
Budreikaitė - Vystymosi ko
mitetas; A. Degutis - Trans
porto ir turizmo komitetas; 
J. Dičkutė - Kultūros ir švie
timo komitetas; G. Didžio
kas - Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komitetas; E. Gent
vilas - Regioninės plėtros 
komitetas; O. Juknevičienė 
- Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetas; V. Lands
bergis - Užsienio reikalų ko
mitetas; Saugumo ir gyny
bos pakomitetis; E. Mal
deikis - Pramonės, moksli
nių tyrimų ir energetikos ko
mitetas; J.V. Paleckis - Už
sienio reikalų komitetas; 
Saugumo ir gynybos pako
mitetas; A. Sakalas - Teisės 
reikalų komitetas; M. Star
kevičiūtė - Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetas. 

L. Andrikienės teigimu, 
vienas didžiausių Lietuvos 
laimėjimų dirbant Europos 
parlamente yra EP patvir
tinta strategija Baltijos jūros 
regionui. Šio regiono valsty
bių yra 8 (ES) valstybės iš 
27. Jos turi iš viso 226 atsto
vus EP. 

Premjeras Gruzijoje 
Vasario l d. ministeris 

pirmininkas Gediminas Kir
kilas trijų dienų oficialiu vi
zitu lankėsi Gruzijoje. Tbili
syje vyko susitikimai su pre
zidentu Michailu Saakaš
viliu, premjeru Zurabu No
gaideliu, kitais Gruzijos pa
reigūnais. Buvo aptarti Lie
tuvos ir Gruzijos dvišaliai 
santykiai bei jų plėtros gali
mybės, Gruzijos bendradar
biavimas su Europos sąjunga 
ir ŠAS (NATO), kiti tarptau
tinės politikos klausimai. G. 
Kirkilas skaitė paskaitą Stra
teginių ir tarptautinių stu
dijų fonde. Gruzijos užsienio 
reikalų ministeris pažadėjo 
savo valstybės paramą Lie
tuvai siekiant pirmininkauti 
ESBO 2010 m. RSJ 
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JANINA 
MABCINKEVIČIENĖ 

Lapkričio mėnesį Lietu
voje vykę renginiai buvo skirti 
vysk. Justino Staugaičio 140-
osioms gimimo metinėms pa
minėti. Minėjime Vilniaus sig
natarų namuose, kalbėjo Tel
šių vyskupas Jonas Boruta, o 
pranešimą apie vysk. Justino 
Staugaičio gyvenimą ir veiklą 
skaitė Šiaulių universiteto 
Edukacinių tyrimų centro di
rektorė prof. Audra Juodaity
tė, signataro sesers vaikaitė. 
Konferencijoje seime, be įdo
mių istorikų Algimanto Kati
liaus ir Viktoro Aleknos, dr. 
Aldonos Vasiliauskienės ir kt. 
pranešimų, vyko ir teatrali
zuotas Justino Staugaičio pri
siminimų skaitymas (akt. Ri
das Jasiulionis). Ryški ir Lie
tuvos nacionalinio muziejaus, 
Lietuvos ministerijos parama, 
leidžiant renginiams skirtus 
lankstinukus, organizuojant 
parodas ir t. t. 

O ilgus dešimtmečius 
vysk. J. Staugaičio pavardė ir 
darbai buvo išbraukti iš tau
tos atminties. Dar 1998 m„ 
minint 55-erių metų sukaktį 
nuo J. Sta~gaičio mirties, jo 
gimtojoje Zvirgždaičių para
pijoje vyskupo dukterėčia Re
gina Staugaitytė-Sapetkienė 
stebėjosi: "Man keista, kad 
dėdės signataro nuopelnai 
Bažnyčiai, švietimui, visai Lie
tuvai ryškiau prisimenami tik 
Sakių rajone, manau, kad apie 
jo veiklą turėtų žinoti visa Lie
tuva". (Apie tai rašė to meto 
vietinė spauda). Tuigi šie vysk. 
J. Staugaičio giminių lūkesčiai 
ir svajonės išsipildė - dabar ši 
šviesi asmenybė įvairių jubi
liejų progomis nuolat grąžina
ma į mūsų gyvenimą, o iškal
bingi biografiniai faktai pa
sklinda įvairiuose Lietuvos 
spaudos leidiniuose;, 

Tupikų kaimas Zvirgždai
čių valsčiuje (Šakių rajone) -
vysk.}ustino Staugaičio gimti
nė. Cia 1866 m. lapkričio 14 
d. jis gimė ir buvo vyriausias 
vaikas ūkininkų Staugaičių 
šeimoje. Mokėsi Kudirkos 
Naumiesčio pradžios mokyk
loje, Marijampolės gimnazijo
je, Seinų kunigų seminarijoje. 
Įšventintas kunigu 1890 m. 
dirbo vikaru Alytuje, Balbie
riškyje, vėliau 10 metų Lenki-

Didysis Zanavykijos ąžuolas 
Lietuvos nepriklausomybės akto signataro vyskupo 

Justino Staugaičio 140-sioms gimimo metinėms 

joje (Blendavoje, Lodzėje, 
Varšuvoje). 

Nuo 1905 m. -vėl Lietu
voje: Marijampolė, Lekėčiai, 
Pakuonis, Aukštoji Panemunė 
-vietovės, kur liko ryškūs Jus
tino Staugaičio pėdsakai švie
tėjiškoje ir visuomeninėje bei 
kultūrinėje Lietuvos diryoje. 
Marijampolėje įsteig~ "Zibu
rio" (švietimo) ir "Zagrės" 
(ūkio) draugijas, rūpinosi pra
džios mokyklų, vaikų ir sene
lių prieglaudų atidarymu. Bū
damas Lekėčių parapijos kle
bonu, redagavo Seinuose lei
džiamą mėnraštį Vadovas, ra
šė straipsnius į to meto įvai
rius spaudos leidinius. Klebo
naudamas Aukštojoj Panemu
nėj, ėjo ir Garliavos dekanato 
dekano pareigas, 1922 m. pa
keltas Seinų kapitulos kanau
ninku, įsitraukė į Lietuvos ka
talikų mokslo akademijos 
veiklą, o 1924 m„ popiežiui 
Pijui XI suteikus prelato titu
lą, dirbo vyskupo Antano Ka
roso ;>atarėju. 

Siame laikotarpyje išryš
kėjo ir aktyvi politinė Justino 
Staugaičio - diplomato, vals
tybininko - veikla. Jis dalyva
vo, rengiant 1917 m. rugsėjo 
mėn. Vilniuje vykusią Lietu
vos konferenciją. Joje J. Stau
gaitis buvo išrinktas į Lietuvos 
tarybą, kartu su kitais tarybos 
įgaliotiniais rūpinosi, kad bū
tų pripažinta Lietuvos nepri
klausomybė. 1918 m. vasario 
16 d. kartu su kitais pasirašė 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
aktą. Buvo išrinktas į Steigia
mąjį, l-jį ir II-jį seimus, ėjo 
šių seimų vicepirmininko pa
reigas. 1923-25 metais buvo 
Antrojo seimo pirmininku, 
kaip parlamento vadovas, rei
kalui esant, pavaduodavo ir 
Lietuvos prezidentą, vadova
vo delegacijoms (į Londoną, 
Paryžių ir Romą). Jis rūpinosi 
Lietuvos santykiais su Vatika
nu dėl valstybės politinio pripa
žinimo, kurio sulaukė 1926 m. 

1926 m. nulėmė dar vieną 
žymų posūkį politiko ir visuo
menės veikėjo Justino Stau
gaičio gyvenime - kai popie-

žius įsteigė Lietuvos bažnyti
nę provinciją, J. Staugaitis bu
vo paskirtas naujos Tulšių vys
kupijos vadovu. Pirmiausia 
naujasis vyskupas sudarė kuri
jos administraciją, įsteigė Tel
šių kunigų seminariją ir jai 
pastatydino 3-jų aukštų rūmus 
su biblioteka, fizikos laborato
rija, kurią aprūpino priemo
nėmis, pastatydino vyskupo 

Vyskupas Justinas Staugaitis 

rezidencijos pastatą. Semina
rijos rektoriumi vyskupas pa
skyrė kurijos kanclerį Vin
centą Borisevičių, vėliau ta
pusį jo įpėdiniu. 

Seminarijos dvasios tėvu 
dirbo Kauno un-te teologijos 
mokslus baigęs vyskupo sese
rėnas Justinas Juodaitis. Visų 
svarbiausias rūpestis buvo lė
šos naujoms statyboms. Vysk. 
J. Staugaitis pabandė jų gauti, 
pasitelkęs iniciatyvų, žinomą 
dar iš Aukštosios Panemunės 
laikotarpio vikarą kunigą Juo
zą Valaitį, kuris iš JAV sėk
mingai parvežė 400,000 dole
rių. Buvo steigiamos naujos 
parapijos, šventovės, vienuo
lynai, prieglaudos, vaikų dar
želiai, kuriamos pavasarinin
kų, tretininkų organizacijos, 
surengti 3 didieji eucharisti
niai kongresai (1931, 1935 ir 
1939 m.). Vysk. J. Staugaičio 
įsteigta ir puoselėta seminari
ja parengė kraštui 150 kunigų. 

Be daugybės straipsnių 
politikos, moralės ir tikybos 
klausimais Šviesoje, Ūldninke, 
Šaltinyje, Bažnytinėje apžval-

goje ir kt . leidiniuose bei 
įsteigto vyskupijos laikraščio 
Žemaičių prietelius, vyskupas 
1934-35 m. parašė 3 dalių ro
maną Tiesiu keliu (pas ir. J . 
Gintauto slapyvardžiu). Jo ro
manas - tarsi atsakas į V. My
kolaičio-Putino Altorių šešėly, 
kur kunigas Saulius (priešin
gai negu Altorių šešėly Liudas 
Vasaris) išlieka ištikimas pasi
rinktam keliui ir pajunta po 
abejonių sielos ramybę. Rank
raštyje liko 170 psl. apysaka 
Tarp jausmų ir pareigos. Rašė 
ir atsiminimus, kurie 1995 m. 
Lietuvos katalikų mokslo aka
demijos, vyskupo J. Staugai
čio giminaičiams padedant, 
buvo išleisti knyga Mano atsi
minimai 800 egz. tiražu ir šiuo 
metu yra retenybė. Lietuvos 
un-to teologijos fakultetas 
Justinui Staugaičiui suteikė 
teologijos licenciato ir dak
taro laipsnius. 

Mirė vysk. Justinas Stau
gaitis 1943 m. liepos 8 d. po 
stenokardijos priepuolio Tel
šiuose. Palaidotas katedros 
kriptoje. "Dieve, neapleisk 
Lietuvos ... " - tai paskutiniai 
žodžiai šio labai geros širdies 
žmogaus, visą savo gyvenimą 
paskyrusio Lietuvai, jo žmo
nėms, kovai už gėrį ir dorovę. 

Jau seniai nebėra Tupikų 
kaime gimtosios vyskupo sig
nataro J. Staugaičio sodybos 
- praūžusio karo audra su
naikino viską. Liko tik du pla
čiašakiai ąžuolai, ošiantys ša
lia atminimo kryžiaus-koplyt
stulpio (autorius tautodaili
ninkas V. Cikana). Jis pastaty
tas vysk. J. Staugaičio dukte
rėčios Regijos Staugaitytės
Sape!kienės iniciatyva pade
dant Sakių savivaldybei ir Kul
tūros skyriui bei vietos bend
ruomenei, ir 1994 m. pašven
tintas Vilkaviškio vyskupo 
Juozo Žemaičio. Vėliau Vil
niaus signatarų namų inicia
tyva 1999 m. čia atsirado ir in
formacinė atžyma akmenyje. 

O už vis brangiausia, kad 
šį vysk. Justino Staugaičio at
minimą nuoširdžiai saugo 
Žvirgždaičių pagrindinės mo-

kyklos mokytojai ir mokslei
viai, kaskart ruošiantys vis 
įtaigesnes prisiminimo pamo
kas. Direktoriaus pavad. Rū
tos J akienės ir mokyt. Astos 
Baubonienės iniciatyva 135 
m. vysk. Justino Staugaičio 
jubiliejaus proga vyko piešinių 
ir rašinių "Vizijos" konkursas 
(kaip įsivaizduoja Staugaičių 
tėviškę), o šiais metais 140-
ties sukakties proga vyko atsi
minimų vakaras-inscenizacija 
Zanavykiškoje Staugaitytės 
stuboje. Etnografiniai žaidi
mai, pašnekesiai zanavykų 
tarme ugdo mokinių meilę sa
vo tautos praeičiai, moko 
gerbti ir vis teikia daugiau ži
nių apie didįjį Zanavykijos 
ąžuolą vyskupą Justiną Stau
gaitį. 

Iškilaus veikėjo atminimą 
saugo ir Šakių Zanavykų mu
ziejus. Liko įsimintinas ir Ku
dirkos Naumiesčio muziejaus 
renginys, neužmiršo sigpataro 
J. Staugaičio veiklos ir Zemai
tijos Telšiai ir ypač Aukštoji 
Panemunė, kur dirba klebo
nas kan. Deimantas Brogys, 
klebonavęs ir Šakiuose. 

Daug dar įvairiose Lie
tuvos vietose gyvena ir padeda 
saugoti signataro vysk. J . 
Staugaičio atminimą jo brolių 
ir seserų vaikai ir vaikaičiai: 
V. Jokūbauskienė, E. Staugai
tienė, prof. A. Juodaitytė, 
poetė G. Tulauskaitė, R. Sa
petkienė ir kt. Daug apie vysk. 
J . Staugaičio veiklą rašoma 
šių metų XXI amžiaus lei
dinyje (red. Edvardas Šiugž
da). Respublikos muziejinin
kė Irena Petraitienė ruošia 
naują knygą apie vysk. Justiną 
Staugaitį. Su ja savo prisimini
mais dalinasi Šakiuose gyve
nanti Regina Staugaitytė-Sa
petkienė, kilusi iš tos pačios 
gimtosios sodybos Tupikų kai
me, kaip ir žymusis signataras 
vyskupas. Ji nuo pat mažens 
bendravo su jubiliatu, todėl 
mielai savo prisiminimais pa
sidalija ne tik Šakių rajone, 
bet ir didžiuosiuose respub
likos i:,enginiuose Vilniuje. Jos 
vyro Sakių poeto Gedimino 
Sapetkos eilėraščio posmu ir 
užbaigiu šį rašinį: 
Amžinumo dėka 
Pasikeičia tik žmonės ir datos, 
O darbai pasilieka kitiems, 
Kaip šventi testamentai. 

Bažnyčių uždarymas - visų rūpestis 
PREL. EDMUNDAS 

PUTRIMAS 

Išeivijos lietuviams didė
jantį rūpestį kelia įvairioms 
lietuviškoms parapijoms gre
siantis uždarymas. Tui yra la
bai skaudus reiškinys už Lie
tuvos ribų gyvenantiems lie
tuviams dvasine prasme - ne 
tik religinėje, bet ir kultūri
nėje plotmėje, nes dažniau
siai parapija yra centras - Mi
šios sava kalba ir religinis gy
venimas, bendravimas, įvai
rių progų, meninių ir tautinių 
renginių. 

Problema tampa dar jaut
resnė, nes su parapijų prara
dimu siejasi telkinių istorijos, 
tradicijų netektis. Pats proce
sas sukelia daugybę jausmų. 

Šiuo metu yra iškeliama daug 
nuomonių ir diskusijų dėl 
mūsų parapijų likimo. Dau
guma jų teigiamai išreiškia 
susirūpinimą ir teikia konk
rečius pasiūlymus. 

Jau ne pirmą kartą, ypač 
JAV-se, įvairių vyskupijų nu
tarta uždaryti kai kurias para
pijas. Savo laiku Čikagos ar
kivyskupijoje buvo net 13 lie
tuviškų parapijų. Kaip prime
na ilgametis bendruomenės 
veikėjas A. Gečys, Filadelfi
jos Šv. Andriejaus parapija 
išsisaugojo nuo uždarymo 
prieš maždaug 15 metų. Tum 
padėjo judraus parapijos ko
miteto sudarymas, pokalbiai 
su arkivyskupijos vadovais, 
bet ypač lietuvių matomu
mas Filadelfijos arkivyskupi-

jos veikloje - aktyvus jų daly
vavimas Mišiose ne tik savo 
šventovėje, bet ir aukotose 
katedroje įvairiomis pro
gomis, net patraukiant vieti
nės žiniasklaidos dėmesį. 

Kiekvienos parapijos li
kimo pastangos yra labai 
skirtingos. Pvz. Šv. Petro pa
rapijos Bostone lietuviai pa
rapijiečiai pajėgė išlaikyti 
savo parapiją, nes buvo suor
ganizuota veikla klebono, pa
rapijos komiteto, parapijie
čių, vietinės lietuvių bend
ruomenės ir Lietuvos vysku
pų konferencijos. Jų įsteigtas 
fondas jiems labai padėjo fi
nansuoti tą veiklą. Sv. Jurgio 
parapija Bridgeport (CT) 
įstengė išsilaikyti, nes ją tvar
ko kunigai vienuoliai iš Ar-

gentinos, kurie yra labai pa
lankūs lietuviams. Parapija 
neuždaroma, nes nuosavybės 
dokumentuose yra įrašyta, 
kad parapijos likvidavimo 
atveju nekilnojamas turtas 
pereina miesto savivaldybei. 
Miesto ar valstijos valdžios 
suteiktas išsaugotino paveldo 
liudijimas irgi gali išgelbėti 
sene§nes parapijas. 

