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Kur laisvė veda? 
Negirdėtas dalykas, kad tautai iš okupacijos į laisvę be

siveržiant būtų apsieita be kraujo aukų. Mūsų "dainuojanti 
revoliucija" taipgi atsitrenkė į okupanto tankus, po kuriais 
žuvo 14 laisvės kovotojų. 

L O RETA Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius 
Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juk
nevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas P. Kova

liukas, Vidas Maciulevičius, Titas Ma§iulis, Alvydas Matul
ka, Apolinaras J. Povilaitis, Ignas Simulionis, Vytautas 
Vaitkus ir Vytautas Koncevičius - štai laisvės kovotojai, ku
rie 1991 m. sausio 13 savo gyvybių auka sudrebino pasaulį, 
staiga nukreipė jo žvilgsnį į ne visiems žinomą Vilnių. Suju
dino ir Maskvą, ir Vašingtoną. "Dainuojanti revoliucija" 
buvo apšlakstyta krauju, kuris amžiams liks pačiu didžiuoju 
įrašu ir "post scriptum" po Nepriklausomybės atstatymo 
aktu. Niekas tų žmonių nemobilizavo, niekas nevertė eiti 
prie televizijos bokšto. Nė tarpusavy jie nesusitarė. Viską 
rišo ir koordinavo Tėvynės meilė ir ryžtas pagaliau išsiva
duoti iš sovietinio jungo, nes laikas tam buvo atėjęs. Iškil
mingai palaidojus didvyrius ir praūžus pirmajam okupantų 
siautuliui Vilniuje, griūvančios Sovietų Sąjungos vadų ir va
dukų kerštas ir įtūžis nepasibaigė. Tai patvirtina Lietuvos 
sienų saugotojų žūtys Medininkuose, žiaurūs išpuoliai tai 
vienur, tai kitur, dar vis pasitikint savo fizinės jėgos prana
šumu. Tačiau viskas vyko jau ne taip, kaip valdovų norėta. 
O tai kėlė dar didesnį pyktį, kol pagaliau buvo atsimušta į 
nebenugalimą sieną - tūkstantines žmonių minias, tokią jė
gą, kuriai gaminti fabrikų nereikia. Maskva, pamačiusi 
ateinantį pralaimėjimą, dar bandė pačiu aukščiausiu auto
ritetu (Gorbačiovu) palenkti užsispyrusius lietuvius ir ža
dant, ir gąsdinant, ir įtikinėjant, kad "be mūsų jūs pražūsit". 
Niekas negelbėjo. Nei tankai, nei gražūs žodžiai lūžusios 
užtvankos nebeįstengė atstatyti. O Lietuvai beliko spausti, 
kad iš jos teritorijos pasitrauktų okupacinė kariuomenė, 
kas ir įvyko 1993 m. rugpjūčio 31 d. Taigi prieš penkiolika 
metų. Minėkim ir tą pergalės dieną. 

S
v IANDIEN žvelgiant į nepriklausomybę atgavusią tėvy

nę, kyla klausimas, ar ne per toli iš karto metėmės į 
priekį? Pairom, išsilakstėm kas sau. Sudėtos brangios 

aukos ant laisvės aukuro ne vienam jau atrodo kaip kažko
kia duoklė už proveržį į platųjį pasaulį. Atgauta laisvė ne 
valstybei kurti ir nepriklausomybei įtvirtinti, o tik patogi ga
limybė sau geresnio gyvenimo paieškoti svetur. Negi dėl ši
to viso reikėjo Baltijos kelio, Sausio 13-osios kautynių ir gy
vybių aukų, Medininkų tragedijos, sunkių derybų dėl sovie
tų kariuomenės išvedimo, įvairios užsienio lietuvių pagal
bos bei nelengvų diplomatinių ėjimų? Tikriausiai ne dėl to, 
kad tauta laisvai galėtų skirstytis ir, užuot kūrusi gyvenimą 
atkovotoje laisvėje, tos laisvės ieškotų bet kur. Visaip moty
vuojamas traukimasis iš Lietuvos, o tikroji priežastis dar vis 
mažiausiai ryškinama, nes bijoma, kad nepadvelktų nebe 
šių laikų dvasia. Emigracija visais laikais ir visose tautose 
yra buvusi. Tai nieko naujo. Rūpestį, problemą ir net baimę 
~elia masinis savo gimtojo krašto palikimas, daugelio 
mtelektualų praradimas, o svarbiausia - nusivylimas savo 
namais. O tai jau rodo, kas pirmiausia taisytina, į ką dėmesys 
turėtų būti labiau kreipiamas statant naujųjų laikų valstybę. 
Tačiau kas paseno - lūžta. Užtat belieka jaunimas. Galbūt 
reikėtų daugiau "gyvųjų akmenų", daugiau kudirkiečių, 
maironiečių, kitų grupių, kuriems tėvynė nėra vien tik so
tesnio gyvenimo vieta, bet jų vieta, jų namai, nesvarbu, ko
kie jie dabar. Kitais žodžiais tariant, reikėtų auginti dau
giau idealistų, nes materializmas kaip kokia epidemija suka 
žmoniją į pavojingą trumparegiškumą. Minėdami ir gerbda
mi praeities didvyrius, patriotus, turėtume bent giliau pa
m~styti apie atgautą laisvę - kur ji mus veda, ką duoda, 
kaip padega ir kaip kenkia, kas yra tėvynės laisvė ir kas as
meninė? CS 
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Dabartinėje Lietuvoje pasižvalgius 
Pokalbis su generolu Kronkaičiu 

DEIMANTĖ DOKŠAITĖ 

Generolas Jonas Kron
kaitis - vienas ryškiausių 
Amerikos lietuvių, prisidėju
sių prie dabartinės Lietuvos 
kūrimo. Kaip sako pats gene
rolas, 1997-2000 metais kartu 
su kolegomis kurdamas Lie
tuvos kariuomenę dirbdavo 
po 10-11 valandų per parą. Jis 
teigia tikėjęs, kad Lietuva 
įstos į NATO, kai ne vienam 
tai atrodė tik nelabai realios 
svajonės. Pašnekovas sako, 
kad džiaugiasi Lietuvos kari
niu saugumu, nors ir mato bė
dų dėl Lietuvos kariuomenėje 
kai kurių reformų, tačiau 
daug labiau jį neramina Lie
tuvai kylančios ekonominės 
grėsmės ir šalies viduje vei
kiantys išdavikai. 

- Iš mūsų pokalbio supra
tau, kad tarsi esate kažkuo nu
sivylęs Lietuvoje. Ar mano įspū
dis klaidingas? 

- Esu nusivylęs. Atvažia
vau į Lietuvą su labai konkre
čiu tikslu - padėti Lietuvai 
tapti NATO nare. Aš ir kiti 

kolegos manė, kad Lietuvos 
egzistavimas, jos ateitis labai 
priklauso nuo saugumo, nuo 
išorinių grėsmių ir jos beveik 
visuomet mūsų šaliai kildavo 
iš Rytų. Integracija į NATO 
buvo svarbiausias dalykas. At
važiavome dėl to, stengėmės, 
dirbome. Buvo daug skeptikų, 
daug kas netikėjo, kad pavyks. 
Bet aš ir dar pora su manim 
atvykusių pulkininkų tikėjo
me ir pasiekėme tikslą. Lietu
va dabar apsaugota nuo kari
nių grėsmių, bet nuo ekono
minių grėsmių visgi nėra ap
saugota. Nors integracija į Eu
ropos sąjungą (ES) duoda 
šiek tiek saugumo, bet kaip 
matome, ES yra silpna. Buvęs 
Vokįetijos kancleris Gerhar
das Srioderis ( Gerhard Schro
der) savanaudiškai susitarė su 
Vladimiru Putinu dėl dujotie
kio tiesimo po Baltijos jūra 
apeinant Lenkiją, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, net nepaisy
dami, kad tai daugiau kainuo
ja. Tai daroma tyčia, kad mus 
suskaldytų. Tokiu būdu ener
getikos srityje mes tampame 
šantažuojami. Kas mane Ia-

biausiai liūdina, kad kaip ir 
1940 metais, Lietuvoje yra iš
davikų. Jie leidžiasi paperka
mi, manipuliuojami ir kenkia 
visai Lietuvai. Jeigu neturėtu
me tų išdavikų, kitaip jų pava
dinti negaliu, šalies viduje, 
mes galėtume atsilaikyti ir ne
turėdami savo naftos. Galime 
ją importuoti iš kitų valstybių, 
nebūtinai iš Rusijos, turime 
savo Būtingės terminalą. Su 
ES parama galėtume išsilai
kyti visiems laikams. Tačiau 
turime žmones iš vidaus, ku
riems Lietuva nėra svarbi, o 
jų asmeniniai, trumpalaikiai 
interesai - gyvenimas gali 
trukti šimtą metų, o tiems 
žmonėms jau apie penkias
dešimt, ir jie dėl savo materia
linės padėties parduoda savo 
tautą, savo valstybę už kažko
kius menkus dalykus. 

- Tai negi Lietuvoje nėra 
patriotų, žmonių, kurie atsilai
kytų, kurie saugotų mūsų šalį? 

- Yra patriotų, yra dorų 
žmonių, yra daug gražaus jau
nimo ir vyresnių žmonių. 

Nukeltai 5-tą psl. 
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Panevėžio vyskupas dėkoja 
už aukas Naujamiesčio 
bažnyčios atstatymui 

BRANGIEJI, 
Sveikindami Jus su pra

ėjusiomis šventomis Kalėdo
mis, norime pasidžiaugti, ko
kį nuostabų gerumą yra at
nešęs Jėzaus Gimimas į Lie
tuvą ir į visą žemę! Todėl 
ypač trokštame pasveikinti 
visus Lietuvos žmones. 

Baisus Naujamiesčio baž
nyčios gaisras sukrėtė ne tik 
Naujamiesčio parapiją, Pa
nevėžio vyskupiją, bet ir visą 
Lietuvą. Ugniagesių aukojima
sis, rizikuojant net gyvybe be 
tinkamos aukštuminės tech
nikos, jaudino iki ašarų. Jie 
negalėjo pasiekti aukštai de
gančios ugnies. Seši ugniage
siai atsidūrė ligoninėje. Nors 
esame labai silpni, kartu pa
jutome, kokie nuostabiai 
jautrūs, kokios didžios dva
sios Lietuvos žmonės. Sulau
kėme nepaprastai daug jaut
rumo: maldų, užuojautos, 
dėmesio, aukų paramos. 

Dėkojame Dievui už tą 
nuostabią lietuvių dvasios di
dybę. Nuolat meldžiamės už 
visus. Ypač Kalėdose: "Didis 
Dieve, tu pasidarei mažu Kū
dikiu, kad mes visi taptume 
didžiais. Tu nepalieki mūsų 
vienų. Tu veiki mus savo di
dybe, savo galia ir artumu, 
kad visur neštume meilę ir 
ramybę. Dėkojame Tau, Die
ve, už tą didįjį meilės ste
buklą. Gerasis Dieve, leisk 
mums visada spindėti Tavo 
meile. Leisk visada jausti, 
koks didis Tavo meilės įkvėp
tas žmogus". 

Dėkojame Dievui ir Jums, 
gerieji Žmonės! Maldoje vi
sada su Jumis, pagarbiai, visų 
tikinčiųjų vardu, 

Panevėžio vyskupas 
Jonas Kauneckas 

*** 
Kaip žinote, praėjusiais 

metais ištiko mūsų vyskupiją 
didelė nelaimė: net visą Lie
tuvą sukrėtė baisus Nauja
miesčio bažnyčios gaisras. 
Netekome vienos gražiausių 
ir vienos didžiausių Panevė
žio apskrities bažnyčių. Jos iš 

toli matomi aukšti ir grakštūs 
bokštai jau šimtą metų vilio
jo maldininkus ir turistus. 
Sudegė ir nugriuvo bokštai, 
nukrito varpas, sugadintas 
neseniai uždengtas stogas, 
sudegė bene didžiausi Aukš
taitijos vargonai. Norime šią 
bažnyčią atstatyti. Tikimės 
greit baigti dengti stogą, kad 
vidaus nesugadintų lietus ir 
sniegas. Aukojo parapijos, 
vyskupijos ir daugelis žmo
nių. Pridedame aukų sąrašą. 
Gruodžio pabaigoje jau turi
me suaukotą beveik milijoną li
tų, pilnas atstatymas kainuos 
apie 4 milijonus litų. 

Aukoti galima per Lietu
vių katalikų religinę šalpą 
(Lithuanian Catholic Reli
gious Aid) adresu: 64-25 Per
ry Avenue, Maspeth, NY 
11378-2441 (nurodant "Nau
jamiesčio bažnyčios atstaty
mui"), arba pervedant auką 
Panevėžio vyskupijos kurijai 
(Naujamiesčio bažnyčios at
statymui), sąskaitos nr. LT62 
7300 01010314 6703 (Hansa
banke ), banko kodas 7300, 
SWIFf kodas: HABA LT 22, 
vyskupijos kurijos kodas: 
291256520, Panevėžys, Li
thuania. 

NAUJAMIESČIO BAŽ
NYČ~OS {\.TSTATYMĄJAU 
PAREME (Pagal 2007 m. 
gruodžio 21 d. duomenis) 
Vilniaus arkivyskupijos para
pijos - 123,610.00; Kauno ar
kivyskupijos parapijos - 48, 
443.00; Siaulių vyskupijos pa
rapijos - 34,875.00; Vilkaviš
kio vyskupijos parapijos -
117,747.00; Kaišiadorių vys
kupijos parapijos - 30,622.03; 
Telšių vyskupijos parapijos -
3,730.00; Panevėžio vyskupi
jos parapijos - 156,332.00; 
Įmonių, organizacijų aukos -
37,700.00; kitos tikinčiųjų au
kos - 88,328.80; LR Vyriau
sybė - 100,000.00; Panevėžio 
raj. savivaldybė - 100,000.00; 
parėmė darbais ir medžia
gomis - 150,000.00; iš viso -
991,387.83 litų. Panevėžio 

vyskupijos informacija 

Atkovota dalis Mažosios Lietuvos 
BRONYS STUNDŽIA 

Baltų gentys prūsai nesu
gebėjo susivienyti, buvo vo
kiečių ordino pavergti, suvo
kietinti ir išnyko. Gal vokiečių 
riterių ordino ilgametis karas 
su prūsais buvo paskata Min
daugui sujungti žemaičių ir 
aukštaičių sritis į vieną vals
tybę. Kitas vokiečių ordinas 
kalavijuočiai įsitvirtino Latvi
jos ir Estijos žemėse. Tarp or
dinų pajūrio ruože gyveno 
kuršiai ir žemaičiai, taigi juos 
reikėjo užvaldyti. Kur Kuršių 
marios išteka į Baltijos jūrą, 
vokiečių ordinai negalėjo ne
atkreipti dėmesio, nes ten bu
vo natūralus uostas. Be to, 
reikėjo turėti saugų kelią ryšiui 
tarp ordinų, neleisti kuršiams ir 
žemaičiams bendrauti su sem
bais, atstumti Lietuvą nuo jū
ros ir turėti saugų kelią į Ne
muną ir į Lietuvą. Tarp 1241-
1252 m. kalavijuočių ordinas 
pastatė Danės upės krante 
medinę pilį, pavadindamas ją 
Mimelburg. Jau 1253-4 metais 
pradėta statyti mūrinė pilis, 
saugumo grioviai, pylimai ir 
tiltas. 

Iš karto kuršiai nesiprie
šino, bet pagyvenę ordino val
domi, žemaičių ir sembų pa
dedami bandė pilį sugriauti, 
bet nepajėgė užimti. Kuršių 
gentis neišliko. Dalis susimai
šė su žemaičiais, kiti suvokie
tėjo, o šiauriniai sulatvėjo. Jų 
kalbos paminklų beveik nebe
liko, o jie buvo geri žvejai ir 
šaunūs jūreiviai. 

Vėliau žemaičiai, kartais 
aukštaičiams padedant puldi-

nėjo Klaipėdos pilį, kuri visą 
laiką buvo tvirtinama. Mano
ma, kad apie 16 kartų pultas 
miestas ir pilis. Kalavijuočių 
ordinui pilies gynimas buvo 
sunki pareiga, todėl 13 šimt
mečio pabaigoje pilį perėmė 
kryžiuočių ordinas. Sričiai val
dyti buvo sudaryta komturija, 
o miestas gavo Liubeko, o vė
liau ir Kulmo teises. Kadangi 
miestas daug kartų buvo su
degintas, todėl plėtėsi labai 
pamažu. Atėjus ramesniems 
laikams pradėjo plėstis prie
miesčiai Nimerzatė, Vitė ir 
Smeltė. Ten daugiausia apsi
gyvendavo ir lietuviai, ku
riems neleisdavo mieste įsi
kurti. 

išleista du katekizmai. Plati
nant protestantizmą atkreip
tas dėmesys ir Prūsijoje, ypač 
rytinėje dalyje, į gyvenančius 
lietuvius. Karaliaučiaus uni
versitete buvo ruošiami lietu
viai kunigai, ir 1547 m. išleista 
pirmoji, M. Mažvydo paruoš
ta lietuviška knyga. Vyko il
gesni religiniai karai, kurie 
beveik nepalietė Klaipėdos 
srities, o po to kurį laiką šve
dai laikėsi Baltijos kraštuose, 
o pačioje Klaipėdoje 1757-
1767 m. šeimininkavo rusai. 
Trūkstant darbo jėgos Prūsijos 
valdžiai reikėjo panaikinti 
prieš lietuvius taikomus pa
tvarkymus - draudimą gyventi 
mieste, verstis amatais, pre-

Vyriausias M. Lietuvos gelbėjimo komitetas Ntr. iš LE, XII t. 

Dar 1310 m. ordinas už- kyba, rengtis miestietiškai ir 
draudė vokiečiams dvarinin- gauti geresnį atlyginimą. Pa
kams, pirkliams, amatinin- keitus tuos nuostatus, Klaipė
kams ir valdžios pareigūnams da pradėjo lietuvėti. Daug kur 
su prūsais kalbėtis jų kalba. mokyklose buvo įvesta lietu
Ordinui tapus valstybe, kita- vių kalba, net buvo susidaręs 
kalbiams, ypač lietuviams, bu- lietuviškas karinis dalinys -
vo duota daugiau teisių. Kraš- "Plečkaus žalnieriai". 
te įsitvirtinus protestantizmui 
prūsų kalba 1545 ir 1561 m. Nukelta į 3-čią psl. 

Reveransai komunistams 
ANTANINA GARMUTĖ 

Nežinia kodėl konserva
torių tvirtove Lietuvoje laiko
mas Kaunas. Ar dėl to, kad į 
jų partiją galbūt daugiausia 
buvusių komunistų čia sulindo 
ir paskui vadovaujančias pa
reigas užėmė, ar čia "švoge
rių" daugiausia ir geriausiai 
ranka ranką plauna? Apskri
tai, konservatorių (Tėvynės 
sąjungos) partija pagal savo 
kilmę ganėtinai marga: joje ir 
intelektualūs patriotai-idealis
tai, ir tremtiniai, politkaliniai, 
panorėję nors vieną kitą saviš
kį seime turėti, ir gausios bu
vusių komunistų - t.y. nusi
kaltėlių partijos gretos. Pasta
rieji, jau stodami į leniniečių 
eiles, buvo pasiryžę išduoti 
Tėvynę ir vykdyti visus juodus 
okupantų pavestus darbus 
(ką, be abejo, ir darė). Eure
ka: nepriklausomoje Lietuvo
je jie vėl panūdo valdžios, tik 
jau priešingoje barikadų pu
sėje, kartu su patriotais ir po 
jų vėliava, kurią anuomet taip 
niekino ir persekiojo. Galima 
patikėti, kad jų metamorfozė 
stebuklinga (ir Kristus pripa
žino atsivertėlius) arba natū
rali biologinė, - kaip, pavyz
džiui, buožgalvių pavirtimas 
varlėmis. O galima ir suabejo
ti, kad "ne visi šventi ir pa
bažni..." Taigi Kauną valdo 
konservatoriai ir, matyt, juose 
esantys "buvusieji" neatsisako 

savo komunistinių įpročių -
žmonių rūšiavimo pagal jiems 
vieniems suprantamas kate
gorijas ir rūšis. 

Kaune buvo daugiausia 
bolševikų nacionalizuotų na
mų, kurių grąžinimas - istori
nis paradoksas! - užsitęsė be
ne du dešimtmečius. Prisime
name, kaip nacionalizacijos ir 
trėmimo procesuose anuomet 
aktyviai dalyvavo komunisti
nis aktyvas - stribai ir kitos vi
suomenės padugnės. Žinoma, 
jie iš to ir labiausiai pasipelnė 
- išgrobstė kitų turtą, apsigy
veno kitų butuose ir namuo
se. Tad ar nuostabu, kad dabar 
konservatorių "mekoje" ne
įmanoma iš vagies normaliai 
atgauti tai, kas buvo pavogta? 
Varnas varnui akies nekerta. 
Atvirkščiai - užjaučia. Todėl 
Kaune realus nuosavybės grą
žinimas ir vyksta sunkiausiai. 
Stribų, tardytojų, KGB agentų 
palikuonys, perfrazuojant ži
nomą žmogų, negalima palikti 
ant ledo, gatvėje ... Negali likti 
ir be pasipelnymo šaltinių? 
Mat kai kurie nacionalizuotų 
namų gyventojai, ypač tie -
privilegijuotieji - jau seniai 
turi ir gyvena nuosavuose na
muose ir butuose, o šituos ... per
nuomoja! Ir keistai unikalu, 
kad disponuoti netgi forma
liai grąžintu turtu - atstatyta 
nuosavybe turi teisę naudotis 
ne savininkas, o nuomininkas. 

Abejotina, kad čia nėra ko
rupcijos, kad valdininkai iš to 
neturi jokios naudos? (Pagal 
vagių moralę - grobiu dalija-

" l) mas1.. 
Ir jeigu tu, žmogau-savi

ninke, apie esamą padėtį pa
siskųsi Kauno valdžiai, tai ne
aišku kokiais pagrindais suda
rytoji komisija atsakys: " ... jūsų 
pretenzijos nepagrįstos, jokių 
subnuomininkų ten nėra, apie 
tai paliudija pil. X ir Y". O 
kas šiandien pasakė, kad me
lagingų liudininkų Lietuvoje 
net vežimu vežk? Ir kas gali 
uždrausti kokiam nors, saky
sime, konservatoriškam drą
siam politikui telefonu pa
skambinti sovietinėms teismų 
bobelėms (pavadinti teisėjo
mis visokių agrbų-babrų lie
žuvis neapsiverčia) ir jos bu
taforinę Teisybės imitaciją ne
atliks? Nekalbėsime apie že
mės negrąžinimą pačiame 
Kaune ir pakaunės žemių 
kompensavimo kurjozus. Tai 
- atskira tema. 

Taigi blefas, kad konser
vatoriai rūpinasi buvusiais 
tremtiniais ir kitais Lietuvos 
varguoliais. Kaip ir jųJaria
mas antikomunizmas. Sirma. 
Populizmas. Konservatorių 
reveransai komunistams turi 
aiškų tikslą: pamaloninti kai
rįjį visuomenės sparną. Artėja 
rinkimai. Konservatoriai ren
ka balsus raudonoje pievoje. 



