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Istorija: mokslas ar reklal1Ul? 
Romėnų posakis - "apie mirusį arba gerai, arba nieko" 

gali patikti tiems, kurie siūlo netolimąją praeitį užmiršti, 
tai yra laikyti ją mirusia. Mirė, užkalta, palaidota. 

T A netolimoji praeitis, deja, vis prisikelia, nes ji 
užkasta gyva, žaizdota. Jos karstas negalėjo būti 
sandariai užkaltas, nes melo vinys labai minkštos. 

Ilgametė okupacija kitokių neturėjo ir niekada nebūtų ga
lėjusi turėti. Propaganda, kuriai buvo skiriamos milžiniškos 
lėšos, užuot viską stiprinusi, griovė, menkino, net juokus ir 
anekdotus padėjo kurti. Mat pavergti žmonės sugebėjo at
skirti pelus nuo grūdų. Buvo patyrę, atsargūs ir pakanka
mai atidūs. To laikotarpio reklaminė žymė tautos istorijoje 
niekada nebus užkasta, nors to pageidautų ar reikalautų ir 
patys talentingiausi vadovai. Žinoma, šiandien stengiamasi 
kai ką primiršti, kol dar gyvi propagandininkai ir okupanto 
statytiniai. Primiršti bent dėl šventos ramybės ar dėl au
gančio jaunimo, kad jis iš tos praeities veikėjų sudarytos 
valdžios per daug nesmerktų, atsivertėlių, nauju keliu pa
sukusių dėl tėvynės išdavystės nekaltintų. Panašu, jog ir is
torijų perrašinėjimo tikslas su tuo derinasi. O kieno užsa
kymu istorijos klastotės atliekamos, vargu ar teks kam 
nors kada sužinoti? Sakykim - niekieno, o perrašinėjimai 
vyksta pačių istorikų iniciatyva, ir tai grynai moksliniam 
reikalui - tiesai atskleisti. Tačiau kyla klausimas, kodėl 
apie tą patį dalyką vieni vienaip, kiti kitaip pasisako? Juk 
tiesa nėra pasirinkimo dalykas. Ji yra arba jos nėra. 
Sovietinio sukirpimo moksliniai tyrinėjimai, kaip daugelio 
istorikų teigiama, labai siejasi su paprasčiausia propa
ganda, daugiau pasenusiais riksmais nuo "bačkos", kad 
štai "buržuazinė" istorija tik išnaudotojų klasei sukurta ir 
jai tetarnauja; todėl peržiūrėtina, taisytina. Sunku patikėti, 
kad nesovietiniai istorikai būtų tiek klaidų pridarę ir taip 
ilgai klaidinę žmones, kad dabar reikėtų prabilti kitoniškais 
balsais. 

J EI užsimota iš to mirusio daikto (praeities) rankioti 
tik geruosius trupinėlius, tai nėra istorijos tyrinėjimas, 
o tik paprasta reklama, bandanti 50 metų okupacijos 

laikotarpį nušviesinti taip, kad priaugančioji karta nebeti
kėtų net buvusia okupacija, išskyrus nacių. Visokie soviet
mečio šviesuliai skubiai brukami į vadovėlius, kurių žinios 
privalomos išmokti ir yra įvertinamos. Taigi - arba gerai, 
arba nieko. Kad vyko planingas ir nuožmus Lietuvos pat
riotų naikinimas ir tautos dvasinių turtų slėpimas, kad išti
są dešimtmetį tęsėsi kruvinos kovos už laisvę - žinių išmė
tytos saujelės be rimtesnių išvadų ir atitinkamo pasididžia
vimo ir pagarbos. Tartum skubama paruošti naująją veikėjų 
bei politikų kartą, kuri vadovaus Lietuvai ir nebesmerks 
okupantų, jų patikėtinių ir iš viso komunistinės sistemos 
režimo. Galgi tada ir Sniečkus iškils antruoju Vytautu Di
džiuoju, kaip jau buvo siūlyta. Tada, žinoma, ir eiliniai ko
laborantai bei visokie persimetėliai būtų automatiškai nu
plauti ir istorijon įrašyti kaip švarūs. Stebint Lietuvos sei
mūnų nuotaikas ir klausant kai kurių pareiškimų, nesunkiai 
suprantama, kuria linkme stumiamasi. Pvz. nuogąstavimai 
dėl rusų imperinių užmačių ir kvietimas budėti saugojant 
savo valstybę pavadinami nušnekėjimais. Atseit, nebi
jokim, neblūdikim, neieškokim "baubų", kurių nėra. Ap
raminimo pastangos naudingos Baltijos valstybių politinei 
strategijai kreipti, kuo labiausiai rūpinasi buvęs okupan
tas, panaudodamas senųjų draugysčių nuotaikas. Tai nieko 
naujo, bet vis dėlto prisimintina, kad tos netolimos praei
ties gerbėjų dar apsčiai turime ir valstybės valdymo gran
dyse. Č.S. 
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Vasario 16-osios minėjime Anapilio sodyboje, Mississaugoje, š.m. vasario 18 d. Viršuje iš k. -
KLB Toronto apylinkės pirm. D. Garbaliauskienė; dešinėje - paskaitininkė PLB pirm. R. 
Narušienė, Mississaugos burmistrė Hazel McCallion; apačioje -jungtinis choras scenoje ir 
"Gintaro" šokėjai atlieka meninę programą Ntr. K. Poškaus 

