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Buvo geriau ... 
Lietuviai sodiečiai - konservatyvūs. Amžiais valdę iš 

kartos į kartą pereinančias tėviškes, užsidarę, nepasitikin
tys siūlomomis naujovėmis, tarsi susicementavo į sunkiai 
pajudinamą žmonių grupę, kuri, kaip bebūtų, ilgą laiką su
darė tautos pagrindą. 

S ĖSLUS gyvenimas suformavo savitą būdo bruožą, 
paremtą pastovumu, gyvenamosios aplinkos garbini
mu ir tik savų reikalų tvarkymu. Jei valdžios ir san

tvarkos keitėsi ir jo nelietė, jos jam per daug nerūpėjo. Tik 
jį kokiu nors būdu palietus, jis gynėsi, nesutiko, kovojo. Po 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais, pra
dėjus veikti naujai mokesčių ir teisių sistemai, keičiantis 
pirkimo-pardavimo galimybėms, sujudus žemės pertvarky
mo reformai, ne vienam teko išgirsti sakymą "prie caro 
buvo geriau". Kiek vėliau skirstantis į vienkiemius nepasi
tenkinimo būta nemažiau kaip džiaugsmo. Kiekvienas pa
judėjimas būdavo sutinkamas kaip nereikalingas ir gyveni
mą drumsčiantis reiškinys. O sovietų okupacijos metu dėl 
prievartinio varymo į kolūkius buvo paklota nemažai gyvy
bių čia pat ir ištrėmimuose. Kai jau viskas buvo sugriauta 
ir pakeista ir kai augo naujoji karta, per 50 okupacijos me
tų reikėjo pratintis kitaip gyventi, o vienokiu ar kitokiu bū
du prisipratinus, įgytas vėl pastovumo garbinimas ir atsar
gus, skeptiškas požiūris į bet kokius pokyčius. Ir Lietuvai 
išsilaisvinus ta netolimoji praeitis dar vis sulaukia geresnio 
žodžio - "prie sovietų buvo geriau". Kas geriau ir kam ge
riau - tikra maišatis. Priklauso nuo to, kas ko norėjo tada 
ir ko dabar nori. Vieniems pigesnė degtinė ir kyšių sistema 
buvo geresnio gyvenimo ženklas; kitiems - organizuotas 
elgetynas, kuriuo rūpindavosi valdžia. Dabar laisvėje daug 
kuo reikia pačiam rūpintis. Reikia išmokti kitaip gyventi, 
kitaip mąstyti ir atsiminti, kad nėra niekur tokios san
tvarkos, kurioje visiems būtų gerai. 

K AIP ten bebūtų, yra pagrindo manyti, kad pareiški
mai "buvo geriau" nėra vienareikšmiai. Apklausose 
palankūs atsiliepimai apie tą netolimąją praeitį, 

greičiausiai, yra ne jos gyrimas, o noras ir proga papeikti 
dabartinę valdžią, kuri per tiek metų vis dar nesugeba tin
kamai tvarkyti bendrųjų tautos reikalų ir atitinkamai 
žvelgti į eilinių žmonių poreikius. Statistikos apie ekonomi
nį šalies augimą daugeliui suvokiamos kaip propaganda. 
Kažkur, kažkas geriau - ir viskas. To skelbiamo augimo 
praktiškai nejaučia eilinis pilietis, o tik patiria kylančias 
kainas, mato gėrybėmis užverstas parduotuves, gražinamą 
sostinę, išpūstą reprezentaciją, pinigų švaistymą. O kad 
ekonominė gerovė pradėtų paliesti visus, daug ir dar ko 
reikia. Pirmiausia - ir paprastų darbo rankų, tai yra bend
ro, vieningo visų darbo. Turėtų visi sutartinai ir sparčiau 
dirbti. O kaip, jeigu esi pripratęs kitaip? Juk nesunku su
prasti žmogų, buvusį viskuo (kad ir minimaliai) aprūpintą 
ir dabar staiga atsidūrusį laisvėje, kur manykis pats kaip 
gali. O ta laisvė - ne vien tik gera galimybė dainuoti, šokti, 
sportuoti, pokyliauti. Laisvė - ir dJrbti, kurti gyvenimą ir 
ateitį. Buvo vienaip, dabar kitaip. Zmogus pastatytas įvai
riems bandymams. Tai atsitiko kaip toj pasakoj, kai kara
lius visai nelauktai turgaus aikštėje pabėrė krepšį auksinių. 
Kas sugriebė, tas turėjo. Kas tik žiūrėjo, kas čia darosi, li
ko be nieko. Yra nuomonių, kad tarp dviejų skirtingų san
tvarkų būtų galėjęs būti koks nors pereinamasis laikotar
pis, kad žmonės būtų galėję pratintis. Deja, istorija šitokių 
sėkmingų laikotarpių nenurodo. Kiekvienas perversmas 
sėkmingas, jei jis staigus. Gorbačiovas norėjo švelninti re
žimą. Rezultatai - imperija sugriuvo. Atsimintina - kažkas 
buvo geriau, bet jokia praeitis n~rįžta. Nepamirština ir 
tai, kad ten gera, kur mūsų nėra. C.S. 
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Ziniasklaida pilietinės pareigos neatlieka 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Po trijų savaičių - savival
dos rinkimai. Įvykis, kuris 
lems vietos valdžios kokybę 
artimiausių ketverių metų lai
kotarpiui. Net ir suprantant, 
kad savivalda funkcionuoja 
neveiksmingai, o rinkimų 
tvarka - ydinga, tai puiki pro
ga viešai apsvarstyti politinės 
sistemos netobulumus, iškelti 
jos trūkumus, įvertinti kandi
datų tinkamumą ir progra
mas, sutelkti pasiūlymus bei 
idėjas, suaktyvinti žmones, su
vokiančius reformos būtinybę 
ir jai įsipareigojusius. 

Žiniasklaidos, kaip plačiai 
girdimo tarpininko tarp val
džios ir visuomenės, vaidmuo 
čia galėtų būti lemiamas. Tokį 
vaidmenį atlieka Vakarų de
mokratijos šalyse leidžiama 
nepriklausoma spauda, radi
jas ir televizija. Vietos savival
dos rinkimams itin daug dė
mesio skiria vokiečių, britų, 
prancūzų, švedų, amerikiečių 
žiniasklaida. Politinės platfor-

mos ir programos skaitomos 
įdėmiai, laikraščių puslapiai 
mirga nuo kritiškos jų anali
zės, kandidatų asmeninės bio
grafijos vertinamos reikliai ir 
dalykiškai, politiniai pažadai 
nepriimami su tokiu lengvati
kiams būdingu nerūpestingu
mu, kaip tai įprasta Lietuvoje. 

Kodėl Lietuvoj e yra ki
taip, net ir po septyniolikos 
nepriklausomybės metų? Ko
dėl čia svarbiau į rinkimų są
rašą prisivilioti kokį populiarų 
televizijos laidų personažą, 
negu parengti dalykišką veik
los programą rinkimų kaden
cijos laikotarpiui? 

Atsakymas paprastas: kam 
rašyti programas, kurių niekas 
neskaito, rimtai nevertina, jo
mis nesidomi? Vienos politi
nės partijos atstovas prieš ke
lias dienas radijo laidoje taip 
ir pasakė: mūsų programa -
vieno puslapio, susideda iš 11 
punktų; taip aiškiau ir mums, 
ir rinkėjams; vėliau - patogu 
kontroliuoti "įsipareigojimų" 
vykdymą„. Tokios rinkimų 

"programos" iš esmės reiškia 
tik viena: duokit mums savi
valdybės kasą, o mes jau ži
nosim ką su ja veikti... 

Pasižvalgius po Lietuvos 
žiniasklaidos informacinį lau
ką, susidaro įspūdis, kad svar
biausias dabarties įvykis Lie
tuvai - ne rinkimai, bet koks 
nors realybės serialas, pavyz
džiui, Dangus 2. Na, dar Ledo 
žvaigždės. 

O-o, kad tiek dėmesio 
bent ryškiausiems kandida
tams į savivaldybių tarybas 
būtų rodoma, kiek Kelio į 
žvaigždes, Šokių dešimtuko, 
Dangaus herojams! Visuome
nės politinė kultūra ir pilieti
nė branda, metai iš metų rim
tai svarstant ir politikos klau
simus, būtų kur kas aukštesnė. 

Tačiau "heraklių" gamin
tojams savo piniginėmis poli
tikai neprilygsta. Todėl apie 
savivaldos rinkimus dalykiškai 
kalbėti žiniasklaidoj e ven
giama. 

Nukeltai 5-tą psl. 
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Iškilmės Palaimintajam 
arkivyskupui 

JERONIMAS ŠALČIŪNAS 

Sausio 27-osios vidudie
nis. Vainikais išpuošta Mari
jampolės Šv. Arkangelo My
kolo bazilika pasitinka ne 
tik miesto tikinčiuosius ar 
vadovus, bet ir maldininkus 
iš kitų Lietuvos vietovių bei 
Lenkijos, įskaitant punskie
čius. Veidai šventiškai švyti: 
šiandien sukanka 80 metų 
nuo Palaimintojo arkivysku
po Jurgio Matulaičio, MIC, 
mirties. Prie klausyklų drie
kiasi penitentų eilės. 

Pagaliau iškilmingai už
groja vargonai. Paskui neša
mą kryžių patarnautojų, ku
nigų, vyskupų procesija suka 
į centrinę navą ir išsidėsto 
presbiterijoje. Į gausiai susi
rinkusius kreipiasi Apaštali
nis nuncijus Baltijos kraš
tams S. Zurbrigen. Pirmiau
sia pasidžiaugiama, kad mi
nimas aštuoniasdešimtmetis 
nuo brangaus Arkivyskupo 
mirties ir dvidešimtmetis 
nuo Jo paskelbimo Palai
mintuoju. Arkivyskupas Jur
gis - atsidavęs Dievo tarnas, 
visą gyvenimą paskyręs dar
bui Kristaus vynuogyne. Jis 
nenuilstamai skelbė žmo
nėms Gerąją Naujieną. Nei 
liga, nei sudėtingos aplinky
bės nesutrukdė Jam tapti 
Vilniaus arkivyskupu ordi
naru, Šventojo Sosto vizita
toriumi Lietuvai. Jo dėka už
megzti diplomatiniai santy
kiai su Vatikanu, paruoštas 
ir vyriausybės pasirašytas 
konkordatas. 

Iškilmingų šv. Mišių au
kai vadovauja kardinolas 
A.J. Bačkis. Koncelebruoja 
9 vyskupai, 24 kunigai. Gra
žiai gieda sustiprėjęs parapi
jos Sumos choras. Raiškūs 
skaitiniai iškelia Žodžio li
turgiją. 

Pagal seną Bažnyčios 
tradiciją pamokslu į gausiai 
susirinkusius iš sakyklos 
kreipiasi Kauno arkivysku
pas metropolitas S. Tamke
vičius, SJ. Primenamas sun
kus Palaimintojo kelias nuo 
ligų varginamo našlaičio ligi 

tikėjimo Olimpo. Palaimin
tasis sugebėjo įtaigiai skelb
ti, kad Visagalio karalystė 
jau čia. Tai marijonų vienuo
lijos atgaivintojas, įsteigęs 
dvi naujas - Vargdienių sese
rų ir Eucharistinio Jėzaus 
dukrų - kongregacijas. Jo 
nuopelnai kaip sociologo, 
profesoriaus, diplomato ne
įkainojami. Jie itin aktualūs 
dabar, kai bedievėjančioje 
Tėvynėje mėginama atmesti 
Visagalį, atsisakyti Dekalo
gu grįstos gyvensenos, ardyti 
doros ir šeimos pagrindus. 
Kur einame, jei Atgimimo 
laikraštis paskelbė, jog tra
dicinė šeima - atgyvena. Jau 
peršamas palaidumas. Baž
nyčia užsipuolama, kaltina
ma, kad slepia nusikaltė
lius„. Net ir Europos sąjunga 
Konstitucijoje Kūrėjo vardo 
nepaliko. 

Konsekracijos šventumą 
liudija smilkalai. Skamba Tė
ve mūsų. Vieni kitiems linki 
ramybės. Aidi Dievo Avinėli. 
Po šv. Komunijos ir Palaimi
nimo (tik dalis suklaupę), 
dalyvius sveikina marijonų 
generolas kun. Jan-Mikolaj 
Rokosz ir dėkoja Palaimin
tajam, kurio dėka marijonai 
gali darbuotis 17-je šalių. 
Apeigos tęsiamos koplyčioje 
su Palaimintojo palaikais al
toriuje. Skliautais plaukia 
tradicinė giesmė Marija, Ma
rija. 

Daugelis pasuka į mari
jonų vidurinės mokyklos sa
lę, kuri tiesiog perpildoma. 
Ten laukia seselių vienuolių 
renginys "Palaimintojo Jur
gio Matulaičio šventumo 
mokykloje". Ekrane vaizdai 
ir ištraukos iš Jo biografijos 
bei plačios veiklos širdyse 
žadina meilę Aukščiausia
jam, pasiaukojimą, katalikiš
ką pareigingumą. Viešnios 
kalba apie Palaimintojo Jur
gio draugijos užmojus savo 
parapijose. Mokyklos stygi
nių instrumentų ansamblis 
atlieka 4-ris įsimintinus kū

rinius. Iškilmes apvainikuoja 
agapė - valgiais nukrauti ilgi 
stalai. 

Tokia Europa, kokios norime 
Embajada De Espana Vilnius (Lituania) 

MIGUEL ANGEL MORATINOS 
ir JEAN ASSELBORN* 

Mūsų jau 27! Nuo Kerry 
grafystės iki Rytų Karpatų, 
nuo Laplandijos iki Kanarų 
salų! Beveik 500 milijonų 
žmonių, gyvenančių taikiomis 
socialinės ir ekonominės pa
žangos sąlygomis, kokių per 
visą istoriją dar nėra buvę. 

Nepaisant to, jau dešimt
metį nuo garsiosios Maast
richto sutarties pasirašymo 
klausiame savęs, kokios Eu
ropos norime? Regis tai nėra 
lengvas klausimas. Gana ilgai, 
gal net per ilgai, bandėme į jį 
atsakyti iki galo neįsigilinę į 
tai, kas yra šio klausimo sub
jektas. Svarbiausia nuspręsti 
ne tai, kokios Europos norime 
mes, politikai ir aukšti parei
gūnai, diena iš dienos dirban
tys Europos sąjungos institu
cijose. Svarbiausia suprasti, 
kokios Europos norime "mes" 
- piliečiai. 

Kai prieš penkmetį atsa
kingi Europos pareigūnai 
konstatavo, kad Europos są
junga neturės ateities, jei ne
užsitikrins aiškaus ir aktyvaus 
visuomenės palaikymo, buvo 
nuspręsta pradėti diskusiją, 
kurioje buvo sukurta ir priim
ta Sutartis, įtvirtinanti konsti
tuciją Europai, kurią visų da
bartinių šalių narių vyriausy
bės pasirašė 2004 m. spalio 29 
d. Romoje. 

Be abejo, konstitucinės 
sutarties tekstas nėra tobulas. 
Mūsų demokratinė valdymo 
sistema taip pat nėra tobula, 
tačiau tai geriausia mums ži
noma santvarka. Politika -
menas siekti to, kas įmanoma, 
lydimas sveikos ambicijos ry
toj išbandyti tai, kas šiandien 
atrodo neįmanoma. 

Konstitucinėje sutartyje 
mėginama pateikti sprendimų 
ar bent pasiūlyti pažangos ke
lių, kuriuos pasirinkusi Euro
pos sąjunga ir šalys narės galėtų 
įveikti didžiuosius iššūkius, 
atsiradusius dėl socialinės ir 
ekonominės realybės pačioje 

Taip ženklinama Lietuvos 
valstybės siena 

Ntr. iš Enciklopedija vaikams 
apie Lietuvą 

Europos sąjungoje ir už jos 
ribų. Pagrindinis šios sutarties 
tikslas - veiksmingai atsiliepti 
į piliečių lūkesčius tokiose sri
tyse, kaip aplinkos apsauga, 
energetikos politika, migraci
ja, bendradarbiavimas sie
kiant plėtros, vidaus bei išori
nis saugumas ir t.t. 

Konstitucinė sutartis yra 
ypatingas žingsnis į priekį už
sienio politikos srityje. Nevel
tui pradėjus ruošti naująjį do
kumentą iškart buvo konsta
tuota, kad gyventojai daugiau
siai vilčių į Europos sąjungą 
deda dviejose srityse. Viena 
jų buvo susijusi su tikros lais
vės, saugumo ir teisingumo 
erdvės sukūrimu, kita - su už
sienio politika. 

Naujajame dokumente ke
liami ambicingi tikslai, atspin
dintys Europos žmonių norą 
pagrįstai didžiuotis Europos 
sąjunga, kuri būtų ne tik tarp
tautinių santykių subjektas, 
bet ir aktyvi dalyvė. Ypač to
kia Europos sąjunga, kuri įro
dytų, kad gina ir skleidžia savo 
vertybes. Vertybes, kurios aiš
kiai ir garsiai skelbiamos pa
čioje konstitucinės sutarties 
pradžioje. Tai, kad Europos 
sąjungos pamatas yra pagarba 
žmogaus orumui, laisvė, de
mokratija, lygybė, įstatymo 
viršenybė ir ypač pagarba 
žmogaus teisėms. 

Toliau konstitucinėje su
tartyje rašoma, kad Europos 
sąjunga "skleis savo vertybes" 
santykiuose su kitomis pasau
lio šalimis, taip prisidėdama 
prie taikos ir saugumo kūri
mo, tvarios planetos plėtros, 
tautų solidarumo ir tarpusa
vio pagarbos, laisvos ir teisin
gos prekybos, skurdo panaiki
nimo, žmogaus teisių apsau
gos, griežto Tarptautinės tei
sės laikymosi ir jos plėtros. 

Visa tai būtų tik gerų ke
tinimų sąrašas, jei Europos 
sąjunga neturėtų pakankamai 
priemonių paveikiai veikti. 
Būtent todėl konstitucinėj e 

sutartyje numatoma, pavyz
džiui, prailginti ES tarybos 
pirmininko vadovavimo laiko
tarpį arba įsteigti Europos są
jungos Užsienio reikalų mi
nisterio pareigybę, kuriai tal
kintų Europos išorinių veiks
mų tarnyba. Taip pat akcen
tuojamas įvairių užsienio poli
tikos priemonių suderinamu
mo užtikrinimas, poreikis to
bulinti ir greitinti sprendimų 
priėmimo ir finansavimo pro
cesus, arba savanoriško daly
vavimo pagrindu numatyti 
saugumo ir gynybos politikos 

stiprinimo mechanizmus. 
Tokios naujovės Europos 

sąjungai padėtų ateityje ge
riau įveikti tokias humanitari
nes krizes, kaip ta, kuri kilo 
2004 m. gruodį Azijos pietry
čius nusiaubus cunamiui arba 
praeitą pavasarį Libaną su
krėtus kariniam konfliktui. 
Įvedę šiuos pakeitimus, būtu
me geriau pasiruošę dalyvauti 
tokiose operacijose, kaip ste
bėtojų misija neseniai vyku
siuose rinkimuose Kongo De
mokratinėj e Respublikoje ar 
taikos palaikymo misija Ko
sove. Taip pat būtų lengviau 
imtis dar paveikesnių ir ryž
tingesnių veiksmų Artimųjų 
Rytų konflikte. 

Mums reikia tokios Euro
pos sąjungos, kuri kalbėtų 
tvirtu, bet nearogantišku bal
su diskutuojant tarptautiniu 
lygiu tokiomis ypatingai svar
biomis temomis, kaip klimato 
kaita, masinio naikinimo gink
lų neplatinimas ar tarptauti
nės prekybos sistemos, susie
siančios ekonominę plėtrą su 
socialiniu teisingumu, kūri
mas. Europa negali likti nuo
šalyje. O "mes", piliečiai, ne
turėtume jai to leisti. 

Konstitucinė sutartis su
daro sąlygas, kad Europos są
jungos užsienio politika ati
tiktų piliečių lūkesčius. Tiesa 
ta, kad norint radikaliai pa
gerinti vis dar silpną užsienio 
politikos ir bendro šalių narių 
saugumo balansą, neužtenka 
vien priimti šią Sutartį, nes 
tam taip pat reikia aiškios visų 
vyriausybių politinės valios. 
Tačiau konstitucinė sutartis 
tikrai yra būtina sąlyga šiam 
tikslui pasiekti. 

Čia išdėstytų minčių ir ki
tų pamąstymų paskatintos, Is
panijos ir Liuksemburgo vy
riausybės nusprendė sausio 
26 d. Madride sušaukti nefor
malų konstitucinę sutartį rati
fikavusių šalių - kol kas aštuo
niolikos - susitikimą, kuriame 
bus svarstoma, ko galime im
tis, kad šiame dokumente ap
tarti nepaneigiami procesai 
būtų išsaugoti. 

Užtikrinti Europos integ
racijos procesą augančiame, 
besikeičiančiame ir sudėtin
game pasaulyje bus - jau da
bar yra - iššūkis mūsų žemy
nui pirmaisiais XXI šimtme
čio metais. Ateinančios kar
tos mus vertins pagal tai, kiek 
pastangų įdėsime į šį darbą. 
Siekdami šio tikslo turėsime 
ne tik atgaivinti Europos są
jungos kūrėjų, tokių kaip 
Schumanas ir Monnet, dva
sią, bet ir pasitelkti reikiamas 
priemones, o konstitucinė su
tartis, be abejo, būtų geriau
sias jau turimas instrumentas. 
Jei jos nebūtų, reikėtų sukurti 
kitą - panašų. 

*Miguel Angel Moratinos yra 
Ispanijos Karalystės Užsienio rei
kalų ir bendradarbiavimo ministe
ris, o Jean Asselborn yra Didžio
sios Liuksemburgo Kunigaikštystės 
ministerio pirmininko pavaduoto
jas ir Užsienio reikalų ir migracijos 
ministeris. 



~ MIELI IR BRANGŪS UŽSIENYJE GYVENANTYS LIETUVIAI, ' 
TAUTIETĖS IR TAUTIEČIAI! 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU Jus v ASARIO 16-0SIOS -
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA! 

