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Minėjimai 
Galėjo būti daugiau dalyvių ... Taip sakė vienas, sakė kitas 

po Vasario 16-osios gerai suorganizuoto minėjimo Toronte
Mississaugoje š.m. vasario 12 d., ir tai rekordine trukme -
visos kalbos, visi meniniai pasirodymai buvo atlikti per pus
antros valandos. 

V ISKAS gerai, tik liko klausimas, kodėl tų dalyvių per 
mažai? Oras buvo puikus, visą dieną švietė saulė, ke
liai sausi. Tad ko trūko, kad Anapilio sodybos didžioji 

salė, lengvai talpinanti apie 800, susilaukė vos pusės. Svarstyta, 
spėliota, priežasčių ieškota. O tuo tarpu išvada tik viena - su
simąstymas. Nebe naujiena, kad vyresniųjų tautiečių gretos 
retėja, nieko nesuprantamo, kad jie pavargsta, daugelis jų 
vengia dažnesnių išėjimų, triukšmingesnės apsupties; siaurėja 
jų pasaulis, keičiasi domėjimasis, silpsta fizinės jėgos. Tai tur
būt ir bus pati didžioji priežastis, kad tolydžio minėjimų salės 
tuštėja. Kas darytina, kad ta nelaboji slinktis bent jau perpus 
savo spartą sulėtintų? Kylant tokiam klausimui, žinoma, pir
miausia daugelio žvilgsniai krypsta į jaunuosius, ypač į viduri
nio amžiaus tautiečius. Atrodo, natūralu, kad jie pakeistų 
tuos, kuriems dalyvauti darosi per sunku ir tuos, kurie iške
liauja į amžinybę. Deja, tas pakaitalas kol kas per menkas. 
Bandoma skaičiuoti, kad penkiems iškritus, gal ir atsiranda 
koks vienas, pasišovęs papildyti retėjančias gretas. Bet tai per 
mažai norint išlaikyti bent šiek tiek panašią kiekybę į buvusią. 
Reikia daugiau dalyvių, o jų nėra, nes susidomėjimas tokiais 
bendriniais renginiais per silpnas; daugeliui pareiga dayvauti 
tautinėse šventėse net nebesuprantama. Jų dėmesys ten, kur 
jiems patiems kas įdomu, ir užtat tie minėjimai palengva 
virsta vyresnio amžiaus žmonių suėjimais, savotiškais praeities 
atgaivinimais. Tiesa, programose dalyvauja jaunimas - jiems 
šokti ar dainuoti bet kur smagu, o savo vaikus atvežę tėvai tu
ri sėdėti salėje ir laukti pabaigos. Išvada - įsipareigojimai vien 
tik patriotine prasme silpnėja. 

Į 
SIPAREIGOJIMAI daug kam jau net nelabai supranta
mas dalykas. Jie panašėja į reikalavimą, reikalavimas - į 
prievartą, o tai jau varžymas žmogaus laisvės, ko, regis, 

neturėtų būti. Per daug nesigilinant į psichologinius bruožus, 
smulkiau negvildenant dalyvavimo ar nedalyvavimo bendruo
se renginiuose motyvų, ypač pačiuose didžiuosiuose, kurie iš 
tikrųjų ne mažiau reikšmingi kaip ir kitos metinės šventės -
vis dėlto reikėtų džiaugtis išlikusiu ir tebesitęsiančiu jautrumu 
tų didžiųjų švenčių, taigi ir Vasario 16-osios, atžvilgiu. Kad vi
si - jauni ir seni - kaip per Velykas nesueinam tų didžiųjų 
švenčių švęsti, didingumo ar solidarumo prasme, reiškinys 
keliantis rūpesčio ir kritikuojamas. Tačiau neteisinga būtų 
pamiršti atskirus suėjimus, kuriuose grupėms pritaikytu būdu 
švenčiamos tos šventės. Pvz. Toronte lietuviai studentai ir 
Jaunimo sąjungos nariai bendrinio minėjimo išvakarėse 
Maironio mokykloje Nepriklausomybės šventės proga vedė 
įvairius tautiniam auklėjimui skirtus užsiėmimus; skautai 
Vasario 16-ąją atšventė iškilmingomis pamaldomis ir bendra 
sueiga; pensininkai "Vilniaus rūmuose" šventę gražiai pami
nėjo vasario 16 dieną. Galimas dalykas, kad šventė buvo 
paminėta siauresne apimtimi ir kokiuose kituose tautiečių 
rateliuose, gal net pasinaudojant techninėmis priemonėmis 
pasiekti bet kokį pasaulio kampelį. Visa sudėjus į vieną vietą 
vaizdas iškart pasikeistų. Mat tautinės gyvybės ženklų dar 
nemažai matyti. O tai svarbiausia. Minėjimai, kokie jie be
būtų, ir toliau liks atspindžiu lietuviškos veiklos, dėl kurios 
viskas daroma, kad ji ne tik išliktų, bet ir stiprėtų. Veikėjų 
gretoms retėjant rūpestis suprantamas. Tačiau išeivijai 
nemažėjant ir Lietuvai didesnį dėmesį jai skiriant yra vilčių, 
kad tos retėjančios gretos, jeigu ir nebus sutankintos, tai bent 
bus papildytos sumaniais ir darbščiais patriotais. Č.S. 
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Modernioji Lietuva dabartyje 
LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalba "Lietuva pilietinės 

visuomenės kūrimo ir globalizacijos iššūkių sandūroje" 
Toronto lietuvių Vasario 16-osios minėjime 2006.11.12 

MIELI TORONTO LIETUVIAI, 
Sveikinu Jus su Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena. Vasario 16-osios šventė, kiekvienais me
tais suburdama po visą pasaulį išsibarsčiusius 
lietuvius, kviečia prisiminti mūsų Valstybės ir 
Tautos nueitą kelią, sustiprinti kiekvieno lietu
vio bei Lietuvos piliečio širdyje esančią priesai
ką ištikimai tarnauti Tėvynei. 

Širdingai dėkoju už pakvietimą apsilankyti 
Jūsų bendruomenėje, su kuria mane sieja ypa
tingi ryšiai. Sovietų okupacijos laikotarpiu, iš 
Toronto apylinkių laiškais siunčiamas tiesos ir 
paskatinimo žodis puoselėjo viltį, kad vieną die
ną Lietuva bus laisva. Visada prisiminsiu, kaip 
visa Ušackų šeimyna skaitydavo seneliui Adomui 
skirtus laiškus nuo tetos Stasės Stuikys ne tik 
apie jos ir jos šeimos gyvenimą, bet ir apie eko
nominę ir politinę gerovę Kanadoje ir JAV, apie 
tai, kaip paprasti žmonės gyvena liberalioje de
mokratinėje šalyje, o ne sovietinės propagandos 
vaizduojamame "imperialistiniame lageryje". 
Pamenu, kaip gavę tetos Stasės siutinuką su 
vaistais seneliui, visų pirma puldavome skaityti 
Tėviškės žiburius ir Draugą, į kuriuos tie vaistai 
būdavo suvynioti ir kažkaip pasiekdavo aną pusę 
Atlanto. Ten surasdavome laisvą žodį, o ne ko
munistinę sovietų propagandą. Tai tik vienas la
bai mažytis pavyzdys, kaip lietuvių "gyvoji gran
dinė" per Atlantą parėmė vieni kitus bei išlaikė 
tikėjimą, kad vieną dieną Lietuva vėl bus laisva. 

Dėkoju visiems Kanados lietuviams už ne
nuilstamą darbą, kurstant Lietuvos laisvės vilties 
aukurą, neužgesusį per 50 sovietų okupacijos 
metų. Jūsų, kaip ir kitų, po visą pasaulį paskli
dusių lietuvių bendruomenių pastangų dėka 
Lietuvos nepriklausomybės byla nenugulė į isto
rijos archyvus, valstybinė okupacijos nepripaži
nimo politika akivaizdžiai triumfavo, o Lietuvos 
žmonių drąsos ir įžvalgos dėka prieš 16 metų 
buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. 

Mes pagrįstai galime didžiuotis Lietuvos pa
siekimais: esame demokratinė šalis, kur niekam 
nekyla abejonių dėl laisvos žiniasklaidos ar žmo
gaus teisių ir laisvių laikymosi ir apsaugos, kur 
politinis gyvenimas tiesiog verda politinių parti
jų konkurencinėje kovoje. Valdžių padalijimo 
principas aiškiai apibrėžtas konstitucijoje ir ki
tuose aktuose. 

Nuo 100% planinės ekonomikos perėjome 
prie laisvos rinkos ekonomikos, kur daugiau 
kaip 80% BPV sukuriama privačiame sektoriu
je. Per 15 metų mūsų prekyba pakeitė geografi
ją: jei 1990 m. 95% mūsų eksporto keliavo į 
SSSR, tai dabar daugiau nei pusę savo gaminių 
siunčiame į ES (2005 metais per 10 mėnesių 
Lietuvos eksportas į ES sudarė per 66% viso ša
lies eksporto). 

2004 metais tapome NATO nariais. Dabar 
esame ne tik saugumo vartotojai, bet ir tiekėjai. 
Perduodame reformų patirtį bei skleidžiame 
laisvės ir demokratijos vertybes Lietuvos kaimy
nystėje: Gudijoje, Ukrainoje, Kaukazo šalyse. 
Dalyvaujame užtikrinant taiką ir stabilumą toli
muose nuo Lietuvos regionuose: Afganistane, 
Irake, Kosove. 

*** 
Didžiuodamiesi savo pasiekimais, turime 

deramai įvardinti ir nepabaigtus darbus bei nau
jai iškylančius iššūkius. Juk nesame be bėdų, ydų 
ar problemų. Paminėsiu kelias, mano manymu, 
svarbiausias. 

Beveik trečdalis kaimo žmonių gyvena že
miau skurdo ribos, elementariame nepritekliuje, 
t.y. kiekvieno šeimos nario išlaidos per mėnesį 
neviršija 326 Lt. Mažėjantis gimstamumas ir di
dėjanti emigracija mažina gyventojų skaičių Lie
tuvoje. Per pastaruosius metus kas mėnesį Lie
tuvos gyventojų skaičius vidutiniškai sumažė
davo maždaug 2000 žmonių. 1990-2005 m. Lie
tuvos gyventojų skaičius sumažėjo 6.4%. (2005 
m. liepos l d. Lietuvoje gyveno 3,412, 770 gyven
tojų). Š.m. sausio mėn. "Commercial Union 
Lietuva" užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad 
net 5.1 % arba 112 tūkst. Lietuvos gyventojų 
planuoja išvykti dirbti į užsienį. Tokia tendencija 
net paskatino kai kuriuos apžvalgininkus 
atkreipti dėmesį į lietuvių tautos demografinio 
nunykimo grėsmę. Išliekame nelaisvi nuo ko
rupcijos, stokojame moralinio sąžiningumo ir 
atjautos Lietuvos piliečio problemoms. Nerimą 
kelia pranešimai apie Rusijos įtakojimų ar kont
roliuojamų įmonių poveikį Lietuvos politiniam 
gyvenimui. Neveltui Lietuvos respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus savo metiniame prane
šime klausė: 

Nukeltai 2-tą psl. 
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~ RELIGl~IAMf GYVENIME 
Panevėžio krašto atei

tininkų rinkiminė-ataskaitinė 
konferencija įvyko sausio 7 d. 
Mišias Panevėžio Kristaus 

Irena Bikulčienė 

Karaliaus katedroje aukojo 
vysk. Jonas Kauneckas, vėliau 
konferencijoje sveikinęs kon
ferencijos dalyvius. Konferen
cijoj e pagrindinį pranešimą 
"Gyvenkime ir kurkime Kris
tuje" skaitė federacijos pirmi
ninkas Liutauras Serapinas. 
Po valdybos ataskaitos vyko 
rinkimai. Antrajai kadencijai 
pirmininke išrinkta Irena Bi
kulčienė. 

Ateitininkų federacijos 
prieškongresinis pasitarimas 
įvyko sausio 14 d. Panevėžio 
sielovados centre. Dalyvavo 
AF pirmininkas Liutauras Se
rapinas, JAS, MAS, PK valdy
bos pirmininkai bei kongreso 
organizacinio komiteto pirmi
ninkė Irena Bikulčienė. Ap
tarta darbo grupių veikla, 
kongreso programa, kiti orga
nizaciniai klausimai. 

Paskaitų ciklas "Lietuvos 
dailės istorijos eskizai" prasi
dėjo Kauno arkivyskupijos 
muziejuje sausio 18 d. Klau
sytojai buvo supažindinti su 
pamaldumu Švč. Jėzaus Šir
džiai XVIII š. Lietuvoje. 
Šventasis Sostas Švč. Jėzaus 
Širdies iškilmę paskelbė 1765 
m. Lietuviška ikonografija liu
dija, kad krašte iki šių_s datos 
nuoširdžiai garbinta Svč. Jė
zaus Širdis. Iškilmę oficialiai 
paskelbus, ji pirmiausia švęsta 
Lietuvos-Lenkijos valstybėje, 

vėliau - Prancūzijoje, Vokieti
joje, Italijoje. Paskaitų ciklą 
organizavo Lietuvos dailės is
torikų draugija, Kauno arki
vyskupijos bei Kauno miesto 
muziejai. Paskaitos vyks pen
kiuose miestuose - Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Birštone, 
Alytuje kiekvieno mėnesio 
ketvirtosios savaitės trečiadie
nį. Siekiama plačiąją visuo
menę supažindinti su pasta
rųjų metų Lietuvos bažnyti
nės dailės tyrinėjimais bei at
radimais. 

Mons. Jonas Juodelis, 
teologijos mokslų daktaras, 
Panevėžio miesto garbės pilie
tis, po sunkios ligos mirė sau
sio 7 d. eidamas 85-uosius me
tus. Gimęs Anykščių rajone, 
1942 m. baigė Panevėžio ber
niukų gimnaziją, įstojo į Kau
no kunigų seminariją, įšven
tintas 194 7 m. Filosofijos li
cenciato disertaciją apgynė 
1948 m., o 1949 m. paskirtas 
vyskupijos kancleriu. Jo su
rinktos ir išsaugotos medžia
gos pagrindu 1998 m. buvo 
išleistas veikalas Panevėžio 
vyskupija. Istoriniai duomenys. 
Pastoracinė veikla. Apkal
tintas antitarybine veikla 1951 
m. buvo suimtas, nuteistas 25 
metams lagerio, tačiau pri
taikius amnestiją 1955 m. pa
leistas. Beveik 13 metų dar
bavosi vikaru Šeduvoje, kle
bonavo Pandėlyje, o nuo 1970 
m. dirbo Panevėžyje šventųjų 
apaštalų Petro ir Povilo para
pijos klebonu. 1990 m. popie
žius Jonas Paulius 11 jam su
teikė monsinjoro titulą. Jis 
buvo Panevėžio vyskupo K. 
Paltaroko katalikiškosios vi
durinės mokyklos steigėjas ir 
pirmas direktorius (1991 m.), 
1992 m. išrinktas Lietuvos ka
talikų mokslų akademijos Pa
nevėžio skyriaus pirmininku, 
1995 m. pripažintas teologijos 
mokslų daktaru. Laidotuvių 
pamaldos įvyko sausio 10 d. 
Panevėžio šv. apašt. Petro ir 
Povilo šventovėje, jas aukojo 
keturi vyskupai ir 60 kunigų. 

Šviesa ir gyvenimas - ap
mąstymų knyga (antra laida) 
kun. Vytauto Piktumas išėjo 
iš spaudos ir yra parduodama 
Lietuvos knygynuose. Per
siuntimas registruotu oro paš
tu - $42 JAV dol. Užsakymus 
siųsti: Irena Žemaitaitis, 140 
Highlawn Road, Fairfield, CT 
06824, USA 

Modernioji Lietuva dabartyje 
Atkelta iš 1-mo psl. 

"Ar, pasidavę fatalizmui ir nesiimdami valin
gų politinių sprendimų, neartėjame prie oligar
chinio valdymo, prie modelio šalies su įtakinga 
oligarchine grupe ir didele, tačiau lengvai mani
puliuojama skurdo klase?" 

Baigėme 10 metų integracijos darbus į ES ir 
NATO. Per tuos metus jautėme Vakarų šalių 
nuoširdžią paramą, mums rodė kelią ir darbus, 
kuriuos privalėjome atlikti. ES ir NATO padėjo 
išgydyti kai kurias ligas, sukurti prielaidas de
mokratijos, laisvos rinkos ir pilietinės visuome
nės vystymuisi. Tačiau nuo šiol nebeturime tikė
tis, kad patarimais ar pamokymais mus išgelbės 
Briuselio ar Vašingtono "auklė". Patys privalo
me gydyti visuomenines žaizdas ir tokiu būdu 
stiprėti. Stipriais tapsime tik tuomet, kai pripa
žinsime klaidas, pasmerksime blogį, šalinsime li
gas, sieksime tiesos bei tikrojo žmogaus ir visuo
menės gėrio. 

Atsakymas į šiuos iššūkius yra aiškiai sufor
muluotos ir jaunajai kartai perduodamos verty
bės; taip pat ekonominės ir politinės priemonės, 
kurių privalome imtis. 

1) Aukščiausios vertybės yra Laisvė ir De
mokratija, kurios yra natūrali laisvos ir saugios 
Lietuvos brendimo sąlyga. 

2) Tautinė savimonė ir tautinis patriotizmas 
- tai vertybės, kurios sustiprina visuomenę ir 
valstybę, stiprina pasitikėjimą savimi santykiuo
se su nenuspėjamais kaimynais, paruošia valsty
bę priimti globalizacijos iššūkius ir pasinaudoti 
jų teikiamomis galimybėmis. Istorinės atminties 
bei tautinio patriotiškumo puoselėjimas jauno
sios kartos tarpe - ypatingos svarbos uždavinys, 
ugdant pilietiškai brandų XXl-jo amžiaus Lie
tuvos valstybės pilietį. Tautinės savigarbos ug
dymo kontekste man ypač reikšminga atrodo 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, vienijan
čios 51 jaunimo organizaciją (daugiau nei 
200,000 jaunų žmonių) iniciatyva puoselėti isto
rinę atmintį. Praėjusių metų gruodžio mėn. įvy
kusioje Asamblėjoje, jaunimo atstovai ragino 
daugiau dėmesio skirti šalies istorijai bei tradici
joms skleisti, kultūrinio identiteto ir tradicijų 
puoselėjimo skatinimui jaunimo tarpe. Viena iš 
LIJOT numatomų priemonių - keturios istori
nės ekspedicijos į sovietinės okupacijos metais 
vykdytas lietuvių trėmimo, masinių žudynių, 
koncentracijos stovyklų ir įkalinimo vietas Vor
kutoje, Rešotuose, Krasnojarske ir Magadane. 
Pirmosios ekspedicijos data turėtų sutapti su lie
tuvių trėmimo 65 metų sukakties minėjimu ir 
prasidėti 2006 m. birželio 14 d. Tikiuosi, kad ši 
iniciatyva susilauks žymaus palaikymo Lietuvoje 
ir už jos ribų. 

3) Po ilgų dėl komunistinio režimo išgyventų 
susvetimėjimo metų svarbu sugrąžinti ir stiprinti 
tikėjimą krikščioniškomis vertybėmis, dvasingu
mą ir gailestingumą, pagarbą kiekvieno žmo
gaus orumui bei meilę visiems, ypač vargšams ir 
mažiesiems. Per pirmąjį oficialųjį pamokslą po
piežius Benediktas XVI ragino žmoniją iš naujo 
atrasti Dievą, jeigu ji nori pasaulio skurdo, 
skausmo ir nepriteklių dykumas paversti taikos 
ir pažangos sodais. Popiežiaus raginimas yra 
svarbus visiems, bet ypatingai aktualus mums -
pokomunistinės visuomenės nariams, ieškan
tiems prieglaudos moralinių ir dorovinių verty-

Šv. Kazimieras (1458-1484) -
Lietuvos globėjas 

bių sistemoje. Tikiuosi, kad šis popiežiaus ragini
mas pasieks lietuvių širdis bei padės mumyse 
kurti ne tik laisvą, bet ir tikintį, atjaučiantį lie
tuvį, besidalinantį savo sėkme su nepritekliuje 
gyvenančiais. 

4) Svarbu stiprinti pilietinę visuomenę, kuri 
užtikrintų skaidrią ir atskaitingą šalies politikų ir 
pareigūnų veiklą. Jūs - Kanados ir JAV lietuviai 
- išaugote demokratijos ir laisvės aplinkoje. Jūs 
puikiai suvokiate piliečiams suteiktos laisvės ga
lią dalyvauti valstybės valdyme bei laisvės burtis 
į sąjungas ir organizacijas, siekiant reikšti ir ginti 
visuomeninius interesus, svarbą. Tad perduokite 
šią patirtį broliams ir sesėms Lietuvoje. Pilietinės 
visuomenės daigų stiprinimas įgalins Lietuvos 
žmones drąsiau reikšti savo nuomonę, ginti savo 
interesus, kontroliuoti politikus ir pareigūnus, 
padaryti juos atsakingais ir atskaitingais. 

5) Ypač svarbu ugdyti Lietuvos respublikos 
pilietį - aktyvų bendruomenininką, bei plėsti 
labdaros tradicijas. Kanadoje, kaip ir JAV, egzis
tuoja gilios labdaros tradicijos, tad jūsų perduo
dama patirtis yra svarbus įnašas diegiant bend
ruomeninės atsakomybės jausmą bei atjautos ir 
paramos, asmeninės ir korporatyvinės labdaros 
tradicijas Lietuvoje. 

Šių vertybių, švietėjiškų uždavinių įgyvendi
nimas sustiprins kiekvieną iš mūsų bei įgalins 
drąsiau ir atviriau pasitikti, dalyvauti ir laimėti 
nesustabdomame globalizacijos procese. 

*** 
Be paminėtų vertybių uždavinių, būtina su

tarti dėl ekonominio, švietimo ir mokslo bei in
frastruktūrinio pobūdžio priemonių, kurios įga
lintų Lietuvą geriau pasinaudoti globalios eko
nomikos galimybėmis bei tikslingiau panaudoti 
mūsų pačių turimus bei Europos sąjungos dos
niai skiriamus išteklius. 

Globalizuotas pasaulis meta naujus iššūkius 
lietuvių tautai ir šalies raidai. Valstybių sienų at
sivėrimo, šalių integracijos bei modernių techno
logijų dėka iki tol egzistavusios atstumo ir laiko 
kliūtys tirpsta. Laisvėjanti tarptautinė prekyba 
bei dėka aukštų technologijų įdiegti nauji darbo 
ir paslaugų teikimo būdai ("outsourcing", elekt
roninė prekyba, ir kt. ), verčia ieškoti savo nišos 
Lietuvoje sukurtiems produktams tarptautinėje 
rinkoje. 