Lietuvos šventė - Vasario 16-oji 
R. SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

Lietuvos N epriklausomy
bės - Vasario 16-osios šventė, 
kaip ir kasmet, pirmiausia bu
vo paminėta Toronto "Ram
byno" ir "Šatrijos" skautų tun
tų Mišiomis Lietuvos kanki
nių šventovėje ir iškilminga 
sueiga Anapilio salėje vasario 
11 d. Gražią tradiciją taipgi 
tęsė KUS valdybos ir Toronto 
universiteto lietuvių studentų 
draugijos nariai, surengę lie-

KLB Krašto valdybos pirm. 
Rūta Žilinskienė Vasario 16-
osios minėjime įteikia Prisi
kėlimo kredito kooperatyvo 
dr. S. Čepo vardo kultūrinin
ko-visuomenininko premiją 
buv. PLJS pirm. Matui Sta
nevičiui 

tuviškus užsiėmimus Toronto 
Maironio mokyklos moki
niams vasario 17 d. Ta proga 
mokyklą aplankė ir įvairiose 
apylinkėse kalbėjusi paskaiti
ninkė PLB pirmininkė Regi
na N arušienė iš Čikagos. 

Vasario 18 d. visose lietu
vių šventovėse buvo aukoja
mos iškilmingos Mišios, pa
mokslai pritaikyti Vasario 16-
osios šventei. Pagrindinis mi
nėjimas vyko Anapilio didžio
joj e salėje 4 v.p.p. Susirinko 
apie 300 tautiečių, o scenoje -
įvairaus amžiaus choristų bu
vo daugiau kaip šimtas. 

Minėjimo pradžiai, atsto
vams įnešus įvairių organiza
cijų vėliavas, jauniausi choris
tai sugiedojo Kanados ir Lie
tuvos himnus. Programos ve
dėja Aldona Remesat pakvie
tė kun. Algimantą Žilinską 
sukalbėti invokaciją. Susirin
kusius pasveikino iš Otavos 
atvykusi Lietuvos ambasadorė 
Kanadoje Sigutė J akštonytė, 
o Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Liudas Matukas per
skaitė Ontario provincijos 
premjero Dalton McGuinty ir 
Toronto burmistro David Mil
ler sveikinimus, gautus raštu. 
Jis taip pat pristatė minėjime 
dalyvaujančius svečius. Jie -
Lietuvos krašto apsaugos vi
ceministeris Antanas Valys, 

mjr. Raimundas Matulaitis, 
mjr. Zigmantas Jankauskas, 
kpt. Vygandas Augustinavi
čius, kpt. Vaidotas Bublys ir 
kpt. Audrius Kananavičius. 

Kanados lietuvių bend
ruomenės krašto valdybos pir
mininkė Rūta Žilinskienė pa
sveikino poetišku žodžiu ir 
įteikė šių metų Prisikėlimo 

kredito kooperatyvo dr. S. Če
po vardo kultūrininko-visuo
menininko premiją Matui 
Stanevičiui. Buvęs PLJS ir 
PLJK pirmininkas visiems 
nuoširdžiai padėkojo už para
mą jaunimo veiklai. 

Adv. Joana Kuraitė-La
sienė perskaitė minėjimo pag
rindinės kalbėtojos, žinomos 
veikėjas, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkės 
adv. Reginos N arušienės 
biografiją. Pastaroji pradėjo 
savo kalbą teigdama, kad šios 
valstybingumo šventės proga 
tenka klausti, pamąstyti, kas 
mes esam, kokia būtų Lietu
va, jei nebūtų buvusios okupa
cijos, kokių ryšių mes norime 
su Lietuva, kaip padėjom ir 
padėsim Lietuvai? 

Jos teigimu, reikia visoms 
lietuvių bendruomenėms už
megzti ryšius su Lietuva. 

Nukelta į 2-rą psl. 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
Apaštališkasis nuncijus 

arkivyskupas Peter Stephan 
Zurbriggen 2006 m. gruodžio 
22 d. pirmą kartą lankėsi 
Šiaulių universitete, susitiko 
su Šiaulių vyskupu Eugeniju
mi Bartuliu, universiteto rek
toriumi Vincu Lauručiu. 