Klaipėdos krašto sukilėliai ir savanoriai (kairėje) prie prefektūros po prancūzų okupacinės 
kariuomenės kapituliacijos 1923.1.15; dešinėje - Prancūzijos okupacinė valdžia vizituoja 
Klaipėdos kraštą apie 1921 m. Ntrs. iš MLE 

Atkovota dalis ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Jeigu iš buvusių kuršių, prūsų ir lietuvių 
susidarė laukininkai-lietuvninkai, tai miestai 
buvo vokiški. Po 1709-11 m. maro lietuvių 
sumažėjo, o vokiečių padaugėjo. Tuo laiku 
atvyko iš Zalcburgo apie 240 kolonistų. Na
poleono karų metu Klaipėda laikinai buvo 
tapusi Prūsijos sostine. 

Nauji laikai 
Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos srityje 

daug kas pasikeitė Bismarkui suvienijus Vo
kietiją. Lietuvių kalba tapo nepageidaujama ir 
išguita iš mokyklų, vietovardžius stengtasi 
pakeisti arba suvokietinti. Lietuviškos draugi
jos, jeigu nesikišo į politiką, buvo leidžiamos, 
taip pat ir valdžiai palanki spauda. 1915 m. 
Klaipėdą buvo antrą kartą užėmę rusai. Ma
žosios Lietuvos tautinė taryba Tilžės aktu rei
kalavo dalį Mažosios Lietuvos sujungti su at
sikūrusia Lietuvos valstybe. Taikos sutartimi 
nuo Vokietijos buvo atskirta tik Klaipėdos sri
tis ir pavesta laikinai Prancūzijai valdyti. 
Prancūzų politikai spėliojo, kad Lietuva neišsi
laikys ir įeis į Lenkijos sudėtį, tad Klaipėda 
būtų buvusi lenkams papildomas uostas. 
Vokietija nenorėjo, kad ten lenkai įsitvirtintų, 
tad rėmė pasiūlymą Klaipėdą paskelbti "laisvu 
miestu", o blogiausiu atveju, kad ten šeimi
ninkautų lietuviai. 1922 m. turėjo būti priim
tas dėl Klaipėdos ateities sprendimas. Susida
ręs Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas 
nutarė perimti srities valdymą ir prašė Lietu
vos šaulių vadovybę ir Lietuvos respublikos 
valdžią pagalbos. Pradėta ruoštis sukilimui. 

Tuometiniam ministeriui pirmininkui 
Ernestui Galvanauskui (2007 m. suėjo 125 m. 
nuo jo gimimo ir 40 m. nuo mirties) nebuvo 
lengva padaryti sprendimą pasipriešinti pa
saulinį karą laimėjusios Prancūzijos atsiųstai 
Klaipėdos įgulai ir surasti sukilimo vadovą. 

Sukilimui vadovauti sutiko kariuomenės 
štabo žvalgybos karininkas Jonas Palovinskas, 
pasivadinęs Budriu. Jis išžvalgė srities vietoves, 
susipažino su tuometiniais veikėjais ir išsiaiški
no, kad sukilimui vietinių savanorių nepakaks. 

Iš Didžiosios Lietuvos sukilime dalyvavo 
455 šauliai (dauguma jų - aukštesnių klasių 
moksleiviai), 584 kariai savanoriai ir 40 kari
ninkų. Vietoje Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komitetas surinko per 300 lietuvninkų suki
lėlių. 

1923 m. sausio 9 d. komitetas paskelbė, 
kad perima visą srities valdžią ir prasidėjus 
sukilimui sausio 15 d. po trumpų kautynių 
prancūzų įgula pasidavė. Kitą dieną į pagalbą 
prancūzams atskubėjo lenkų karo laivas, bet 
buvo jam sukilėlių įsakyta grįžti atgal. Kauty
nėse ypač pasižymėjo būsimas lakūnas S. Da
rius ir lietuvninkas J. Plonaitis. Sausio 19 d. 
sušaukti į Šilutę srities atstovai paskelbė dek-

Dainuoju Lietuvą 
Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, 
išaugusį iš pelenų, 
kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu. 

Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus. 
Protingos krosnies kvapas šiltas -
visai kaip artimo žmogaus. 

Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim - kaip šaltiniu, 

laraciją apie krašto, su autonominėmis teisė
mis prijungimą prie Lietuvos respublikos. Vy
ko ilgos su sąjungininkais derybos, kol paga
liau su visokiais autonominiais apribojimais 
sritis pripažinta Lietuvai. Į Klaipėdos reikalą 
kišosi ir bolševikinė Rusija. Ji pritarė sukili
mui, bet vėliau bandė išnaudoti lietuvių ir vo
kiečių nesutarimus savo įtakai plėsti. 

Pradėjus sritį valdyti, iškilo klausimas, 
kaip suvienodinti skirtingus kultūrinėje ir 
ekonominėje aplinkoje gyvenusius piliečius. 
Mažosios Lietuvos gyventojų namai buvo pa
statyti iš raudonų plytų, stogai dengti čerpė
mis, languose matėsi užuolaidos, apsirengę 
miestietiškai, darbštūs, blaivūs, ištikimi val
džiai, be to, liuteronai. Ten pradinis 8 metų 

Prancūzų karinės įgulos atvykimas į Klaipė
dą, 1920 m. Ntr. iš MLE 

mokslas buvo įvestas net 1727 metais. Jie Di
džiojoje Lietuvoje matė daug šiaudais dengtų 
medinių lūšnų, žmones dėvinčius namuose iš
austais drabužiais, prastos veislės gyvulius, o 
šventovėse moteris tik su skarelėmis. Be to, 
vietiniai lietuvninkai jautėsi lyg atstumti, nes 
negaudavo aukštesnių pareigų. Net ir guber
natorių atsiųsdavo iš Kauno. Tokia Kauno po
litika ir vokiečių propaganda atstūmė srities 
lietuvninkus laukininkus, ir jie rinkimuose į 
seimelį balsuodavo už vokiečių kandidatus. 

Tiesa, ekonominėje srityje būta pasieki
mų, bet trukdė pasaulinis ekonominis nuo
smukis. Atėjus Hitleriui, vietiniai naciai varė 
prieš "Schemeiten" propagandą, o Vokietija 
ėmė taikyti ekonomines sankcijas. Hitleriui 
nuo Lietuvos atplėšus Klaipėdą, kai kurie gy
ventojai atsisakė Vokietijos pilietybės ir persi
kėlė į Lietuvą. Antrajam pasauliniam karui ei
nant į pabaigą ir rusams įsiveržus į Rytų Prū
siją, naciai privertė Klaipėdos srities gyven
tojus keltis į Vakarų Vokietiją. Daliai nepavy
ko pasitraukti ir turėjo grįžti atgal. 

Klaipėdos sritis neteko beveik visų gyven
tojų. Ten gyveno maždaug 150000 žmonių, o 
liko vos keli tūkstančiai. Jų vietas užpildė iš 
kitų Lietuvos vietų naujakuriai, daugiausia 
buvę ūkininkai, o į miestus pasipylė paleisti iš 
sovietinės imperijos armijos kariai ir daug 
karininkų. Vakarų Vokietijos kancleriui A. 
Adenaueriui pavyko iš rusų išsiderėti leidimą 
buvusiems piliečiams išvykti į Vokietiją. Taigi 
senųjų srities gyventojų nebeliko. Klaipėdoje 
dabar gyvena apie 40% rusakalbių. 

leisk pažiūrėt į šitą versmę 
gyvos kalbos, gyvų žmonių! 

Dar viskas gyva, viskas rėkia 
kapais, muziejais, žaizdomis. 
Imu į ranką duonos riekę 
ir taip kalbuosi su jumis. 

KaJbuos per vandenį, per duoną, 
per orą, ugnį, per medžius. 
Girdžiu iš visko, kas man duota, 
jus - kaip lietuviškus žodžius. 

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS 
(Iš leidinio Kalbėti motinos tarme) 
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lld SAVAITE LIETUVOJE 
Laisvės gynėjų diena 
Lietuva 17-ąjį kartą pa

gerbė už šalies laisvę 1991 
m. sausį žuvusiųjų atminimą. 
Sausio 11 d. Turptautinė ko
misija nacių ir sovietų oku
pacinių režimų nusikalti
mams Lietuvoje įvertinti 
kvietė Lietuvos mokyklas 
dalyvauti pilietinėje veikloje 
"Atmintis gyva, nes liudija". 
8.00 v.r. mokyklose prie 
kiekvieno lango mokiniai 
kartu su mokytojais uždegė 
žvakes. Po atminimo pirmos 
pamokos metu mokytojai ir 
mokiniai pasidalino minti
mis apie Sausio 13-osios die
nos paminėjimo reikšmę. 

Sausio 12 d. surengtas 
XVII tradicinis tarptautinis 
pagarbos bėgimas "Gyvybės 
ir mirties keliu" - nuo Anta
kalnio kapinių iki Televizijos 
bokšto. Tą dieną visi norin
tys galėjo apsilankyti seimo 
rūmuose, kur parlamento 
galerijoje atidaryta Rimanto 
Dichavičiaus paroda "Ne
lengvi atgimimo žingsniai". 

Sausio 13-osios memo
rialo prie seimo rūmų atida
rymas įvyko 6 v.v. Sausio 13-
osios memoriale vyko paro
da "Liudijimai". Beveik tuo 
pat metu Sausio 13-osios įvy
kius menančiose vietose bu
vo uždegti Atminimo laužai, 
kurie liepsnojo prie Televizi
jos bokšto, prie Lietuvos 
valstybinio radijo ir televizi
jos, Nepriklausomybės aikš
tėje prie seimo rūmų. Tele
vizijos bokšto salėje sureng
ta Literatūros ir muzikos va
landa "Nerimo mintys", o 
Šv. Jonų šventovėje - kon
certas "In Memoriam". 

Sausio 13-ąją, sekmadie
nį, žuvusiųjų per Sausio 13-
ąją ir vėlesnę Sovietų Sąjun
gos agresiją atminimas pa
gerbtas iškilmingame seimo 
posėdyje. Nepriklausomybės 
aikštėje pakelta valstybės vė
liava, vėliau Vilniaus arkika
tedroj e bazilikoje aukotos 
šv. Mišios, Sausio 13-osios 
aukos pagerbtos Antakalnio 
kapinėse. 

Atiduos žudiką 
BNS praneša, kad sausio 

10 d. Latvijos generalinė 
prokuratūra sutiko išduoti 
Lietuvai sulaikytą vieną iš 
įtariamųjų Medininkų žudy
ni ų byloje, buvusį sovietų 
ypatingosios paskirties mili
cijos būrio (OMON) smogi
ką 40-metį Konstantiną Ni
kuliną. Įtariamasis 17 metų 
senumo byloje dėl 7 Lietu
vos pareigūnų nužudymo ir 
vieno sužeidimo sprendimą 
dėl išdavimo apskundė Lat
vijos aukščiausiajam teis
mui, todėl jis lieka Latvijoje 
iki šio teismo sprendimo. K. 
Nikuliną pernai lapkričio 28 
d. sulaikė Latvijos teisėsau
ga, remdamasi Lietuvos iš
duotu Europos arešto įsaky
mu. Jis buvo vienas iš 16-kos 
Lietuvos policijos labiausiai 
ieškomų asmenų. Kartu su 
dar trimis įtariamaisiais 

omonininkais A. Ryžovu, A. 
Laktionovu ir Č. Mlyniku, 
jis buvo ieškomas kaip įtaria
masis nužudymu. Pastarieji 
yra Rusijos piliečiai, gyvena 
šioje šalyje ir Lietuvos teisė
saugai kol kas nepasiekiami. 

Jeigu Latvija perduos K. 
Nikuliną Lietuvai, bus gali
ma vykdyti jo baudžiamojo 
persekiojimo procesą Lietu
voje. Pagal Lietuvos įstaty
mus, už tyčinį daugiau nei 
dviejų asmenų nužudymą 
jam gresia įkalinimas iki gy
vos galvos. Vienas žiauriau
sių Lietuvoje įvykdytų nusi
kaltimų - Medininkų muiti
nės punkto darbuotojų nužu
dymas - tiriamas jau 17 metų. 

Naujas gen. komisaras 
Sausio 9 d. vyriausybė 

pasiūlė prezidentui Vizgirdo 
Telyčėno kandidatūrą į poli
cijos generalinio komisaro 
vietą. 53-ejų metų V. Telyčė
nas vidaus reikalų sistemoje 
pradėjo dirbti 1980 m. eili
niu milicininku. Laipsniškai 
kildamas karjeros laiptais 
1991 m. pradėjo dirbti Vil
niaus miesto 3-iojo policijos 
komisariato komisaru. Nuo 
2003 m. jis ėjo Lietuvos kri
minalinės policijos biuro vir
šininko pareigas, 2005 m. 
paskirtas policijos generali
nio komisaro pavaduotoju, 
pernai iš šių pareigų savo 
noru pasitraukė, dirbo "Sno
ro" banko saugos tarnyboje. 

Dabar policijos genera
linio komisaro pareigas ir 
toliau laikinai eina Vytautas 
Grigaravičius. Jis, kaip ir bu
vęs vidaus reikalų ministeris 
Raimondas Šukys, iš pareigų 
pasitraukė po 2007 m. lap
kričio pradžioje visą Lietuvą 
sukrėtusios autoavarijos 
Skuodo rajone, kai, kaip įta
riama, neblaivus policinin
kas automobiliu mirtinai su
žalojo tris berniukus. 

Nekompensuos žalos 
LGITIC praneša, kad 

Rusijos parlamento Turptau
tinių reikalų komiteto nario 
Leonido Sluckio teigimu, 
negali būti jokios kalbos apie 
materialinę kompensaciją 
Lietuvai už sovietų okupaci
ją. Jis tai pažymėjo pokalby
je radijo stočiai "Echo 
Moskvy". Pareiškimus apie 
kompensaciją pavadino ši
zofrenija sakydamas, jog 
okupacija - tema istorikams, 
ne šiandienos politikams. 

Sausio 7 d. prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė 
užsienio reikalų ministerijos 
posėdyje, kad Vilnius sieks, 
jog Rusija atlygintų žalą, ku
ri, Lietuvos nuomone, buvo 
padaryta Sovietų Sąjungos 
valdymo metais 1939-1941 ir 
1945-1991. Dialogas su Ru
sija turi būti paremtas bend
rais principais ir vertybėmis, 
ir Lietuva neatsisakys reika
lavimų, kad būtų pripažintas 
sovietų okupacijos faktas ir 
sieks okupacijos padarytos 
žalos atlyginimo. RSJ 
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AUKSUTė 
RAMANAUSKAIT~
SKOKAUSKIEN~ 

2007 m. jau penkiasde
šimtasis lapkritis, kai po žiau
riausių kankinimų buvo su
šaudytas mano Tėvelis, parti
zanų vadas gen. Adolfas Ra
manauskas-Vanagas. Lemtin
gąja tapo 1956 m. spalio 12-ji 
dįena, kuomet KGB agento 
"Zinomas" (tikroji pavardė 
Antanas Urbonas) išduoti bu
vo areštuoti mano tėvai. Dvy
lika metų KGB nepavyko mū
sų surasti, nors šiam tikslui jie 
skyrė labai daug jėgų ir dėme
sio. Ir štai lietuviškasis judas 
sulaukė savo valandos ir par
davė mano tėvus. Tuda jau se
kė susidorojimas su jais. Po 
išdavystės KGB buvo sudary
tas detalus planas, kaip suimti 
Ramanauskus, su grifu ''visiš
kai slaptai", patvirtintas 1956 
m. spalio 11 d. VSK prie 
LTSR MINISTERIŲ TARY
BOS pirmininko pavaduotojo 
Martavičiaus. Planas archyve 
išliko iki šių dienų. Jame rašo
ma: " ... Dirbantis Ramanaus
ko paieškoje KGB 2 skyriaus 
4 valdybos agentas "Žinomas" 
1956 m. spalio 11 d. neeilinia
me susitikime pranešė, kad 
pas jį i Kauną dviračiais atvy
ko Ramanauskas ir Mažeikai
tė .... Pats išeiti susitikti agen
tas negalėjo. Agentas nesuti
ko, kad Ramanauskas ir Ma
žeikaitė būtų suimti jo bute, 
nes bijojo išsišifruoti prieš kai
mynus. Agento namelis ir gyv. 
ploto išdėstymas buvo iš anks
to išstudijuoti. 

Ramanausko ir Mažeikai
tės suėmimui būtina: 1. "Ži
nomo" namelis turi būti stebi
mas iš išorės pagal pridėtą 
planą. Žvalgus aprūpinti 
racijomis ir Ramanausko bei 
Mažeikaitės aprašymais. 2. 
Organizuoti 2 suėmimo gru
pes. Viena grupė, vadovauja
ma maj. Abukausko iš 6 žmo
nių mašinoje GAZ-69, laukia 
Kampo gatvėje, maždaug už 
200 m nuo agento namo. Ant
ra grupė, vadovaujama maj. 
Dušanskio iš 6 žmonių maši
noje GAZ-151, laukia Algirdo 
gatvėje 300 m nuo agento na
mo. 3. Organizuoti sutartą ra
dijo ryšį tarp suėmimo grupių 
ir}valgų grupės, stebinčios 
"Zinomo" namą. Priedas -
sutartų signalų sąrašas. 4. Jei 
Ramanauskas ir Mažeikaitė 
išeis iš namo kartu ir eis Kal
niečių gatve, pirma grupė, ga
vusi žvalgų signalą, seka juos 
ir suima Ramanauską. Antra 
grupė juos dengia ir suima 
Mažeikaitę. 5. Jei Ramanaus
kas ir Mažeikaitė išeis kiek
vienas atskirai, pirma suėmi
mo grupė seks Ramanauską, 
antra- Mažeikaitę. 6. Jei Ra
manauskas ir Mažeikaitė eis 
Kampo ar Algirdo gatve -
operatyvinės grupės vykdo su
ėmimą savarankiškai. 7. Ste
bėti Kalniečių g., kuria Ra
manauskas ir Mažeikaitė gali, 
išėję iš agento namo, eiti Ne
ries link. Atsakingas maj. Put
veinas. 8. Organizuoti Kauno 
UKGB pajėgomis slaptą ope
ratyvinį stebėjimą; 

a) Aleksoto tilto (gr. vyr. 
kpt. Krylov); b) valčių perkė
lą prie žieminio uosto (gr. vyr. 
kpt. Afonin); c) kelto prie ge
ležinkelio stoties (gr. vyr. ltn. 
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Kovotojų vadas Ramanauskas tytas ryšys su 20-čia agentų, 
anksčiau išbrauktų iš agen
tūrinio tinklo. 

Dolovas); d) Panemunės tilto 
(gr. vyr. Caplin); e) Petrašiū
nų pervažos (gr. vyr. ltn. Na
ruševičius); t) Plento Kaunas
Prienai (vyr. ltn. Urbaitis). 
Stebėtojai, pagal požymius at
pažinę Ramanauską ir Mažei
kaitę tuoj pat juos sulaiko. At
sakingas papulkininkis Rasla
nas. 9. Operatyvininkus per
spėti, kad suimant Ramanaus
kas gali pasipriešinti. Todėl 
pastebėjus jį, nešauti, o tiesiog 

Šaltinis: Lietuvos Valsty
binis ypatingos reikšmės ar
chyvas. Operatyvinių bylų fon
das. - Byla 6656.- Tumas 6. -
Lapas 336-339. 

Po suėmimo LTSR KGB 
prie MT pirmininkas genero
las-majoras K. Liaudis rašo 
ATASKAITĄ KGB prie SSRS 
MT pirmininkui armijos ge
nerolui A.A. Serovui į Mask
vą. Joje yra tokios eilutės. 
(citata) "Atsižvelgiant į Jūsų 

1948 m. spalio 20 d. Ra
manausko iniciatyva įvyko 
Dainavos ir Tauro apygardų 
vadų pasitarimas, kuriame 
buvo priimtas nutarimas dėl 
"Pietų Lietuvos partizanų sri
ties" sudarymo. Turne pasita
rime Ramanauskas buvo iš
rinktas "Pietų Lietuvos parti
zanų srities" vadu ir sufor
mavo štabą. 1949 m. vasario 
mėn. Ramanauskas iš Pietų 
keliavo į Žemaitiją, kur daly-

Tokiu būdu labiausiai ti
kėtinos Ramanausko ir Ma
žeikaitės pasirodymo vietos 
Merkinėje ir Kaune buvo pri
pildytos kvalifikuotos agentū
ros. Kitose galimose Rama
nausko pasirodymo vietose 
nuo 1956 m. birželio mėn., 
buvo pradėtos aktyvios paieš
kos, panaudojant MVD kariuo
menę, kad jam būtų sutrukdy
ta sukurti naują bazę. 

Vykdant tokį priemonių 
kompleksą, pagrindinis dėme
sys sĮciriamas darbui su agen
tais Zinomu, Jurginu ir Rože. 
Vykdydamas mūsų užduotį, 
1956 m. spalio 11 d. ag. Žino
mas sutartu signalu skubiai 
iškvietė mūsų operatyvinį dar
buotoją ... 

Apie Ramanausko ir Ma
žeikaitės tardymo eigą pra
nešime papildomai. 

LTSR KGB prie MT pir
mininkas generolas-majoras 

- K. Ųaudis."( citatos pabaiga.) 
Saltinis: LVYA.-op.b.f. 

-B.6656.-T.6. -L.371-378 
LTSR KGB prie MT pir

mininkas generolas-majoras 
Iš k: Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas; A. Ramanauskas-Vanagas su dukrele Aukse; K. Liaudis ataskaitoje KGB 
A. Ramanauskas-Vanagas 1947 m. vasarą Dzūkijos miškuose Ntrs. iš Draugo prie SSRS Ministerių tarybos 

pulti ant jo, surišti ir mašina 
pristatyti į Kauno UKGB. 
Suimant Ramanauską pagal 
plano 2 paragrafą - operatyvi
nės grupės veikia greitai ir 
energingai. Prisiartinus maši
nai prie Ramanausko, iš jos 
nelauktai iššoka darbuotojai 
ir neleidžiant Ramanauskui 

patvirtintą 1955 m. gruodžio 
31 d. agentūrinių veiksmų pla
ną likviduojant banditizmą 
respublikoje, ypatingas dėme
sys skirtas Adolfo Ramanaus
ko-Vanago paieškai. 

Kaip žinia, Ramanauskas 
praeityje buvęs buržuazinės 
armijos karininkas, dirbda-

Generolo Adolfo Ramanausko dukra Auksė Kalniškės mūšio 
vietoje Ntr. autorės 

panaudoti ginklo, jį sulaiko ir 
pristato į KGB. 10. Operbū
riai ir žvalgai, kurie bus Ra
manausko sulaikymo vietoje, 
bet tiesiogiai operacijoje ne
dalyvaus, tarp žmonių pa
skleidžia gandą, kad sulaikyti 
vagys. 11. Priklausomai nuo 
Ramanausko ir Mažeikaitės 
svulaikymo aplinkybių parengti 
Zinomo užšifravimą. 

Operatyvinių darbuotojų, 
vykdysiančių operatyvinį pla
ną, instruktažą praveda KGB 
pirmininko pavaduotojas Mar
tavičius ir Sinycin. 

1956 m. spalio 11 d. KGB 
4 valdybos 2 skyriaus viršinin
ko pavaduotojas Dušanskis. 
Sutinku: KGB 4 valdybos vir
šininkas Abukauskas" 

(Citatos pabaiga) 

mas Alytaus mokytojų semi
narijos dėstytoju, užmezgė ry
šį su nacionalistiniu pogrin
džiu, o 1945 m. balandžio 
mėn. įstojo į nacionalistinę 
gaują. 