Siuo metu Aušros Vartų 
parapija Manhattane yra 
New Yorko arkivyskupijos 
grasinama uždarymu pagal 
arkivyskupijos sausio m. 19 
d. pranešimą spaudoje. Drau
dos lėšos dėl struktūrinės ža
los remontavimo jau sulaiky
tos keletą metų ir beliko pa
rapijiečiams rinktis sekma
dieniais parapijos rūsyje. Ne-

žinoma daugiau detalių dėl 
tos parapijos likimo. Allen
town vyskupijoje, Shenan
doah (Pennsylvania valsti
joje), kur yra pati seniausia 
lietuvių imigrantų šventovė 
Amerikoje, yra uždaroma ne 
tik kaip parapija, bet ir kaip 
šventovė, nes pagal paskuti
nes gautas žinias, ruošiamasi 
ją griauti dėl pastato prastos 
būklės. 

Taip ir suv Ontario Lon
dono lietuvių Siluvos Marijos 
šventove. Londono vyskupi
joje vyksta parapijų pertvar
kymas ir buvo pranešta, kad 
lietuvių parapijos pastatui 
reikia daug lėšų jam remon
tuoti. 

Nukelta į 5-tą psl. 



MINISTRO PIRMININKO SVEIKINIMO ŽODIS, 
SKIRTAS UŽSIENIO LIETUVIŲ SPAUDAI 

Brangūs tėvynainiai, 

Vasario 16-oji įėjo į Lietuvos istoriją kaip viena svarbiausių datų ilgaamžėje 
lietuvių tautos istorijoje. Šimtmečius išbraukta iš pasaulio žemėlapio, mūsų val
stybė 1918 metais buvo atkurta ir užėmė prideramą vietą Europos tautų šeimoje. 

Nepamirškime praeities, tačiau žiūrėkime į ateitį, kurkime Lietuvą, kurioje 
visiems būtų gera gyventi. Kurkime Lietuvą, kurioje būtų laikomasi įstatymų, ger

biamos žmogaus teisės. Tai priklauso ne tik nuo valdžios, bet ir nuo kiekvieno 
mūsų. Ki,ekvienas, nesvarbu kuriame pasaulio kampelyje begyventų, gali prisidėti 
prie modernios Lietuvos valstybės kūrimo. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga sveikinu visus tėvynainius 

užsienyje, linkiu žmogiškos laimės ir sėkmės. Tegul Vasario 16-osios dvasia gy
vena mūsų širdyse. 

GEDIMINAS KIRKILAS, 
Ministras Pirmininkas, Vilnius, 2007 metų vasaris 

Bažnyčių uždarymas - visų rūpestis 
Atkelta iš 4-to psl. 

Vyskupijos naujai paskirtas administrato
rius prel. Jonas Staškevičius, kartu su parapi
jos komitetu, stengiasi užtikrinti, kad bend
ruomenė būtų aptarnauta, kol visi reikalai bus 
išspręsti su vyskupija. 

Svarstant šiuos ir kitus atvejus, būtinai tu
rime suprasti, kad tokiuose sprendimuose sly
pi ne vienas, bet įvairūs veiksniai pagal Baž
nyčios kanonus. Iš pat pradžios turime pri
pažinti Bažnyčios hierarchinę santvarką. Tai 
nėra demokratiškas procesas, o tvarka, kuri 
grindžiama aiškiai nustatytomis kanonų tai
syklėmis, tai yra - Bažnyčios įstatymais. Beveik 
visos šventovės priklauso vyskupijai, kuriai 
vadovauja vietinis vyskupas arba arkivysku
pas, savarankiškai sprendžiantis parapijų 
klausimus savo vyskupijoje. Mažai lankomos 
parapijų šventovės, ypač tuose miestuose, iš 
kurių lietuviai yra išsikėlę į užmiesčius, yra 
laikomos nepakankamai veikliomis, nevyksta 
krikštai, jungtuvės, katechizacija, trūksta 
duoklių vyskupijai. Tokios parapijos todėl yra 
"konsoliduojamos", uždaromos, perleidžia
mos gausesnėms tikinčiųjų bendrijoms. 

Ar Vatikanas gali turėti įtakos šventovių 
uždarymui? Vatikano 11 suvažiavimo doku
mentai ir 1983 pakeisti bažnytiniai kanonai iš
kelia vadinamą Šv. Tėvo ir vyskupų "kolegiš
kumo" principą, kuris apriboja anksčiau egzis
tavusią Vatikano kurijų galimą įtaką vysku
pams. O vyskupai irgi kitų vyskupijų reikaluo
se nesireiškia, juo labiau - kituose kraštuose. 

Kaip jau esu minėjęs spaudoje, parapijų 
uždarymas siejasi ir su kunigų trūkumu. Kuni-

gų mažai, nes mažėja pašaukimai, plintant se
kuliarizacinei galvosenai, ir Lietuvai kenčiant 
sovietmečio skriaudos Bažnyčiai pasekmes. 
Labai gaila, kad per tuos 50 okupacijos metų, 
nei išeivijoje neatsirado pakankamai naujų 
pašaukimų į kunigus ir į vienuolius/es. 

Esu taip pat pažymėjęs, kad esu Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos delegatas lietuviams 
katalikams išeivijoje. Tai reiškia, kad man ten
ka Konferencijai pateikti išeivijos lietuvių sie
lovados rūpesčius, pasiūlyti galimybes, tarpi
ninkauti tarp vietinių ir Lietuvos vyskupų, ta
čiau neturiu įgaliojimo veikti vienašališkai, 
kaip įprasta ir kitose organizacijose ar krašto 
komitetuose. 

Kaip galime paveikti aukštesnio laipsnio 
Bažnyčios hierarchų sprendimus? Patariama 
rašyti laiškus, peticijas vyskupijai. Rezoliucijos 
atitinkamoms institucijoms, taipgi įtakingų 
organizacijų pareiškimai savo ruožtu yra nau
dingi norint pabrėžti parapijinės veiklos svar
bą. Reikalingos bendros pastangos parapijų 
tarybų/komitetų, dirbant kartu su klebonais, 
vieningai pristatant bendrijos balsą vyskupijai, 
kreipiantis patarimų į įvairius šaltinius - pvz. 
prašant įvairių vietinių organizacijų paramos, 
kreipiantis į savivaldybę istorinio paveldo pa
žymėjimo reikalu. 

Būtina paveikti ir savo tautiečius, parapi
jiečius. Kodėl? Nes pats ryškiausias būdas už
tikrinti šventovės ateitį ir svarbiausias veiks
nys yra gausus, reguliarus lietuviškų Mišių 
lankymas. Tui yra neginčijamas įrodymas, kad 
lietuviški maldos namai yra reikalingi. Statis
tika rodo, kad veiklios parapijos yra gyvuojan
čios parapijos. 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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Prekyba su Europa 
Kanada ieško prekybos 

partnerių Europoje. Siuo 
metu vedamos derybos su 
Norvegija, Šveicarija, Islan
dija ir Lichtenšteinui šali
mis, kurios nepriklauso Eu
ropos sąjungai. Šios šalys su
sibūrusios į Europos laisvos 
prekybos sąjungą ir veikia 
savarankiškai. Kanada iš Eu
ropos šalių perka modernią 
įrangą, žuvį ir kitą jūros 
maistą (Norvegija), chemi
kalus ir vaistus, sūrį ir laik
rodžius, laboratorijos įran
gą, itin geros kokybės plast
mases (Sveicarija), finansi
nes paslaugas (Lichtenštei
nas), didelius ir mažus lai
vus, įrangą, žuvį ir jūros 
maistą (Islandija). Kanada 
joms parduoda orlaivius ir 
jų įrangą, automobilius, tele
ryšio įrangą, kai kuriuos 
maisto produktus, aliuminį. 
Didesnės prekybos sutartys 
su šiomis šalimis būtų svar
bus S. Harper tarptautinės 
veiklos pripažinimas. Per 
paskutiniuosius 6 metus Ka
nada pasirašė tik vieną lais
vos prekybos sutartį su Cos
ta Rica, su JAV - 12. Tačiau 
nerimą kelia Norvegijos rei
kalavimas atsisakyti 25% 
muito mokesčio įvežamiems 
laivams. Kanados laivų staty
bos pramonė išnaudoja tik 
trečdalį turimo pajėgumo ir 
norėtų šį verslą atgaivinti 
pati. 

Policijos informatorius 
paprašė 14 mln. už informa
ciją apie būsimus teroristų 
veiksmus Kanadoje. Jam bu
vo sumokėta 500,000. Pra
ėjusių metų liepos mėn. pa
gal gautą iš jo informaciją 
buvo suimta ir apkaltinta te
roristiniais ketinimais 18 
žmonių. Tik trečdalis suim
tųjų buvo apkaltinti planais 
susprogdinti kai kuriuos pa
status Otavoje, paimti įkai
tais parlamento narius. Ki
tiems suimtiesiems pateikti 
daug mažesni kaltinimai. 
Šiuo metu, kai dar vyksta 
teismas, informatorius ir jo 
gausi šeima yra slapstomi už 
valstybės lėšas. Skeptikai 
tvirtina, kad tokius informa
torius skatina ne pareiga vals
tybei, bet proga lengvai pra
turtėti. Valstybės apsaugos 
tarnybos nuomone, savalai
kė ir svarbi informacija ne
įkainuojama, nes ji padeda 
užkirsti kelią teroristų išpuo
liams. 

Sheila Watt-Cloutier, 
šiaurės indėnų-inuitų akty
vistė, rašytoja, paskelbta 
kandidate 
tarptautinei 
Nobelio Tai
kos premijai 
gauti. Nuna
vik teritorijos 
gyventoja jau 
nebe pirmi metai daug 
dėmesio skiria inuitų sociali
nėms problemoms, klimato 
apsaugai. Praėjusiais metais 
Globe and Mail laikraščio 
apklausoje S. Watt-Cloutier 
buvo pripažinta kaip šios 

šiaurinės tautos vadovė. Už 
nuopelnus ginant pirmųjų 
tautų teises ji yra gavusi Or
der of Canada aukštesnį titu
lą. Iki praėjusios vasaros S. 
Watt-Cloutier buvo Circum
polar Conference vadove. Ši 
organizacija jungia per 155, 
000 Kanados, Rusijos, Alias
kos, Grenlandijos inuitų. S. 
Watt atsisakė šių pareigų, 
norėdama užbaigti pradėtą 
rašyti knygą. Kitas kandida
tas šiai premijai gauti - bu
vęs JAV viceprezidentas A. 
Gore. 

Kas svarbiau - vaiko 
sveikata ar tėvų įsitikini
mai? Kanados vyriausybė ir 
medikai sutartinai patvirti
na, kad pirmenybė - vaiko 
gyvybei. Vaikai patys negali 
padaryti gyvybiškai svarbių 
pasirinkimų, todėl pačius 
mažiausius savo piliečius gi
na valstybė. Neseniai Vanku
veryje gimė pirmasis Kana
dos istorijoje šešetukas. Du 
mažyliai gyveno labai trum
pai, kitiems trims buvo rei
kalinga skubi medicinos pa
galba. Tėvams dėl religinių 
pažiūrų nesutikus leisti at
likti kraujo perpylimą, vals
tybė palaikė medicinos dar
buotojų sprendimą - daryti 
viską, kad būtų išsaugota kū
dikių gyvybė. 

Dar keturis naujus Boe
ing-Cl 7 nutarė įsigyti vy
riausybė, paskyrusi šiam pir
kiniui 1 bln. dol. Kartu su 
lėktuvais bus įsigyta 18 galin
gų variklių. Šis sandėris, su
darytas tiesiog su Pentago
nu, valstybei kainuos mažiau 
negu būtų perkama tiesiog 
iš verslovės Pratt ir Whitney. Th
čia u opozicija nepritaria 
šiam pirkiniui tvirtindama, 
kad tai nereikalingos išlaidos. 

Kanados indėnų visuo
tinis susirinkimas paruošė 
skundą Žmogaus teisių pa
žeidimo komisijai. Jame fe
deracinė vyriausybė kalti
nama indėnų vaikų teisių pa
žeidimais. Pareiškime tvirti
nama, kad 27,000 indėnų kil
mės vaikų atiduoti įtėviams 
(foster parents). Pagal jų 
skaičiavimus vienas iš 10 vai
kų atiduotas svetimųjų prie
žiūrai, kai tuo tarpu ne in
dėnų kilmės - vienas iš 200. 
Jie taip pat rašo, kad indėnų 
socialinės vaikų priežiūros 
tarnybos gauna penktadaliu 
mažiau lėšų .Tarp indėnų or
ganizacijų ir konservatorių 
vyriausybės nesutarimai pra
sidėjo, kai S. Harper vyriau
sybė nubraukė 5 bln. dol. 
Juos pagal Kelowna susitari
mą paskyrė tuometinė P. 
Martin liberalų vyriausybė. 
Spaudoje pasirodė praneši
mai, kad tarptautinės vaikų 
gynimo organizacijos atkrei
pė dėmesį į Kanados indėnų 
vaikų priežiūros problemas. 
Paprastai šios organizacijos 
rūpinasi karo ar stichinių ne
laimių ištiktų šalių vaikais. 

S.K. 
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<® MllSU TEVYl\lfJE 
PROBLEMINIAI RAJONAI 

Vyriausybė sausio 31 d. 
patvirtino, kad Akmenės, 
Druskininkų, Ignalinos, Jo
navos, Joniškio, Jurbarko, 
Kelmės, Lazdijų, Mažeikių, 
Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, 
Šalčininkų ir Švenčionių sa
vivaldybės yra probleminės. 
Toks sąrašas patvirtintas pa
gal probleminių teritorijų 
kriterijus - kai vidutinis me
tinis registruotų bedarbių ir 
darbingo amžiaus gyventojų 
santykis 60% ir daugiau di
desnis už šalies vidurkį, taip 
pat vidutinis metinis sociali
nės pašalpos gavėjų ir gy
ventojų santykis 60% ir dau
giau didesnis už šalies vidur
kį. Minėtuose rajonuose ne
darbo lygis siekia nuo 7.8 
iki 12.4%, o socialinių pašal
pų gavėjų skaičius juose yra 
2-3 kartus didesnis nei kitur. 
Iš probleminių miestų iš
skirti Druskininkai, kur 
naujos investicijos, pavyz
džiui, Vandens parko įsteigi
mas, dar nesumažino ne
darbo. Pripažinus šias savi
valdybes probleminėmis, 
bus galima paveikiau pa
naudoti Europos sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų lėšų 
paramą mažinant jų išsivys
tymo netolygumus 2007-
2013 metais. 

KULTŪROS SOSTINĖ 2009 
"Vilnius - Europos kul

tūros sostinė 2009" yra vie
šoji įstaiga, pasiryžusi su
dominti Europą unikalia 
kultūros sostinės programa 
ir moderniu požiūriu į kul
tūrą. Programą sudarys ke
turios dalys - "Europos me
nų programa", "Kultūrų 
(at)pažinimo programa", 
"Gyvosios istorijos progra
ma" ir "Žmonių programa". 
Rengėjai jau šiemet ketina 
pristatyti keturis įžanginius 
projektus. Iki 2009 m. turė
tų būti baigta remontuoti 
Šiuolaikinės dailės galerija , 
Menų spaustuvė. "Europos 
kultūros sostinei Vilniui" 
planuojamas biudžetas - 25 
mln. eurų. Lietuvos valstybė 
įsipareigoja skirti per 11.5 
mln. eurų, Vilniaus miesto 
savivaldybė - daugiau kaip 
8 mln. eurų, Europos sąjun
ga- apie 1.5 mln. eurų, likusią 
dalį sudarys programos part
nerių lėšos, rašo WTIC. 

STUDUUOS IŠEIVIAI 
LGTIC žiniomis, Švie

timo ir mokslo ministerija 
patvirtino priėmimo tvarką 
į valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamas studijas Lie
tuvos valstybinėse aukšto
siose mokyklose asmenims, 
įgijusiems išsilavinimą už
sienyje. Tvarka bus taikoma 
Lietuvos ir kitų Europos 
sąjungos (ES) šalių pilie
čiams, užsienio valstybių, 
kurios nėra ES narės, pilie
čiams, turintiems leidimą 
nuolat gyventi Lietuvoje bei 
lietuvių kilmės užsienie
čiams. Tikimasi, kad įtrau
kus į šią kvotą lietuvių kil
mės užsieniečius bus skati-

narnos išeivijos vaikų studi
jos Lietuvos aukštosiose 
mokyklose bei jų tolesnis 
įjungimas į Lietuvos visuo
menę. Šiais metais numa
toma skirti 150 tokių vietų. 
Praeitais metais tokia gali
mybe pasinaudojo apie 80 
išeivijos bei lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikų. 