Globalizacijos dėka susiduriame ne tik su 
emigracąos, bet ir didėjančios migracijos feno
menais. Siandien jau nieko nestebina, jog daž
nas butus ir namus Vilniuje statantis ar remon
tuojantis kasdien atvyksta iš Gudijos, o štai, pa
vyzdžiui, Klaipėdos Vakarų laivų remonto įmo
nėje kas trys mėnesiai darbams atvyksta po 200 
suvirintojų iš Bulgarijos ir Ukrainos. Daugelis 
Lietuvos įmonių savininkų, kurių aš praėjusią 
savaitę būdamas Vilniuje klausiau, kokia yra di
džiausia kliūtis jų valdomų įmonių sėkmei, atsa
kė: tai kvalifikuotos darbo jėgos stygius. Jį spręs
ti mes turime pradėti jau šiandien, nes rytoj jau 
gali būti vėlu. 

Spartūs žmonių, tautų ir valstybių suartėji
mo procesai byloja apie tai, kad prieš mus nau
jas, gal ne tiek akivaizdus (kaip NATO ir ES na
rystės siekimas), tačiau labai sudėtingas ir komp
leksiškas iššūkis, kurio esmė - pasiruošti konku
ruoti ir nugalėti globalioje žinių ekonomikoje 
bei kliūtis naikinančioje tarptautinėje prekyboje 
taip, kad išlaikytume ir sustiprintume mus vieni
jantį pamatinį pradą - tautiškumą. 

Naujoms darbo ir paslaugų teikimo tenden
cijoms turime ruoštis ir mes Lietuvoje, kad ne 
tik pasivytume, bet ir aplenktume kitas šalis pri
taikant modernias technologijas versle, komer
cijoje, bankininkystėje, valstybės valdymo ir ki
tose srityse, šitaip keldami darbo efektyvumą 
bei tapdami labiau konkurenciniai pasaulinėje 
rinkoje. 

Tam ypač svarbus glaudus valdžios, mokslo 
ir verslo bendradarbiavimas, skatinant žinių 
ekonomikos plėtrą, siekiant užtikrinti produkty
vumo augimą ir konkurencingumo didėjimą. 

A Turint omenyje modernių informacinių 
technologijų įtaką šalies vystymuisi bei siekiant 
užtikrinti tolygią visos Lietuvos ekonominę ge
rovę svarbu tęsti pradėtus darbus, keliant visuoti
nį kompiuterinį raštingumą. Dėl to būtina gerin
ti elektroninio ryšio, ypač Lietuvos kaime infrak
struktūrą ir paslaugų kokybę. Internetinių 
prieigų steigimas atokesniuose Lietuvos rajo
nuose ir kaimuose bei nemokamas naudojimasis 
internetu viešosiose bibliotekose sudarys gali
mybes kiekvienam Lietuvos piliečiui įgyti "ABC" 
žinių, kaip naudotis virtualiu pasauliu-kompiu
teriu ir internetu savo paties naudai. 

(Bus daugiau) 



Vasario 16-osios proga susirinkusiems prie nepriklausomybės paskelbimo Signatarų namų Pilies 
gatvėje, Vilniuje kalba Vytautas Landsbergis; antras iš dešinės Lietuvos seimo J!.irmininkas 
Artūras Paulauskas Ntr. Z Beliausko 

Vasario 16-ąją švenčiant prie nepriklausomybės paskelbimo Signatarų namų Vilniuje 
Ntr. Ž. Beliausko 

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

MINISTRAS 
PIRMININKAS 

SVEIKINIMAS 

Jūs reikalingi Lietuvai - Lietuva reikalinga Jums 

Sveikinu visas tautiečių užsienyje bendmomenes Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
- Vasario 16-osios proga. 

Vertinu Jūsų pastangas išsaugoti lietuvių kalbą, tautinę sąvastį, kultūrą. 
Mes visi esame viena tauta, gyvenanti tais pačiais džiaugsmais ir rūpesčiais. Dėkoju 

užsienio lietuvių bendmomenėms už palaikymą, Lietuvai siekiant narystės Europos 
Sąjungoje ir transatlantinėse stmktūrose. Jos nemažai prisideda prie Lietuvos teigiamo 
įvaizdžio formavimo, mūsų kultūros, meno propagavimo savo šalyse. 

Pastarąjį dešimtmetį į Jūsų bendmomenes įsiliejo nemažai naujai išvykusių mūsų 
piliečių. Jiems reikalinga bendmomenės parama, rūpestis, šiltas palaikantis žodis. 

Mus jaudina emigracijos mastai. Tačiau tikiu, kad jie neturės fatališkų pasekmių, 
nes išvykusieji grįš, įgiję patirties, pažangių verslo, vadybos, darbo įgūdžių. Todėl labai 
svarbu, kad gyvenantys svetur nenutrauktų dvasinių ryšių su Lietuva. 

Vyriausybė stengiasi padėti tautiečiams užsienyje išsaugoti lietuvybę, mokyti vaikus 
gimtosios kalbos, bendrauti su Tėvyne, remia kultūros ir švietimo projektus, informacijos 

sklaidą. 

Valstybės šventės proga linkiu užsienio lietuvių bendruomenėms susitelkimo, 
aktyvumo, kviečiu savo veikla toliau prisidėti prie tautinių vertybių saugojimo bei 
puoselėjimo. 

Vilnius, 2006 m. vasario 16 d. 
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llil SAVAITE LIETUVOJE 
Lankėsi gubernatorius 
Lietuvoje ministerio pir

mininko Algirdo Brazausko 
kvietimu lankėsi naujasis (nuo 
2005 m. rugsėjo) Karaliau
čiaus srities gubernatorius 
Georgijus Boos. Jis vasario 8 
d. susitiko su A. Brazausku, 
užsienio reikalų ministeriu 
Antanu Valioniu, žemės ūkio 
ministere Kazimiera Pruns
kiene, seimo pirmininko pa
vaduotoju Viktoru Muntianu 
bei kitais parlamentarais. Bu
vo aptartos ryšių plėtros gali
mybės. Jis taip pat dalyvavo 
verslo forume apie investicijų 
galimybes. Svečias vasario 9 
d. turėjo susitikti su preziden
tu Valdu Adamkumi, švietimo 
ir kultūros ministeriais, apsi
lankyti Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų institute, 
tačiau jis susirgo, ir tos dienos 
susitikimai turėjo būti at
šaukti. 

Ūkio ministerijos duome
nimis, tiesioginės Lietuvos 
įmonių investicijos Karaliau
čiaus srityje 2005 m. spalį sie
kė 201 mln. litų ir sudarė dau
giau kaip 10% visų Lietuvos 
investicijų užsienyje. Per 11 
praėjusių metų mėnesių Lie
tuvos eksportas į Karaliau
čiaus sritį sudarė daugiau kaip 
297 mln. eurų, o importas iš 
ten - 24 mln. eurų. 

Konferencija seime 

Vasario 10-11 d.d. seime 
įvyko tarptautinė konferenci
ja, kurios metu buvo svarsto
mos Gudijos (Baltarusijos) 
demokratijos problemos. 
Konferenciją rengė Europos 
taryba (ET), seimo narių gru
pė "Už demokratišką Balta
rusiją", Gudijos suvienytų de
mokratinių jėgų valstybinis 
komitetas, Lietuvos piliečių 
gynybos paramos fondas. 

Aptarta Gudijos sistemi
nių tranformacijų bei kons
titucinės ir teisinės reformos 
perspektyvos, ekonominių re
formų politinis kontekstas. 
Dalyvavo ET bei Gudijos 
opozicijos atstovai, parlamen
tarai. Kovo 19 d. rengiami 
Gudijos prezidento rinkimai, 
kuriuose autoritarinis vadovas 
Aleksandras Lukašenka sieks 
trečiosios kadencijos. Jis kri
tikuojamas dėl žodžio laisvės 
ribojimo ir opozicijos slopi
nimo. 

Opozicija sostinėje 
Vasario 9 d. penkios par

tijos sostinės savivaldybės ta
ryboje paskelbė opoziciją Vil
niaus miesto merui Artūrui 
Zuokui. Bendrame pareiški
me teigiama, jog lieka neat
sakytas klausimas į kaltini
mus, kuriuos išsakė seimo lai
kinoji komisija, įvardijusi Vil
niaus miesto merą "abonen
tu", o dėmė dėl galimos ko
rupcijos tenka ne tik A. Zuo
kui, bet ir visai savivaldybės 
tarybai. Opozicijos tikslas -
įrodyti, kad Vilnių valdoma
žuma. Pradėta rinkti parašus 
dėl nepasitikėjimo tarybos 
sekretoriumi Žilvinu Šilgaliu. 
Opozicijos partijos taip pat 
derasi dėl konsoliduojančios 
mero kandidatūros.Vasario 

10 d. A. Zuokas padavė kon
servatorių K. Masiulį į teismą 
už šmeižtą. 

Sausio pabaigoje sostinės 
taryboje A. Zuoko šalininkai 
pradėjo balsavimą dėl nepa
sitikėjimo meru, savaitę anks
čiau, negu procedūrą planavo 
jo priešininkai. Dauguma pas
tarųjų nedalyvavo balsavime, 
pavadinę jį farsu, tačiau buvo 
surinktas kvorumas, ir merui 
užteko šalininkų (26) likti dar 
metams. Taryboje iš viso yra 
51 narys. 

Gruzijos pareigūnas Vilniuje 

Lietuvoje vasario 15 d. 
lankėsi Gruzijos valstybės mi
nisteris europinei ir euroat
lantinei integracijai Giorgijus 
Baramidzė. Jis Vilniuje susi
tiko su užsienio reikalų minis
teriu Antanu Valioniu, aptarė 
įsijungimo procesus, energe
tinio saugumo klausimus, 
bendradarbiavimo iniciaty
vas. Vyko susitikimai su prezi
dentu Valdu Adamkumi, kraš
to apsaugos ministeriu Gedi
minu Kirkilu, kitais parlamen
tarais. 

URM A. Valionio teigi
mu, Lietuva pasiruošusi remti 
Gruzijos narystę ŠAS (NA
TO). Tikimasi, kad šiemet 
Gruzijai bus pasiūlytas narys
tės ŠAS planas, o 2008 m. ji 
bus pakviesta prisijungti nare. 
Lietuva dalinasi savo įsijungi
mo patirtimi, siunčia žinovus 
į Gruzijos institucijas ir teikia 
patarimus. 

Kyla tolerancija 

Europos tarybos įkurtos 
Europos komisijos kovai su 
rasizmu ir netolerancija 
(ECRI) trečiojoje ataskaitoje 
apie Lietuvą teigiama, kad bu
vo padaryta pažanga, bet vis 
dar neužtikrintas tinkamas el
gesys su tautinėmis mažumo
mis. Nuo 2003 m. balandžio 
15 d., kai buvo pateikta ant
roji ECRI ataskaita, kovos su 
rasine diskriminacija teisinė 
sistema buvo sustiprinta pri
ėmus Lygių galimybių įstaty
mą. Juo taip pat numatyta iš
plėsti Lygių galimybių kont
rolieriaus kompetenciją, 
įtraukiant ne tik diskriminaci
jos dėl lyties, bet ir dėl rasinių, 
etninės kilmės bei religinių 
motyvų. 

Tačiau kai kurios dar 
anksčiau Lietuvai pateiktos 
rekomendacijos nebuvo įgy
vendintos arba buvo įgyven
dintos tik iš dalies. Pabrėžia
ma, kad galiojančios nuosta
tos dėl kovos su rasizmo ap
raiškomis, įskaitant rasinės 
neapykantos kurstymą, aki
vaizdžiai nukreiptą prieš žydų, 
romų ir čečėnų bendruome
nes, buvo taikomos nepakan
kamai. Lietuvai siūloma pa
tvirtinti Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos sutarties protokolą 
nr. 12 dėl diskriminacijos už
draudimo ir tinkamai įgy
vendinti dabartinius įstaty
mus prieš rasizmo apraiškas, 
sureguliuoti baudžiamuosius 
įstatymus prieš rasistinį nusi
kalstamumą. RSJ 
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Sausio pabaigoje Toronte 
lankėsi ses. Ignė Marijošiūtė. 
Trylika metų dirbusi Toronte, 
1998 metais išvyko kardinolo 
A.J. Bačkio kviečiama dirbti 
Lietuvos vyskupų konferenci
jai. Jos specifinė užduotis - pa
dėti Lietuvos Bažnyčiai pasi
rengti ir švęsti 2000-mečio 
krikščionybės jubiliejinius me
tus. Nu9 2000 m. ses. Ignė iš
rinkta Svč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo vargdie
nių seserų vyriausia vadove. 
Dabar ji gyvena Vilniuje, nau
jai atstatytose vienuolijos pa
talpose Daukanto aikštėje šalia 
prezidentūros. Ji yra Lietuvos 
moterų vienuolijų aukštesniųjų 
vyresniųjų konferencijos tary
bos pirmininkė. 

Vienuolijų veikla Lietuvoje vai reikia vadovų, žmonių, ku
rie į rankas imtų "arklą, knygą, 
lyrą" ir trauktų visuomenę. Gal 
mažiausiai šiuo metu reikia 
daiktų (nebent kaimuose ar tik 
neturtingiesiems). Savo auko
mis remkite tuos darbus, kurie 
yra patikimi, žinomi. Nemažai 
NVO susilaukia finansinės pa
ramos ir iš valstybės. Tačiau 
Bažnyčios darbai išsilaiko vien 
iš aukų. Geranoriškos aukos ir 
labdarybė dar pradeda gimti 
žmonių sąmonėje; nesivaržykit 
aukoti Bažnyčios patikimiems 
projektams, ypač jaunimo, šei
mų, katekizacijos bei evangeli
zacijos centrų darbams. Svarbu 
aukoti ne pavienių asmenų pro
jektams, bet organizuotom pa
jėgom, kur užtikrintas tęsti
numas. 

Pokalbis su ses. Igne Marijošiūte, apsilankiusia Toronte 

v - Kokiu tikslu atvykote į 
Siaurės Ameriką? 

- Vienuolijos laikosi Baž
nyčios įstatymų. Vienas jų yra 
"vizitacijų" reikalavimas. Kaip 
kraštų vyskupai privalo kas 
penkerius metus vykti į Romą 
įteikti savo vyskupijų ataskai
tas, taip vienuolijų vyresnieji 
privalo aplankyti savos vienuo
lijos provincijas ir namus, įsigi
linti į seserų gyvenimą bei apaš
talavimą, kad sąmoningai būtų 
laikomasi Steigėjo minties ir 
puoselėjamas vienuolijos gyvas
tingumas. Kadangi šiuo metu 
esu mūsų vienuolijos vyriau
sioji vadovė, atvykau atlikti vi
zitacijos ir lankau visus mūsų 
skyrius bei namus. 

- Kur yra Jūsų skyria~ kiek 
seselių juose darbuojasi ir kokia 
veikla jos užsiima? 

- Šiuo metu Putnam, Con
necticut yra mūsų provincijos 
centras, centriniai namai, ku
rjuose gyvena šešios seserys. 
Cia yra dvasinio atsinaujinimo 
centras, iš kurio kaip iš namų 
židinio sklinda vienuolijos dva
sia. Šioje sodyboje šalimais yra 
ALKA ir a.a. kun. Ylos Min
daugo pilis, turime svečių na
mus "Raudondvarį" bei kapi
naites. Netoliese yra Matulaičio 
slaugos namai, kuriuose gyvena 
septynios seserys. Apie šiuos 
namus lietuviai gerai infor
muoti. Už kelių mylių yra pen
sininkams butai - Vila Marija. 
Kiek į šiaurę yra "Neringa" -
mūsų stovyklavietė, kurią ad
ministruoja ir jai vadovauja ta
ryba. Lemonte yra mūsų misi
ja, įsteigta prieš dešimt metų. 
Dvi sesutės iš Lietuvos darbuo
jasi Pal. Jurgio Matulaičio para
pijoje ir šeštadieninėse mokyk
lose. Iš viso Šiaurės Amerikoje 
yra 16 seserų. 

- Kiek Marijos vargdienių 
seselių yra Lietuvoje, kur ir ko
kia jų pagrindinė veikla? 

Seselė Ignė Marijošiūtė savo lankymosi metu Toronte š.m. sausio 
mėn. supažindino klausytojus su dabartine padėtimi Lietuvoje 
Prisikėlimo parapijoje vykusiame suėjime. Klausytojų tarpe - se
selė Paulė ir klebonas kun. Augustinas Simanavičius, OFM 

- Lietuvoje esame 63 vei
kiančios tarp Vilniaus, Kauno, 
Marijampolės, Alytaus, Rum
bonių kaimo, Kaišiadorių, Ute
nos. Vienuolija buvo įsteigta 
1918 m. Pal. Jurgio Matulaičio 
ir iki šios dienos namai Mari
jampolėje (valstybės sugrąžinti 
ir atnaujinti) yra centriniai na
mai - čia vienuolijos lopšys. Čia 
Palaimintas Jurgis Matulaitis 
ateidavo. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, pirmų pirmiausia sese
rys galėjo vėl gyventi bendruo
menėje, o tam reikia pastogės. 
Reikėjo rūpintis atstatyti kas 
buvo atimta, pvz. Marijampo
lėje, arba pastatyti ko nebuvo, 
pvz. Kaune. Susibūrusios į 
bendruomenėles pirmiausia 
žiūrėjome, kaip padėti vyresnio 
amžiaus seserim, įsteigti novi
ciatą naujai ateinančiam ir esa
mam seserim. Netrukus pradė
jome steigti senelių ir laikinos 
globos namus Marijampolėje 
bei Alytuje. Kaune pastatytas 
dvasinio atsinaujinimo centras, 
kuriame buriasi grupės, organi
zacijos ir kiti vienetai bei sve
čiai. Kiek vėliau įsteigtas so
cialinės pagalbos centras Vil
niuje šv. Kryžiaus namuose. 
Vilniuje, atstačius sugriuvusį 
vienuolyną, galėjome atverti 
duris salės, kurioje vyksta įvai
rūs renginiai, pvz. paskaitos, 
koncertai, poezijos vakarai, 
maldos būreliai; tai programos 
kelti žmonių kultūrai ir skleisti 
dvasinėms vertybėms. 

- Kaip skiriasi vienuolijos 
darbas Lietuvoje nuo išeivijos? 

- Išeivijoje mūsų darbas lie
tuviams sukauptas ten, kur lie
tuvių telkiniai. 50 metų patirtis 
liudija įvairius pokyčius: poka-

Ntr. l. Ross 
rio imigrantai patikėjo mūsų 
auklėjimui savo vaikučius (To
ronto ir Montrealio darželiai); 
Putname mergaitėm gimnazis
tėm ir studentėm bendrabutis, 
spaustuvė, redagavimas Eglu
tės; vasaros stovyklos (Immacu
lata, Neringa, Dainava) ir jau
nimo organizacijos. Thip die
gėm krikščioniškąsias ir lietu
viškąsias vertybes. Seneliams 
suteikėm globą Matulaičio na
muose bei Vila Marija namuo
se. Buvo ir įvairių sielovadinių 
programų. 

Lietuvoje vos įžengusi į 
gatvę jau "dirbi". Visur esi tarp 
savųjų - padedi taip, kaip gali; 
ar tai duodant drabužį, duonos, 
ar katekizuojant, rengiant pa
skaitas, koncertus, administ
ruojant senelių ir vaikų globos 
namus. Lietuvoje susiduriame 
su kitu sluoksniu, būtent su 
žmonėmis, kurie yra patekę į 
gyvenimo nelaimes bei trau
mas. Lietuvoje reikia ištiesti ne 
vien švietėjišką, auklėjančią 
ranką, bet ir suteikti socialinę 
pagalbą. Seserys nėra visų sri
čių žinovės, bet turime galimy
bes sudaryti sąlygas, kad ir ano
nimai bei narkotikams priklau
siantys burtųsi mūsų namuose, 
taip pat tie, kurie išgyvena as
meninę traumą dėl skyrybų ar 
šeimos nario savižudybės, ser
ga vėžiu; priglaudžiam ir mal
dos grupeles. 

- Kokius skirtumus labiau
siai pastebit tarp tikinčiųjų Va
karuose ir Lietuvoje? 

- Visur yra tikinčiųjų, kurie 
trokšta ir ieško gilesnio tikėji
mo tiesų pažinimo. Visur tas 
pat iššūkis siekti sąmoningo ir 
veiklaus tikėjimo, sąžinės ugdy
mo bei gyvenimo tyrumo. Lie-

tuvoje daugėja literatūra; jau 
gali gimtąja kalba semtis žinių 
bei maitinti vidinį maldos gyve
nimą. Seminarai, kursai, reko
lekcijos su asmeniniu palydėji
mu sulaukia didelio dėmesio. 
Rekolekcijų namai perpildyti; 
laisvų savaitgalių sunku rasti. 
Yra ir antroji pusė - apatija, 
pasyvumas, visiškas nesidomė
jimas. Rasi ir grynai tradicinių, 
norinčių visko kaip buvo prieš 
karą. Lietuva nesiskiria nuo ki
tų vadinamųjų katalikiškųjų 
kraštų, kuriuose pilna visokių 
"izmų", nustelbiančių krikš
čionybę. 'Iliiksta tikrų, radika
lių krikščionybės liudytojų, įsi
mylėjusių Kristų ir Bažnyčią, 
kaip Palaimintasis Matulaitis. 
Tučiau, neretai girdžiu komen
tarus, kad dar Lietuvoje nėra 
prarasta sakralinė pagarba, yra 
"šventoji" erdvė, yra ribos, ku
rių neperžengi. Ir tai gerai, nes 
Viešpats ir transendentinis gy
venimas yra be galo artimas. 
Viena tai labai gerai - nereikia 
sėsti į automobilį ir važiuoti į 
lietuvišką šventovę - ją rasi ant 
kiekvieno kampo, kiekviename 
kaime, nors ir yra kunigų sty
gius. 

- Kaip Vakarai gali geriau
siai padėti Lietuvai - Lietuvos 
tikintiesiems, jaunimui? 