Renginį organizavo Šiaulių 
"Bendruomenės namų" va
dovas Vaclovas Vingras. Savo 
kalboje apaštališkasis nunci
jus pabrėžė Lietuvai būdingą 
ekumeniškumą, kaip vieną iš 
stipraus katalikiškumo požy
mių, tačiau priminė, jog svar
bu išlaikyti tvirtą katalikišką 
poziciją. Šiandien susiduria
ma su noro įtikti problema. 
Klausytojai turėjo progos pa
teikti nuncijui klausimų apie 
sekuliarizaciją ir kitas prob
lemas. Prieš išvykdamas sve
čias perdavė popiežiaus pa
laiminimą. 

Caritas "Sriubos" val
gykloje 2006 m. gruodžio 23 
d. tryliktus metus surengta 
Kūčių vakarienė. Dalyvavo 
160 žmonių, su kuriais bend
ravo Kauno arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius, Lietuvos 
Caritas direktorius kun. Ro
bertas Grigas, Kauno arki
vyskupijos Caritas direkto
rius kun. Virginijus Vepraus
kas ir reikalų vedėja Onutė 
Virbašiūtė, Kauno meras Ar
vydas Garbaravičius ir kiti 
pareigūnai. O.Virbašiūtė per
skaitė valgyklos rėmėjas To
ronto Prisikėlimo parapijos 
sveikinimą, pasidžiaugė Kau
no savivaldybės finansine 
parama, Jėzuitų gimnazijos 
moksleivių pagalba. 

Konferencijoje "Tarp
tautinis bendradarbiavimas 
kovojant su prekyba žmonė
mis" 2006 m. gruodžio 14-15 
Vilniuje dalyvavo Lietuvos, 
Suomijos, Švedijos, Norvegi
jos, Jungtinės karalystės, Vo
kietijos teisėsaugos, prokura
tūros, Europolo, ESBO ir 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. Dalyvius sveikinęs 
Lietuvos vidaus reikalų mi
nisteris Raimondas Šukys 
aukštai įvertino Lietuvos Ca
ritas įnašą padedant preky
bos žmonėmis aukomis ta
pusioms, į prostituciją įtrauk-

toms moterims. VRM atmi
nimo ženklais buvo apdova
noti Lietuvos Caritas genera
linis direktorius kun. Rober
tas Grigas ir projekto "Pa
galba prekybos moterimis ir 
prostitucijos aukoms" vado
vė Kristina Mišinienė. Šį pro
jektą, vykdomą nuo 2001 m., 
remia Vokietijos ir Olandijos 
katalikiškos organizacijos, 
Lietuvos Socialinės apsau
gos ir darbo bei Vidaus rei
kalų ministerijos. 2006 m. 
JAV Valstybės departamento 
metiniame pranešime šis 
projektas buvo pripažintas 
vienu iš dešimties pasaulyje 
labiausiai prisidėjusių prie 
kovos su "moderniąja vergi
ja". Suteikta pagalba apie 
350 nukentėjusiųjų moterų. 

Šiluvoje sausio 13 d. 
švęsta Marijos diena ir Lais
vės gynėjų diena. Švč. M. 
Marijos Gimimo bazilikoje 
buvo meldžiamasi už Lietu
vą. Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius pasveikino 
atvykusius piligrimus, padė
kojo Mišias koncelebravu
siems Vilkaviškio vysk. Ri
mantui Norvilai ir Šiaulių 
vysk. Eugenijui Bartuliui, 
gausiai susirinkusiems Kau
no l dekanato dvasininkams. 
Jis savo pamoksle Sausio 13-
osios stebuklą palygino su 
Evangelijoje minimu Jėzaus 
stebuklu Galilėjos Kanoje. 
Jis ragino rožinio malda pra
šyti Dievą, kad tautai vado
vauti būtų renkami pado
riausi žmonės. 

Sausio 13-sios 16-ųjų 
metinių iškilmingame minė
jime Lietuvos seime Katalikų 
Bažnyčios vardu žodį tarė 
Lietuvos vyskupų konferen
cijos generalinis sekretorius 
mons. Gintaras Grušas. Jis 
kalbėjo apie pigios ir bran
gios malonės sąvokas, apie 
laisvės sampratą ir pasirengi
mą gyventi laisvėje, kvietė 
būti sąmoningais piliečiais ir 
nebijoti reikalauti moralumo 
valdžioje, spaudoje, plačioje 
visuomenėje. Vilniaus arki
katedroje aukotoms iškil
mingoms Mišioms vadovavo 
vysk. Juozas Tunaitis, konce
lebravo mons. Gintaras Gru
šas ir kun. Ričardas Doveika. 

Lietuvos šventė - Vasario 16-oji 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Anksčiau veikusi seimo 
(visų frakcijų) atstovų komi
sija, kurion įėjo tik JAV bend
ruomenės atstovai, jau šį pa
vasarį taps prasmingesnė, pri
sidės ir kitų pasaulio lietuvių 
bendruomenių atstovai. Ka
nada joje turės vieną atstovą. 

PLB valdyba taip pat 
stengsis užtikrinti, tvirtino pir
mininkė, kad Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas 
prie Lietuvos vyriausybės irgi 
gautų tikslias žinias apie įvai
rias lietuvių bendruomenes, 
kad lėšos būtų tinkamai pa
naudojamos, kad būtų dirba
ma bendrom jėgom. 