Nuo PAT 1918-ŲJŲ IKI DABAR v ASARIO 16-0JI KIEKVIENAM LIETUVIUI 
YRA BRANGIAUSIA DATA. IR GŪDŽIAUSIAIS SOVIETINĖS OKUPACIJOS 

LAIKAIS JI GAIVINO TAUTOS ATMINTĮ, PRIMINĖ VALSTYBĖS TRADICIJAS. 
DABARTĮ JI JUNGĖ SU PRAEITIMI, KAD ŽMONĖS SAUGOTŲ IR 

PUOSELĖTŲ LAISVĖS VILTĮ. JI VISIEMS - IR GYVENANTIEMS LIETUVOJE, 
IR ATSIDŪRUSIEMS TOLI NUO GIMTŲJŲ NAMŲ, KENČIANTIEMS SKURDĄ 

IR ŠALTĮ SIBIRO TREMTYJE AR BANDANTIEMS KURTI GYVENIMĄ 
IŠ NAUJO EMIGRACIJOJE, NUOLAT PRIMINĖ: 

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ. 

VASARIO 16-0JI TAPO SIMBOLIU DVASINĖS JĖGOS, STIPRINUSIOS IR 
VEDUSIOS LIETUVĄ Į Kovo 11-ĄJĄ Į VISAVERTĮ GYVENIMĄ LAISVŲ, 

DEMOKRATINIŲ IR CIVILIZUOTŲ ŠALIŲ ŠEIMOJE.VALSTYBĖS ATKŪRIMO 
DIENA YRA SVARBUS ILGAMETĖS VEIKLOS, ĮVARDYTOS 

KAIP LIETUVOS LAISVĖS BYLA, VEIKSNYS. 

TAČIAU TAI - NE TIK SIMBOLIS, TAI - GYVOJI TAUTOS ISTORIJA, KURIĄ 
RAŠOME IR KURIAME VISI. TODĖL NUOŠIRDŽIAI PRAŠAU: KAD IR KUR Jus ' 
NUBLOKŠTŲ LIKIMAS, KAD IR KURĮ KRAŠTĄ AR VALSTYBĘ LAIKYTUME SAVO 

NAUJAIS NAMAIS, IŠLAIKYKITE RYŠĮ SU LIETUVA IR PERDUOKITE JĮ SAVO 
VAIKAMS. SAUGOKITE TAS VERTYBES, KURIOMIS BUVO GRĮSTAS VASARIO 

16-0SIOS AKTAS IR KURIOS MUS TELKIA KAIP TAUTĄ, KAIP VALSTYBĘ. 

KARTU PRISIMINKITE, KAD LIETUVAI REIKIA JŪSŲ PROTŲ IR ŠIRDŽIŲ, 
JŪSŲ PATIRTIES IR PASTANGŲ. PRISIMINKITE, KAD ŽODŽIŲ JUNGINYJE 

PASAULIO LIETUVIAI SVARBIAUSIAS ŽODIS VISADA YRA IR BUS LIETUVIAI. 

DAR KARTĄ NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS, KURIEMS VASARIO 16-0SIOS 
ŠVENTĖ - SAVA IR ARTIMA. Kuo GERIAUSIOS KLOTIES VISIEMS BENDROS 

ISTORIJOS IR BENDRŲ TRADICIJŲ TELKIAMIEMS ŽMONĖMS! 

VALDAS ADAMKUS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

2007 METŲ VASARIO 16 DIENA 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė l Lithuanian World Community 

"VALSTYBĖ YRA AUKŠČIAUSIOJI TAUTINĖS BENDRUOMENĖS ORGANIZACIJA. VALSTYBINĖ 
NEPRIKLAUSOMYBĖ YRA TAUTINĖS KULTŪROS UGDYMO IR IŠLIKIMO SĄLYGA. DARBU, MOKSLU, 

TURTU IR PAS/AUKOJIMU LIETUVIS KOVOJA, KAD APGINTŲ IR IŠLAIKYTŲ 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ". (LIETUVIŲ CHARTA) 

MIELI TAUTIEČIAI, 
VASARIO 16-0JI - MŪSŲ TAUTOS VALSTYBINGUMO DIENA, KURI METŲ METAIS 

GAIVINO GYVENANČIŲ UŽ TĖVYNĖS RIBŲ LIETUVIŲ MEILĘ LIETUVAI, NET TADA, 
KAI JOS VIETA NEPRIKLAUSOMŲ ŠALIŲ GRETOSE TEBUVO PRISIMINIMAS IR 

SVAJONĖ, VILTIS IR ĮSIPAREIGOJIMAS. VISA TAUTA ĮRODĖ LAISVĖS SIEKIŲ GALIĄ
JOKIOS GRANDINĖS NEATSILAIKO PRIEŠ TĖVYNĖS IR ARTIMO MEILĖS JAUSMUS. 

LIETUVIŲ TAUTA NE KARTĄ UŽ LAISVĘ YRA MOKĖJUSI DIDELĘ KAINĄ. 
TIK AR IŠMOKOME JĄ TINKAMAI BRANGINTI? LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 
DIENĄ SUSIMĄSTYKIME, KUO DAR GALIME PRISIDĖTI, KAD MŪSŲ TAUTA IR 

VALSTYBĖ STIPRĖTŲ, O ATEITIES KARTOMS PALIKTUMĖME 
JĄ GRAŽESNĘ IR TVIRTESNĘ. 

VISIEMS PO PLATŲJĮ PASAULĮ IŠSISKLAIDŽIUSIEMS TAUTIEČIAMS LINKIME NENUILS
TAMAI IR PRASMINGAI DARBUOTIS, KAD NIEKADOS NEPRARASTUME ARTUMO IR 
RYŠIO SU TĖVYNE. DŽIAUKIMĖS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE, ATNAUJINDAMI 
SAVO MEILĘ VIENI KITIEMS, MŪSŲ IR PROTĖVIŲ BRANGIEMS NAMAMS, LIETUVAI. 

REGINA NARUŠIENĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

VALDYBOS PIRMININKĖ 

2007 M. VASARIO 16 D. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Vasario 16-toji 

Vasario 16-ąją Lietuva 
minėjo 89-ąsias valstybės at
kūrimo metines. Šventiniai 
renginiai prasidėjo vasario 
15 d. gėlių, padedamų ant 
Vasario 16-osios Akto signa
tarų kapų, perdavimo cere
monija Prezidentūroje. Po 
pietų ten pat garsiems Lie
tuvos menininkams buvo iš
kilmingai įteikiamos Valsty
binės kultūros ir meno pre
mijos. 

Vasario 16-ąją šventiniai 
renginiai prasidėjo Nepri
klausomybės akto signatarų 
atminimo pagerbimu sosti
nės Rasų kapinėse. Vėliau 
prezidento rūmuose vyko 
valstybės apdovanojimų įtei
kimo ceremonija. Vidurdie
nį Simono Daukanto aikštė
j e buvo pakeltos trijų Balti
jos valstybių vėliavos. Tuo 
pačiu metu Kaune vyko Vy
čio Kryžiaus ordino vėliavos 
pakėlimas Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje, bu
vo dedamos gėlės prie Lie
tuvos prezidentų paminklų 
istorinės Prezidentūros so
delyje. 

Nepriklausomybės die
ną Vilniaus arkikatedroje 
arkivyskupas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis auko
jo iškilmingas šventąsias Mi
šias už Tėvynę. Vėliau pami
nėti Vasario 16-ąją vilniečiai 
tradiciškai rinkosi prie Lie
tuvos nepriklausomybės sig
natarų namų Pilies gatvėje, 
o prie Krašto apsaugos mi
nisterijos vyko 1949 metų 
Vasario 16-osios Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio Tary
bos nepriklausomybės dek
laracijos minėjimas ir iškil
minga karių rikiuotė. Ant 
Tauro kalno iškilmingai ati
dengtas Tautos namų idėjos 
100-mečiui skirtas atminimo 
ženklas. 

Vakare kviestiniai sve
čiai rinkosi į iškilmingą Va
sario 16-osios minėjimą Lie
tuvos valstybiniame operos 
ir baleto teatre, o visi Vil
niaus gyventojai ir svečiai 
buvo kviečiami į šventinį 
koncertą Sugrįžk į Lietuvą 
sostinės Katedros aikštėje. 

Svarstys bevizį režimą 
Jungtinių Amerikos 

Valstijų senatas pradeda 
svarstyti klausimą dėl vizų 
režimo panaikinimo Lietu
vos piliečiams, skelbia DEL
FI. Apie tai pranešė iš vizito 
JAV sugrįžęs prezidentas 
Valdas Adamkus. Jo teigi
mu, "tai buvo bene pats sėk
mingiausias mano užsienio 
vizitas. Jau šiandien senate 
bus pirmieji balsavimai dėl 
vizų, o rytoj turėtume žinoti 
pirmuosius rezultatus". Vizų 
atšaukimo klausimas buvo 
minimas kaip vienas iš pa
grindinių V. Adamkaus vizi
to JAV tikslų. Apie tai jis 
kalbėjo susitikimuose su 
JAV prezidentu George W. 
Bush ir viceprezidentu Ri
chard Cheney. 

Premjeras Estijoje 
Lietuvos ministeris pir

mininkas Gediminas Kirki
las vasario 14 d. oficialiu vi
zitu viešėjo Estijoje. Susiti
kime su Estijos prezidentu 
Toomas Hendrik Ilves kal
bėta apie abiejų šalių eko
nomikos augimą, taip pat 
apie infliacijos sureguliavi
mą ir Mastrichto kriterijų 
įvykdymą bei galimybę įvesti 
eurą visose trijose Baltijos 
šalyse. Pasidalinta mintimis 
apie emigraciją, santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis, 
energetinio saugumo klausi
mais. Naujojo reaktoriaus 
statybai Lietuvoje buvo skir
tas pokalbis susitikime su 
"Besti Energija" vadovais. 
Šie pareiškė sutinką, kad 
naujos jėgainės projekte ga
lėtų dalyvauti keturios vals
tybės. 

Pokalbyje su Estijos 
premjeru Andrus Ansip ap
tarti ekonomikos augimas, 
mokesčių klausimai ir euro 
įvedimo galimybės. A. Ansip 
pabrėžė, kad Estijos versli
ninkai labai palankiai verti
na Lietuvą kaip šalį, kurioje 
sudarytos itin palankios sąly
gos verslui. Daugiausia dė
mesio buvo skirta energeti
kos temai. Susitikime prem
jerai palietė ES Konstituci
nės sutarties klausimus. Su
tarta, kad tiek Lietuvą, tiek 
Estiją tenkina esantis teks
tas. Buvo pareikšta ir vie
ninga pozicija ES plėtros 
klausimu. 

Neišduos Uspaskicho 
BNS žiniomis, Rusija 

oficialiu raštu patvirtino Lie
tuvos generalinei prokura
tūrai, kad neišduos buvusio 
Darbo partijos vadovo Vik
toro Uspaskicho, kuris ieš
komas Lietuvoje dėl įtarimų 
finansinėmis machinacijo
mis. Lietuvos prašymas jį iš
duoti "išnagrinėtas pagal 
1957 m. Konvencijos dėl 
ekstradicijos 3 straipsnį, pa
tenkinti šio prašymo neį
manoma". 

Kėdainių verslininką 4 7 
m. V. U spaskichą, anksčiau 
dėl skandalų netekusį ūkio 
ministerio ir seimo nario pa
reigybių, Lietuvos teisėsau
ga įtaria apgaulingų duome
nų pateikimu apie jo vado
vautos partijos pajamas ir jų 
naudojimą Valstybinei mo
kesčių inspekcijai ir Vyriau
siajai rinkimų komisijai 
(VRK). Pernai rugpjūčio 25 
d. Vilniaus miesto 2-asis apy
linkės teismas V. Uspaski
chui skyrė kardomąjį suėmi
mą, tačiau jis Maskvoje 
pasiprašė prieglobsčio. Vė
liau V. U spaskichas teigė 
prašymą suteikti jam dėl pa
bėgėlio statuso atsiėmęs. V. 
Uspaskichas Darbo partijos 
sąraše dalyvauja savivaldos 
rinkimuose, tačiau VRK 
prokurorų prašymu panaiki
no jo, kaip kandidato, nelie
čiamybę. RSJ 
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Pllmiausianoriu padėkoti 
savo tėvams, Jokūbui ir Mar
cijonai Kojeliam.s., Iriesiems 
r ,_„ __ ,,_, . '---- ··" :-'.;.:' 
~""'"~ 11g1n•.nm• "'6 ~1-

nius ~ kmi~s imr
tino "žiburio" ginmazija Kra
liuase ir ateitininbf oqaniza
cija. Eau laiminsu, .kad tėvai 
ir aštuoni jq vaikai sllllkiau
lliomis dviejų okupacij1J sąly
gomia nepaliif.o, nOIS beveik 
viai sb.udliai nubntėjo. Sun
kiausia dalia teko broliui Kos
tui ir seaeriai Elenai. Noriu 
padėkoti savo žmonai FJenai, 
au kuria veik 60 metų išlai
kėme visus BYVenimo bandy
mus. Noriu viešai pasidiiaugti 
savo vailids, brle gimė ir .ii
aimokllino ne Uetuvoje, ta
čiau illiko susipratę lietuviai 
ir hiliaonys. 

Nesu nei raiytojaa, politi
kas, juolab koks nors naujq 
idėjq vėliavnclya. Esu viena& 
il daugelio priel ll-jįP.san1inį 
karą baiguliq univcnitetą. ati
tarnavęs nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėje, vėliau 
dalyvavęs autinacinėje ir anti
bollcv.ikinėje rezistencijoje. 
Btlaiu nekuklus pati save pri
skirdamas prie sq!iningą lmo
Dių. Tikiu, kad sąmoningai 
Dtdarian kam non medliagi.
nėl ar moralinės skriaudos ir 
niekada nemelavau. Tiesoa 
nesakiau tik tardomas v~ 
aų gcatapo. Prisipdistu, bd 
po1cmikoje kai bda per ašt
riai paaisaądavau, ir būtų bu
v9 ge~au, )ei būčiau illiqa 
"DOS''"S"''· 

Ar kada klydau? 1lUp, ne 
kartą. Tik dėl klaidų prisipa
fistų be sopulių. Manau, bd 
tarp mirtingąją neklystančiq 
nėra. Ar vienu .kitu kla11ain111 
esu kei195nllOIJlOŲ?1lUp, tik 
manau esu ir paaaqs, kodėl 
taip padariau. 

Bau skaitęs, kad judaiz
lllllll pqrindinai remiaai tei
aingumo (tiesoa) principu, o 
krikščionybė meile ir gailes
tingumu. Bet jei būčiau pri
vcntaa tarp l1I dYicjq prim:iPll 
pulrlnkti 'rieDą, rfn\apnai tei
aingamą, ncliūrint, kad esu 
kriklčionla. GeilcstlJlgumo ir 
meilės be teiaingumo neili
valzduoju, non ir telalngumaa 
be gailestingumo ir meilės gali 
būti nepakeliamai brutalus. 
Tikiu, kad tcisingamas ir gai
leatingumas vienu antrą nc
ilskiria, o papildo. 

Pt8iprieiiaimu 
nhparijOmB 

Liudiju, kad 1941 metų 
111Hėlj9i ir Laikinoji lictuvos 
vyriausybė buvo laisvėa kovo
tojai ir nadii priešai, o ne na
cių talkjninhj, kaip bd ban
do itikinėti Lietuvos ncdrau
pi. Pripaliata, kad tuo metu 
ivyko daug liurpių nusikal
Wn'Ų, bet jie buvo ui Laiki
nosios vyriaua,bėg ir organi
zuotų sukilėlią kontrolės ribą. 
Jau daug pasako faktai, kad 
vokiečių okupacijos metu Lie
tuvoje veikė vienu il gcriau
aiai organizuotų pogrind!iq 
Europoje ir bd didelia akai
i!ius liemiq, -,pal! inmlipntq. 
atsidūrė vomaų kalėjimuose 
ir konccntraajoa stovyklose. 

Dideliais nusikaltimais 
kaltinami vadinami "balta
railčiai". Turiu savo patirtį. 
nes trumpą laiką ir pats buvau 
"baltarailti&". Esu pasiruolęs 

Tiesa - visų vertybių pagrindas 
90-dešimtmeBo Juozo Kojelio iodb Kaune 2006 m. gruodllo 9 d. 

stoti prieš bet koki tarpUWtiJli 
ar Lietuvos teismą, ilskyrus 
korumpuotą "Liustracijos lm
misij1Į". Manau, bd buvo ir 
nusikaltėliq "baltarai14'!ių", 
bet ui nuaikaltlmus jie turi at-
aakyli ~~ • 

An•macmea 1I' anuboUe-
v:ikinėa rezistencijos erdvėje 
matau tūbtenl!iua ~· 
YpaĮinp. lricn išsiakiria Jo
nas žemaitis-Vytautas, Adol
fu Ramanausku-Vanagas, 
Juozas Vitkus-Kazimieraitis, 
Juozas Lulia·Daumantaa, 
Kazys Veverakis-Senis, vyab
pai - Mečislovas Reinys, 
Pranciškus Ramanauskas, 
'Dinfilis Matulitmis, Karimie
r:as Paltarobs; 'llkinl'Sųjq tei
sėm& ginti katalikų komiteto 
nariai - Sigitas 'Dunbvičius. 
Jonu Kaunecb1, Alfonaaa 
SVarimb8, Vmcentas Vėlavi
čias ir visi kiti; Nijolė Gal
kaitė, Nijolė SadiiDaitė, Jad
YJP Bieliausldcnč, Alfomas 
Lipniūnas, Antanu Šapalaa, 
Antanaa 'lerlecba, Julius Saa
nB"stas; Kretingoa-Palangoa 
mob1eiviai ateitininkai - Bro
nė Kalvaitytė, Jadvyga §id
lausbitė, 1DlWI Žūtautas; .ii
kilitji antinadnės ir antibolle
vikinės rezistencijos dalyviai. 
atsidorę ileivijoje - Juozu 
Ambrazevičius-Brazaitis, 
Bromus Balutis, Stasya Baiz
dakes, Mykolea BhfilŲ., Ber
nardas Brazdfionis, žibutė 
Brinkienė, Zigmu Brinlds, 
Julijonas Būtėnaa, Vytautu 
Dambra.va, Adolfas ir Jlllhyga 
Damutiai, Jumas Eretas (Jo
seph Eheret), ZcnoDlll Ivins
kis, Stasys Yla, Juozas Gir
nius, Jurgis Gliauda, Alina ir 
Jonu Griniai, .Algimantu 
Gureckea, StepoDU Kairys
Keminsh•, Petru JWicliua, 
Jonas Xronkaitia, Mykolu 
KmpaW'Sus, Steays I..m.oraitia 
(sūnua), Antanas Maceina, 
Leonu Prapuolenis, Birutė 
Pūblcvieiūtė, Jucms Pruns
kis, Stasys Raltikis, Alina 
Skruplkelicnė, Leonardas Va
liukas, Vytautaa Vardys, Da
nutė ir 'ĮbDy Mdeikos. 

Iš buvusio Komunistq 
partiįos _aktyvo reikia pami
nė1i Ceslavą StanJceW% ku.. 
ris vielu prisipatinin1u ir 
koDkrel!iais darbais ataiku
rialll!ioa ir atsikiirusios Ue
tu\'OIS labui iAkilo i pačią Me
siųjq lvaigWlų erdvę, iš tan
tinią mažumą tarpo tarp 
mesiųjq žvaigtdliq įsiterpė 
Grigorijua Kanovliiua ir Ema
nuclla Zhlgerla. 

K'Gd6I "pokJ&I IJemo.I• 
tolde u.u~ oo 

ir 111111iii1?" 
(11 Nijolės Galbitė&-žcmai

ticnėa 2000.Ill.3 biD::o) 
Lyginant pirmuosius 15-

ka metų po neprilda11110m,l>ėa 
ilkovojimo po l-jo paw11injo 
karo IU tokiu pat laikotarpiu 
po nepriklausomybės atkūri
mo 1990 m., ~a kai kurie 
skirtumai. 'lluia turėjome gan 
tamsų, bet dvaaiJkai l"leiką il
Jibai kaimą ir labai mmą,
timtaw'Sų dominuojamą mil!a
to kultiirą. Šviesos .iltrollwsi 

tauta labai greitai vilką susta
tė i SmJ vietą. ~apa
ratu pateto i ftnnnh1 11lllbs, 
kurie tautos labui galėjo au
koti ir aukotis. Pahnga 'V)'lfė
ai greitėjančiu tempu. Dabar 
gi l!llD eu1ltai teclmologiškai 
~usi tauta pusšimti me
tų buvo paveikta ateistinės ir 
llllllbislinės radiacijos, todėl 
"pokyčiai lėti, skausminsi ir 
sunkūs". Vietoj aukos lmonią 
i priekį iiėjo per daug korum
puotų politikų ir tmi iA tam
sos išnirusių milijonierių. Ni
jolė Gaškaitė ilgamt man ra
šytame laiške nurodo tome
čius tq skausmingų pokyčiq 
atvejus ir padaro išvadą, bd 

J1101a1 Kojelis 1aYO j11bili~ 
J1111 meta. lOM, rųnas 

Ntr. "l Vltbmko Ji lmulo 
1 idrlof, 2006 

J11GZa1 J[ojeli1 (pirmoje eilfje, centre) 111 uyo molld.alai1. 
ttO, Indnp Ntr. ii .hnialof llri.srt. 2006 

"visa tai - sovietinio mentali
teto licbnos'". Joa 11D0111one, 
sovietinis mentalitetu ilgai 
išliko stiprus, nes vald!ios 
aparate vietos nebeliko rezis
tentams. 