- Virš visko Lietuvai reikia 
gerų pavyzdžių. Reikia žmonių, 
kurie atsidėję visu savo gyveni
mo būdu veikliai liudytų krikš
čioniškas vertybes, demokrati
nius principus, liudytų tinka
mus ir sveikus darbo įpročius, 
geranoriškumą ir bendro gėrio 
siekimą. Visa tai padėtų toliau 
bristi iš pasyvumo, savim nepa
sitikėjimo, ir suteiktų pagarbos 
ir vilties sau bei kitiems. Lietu-

- Kokie rezultatai Jūsų dide
lio darbo, įdėto į pašvęstojo gy
venimo (vienuolių) kongresą? 

- Thi iš tiesų buvo svarbus 
įvykis. Suplaukė iš visos Lietu
vos vienuolės ir vienuoliai. Vati
kano 11 susirinkimas vadina as
menis, kurie trimis įžadais savo 
gyvenimą paskiria Dievui per 
Bažnyčią, ir savo vienuoliją pa
švęstojo gyvenimo asmenimis. 
Sukurtas tinklalapis http://con
cecrata.lcn.lt kuriame įdėta ne
mažai informacijos ir statistinių 
duomenų. Kongresas buvo pro
ga šalies vienuoliams susiburti, 
patirti bendrystę, įžiebti naujai 
pasišventimo liepsnelę ir atsi
naujinti. Pranešimai svečio tėv. 
E Ciardi iš Romos kvietė daly
vius siekti autentiško vien.uoli
nio gyvenimo. Visuomenei bu
vo suteikta proga iš arčiau 
bendrauti su mumis. Ta proga 
~uvo pagaminta vaizdajuostė 
Zvilgsnis - apie Lietuvos vie
nuolinio gyvenimo istorinę eigą 
bei dabartį ir išleista kalbėtojo 
Ciardi knygelė Sekti Jėzumi, 
lankstinukas apie pašaukimus. 

Nukelta į 11-tą psl. 

Vienuolių kongrese kalbėjo Kauno arkivyskup'!s Sigitas 
Tamkevičius Ntr. E. Cuplinsko 

Šalia ekrano, kuriame buvo rodomos skaidrės apie Palaiminto 
Jurgio Matulaičio gyvenimą, seselė Ignė Marijošiūtė, viešnia iš 
Lietuvos, priima aukotojų dovaną, įteiktą Birutės Kazlauskaitės 
(kairėje); stebint Angelei Ambrozaitienei, susirinkimo organiza
torei Toronte Ntr. I. Ross 

Vienuolių kongreso programoje 2005 m. lapkričio mėn. Kaune pasirodė Įvairių vienuolijų choras 
Ntr. E. Cuplinsko 



Kartus tremtinių likimas 
IRENA ŽIURAUSKIENĖ 

Už keleto kilometrų nuo 
Viekšnių, Palnosų kaime, yra 
mano mamos Eufemijos Dar
gytės-Račkauskienės tėviškė. 
Seneliai Domininkas ir Anasta
~ija Dargiai turėjo 24 ha žemės. 
Seimoje, be mano mamos, augo 
dar keturi vaikai: Stanislovas, 
Pranas, Albinas ir Teresė. Su 
jais taip pat gyveno Anastazijos 
sesuo Pranciška. Dargiai nuo 
pat mažumės sūnums skiepijo 
mokslo siekio daigus. Smeto
nos valdymo ir vokiečių laikais 
Domininkas 14 metų buvo se
niūnu. Atėjus į valdžią komu
nistams, šie norėjo, kad jis tar
nautų ir jiems. Jam atsisakius, 
Dargių šeima liko sovietinės 
valdžios priešu. 

Visi sūnūs mokėsi Viekšnių 
gimnazijoje. Pranui nebuvo 
leista baigti Viekšnių gimnazi
jos, nes valdžia Dargių šeimą 
laikė banditų šeima. Todėl Pra
nas baigė Mažeikių gimnaziją. 
1943-1944 metais Stanislovas 
mokėsi Telšių kunigų seminari
joje. Esant nepalankioms mo
kymuisi sąlygoms, jam, kartu 
su tuo metu kitais emigruojan
čiais lietuviais, teko pasitraukti 
į Kanadą. Ten Stanislovas su
sirgo kaulų džiova. Atsispyręs 
ligai, jis gyveno ir dirbo Toron
te. Mirė 2000 metais. Urną su 
jo palaikais priglaudė Viekšnių 
kapinės. 1947 metais Pranas 
mokėsi Telšių kunigų seminari
joje. Buvo nustatytas leistinas 
studentų skaičius, o jis buvo že
mesnio kurso, todėl jį pašalino. 
Po to Pranas mokytojavo Dabi
kinės vaikų namuose. 

Milių bunkeryje buvo visi 
partizanai, p~asidėjo šaudymai. 
!oniškis su Siurpiu pasidavė, 
Svažas susi§progdino likusia 
granata, o Ciužas išdavė Dar
gius. Po bunkerio iššaudymo 
pradėjo areštuoti. 1948 metais 
sausio mėnesį Praną areštavo 
Dabikinės vaikų namuose ir iš
trėmė į Omską. Domininkas po 
sūnaus areštavimo slapstėsi. 
Saugumiečiai apsupo visą na
mą, virtuvėje, užsikūrę krosnį, 
šildėsi. Tuo metu Domininkas 
ir Albinas buvo pas Anastazijos 
seserį Rozaliją Pocienę. Pas ją 
po apsupimo atbėgo ir Teresė. 
Kai Teresė buvo pas tetą, tuo 
metu atbėgo du Dabikinės mo
kyklos mokiniai pasakyti, kad 
areštavo Praną. Saugumiečiai 
norėjo areštuoti ir tuos moki
nius, bet jie pabėgo. Pranui ran
kas surišo spygliuota viela ir 
juos septynis išvežė. 

Po Prano areštavimo Eufe
mijai su mama Anastazija buvo 
atmatuota 5 ha žemės ir palikta 
karvė. Pavasarį jos dar būtų sė
jusios žemę. 1948 metais Albi
:gas slapstėsi Auksodėje pas 
Svažą. Teresė nuo 12 metų gy
veno pas tetą Pocienę, trumpai 
pas Anastazijos pusseserę Teklę 
Milieškaitę.1948 metų pavasarį 

pas Pocienę areštavo Teresę ir 
uždarė Viekšnių saugume, kur 
ją tardė ir laikė dvi paras. Pa
leido naktį ir saugumiečiai se
kė, kur jauna mergaitė eis. Ta
čiau Teresė namo nėjo. Ji nuėjo 
pas kitą Anastazijos seserį Emi
liją Varnavičienę. Pas Pocienę 
po ištrėmimų liko gyventi ir jos 
sesuo Pranciška. 

Po išdavimo Čiužas naktį 
atėjo pas Dargius paprašyti, 
kad įleistų, nes norėjo sužinoti, 
kur yra Albinas su Domininku. 
Eufemija jo neįleido. Saugu
miečiai Putrius ir Dukanauskas Domininkas Dargis po slapsty-
1948 metų pavasarį išvežė visą mosi metų 

Iš kairės: Eufemija, mama Anastazija ir Pranas Taišeto rajono 
Sujetichoje 

Dargių turtą - maistą ir gyvu
lius. Tų pačių metų gegužės 22 
dieną atvažiavo išvežti Anasta
zijos, bet Eufemija neleido iš
vežti vienos motinos - pasidavė 
ir pati. Jas išvežė į Irkutsko sritį, 
Taišeto rajoną. Eufemija dirbo 
"Birusinskij liesozavode", o 
Anastazija tarnavo pas rusus, 
saugojo jų vaikus. Po jų išveži
mo Albinas liko slapstytis ant 
ūkinio pastato. Nors saugumie
čiai saugojo namą, bet nakties 
metu Albinui vpavyko pabėgti į 
Auksodę pas Svažą, iš kur 1949 
metais jį areštavo. Albiną išvežė 
į Mažeikių kalėjimą, vėliau į 
Siaulių kalėjimą. Po nuteisimo 
25 metams jį ištrėmė į Kara
gandą. Po reabilitacijos Albinas 
ten sukūrė šeimą. Jauną vyrą 
priglaudė šalta Karagandos žemė. 

Po šeimos ištrėmimų į tė
viškę atkėlė naujakurius. Domi
ninkas liko slapstytis. Dargių 
šeimą išv~žė todėl, kad pas juos 
slapstėsi Svažas - palaikė ban
ditų šeimą. Ir dar todėl, kad 
Stasys pabėgo į Kanadą. Atseit, 
šeima buvo nepatikima. 

1952 metais buvo amnes
tija. Tada Domininkas grįžo ir 
ėjo prisiregistruoti į Akmenės 
saugumą. Jo neareštavo, bet 
liepė vis ateiti nurodytu termi
nu persiregistruoti. Dominin
kas prašė leisti grįžti į tėviškę. 
Saugumiečiai sutiko leisti su 
sąlyga, kad Teresė eis melžti 
karvių. 

- Sutikau, bet neilgai. Ap
gaulės būdu pasakiau, kad va
žiuosiu pas mamą, o pati išėjau 
dirbti prie geležinkelio, - prisi
minimais dalijosi Teresė. 

Domininkas rašė malonės 

1992 m. pastatytas kryžius tė
viškėje su užrašu: "Patriotiš
kumu ir tikėjimu susigrąži
nome laisvę!" 

prašymą į Vilnių, kad leistų 
Anastazijai grįžti į Lietuvą. To
kiu būdu 1958 metais mano se
nelė grįžo į savo tėviškę. 1961 
metais į Lietuvą, sukūręs Suje
tichoj e šeimą, grįžo ir Pranas. 
Mano mama, sukūrusi Sujeti
choje šeimą su Antanu Rač
kausku, 1962 metų birželio mė
nesį, kai aš jau buvau šešių mė
nesių amžiaus, taip pat grįžo į 
Lietuvą. Neatgavusią prarastos 
sveikatos 1979 metais mano 
mamą priglaudė šalti Viekšnių 
kapai. Tose pačiose kapinėse 
amžino poilsio atgulė ir Anas
tazija su Domininku. 

Skaudus sovietinės val
džios smūgis krito Dargių šei
mai. Visi buvo išblaškyti po 
skirtingus kampelius. Pranas 
Dargis tėviškės žemėje po atgi
mimo 1992 metais pastatė kry
žių, ant jo iškalė užrašą: "Pat
riotiškumu ir tikėjimu susi
grąžinome laisvę!" 

Kunigų suvažiavimas kun. Egidijus Arnašius. Jungtinės karalystės lietu
vių katalikų sielovados kapelionas ir Londono lie
tuvių klebonas kun. Petras Tverijonas, Tilžės klebo
nas ir dekanas mgr. Andrius Eidintas, St. Peterbur
go (Rusija) kunigų seminarijos rektorius kun. dr. 
Rimantas Gudelis, Huettenfeldo Vasario 16-osios 
gimnazijos religijos mokytojas Darius Subačius, 
kun. Jonas Dėdinas tos pačios gimnazijos kapelio
nas ir dvasios tėvas, kun. Vidas Vaitiekūnas, tarnau
jantis Vokietijos lietuvių sielovadai. 

Š.m. vasario 20-21 d.d. lietuvių Vasario 16-
osios gimnazijoje, Huettenfelde, vyko Europos lie
tuvių katalikų kunigų sielovados suvažiavimas. 
Pranešimus skaitė Lietuvos vyskupų konferencijos 
delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmun
das Putrimas ir Lietuvos vyskupų konferencijos ge
neralinis sekretorius mons. Gintaras Grušas. 

Prel. Edmundas Putrimas apžvelgė lietuviškos 
sielovados pėdsakus visame pasaulyje, o mons. 
Gintaras Grušas išsamiai papasakojo apie Europos 
vyskupų konferencijos tikslus ir uždavinius bei są
sajas su vietos vyskupų konferencijomis. 

Darbas vyko ir grupėse. Pranešimus skaitė Ai
rijos lietuvių katalikų misijos kapelionas Dubline 

Tai buvo pirmas bandymas sukviesti Europo
j e besidarbuojančius lietuvių katalikų kunigus 
aptarti sielovados Europos rytuose ir vakaruose 
skirtumams bei panašumams, iššūkiams ir perspek
tyvoms. 

Kun. Egidijus Arnašius 
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Nauja saugumo sutartis 
Svarstoma nauja tarpu

savio saugumo sutartis tarp 
Kanados ir JAV. Gegužės mė
nesį baigiasi NORAD (North 
American Aerospace Defen
ce Treaty) sutartis, sudaryta 
šaltojo karo su buvusia Sovie
tų Sąjunga metu, vėliau pra
tęsta po 2001 m. rugsėjo 11. 
Pagal ją abi šalys kartu saugo
jo oro erdvę virš Šiaurės Ame
rikos. Būsimojoje sutartyje 
bus įrašytas vienas ypatingai 
svarbus naujas punktas - abi 
šalys įsipareigoja kartu saugo
ti ne tik oro erdvę, bet ir pa
krantes bei vandenis. Apsau
gos centre dirbs du JAV ir Ka
nados pareigūnai, pranešimai 
apie bet kokius įvykius bus 
daromi abiejų šalių vadovams. 
Lig šiol NORAD veiksmams 
vadovavo JAV admirolas T. 
Keating. Planuojama, kad Ka
nada prisijungs prie Amerikos 
siūlomos priešraketinės ap
saugos sistemos. Lig šiol libe
ralų vyriausybė tam prieštara
vo sakydama, kad jau yra 
įdiegtos šiuolaikinės priemo
nės, galinčios sustabdyti rake
tas-ginklo nešėjas. Ministeris 
pirmininkas St. Harper paža
dėjo, kad naujoji sutartis bus 
svarstoma parlamente. 

Michael Wilson, buvęs B. 
Mulroney konservatorių vy

riausybės fi
nansų minis
teris, skiriamas 
reikšmingiau
siam diploma
tiniam postui -
Kanados am
basadoriumi 

JAV. Dabartinis liberalų pa
siuntinys Vašingtone Fr. Mc
Kenna atsistatydino jo parti
jai pralaimėjus rinkimus. M. 
Wilsonas yra gerai žinomas ir 
gerbiamas ne tik Kanadoje, 
bet ir tarptautinėje bendruo
menėje. Jis yra dalyvavęs su
darant Kanados ir JAV laisvos 
prekybos sutartį, turintis daug 
dalykinių pažinčių ir ryšių 
kaimyninėje valstybėje. Nau
jajam ambasadoriui teks gana 
nelengva užduotis - kiek gali
ma pataisyti abiejų šalių san
tykius, pablogėjusius liberalų 
valdymo laikais, ypač po to, 
kai Kanada atsisakė dalyvauti 
Irako karo koalicijoje. Pro
fesionalus diplomatas John 
Mc Nee pakeis buvusį Ka
nados ambasadorių Jungtinių 
tautų organizacijoje liberalą 
Alan Rock. 

Nauji teisėjai, skiriami į 
Aukščiausiąjį teismą, bus vie
šai apklausiami parlamenti
nėje komisijoje. Ji bus sudary
ta iš visų partijų atstovų. Ta
čiau nesitikima, kad apklausa 
bus tokia negailestinga kaip 
kaimyninėje šalyje. Komisija 
gali susipažinti su kandidatu 
ir jo požiūriu į svarbiausias 
šalies problemas, bet jos 
sprendimas neturi įtakos kan
didato paskyrimui. Pagal ša
lies Konstituciją - tai ministe
rio pirmininko teisė. 

Du kanadiečiai yra pa
kviesti į specialią Jungtinių 
tautų organizacijos komisiją. 
Jos tikslas - peržiūrėti ir įver
tinti visas programas, jų veiks
mingumą , finansinę atskaito
mybę. Pastaruoju metu Jung
tinių tautų organizacija susi
laukė daug kritikos dėl pikt-

naudžiavimo lėšomis, neaiš
kių sandėrių ir savanaudišku
mo atvejų. Netgi paties vado
vo Kofi Annano sūnus buvo 
minimas ryšium su Irako naf
tos mainų programa ir neaiš
kiais sandėriais. Į šią koman
dą yra pakviesti Pakistano ir 
Norvegijos vadovai, atstovai 
iš D. Britanijos ir kitų šalių. 
Kanadai atstovaus Robert 
Greenhill, neseniai tapęs Ka
nados tarptautinių ryšių agen
tūros vadovu ( Canadian In
terna tional Development 
Agency) ir buvęs Raudonojo 
kryžiaus organizacijos vado
vas D. Lindores. 

Pasaulio žvejybos pramo
nė pasiekė didžiausią krizę, 
perspėja Brįtų Kolumbijos 
universiteto Zvejybos studijų 
centro vadovas prof. dr. Pauly. 
Jo nuomone, 1970 ir 1990 me
tais žvejybos tinklai buvo pil
niausi. Vėliau šis vandenų tur
tas pradėjo sparčiai mažėti. 
Siuolaikinė technologija pa
lengvino žūklę, nebuvo riboja
mas sugaunamos žuvies kie
kis. Vaikantis pelno per mažai 
dėmesio buvo skirta žuvivai
sai, nerštaviečių išsaugojimui. 
Beveik visiškai išnyko Atlanto 
menkė Niufoundlendo pa
krantėse, sumažėjo ir kitų žu
vų kiekis bei įvairovė. Žvejy
bos mokslininkas perspėja, 
kad visų šalių vyriausybės ne
turėtų trumparegiškai vaikytis 
greito pelno, bet labiau rūpin
tis vandenų turto ateitimi. Bū
tina sumažinti žvejybos pra
monę ir griežtai nustatyti leis
tinas sugauti žuvies normas 
bei jų laikytis. Profesorius siū
lo bent penktadalyje vandenų 
uždrausti žvejybą. Tuose ra
mybės plotuose žuvis galėtų 
netrukdomai veistis, ir ne
trukus jų pagausėtų visuose 
vandenyse. 

Kas ketvirtas gyventojas 
Cape Dorset vietovėje, piet
vakarinėje Baffin salos dalyje, 
užsiima menu arba dailiaisiais 
amatais. Apklausoje, kuri Ka-

nados vietovė turi daugiausia 
menininkų pagal gyventojų 
nuošimtinę sudėtį, šis atšiau
rus kampelis užima I vietą, 
aplenkdamas Torontą, Mont
realį ar Vankuverį. Iš 400 Ca
pe Dorset gyventojų daugiau 
kaip 100 inuitų užsiima dro
žyba arba piešiniais. Inuitų 
skulptūros ir grafikos darbai, 
atskleidžiantys turtingą šios 
genties pasaulėjautą, tradici
jas, tikėjimą ir papročius, po
puliariausi ir labiausiai pasau
lyje vertinami Kanados meno 
darbai. Neseniai rekonstruo
tame Toronto Karališkajame 
istorijos muziejuje atidaryta 
nuolat veikianti pirmųjų Ka
nados gyventojų istorijos ir 
meno galerija. S.K. 
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<® MllSlĮ TBVYl\IEJE 
CIGARETĖS ROGĖSE 

Sausio pabaigoje Valsty
bės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) Pagėgių rinktinės pa
sieniečiai iš pusnies ištraukė 
du cigarečių kontrabandinin
kus, kurie avėjo pačiūžas. Rū
kalų gabentajai sulaikyti ties 
Plaškių kaimu. Pasieniečiai 
prie Nemuno pastebėjo du 
asmenis, stumiančius nešu
liais apkrautas roges. Užtvė
rus vyrams kelią, kontraban
dininkai spruko per pusnis, 
bet pasieniečiai juos pasivijo 
ir sulaikė. Abu avėjo pačiū
žas, vienas - baltą drabužį, 
kad sniege nebūtų pastebė
tas. Sulaikyta 10,000 Rusijos 
pavyzdžio akcizo mokesčio 
ženklais paženklintų pakelių 
rūkalų, skelbia BNS-LGTIC. 

NELYGYBĖ DARBE 
OMNI-LGTIC skelbia, 

kad bendrovės "TNS Gallup" 
apklausos duomenimis, 67% 
Lietuvos moterų mano, kad 
joms sudaromos nevienodos 
sąlygos priimant į darbą, o 
57% mano, kad dirbančių 
moterų darbo sąlygos yra 
prastesnės, negu vyrų. Tik 4% 
vyrų manė esantys diskrimi
nuojami dėl savo lyties, tačiau 
40% vyrų mano, kad mote
rims yra sunkiau įsidarbinti ir 
joms sudaromos darbo sąly
gos yra prastesnės, negu vy
rams. Dauguma apklaustųjų 
pritaria teiginiui, kad mote
rims nevienodai teisingai at
lyginama už jų atliktą darbą. 
Tik 37% tiki, kad vyrai ir mo
terys turi vienodas sąlygas 
konkuruoti darbo rinkoje. 

SKATINS PILIETINĮ 
UGDYMĄ 

Švietimo ir mokslo minis
terija vasario 15 d. vyriausy
bei pateikė tvirtinimui "Ilga
laikę pilietinio ir tautinio ug
dymo programą", kurios įgy
vendinimui šiemet iš valsty
bės biudžeto numatyta skirti 
690,000 litų. Tikimasi pilieti
nį ir tautinį ugdymą mokyklo
se "padaryti kryptingesnį, 
nuoseklesnį, patrauklesnį, 
bus parūpinta naujų tokio ug
dymo šaltinių", rašoma spau
dos pranešime. Programoje 
iškelti uždaviniai atnaujinti 
formalųjį ir neformalųjį pilie
tinio bei tautinio ugdymo tu
rinį Lietuvos ir užsienio lietu
vių mokyklose, pagerinti mo
kytojų ir dėstytojų kompe
tenciją šiose srityse, sustip
rinti mokyklų kultūrą (BNS
LGTIC). 

NORI ŠVENTINIO 
APSIPIRKIMO 

Tyrimų bendrovės "TNS 
Gallup" apklausos duomeni
mis, didžioji dalis Lietuvos 
gyventojų nenorėtų, kad būtų 
ribojamas parduotuvių darbo 
laikas. Apklaustųjų 59% nu
rodė, kad jiems sukeltų nepa
togumų draudimas prekybos 
centrams dirbti savaitgaliais 
ir švenčių dienomis. O 82% 
gyventojų teigė bent kartą per 
mėnesį (65% - kiekvieną sa
vaitę) užsukantys apsipirkti 
savaitgalį ar švenčių dieno
mis. Apklausą užsakė Preky
bos įmonių draugija. Valdžios 

atstovai svarsto galimybę 
uždrausti prekybos centrams 
dirbti savaitgaliais ir švenčių 
dienomis, kad jų darbuotojai 
turėtų daugiau poilsio ir ne
būtų verčiami dirbti per 
šventes. Siūlymus dėl darbo 
laiko ribojimo rengia darbo 
grupė, kuri išklausys vartoto
jų teises ginančių institucijų 
nuomonę, rašo BNS. 