Būdamas ginkluotame po
grindyje, Ramanauskas akty
viai dirbo sudarant centrali
zuotą banditinio pogrindžio 
vadovybę Lietuvos TSR ir jam 
priklausančiose gaujose. Ra
manauskas pradžioje, kaip 
bandrinktinės vadas, o paskui 
kaip Dainavos apygardos va
das, 1945-1948 m. įvykdė 
Merkinės puolimą, dalyvavo 
susidūrimuose su l. gynėjais ir 
MVD kariuomene. Tuose su
sidūrimuose buvo tarybinio
partinio aktyvo, l. gynėjų ir 
karių aukų. 

vavo respublikos banditų va
dų suvažiavime, kuriame buvo 
sukurtas t.v. "Lietuvos Lais
vės Kovų Sąjūdis", be to, įėjo 
į "LKKS Prezidiumą" ir buvo 
paskirtas "LKKS ginkluotųjų 
pajėgų vadu" „. Pogrindyje 
Ramanauskui buvo suteiktas 
generolo laipsnis. 1949-51 m. 
Ramanauskas stengėsi nusta
tyti ryšį su vakarų bloko šali
mis, konkrečiai, su Anglija ir 
Amerikos žvalgybomis. 

Tuo tikslu Ramanauskas 
dalyvavo rengiant ir siunčiant 
i užsienį bandpogrindžio at
stovus Pyplį-Mažytį, Krikščiū
ną-Rimvydą, Lukšą-Skirmantą 
ir t.t. Kai 1950 m. spalio mėn. 
į Lietuvos TSR teritoriją buvo 
išmesta Amerikos šnipų gru
pė, vadovaujama Lukšos-Skir
manto, Ramanauskas vado
vavo žinių rinkimui užsienio 
žvalgyboms. Jis kartu su Luk
ša 1951 m. parengė ir išsiunti
nėjo žvalgybinių duomenų 
rinkimo instrukciją. Rama
nausko paieškai ir areštui bu
vo skiriamas pirmaeilis už
davinys. Tam iš kvalifikuo
čiausių Lietuvos TSR čekistų 
buvo sudaryta op. grupė, pa
stoviai dirbanti ieškant Ra
manausko. Tuo pat metu šį 
darbą dirbo Alytaus, Varėnos, 
Daugų, Jiezno, Prienų raj. 
KGB aparatų darbuotojai. 

Lietuvos KGB operatyvi
nei grupei ir periferijos opera
tyviniams darbuotojams buvo 
duota užduotis ieškoti Rama
nausko, pajungiant tam agen
tūrą, vadovaujantis KGB prie 
SSRS Ministrų tarybos įsa
kais Nr. 00405, 00630, 00799 
ir 00420. Ramanausko paieš
kos darbe pagrindinis dėme
sys buvo skiriamas naujos 
agentūros, iš anksčiau turėju
sios su juo ryšį, verbavimui, jų 
pasiuntimui į galimas Rama
nausko pasirodymo vietas ir 
Jurgino bei Vacio ag. grupių 
panaudojimui. 

Iš viso Ramanausko ir jo 
šeimos paieškoms tik 1956 m. 
užverbuota 30 agentų. Atsta-

pirmininkui armijos generolui 
draugui Serovui į Maskvą ra
šė, kad (citata) "savo kruopš
čiu ir kvalifikuotu darbu A. 
Ramanausko-Vanago paieš
kose ir suėmime pasižymėjo": 

l.pulk. J.F. Sinycin - laik
rodis, 2. pulk. L. V. Martavi
čius - laikrodis, 3. maj. J.S. 
Abukauskas - laikrodis, 4. 
maj. N.N. Dušanskis-laikro
dis, 5. maj. J.S. Krugovcov, 
6. kpt. G.P. Kolesnikov, 7. vyr. 
ltn. P.J. Petraitis, 8. maj. N.I. 
Putvein, 9. ltn. l.B. Vorobjov, 
10. j. ltn. D.J. Antanavičius, 
11. serž. J.A. Srabikaitė, 12. 
serž. J .J. Petrulis, "prašau juos 
paskatinti" - prašo K. Liau
dis. (S.;LYVA. - Op.b.f. -
B.6656. T. 6). Darbavosi jie ir 
toliau "kruopščiai ir kvalifi
kuotai". 

Jau pirmąją suėmimo die
ną KGB požemiuose mano 
Tėvelį Adolfą Ramanauską
Vanagą žiauriai, sadistiškai 
kankino. Iškankintą, vos gyvą 
jį nuvežė į kalėjimo ligoninę. 
Cia buvo surašytas kraupus 
medicininės apžiūros aktas. 
Jis išliko ir dabar yra Į-ietuvos 
ypatingame archyve. Sis aktas 
atskleidžia kokius barbariškus 
kankinimus, kokias baisias 
kančias ir kokius sužalojimus 
teko patirti mano tėveliui. 
Kad būtų galima bent kiek įsi
vaizduoti, kokie tai buvo kan
kinimai, pateiksiu tik nedidelę 
ištrauką iš to akto: " ... kalinys 
Ramanauskas Adolfas prista
tytas į kalėjimo ligoninę Nr.l 
chirurginį skyrių 1956 m. spa
lio 12 d. 16 val. 30 min. itin 
sunkioje būklėje. Į klausimus 
neatsakinėja, be sąmonės, pe
riodiški visų kūno galūnių 
raumenų traukuliai. Pulsas 
vos juntamas, minkštas kr. 
Spaudimas 60\40. Ligonis vi
sas kruvinas. Lytinių organų 
srityje masyvus raištis persi
sunkęs šviežiu raudonu krau
ju, nuėmus raištį pastebėti di
džiuliai kraujo krešuliai„. pla
ti plėštinė žaizda, padengta 
kraujo krešuliais. 

-------

Nukelta į 1 O-tą psl. 



Dabartinėje ••• 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Deja, jie nėra tie žmonės, ku
rie paveldėjo komunistų par
tijos turtą. Jie nėra tie žmo
nės, kurie 1lll'i tuos išteklius, su 
kuriais reikia ginti kraštą. Tus 
turtas nuėjo i rankas tų pačių 
žmonių, kurie Lietuvos never
tina. Ištekliai yra jėga, o mes 
turime tuos patriotus, kurie 
neturi materialinių išteklių 
kovoti su išdavikais, kurių yra 
nors ir mažesnis skaičius, bet 
jie valdo turtus. Yra Lietuvoje 
ivairių organizacijų, patriotiš
kų žmonių ir jie yra šmeižia
mi, apie juos skleidžiami gan
dai, veikia institucijos, kurios 
yra neefektyvios ir net užka
riautos tų blogųjų jėgų.. Tuisė
tvarka Lietuvoje yra nepa
prastai silpna ir negali at
skleisti tų visų puolimų prieš 
patriotizmą, prieš Lietuvos 
dvasingumą, ekonomiką. 

Matėme skandalą Valsty
bės saugumo departamente 
(VSD). Juk šita institucija yra 
tokia reikšminga mūsų saugu
mui, bet ji tokia silpna. Ir pre
zidentas parėmė VSD prieš 
seimą. Seimas-pati aukščiau
sia mūsų institucija išrinkta 
tiesiogiai žmonių, negalėjo 
gauti informacijos iš VSD, ku
ris privalėjo ją suteikti. Tui ro
do prezidento patarėjų ir iš 
dalies seimo neprofesionalu
mą, silpnumą. Tiesa, seimo 
Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komitetas veikė gana 
profesionaliai. Bet pats sei
mas yra suskaldytas, ten yra 
tokių žmonių, kurie tinka tik 
kolchozams valdyti. Ir patys 
Lietuvos žmonės juos išrinko. 
Dalis Lietuvos žmonių ar tin
gi, ar nenori, ar pažeisti to so
vietinio laikotarpio taip, kad 
visai nesidomi kas vyksta mū
sų valstybėje, jie nesupranta, 
kad šalies gerovė priklauso 
nuo kiekvieno žmogaus. Jie 
išrinko tuos, kurie tik pažada, 
bet nieko naudingo nepadaro. 
Ir vėl juos išrinks. Vadinasi, 
kažkas yra negerai. Lietuvoje 
yra žmonių, kurie taip atitolę 
nuo politikos, nuo valstybės 
gyvenimo ir gyvena tik savo 
reikalais, o tai silpnina mūsų 
kraštą. Tuos žmonės pasiekti 
yra labai sunku, nes didžioji 
dalis .žiniasklaidos irgi yra už
kariauta tų blogųjų jėgų. 

Tu.čiau yra Lietuvoje pat-

riotinių ar net galima sakyti 
pilietinių organizacijų, pavyz
džiui Piliečių santalka, Pilieti
nės visuomenės institutas, 
ivaifios bendruomenės, Sąjū
dis, šauliai, frontininkai. Pa-

minėjau tik keletą organiza
cijų, dar yra universitetų stu
dentų, moksleivių organi7:aci
jos, kurios bando pasiekti tuos 
sunkiai pasiekiamus žmones, 
bando išaiškinti jiems, kad 
mes visi turime labai rimtai 
balsuoti rinkimuose. Kad rei
kia susitikti su kandidatais, 
susipažinti, išsiaiškinti kam 
jie atstovauja, kuri.e geriausiai 
atspindėtų tavo, kaip rinkėjo 
požiūri į valstybę ir žmonių 
interesus. Reikia rinkti ne tą, 
kuris labai daug pažada, bet 
paskui nieko neduoda. 

- /ŪIJ taip ktlll>aU, k.ad at
rodo Lilltr1J10je yra tikrai labai 
blogai. Kad tikrai bk>giau jo
ldoje kiJIJfe lalyje nha. Negi to
je pačioje Amerikoje ,;si žnw
nb rinkimuon INll.suoja sąmo
ningai,~· emm:fio
mil? Negi tik mes, lielu,iai, to
Irk nesusipralf? 

- T.tk:raine. Nesame vienin
teliai. Tuip yra ir Amerikoje, 
ir kitose valstybėse. Žinote, 
kodėl taip jautriai kalbu? Tu
dėl, kad kalbu apie savo Tė
vynę, o ne apie bet kokią kitą 
šaij. Man nesvarbu, kaip gerai 
ar blogai yra kitur, man svar
bu kaip yra Lietuvoje. Pame
nu kartą vyko Lietuvoje rezi
duojančių įvairių šalių amba
sadorių susitikimas. Vtenas jų 
pasakė, kad korupcijos esama 
visur - ir Italijoje, ir Ameri
koje, ir Lenki.joje, todėl nėra 
ko pernelyg dėl to sukti galvos 
ir nerimauti. Tuč:iau man nėra 
svarbu, ar korupcija yra kitose 
valstybėse, man yra svarbu, 
kad Lietuvoje jos nebūtų, aš 
noriu, kad korupcijos lygis 
Lietuvoje būtų toks kaip Suo
mijoje ar Norvegijoje, kur ko
rupcijos yra mažiausiai. Lie
tuva yra mūsų šalis, čia gyvena 
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mūsų tauta. Žinoma, būtų ge
rai, kad ir kitose valstybėse 
būtų viskas gerai, kad ten 
žmonės būtų šviesūs, bet viso 
pasaulio negalime aprėpti. 

Aš nesakau, kad Lietuvo
je viskas tik blogai. Tikrai čia 
daug pažangos padaryta per 
gan trumpą laiką. Patys sun
kiausi metai, kuomet buvo pa
daryta daugiausia pažangos ir 
žmonės mažiausiai supranta, 
kad būtent tada padėti Lietu
vos valstybės pagrindai buvo 
1997-2000 metai. Tuomet bu
vo labai sunkus laikotarpis, 
bet nebuvo tų tuščių pažadų 
ir nebuvo daroma žala valsty
bei, kaip yra daroma šiandien. 
Dabar švaistomi pinigai, o juk 
anksčiau ar vėliau tas skolas 
reikės grąžinti ir tai jau bus 
už poros metų. Ateis į valdžią 
kita partija ir jai teks sumokėti 
tas skolas, kurias padaro šita 
vyriausybė. Vyriausybė, kuri 
neturi valstybiško požiūrio, ji 
tik nori, kad šiandieną viskas 
atrodytų gerai. O kas bus po 
kelerių metų? Dabartinių val
dančiųjų partijų - socialde
mokratų, "darbiečių" ir vals
tiečių valdymas pridarė tiek 
daug žalos, o ateityje tą žalą 
kažkas turės atitaisyti. Jau 
šiandien tą žalą matome - in
fliacija. Labiausiai dėl to da
bar nukenčia pensininkai, nes 
jų pensijos nespėja vytis au
gančios infliacijos, vadinasi, 
jų pajamos vis mažėja ir ma
žėja, kaip kitų vis didėja ir di
dėja. Nėra žiūrimai investici
nius dalykus, žiūrima tik į 
šiandieninius reikalus, kad at
rodytų, jog viskas yra gerai: 
pakelkime algas tiems, ki
tiems ir pan. Bet pažiūrėjus 
atidžiau, galima pastebėti, 
kad praraja tarp labai turtin
gų ir skurdžių vis labiau didė
ja. Galbūt skurstančių žmonių 
skaičius nedidėja, bet jų skur
das gilėja. Kai kas stengiasi 
kuo daugiau prisigrobti, bet 
ateina laikas, kai mus įdeda į 
dėžutę ir visa tai netenka 
prasmės. Aš net nemanau, 
kad tas gyvenimas su prisi
grobtais turtais, nuskriau
džiant kitus yra malonus ar 
įdomus. 

Su generolu Jonu Kronkai
čiu kalbėjosi www.lietuviams. 
gun vyr. redaktorė Deimantė 
Dok.faitė. Gavus jos leidimą, čia 
atspausdinta dalis to pokalbio, 
paslcabto tame tinklalapyje 2007 
m. lapkričio 26 d. (Bus daugiau) 
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Staigmenų žiema 
Ankstyva, šalčiais ir 

sniegu prasid~ui iiema pa
teikė nemažai staigmenų. 
Pūgos ir vėjai sukėlė daug 
nepatogumų rytinių provin
cijų gyventojams, nors nepri
lygo lygiai prieš dešimtmetį 
praėjusiai plikšalai ir aud
roms. Po jos šimtai tūkstan
čių Kvebeko ir Ontario pro
vincijų gyventojų liko be 
šviesos ir šilumos, sutriko vi
si ryšiai ir veikla, padaryta 
daug nuostolių. Šiemet dau
giau rūpesčių atnešė atoly
dis, prasidėjęs po naujameti
nės pūgos. Br. Kolumbijoje, 
netoli Kelowna esančiame 
slidinėjimo kurorte po snie
go nuošliauža žuvo australas 
slidininkas, du kitus pavyko 
išgelbėti. Nuo netikėtų snie
go griūčių šią žiemą jau žuvo 
10 žmonių. Br. Kolumbijos 
pakrantėje užregistruoti trys 
povandeninio žemės drebė
jimo smūgiai. Laimei, jie ne
sukėlė cunami ir potvynių. 
Prince George vietovėje Ne
choko ir Frazer slėniuose, 
ledo lytims užkimšus upių 
tėkmę, kilo potvynis-pirmą 
kartą per 200 metų. Ziema 
dar tik prasidėjo, tad tikriau
siai kanadiečių laukia dar ne 
viena klimato staigmena. 
Dabartinis atolydis nereiš
kia, kad jau pavasaris. 

Anglies dioksido mokes
čiai ( carbon tax) padėtų ma
žinti aplinkos taršą. 'lbkią iš
vadą savo posėdyje padarė 
žymiausieji valstybės versli
ninkai bei aplinkosauginin
kai. Vyriausybės prašymu 
jie, išklausę daugiau kaip 60-
ties grupių nuomones, išnag
rinėjo galimus būdus mažinti 
aplinkos taršai ir pateikė pa
siūlymus įvesti mokesčius 
arba nustatyti leistiną oro 
taršos kiekį. Jį viršijus, mo
kami mokesčiai arba galimi 
mainai, kai įmonės, viršijan
čios leistiną normą, gali nu
sipirkti. Iš pradžių būtų sun
kumų, bet apskritai tokių 
mokesčių poveikis ekono
mikai būtų nedidelis. Kana
dos ministeris pirmininkas 
S. Harper ir opozicijos va
dovas S. Dion anksčiau yra 
paneigę galimybę įvesti to
kius mokesčius. 'Tučiau kon
servatoriai, atmetę Kyoto su
sitarimus kaip trumpalaikius 
sprendimus, dabar svarsto, 
nors pasitarimo siūlymai ne
įpareigojantys. Specialistų 
skaičiavimai parodė, kad, 
ivedus tokius mokesčius, pir
muoju laikotarpiu iki 2020 
m. galima būtų sumažinti 
oro taršą 20%, iki 2050 m. -
65%. Šiuos siūlymus palaiko 
aplinkosaugos organizacijos 
- Kanados Sierra klubas bei 
D. Suzuki fondas. 

Vyriausybė skatina pri
vačių verslovių investicijas į 
tolimąją Arktiką. Dar prieš 
tris dešimtmečius Nunavit 
provincijoje ties Ellesmere 
sala buvo atlikti naftos ir 
gamtinių dujų telkinių pa
ieškos darbai. Tu.čiau versli
ninkai neskuba šiamėje vys
tyti gavybos pramonės, juos 

sulaiko nedėkingos žaliavų 
išgavimo ir pervežllno sąly
gos: nėra jokių pervežimo 
kelių. Vyriausybė nežada 
nuolaidų ar lengyatų ple
čiantiems verslą Šiaurėje. 

Sukatcbewan NDP u
rė Joan Betty būsimuose rin
kimuose dalyvaus kaip libe
ralų partijos kandidatė. Vie
noje iš apylinkių, atsistatydi
nus parlamento nariui, yra 
laisva vieta. Liberalams pa
vyko prikalbinti pasižymė
jusią politine veikla ir patir
timi buvusią NDP kultūros 
ministerę, vėliau jaunimo ir 
šiaurės teritorijų ir moterų 
reikalų gynėją. Kovo 17 pa
skelbtuose federaciniuose 
rinkimuose keturioms vie
toms parlamente užimti tri
jose apylinkėse liberalai tiki
si rinkiminės pergalės. 

New Brunswick provin
cija ruošiasi pereiti prie šva
rios energijos gamybos ir 
naudojimo. Jau dabar kai 
kurios medienos apdirbimo 
jmonės savo šildymui ir elekt
rai gaminti naudoja medžio 
atliekų granules. Provincijos 
energetikai pasiryžę perimti 
geriausią Norvegijos, Suo
mijos valstybių patyrimą. 
Šios valstybės penktadalį 
elektros gamina naudoda
mos natūralius augalinius iš
teklius. N. Brunswick gami
na tik 16% energijos, naudo
jant biokurą, bet tikisi padi
dinti jos kiekį artimiausiais 
metais. 

Desire Muyaneza - pir
masis kanadietis teisiamas 
pagal 2000 metais Kanadoje 
priimti aktą - atsakomybę 
už nusikaltimus žmonijai. 
Buvęs Turonto, dabar Mont
realio gyventojas kaltinamas 
dalyvavimu masinėse žudy
nėse ir motentprievartavi
mu Ruandoje. Sioje Afrikos 
valstybėje 1994 metais, kilus 
kami tarp genčių, stipres
nioji huttus grupė itin negai
lestingai sunaikino arti mili
jono tutsis ir netgi savo gen
ties žmonių. Tuisme dalyva
vę liudininkai patvirtino kal
tinimus Muyanezai. 

Kalgaryje įsikiirusi sta
tybos verslovė 77an.rcana4a 
Altuka Co laimėjo paskelbtą 
atvirą konkursą pelningam 
užsakymui. Penkios verslo
vės pareiškė norą tapti 20 
bln. kainuojančios Aliaskos 
vamzdynų linijos statybos 
darbų vykdytojomis, pateikė 
savo projektus. JAV vyriau
sybė ir Aliaskos valstija nori 
nutiesti 5,600 km ilgio liniją, 
jungiančią Aliaskos North 
Slope vietovę, Yukon, Br. 
Kolumbijos, Albertos pro
vincijas ir JAV pietvakarines 
valstijas. Keturi pretenden
tai į daugiabilijoninės vertės 
užsakymą buvo iš karto at
mesti kaip netinkami. Kal
gario statybininkų projektas 
dabar tikslinamas. Oficialiai 
patvirtinus užsakymą, Alias
kos valstijos vyriausybė iš 
karto skiria 500 mln. dol. 
darbų pradžiai. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
DAUGĖJA AVARUŲ 
BNS žiniomis, Lietuvo

je daugėja neblaivių vairuo
tojų sukeliamų avarijų, o 
teisės vairuoti neturintys as
menys sukelia dvigubai dau
giau skaudžių avarijų nei 
anksčiau. Pernai Lietuvoje 
įvyko 6631 avarija, kurioje 
žuvo ar buvo sužeisti žmo
nės. Tai 53 avarijomis su nu
kentėjusiais daugiau nei 
2006 m. Eismo nelaimėse 
keliuose pernai žuvo 739 
žmonės (21 mažiau nei 2006 
m.). Šiuos duomenis pateikė 
VRM ir Lietuvos policijos 
departamento atstovai sau
sio 3 d. Susisiekimo ministe
rijoje įvykusiame Saugaus 
eismo komisijos posėdyje 
aptarta ir įvertinta 2007 m. 
avaringumo būklė šalyje. 
Pasak Susisiekimo ministe
rijos pranešimo, eismo įvykių 
skaičius išaugo šešiose šalies 
apskrityse. Daugiausia žmo
nių eismo įvykiuose žuvo 
Vilniaus, Kauno ir Klaipė
dos apskrityse. Nerimą ke
lia tai, jog Lietuvoje daugė
ja eismo įvykių skaičius, ku
riuos padaro neblaivūs vai
ruotojai. 2007 m. 802 avari
jas sukėlė neblaivūs vairuo
tojai. Tai 29 eismo įvykiais 
daugiau nei 2006 m. Šiose 
avarijose žuvo 69 žmonės ir 
dar 1212 buvo sužeista. Pa
dažnėjo atvejų, kai eismo 
įvykius sukėlė nedrausmingi 
pėstieji ir jauni vairuotojai. 
Dėl neturinčių teisės vai
ruoti asmenų kaltės 2007 m. 
eismo įvykiuose žuvo dau
giau kaip 120 eismo dalyvių, 
arba beveik dvigubai dau
giau nei 2006 m. 56% žuvu
siųjų ir 46% sužeistųjų šiuo
se eismo įvykiuose sostinėje 
buvo pėstieji. 

AUKOJA ORGANUS 
BNS praneša, kad Lie

tuvos aukojimo ir persodi
nimo rodikliai jau artėja 
prie Europos sąjungos šalių 
vidurkio. 2007 m. Valstybi
nis transplantacijos biuras 
gavo 95 pranešimus apie pa
jėgius aukotojus arba 9.5% 
daugiau nei ankstesniais 
metais. Medikai persodino 
48 mirusių aukotojų orga
nus ir audinius. Valstybinio 
transplantacijos biuro duo
menimis, efektyvių aukoto
jų skaičius vienam milijonui 
gyventojų Lietuvoje 2007 m. 
pasiekė 14.1 ir priartėjo prie 
ES šalių 2006 m. vidurkio, 
siekiančio 15.7. Pernai šaly
je atlikta 18.4% daugiau or
ganų ir audinių persodini
mų. 92 pacientams perso
dinti inkstai, atlikta 14 šir
dies bei 9 kepenų persodini
mo operacijos. 2007 m. at
liktas plaučių persodinimas 
bei pirmoji šalyje širdies
plaučių komplekso persodi
nimo operacija. Mažėja ar
timųjų prieštaravimų skai
čius, pernai siekęs 29%, bei 
vis dažniau pasitaikantys at
vejai, kai artimieji patys pa
siūlo dovanoti organus. 