Aš norėčiau tiek pratststi 
Gašbitėa avaratymua ir ataa
kyti i klaullimą, kodėl atsikii
rusioje Lietuvoje raistcntams 
nebeliko vietos. VISi žinome, 
kad su II-jo Pasaulinio karo 
pabalga Vbkictijoje ir Italijoje 
labai greit deapotinią remm, 
nebeliko nė kvapo, nes val
dlia išbrt atsidūrė opozicinių 
jė111 rankose. Vokietijoje pa
sirodė Komad Adena11er, Ita
lijoje - Alcide de Gųwy. O 
Uetuvos nepriklausomybės 
prad!ioje lemtingą vaidmeni 
atliko ~nė! be o.p~~ 
brandOl 11 rmstcnmes patir
ties. Paailikėjimaa buvo paro
dytas aakiticsicms KP parei
gūnams, nepasitikėjimu -
tautiniams reziatentama. Ne
reikalinga buvo ir idealistinėa 
ilemjos talka. 

PamųtJmai apie tieų 
ir .me1-

Turbiit vili finomc atv~ 
kai tieaos ir melo dvikovoje 
tiesa pralaimi. Mat melas ma
nevruoja plačioje erdvėje ir 
apsireiškia įvairiomis formo
mis. Retai paairodo atviru 
melu. Dehliauaiai matomu 
ir aircfimaa pusiau mcl&s, pri
sotintas pnantriaia lodliais, 
nuslėptai& faktai& ir prideng
tas killli.11 iD.terCS1J lydu. 'Iieaai 
puirodyti senovės romėnai 
statė reikalavimą &ine ini el 
lludio, kas lietuviškai reikltq 
be mdo;, tmdencijm. Netiesa 
dainai pasirodo ii tibo be 
pyk&>, tik su gera doze ten
dencijos. Dabar noriu supa
!indinti jus su pgme;njllrai pa· 

tirtomis trimia tiesos ir melo 
aankirtomis. 

PIRMOJI 
Votic.fiq oku~jos me

tais mokytojavau šventOBioa 
gimnazijoje Kretingoje. 1943 
m. rugsėjo mėnesį vokiečių 
gcatapas, apkaltinęs priklau
symu Lietuvos laisvės armijai 
(LLA), mene areštavo, im:iė 
į Vbkic1ijos kalėjimm. o puo
dlio mėneai tardymams grą
f:ino i ~ir patalpino pa
tapo kalėjime, Vytauto pros
pekto pradliojc (dabar Kauno 
kultūros centro patalpos). Pa
sibaigus tardymams, buvau 
perkeltas i suDkiųjq darbq 
kalėjimą Mickevičiaus gatvė
je. Kalėjimo administracija 
bUYO lietuvių rantmc, ir išbrt 
pajutau, bd ir l!ia veikia anti
nacinėa rezi.stencijoa pogrin
dia. 1944 m. sauaio mėnesį 
man buvo praneita, kad il 
patapo kalėjimo&.~ 
ia!inicriu Antanas Šapalaa, 
kuris norĮs 111 manimi susitik
~· Pasiy~ojimo m~tu au 
JUO ausitikau, manau, tril kar
tus. Per dvi savaite& čia, taip 
pat taip ir laisvėje, jis pagar
sėjo drąaa, principingumu ir 
akcija. Apie ji rašiau Į lai8w; 
lumelc 1988 m. O gi skaityda
mu dr • .Algirdo Vokietaičio 
prisiminimų bJMI..ai.rvė.f be
siekiant (1983) pam•&u au
toriaus pavaU.duotą kitolq ša
palą: bl!mb silpnuotia ncpa
jėgiąa atsakyti i tardytojo 
klami~us, ne~e~l\8 savo 
vardo U' pavardės, gimimo da
tos, dcjuojų "nebeiltversiu". 
Dar Ų pamačiau toje knygoje 
- Vbkictailis ŠapallĮ i kalėjimą 
"įlila" penkis mėneaius anb
čiau negu jis buvo areštuotu 
ir :riša llU .kitaia ibJintaia rczia
hmtaia, kuriuos taip pat paži-

nojau. Jei ai tuo metu nebū
čiau atveltas i Kauno kalėji
mą ir nesutikęs Šapalo ir kitų 
kaliDi.ų. gal btlaau irgi patikė
jęs nedoromis Vokictaiė!io pa
sakomis. Tiesą apie Šapalą 
palhutijau 1988 m./ lai.wf !ur
Dllh:. Malonu, bd dr. A. Vo
kietaitis 2003 m. .wemteme jo 
raštų tome anbčiau akelbto 
melo jau nebekartoja ir hvuaį 
Šapalą pamini šiltu lod!iu. 

Kodėl Votietaitis Šapalo 
atmigiu buvo pibei neteisin
gu? Ar tup jų buvo aamcnil
ką nesutarimų? Abejoju. Tik
ruoju VoldeteiBo teikiniu bu
vo Lietuvių front11. Perskai
čius Laiwė11 be1it:kiont by
goje kitus ilgalvotua nuoty
kius ir nepagristą prof. Adol
fo Damulio puolimą, visų dr. 
A. Vokietaičio prisiminimą 
ųžiningumu jau nebegalima 
tikėti. Vokietaitis buvo inte
lektaalas, kuri laiką Ullivlmi
tcto dėstytoju, tad jo 11esąli
ningi•mą dtjai!iau -vadinti inte
lektualine korupcija. ("Ko
rupliją" suprantu, kaip nctei
aėtą savo aldoritcto panaudo
jimą, sic~ant ~ud~ .ne .tik 
aau, bet 1I' kokiai politine\ ar 
ideologinei grupei). 

ANTROil 
7mnm• il:ttcldtualaa (ne

seniai ji mpčjan te]eyjzijos ek
rano) panlė knygą apie mzia
tcncini pogrindį ankstyvuoju 
ok:upacijq laikoteipiu ir čia 
ultinku taki teigimą· "V~ 
čiq okupacijos metais (LLA) 
apygardos vadas JUOZBS Koje
lis pallitraukė i Vakarus, o so
viebl armijai artėjanti Kretin
gą, Lietuvos .laisrim apygardai 
vadovavo P.S.'". 

'lllme pačiame l loisvt; 
atraipmJ.je, 1mr pasiaabu dėl 

AlgJido Vokietaičio lr:lutoaų. 
labai trumpai atsiliepiau ir į ij 
tariamai istorinį "faktą" taip: 
"Pirmialllia, pirmą brtą auži
DBU, bd !Š~ vadas. 'Jhda 
Kretingos apygardoje patinau 
tik du kitua LLA narius: K., 
kuri laikiau mūsų grupės vy
resniuoju, ir mano pakvie&tll 
muzikos mokytojų Eduardą 
Balsį. Antra, il Kretingos i 
Vakarus 'pasitraukiau' sura
kintomis rankomia vokieiių 
patapo antomobilyje"'. 

'lb1ia tiesa apie mano va
~ ir pasitra11Jrjm' 

TREČIOH 
1986 m. gavau leidim1Į 

cl\,&kai dienų iš Amaikos su 
~ja nuvykti į okupuotą 
Lietuvą. Iš Los Angeles at
skridusi Ncw Yortą. Lietuviq 
katalikq religinės šalpos di
rcborius lmn. Kazimieras Pa
gevičius ir toa istaigos dar
buotoja (dabar ambasadorė) 
Gintė Damulytė pasiOlo man 
lll1Vd1i 8000 dol. katalikų po
pind!iui paremti ir apeci•1aua 
popicriaus KMafiklf .&lny&I 
Jaoonikai danginti. 

AI pats lagamine jau ve
liau paslėptas kt:turiaa kny
ges. Siūlymas bmo :netikėtas, 
lyg abejojau. Kma. K. Puge
vičius argumentavo: "Niekas 
šiuo laiku Lietuvon vykti ~ 
gali savo malonumui". Pasill
t,miĮ prlėmiau. 

Nukalta l 10-tą psl. 
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Ziniasklaida pilietinės pareigos neatlieka 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Santykis beveik demonst
ratyvus: tylėti kol nesusimo
kės; arba nuožmiai užsipulti, 
kad mokėtų iš baimės, nelauk
dami kritikos tęsinio. 

Neturintieji išteklių "at
remti" šitokią kritiką - pa
smerkti. Tai - politikos margi
nalai. Kadangi rašoma, skel
biama arba transliuojama tik 
tiek, už kiek sumokėta. Nepri
klausoma politinės raiškos 
analizė, redakcijų inicijuojami 
savarankiški tyrimai, objekty
vūs reportažai iš kandidatų 
susitikimų su rinkėjais vietų, 
dalykiški politinių debatų ap
rašymai ir vertinimai pas mus 
nepraktikuojama. Taip tradi
ciškai Lietuvoje susiklostė. 

Apibendrinančia šios žur
nalistinės stagnacijos ir profe
sinio farso išraiška galėtų būti 
nacionalinės televizijos rinki
mų laidos. Kandidatai čia pa
versti savotiškais politikos ku
mečiais, beviltiškai mėginan
čiais per akimirką sublizgėti 
TV ekrane ir įsiteikti savo po
nams, t.y. rinkėjams, o laidos 
vedėjams, nelyginant ištiki
mai įsitarnavusiems dvaro ti
jūnams, tuo pat metu be per
stojo pliaukšint arogancijos 
bizūnu ir abejingai vartant 
smėlio laikrodžio kolbą. 

Šitokios žurnalistinės raiš
kos "tradicijos" ta!P pat, deja, 
turi savo kainą. Zurnalistai 
nori to ar nenori, tačiau jie 
taip pat neišvengiamai prisi
deda prie šalies žmonių men
taliteto ir politinio kraštovaiz
džio formavimo. Suprantama, 
kad žiniasklaida negali būti 
atsakinga už tai, kaip per rin
kimus balsuoja žmonės. Ta
čiau visiškai nematyti sąsajos 
tarp žiniasklaidos laikysenos 
ir balsavimo rezultatų - irgi 
nėra įžvalgu. 

Pasitelkime senus laikraš
čių komplektus ir pasižiūrė
kime ką rašė dienraščiai prieš 
praėjusius seimo rinkimus. 
Kiek daug rasime liaupsių 
Darbo partijai, Viktorui Us
paskichui, šiandien tapusiems 
vos ne keiksmažodžiais tų pa-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

čių laikraščių puslapiuose. 
Nebuvo žinoma apie "Jangi
los" bylą, kitas abejotinas "Vi
kondos" transakcijas? Buvo. 
Bet vis tiek rašė ne apie tai. 

O kas galėtų pasakyti ko
kiomis socialinėmis progra
momis kada nors pasižymėjo 
Vytauto Šustausko politinė 
raiška? Laikraščiai kažkada 
apie jį irgi daug rašė. Apie jo 
ūsus, apie nuotykius ubagų 
žygių metu, apie pavargėlių 
puotas prie kareiviškos košės 
katilų, bet niekad - apie jo 
politinę ir socialinę programą, 
apie personalinę sudėtį politi
nės grupės, iškilusios kartu su 
V. Šustausku, apie šaltinius, 
kuriais buvo dengiamos triukš
mingos populistinės akcijos. 

Kai valdžia išrenkama ne
kompetentinga, žiniasklaida 
negali jaustis už tai visiškai 
neatsakinga. Tam tikro ryšio 
tarp žiniasklaidos raiškos ir 
žmonių socialinės savijautos 
neišvengiamai esama. Socio
loginis tyrimas "Eurobaro
metras", atliktas Europos ko
misijos užsakymu ES šalyse, 
parodė, kad Lietuvoje viduti
niškai daugiau šeimų nei vi
sose 10-je naujųjų ES šalių 
turi butą, spalvotą televizorių, 
vaizdo grotuvą, vaizdo kame
rą, fotoaparatą, vasarnamį, 
mikrobangų krosnelę, auto
mobilį (ar net du automobi
lius!). Tučiau lietuviai yra vie
ni iš labiausiai nepatenkintų 
savo gyvenimu. Jie nesidi
džiuoja savo tautybe ir nepasi
tiki savo pačių rinkta valdžia. 

O kuo čia dėta žiniasklai
da, paklausite? Žiniasklaida 
dėta tuo, kad žurnalistams 
šiandien derėtų žymiai uoliau 
vykdyti savo tiesiogines parei
gas - įdėmiau sekti politikų 
raiškos lauką, gilintis į prog
ramas ir jas rimtai, objektyviai 
ir sąžiningai vertinti, griežtai 
kritikuoti tuos, kurie jų neturi 
arba tuščiažodžiauja, reikliau 
vertinti politinių pozicijų kai
taliojimą ir persivertėliškumą. 
Ypač prieš rinkimus tai būtų 
rimta paspirtis rinkėjams ir 
bent dalinis priešnuodis prieš 
populizmą. Nepakanka politi
niuose komentaruose vėliau 

Algis MEDELIS 

virkauti kokie politikai kvaili, 
kaip jie neturi idėjų, kokia 
niūri ateitis laukia Lietuvos. 
Jei taip būtų, tai dalis atsako
mybės neišvengiamai tektų ir 
žurnalistams. 

Argi taip sunku, atrodytų, 
ne pataikauti politikams, bet 
sodinti kandidatus ant "kietos 
kėdės": Ar Jūs rimtai vertina
te savo pažadus? Ar tai, ką 
sakote - yra tvirtas įsipareigo
jimas? Ar ketinate konsultuo
tis su miesto/rajono gyvento
jais prieš priimdamas svar
biausius sprendimus? Ar su
tinkate kas ketvirtį pateikti 
savo veiklos savivaldybėje raš
tiškas ataskaitas rinkėjams? 
Kokie svarbiausi Jūsų darbai 
bus, jei pateksite į savival
dybę? Ką ketinate padaryti 
dar šiais metais? Ar Jums ne
atrodo, kad dabartinė savival
dos sistema ydinga, jog itin 
mažai galių suteikta seniū
nams? Ar būsite mūsų bend
ražygis, reikalaudamas savi
valdos reformos? Kas finan
suoja Jūsų rinkimų vajų? Ar 
nemanote, kad įsipareigoji
mai rėmėjams bus didesni nei 
rinkėjams? Kaip vertinate al
gų mokėjimą vokeliuose? Ar 
turite pasiūlymų, kaip gelbėtis 
nuo rajono tuštėjimo, masi
nės emigracijos? 

Šiuos klausimus kandi
datams kelia, deja, ne dien
raščiai, ne TV kanalai. Šitaip 
veikti pačius žmones ragina 
"Piliečių santalka". 

Gražiai atremontuoti balko
nėliai Gedimino prospekte 
Vilniuje Ntr. J. Kuliešiaus 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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Zaliasis fondas 
Naujai įsteigtam žalia

jam fondui (EcoTrust Fund) 
- skiriama 1.5 bln. dol. Mi
nisteris pirmininkas S. Har
per pranešė, kad valstybė, 
įsteigdama šį fondą, ieško 
būdų, kaip prisidėti prie vi
suotinės klimato apsaugos. 
Fondo lėšos bus skiriamos 
provincijoms ir teritorijoms 
gerinti oro apsaugai, mažinti 
jo taršą. Naujasis fondas ska
tins sunkiojo transporto au
tomobilių modernizavimą, 
bus pertvarkomas Montrea
lio uosto rajonas, skatina
mas požeminio vandens pa
naudojimas. Pirmąją nau
jojo fondo paramą 350,000 
dol. gauna Kvebeko provin
cija, kuri siekia įvykdyti pri
siimtus Kyoto įsipareigo
jimus. 

Toronto Vaikų (Siek 
Children) ligoninė iš Arthur 
ir Sonia Labatt šeimos gau
na dosnią dovaną - 30 mln. 
dol. Didžioji šios sumos da
lis - 25 mln. - skiriama La
batt širdies ligų centrui. Tai 
didžiausia dovana Šiaurės 
Amerikos vaikų ligoninių is
torijoje vaikų širdies ligoms 
gydyti. Likusieji 5 mln. - S. 
ir A. Labatt smegenų vėžio 
tyrimo centrui, kurį prieš 10 
metų jie yra įsteigę savo lė
šomis. Naujasis širdies cen
tras - vienintelis Kanadoje. 
Jame bus dvi laboratorijos 
širdies kateterizacijai, dirbs 
28 gydytojai. Centras jau šį 
pavasarį priims pirmuosius 
pacientus - vaikus su įgimta 
širdies yda, nuo kurios daž
niausiai miršta kūdikiai. 

Populiarių viešbučių 
"Four Seasons" verslovė kei
čia savo savininkus. Pirmasis 
šio tinklo viešbutis buvo 
įsteigtas Toronte prieš 45-
erius metus. Dabar verslovė 
turi 71 prabangų viešbutį 31 
pasaulio šalyje. Juos įsigyti 
pareiškė norą bilijonierius 
Microsoft steigėjas Bill Ga
tes ir Saudi Arabijos prin
cas. Pirkinys su visomis sko
lomis įvertintas 3.8 bln. dol. 

Pearson oro uosto ad
ministracija siekia, kad fede
racinė vyriausybė, iš kurios 
nuomojama žemė, sumažin
tų nuomos mokestį. Praėju
siais metais Pearson oro uos
tas sumokėjo 44 mln. dol. 
Šis uostas iš oro linijų ima 
didžiausią naudojimosi mo
kestį, todėl Amerikos oro 
uostai pavilioja didelę dalį 
keleivių, perima pelningus 
maršrutus. Pearson oro uos
tu pasinaudoja 30.9 mln. ke
leivių per metus. Jeigu būtų 
sumažintas nuomos mokes
tis, prisidėtų dar 214,000 ke
leivių, šiek tiek sumažėtų bi
lietų kainos. 

G. Turner, buvęs pro
gresyviųjų konservatorių 
partijos narys ir pašalintas iš 
jos, parlamente neilgai te
buvo nepriklausomų depu
tatų grupėje. Jis pareiškė 
norą tapti liberalų partijos 
nariu. Dalis šios partijos na
rių gana skeptiškai sutiko 

perbėgėlį, kiti - išreiškė pri
tarimą, kad G. Turner tampa 
šios partijos nariu. Keisti 
partijos narystę politiniais 
sumetimais - ne naujiena. 
Perbėgėliais yra tapę G. 
Emerson, B. Stronach ir kt. 

Laivas, persekiojantis 
ruonių ir banginių medžioto
jus, be jokios valstybės vėlia
vos plaukioja tarptautiniuo
se Arktikos vandenyse. Bu
vusio Kanados vandenų ap
saugos laivo Farley Mowat 
įgulai Kanados transporto 
ministerija nepratęsė leidi
mo. Laivo vadovas yra kalti
namas, kad jis, priklausyda
mas gyvulių globos aktyvistų 
grupei, pažeidė kai kurias 
vandenų taisykles. M. Wat
son bandė sutrukdyti Japo
nijos medžiotojams banginių 
medžioklę. M.Watson šiuo 
metu bando sulaikyti Ja po
nijos banginių medžiotojus, 
šios sutarties pažeidėjus, 
plaukiojančius Arktikos van
denyse, ir nepaklūsta minis
terijos įsakymui sugrįžti į 
uostą. Laivą be vėliavos gali 
sustabdyti bet kurios kitos 
valstybės jūrininkai. 

Ką bendro turi populiari 
aukso ir sidabro juvelyrinių 
dirbinių parduotuvė "Birks" 
ir šiaurės sengirės? "Birks" -
pirmoji prekiaujanti bran
giaisiais metalais verslovė 
Kanadoje, pritarianti šiau
rės sengirių (boreal forests) 
apsaugos projektui, 2003 m. 
pradėto vajaus "Purvinai 
aukso gavybai - ne" taisyk
lėms. "Birks" turi 38 Kana
doj e ir 29 JAV (žinomas 
Mayors vardu) prekybos 
įstaigas. Jos įsijungia į vajų, 
kurio tikslas - pertvarkyti 
aukso gavybos verslovių 
veiklą, išsaugoti Šiaurės sen
gires ir jose sparčiai mažė
jančią gyvūniją. Šį ilgalaikį 
gamtosaugos projektą jau 
remia daugiau kaip 60 vers
lovių. 

Torontas - festivalių 
miestas, birželio mėnesį 
miesto svečius ir gyventojus 
pakvies dar į vieną šventę. 
Luminato Arts - ore sklan
dančių kūrinių festivalis, gi
męs JAV, Bostone, atkeliau
ja į Kanadą. Per 10 festivalio 
dienų Toronto padangėje 
rengėjai pasiryžę parodyti 
daug "skraidančio meno" re
ginių. Kanados, Belgijos, 
Vokietijos dailininkai jau 
ruošia savo kūrinius šiai ne
įprastai šventei. Sklandantys 
daiktai papuoš aukščiausius 
miesto pastatus, užpildys di
džiausias erdves, milžiniš
kais pripučiamais arkliais 
papuoš aukštą Union stoties 
palubę. Frankfurto baleto 
grupė ruošia spalvingą ba
lionų šokį uždarymo vaka
rui, Kubos baletas Royal 
Alexandra teatre pakvies į 
premjerą "Vida". Tikimasi, 
kad šventė, kurią remia 
miesto ir provincijos val
džios bei privatūs rėmėjai, 
sulauks bent pusės milijono 
žiūrovų. S.K. 
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<® AilISU TEYYl\IEJE 
NAUJA UŽKARDA 
BNS žiniomis, Neringo

je, prie išorinės Europos są
jungos (ES) sienos su Kara
liaučiaus sritimi, vasario 8 
d. atidaryta nauja Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) užkarda, kurios sta
tybai lėšų skyrė ES. Užkar
da įsikūrė atnaujintose pa
talpose, kurios po nepri
klausomybės atkūrimo Ni
doje buvo perimtos iš sovie
tų pasieniečių. Nuo 2005 m. 
pabaig_,os pradėtam remon
tui iš Sengeno priemonės 
programos buvo skirta be
veik 4 mln. litų. Suremon
tuotoje beveik 1500 kv. met
rų užkardoje yra visos rei
kalingos tarnybinės patal
pos, budėtojų dalis, moky
mosi klasė, ginklų kamba
rys. Pastate taip pat įrengti 
poilsio kambariai Neringos 
užkardoje budėsiantiems 
Pakrančių apsaugos rinkti
nės Specialiosios paskirties 
būrio pareigūnams bei pa
sieniečių laivų įguloms. 
Hektaro ploto teritorijoje 
įrengti ir laikinam sulaikyto 
kontrabandinio turto saugo
jimui skirti sandėliai, gara
žai tarnybiniam transportui 
bei sporto aikštelė. Nerin
goje baigus diegti radiolo
kacinę įrangą Baltijos jūrai 
bei Kuršių marioms stebėti, 
ji bus valdoma šios užkar
dos pareigūnų. Iš čia taip 
pat bus koordinuojami žmo
nių ir plaukiojimo priemo
nių gelbėjimo darbai. 