MAŽIAU GAMINO 
ELEKTROS 

Kaip praneša BNS
LGTIC, nuo 2005 m. pradžios 
dirbant tik vienam Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) 
reaktoriui, elektros energijos 
gamyba Lietuvoje 2005 m. 
sumažėjo 23%, eksportas -
44%, o elektros energijos per 
šį laiką sunaudota 0.8% ma
žiau. Pernai mėnesio remon
tui sustabdžius vienintelį IAE 
bloką, Lietuvos elektros po
reikiams užtikrinti buvo pa
didintas elektros importas iš 
kitų valstybių. Tai leido nedi
dinti elektros kainų vartoto
jams, nes importuojama 
elektra buvo pigesnė negu 
gaminama Lietuvoje. 

PARAMA TELŠIEČIAMS 

BNS-LGTIC žiniomis, 
Lietuvos piliečiai paaukojo 
beveik 50,000 litų nuo šalčio 
sukeltos šildymo sistemos 
avarijos nukentėjusiems tel
šiečiams. Pagalbos vajus buvo 
pradėtas sausio pabaigoje, 
kai po šiluminių tinklų avari
jos dauguma Telšių gyventojų 
daugiau kaip savaitę buvo li
kę be šildymo. Lietuvos pilie
čių parama pasiekė 473 tel
šiečiams - 295 vaikus, 49 se
nelius ir žmones su negalia, 
129 kūdikius auginančias 
motinas. Dar 180 senelių ir 
vaikų pasiekė paskutinė pa
ramos dalis - už 9,155 litų nu
pirkti maisto produktai. Su
aukoti pinigai nebuvo leidžia
mi vajaus išlaidoms apmokė
ti, nes visos dalyvavusios insti
tucijos savo paslaugas teikė 
nemokamai, ir visi įsijungę 
asmenys dirbo savanoriškai. 

AUGA TELEFONŲ RINKA 

Lietuva pagal nešiojamų 
telefonų vartojimo plėtrą, 
skaičiuojant aktyviomis SIM 
kortelėmis, kuriomis veikia 
šie telefonai, pernai gruodžio 
mėnesį užėmė pirmąją vietą 
pasaulyje. Kaip skelbia BNS, 
su 138.5% nešiojamojo ryšio 
skverbtimi Lietuva lenkė 
Liuksemburgą (131.9% ), 
Barbadosą (131.1%) ir Olan
diją (128.04% ). Bendrovės 
"Bitė Lietuva" duomenimis, 
nemažai vartotojų turi po dvi 
ar tris SIM korteles, bet dėl 
to daugiau pinigų nešiojama
jam ryšiui neišleidžia. Lie
tuvoje pagrindinės nešiojamų 
telefonų paslaugų teikėjas 
yra "Bitė Lietuva", UAB 
"Omnitel" ir UAB "Te
le2" .Visos trys vasario 22 d. 
laimėjo konkursą naudoti 
radijo dažnius trečiosios kar
tos (3G) judriojo radijo ryšio 
tinkluose, teikiant naudoto
jams naujausią nešiojamų 
telefonų technologiją. RSJ 

Vasario 16-sios minėjime Londone vasario 19 d. Viduryje sėdi viešnia iš Toronto KLB pirmininkė Rūta 
Žilinskienė, šalia jos kun. K. Kaknevičius, kairėje Irma Šturmienė Ntr. A. Valaškevičienės 

London, ON 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS atstatymo dieną -
Kovo 11-ąją minėsime kovo 11, 
šeštadienį, padėkos Mišiomis, 
~urios bus atnašaujamos 10 v.r. 
Siluvos Marijos šventovėje. Inf. 

LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO 88-sios metinės bu
vo paminėtos vasario 19 d. Šilu
vos Marijos šventovėje. Į minėji
mą susirinko kaip niekad daug 
dalyvių. Šv. Mišių pradžioje jau
nimas nešė aukas - mūsų tautos 
relikvijas - Lietuvos vėliavą, že
mę ir tris degančias žvakes. Kle
bonas kun. K. Kaknevičius Mišias 
aukojo už Lietuvą ir už kovoto
jus, žuvusius laisvės kovose. Mi
šių metu gražiai giedojo Toronto 
vyrų choras "Aras", vadovaujant 
muz. L. Turūtaitei. Po Mišių visi 
rinkomės į tautiniais motyvais 
papuoštą salę iškilmingam Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimui. KLB Londono apyl. 
pirmininkas S. Keras pasveikino 
visus mūsų didžiosios šventės 
proga ir kvietė nepamiršti mūsų 
tautinės praeities. Rūpintis mūsų 
tautiniu palikimu yra visų mūsų 
pareiga ir tuo pačiu pagarba mū
sų broliams, kurie kovojo ir auko
josi dėl tėvynės laisvės ir nepri
klausomybės. 

Pagrindinį pranešimą skaitė 
viešnia iš Toronto, KLB pirmi
ninkė Rūta Žilinskienė. Po šiltų 
sveikinimų ji plačiau kalbėjo apie 
KLB veiklą ir rūpesčius. Minėji
mo metu buvo paskaityti Lietu
vos prezidento V. Adamkaus ir 
ministerio pirmininko A. Bra
zausko šventiniai sveikinimai. R. 
Žilinskienė baigdama dėkojo už 
moralinę ir finansinę paramą, už 
bendruomenės veiklai atiduotą 
brangų laisvalaikį, kad Krašto 
valdyba ir apylinkės galėtų geriau 
vykdyti savo planuotus darbus ir 
kvietė visus bendram darbui, kad 
kuo ilgiau Kanadoje išliktume 
lietuviais. Juk lietuviais esame 
mes gimę - lietuviais turime ir būt! 
Invokaciją sukalbėjo kun. K. 
Kaknevičius, tylos minute buvo 
pagerbti visi, kurie kovojo ir žuvo 
dėl Lietuvos laisvės. Sugiedojus 
Lietuvos himną, buvo toliau tę-

• 

~veikiname 
80-ojo GIMTADIENIO PROGA 

KUN. KAZIMIERĄ KAKNEVIČIŲ, 

gerbiamą mūsų Šiluvos Marijos parapijos kleboną, 
linkėdami, kad gerasis Dievas nepagailėtų 

jam malonių ateities metuose ir kad 
Aukščiausiojo palaima lydėtų 

kiekvieną Jo žingsnį -

KLB Londono apylinkės valdyba 

siama šventės programa. Į sceną 
pakilo nemažas būrys Toronto 
vyrų choro dainininkų. Turontie
čiai savo programą paįvairino V. 
Pečiulio skaitoma lietuvio šir
džiai brangia poezija. Programos 
pabaigai sugiedotas Kanados 
himnas. Viešniai - KLB pirmi
ninkei R. Žilinskienei ir choro 
vadovei L.Turūtaitei buvo įteik
tos gėlių puokštės. Po minėjimo 
visi vaišinomės. Išsiskirstėme su 
mintimis, kad tokie lietuviški su
sibūrimai mums, išeiviams, labai 
reikalingi ir noriai lankomi. 

Aldona 

Hamilton, ON 
A.a. JONUI KAŽEMĖKUI 

mirus, jo atminimui reikšdami 
užuojautą velionies žmonai Gra
žinai, dukrelėms, sūnui su šeimo
mis ir visiems jo giminaičiams, 
KL fondui aukojo: $30 - J.V. Svi
lai; $20 - J. Gimžauskas, J. Stan
kus, J. Krištolaitis, H. Kairienė, 
A. Didžbalienė. J.K. 

HAMILTONO "RAMBY
NO" GYVENTOJAI LIETUVIAI 
savo ratelyje paminėjo Vasario 
16-ąją. Prie gražiai paruošto sta
lo susėdo 20 pensininkų. Besivai
šindami dalinosi prisiminimais 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą po 50 metų rusiškos 
priespaudos. Prisiminta, kad tik 
močiutės prie ratelio įdiegto patrio
tiškumo dėka, atsirado Vasario 
16-oji. Pasidalinta mintimis apie 

nepriklausomos Lietuvos dvide
šimtmetį, kuris paruošė žmones 
kovai už išsilaisvinimą iš komu
nistinės okupacijos. Pokalbiams 
pasibaigus H. Kairienė paskaitė tai 
progai paruoštos poetinės kūrybos. 

J.K. 
A.a. JONO KAŽEMĖKO at

minimui Vaiko dienos centrams 
Lietuvoje aukojo: $50 -A.Z. Sta
naičiai; $30 - V.M. Kazlauskai; 
$25 - Z.J. Rickai; po $20 - K. 
Blekaitienė, E. Repčytė, L.M. 
Paškai, A.J. Vilimai, V.J. Seniū
nai, S. Panavienė, M.R. Pop, V. 
Girnius, V. Kežinaitis, J. Keži
naitis. Giliai užjaučiame miru
siojo artimuosius, draugus ir 
nuoširdžiai dėkojame už aukas. 

VDC komitetas 
A.a.JONUI KAŽEMĖKUI 

mirus, užjausdami žmoną Graži
ną, dukras Reginą, Kristiną, sūnų 
Raimondą ir jų šeimas, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $60 -
G.P. Breichmanai; $50 - J. Kaže
mėkas, l.J. ir R. Zhivko, D.L. 
Mačikūnai, dr. A. Mačikūnas ir 
šeima; $40 - R. Bagdonienė, N.H. 
Otto; $30 - A. Lesčius; $25 - A. 
Gailienė, F. Povilauskienė; $20 -
E.K. Gudinskai, D. Gutauskienė, 
l.A. Judd, I.J. Jokubynai, D.M. Jo
nikai, J. Paškevičienė, B. Sadaus
kienė, Ž.V. Vaičiūnai, A.K. Žil
vyčiai, A. Volungienė; $15 - E. 
Grajauskienė, A.S. Urboųavičiai; 
$10 - M. Borusienė, V. P. Sidlaus
kai; $5 - F.M. Gudinskai. Dėko
jame aukojusiems - PLV komitetas 

1'EDOS SPECIALISTAS 
nr' /AAt..V: FOUR SEASONS 
IU'f/'P'I~; REALTV LIMITED 

Associate Broker, 67 First Street 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELfNIAI SUSIRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGA I 

~ VIETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKrMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PRilMAME VISUS 

'------'-=--_J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERIL OS [RANKLAI 

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

Collingwood, Ontario L9Y 1A2 

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy
linkėse kreipki tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



2005 m. rudenį KLKM draugijos Hamiltono skyrius suorganizavo išvyką į spektaklį Come Blow Your 
Horn. Visiems labai patiko. Š.m. kovo 8 d. ruošiamės pamatyti muzikinį veikalą Oklaho"'!' 

Kairėje Romas Dūda, sukūręs Geležinio vilko figūras, papuošė 
vaišių stalus per Vasario 16 minėjimą Wasaga Beach vietovėje; 
dešinėje - stilizuotas Geležinis vilkas Ntr. K. Poškaus 

Sudbury, ON 
GAVĖNIOS SUSIKAUPI

MAS Sudburio, ON, apylinkės 
lietuviams bus Kristaus Karaliaus 
šventovėje kovo 18, šeštadienį, 3 
v.p.p. Išpažinčių bus klausoma 
pusvalandį prieš Mišias. Susikau
pimą ves kun. Vytautas Stas"kevičius. 

Sault Ste. Marie, ON 
GAVĖNIOS SUSIKAUPI

MAS Sault Ste. Marie, ON, apy
linkės lietuviams bus Šv. Jero
nimo šventovėje kovo 19, sekma
dienį, 3 v.p.p. Išpažinčių bus klau
soma pusvalandį prieš Mišias. 
Susikaupimą ves kun. Vytautas 
Staškevičius. 

Edmonton, AB 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS atkūrimo bei atstaty
mo šventės bus minimos kovo 11 
ir 12 dienomis. Iškilmingas šven
tės minėjimas su bendra vakarie
ne įvyks kovo 11, šeštadienį, 5.30 
v.p.p. Edmontono Lietuvių Na
muose, 11629-83rd St., o šventės 
Mišias kovo 12, sekmadienį, 1 v. 
p.p. atnašaus prel. Jonas Staške
vičius Lietuvių Namų koplyčioje. 
Po Mišių Lietuvių Namų salėje 
bus suneštiniai pietūs. 

Calgary, AB 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS atkūrimo bei atstaty-

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 51 MILIJONA DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 5.00% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 5.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 3.25% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.50% apmokėjimai 
3 m. term. indėlius ...... 3.65% 
4 m. term. indėlius ...... 3.75% 
5 m. term. indėlius ...... 4.00% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.25% 
2 m. ind. . ............. 3.50% 
3 m. ind. . ............. 3.65% 
4 m. ind ............... 3.75% 
5 m. ind. . ............. 4.00% 

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Ntr. Z Vaičiūnienės 

Irena Ross, pasakiusi atitinka
mą kalbą Vasario 16 šventėje 
Wasaga Beach, ON 

Ntr. K. Poškaus 

mo šventės bus paminėtos kovo 
11, šeštadienį. Mišias 1.30 v.p.p. 
atnašaus prel. Jonas Staškevičius 
Šv. Cecilijos šventovėje, 321 -
9oth Ave. S.E. Minėjimas prasi
dės 3 v.p.p. "Chinook Park Com
munity Association" salėje. Prog
ramoj e: Lietuvos A.T. atkuria
mojo seimo signataro L. Milčiaus 
poezijos skaitymas, tautosakinio 
vieneto "Klevelis" pirmasis pasi
rodymas, suneštinės vaišės ir lo
terija. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

A.a. Anatolijus Šlutas, 76 
m. amžiaus, lietuvių televizi
jos programų steigėjas ir ilga
metis lietuvilJ radijo progra
mų vedėjas Cikagoje, visuo
menininkas, verslininkas bei 
spaudos bendragarbis, mirė 
š.m. sausio 27 d. Cikagoje. Ve
lionis gimė 1929 m. birželio 5 
d. Kaune. 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją ir Hanau pabėgėlių 
stovykloje baigė gimnaziją. 
Studijas pradėjo Vokietijoje, 
Darmstadt universitete, vė
liaųjas tęsė Čikagoje.lirmas 
A. Siuto darbas buvo Cikagos 
skerdyklose. Jis kartu su R. 
Sakadolskiu sudarė doku
mentinį filmą Skerdyklų užda
rymas, kuris buvo rodomas 
amerikiečių televizijoje. Su 
vienu bičiuliu buvo atidaręs 
Čikagoje automobilių aikštelę 
- verslas pasiekęs milijoninę 
apyvartą. Vėliau įsteigė ir iš
plėtė dažymo verslą. Tačiau 
A. Šlutas labiausiai pasižymė
jo kaip televizijos specialistas. 
Baigęs specialius kursus, pra
dėjo darbuotis TV techniku, 
vėliau tapo spalvotų televizo
rių skyriaus vedėju. 1967 m. 
Čikagoje pasirodė pirmoji lie
tuviškos televizijos programa 
Lietuviai televizijoje. Pasak 
vienos apklausos, šią progra
mą stebėjo per 21,000 žiūro
vų. 1984 m. jis įsteigė lietuviš
ką radijo progralJlą, transliuo
jamą iki šiol. A. Siutas dar bu
vo lietuviams vertėjas teis
muose bei ligoninėse. Jo pa
slaugomis pasinaudojo ir nau
jai atvykstantys lietuviai. Už 
nuopelnus lietuviškoje veiklo
je 2001 m. JAV LB kultūros 
taryba A. Šlutą apdovanojo 
premija. Velionis palaidotas 
sausio 31 d. Lietuvių tautinėse 
kapinėse Čikagoje. Jo liūdi 
šeimos nariai, daugybė drau
gų bei bičiulių. 

Irakas 
Lietuvos kariai Irake pa

minėjo Sausio 13-ąją. Mintis 
tą dieną paminėti kilo šešiems 
Basro srityje (pietų Irake) tar
naujantiems Lietuvos ka
riams. Jie Sausio 13-osios iš
vakarėse surado 1991 m. BBC 
pranešimą apie sovietų tankų 
įsiveržimą į Lietuvos sostinę 
Vilnių ir to įsiveržimo aukas. 
Prie pranešimo parašė įžangą, 
pridėjo nuotrauką, kurioje 
matyti laisvės gynėjų akistata 
su tankais ir mirtinai sužeista 
Loreta Asanavičiūte. Toks 
pranešimas buvo išsiuntinėtas 
keliems šimtams kartu su lie
tuviais tarnaujantiems ka
riams bei lietuviams kitose 
vietovėse. Pasak pranešimo 
rengėjų, Lietuvos kariai kito
kių galimybių paminėti Sau
sio 13-ąją neturėjo, nes lietu
vių karių yra per mažai, kad 
būtų galima minėjimą sureng
ti iškilmingiau. Vėliau prie 
lietuvių prisidėjo rumunų ka
riai ir kartu su jais buvo prisi
minta sovietinė praeitis. Už 
tokią iniciatyvą Lietuvos ka
riams padėkojo britų, danų, 
italų ir portugalų kariai. 

Vokietija 
Berlyne šiems metams 

prasidedant įvyko tarptautinė 
maisto, žemės ūkio bei sodi
ninkystės paroda Žalioji sa-

vaitė 2006. Tokioje parodoje 
Lietuva jau dalyvavo ketvirtą 
kartą. Paroda ypač svarbi ma
žesnėms maisto perdirbimo 
įmonėms. Lietuviai parodoje 
buvo įrengę etnografinę dvie
jų aukštų Lietuvos kaimo so
dybą. Ypatingas dėmesys bu
vo skirtas ekologiškiems ga
miniams. V. Stankevičienės 
įmonė "Saimeta" atvežė pyra
go ir ekologiškos duonos ga
minių, o amatų centras 
"Verpstė" - lininių žaislų, už
pildytų ekologiniais grikiais. 
Lietuvos žolininkė J. Balvo
čiūtė siūlė organizmą stipri
nančių arbatžolių ir kitokių 
žolelių nuo įvairių negalavi
mų. Parodoje taipgi dalyvavo 
mėsos perdirbimo įmonė 
"Rovisa", saldumynų gamin
toja "Akmedita", konservų 
įmonė "Gerovė", restoranų 
tinklas "Bernelių užeiga". 
Lietuvos gaminiais susidomė
jo rusų prekybininkai, stipriai 
besikuriantys Vokietijoje. Mi
nėtos lietuvių bendrovės turi 
šiame krašte ir kitokių užsa
kymų. Kauno amatų centras 
"Verpstė" tikisi, kad vokiečiai 
susidomės masažo pirštinė
mis, taip pat rankdarbiais iš 
natūralių medžiagų, žaislais. 
Parodoje dalyvavusi ir Lietu
vos žemės ūkio ministerė K. 
Prunskienė su kitais atsakin
gais žemės ūkio žinybų vado
vais susitiko su Vokietijos 
maisto, žemės ūkio ir vartoto
jų apsaugos ministeriu H.L. 
Seehofer, Danijos šeimos ir 
vartotojų ministeriu L. Bar
fold, Lenkijos žemės ūkio ir 
kaimo plėtros ministeriu K. 
Jurgeil. 

Europos sąjunga 
Žmogaus teisėms ginti 

teismas Strasburge atmetė lie
tuvių ūkininkų skundą dėl jų 
teisių pažeidimo. Net penke
rius metus buvo svarstoma 
11,500 žemdirbių byla iš Lietu
vos. Bet Strasburgo teisėjus 
įtikino Lietuvos vyriausybės 
argumentai, todėl byla nebus 
toliau svarstoma dėl ūkininkų 
teisių pažeidimo. Mažų ūkių 
savininkai apskundė Lietuvos 
žemės ūkio ministeriją, kad ji 
1999 m. pusę metų jiems ne
mokėjusi valdžios teikiamos 
paramos už maisto perdirbimo 
įmonėms parduotus grūdus, 
pieną, mėsą. Skundėjai tvir
tino, kad pagal tuometines pa
šalpų išmokėjimo sąlygas pi
nigai jiems turėjo būti ap
skaičiuoti ir išmokėti kiekvieną 
mėnesį. Taip nebuvo padaryta, 
todėl, jų manymu, buvo pa
žeista jų teisė į nuosavybę. 
Ūkininkai dar skundėsi, kad 
jiems nebuvo suteikta teisė 
kreiptis į teismą siekiant gauti 
kompensaciją. Pirmasis sąraše 
buvo įrašytas Biržų krašto ūki
ninkas Kazys Visockas. Todėl 
jo pavarde ir buvo vadinama 
byla. Bet tikrasis skundo suma
nytojas - buvęs seimo narys 
Ramūnas Karbauskis, paža
dėjęs padengti visas teismo 
išlaidas. Strasburgo teismas 
palaikė Lietuvos vyriausybės 
teisininkų nuomonę, kad tuo 
metu nebuvo įstatymo, reika
laujančio apskaičiuoti ir išmo
kėti pašalpas kiekvieną mėnesį. 
Taip pat teismo nustatyta, kad 
nebuvo savivalės požymių aiš
kinant įstatymą. J.A. 
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FAUSTAS STROLIA 

Paprašytas Nijolės Beno
tienės aplankyti Cikagos pa
dangėje esančias mokyklas, pa
sidomėti, kaip rieda vaikų pa
siruošimas jau už penkių mė
nesių įvyksiančiai Kanados ir 
JAV-bių 8-tajai Dainų šventei, 
susitariau su Audrone Elvikie
ne artimiausią šeštadienį apsi
lankyti jos vadovaujamoje 
Maironio mokykloje Cikagos 
priemiestyje - Lemonte. Atvy
kau prieš 9 val. ryto. Vaizdas 
buvo imponuojantis; pamačiau 
tokią daugybę vaikų, skuban
čių į klases. Juk ši mokykla di
džiausia už Tėvynės ribų. Net 
500 mokinių! 

Palydėtas į dainavimo kla
sę, radau šeštokus bedainuo
jančius. Maloniam nustebimui 
- pamokai vadovavo Darius 
Polikaitis. Pagalvojau, kur jo 
nėra - tik ką atliko su "Daina
va" savo jubiliejinį koncertą, 
jau daug metų vadovauja Pal. 
Jurgio Matulaičio vaikų cho
rui, paruošia ilgiausius garso 
įrašus, kad tik būtų mums vi
siems lengviau išmokti savo 
dalis Dainų šventei. O čia jis 
dar ir pavaduoja išvykti turėju
sią dainų mokytoją Dalią Lie
tuvininkienę. 