BLAIVYBĖS METAI 
Blaivybės metų progra

mą, kurią sausio 9 d. patvir
tino vyriausybė, įgyvendinti 
kainuos 0.5 min. litų. Ji skir
ta blaivybės idėjoms įpras
minti ir skleisti, teigiamam 
visuomenės požiūriui į blai
vybę formuoti, sveikos gy
vensenos nuostatoms stip
rinti. Seimas praėjusių metų 
nutarimu paskelbė 2008 m. 
Blaivybės metais. Bus plėto
jamas valstybės ir savivaldy
bių institucijų ir įstaigų, vi
suomeninių organizacijų ir 
bendruomenės bendradar
biavimas, skleidžiant blai
vybės idėjas, diegiant jauna
jai kartai sveiko gyvenimo 
vertybines nuostatas. Didi
nant visuomenės informuo
tumą apie alkoholio vartoji
mo keliamas problemas, 
pradėti blaivybės metų idėjų 
sklaidą. Tikimasi, kad dau
giau vaikų, jaunimo, nėščių 
moterų ir kitų visuomenės 
tikslinių grupių bus supa
žindinta su žalingu alkoho
lio poveikiu asmens ir vi
suomenės sveikatai. Planuo
jama įgyvendinti daug įvai
rių visuomenės informavimo 
priemonių - leidinių, straips
nių, konferencijų ir kt. Sta
tistikos departamento duo
menimis, 2006 m. vienam 
Lietuvos gyventojui viduti
niškai teko 11 litrų, o vie
nam 15 metų ir vyresniam 
gyventojui -13.2 litro abso
liutaus alkoholio. Suaugu
siųjų tarpe niekada svaigiųjų 
gėrimų nevartojusių asmenų 

yra tik 14.2%. Programos 
įgyvendinimą koordinuos ir 
vykdys Sveikatos apsaugos 
ministerija. Kiti vykdytojai 
- Švietimo ir mokslo, Kul
tūros, Socialinės apsaugos 
ir darbo, Susisiekimo minis
terijos, Narkotikų kontro
lės, Statistikos, Kūno kul
tūros ir sporto departamen
tai prie vyriausybės, Lietu
vos radijas ir televizija, Po
licijos departamentas, Jau
nimo reikalų departamen
tas prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Vals
tybinė darbo inspekcija, sa
vivaldybės. 

MOKYTOJAI KOVOJA 
Už savo gerovę kovo

jantys mokytojai, pradėję 
nuo demonstracijų, termi
nuotų streikų, dabar jau ma
siškai ima atsisakinėti savo 
auklėjamųjų klasių, ruošiasi 
neterminuotam streikui, ra
šo ELTA. Sausio 10 d. Tel
šiuose surengtas profsąjun
gos narių visuotinis susitiki
mas, kuriame aptartos ne
terminuoto streiko aplinky
bės. Pernai nepaklusnumo 
veiklas pradėję pedagogai 
reikalavo nuo lapkričio atly
ginimus kelti 20, o nuo sau
sio - 30%. Pasak Lietuvos 
švietimo darbuotojų_profe
sinės sąjungos (LSDPS) 
vadovo Alekso Bružo, dabar 
reikalaujama atlyginimus 
pakelti 50%. RSJ 

Joana Adamonytė (stovi), buvusi Montrealio Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo 
komiteto pirmininkė, skaito pranešimą sausio 6 d. vykusiame susitikime. Sėdi - dalis para
pijos komiteto narių - (iš k.) D. Vizbara, A. Dasys, R. Išganaitis ir kleb. kuo. A. Volskis 

Ntr. V. Lietuvninkaitės 

Viskas lietuvybei išlaikyti 
Amerikos lietuvių fondo 

Pelno skirstymo komiteto su
sitikimas su visuomene įvyko 
2007 m. lapkričio 18 d. PLC 
Bočių menėje, Lemonte. Susi
rinkusiuosius pasveikino ALF 
Tarybos pirm. Arvydas Tamu
lis. Toliau kalbėjo Pelno skirs
tymo komiteto pirm. Algirdas 
Saulis. Jis sakė, kad narių įna
šai yra saugojami ir investuo
jami, o iš jų palūkanų gautas 
pelnas skirstomas lietuviškai 
veiklai paremti. 2007 m. pa
skirta 600,000 dol. Iš viso iki 
šiol lietuviška veikla paremta 
14,583,008 dolerių. 

Pelno skirstymo komitetą 
sudaro 3 ALF atstovai, vienas 
antrininkas ir 3 JAV LB atsto
vai bei vienas antrininkas. A. 
Saulis dar paminėjo trumpai 
paramos paskirstymą. v ( A:eie 
tai jau buvo rašyta TZ, AS). 
Toliau jis kalbėjo apie apklau
sos anketos duomenis, lie
čiančius ALF pelno skirstymą. 
ALF nariams buvo išsiunti
nėta 2400 anketų. Gauta 120 
atsakymų. Duomenys pasi
skirsto šitaip: Lietuviškoms 
mokykloms 2007 m. ALF Pel-

Al berta 
OZZIE LABUTIS atsiuntė 

$200 auką našlaičių kaimui Mli
ko tėviškės namai Lietuvoje. 
Nuoširdžiai dėkinga -

KLKM dr-jos centro valdyba 

Victoria, BC 
NUOLATINIS RĖMĖJAS 

V.K. Dailydė atsiuntė $120 au
ką Tremtinių grįžimo fondui. 
Nuoširdžiai dėkinga -

KLKM dr-jos centro valdyba 

• 

no skirstymo komitetas skyrė 
16% ir švietimui 13%. Ap
klausoje 81 % pasisakė , kad 
daugiau paramos būtų teikia
ma mokykloms. Stipendijoms 
skirta 23%. Apklausoje 60% 
pasisakė, kad daugiau būtų 
skiriama stipendijoms. Švie
timo/mokslo reikalams skirta 
29%. Apklausoje 85% pagei
davo didesnės paramos. Kul
tūrinei veiklai skirta 12%. 
75% apklaustųjų pasisakė už 
didesnį kultūros rėmimą. Jau
nimo veiklai, organizacijoms 
skirta 11 %. Net 88% apklaus
tųjų buvo už didesnę paramą. 

Visuomeninei veiklai (JAV 
LB - 28%; PLB ir PLF -
11.7%). Apklausoje 68% pa
geidavo didesnės paramos. 
Ziniasklaidai skirta 8%. 77% 
apklaustųjų norėjo didesnės 
paramos. Paramai Lietuvai 
skirta 10% ( 6% projektams ir 
4% stipendijoms). 76% ap
klaustųjų buvo prieš tokią pa
ramą ir pageidavo visai ne
skirti Lietuvai paramos, ar 
skirti mažiau. 

Apie Amerikos lietuvių 
fondo bendrą veiklą 87% ALF 

narių apklausoje pasisakė, 
kad ja yra patenkinti, ar net 
labai patenkinti. Apie ALF 
pelno skirstymą 82% apklaus
tųjų pasisakė, kad yra paten
kinti ir 18%, kad nepatenkin
ti. Po A. Saulio pranešimo iš
kilo dalyvių klausimai, kurie 
lietė stipendijas, Lituanistikos 
katedrą, PLB fondą, lituanis
tines mokyklas, žiniasklaidą, 
statistiką ir pan. Į juos buvo 
atsakyta ir paaiškinta. Buvo 
atkreiptas dėmesys, kad Ame
rikos lietuvių fondo apimty 
2007 m. veikia 47 specialios 
paskirties stipendijų fondai ir 
19 paramos specialios paskir
ties fondų. ALF stipendijos ir 
parama paskirta pagal tų fon
dų steig_ėjų specifinius nuro
dymus. Sio susitikimo dalyviai 
pasisakė už didesnį lituanis
tinių mokyklų bei švietimo, 
kultūros ir žiniasklaidos rė
mimą. Pabaigoje ALF Tary
bos pirm. A. Tamulis ir valdy
bos pirm. Ramūnas Astraus
kas pabrėžė, kad reikia viską 
daryti, jog lietuvybė kuo il
giausiai išsilaikytų_. 

Aldona Smulkštienė 

LEDAS REFRIGERAT10N 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckui 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

PEDOS SPECIALISTAS 
nrhl..ta..v FOUR SEASONS 
IU"J"./',..I~ REALTY LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
„ KULNO SKAUSMAI „ PĖDOS SKAUSMAI „ PI RŠTŲ DEFORMACIJOS „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI „ VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGI IS GYDYMAS „ SENIORŲ Pf:DŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDf:KLAIS 

• PRllMAME VISUS 

L......::.=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS IRANKIAI 

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

Colllngwood, Ontario L9Y 1A2 

Pa rduodant, perkant 

ar lik dėl informacijos 

apie namus, vm,arna

mi us, ūkius, žemes 

Wasago , Staynerio ir 

Coll ingwoodo apy

linkėse kreipkitės Į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Winnipeg, MN 
A.a. TEKLĖ (TAUTKUTĖ) TIMMER

MANIENĖ, gimusi 1923 m. lapkričio 1 d., mi
rė 2007 m. gruodžio 
17 d. Vinipege, MB. 
Ji užaugo vienos se
sutės ir dviejų b[olių 
šeimoje. Gyveno Siau
li ų mieste, jos pa
mėgtoje Žemaitijo
je. Po karo būdama 
Vokietijoje 1945 m. 
ji ištekėjo už olandų 
kilmės J ohannes 
(John) Timmerma- lllC..Z:..__....L........I 

no. Gyveno Olandi- . A.a. Teki~ . 
joje, bet 1954 m. Timmermamene 
emigravo į Kanadą, Vinipegą, MB. Teklė ir 
jos vyras užaugino !ris sūnus ir vieną dukrą. 
Jų šeima priklausė Sv. Kazimiero parapijai, ir 
jie visi daug prisidėjo prie šios lietuviškos 
šventovės statybos, puošimo ir išlaikymo. Tim
mermanų vaikai, ypač jų sūnus Marijus, padė
davo suruošti ir dalyvaudavo lietuviškuose rengi
niuose. Dažnai Teklė, pasipuošusi lietuviškais 
tautiniais drabužiais, atstovaudavo lietuviams 
ir Lietuvai kitų tautybių švenčių progomis. Ji 
buvo labai patriotiška; jų name viskas buvo iš
puošta lietuviškais motyvais. O kalbant įmai
šius kitos kalbos žodžius ji primindavo "kai-

bėk lietuviškai"! Visi atsilankę Vinipege prisi
mins Teklę ir Timmermanų šeimos nuoširdų 
svetingumą. 

Velionė buvo draugiška ir gera šeiminin
kė. Todėl jų name, dalyvaujant jų didžiulei 
šeimai ir svečiams, dažnai įvariom progom 
vykdavo vaišės. Kas tik atvažiuodavo į Vinipe
gą būdavo mielai priimami pas Timmermanus, 
dažnai net didelis būrys, kaip choristų grupė 
atvažiavusi čia atlikti programos tautybių pasi
rodymo savaitėje. Ir taip kartojosi daugelį metų. 

2007 m. gruodžio 19 d. vakare laidotuvių 
namuose vyko atsisveikinimas su a.a. Tekle. 
Po maldų visi buvo maloniai nustebinti, kai 
jos sūnus Marijus, pritardamas gitara, padai
navo jo mamos pamėgtą dainą Ar prisime
ni tu ... ? 

Gruodžio 20 d. įvyko labai iškil!llingos pa
maldos už a.a. Teklę ir jos sielą Sv. Ignaco 
šventovėje. Šv. Mišių skaitinius ir atsisveiki
nimą atliko Timmermanų šeimos vaikai. Ve
lionė palaidota jų šeimos sklype šalią jos vyro 
Johannes ir sūnaus Rolando Visų Sventųjų 
kapinėse. 

PRIEŠ KALĖDŲ ŠVENTES kelios mo
terys paruošė lietuviškų valgių ir nuvežė vieni
šiems, dažnai mūsų užmirštiems ar sergan
tiems lietuvių bendruomenės nariams. Paruo
šiant maistą daug dirbo B. Grabienė, J. Bar
kauskaitė ir V. Daubaraitė. Tai buvo labai 
šventiškas mostas aplankant tuos žmones šiuo 
šaltu metų laiku. Ev.f. 

Hamilton, ON 
HAMILTONO LIETUVIŲ 

KREDITO KOOPERATYVAS 
TALKA atsiuntė $2000 auką 
Tremtinių grįžimo fondui Lietu
voje paremti. Nuolatiniams rė
mėjams nuoširdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba 

EXP0-2008-
Ispanijoje 

Svečias kun. Janusz Lipski, apsilankęs Montrealio Aušros 
Vartų parapijoj spalio 17 d. Jis yra buvęs vikaru per 10 metų 
Aušros Vartų parapijoje. Nuotraukoje - klebonas kun. 
Gediminas Mieldažis ir kun. Janusz Lipski, dabar dirbąs 
Long Island, NY Ntr. A.J. Mickaus 

Zaragoza mieste, ateinan
čiais metais birželio mėn. vyks 
tarptautinė paroda (EXP0-
2008). Parodos tema - Vandens 
apsauga ir aplinkosaugai palan
ki gyvenimo erdvės plėtra. 
EXP0-2008 ketina dalyvauti 
per 100 pasaulio valstybių. Ket-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.50% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 4.00% 
2 m. term. indėlius ...... 4.00% 
3 m. term. indėlius ...... 4.10% 
4 m. term. indėlius ...... 4.20% 
5 m. term. indėlius ...... 4.35% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 4.00% 
2 m. ind. . ............. 4.00% 
3 m. ind. . ............. 4.10% 
4 m. ind. . ............. 4.20% 
5 m. ind. . ............. 4.35% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 8.50% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 

•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 

virtasis pagal dydį Ispanijos 
miestas turi turtingą istoriją ir 
senajai Europai būdingą archi
tektūrą. Apie miesto senovę liu
dija išlikę romėnų statinių griu
vėsiai, įspūdingas arabų, goti
kos ir šiuolaikinės architektū
ros derinys. Parodos paviljo
nams skirta 25 ha plotas ~iauri
niame Ebro upės krante. Sią te
ritoriją papuoš 78 m vandens 
bokštas - vandens lašo pavidalo 
stiklo statinys. Ebro upėje ke
tinama įrengti akvariumą, kuris 
vaizduotų 5 didžiausių pasaulio 
upių ekologinę sistemą. Inf. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

San Francisco, CA, nie
kad negyveno didesnis lietu
vių skaičius. Niekad nebuvo 
lietuviškos parapijos, nebu
vo jokių organizacinių cent
rų. Nebuvo ir lietuviškos 
mokyklos. Būklė pasikeitė, 
kai San Francisco mieste ir 
apylinkėje apsigyveno trečia
bangių lietuvių, nemažai 
įvairių profesionalų. Dauguma 
jų turi mokyklinio amžiaus 
vaikų. Šiems tautiečiams už
pernai kilo mintis įsteigti lie
tuvišką mokyklą. Pagrindinė 
sumanymo vykdytoja - Vir
ginija Talli, auginanti du ber
niukus. Ji, baigusi Kauno jė
zuitų gimnaziją, 1997 m. at
vyko studijuoti į Ameriką, 
įsigijo bakalauro laipsnį iš 
biologijos, vėliau Kaliforni
joje gavo "Doctor of Chi
ropractic" diplomą. Buvo 
įsteigta lietuviška mokykla 
"Genys". Ji padalinta į du 
skyrius: mažesniųjų ir vyres
niųjų. Vyresniųjų mokinių 
grupė kas šeštadienį susiren
ka į dr. Alvydo Kuncės klini
kos patalpas. Mažesnieji 
mokosi Donato Jonutos sve
tainėje. Mažesniuosius pra
dėjo mokyti Javita Stani
šauskienė, 30 metų mokyto
j avusi Lietuvoje. Pastarajai 
išvykus į Lietuvą, mokymą 
perėmė Dalia Žirgulytė, 24 
metus mokytojavusi J. Nauja
lio muzikos mokykloje Kau
ne. Vyresniuosius mokinius 
moko Rosana Šleževičiūtė, 
Vilniaus universitete įsigijusi 
tikybos mokytojos specialy
bę. Jai padeda Kristina Ja
nušaitė-Matienė, baįgusi li
tuanistinę mokyklą Cikago
je, dirbusi su "Nerijos" tunto 
skautėmis, įsigijusi pedago
gikos magistro laipsnį. Kita 
padėjėja - Daiva Bagočiū
naitė, baigusi Klaipėdos uni
versiteto Pedagogikos fakul
tetą. Vaikai mokosi skaity
mo, gramatikos, Lietuvos 
istorijos ir geografijos, taipgi 
- deklamuoti, šokti ir dai
nuoti. Jie pasirodė per bend
ras San Francisco lietuvių 
Kūčias ir Nepriklausomybės 
minėjimą. 

Australija 
Praėjusių metų pabai

goje Sidnio lietuvių klubo 
sekmadieninėje popietėje 
įvyko rašytojo Pulgio And
riušio 100 metų gimimo pa
minėjimas. Jį surengė Lietu
vių bibliotekos bičiulių bū
relis. Šis žymus rašytojas di
delę savo gyvenimo dalį pra
leido Australijoje. Gyvais 
prisiminimais apie rašytoją 
dalijosi Vytautas Šliogeris. 
Pastarasis papasakojo, kaip 
Pulgis Andriušis kalbėdavosi 
su jo tėvu velioniu pulkinin
ku Vaclovu Šliogeriu ir kaip 
jis lietuvių spaudoje su jam 
būdingu humoru iškeldavo 
išeivijos gyvenimo bruožus. 
Pagrindinė kalbėtoj a Elena 
J onaitienė apibūdino rašyto
jo gyvenimą ir jo literatūrinį 

palikimą. Taipgi ji priminė, 
kad Australijoje buvo išleis
tos ašuonios Pulgio Andriu
šio knygos: apysakos Sudiev, 
kvietkeli, Anoj pusėj ežero, 
humoristinis romanas Tipe
lis, feljetonų rinkinys Daina 
iš kito galo, apysaka vaikams 
Vabalų vestuvės, apysakos 
Rojaus vartai ir Purienos po 
vandeniu bei Rinktiniai raš
tai - autobiografiniai apma
tai. Vyko rašytojo knygų iš
traukų skaitymas, paįvairin
tas dr. Ramučio Zakerevi
čiaus pianinu atliktais klasi
kinės muzikos kūriniais. 
Renginio vadovė - Dana 
Skorulienė. 

Gudija 
"Gervėčių" klubas pra

ėjusių metų pabaigoje šven
tė savo gyvavimo 20 metų 
sukaktį. Apie jį Lietuvių go
dose rašo jo pirmininkas Al
fonsas Augulis. Kai pastara
sis dar darbavosi Lietuvos 
kultūros fonde, jam ir Čes
lovui Kudabai kilo mintis 
burtis su tautiečiais, kilusiais 
iš Gervėčių krašto. 1987 m. 
lapkričio 27 d. Mokytojų na
muose Vilniuje susirinko 
daugelio kaimų atstovai ir 
išsirinko valdybą. Pirmuoju 
užmoju buvo Gervėčiuose 
įsteigti lietuvišką mokyklą, o 
taip pat pasirūpinti, kad 
šventovėje būtų laikomos 
Mišios lietuvių kalba. Toliau 
pasirūpinta, kad etninėse 
lietuvių žemėse Gudijoje 
tautiečiai gautų lietuvišką 

spaudą, kad iš Lietuvos galė
tų klausyti radiją, žiūrėti te
levizijos laidų. Vėliau Mo
kytojų namuose Vilniuje bu
vo sušauktas susirinkimas, 
pasižymėjęs dalyvių gau
sumu. 

Pamažu pradėta veikla 
susilaukė gerų rezultatų. At
liktais darbais pasak A. Au
gulio, galima pasidžiaugti 
bei pasigėrėti. Buvo įsteigtas 
Lietuvių kultūros, švietimo 
ir informacijos centras Rim
džiūnuose su lietuviška vi
durine mokykla. Baigiama 
atremontuoti Švč. Trejybės 
šventovė ir iš esmės pakeista 
jos aplinka. Pamaldos laiko
mos lietuvių kalba, sėkmin
gai klebonauja kun. Leonas 
N estiukas. Taip gi pastangų 
įdėta talkinant tautiečiams 
Karaliaučiaus ir Seinų kraš
tuose. Bet svarbiausia, pasak 
klubo pirm. A. Augulio, iš
likta drauge, neišsibarstyta 
ir švenčiant 20 metų sukaktį 
galima tikrai pasidžiaugti. 
"Gervėčių" klubas jungia 
šiame krašte gimusius tau
tiečius, dar gyvenančius Si
bire, Europoje, Amerikoje. 
Klubas yra įregistruotas ir 
Gudijos valdžioje. Jis pade
da organizuoti kasmetinius 
Švč. Trejybės atlaidus Ger
vėčiuose. Tradicija tapęs 
"Paribio dainų festivalis". 
Gervėčių krašto dienos vyks
ta Vilniuje, Trakuose, Kau
ne, Kupišky ir kitur. JA 
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Kanadietiški M.K. Ciurlionio muzikos įrašai 
Edmontono lietuvių bend

ruomenė 20ffl metus palydėjo 
išskirtiniu kultūros įvykiu. Pa
sitelkus kūrybingą jaunimą ir 
rėmėjus, išleista garsaplokštė 
su M.K. Čiurlionio kūrybos 
įrašais. Joje Edmontono "Vy
čio" orkestras įrašė keturis 
paties įžymiausio ir populia
riausią mūsų kompozitoriaus 
M.K. Ciurlionio kūrinius: sim
foninę poemą Miške, Temą ir 
variacijas in B minor, styginį 
kvartetą in C Minor ir lietuvių 
liaudies dainą Beauštanti auš
relė. 

Savo pratarmėje Nejolla 
K.arosaitė-Korris, Edmonto
no lietuvių bendruomenės 
pirmininkė, rašo: "M.K. Čiur
lionio kūryba Lletuvoje popu
liari ir dažnai girdima, bet už
sienyje ji dar per mažai žino
ma. Ypač nedaug rasime įra
šų, kurių dėka Lietuvos kom
pozitoriaus muzika pasiektų 
klausytojus. O šio talentingo 
kompozitoriaus kūriniai or
kestrui, pažytnėtiromantiniu 
ir vėlesnio laiko stiliumi, yra 
svarbiausioji Lletuvos muziki
nio palikimo dalis. Tudėl Ed
montono lietuvių bendruo
menė, pasirinkusi šįprojektą, 
užsibrėžė su M . .K. Ciurlionio 
kūryba supažindinti kuo dau
giau klausytojų". N. Karosai
tė-Korris dėkoja Albertos vi
suomeninių iniciatyvų prog
ramos vadovams ir Albertos 
Loterijos fondui bei kitiems 
rėmėjams ir pagalbininkams. 
Jiems padedant finansiškai, 
gerai žinomas dirigentas Mi
chael Massey subūrė jaunus 
muzikus. Po daugelio ilgų re-

peticijų jie parengė šią prog
ramą. Ji buvo įrašyta Edmon
tone, Albertos universitete, 
padedant dideliam talkininkų 
būriui. Įrašo režisierius Jonn 
Mahon. Bet didžiausias nuo
pelnas tenka dirigentui Mi
chael Massey, ~pavyko su
dominti M . .K. Čiurlionio mu
zika ir būsimu projektu. 