AUGO STATYBA 
Statistikos departamen

to išankstiniais duomeni
mis, statybos darbų apimtys 
per metus išaugo beveik 2 
bln. litų. 2006 m. statybos 
įmonės savo jėgomis atliko 
darbų už 7876 mln. litų, t.y. 
21 % daugiau nei 2005 m. 
Butų statyba per metus iš
augo 22.9%. Per 2006 m. ša
lyje buvo pastatytas 2821 
naujas gyvenamasis pastatas 
(2818 gyvenamųjų namų ir 
3 bendrabučiai). Gyvena
muosiuose namuose buvo 
įrengti 7292 butai, kurių 
naudingasis plotas sudarė 
770,800 kv.m. - 18.3% dau
giau negu 2005 m. Daugiau
sia 2006 m. gyvenamųjų na
mų pastatyta Vilniaus ap
skrityje (1197), juose įrengti 
4828 butai. 

LIETUVIAI - RIEBIAUSI 
DELFI skelbia, kad žur

nalo "Forbes" paskelbtas 
sąrašas rodo, kad Lietuvoje 
gyvena daugiau nutukusių 
žmonių negu Latvijoje ir Es
tijoj e. Sąraše Lietuva atsi
dūrė 79 vietoje tarp 194 ša
lių. Joje antsvorį turi 53.1 % 
gyventojų, vyresnių nei 15 
metų. Latvija yra 99 vietoje 
(47.3%), Estija liko 122-a 
(42.2%). 

BANKAI INTERNETE 
Dešimt Lietuvos ko

mercinių bankų šių metų 
pradžioje turėjo 1.72 mln. 
internetinės bankininkystės 
vartotojų - 31 % daugiau nei 

2006 m. pradžioje, kai jų 
skaičius siekė 1.31 milijono, 
praneša BNS. Daugiausia -
702,000 - vartotojų turėjo 
"Hansabankas", nuo jo kiek 
atsiliko SEB Vilniaus ban
kas (630,000). Trečias liko 
bankas "DnB Nord" (170, 
000), rodo bankų duome
nys. Bankai beveik pasiekė 
dar 2006 m. pradžioje užsi
brėžtą tikslą-1.73 mln. var
totojų. Per metus vartotojų 
skaičiaus augimas buvo net 
trečdaliu spartesnis nei 2005 
m., teigė "Hansabanko" 
elektroninės bankininkystės 
departamento direktorius. 
Internetinėje bankininkys
tėje pernai pirmavo "Han
sabankas", pernai turėjęs 
702,100 vartotojų - 29% 
daugiau negu 2006 m. pra
džioje (543,500). SEB Vil
niaus bankui pernai nepa
vyko aplenkti savo konku
rento, jis turėjo 630,000 var
totojų (20% daugiau negu 
2006 m. pabaigoje). 

SAUSIO INFLIACUA 
Baltijos šalių statistikos 

žinybų duomenimis, di
džiausia infliacija sausį, kaip 
ir per metus, nustatyta Lat
vijoje, o mažiausia - Lietu
voje. Mėnesio infliacija Lat
vijoje sausį siekė 1.3%, Es
tijoj e - 0.9%, Lietuvoje -
0%. Didžiausios įtakos Lat
vijos vartotojų kainų indek
so pokyčiui pirmąjį šių metų 
mėnesį turėjo daržovių, vie
šoj o maitinimo paslaugų, 
elektros energijos ir degalų 
pabrangimas, taip pat sezo
ninis drabužių bei avalynės 
atpigimas. Estijos vartotojų 
kainų indeksą praėjusį mė
nesį labiausiai kilstelėjo 
maisto produktų pabrangi
mas, išlaidų būstui augimas. 
Nulinę infliaciją Lietuvoje 
lėmė atpigę drabužiai ir ava
lynė, pabrangus maisto pro
duktams ir nealkoholiniams 
gėrimams, padidėjus būsto, 
vandens, elektros, dujų ir 
kito kuro grupės prekių ir 
paslaugų kainoms. BNS ra
šo, kad infliacija per pasta
ruosius 12 mėnesių (sausį, 
palyginti su pirmuoju pra
ėjusių metų mėnesiu) Latvi
joje siekė 7.1 %, Estijoje -
5.1 %, Lietuvoje - 4.0%. 

STEIGS TAUTOS NAMUS 
Vasario 14 d. Vilniaus 

miesto savivaldybės taryba 
nusprendė steigti viešąją 
įstaigą - Tautos namus ant 
Tauro kalno ir pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį 
dėl projekto "Tu.utos namai" 
įgyvendinimo. Numatoma 
dabartinėse Profesinių są
jungų kultūros rūmų patal
pose įsteigti kultūros visuo
meninį centrą, kur bus vyk
doma kultūrinė, šviečiamoji 
ir informacinė veikla, orga
nizuojami meno, kultūros 
veikėjų ir teatro kolektyvų 
pasirodymai, meno kūrinių 
ir liaudies kūrybos darbų 
parodos, filmų demonstra
vimas, planuojami, rengiami 
ir įgyvendinami švietimo ir 
meno projektai. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE1...._ __ _ 

Iškilminga šventė 
Argentinos Lietuvių centras 

1926-2006 

Spalio 7 d. (2006) Argentinos Lietuvių 
centro Dr. Jono Basanavičiaus vardo rūmuose 
įvyko šios organizacijos iškilminga 80 metų ju
biliejaus šventė. Jaunimo įneštos Lietuvos ir 
Argentinos vėliavos, himnai ir minutė tylos 
prisimenant mirusius narius. Ypatingą- reikš
mingą sveikinimą atsiuntė Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus, TMID - Tuutinių mažu
mų ir išeivijos departamento gen. direktorius 
Antanas Petrauskas, Buenos Aires provincijos 
San Martino miesto burmistras dr. Ričardas 
Ivoškus (tuo metu viešėjo Lietuvoje), Rosario 
miesto Lietuvos garbės konsulas Rubenas 
Repšys. Asmeniškai sveikino Lietuvos garbės 
konsulas Argentinoje dr. Jonas Martynas 
Daujotas, Vengrijos ambasados Argentinoje 
ministeris patarėjas dr. Zoltan Bacs, Estijos 
garbės konsulas Argentinoje Peet Pullisaar. 
ALOS Tarybos ir SLA pirm. Jurgis Brazaitis, 
"Nemuno" dr-jos pirm. Ričardas Cagliardi
Semėnas, Argentinos lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. Jonas Fourment-Kalvelis (ir "Min
daugo" dr-jos). Lietuvos ambasados laikinoji 
reikalų patikėtinė Laura Tupe atsiuntė laišką. 

Meninę programą atliko AL centro an
sambliai, vaikų "Spindulys" (vad. Nelly Mah
ne-Zavickas), moterų choras "Atmintis" (vad. 
Oskaras Jukna), tautinių šokių "Inkaras" (vad. 
Christian Mahne-Zavickas), veteranų tautinių 
šokių "Ugnė" (vad. Jonas Bačkis), solistė Dai
na Juknaitė. Baigdamas programą padėkos 
žodį tarė AL centro pirmininkas Artūras Mi
čiūdas ir įteikė specialius padėkos pergamen-

tus pasižymėjusiems nariams, prie torto ir 
šampano kvietė sugiedoti Ilgiausių metų Lie
tuvių centrui. Vyko vaišės ir šokiai. 

Spalio 28 d. suruoštas specialus pokylis
vakarienė konditerijoj "Mouling Rouge". Su
grįžęs iš Lietuvos kalbėjo Buenos Aires San 
Martino miesto burmistras dr. Ričardas Ivoš
kus apie vizito sėkmę, pasirašytas kelias sutar
tis su Lietuvos miestais. Lietuvos ambasados 
laikinoji reikalų patikėtinė Laura Tupe sveiki
no Lietuvių centrą įteikdama Tėvynės gražių 
vaizdų knygą. AL centro pirmininkas padėko-

Lietuvos ambasados laikinoji reikalų patikėti
nė Laura Tupe sveikina Argentinos Lietuvių 
centro 80-ies metų jubiliejaus šventėje įteik
dama Tėvynės gražių vaizdų knygą pirminin
kui Artūrui Mičiūdui; dešinėje - visuomeni
ninkas Stasys Metrikis 

jo svečiams už atsilankymą ir dovanas; pjau
damas tortą kvietė sugiedoti Ilgiausių metų 
Argentinos Lietuvių centrui. "Sans Souci" 
orkestrui grojant gausi publika šoko iki ryto. 

Svečias 

2006 m. spalio 7 d. Argentinos Lietuvių centro 80-ies m. jubiliejuje baigiant programą giesme 
Rgiausių metų prie torto. Iš dešinės: Marta Pilka, Dana Mankus, pirm. Artūras Mičiūdas, Nelly 
Mahne-Zavickas, Femandes Daratėnas, dr. Marija M. Savickas, Jonas Bačkis, Eugenija Bačkis 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;_~;··-{;?--~..;.~-"\lJ':_~,;:- i.b~:': -~· 

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. 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

RE~flK FOUR SEASONS 
rj'f REALTY LIMITED 

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

IL---'---___J 

Parduodant, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

apie nam us, vasarna
mius, ūkius , žemes 

Wasagos, S taynerio ir 
Co llingwoodo apy

l inkėse kreipk i tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Edmonton, AB 
SENIAUSIAS LIETUVIS 

KANADOJE. Š.m. sausio 17 
dieną Edmontone, AB, Jonas 
Garbenčius šeimos ir draugų 
tarpe atšventė savo 105-ąją gi
mimo dieną. Tai yra išimtinis 
amžiaus pasiekimas, skirtas 
tik labai mažai žmonių grupei. 
Jonas (John) Garbenčįus gimė 
1902 m. sausio 17 d. Zlibintų 
kaime (7 kilometrai nuo Plun
gės). 1928 m. emigravo į Ka
nadą, kur vedė Rosaliją. Po 
kurio laiko įsigijo kiek žemės 
netoli Edmontono (dabar jau 
Edmontono miesto dalis), kur 
įsteigė šeškų ir lapių ūkį, par
davinėjo kailius. Taip pat augi-

Jonas Garbenčius, švenčiantis savo 105-ąjį gimtadienį su savo 
šeimos nariais - dukterimis Mary-Ann ir Suzan bei sūnumi 
Albertu Ntr. V. Kadžio 

no ir prekiavo įvairiomis daržovėmis. Jonas ir Rosalija užaugino vieną sūnų ir penkias duk
teris. Jono žmona Rosalija mirė 1989 m., o viena duktė 2005 m. Jonas turi 9 vaikaičius-tes ir 8 
provaikaičius. Jonas ir jo šeima sudaro didelę dalį Edmonto lietuvių telkinyje. Todėl visi 
Edmontono ir apylinkių lietuviai sveikiname jį su jo gražiu jubiliejumi, linkime daug sveikatos 
ir viso geriausio jo gyvenime! V.K. 

Draugystės tiltas Hūttenfelde 2007 
Šiais metais jau tradicija 

tapusi savaitgalinė lituanis
tinė stovykla vaikams, tėve
liams ir mokytojams DRAU
GYSTES TILTAS atkeliauja į 
Vokietiją. Ji vyks 2007 m. lie
pos 6-8 d.d. Hiittenfelde, Va
sario 16-osios gimnazijoje. Da
lyvauti kviečiami Europos šeš
tadieninių mokyklėlių moks
leiviai, jų tėveliai, mokytojai, 
Bendruomenių pirmininkai. 
Generalinis šio renginio rė
mėjas - Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
LR vyriausybės. 

Būsimo renginio Hiitten
felde metu, organizatoriai nu
mato parengti vaikams įdo
mius užsiėmimus: sportines 
varžybas su lietuviška atributi
ka, piešimo, šokių, dainų ra
telius, simbolinę pamokėlę 
Vasario 16-osios gimnazijoje. 
Numatomas projektas "Lie
tuva internete", kompiuteri
niai lietuviški žaidimai, kon
certas, linksma tautinė vaka
ronė, pobūvis prie laužo su 
piemenėlių valgiais ir daino
mis. Tėveliai, nemokantys lie
tuviškai, galės dalyvauti lietu
vių kalbos kursuose. Bend
ruomenių vadovai turės pui
kią progą aptarti savo eina
mus reikalus bei kurti naujas 
iniciatyvas. 

2006 m. lapkričio 10-11 
d.d. Hiittenfelde Vokietijos 
lietuvių bendruomenės su
kviestame šeštadieninių mo
kyklėlių vadovų susitikime ~u
vo įkurtas DRAUGYSTES 
TILTO 2007 ruošos komite
tas. Jo vadove yra išrinkta Sa
lomėja Bottcher iš Hambur
go. Komiteto administratore 
PLB valdybos narė Dalia Hen
ke. Visų mokyklėlių mokytojai 
mielai pasisiūlė padėti ruo
šiantis šiam renginiui. Taip pat 
mielai talkininkaus Vokietijos 
jaunimo sąjunga, gimnazijos 
mokytojai ir VLB nariai. 

Mūsų laukia didžiulis dar
bas. Tikimės supratimo ir pa
galbos iš apylinkių, įvairių lie
tuviškų organizacijų, įmonių, 
privačių asmenų. Be jų para
mos suruošti tokio masto ren
ginį būtų labai sunku. 

Užsienio lituanistinių mo
ky.kl ų stovykla DRAUGYS
TES TILTAS rengiama jau 
trečius metus. Jos į~ėpėjais 
ir pradininkais buvo Svedijos 

lietuvių bendruomenė ir Šve
dijos lituanistinė "Saulės" 
mokykla, 2005 m. birželį su
kvietusi užsienio lietuvių bend
ruomenių valdybų atstovus, 
mokyklėlių mokytojus, moks
leivius ir jų tėvelius į Sigtuną. 
2006 metais šeimininko teises 
perėmusi Airijos lietuvių bend
ruomenė ir Dublino litua
nistinė mokykla "4 vėjai" or
ganizavo stovyklą Dubline, 
kuri taip pat sulaukė stulbi
nančio pasisekimo. Jo metu 
vienbalsiai nuspręsta sekančio 
DRAUGYSTES TILTO 2007 
organizaciją patikėti Vokieti
jos lietuvių bendruomenei ir 
čia veikiančioms lituanisti
nėms mokyklėlėms. 

Stovyklos tikslas yra susi
burti ir kartu aptarti užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikų švie
timo aktualijas, sustiprinti lie
tuvių kalbos, istorijos, kultū
ros ir tradicijų reikšmę vaikų 
tarpe, o taip pat užmegzti šil-

tus santykius tarp Europos ša
lių lietuvių bendruomenių ir 
lituanistinių mokyklų. Šis uni
kalus renginys užtikrina be
tarpišką mokytojų, moksleivių 
bei jų tėvų bendravimą visos 
Europos ribose ir motyvuoja 
moksleivius dar rimčiau kibti 
į liet,µvių kalbos studijas. 

Svedijos lietuvių bend
ruomenės pirmininkė Virgini
ja Langbakk savo padėką or
ganizatoriams baigia šiais žo
džiais: "Šio renginio metu 
mums ne tik pavyko arčiau 
suburti savo bendruomenę, 
bet ir kitoms bendruomenėms 
įrodyti, kad Švedijos lietuviai 
ir 'Saulės' mokyklėlė pasėjo 
tokį grūdą, kuris atsparus, 
tvirtas ir ilgai bus visiems rei
kalingas". Daugiau inf~umaci
jos apie DRAUGYSTES TIL
TĄ galima rasti internete www. 
draugystestiltas.info.se/ 

Bernadeta Goštautaitė, 
VLBvaldyba 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l 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 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Palm Beach mieste, FL, 
lietuvių jaunimo organiza
cija "Saulėtas krantas" prieš 
Kalėdas "Bradley House 
Hotel" pagrindiniame kieme 
pastatė Kalėdų eglutę, pa
puoštą šiaudinukais. Svečiai 
buvo vaišinami vynu ir už
kandžiais, parūpintais rengi
nio rėmėjo "Royal Poincia
na Way Association" organi
zacijos valdybos nario dr. J. 
Juškos dėka. Šeštadieninės 
mokyklos vedėja J. Barkaus
kaitė įžanginiu žodžiu pra
dėjo meninę programą. Prie 
R. Armalaitės vadovaujamo 
choro prisidėjo ir šeštadieni
nės mokyklos mokiniai, jų 
tėvai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Pagiedojo kalėdi
nių giesmių lietuvių ir anglų 
kalbomis. Po programos lo
terijos būdu išdalinta daug 
dovanėlių. Pagrindinę dova
ną (krepšelį su įvairiomis gė
rybėmis ir 100 dol.) laimėjo 
P. Manomaitis, pinigus pa
skyręs šeštadieninei mokyk
lai. Renginio rėmėjai taipgi 
100 dol. paskyrė šiai mokyklai. 

Kęstutis Miklas, LB 
Floridos apygardos pirmi
ninkas, įgaliotas praėjusio 
suvažiavimo, prieš Kalėdas 
sudarė šios apygardos val
dybą iš keturių LB apylinkių: 
pirm. Kęstutis Miklas, sekr. 
Violeta Jurevičienė, ižd. 
Vandalinas Domanskis, in
formacijos reikalams - Dalia 
Augūnienė, kultūrai- Jūratė 
Miklienė, švietimui - Vida 
Meiluvienė, socialiniams 
reikalams - Danutė Balčiū
nienė, organizaciniams rei
kalams - Vincas Skupeika ir 
jaunimo bei sporto-Laimu
tis Baniota. 

Australija 
A.a. Mykolas Kęstutis 

Varnas mirė 2006 m. spalio 
5 d. Adelaidėje, prieš keletą 
dienų atšventęs 80-ąjį gim
tadienį. Velionis gimė 1926 
m. Tauragėje. Tėvas buvo 
geležinkelio stoties viršinin
kas, tai šeimai teko kilnotis 
iš vienos vietos į kitą. Kęstu
tis pradžios mokyklą baigė 
Tauragėje, o gimnaziją - Si
lutėje. Karui baigiantis Var
nų šeima pasitraukė į Vokie
tiją ir gyveno Wiesbadeno 
pabėgėlių stovykloje. Čia 
Kęstutis sutiko Eleną Son
gailaitę. Susitikimas baigėsi 
vedybomis. Jaunoji šeima 
apsigyveno Kaselyje. Čia gi
mė ir trys vaikai: Liudvikas 
(paaugęs žuvo automobilio 
nelaimėje), Linas ir Ramu
nė. Varnų šeima, atvykusi į 
Australiįą, apsigyveno Ade
laidėje. Cia Kęstutis sėkmin
gai darbavosi viešbučiuose, 
priklausė ateitininkams ir 
veikliai reiškėsi Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoje. Buvo 
vienas iš ateitininkų sen
draugių organizacijos ir lie
tuviškos parapijos steigėjų, 
malonaus būdo žmogus, vi
sų mėgstamas. Gedulines 
Mišias Šv. Kazimiero šven
tovėje atnašavo kun. J. Pet
raitis. Atsisveikinimo žo-

džius tarė sūnus Linas, arti
mųjų bei draugų atstovai. 
Liko liūdėti žmona Elena, 
sūnus Linas ir duktė Ramu
nė su šeimomis, šimtametė 
motina, seserys - Eliutė ir 
Zinaida. 

Brazilija 
Sao Paulo mieste yra lei

džiamas mėnesinis žurnalas 
Mūsų Lietuva, kuriame straips
niai spausdinami lietuvių ir 
portugalų kalbomis. Prieš
kalėdiniame numeryje rašo
ma apie šio leidinio rūpes
čius. Šiuo metu leidinį, gy
vuojantį beveik 60 metų, pa
laiko grupė prenumeratorių. 
Prašoma, kad visi atnaujintų 
2007 metų prenumeratą ir 
siūloma žurnalą užsakyti sa
vo giminėms bei pažįsta
miems. Prašoma skaitytojų 
pasisakyti, kokio pobūdžio 
straipsnių pageidautų. 

Prieš Kalėdas Sao Paulo 
mieste Armėnų klubo patal
pose pasirodė keturių tauty
bių chorai, tarp jų ir Šv. 
Juozapo parapijos choras iš 
Vila Zelina vietovės. Mer
gaičių grupė iš Dante Al
ghiere gimnazijos padainavo 
penkias dainas - italų, ar
mėnų ir portugalų kalbomis. 
Ja ponių mergaičių skautų 
grupė "Caramuru" padaina
vo linksmų skautiškų dai
nelių. Lietuvių choro daini
ninkės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais, padainavo 
keturias dainas lietuviškai ir 
vieną portugalų kalba. Susi
laukė palankaus įvertinimo. 
Pabaigai pasirodė armėnų 
choras, vadovaujamas Yuri 
Jaruškevičiaus. Po progra
mos šeimininkai sveikino lie
tuvius; visi vaišinosi kava ir 
skanumynais. 