Vaikai dainavo dainą Ska
nu, kuriai žodžius ir muziką 
parašė vienas mūsų jauniausių 
muzikos darbuotojų - Kęstutis 
Daugirdas, Pal. Jurgio Matu
laičio misijos jaunimo choro 
vadovas. Dainoje daug humo
ro, apdainuojant visokias dar
žoves, kurios turi taikiai sutilp
ti burbuliuojančiame sriubos 
puode, be to, smagaus ritmiš
ko greitakalbio ir vis sugrįž
tančio patrauklaus priedainio: 
O kaip mums skanu! Gėrėjausi 
šypsniu, sklindančiu iš vaikų 
akių ir širdžių. Pratęsdami 
džiaugsmingą nuotaiką, pamo
kai baigiantis abu su Dariumi 
susėdome tarp vaikų ir nusifo
tografavome. 

Atėjo ketvirtokai ir kita 
dainų mokytoja - Jūratė Taut
vilaitė-Fischer. Jos pamokoje 
žavėjausi gražiu vaikų dainavi
mu ir ypač taikiu bei sėkmingu 
drausmės palaikymu. Kaip ge
rai, kad ruošiantis mokyklos 
Vasario 16-tos minėjimui, nau
dojamos dainos iš Dainų šven
tės repertuaro. Skamba Leoni
do Abario daina vyturys ir Gin
tarės Jautakaitės Viešpaties le
lija - ypač antroji labai tinkanti 
tautinei šventei, kuri baigiasi 
žodžiais: Lietuva - vėjuose leli
ja, Lietuva - mariose lelija, Lie
tuva - mano Lietuva!" 

Sekančiai pamokai turėjo
me ilgais Pasaulio Lietuvių 
centro ''labirintais" nužygiuoti 
į Lietuvių fondo salę, kur dai
navimui vadovavo Violeta Jar
mantavičienė, trečios bangos 

Visuomene, atsiliepk! 
Rūpesčiai dainų šventei Čikagoje besirengiant 

Iš dešinės: Faustas Strolia, Darius Polikaitis ir mokiniai 

lietuvaitė. Ir pagalvojau, kaip 
gera, kad visi dėl lietuviško 
reikalo ir dėl mūsų vaikų atei
ties taip gražiai sutariame ir 
po vienu stogu vieningai dirba
me. 

Nenorėjęs nei mokytojų, 
nei mokinių per pamokas truk
dyti, parašiau mokytojoms ke
letą klausimų, į kuriuos man 
viena - Dalia Lietuvininkienė 
- labai greitai atsakė. 

- Kaip sekasi mokykloje 
dirbti? 

- Kol kas gerai. Jau pramo
kome daug dainų ir dabar šva
riname ir toliau gilinamės. Per 
minėjimus ir šventes vaikai pa
dainuoja dainas iš dainų šven- Muzikas Faustas Strolia dainuoja su mokiniais, dalyvausian
tės repertuaro, kurios tinka tai čiais dainą šventėje 
šventei. 

- Kokios sąlygos dainų 
šventės pasiruošimui? 

- Maironio mokykloje pa
prastai dainavimo pamokos 
būna kas antrą savaitę. Bet 
šiais metais vadovybė sutiko 
dainavimo pamokas turėti tris 
kartus per mėnesį. 

- Kaip jaučiasi mokiniai, 
galėdami dalyvauti dainų šven
tėje? Ar jie supranta, ką reiškia 
tokia šventė ne Tėvynėje? 

- Dauguma jų labai laukia 
dainų šventės. Nemažai iš jų 
yra susidraugavę su vaikais iš 
kitų miestų, kurie taip pat daly
vaus dainų šventėje. Jie labai 
laukia su jais susitikti ir su jais 
dainuoti. Aš manau, kad vyres
nieji vaikai pradeda suprasti, 
ką reiškia dainų šventė ir kaip 
daina riša mus visus. 

- Kiek žada dalyvauti? 
- Maironio mokyklą lanko 

arti 500 mokinių. Iš jų maž
daug 160 yra darželyje, pir
mame ar antrame skyriuose, 
kurie šventėje dalyvauti per 
jauni. Iš Maironio mokyklos Muzikas Faustas Strolia tarp vaiką 

šventėje dalyvaus apie 110, nes 
dalis mūsy mokinių priklauso 
Reginos Cyvaitės moksleivių, 
o kita - Dariaus Polikaičio va
dovaujamiems chorams, su ku
riais jie jau savaime dalyvauja 
dainų šventėje. 

- Kaip patinka repertuaras 
Jums ir mokiniams? 

- Mums labai patinka re
pertuaras! Labai man smagu, 
kai pristatau naują dainą ir 
vaikai klykia, išgirdę, kad dai
nuosime jų mėgstamiausią 
dainą. Dvi dainos ypatingai 
mėgstamos mūsų jaunimo yra 
Skanu ir vyturys. 

- Ar galite pasinaudoti dai
nų įrašais? 

- Tuip. Dainų įrašai labai 
padeda. 

-Jūs gimusi JA V-ėse, Vokie
tijoje, ar kur kitur - ką jaučiate? 

- Aš gimiau Amerikoje, 
bet u~augau Mažojoje Lietu
voje Cikagos Marquette Parke. 
Aš save laikau pirmoj vietoj 
lietuve ir tik antroje - ameri
kiete. Užaugau, dainuodama 
lietuviškas dainas šeimoje ir 
stovyklose, pamilau lietuvišką 
dainą. Ši dainų šventė man 
labai ypatinga tuo, kad ir mano 
vaikai joje dalyvaus. Mes (aš 
su vaikais), važiuodami auto
mobiliu, pripratę keliauti su 
dainorėliais nepraleidžiame 
progos uždainuoti trim balsais. 
Dėkoju savo tėveliui, kuris 
mane liūliuodamas, įskiepijo 
manyje lietuviškos dainos meilę. 

- Kokie Jūsų linkėjimai 
visuomenei? 

- Atsiliepkite dainai 
Tikiu, kad tokia sąmonin

ga lietuvybė Amerikoje gimu
sios dainų mokytojos širdyje 
ne vieną mūsų sujaudins ir pri
mins, kaip iš tikrųjų svarbu at
gaivinti mūsų užjūrio lietuvių 
kadaise puoselėtas dainų šven
tes. Kokie mes turime būti lai
mingi, kad turime priaugusių 
tokių susipratusių jaunosios 
kartos lietuvių muzikų, kaip 
šventės meno vadovė Rita 
Kliorienė, organizacinio komi
teto pirmininkas dr. Audrius 
Polikaitis ar šventės reklama 
besirūpinanti torontietė Nijolė 
Benotienė, kurie, prisikalbinę 
Prano Pranckevičiaus profesi
nę pagalbą, naudojasi pačiomis 
moderniausiomis elektroninė
mis priemonėmis palaikyti tarp 
chorvedžių ryšius. 

Turime, kaip niekad, talki
ninkų. Dariaus ir Rimos Poli
kaičių ir Kristinos Kliorytės 
dėka yra paruošti choro dalių 
įrašai, kurie labai palengvins 
choristams išmokti savas dalis. 

Dieve, jiems padėk taip 
ryžtingai ir vieningai ne tik pri
kelti dainų švenčių tradiciją, 
bet ir pasiekti jos spalvingo su
žydėjimo! Daina atsilieps. Atė
jo eilė atsiliepti visuomenei. 

Iš Vasario 16-osios minėjimo Anapilio sodyboje (Mississaugoje) š.m. vasario 12 d. Kairėje - Turonto jaunimo ansamblis "Gintaras", atlikę dalį meninės programos; 
dešinėje - savo programą atlieka Anapilio "Gintarėlių" choras vad. muz. Deimantės Grigutienės Ntr. K. Baliūnaitės 



Liškiavos meno turtai 
ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Lankydamiesi Druskinin
kuose ar kitose Pietų Lietuvos 
vietovėse nepraleiskite puikios 
progos aplankyti Liškiavos gy
vienvietę ir šventovę. Liškiava 
yra už 8 km nuo Druskininkų 
važiuojant keliu į šiaurę, ant 
Nemuno kranto. 

Tai mažas kaimelis. Jame 
gyvena tik 38 žmonės. Kairia
jame Nemuno krante prie pat 
Liškiavos dunkso piliakalnis, 
vadinamas Pilies kalnu. Ant jo 
- Liškiavos pilies liekanos -
vieno apvalaus bokšto apatinė 
dalis. Manoma, kad pilis buvo 
pradėta statyti per kovas su 
kryžiuočiais, bet darbai nutrū
ko po Žalgirio mūšio. 

Prie Pilies kalno, už gilaus 
griovio, stūkso Bažnyčios kal
nas. Jame archeologai aptiko 
XV š. šventovės liekanų. Abi 
kalvos yra labai aukštos irsta
čiais šlaitais, nuo kurių atsive
ria reto grožio Nemuno bei 
Liškiavos apylinkių panorama, 
iš tolo šviečia šventovės bokšto 
kupolas. 

Na, laikas aplankyti ir 
šventovę, kuri yra nepertoliau
siai nuo piliakalnio. Kopiame 
stačiais laiptais į kalną. Šven
tovė iš lauko pusės atrodo ne
maža, su barokinio stiliaus ele
mentais, šalia yra domininko
nų vienuolynas. 

Įeiname į šventovės vidų. 
Tikėjomės pamatyti kuklią 
kaimo šventovę, tačiau stipriai 
apsirinkame. Esame apstul
binti neregėto grožio skulp
tūrų, šv. paveikslų, tviskančių 
auksu, sidabru. Mažyčiame 
kaimelyje tokia didinga šven
tovė! Mus pasitinka šventovės 
klebonas kun. Valius Zubavi
čius, kuris mielai sutinka va
dovauti ekskursijai. Pateiksiu 
šios ekskursijos svarbiausių 
detalių santrauką. 

Įvairiais laikotarpiais Liš
kiavą valdė keletas didikų, kol 
XVII š. Liškiavos žemių savi
ninkas Vladislovas Kosyla jas 
užrašė Seinų domininkonams, 
kurie 1699 m. įsteigė vienuo
lyną ir ant stataus Nemuno 
kranto pastatė Švč. Trejybės 
šventovę. 

Šventovės viduje vyrauja 
rokoko stilius - labai dekora
tyvi vėlyvojo baroko atmaina. 
Septyni XVIII š. rokoko alto
riai, papuošti nuostabiomis 

MINIATIŪROS 
Ištikimieji 

Dideli darbai išgrynina 
draugų ratą. Šiandien visai ne
svarbu per kokį rėtį sijojame 
vertybes. Liaudies išmintis sako: 
"Auksas ir pelenuose blizga ... " 
Deja, to aukso lieka mažiau ir 
mažiau ... 

Nepavyksta„. 
Mintys ... Kartais jas galbūt 

norėčiau aprengti nauja eilute, 
bet nesiseka. Jos dėvi tą patį 
kasdieninį drabužėlį, nutrin
tomis alkūnėmis. Pergyvenu, 
blaškausi kaip vėjo genamas 
drugelis ... Nesiseka. Svarbiausia 
rami ilsisi sąžinė ir mintys tebe
gyvena su ta pačia sena eilute ... 
Džiaugiuosi. Jos mano ... 

Kiekvienam savo 
Žavingas žiemos vakaras. 

Medžių pasaulyje didžiulė šven
tė. Jie apsirėdę karnavaliniais 

Liškiavos šventovė ir atnaujintas vienuolynas 

skulptūromis yra vieni vertin
giausių rokoko pavyzdžių Lie
tuvoje. Šventovė nuo seno gar
sėja viename iš šoninių altorių 
esančiu stebuklingu Dievo 
Motinos paveikslu, kuris deng
tas sidabru. Kupolas tapytas 
freskomis. Šventoriuje - šv. 
Agotos koplytstulpis. 

Šventovė puikiai atremon
tuota. Remonto darbai truko 
nuo 1990-1997 m. Baigus re
montą, buvo švenčiamas šven
tovės 300 metų jubiliejus. Šioje 
šventovėje, vienoje pirmųjų 
Lietuvoje, įrengtos šildomos 
grindys. Atliekant remonto 
darbus, klebonas Valius Zuba
vičius jdėjo daug jėgų ir ener
gijos. Sventovės požemyje vei
kia Liškiavos kultūros centro 
liturginių rūbų bei religinių 
knygų paroda bei domininko
nų vienuolių 200 m. senumo 
balzamuoti palaikai. 

Legendos bei padavimai 
mini, o ir archeologai tvirtina, 
kad šventovės požemiai yra 
sujungti 800 m ilgio slaptu tu
neliu su piliakalniu. Tereikia jį 
surasti. Gal ateities kartos tą 
ir padarys. 

Liškiavos parapijai pri
klauso apie 1500 aplinkinių 
kaimų gyventojų. Parapija nu
sidriekusi palei Nemuną nuo 
Druskininkų iki Merkinės. 

Liškiavos šventovėje ne 
kartą lankėsi prezidentas V. 
Adamkus, o 2000.XII.1 čia įvy
ko valstybių vadovų aukščiau
sio lygio susitikimas - susitiko 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus su tuometiniu Len
kijos prezidendu Aleksandru 
Kvasnievskiu. Tai byloja ir 
nuotraukos šventovės parodos 
salėje. 

drabužiais. Jų kūnus dengia 
šerkšnas ... 

Tolumoje žmonių siluetai... 
Nežinau, jų širdyse šventė ar 
kasdienybė? Šventinis drabužis 
ne visuomet reiškia šventę savy
je ... Vadinasi, aš klydau, gal me
džių gyvenimuose tai papras
čiausia kasdienybė? Na ir kas ... 
Mano akys mato nuostabią 
šventę ... 

Du vagys 
Nuo seno žmonės vengia 

vagies ir gaisro. Sena išmintis 
byloja, kad vagis palieka sie
nas ... Vadinasi, šis variantas dė
kingesnis. Šiandien mane irgi 
neramina du vagys: praeitis ir 
dabartis. Teisiu praeitį. Po atei
ties labirintus klaidžioja nežino
mybė. Prie manęs švelniai prisi
glaudžia Ramybė ir Tikėjimas. 

Dovana Tau 
Aš Tau padovanojau mažą, 

mažą, spalvotą dėžutę. Aš vi-

Ntr. Z. Bilevičiūtės 

Prie šventovės esančiuose 
erdviuose rūmuose, netoli vie
nuolyno, veikia reprezentaci
niai svečių namai - "Viešoji 
įstaiga, Liškiavos kultūros 
centras". Centre yra 13 kam
barių, kuriuose gali vienu me
tu apsistoti 30 žmonių. Kam
bariuose - baroko stiliaus 
ąžuoliniai baldai, kompiute
riai, parketas bei kiti patogu
mai. Dalies kambarių langai 
išeina į Nemuno pusę, taigi 
galima grožėtis nuostabiais 
gimtinės vaizdais. 

Taip pat yra baseinas, 2 
pirtys - turkiška ir suomiška, 
dvi konferencijų salės, 1 poky
lių salė, talpinanti apie 120 
žmonių. Svečių namai skirti 
aukšto rango dvasiškių konfe
renci j ųt. simpoziumų daly
viams. Cia apsistoja užsienio 
šalių ambasadoriai, diplo
matai, užsienio valstybių vy
riausybių vadovai bei nariai. 

Jeigu mėgstate tėviškės 
kaimo ramybę, bet negalite at
sisakyti prabangos, šie svečių 
namai - Jums. Tačiau vietų 
skaičius labai ribotas. Jas gali
ma užsisakyti bei smulkesnę 
informaciją gauti skambinant 
į Liškiavą tel. 011-370-310-
44210. 

P .S. Kitos lankytinos vie
tos Liškiavos apylinkėse: 1. 
Druskininkai - M.K. Čiurlio
nio muziejus, Girių aido mu
ziejus, Raigardo slėnis; 2. Grū
to parkas - sovietinių skulp
tūrų muziejus; 3. Naujasodės 
kaimo tautodailininko Antano 
Česnulio vėjo malūnas bei 
drožinių paroda; 4. Guobinių 
kaimas - M.K. Čiurlionio tėvo 
gimimo vieta. 

siems dovanoju tokias dovanas, 
kokių norėčiau ir pati gauti ... 
Dėžutėje gyvena šiltas, nuošir
dus, atviras žodis. Kai linksma, 
pamiršti dovanotą dėžutę, kai 
liūdna - prisimeni ... 

Šiandien skausmas spardo 
Tavo širdį. Atidarai dėžutę ir ... 
Gera, kai Tau skiriami šilti, nuo
širdūs, atviri žodžiai ... 

Pakelės šiukšlės 

Žmonių rankose švytėjo 
blizgantys niekučiai. Vėliau juos 
išmetė. Juos blaškė vėjas šen, 
ten ... Pagaliau likimas nubloškė 
į sąvartyną. Ten virė gyvenimas. 
Zmonės nepasidalino šiukšlių. 
Gyvenimo labirintuose vieni pa
virsta šiukšlėmis, kiti - jų rinkė
jais ... Atsižadėti kokią duoną 
valgysi, niekuomet negalima. 
Kartais mes įsivaizduojame esą 
labai reikšmingi, o kartais kaip 
pakelės... Reda Kiselytė, 
Rokiškio "Romuvos" gimnazijos 

bibliotekos vedėja 
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lO KULTURINEJE VEIKLOJE 
Vasario 16-oji Vilniuje 

buvo paminėta Arkikatedros 
aikštėje įspūdingu renginiu ir 
koncertu. Popietės renginio 
metu buvo dalijamos istorinio 
Lietuvos aido, kuriame buvo 
paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo aktas, 
kopijos, grojo Rudiškių pučia
mųjų orkestras (vad. Valerijus 
Filonovas). Vakaro koncerte, 
kurį transliavo ir Lietuvos te
levizija, dalyvavo solistai Vir
gilijus Noreika, Vytautas Ker
ųagis, Stasys Povilaitis, Rosita 
Civilytė, Ceslovas Gabalis, 
Povilas Meškela, Violeta 
Riaubiškytė, Inga Filipovič, 
grupė "Skamp", Artūro Novi
ko vadovaujamas ansamblis, 
chorai "Ąžuoliukas" bei "Jau
na muzika". Specialiai šiai 
šventei buvo sukurta Stasio 
Povilaičio daina Žemė Lietu
va, kurią kartu su S. Povilaičiu 
atliko choras "Ąžuoliukas". 

Klaipėdos koncertų salė
je sausio 19 dieną buvo pami
nėtas Wolfgang Amadeus 
Mozarto 250-tasis gimtadie
nis koncertu Serenada Mozar
tui. Koncerte dalyvavo fleiti
ninkas iš Vokietijos Karsten 
Husted, smuikininkas Darius 
Dikšaitis ir altininkas Gedi
minas Dačinskas. Programoje 
W. A. Mozarto ir Ludwig van 
Beethoveno serenados- grakš
tūs, elegantiški, melodingi 
kamerinės muzikos kūrinėliai. 
Serenados viduramžiais bū
davo atliekamos vakarais po 
mylimosios langu, vėliau tapo 
vokalinės kamerinės muzikos 
žanru. Iš šio žanro kūrinių tur
būt geriausiai žinoma yra Mo
zarto Mažoji nakties serenada 
(Eine kleine Nachtmusik). 
Koncerte buvo taip pat atlik
tos kompozitoriaus Broniaus 
Kutavičiaus Aštuonios Stasio 
miniatiūros, sukurtos pagal 
Lenkijoje gyvenančio lietuvių 
dailininko Stasio Eidringevi
čiaus miniatiūras. 

Smuikininkas Darius Dik
šaitis buvo žymaus lietuvių 
smuikininko prof. Raimundo 
Katiliaus mokinys Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijo
je. Vėliau studijavo Grazo 
(Austrijoje) aukštojoje muzi
kos mokykloje, 1996 m. tapo 
tarptautinio smuikininkų kon
kurso Italijoje laureatu. Alti
ninkas Gediminas Dačinskas 
studijavo Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje ir Salzbur
go (Austrijoje) aukštojoje 
muzikos mokykloje "Mozar
teum". 1992 m. laimėjo pir
mąją premiją Ispanijoje vyku
~iame altininkų konkurse. 
Siuo 11Jetu abu muzikai groja 
M.K. Ciurlionio styginių kvar
tete. Karsten Husted studija
vo fleitą ir pedagogiką Vokie
tijoj e, šiuo metu dėsto Basei 
ir Karlsruhe aukštosiose mu
zikos mokyklose. Dažnai pa
sirodo Lietuvoje, grojo Tho
mas Manno, Pažaislio, "Kris
tupo vasaros", "Gaidos" festi
valiuose, domisi lietuviška 
muzika. 

Kanados ambasados sky
rius Vilniuje, kartu su AECB 
( Association for the Export of 
Canadian Books) ir Kanados 
užsienio reikalų ministerijos 
Meninės ir kultūrinės veiklos 
ugdymo skyriumi Vilniaus 
universiteto bibliotekos Lele
velio salėje surengė knygų pa
rodą. Parodoje pristatomas 
bendras naujausių Kanados 

knygų rinkinys, kurį sudaro 
200 grožinės ir negrožinės li
teratūros kūrinių abiem ofi
cialiomis Kanados kalbomis 
(anglų ir prancūzų). Antraja
me rinkinyje daugiausia vai
kiškos knygos- apie 100 kūri
nių, skirtų vaikams ir jauni
mui. Paroda, kuri buvo skirta 
supažindinti lankytojus su Ka
nados literatūros ir knygų lei
dybos meistriškumu bei pagi
linti skaitytojų žinias apie ži
nomų Kanados rašytojų kū
rinius, tęsėsi nuo vasario 1 iki 
20 dienos. 

Vilniaus rotušėje vasario 
9 dieną buvo penktą kartą pa
skelbti ir apdovanoti geriausių 
muzikos kūrinių autoriai, ku
riuos penkiose kategorijose 
atrinko devynių muzikos atli
kėjų ir muzikologų komisija, 
pirminin~a ujama dirigento 
Roberto Serveniko. Sceninių 
kūrinių kategorijoje laimėjo 
Anatolijaus Senderovo bale
tas Dezdemona. Geriausia or
kestrine kompozicija pripa
žinta Onutės N arbutaitės La 
barca; kamerinių kūrinių ka
tegorijoje laimėjo Vytauto 
Barkausko kompozicijaAidai. 
Vokalinės ir chorinės muzikos 
kategorijoje laimėjo Felikso 
Bajoro giesmė Pater noster 
balsui ir styginių orkestrui. 