Maestro M. Massey gimė 
ir augo Anglijoje, tačiau savo 
kūrybingiausius metus jis pa
skyręs Vidurio Kanadai. Kaip 
pianistas, kamerinių ansamb
lių dalyvis ir dirigentas jis ak
tyviai dalyvauja muzikiniame 
Albertos provincijos gyveni
me, pedagoginėje veikloje. 
Jau 25 metus bendradarbiauja 
su Edmontono <?,rkestru, daly
vauja Kalgario, Skotijos, Lon
dono (D. Britanija) orkestrų 
programose ir kuriant muzi
kos įrašus. Šiuo metu M. 
Massey Banff vasaros festiva
lyje "Muzika ir garsai" moko 
jaunuosius pianistus iš viso 
pasaulio, jiems diriguoja ir 
akompanuoja. M. Massey 
veikla kultūros srityje vertinta 
įvairiais apdovanojimais, jis 
yra Edmontono Garbės gale
rijos narys, apdovanotas kara
lienės auksinio jubiliejaus me
daliu. M. ~assey, ruošdama
sis M.K. Ciurlionio kūrybos 
įrašams, du jo kūrinius - Sty
ginį kvartetą in e minor ir Te
mą su variacijomis in B minor 
pritaikė styginiam orkestrui, 
paryškindamas ir praturtin
damas kompozitoriaus sukur
tą temą ir melodiją gerai inst
rumentuotu, išraiškingu skam
besiu. Tudėl daugeliui muzi-

kos mylėtojų, kurie vertina 
M.K. Ciurlionio kūrybą, šios 
aranžuotės bus savotiškas at
radimas, dar viena galimybė 
išgirsti kitokį didžiojo kom
pozitoriaus kūrybos perda
vimą. 

Tiems, kas įsigis šią gar
saplokštę, įdėkle suras nema
žai įdomios informacijos. Čia 
būsimiems klausytojams pri
statyta ne tik leidėjų, rėmėjų 
ir atlikėjų pavardės, bet ir su
pažindinama su Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio gyve
nimo ir kūrybos aprašymu. 
Kiek daugiau vietos Tuddes 
Korris skiria įrašytų kūrinių 
aptarimui. 

Simfoninė poema Miike 
buvo parašyta tarp 1900-1901 
metų, jaunajam kompozito-

riui nutarus dalyvauti Varšu
vos konkurse. Si poema lai
mėjo gerą įvertinimą, bet ji 
nesusilaukė atlikėjų dėmesio 
iki 1912 metų. Kūrinys tapo 
populiariuv tik gerokai vėliau, 
po M.K. Ciurlionio mirties. 
Poema išaukština gamtos gro
žį, romantišką, tikriausiai, 
kompozitoriaus gimtinės miš
ką. Orkestro instrumentai iš
raiškingai atkuria tai miško 
ramybės nuotaiką, tai tarsi ne
rami banga atslinkusius vėjo 
gūsius ir audros nuojautą ar 
vėl, praėjus audrai, miško gai
vumą ir giedrą. 

Antrasis kūrinys Tema ir 
variacijos in B minor sukurtas 
dar M.K. Čiurlionio studen
tavimo laikais. Parašytas kla
sikiniu stiliumi, artimu Dvo-

Ketvirtis šimtmečio - su daina 

Praėjusių metų pabaigoje Klyvlando lietuvių choras "Emltate"(vad. Rita Kliorienė) iškilmingai paminėjo 25-ųsias veiklos 
metines. Ilgas ir įspūdingas šių daino! mylėtojų paruoštų kūrinių, koncertų, išvykų sųrašas. "Emltate" choro klansėmės ir 
Turonte bendruose "Volungės" ir kitų Siaurės Amerikos lietuvių chorų koncertuose. Jubiliejiniame koncerte, be kitų kūrinių, 
buvvo atlikti Toronte iinomo, anksti mirusio kompozitoriaus Jono Govėdo giesmės Vielpaties pasaulis ir Kristui Karaliui. 
R. Cepnlio nuotraukoje Klyvlando lietuvių choras "Exnltate" 25-mečio minėjimo koncerte 

žako muzikai, lyriškas ir ro
mantiškas, tačiau jame jau 
ryškėja kompozitoriaus pa
stangos kūrybiškai panaudoti 
jo pamėgtų liaudies melodijų 
sąskambius ir dermes. 

Styginį kvartetą kompozi
torius pradėjo rašyti, studi
juodamas Leipzigo konserva
torijoje. Jame galima atrasti 
ir klasikinės, ir romantinės 
muzikos stiliaus įtakos. Tučiau 
M.K. Čiurlionis savo talento 
dėka apjungia šias abi patirtis 
jam būdingu lyrizmu, melo
dijos dermėmis, ir kvartetas 
skamba itin išraiškingai. Jis 
sukurtas kaip keturių dalių 
kūrinys, deja, ketvirtoji dalis 
yra dingusi... taip yra atsitikę 
ir su kitų kompozitorių kūry
ba. Tud atliekamas trijų dalių 
kvartetas palieka klausytojų 
vaizduotei sukurti paskuti
niąja dalį, savotišką muzikinę 
mįslę. 

Beauštanti aušrelė - tradi
cinė lietuvių liaudies daina, 
jautriai perduodanti paprasto 
žmogaus artimumą gamtai, 
mokėjimą melodija išreikšti 
savo jausmus, stebint, kaip 
gamta ir žemė kuria paprastą 
atgimstančios naujos dienos 
stebuklą. Orkestro atliekamos 
dainos melodijoje gražiai iš
ryškėja patys subtiliausi są
skambiai, M.K. Čiurlionio 
perkelti į partitūrą. 

Norintys įsigyti garsa
plokštę su šiais aprašytais 
M.K. čiurlionio kūriniais, gali 
užsisakyti siunčiant $20 "Ca
nadian Lithuanian Society of 
Edmonton", 11629 - 83 St„ 
Edmonton, AB, TSB 2Y7. In
formaciją teikia Nejolla Karo
saitė el.paštu nkorris@work
in&-it-out.com. SK 

l MINIATIŪROS l 
Iš savininko kolekcijos 

Sukasi gyv:enimo karuse
lė ... Tulimąją Čikagą pasiekė 
poeto, dvasininko Antano 
Vienažindžio poezijos leidi
nys Ilgu ilgu man ant svieto. 
Knyga sugrįžta į Rokiškį. Ti
tuliniame puslapyje įrašas: 
"M. Krupavičius". Galbūt šis 
leidinys iš savininko kolekci
jos ... Sukasi gyvenimo ir laiko 
karuselė„. 

Spėliojimai 
Išvirkščias drabužis. Ar ga

li būti išvirkščias gyvenimas? 

Unikalios vertybės 
Vertybes kiekvienas iš 

mūsų suvokiame kitaip„. Jas 
perkainavome. Analizuoju tik
rąsias. Sugrįžtu prie unikalaus 
literatūros mokslo tyrinėtojo, 
visuomenininko Vinco Ma
ciūno leidinio Pluo§tas doku
mentų apie Antaną Strazdą. 
Tai įdomi ir dar neskaityta 
knyga. Reda Kiselytė 

Nauja knyga 
Knyga Skambančios rug

sėjų up;,s skirta marijampolie
čių mokytojų veteranų atmi
nimui. Knygos sudarytoja 
Paulina Danutė Vidrinskienė 
aprašė 233 pedagogus. Knyga 
apima 744 psl. Gražus patrio
tiško darbo pagerbimas. 

Julija Klisonytė-Šelmien~ 
Seminarijos 3-4, 68294 

Marijampolė, Lithuania 



Laisvės paukštė atskrido į Lietuvą 
Praeitą rudenį, kai žvar

bokas vėjas visus ginė į šil
tesnę pastogę, Prienų miesto 
savivaldybės bibliotekoje susi
rinko knygų mylėtojai į susiti
kimą su išeivijos poete ir rašy
toja Egle Juodvalke. 

ma, bet jaunatviškai žvali, 
spinduliuojanti vidine šviesa 
ir gyvenimo džiaugsmu, pa
perkanti betarpišku atvirumu. 

tiškose šalyse, apie visą gyveni
mą trunkančią kovą su diabe
tu. Pasakojo apie darbą Lais
vosios Europos radijuje, lietu
vybės saugojimą ir visą gyveni
mą neblėstantį Tėvynės ilgesį. 
Jai, gimusiai ir augusiai Ame
rikoje, patriotizmas, savo tau
tos šaknys daug svarbiau negu 
daugeliui mūsų, čia visą laiką 
gyvenančių. Kai Eglė paklau
sė, gal kas girdėdavę per Lais
vosios Europos radiją jos bal
są, salėj viešpatavo tyla. O 
apie susitikimą informavusi 
rajono spauda visai nepabrėžė 
to jos esminio bruožo - pat
riotizmo, atsidavimo Tėvynei, 
pristatydama ją tik kaip poetę 
ir rašytoją, kovojančią su liga. 

Eglė daug pasakojo apie 

Eglė Juodvalkė 

Gal kam ši pavardė sie
jasi pirmiausia su literatūra, o 
man ji - Laisvės sinonimas. 
Puikiai prisimenu, kai tamsiais 
okupacinės priespaudos vaka
rais, prigludę prie traškančių 
radijo imtuvų, godžiai gaudy
davome laisvojo pasaulio trans
liuojamus Tiesos žodžius. Štai 
tada aš ir susipažinau su ja. 
"Kalba Laisvosios Europos 
radijas. Čia Eglė Juodvalkė". 
Pagalvodavau tada: kas ji to
kia, ši drąsi lietuvaitė gražiu 
lietuviško medžio vardu, kuri 
gali laisvai ir nevaržomai vi
sam pasauliui skelbti tiesą 
apie savo pavergtą Tėvynę. Ir 
net neįsivaizdavau tada, kad 
po ketvirčio šimtmečio ji sto
vės štai čia, šalia, ranka pasie
kiama. Nors ir ligų kamuoja-

Ntr. D. Barysaitės 

Mane sužavėjo stipri, kil
ni Eglės asmenybė. Daugelis 
iš jos gali pasisemti stiprybės. 
Ir man, daug metų kovojan
čiai su savo negalia, ji puikus 
pavyzdys, kad liga negali su
stabdyti žmogaus gyvenimo. 

savo pirmąją autobiografinę 
prozos knygą Cukraus kalnas/ 
arba lietuvės cukrininkės nuo
tykiai Amerikoje ir kitose egzo-

Birutė J onelienė, Prienai, 
2007.XII.18 

v 

Vladas Zuklys - garbingas jubiliatas 
Garbios asmenybės, nusi

pelniusio meno veikėjo, 
skulptoriaus Vlado Žuklio -
garbingas amžiaus jubiliejus 
(gimęs 1917.XII.17). Pažvel
kime į jo skulptūrą Svečių su
tikimas su duona. Tai skulp
toriaus Motina, savam krašte 
išsaugojusi vaikus ir vaikai
čius, kurie meno ir mokslo sri
tyje garsina Lietuvą. 

Motina apgaubta lietu
viško tvirtumo ir orumo aureo
le. Tegul ji lieka Lietuvos Mo
tinos simboliu, kviečiančiu sa
vuosius namolio. Veide atsi
spindi tautos dvasinė jėga. 
Sklaidosi kančių šešėliai, trau
kiasi nuoskaudos dėl artimųjų 
mirties, nyksta nostalgija. 

Tegul per okeanus siunčia 
tautiečiams nerimstantį tė
vynės ilgesį, kad magiška jėga 
uždegtų norą grįžti. Tik čia 
šventa duona, į kurios kepalą 
Motinos delnu įspaustas kry
žius. Iš įdubusių kapaviečių 
iki šiol sklinda lopšinių gaida 
ir aimanos dėl tolimuos kraš
tuos išklydusių vaikų. 

Julija K. Šelmienė Skulptorius Vladas Žuklys, Svečių sutikimas su duona 

Kulturos ir meno premijų laureatai 
2007 m. gruodžio 10 d. Kultūros ministe

rijoje paskelbti 2007-ųjų metų Lietuvos vals
tybinių kultūros ir meno premijų laureatai. 
Lietuvos kultūros ir meno premijų komisija 
šiais metais Valstybines premijas nusprendė 
skirti: dailėtyrininkui Alfonsui Andriuškevi
čiui - už įtaigią meno kritiką, kūrybingą lie
tuvių dailėtyros diskurso formavimą (knygos 
Rašymai dūmais, 2004, Lietuvių dailė 1996-
2005, 2006); dainų autoriui ir atlikėjui Vy
tautui Kernagiui - už populiariosios kūry
bos profesionalumą ir artistiškumą; poetei 
Zinaidai Nagytei-Katiliškienei (literatūrinis 
slapyvardis Liūnė Sutema) - už dvasinės sau
gos poeziją (rinkinys Tebūnie, 2006); kompo
zitoriui Sarūnui Nakui - už savitą Lietuvos 
muzikos raidą veikiančią kūrybą; aktoriui 
Vytautui Paukštei - už meistrišk~ vaidybą 
spektakliuose Frank Kruk, 2003, Saltas vai-

kas, 2004, Karalius Lyras, 2006, Kelias į Da
maską, 2007; medijų menininkams Nomedai 
Urbonienei ir Gediminui Urbonui - už reikš
mingą indėlį į medijų meną ("Pro-testo labo
ratorija", 2005-2007, "Villa Lituania", 2007). 

Lietuvos valstybinės kultūros ir meno 
premijos kasmet nuo 1989 metų teikiamos 
už reikšmingiausius pastarųjų penkerių me
tų Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruome
nės menininkų sukurtus kūrinius. 

Šiemet Kultūros ministerijos iniciatyva 
skiriamųjų premijų skaičius nuo 9 sumažėjo 
iki 6, tačiau atsižvelgiant į jų išskirtinumą ir 
reikšmę Lietuvos kultūroje, vienos premijos 
dydis išaugo daugiau nei du kartus ir siekia 
104,000 litų. 

Premijos laureatams bus iškilmingai 
įteiktos Vasario 16-osios išvakarėse prezi
dentūroje. Bernardinai.l t 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Muzikos enciklopedijos 

trečią ir paskutinį tomą pra
eitų metų pabaigoje išleido 
Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas, talkinamas 
Lietuvos muzikos akademi
įos Muzikologijos instituto. 
Sioje specializuotoje enciklo
pedijoje pateikiama daug in
formacijos apie visas pasau
lio muzikinės kultūros sritis, 
aptariama įvairių šalių ir 
epochų liaudies ir profesio
nalioji muzikinė kūryba, mu
zikinio gyvenimo apraiškos, 
pateikiama duomenų apie 
žymius kompozitorius, mu
zikos atlikėjus, muzikologus, 
paaiškinamos muzikos teori
jos sąvokos. 

Paskutiniame enciklopedi
jos tome rašoma apie įvairių 
tautų (rusų, škotų, tadžikų, 
totorių, vokiečių, žydų ir kt.) 
bei valstybių (Olandijos, Pa
namos, Peru, Portugalijos, 
Paragvajaus, Prancūzijos, Ru
munijos, Slovakijos, Slovė
nijos, Vengrijos, Vietnamo, 
Suomijos, Turkijos, Ukrai
nos) muziką. Gausu straips
nių apie muzikos kryptis, sti
lius ir žanrus, muzikos teori
ją, žymius pasaulio muzikos 
kūrėjus ir atlikėjus (Niccolo 
Paganini, Mstislav Rostro
povič, Carl Orff, Krzysztof 
Penderecki, Astor Piazzolla, 
Sergej Prokofjev, Sergej Rach
maninov, Giacomo Puccini, 
Elvis Presley, Franz Schu
bert, Antonio Vivaldi ir kt.) 

Daug dėmesio skirta lie
tuvių kompozitoriams, atli
kėjams, muzikologams (Mi
kas ir Kipras Petrauskai, 
Gintaras Rinkevičius, Mūza 
Rubackytė, Česlovas Sas
nauskas, Saulius Sondeckis, 
Sigutė Stonytė, Anatolijus 
Šenderovas, Violeta Urma
navičiūtė-Urmana, Stasys 
Vainiūnas, Audronė ir Biru
tė Vainiūnaitės ir kt.) bei 
Lietuvos muzikiniam gyveni
mui. Aprašyti Panevėžio mu
zikinis teatras, Pažaislio mu
zikos festivalis, choras "Poli
fonija", Vilniaus festivalis, 
Vilniaus džiazo festivalis, 
Vilniaus kvartetas, Panevė
žio, Rokiškio, Rietavo, Salų, 
Šiaulių ir kitos muzikos mo
kyklos. 

Filologei Danutei Kriš
topaitei už reikšmingus tyri
nėjimus ir kūrybinę veiklą 
etninės kultūros srityje pa
skirta 2007 m. Jono Basana
vičiaus premija. Rašytojų są
jungos narė, humanitarinių 
mokslų daktarė D. Krišto
paitė per penkis dešimtme
čius yra surinkusi apie de
šimt tūkstančių lietuvių tau
tosakos kūrinių, kurie sau
gomi Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto, Lietu
vos muzikos ir teatro akade
mijos rankraštynuose. 1970 
m. ji išleido pirmąjį ir vienin
telį sovietiniais metais dide
lės apimties mokslinį J. Ba
sanavičiaus Raštų leidinį. 
Neseniai ji paruošė spaudai 
antrą papildytą P. Zalansko 
tautosakos ir atsiminimų 
rinktinę Čiulba ulba sakalas. 
Už nuopelnus Lietuvai 2005 
m. apdovanota DLK Gedi-

mino ordino Riterio kryžiumi. 
2007 metų "Operos švy

turiai" buvo įteikti septy
niems dainininkams bei ba
leto šokėjams. Metų operos 
solistu tapo Kęstutis Alčaus
kis (Evangelistas Pasija pagal 
Joną), metų operos solistė -
Sandra J anušaitė (Butterfly 
Madama Butterfly, Sieglinde 
Valkyrija ). Metų baleto solis
tas - Aurimas Paulauskas 
(Soloras Bajaderė, Mėlynasis 
paukštis Mieganti gražuolė), 
metų baleto solistė - Olga 
Konošenko (Kiti Ana Kare
nina, Gamzati Bajaderė, Ba
lerina Raudonoji Žizelė, Flo
rina Mieganti gražuolė). Me
tų operos viltimi tapo Ra
mūnas Urbietis (Pilotas Ma
žasis princas), metų baleto 
viltimi - Martynas Rimeikis 
(Hilarionas Zizelė, J orgos 
Graikas Zorba) ir specialioji 
teatro nominacija, Mažoji 
operos viltis - Rimantas Žal
dokas (Mažasis princas Ma
žasis princas). 

Pianistas Kasparas Uins
kas savo parengtą solinio 
koncerto programą pirmiau
sia pristatė Lietuvos klausy
tojams 2007 m. lapkričio 7 
d. Lietuvos valstybinės fil
harmonijos salėje. Šių metų 
sausio-kovo mėnesiais tą pa
čią programą išgirs Europos 
ir JAV klausytoj ai Vašingto
no, Niujorko, Londono salė
se bei Berlyno filharmonijo
je. "Tai ypatinga programa, 
- teigė 28 metų pianistas, -
atliksiu man pačiam labai 
brangius kūrinius, kurie at
spindi mano asmenybę. Rink
damas romantinius Serge
įaus Prokofjevo, Fryderyko 
Sopeno, Aleksandro Skria
bino, J oseph Haydn ir Balio 
Dvariono kūrinius, norėjau 
originalaus, netradicinio re
čitalio, nes tai ypatinga kon
certo forma, kuri nėra mė
giama tarp pianistų. Forte
pijonas - sunkiausias instru
mentas, susidoroti su juo ne
lengva, bet pats mėgstu groti 
rečitalius ir jų klausytis". 

Iš Druskininkų kilęs K. 
Uinskas, būdamas dešimties 
metų, įstojo į MKČ menų 
gimnaziją, bet jos nebaigė. 
Jaunasis nenuorama baigė 
B. Dvariono dešimtmetę mu
zikos mokyklą ir išvyko į 
Varšuvos F. Šopeno muzikos 
akademiją. Po trejų metų 
perėjo į Juilliard muzikos 
mokyklą Niujorke, o studi
jas baigė Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje. Dar 
mokydamasis muzikos mo
kykloje, 1996 m. laimėjo pir
mą vietą tarptautiniame 
Stasio Vainiūno pianistų kon
kurse, vėliau Šveicarijoje lai
mėjo "Reuters" prizą ir pa
siūlymą studijuoti Varšuvo
j e. K. Uinskas koncertuoja 
Lietuvoje ir užsienyje. Siek
damas supažindinti jaunąją 
kartą su fortepijonine muzi
ka, K. Uinskas su pianistu 
Dariumi Mažintu įgyvendi
no programą Muzikinio pa
veldo pristatymas Vilniaus 
mokyklose, kurioje dalyvavo 
apie 5,000 moksleivių. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antred. Ir trKlml. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
klltWlad. Ir penldad. nuo 9 v.r. Iki B v.v.; ieilad. 11110 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
Hllmad. nuo B.30 Y.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antracl. 11110 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; kelWtacl. nuo 12 v..d. Iki 
7 Y.Y. Ir pe'*'8d. nuo 11 v.r. Iki 8 Y.v.; sakmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI aer 75 mllllonus dolerių 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
90-179 d. tenn. lnd ••••••••• .2.75"' .Asmenines paskolas 
180-364 d. tenn. lncl. .•••... .2.75% nuo ..•••...•• 7.00% 
1 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.25% 
2 metų tarm. lnd611ua ••••...• 3.30% SlllUllea peakola 
3 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.35% 
4 metų tarm. lnd611u• .•••...• 3.50% 
5 metų tarm. lnd611us •••••••• 3.80% 
1 metų "'cuhllble'" GIC •••••• 3.50% 
1 metų GIC-mat. palūk .••... A..oo% 
2 metų GIC-met. palūk .••... A..oo% 
3 metų GIC-met palūk .••... A.25% 
4 metų GIC-meL palūk .••... A.30% 
5 metų GIC-met palūk .••... A.40% 
RRSP, RRIF "Varlable" ••••••• 2.75% 
RRSP Ir RRIF·1 m.tann.lnd. . A.40% 
RRSP Ir RRIF·2 m.tenn.lnd. • A..li0% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. . A.60% 
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • A.70% 
RRSP Ir RRIF-5 m.tann.lnd. • A.75% 
Taupo!Nllų sąskaitų Iki ••...• 1..QO% 
Kaad. pal. i!eldų ųek. Iki •••• 1..oo% 
Amerikos dol. kald. pal. 

taupymo 8IĮ8k. ••••••• .2.DD% 

nuo •••••••••• 7.00% 
Naklln. b.lrla pakalu: 

SUnekel61amu 
nuol1me1u 
1 metų •••.•.•• 6.20% 
2 metų •••••••• 8.30% 
3 metų •••...•• 6.50% 
4 metų •••••••• 8.55% 
5 metų ••• „ ... 6.60% 

su1te1e1amu 
nuollm61u 
1, 2, 3 metų ..•• 6.00% 

Amerikos dol. GIC 1 metų .Duodul1 kometcln„ 
tenn. lnd. • •••••••••• A.DD% neldlno/ffmo bufo pasl<olu 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRiKJTE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKJTėS •1NTERAC-Pws· KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANl<YICITE MŪSŲ TINKIALAPĮ: www.rpcul.com 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
PRANEŠA, 

kad 2007 metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno 
sugrąžino savo nariams: 

* taupytojams išmokėjo 30% papildomų palū
kanų už visas santaupų palūkanas, prirašytas iki 
2007 metų pabaigos ir 

* skolininkams sugrąžino 15o/o palūkanų už 
visas palūkanas, sumokėtas kooperatyvui iki 2007 
metų pabaigos. 