Užsienio reikalų ministe
rijos teikiamos paslaugos iš
eivijos lietuviams dar nėra pa
kankamos, o Konstituciniam 
teismui nusprendus, kad Lie
tuvos pilietybės negali turėti 
lietuviai, priėmę kitos valsty
bės pilietybę, klausimas iškyla 
- ar naudinga Lietuvai nukirs
ti išeivijos šaką, vykstant to
kiai masinei emigracijai ir 
protų nutekėjimui? Kanadoje 
ir JAV šiomis dienomis yra 
renkami parašai lietuvių, pa
geidaujančių, kad Lietuva šią 
nuostatą pakeistų. Nors 
Konstitucinio teismo sprendi
mas yra galutinis, galima ieš
koti kitų išeičių. Ministeris 
pirmininkas Gediminas Kir
kilas yra sudaręs grupę, kuri 
tiria galimybę vieninteliu gali
mu būdu, t.y. referendumu 
pakeisti konstituciją. Tačiau 
Lietuvos gyventojai nėra pa
kankamai informuojami ar 
politiškai subrendę šį būdą 
atitinkamai panaudoti. Ga
lima būtų įstatymus pakeisti, 
kad būtų priimami pilietybės 
prašymai atskirais atvejais. 

Lietuvai esant Europos 
sąjungos (ES) nare, R. Naru
šienės nuomone, yra net keis
ta, kad kitų ES narių piliečiai 
galėtų kandidatuoti arba bal
suoti Lietuvos savivaldybių 
rinkimuose, net nebūdami lie
tuviai - o mes, išeivijoje, ne
turėdami Lietuvos pilietybės 
tos galimybės neturime. Yra 
galimybė įvesti "nepilnateisę" 
pilietybę - bet tai mums irgi 
nebūtų priimtina. 

Kokios yra piliečių parei
gos? Svarbiausia - balsuoti 
rinkimuose, pabrėžė kalbėto
ja. Lietuvos piliečių užsienyje 
yra pusė milijono - bet jų la
bai mažas skaičius balsuoja, 
nors galima ir paštu balsuoti. 
Balsavimas yra mūsų atsako
mybė, jėga, kurią būtina išlai
kyti. Nors išeivijos balsai pri
skiriami vienai rinkiminei 
apygardai, bus stengiamasi 

įvesti tvarką, kuria tie balsai 
būtų plačiau paskirstomi. 

Būtina išeivijos lietuviams 
dalyvauti Lietuvos jubiliejuo
se, ir čia rengti atitinkamas 
programas, ir į Lietuvą vykti -
pvz. artėjančiam Marijos ap
sireiškimo 400 m. jubiliejui. 
Pirmininkės teigimu, yra per 
vėlu Lietuvą mokyti, tačiau 
savo pavyzdžiu ir dalyvavimu 
galime parodyti, kas mes esa
me. 

Lietuvos ambasadorė Sigutė 
Jakštonytė 

Baigdama R. N arušienė 
priminė, kad siekdama nepri
klausomybės, visa tauta įrodė 
laisvės siekių galią. Ar mes iš
mokome ją tinkamai brangin
ti? Būtina palikti ateities kar
toms gražesnes ir tvirtesnes 
sąsajas su Tėvyne. 

Po paskaitos Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos pirmi
ninkas Stasys Kuliavas pasvei
kino susirinkusius, kolegą M. 
Stanevičių, padėkojo visiems 
rėmėjams, ypač KLB krašto 
valdybai už nuolatinę paramą 
jaunimui. 

Visi šiltai priėmė ilgametę 
viešnią Vasario 16-osios mi
nėjimuose Mississaugos bur
mistrę Hazel McCallion. Ji 
pasveikino visus ir pasidžiau
gė lietuvių pastangomis įsiku
riant Kanadoje - ypač Missis
saugoje, išlaikant savo kultū
rą ir turint tokią svarbią insti
tuciją, kaip KLB Muziejų-ar
chyvą. 

Jai padėkojus už atvyki
mą, KLB Toronto apylinkės 
valdybos vicepirmininkas Da
rius Sonda perskaitė sveikini
mą, gautą raštu iš Kanados 
ministerio pirmininko Ste
phen Harper. 

KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė Danutė Garba
liauskienė užbaigė oficialiąją 
minėjimo dalį, padėkodama 

visiems prisidėjusiems ir daly
vaujantiems - kalbėtojai PLB 
pirm. R. Narušienei, svečiams 
iš Ročesterio - chorui "Puti
nas", jo vadovui R. Obaliui, 
konsului R. Česoniui. 