Elektroakustinės muzikos 
kategorijoje apdovanotas Vy
tautas Jurgaitis už audiovi
zualinę siuitą Neogard-Club
Electronic. Kita šešių muziko
logų ir kompozitorių komisija 
išrinko geriausius muzikologų 
ir muzikos kritikų darbus. Už 
dvitomę studiją Vytautas Ba
cevičius premiją laimėjo mu
zikologai Ona Narbutienė ir 
Edmundas Gedgaudas; Jūra
tė Viliūtė buvo premijuota už 
knygą Carmen dienoraščiai: 
Irena Jasiūnaitė gyvenime ir 
scenoje. Už dėmesį lietuvių 
muzikai ir jos sklaidai premija 
įteikta muzikologėms Ry.tai 
Goštautienei ir Audronei Ziū
raitytei. Premijas sudaro dip
lomas ir piniginė dovana nuo 
1,000 iki 5,000 litų. 

Lietuvos valstybinės kul
tūros ir meno premijos buvo 
įteiktos vasario 15 dieną Pre
zidentūroj e. Premijuoti už 
reikšmingiausius pastarųjų 
penkerių metų darbus buvo 
rašytojai Juozas Aputis (už 
savitą praeities ir dabarties 
jungtį knygoje Vieškelyje dži
pai), Jurga Ivanauskaitė (už 
atvirumą pasauliui ir jo kultū
rinei įvairovei knygoje Tibeto 
mandala ), poetas Aidas Mar
čėnas (u~ poezijos rinkinius 
Dėvėti, Zmogaus žvaigždė ir 
Pasauliai). Apdovanoti daili
ninkai - skulptorė Ksenija Je
roševaitė (už skulptūras Iš lo
bo knygos, Pakopų psalmė, Pi
ligrimai), tekstilininkė Laima 
Oržekauskienė (už kūrinius 
Paskutinės nuotraukos, Mote
rys: Danutė, Lina, Violeta, 
Kristina ir Jos vardas buvo Eg
lė). Kompozitorius Vytautas 
Laurušas apdovanotas už 
Maldų simfoniją, koncertą or
kestrui Discorso concitato ir 
daugelį kitų kūrinių. Premijos 
taip pat buvo skirtos kino 
režisieriui Arūnui Mateliui, 
teatro režisieriui Gintarui 
yarnui ir diri~ntui Robertui 
Servenikui. Sias premijas 
sudaro laureato diplomas, 
ženklas ir piniginė 42,500 litų 
dovana. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 67 miliionus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .....•.... 1.50% 
180-364 d. term. ind ••••••••• 1.75% 
1 metų term. indėlius ...•.... 2.30% 
2 metų term. indėlius ...•.... 2.55% 
3 metų term. indėlius ...•.... 2. 75% 
4 metų term. indėlius ...•.... 3.00% 
5 metų term. indėlius ...•.... 3.25% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 2.75% 
1 metų GIC-met. palūk. . •.... 3.25% 
2 metų GIC-met. palūk. . •.... 3.50% 
3 metų GIC-met. palūk ..•.... 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. . •.... 3.85% 
5 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
RRSP, RRIF ''Variable" ••••••• 2.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.60% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.65% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind ... 3.75% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.25% 
Taupomąją sąskaitą iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ..•.... 1.50% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . ......•.... 3.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo •••••••••• 6.25% 

Sutarties paskolas 
nuo ...•....•. 6.25% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .•....•. 5.25% 
2 metų .•....•. 5.50% 
3 metų .•....•. 5.60% 
4 metų .•....•. 5.65% 
5 metų .•....•. 5.75% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų ..•. 5.25% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
PRANEŠA, 

kad 2005 metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno 
sugrąžino savo nariams: 

* taupytojams išmokėjo 30% papildomų palū
kanų už visas santaupų palūkanas, prirašytas iki 
2005 metų pabaigos ir 

* skolininkams sugrąžino 15% palūkanų už 
visas palūkanas, sumokėtas kooperatyvui iki 2005 
metų pabaigos. 

Papildomos ir sugrąžintos palūkanos yra įrašytos 
narių taupomosiose sąskaitose 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Amerikos lietuvių fondo veikla 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

LF spaudos konferencija, pirmoji 2006 m., 
įvyko vasario 8 d., PLC, Lemonte. Ją vedė LF 
tarybos pirm. Vytautas Kamantas. Susi}rnupimo 
minute buvo pagerbtas a.a. Anatolijus Slutas, il
gametis Amerikos lietuvių radijo vedėjas. V. Ka
mantas trumpai apžvelgė LF veiklą praėjusiais 
metais. Buvo atsižvelgta į visus LF narių pasi
sakymus. 

2005 - buvo naujų narių metai - įstojo 118 
naujų narių, suaukoję 23,000 dol. ir 37 nariai -
kandidatai. Praeitais metais Lietuvių fondas už
dirbo 563,898 dol. investicijomis ir 311,000 dol. 
gavo narių aukų bei palikimų. Per 2 kartus Pelno 
skirstymo k-tas paskyrė 730,331 dol. lietuvybės 
reikalams. Iš viso per 44 metus Lietuvių fondui 
suaukota ir palikimais sutelkta 16 mln. dol. 

Gruodžio 13 LF tarybos posėdyje buvo per
rinkti vienerių metų kadencijai LF tarybos pirm. 
Vytautas Kamantas, LF v-bos pirm. Sigita Bal
zekienė ir LF t-bos sekr. Vytenis Kirvelaitis. 

V. Kamantas pranešė, kad š.m. vasario 7 d. 
LF t-bos posėdyje buvo patvirtinti 2006 m. ko
mitetai ir jų pirmininkai. Garbės k-to-dr. Jonas 
Valaitis (garbės k-tą sudaro visi buvę LF tarybos 
pirmininkai. Dr. Antanas Razma yra LF tarybos 
garbės pirmininkas visam amžiui); finansų k-to 
pirm. - Arvydas Tamulis, įstatų - adv. Saulius 
Kuprys (šiame k-te 4 advokatai), meno - Marius 
Kasniūą,as, pelno skirstymo - Ramona Stepona
vičiūtė-Zemaitienė, plėtros - Robertas Vitas (tai 
naujas k-tas vietoj buvusių 3-jų: narių ir lėšų tel
kimo, palikimų ir informacijos). 

Vasario 7 tarybos posėdyje buvo nuspręsta 
iki Velykų pasiųsti į Lietuvą didžiąją dalį iš 100 
dar turimų dail. Prano Domšaičio paveikslų. 
Lietuvos dailės muziejus Klaipėdoje yra įsteigęs 
dail. Prano Domšaičio galeriją, kurioje yra J-F 
dovanotų dauguma P. Domšaičio kūrinių. Sio 
persiuntimo išlaidas apmokės Lietuvos vyriau
sybė. (Lietuvai LF iki šiol yra paskyręs per 
1,316,704 dol.). 

LF narių suvažiavimas įvyks balandžio 29 d. 
LF nori gauti iš LF narių kandidatų siūlymus į 
LF tarybą ir į kontrolės komisiją. Bus renkami 6 
t-bos nariai 3 metų kadencijai ir 3 kontrolės ko
misijos nariai 1 metų kadencijai. Prašoma at
siųsti siūlomų kandidatų pavardes ir informaciją 
iki š.m. kovo 4 d. Kandidatus gali siūlyti tik na
riai ir tik narius. Suvažiavimo metu irgi bus gali
ma siūlyti kandidatus. 

LF valdybos pirm. Sigita Balzekienė pranešė 
naujos 2006 m. valdybos sudėtį: }farius Kasniū
nas - vicepirmininkas, Saulius Cyvas - iždinin
kas, Kęstutis Ječius - sekretorius, Vytas Vaitkus 
- įgaliotinių reikalams, Ramūnas Astrauskas, 
Tadas Kubilius, Laima Petroliūnienė ir Jūratė 
Mereckienė. 

Čikagai yra nauja LF įgaliotinė Alina Bič
kienė. Thliau S. Balzekienė trumpai papasakojo 
apie šiuo metu vykstsmtį lit. mokyklų konkursą, 
kurį tvarko JAV LB Svietimo taryba ir į kurį yra 
įtrauktas ir LF. Aukštesniųjų klasių mokiniai ra
šys tema Lietuvių fondo reikšmė lietuvių gyveni
me. Sigita Balzekienė lanko lituanistines mokyk
las, supažindina su Lietuvių fondu, su savanoriš
kumo ir dosnumo vertybėmis. Išdalina gražiai 
paruoštus LF lankstinukus. Pirmininkė pranešė, 
kad įnašus į LF galima daryti ir kredito kortele 
per raštinę ar LF tinklalapį internete. 

Pelno skirstymo komiteto pirm. Ramona 
Steponavičiūtė-Zemaitienė pranešė, kad 2006 
m. LF paramai gauti ir žiniasklaidai yra sudaryta 
anketa, kuri bus įvesta ir į internetą. Ją užpildyti 
reikės iki balandžio 15 d. Parama skiriama tik iš
eivijos žiniasklaidai. 

Planuojama sukviesti visuomenės susirinkimą 
- pokalbį pelno skirstymo klausimais. Klausi
mams nebebuvo daug laiko, nes jo didžiąją dalį 
užėmė vienas žiniasklaidos atstovas jam rūpimais 
klausimais dėl paramos žiniasklaidai. Draugo vyr. 
red. Danutė Bindokienė dar paklausė, ar naujų 
narių vajus bus tęsiamas kiekvienais metais. 
Atsakymas: kiekvieni metai bus naujų narių metai. 

Amerikos lietuvių fondo 
kandidatų siūlymas 

LF narių metiniame suvažiavime 2006 m. 
balandžio 29 d. Lemonte bus renkami 6 (šeši) 
LF direktoriai arba trečdalis LF tarybos direk
torių trejiems metams, nes LF direktorių tarybą 
sudaro 18 asmenų. Taip pat bus renkami 3 (trys) 
kontrolės komisijos nariai vienerių metų kaden
cijai. Kandidatų į LF direktorių tarybą ir kont
rolės komisiją sąrašas bus išsiųstas visiems LF 
balsuojantiems nariams susipažinti ne vėliau 
kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki narių suva
žiavimo kartu su pranešimu apie suvažiavimą. 
LF nomjnacijų komisiją sudaro pirmininkas 
Saulius Cyyas, Robertas Vitas ir Ramona Stepo
navičiūtė-Zemaitienė. 

LF pilnateisiai nariai yra kviečiami siūlyti 
LF nominacijų kandidatus į LF direktorių tarybą 
ir kontrolės komisiją iki 2006 m. kovo 4 d., pa
siunčiant kandidato-ės vardą, pavardę, adresą, 
telefoną, trumpą biografiją ir trumpą paaiš
kinimą apie kandidato kvalifikacijas bei visuo
meninę patirtį, raštišką kandidato sutikimą. 
Kandidatais gali būti tik pilnateisiai LF nariai. 
Siūlymus ir sutikimus paštu, faksu arba elektro
niniu paštu siųsti: Lithuanian Foundation, LF no
minacijų komisija, 14911127th Street, Lemont, IL 
60439. Faksas 630 257-1647. El.paštas: admin 
@lithfund. org 

Papildomi kandidatai į LF tarybą ir kontrolės 
komisiją galės būti siūlomi ir LF narių metiniame 
suvažiavime, kaip buvo praeityje, tačiau iki kovo 
4 d. gautų kandidatų vardai ir pavardės bus iš 
anksto praneštos visiems nariams prieš suva
žiavimą ir įrašytos į balsavimo korteles. Inf. 

Vilniuje prie Mindaugo paminklo 2005.IX.3 
Ntr. F. Mockaus 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 



------mi SKAITYTOJAI PASISAKO ... 1------
"TARPUKARIO LIETUVA"? 

Šiandien, 2006 m. vasario 16 
d. išvakarėse, gavau Tėviškės ži
burius (nr. 5, 2916, 2006). 

Kaip visada, įdomu skaityti, 
o ypač šį kartą mane sužavėjo 
pirmame puslapyje atspausdin
tas vaizdas: Kaunas. Kauno sena
miestis Nemuno-Neries santako
je.„ Atvažiavęs į Kauną studijuo
ti 1938 m., gavau kambarį dr. Ur
mana namuose, Aleksote, prie 
funikulieriaus„. Pro kambario 
langą galėjau matyti šitą Nemu
no-Neries santakąi, kuri dabar 
yra atspausdinta TZ Atsimenu, 
kad ir prof. Kolupaila mums kal
bėjo: "Aš esu išvažinėjęs po visą 
Lietuvą, bet, mieli studentai, 
klausykite - nėra gražesnio Lie
tuvoje vaizdo, kaip čia Aleksote, 
žvelgiant čia iš Marvelės į šią Ne
muno-Neries santaką„." Taip, 
dabar TŽ atgaivino manyje šį 
vaizdą ir labai senus nepriklauso
mos Lietuvos vaizdus. 

Bet šitame pačiame nume
ryje prislėgė mane doc. med. dr. 
Bonifaco Algirdo Rutos straips
nis Laisvųjų valstiečių kaimas. 
Atrodo, jog autorius nežino, kad 
toji nepriklausoma Lietuva per 
dvidešimtį metų išaugino vieną 
kartą, kuri Maskvai ir nacinei 
Vokietijai nepriklausomą Lietu
vą okupavus, ją gynė, narsiai ko
vojo ir su Maskva, ir su Berlynu, 
o Lietuvos miškai buvo ginami 
lietuvių partizanų! Net iki 1953 
metų okupantai neišdrįso į Lie
tuvos miškus įžengti. O ir aš na
cių buvau išmestas iš Lietuvos 
1943 metais į nacių kacetą Vo
kietijoje ir jokios TARPUKA
RIO Lietuvos taip ir nepažino-

jau„. Tad šis gerbiamo dr. Bo
nifacijaus Algirdo Rutos "išradi
mas" - tarpukario Lietuva, ne tik 
negeras, bet ir užgaunantis - ir 
naujoms kartoms rodantis lyg 
kad nebuvo nepriklausomos Lie
tuvos. 

Pilypas Narutis, Oak Lawn, IL 

DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS 
Jau nuo 2002 metų Douglas 

Morris bando gauti Lietuvos pi
lietybę. Kilme tiek iš tėvo, tiek iš 
motinos pusės jis yra lietuvis. -
Prosenelio Marcinkevičiaus pa
vardę amerikiečiai pakeitė į Mar
cingave ir vėliau jo senelis ją pa
keitė į Morris. Senelė Emilija 
Dovydaitytė (Dovydai tis) gimė 
1902-1903 m. Gelgaudiškyje Ša
kių rajone ir 1908 m. išvyko į 
Ameriką. Laivo biliete, 1920 m. 
JAV cenze ir 1926 m. vedybų do
kumentuose jos tautybė pažymė
ta lietuvių. Lietuvos archyve jos 
gimimo metrikų nepasisekė su
rast, kadangi to laikotarpio met
rikų knygos yra dingusios. Doug
las Morris šeima pasižymėjo 
Grand Rapids, Mičigane lietuvių 
bendruomenės veikloje, o jis pats 
dalyvavo Vašingtono demonstra
cijose dėl sausio 13 įvykių. Jis 
nėra šiaip eilinis asmuo, bet auto
rius kelių knygų. Nežinia, kodėl 
Lietuvos biurokratai taip elgiasi: 
Lietuvos konsulatui Vašingtone 
jis pakartotinai yra įteikęs visus 
turimus dokumentus, kurie aiš
kiai įrodo jo lietuvišką kilmę? 
Gal Lietuvai tokių žmonių nerei
kia, o tuo tarpu pilietybė teikia
ma neaiškios kilmės asmenims? 

Kitas jaunas, bet jau pasižy
mėjęs muzikologas, ilgai vargo, 

kol gavo Lietuvos pilietybę. Mo
tina buvo gimusi po Lietuvos 
okupacijos, o senelis (Tumo Vaiž
ganto pusseserės sūnus) buvo gi
męs prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Tik suradus dokumentus, jog se
nelis buvo Lietuvos karininkas ir 
net policijos viršininkas, Lietuvos 
pilietybė jam galop buvo suteikta. 

Jaunai lietuvei daromos 
kliūtys atnaujinti LR pasą, nes ji 
turi Italijos pilietybę. Tačiau Lie
tuvos pilietybę ji gavo jau turė
dama Italijos pilietybę ir pagal 
įstatymą ji gali turėti dvi piliety
bes - kitaip Lietuvos pilietybę 
prarastų visi užsienyje gyvenan
tys lietuviai. Lietuvos pase jos 
gyvenamoji vieta nurodyta Vil
nius, ir Lietuvoje ji turi nemažą 
žemės nuosavybę. 

Gerai, jog šie asmenys prašė 
pagalbos aukštą LR pareigūną. 
Kaip su tais, kurie pažinčių neturi 
ir yra tiesiog stumdomi iš kampo 
į kampą Lietuvos pareigūnų? 

A.A.Ž, Roma-Vilnius 

UATSIŲSTA PAMINĖTl l 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

INSTITUTAS. LITAUISCHES 
KULTURINSTITUT. Jahresta
gung 2004. Suvažiavimo darbai. 
Redaktion - Dr. Vincas Bartuse
vičius. Visi straipsniai - vokiečių 
kalba. Lampertheim 2005, 168 psl. 

Nijolė Gaškaitė, PASIPRIE
ŠINIM O ISTORIJA 1944-1953 
METAI. Knyga išleista Atviros 
Lietuvos fondo. Įžangos žodis -
Kęstutis K. Girnius. Dailininkė 
Elona Marija Ložytė. Tiražas 10, 
000 egz. Leidykla "Aidai" (Uni
versiteto g. 4, 2001 Vilnius). Vil
nius, 1997 metai, 320 psl. 

Vienuolijų veikla Lietuvoje 
Atkelta iš 4-to psl. 

Vienuolinis gyvenimas Lietuvoje tebėra pe
rėjimo laikotarpyje. Nors jau yra vienuolynų ir 
susibūrusios bendruomenės, vis dar reikia gilaus 
apmąstymo, kurlink Viešpats veda kiekvieną 
vienuoliją (ne tiek vyrų vienuolijas, nes jų daugu
ma tarnauja parapijose), kokie yra laiko ženklai 
pačioje šalyje, kaip įžvelgti savos vienuolijos 
charizmos pasireiškimą dabar. Tai nėra lengva. 
Todėl kongresas buvo proga išlįsti iš savo kiaute
lio, drauge su kitais praplėsti akiratį, dar sykį iš
girsti Bažnyčios mintį, ją apmąstyti ir ryžtis 
toliau. 

- Kokie kiti projektai ar darbai užima Jūsų 
mintis ir laiką? 

- Yra aibės reikalingų darbų, kurių mažai 
kas imasi. Visiems trūksta laiko ir lėšų. Bet kas 
reikia, reikia. Ryšiumi su vienuoliniu gyvenimu 
norime visų moterų vienuolijų internete sukurti 
tinklalapius; bet dar svarbiau, renkame medžia
gą apie vienuolinį gyvenimą sovietmečiu. Tikė
jimo liudijimas, drąsa, Viešpaties malonės veika 

tokie ryškūs, kad neprisiliesti prie šios patirties 
būtų lygu nuskurdinti Bažnyčią. Tai didelis pro
jektas, kuris be kitų žmonių pagalbos sunkiai 
bus įveikiamas. Antra, toliau bandau puoselėti 
ATGAIVINK programą. Tai vienintelė progra
ma, kuri skirta visai parapijai, ne kuriai nors vie
nai grupei. 

Jau turime sukaupę septynerių metų patirtį 
ir matome, kaip tai labai reikalinga parapijoms 
atgaivinti, jų bendruomenėms sustiprinti bei ti
kėjimo tiesoms giliau pažinti. Per 100 parapijų 
jau vienaip ar kitaip yra šį proce§ą išbandžiusios 
ir turime gražių liudijimų. Sis darbas yra 
savanoriškas, vykstam į bet kurią vyskupiją ar 
parapiją, kuri tik prašo susipažinti ir pradėti, o 
sykį pradėjus per pystrečių metų sekam ir paly
dime visą procesą. Sį uždavinį vykdau drauge su 
viena pasauliete, kuri administruoja ir atlieka 
raštinės darbus, tačiau kartu atlieka ir mokymus 
bei lanko parapijas. Lietuvai itin svarbu iš šven
tovių, kurios lankomos tik sakramentams, kurti 
tikinčiųjų bendruomenes. ATGAIVINK tam ge
riausia priemonė. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 ANTANAS GENYS 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 141 milijoną dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.75% už 30-89 d. term. indėlius 
1.80% už 90-179 d. term. indėlius 
1.90% už 180-269 d. term. ind. 
2.00% už 270-364 d. term. ind. 
2.75% už 1 m. term. indėlius 
2.95% už 2 m. term. indėlius 
3.00% už 3 m. term. indėlius 
3.05% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
2. 75% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.25% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.50% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.80% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 5 m. GIC invest. pažym. 
2.00% RRSP & RRIF (variable) 
3.60% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.65% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 6.25% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.00% 
2 metų ...... 5.40% 
3 metų ...... 5.65% 
4 metų ...... 5.65% 
5 metų ...... 5.85% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 5.25% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

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) ĮLIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lrad. i' trečiad. l"l.IO 9 YJ: - 3.30 v.p.p.; ketvitad. ir penklad. l"l.IO 9 v.r. -8 v.v. 

LN skyrtuJe - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 Y.p.p.; 
Royal York skyriuje - šešta.d. nuo 9 Y.r. - 1 Y.p.p. 

SKYRIAI: 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239 

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

Matininkas 
TOMAS A. SENKUS, BSc, OLS , O.UP 

ONTARIO LAND SURVEYOR 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

TEL: (416) 237-1893 

FAX: (416) 237-0426 
E-mail: tomsenkus@rogers .com 

Galvojat parduoti nuosavybę ar 
sužinoti jos vertę, nemokamai 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar "condominium". 

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

• 25 metai namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

Rf~ll( West Realty Inc. 

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\I~ 

l:> E 1'-1 ~~L C:: ~ f:.it. E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

RFDMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated ._„_. 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
S avininkas Jurgis Kuliešius 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

A. PLENYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412 

GUTIS Parcels 
4 Dundas St. West, Toronto, ON. MSX l X3 Fax: (4 16) 233-3042 

guliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių 

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

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

5cSPORTAS 

K.anadietė Anouk Leblanc-Boucher, džiaugsmo apimta, apsisiautusi 
Kanados vėliava. Ji žiemos olimpiadoje Italijos Torine laimėjo bron
zos medalį greitojo čiuožimo 500 m. lenktynėse 

Ntr. Toronto 24 hours 

Olimpiada pasibaigė 
XX-oji žiemos olimpiada Italijos Torine praeitą sekmadi

enį, vasario 26, buvo iškilmingai uždaryta. Į pirmaujantį penketuką 
pateko ir Kanada. Daugiausia medalių surinko Vokietija - 29. Antra 
- JAV su 25 medaliais; toliau Kanada - 24, Austrija - 23, Rusija 22. 
Baltijos kraštams gražiai atstovavo Estija, laimėjusi 3 medalius; Lat
vija iškovojo l. Lietuvos sportininkų dešimtukas jokio medalio ne
parsivežė, tačiau tikriausiai įgijo neblogą patyrimą, kuris bus nau
dingas XXI-oje žiemos olimpiadoje 2010 m. netoli Vankuverio, BC. Inf. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Torino olimpinėse žaidy

nėse varžybas pradėjusi Lietuvos 
šokių ledo pora Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas patyrė 
nesėkmę - po privalomosios 
programosJiko aštunti. Jų trene
ris Igoris Spilbandas pareiškė, 
kad Lietuvos pora privalomąjį 
šokį atliko be klaidų, todėl teisėjų 
skirti balai jų netenkina. 