IŠ VISO GRĄŽINTA NARIAMS $796, 700 
Sugrąžintos paliikanos yra įrašytos 11arii1 taupomosiose sąskaitose 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERA'I 'YVAS 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS) 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

e l~!g COf P. BROKERAGE' 

5650 Yonge Srreer, Suire 1508 
Toronco, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.pašcas: laimaslz~ahoo.ca 

•1ndependenUy Owned and Operated, REALTO~ 

Lietuvės nuo seno garsėja išradingumu virtuvėje, mokėjimu ii paprastų produktų pagaminti 
skanius patiekalus. Paprastai negailima pagyrimų po tradicinių sekmadienio pietų ar iškil· 
mingo pokylio vaišią ir 'lbronto Prisikėlimo parapijos virtuvės šeimininkėms. Praėjusią metų 
lapkričio mėn. buvo surengta 14-oji "Sriubos vakarienė" skirta Lietuvoje esančių vargių val
gyklq šalpaL Vakaronės dalyviai buvo pamaitinti lietuviška duona ir sriuba - taip kaip malti· 
nami tų valgyklų lankytojai Tą kuklią, bet labai skanią vakarienę išvirė šeimininkės B. Pra
kapienė, B. Stanulienė, G. Kobelsldenė, R. Umielienė be atlyginimo tą šeštadienio popietę pa· 
maitinusios daugiau kaip 400 žmonių Ntr. D.R. Puterią 

Kovotojų vadas Ramanauskas 
Atkelta iš 4-to psl. 

Dešinė akis padengta ne
matoma ... ant voko pastebė
tos 6 durtinės žaizdos, pagal 
diametrą padarytos plonu lai
du ar vinimi, siekiančios akį; 
daugybė mėlynių pilvo srityje, 
kairės rankos piršto pjautinė 
žaizda ... " (citatos pabaiga). 

Toliau akte detalizuoja
ma, kas iš kūno buvo išplėšta 
ir panašiai. Aktą pasirašė 
MVD kalėjimo Nr.l skyriaus 
vedėja vyr. leitenantė Lagojs
kaja, chirurgas konsultantas 
Vorobjov, MVD kalėjimo Nr. 
l sanitarinės dalies viršininkas 
kapitonas Kuzmin. 

Kalėjimo ligoninėje tėve
lis buvo operuotas, atgavo są· 
monę. Šios ligoninės doku
mentuose liko įrašyta ciniška 
pooperacinė diagnozė: "trau
minis šokas. Savęs sužaloji
mas". Komisija dar užrašė, 
kad sėkmingai gydant, tardy
mas galimas po 2-3 savaičių. 
Apgydytas Tėvelis dar buvo 
fiziškai ir morališkai kankina
mas beveik metus. Prieš 50 
metų, 1957 m. lapkričio 29-ją 
sušaudytas. 

Nuo to laiko, tarsi pasi
darė žvarbesni lapkričio vėjai, 
o Vėlinių kiekvienoj žvakelės 
liepsnoje regiu ir jo atminties 
šviesą, nes iki šiol negaliu su
rasti, kur budeliai padėjo Tė
velio kūną. Atmintyje liko 

giedras Tėvelio veidas, ramus 
balsas, mūsų bendravimas ir 
skausmingas paskutinis pasi
matymas KGB kalėjime. 

Grįžusi iš lagerio, ir ma· 
ma dažnai prisimindavo Tėtį, 
jų gyvenimą, paskutines kartu 
praleistas dienas. Ypač jai bu
vo brangūs Tėvo žodžiai, pa
sakyti arešto akimirką: "My
lėjau Tuve, Birute". Ginkluotų 
budelių krūva užgriuvo juos 
staiga, netikėtai, išdavikui da
vus ženklą. Tuomet, kai už
klupo tamsa, kai pasipylė 
smūgiai, spardymai, rusiški 
keiksmai, tie Tėvo žodžiai bu
vo ir atsisveikinimas, ir padė
ka už vienas kito supratimą, 
už buvusį nepaprastą Jų bend
rą gyvenimą. 

Sovietinė okupacija suar
dė mano tėvų svajones ir pla
nus. Jie, jauni pedagogai. tikė
josi savo darbu ir žiniomis tur
tinti ir gražinti nepriklausomą 
Lietuvą, svajonėse matė gra
žią savo šeimą. Tučiau, užaugę 
laisvės dvasia, jie negalėjo 
taikstytis su Tėvynės pavergi· 
mu, ui.ėjus sovietinei okupaci
jai. Jie tapo partizanais, kovo
tojais už savo tėvynės laisvę, 
už savo valstybę. 

Tėvai susituok.ė 1945 me
tų spalį. Abu buvo tikintys, 
krikščioniškai išauk.lėti. Tudėl, 
nežiūrint tų ypatingų sąlygų, i 
kurias jie pateko tapdami par
tizanais, tuokėsi bažnyčioje, 

kaip ir dera katalikams. Ne
dzingės šventovė nebuvo ma
čiusi vestuvinių apeigų tokiu 
neįprastu laiku. Saugumo su
metimais jungtuvės vyko nak· 
tj, o i šventovę susirinkę žmo
nės buvo partizanai ir kunigo 
Zigmo Neciunsko šeimynykš
čiai. 

Kukli vakarienė kleboni
joje ir gražiausi, šviesiausi pa· 
linkėjimai jauniesiems ir Tė
vynei Lietuvai. Jie buvo užra
šyti, sudėti i stiklinį indą, už
lakuoti ir užkasti Nedzingės 
klebonijos žemėje. 

Gražiu prisiminimu Tė
vams liko sužieduotuvės Aly
tuje pas kunigą Šliumpą, gra
žiu prisiminimu liko ir jungtu
vių apeigos Nedzingės šven
tovėje. Kasdienybe tapo nuo
latiniai pavojai, akistata su 
mirtimi, darbas ir gyvenimas 
bunkeryje. 

Tėvų santuoka atlaikė 
baisias gyvenimo sąlygas ir 
buvo labai tvirta. Ji truko dvy
lika partizaninio gyvenimo 
metų, iki pat jų arešto, nes jie 
patys buvo labai tvirti savo 
dvasia, tikėjimu į Dievą, savo 
meile, idėjomis. Jie paliko 
man savo dvasios šviesą. Ji 
mane šildė, kai likau viena, ji 
ir dabar man šviečia. Tėvai 
apdovanojo mane savo tiesa, 
savo meile, gyvenimo vertės 
supratimu. Jų atminties šviesa 
visada bus su manimi. 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

MIELIEJI, 
VJ.Si prie Kūčių stalo pajusime stebuklingą 

šv. Kalėdų šilumą, prisimindami reikšmingą Kū
dikėlio Jėzaus gimimą. Tad iš prasmingų įvykių 
pasisemkime įkvėpimo naujiems sumanymams 
ir pasiekimams. Tuisingumas, viltis ir meilė arti
mui teįprasmina kiekvieną Jūsų ateinančių 2008 
metų dieną. Visiems linkiu gerų iv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų. Pagarbiai, 

Raimundas Kaminskas, P. Amerika 
••• 

Gerbiamieji, nuolirdliai dėkojo ul netikėtą ir 
graiq sveildoimę 

Nors Lietuvoje vis dar nėra sniego, oras 
daugiau primena lapkritį negu gruodį, šventų 
Kalėdų ir Naujųjų metų nuotaika vis daugiau 
užvaldo ne tik stambiuosius prekybų centrus, 
parduotuvių vitrinas, miestų aikštes, bet ir žmo
nes. Visi supranta ir jaučia, kad artėja kažkas 

nepaprastai gražaus, svarbaus ir prasmingo, ar
tėja šventos Kalėdos ir jau nauji, 2008-ieji metai. 
Tu.d labai nuoširdžiai norime pasveikinti visus 
laikraščio bendradarbius, skaitytojus, visus toli
moje Kanadoje gyvenančius tautiečius su šiomis 
nuostabiomis šventėmis. šventų Kalėdų džiaugs
mas, jų tyra ir pakili nuotaika, Betliejaus žvaigž
dės šviesa tegul visam laikui liek.a Jūsų širdyse, 
šeimose, nam.U09e. VJSiems Jums geros SYcikatos, 
Dievo palaimos ir pačios didžiausios sėkmės vi
suose darbuose! Nuoširdžiai, 

Leonas ir Simona Milčiai, Raudondvaris, 
Lietuva 

••• 
MIEU ŽIBURIEČIAI 

Sveikinu su Jėzaus užgimimo švente ir 2008-
aisiais ! Linkiu gražių darbų ateities Lietuvai ir 
lietuvybei išeivijoje palaikyti. Jūsų -

Stanislovas Sajauskas, Lietuva 



''Garo nenuleidimui'' 
ir kagėbistinio pėdsako glaistymui 

visuomenės užkarda 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kaip skelbia žiniasklaida, 
Gudijoj žuvusio saugumo ka
rininko Vytauto Pociūno žūtį, 
visuomenei kilus abejonių dėl 
tyrimo aplinkybių, tirs ir spe
ciali premjero sudaryta komi
sija. Jai vadovaus privačios 
leidyklos Aidai direktorius 
Vytautas Ališauskas. Komisi
joje be V. Ališausko taip pat 
dirbs generalinio prokuroro 
pavaduotojas Gintaras Jasai
tis, VSD generalinis direkto
rius Povilas Malakauskas, euro
parlamentarai Vytautas Lands
bergis ir Aloyzas Sakalas, už
sienio reikalų ministeris Pet
ras Vaitiekūnas, buvęs VSD 
vadovas Jurgis Jurgelis, parla
mentaras Justinas Karosas ir 
Piliečių santalkos tarybos pir
mininkas Jonas Kronkaitis. 
Premjeras sudarė šią komisiją, 
pasigirdus įvairių visuomeni
nių organizacijų bei atskirų 
piliečių protestams, jog gene
ralinė prokuratūra vengia są
žiningai tirti V. Pociūno žūties 
aplinkybes. 

Iš tikrųjų, kai aiškiai nu
manomo nusikaltimo pėdsa
kai ataušo, o jie dėl mūsų pro
kuratūros akivaizdaus abejin
gumo (pasikliovė nedraugiš
kos šalies prokuratūros tyri
mu) buvo dirbtinai aušinami, 
dabar prokuratūrai belieka 
užimti savo munduro garbės 
gynybos poziciją. Vyriausybės 
vadovas sudarė komisiją ne iš 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto 

visuomenės atstovų, ypač tei
sininkų, o daugiausia iš vals
tybės pareigūnų, kurios tiks
las, daugelio nuomone, "garą 
nuleisti" visuomenėje, norom 
ar nenorom glaistyti nusikal
timo kagėbistinį pėdsaką. Ar 
galima iš šios komisijos tikėtis 
prokuratūros tyrimo sąžinin
go vertinimo, atsako komisi
jos sudėtis. 

J. Karosas - seimo užsie
nio reikalų komiteto pirmi
ninkas - savo elgesiu jau ne 
kartą yra parodęs, kad vardan 
draugiškų santykių su Gudija 
ar Rusija, Lietuvos reikalus 
reikia dėti į šalį. 

A. Sakalas savo poziciją 
VSD šefo atžvilgiu išreiškė 
rašinyje Politologai (Bernardi
nai.It, 2007,V.29). Ten auto
rius tvirtina, kad jaunas poli
tologas Tomas Čyvas parašė 
seriją straipsnių apie buvusį 
VSD šefą A. Pocių, kurie pro
fesorei V. Zaborskaitei pasi
rodė labai vienašališki, už ką 
T. Čyvas išreiškė nepasitenki
nimą V. Zaborskaite. A. Sa
kalas neva gindamas V. Za
borskai tę, akivaizdžiai gina 
A. Pocių. Tokia išankstinė ko
misijos nario nuostata bei vi
suomenei žinomi V. Lands
bergio ir A. Sakalo asmeniniai 
santykiai komisijai iš anksto le
mia nekonstruktyvų jos darbą. 

G. Jasaitis, netenka abe
joti, laikysis prokuratūrą pa
teisinančios pozicijos. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 41 - 9-5 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metu Jūsų utelkta 4. 8 mln. doL Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2.97 mln. dol. pelno lžetuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitminei pagalbai Lietuvoje 

bei stįpendijoms lietuviit tuden.tams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisim 'n 'me jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

~w~v~~~ 

l:> "-l T'..A.. L C:: ..A..~ 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416> 763-5677 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;".·f'2-~-\-g..::- - . ~ ... "~ 

398 Gueliph ine, Burlington 
(ta:rp QEW ir Lakeshore Rd .) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking") 

(905) 333-5·553 
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 

P. Vaitiekūnas, jausdamas 
URM atsakomybę už V. Po
ciūno išsiuntimą į Gudiją ir su 
juo susijusią žūtį, nedrįs kelti 
abejonių dėl prokuratūros ty
rimo sąžiningumo. 

P. Malakauskas, nespėjęs 
apšilti VSD vadovo kėdėje, 
vargu ar pajėgus ir ar imsis 
dėl suprantamų priežasčių sa
vo pirmtako bei prokuratūros 
veiklos vertinimo, juolab, kad 
ankstesnė jo veikla niekaip su 
V. Pociūno žūties aplinkybių 
ir šmeižto kampanijos prieš jį 
tyrimu nebuvo susijusi. 

Jei visuomenei atstovauti 
paskirti V. Ališauskas, V. Lands
bergis J. Kronkaitis ir J. Jur
gelis komisijai tarsi ir tiktų, 
tai iš visos paskirtos komisijos 
drauge negalima tikėtis nei 
"garo nuleidimo", nei kagė
bistinio pėdsako išaiškinimo 
ar užglaistymo. Gerai, kad 
premjeras rodo susirūpinimą 
V. Pociūno žūties aplinkybių 
tyrimu, tačiau sudarydamas 
komisiją jis turėjo įvertinti ko
misijos narių gebėjimą konst
ruktyviai dirbti. Dabar pana
šu, kad komisijoje užprogra
muotos dvi nuostatos: viena -
tarsi iš tikrųjų vertinti proku
ratūros tyrimo sąžiningumą, 
kita - ginti prokuratūros mun
duro garbę. Pastarajai nuo
statai ginti suteikta didesnė 
galia (vien aritmetiškai - 5:4). 
Taigi paskirtoji komisija gal 
ką nauja išsiaiškins, matys ne
švarias, tačiau ataušusias ar 
specialiai aušintas kagėbisti
nes pėdas ir tokį pat braižą, 
prokuratūros aplaidumą, ta
čiau jos atskiri nariai reikalą 
savaip komentuos, bendro su
tarimo neras, todėl ir "garo 
nuleisti" nepavyks. Tačiau ir 
toks premjero sprendimas yra 
geriau, nei tūnojimas nežinio
je ar prokuratūros monologo 
klausymas. 

Visuomenei lieka įdėmiai 
sekti šios komisijos bei proku
ratūros darbą (gal priežiūrai 
sudaryti visuomeninę komisi
ją), reikalauti visų aplinkybių 
tyrimo viešinimo, kol bus pa
siekta aiški V. Pociūno bylos 
baigtis. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MllSSISSAUGOJE 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.55% už 30-89 d. term. indėlius 
2.75% už 90-179 d. term. indėlius 
2.75% už 180-269 d. term. ind. 
2.75% už 270-364 d. term. ind. 
3.25% už 1 m. term. indėlius 
3.30% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.60% už 4 m. term. indėlius 
3.60% už 5 m. term. indėlius 
3.80% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.45% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.45% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.75% RRSP & RRIF (variable) 
4.40% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.70% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.80% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
5.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate) 
1 metų ...... 6.20% 
2 metų ...... 6.35% 
3 metų ...... 6.55% 
4 metų ...... 6.80% 
5 metų ...... 6.65% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

KITOS PASLAUGOS 
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI. 

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

SKYRIAI: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MSX 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., OLS , OLLI' 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M9B 4W7 
E-mai l: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
''CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą Įvertinimą be jokių 

Jūsų į'sipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a.A. 

416-879-49.37 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 



12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2008.1.15 Nr. 2 

9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgirio" dub

lerių komanda pergalingai 
baigė antrąjį Europos jauni
mo krepšinio lygos (EYBL) 
ratą. Jaunieji žalgiriečiai 97: 
64 sutriuškino "BC Barsy" ko
mandą iš Kazachstano ir iško
voj o jau devintąją pergalę iš 
eilės. 

• Lietuvos televizijos sto
tys nutraukė Eurolygos krep
šinio rungtynių transliacijas, 
nes Lietuvos valdžia išleido 
įstatymą, draudžiantį rekla
muoti alkoholinius gėrimus. 

• SEB BBL (Baltijos) eli
to poskyrui pirmos pusės se
zono varžybų lentelė: 1. Kau
no "Žalgiris", 2. Vilniaus "Lie
tuvos rytas", 3. "Šiauliai", 4. 
Rygos ASK, 5. Rygos "Ba
rons-LMT", 6. Tartu "Rock", 
7. "Ventspils", 8. Talino "Ka
lev - Cramo", 9. "Valmiera", 
10. Klaipėdos "Neptūnas". 

• Geriausiu 2007 metų 
Kauno sportininku išrinktas 
boksininkas Daugirdas Še
miotas. Trenerio Viliaus Bui
kos auklėtinis šiais metais pa
sauli o bokso čempionate 
laimėjo bronzos medalį. 

• Geriausiais 2007 metų 
Lietuvos sportininkais šalies 
sporto žurnalistai išrinko dis
ko metiką Virgilijų Aleknč} ir 
septynkovininkę Viktoriją Ze
maitytę. Metų komandos titu
las atiteko Europos čempio
nato bronzą iškovojusiai Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinei, 
o geriausiu treneriu išrinktas 

Buvusi Olimpinių žai
dynių dalyvė, trumpų nuotolių 

greitojo čiuožimo čempionė 
Nathalie Lambert (Montreal) 
paskirta oficialia Kanados 
olimpinės komandos vadove 
2010 metų Vankuverio Žiemos 
olimpiadoje. N. Lambert ne 
tik trijų olimpinių medalių -
vienas aukso, du sidabro, lai
mėtoja, ji aktyvi olimpinio ju
dėjimo dalyvė, taip pat Kvebe

Lietuvos krepšinio rinktinės 
strategas Ramūnas Butautas. 

• Septyniolikmetis Ričar
das Berankis 2007 m. gruo
džio mėnesį labiausiai garsino 
Lietuvos vardą. Jaunasis teni
sininkas tapo neoficialaus pa
sauli o jaunių (iki 18 metų) 
čempionato "Orange Bowl" 
bei jaunių varžybų Meksikoje 
vienetų ir dvejetų varžybų nu
galėtoju ir baigė metus kaip 
pirmoji pasaulio jaunių rake
tė. To iki šiol nebuvo pasiekęs 
nė vienas Rytų ir Vidurio Eu
ropos šalių tenisininkas. 

Eurolyga pagerbė "Žalgirį" 
už nuopelnus krepšiniui 

Ntr. DELFI 

• Europos klubinio krep
šinio 50 metų jubiliejaus pro
ga Eurolyga pagerbė Kauno 
"Žalgirį" už svarų indėlį į 
krepšinio istoriją. Pagerbimas 
buvo surengtas Kauno sporto 
halėje. VP 

ko artrito draugijos garbės narė. Pati sirgdama šia liga, 
buvusi sportininkė skatina kitus išsaugoti fizinį aktyvumą ir 
nepriklausomybę. N. Lambert sukūrė ir išleido DVD su 
sportiniais šokiais, padedančiais išsaugoti lankstumą ir 
judėjimą. Inf. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. sausio 30 d. ir vasario 13 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. sausio1 30 d. ir vasario 13 d. 
Visi paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* ·~~~ s300* 
. . off or l parceJ off 

* coupon i valid only at 'Margutis-Py anka' head o 1ce. 

Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkai tebekaraliauja Europos studentų krepšinyje 
Ntr. iš leidinio Universitetas 

Lietuva, Summer 2007 
Nadine Chomyc & Katerina Juskey 

In Augus t 2007, we, 
along with six of our friends 
and family members ( all of 
Lithuanian heritage) trav
eled to Lithuania in order to 
experience our true roots. 
We had hoped to learn as 
much Lithuanian as possible 
via a two-week "Lingua 
Lituanica" course, visit as 
many towns and cities as 
possible, and ultimately 
become familiar with our 
home country. We lived in a 
convent (Šv. Kryžiaus) in 
Vilnius for the majority of 
our stay; the location was 
ideal - a four-minute walk 
from both Gedimino pros
pektas and Old Town. The 
trip was predominantly 
spent at "school". We'd have 
our daily walk to 26 Gedimi
no prospektas to meet with 
Irena Kruopienė, our inst
ructor, as well as our enthu
siastic fellow students from 
places such as Russia, Po
land, Czech Republic and 
France. 

Our three-week journey 
began with a walking tour of 
Vilnius with our Lingua 
Lituanica class. This was our 
first real taste of the Lithua
nian culture, and we were 
overwhelmed by the true 
beauty of the country. From 
the cobblestone streets and 
humble outdoor cafes of Old 
Vilnius to the downtown's 
classy shops and bars, this 
country really had it all. With 
sucha small size and popu
lation, Lithuania already 
gave us a warm, welcoming 
feeling. 

The next two weeks were 
primarily spent studying the 
Lithuanian language at Lin
gua Lituanica. This was 
unquestionably one of our 
favorite experiences of the 
entire trip. It was a fun, inte
ractive way to get a basic un
derstanding of the Lithua
nian language for people 
from any country. Class typ-

ically ran in our classroom 
on Gedimino prospektas 
from 9:00 am to 3:00 pm, 
with breaks and time for 
lunch. When we weren't in 
the classroom, we were out 
exploring Kaunas, Trakai, or 
the cathedrals of Vilnius in 
guided tours with our class
ma tes, using any opportu
nity to practice what we had 
learned in class the day 
before. Our classmates 
ranged from a newly-wed 
from France learning the 
language for his Lithuanian 
wife, to a tourist from Slo
vakia looking for a fun new 
language to learn. It was a 
comfortable, enjoyable envi
ronment with many oppor
tunities for new friends and 
practice with the Lithuanian 
language. 

Outside of the class
room, many days were spent 
visiting relatives in Vilnius, 
Kaunas, Nida, and Klaipėda. 
The time spent with our fam
ily was very memorable, as it 
made us realize our true con
nection with Lietuva and the 
Lithuanian people. It was so 
special for us to experience 
this trip in a country that is 
integral to our hearts and 
heritage. It was truly an 
unforgettable feeling to be 
so close to where our own 
families came from and grew 
up in. In our Lingua Litua
nica course, we realized that 
the language itself would 
help us connect to the coun
try and the people, making 
us feel more a part of the 
culture. One of the most 
meaningful, and spiritual, 
experiences of the entire trip 
was when my (Nadine's) 
uncle, Rev. Augustinas (pas
tor of the Church of the 
Resurrection in Toronto ), 
offered a private Mass for 
our families at the Fran
ciscan Fathers' Monastery 
overlooking Kryžių kalnas. 
The trip meant more than 

just a vacation with close 
friends and family to a beau
tiful country; it meant a per
sonalized experience of our 
true roots and heritage. 