Po trumpos pertraukos 
jungtinis choras, dalyvavęs 8 
Dainų šventėje Čikagoje 2006 
m., atliko įspūdingą meninę 
programą. Choristai iš Kana
dos Londono, Hamiltono ir 
Toronto bei Ročesterio atliko 
keturiolika dainų iš šventės 
repertuaro, diriguojant muz. 
Deimantei Grigutienei, Da
liai Viskontienei ir Raimun
dui Obaliui. Dainavo jauni
mas iš chorų "Angeliukai", 
"Gintarėliai", Prisikėlimo 

parapijos jaunimo ir Toronto 
jaunimo chorų, vyresni daini
ninkai iš chorų "Aras'', "Dai
na", "Pašvaistė", "Volungė" 
ir "Putinas". 

Šokius Kalvelį, Polka ma
žytė, Gumbinė ir Suk, suk ratelį 
atliko Toronto "Gintaro" šo
kėjai, kurie dviem šokiam iš
kvietė šokti ir publiką. Kon
certui akompanavo pianistė 
Ilona Beresnevičienė ir kape
la "Sūduva", vad. Vito Baly
tos. Meninėje programoje, 
kuriai scenarijų sukūrė Nijolė 
Benotienė, žodinius įtarpus 
tarė "Karalius Mindaugas" 
(V. Pečiulis), pasidžiaug
damas jaunimo dalyvavimu, 
lietuviškos kultūros išlaikymu. 

Gražiai atspausdintoje 
programoje buvo surašyti ir 
žodžiai trijų dainų, į kurių dai
navimą publika mielai įsi
jungė. Po vėliavų išnešimo visi 
buvo pakviesti pasivaišinti vy
nu ir užkandžiais parodų sa
lėje. 

Minėjimo mecenatai -
Anapilio sodyba, KLB krašto 
valdyba, Lietuvių kredito ko
operatyvas "Parama" ir Prisi
kėlimo kredito kooperatyvas. 

(Ntrs. K. Poškaus) 

Vasario 16-osios minėjimo 
meninės programos žodinės 
dalies atlikėjas "Karalius 
Mindaugas" - Vytautas Pe
čiulis 

Lietuvos karininkai, studijuojantys Kanados Borden bazėje, dalyvavę Vasario 16-osios 
minėjime 



Vėliavininkai Vasario 16-osios iškilmėse Anapilio sodyboje, Mississaugoje, vasario 18 d. Iš k. 
- Prisikėlimo parapijos jaunimo choro vad. A. Puodžiūnienė, pianistė l. Beresnevičienė 

Ntr. K. Poškaus 

Pilietybė - privilegija, teisė ar pareiga? 
Kas yra pilietybė? Dažnai 

nesusimąstome tardami šį žo
dį. Ši sąvoka daugeliui iš mū
sų tik apibrėžia asmens teisinę 
padėtį vienos ar kitos valsty
bės atžvilgiu. Tačiau neseniai 
priimtas Lietuvos konstituci
nio teismo sprendimas leisti 
tik vieną pilietybę sulaukia 
daug įvairių vertinimų ir atsi
liepimų. Neseniai Lietuvos ra
dijo laidoje "Dienos tema" 
pokalbį apie pilietybę, naująjį 
įstatymą ir jo pasekmes suren
gė žurnalistas Tomas Dapkus. 
Pokalbiui žurnalistas pakvietė 
Egidijų Jarašiūną, Lietuvos 
konstitucinio teismo pirmi
ninko patarėją, ministerio pir
mininko sudarytos darbo gru
pės pilietybės sampratos klau
simams spręsti vadovą. Su juo 
kalbėjosi Lietuvos Pilietinės 
visuomenės instituto direkto
rius Darius Kuolys, Amerikos 
Lietuvių bendruomenės vice
pirmininkas Laurynas Misevi
čius (Vašingtonas) ir JAV Lie
tuvių bendruomenės Los An
geles apylinkės pirmininkas 
Darius Udrys. Sio pokalbio 
dalyviai savo nuostatomis pa
sidalijo į dvi grupes. Vienoje -
priimtojo įstatymo kūrėjas, 
Lietuvos vyriausybės atstovas, 
kitoje - Lietuvos visuomenės 
ir lietuvių išeivijos nuomonės 
reiškėjai. 

Savo pokalbį pašnekovai 
pradėjo pilietybės sąvokos 
apibrėžimu. E. J arašiūno 
nuomone, pilietybė - tai ne
formalus priklausymas Lie
tuvos pilietinei tautai, o daly
vavimas bendrų reikalų tvar
kyme. Pilietybė - tai teisės ir 
pareigos, o ne - "aš pasiimu, 
bet man nieko duoti nerei
kia". Konstitucijos 12 straips
nio 2 dalis sako: "Išskyrus 
įstatymo numatytus atskirus 
atvejus, niekas negali būti 
kartu Lietuvos Respublikos 
ir kitos valstybės pilietis". 
Toliau aiškindamas teisinius 
sprendimus E. J arašiūnas 
primena, kad keisti konstitu
ciją galima tik referendumu 
arba yra antrasis kelias - pri
imti sprendimus, nepažei-

džiančius mūsų pagrindinio 
įstatymo. Abiem atvejais bū
tini išsamūs tyrimai, apklau
sos ir kitos studijos. 