• Baltijos krepšinio lygos 
(BBL) čempionate vasario 19 d. 
išvykoje nesėkmę patyrė Klaipė
dos "Neptūno" krepšininkai. 
Juos Ventspilyje nugalėjo Lat
vijos čempionė "Ventspils" ko
manda 116:83. 

• Torino žiemos žaidynėse 
slidininkei Irinai Terentjevai ne
pasisekė atskleisti tikrųjų savo 
galimybių ir ji nepasiekė numa
tyto tikslo. Prieš olimpiadą Lie
tuvos slidinėjimo specialistai tvir
tino, kad l. Terentjeva pajėgi ko
voti dėl vietų trisdešimtukuose, 
tai esą būtų puikus rezultatas. 
Tačiau sportininkė pasirodė ge
rokai prasčiau - ji moterų perse
kiojimo lenktynėse (7.5 km+7.5 
km) tarp 64 dalyvių baigė 53-ioji 
- 48 min. 33.7 sek. l. Terentjeva 
beveik šešiomis minutėmis atsi
liko nyo Estijos slidininkės Kris
tinos Smigun ( 42:48.87), kuri iš
kovojo aukso medalį. 

• Karolis Zlatkauskas, biat
lonininkas, žiemos olimpinėse 
žaidynėse 10 km sprinto varžy
bas baigė paskuti:gis, nusileidęs 
net nežymiems Cilės, Argen
tinos, Graikijos ir Moldovos 
sportininkams. 

• Edita Pučinskaitė, viena 
geriausių Lietuvos dviratininkių, 
ištekėjusi už italo, gavo Italijos 
pilietybę, neatsisakius nė Lietu
vos pilietybės. Inf. 

Lietuvos čiuožėjai P. Vanagas ir M. Drobiazko žiemos olimpiadoje Italijos Torine N tr. A. Pliadžio 

Lietuvių vaikų rinktinė "Lithuanian AC", laimėjusi sidabro medalius vasario 3-5 d.d. Brantford, ON. 
Pirmoje eilėje: Adam Craig, Justinas Jareckas, Paulius Putrimas, Andrew Dauginis, Tauras Zenkevičius. 
Antroje eilėje: treneris Stepas lgnatavičius, Domas Grigutis, Jared Eversheed, Aras Puodžiūnas, Lukas 
Gabrys, Rimas Rekus, Linas Vilkelis ir vyresnysis treneris Viktoras Juzėnas. 'frūksta Luko K.artavičiaus. 
Komanda nuoširdžiai dėkoja rėmėjams "Eden Oak Inc." už $15,000 auką, Hamiltono kredito koope
ratyvui "Talka" už $500 auką ir KLB Toronto apylinkės valdybai už $100 auką Ntr. P. Vilkelio 



SKAUTU VEIKLA 

• Skautininkių-skautinin
kų draugovė primena, kad Ka
ziuko mugė įvyks sekmadienį, 
kovo 5, Prisikėlimo parapijos 
salėje. Kviečiame visus skauti
ninkus-skautininkes, galinčius 
ateiti šeštadienį, 6 v.v. padėti iš
dėstyti laimikius, o sekmadie
nį pagelbėti prie mugės stalo. 
Atidarymas 8.30 v.r. 

Draugininkai 
• "Romuvos" stovykla prasi

dės sekmadienį, rugpjūčio 6 ir 
baigsis šeštadienį, rugpjūčio 
12. Didysis laužas bus penkta
dienio vakare. 

• Kaziuko mugėje bus ga
lima gauti stovyklos registraci
jos blankų. Bus duodama nuo
laida tiems, kurie užsiregist
ruos su pilnu mokesčiu prieš 

birželio l d. Nuolaida - $50 nuo 
kiekvieno vaiko mokesčio. 

• Kviečiam visus pasiro
dyti su savo meniškais gabu
mais - nupieškite šių metų sto
vy klos ženklą. Jis nedidesnis 
kaip 3" x 2" ir nedaugiau kaip 
4-ių spalvų. Įteikti galima savo 
projektus-kūrinius vadovams 
arba tuntininkams iki gegužės 
6 d. Visi piešiniai bus iškabinti 
Šv. Jurgio iškilmingoje sueigoje 
ir bus galima už juos balsuoti. 

• "Romuvoje" šią žiemą 
lankėsi nemažas skaičius skau
tų ir skaučių. Sausio mėn. sa
vaitgaliais stovyklavo skautės 
ir skautai vyčiai, o vasario mėn. 
skautai ir jūrų bebrai. Žiemos 
iškylos yra svarbi skautavimo 
programos dalis. M.R. 

Jaunimo rekolekcijos Dainavoje 
Kviečiame 14 iki 18 metų jaunimą skubiai registruotis rekolekci

jom Dainavoje, kurios įvyks kovo 17-19 d.d. Registruokitės el.paštu: 
bvbublys@aol.com arba telefonu: 248 538-4025, siunčiant $75 mo
kestį (čekius: Religious Aid-Youth Ministry) su registracijos ir svei
katos blankais (galite blankus atsispausdinti, mesmas.org): 4415 Oak 
Grove, Bloomfield Hills, MI 48302. Pradėsime rekolekcijas penkta
dienį, kovo 17, 7 val.vak. ir baigsime sekmadienį, kovo 19, 11 val.r. 

Jūsų laukia nuostabi programa ir dar nuostabesni studentai va
dovai: Rimas Sidrys iš Floridos, Algis Aukštuolis iš Ohio, Lina Bub
lytė iš Mičigano, Lina Poskočimaitė iš Illinois, Rūta Samonytė iš Ka
nados, Matas Čyvas iš Indianos, Inga Moss iš Mičigano, Vija Sidrytė 
iš Illinois, Gytis Mikulionis iš Mičigano ir Audra Rusinaitė iš Kana
dos. Kun. Ričardas Repšys atvyks šeštadienį su mumis pasidalinti 
mintimis bei atnašauti Mišių. Savo išgyvenimais pasidalinti žada jau
nuoliai Saulius, Rimas ir Linas Polteraičiai iš Detroito; jie praleis ke
letą valandų mūsų tarpe diskutuodami esminius gyvenimo klausimus. 
Sočiai žada mus maitinti Rita ir Edis Kaspučiai iš Detroito. 

Nepraleiskite šios neeilinės progos draugiškai praleisti savaitgalį 
sustiprinant savo ryšius su Dievu nuostabioje vietovėje, pasidalinant 
išgyvenimais, rūpesčiais ir džiaugsmais. Galim priimti tiktai ribotą 
skaičių dalyvių, o jau užsiregistravo 30 jaunuolių iš Kanados ir Ame
rikos. Laukiame ir jūsų su mumis praleisti šį reikšmingą savaitgalį 
gamtoje! Birutė Bublienė, Užsienio lietuvių jaunimo 

sielovados centro vadovė 

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime Urugvajuje surengtas 
tradicinis Joninių laužas Ntr. E.P. 
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;Jf JAU~IMO ZODIS 
Vasario 16-osios minėjimas Toronto 

Aukštesniuosiuose lituanistiniuose kursuose 

l - Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai klasėse vasario 18 d. paminėjo Vasario 16-osios 
šventę; 2 - Istorijos mokytoja Sigina Katkauskaitė Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniams 
skaitė paskaitą apie Lietuvos nepriklausomybę; 3 - 12 sk. mokinys Tomas Krakauskas džiaugiasi 
Tėviškės žiburiais Ntr. N. Benotienės 

Mintys XII skyriaus mokinių po Vasario 16 minėjimo mokykloje 
Vasario 16-osios minėjimas 

prasidėjo įžanga, kuri mums 
davė daugiau supratimo apie 
šią šventę ir kuo ji mums yra 
svarbi. Po mokytojos S. Kat
kauskaitės kalbos žiūrėjome 
trumpą videą filmą Skrydis ap
link Lietuvą. Sį filmą žiūrėjome, 
nes kaip mokytojos sakė, turėtų 
duoti daugiau supratimo, kodėl 
yra svarbus tas mažas žemės lo
pinėlis prie Baltijos jūros. Fil
mas sudarytas iš skrydžių po 
Lietuvą. Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas yra labai svar
bus, nes dabar mes turime kraš
tą, kuris po ilgos Lietuvos oku
pacijos tapo nepriklausomas. 
Prisimindamas pamokas apie šį 
nepriklausomybės laikotarpį, 
aš suprantu, kaip buvo sunku 
atkurti nepriklausomą valstybę 
būnant okupanto rankose. Visi 
signatarai įdėjo savo žinias ir 
pastangas, kad matytų Lietuvą 
nepriklausomą ir naujai atgi-

musią. Pirmasis atkūrimas bu
vo daug svarbesnis, nes be pir
mojo nebūtų ir antrojo, kuris 
įvyko 1991 m. kovo 11 dieną. 
Sie du atkūrimai mums suteikė 
pasitikėjimą šalimi bei davė 
laisvę ne vien tik mums, bet ir 
mūsų valstybei. 

Lukas Šimukėnas 

* 
Šiandien mes turime prisi

minti, kaip sunkiai mūsų sene
liai ir protėviai kariavo, kad at
gautg Lietuvos nepriklausomy
bę. Cia nėra vaikų darbas, tie 
žmonės turėjo paaukoti savo 
gyvenimus, kad Lietuva šian
dien būtų laisva, todėl Vasario 
16-oji yra svarbįausias įvykis 
mūsų istorijoje. Sią šventę tu
rime švęsti kiekvienais metais 
geriau ir geriau, kad nepamirš
tume ir svarbiausia, kad maži 
vaikai nepamirštų. Mūsų atsa
komybė yra perduoti šias žinias 

apie mūsų istoriją jauniems 
vaikams, nes jie paskiau užaugs 
ir turės mokyti savo vaikus. 

Tomas Krakauskas 

* 
Vasario 16-toji man reiškia, 

kad aš esu lietuvė. Visiems ki
tiems, galbūt tai paprasta, eili
nė diena, bet tą dieną aš turiu 
ką pasaeyti ir kuo pasigirti ki
tiems: "Siandien yra Lietuvos 
nepriklausomybės diena, ir 
man tai didelė šventė!" Lietu
voje žmonės tą dieną kelia vė
liavas ir taip parodo meilę qe
tuvai. Pagerbia tą dieną. Cia 
mes taip pat prisimename šią 
dieną istorijos pamokose, mi
nėjimuose. Nesvarbu kur lietu
viai gyvena, ši diena visiems yra 
svarbi, nes tai yra dalis mūsų is
torijos, praeities, kuri nulėmė 
kas mes esame dabar. 

Gintarė Ragainytė 

(Bus daugiau) 

Pietų Amerikos lietuvių jaunimas suvažiavime, įvykusiame š.m. vasario pradžioje Montevideo, Urugvajuje. Atvyko atstovai iš Urugvajaus, Argentinos, Brazilijos, 
Kolumbijos, Vokietijos, Lietuvos ir Kanados Ntr. E.P. 
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l 
MAŽOSIOS LIETUVOS 

FONDUI aukojo - Enciklopedijos 
rengimui: $1,000 - V. Pėteraitis 
(iš viso $34,302 + JAV $10,000); 
$460 - Erikas Petru~ (iš viso 
$2,450); $400 - G.E. Sernai (iš 
viso $4,320); $250 - Juozas Stu
kas (iš viso $1,120); $250 - Česlo
vas Jonys (iš viso $750); $100 -
Beate Lymantas (iš viso $1,578); 
$100-Aldona Veselkienė (iš viso 
$1,200); $100 - Genė Montvilie
nė (iš viso $1,300). Karaliaučiaus 
krašto mokykloms: $200 - Išgany
tojo parapijos moterų draugija (iš 
viso $1,650); $100 - G.E. Sernai 
(iš viso $4,320); $75 - Erikas Pet
rus (iš viso $2,450); $30 - Augus
ta Masionienė (iš viso $550); $25 
- Aldona Veselkienė (iš viso 
$1,200); kitiems Fondo reikalams: 
$2,000 - Lietuvių kredito koope
ratyvas TALKA (iš viso $9,050); 
$1,500 - Ina Lessard (iš viso 
$3,600) Ariadnos premijų fon
dui; $1,500 - George Pėteraitis 

AUKOS 

(iš viso $3,500) Ariadnos premijų 
fondui; $400 - dr. Marija Aršti
kaitytė - Uleckienė v (iš viso 
$3,800); $200 - G.E. Sernai (iš 
viso $4,320); $200 - Irena Meik
lej ohn (iš viso $1,980); $200 -
Paulius Kravecas (iš viso $300); 
$150 - Erikas Petrus (iš viso 
$2,450); $100 - S.J. Sendžikai (iš 
viso $900); $100 - prel. P. Gaida 
(iš viso $2,100); $100 - Lydija 
Balsienė (iš viso $2,080); $100 -
Genė Montvilienė (iš viso $1, 
300); $100 -Aldona Gailiuvienė 
(iš viso $1,500); $70 - Aldona 
Vilutienė; $20 (JAV)-Janina Lit
vinas. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už paramą mūsų veiklai. 

MLFtaryba 
KLB Toronto apylinkei Va

sario 16-osios proga aukojo: $120 
- prel. P. Gaida; po $100 - D.A. 
Nausėdai, D.G. Sakai, dr. Ramū
nas Saplys, Č. Senkevičius, D. 
Vaidilienė, dr. J. Yčas; po $75 - P. 

AtA 

IRENAI LUKOŠEVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame 

jos vyrui PETRUI, dukroms RASAI ir INAI bei jų 

šeimoms ir visiems artimiesiems -

Genovaitė ir Eugenijus Kuchalskiai 

25 METŲ MIRTIES 
PRISIMINIMAS 

AtA 
JUOZAS PETRAS BELICKAS, 

senosios lietuvių ateivių bendruomenės 
darbuotojas ir rėmėjas. 

Gimė Toronte 1912 m. balandžio l d. Jo tėvas Antanas 
Beliekas buvo vienas iš Šv. Jono Krikštytojo pašalpos 
draugijos Toronte steigėjų 1920 m. Juozas Beliekas 
turėjo gerą balsą ir dalyvavo parapijos chore. Čia susi
tiko ir vedė Pranutę Gaižauskaitę, atvykusią iš 
Tauragės 1929 m. Mirė 1981 m. kovo 3 d. Toronte. 

Liūdi dukros -
Joana Belickaitė-Vaštokienė, Marilyn Belickaitė

Moortgat, Konstancija Belickaitė-Krille 

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. 
.&. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

l 
Barakauskienė, A.R. Kalendros, 
A.N. Simonavičiai; po $50 - A.E. 
Abromaičiai, A. Baltrūnas, M.S. 
:ęušinskai, P. če12onkus, B. G. 
Cižikai, E. dr. J. Cuplinskai, V. 
J asinevičienė, P. Kazilienė, V. 
Kulnys, H.G. Lapai, V. Mantvi
las, J.S. Sinkevičiai, Tėvai pran
ciškonai, A. Ulba, A. Vaidila, A. 
J. Žemaičiai, M. Zubrickienė; po 
$40 - L. Balsienė, V. P. Melnykai; 
po $25 - J. Aukštaitis, B. Čepai
tienė, B. Danaitienė, V.K.P. Ga
pučiai, V. Kolyčius, J. Linkunai
tis, V. Liuima, E. Simonavičienė, 
J .Z. Stravinskai, V. Sukauskas, 
M. Tamulaitienė; po $20 - V. 
Adomonis, L. V. Balaišiai, V. V. 
Baliūnai, K. Balyta, J. Bortnikas, 
V. Butkus, J. Empakerienė, B. 
Galinienė, Z.O. Girdauskai, J.O. 
Gustainiai, J. Jaseliūnas, dr. B. 
Jonienė, dr. č. Jonys, D. V. Karo
sai, J.T. Kiškūnai, S. Krašauskas, 
B. Maziliauskienė, A. Melvydie
nė, K. Pajaujis, A. Petkevičienė, 
S.V. Piečaičiai, A. Plučienė, M. 
Povilaitienė, A.M. Radžiūnai, 
seselės Loreta ir Paulė, R. Slavic
kas, L. Sukauskienė, V. Šukienė, 
l. Vadauskienė, A. Vaišnoras, J. 
Vingelienė, A. Zimnickas, O. Pa
kalnienė; $10 - R. Bačiauskienė
Simon, V. Gudaitis, L. Paškus, K. 
Povilonienė, V. Puodžiūnas; $5 -
A. Kynas. 

Minėjimo mecenatai - Ana
pilio sodyba; $1,500 - KLB kraš
to valdyba; po $500 - PARAMOS 
kredito kooperatyvas, Prisikė
limo kredito kooperatyvas. Už 
aukas nuoširdžiai dėkoja -

KLB Toronto apylinkės 
valdyba 

A.a. Irenai Lukoševičienei 
mirus, užjausdama jos vyrą Petrą, 
dukras Rasą Kurienę, Iną Sun
gailienę bei artimuosius, Ona 
Juodikienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $30. 

PADĖKA 
KLB Toronto apylinkės 

valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Vasario šešioliktosios minėji
mo mecenatams - Anapilio 
sodybai, PARAMOS ir Prisi
kėlimo bankeliams bei KLB 
krašto valdybai už paramą. Ta
riame ypatingą padėką gerb. 
p. šeimininkėms už visus su
neštus skanumynus ir visiems, 
kurie prisidėjo prie vaišių 
paruošimo. Taip pat nuoširdus 
ačiū "Gintaro" ansamblio jau
nimui, kuris mielai sutiko su
statyti salėje kėdes. Dėkojame 
visiems pagalbininkams, kurie 
prisidėjo prie šio renginio pla
navimo, paruošimo, įrengimo 
bei vadovavimo programai ir 
visiems, kurie mus rėmė savo 
dalyvavimu minėjime, šven
čiant tokią svarbią Lietuvos 
šventę. Esame jums visiems be 
galo dėkingi. 

PADĖKA 
Kanados lietuvių žurnalistų 

sąjunga leidžia B. Stundžios pa
rašytą knygą Jūrų suvilioti, skati
nančią Lietuvos jaunimą jūrų 
tarnyboms. Knygos leidimui ga
vome aukų, už kurias nuoširdžiai 
dėkojame: Kanados lietuvių fon
dui ($1,000), Toronto lietuvių 
pensininkų klubui ($300), Hamil
tono kred. kooperatyvui TALKA 
($300), Prisikėlimo kred. koope
ratyvui ($250), kred. kooperatyvui 
PARAMA ($200), būreliui "Kny
gos Lietuvai" ($200), Lietuvių 
Namų kultūros komisijai ($150), 
V. Kulniui ($100), Lietuvių Namų 
vyrų būreliui ($100), ~B Toron
to apylinkei ($100). KLZ sąjunga 

B. Vyčinienė iš Britų Kolum
bijos (Victoria, BC) parėmė Tė
viškės žiburių leidybą $300 auka. 
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja už 
paramą, prisidedančią išlaikyti 
savąją spaudą. 

AtA 

EDVARDUI KAZAKEVIČIUI 
iškeliavus amžinybėn, jo tėvui skautininkui EDVAR

DUI KAZAKEVIČIUI, skautininkei MĖTAI KA

ZAKEVIČIENEI, a.a. Edvardo žmonai SHARON ir 

dukroms bei visiems giminėms ir artimiesiems nuošir

džiausią užuojautą reiškia -

Toronto skautininkų-skautininkių draugovė 

AtA 

ALGIUI KAZILIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai PAJAUTAI, 

dukrai SANDRAI bei visiems artimiesiems -

Genovaitė ir Eugenijus Kuchalskiai 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

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

.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

KLF ZINIOS 

KLF valdybos posėdis įvyko 
vasario 6 d. Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. Dalyvavo 
pirm. A. Nausėdas, sekr. D. Sher, 
R. Kalendra (narys) ir V. Stanevi
čienė (KLB atstovė). Pirmininkas 
painformavo valdybą apie eina
muosius Fondo reikalus, apie 
gautus palikimus ir kapitalo 
augimą. Gautas A. Stasevičiaus 
100,000 dolerių palikimas ir 
10,000 dol. Irenos Ignaitienės pa
likimas. Dėka kreipimosi į visuo
menę prisidėti prie Fondo veiklos 
nauja naryste arba auka kapitalas 
paaugo arti 8,000 dolerių. Pirmi
ninkas taipgi painformavo apie 
Fondo "logo" pagerinimą ir pa
keitimus TŽ skelbimuose, patei
kė valdybai administratoriaus L. 
Baziliausko paruoštą gauto pašto 
santrauką ir iždininkės V. Jonu
šonienės paruoštą išlaidų apy
skaitą, pranešė, kad KLF daly
vaus Vasario 16 d. minėjime, pa
pasakojo apie atliktą darbą ruo
šiant Fondo brošiūrą. Kitas val
dybos posėdis įvyks kovo 20 d. 

D.B.S. 

Š.m. vasario 20, pirma
dienį, Sun City mieste, Arizo
noj e, mirė a.a. arkiv. Paulius 
Marcinkus, 84 m. amžiaus. Bū
damas diplomatinėje Vatikano 
tarnyboje, jis 1956-1959 m. 
darbavosi Apaštalinėje dele
gatūroje Ottawa mieste, Kana
doje. 1970 m. išgarsėjo apgin
damas pop. Pauliaus VI gyvy
bę nuo užpuolėjo Filipinuose. 
Vėliau vadovavo pirmosioms 
pop. Jono Pauliaus 11 kelio
nėms po pasaulį ir buvo pa
skirtas Vatikano banko virši
ninku. Kilus Italijos bankų 
skandalams, į kuriuos buvo 
įveltas ir Vatikano bankas, jis 
pasitraukė iš pareigų ir likusį 
gyvenimą praleido Sun City 
mieste, darbuodamasis įvai
riose parapijose. Kas antrą 
sekmadienį jis ten aukodavo 
Mišias ir apylinkės lietuviams. 