VALDOVŲ RŪMŲ STA1YBA 
Šiais metais vyriausybė 

skyrė 38 mln. litų Valdovų 
rūmų, kaip vieno iš svar
biausių Lietuvos vardo tūk
stantmečio akcentų, atkū
rimui. Ministerio pirminin
ko Gedimino Kirkilo susi
tikime su Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės Valdo
vų rūmų atkūrimo ir paskir
ties klausimų komisija ap
tarti vertybių, kurios bus 
rodomos Valdovų rūmuose, 
įsigijimo klausimai - pa
teikta sąmata, kas bus toliau 
įsigyjama. Nutarta ieškoti 
galimybių paspartinti pro
jektavimo darbus, daug dė
mesio skiriant originaliam 
Valdovų rūmų vidaus pro
jektavimui, vertingų rodinių 
įsigijimui. G. Kirkilas pabrė
žė, jog Valdovų rūmų atkūri
mo darbai nekenkia Arki
katedrai. To pastato pažei
dimai ir fasado įskilimai 
kyla tik dėl požeminių van
denų poveikio. Pasak prem
jero, Arkikatedros fasadą 
irgi reikės atnaujinti 2009-
iesiems metams, kai bus mi
nimas Lietuvos vardo tūks
tantmetis, ir Vilniuje lanky
sis Europos karališkųjų gi
minių nariai. 

UNESCO ŽENKLAI 
Lietuvoje esantys pavel

do objektai, pastatai ir pa
talpos bus žymimi specialiu 
UNESCO ženklu, skelbia 
LGTIC. Vyriausybė vasario 
7 d. patvirtino išskirtinę kul
tūrinę vertę turinčių nekil
nojamojo kultūros paveldo 
objektų, pastatų ir patalpų, 
skirtų saugoti ir rodyti kil
nojamąsias kultūros verty
bes, sąrašą. Kultūros minis
terija, įgyvendindama UN
ESCO kultūros vertybių ap
saugos ginkluoto konflikto 
metu konvencijos nuostatas, 
rengia teisės aktus, kurių 
tikslas - užtikrinti Lietuvai 
reikšmingiausio kultūros 
paveldo apsaugą galimų 
ginkluotų konfliktų ir kitų 
ypatingų situacijų (stichinių 
gamtos nelaimių, gaisrų, so
cialinių sukrėtimų) atvejais. 
Viena pirmųjų priemonių -
minėto sąrašo patvirtini
mas. Į šį sąrašą įtraukti ob
jektai - Lietuvos pilys, di
džiausi muziejai, archyvų 
pastatai - bus paženklinti 
specialiu minėtos UNESCO 
konvencijos simboliu. UN
ESCO konvencijos simbolis 
turėtų informuoti visuome
nę, kad grėsmės atveju pir
miausia turėtų būti rūpina
masi šiuo simboliu paženk
linto objekto išsaugojimu. 

RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ------
v 

Simtametė poeto sukaktis 
Poeto Bernardo Brazdžionio 100 metų gimimo sukaktį minint. Poeto vaikaitė vadovauja 

B. Brazdžionio vardo lituanistinei mokyklai San Diego mieste, Kalifornijoje 

Šiomis dienomis minime žymaus poeto 
Bernardo Brazdžionio šimtąsias gimimo me
tines. Turbūt mažai kas žinojo, kad šio poeto 
vardu yra pavadinta šeštadieninė lietuviška 
mokykla, kuriai vadovauja poeto vaikaitė 
Dalytė Lovett. Norėdami daugiau sužinoti 
apie šią mokslo įstaigą, kreipėmės į ją su eile 
klausimų, į kuriuos Dalytė išsamiai atsakė. 
Čia pateikiame dalį tų klausimų su atsaky
mais. 

Poetas Bernardas Brazdžionis 

- Pirmiausia pasiteiravome apie šios mo
kyklos užuomazgą. 

- Bernardo Brazdžionio mokyklos atidary
mas ir įsteigimas įvyko 2001 m. rugsėjo 22 d. 
Pats poetas B. Brazdžionis su žmona Aldona 
buvo mokyklos atidaryme. Dalyvavo kiti sve
čiai - Bitutė (Brazdžionytė) Trotman (Braz
džionių vaikaitė), Juozas ir Elena Kojeliai 
(Brazdžionių bičiuliai), Angelė Nelsienė (Lie
tuvių bendruomenės veikėja), Dalilė Polikai
tienė (Lietuvių bendruomenės švietimo tary
bos pirmininkė), Algis ir Viva Bačanskai (San 
Diego Lietuvių bendruomenės pirmininkas), 
Antanas Mikalajūnas (lietuvių veikėjas) ir kiti 
asmenys, - pradėjo savo pasakojimą pa
šnekovė. 

- Kas buvo mokyklos steigėjai? 

- Steigimo komitetą sudarė - Saulius 
Lisauskas, Audra Avižonienė, Danutė Vidu
tienė, Audra Kazlauskienė, Simona Valan
čiūtė-Kaušas, Dalytė (Brazdžionytė) Lovett 
(poeto vaikaitė), Arūnas Brazdžionis (poeto 
giminaitis), Rita Misevičienė. 

- Kaip išsprendėte patalpų klausimą? 

- Nuomojame liuteronų šventovės patal-
pas Pacific Beach - San Diego, 5 kvartalai 
nuo jūros. Vaizdas yra nepaprastai gražus ir 
esame laimingi jau antri metai tose pačiose 
patalpose. Turim 3 kambarius, dar žaidimo 
aikštę ir salę vaikams šokti bei dainuoti. 

- Ką galite pasakyti apie mokymo prog
ramą, kiek mokinių grupių turite? 

- Mokinių grupės yra šios: "Meškiukai" 
nuo 3-5 metų; vaikų darželis nuo 5 metų, ir 1-
6 klasės. Dėstome tikybą, rašymą, gramatiką, 
lietuvių literatūrą, istoriją, geografiją, dainavi
mą, tautinius šokius ir tautodailę. 

- Ką San Diego lietuviai darė, kai vietoje 
lietuviškos mokyklos nebuvo? 

- Keletas šeimų važiuodavo 2 valandas į 
lietuvišką mokyklą Los Angeles mieste. Bet 
po San Diego Lietuvių bendruomenės įstei
gimo (2000 metais) supratome, jog pakanka
mai daug lietuvių kilmės vaikų gyvena San 
Diego apylinkėse ir būtų verta suorganizuoti 
komitetą ir apklausą, kiek šeimų dalyvautų 
šeštadieninėje mokykloje. Nusprendėm, net 
su 10 vaikų būtų verta pradėti, kad vaikai 
neiškristų iš lietuviškos veiklos. 

- O kaip su finansais, organizuojant šią 
mokyklą? 

- Aukų gavome iš Lietuvių bendruome-

nės, Švietimo tarybos ir turėjome P,!ljamų iš 
mokslapinigių. Prašome kasmet iš Svietimo 
tarybos paramos, taip pat ir kitų vietinių or
ganizacijų. Taip pat mūsų tėveliai yra labai 
dosnūs, apmoka visas mokyklos išlaidas. 

- Kas vadovavo ir vadovauja šiai mokyk
lai? 

- Direktorė buvo ir dar tebėra Dalytė 
(Brazdžionytė) Lovett. Tuip pat turime valdy
bą: Dalytė Lovett - mokyklos direktorė, Gailė 
Rasienė - sekretorė, Jurgita Janovskienė -
iždininkė, Nida Brinkytė-Rice - Tėvų komi
teto pirm. 

- O kaip su mokiniais - ar jų netrūksta? 

- Pradžioje mokyklą lankė 12 vaikų, o 
šiais metais turime 28 mokinius. Turime 4 mo
kytojas. Mokytojos atėjo iš pasišventusių 
mamyčių, kurios pačios lankė šeštadienines 
mokyklas JAV ir nori tą patį savo vaikams 
perduoti. Arba jos dar neseniai imigravo iš 
Lietuvos. Visos lanko JAV LB Švietimo tary
bos suruoštus tobulinimo kursus vasarą Dai
navoje arba rudenį Los Angeles. 

Kol kas mūsų mokyklą lanko tik mokiniai 
iki 7-to skyriaus. Deja, neturime vyresnio 
amžiaus mokinių. Tikimės ateinančiais metais 
galėsime jais pasigirti. Vaikučiai mėgsta 
lankyti mokyklą vien dėl to, kad pabendrauja 
su draugais. Juos riša bendra kalba ir kultūra. 
Aišku, tėveliai turi didelį autoritetą ir kur tė
veliai juos veža, ten jie dalyvauja. Jaunimas 
galėtų daug ko pasirinkti šeštadieniais veikti. 
Su tėvelių pagalba mes juos priviliojame. Ir 
tokiu būdu juos mokome apie savo, tėvelių, 
senelių, o gal ir prosenelių tėvynę. 

- Ką galite pasakyti apie lietuviškų mokyklų 
padėtį šiame krašte? 

- Ankstyvesnės kartos turėjo kitokią švie
timo rolę. Jie buvo pirmos kartos išeiviai, ku
rie, išbėgę iš Lietuvos, pradėjo kurti mokyklas 
Vokietijoje, Pietų Amerikoje ir kitose vietose. 
Manydami, kad grįš po karo, buvo labai svar
bu, kad išeivių vaikai studijuotų toliau gra
matiką, literatūrą ir t.t. Kas galėjo tikėti, kad 
jie negrįš į savo gimtinę? Vėliau, po karo, 
buvo aišku, kad išeivijoje teks gyventi ilgėliau 
- tokios mokyklos buvo vienintelis ryšys su 
tėvyne. Kuomet žmonės emigravo į Ameriką 
ir kitur, lietuviškos mokyklos buvo būdas 
šeimoms rasti bendrystę, nepamiršti savo šak
nų. Iš senelio pasakojimų prisimenu, kad rašy
toj ai ir kiti visuomenininkai, kurie pabėgo 
nuo rusų, dėstė Vokietijoje lietuvių mokyk
lose. Dar ir dabar išliko atmintyje B. Braz
džionio, P. Lemberto, J. Jankaus ir kitų moky
tojų pavardės tarp tų mokinių. Jų pavyzdžiai 
davė pagrindą tolimesniam švietimo darbui 
Amerikoje ir kitur. 

- Ką daugiau galite pasakyti apie San Diego 
lietuvišką mokyklą? 

- Dažnai švenčiame įvairias šventes kartu 
su LB užsakytoje salėje. Turime mokyklai 
patalpas, bet dar neturime salės, kur galėtų 
keletas šimtų žmonių susirinkti. Mes esame 
dar jaunas telkinys (palyginus su Los Angeles 
arba Čikaga). Dažnai vaikučiai paruošti dek
lamuoja eilėraščius, vaidina kokį veikalą arba 
padainuoja, pašoka. Švenčiame Kalėdas, 
Vasario 16 ir Kovo 11-ją. Švenčiame Motinos 
dieną ir mokyklos užbaigtuves. Turime labai 
gerus santykius su SD Lietuvių bendruomenės 
valdyba (Giedrė Milašienė pirm.) ir kitomis 
organizacijomis. Visuomet šventes sutinkame 
kartu ir su dideliu džiaugsmu. Juk daug metų 
nebuvo jokios organizuotos veiklos San Diego 
mieste. Norint pasisemti lietuviškos kultūros 
reikėjo vykti į Los Angeles ar toliau. 

Kalbėjosi - Edvardas Šulaitis 



PRANEŠIMAS TALKOS NARIAMS 

LIETUVIŲ KREDITO TI ! 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. 

Hamilton, ON 
KLKM DR-JOS HAMIL

TONO SKYRIAUS VALDYBA 
kviečia visus parapijiečius į 
TRADICINĮ BLYNŲ BALIŲ, 
kuris vyks vasario 20, antradie
nį, 6 v.v. Jaunimo centre. Jūsų 
lauks Užgavėnių valgiai, kava, 
pyragai, baras ir loterija. Bilietų 
kainos: suaugusiems - 8 dol., 
vaikams (5-12 m.) - 5 dol. Ga
lima rezervuoti vietas iš anksto 
užsimokėjus. Kreiptis į E. Ky
bartienę tel. 905 529-7871. Bū
sime dėkingos šeimininkėms, 
kurios iškeps pyragų, ir visiems, 
kurie paaukos laimikių loteri
jai. Kviečiame senelius, tėvelius 
bei vaikus atvykti ir smagiai 
praleisti laiką. M.E. 

DĖMESIO! 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ naujas 
elektroninis paštas -

tevzib@rogers.com 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu no
rima jį skelbti ateinančios 
savaitės TŽ numeryje. 

nC" MA.._V FOUR SEASONS 
llU'.//rl~ REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

~ Collingwoodo a py
li nkėse kreipk i tės į 

l'------'----' 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvai tis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO TALKA VALDYBA 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikuręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmi~as iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
N1agara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Vokietija 

Gyvuoja Esseno-Miul
helmo lietuvių bendruome
nės apylinkė. Jos nariai kas 
trečią mėnesio sekmadienį 
susirenka dalyvauti Mišiose. 
Po pamaldų pasivaišina atsi
neštais valgiais ir pabend
rauja. Kasmet rengia Vasa
rio 16-ąją, švenčia bend
ruomeniškai Velykas ir Ka
lėdas. Į apylinkės veiklą pas
taruoju metu įsijungia jau
nesnio amžiaus žmonių. 
Veikia ir savaitgalio lietu
viška mokyklėlė, kurioje mo
kosi įvairaus amžiaus vaikai. 
Mokytojų netrūksta, moki
niai suskirstomi į grupeles. 
Lietuvių bendruomenės na
riai prisideda prie Šilutės ir 
Emmerich miestų draugijos 
yeiklos, Juri labai naudinga 
Silutei. Sios draugijos pirmi
ninkas - Alfredas Bartmi
nas. 2007 m. balandžio 20 d. 
įvyks Emmerich miesto pro
menados atidarymo šventė. 
Joje dalyvaus Juknaičių, Ši
lutės vaikų choreliai. Apylin
kei vadovauja N. Windszus. 

Karaliaučiaus kraštas 
Lietuvių kalbos moky

tojų sąjunga praėjusių metų 
pabaigoje surengė mokykli
nio jaunimo festivalį "Skam
bėk, skambėk, lietuviška dai
nele" Tilžės Popieriaus kom
binato kultūros namuose. 
Toks jau penktas iš eilės ren
ginys. Jame vaikai gali pasi
reikšti muzika, daina ir šo
kiu. Į festivalį suvažiavo ne 
tik Karaliaučiaus krašto lie
tuviukai, bet ir svečiai iš Lie
tuvos ir Lenkijos. Festivalį 
pradėjo mokyklų organizaci
jos pirm. A. Bartminas. Su
giedoti Lietuvos ir Rusijos 
himnai. Sveikinimo žodžius 
tarė: Tilžės mero pavaduo
tojas l. Pirsinovas, Lietuvos 
konsulato Tilžėje pareigūnai 
- A. Vaitkūnas ir A. Valat
kienė, Karaliaučiaus lietuvių 
tautinės autonomijos pirmi
ninko pavadutojas B. Nor
kus, Karaliaučiaus kultūros 
ministerijos atstovas Algis 
Flamenko, linkėdami gražių 
įspūdžių, skambių dainų. 
Programos atlikėjai buvo 
suskirstyti į keturias grupes: 
lietuviškų klasių, sekmadie
ninių mokyklų bei fakultaty
vų moksleiviai; vaikų folklo
riniai ansambliai; solistai ir 
festivalio svečiai. Pirmieji 
pasir9dė Tilžės vaikų darže
lio "Saltinėlis" auklėtiniai 
(vad. Regina Kapkova), kiti 
pirmosios grupės atlikėjai: 
Karaliaučiaus 48-osios vidu
rinės mokyklos moksleiviai 
(vad. Rūta Leonova), grupė 
"Gintarėlis" iš Karaliaučiaus 
35-ojo licėjaus (vad. Algir
das Karnilavičius), ansamb
Us iš Kaukėnų (vad. Irena 
Sapalienė) "Beržynėlis" iš 
Gaštų (vad. Loreta Maka
raitė ), Tilžės 11-osios viduri
nės mokyklos ansamblis 
(vad. Vera Kovalenko ir Vik
torija Nikulina), Ragainės 
11-osios vidurinės mokyklos 
ansamblis (vad. Loreta 
Charjeva, Feliksas Alimas ir 
N adežda Riviakina). Toliau 

pasirodė folklorinis ansamb
lis "Nadruvėlė" iš Gumbinės 
(vad. Irena Tiriuba))r folk
lorinis ansamblis "Sešupė" 
iš Lazdynų (vad. Aldona 
Strojeva). Trečiajai solistų 
pasirodymo grupei atstova
vo Vladimiras Chakimovas 
iš Karaliaučiaus ketvirtosios 
vidurinės mokyklos, Diana 
Zaicaitė iš Įsručio 13-osios 
internatinės mokyklos ir Li
na Paukštytė iš Tilžės sek
madieninės mokyklos. Juos 
paruošė Algirdas Karnilavi
čius, Ona Drusaikaitė ir Li
na Žeimytė. I} svečių pasi
rodė: Seinų "Ziburio" gim
nazijos dainų ir šokių an
samblis, Kauno vaikų folk
lorinis ansamblis "Kaukutis" 
(vad. Birutė Viršilaitė ir As
ta Ražinskaitė ), Šilutės folk
lorinis ansamblis "Verdainė" 
(vad. Regina Jokubaitytė ), 
Klaipėdos Prano Mašioto vi
durinės mokyklos vaikų cho
ras "Viltis" (vad. Rasa Zig
mantienė ), Pagėgių pradžios 
mokyklos duetas - Mantas 
Ubartas ir Rokas Serapinas 
(vad. Irena Ubartienė ). Til
žės konsulato pareigūnas A. 
Vaitiekūnas už nuopelnus 
mokytojai Vandai Vasiliaus
kienei įteikė "Garbės aukso 
ženklą". Buvo kitų apdova
nojimų bei diplomų įteiki
mų. Mokytojų organizacijos 
vadovas A. Bartnikas, api
bendrindamas festivalio re
zultatus, pažymėjo, kad tikri 
šventės laimėtojai buvo lie
tuviškas žodis, lietuviška dai
na ir liaudies muzika. Pa
baigai nuskambėjo daina 
Dar neišsireiškėme, kurią dai
navo visi dalyviai. 