D. Udrio (JAV) klausi
mas išreiškia daugelio mūsų, 
gyvenančių kitose šalyse, 
nuomonę ir nerimą - kodėl, 
jei žmogus nori įsipareigoti 
dviems šalims, jam neleidžia
ma to daryti? Kodėl tokią 
teisę reikia atimti - ypač kai 
žmogus turi kalbinį ir kultū
rinį ryšį su abiem valstybė
mis? Savo klausimą D.Udrys 
grindžia gyvenimiškais pa
vyzdžiais. Keletas jo pažįsta
mų pastaraisiais metais tvar
kėsi dokumentus pilietybei 
gauti, domėjosi savo senelių 
ir tėvų šalimi. Jie ruošėsi vyk
ti į Lietuvą, investuoti savo 
lėšas, dirbti visuomenei nau
dingą darbą. O dabar jie jau
čiasi labai nusivylę, užgauti 
ir klausia: kodėl esame atstu
miami? O ką kalbėti apie 
šimtus tūkstančių lietuvių, 
kurie neseniai išvyko iš tėvy
nės ir dar turi labai glaudų 
ryšį su Lietuva. 

Teismo vicepirmininko 
E. Jarašiūno atsakymas: nie
kas neatima galimybės palai
kyti kultūrinius ar kitokius 
ryšius su savo tauta, bet pilie
tybė yra abipusis asmens ir 
valstybės ryšys. Asmuo yra 
pilietinės tautos narys. O per 
pilietinę tautą lietuviai įgau
na valstybinę gyvenimo formą. 

D. Kuolys savo pašneko
vams siūlo atidžiau skaityti 
konstituciją, kurioje galima 
rasti sąvoką pilietinė visuo
menė, bet ne pilietinė tauta. 
Be ginčo apie sąvokas, kal
binį ir teisinį jų turinį, 
pokalbio dalyviai stengėsi 
išsiaiškinti kitų Europos val
stybių tradicijas ir naujojo 
įstatymo pasekmes ateities 
Lietuvai. D. Kuolys primena, 
kad Europos pilietybės kon
vencija, priimta Strasburge 
1997 m., skatina turėti ne vie
ną pilietybę. Ypač tai svarbu 
užtikrinant teisę skirtingų 
tautybių sutuoktiniams ir jų 
vaikams išsaugoti norimą pi-

lietybę. Konvenciją pasira
šiusi valstybė negali reika
lauti pilietybės atsisakymo 
be itin svarbios priežasties. 
Daugelis Europos valstybių, 
išskyrus Ispaniją ir kai kurias 
Pietų šalis, leidžia turėti dvi 
ir daugiau pilietybių. Nauja
sis įstatymas gali pasitarnau
ti, per 50 metų keičiant etni
nę Lietuvos sudėtį. Vietoj iš
vykusių atvyks rusai, baltaru
siai, ukrainiečiai, ir jie gali 
sudaryti visuomenės daugu
mą. 

E. Jarašiūnas, atsakyda
mas į šiuos D. Kuolio prana
šavimus, pabrėžia, kad "nie
kas nesiruošia atimti iš išvy
kusių dirbti Lietuvos piliety
bės. Lietuvos (vyriausybės) 
interesas - kad jos piliečiai 
neprašinėtų pilietybės iš už
sienio valstybių. Ką reiškia, 
jei ieškoma kitos valstybės 
pilietybės? Tai reiškia, kad 
Lietuva ir jos visuomenė lai
koma neperspektyviomis -
geriau gausiu Amerikos, Di
džiosios Britanijos, Ispanijos 
pilietybę. Pirmas Lietuvos 
interesas - siekti, kad išliktų 
tikras pilietinis ryšys su savo 
žmonėmis. O Lietuvos Res
publikos piliečių vaikai kartu 
yra Lietuvos Respublikos pi
liečiai. Kitas dalykas, kad, 
tapę pilnamečiais, jie turės 
pasirinkti, kurios pilietinės 
bendruomenės nariais jie no
ri tapti". 

Pokalbis baigiamas D. 
Kuolio pastaba, kad teismas, 
bandydamas spręsti didžiulę 
tautos problemą - masinę 
emigraciją, sukelia dar di
desnę painiavą. Panaikinda
mas dvigubą pilietybę, atstū
mė iš Lietuvos išvažiavusius 
tautiečius, atskyrė jų vaikus 
nuo valstybės, nuo politinės 
Lietuvos bendruomenės. S.K. 