Lenkija 
Olštine rudenį įvyko 

"Lietuvos dienos Lenkijoje 
2006". Vaivadijos valdžią, 
svečius ir susirinkusius Olš
tino gyventojus, kaip rašoma 
Aušroje, pasitiko Tauragės 
pučiamųjų dūdų orkestras. 
Miesto centre vyko Tauragės 
fotografų draugijos nuo
traukų ir liaudies menininkų 
darbų paroda. Koncertavo 
Jurbarko ansamblio "Verde
nė" liaudies kapela "Velnio 
tuzinas". Per šventės atida
rymą nestigo šiltų žodžių ir 
pažadų tolesniam Olštino ir 
Tauragės miestų bendradar
biavimui. Ši draugystė prasi
dėjo prieš keletą metų. Žiū
rovai tauragiškius priėmė 
šiltai, negailėdami plojimų. 
Jie taipgi džiaugėsi atvežto
mis dovanomis - lietuviška 
duona, sūriu. Daugelis at
ėjo pasiklausyti jaunystėje 
girdėtos kalbos bei melodi
jų. Mat Olštino apylinkėse 
gyvena nemažai lenkų, re
patrijavusių iš Lietuvos. Var
mės-Mozūrijos vaivadijos 
maršalka A. Rynski paklaus
tas, kiek vaivadijoje gyvena 
lietuvių, atsakė - apie 6000. 
Dar pridūrė, kad jie yra pa
garsėję savo renginiais, kaip 
"Kaziuko mugė" ir pan. J.A. 
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V, ALEKNA 

Pirmosios pasaulio enciklopedijos 
buvo pradėtos leisti XVIII š. Prancū
zijoje. Bet prisimintina, kad enciklo
pedija - tai mokslo bei visuomenės 
gyvenimo svarbiausiųjų žinių visuma. 
O tai pirmasis padarė graikų filosofas 
Aristotelis. Antrasis enci.klopedinin
kas buvo šv. Tumas Akvinietis, kuris 
žinių visumai įamžinti parašė net 272 
tomus. 

lietuviai jau 1910 m. skelbė, kad 
reikia išleisti enciklopediją lietuvių 
kalba. Bet pirmąją lietuvišką enciklo
pediją pradėta leisti tik 1931 m. Ją lei
do "Spaudos fondas", o vyriausiasis 
redaktorius buvo profesorius Vaclovas 
Biržiška. Išėjo tik dešimt tomų, ji buvo 
tik įpusėta ... 

Sovietų okupacijos metais pirmoji 
enciklopedija lietuvių kalba buvo pra
dėta leisti tik 1966 m. Thi Mažoji lietu
vių enciklopemja, pasakojanti tik apie 
tuos įvykius, kurie vyko Lietuvoje. 
Ilys tomai buvo išleisti per penkerius 
metus. Lietuviškoji tarybinė enciklope
dija -12 tomų buvo išleista 1976-1984 
m., po kelerių metų buvo išleistas dar 
papildymų tryliktasis tomas. 1985-
1988 Lietuviškoji tarybinė enciklope
dija buvo išleista antrą kartą. Keturi 
tomai. 

Atkūrus nepriklausomybę, netru
kus pradėta leisti pirmiau įvairūs žiny
nai, o 1991-1993 m. - dviejų tomų Me
dicinos enciklopedija. 1994 m. i~leista 
Vaikų enciklopedi,ja, 1991 m. - Zuma
liJtikos enciklopedija, 1998-2003 m. -
Zemės ūkio enciklopedija, du tomai, 
1999 m. - Lietuvių kalbos enciklopedi
ja, 2001 m. - Lietuvių literatūros encik
wpedija, Muzikos enciklopedija - du 
tomai 2001-2004 m., Technikos encik
lope,dija du tomai 2000-2003 m., Mažo
sios Lietuvos enciklopedija, kurios jau 
išėjo du tomai, 2000-2004 m. Ir 2001 
m. pradėta leisti Vtsuotinė lietuvių en
ciklopedija, kurios 2006 m. išleistas 
jau dešimtas tomas. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
gyvenantys lietuviai 1955-1966 m. iš
leido net trisdešimt penkių tomų Lie
tuvių enciklopediją. Vyėliau išėjo dar 
du tomai papildymų. Sios enciklope
dijos vyriausiasis redaktorius buvo 
taip pat profesorius Vaclovas Biržiška, 
o faktinasis - Juozas Girnius. 

2005 m. išėjo Ariogalos mažoji en
ciklopedija. Jos vienintelis autorius ir 
leidėjas - Vytautas Šulskis, gimęs 
Ariogalos valsčiuje 1927 m., buvęs lie
tuvių kalbos mokytojas, dabar jau pen
sininkas, tebegyvenąs Ariogaloje. 
Nors šios enciklopedijos tik 128 psl., 
bet joje abėcėlės tvarka suminėti visos 
Ariogalos valsčiaus, dabar seniūnijos 
vietovės, upės, taip pat ryškesnieji is
torijos įvykiai, čia gimę, gyvenę ar dar 
ir tebegyveną veiklesnieji šio valsčiaus 
žmonės. Tikra enciklopedija -visuma. 

1985 m. išėjo Lietuvių pavardžių 
Wdynas, It. A-~ 1152 psl., o 1989 m. 
išleistas tomas L-Ž 1356 psl. Išleido 
"Mokslo" leidykla, o parengė lietuvių 

Lietuvių enciklopedijos 
kalbos ir literatūros institutas. Visos 
pavardės surašytos abėcėlės tvarka ir 
nurodyta visų pavardžių atstovų gyve
namoji vieta, suskaičiuota, kiek žmo
nių šeimų viena ar kita pavarde (pvz. 
Motiejūnas - 228 pavardės). 

Vos tik prasidėjo Lietuvos atgimi
mo sąjūdis-I.AS, tuojau pat lietuviai 
pakėlė galvas ir pradėjo leisti įvairius 
siauresnius žinynus. Pirmiausia prisi
minė tremtinius, kalinius, partizanus, 
žuvusiuosius ir storomis knygomis 
ėmė skelbti surinktus duomenis. 

Jau 1990 m. išleista knyga Iremti
nio Lietuva, 592 psl. Šioje knygoje su
rinkti eilėraščiai tų poetų, kurie ne
mažai metų praleido kur nors Vorku
toje, Sibire, Magadane ir Karagando
je ir ten alkdami, kentėdami vis dėlto 
rašė ir eilėraščius. Eilėraščiams skirta 
620 psl., o jų autorių gyvenimo aprašy
mams dar penkiasdešimt puslapių. 
Knygoje išspausdinti šimto dvidešim
ties poetų eilėraščiai ir biografijos. 
Bet tai dar ne visi, nes vėliau :išaiškėjo 
ir kalinių ar tremtinių, kurie savo rin
kinius išleido jau atsikūrus Lietuvai. 

1992 m. išleista pirmojj. knyga Lie
tuvos gyventojų genocidas. Sioje knygo
je abėcėlės tvarka išvardinti 1939-
1941 m. suimti, nuteisti, išvežti į toli
mus kraštus Lietuvos gyventojai. Vė
liau šis tomas išleistas ir antrą kartą 
su patikslinimais ir papildymais. Jau 
išleisti trys tomai, kuriuose surašyti vi
si kaliniai bei tremtiniai, kalinti 1944-
1947 m. Visuose šiuose tomuose pa
teikti taip pat žuvę partizanai. Kiek
vieno asmens pateikta gimimo, gyve
nimo ir kalinimo vieta, data, trumpas 
teismo sprendimas, taip pat ir mirties 
bei žūties data. Šiuo metu jau rengia
mi nauji tomai, kuriuose bus suminėti 
1948-1953 ir net vėlesnių metų kali
niai. Juk lietuviai buvo kalinami iki 
pat 1988 metų, tai galime laukti dar 
ne vieno tomo. 

1993 m. buvo :išleista knyga 1941-
1952 metų Lietuvos tremtiniai, kurią 
išleido ne genocido centras, o Vidaus 
reikalų ministerija. Šioje knygoje iš
vardinti visi lietuviai rajonais ir smul
kiais adresais. Pirmame tome išvar
dinti tremtiniai nuo Alytaus iki Lazdijų 
rajono. Antrame - iš likusių rajonų ... 

1995 m. išleista ir knyga Tremties 
ir kalinimo vietos, buvusios visoje So
vietų Sąjungoje. Vietos aprašytos 
smulkiai ir net nusakyta, kiek ištremtų 
lietuvių jose gyveno, kada jie ten buvo 
nuvežti, ką jie ten veikė ir kaip ilgai 
jie ten gyveno; taip pat paminėtos ka
pinės, jei ten buvo palaidota mirusių 
lietuvių tremtinių. 

Yra ir daug kitokių žinynų, ku
riuos dažnai parengė net įvairūs as
menys. Julius Tamošiūnas parengė 
Lietuviškų periodinių leidinių biblio
grafiją, kurioje išvardinti visi 1832-
1982 metais leisti Lietuvoje periodi
niai leidiniai ne tik lietuvių, bet ir ki-

tomis kalbomis. Šis tomas išleistas 
1991 metais. Vėliau išleido ir antrą 
tomą, kuriame išvardinti 1983-1995 
metų periodiniai leidiniai. Šiuose lei
diniuose vardinami ne tik Lletuvoje, 
bet ir visame pasaulyje leisti lietuviški 
laikraščiai bei žurnalai.1993 m. išleis
tas žinynas Lietuvos katalikų bažny
čios, kuriame pateikta Lietuvoje pa
statytų šventovių trumpa istorija ir 
daugelio šventovių nuotraukos. 

1994 m. išleista profesoriaus Vy
tauto Merkio knyga Draudįiamosios 
lietuviškos spaudos keliais. Sioje kny
goje autorius suminėjo 2467 knygne
šius, platinusius knygas, dažnai taip 
pat kalintus ar net ir tremtus iš Lietu
vos. 1996 m. išleista prelato Stanislovo 
Kiškio knyga Kristaus pašauktiej~ ku
rioje surašytos visų Kaišiadorių vysku
pijos, jsteigtos 1926 metais, kunigų 
biografijos ir sudėtos nuotraukos. Šio
j e knygoje išvardinti tik tie kunigai, 
kurie yra jau mirę. 

This pačiais 1996 m. išleista ir Vy
tauto VaJJago knyga Lietuvių rašytojų 
sąvadas. Sioje knygoje chronologiškai 
nuo 1465-1470 m. Sicilijoje gimusio 
poeto, palikusio ir laiškų, vadovėlių, 
prieš mirtį 1537 m. birželio 8 d. Vil
niaus katedros kanauninko iki ... 1976 
m. gįmusios prozininkės Lauros Sinti
jos Cerniauskaitės gimimo. Suteiktas 
kiekvieno paminėto rašytojo trumpas 
gyvenimo aprašymas ir išvardintos vi
sos jo išleistos ar tik aprašytos išliku
sios knygos. 

19% m. išleista Rasos Paulavičie
nės parengta knyga 20-jo amžiaus Lie
tuvos mokytoja~ 384 psl. Šioje knygoje 
pusė skiriama Lletuvos mokyklų, mo
kytojų sąjungų istorijai, iškiliųjų mo
kytojų gyvenimui, o kitoje pusėje iš
vardinti mokytojai, kurie nukentėjo 
nuo sovietų persekiojimo, mokytojus 
kalino, trėmė, šaudė. 

Viktoras Petkus parengė ir 2002 
metais išleido knygą Vilniaus vyskupai 
Lietuvos istorijoje 980 psl. Autoriui 
pavyko surasti visų Vilniaus vyskupų 
nuo pirmojo vyskupo Andriaus l iki 
šiandieninio kardinolo Audriaus Juo
zo Bačkio bei vyskupo Juozo Tunaičio. 
Sudėtos ne tik biografijos, bet ir kiek
vieno paveikslas ... 

Dar sovietų okupacijos metais bu
vo išleistas Lietuvos administracinio 
teritorinio suskirstymo žinynas, pirma 
dalis - 1974 m., antra - 1976 m. Pir
mojoje dalyje visa Lietuva išdėstyta 
rajonais, rajonai apylinkėmis, o apy
linkės kaimais ir net vienkiemiais. Nu
rodyti visų vietovių atstumai nuo apy
linkės centro, o apylinkių atstumai 
nuo rajono centro. Antrame tome su
rinktos visos Lietuvos vietovės, ne tik 
kaimai, bet ir vienkiemiai abėcėlės 
tvarka. VJ.Si. žodžiai kirčiuoti. 

1999 m išėjo knygos Pažintis su Lie
tuva - pirmas tomas Valstybė. Thi tūks
tantmečio knyga. Vėliau išėjo dar trys 

tomai. Tai labai puošnios knygos. Ir 
tomo kaina - 150 litų. Keturi tomai -
600 litų. Bet žmonės pirko. O Širvintų 
rajono meras Vitas Šim.onėlis šias kny
gas nupirko visoms rajono mokykloms. 

Jau daugiau kaip prieš dešimt 
metų leidykla ''Versmė" pradėjo leisti 
atskirų valsčių knygas. Pirmiausia bu
vo išleistos knygos tagarė, Plateliai, 
Širvintos, iiobiškis, Seredžius, Veliuo
na, Šilalė, Papilė, Laukuva, Musninka~ 
Čiobiškis, Kernavė, rengiama Gelvonai 
ir kitos. Kai kurias tokias knygas lei
džia ir kitos leidyklos. Pvz. 1996 m. 
išėjo knyga Jurbarkas, o 2001 m. ir ži
nyno Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918-1953 pirmasis tomas. Šį žinyną 
leidžia Lietuvos valstybinis muziejus, 
o pirmame tome pateiktas visų Lletu
vos daugiau kaip septynių tūkstančių 
karininkų sąrašas. Jau išėjo ir antras, 
trečias, ketvirtas bei penktas tomas. 
Šiuose tomuose pateikta kiekvieno 
karininko nuo A iki N biografija ir 
nuotrauka. Iki pabaigos bus išleista 
dar keletas tomų. 

2001 m. leidykla "Diemedis" išlei
do knygą Tverečiaus kraltas, 568 psl. 
Šioje knygoje aptariama vietovė nuo 
seniausių laikų iki šių dienų. Pateikia
mos kaimų istorijos, kaip ir kitose pa
našiose knygose, pasakojama ir apie 
geologinę-geomorfinę aplinką, šven
toves, paminimi žymesnieji krašto 
žmonės, kaimai, apibūdinama vietos 
šnekta, yra ir vietos dainų, pasakų, 
smulkiosios tautosakos ... 

Tverečiaus istorija palyginti nėra 
sena. Daug senesnė Viduklės istorija. 
Simano Stanevičiaus be13drija 2002 m. 
išleido knygą Viduklė. Sioje knygoje 
bendras turinys panašus i Tverečiaus 
ar kitų vietovių turinius: vietovės, geo
logija, tautosaka, vietos šnekta, dai
nos, pasakos ... Bet žmonės kiti, kar
tais ir kitokie, todėl ir istorija kitokia, 
ir dabartis turi savitumų, o ir Vuluklės 
knyga - dvigubai storesnė, kaip pa
vyzdžiui, Tverečius. 

Yra ir kitokių žinynų. O pati nau
jausia vietovių knyga yra Elektrėnai, 
išleista 2006 m. lapkričio mėn. Thi dar 
vienas Lietuvos kampelis, kuriame 
1960 m. birželio 8 d. šešiolikos vyrų 
brigada pradėjo naujos elektrinės sta
tybą, o dabar ten yra ne tik didžiulė 
elektrinė, trys jos aukšti bokštai, bet ir 
miestas su aštuoniais tūkstančiais gy
ventojų, aukštabokšte šventove, kul
tūros namais, vidurine ir kitokiomis 
mokyklomis. Elektrėnai šiandien ir 
seniūnija, todėl ir knyga pasakoja ne 
tik apie patį miestą, bet ir apie visos 
seniūnijos vietovių praeitį ir dabartį. 
Knygoje neužmirštas ir choras, spor
tas, visa, kas būdinga šiuolaikiniam 
miestui. Knygos storis - 500 psl., o 
juose ne tik žodžių, bet ir nuotraukų 
pilna. 

Ir taip dabartinė Lietuva kasmet 
išleidžia po daugiau kaip penkis tūks
tančius knygų, o tarp jų ir visokiausi 
žinynai ir net enciklopedijos ... 

YPSENOS 

Kodėl? Kodėl? Kodėl? ••• 
... kai paskambini telefono 

blogu numeriu, tai jis niekuo
met nebūna užimtas? 

„.karvės mėsa yra vadina
ma jautiena, jei avies mėsa -
aviena, kiaulės mėsa- kiauliena? 

... yra jdėtos durys, jei ant 
jų yra užrašas "Įeiti draudžia
ma"? 

... mažo ūgio žmonės mėgs
ta dideles mašinas? 

... yra dedamas užraktas ant 
durų tų .įstaigų, kurios yra atda
ros 24 valandas? 

... nevirta mėsa vadinama 
Argentinos Lietuvių centro tautinių šokių ansamblis "Inkaras" (vad. Christian Mahne-Zavickas) LietuvilĮ centro 80-ies m. žalia mėsa? 
jubiliejinėje šventėje 2006 m. spalio 28 d. L. STANKEVIČIUS 



Argentinos Lietuvių centro 80-ies m. jubiliejinėje šventėje 2006 m. spalio 28 d. programą 
atliko Argentinos Lietuvių centro veteranų tautinių šokių ansamblis "Ugnė" (viršuje), vad. 
Jonas Bačkis ir Lietuvių centro moterų choras, vad. Oskaras Jukna 

Jurbarkiečių teatras vaidino Prancuzijoje 
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Jurbarko kultūros centras 
ir K. Glinskio teatras tęsia kū
rybingą bendradarbiavimą su 
~rancūzijos Oranžo miestu. 
Cia daug iniciatyvos parodė 
centro direktorė ir teatro re
žisierė Danutė Budrytė-Sa
mienė, kuri aktyviai domisi 
ne tik prancūzų kalba, bet ir 
sena bei turtinga prancūzų 
kultūra. Jai dar 2004 m. pavy
ko užmegzti ryšį su Oranžo 
miesto teatrinio meno entu
ziastais. 

Kai 2004 m. Jurbarke įvy
ko antrasis tarptautinis mėgė
jų teatrų festivalis "Senjorai", 
į jį buvo pakviestas ir Oranžo 
miesto mėgėjų teatras 
"Theatre du Reve Eveille". 
Atvykę oranžiečiai kultūros 
centro scenoje suvaidino 
Jean-Paul Daumas komediją 
Dramblių kapinės, kurią reži
savo Alain Guenin. Mūsų žiū
rovai su įdomumu stebėjo šį 
kūrybingai suvaidintą spek
taklį. 

Po dvejų metų oranžiečiai 
pakvietė atvykti K. Glinskio 
teatrą. Jurbarkiečiai jiems pa-

Peizažas 

siūlė parodyti vieną iš trijų 
veikalų, kuriuos turėjo savo 
repertuare. Buvo pasirinktas 
Bišpilis, kurį režisavo D. Bud
rytė-Samienė. Kelionė buvo 
netrumpa ir nelengva. Per 48 
val. teko nuriedėti per 3000 
km - pro Varšuvą, Dresdeną, 
Strasburgą, Lioną. Dvi naktis 
prasnūduriavę važiuojančia
me autobuse, pagaliau rytme
tį pasiekė Oranžą. Vidudienį 
čia įvyko susitikimas su žinia
sklaidos atstovais, kurie teira
vosi apie kelionę, apie Lietu
vą, fotografavo. Vėliau spau
doje pasirodė straipsniai apie 
jurbarkiečius, jų nuotraukos. 

Jurbarkiečiams buvo pa
siūlyta nuvažiuoti į Kairano 
gyvenvietę, kur" apsistojo sve
čių namuose. Cia tiesiog akį 
vėrė apylinkių vaizdai - kal
nai, vynuogynai. Vakare jie 
sugrįžo į Oranžą ir antikos lai
kų teatre išklausė koncertą 
"1980 m. muzika". Koncerta
vo dvi prancūzų grupės ir du 
solistai. 

Gerai išsimiegoję pato
giose svečių namų lovose, mū
sų teatralai kitą dieną po pus-

ryčių išvyko į Avinjoną - seno
višką miestą, kurį laiką buvusį 
Popiežiaus rezidencija. Ten 
įvyko draugiškas susitikimas 
su Lietuvos garbės konsulu ir 
miesto meru, buvo apsikeista 
suvenyrais. Popiet jurbarkie
čiams buvo surengta ekskursi
ja po Avinjoną. Vakare įvyko 
susitikimas su mokytojų cho
ru. Kitą dieną jie atvažiavo į 
Beaumes de Venise miestą, 
kur Prakaso salėje įvyko teat
rų šventė. Po dviejų prancūzų 
teatrų pasirodymų, pagaliau 
atėjo eilė ir jurbarkiečių Biš
piliui. Žiūrovai buvo prancūzų 
kalba supažindinti su veikalo 
turiniu, todėl galėjo neblogai 
suprasti veiksmą. Pilnutėlė 
salė su įdomumu priėmė mū
sų spektaklį ir paskui nuošir
džiai plojo. Per aptarimą jur
barkiečių veikalas buvo gerai 
įvertintas, pripažintas kaip 
profesionalaus teatro kūrinys. 
Paskutinę viešnagės dieną 
mūsų teatralai praleido Mar
selyje prie Viduržemio jūros. 
Jurbarkiečiai pajudėjo namų 
link pilni neužmirštamų įspū
džių. 

Sutapęs su peizažo apiblukusiam spalvom, 
Tapau jo dalimi, į jį įaugau. 

Ėjau pasaulyje ilgom, plačiam, alėjom; 
Klajojau miestais ir kaimais; 

Ten nesiskyrė medžiai nuo žmonių, 
Nei žmonės nuo peizažo medžių. 
Ten džiaugsmas ir vanduo užšalę buvo 

tvenkiniuos, 
Kalbėjau su žmonėm, su paukščiais ir su vėjais; 
Mi"rgėjau tūkstančių kelionių efemeriškais 

vaizdais. 

Ir taip po neramių kelionių rudeniui artėjant, 
Aš apsistojau vienoje keistoj šaly, 
Kur žmonės buvo vieniši ir tylūs, 
Kaip pati vienatvė. 
Ten sielvartas ir skausmas užšalę buvo 

tvenkiniuos, 
Ten skambančių dainų daugiau nebegirdėjau. 
Lapai 
Nuo medžių liejos žemėn, tarytum ašaros 

didžiulės 
Iš tragiškų akių skausmingų. 
Taip palikau gyvent šitoj šaly. 

O metai ėjo. Kaip vanduo, 
Užsklęstas užtvarose, aš merdėjau. 

Ten žmonės buvo - tik peizažas - dalis. 

Ir taip krauju savu peizažan įsiliejau, 
Kaip jo žmonės ir jo medžiai, nelaimingas, 
Todėl dabar kai pradeda peizaže lyt, 
Kartu ir mano akys lietumi patvinsta; 
Kai ima vėjai pūst, 
Kartu ir mano mintys vėjais skrenda; 
Arba kai audroje linguoja medžiai; 
Ir aš drauge su jais linguoju; 
Arba kai jie į tolį žengia, 
Ir aš su jais drauge žingsniuoju -
Čia mano mąstymas man nepriklauso. 
Čia mano mintys ir jausmai - tai tik peizažas, 
Užsklęstas laiko jūroj, su manimi suaugęs. 