Lenkija 
Seinuose praėjusių metų 

pabaigoje svečiavosi anykš
tėnai, atsivežę Rūtos Smals
kienės režisuotą spektaklį 
"AB vienetas" apie vysk. 
Antaną Baranauską, ganyto
jiškas pareigas ėjusį Seinuo
se. Scenoje pasirodė Anykš
čių judesio teatro "Sentio" 
ir pantomimos teatro "Ro
mo" atlikėjai. Vyskupo vaid
menį atliko aktorius Algi
mantas Masiulis. Spektaklis 
pastatytas pagal Rimanto 
Vanago novelę. PasakAušros 
korespondento, salėje nebu
vo daug žiūrovų. O spektak
lis esąs įdomus ne tik naujo
viška savo forma, bet ir tuo, 
kad buvo galima pažinti "ki
tokį" Seinų vyskupą. Šiame 
vaidinime vysk. A. Baranaus
kas pirmiausia parodytas 
kaip žmogus, mylintis savo 
kraštą, idealistas, bendrau
jantis su kitais kūrybingais 
asmenimis. Seinijos lietuviai 
džiaugiasi, kad anykštėnai jų 
nepamiršta. Vysk. A. Bara
nausko asmenybė yra nutie
susi tiltą tarp Anykščių ir 
Seinų miestų. Spektaklio re
žisierė R. Smalskienė sakiu
si, kad nelabai svarbu, kiek 
žmonių atėjo pažiūrėti vaidi
nimo. "Mes žinome, kad tu
rime atvažiuoti į Seinus, ir 
tai įgyvendinome", - pareiš
kė ji. J.A. 
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Oželių vienkiemis netoli Šunskų, 
trikampyje tarp Marijampolės, Vilka
viškio ir Pilviškių, - kaip reta vaizdinga 
Suvalkijos, tiksliau - Kapsų krašto, 
vietovė. Per sodybos pievas teka 
Žvirgždės upelis, turintis intaką 
Žvirgždu.ką ir įtvekantis į žymiausią 
Suvalkijos upę Sešupę. Ne!oliese -
pelkėjantis Oželių ežeras. Siandien 
vienkiemyje viešpatauja tyla, o prieš 
Antrąjį pasaulinį karą čia virė gyveni
mas: vienkiemis priklausė turtingų 
ūkininkų Stankūnų šeimai. Per karą 
šeima buvo išblaškyta į Rytus (tremtį) 
ir Vakarus (irgi savotišką tremtį), bet 
Žvirgždė dailininkės Magdalenos Bi
rutės Stankūnaitės-Stankūnienės kū
rybiniame gyvenime atliko svarbų 
vaidmenį. 

Pasak rašytojo A. de Saint-Exu
pery, kiek.vienas ateiname iš savo vai
kystės. Magdutė su savo kūryba atėjo 
iš Qželių pievų, galingų medžių guotų, 
iš Zvirgždės gurgėjimo atmintyje ir 
vaizduotėje ir pamažu tapo tuo, kuo 
šiandien didžiuojasi jos kraštiečiai. 
Magdalena B. Stankūnienė, grafikė, 
tapytoja, ak:vareJės, batikos menų 
meistrė, gyvena Ci.kagoje, bet Lietu
voj e žinoma ne tik kaip menininkė, 
bet ir kaip labdarė, nes daug savo dar
bų padovanojo Lietuvos muziejams 
(Vilkaviškio krašto muziejui, Rietavo 
.kunigaikščių Oginskių kultūros mu
ziejui, Rokiškio, Molėtų, Skuodo, 
Plungės, K. Naumiesčio ir kitiems). 
Jos kūriniai puošia kai kurias Lietuvos 
ligonines, mokyklas, bibliotekas, o 
pernai Marijampolėje atidaryta M.B. 
Stankūnienės vardo dailės galerija. 
Tuigi ištisi dešimtmečiai skiria gražią, 
guvią ir pasiruošusią visiems padėti 
mergaitę Magdutę iš Oželių vienkie
mio ir dailininkę Magdaleną, iš kitų 
menininkų išsiskiriančią savitu kūrybi-

Į vaikystės šalį 
niu braižu. Dailininkė sako, kad Ože
liuose praėjo laimingiausios jos gyve
nimo dienos, kai ją supo mylintys tė
vai, seserys ir brolis. 

Pažvelkime į šiandienos Oželių 
vienkiemį. Iš didelio, gražiai sutvarky
to, panašaus į dvareij ūkio teliko gyve
namasis namas ("stuba ") ir klėtis, 
liaudiškais ornamentais išpuoštomis 
durimis pretenduojanti tapti liaudies 
architektūros paminklu. Prieš keletą 
metų ant pievos dar gulėjo kluono 
stogas, bet laikas yra negailestingas: 
namai sunyksta ten, kur negyvena 

mo aukštą, ir etnografinį paminklą -
klėtį. Jeigu žmogaus ranka neprisilies 
prie dar išlikusių 
Oželių vienkiemio 
pastatų, aplink ku
riuos dabar auga ko
ne žmogaus ūgio dil
gėlės, iš buvusios 
prieškario didybės 
neliks nė ženklo. 

Dailininkė Mag
dalena Stankūnienė Lietuvai buvo 
dosni. Vien Vilkaviškio krašto mu
ziejaus rinkiniuose saugoma apie 7000 
jos palikimo vienetų (dailės kūriniai, 

· kurių sukaupta daugiau kaip 200, nuo
traukos, meniški baldai, papuošalai, 
suvenyrai iš visų pasaulio kraštų ir 
t.t.). Muziejaus fonduose saugomi ir 
Jono Gintauto Stankūno dokumentai, 
Magdalenos sesers Salomėjos audiniai 
ir tautinės juostos, sesers Sofijos kera

bl.2~tk.~~':..:..J:.~lf _:'~1 ~~gC!..._..:!)• mika. Magdalena Stankūnienė yra 
07.eliq sodyba Suvalkijoje Vilkaviškio rajono garbės pilietė, už 

Ntr. A. Petrašiūno nuopelnus Lietuvos kultūrai apdova

žmonės. O žmonės iš šių namų išsi
kraustė, kai Magdalenos brolis Jonas 
Gintautas, irgi gyvenantis JAV, atgavo 
nuosavybės į sodybą teises. 

Prieš keletą metų jis dar svajojo 
atkurti sodybą, kuri žmonėse atgai
vintų buvusį savo grožį, gyvastingumą 

nota Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordinu. 

Ar ne metas Vilkaviškio krašto 
muziejui susirūpinti, kad talkų būdu 
būtų išravėtos dilgėlės, nupjauta žolė, 

ir tvarkingumą. Bet savininkui pristigo 
sveikatos, jau nebe jauna jo sesuo 
Magdalena irgi neturi nei energijos, 
nei tiek lėšų, kad imtųsi didelio re- ' 
monto reikalaujančios sodybos atkū
rimo. 

Sniegas, saulė ir vėjai sunaikins ir 
erdvų namą su "salkomis„, kurios sa
vo aukščiu veikiau primena antrą na- Įmalūną Dail. M. Stankūnienė 

iškapoti menkaverčiai krūmai aplink 
M.B. Stankūnienės ir J. G. Stankūno 
tėviškės likučius. Garbės reikalas tu
rėtų būti ir muziejui, kurio remontui 
Magdalena yra paaukojusi 50 tūks
tančių dolerių, ir Marijampolės dailės 
galerijai, gavusiai iš dosnios dailinin
kės dovanų 100 tūkstančių dolerių, 
bent jau sutvarkyti sodybos aplinką. 
Juk tai nieko nekainuotų. Praėjusią 
vasarą kraštotyrininkų ekspedicija, 
renkanti medžiagą knygai Pilviškių 
valsčius, per dilgėles ir kitas piktžoles 
net negalėjo dorai nufotografuoti li
kusių sodybos pastatų. Ar ne metas 
Marijampolės apskričiai, Vilkaviškio 
rajono savivaldybei pamąstyti, kaip 
Oželiuose, tapybiškos gamtos prie
globstyje, paremontavus pastatus, or
ganizuoti gal dailininkų vasaros sto
vyklą, kur vyktų plenerai su dailinin
kės Magdalenos ženklu (juk ne tiek 
jau daug kainuotų suremontuoti trobą 
ir klėtį), gal kaimo turizmo punktą ar 
kitą visuomenei naudingą objektą. 

Dabar tokioms iniciatyvoms ku
riasi vietinės grupės, kurių laukia Eu
ropos sąjungos struktūrinių fondų pi
nigai pagal kaimo plėtros programą. 
Tikriausiai brolis ir sesuo Stankūnai 
prisidėtų prie sodybos atstatymo. No
riu tikėti, kad prie Oželių vienkiemio 
atstatymo prisidėtų ir mūsų išeiviai, 
gyvenantys JAV, Kanadoje, Australi
joje ar Europoje, kilę iš Marijampolės 
ir Vilkaviškio apskričių. Juk tėviškė, 
artėjant senatvei, darosi vis branges
nė, vis ryškiau sužėri spalvomis, kurios 
Aukščiausiojo mums dovanotos tik 
pradedant ir baigiant savo žemiškąją 
kelionę. Dovanokime ir mes savo 
meilę ir širdies dosnumąJimtajam 
kraštui. Aldona Zemaitytė, 

Valstybinės žurnalistų kūrėjų 
draugijos narė, gimusi Suvalkijoje 

Lietuvai Ir Lietuva seniai budėjo. 

Kada iJau.f diena šviesi. 

Į karą savanoriai ėjo. 

Plazdėkit vėliavos trispalvės 

Padangėje ir prie namų. 
Ai.dėkite saliutų salvės, 

Neliko jungo svetimų. 
Dangus trispalvėm ilkaiJytas. Ir kur gi ta galybė dingo, 

Skambėkit, gauskite varpai. 

Šešioliktos Vasario rytas -

Tu nepriklausoma tapai. 

Buvai garsi, buvai galinga, 

~tučio, ljitauto laikais. 

KDdėl baudžiauninke tapai? Namo sugrįžo ne visi. 

Dienų daug, metų nuvilnijo. Upeliai, eierai i1tvino 
LWDVIKA MARMIENĖ 

Bet laisvės daigas nemarus. Giedraičiuose, prie Širvintos. 

Vadavos tautos iJ vergijos Stulpai senieji Gedimino. 

Laisvės statulos medalio
nas, J. Zikaro skulpt. 

Per revoliucijas, karus. Pakrito Jie ant žemės tos. 
Ntr. iš Lietuvos morijos 

vaizdai 

Gamta - didžiulė knyga 
RASA NORKUTe 

Atsimenu, kai į roges tėvo pakinkytu sar
čiu važiuodavome i mišką sausuolių parsivežti 
žiemą pečiui pakūrenti. Esu laimingos vaikys
tės mergaitė. Man teko žiemą pamatyti saulė
lydžių nuspalvintus tetervinus. Jie tupėdavo 
netoli kelio per mišką švytinčių beržų viršūnė
se. Net nejudėdavo, tarsi kokios tamsios iš
kamšos ar bekybantys kovarnių lizdai. Mums 
pravažiavus, vienas kitas nupuldavo žemyn 
ir prasmegdavo sniege. Paskui, lyg kokios 
kriaušės, stipriau vėjui papūtus, juos pasekda
vo likusieji. Thi būdavo panašu į pasaką. 

Pavasariais, kai iš beržų ir klevų sunkda
vosi karališkasis gėrimas - sula, pasigirsdavo 
jų, kaime vadinamų miško gaidžių balsai. Jie 

• nuplaukdavo per Penpynės raistą, laukus, eže
rą iki Didžiojo beržyno prie šventosios. 

Kai tėvą klausdavau, ar vasarą tetervinai 
gieda, jis atsakydavo: "Kai šaltis spirgina, už
tenka jo muzikos. Kai važiuosim per ežerą, 
įsiklausyk kaip poška euro ledas, kaip už bal
to, šarma aplieto beržyno, Įsitaisę po pusnim 
miegamuosius, kietai miega - tik jų sapnai 
girdėti, kai zuikeliai viršum jų miegamųjų 
striksi ... " 

Mokė tėvas skaityti lygius, švarius milži
niškos gamtos knygos puslapius. Į juos buvo 

Dail. Rimas Laniauskas sudėti beržynai, drebulynai, eglynai ir pušy-

nai, proskynos, tarpumiškiai, laukymės ir er
čios. Tuose puslapiuose pasirašydavo ir žvėris, 
ir paukštis. Ziemos būdavo ilgos ir gilios. Miš
ko sniegynus išmargindavo daugybė paslaptin
gų kablelių, taškų, brūkšnelių. Netoli šarkos 
uodega mosuota. Ties senosiomis vilkduobė
mis, matyt, šermuonėlis voverę gainiojosi. Eg
lyne margo genelio stuksenta- niekdario kir
minėlio ieškota. Savo aprašus padėjusios že
benkštys, briedžiai, šernai, stirnos, dar ūdros, 
pelėdos ir sniegenos. 

Šaltoje viduržiemio mėnesienoje savo pa
rašą dėjo neužšąlantis pamiškės upokšnis, pa
girdytas raistynų ir miško pelkių. Jame, pasa
kojo tėvas, vandens skambesio pripildytas šal
tinis visais metų laikais, tarsi Išmintingas Ga
nytojas, maudė savo karališkąsias žuvis - auk
sinėmis žvaigždėmis išpuoštus upėtakius. 

Upėtakiai - gražios, nuo mamutų lai.kų iš
likusios žuvys. Visos upelių žuvys - brangeny
bės. Jomis stebisi auksinė pilnatis, Paukščių 
ta.ko žvaigždės ir sako: žiema, vaikeli, tavo gyve
nimą pripildo harmonijos, grožio, garsų ir tylos 
skambėjimo, nuostabios žvaigždžių muzikos. 
Neskubėkite sugauti paskutinę žuvį - tada ne
beliks nei upės, nei žvaigždžių poezijos ir mu
zikos! Jei nuraškysite visas paupy augančio 
putino uogas - neatskris jų paraškyti snie
genos ir nepadės parašo Amžinojoje Gamtos 
knygoje. 



Ten, sidabro vingy ... 
ELENA 

DEKAMINAVIČIENĖ 

Jeigu nori pasinerti įjaus
mų pasaulį, jeigu sugalvosi 
pasikalbėti su žmonėmis, ku
rie išsibarstę po mūsų mažąją 
Lietuvą, arba išnykę už jos ri
bų, tad paimk į rankas Lietu
vos Nepriklausomų rašytojų 
sąjungos almanachą Ten si
dabro vingy... ir rasi tai, apie 
ką taip ilgai svajojai. O susitik
ti su 114 autorių, neišeinant iš 
namų - tikras stebuklas. Tai 
rudens poezijos almanachas. 
Redaktorius Vladas Buragas. 
Knyga turi 321 puslapį. 

Kalbėti ką nors apie al
manachą ir autorius yra labai 
sunkus ir atsakingas darbas. 
Atsakingas todėl, kad fiziškai 
neįmanoma paminėti juos vi
sus, prisiliesti prie jų kūrybos 
ir aptarti kiekvieno kūrinius. 
Skaitytojas pasijunta tartum 
girioje, kurioje eidamas gilyn, 
vis suranda įvairesnių medžių, 
išgirsta šimtabalses paukščių 
giesmes, užuodžia nenusako
mus kvapus, jaučia nuostabią 
palaimą. 

Versdama almanacho kny
gos puslapius, aš susitikau 
daug autorių. Kiekvienas iš jų 
kalba širdimi, išsako tai, kas 
jam skaudžiausia ir labiausia 
jaudina. Čia nėra milijonierių, 
seimo narių. Čia rašo neįgalūs 
ir sveikieji, pradedantys ir jau 
skinantys laurų lapus auto
riai. Čia lygios teisės, vienoda 
kalba - Ezopo kalba. 