The rest of our trip was 
spent shopping, visiting bea
ches (Palanga) and touring 
by ourselves. We made a spe
cial stop in the little town of 
Kretinga which is the place 
our summer camp (Camp 
Kretinga) in Wasaga Beach, 
Canada was named after. 
While we were there, we vis
i ted with the Franciscan 
Fathers and toured the 
church. We also attended a 
basketball game at Siemens 
Arena in Vilnius where we 
watched the Lithuanian 
national team take on the 
Russian national team ( and 
win!), which was an exciting 
and energetic experience. 
One of our favourite places 
that we visited was Kryžių 
kalnas, (in English - "The 
Hill of Crosses"}, located 
near the town of Siauliai. It 
is a beautiful part of Li
thuanian history and culture, 
and is a breathtaking sight 
to see. 

Overall, our trip was a 
truly exhilarating and highly 
educational experience. The 
opportunity to connect with 
the true roots of our culture 
was unforgettable and it cer
tainly had us thinking about 
another visit in the future. 
We will cherish and treasure 
the memories of experienc
ing our roots, learning more 
about our heritage, meeting 
our family, and learning our 
native language, forever. 
Until the next visit! 

Both authors were 17 
years old when they wrote this 
article. Both of them are 
counselors at Camp Kretinga, 
active members of Kanados 
lietuvių jaunimo sąjunga 
(KLJS), Prisikelimo parapija 
( Church of the Resurrection 
Parish) and ''Aušra" sports 
club in Toronto. 



"Gintarėlių" pasirodymas Anapilyje surengtoje Kalėdų eglu
tėje. Vadovė D. Grigutienė N tr. R. Kružiko 

Mokslo programa užsienio 
• • • 
J8UDIIDW 

Šiaulių Didždvario gimnazija (www.dg.su.lt) rengia pro
jektą, suteiksiantį galimybę užsienio lietuvių jaunimui (15-
18 metų) dvejiems metams atvykti į Lietuvą mokytis pagal 
Tarptautinio bakalaureato diplomo programą ir įgyti visame 
pasaulyje pripažįstamą diplomą, kuris yra tiesioginis kelias į 
norimą universitetą. Kviečiame užsienio lietuvių bendruo
menės narius, norinčius išlaikyti ryšį su Lietuva bei lengvati
nėmis sąlygomis įgyti tarptautiniame lygmenyje pripažįsta-
mą išsilavinimą. v v 

Didždvario gimnazija- tai Siauliuose (Siaurės Lietuvoje) 
esanti bendrojo lavinimo mokykla, turinti gilias mokymo ir 
kultūros tradicijas, kurios puoselėjamos sulig kiekviena kar
ta: kvalifikuotas anglų kalbos mokymas, kryptingas meninis 
ugdymas, ypač choreografija, leidžia kurti humanistinės 
gimnazijos viziją. Gimnazijoje vyrauja laisva, kūrybiška 
bendradarbiavimo atmosfera. Laikantis humanistinės mo
kyklos filosofijos principų, gimnazijoje ugdomi individualūs 
mokinių gebėjimai - vykdant profiliavimą, kuriant meninės 
pakraipos studijas. Mokiniai įgyja socialinių įgūdžių dalyvau
dami įvairioje projektinėje veikloje, aktyviaisiais mokymo 
metodais grindžiamame mokymo procese. Be to, mokiniai 
turi galimybę įvairių projektų ir mainų programose bend
rauti su užsienio šalių mokiniais, susipažinti su jų kultūra. 

Gimnazijoje, vykdant pilietinio ugdymo programą, akty
viai deklaruojamos žmogaus teisės ir laisvės. Mokiniai ypač 
skatinami įgyvendinti savo teises informacijos srityje, naudo
tis žodžio laisve. Įgyvendinant šį principą, gimnazistai jau 
daugiau nei dešimtmetį savarankiškai leidžia laikraštįAntrieji 
namai bei gimnazijos "Metų knygą". Ketvirti metai, kai eterį 
pasiekė gimnazijos radijo stotis "Radijo klubas", transliuo
jama visą parą 89.7 FM dažniu bei internete. Gimnazijos in
terneto svetainė - taip pat mokinių edukacinio projekto re
zultatas. 

Šiaulių Didždvario gimnazijos pedagogų ir administraci
jos kolektyvas pasižymi aukšta kvalifikacija bei siekiu tobu
lėti, dalyvavimu įvairiose programose tiek su mokiniais, tiek 
atskirai, siekiant įgytas žinias ir patirtį perteikti gimnazijos 
bendruomenei. Siaulių Didždvario gimnazija - tai mokymo 
įstaiga, įgyvendinanti šiuolaikinio mokslo ir švietimo priori
tetus, siekianti tobulėti ir išugdžiusi bei siekianti ugdyti daug 
šviesių, išsilavinusių žmonių, gimnazijos vardą garsinančių 
visame pasaulyje. 

Nuo 2005 m. Didždvario gimnazijoje dėstoma Tarptauti
nio bakalaureato diplomo programa (TB DP), kurios moki
niai pasižymi ypatingai aukštu žinių lygiu bei puikiais užklasi
nės veiklos pasiekimais. Gimnazija 2007 m. pavasarį išleido 
pirmąją TB DP laidą. TB organizacija - tai Europos Tarybos 
pripažįstama nevyriausybinė organizacija, bendradarbiau
janti su UNESCO. Nuo 7-ojo dešimtmečio veikiančios TB 
organizacijos tikslas - įgalinti švietimo įstaigas suteikti itin 
aukštos kokybės išsilavinimą, pagrįstą šiuolaikinės demokra
tinės visuomenės principais bei leidžiantį studijuoti įvairių 
pasaulio valstybių aukštosiose mokyklose. TB organizacijai 
priklauso apie 800 mokyklų iš daugiau nei 120 pasaulio vals
tybių. 

TB organizacijai (www.ibo.org) Lietuvoje priklauso dvi 
lJlOkyklos: Vilniaus licėjuje TB DP dėstoma nuo 1997 m., o 
Siaulių Didždvario gimnazija šią teisę įgijo 2005 m. TB DP 
mokiniai pasižymi ypač aukštu teorinių žinių ir praktinių 
įgūdžių lygiu, todėl jau gerokai prieš baigiamuosius egzami
nus jie tiksliai žino, kur ir ką studijuos. TB DP dėstoma įgi
jus pagrindinį išsilavinimą, t.y. baigę 10 klasių norintieji mo
kytis TB DP paaugliai laiko stojamuosius egzaminus. Atran
ka į TB DP yra milžiniška, mat tiek patys mokiniai, tiek jų 
tėveliai ir pedagogai įsitikinę, kad dvejus metus pasimokę 
anglų kalba pagal visame pasaulyje pripažintus standartus ir 
mokymo programą mokiniai įgis ne tik visuose universite
tuose pripažįstamą atestatą, bet ir turės suformuotą savo 
vertybių skalę bei konkrečius tikslus. Didždvario gimnazija 
siūlo bendradarbiauti įgyvendinant užsienio lietuvių bend
ruomenių atstovų integraciją į Lietuvos visuomenę ir kviečia 
gabiausius Jūsų lietuvių bendruomenės mokinius mokytis 
Didždvario gimnazijos TB DP klasėje ir įgyti visuotinai pri
pažintą išsilavinimą. Labai prašytume apie susidomėjimą 
pranešti kuo skubi~u. Laukiame žinių iš Jūsų! 

Vaidas Bacys, Siaulių Didždvario gimnazijos direktorius 
(vaidas@dg.su.lt) 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Sausio 13-oji yra Lietuvos laisvės gynėjų diena. Laisvė - žmogaus ir tautos laimės šaltinis. 
Tikrajį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Piešinys 
"Sausio 13-oji" ir tekstas Gabrielės Taminskaitės 

Toronto Prisikėlimo parapi
jos jaunimo ir vaikų choras 
tradicinei "Sriubos vakarie
nei", kuri įvyko praėjusių me
tų lapkričio mėn., paruošė ne 
tik naujų giesmių, bet ir įsi
mintiną vaidybinį montažą. 
Jame gyvais pavyzdžiais pa
rodė, kaip jaučiasi nerūpes
tingų tėvų palikta mergaitė 
ar bendraamžių atstumtas 
berniukas 

Ntrs. D.R. Puterių 

Iš skautavimo Lietuvoje 

Skautininkės Nijolės Stundžytės vadovaujamas vienetas, priklausantis Lietuvos krikščionių 
skautų sajungai 

Pilietiškumo pamokos 
Spalio mėnesį įvairios Lietuvos organizacijos ir Lietuvos seimo Europos reikalų komisi

ja buvo paskelbusi Lietuvos moksleiviams rašinių konkursą Rašyk laišką europarlamenta
rams ir būsi išgi,rstas. Konkurso tikslas, kaip apibūdino jo rengėjai - skatinti moksleivius do
mėtis Lietuvos ir Europos politiniu gyvenimu, politinių institucijų veikla ir jų priimamais 
įstatymais bei sprendimais. Tikimasi, kad šis renginys paskatins moksleivius suprasti savo, 
kaip piliečio pareigas valstybei, atskiro asmens įtaką vykstantiems politiniams procesams ir 
dalyvauti juose. 

Konkurso vertinimo komisijai buvo pateikta apie pusantro šimto rašinių. Moksleivius 
labiausiai dominanti tema - aplinkosauga. Kaip pripažįsta vertinimo komisijos nariai, 
atsiųsti laiškai įdomūs ne tik konkrečiais pasiūlymais Europos parlamento nariams, bet ir 
originalumu bei kūrybiškumu. Jaunimas rašė apie reklamą, jos įtaką moralei, kultūrai bei 
jos galimus reguliavimo būdus. Moksleiviai taip pat išreiškė savo nuomonę apie interneto 
bei vartotojų teises bei apsaugą. Įdomiausių laiškų autoriai buvo apdovanoti Europos parla
mento narių skirtais prizais. Jiems teko nešiojamas kompiuteris, telefonas bei kitokios ryšių 
priemonės. Inf. 
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A t A 
PETRUI GURKLIUI 

mirus, 
mūsų draugijos narei JANINAI GURKLIENEI, duk

roms ZITAI NAUSĖDIBNEI, DAINAI VALADKIE

NEI ir jų šeimoms bei giminėms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą - KLKM dr-jos Anapilio pa.rapijos skyrius 

MYLIMAI MAMAI 

AtA 
MAGDALENAI PAZNĖKIENEI 
Suvalką trikampyje, Punsko parapijoje, mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame vaikams - ANELEI 

PAJAUJIENEI ir KAZIMIERUI PAZNĖKUI, jų 

šeimoms bei artimiesiems -

'lbronto fllado PUtvio šaulių kuopa 

AtA 
PETRUI GURKLIUI 

• mll"Us, 

netektį patyrus žmonai ir dukroms su šeimomis bei 
artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą -

V. L Pečiuliai K B. Pečiuliai 

KA. Pajaujai AA. Stunguriai 

KL Paznėkai K G. Balytos 

L.:..:~=z!:~u 

A. Krakauskas 

• Paminklai (granitas, bronza, medis) 
•Nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 

• Skulptūros (paminklinės ir 
dekoratyvinės) 

•Telefonas (905) 510-4707 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
+ imigracija i Kanadą 
+ testamentų sudarymas 
+ palikimų tvarkymas 
+ nekilnoja mo turto pirkimas/pardavimas 
+ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, Tt)Tonto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. paštas: lawyers@pacelawfirm.com 

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 

Mirė agronoIDas - veikėjas 
Gintarius (Ginty) Frank 

Jocius š.m. sausio 2 d. pralai
mėjo dvejų metų kovą su sm~ 
genų vėžiu. Jis buvo prižiūri
mas ir mirė namuose, šeimos 
apsuptyje. Anksčiau yra miręs 
velionies tėvas Frank, brolis 
Ronaldas. Liūdi motina Mar
ta (Povilaitytė ), brolis Petras 
su šeima. 

Jocius & Associates Guelph 
mieste, specializavosi agrikul
tūrinių gaminįų ir paslaugų 
teikime visoje Siaurės Ameri
koje. Jis visada ieškojo nau
jausių idėjų, išradimų. Padėjo 
įsteigti Strategic Research 
Associates (SRA) fmną, ku-

Outdoor Expo", paroda, ku
rios tikslas - skatinti kitus du 
dalykus, kurie jam buvo arti 
širdies - šeima ir gamta. 

Pats pasivadinęs versli
ninku, jis tiek pat buvo pasi
šventęs padėti kitiems. Beveik 
25 metus buvo Guelph Rotary 
Oub narys, labai daug prisidė
jęs prie lėšų teJkimo projektų, 
pvz. "Gilt of Wings" ir "Dream 
Home„. Neseniai jis buvo pri
pažintas Honorary Paul Har
ris Fellow, 1995 m. -Agri
Marketer of the Year (Cana
dian AgriMarketing Associa
tion) ir 1996 m. - Guelph uni
versiteto garbės auklėtiniu 
(Alumnus ofHonour). Ginta
rius buvo nenuilstamas veikė
jas ir politinėje plotmėje, bu
vęs Agricultural Research 
Institute of Ontario bei On
tario Agricultural College 
pirmininku, prisidėjęs taip pat 
prie Ontario agronomų insti
tuto Enroot Foundation stei
gimo. Guelph mieste jis buvo 
žinomas kaip menų rėmėjas. 

Vėlionis gimė pokario 
Vokietijoje 1946 m. rugpjūčio 
15 d. šeimoje lietuvių tėvų, pa
bėgusių iš Lietuvos 1944 m. 
Šeima imigravo į Kanadą 
1949 m., įsikūrė Rodney, ON, 
kur pradėjo ūkininkauti, au
ginti tabaką netoli Erie ežero. 

Gintarius baigė Guelph 
universiteto "Ontario Agri
cultural College" 1970 m. ir 
tais pačiais metais vedė Lorie 
Munce iš Leamington, ON. 
Jie turi tris vaikus - Daiva 
(Calgary, AB), Gavin (žmona 
Hannah iš Durham, North 
Carolina) ir Jordan (Julie 
Bruin iš Guelph, ON). 

A.a. Gintarius (Ginty) 
Fraak Jocius 

Agronomija visada buvo 
Gintariaus didžiausia aistra. Ji 
globojo George Atkins (CBC 
Radio Noon) ir jis buvo dviejų 
provincijos agrikultūros ir 
maisto ministerių pavaduo
toju (a.a. William A Stewart 
ir a.a. William Newman). Iš
ėjęs iš ministerijos 1978 m., 
dirbo gyvulininkystės srityje, 
padėjęs suderinti pirmąsias 
vaizdines (video) varžytines -
Ontario Beef Exchange. 

rios būstinė yra Research 
Park, Guelph mieste, taip pat 
padėjo sukurti internetinę 
firmą Agnoiz.net, kuri vėliau 
tapo Farm.s.com. 

Minėjimas jo pagerbimui 
įvyko River Run centre, 35 
Woolwich St., Guelph mieste 
sausio 11 d. Vietoje gėlių šei
ma .kviečia norinčius paaukoti 
The Ginty Jocius Joumey of 
Growth fondui Guelph uni
versitete (Ontario Agricultu
ral College ); Brain Tumour 
Foundation of Canada arba 
Hospice Wellington. Informa
cija teikiama tinklalapyje 
www.outdoorfarmshow.com. 1982 m. jis įsteigė savo 

rinkodaros-ryšių firmą Ginty 

1994 m. Gintarius perėjo i 
renginių vadyb~ isteigdamas 
Kanadoje "Outdoor Farm 
Show", kuri dabar jau rengia
ma 15 metų rugsėjo mėnesį 
Kanados lauko mugių parke 
Woodstock, ON, ir yra di
džiausia agrikultūros mugė 
Kanadoje. 2004 m. birželio 
mėnesi taip pat pradėta orga
nizuoti "The Great Canadian IDf. 

AUKOJO Tl!Vl!Kl!S 11BURIAMS 

Iki 2007 m. pvodlio 31 d. Tėviškės žiburiams 
aukojo: $200 - L l. Adomavičiai, E. Pusvaškienė; 
$UIO - R. Prizgintas; $140 -A Laurinaitis; $120 
-S. Gotceitienė, A Valadkienė; $80-J. Bitneris; 
$70 - O. Dramantas; $60 - J. Butkienė, A Zub
rickas, R. Jurkus; $50 - P. Kondrotas, l. Rekštis; 
$46- N. Bates; $40- P. Skeivelas, O. Skrebūnie
nė, B. Galinienė, L Saplys; $30-A Sungailienė, 
J.R. Karasiejai; $20- O. Tu.seckienė; $19 - J. 
Stankus; $16 - B. Maziliauskienė; $10 - B. če
paitis, J. Rutkauskas, l. Petkus, A Kringelis; $6-
V. Piečaitis, V. Kukoraitis; $5 - D. Uzas, O. Ado
maitis. 

Rėmqo praumeratą at.liuntė: $75 -A .Ka
napka; $70-DA Misiulis, M. VIiutis, L Knnna
pu~ A Gudavičius, A Misiūnas, L. Stankevi
čius, P. Zaranka, l. Petkus, J. Vasys, E. Kazlaus
kas, J.S. Sendžikas, J.P. Barakauskas, V.V. 
Paikus, V. Kazlauskas, O. Ažubalis, A Augaitis, 
V. B. Biretos, G . .Kaulius, A Kvietinskas, P. De
venis, kun. l Sadauskas, A Ųmgas, L Morkū
nas, V. Sičiūnas, V. Ručys, N. Šimkus, J. Bušaus
kas, E. Benetis, V. Gečas, K. Rudaitis, O. Labu
tis, J. Baliukas, R. Simonaitienė, J. Stukas, K. 
Stulpinas, M. Obelienienė, J.R. Karasiejai, A. 
Žvirblys, E. Kripienė, V. Puodžiūnas. M.R. Rusi
nai, V. Vainutis, J. Klemka, G. Bijūnienė, A Juo
zapavičius, J. Zlatkus, N. Pečiulytė, V. Kadis, A. 
O'Donohue, A Dainora, S. Žaldokas, V. Nausė
da, l. Pūkienė, V. Bubelis, R. Dornfeld, O. Ado
maitis, J. Bitneris, E . .Karosas, P. Eidukas, S. 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

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

.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų 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 

Ažuolas, A. Opanavičius, P. Baronas, B. Vileita, 
E. Dainius, A Jankauskas, J. Greičiūnas, A An
kus, A Jungmeisteris, G. Pettauskas, J. 'Dmner, 
B. Stundžia, J. Lajukas, O. Dalindaitė, A. Monst
vilas, M.L Szwarc, R. Fronczak, A Adams. 

Rėm~jo prenumeratą už dvejus metus at· 
siuntė: R. Jurk:us. 

Garbės prenumeratą atliuntė: $140 - V. 
Montvilas, A. Bumbulis; $100 - J. Rimšaitė, V. 
Kazlauskas, V. Rutkauskas, O. Krikščiūnas, M. 
JuO'Laitis, G.M. šernas, E. Sakas-Sluder, L. Baum
ganl, J. Miškinis, P. Lapienis, B. Barisas, G. Vyš
niauskas, K.G. Balytos, R. Rimša, A Vaickus, P. 
Martišius; $90 - l. Jakimavičiūtė, S. Goldbergas, 
S. Draugelis, E. Bajoraitis, J. Slllkevičius, A Ur
bonas, K. E. Gudinskai; $80-E. Holmes, S. Got
ceitienė, N. Liačienė, H. Stepaitis, J.S. Naruševi
čius, L.l. Adoma~ T. Bogušas, A. Val.adkie
nė, J. Varanavičius, E. A. Abromaičiai, O. Zi
minskienė, B.P. Sapliai, T. Tarvydas, A. Smolskis, 
J. Stankus, O. 'Tuseckienė, M. Biekša, K.R. Ra
žauskas, S. Šimoliūnas, B. Januška, A. Dronsa, 
B. Vilkus, dr. M. J. Uleckas, R. Dumčius, S. Vytė, 
J. Akelaitis, J. Baužys, l. Kaitys, J. Gataveckas, V. 
Urbaitis. 

Garbės prenumeratą už dvejus metus at· 
siuntė: P. Brikis. 