ČESLOVAS VALDAS OBCARSKAS, 
Anglija 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Dailininko Vytauto Ka

zimiero J onyno (1907-1997) 
kūrinių parodą, skirtą jo gi
mimo šimtmečiui paminėti, 
ruošia Lietuvos dailės mu
ziejus. Paroda vyks Radvilų 
r"ūmuose Vilniuje, M.K. 
Ciurlionio dailės muziejuje 
Kaune ir V.K. Jonyno galeri
joje Druskininkuose. Daili
ninko kūrybos sritis nepa
prastai plati ir gili: rašė 
straipsnius meno ir visuo
meniniais klausimais, dėstė 
aukštosiose meno mokyklo
se, kūrė vitražus, grafiką, es
tampus, akvareles, aliejaus 
drobes, ekslibrisus, knygų 
iliustracijas, pašto ženklus, 
dekoratyvines skulptūras; 
1937 m. Paryžiaus pasauli
nėje parodoje buvo apdova
notas aukso medaliais už 
grafiką ir plakatą, garbės 
diplomu už baldų projektus, 
laimėjo Lietuvos valstybinę 
premiją už K. Donelaičio 
Metų iliustracijas, 1938 m. 
apdovanotas prancūzų Gar
bės legiono ordinu. Jo kūry
bos darbų yra įvairiuose pa
saulio muziejuose, galerijose 
ir privačiuose rinkiniuose. 

Dailininkas V.K. Jonynas 
1929 m. baigė Kauno meno 
mokyklą, toliau studijavo 
grafiką, medžio skulptūrą ir 
vidaus dekoravimą Paryžiu
je: Conservatoire nationale 
des arts et metiers (1931-
1934), Ecole Boulle (1932-
1935). Kauno meno mokyk
loje dėstė grafiką ir skulp
tūrą, vėliau buvo Kauno tai
komosios dailės instituto di
rektorius ir dėstytojas. 1944 
m. pasitraukęs į Vakarų Vo
kietiją buvo Freiburge savo 
įsteigto Taikomosios dailės 
instituto direktorius ir dėsty
tojas (1946-1950). Persikėlęs 
į JAV dėstė meną Fordhamo 
universitete, skulptūros tech
niką College ofNew Rochel
le, įsteigė savo vitražų stu
diją Niujorke. Išrinktas "Ame
rican N ational Academy" 
nariu. 

Tytuvėnų šventovės ir 
vienuolyno ansamblis turėtų 
netrukus būti restauruotas 
ir pritaikytas visuomenės re
liginėms ir kultūrinėms reik
mėms. Šventovės klebonas 
Vytaut,,as Butkus tam jau yra 
gavęs Siaulių vyskupo Euge
nijaus Bartulio pritarimą. 
Kelm~s rajone esantys Tytu
vėnų Svč. Mergelės Marijos 
šventovė ir bernardinų vie
nuolynas, beveik nepaliesti 
gaisrų ir karų, yra vieni iš 
geriausiai išsilaikiusių baro
ko architektūros paminklų 
Lietuvoje ir Šiaurės Rytų 
Europoje. Nuo 2004 metų 
vasaros čia vyksta tarptauti
nis menų festivalis. 

1639 metais baigtos sta
tyti Tytuvėnų šventovės su 
šalia prisiglaudusiais ber
nardinų vienuolyno pasta
tais fundatorius buvo Že
maičių žemės teisėjas ir 
LDK vėliavininkas Andrius 
Valavičius. 1772-1779 m. vi
sas ansamblis buvo apjuostas 
galerija ir atvira arkada. 

1775 m."kieme pastatyta dvi
aukštė" Sventųjų laiptų kop
lyčia. Sventovės vidų puošia 
vėlyvojo baroko altoriai ir 
sakykla; joje saugoma kelio
lika XVI-XVIII š. aliejinių 
paveikslų, vertingų baroki
nių relikvijorių, kryžių ir kitų 
sakralinės dailės pavyzdžių. 
2006 m. rudenį į šventovės 
centrinį altorių sugrįžo Pra
no Gudyno restauravimo 
centre Vilniuje atnaujintas 
XVII š. Tytuvėnų Madonos 
paveikslas. 

Lazdynų Pelėdos mu
ziejų Paragių (Akmenės raj.) 
dvaro sodyboj e žadama ne
trukus remontuoti. Akme
nės rajono savivaldybė pa
skyrė 30,000 litų sutvarkyti 
muziejaus stogui ir griūvan
čiai klėčiai. 1966 m. įsteigto 
seserų Sofijos Ivanauskaitės
Pšibiliauskienės (1867-1926) 
ir Marijos Ivanauskaitės
Lastauskienės (1872-1957), 
rašiusių bendru Lazdynų Pe
lėdos slapyvardžiu, sodyboje 
muziejaus plotas beveik 100 
kvadratinių metrų. Ši sodyba 
- būdingas XVIII š. plani
nės struktūros dvaro ansam
blis. Joje dabar veikia abiejų 
rašytojų memorialinė paro
da. Rašytojų brandžiausiais 
kūriniais laikomi: Ir pražuvo 
kaip sapnas, Prie pat dvaro, 
Motulė paviliojo ir pirmasis 
lietuviškas romanas Klaida 
(1909). 

Profesorė Elena Nijolė 
Bukelienė, literatūros tyri
nėtoja, kritikė mirė 2006 m. 
gruodžio 25 d. eidama 73-
sius gyvenimo metus. Gimė 
Telšių rajone, Kungių kaime. 
1958 m. baigė Vilniaus uni
versiteto (VU) Filologijos 
fakulteto lietuvių kalbos ir 
literatūros specialybę. 1958-
1960 m. mokytojavo Telšių 
rajono Ubiškės vidurinėje 
mokykloje; 1960-1964 m. stu
dijavo aspirantūroje, 1964-
1996 m. dirbo Vilniaus uni
versiteto Lietuvių literatūros 
katedros docente, profesore. 
Dirbdama VU, profesorė 
daug dėmesio skyrė jaunųjų 
pradedančių literatų ugdy
mui, buvo Lietuvos rašytojų 
sąjungos Etikos komisijos 
narė, dažna literatūrinių 
premijų bei jaunųjų filologų 
konkursų vertinimo komisi
jų narė. 

Savo kūrybinį darbą E. 
N. Bukelienė pradėjo 1964 
m. Per tą laiką ji išleido mo
nografijas apie Joną Avyžių 
(1975), Juozą Paukštelį 
(1985), Juozą Kralikauską 
(2002), literatūros kritikos 
knygas Prozos keliai ir kele
liai (1999), Proza ties tūks
tantmečio riba (2004), Tarp 
rašytojo ir skaitytojo (2006); 
2004 m. su Vanda Juknaite
R. Granausko kūrybos inter
pretacijas Saulėlydžio senis. 
Parašė visą eilę literatūros 
vadovėlių, kelias lietuvių li
teratūros chrestomatijas, bu
vo kolektyvinių veikalų bend
raautorė. 2005 m. apdovano
ta ordinu "Už nuopelnus 
Lietuvai". G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
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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<,,..• 
~~ 10720 Yonge Street, Sui te 226 

„_.. ~,, 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: 905-737-3i32 el.paštas: laimaslz@vahoo.ca 

' lndependently Owned and Operated, REALTOR® 

Tiesa - visų vertybių pagrindas 
Atkelta iš 4-to psl. 

Archyvuose rasti dokumentai rodo, kad 
KGB mano sekimuįsudarė "Agentūrinę seki
~o byl~ n~._ 122 DZAZ". Sekimas prasidėjo 
Jau kelioneJe, nes seklys, vos atvykus Lietu
von, raportavo KGB pulkininkui Edmundui 
Baltinui, kuris, manau, dar tebegyvena išsilais
vinusioje Lietuvoje. Mano lankymosi Lietuvo
je metu KGB kasdien rašė sekimo "suvesti
nes", slapta mane fotografavo ir prikabino 
"Kumov" slapyvardį. Teko labai atsargiai ma
nevruoti. Giminių ir kitų gerų žmonių pagal
ba uždavinį įvykdžiau, nors grįžtant Maskvos 
oro uoste dar pasigirdo paskutiniai DŽAZ 
akordai. 

Amerikoje Akiračių mėnraštį leidusi 
grupė didžiavosi, kad dieną ir naktį laikiusi 
veidą atsukusi į Lietuvą, tad mano kelionę 
pastebėjo, nors galėjo ir iš anksto apie tai ži
noti. Savo leidinyje apie mano kelionę tuoj 
pat parašė ir kelerius metus vis kartojo, kad 
~š Lietuvon keliavęs kaip KGB agentas. Kaip 
Įrodymą paskelbė KGB slapta Lietuvoje pa
darytą mano nuotrauką. Tokia tiesa apie mano 
kelionę į okupuotą Lietuvą. Toje kelionėje 
patyriau, kad kagėbistų "modus operandi" 
visai panašus į gestapo. 

Teisingumo korupcija - kai teismas 
įteisina melą 

~ą tik supažindinau su trim atvejais, kai 
atskiras asmuo ar grupė stengiasi įteisinti me
lą. Manau, kad tie, kurie girdėjo mano pusę, 
bus mano liudijimu patikėję, ir bus laimėjusi 
tiesa. Daugelis kitų liks suklaidinti. Bet tai 
praeitis, okupacijų laikai. Manęs neramina 
jau laisv<;>s Lietuvos teisinė institucija, kuri sa
vo autoritetu šiomis dienomis pasirūpino įtei
sinti šimtanuošimtinį melą, apkaltindama so
listą Vincentą Kuprį slaptu bendradarbiavimu 
su buvusios SSRS specialiomis tarnybomis. 
Nors apkaltos procese daug kartų linksniuo
jami Juozo, Elenos, Dainos ir Lino vardai, 
kaltintojai, užuot su mumis susirišę ir apklau
sę, darė viską, kad mes apie tai nežinotume. 
Kai Juozas, Daina ir Linas veik per jėgą įsiter
p~me ir viename teismo posėdyje liudijome, 
teismo nuosprendyje buvome ignoruojami ir 
net nepaminėti. Tik advokatui Juozui Šeškevi
čiui oficialiai į tai atkreipus dėmesį, kaltinto
jai teisiniu žargonu iš mūsų tik pasišaipė. 

Mano išvada: Liustracijos komisija, talki
nant administracinio teismo teisėjams, ap
temdytoje būstinėje vykdo teisinę ir moralinę 
kgrupciją. Gruodžio mėnuo yra paskelbtas 
"Zmogaus teisių" mėnesiu. Kviečiu visus savo 
kompetencijos ribose ginti neteisingai nuteis
to Vincento Kuprio teises. Esu paruošęs in
fo~macinės med~iag<?s, ku!ią norintieji pasi
brugus programru gali gauti. 

Kartų konfliktas - ar mes, seniai, 
beviltiškai seni? 

Lietuvos spaudoje, televizijoje ir interne
tiniuose tinklalapiuose jaunieji išsako daug 
piktų žodžių vyresniųjų adresu. Realiame 
gyvenime, ypač mokyklose, padaroma ir piktų 
veiksmų. Gyvenimo pažangai tam tikra įtampa 
tarp generacijų reikalinga. Ji visada buvo ir 
visada bus. Prisimenu, kai kadaise iškilo vieša 
diskusija tarp garsaus literato, matematiko, 
satyriko ir visuomenininko prelato Adomo 
Jakšto-Dambrausko ir į literatūros sceną drą
siai atžygiuojančio jauno poeto Bernardo 
Brazdžionio, mes jaunesnieji, kurie mėgome 
literatūrą, rikiavomės už Brazdžionį, bet ir 
Bernardas savo vyresnio kolegos atžvilgiu ne
buvo įžūlus. Jis net pakeitė porą eilučių 1929 
metais parašytame eilėraštyje Ką sakė mūri
ninkas tą naktį Jėzui. Tą posmelį Jakštas buvo 
aštriai puolęs. 

Sugrįžęs iš kalėjimo. Iš kairės: brolis Alfonsas, 
Juozas Kojelis, sesuo Vanda ir jos vyras Anta
nas. 1944, Kaunas Ntr. iš Į laisvę, 2006 

Aš pats bręsdamas pradėjau suprasti, kad 
"jaunystė" ir "senatvė" gan realiatyvios sąvo
kos. Atsitiktinai užtikau žymaus amerikiečio 
pedagogo Samuel Ullmann pasisakymą tuo 
klausimu, _ir pasijut~u laim~ng~snis. Tą Ull
mann pasisakymą "Jaunystes" ir "senatvės" 
klausimu„ išvertęs iš anglų kalbos.i esu citavęs 
savo kaloose ir rašiniuose. Neiskenčiu ne
pacitavęs ir dabar: "Jaunystė nėra žmogaus 
gyvenimo laikotarpis. Tai dvasios būklė. Ji yra 
dvasios galia, vaizduotės kiekis, emocijų stip
~mas, sugebėjimas baimę įveikti drąsa, gebė
Jimas patogumus pakeisti nuotykiu. Metus ki
tus išgyvenęs niekas nesensta. ŽMOGUS 
SENSTA, KAI NETENKA IDEALŲ. Metai 
raukšlėja veidą, entuziazmo praradimas - sie
lą. Tu esi tiek jaunas, kiek pasitiki savimi, ir 
tiek senas, kiek esi nusivylęs. Kol tavo širdis 
j~učia Kūrėjo, pasaulio bei žmonių grožį, 
linksmumą, drąsą, didybę ir galią, tol tu esi 
jaunas. Tik kai tu nuleidi rankas ir tavo širdis 
apsidengia pesimizmo šerkšnu ir cinizmo le
~u, tada tikra~ tu esi senas ir te Dievas pasigai
li tada tavo sielos". Ačiū visiems už dalyvavi
mą ir kantrybę. Juozas Kojelis 

Lietuvių fondo Los Angeles skyriaus valdyba: V. Lembertas E. Arbas B. Lambergaitė 
B. Brazdžionis, J. Kojelis. 1970, Los Angeles ' Ntr. iš Į laisvę, 2006 

~W~\I~ 

DENI.A.L C:::.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

Dr. S. Dubickas 
Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 

2373 Bloor St. West 

Tel. <416) 763-5677 

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



PARAMA 

4.65% 
5.00% 

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai suteiks paskolą 
labai palankiomis sąlygomis! 

SKYRIAI: 

2975 Bloor St.W. 416 207-9239 • 1573 Bloor St.W. 416 532-1149 
www.parama.ca 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

IS FILATELISTŲ VEIKLOS 
Labas, mielas p. Laurinaiti, 

kad šv. Kalėdų proga suruoši
me pašto ženklų, atvirukų ir 
vokų parodą. Tuomet ir įteik
sime aktyviausiems filatelis
tams atsiųstas dovanas. Labai 
gaila, kad šiemet baigė ketu
rios pačios aktyviausios būrelio 
merginos gimnaziją ir įstojo to
liau studijuoti. Su jomis palai
kom ryšius, o jos klausė, ar ga
lės gauti naujų ženklų, tai aš 
nuraminau ir pasakiau, kad tik
rai gaus. Tiesa, būrelį papildė 3 
nauji nariai. Planuojam su ak
tyviausiais būrelio nariais vykti 
į kitas rajono mokyklas, į susiti
kimus su mokiniais ir turime 
dar nemažai ženklų - dublių ir 
juos padalinsime besidomin
tiems, papasakosim apie mūsų 
draugystę su Jumis, su Toronto 
lietuviais - filatelistais, apie pa
ramą ir skatinimą kolekcio
nuoti. Thi šiam kartui tiek. Nuo-

širdžiausi sveikinimai Jums ir 
draugijos nariams. Perduokite 
padėką visiems draugijos na
riams už atsiųstą čekį jaunie
siems gimnazijos filatelistams. 

Su pagarba - V. Paulionis 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

JAHRESTAGUNG2005 SU
VAŽIAVIMO DARBAI. Lietu
vių Kultūros institutas. Schloss 
Rennhof, D-68623 Lampert
heim-Hiittenfeld, Germany. 
104 psl. 

BENDRINĖS KALBOS 
NORMINIMAS IR VARTOJI
MAS. Gimtosios kalbos 2006 
metų priedas. Redaktorių kole
gija: Aldonas Pupkis, Albertas 
Rinas (vyr. redaktorius), Rita 
Urnėžiūtė. Leidėjas Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu
tas (L. Asanavičiūtės g. 23, LT-
04315 Vilnius). 

Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už laišką, už širdingiausius svei
kinimus ir linkėjimus mums ir 
atsiųstą čekį jaunųjų filatelistų 
skatinimui (dovaną). Mokyklo
je spalio pabaigoje ir iki lapkri
čio 6, turėjome rudens atosto
gas. Jų metu kartu su žmona 
buvome išvykę atostogauti į 
Turkiją, prie Viduržemio jūros. 
Ten šiuo metu yra 20-25 laips
niai šilumos, o vandens - 22-
24. Kelionę mums padovanojo 
sūnus - jis dirba turizmo firmo
j e - Vilniuje. Grįžęs po atosto
gų į Kelmės gimnaziją, radau 
Jūsų laišką - tai buvo maloni 
staigmena ir dar su dovana 
moksleiviams. Dar kartą nuo
širdus ačiū! Aš kreipiausi į ban
ką, pridaviau Jūsų atsiųstą čekį 
ir mane patikino, kad po mėne
sio pinigus perves į mano są
skaitą. Džiugu, kad jau turite 
surinkę vėl ženklų. Mus nuliū
dino tai, kad mažėja Jūsų drau
gijos narių skaičius ir kad žada
te visai likviduotis. Labai gaila. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
•asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
•imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 

Pas mus mokykloje dar pil
nai vyksta remonto darbai ir jie 
tęsis iki Naujų metų, t.y. iki sau
sio 1 d. Po renovacijos (remon
to) gimnazija bus šiltesnė ir gra
žesnė bei šviesesnė. Po sausio 1 
d., t.y. po žiemos atostogų pra
dėsime dirbti pilnu pajėgumu 
ir savo gimnazijoje. Galvojame, 

• 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 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
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: IMAME: 
1.25% Taupomoji sąskaita už asmenines paskolas 
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. "Ceshable'' 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. 

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 

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. 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PI~IG!NĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES CEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BAIANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) ĮLIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., Clllrad. i" trečiad. l'l.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i" penklad. l'l.IO 9 v.r. -8 v.v. 

LN skyriuje - penkta.d. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šešlad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

SKYRIAI: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 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.L.l.P. 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

RE/MAXWEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616· 
' 

namų 416-231-4937 
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Toronto lietuvių ir latvių vyrų ledo ritulio komandos "George Bell'' arenoje, Toronte sausio 26 d. Ntr. P. Brivinš 

9-0 SPORTAS 
Lietuviai ant ledo 

Toronto lietuvių komanda "Klevo lapai"-2, 
Toronto latviai-3. 

Sausio 26 d. "George 
Bell" ledo ritulio arenoje įvy
ko audringos rungtynės tarp 
Toronto lietuvių "Klevo lapų" 
ir Toronto latvių vyrų koman
dų. Per 100 žiūrovų atvyko pa
sižiūrėti rungtynių ir paremti 
mūsų komandos. Toronto 
"Klevo lapų" žaidėjas Steve 
Podsadecki (p. Vitkūno sū
nus) gražiai įmušė pirmą įvar
tį - aukštai į patį vartų kampą 
po Alvino Kišono perdavimo. 
Antrą įvartį, Gintui Batūrai 
perdavus, įmušė Juozas Zen
kevičius - tiesiog vartininkui 
tarp kojų. 

v 

Varžybos galėjo baigtis ly
giomis, kai "Klevo lapų" žai
dėjas Brian Mielko (Vitos 
Kairytės vyras) vos neįmušė 
trečio įvarčio prie pat vartų li
nijos, likus tik trim sekundėm 
iki žaidimo pabaigos. 

"Klevo laR,ai" toliau žais 
tris rungtynes Siaurės Ameri
kos ledo ritulio "Baltic Cup", 
kurios vyks Toronte. Labai 
ačiū visiems žiūrovams ir kvie
čiame pasižiūrėti daugiau 
nuotraukų ir įvykių mūsų tink
lalapyje http://torontoklevola
pai.blogspot.com. 

A. Kišonas 

Zinios iš Lietuvos 
• Pirmąsias šių metų Lie

tuvos automobilių čempio
nato lenktynes - 14-ąsias žie
mos lenktynes "Sampo Win
ter Rally 2007" Visagino, Za
rasų ir Ignalinos apylinkėse 
laimėjo Rokas Lipeikis su 
šturmanu Renatu Vaitkevičiu
mi. Nugalėtojai su "Mitsubi
shi Lancer EVO VIII" auto
mobiliu vienuolika greičio 
ruožų, kurių bendras ilgis -
95.3 km, įveikė per 46 min. 
51.9 sek. Antrą vietą užėmė 
Vytautas Švedas su Žilvinu Sa
kalausku, vairavę tokį pat, tik 
naujesnės, IX modifikacijos 
automobilį ir nuotolį įveikė 
per 46 min. 49 sek. Treti liko 
Latvijos atstovai su "Mitsu
bishi Lancer EVO VIII", at
silikę nuo nugalėtojų 3.5 sek. 

• Lietuvos krepšinio fe
deracijos (LKF) vykdomasis 
komitetas patvirtino Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinės 
kandidačių sąrašą, kuriame 
įtrauktos ir ameri~ietė Katie 
Daugias ir Jurgita Streimikytė 
-Virbickienė. K. Daugias pati
ko Lietuvoje, ir ji buvo prašius 
suteikti jai pilietybę, tačiau 
prašymas buvo atmestas. Fe
deracijos pirmininkas Vladas 
Garastas dar kartą bandys 
prašyti jai suteikti Lietuvos 
pilietybę. 

• Vilniuje vyko atvirasis 
Lietuvos plaukimo čempio
natas, kuriame buvo pagerinti 
trys rekordai. Šalies čempio
nais atskirose rungtyse tapo: 
100 m laisvu stiliumi - R. Mi
leišytė (Kaunas) ir P. Viktora
vičius (Siauliai); 200 m nugara 
- l. Samakar (Minskas) ir P. 