"Kas yra kalba" - patys 
bendriausi kasdieniniai mūsų 
žodžiai, kuriuos kartojame, jau 
nepastebėdami jų, negirdė
dami? Gal jie ir yra tikroji po
ezija, gal iš tiesų poezijoje 
nieko nėra, ko nėra mūsų kal
boje? Juk visa tai, ką mes jau
čiame, išgyvename, galvoja
me, galiausiai virsta kalba. 
Kūrėjas neieško problemų nei 
temų - gyvenimas pats plūsta 

v 

į atvirą širdį. 
"Poezija visada yra Ezopo 

kalba - dirbtinė išgalvota nie
kur gyvenime nepritaikoma" 
- rašo poetas Marcelijus Mar
tinaitis. 

Teatleidžia man tie auto
riai, kurių nepaminėsiu čia ir 
negalėsiu pacituoti kai kurių 
jų eilučių. Tai praktiškai ne
įmanoma padaryti dėl autorių 
kūrinių gausumo. 

Juk vieni ar kiti jau ne 
naujokai ir jų pavardės bei 
kūriniai puikuojasi laikraščių, 
žurnalų, įvairių almanachų 
puslapiuose ir manau jiems 
mano vertinimas nesudarys 
didelio įspūdžio. Norėčiau pa
minėti tuos, kurie yra mažiau 
žinomi arba jų žodžiai ypatin
gai įstringa į širdį. 

Atsiprašau autorių, kurių 
nepaminėsiu: kaip Birutės 
Lengvinienės, Juozo Elekšio, 
Vlado Burago, Petro Zlatkaus 
ir kitų. Jų kūryba yra gerai ži
noma, ji vertinama, poezija 
skaitoma, jie turi savo skaity
tojų būrį. Apie juos galima 
rašyti straipsnius, nagrinėti jų 
kūrybą, iš jų mokytis ir jais 
žavėtis. O tokių autorių yra 
daugybė. 

Noriu pasidžiaugti ger
biamo Algirdo Abromaičio iš 
Kauno eilėraščiu apie Tėvynę, 
jos papročius ir kalbos gerbi
mą. Algirdas negirdi garsų, 
tačiau jo širdyje gilios šaknys 
protėvių, žynių, jis prisimena 
močiutę prie ratelio ir papro
čius lietuvių. 

Rima Almonienė iš Nau
josios Akmenės įkūnija save 
kaip juodą žemės grumstą: 
Aš sugrįžtu, l Atgimstu, l Žel
meniu, l Lauko uosiu. l Imkit 
mane l Ir glauski - l Jūsų 
džiaugsmą l Linguosiu. (Juo
das ž,,emės grumstas, 19 psl.) 

Zemės grumstas kaip duo
na, kaip Dievo kūnas. l Saujoj 
- juodos l Žemės pėda/. Kiek 
daug gyvybės ir daugiapras-

raiškumo yra juodajame že
mės grumste. 

Kaip gera, kad tai ko ne
galima gauti realybėje, randi 
sapnuose. Čia išsipildo svajo
nės, čia pasijunti žmogus lais
vas, gražus, nepažeidžiamas. 
Kodėl žmonės jaučiasi laimin
gi tik sapnuose, į tai atsako 
Janina Belevičienė iš Kauno: 
Sapnai l Įspūdingi peizažai, 
Sapnuose esu ne pelytė pilka. 
Sapnuose žmonių daug ge
rumo - l Visur, kur man tenka 
lankytis nakčia... ( 42 psl.) 

Janina Belevičienė išlei
dusi ir dainuojamosios poezi
jos rinkinį Negaliu nemylėt 
(2006), yra paruošti ir kitų 
knygų maketai. 

Ilona Dumbliauskienė iš 
Telšių kartais suabejoja meile, 
vyrų jausmais. Gal tai ne tik 
abejonė, o gal išdavystė ar 
brutalumas pagimdo moteryje 
šaltą uolą? O gal sutrypta mei
lė ar neįvertinimas to, ką mo
teris duoda vyrui ir aplinki
niams, todėl ji jausmus įkalina 
giliai širdyje: Tu moterį palai
dojai many. l Dabar jaučiuosi 
kaip uola stipri, l Net vėjas at
sitrenkęs į mane, l Nuščiūva. 
Tik deja, deja, l Dar nežinau -
dėkoti tau už tai ar ne... (Abe
jonė, 58 psl.) 

Gražina Burkaitė-Pra
nauskienė gyvena Australi
joje, Melburne. Laiminga mo
teris - pasakys tūlas lietuvis. Ji 
gyvena saulėtame krašte, kur 
daug vandens ir grožio. Deja, 
deja. Gražina ilgisi Lietuvos. 
Būdama už jūrų marių l 
Trokšta pamąstyti apie savo 
dalią, l Svetimą likimą terpėj 
svetimoj. Autorė svajoja apie 
Lietuvos padangę, apie šla
mesį pušų: Lietuva, tėvyne. Tu 
viena man duota l Brangenybės 
Tavo slypi kalboje. l Tavo tyrą 
grožį, bočių apdainuotą,/ Visa
da girdėsiu saulės raudoje. (Už 
jūrų marių, 64 psl.) 

Sokio kūrėja "Mituvos" ir "Veliuoniečio" ansamblių kon
certu, kuris turėjo įvykti ateinantį šeštadienį 
Jurbarko kultūros centre. Ne paslaptis, kad 
šis koncertas bus skirtas vadovės 70 m. jubi
liejui. Kartu šiame koncerte A. Baublienė 
atsisveikins su "Mituvos" ansambliu, toliau ji 
vadovaus tik "Veliuoniečiui". Beje, "Mituvai" 
ji vadovavo pusę savo gyvenimo - 35 metus. 

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Kai Jurbarke pradėjome pokalbį su "Mi
tuvos" ir "Veliuoniečio" ansamblių vadove 
Adele Baubliene, ji pirmiausia pasisakė, kad 
išvakarėse sugrįžusi iš kelionės į Vokietiją, kur 
Karlsheimo mieste su Jurbarko rajono delega
cija dalyvavo tradicinėje rudens šventėje. Vy
ko Adelės vadovaujamas "Veliuoniečio" an
samblis bei keletas rajono savivaldybės at
stovų. 

Karlsheime rudens šventės senos tradici
jos. Ji vyksta 150 m. Veliuoniečiai 2 dieną da
lyvavo eisenose per miestą - dainavo, šoko, 
grojo. Paskui ansamblis buvo pakviestas kon
certuoti į barono fon Štetino pilį, esančią per 
60 km nuo Karlsheimo. Pilyje dabar įrengti 
Vokietijos turtingų senelių namai. Seneliai 
labai susidomėję išklausė koncertą, nuošir
džiai padėkojo. Pats baronas fon Štetinas, -
anksčiau buvęs aktyvus politinis veikėjas, nū
nai pensininkas - išsakydamas padėką, an
sambliečiams padovanojo meniškas taures. 

"Veliuoniečio" pasirodymą stebėjo ir iš 
pietų Prancūzijos atvykusi meno festivalių 
organizatorė. Ji gerai įvertino ansamblio me
ninį lygį ir pareiškė, kad nori jį pakviesti į 
Prancūzijoje rengiamą festivalį. Ansamblie
čiams tai rimtas paskatinimas dar labiau to
bulinti savo programą. 

Nors po nelengvos kelionės norėjosi pail
sėti, bet A. Baublienė buvo susirūpinusi 

Ji šokį pamėgo nuo vaikystės. Užaugo 
gražiame Pavidaujo kaime. Gimnaziją pra
dėjo lankyti Jurbarke. Vyresniųjų klasių moks
leiviai jaunesniuosius mokė šokti. Adelė akty
viai įsijungė į šokių būrelį. 

Deja, ir mokslas, ir šokiai gimnazijoje ne
lemtai nutrūko - baigdama trečią klasę Adelė 
su tėvais buvo ištremta į Irkutsko sritį Taišeto 
rajoną. Duoną ten teko uždirbti sunkiu darbu. 
Ilgainiui tame rajone lietuvių jaunimas susi
būrė, pradėjo mokytis tautinių šokių. Toje 
veikloje dalyvavo ir Adelė. Pramokusi rusų 
kalbos, ji įstojo į Irkutsko kultūros technikumą. 
Čia šokio meną dėstė nebloga specialistė. 

Pagaliau 1958 m. Adelei buvo leista sugrįž
ti į Lietuvą. Įsidarbino Pagėgių rajono Natkiš
kių kultūros namuose meno vadove. Penketą 
metų ten pradirbusi, buvo priimta dirbti į 
Jurbarko kultūros namus. Netrukus čia ji ėmė 
vadovauti "Mituvos" dainų ir šokių ansamb
liui, o nuo 1981 m. ir Veliuonos kultūros na
muose "Veliuoniečio" ansambliui. Ir vienam, ir 
kitam ansambliui ji sukūrė originalių šokių. 
Beje, 2004 m. Čikagoje pasaulio lietuvių šokių 
šventėje buvo sušokta A. Baublienės sukurta 
Anėspolka. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Valstybinis simfoninis 

orkestras savo aštuoniolik
tojo gimtadienio proga vasa
rio 2 dieną Vilniaus Kong
resų rūmuose atliko pagal 
grupės "Queen" muziką su
kurtą roko simfoniją. Tai bri
tų kompozitoriaus Tolga Ka
shif "Queen" grupės dainų 
( Champions, Rock Tuu, The 
Show Must Go On, Love of 
my Life ir kt.) interpretacija, 
roko ir simfoninės muzikos 
sąlytis. Kūrinį palydėjo spe
cialiai šiam koncertui pa
rengti apšvietimo efektai. 
Orkestrui dirigavo jo steigė
jas, meno vadovas ir vyriau
sias dirigentas Gintaras Rin
kevičius. 

Kartu su savo amžinin
kais, "Genesis" grupe ir Da
vid Bowie, "Queen" buvo 
dalimi naujos radikalios ban
gos, metusios iššūkį visai po
puliariai muzikai. "Queen" 
grupės vokalistas Freddie 
Mercury, miręs prieš 15 me
tų, labai mėgo operą. Tai at
sispindi ir daugelyje "Queen" 
kūrinių, kuriems būdingas 
teatrališkumas ir pompastika. 

Pirmoje sukaktuvinio kon
certo dalyje skambėjo Jo
hann Sebastian Bacho Mag
nificat, scenoje pasirodė visa 
eilė populiarių atlikėjų: dai
nininkai Asmik Grigorian, 
Ieva Prudnikovaitė, Algirdas 
Janutas, Vladimiras Prudni
kovas, smuikininkė Saulė 
Rinkevičiūtė, pianistė Rūta 
Rinkevičiūtė, violončelinin
kė Vita Šiugždinienė ir Kau
no valstybinis (vadovauja
mas Petro Bingelio) bei 
"Ąžuoliuko" (vad. Vytautas 
Miškinis) chorai. 

Į Šiaulių dramos teatro 
sceną po 75 metų pertraukos 
2006 lapkritį sugrįžo Carlo 
Gozzi komedija Princesė Tu
randot. 1762 metais parašy
toji komedija buvo pirmasis 
Šiaulių profesionalaus dra
mos teatro spektaklis, kurį 
1931 metais režisavo Borisas 
Dauguvietis. Naujojo pasta
tymo režisierius Aidas Gi
niotis, gimęs ir augęs Šiau
liuose, pirmą kartą kuria 
spektaklį savo gimtajame 
mieste. Vilniuje gyvenantis 
ir Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje dėstantis reži
sierius jau septyniolikti me
tai vadovauja populiariajam 
Keistuolių teatrui ir nese
niai įsteigtai savo studentų 
teatro laboratorijai "Atviras 
ratas". 

"Princesės Turandot" pa
sirinkimą A. Giniotis aiškino 
tuo, kad jam patinka C. Goz
zi komedijos del arte, ku
rioms svarbiausia - aktorių 
improvizacija. Prieš kelerius 
metus Keistuolių teatre jis 
buvo pastatęs to paties auto
riaus Karalių elnią. Kartu su 
A. Giniočiu dirbo spektak
lio judesio režisierė Vesta 
Grabštaitė, scenografė ir 
kostiumų dailininkė Ramu
nė Skrebūnaitė, kompozito
rius Andrius Kulikauskas. 
Vaidmenis sukūrė įvairių 
kartų šiauliečiai aktoriai: 
Evaldas Kapiliaras, Povilas 

Liubinas, Monika Šaltytė, 
Marija Korenkaitė, Sįgitas 
Jakubauskas, Juozas Zibū
da, Aurimas Žvinys, Anta
nas Kišūnas, Rimanta Krila
vičiūtė, Inga Norkutė, Jūratė 
Budriūnaitė, Juozas Bindo
kas, Pranas Piaulokas, Anta
nas Venckus, Dalius J an
čiauskas, Saulius Pauliuko
nis, Rolandas Dovydaitis. 

Lietuva nuo 1992 metų 
jau yra prisijungusi prie visų 
septynių Jungtinių Tautų 
švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) 
kultūros konvencijų: Pasau
lio kultūros ir gamtos pavel
do apsaugos konvencijos, 
UNESCO kultūros vertybių 
apsaugos ginkluoto konflik
to metu konvencijos, UNES
CO nelegalaus kultūros ver
tybių įvežimo, išvežimo ir 
nuosavybės teisės perdavi
mo uždraudimo priemonių 
konvencijos, Konvencijos 
dėl pavogtų ar neteisėtai iš
vežtų kultūros objektų, 
UNESCO konvencijos ir re
komendacijos dėl autorinių 
bei gretutinių teisių apsau
gos, UNESCO konvencijos 
dėl kultūros raiškos įvairo
vės apsaugos ir skatinimo 
bei UNESCO nematerialio
j o kultūros paveldo apsau
gos konvencijos. 

Vilniaus senamiestyje 
2006 metų gruodį buvo ati
dengta memorialinė lenta 
iškiliam rusų klasikui Fiodor 
Dostojevskiui. 1867 m. rašy
tojas su žmona Ana buvo ap
sistojęs Vilniuje, Didžiojoje 
gatvėje buvusiame viešbu
tyje "Hana". Šiuo metu jo 
vietoje yra įsikūrusi soliariu
mo studija - greta jos iška
bos ir atidengta skulptoriaus 
Romualdo Kvinta sukurta 
atminimo lenta. Jos įrengi
mą rėmė Vilniaus miesto 
savivaldybė, atidengimo ce
remonijoj e dalyvavo Vil
niaus savivaldybės, Rusijos 
federacijos ambasados va
dovai, akademinės bendruo
menės atstovai. Atidengimo 
iškilmės baigėsi koncertu 
Vilniaus rotušėje. 

Lietuvos ir Japonijos 
diplomatinių santykių at
naujinimo 15-jų metinių 
proga Ja ponijos ambasada 
Vilniuje ir kitose Lietuvos 
vietovėse surengė kultūros 
renginių ciklą, kuriuo prista
tė japonų kiną, dailę, muzi
ką, taip pat projektą Japonija 
lietuvių menininkų kūryboje 
su žinomais lietuvių kūrėjais 
ir lietuvių muzikos atlikė
jais. Ciklas buvo užbaigtas 
Vilniaus Kongresų rūmuose 
koncertu Taip plaka Japoni
jos širdis, kuriame skambėjo 
japonų liaudies dainų aran
žuotės, originalios kompozi
cijos ir improvizacijos. Prog
ramą atliko japonų tradi
cinių instrumentų ansamb
lis, tristyge liutnia skambi
nantis muzikas Yutaka 
Oyama, fleitininkė Makiko 
Ishitaka, grojanti skersine ir 
išilgine japonų fleita, su solo 
kūriniu ir kartu su ansam
bliu atlikusi įspūdingą kom
poziciją Vėjas. G.K. 
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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® 

Iškeliavo ryžtinga vienuolė 
A.a. Sesuo Marija Aloyza-Ona Šaulytė 

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo varndienių vie
nuolijos seserų Siaurės Ame
rikos provincijos ilgametė va
dovė, mirė 2006 m. spalio 27 
d. Putname, CT, Pal. J. Matu
laičio slaugos namuose. 

Sesuo Aloyza gimė Maiz
ville, PA, 1914 m. rugsėjo 15 
d., Vinc9 ir Uršulės Ciplijaus
kaitės Saulių šeimoje, augo 
tarp keturių seserų ir dviejų 
brolių. Brolis Jonas tapo ma
rijonų vienuolijos kunigu ir 
dirbo marijonų lietuvių para
pijose Illinois, Wisconsin vals
tijose. Ses~rį Aloyzą Viešpats 
pašaukė į Svč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vargdienių 
seserų vienuoliją Jo veido liu
dyti Naujosios Anglijos lie
tuviams. 

Paskutinę gyvenimo dieną 
sesuo Aloyza dalyvavo šv. Mi
šiose, priėmė šv. Komuniją; va
kare su seserimis, kaip visuomet 
valgė vakarienę, o ankstyvą rytą 
švelniai ir tyliai atsidavė dan
giškojo Tėvo globai. 