Red. pastaba. Atpasako
ję šį pokalbį, tikimės sulaukti 
jūsų atsiliepimų. Kaip jūs nu
sakytumėt pilietybės savoką, 
ką reiškia ši konstitucinė tei
sė jums ir jūsų vaikams, ko
kių minčių sukėlė naujasis 
įstatymas? 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Lankėsi Kroatijos prezidentas 

Kroatijos vadovas Stje
pan Mesič lankėsi Lietuvoje 
oficialiu vizitu vasario 20-21 
d.d. Susitikime su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamku
mi aptarti dvišaliai politi
niai, ekonominiai ir kultūri
niai santykiai, Europos poli
tika, Europos sąjungos kai
mynystės politikos perspek
tyvos, Lietuvos ir Kroatijos 
bendradarbiavimas turizmo 
srityje. Po prezidentų susiti
kimo abiejų šalių kultūros 
ministeriai pasirašė sutartį 
dėl bendradarbiavimo kul
tūros, švietimo ir mokslo 
srityse, o Kroatijos ambasa
dorius Lietuvai bei Lietuvos 
ūkio ministerijos sekreto
rius - susitarimą dėl turiz
mo. 

S. Mesič taip pat susiti
ko su parlamento vadovu 
Viktoru Muntianu, VU 
Tarptautinių santykių ir po
litikos mokslų institute skai
tė paskaitą apie Kroatijos 
kelią į Europos sąjungą. 
Trakuose svečias pietavo su 
Lietuvos premjeru Gedimi
nu Kirkilu, vėliau Vilniuje 
susitiko su užsienio reikalų 
ministeriu Petru Vaitiekūnu. 
Naujasis ambasadorius JAV 

BNS žiniomis, naujuoju 
Lietuvos ambasadoriumi 
JAV vasario 15 d. paskirtas 
karjeros diplomatas Aud
rius Brūzga. 

Nepaprastojo ir įgalio
tojo ambasadoriaus rangą 
turintis A.Brūzga Užsienio 
reikalų ministerijoje (URM) 
dirba nuo 1991 m. Jis yra 
dirbęs ambasadose Izraely
je, Didžiojoje Britanijoje, 
vadovavo ambasadai Suo
mijoj e. Šiuo metu jis yra 
URM Amerikos, Afrikos, 
Azijos ir Okeanijos departa
mento ambasadorius ypa
tingiems pavedimams. Am
basadoriaus JAV vieta liko 
laisva praėjusių metų vidu
ryje po ambasadoriaus Vy
gaudo Ušacko paskyrimo 
vadovauti ambasadai D. 
Britanijos Londone. 

Baigė tarnybą 

Pusmečio trukmės tar
nybą tarptautinėse pajėgose 
pietų Irake pradėjo Lietu
vos kariuomenės būrys "LI
TCO N -9" po pasirengimo 
misijai Danijoje, o misiją 
baigusio būrio kariai vasario 
14 d. buvo parskraidinti į 
Lietuvą. BNS žiniomis, bū
rys "LITCON-9" suformuo
tas Lietuvos kariuomenės 
Motorizuotosios pėstininkų 
brigados "Geležinis Vilkas" 
štabo žvalgybos kuopos pa
grindu. "LITCON-9" tarny
ba Didžiosios Britanijos 
tarptautinės divizijos Dani
jos batalione truks iki rug
pjūčio mėnesio. 

KAM vadovai anksčiau 
teigė, kad Lietuvos kariai 
išliks misijoje Irake, kol bus 
reikalingi sąjungininkų pa
jėgoms. Seimas užpernai 

pritarė 270 karių dalyvavi
mui tarptautinėse misijose 
Vidurio Azijoje, Persijos 
įlankos regione ir Balka
nuose iki 2007 metų pabai
gos. JAV vadovaujamoje 
tarptautinių pajėgų taikos 
įtvirtinimo užduotyje "Ira
ko laisvė" ("Iraqi freedom") 
misiją atlieka iš viso maž
daug 60 Lietuvos karių. 

Perka balsus 
Teisės projektų ir tyri

mų centro (TPTC) specia
listai teigia, kad rinkėjų pa
pirkinėjimas tampa masiniu 
reiškiniu, tačiau iki šiol po
litikams nesukėlė rimtų pa
sekmių - politikų sukurta 
teisinė sistema yra tampa
lanki, praneša BNS. Atsa
komybėn traukiami tik "ieš
mininkai", t.y. žmonės, ku
riuos partijos nusamdė pa
pirkinėti rinkėjus. Pasak 
TPTC, įstatymu nustatyta, 
kad rinkimų kontrolė iš es
mės priklauso nuo politikų. 
Visuomenė, pilietinės orga
nizacijos neturi teisės turėti 
stebėtojų. 

Teisininkų nuomone, 
rinkėjų papirkinėjimo nega
lima laikyti "švelniu" įstaty
mo pažeidimu, nes už jį nu
matyta baudžiamoji atsako
mybė. Anot teisininkų, vie
na iš politikos suartėjimo su 
nusikalstama veikla veiks
nių yra galimybė gauti ne
liečiamumą, kol asmuo kan
didatuoja ir užima valstybės 
politikų vietas. "Kadangi 
Lietuvos sąlygomis šis imu
nitetas naudojamas ne Tau
tos labui, prezidentas turėtų 
pateikti Seimui pataisas, ku
rios apribotų kandidatų į sa
vivaldybių tarybų ir Seimo 
narius bei pačių narių nelie
čiamybę", siūlo TPTC. 