Suškovas (Klaipėda); 100 m 
krūtine - E. Bespalko ir E. 
Dautartas (Kaunas); 50 m pe
teliške - A. Bas (Minskas) ir 
E. Vaitkaitis (Kaunas); 800 m 
laisv. stiliumi -A. Dabravols
kaitė (Kaunas); 1509 m laisv. 
st. - D. Čepulis (Siauliai); 
Kauno moterų bei vyrų ko
mandos kombinuotoje estafe
tėje 4 po 100 m iškovojo pir
mas vietas. Geriausiu čempio
nato sportininku tapo kaunie
tis Vytautas J anušaitis, laimė
jęs 100 m nugara, surinkęs 898 
taškus ir aplenkęs kaunietį E. 
Dautartą (587 tšk.) bei pane
vėžietį P. Andrijauską (826 
tšk. ). Kaunietė R. Mileišytė 
pagerino Lietuvos moterų re
kordą 200 m kompleksinio 
plaukimo rungtyje (2 min. 
25.51 sek.). Du kartus pasižy
mėjo Kauno Centro sporto 
mokyklos auklėtinis E. Svirs
kas, pagerinęs Lietuvos ber
niukų iki 13 metų rekordus 
400 m laisvu stiliumi ( 4.42.20) 
ir 200 m kompleksinio plauki
mo (2.31.85) rungtyse. 

• Danijoje vykusiose Eu
ropos mažųjų dviračių lenkty
nėse (BMX) uždarų patalpų 
čempionato trečiojo rato var
žybose moterų elito grupėje 
Lietuvos atstovė Vilma Rim
šaitė užėmė trečiąją vietą. 
Bendroje pirmenybių įskaitoje 
šiaulietė yra taip pat trečia. 

• Atvirojo Rusijos šiuo
laikinės penkiakovės čempio
nato moterų varžybose pir
mąsias dvi vietas užėmė Lie
tuvos atstovės. Nugalėtoja 
tapo Donata Rimšaitė (5664 
tšk.). V.P. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vasario 16-osios gimnazija 
Vokietija šių metų pirmą 

pusmetį pirmininkauja Euro
pos sajungos tarybai. Ta proga 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkei bando jaunimą dau
giau sudominti Europos susi
vienijimo idėja. Todėl ji prašė 
Vokietijos švietimo ministerį 
visose mokyklose rengti pro
jekto dieną šūkiu Švietimas 
jungia. Projektas visoje Vokie
tijoje vyko sausio 22 d. Tą die
ną federacinės valdžios ir at
skirų žemių ministeriai bei 
parlamentų nariai lankė mo
kyklas ir kalbėjo su mokiniais 
Europos klausimais. ~ A 

Hesseno srities švietimo 
ministerija nutarė sausio 22 
d. Lampertheime surengti pa
grindinį vyriausybės pokalbį 
šia tema. Tam reikalui ji pasi
telkė tris mokyklas: Lam
pertheimo profesinę mokyklą, 
Lampertheimo gimnaziją ir 
Vasario 16-osios gimnaziją. 

Hesseno srities švietimo ministerė K. Wolff kalbasi su Vasario 
16 gimnazijos direktoriumi A. Šmitu ir kitais 

Šios mokyklos paruošė la
bai įdomią programą. Abiejų 
gimnazijų septintokai paruošė 
trumpus vaidinimus, išryškin
dami Europos sąjungos prob
lemas ir kalbų mokėjimo 
reikšmę. Vyko mokinių disku
sijos, ar nereikėtų suvienodin
ti visos Europos sąjungos švie
timo sistemas. Vasario 16-
osios gimnazijos mokiniai ap
klausinėjo visų trijų mokyklų 
mokinius apie Europos sąjun
gą ir sukūrė filmą apie ap
klausą. 

Galop vyko diskusijos, ku
rios iš pradžių buvo uždaros, 
jose dalyvavo po vieną moki
nių atstovą iš kiekvienos mo
kyklos, Hesseno Europos mi-

nisteris Volker Hoff, euro
parlamentaras dr. Wolf Klinz 
ir Lietuvos ambasadorius Vo
kietijoje Evaldas Ignatavičius. 
Vėliau į jas įsijungė ir kiti 
dalyyiai. Buvo svarstoma te
ma Švietimas jungia: jaunimo 
ateities perspektyvos Europoje. 
Svarbiausia išvada: būtinai 
reikia mokytis daug užsienio 
kalbų. Programos pradžioje, 
pabaigoje ir per pertraukas 
grojo Lampertheimo gimnazi
jos mokinių orkestras, o Va
sario 16-osios gimnazijos mo
kiniai šoko tautinius šokius, 
lydimi savo orkestro. Po ofi
cialios programos dalyviai bu
vo vaišinami lietuviškais už
kandžiais. 

Renginyje, kuriame daly
vavo ir Hesseno švietimo mi
nisterė Karin Wolff, daugiau
sia dėmesio susilaukė Vasario 
16-osios gimnazija. Vokiečių 
televizijos antroji programa 
transliavo reportažą, kuriame 

MARGUTIS Parcels 
41 34 Dundas St. West, Toronto, ON. MSX l X3 Fax: (41 6) 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 

parodė, kaip lietuvių gimnazi
jos mokiniai šiai šventei ruo
šėsi ir kaip jie joje dalyvavo. 
Trumpai papasakojo apie 
gimnazijos darbą, pranešė, 
kad joje mokosi dviejų tautų 
jaunimas, ir pristatė gimnazi
ją kaip tikrą Europos mo
kyklą. Panašius reportažus 
transliavo Hesseno televizija 
ir radijas. Daug dėmesio šiam 
renginiui ir mūsų gimnazijai 
skyrė apylinkės spauda. 

V16g-info 
(Ntr. M. Dambriūnaitės-

Šmitienės) 

SKAUT~ VEIKLA 

• "Šatrijos" ir "Rambyno" 
tuntų tėvų komitetas praneša, 
kad per Kaziuko mugę parda
vinės virtinius (koldūnus) po 
$9 (50 virtinių maišelyje). Bet 
reikės iš anksto užsisakyti. 
Norintys užsisakyti vieną ar 
daugiau maišelių, prašomi 
kreiptis į Daną Biskienę el.paš
tu: dbiskys@rogers.com arba 
tel. 905 282-9102 ir pranešti 
kiek maišelių perkama, duoti 
pavardę ir telefono numerį. Pri
imsime užsakymus iki vasario 
28 d. J.B. 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 366 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
KAINOS SKRENDANTIEMS Į 

LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ: 
$949- iki birželio 23 
+mok. 

$1199 - po birželio 23 
+mok. 

Kelionių b ilie tai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

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

Fax: 416 249-77 49 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 



~ 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 

JUS, BRANGŪS PASAULIO LIETUVIAI, 
VASARIO 16-0SIOS - LIETUVOS VALSTYBĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS PROGA! 

Ne visada likimas lietuvių tautai buvo gailestingas ir pa
lankus. Šešių dešimtmečių sovietinės okupacijos metų nie
kas neištrins iš mūsų atminties. O neblėstanti Vasario 16-
osios dvasia lietuvių tautoje yra ir liks mūsų valstybės kūrimo, 
Laisvės ir Nepriklausomybės švente. Thi vilties ir stiprybės 
šaltinis, nepalaužęs lietuvių dvasios Sibiro platybėse, suteikęs 
jėgų lietuviams emigracijoje ilgus metus saugoti ir puoselėti 
lietuvybę. Tai simbolis, suteikęs jėgų kovai už Lietuvos ne
priklausomybę, palaikęs mūsų visų tikėjimą ir viltį vėl būti 
nepriklausomiems ir laisviems. Tai tarsi kelrodė žvaigždė, 
vedusi mus visus į vieną tikslą - nepriklausomą ir laisvą Lie
tuvą - 1990 metų Kovo 11-ąją. 

Vasario 16-oji - tai mūsų visų istorijos dalis; dalis to, kuo 
tikėjo mūsų protėviai, tai, ką jie kūrė sau, kūrė mums ir tai, 
ką mes privalome saugoti, puoselėti ir perduoti ateinančioms 
kartoms. 

Brangūs pasaulio lietuviai, Jūs esate neatsiejama Lietu
vos dalis, mūsų visų kartu sukurtos istorijos, tautos, kultūros 
ir valstybės dalis. Tvirtai tikiu, kad ir kur Jus nublokš liki
mas, šį mūsų tautos simbolį - Vasario 16-ąją - perduosite iš 
kartos į kartą, išlaikysite savo širdyse, save vadinsite lietu
viais, o Tėvynę - Lietuva. 

DAR KARTĄ NUOŠIRDŽIAI VISUS SVEIKINU 
VASARIO 16-0SIOS DIENOS PROGA. 

Stasys Kuliavas 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas 

2007 metų vasario 16 diena 

Valstybės gimimas 
Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas 1918 m. vasa

rio 16 d. - viena iš svarbiausių temų, kurias nagrinėja Toronto 
Aukštesniųjų lituanistinių kursų 12 klasės moksleiviai paskuti
niaisiais mokslo metais. Savo rašiniuose, kurių ištraukas čia 
spausdiname, jie aptaria istorines aplinkybes, tautos žadintojų ir 
kovotojų už demokratiją nuopelnus, atkuriant valstybę iš nebū
ties. S. Katkauskaitė, istorijos mokytoja 

*** 
... Jeigu S. Daukantas, M. Valančius, V. Kudirka ir J. Ba

sanavičius nebūtų atgaivinę lietuviško rašto ir kalbos, nemokę 
ištikimybės Lietuvai, šiandien mes jos neturėtume. Mes tik
riausiai nekalbėtume lietuviškai ir neturėtume vėliavos su gel
tona, raudona ir žalia spalva. Tikriausiai mūsų kraštas nebūtų 
vadinamas Lietuva - gal būtų maža Rusija ar kokiu kitu vardu 
pavadinta. Tie mano išvardyti žmonės ir dar daug kitų padėjo 
išlaikyti lietuvišką kultūrą ir daug prisidėjo, kad mes turėtume 
Lietuvos valstybę. Mes tikrai turime būti jiems dėkingi už vis
ką, ką jie padarė Lietuvos labui. Daina Šablinskaitė 

* 
Pirmajam Pasauliniam karui baigiantis JAV prezidentas 

Vilsonas pasiūlė labai svarbų dokumentą - 14 punktų taikaus 
tautų sambūvio taisykles. Vienas iš tų punktų sakė, kad mažos 
tautos turi teisę pačios apsispręsti, niekas jų negali versti jėga. 
Daugelis šalių sutiko su šiais punktais, niekas nenorėjo naujo 
karo. Kitos valstybės nusileido, tai Lietuvai buvo lengviau pa
siekti savo tikslą - gauti nepriklausomybę ir nuo Rusijos, ir 
nuo Vokietijos. Martynas Bachovas 

* 
Po pirmojo Pasaulinio karo Rusija buvo labai silpna. Vyko 

karas su vokiečiais, o pačioje Rusijoje kilo neramumai. Tai lie
tuviai suprato, kad galima atkurti savo valstybę. Jie žinojo, kad 
Rusija nestipri ir negalės priešintis. Tai lietuviai ir padarė -
atkūrė savo valstybę. Andrius Paznėkas 

* 
Aš manau, kad du dalykai svarbūs, kad buvo atkurta Lie

tuvos valstybė. Po I Pasaulinio karo Lietuvos okupantai pasi
darė daug silpnesni, jie nepajėgė priešintis. Antra - buvo pri
imtas tarptautinis dokumentas, kad visos, kad ir mažiausios 
tautos, gali pasirinkti savo ateitį, ir niekas joms negali trukdyti. 
Tai Lietuva tuo ir pasinaudojo, gavo nepriklausomybę nuo 
Rusijos, ir kitos šalys jai negalėjo sutrukdyti. Bet vis tiek pra
džia buvo labai sunki, buvo labai daug problemų. 

Vykintas Vaškevičius 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Argentinos Lietuvių centro mažų vaikų ansamblis "Spindulys" (vad. Nelly Mahne-Zavickas) 
Lietuvių centro 80-ies m. jubiliejinėje šventėje 2006 m. spalio 28 d. 

Mūsų nauji planai ir sumanymai 
Šiemet sausio pabaigoje 

Memfyje, garsiame savo bliu
zo muzika ir kavinėmis bei 
restoranais, susirinko 15 JAV 
lietuvių jaunimo atstovų. Su
važiavimo tikslas - atkurti 
Amerikos lietuvių jaunimo są
jungą, atgaivinti ryšius su JAV 
lietuvių bendruomene. Šiame 
suvažiavime taip pat aptarta 
kaip palaikyti ryšį su apylinkių 
jaunimo sąjungomis, kad jos 
įsijungtų į bendrą veiklą. Buvo 
nuspręsta, kad kiekviena esan
ti JAV jaunimo organizacija 
iki šių metų liepos 4 d. su
kviestų savo narių susirinki
mą, apie tai praneštų lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybai. 
Tik žinodami kiek mūsų yra ir 
palaikydami ryšius, galėsime 
organizuoti įdomesnę veiklą. 

Suvažiavime nutarėme, 
kad reikia atnaujinti jaunimo 
sąjungos įstatus, kurie jau la
bai senoviški. Išrinkome ko
mitetą, kuris iki kito suvažia
vimo turėtų paruošti naują 
įstatų projektą svarstymui. Į šį 
komitetą išrinkti Liepa Gus
taitė (Durham, CT), Moacir 
P. De VSa Pereira ( Cikaga) ir 
Aras Zygas (Champaign, IL). 

Lig šiol JAV jaunimo są
jungos pirmininku buvo Arū
nas Karalis. Jau 12-ajame Pa
saulio lietuvių jaunimo suva
žiavime buvo nutarta, kad rei
kia atnaujinti JAV lietuvių 
jaunimo sąjungos veiklą, iš
rinkti naują krašto valdybą, 
surengti suvažiavimą. Nors A. 
Karalis gerai ėjo jaunimo są
jungos pirmininko pareigas, 
jam nelabai sekėsi sudaryti 
komandą, kuri vykdytų tuos 
įpareigojimus. Nutarėme rink
ti naują krašto valdybą. Į ją iš
rinkome Giedrę Kazlauskaitę 

(Orland Park, IL), Simoną 
Gajauskaitę (Santa Monica, 
CA). Auksė Grigaliūnaitė su
tiko rūpintis iždo reikalais. 
Abi naujos valdybos narės 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. 

Giedrė Kazlauskaitė gimė 
ir augo Čikagoje. Čia nuo pat 
vaikystės ji dalyvavo skautų 
(turi jūrų skautės, akademikės 
skautės vardus), ateitininkų 
veikloje, dirbo mokytojos pa
dėjėja. Ilinojaus universitete 
studijavo anglų kalbą, turi ba-

jaunimo grupių ir dirbtume 
bendrai. 

Simona Gajauskaitė gimė 
ir augo Kaune, Lietuvoje. Jau 
15 metų ji gyvena Kaliforni
joje, baigė verslo studijas 
Santa Barbaras universitete ir 
dirba šioje srityje. Simona jau 
10 metų šoka Los Angeles lie
tuviškame jaunimo šokių an
samblyje "Spindulys", pri
klauso "Palangos" skautų tun
tui. Simona yra Los Angeles 
jaunimo sąjungos pirmininkė, 
ji yra dalyvavusi paskutiniuo-

Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos krašto valdyba su PI.JS 
nariais (iš kairės): M. De Sa Pereira (PI.JS v-ba), S. Gajaus
kaitė (krašto v-bos vicepirm.), G. Kazlauskaitė (krašto v-bos 
pirm.), S. Kuliavas (PI.JS v-bos pirm.) 

kalauro laipsnį, dabar dirba 
mokytoj a. Giedrė yra buvusi 
12-ojo Pasaulio lietuvių jauni
mo suvažiavimo dalyvė, 2006 
m. dalyvavo jungtinio Baltijos 
šalių komiteto suvažiavime 
Vašingtone. Išrinkta į valdybą 
Giedrė pabrėžė, kad ji norinti 
savo veiklą pradėti, vienyda
ma visas esančias jaunimo or
ganizacijas Amerikoje, dau
giau bendradarbiauti su JAV 
lietuvių bendruomene. Man 
rūpi, sakė ji, kad sugriautume 
esančias sienas tarp įvairių 

se trijuose jaunimo suvažiavi
muose. 

Nutarėme surengti kitą 
suvažiavimą 2008 m. sausio 
18-20 dienomis ( dr. Martin 
Luther King gimtadienio da
ta). Tikimės, kad dalyvių skai
čius kitąmet bus didesnis. 

Suvažiavimo darbe daly
vavo svečias iš Kanados Pa
saulio jaunimo sąjungos pir
mininkas S. Kuliavas, kuris ne 
tik pasveikino dalyvius, bet ir 
padėjo savo patarimais. 

Moacir P. de Sa Pereira 

Suvažiavimo dalyviai Elvis Presley name-muziejuje Graceland 
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PRISIKĖLIMO KREDITO 
KOOPERATYVAS REMIA 

Kanados lietuvių bendruomenę, įvairias organizacijas ir jų veiklą, meno ansamblius, 
sporto klubus, lituanistinį švietimą bei visas Toronto lietuvių parapijas. 

2006 m. paskirta 
•lietuviškai veiklai - $71,050 
• 10 stipendijų kolegijų bei 
universitetų studentams - $10,500 

Iš viso - $81,550 

A.a. LAIMUTEI 
Po saulėleidžio 

MIRTIES 
PRANEŠIMAS 

Mažosios Lietuvos istorinę 
šventę pasitinkant 

(Laidotuvių giesmė) 

Kai skriesi per tolimus Viešpaties plotus, 
Šioj žemėj pavargusi siela, 
Te angelas sargas tau leidžia sustoti 
Nors mirksniui ties Lietuva miela. 

Nors kūną priglaus svetimoji žemelė 
Ir oš ne gimtieji šilojai, 
Akim amžinybės paglostyk tą šalį, 
Kurią vis krūtinėj nešiojai ... 

(Bernardas Brazdžionis) 

ILSĖKIS RAMYBĖJE! 
Su gilia užuojauta vyrui Rimantui ir sesutei 

Ritai-
Irena Žilinskienė iš Lietuvos 

A t A 
JUOZUI URKIUI 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ANELĘ, sūnų 

- mūsų bendradarbį ALBINĄ URKĮ ir visus 

artimuosius -

PARAMOS kredito kooperatyvo valdyba 
ir darbutojai 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

A t A 
EUGENIJA 

KAZIAUSKAifĖ
JANULEVI ČIENĖ 
g. 1916 m. rugpjūčio 4 d., 

mirė 2007 m. vasario 14 

d. Anksčiau mirė jos vy

ras Viktoras J anulevičius 

(1994 m. kovo 13 d.). Li

ko liūdintys sūnus Vik

toras ir jo žmona Dianna, 

vaikaitės - Tanya ir Tracy 

(Gilbert, AZ), dukra Ni

jolė Kohn (Toronte ). 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Istorinių 1923 metų įvykių 
dėka žlugus daugiaamžei ger
manizacijos epochai, 1927-jų 
metų birželio 6 dieną Klaipė
dos miestas, o kartu ir visas Pa
mario kraštas atšventė savo 
izirmąją laisvą ir visuotinę MA
ZOSIOS LIETUVOS LIE
TUVIŲ ŠVENTĘ. 

Vydūno, Antano Vaičiū
no, Adomo Brako, kitų lietu
vių šviesuolių bei krašto di
rektorijos sutelktų pastangų 
dėka šventė tapo dar neregėta 
visų lietuvininkų dvasinės kul
tūros, tautinio ,_gyvybingumo 
manifestacija. Sventės istori
nės, kultūrinės, kartu ir politi
nės reikšmės to meto sudėtin
goje situacijoje pervertinti ne
įmanoma. 

Artėjant šventės 80-me
čiui, lygia dalimi neįmanoma 
tų dienų įvykių neprisiminti ir 
deramai jų nepaminėti. Re
miantis Klaipėdos apskrities 
ir Klaipėdos miesto savivaldy
bės administracijų vadovų pri
tarimu ir parama, intensyviai 
vykdomi įvairūs pasiruošimo 
darbai būsimajai Vakarų Lie
tuvos krašto dainų šventei, ku
rią numatyta surengti 2007 m. 
birželio 17 d. Klaipėdos Vasa
ros estradoje. Be to, šventės 
išvakarėse, birželio 16 d., įvyks 
keletas kitų šventinių ren
ginių: konferencija ir chori
nės-vokalinės muzikos kon
certas, teminis simfoninės mu
zikos vakaras, ekumeninės pa
maldos Marijos Tuikos Kara
lienės šventovėje, Vakarų 
krašto istorinių relikvijų paro
da Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje, etnografinių, kitų 
žanrų meninių kolektyvų kon
certai miesto aikštėse ir kt. 

Tęsiant Vydūno rengtų 
švenčių Rambyno kalne tradi
cijas, kartu su Pagėgių bei kitų 
Pamario miestų pajėgomis, 
susitarta birželio 23 d. tenai 
surengti didelę Joninių - Ra
sos šventę. Aidint prakai-

boms, dainoms, žaidimams, 
vaidinimams, muzikai, žino
ma, ir beieškant laimingojo 
paparčio žiedo, nuo sutemų 
iki pat aušros turtingai pralei
sime ant šventojo Rambyno 
kalno ar jo papėdėje - gražio
siose Nemuno pakrantėse. 

Šventės pradžia - iškil
mingo pagerbimo apeigos ne
toliese esančiose Bitėnų kapi
naitėse - Vydūno, Martyno 
Jankaus, kitų Mažosios Lietu
vos garbingųjų amžinojo poil
sio vietoje. Taip pat numaty
tas įdomus renginys Martyno 
J ankaus sodyboje-muziejuje 
esančiame Bitėnų gyvenvie
tėje. Tikimės, jog daugelio 
žmonių bendrų pastangų, dos
nių rėmėjų paramos dėka 
šventės ruoša vyks sklandžiai, 
o pati šventė taps reikšmingu 
įvykiu ne tik Pamario krašto 
istorijoje. 