Lietuvoje 
Daug ses. Aloyzos gyve

nimo ~tšvaitų rastume skaity
dami Sventąjį Raštą. Baigusi 
keletą vidurinės mokyklos 
klasių 1929 metais būdama 
tik 15 metų mergaitė, leidosi 
viena per Atlantą į tėvų žemę 
:petuvą, apsisprendusi įstoti į 
Svč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vargdienių seserų 
vienuoliją Marijampolėje. At
vykusi čia toliau mokėsi gim
nazijoje. Vėliau važinėdavo į 
Kauną klausyti teologijos ir 
filosofijos paskaitų Vytauto 
Didžiojo universitete. Buvo 
nesustabdoma teologinių kny
gų skaitytoja. Tokia pasiliko 
per visą gyvenimą. Pramoko 
skambinti pianinu, groti var
gonais ir kol vienuolyne ne
buvo profesionalios muzikės, 
Amerikoje ji grodavo šv. Mi
šių metu, mokydama seseles 
giedoti. Ji buvo daug kam ga
bi, darbšti, ištverminga ir 
kantri. Per trumpai gyveno 
Lietuvoje. Nesuspėjo savo ta
lentų apvainikuoti universite
tiniais diplomai§. Tučiau Vieš
pats per savo Zodį ir Meilę, 
pal. Jurgis Matulaitis per pa
liktus dvasinius turtus Varg
dienių seserims, įkvėpė ses. 
Aloyzą. Ses. Aloyza, pirmuo
sius įžadus atliko 1932 m. sau
sio 6 d., o amžinuosius - 1936 
m. liepos 2 d. Europoje tuo 
metu buvo neramu, siautėjo 
rudasis nacionalsocializmas. 

Amerikoje 
Tėvai marijonai pakvietė 

seseles atvykti į Thompson, 
CT, JAV. Sesuo M. Aloyza bu
vo tarp pirmųjų penkįų sese
lių, kurios atvyko į Siaurės 
Ameriką 1936 m. rugpjūčio 
18 d. ir pradėjo apaštalavimo 
tarnystę. Atvykusi pirmiausia 
padėjo Tėvams marijonams 
namų ruošos darbuose, 
Thompson, CT, Hinsdale, IL 
ir kartu mokėsi. Nebuvo leng
va, nes tuo pačiu metu reikėjo 
rūpintis kur ir kaip nepriklau
somai įsikurti. Seserys sąži
ningai su kaupu ir šypsena at
liko joms patikėtus darbus. 
Seselių darbštumas, lietuviš
kumas, paprastumas bei dė-

kingumas lietuvių emigrantų 
širdyse laimėjo meilę, pagarbą 
ir pagalbą. Netrukus 1939 m. 
įsigijus savus kongregacijos 
namus Villa Maria, Thomp-

. , •. „l : ':" 
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A.a. sesuo Marija Aloyza, ilga
metė M.N.Pr. seserų vadovė 

Nr. V. Maželio 

son, CT, sesuo Aloyza paski
riama administratore. Tais pa
čiais metais prasideda Antra
sis pasaulinis karas; 1940 m. 
Lietuvą okupuoja Sovietų Są
junga. Bet kokie ryšiai su Lie
tuva nutrūksta, bet seselės jau 
kuriasi savo namuose! 

J948 m. sesuo M. Aloyza 
yra Sventojo Sosto pas~iama 
neribotam laikui Siaurės 
Amerikos ir Kanados seserų 
administratore. Po 21 metų 
šioje tarnystėje išeina "atos
togų", l}eS 1960 metais seserys 
gauna Sv. Sosto leidimą tvar
kytis savarankiškai, syšaukti 
pirmąją kapitulą Siaurės 
Amerikoje, išrinkti vyriausią 
vadovę ir tarybą. Nuo 1966 m. 
ji vėl išrenkama vyriausios va
dovės pareigoms 6 metams, o 
nuo 1980 m. vadovauja dar 4 
metus. Ji, kaip seserys apibū
dina, buvo vienuolyno kerti
nis akmuo. 

Jai vadovaujant seserys 
įsteigė vaikų darželius Toron
te ir Montrealyje, katekizavo, 
mokė šeštadieninėse mokyk
lose, pradėjo mergaičių sto
vyklą Putname, taip pat dar-

ruošė susitelkimus moterims 
ir mergaitėms, pastatė vie
nuolyno koplyčią, atidarė 
naujų ateivių dukroms bend
rabutį, globojo senelius, įstei
gė Pal. J. Matulaičio slaugos 
namus, rengė religinius leidi
nius savoje spaustuvėje. Sesuo 
Aloyza ėjo įvairias kitas pa
reigas: buvo novicijų mokyto
j a, skyrių vyresnioji, tarybos 
narė, dirbo ir gyveno pagal 
Steigėjo mintį "Melskis ir 
dirbk". 

Pirmieji vienuolijos kūri
mosi dešimtmečiai buvo ku
pini bandymų. Jaunų seserų 
būrys, Vatikano 11-jo susirin
kimo įtaka, Antrojo pasauli
nio karo lietuvių pabėgėlių 
gausa. Per tą visą metą sesuo 
Aloyza ėjo atsakingas parei
gas vienuolijoje; apaštalavimo 
laikas ir laukas neatpažįsta
mai pasikeitė. Kokia Dievo 
malonė ir vienuolijai, ir lietu
vių bendruomenei, kad sesuo 
Aloyzą suprato laiko porei
kius. Zmonės seselę prisi
mena kaip giliai tikinčią ir pa
sitikinčią Dievu, kuri pasižy
mėjo dėkingumu, dosnumu, 
meile žmonėms, kitų suprati
mu}r sugebėjimu į kitą įsijaus
ti. Stai ką seselė Paulė rašo: 
"Nors jau gyvenome Thomp
son Villa Maria namuose, bet 
buvome ne tik Vargdienių, bet 
ir pačios vargdienės seserys. 
Seselė Aloyza iš to 'ne daug 
ką turėjome' dalinosi maistu, 
pastoge, patarimais ir, jei rei
kėjo, užuojauta su to meto lie
tuviais pabėgėliais iš Euro
pos". Pasižymėjo nuoširdžiu 
dosnumu. Ilgai nesvarstė. Sa
kydavo: "Geriau suklysti, nei 
vėliau gailėtis, kad nepadėjai 
vargstančiam". 

Darbas slaugos namuose 
Nuo 1984 m. seselė Aloyza 

gyveno Matulaičio slaugos na
muose. Buvo namų seselių ir 
talkininkių vadovė ir atliko gy
ventojams pastoracinius pa
tarnavimus. Ji rūpinosi ligonių 
dvasiniais ir religiniais poreikiais. 

bavosi Dainavos stovykloje, Nukeltai 11-tą psl. 

~---!iiiiiiiiliil! 

Trys M.N. Pr. vargdienių seserų vienuolijos vadovės: sėdi iš k. 
a.a. ses. Aloyza ir a.a. ses. Augusta, stovi dabartinė vadovė -
sesuo Bernadeta Matukaitė 



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

PARAMA praneša, 
kad už 2006 metus grąžino savo nariams arti 

$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) 
iki 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 

MH 
PARAMA 

Iškeliavo ryžtinga ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Kiekvieną dieną juos lankė, jų klausydavosi, 
pakalbindavo, o prie mirštančiųjų valandomis 
išsėdėdavo, melsdamasi ir drąsindama pasitikti 
"seserį mirtį". Lūpas suvilgydavo, pagalvę 
pataisydavo, sunkiai sergantiems pašaukdavo 
kapelioną suteikti Ligonio sakramentą ir kaip 
mylinti motina su malda išlydėdavo į Am
žinuosius namus. Ne tik gyventojams, bet ir tar
nautojams rasdavo šiltą žodį ir kviesdavo 
gailestingas seseris rūpestingai globoti ligonius, 
kad jie jaustųsi kaip namuose. "Seselės Aloyzos 
darbas su ligoniais slaugos namuose buvo jos 
širdies-meilės darbas, kuris ją išlaisvino iš žemės 
rūpesčių ir paruošė Dangaus Karalystei", 
kalbėįo ses. Bernadeta, Vargdienių seserų va
dovė S. Amerikos provincijai. 

Laidotuvės 

Seselė Marija Aloyza buvo pašarvota Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių 
seserų vienuolijos koplyčioje 2006 m. spalio 
29 d. Buvo lankomos Dangaus Vartų kapinai
tės, nes seserys šventė Vėlines. Atvyko daug 

VALDYBA 

seselių rėmėjų ir kapinaitėse palaidotųjų gimi
naičių. Visi gerai pažinojo ses. Aloyzą, ją ger
bė ir mylėjo. Kokia maloninga Viešpaties ran
ka. Jie dalyvavo iškilminguose mišparuose už 
mirusiąją, meldėsi ir atsisveikino paliudydami 
jos gyvenimo pabaigą. Drįstu sakyti, kad ji pa
gal mūsų Steigėją Palaimintąjį Jurgį buvo 
"vienuolė pagal Dievo širdį", iš Vilniaus rašė 
putnamietėms seselėms vienuolijos vyriausia 
vadovė ses. Ignė Marijošiūtė. 

Kitą dieną vyskupas P. Baltakis, OFM, 
aukojo šv. Mišias su prel. A. Kantautu, kun. J. 
Petrausku, kun. R. J okūbausku, kun. l. Sas
nausku ir kun. K. Kėvalu, vienuolijos kapelio
nu, kuris savo giliai išmąstytoje homilijoje 
paminėjo pačius svarbiausius seselės Aloyzos 
vienuolinio gyvenimo bruožus. 

Į Dangaus Vartų kapinaites velionę paly
dėjo visi kunigai. Apeigas atliko vyskupas. 
Dalyvavo seselės Aloyzos giminaitė Jūratė 
Ciplijauskaitė-Tanner su vyru, sesers Marytės 
sūnus Juozas su šeima, seserys, Matulaičio slau
gos namų tarnautojai ir seselės Aloyzos gerbė
jai - seselių rėmėjai iš Worcester ir Bostono. 

Aldona P., Švč. M.Marijos Nekaltai Pr. 
vargdienių seserų vienuolijos talkininkė 

11111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"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. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 
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Zinios iš Lietuvos 
• Vasario 8 d. nusipelnęs 

Lietuvos krepšinio treneris, 
Lietuvos krepšinio federaci
jos pirmininkas Vladas Ga

rastas atšven
tė 75 metų ju
biliejų. Jis gi
mė 1932. 11.8 
Pakruojo ra
jone, Linku
voje. 1952 m. 
baigė Biržų 

Vladas Garas- gimnaziją, 0 
tas Ntr. DELFI 1959 m. Lietu-

vos valstybinį 
kūno kultūros instit1Jtą. 1979-
1989 m. Kauno "Zalgirio" 
krepšinio vyrų komandos vy
riausias treneris. Per šį laiko
tarpį 1985, 1986, 1987 m. bu
vo laimėti Sovietų Sąjungos 
aukso medaliai ir 1988, 1989 
m. sidabro medaliai. 1986 m. 
- tarpžemyninė V. Džonso 
taurė. 1989-1991 m. V. Garas
tas TSRS vyrų krepšinio rink
tinės vyriausias treneris. Per 
šį laikotarpį - 1990 m. buvo 
laimėti Pasaulio čempionate 
sidabro medaliai ir Geros va
lios žaidynių bron~os meda
liai. 1991-1992 m. Cekoslova
kijoje treniravo "Prievidzos" 
komandą. 1992-1996 m. Lie
tuvos krepšinio rinktinės vy
riausias treneris. 1992 m. 
Olimpinėse žaidynėse Barce
lonoje (Ispanija) ir 1996 m. 
Olimpinėse žaidynėse Atlan
toje (JAV) laimėti bronzos 
medaliai. 1995 m. Europos 
čempionate Atėnuose (Grai
kija) buvo laimėti sidabro me
daliai. Nuo 2003 m. Lietuvos 
krepšinio federacijos pirmi
ninkas. Už nuopelnus olimpi
niam judėjimui V. Garastui 
įteiktas "Garbės" ženklas. 
Apdovanotas Lietuvos res
publikos vyriausybės Didžiojo 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resunection Rd. Toronto ON M9A 50 l 

Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino I laipsnio ir Ill laipsnio 
ordinais. 

• Viena iškiliausių Lietu
vos riedulininkių, 19-metė 
Aušra Bardauskaitė po Eu
ropos jaunimo uždarų patalpų 
čempionato tiesiai iš Vienos 
(Austrija) išvyko į Australiją. 

• Lietuvos dviratininkas 
Linas Balčiūnas, atstovaujan
tis Prancūzijos komandai 
"Agritubel", Quatar pasibai
gusiose daugiadienėse lenk
tynėse "Tour of Quatar" už
ėmė 27-ąją vietą. 

• Klaipėdoje vykusiose 
Lietuvos krepšinio federaci
jos taurės varžybų baigmės 
rungtynėse pirmąjį sezopo ti
tulą iškovojo Kauno "Zalgi
ris", 84:65 įveikęs Vilniaus 
"Lietuvos ryto" klubą. Žalgi
riečiai išsivežė namo 8 kilog
ramus sveriančią bei 22,000 
litų kainuojančią varžybų tau
rę. Kėdainių "Nevėžis" po at
kaklios kovos 80:78 įveikė 
"Šiaulių" krepšininkus ir už
ėmė trečiąją vietą. 

• Kaune vykusio Lietu
vos lengvosios atletikos užda
rų patalpų čempionato pen
kiakovės varžybose olimpinė 
septynkovės vicečempionė 
Austra Skujytė surinko 4614 
taškų ir pasiekė antrą šio se
zono rezultatą pasaulyje. Iki 
geriausio sezono rezultato A. 
Skujytei pritrūko tik) taškų. 
Antra liko Viktorija Zemaity
tė su 4277 taškais. 

• Belgijoje vykusiose "Bel
gium Ladies Open" tarptauti
nėse moterų džiudo imtynių 
varžybose bronzos medalį 
svorio grupėje iki 78 kilog
ramų iškovojo Raimonda Gu
delytė. V.P. 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS lR 

GRYBELfNlAI SUSIRGIMAJ 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETrNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

//,>"?.rq ,ui i TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAJS 

+ PRIIMAME VIS US 

e__-=-----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS įRANKLAI 

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

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI, 
Nuoširdžiai sveikinu visus su Vasario 16-ąja - Lietuvos nepriklausomybės diena. Ši diena turėjo 

ypatingai didelės įtakos lietuvių tautos gyvastingumui. Naujam gyvenimui mūsų valstybę įkvėpė mūsų 
žmonių širdžių ugnis, patriotizmo ir laisvės siekis! 

Pagrindiniai moraliniai kiekvieno lietuvio įsipareigojimai - dirbti savo, valstybės bei tautos 
gerovei. Todėl noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą, idėjas ir mintis puoselėjant lietuvybę Amerikoje. 
Nuoširdžiai tikiu, kad kryptingai ir pasiaukojančiai toliau kartu dirbsime stiprinant mūsų bend
ruomenę, išsaugant mums visiems šventus Lietuviškumo simbolius. 

Iškilmingai minėdami Nepriklausomybės metines susiburkime, kad pamąstytume apie valstybės 
ateitį, ir pakartotume pasiryžimą savo meile, kūryba ir darbu siekti Lietuvos suklestėjimo. Tegul ši 
mūsų valstybės prisikėlimo diena išlieka švente kiekvieno mūsų širdyje! 

Puoselėkime patriotizmą, pagarbą ir meilę savo kraštui ir darykime tai sąžiningai, sąmoningai ir 
nuoširdžiai. Esame viena politinė bendruomenė, viena brandi tauta. Saugią, gerai tvarkomą ir užtikri
nančią savo piliečiams darbą ir gerovę, tokią Lietuvą norime matyti visi mes. 

Nuoširdžiai -
KORNELIJA JURGAITIENĖ, LR Laikinoji reikalų patikėtinė 

Santaupos mūsų vaikų ateičiai 
Metų pradžia - puiki 

proga kiekvienam ir kiekvie
nai šeimai iš naujo peržiūrėti 
ir įvertinti savo finansinę pa
dėtį ir galimybes, pasvarstyti 
apie ateitį. Ypač tai svarbu, 
jei šeimoje auga vienas ar keli 
vaikai. Kaip žinia, jų išsilavini
mas brangiai kainuoja visai 
šeimai. Dažniausiai imamos 
valstybės paskolos, nes pa
čiam užsidirbti studijuojant 
trūksta laiko. Vėliau skola 
kaip uodega velkasi per gy
venimą. Vidutiniškai kiek
vienas kanadietis, įgydamas 
aukštojo mokslo laipsnį ir 
profesiją, kartu įsigyja ir sko
lą, siekiančią nuo 50,000 iki 
100,000 dol. Kuo gali padėti 
tėvai savo vaikams, siekian
tiems gero išsilavinimo? Ka
nadoje speciali programa 
"Registruotas mokslo taupy
mo planas" (Registered 
Education Savings Plan or 
RESP) siūlo dvi galimybes. 