AtA 
PETRĖ 

BELECKAITĖ
PEKARSKIENĖ, 
93 m. amžiaus, gyvenusi Del
hi, ON, mirė Norfolk Ge
neral ligoninėje (Simcoe, 
ON) 2006 m. vasario 17 d. 
Ji buvo pašarvota Murphy's 
laidotuvių namuose (Delhi); 
lankymas ir maldos prie 
karsto vyko vasario 20 d. 
Vasario 21 d. po gedulinių 
Mišių Šv. Kazimiero šven
tovėje palaidota Delhi 
miesto kapinėse šalia savo 
vyro a.a. Prano, mirusio 
1976 m. Sūnus žuvo 11 pa
saulinio karo metu. Kana
doje jie giminių neturėjo; 
liko sūnėnai ir dukterėčios 
Lietuvoje. Velionė buvo 
veikli Delhi Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos narė, il
gus metus giedojo parapi
jos chore, priklausė KLK 
moterų draugijos skyriui, 
nuoširdžiai rėmė lietuvišką 
veiklą bei labdarą. Jos at
minimui artimieji kviečia 
aukoti Šv. Kazimiero lietu
vių parapijai. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu paliJsi.mu. Iš 
anksto dėkingi - TZ leidėjai 



l TORONTO l 
PADĖKA 

Buvome nustebinti ir suža
vėti visų parodyta šiluma mums 
abiems Mergvakario proga. Ypa
tinga padėka vyriausiai rengėjai 
Linai Kuliavienei, rengėjoms 
Dainai Puterienei, Ritai Radžiū
naitei, Marytei Skrinskienei ir 
Daliai Viskontienei. Dėkojam 
Vaivai Underytei už nuoširdų 
vadovavimą renginiui, močiutei, 
tetai ir mamai už dovanas ir 
asmeninius linkėjimus. V. Simin
kevičienės gėlės žavėjo visus ir B. 
Stanulienės "lasagne" italių vieš
nių įvertinta penketuk~. Ačiū vi
soms prisidėjusioms. Si popietė 
liks ilgai mūsų mintyse. 

Blythe Williams 
Linas Underys 

Toronto Vlado Pūtvio šaulių 
kuopos metinis susirinkimas šau
kiamas sekmadienį, kovo 12, 2.30 
v.p.p. Lietuvių Namų seklyčioje. 
Kuopos nariams dalyvavimas bū
tinas. Kviečiami dalyvauti ir besi
dominantys šauliška veikla. 

Kuopos valdyba 

PADĖKA 
Prisikėlimo parapijos 

teatro studija "Žalios lankos" 
nuoširdžiai dėkoja kredito 
kooperatyvui PARAMA už 
$250 dolerių auką kelionei į 
Čikagą. "Žalios lankos" išvyk
sta pasirodymui į Čikagą kovo 
19 d. su pjese Bulvinė pasaka. 

Daiva Botyrienė, 
vadovė 

Šiuo metu Toronte vieši 
Onutė Virbašiūtė, Kauno arki
vyskupijos "Caritas" reikalų ve
dėja. Antradienį, kovo 7, 7.30 
v.v. (po vakarinių Mišių) Prisikė
limo parapijos kavinėje O. Vir
bašiūtė duos išsamų pranešimą 
apie Kauno "Caritas" veiklą. Bus 
rodomos skaidrės, iliustruojan
čios šalpos veiklą Lietuvoje. 
Viešnia mielai atsakys į klausi
mus. Į šį susitikimą visus malo
niai kviečia Prisikėlimo parapi
jos tarybos labdaros sekcija. Rūta 

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

grupę i Lietuvą su prelatu E. Putrimu 
nuo RUGPJŪČIO 3 d. iki 20 d. 
Bilietų išpardavimai keliaujantiems 

vasarą į Lietuvą. 

Dėl išsamesnės informacijos - SKAMBINKITE. 
Taip pat taikome nuolaidą visiems, 

perkantiems kel ionių draudimą. 

416 209-7737 (mobilus) 

Tel: 416 249-7710 1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749 

Rūta Melkienė, PFP Business and Professional 
Financial Advisor Banking Centre 

§ Scotiabank 

392 Bay Street at Richmond 
Toronto, Ontario M5H 3K5 

Enquiries: ( 416) 866-5 700 

(416) 866-6102 

(416) 866-7019 

Direct Line: 
Fax: 
ruta.melkiene@scotiabank.com 

Taupyti RRSP yra lengviau 
negu Jūs galvojate. Investuokite 
į registruotą pensijinį planą RRSP 

per Scotiabank. 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI. Sekite savo 
prenumeratos baigimosi da
tą, kuri yra pažymėta ant 
laikraščio lipduko su jūsų 
adresu. Nelaukite primini
mo - laiku ją atnaujinkite. 
Tuo sutaupysite administra
cijos laiką ir pašto išlaidas. 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 
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Tautinių šokių grupė "Atžalynas" šį pavasarį švenčia savo veiklos 
35-erių metų sukaktį. Visi "Atžalyno" šokėjai pasiruošę pasirodyti ir 
nustebinti dalyvaujančius tame jubiliejiniame koncerte. Iš anksto kvie
čiame visus ateiti į tą mūsų koncertą, kuris įvyks š.m. balandžio 29 d. 
Dėl informacijos prašau skambinti Anai Zeber, 416 561-8944. Inf. 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

~ 

JP~ESJIJMAS JAUJ_N!IJMEUJI 
Toronto Lietuvių Namų švietimo fondas "Labdara" skiria stipendijas jaunimui 
TIKSLAS. Remti stipendijomis studijuojantįjaunimą, skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, kas 
tarnauja lietuvių išeivijos siekiams. 
KVALIFIKACI.JOS: Komisija, skirstydama stipendijas, atsižvelgs į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b) studijuojantieji pilnu laiku (full time) aukštesniosiose mokslo institucijose, e) 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų 
mokytojai bei studentai, studijuojantys li etuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f) finansinių reikala
vimų įrodymas. 

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavi
mą lietuviškose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis 1573 Bloor Street West, Toronto, Ont., M6P 1A6, Canada, darbo valandomis tel. 416-532-
3311. Prašymai pristatomi iki 2006 m. kovo 11 d. 

Stipendijos bus paskelbtos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime kovo 19 d. Pageidaujame, 
kad jame studentai dalyvautų. Stipendijos bus paskirtos nuo 2006 m. rugsėjo 30 tuo atveju, jeigu bus įro
dyta, kad studentai yra registruoti pilnam laikui ( full time). 

TLN švietimo fondas "Labdara" 

TORONTO 

VILNIUS 

FINNAIR SUMMER 2006 FLIGHTS 
FROM TORONTO TO NORTHERN EUROPE ON SALE NOW 

Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly non-stop to Northern Europe between June 8 and September 7, 2006. 
Call and book today to save with the Early Bird rates. ln addition, Finnair operates daily code-share 
flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. and from New York with many con
venient connections from Canada. Book online at www.finnair.com/ca or call us at 416 222-0740 
or 1 800 461-8651. 

F1nnn1n llJ 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Gavome džiugią žinią: To
ronto arkivyskupas Aloyzas kard. 
Ambrožič naujuoju mūsų para
pijos klebonu paskyrė kun. Vy
tautą Staškevičių. Jo paskyrimas 
įsigalioja kovo 6 dieną. Prel. Jo
nas Staškevičius pasilieka parapi
joje jo pagalbininku. 

• Vasario 21, antradienį, iš 
Šv. Kazimiero šventovės Delhi 
miesto kapinėse palaidota a.a. Pet
rė Pekarskienė, 93 m. amžiaus. 

• Wasaga Beach LB apylin
kės valdyba Kovo 11-osios minė
jimą rengia kovo 4, šeštadienį, 1 
v.p.p. Ta proga bus ir susitikimas 
su viešnia iš Lietuvos, Kauno 
arkivyskupijos "Caritas" vedėja 
Onute Virbašiūte. 

• Kovo 1, trečiadienį, yra 
Pelenų diena. Tai susilaikymo 
nuo sotaus maisto bei mėsiškų 
valgių diena. Su šia diena prasi
deda Gavėnios laikotarpis. Kita 
tokia susilaikymo nuo sotaus 
maisto bei mėsiškų valgių diena 
bus Didysis penktadienis. Prime
name parapijiečiams, kad susilai
kymas nuo sotaus maisto yra pri
valomas tik asmenims nuo 18 m. 
iki 59 m. amžiaus. Susilaikymas 
nuo mėsiškų valgių visais metų 
penktadieniais yra privalomas 
visiems nuo 14 m. amžiaus katali
kams Kanadoje. Reikalui esant 
susilaikymą galima pakeisti ko
kiu nors kitu atgailos būdu. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laidą platina A. 
Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje. 

• Tikinčiosios Lietuvos die
na bus švenčiama Lietuvos kanki
nių, Gerojo Ganytojo ir Šv. Kazi
miero šventovėse kovo 11 ir 12 
dienų savaitgalį. Ta proga bus 
renkama antroji rinkliava Tikin
čiajai Lietuvai. Tai rinkliavai vo
kelių jau yra padėta prie švento
vių durų ir jie bus dalinami vi
siems ateinantį savaitgalį. Aukos 
Tikinčiajai Lietuvai bus priima
mos ištisą Gavėnios bei Velykų 
laikotarpį. 

• Gavėnios susikaupimas 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje bus kovo 
22, trečiadienį, 2 val. po pietų. 

• Gavėnios susikaupimas 
Delhi miesto Šv. Kazimiero šven
tovėje bus kovo 23, ketvirtadienį, 
3 val. po pietų. 

• Gavėnios susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje 
vyks nuo kovo 24, penktadienio, 
iki kovo 26, sekmadienio. 

• Kovo 26, sekmadienį, 
12.30 val. po Gavėnios susikau
pimo Anapilyje mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius 
rengia pabendravimo su prel. 
Vytautu Vaičiūnu vaišes parapi
jos salėje. Vaišėms bilietai jau 
platinami sekmadieniais. Kainos: 
suaugusiems-po $10, o vaikams 
- po $3. Bilietus galima įsigyti 
tiktai iki kovo 19 d. 

• Kovo 3 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios 
bus ir vakare 7 valandą, po Mišių 
- Šventoji valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo. 

• Mišios kovo 5, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Viktoriją-Emi
liją Žemaitienę; 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje kovo 5, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a~ kun. Petrą Rukšį, 
SDB; Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje kovo 4, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už a.a. Juozą Aleliūną. 

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

tevzib@pathcom.com 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo Jaunimo 
choras. Giesmių vadovė Julija 
Kriščiūnaitė. 

• Sekmadienį, vasario 26 
sėkmingai praėjo sriubos vakaro
nė. Dalyvavo ir Kauno arkivys
kupijos "Caritas" reikalų vedėja 
Onutė Virbašiūtė. Vargšų valgyk
loms Lietuvoje paremti aukos 
priimamos per visus metus nau
dojant tam tikslui paruoštus vo
kelius. 

• Lietuvoje mirė a.a. Adol
fas Vingelis, J. Vingelienės svainis. 

• Žodis tarp mūsų knygutės 
kovo-balandžio mėn. yra padėtos 
šventovės prieangyje. Kaina $5. 

• Gavėnios metu mūsų šven
tovėj e kiekvieną penktadienį 
6.40 v.v. bus einami Kryžiaus ke
liai, po to Mišios. Šis penktadie
nis ir šeštadienis yra mėnesio pir
mieji. Pirmą mėnesio pen~tadie
nį 7 v.v. vyksta Mišios ir Sv. va
landa, o šeštadienį Gyvojo roži
nio dr-jos nariai renkasi Rožinio 
kalbėjimui ir Mišiom 11 v.r. 

• KLKM dr-jos susirinkimas 
įvyks kovo 12 d., po 12 val. Mi
šių. Lina Paulionytė, B.Sc., M.Sc., 
MHSc ir RD, kalbės apie mitybą 
ir sveikatą. Visi kviečiami pasi
klausyti. 

• Gavėnios trijų paskaitų 
ciklą Kristaus kančia mene ves 
Jennifer Harris, Ph.D., Toronto 
universiteto profesorė, kuri dėsto 
Christianity and Culture progra
moje. Parapijos religinė sekcija 
kviečia visus susirinkti muzikos 
studijoje ketvirtadieniais kovo 23 
ir 30 d.d. ir antradienį balandžio 
4 d. po 7 v.v. Mišių. 

•Parapijos metines rekolek
cijas ves prel. Vytautas Vaičiūnas, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakulteto dekanas ba
landžio 6-9 d.d. 

• Kelionė į Lietuvą, kurią 
organizuoja prel. E. Putrimas, 
įvyks rūgpjūčio 3-20 d.d. Infor
maciją teikia Astra (Best Way 
Travel agentūroje) tel. 416-249-
7710 arba interneto tinklalapyje 
astrabestway@on.aibn.com. 

• Norintys vadovauti "Kre
tingos" stovykloms turi įteikti 
prašymus parapijos raštinėje arba 
el. paštu Lina@Kuliavas.com. 
Lietuviškai nekalbančių vaikų 
stovykla bus liepos 9-22 d.d., o 
kalbančių lietuviškai - liepos 23-
rugpjūčio 5 d.d. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
5: 8 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 9 v.r. už a.a. Alidą 
Groen In't Woud; 10.45 v.r. už 
a.a. Algį Empakerį, už a.a. Adol
fą Šapoką ir šeimos narius, už 
a.a. Tadą Krasauską; 12.15 v.d. 
už a.a. Apolinarą ir Stefą Sakus. 

Muziejaus-archyvo žinios 
• Edmundas Petrauskas au

kojo $25 muziejaus-archyvo išlai
kymui atsidėkodamas už "Pa
švaistės" choro nuotraukos atra
dimą archyve ir jos paskolinimą 
Dainų šventės leidiniui. 

Renkami istorijos 
duomenys 

Knygoms, muziejams reika
lingi duomenys apie šiaurės Lie
tuvos partizanus, Armijos kra
jovos aukas, 1939-1940 metų 
Lietuvos respublikos policinin
kus, dirbusius Vilniuje ir jo kraš
te. Prisiminimus, nuotraukas, do
kumentų kopijas prašome siųsti: 
a.d. 1665, Vilnius - 10. 

''Vilnijos" draugijos valdyba 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, kovo 5, 11.15 
v. ryto pamaldos su Šv. Komuni
ja, po kurių įvyks konfirmantų 
pamoka. 

• Parapijos tarybos posėdis 
įvyks antradienį, kovo 14, 7.30 v. 
v. Russell ir Renatos Cleverdon 
namuose, Mississaugoje. 

• Ekumeninės pamaldos: 
kovo 22 d„ 7 v.v. Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje; kovo 26 d., 
11.15 v.r. Išganytojo parapijos 
šventovėje. 

• Praeitą sekmadienį mal
dose buvo prisiminta prieš metus 
mirusi Elena Usvaltaitė-Juknie
nė, gimusi 1921 m. rugsėjo 14 d. 
Karapolio kaime, Tauragės ap
skrityje, mirusi Toronte pernai 
vasario 18 d.; Elena paliko liūdin
tį vyrą Petrą, dukrą Zitą, sūnus 
Viktorą ir Hugo, 3 vaikaičius, 2 
provaikaičius ir seserį Ievą Jan
kauskienę. 

Lietuvių Namų žinios 

• Vasario 19 d. Lietuvių Na
mų svetainėje pietavo 140 svečių. 

• Lietuvių Namų visuotinis 
narių susirinkimas įvyks kovo 19 
d. Lietuvių Namuose. 

• Balandžio 22 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžiotojų
žūklautojų klubo "Tauras" tradi
cinis metinis balius. Bus žvėrie
nos vakarienė su vynu, vyks lote
rija, po vakarienės šokiai. Prog
ramoje vyrų choras "Aras" ir ka
pela "Sūduva". 

• Kultūrinė komisija platina 
įvairių vaizdajuosčių; skambinti 
S. Škėmai tel. 416 762-8646. 

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Jauki aplin
ka, geras aptarnavimas, veikia 
baras. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. A. 

Kazilio ir a.a. E. Kazakevičiaus 
atminimui $200 aukojo L.J. Yčai; 
a.a. M. Pliskat atminimui $50 
aukojo H.M. Jakel. Slaugos na
mų komitetas dėkoja visiems už 
aukas, kurios priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kovo 11-18 d.d. pamokų 

nebus - žiemos poilsio pertrauka. 
• Ona Virbašiūtė, Kauno ar

kivysku pijos "Caritas" reikalų 
vedėja, ses. Paulės lydima, svečia
vosi mūsų mokykloje bei Aukš
tesniuosiuose lituanistiniuose 
kursuose. Ji vedė pokalbį vyres
niosiose klasėse, kur paaiškino 
apie "Caritas" šalpos veiklą per 
penkiolika metų Lietuvoje, ir 
atsakinėjo į klausimus. Viešnia 
susižavėjo matydama tiek daug 
lietuviškoje dvasioje augančio 
jaunimo, gimusio išeivijoje. Mo
kiniams buvo įdomu jos pasiklau
syti-ji vaizdžiai papasakojo, kaip 
jaunuoliai šelpiami, maitinami ir 
nukreipiami į dorąją pusę. Moki
niai pareiškė norą kaip nors pri
sidėti prie šio darbo. Mes dėkingi 
viešniai, kad rado laiko ir su mu
mis pabendrauti. Živilė 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Nepaisant labai šalto, vė
juoto vakaro į LK Mindaugo
N eringos šaulių rengtą Užgavė
nių balių vasario 25 d. susirinko 
apie 60 suaugusių ir vaikų. Visi 
dalyvavę vaikai gavo dovanėlių. 
Svečiai vaišinosi šiupiniu, įvai
riais blynais, suposi sūpuoklėse. 
Vaišes paruošė Dana Urbonavi
čienė ir Janė Kuzmickienė su 
talkininkais. 

KLK Moterų dr-jos Mont
realio skyriaus susirinkimą va
sario 26 d. malda pradėjo sky
riaus pirm. D. Staškevičienė. 

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Adamonienė, sekretorė - R. 
Brikienė. Praėjusio susirinkimo 
protokolą, priimtą be pataisų, 
perskaitė B. Rupšienė. Ižd. L. 
Dainienė pranešė apie iždo būk
lę. Apie šalpą Vaiko tėviškės na
mams pranešimą padarė G. 
Kudžmienė. Nutarta ruošti tra
dicinį Velykų stalą balandžio 23 
d. per Atvelykį, kuris montrea
liečių yra labai mėgstamas ir su
traukia gausų dalyvių skaičių. 
Susirinkimas baigtas malda ir 
jaukiomis, šeimyniškomis vaišė
mis. D.S. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

KLB ŽINIOS 

• Pakvitavimai nuo mokes
čių atleidimo buvo išsiųsti vasario 
23 d. Juos paruošė ir išspausdino 
M. Stanevičius ir A. Morkūnas, 
paruošė išsiuntimui V. Baliūnie
nė, B. Kazlauskaitė, S. Piečaitie
nė, M. Povilaitienė, R. Rusinie
nė, V. Stanevičienė, J. Stasiulevi
čienė, A. Vaičiūnas, R. Žilinskie
nė. Iš viso buvo išsiųsta 2200 kvi
tų. Dėkojame visiems, prisidėju
siems savo darbu. Nuoširdus ačiū 
Prisikėlimo kredito kooperaty-

vui, kuris užantspaudavo vokus. 
• Dėkingi esame už aukas, 

atsiųstas Vasario 16-osios proga: 
Londono apylinkei už $200, S. 
Daliui - $200, A.J. Zalagėnams -
$25, J. Šimkui - $20. 

• KLB raštinėje galima įsi
gyti Cp Mano namas (kaina $20) 
ir R. Zemaitytės-De Iuliis knygą 
Lietuvių literatūros skaitiniai 
(kaina $50). 

• KLB krašto valdybos po
sėdis - kovo 8 dieną. Inf. 

---=====:1ĮVAI R l OS :Ž:I N l OS1i-----
Lietuvos URM informacijos 

ir viešųjų ryšių departamento 
pranešimu (2006.11.10), išleista 
Lietuvos istorija čekų kalba ir 
žurnalas turistams apie Baltijos 
valstybes. Knygos autorė - lietu
vių kilmės istorikė Halina Beres
nevičiūtė-Nosalova, skaitanti pa
skaitas Vokietijos ir Čekijos uni
versitetuose. 190 psl. knygoje ap
žvelgiama Lietuvos istorija nuo 
pat pirmųjų genčių pasirodymo 
Lietuvos teritorijoje iki šių dienų; 
pateikiama ir dabartinio laiko
tarpio apžvalga. Susipažinti su 
tos knygos turiniu galima inter
neto tinklalapyje http://www. 
libri.cz/kniha.php ?kniha = 407. 
Susipažinti su žurnalu, išleistu 
30,000 egz. tiražu, galima tinkla
lapyje www.zemesveta.cz/maga
zine.asp ?lotž18pgfž1O&idk=24. 

6% Kanados vaikų ir 4 % 
suaugusių yra elergiški įvai
riems maisto produktams -
dažniausiai grūdų gaminiams, 
sezamo sėkloms, kaulėtiesiems 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.) 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūsta per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 

jūragyviams, riešutams - sojos, 
graikiškiems, žemės ar migdo
lams. Modernioji medicina dar 
neišsprendė mįslės, kodėl mais
to alergijų ypač gausėja pasitu
rinčiose šalyse. Apie penkta
dalis šių šalių gyventojų yra 
liguistai jautrūs žemės riešu
tams ir jūragyviams. 

Pastebėta, kad įvairios 
alergijos ir astma yra rečiau su
tinkamos besivystančiose šaly
se, kur sanitarijai ir higienai 
yra skiriama daug mažiau dė
mesio. Vienas iš galimų paaiš
kinimų - pernelyg švarindami 
aplinką sunaikiname mažuo
sius naudingus virusus, kurie 
palaiko mūsų organizmo atspa
rumą įvairiems aplinkos ir 
maisto dirgikliams. Be to, tur
tingesnėse šalyse daug didesnė 
pramonė, daugiau automobilių 
ir buitinės chemijos, vadinasi, 
didesnė oro ir vandens tarša, 
silpninanti įgimtą mūsų or
ganizmo atsparumą. Inf. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

REIKALINGA(S) valytoja(s)/ 
montuotoja(s) Dixie/401 rajone 
pilnam ar nepilnam laikui valyti 
raštines, pavyzdžių rodymo salę, 
bendras patalpas ir pagalbiniam 
nesunkiam montavimo darbui. 
Fakso nr. 905 564-1299. 