Kviečiame atsiliepti į mū
sų pastangas. Tebūna šis raši
nys ne vien informacine ži
nute, bet ir vilionė - kvieti
mas toli nuo Tėvynės esan
tiems tėvynainiams, jų meno 
kolektyvams, ypač chorams. 
Prašome ketinančius atvykti, 
kaip įmanoma skubiau mus 
informuoti. 

Tikimės, kad į šventę at
vykusiems kolektyvams pagal 
galimybes rasime bent dalines 
lėšas maitinimui bei nakvynei. 
Viliamės, jog šventės dieno
mis gausiai būsime kartu. 

Pagarbiai-
šventės organizacinio ko

miteto vardu: Algirdas Šums
kis - Klaipėdos m. chorinės 
bendrijos "Aukuras" pirmi
ninkas, šventės direktorius; 
Robertas Varnas - šventės 

meno vadovas 
P.S. Pilną informaciją apie 

būsimąją šventę, dalyvio an
ketas bei kontaktinius tel. el. 
paštą ir kt. galima rasti šiais 
adresais internete: www.ssim
kus.ku.lt ir www.klaipeda.lt 
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5o/Lei[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 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

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

paminklų stiliuje. 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių . 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

• 
l>EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODI ST ROBERTAS NEKRAŠAS 
ll> KULNO SKAUSMAI 

ll> PĖDOS SKAUSMAI 

ll> PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

ll> NAGŲ DEFORMACIJ OS IR 

GRYBELINIA I SUSIRG IMAI 

ll> ĮAUGĘ NAGAI 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMA I 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACI JŲ 

TA ISYMAS ORTOPEDINlAJS 

INDĖKLAIS 
ll> V I ET INĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 
+ PR ITMAME VISUS 

'---==--_J PLANINIUS DRAUDIMUS 

ll> SEN IORŲ PĖDŲ PRI EŽI ŪRA + STER I LŪS ĮRANKIA I 

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

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

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

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

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m .. 

AMERIKOS LF ZINIOS 

• Dėmesio! Amerikos lie
tuvių fondo stipendijų anketos, 
kaip ir kasmet, bus priimamos 
iki kovo 15 d„ paramos prašy
mų ir žiniasklaidos anketos -
iki balandžio 15 dienos. Anke
tas galite rasti ALF interneto 
tinklalapyje www .lithfund.org. 
ALF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439 USA. 

Tel. 630 257-1616. 
• ALF pilnateisiai nariai 

yra kviečiami siūlyti ALF No
minacijų komisijai kandidatus į 
Fondo direktorių tarybą ir 
Kontrolės komisiją iki 2007 m. 
kovo l d., pasiunčiant kandida
to-ės vardą, pavardę, adresą, 
telefoną, trumpą biografiją ir 
trumpą paaiškinimą apie kandi
dato kvalifikacijas bei visuome
ninę patirtį ir raštišką kandi
dato sutikimą. Kandidatais gali 
būti tik pilnateisiai ALF nariai. 
Siūlymus ir sutikimus paštu, 
faksu arba el.paštu siųsti: Li
thuanian Foundation, LF No
minacijų komisija, 14911127th 
Street, Lemont, IL 60439. Fak
sas 630 257-1647; el.paštas: 
admin@ lithfund.org. Inf. 

DĖMESIO! TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ naujas elektroninis paš
tas - teyzib@ro&ers.com 
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J.E. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI VIKTORUI MUNTIANUI 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI 
GEDIMINUI KIRKILUI 

Gerbiamieji, 
Daugeliui Kanadoje gyvenančių lietuvių sukėlė nerimą žinia apie tai, kad Lietuvos konsti

tucinis teismas pripažino, jog dviguba pilietybė prieštarauja pagrindiniam Lietuvos valstybės 
įstatymui. 

Viso pasaulio lietuvius sieja ne tik bendra kalba, kultūra, papročiai, bet ir sąmoningai 
pareikštas pageidavimas tapti arba išlikti Lietuvos valstybės piliečiais. 

Nepaisant to, kad konstitucinio teismo sprendimas pagrįstai gali sukelti nepasitenkinimo 
ir nusivylimo tarp tautiečių, mes esame įsitikinę, kad Lietuvos valstybės pamatai yra pagrįsti 
tvirtais demokratijos principais. Taip pat viliamės, kad trys sudėtinės valdžios dalys - įstatymų 
leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė - šiame demokratijos plėtojimo kelyje veikdamos 
savarankiškai, sugeba realiai kontroliuoti ir papildyti viena kitą. 

Dėl to teisminei valdžios šakai nustačius ir paskelbus apie įstatymo neatitiktis, mes su vil
timi laukiame, kad Lietuvos respublikos seimas ir vyriausybė neatidėliodami priims reikiamas 
įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų pataisas, įgalinančias Lietuvos respublikos piliečiams 
įgyti ir išsaugoti teisę į dvigubą pilietybę. 

Pagarbiai, 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos vardu 

Rūta Žilinskienė 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkė 

Nuorašas: Seimo narei - Irenai Degutienei 
Savaitraščiui Tėviškės žiburiai 

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba pasiuntė šį laišką Lietuvos prezidentui, seimo pir
minink:ui ir ministeriui pirmininkui vasario 15 d. KLB valdyba taip pat ragina visus Kanados lietuvius pa
sirašyti peticiją internete šiuo klausimu, aplankant tinklalapį http://www.ipetitions.com/DvigubaPilietybe. 

KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES 
Mieli tautiečiai, Prezidente, Seimo ir Vyriausybės nariai! 

Lietuva - valstybė, kurią sukūrė lietuvių tauta ir kurioje kiekvienas lietuvis turi teisę gyventi. 
Taip įrašyta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje . 

Tačiau jau seniai ne visi lietuviai vien tik Lietuvoje gyvena. Imta išvažiuoti dar nuo Rusijos 
caro okupacijos laikų„. Antrojo pasaulinio karo pasekoje mūsų tauta tapo vis labiau išblaškyta -
į tremtį Sibire, į išeiviją Vakaruose. 

Pusšimtį okupacijos metų lietuviai užsienyje gyveno laisvos Lietuvos idėja - savo nepriklau
somos tėvynės, kuri būtų ir tautos namai. Ne be reikalo sakoma, kad kur tik pasaulyje yra lietu
vis, ten gyvuoja Lietuva. Taip buvo per ilgus okupacijos dešimtmečius. Taip tebėra ir šiandien. 

Atkūrus valstybingumą atsivėrusios sienos, ekonominiai nepritekliai, noras išsimokslinimą ir 
gabumus pritaikyti darbe paskatino šimtus tūkstančių tėvynainių pasklisti po pasaulį. Užsienyje 
gyvendami jie dabar remia savo šeimas ir kai kurie - savo bendruomenes Lietuvoje, investuoja 
svetur uždirbtus pinigus tėvynėje. 

Istorija liudija, kad Lietuvai labai padeda ją mylinti, jos labui dirbanti išeivija. Tiek praėju
siame šimtmetyje, okupacijos smurto ir melo akivaizdoje, tiek ir dabartiniame šimtmetyje - kuo
met ne viena maža valstybė praranda daug gyventojų emigracijai, o tarptautiniai ryšiai visiems 
gyvybiškai būtini, pravartu deramai pajungti išeiviją savojo krašto, t.y. Lietuvos reikalams. 

Daugybė valstybių, taip pat ir Europos sąjungos šalys, pripažįsta dvigubą pilietybę savo tau
toms. Jos suvokia, kad diasporoje gyvenantys tėvynainiai yra neįkainojamas tautos, taip pat ir 
valstybės, turtas. 

Užtat mes, JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdyba, kreipiamės į Lietuvos žmones ir į 
Lietuvos valdžią prašydami surasti būdą - bendradarbiaujant su Pasaulio lietuvių bendruomene -
mums, Amerikos ir kitų valstybių pilietybę turintiems lietuviams, taip pat ir mūsų vaikams, turėti 
pilnavertę Lietuvos pilietybę, tuo mus ypatingais saitais ir visiems laikams pririšant prie 
Lietuvos. 

Tautą reikia vienyti, o ne barstyti, lietuvius reikia burti, glausti artyn valstybės, vardan 
klestinčios Lietuvos XXI-ajame šimtmetyje, kuri yra lietuvių tautos ir tautai sukurti namai. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 
2007 m. vasario 5 d. 

l AUKOS l 
A.a. Juozo Urkio atmini

mui, užjausdami jo žmoną Ane
lę ir sūnų Albiną, Justinas Pabri
ca su šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $30. 

A.a. Edvardo Laukio 2 me
tų mirties prisiminimui jo žmo
na Pranė ir šeima Tėviškės ži
buriams aukojo $100. 

A.a. Jono Puterio XV ir 
Algio Puterio XX mirties meti
nių prisiminimui, A. Puterienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100. 

A.a. Tomo Songailos 10-
ties metų mirties atminimui 
brolis Jonas Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

Lietuvos Vaikų dienos cen
trams 2006-siais metais aukojo: 
$500 - G. Lemieux; $100 - l. 
Nacevičienė, O. Rimkus, M. 
Zubrickas, K. Žolpis; $30 - M. 
Bulvičius, B. Vyčinas. Lietuvos 
Caritas kalinių globai $100 au
kojo J. Rimša. Aukotojams dė
koja Lietuvos Caritas federaci
jai remti komitetas Toronte. 

B. Biretienė 

KLF ŽINIOS 

Papildome Kanados lietu
vių fondo žinutes, liečiančias 
Adolfo Sekonio aukas. A. Se
konis pareiškė norą įsteigti savo 
ir a.a. žmonos Teklės Valiušytės 
vardo asmeninį fondą, kurio 
pajamos būtų skiriamos Vil
niaus rytų krašto lietuviškoms 
mokykloms paremti. Jis 2006 
m. gruodžio 31 d. į Fondą įnešė 
$15,000, o 2007 m. sausio 20 d. 
- papildomus $10,000. KLF Ta
rybos nutarimu, asmeniniai 
fondai gali būti įsteigti įnešus 
ne mažiau $50,000 įnašą. A. Se
konio įnašai Fonde šiuo metu 
siekia $27,000, ir jis tikisi neto
limoje ateityje, galbūt net dar 
šiais metais, padidinti savo įna
šą, tuo įsteigdamas oficialų 
"Adolfo Sekonio ir Teklės Va
liušytės-Sekonienės" vardo fon
dą, kurio pelnas būtų skiriamas 
Vilniaus krašto mokykloms 
remti. Fondas nuoširdžiai dė
koja A. Sekoniui už jo norą per 
Kanados lietuvių fondą remti 
Vilniaus krašto mokyklas. 

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras (Žilvi
nas Beliauskas) Vasario 16-
osios proga Tėviškės žiburius 
pasiekusiame laiške rašo: 
"Lietuvos Nepriklausomybės 
dvasia neišdildoma iš viso pa
saulio lietuvių širdžių, nepri
klausomai nuo platumų ir to
lių, kuriuose jos plaka". 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu nori
ma jį skelbti ateinančios sa
vaitės TŽ numeryje. 

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Lietuvos kankinių šven
tovėje Vasario 16-ąją minėjome 
vasario 18, sekmadienį. 11 v.r. 
Mišiose iškilmingai dalyvavo 
Toronto Vl. Pūtvio šaulių kuopa 
ir KLKM dr-jos skyrius su savo 
vėliavomis ir Lietuvos karinin
kai iš Borden karo bazės. 

• Vasario 21, trečiadienį -
Pelenų diena. Tai susilaikymo 
nuo sotaus maisto bei mėsiškų 
valgių diena. Su šia diena pra
sideda Gavėnios laikotarpis. 
Kita tokia susilaikymo nuo so
taus maisto bei mėsiškų valgių 
diena bus Didysis Penktadie
nis. Primename parapijiečiams, 
kad susilaikymas nuo sotaus 
maisto yra privalomas asme
nims tik nuo 18 m. iki 59 m. 
amžiaus. Susilaikymas nuo mė
siškų valgių visais metų penkta
dieniais yra privalomas visiems 
nuo 14 m. amžiaus katalikams 
Kanadoje. Reikalui esant tą su
silaikymą galima pakeisti kokiu 
nors kitu atgailos būdu. 

• Vasario 25, sekmadienį, 
kavutę po Mišių parapijos sa
lėje pardavinės Sutvirtinimo 
sakramentui besiruošiantis jau
nimas. Jie gautą pelną skiria 
parapijai. 

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

• Anapilio knygyne gautas 
žurnalo Lithuanian Heritage 
sausio-vasario numeris. Taipgi 
galima įsigyti Broniaus Piesars
kio ir Broniaus Svečiavičiaus 
paruoštą anglų-lietuvių ir lietu
vių-anglų kalbų žodyną bei VIII 
Dainų šventės vaizdaplokščių 
(DVD). 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 25: 9.30 v.r. už a.a. dr. Alek
są Valadką (IV metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, vasario 
25, sekmadienį, 2 v.p.p. už Ke
mėžių šeimos mirusius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje, vasa
rio 24, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Oną Vėžauskienę. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės 89-asis minėjimas, 
rengtas KLB Toronto apylin
kės valdybos, sutraukęs gausų 
dalyvių skaičių (programos 
atlikėjų ir žiūrovų), įvyko di
džiojoje Anapilio sodybos sa
lėje sekmadienį, vasario 18, 4 
v.p.p. Kalbėjo PLB valdybos 
pirmininkė adv. Regina Naru
šienė, meninę programą atli
ko Jungtinis choras, kapela 
Sūduva ir ansamblis "Ginta
ras". (Plačiau kt. nr.) 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Vasario 18 d. per 10.45 

v.r. Mišias giedojo "Volungės" 
moterų grupė, o ateinantį sek
madienį giedos parapijos jauni
mo choras. 

• Parapijos tarybos religi
nė sekcija, vad. A. Ambrozai
tienės, rengia tris religinėm te
mom paskaitas kovo l, 8 ir 15 
d.d. 7.30 v.v. parapijos muzikos 
kambary. Paskaitas, skirtas Ga
vėnios susikaupimui, skaitys 
Gregory Beath, kuris turi 
"Master of Divinity" mokslo 
laipsnį. 

• Su Pelenų diena (va~ario 
21) prasideda Gavėnia. Siuo 
laikotarpiu parapijiečiai skati
nami susilaikyti nuo triukšmin
gų pasilinksminimų bei skirti 
daugiau laiko maldai ir susi
kaupimui. Taip pat Bažnyčia 
įpareigoja tikinčiuosius nuo 18 
iki 60 metų amžiaus užlaikyti 
pasninką, t.y. susilaikyti nuo 
mėsiškų valgių ne tik Pelenų 
dieną ir Didijį Penktadienį , bet 
ir kiekvieną Gavėnios penkta
dienį. Kanados Vyskupų konfe
rencijos leidimu, tikintieji turi 
teisę pakeisti šį pasninką į bet 
kokį artimo meilės, labdaringą 
darbą ar išmaldą. 

• Gavėnios metu mūsų 
šventovėje kiekvieną penkta
dienį 6.40 v.v. bus einami Kry
žiaus keliai (stacijos). 

• Metines Gavėnios reko
lekcij as ves Vilniaus katedros 
klebonas kun. Ričardas Dovei
ka kovo 22-25 d.d. 

• Vasario 15 d. palaidotas 
a.a. Juozas Urkis, sulaukęs 85 
m. Paliko žmoną Anelę ir sūnų 
Albiną su žmona. Vasario 19 d. 
palaidota a.a. Eugenija Janule
vičienė, sulaukusi 90 m. Paliko 
sūnų Viktorą ir dukrą Nijolę Ja
nulevičiūtę-Kohn su šeimomis. 

• 2006 metų aukų pakvi
tavimai yra išdėstyti parapijos 
sporto salėje. Juos prašoma 
pasiimti ir tuo sutaupyti para
pijai pašto išlaidas. 

• Lietuviškų valgių ir ska
numynų kioskas veikia parapi
jos salėj kiekvieną sekmadienį. 

• Mišios sekmadienį, vasa
rio 25: 8 v.r. už parapiją; 9 v.r. 
už a.a. Donatą Zemaitį; 10.45 
v.r. už a.a. Vytautą ir Feliciją 
Skrinskus, už a.a. Augutę ir Jo
ną Arštikaičius; už a.a. Joną 
Rimkevičių; 12.15 v.d. už a.a. 
Ipolitą Stanevičių. 

Dr. Antanas Matulis, 
Lietuvos seimo narys, bus pa
skaitininku Kovo 11-osios, Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo, minėjimuose Hamiltone 
kovo 17 d. ir Toronte kovo 18 d. 

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. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį pamaldos 

9.30 v. ryto, po kurių Lietuvių 
Namuose, trečiame aukšte 
įvyks parapijos visuotinis meti
nis susirinkimas. Visų parapijos 
narių dalyvavimas yra būtinas. 

• Prieš ir po pamaldų bei 
metinio parapijos susirinkimo 
metu prašome pasirašyti petici
ją, kurioje kreipiamės į Lietu
vos vyriausybę palaikyti dvigu
bos pilietybės įstatymą. 

Lietuvių Namų žinios 
• Šiuo metu baras "Lokys" 

uždarytas dėl remonto. 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - vasario 21 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje, 
"Labdaros" - vasario 28 d., 7 
v.v. Slaugos namuose. 

• Tradiciniai sekmadieni
niai pietūs Lietuvių Namuose 
vyksta sekmadieniais nuo 11 
v.r. iki 2 v.p.p. Kviečiame visus 
pietauti Lietuvių Namuose. 

•Kultūros k-ja platina įvai
raus žanro vaizdajuostes. No
rintieji jų įsigyti prašomi skam
binti tel. 416 769-1266 arba 
el. paštu vkulnys@hotmail.com. 

• Toronto Lietuvių Namų 
valdybos svarbus pasitarimas 
su LN pagalbinėmis organizaci
jomis ir visuomene įvyks LN 
vasario 25, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. Kviečiami dalyvauti LN 
nariai, LN pagalbinių organiza
cijų nariai, nauji ateiviai ir as
menys, kurie domisi LN atei
timi ir jų kultūrine veikla. Visi 
prašomi pareikšti savo nuomo
nes apie LN ateities veiklos ga
limybes. Pasitarimą rengia LN 
Kultūros komisija. 

Maironio mokyklos žinios 
• Vasario 17 d. mus aplan

kė PLB pirm. Regina N arušie
nė. Ji tarė trumpą žodį apie 
PLB esmę ir darbus paminėda
ma, kad PLB veikia 36-iuose 
kraštuose - net Aliaskoje ir Ja
ponijoje. R. Narušienė apėjo 
visas klases, kalbėjosi su moki
niais. Aukštesniuosiuose litua
nistiniuose kursuose keletas 
moksleivių klausinėjo apie dvi
gubą pilietybę, nes lietuviams 
išeivijoje tai labai aktuali tema. 

• Vasario 17 d. atvyko į mū
sų mokyklą KLJS-gos bei To
ronto universiteto lietuvių stu
dentų draugijos atstovai, kurie 
paruošė mokiniams užsiėmimų 
Vasario 16-osios proga. Livija 
Jonaitytė fotografavo, užsi
ėmimus vedė Stasys Kuliavas, 
Anita Krakauskaitė, Elė Stra
vinskaitė, Silvija Spudulytė, 
Rūta Samonytė, Gintaras Šilei
ka, Petras Vaičiūnas, Vida Nau
džiūnaitė, Tomas Jonaitis, Pau
lius Sergautis, Audrė Kapačins
kaitė, Danielius Puzeris ir And
rius Rusinas. Mokiniai buvo su
skirstyti pagal amžių ir pereidavo 
per keletą "stočių": lietuviams 
mėgstamo sporto - krepšinio, 
lietuviškų dainų ir ratelių, lietu
viško meno, lietuvių kalbos žai
dimų bei lietuvių istorijos. Vai
kai gyvai dalyvavo ir džiaugėsi 
atvykusio jaunimo dėmesiu 
jiems. Nuoširdžiai dėkojame! 

• Kovo 10 ir 17 d.d. pa
mokų nebus - TCDSB mokslo 
pertrauka. Živilė 

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. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Naujasis Montrealio Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
Gediminas Mieldažis, gimęs 
1971 m. Merkinėje, buvo 
įšventintas į kunigus 1996 m. 
Kaišiadorių vyskupijoje. Dir
bo Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus 
Atradimo parapijoje, o nuo 
2006 m. gruodžio 17 atvyko į 
Montrealį. A.P. 

Užgavėnių blynų pietūs, 
rengti L.K. Mindaugo-

Nemuno šaulių kuopos, vasa
rio 18 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje praėjo nuotaikingai. 
Svečius linksmino V. ir P. lbi
janskai, V. Jankauskaitė, D. 
U rbonavičienė ir J. Rimeika. 
Pora dainų padainavo A. ir Z. 
Urbonai. Vaikai buvo pavai
šinti saldumynais, o suaugu
sieji galėjo pašokti ir (kai ku
rie) pasidžiaugė loterijos lai
mikiais. 

Poezijos popietė ren
giama kovo 3, šeštadienį, 3 
v.p.p. Aušros Vartų par. salėje. 
Programą atliks Rimantas 
Bagdzevičius, dramos teatro 
aktorius iš Lietuvos. Po prog
ramos bus vaišės. Auka $10. 

Jau išduodami pajamų 
mokesčių kvitai. Kreiptis į kle
boną kun. G. Mieldažį sekma
dienį po Mišių arba trečiadienį 
"Rūtos" klube. D.S. 

Vasario 16-osios minėjimas Montrealyje. Iš kairės: muzikas
kompozitorius Aleksandras Stankevičius, Šv. Kazimiero para
pijos šimtmečio rengimo komiteto pirmininkė Joana Adamo
l}Ytė, KLB Montrealio apylinkės pirm. Arūnas Staškevičius, 
Sv. Kazimiero parapijos komiteto pirmininkė Alice Skrupskis, 
kalbėtojas Juozas Piečaitis, mjr. Andrius Mickus 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE ST.E „ SUITE 555, MONTR EAL. 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 

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

SKELBIA KONKURSĄ 
vienkartinei $2000 stipendijai gauti. 

*** 
Paskutinė šių metų stipendijos prašymo diena 

yra š.m. KOVO 31 D. 
*** 

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

*** 
Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės 

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

Tel.: 514-766-5827 

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. 

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. 