Pirmoji - Kanados moks
lo taupymo sąskaita (Cana
da's Education Savings 
Grant). Ją pasirinkus, tėvai 
moka bent po l dol. per die
ną, valstybei pridedant dar 
20%. Iki vaiko studijų pra
džios sutaupoma iki 17,000 
dol. Tai nepakankama suma 
visoms studijoms, bet gana 

gera yarama. 
Seimoms, kurių metinės 

pajamos siekia tik 35,000 
dol., iš valstybės gauna vien
kartinę 500 dol. įmoką (Ca
nada's Learning Bond). Jei 
šeimos materialinė padėtis 
negerėja, kitais metais ta 
suma papildoma dar 100 dol. 

RESP turi ir apribojimų. 
Ne galima įnešti pinigų tiek, 
kiek širdis geidžia. Didžiau
sias įnašas neturi viršyti 
4,000 dol. per metus, bet tik 
už pirmą įmokėtą 2,000 dol. 
sumą valstybė moka 20% 
priedą. Sutaupyta suma ne
gali būti didesnė vienam 18 
metų sulaukusiam vaikui 
kaip 42,000 dol. Pinigų prie
augis kaip ir RRSP - neap
mokestinamas. Maksimaliai 
išnaudojant šią programą, 
galima sutaupyti iki 120,000 
dol. 

Vienintelis reikalavimas, 
atidarant sąskaitą pagal šį 
planą: vaikas turi turėti so
cialinio draudimo numerį. 
Jis nebūtinai turi būti gimęs 
Kanadoje. Geriausiai pradė
ti taupyti nuo vaiko gimimo. 
Jei gimus mažyliui, tėvai, se
neliai, giminės surenka 1000 
dol. ir atidaro šią sąskaitą, 
skaičiuojant 20%, valstybės 
priedą ir 8% palūkanas, po 

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

PACELAWFIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

~W~\I~ 

DE"'~~L C~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

18 m. jo asmeninėje sąskai
toje turėsite netoli 5,000 dol. 
Jeigu šeimoje yra daugiau 
kaip vienas vaikas, kiekvie
nas gali turėti atskirą asme
ninį taupymo planą. Lengva
tos yra neribojamos ir taiko
mos kiekvienam planui. Su
laukęs pilnametystės, vaikas 
tampa šių santaupų savinin
ku. Jis gali jas skirti mokes
čiams už mokslą, knygų įsigi
jimo, būsto išlaidoms apmo
kėti. Jei dėl kokių nors prie
žasčių vaikas negali pasinau
doti santaupomis, jas galima 
pervesti broliui arba sesutei. 
Tik suaugusieji šios šeimos 
nariai negali jomis pasinau
doti. 

Jeigu dėl kokių nors 
priežasčių sutartis nutrau
kiama, įnešti pinigai grąži
nami plano fundatoriui, bet 
20% valstybės priedas yra 
atskaičiuojamas nuo bend
ros sumos. Likusius pinigus 
leidžiama pervesti į RRSP. 
Kartais būna taikomos tam 
tikros nuobaudos už sutar
ties netesėjimą. Vaikų išsila
vinimas - tai ir šeimos, ir 
valstybės gerovės garantija, 
pati geriausia investicija 
ateičiai. Algis Zablockas, 

"Investors Group Inc." 
finansinis konsultantas 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu - tevzib@rogers.com 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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



Toronto vilkiukų Kūčių stalas 2006 m. gruodžio 17 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje Ntr. K. Dambaraitės-Janowicz 

Pasaulio lietuviui 
Kur tu es~ tautieti brol~ 
kokiame žemės pakrašty? 
Nuo Lietuvos labai nutolęs, 
ar josios pulsą dar jauti? 

Gal Lietuvoj nesi net buvęs, 
kur augo protėviai, tėvai? 
Tačiau ir tu esi lietuvis, 
ir tu šiam kraštui priklausai. 

Tavo senelių čia gimtinė -
prie Nemunėlio ar limtos. 
Jie, kol gyvi, tas vietas mini, 
jų jiems nieks kitas neatstos. 

Ir tu ar niekada, tautieti, 
Tėvynės šauksmo negirdi? 

Kad Lietuvon tau grįžt derėtų, 
ar tau neprimena širdis? 

Ar mūsų miestų judrumėlis, 
ar Aukštaitijos ežerai, 
ar Baltijos pakrančių smėlis 
tavęs nešaukia: "Grįžk! Pareik!" 

Čia tavo šaknys, čia tu savas, 
sava tauta, kalba sava! 
Čia plevėsuoja plevėsavus 
trispalvė mūsų vėliava! 

Šiandien šis kraštas auga šuoliais, 
netoks, koks buvo jis kadais! 
Sugrįžk čionai ir tu nutolęs! 
Sugrįžk jo puošti su savais! 

POVILAS ŠERNAS 

KLJS atstovas Dalius Bulota, su jaunimu iš Argentinos X 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime Sao Paulo, 
Brazilijoje 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Jaunimo suvažiavimas 

X Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo suvažiavimas įvy
ko Brazilijoje, Vila Zelinoje, 
Sao Paulo mieste ir "Lituani
kos" sodyboje (150 km nuo 
Sao Paulo) 2007 m. sausio 5-
14 d.d. Jau dešimtus metus iš 
eilės PLB valdybos iniciatyva 
kartu su PLJ sąjunga ir vietine 
lietuvių sąjunga Pietų Ameri
kos lietuvių kilmės jaunimui 
yra organizuojamas suvažiavi
mas, kuris pakaitomis vyksta 
Argentinoje, Brazilijoje ir 
Urugvajuje. Brazilijos lietuvių 
jaunimo sąjunga svetingai pri
ėmė 60 dalyvių iš Argentinos, 
Brazilijos, JAV, Kanados, Ko
lumbijos, Urugvajaus bei Lie
tuvos. Dalyvavo ir prel. Ed
mundas Putrimas (PALJ su
važiavimų steigėjas) ir Dalia 
Henkė iš Vokietijos - abu 
PLB valdybos nariai; PLJS 
valdybos nariai Saulius Simo
navičius iš Kanados ir Moacir 
de sa Pereira iš JAV; buvęs 
PLJK ruošos komiteto narys 
Dalius Bulota iš Kanados ir 
Danius Lelis iš Kanados. Lie
tuvos Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamentas finan
savo dviejų menininkų kelio
nes iš Vilniaus į Braziliją, Da
lios U zdilos ir Rolando Bo
ravskio, kurie kalbėjo daly
viams apie lietuviškas Užga
vėnių tradicijas. 

TMID taip pat padengė 
Argentinos ir Urugvajaus lie
tuvių jaunimo dalyvių kelio
nių išlaidas. Lietuvių fondas 
jau daug metų lėšomis remia 
suvažiavimų programos įgy
vendinimą. 

Pagrindinis suvažiavimo 
tikslas yra išlaikyti lietuvybę 
šiuose kraštuose ir stiprinti 
Pietų Amerikos lietuvių kil
mės jaunimo bendruomeninę 
veiklą. Programa susideda iš 
kultūrinės dalies, diskusijų, 
jaunimo sąjungų posėdžių, 
bendravimo ir susipažinimo 
su vietine lietuvių bendruo
mene bei kraštu. Malonu, kad 
dauguma dabartinių suvažia-

vimo organizatorių yra buvę 
Vasario 16-sios gimnazijos 
mokiniai arba studijavę lietu
vių kalbą Lietuvoje. X PALJ 
suvažiavimas l?_aigėsi Mi
šiomis lietuvių Sv. Juozapo 
parapijoje Vila Zelinoje. Jų 
metu paminėtos Sausio 13-
sios aukos. Po Mišių suvažia
vimo dalyviai atliko meninę 
programą apie lietuviškas Už
gavėnių tradicijas. Taip pat 
perskaityti įvairūs sveikinimai 

ir padėkos. Po programos su
sirinkusius vaišino Brazilijos 
lietuvių bendruomenė, ir ofi
cialiai uždarytas X PALJ su
važiavimas. 

Kitas suvažiavimas nu
matytas 2008 m. sausio m. 
Buenos Aires mieste, Argen
tinoje. 

XIII Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas įvyks 2008 m. 
gruodžio m. ir 2009 m. sausio 
m. Pietų Amerikoje. Inf. 

X Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo ruošos 
komitetas 

X Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime šokėjai vaiz
duoja senovės lietuviškas Užgavėnių tradicijas 

X Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime - visi dalyviai po atidarymo Mišių Šv. Juozapo parapijoje Sao Paulo, Brazilijoje 
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AtA 

LAIMUTEI GAIŽUTIENEI 
per anksti užbaigus žemišką kelionę, 

nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusį jos vyrą 

RIMĄ bei visus artimuosius -
Aitvariečiai 

AtA 
STASEI BARTUSEVIČIENEI 

iškeliavus į amžinybę, 
nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus - RIMANTĄ ir 
KĘSTUTĮ, dukrą IRENĄ su šeimomis bei visus 
artimuosius - KLKM draugijos Lietuvos kankinių 

parapijos skyrius 

PADĖKA 

AtA 

MONIKA GAPUTYTĖ 
mirė 2006 m. lapkričio 16 d. Montrealy, QC 

Dėkojame kun. A.Volskiui už maldas ir muz. L. 
Djintcharadze už vargonavimą Montrealio Aušros 
Vartų šventovėje, o Toronte kun. V. Staškevičiui už at
našautas šv. Mišias, prasmingą pamokslą ir palydėji
mą į kapines. Dėkojame Danguolei Radtke už giedo
jimą ir vargonavimą. 

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems, daly
vavusiems atsisveikinimo maldose Montrealy ir To
ronte laidotuvėse, už užprašytas šv. Mišias, užuojau
tas žodžiu, raštu, spaudoje ir aukas velionės atmini
mui. Padėka ponioms už vaišių paruošimą ir pyragus. 

Visiems nuoširdus ačiū -
broliai - Pranas, Kazys, Kostas ir jų šeimos 

LIETUVOS AKTYVISTŲ FRONTO (LAF) NARIUI 

AtA 

Dr. ALFONSUI VILIUNUI 
mirus Australijoje, 

nuoširdžiai užjaučiame skausmo paliestus - jo 
gyvenimo palydovę žmoną JADVYGĄ, dukras -
DALIĄ, GINTĄ, VIDĄ, jų šeimas bei likusius 
1941 m. sukilimo dalyvius Australijoje, Lietuvoje 
ir už jos ribų -

Antanas Kramilius, 
Sidnėjaus Ramovėnų vardu 

Jonas Burokas, 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos vardu 

PADĖKA 

AtA 

ANELEIGATAVECKIENEI 
iškeliavus amžinybėn 2007 m. sausio 12 d., 

nuoširdžiai dėkojame kun. A. Brazauskui, OFM, už 
atnašautas šv. Mišias Prisikėlimo parapijos šventovė
je, kun. J. Šarpnickui, OFM, už maldas prie karsto lai
dotuvių namuose. Nuoširdus ačiū prel. J. Staškevičiui 
už maldą vaišių metu; vargonininkei D. Radtke ir T. 
Gataveckienei už giesmes Mišių metu; už gražias gė
les ir užprašytas šv. Mišias; karsto nešėjams; J. Gurk
lienei už paruoštus pietus. 

Dėkingi esame visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse. 

Jūsų parodytas nuoširdumas guodžia mus visus. 
Ilsėkis ramybėje/ 

Liūdintys - ryras Izidorius, 
dukros - Birntė, Vida, Vilija, 
sūnūs - Antanas, Edis ir jų visų šeimos 

"Dievas teikia mums mei lę, 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
S avininkas Jurgis Kuliešius 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDY
BAI vis didėjančius finansi
nius sunkumus sudaro nesu
mokėtos sąskaitos už SKEL
BIMUS ir PRENUMERATAS. 
Pajamos mažėja, o spausdini
mo bei kitokios su leidyba su
sijusios išlaidos kyla. Žiburių 
valdyba nutarė, kad prenume
ratai pasibaigus, po dviejų 
perspėjimų laikraščio siunti
mas nesusimokėjusiam skaity
tojui bus nutrauktas. Prenu
meratoriai prašomi įsidėmėti 
adreso lipdėje atspausdintą 
datą, kuri nurodo iki kol pre
numerata sumokėta. Leidėjai 
nuolat dėkingi visiems, kurie 
laiku susimoka ir remia lietu
višką spaudą. 

MARLATTFUNERALHOMES 
ORTODONTAS 

(Orthodontist) 

Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 

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

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

416 769-2526 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. MSX l X3 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* s300* off for l parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head ofhce. 



l TORONTO l 

Arkivyskupas Thomas Collins 
Ntr. N. Zinger (iš arkivyskupi
jos tinklalapio) 

Naujasis Toronto arkivys
kupas Thomas Collins sausio 
30 d. įvesdintas St. Michael's 
katedroje. Mišiose dalyvavo 
apie 1200 žmonių, giedojo St. 
Michael's berniukų choras, 
koncelebravo 60 vyskupų, jų 
tarpe svečiai kardinolai Mont
realio arkivyskupas Jean-Clau
de Turcotte ir Mare Ouellet, 

Toronto Vlado Pūtvio kuo
pos šauliai sekmadienį, vasario 
18, Nepriklausomybės šventės 
minėjimo pamaldose dalyvaus 
su vėliavomis Lietuvos kanki
nių šventovėje 11 v.r. Metinis 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
Lietuvių Namuose sekmadienį, 
kovo 4, 2.30 v.p.p. Šauliams da

Kvebeko miesto arkivyskupas 
ir Kanados katalikų Bažnyčios 
vadovas, ir daugiau kaip 500 
kunigų. Savo pamoksle arkivys
kupas T. Collins priminė, kad 
ne mums skirta statyti dangų 
žemėje, o sekti Dievo nustatytą 
tvarką. Mišias transliavo Salt + 
Light TV ir Vision TV stotys. 
Po Mišių vyko priėmimas She
ra ton viešbutyje. Dvyliktasis 
Toronto vyskupijos vadovas yra 
60 m. amžiaus, pastaruoju laiku 
vadovavęs Edmontono arkivys
kupijai. 

Jis perėmė pareigas iš 77 
m. sulaukusio kardinolo Aloy
sius Ambrozic, kurio prašymas 
išeiti į pensiją buvo priimtas 
popiežiaus Benedikto XVI 
prieš Kalėdas. Pastarasis vado
vavo Toronto katalikų bendruo
menei kaip arkivyskupas nuo 
1990 m. Arkivyskupijoje yra 1.6 
milijonų katalikų, 223 švento
vės, 650 vienuolių, daugiau kaip 
840 kunigų ir brolių, 136 dia
konai. (The Catholic Register, 

11.11.2007) 

kurio koncertmeisterė smuiki
ninkė Audronė Šarpytė. Diri
gentas - žinomas sakralinės 
muzikos vadovas F. Uwe Leif
lander. Mišios buvo aukotos ir 
nufilmuotos Toronte "Our La
dy of Lebanon" katalikų šven
tovėje sekmadienį, vasario 11. 

I.R. 
lyvauti yra pareiga. Kviečiami Visose KLB apylinkėse 
ir besidomintys šaulių veikla. prieš Vasario 16-tosios minėji-

Kuopos valdyba mus bus renkami parašai, re-
KLB Toronto apylinkė miantys dvigubos pilietybės tu

rinks aukas Vasario 16-osios rėjimą. Visi kviečiami pareikšti 
proga visose liet. parapijose ir solidarumą. Inf. 
Lietuvių Namuose. Kvitai nuo 
mokesčių atleidimo bus išrašo- l AUKOS l 
mi aukojantiems ne mažiau A.a. Stasės Bartusevičie-
$20. D.S. nės atminimui pagerbti Danutė 

Šeštadienį, vasario 17, 3 Norkienė Tėviškės žiburiams 
v.p.p. per OMNI televizijos ka- aukojo $50. 
nalą bus rodoma programa, ku- Sv. Jono lietuvių kapinėms 
rios dėmesio centre - Mozarto $100 aukojo E. Ališauskienė. 
Mišios Coronation Mass. Atli
kėjai religinis "Sacred Music 
Society" choras akompanuo
jant "Sinfonia Sacra" orkestrui, 

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

Į Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
/,~ yra žodžiai šventi sudėti 
1..~Ql'$~ 

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

nepamirškime jų savo testamentuose 

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

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

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

(nuo 1919 metų) 
~ Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
~ Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
~ Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
~ Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 
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MIELI TAUTIEČIAI, 
Sveikiname Jus Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, proga. Ši data visiems 

laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją kaip vienas ryškiausių Tėvynės meilės pavyzdžių ir laisvės sim
bolių. Šviesiausi Lietuvos protai, nepabūgę tebevykusio karo, represijų visam pasauliui paskelbė ca
rinės priespaudos metais brandintą tautos norą atkurti savąją valstybę. Sovietinės okupacijos 
dešimtmečiais Vasario 16-oji mums švietė tarsi Biliūno laimės žiburys, kvietęs lietuvius tikėti savo 
valstybe, tauta, nepamiršti savo šaknų ir nenuleisti rankų. Ši data priminė, kad jokia jėga, jokios 
tremtys, negali sunaikinti nepriklausomybės idėjos ir tautos savimonės. 

Apsisukęs istorijos ratas ir viso pasaulio lietuvių valia vėl suteikė mums galimybę kurti savos 
valstybės ateitį. Tai sunki užduotis, kurią lydi nuolatinė kova su iššūkiais, ir kuriai įgyvendinti reikia 
visų lietuvi-ų, nesvarbu, kur jie gyventų ar dirbtų, pastangų ir vienybės. 