Nuoširdus ačiū už paraJDą lietuviškai spau
dai. Dėkojame garbės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką. 

~~~~~~~~~~ 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa· 
rūpinu keliaujantiems i užsieni 
ir atvykstantiems i Kanadą • 
Skambinti Mariui Rusinui teL 
416 588-2808 (est. 26) liokia
dieniais, darbo valandomis • 

CLEAN FOREVER. Valome kl
Umos, minkštos baldos ir au
tomobiliq vidą navJu būdu • 
sausomis putomis. Kilimas ii· 
džiūna per 1·2 val. Labai gera 
kokybė. 416 503-1687. 

TĖYIHĖS f.IBURIŲ naųja1 elek
troninis paltas -

temb@ropn.com 



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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondų@on.albn.com 

Kanados lietuvių fondas praneša visoms Kanados lietuvi11 
organizacijoms, kurios tikėjosi gauti paramos iš Fondo 
2008-siais metais, kad rylium su Kamulos valdtios nMzija 
ir valdžios reikalaujamais pakeitimais Fondo pelno skirsty
me, Kanados lietnvią fondo pelno skirstymas .2008 metais 
prasidės keletą mėnesią vėliau negu įprasta. Kada ir kaip 
bus galima kreiptis į Kanados lietuvių fondų dėl paramos, 
bus paskelbta Til'ifkb žiburiuose kaip galima greičiau. 

*** 
The Uthoan.ian Canadian Fonndation wonld like to lnform 
all orpnizations wbich espected to ask for ftnancial assis
tance from the Foundation in 2008, that doe to a govern
ment aodit and the resulting changes reqoired in the 
Fonndation's granting procedures, the Uthuanian Canadian 
Foundation's ir;ranting process for 2008 will beir;in several 
months later than in prior years. The Lithoanian Canadian 
Fonndation will annonnce when and how reqoests for fuml
ing can be made in 'kvisua Žilnuiai as soon as possible. 

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-53 1-4800 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į Lietuvą, i šiltus kraštus, pramoginės, 

maldininkų ir t.t. 
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 

nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

A LG IS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

A 
1ĄnoP..~~ -...;:.__-,; 

DOSNI ŠIRDIS .. . 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

BESTWAY TO 
TRAVEL Inc. 
Royal Yorl< Plaza, 

1500 Royal Yorl< Rd., 
Toronto, ON M9P 366 

KELION IŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAllt-TATARSKY 

ŠILUVOS 400 METŲ 
jubiliejaus kelionė i Lietuvą 

2008 m. 
rugpjūčio 4-18 d.d. 

Dėl info1rmacijos ir 
registracijos skambint i 

Ccll (4 16) 473-9020 
Fax: 4 16 249-77 49 

El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

Bilietai i Lietuvą 2007-2008 
lapkr. 1, 2007 - bal. 30, 2008 

$675 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$900 
oro uosto mokesčiai papildomai $245 
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius 

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5650 Yonge Street at Finch 
Toronto, Ontario M2M 4G3 

64 7-998-6405 
Toli free 1-800 36 1-9487 

Fax 41 6-221-4885 
gabriele@bdt.c~ONT REG. 03228277 

BDTwo1~ld'lra ifel 
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Tradicinis užgavėnių {ėjimas

$20.00 
(vakarienė su vynu) 

Meninę 

programą 

vasario 5, antradienį, 7 val. vakaro 
Toronto Lietuvių Namuose 

atliks Toronto 
lietuvių vyrų 

choras "Aras". 
Turtinga loterija. 

Visus dalyvauti maloniai kviečia Mažosios Lietuvos moterų dr-ja 

KLB ŽINIOS 

• 2fXYT m. spalio 6 d. Mont
realyje, įvyko Kanados lietuvių 
bendruomenės XX Krašto tary
bos pirmoji sesija, kurios metu 
į Krašto valdybą buvo išrinkti 
šie tarybos nariai: Blytė Balky
tė-Zubis (Calgary), Vytautas 
Bireta ('Ibrontas ), Rūta Kličie
nė (Otava), Joana Kuraitė-La
sienė (Turontas), Petras Meik
lejohn (Torontas), Rūta Poii
kienė (Wasaga Beach). Į Krašto 
valdybos sudėtj, pagal statutą, 
taip pat įeina organizacijų at
stovai: Kanados lietuvių fondo 
tarybos pirmininkas, Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos pir
mininkas, ŠALFASS Kanados 
sporto apygardos pirmininkas 
bei buvusi KlB KV pirmininkė. 

Krašto valdybos nariai pa
siskirstė pareigomis: pirminin
kė - l. Kuraitė-Lasienė, vado
vaujanti vicepirmininkė - R. 
Poškienė, iždininkas - dr. A. 
Pabedinskas, sekretorius - T. 
Kuras, vicepirmininkė kultūros 
reikalams - R. Kličienė, vice
pirmininkas švietimo reikalams 
- V. Bireta, vicepirmininkas vi
suomeniniams reikalams - P. 
Meildejohn, vicepirmininke ry
šiams - E. Balkytė-Zubis, KLF 
pirm. - dr. A. Pabedinskas, 
KUS pirm. - T. Kuras, ŠAL
FASS Kanados sporto apygar-

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

dos pirm.-; R. -~~bu~ 
KLB KV pmnmmke tr IX Dai.-
nų šventės ruošos komiteto at
stovė - R. Žilinskienė. 

• KLB KV posėdis jvyko 
gruodžio 13 d. Buvo peržiūrėti 
paraiškų blankai dėl finansinės 
paramos iš Tu.utinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie 
Lietuvos respublikos vyriausy
bės, aptarta muziejaus-archyvo 
tolesnė veikla. Valdybos nariai 
susitiko su Lietuvos seimo na
riais prof. Kęstučiu Glaveclru, 
Vytautu Sauliumi bei Manf
redu Zymantu. 

• Dėkojame KLB Otavos 
apylinkei, susimokėjusiai soli
darumo mokestį- $295, Mont
realio apylinkei $325, Vasagos 
apyl. $250, Vinipego apy!. $UXJ. 

• Dėkojame "Paramos" 
kredito kooperatyvui už kasme
tinę $7000 ir kredito koopera
tyvui TALKA už $3000 auką. 

• Rodney apylinkės ūki
ninkų vardu J. Statkevičius 
KLB aukojo $5000. Birutė ir 
Jonas Lukšiai Kanados lietuvių 
bendruomenei aukojo $100. 

•Per Kanados lietuvių 
bendruomenės raštinę gauta 
daug sveikinimų Kanados lietu
viams iš Lietuvos respublikos 
vyriausybės, seimo narių, Tu.uti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamento prie Lietuvos respubli
kos vyriausybės, Pasaulio lietu
vių bendruomenės pirmininkės 
bei narių, kitų kraštų bendruo
menių bei įvairių Kanados lie
tuvių organizacijų. Nuoširdus 
ačiū už sveikinimus. Geriausios 
kloties visiems tautiečiams. 

• KLB valdybos posėdis 
sausio 20 dieną. lnf.. 

l KLF ŽINIOS l 
KLF (Kanados lietuvių 

fondo) TBldybos posėdis įvyko 
2007 m. gruodžio 3 d. Prisikėli
mo parapijos posėdžių kamba
ryje_ Dalyvavo valdybos pirm. 
Algis Nausėdas, vicepirmininkė 
ir spaudos reikalų sekretorė 
Danguolė Baltrušytė-Sher, ižd. 
Violeta J onušonienė, posėdžių 
sekretorius Ričardas Kalendra 
ir administratorius Leonas Ba
ziliauskas. Pirm. A Nausėdas pa
informavo apie dalyvavimą KLB 
Tu..rybos suvažiavime Montrea
lyje ir pranešė, kad nauja KLB 
KV-bos pirmininke išrinkta 
Joana Kuraitė-Lasienė ir kad 
KLF sudarytas specialus komi-

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU )VAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

tetas advokatui-patarėjui su
rasti ir pasamdyti, bet jis dar 
nepasamdytas. Komitetas po
sėdžiavo lapkričio mėn. 

Administratorius Leonas 
Baziliauskas pateikė gautą paš
tą. Valdyba peržiūrėjo ir ap
svarstė padėkos laiškus, pagal
bos prašymus ir kt. L. Bazi
liaus.kas pranešė, kad TŽ pa
skelbti trečiojo metų ketvirčio 
įnašai bei paskirstymai. Ižd. V. 
Jonušonienė pateik.ė valdybai 
fondo išlaidų apyskaitą, kuri 
patvirtinta. Kiti svarstytini rei
kalai atidėti 2008-2009 laikotar
piui. Kanados apylinkių lanky
mas atidėtas pavasariui. Fondo 
metinis susirinkimas numatytas 
š.m. balandžio pabaigoje Ha
m.iltone. Kitas valdybos posėdis 
įvyks sausio 28 d„ 6 v.v. Prisikė
limo parapijos patalpose. Inf. 

AUKOS 
A.a. Sigitui Kraiauskui, il

gamečiam Tėvi!kės liburių spor
to skyriaus redaktoriui, mirus, 
jo šviesiam atminimui Antanas 
Bumbulis Tėvilkės iiburiams 
aukojo $100. 

A.a. Teklės Valiušytės-Se
konienės 3 metų mirties prisi
minimui (sausio 24 d.) Tėvilkės 
žiburiams $100 aukojo velionės 
vyras Adolfas. 

A.a. tetos Skolastikos Re
meikaitės 15 metų ir tėvelio 
Vaclovo Kerbelio 10 metų mir
čių prisiminimui pagerbti Dai
na Kerbelytė-Vasiliausk:ienė Tė
vilkės žiburiams aukojo $50. 

Kūrybos ir analizės lurna
lo Metmenys administratorė 
Marija Paškevičienė rašo: "Siun
čiu nedidelę auką Jūsų laikraš
čiui už daugelio metų M~ 
žurnalo paminėjimus". TZ lei
dėjai, dėkodami už paramą, ap
gailestauja, kad ilgametė to žur
nalo leidyba sustabdyta. 

A.a. Petrui Gurkliui mirus, 
nuoširdžiai užjausdami žmoną 
Janiną, dukras Zitą ir Dainą su 
šeimomis, S.J. Andruliai Tė
vilkės žiburiams aukojo $25. 

Atliekame visus. paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokylMll. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kulie~lus 

Homel ife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. w. 
Toronto, Oill. M6S 1 NB 

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

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioję srityje nuo 1987 m. 
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' TORONT@ru1" 
Anapilio žinios 

•Sausio 6, sekmadienį, pa
krikštytos Jono ir Susan (Melo) 
Sagevičių dukrelės Jessica-Eu
genija ir Sydney-Ona. 

• Parapijos metinis susirin
kimas bus sausio 27, sekmadie
nį. Prašome visas parapijos ta
rybos sekcijas iki to laiko su
šaukti po vieną paskutinį savo 
posėdį ir jame pasiruošti susi
rinkimui. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti Vytės Nemunėlio knyge
lę Meškiukas rudnosiukas ir Ri
chard Scarry knygelę vaikams 
Mano žodynas, Dainavos an
samblio vyrų vieneto "Šešiese" 
įrašą; Lithuanian Heritage žurna
lo 2007 m. lapkričio-gruodžio nr. 

• Primenamas Toronto ar
kivyskupijos įstatas Santuokos 
reikalu: norintieji tuoktis turi 
susitikti su savo parapijos kuni
gu ir tuo reikalu su juo pasi
kalbėti bent vienerius metus 
prieš numatomą santuokos da
tą bei atlikti reikiamą santuokai 
pasiruošimą. Jei kuris iš būsi
mųjų sutuoktinių yra kokia nors 
forma tuokęsis (išskyrus našlys
tės atvejį), tai kunigas negali su 
juo tartis dėl santuokos datos, 
kol nėra gautas santuokai leidi
mas iš arkivyskupijos. 

• Mišios sausio 20, sekmad.: 
9.30 v.r. už Išganaičių šeimos 
gyvus ir mirusius; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje sausio 20, sekmad., 2 
v.p.p. už a.a. Teklę Sekonienę; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
sausio 19, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. 
Antaniną ir Modestą Pušinskus. 

AUKOS 
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $200 - V. Paulionis, A. 
Stočkuvienė; $100 - O. Rimku
vienė. 

A.a. Petro Gurklio laidotu
vių proga, pagerbiant velionį, 
guvo suaukota $770 Kupiškio 
Sv. Kazimiero Vaikų globos na
mams. Stambesnes sumas au
kojo: $100 - G.D. Sakai, dr. M. 
D. Valadkos; $50 - R.G. Pau
lioniai, A.Y. Stanevičiai. 

A.a. Petrui Lukoševičiui 
mirus, užjausdama seseris Mo
niką Povilaitienę, Karoliną Ku
bilienę bei artimuosius, Ona 
Juodikienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $25. 

A.a. Konstancijai Juknevi
čienei mirus, užjausdama duk
~as Ritą Slapšienę, Genutę 
Simkienę bei artimuosius, Ona 
Juodikienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $25. 

Pasaulio Jaunimo dienos 
(WYD) vyks Australijoje šią 
vasarą- liepos 7-24 d.d. Kvie
čiame besidomintį jaunimą ir 
tėvelius į informacinį susirin
kimą sausio 27 d., 11.45 v.r. 
Prisikėlimo parapijos posė
džių kambaryje. Bus praneši
mas apie skrydžius, nakvynes, 
programą ir t.t. Nepraleiski
me progos savo jaunimui su
teikti nepamirštamą ir pras
mingą kelionę. Laukiame 
visų! Inf. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sieną 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing" darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, giedant "Vo

lungės" chorui, pabaigoje 10.45 
v.r. Mišių buvo sukalbėta malda 
ir paminėtos pavardės ir amžius 
keturiolikos 1991 metais prie 
Vilniaus televizijos bokšto žu
vusių lietuvių. Sį sekmadienį 
per 10.45 v.r. Mišias giedos 
"Retkartinis" parapijos choras. 

• Sausio 8 d. palaidota a.a. 
Marija Vaserienė, 87 m. Paliko 
dukras Ireną Burt, Daną Ka
rauskienę, Laimą Vaserytę ir 
brolį Tadą Normantą. Sausio 
10 d. palaidota a.a. Adelė Raš
kauskienė, 81 m. Paliko sūnus 
Viktorą ir Petrą su šeimomis. 
Sausio 10 d. palaidota a.a. Slava 
Arminaitė-Vytienė, 78 m. Pali
ko dukrą Laną Švarcienę su šei
ma ir seserį Liną Molienę su 
šeima Anglijoj. Sausio 12 d. pa
laidotas a.a. Jurgis Šergalis, 76 
m. Paliko žmoną Patricia, sūnų 
ir dukrą. Sausio 14 d. palaidota 
a.a. Laima Švėgždaitė, 59 m. 
Paliko pusbrolį prel. Algimantą 
Bartkų ir pusseseres Nijolę 
Bortkevičiūtę-Baltrulionienę ir Da
nutę Bortkevičiūtę-Bengriglio. 

• Sausio 20-26 d.d. visame 
pasaulyje švenčiama Krikščio
nių vienybės savaitė. Lietuvių 
ekumeninės pamaldos, kurių 
metu pamokslą sakys kun. Al
gimantas Žilinskas, vyks kovo 
5, trečiadienį, 7 v.v. šios parapi
jos šventovėj. Tą dieną vakare 
Mišių nebus. Kovo 9 d. Liute
ronų Išganytojo parapijoj per 
11.15 v.r. pamaldas pamokslą 
sakys katalikų kunigas. 

• Ateitininkų sendraugių ren
giama vakaronė vyks parapijos 
kavinėj sausio 26 d., 6.30 v.v. 

• Jei kas norėtų papildyti 
2007 metų aukas parapijai, vie
nuolynui ar kitiems labdaros 
darbams, mokesčių įstatymai lei
džia tai padaryti iki sausio 31 d. 

• Parapijos sekmadienių 
biuletenį lietuvių ir anglų kal
bomis parapija siuntinėja elekt
roniniu paštu. Norintys jį gauti 
yra prašomi palikti savo el-ad
resą parapijos raštinėje tel. 416-
533-0621 ar Resurrection@on. 
aibn.com. 

• 2008 metų aukų vokeliai 
paskutinį sekmadienį bus iš
dėstyti parapijos šventovės prie
angyje. Kas dar jų nepasiėmė, 
prašom pasiimti savo, giminių 
ar pažįstamų, kad parapijai ne
reikėtų jų siųsti paštu. 

• Parapijos šventovės prie
angyje yra padėta dėžė, į kurią 
parapijos tarybos labdaros sek
cija prašo dėti vartotus vaikų 
batus. Šis vajus tęsis visą sausio 
mėnesį. 

• Mišios sekmadienį, sau
sio 20: 8 v.r. už a.a.Ireną Mor
kūnienę ir a.a. Antaniną Lepars
kienę; 9 v.r. už a.a. Praną ir Ju
zefą Dovidaičius; 10.45 v.r. už 
a.a. Algį, Gintą ir Apolinarą 
Beresnevičius, už a.a. Stasį ir 
Janiną Bubulius, už a.a. Liudą 
ir Bronių Baltrušaičius; 12.15 
v.d. už a.a. Oną Anskienę; l 
v.p.p. latvių katalikų intencija. 

ONTARIOPROVINCUOSKVA
LIFIKUOTA MOKYTOJA, tu
rinti 7 metą patirties pradžios 
mokykloje, priima mokinius 
vakarais/ savaitgaliais padėti 

atlikti užduotas pamokas bei 
įveikti švietimo programų rei
kalavimus, ir stiprinti anglų 
kalbą (ESL). Skambinkite Aud· 
rai tel. 416 885-4020. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, sausio 20 d. 
pamaldų nebus. Pamaldos įvyks 
sausio 27 d., 11.15 v. ryto. 

Lietuvių Namų žinios 
•Sausio 13 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 170 sve
čių. Pietų metu budėjo LN pir
mininkas R. Sonda. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - vasario 6 d., 7 v.v. Lie
tuvių Namų seklyčioje. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos, programų 
tvarkaraščio ir laiko prašome 
skambinti į LN raštinę tel. 416 
532-3311 arba į barą tel. 416 
534-8214. Visi kviečiami apsi
lankyti. Taip pat galima išsinuo
moti barą įvairioms šeimyni
nėms progoms. 

• Sausio 20, sekmadienį, 
1.30 v.p.p. Algimantas Zabloc
kas, "Investors Group" finansi
nis planuotojas, kalbės apie 
RRSP investicijas ir nekilnoja
mo turto (Real Estate) pasko
las. "Investors Group" garan
tuoja 50% didesnes pajamas nei 
taupomose sąskaitose laikomi 
RRSP indėliai. 

• Sausio 13, sekmadienį, 
Lietuvių Namų seklyčioje LN 
Kultūros komisijos susirinkime 
buvusi valdyba padarė išsamius 
praeitų metų veiklos praneši
mus. 2007 m. buvo suorgani
zuota dvylika renginių, iš kurių 
ypatingai nusipelniusiu dėme
siu išsiskyrė vargonininkės Jū
ratės Landsbergytės koncertas 
ir biografinis filmas apie Atgi
mimo laikotarpio vadovą Vy
tautą Landsbergį. Kultūros ko
misijos dabartinė valdyba vien
balsiai perrinkta dar vieneriems 
metams. Jos sudėtis: pirm. V. 
Kulnys, vicepirm. dr. G. Bijū
nienė ir R. Snowden, sekr. B. 
Lukšėnaitė, ižd. A. Kynas, narė 
R. Bekerienė, revizijos kom. 
narys A. Zablockas. Susirinki
me dalyvavo 33 Kultūros komi
sijos ir du Lietuvių Namų valdy
bos nariai. VK. 

Maironio mokyklos žinios 
• Sausio 19 Tėvų diena. 

Kviečiame tėvelius pasikalbėti 
su mokytojais bei atsiimti mo
kinių pažymėjimus. 

• Sveikiname naujas bei 
sugrįžtančias mokytojas į mūsų 
tarpą- Vidą Naudžiūnaitę (pa
dės 8 sk.), Anitą Puodžiūnienę 
ir J anet Kriščiūnienę (padės 
paruošti mokinius artėjančiam 
mokyklos 60-čiui). Linkime 
sėkmės padėjėjai Rūtai Samo
nytei, kuri pasitraukia, nes tęs 
studijas Londone, ON. 

• Vasario 16-tą dieną Ka
nados lietuvių jaunimo sąjun
gos nariai, kaip įprasta, žada 
atvykti į mokyklą ir vesti šven
tei pritailg1us užsiėmimus mo
kiniams. Zivilė 

PADĖKA 
Man sulaukus devynias

dešimtojo gimtadienio, mano 
dukra su vyru ir sūnus su žmona 
suruošė šventę. Dėkoju jiems ir 
visiems atsilankiusiems bei vi
siems, kurie sveikino raštu ir 
žodžiu, telefonu bei rankos pa
spausdimu. Dėkoju už gražias 
dovanas ir gražius linkėjimus, 
kurie padaro tave jaunesnį bei 
paskatina tolesniam gyvenimui. 
Ačiū visiems už viską. Ačiū B. 
Stanulienei už paruoštą maistą. 

Dėkoju Visagaliui už taip 
ilgą ir sveiką gyvenimą. Jūsų vi
sų atsilankymas ir linkėjimai 
teikia man naujų jėgų. Su pa
garba - Adolfas Sagevičius 

~ MONTREAJsmE 

Montrealio Aušros Vartą šventovėje 2007 m. Bernelių Mišiose 
grojo iš k. Antanas, Romas ir Danielius Staškevičiai 

Ntr. A. Staškevičiaus 
Aušros Vartų parapija 

Per koncertą prieš Bernelių Mišias Aušros Vartų šven
tovėje giedojo parapijos choras, Montrealio lietuvių vaikų 
choras ir Mamytės, o gitaromis pritarė bei atskirai grojo broliai 
Danielius ir Antanas Staškevičiai ir Romas Staškevičius. Šv. 
Mišias atnašavo kleb. kun. G. Mieldažis, skaitinius skaitė D. 
Giedrikas. Daugumą giesmių giedojo parapijos choras. Vaikai 
su Mamytėmis giedojo Kyrie, dviem giesmėm pritarė gitaros, o į 
paskutinę giesmę Linksmų Kalėdų, sukurtą muz. A. Stankevi
čiaus, įsijungė visi vienetai. Po Mišių salėje vyko tradicinės vai
šės, kurias šiemet paruošė naujasis komiteto narys Petras Pau
lauskas. Mišiose ir salėje dalyvavo daug ne tik parapijiečių, bet 
ir iš toliau ir arčiau atvykusių svečių bei buvusių montrealiečių. 

Lituanistinės mokyklos eglutė, kuri buvo dėl pūgos atidėta, 
įvyko sausio 13 d. Aušros Vartų parapijos salėje. Scenos vaizdelį 
Laiškas Kalėdų seneliui pasigėrėtinai atliko visi 23 mokyklos 
vaikai. Jie pagiedojo penkias giesmes: Oi greičiau greičiau, 
Rink-rink, 'lj;liąją naktį, Kalėdos Lietuvoje ir Papuošėm eglutę. 
Jiems akompanavo muz. A. Stankevičius. Kalėdų senelis (Aras 
Piečaitis) dovanėlėmis apdalijo vaikus ir mokytojus. Dovanas 
dalijant dar buvo padainuota muz. A. Stankevičiaus Linksmų 
Kalėdų. Programą paruošė mokyklos vedėja ž. Jurkutė-Blayney 
ir mokytojos D. ~urkutė-Zatkovic, D. Mickutė, A. Geralavičiū
tė-Drysdale, K. Cičinskaitė-Davidson, papuošusios sceną talki
nant ir tėvų komitetui: L. Čičinskaitei-Castanheiro, G. Jurku
tei-Piečaitienei, A. Celtoriūtei, D. Kozak-Staškevičienei. Vir
tuvėje stropiai darbavosi ir skanias vaišes visiems paruošė 
Dave Blayney, Dan Zatkovic, Mark Castanheiro, Algis Ki
birkštis, Justinas ir Romas Staškevičiai bei Steve. 

Gavėnios rekolekcijas ves Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) 
parapijos kleb. kun. Emilis Jotkus š.m. vasario 10 d., 11 val. 

Aušros Vartų parapijos susirinkimas šaukiamas vasario 24 
d., po 11 val. Mišių parapijos salėje. Bus pateikta 2007 metų fi
nansinė apyskaita. 

Šiemet sukanka 400 metų nuo M. Marijos apsireiškimo Ši
luvoje. Kanados_, kunigų vienybė 2008 metus skelbia Šiluvos 
Marijos metais. Siluvos Svč. M. Marijos paveikslas mūsų para
pijoje lankysis 2008 m. birželio 8 d. 

A.a. Petro Lukoševičiaus atminimui Kostas Andruškevičius 
ir jo duktė Jolanta Peterson Vaiko tėviškės namams aukojo 
$100, o Hilda ir Zigmas Lapinai - $25. DS 

Jaunas Aušros Vartų parapijos vargonininkas muz. Alek
sandras Graziani po Naujų metų dėl kitų darbų pasitraukė iš 
darbo parapijoje. Jo vieton grįžo chorui pažįstama profesionali 
muzikė Wilhelmina Tiemersma. Ji kas antrą savaitę vargonuos 
mūsų parapijoje. 

Montrealio lietuvis imtynininkas Paulius Mickus (žino
mas kaip Uncle Paui) vėl išėjo laimėtoju Verdun auditorijoje 
stebint 4000 žiūrovų. Tai galima matyti visą sausio mėnesį per 
interneto įregistruotą televizijos programą-TVRL.CA, beveik 
2 valandų ilgumo. AJM 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį choras su chorvedžiu Aleksandru Stan

kevičiumi, kurįs tik sugrįžo iš atostogų Meksikoj, labai gražiai 
skambėjo per Sv. Mišias. 

Šv. Elzbietos draugijos susirinkimas sekmadienį, vasario 
3. Narės prašomos atsinešti draugijos knygutes ir užsimokėti 
narės mokestį. Bus kavutė. VL 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475, rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-11349 

ADAMONIS CASTELLI INISURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREA . QUE. H2L 1L3 
: 514--286- 1985 'P\X: 514--286-1981 

Joana Adamonis A.l. B. Petras Adamonis C.l.B. 