TE/KVEPIA MUS VISUS VASARIO 16-0SIOS PAVYZDYS. 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos vyriausybės generalinis direktorius 

ANTANAS PETRAUSKAS, Vilnius, 2007 m. vasario 16 d. 

~~' 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 krašto protėvių garsių, kelionę palydėjo dainos vieversių" 
ATLIKS: Jungtinis choras, kapela "Sūduva", ansamblis "Gintaras" 

Rengia KLB Toronto apylinkės valdyba 

KLF ŽINIOS 

Paskutiniojo 2006 m. ket
virčio aukos Kanados lietuvių 
fondui: spalį aukojo $1,000 B. 
Stalioraitienė (palikimu); po 
$500 - J.J. Šarūnas, P. Sakalas; 
$100- Vasagos Gerojo Gan~o
jo misija; lapkritį - $50 M. Siu
lys; po $40 - J. Krištolaitis, P. 
Zubas; po $20 - P. Armonas, Z. 
Čečkauskas, A. Didžbalis, A. 
Erštikaitis, J. Stankus, V. Su
batnikas; $10 - H. Kairys; gruo
dį - $15,000 A. Sekonis; $5,000 
-S. Dalius (palikimu); $1,500-
Hamiltono kredito kooperaty
vas TALKA; $1,000 - V. Poš
kaitis; po $500 - S. Kareckas, 
V. White-Bumbulis; po $100 -
O. Skrebūnas, F. Mockus; $25 
- A. Žilvytienė. Spalio mėnesį 
iš viso gavome $2,100, lapkritį 
- $260 ir gruodį- $23,725. Pali
kimais gavome $6,000, miru
siųjų prisiminimui $785 ir $19, 
300 - aukos Fondui. Išskirtinė 
auka buvo Adolfo Sekonio 
$15,000, kurią jis tikisi padidin
ti iki $52,000, tuo įkurdamas 
savo ir a.a. žmonos Teklės var
dinį fondą, skirtą paremti Vil
niaus krašto lietuviškom mo
kyklom. Per tą patį laikotarpį 
Fondas užbaigė 2006 m. pelno 
skirstymą, patenkindamas šiuos 
prašymus: Seinų "Žiburio" mo
kyklos vaikams mikroautobuso 
pirkimui skirta $8,850; "Romu
vos" skautų stovyklavietei $3, 
900; "Aušros" sporto klubui $2, 
000; Hamiltono sporto klubui 
"Kovas" $1,500; Sudbury lietu
vių telkiniui $1,000. Inf. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

US Baltic Foundation (US
BF) Humanitarian Award hu
manitarine premija buvo apdo
vanotos "Neringos" stovyklavie
tės steigėjos ir globėjos, Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserys. Ses. Ignė Ma
rijošiūtė apdovanojimą priėmė 
vasario 10 d. besilankančio Lie
tuvos prezidento pagerbimo 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

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. 

puotoje "American Baltic Ce
lebration 2007", surengtoje 
JAV sostinėje, Vašingtone DC. 
USBF nuo 1990 m. rengia pa
ramos programas Baltijos vals
tybėms. 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 

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

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

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

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

• Vasario 4, sekmadienį, 
įvykusiame parapijos metinia
me susirinkime buvo išrinkta 
tokia parapijos taryba: Religi
nėje sekcijoje - l. Paznėkienė, 
V. Pečiulis, T. Spudulienė ir V. 
Žukauskas; Socialinių reikalų 
sekcijoje - A. Augaitienė, A. 
Pajaujienė, O. Rimkuvienė ir 
S. Zimnickienė; Jaunų šeimų 
sekcijoje - J. Dzemionienė, Z. 
Kružikienė, R. Oleka, L. Ston
čienė ir T. Grybienė; Administ
racinėje ir renginių sekcijoje -
J. Ažubalis, D. Ažubalienė, R. 
Celejewska, R.R. Otto, V. Paš
kuvienė, l. Rentelienė, V. Va
liulis ir P. Vilkelis; Sporto klubo 
"Anapilis" valdyboje - J. Ažu
balis, M. Leknickas, R.R. Otto, 
kun. V. Staškevičius, L. Šlyka ir 
P. Vilkelis; "Ex officio" tarybos 
nariai - J. Andrulis, V. Jonaity
tė, R. Paulionis, D. Grigutienė, 
L. Turūtaitė, T. Ramanauskie
nė, R. Celejewska, R.R. Otto, 
A. Matulaitis ir R Mockus. Pa
rapijos finansų taryba yra kle
bono skiriama ir ją šiuo metu 
sudaro: R.R. Otto, K. Batūra ir 
A. Samsonas. 

• Neatsiimti praeitų metų 
aukų pakvitavimai atleidimui 
nuo valstybinių mokesčių (!n
eome Tax) šią savaitę jau išsiun
tinėti paštu. 

•Neseniai Ontario valdžia 
išleido įstatymą, apsaugojantį 
privatumą žmonių, priimtų į 
ligonines ir prieglaudas. Pagal 
tą įstatymą jokia informacija 
neišduodama ir kunigams, ku
rie lankosi ligoninėse. Jei kas 
nori būti kunigo aplankomas, 
turi tai pranešti arba savo para
pijos kunigams, arba ligoninėje 
savo norą nurodyti registracijos 
metu. Toronto arkivyskupija 
kaip tik tokiems atvejams yra 
paruošusi korteles, kurias žmo
nės gali užpildyti ir nešiotis su 
savimi, kad, ištikus nelaimei, 
būtų žinoma, jog nori kunigo 
paslaugų. Šios kortelės kartu 
su paaiškinamaisiais lankstinu
kais yra padėtos prie šventovės 
durų. Prašome pasiimti po kor
telę kiekvienam šeimos nariui, 
jas užpildyti ir su savimi turėti. 

• Wasaga Beach LB apy
linkės Vasario 16-osios minėji
mas įvyks vasario 16, penkta
dienį, 2.30 v.p.p. Gerojo Gany
tojo šventovės patalpose. Pa
grindinė minėjimo kalbėtoja 
bus PLB pirmininkė Regina 
N arušienė. Po minėjimo bus 
šilti pietūs. Bilietas asmeniui -
$20. Užsisakyti pas J. Dūdienę 
tel. 705 445-6898. 

• Delhi-Tillsonburg LB 
apylinkės Vasario 16-osios mi
nėjimas įvyks vasario 17, šešta
dienį. IškiĮmės prasidės 3 v.p.p. 
Mišiomis Sv. Kazimiero švento
vėj e, o po Mišių - oficialioji 
dalis bei vaišės parapijos salėje. 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 18: 9.30 v.r. už a.a. Stasį 
Staškevičių (LXII metinės); 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, vasario 
18, sekmadienį, 2 v.p.p. Audro
nės Mažeikienės sveikatos int., 
Delhi Šv. Kazimiero šventovė
j e, vasario 17, šešt!!dienį, 3 
v.p.p. už a.a. Bronių Ceiką. 

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 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos "Retkartinis" choras. At
einantį sekmadienį giedos "Vo
lungės" moterų grupė. 

• Parapijos tarybos religi
nė sekcija, kuriai vadovauja 
Angelė Ambrozaitienė, rengia 
tris religinėm temom paskaitas 
kovo l, 8 ir 15 d.d., 7.30 v.v. pa
rapijos muzikos kambaryj. Ga
vėnios rimties temom kalbės 
Gregory Beath, kuris turi 
"Master of Divinity" mokslo 
laipsnį. 

• Metinį Gavėnios susi
kaupimą ves Vilniaus katedros 
klebonas kun. Ričardas Dovei
ka kovo 22-25 d.d. 

• Parapijos auto aikštės as
faltavimą ir medžių apsodini
mą atliko R. Kartavičiaus 
"Eden Oak" firma. Romas Kar
tavičius padengė asfaltavimo 
išlaidas kaip auką parapijai. 

• Vasario 16-tosios minėji
mas įvyks ateinantį sekmadie
nį Anapilio salėje 4 v.p.p. Au
tobusas, kuris veš žmones iš 
"Vilnius Manor", 3 v.p.p. su
stos parapijos kieme paimti ke
leivių; po minėjimo juos parveš 
atgal. 

• Pakrikštytas Rytas Justi
nas, Gintarės (Sinskaitės) ir 
Ričardo Kalendrų sūnus. 

• Vasario 6 d. palaidota a.a. 
Laimutė Gaižutienė, 48 m. Pa
liko tėvus Povilą ir Sofiją Vidu
girius, vyrą Rimą, seserį Ritą 
Byrienę ir brolį Arūną. Tą pačią 
dieną palaidota ir a.a. Stasė 
Bartusevičienė, 85 m. Paliko 
sūnus Rimą ir Kęstutį, dukrą 
Ireną Sungailienę, seseris A. 
Adomonienę ir O. Stončienę 
su šeimomis. 

• 2006 metų aukų pakvi
tavimai yra išdėstyti parapijos 
šventovės prieangyje. Parapi
jiečiai yra prašomi juos pasi
imti sutaupant parapijai pašto 
išlaidas. Padėka Raimundui 
Smolskiui, kuris paruošė kom
piuterines programas aukoms 
registruoti. 

• Lietuviškų valgių ir ska
numynų kioskas veikia parapi
jos salėj kiekvieną sekmadienį. 
Tai įvairiais iš Lietuvos impor
tuotais produktais apkrautas 
stalas su dideliu pasirinkimu 
bet kokio skonio ir amžiaus 
žmonėms. 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 18: 8 v.r. už a.a. Bronių ir 
Albertą Įurėnus; 9 v.r. už a.a. 
Donatą Zemaitį; 10.45 v.r. už 
a.a. Zigmą Kazlauską, už a.a. 
Vincą Ignaitį, už Balaišių šei
mos mirusius; 12.15 v.d. už gy
vus ir mirusius parapijiečius. 

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

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 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, 9.30 v. 

ryto įvyks iškilmingos Vasario 
16-osios pamaldos, kurių metu 
KLąkrašto valdyba rinks au
kas. Sventės minėjimas - Ana
pilio salėje 4 v.p.p. 

• Visuotinis susirinkimas 
įvyks paskutinį šio mėnesio sek
madienį, vasario 25 po pamaldų 
Lietuvių Namų trečio aukšto 
salėje. 

Lietuvių Namų žinios 
• Vasario 11 d. LN svetai

nėje pietavo 130 svečių. Pietų 
metu budėjo ir su svečiais su
pažindino Moterų būrelio narė 
A. Biškevičienė. Svečių kny
goje pasirašė G. Pagareckienė 
iš Panevėžio. 

• LN valdybos posėdis -
vasario 21 d., 7 v.v. LN sekly
čioje, "Labdaros" - vasario 28 
d., 7 v.v. Slaugos namuose. 

• Tradiciniai pietūs Lietu
vių Namuose vyksta sekmadie
niais nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. 
Kviečiame visus pietauti Lietu
vių Namuose. 

• Kultūros k-ja turi įvairių 
vaizdajuosčių. Norintys jų įsi
gyti prašomi skambinti tel. 416 
769-1266 arba el.paštu vkul:: 
nys@hotmail.com. 

• Mažosios Lietuvos Mo
terų draugjja rengia 45-ąjį Už
gavėnių "Siupinį" vasario 20, 
antradienį, 7 v.v. Toronto Lie
tuvių Namuose. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. S. 

Dervinienės atminimui $50 au
kojo L. Balsienė. Nuoširdžiai 
dėkojame už aukas. Jos pri
imamos Toronto Lietuvių Na
mų raštinėje, Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St.W., To
ronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Vasario 10 d. atšventėm 

šv.Valentino dieną, mokiniai ir 
mokytojai pasidalindami saldu
mynais ir atvirutėmis. 

• Romas ir Daina Puteriai 
nufotografavo aukštesniųjų li
tuanistinių kursų moksleivius 
metraščiui. Dėkojame. 

• Vasario 17 d. PLB pirm. 
Regina Narušienė žada aplan
kyti mūsų mokyklą. 

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

IEŠKOME rusiškai kalbančios 
auklės 2 vaikam, kuri gyventų 
kartu mūsų namuose centri
niame Toronte. Skambinti va
karais tel. 416 616-9694. 

IEŠKO DARBO 30 m. moteris 
iš Lietuvos. Gali prižiūrėti vai
kus arba senelius, atlikti namų 
ruošos darbus. Turi aukštąjį 
išsilavinimą. Skambinti vaka
rais nuo 6 iki 10 v.v. tel. 514 
774-8680. 

~ MONTREAisms 
Montrealio Baltiečių meno draugijos lietuvių, latvių ir estų 

atstovai-ės, susirinkę sausio 16 d. Latvių Namuose, nutarė su
rengti dailės parodą. Joje bus rodoma baltiečių dailininkų nau
ja kūryba bei jų fotografų darbai. Gavus neeilines ir palankias 
sąlygas, paroda veiks nuo rugsėjo 11iki16 d.d. miesto meno 
galerijų centre, The Arts Club patalpose, 1980 Sherbrooke St. 
West. Draugijos nariai tikisi, kad šioje vietoje ir šiuo metu pa
roda sutrauks daugiau Montrealio visuomenės, besidominčios 
baltiečių menu. Tokias parodas baltiečiai rengia kas dveji 
metai. Inf. 

Aušros Vartų parapija 
Pradedant Šv. Kazimiero - seniausios lietuvių parapijos 

Kanadoje - šimtmečio minėjimą ir tą įvykį pagerbiant, Ne
priklausomybės šventės iškilmė šiem~t buvo rengiama sukak
tuvininkės šventovėje ir jos salėje. Sv. Mišias koncelebravo 
Aušros Vartų klebonas kun. G. Mieldažis ir klebonas kun. A. 
Volskis, kuris pasakė prasmingą ir jautrų pamokslą. Gražiai 
giedojo Montrealio Jungtinis choras, vargonavo choro vadovas 
muz. A. Stankevičius. Organizacijos dalyvavo su vėliavomis. Sa
lėje minėjimą vedė Daiva Jaugelytė-Zatkovic. Pasveikino susi
rinkusius į Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šventę, pa
kvietė sugiedoti Kanados himną ir tylos minute pagerbti visus 
mūsų tautos sūnus ir dukteris, žuvusius kovose už Lietuvos lais
vę. Pagrindinį žodį tarė Juozas Piečaitis. Jis Lietuvoje gyveno 
su tėvais 1994-1997 m., vėliau lankėsi 2003 m., 2004 m., o 2006 
m. atliko aštuonių mėnesių stažuotę Lietuvos C~ntrinėje kredi
to unijoje Kaune. Jo tema - Dabartinė Lietuva. Zodžiu sveikino 
latvių bendruomenės pirm. Dags Demandts, estų atstovas J ohn 
Raudstepp ir Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos lauko pa
jėgų štabo mjr. Andrius Mickus, pristatęs savo kolegas, studijuo
jančius St. Jean sur Richelieu kariuomenės bazėje - ltn. Rytį 
Juonį, serž. Darių Ramanauską ir viršilą Egidijų Bružą. Raštu 
sveikino Kanados ministeris pirmininkas Stephen Harper, Lie
tuvos ministeris pirmininkas Gediminas Kirkilas, Latvijos gar
bės konsulas Roberts Klaiše, Kvebeko premjeras Jean Charest, 
Montrealio meras Gerald Tremblay, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento pri~ Lietuvos vyriausybės gen. direktorius 
Antanas Petrauskas. Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio ren
gimo komiteto vardu sveikino k-to pirm. Joana Adamonytė. 
Meninę programą atliko Montrealio Jungtinis choras - Mont
realio Vaikų choras, dainos vienetas "Melodija" ir Montrealio 
lietuvių choras drauge ir atskirai padainavo 6 dainas. Chorų va
dovai - Ž. Jurkutė-Blayney ir muz. A. Stankevičius. Baigiamąjį 
padėkos žodį tarė KLB Montrealio apylinkės pirm. A. Staške
vičius. Klebonui palaiminus stalą, visi vaišinosi Albinos ir John 
Zenkų paruoštais patiekalais. Minėjimo metu ir per vaišes bu
vo renkami parašai kreipimosi į Lietuvos vyriausybę dėl dvigu
bos pilietybės įstatymo. 

"Rūtos" klubo valdyJ>a pasiskirstė pareigomis: pirm. H. 
Lapinienė, vicepirm. E. Sveikauskas, sekr. N. Bagdžiūni~nė, 
ižd. Z. Burkšaitis, vald. narys renginiams A. Piešina. Ant. Ziu
kas pasitraukė iš valdybos ir iždininko pareigų. 

AV parapijos komiteto posėdis šaukiamas vasario 25 d., po 
11 val. Mišių klebonijoje. 

KLK M dr-os Montrealio skyriaus susirinkimas įvyks vasa
rio 25 d., po 11 val. Mišių klebonijoje. Kalbės klebonas kun. G. 
Mieldažis. D.S. 

ADAMONIS CASTELLI INSUIRANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Seinų "Žiburio" mokyklos mokiniai prie mikroautobuso, kurį padėjo Įsigyti Kanados lietuvių fondas 