Mažins komisijų skaičių 
BNS žiniomis, Lietuvos 

vyriausybė artimiausiu metu 
ketina panaikinti prie jos 
pačios ar ministerijų vei
kiančius 16 komitetų ir ko
misijų, tarp jų - Finansų ir 
ekonomikos, Socialinių rei
kalų bei Valdymo reformų 
komitetus. Panaikinti šiuos 
komitetus ir komisijas mi
nisterių kabinetui siūlo vy
riausybės kanclerio Valde
maro Sarapino vadovauja
ma Saulėlydžio komisija. 

Iš viso prie vyriausybės 
yra daugiau nei 80 komisijų 
ir komitetų: 65 komisijos, 
17 komitetų, iš jų 6 - nuo
latiniai. V. Sarapino teigi
mu, kol kas dar nėra numa
tytas prieštaringai vertina
mo Valstybinės tabako ir al
koholio kontrolės tarnybos 
(VTAKT) likvidavimas, ta
čiau ateityje tai tikriausiai 
bus siūloma. Saulėlydžio 
komisija taip pat siūlo per
organizuoti keliolikos ko
mitetų ir komisijų darbą, jas 
sujungiant. Komisijos ar 
komitetai prie vyriausybės 
veikia kaip patariamosios 
institucijos. RSJ 
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GENoVA!TĖ GUSJA!JĖ, 
VIinius 

Mirties metinių dieną 
(sausio 27-ąją) J. Matulaitis 
buvo gražiai paminėtas savo 
gimtojoje Marijampolėje, o 
kitomis dienomis {sausio 28-
ąją ir 29-ąją) Vilniuje, 

Katedroje šv. Mišias au
kojo kardinolas A.J. Bačkis, 
koncelebravo - apaštalinis 
nuncijus arkivyskupas P.S. 
Zurbriggen, vyskupai - J. Tu
nai tis, R. Norvila, marijonų 
generalinis vyresnysis kun. J. 
Rokosz, jo patarėjas, Lietuvos 
marijonų provincijolas kun. 
V. Brilius, Vilniaus marijonų 
vienuolyno vyresnysis kun. V. 
Aliulis ir kiti monsinjorai, ku
nigai. 

Remdamasis vysk. Jurgio 
dienoraščiu, A.J. Bačkis per 
pamokslą iškėlė pašaukimo ir 
ištikimybės Dievui klausimą 
Palaimintojo gyvenime, taip 
pat atkreipė dėmesį, kokiu 
sunkiu metu jam teko valdyti 
vyskupiją, kokia tautinės ne
apykantos, socialinės nelygy
bės įtampa joje vyravo. Vysk. 
Jurgis vadovavosi šūkiu "Nu
galėk blogį gerumu" ir sten
gėsi visiems lygiai tarnauti. 
Kardinolas ragino sekti vysk. 
Jurgio pavyzdžiu, gyventi 
Evangelijos dvasia, semtis iš 
Jos drąsos ir ryžto. 

Po Mišių (14 val.) Šv. Kry
žiaus bažnytėlėje prasidėjo 
sukakčiai skirt31 konferencija, 
kurią pradėjo Svč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Vargdie
nių vienuolijos seserų vyres
nioji ses. Ignė Marijošiūtė, 
pabrėžusi, kad konferencijos 
tikslas - "sužadinti troškimą 
ištikimiau sekti Kristumi". 

Kreipdamasis į konferen
cijos dalyvius ir svečius, apaš
talinis nuncijus arkiv. P.S. 
Zurbriggen pasveikino visus 
Benedikto XVI vardu. Susto
jo prie vysk. Jurgio įkurtų (at
naujintų) vienuolijų svarbos 
Bažnyčios gyvenime, pasidali
jo atsiminimais iš savo veiklos 
Thilisyje, kur pirmą kartą iš
girdo seserų eucharistiečių 
pasakojimą apie Jurgį Matu
laitį. Atskleidė susidomėjimą, 
kurį patyrė, skaitydamas Y. 
Consumato parašytą vyskupo 
biografiją; joje ypač patraukė 
Matulaičio apibūdinimas "Įsi
mylėjęs Bažnyčią". Prisipaži
no, jog į širdį įkrito paties 
vysk. Jurgio aprašyti kelionės 
per nuncijaus gimtąją Šveica
riją į Romą įspūdžiai. Baigė 
žodžiais: " ... kiekvienas iš pir
mo žvilgsnio atrodantis ne
reikšmingas ženklas ar žodis 
vėliau gali tapti pranešimu, 
pakeičiančiu mūsų gyveni
mą". 

Šių eilučių autorės tema: 
Palaimintasis Jurgis Matulaiw 
nekrologuose. Išrankiojus iš 
anų metų spaudos, generali
nio archyvo Romoje, jų, rašy
tų skelbtų galima priskaičiuo
ti 11 kalbų: lietuvių, lenkų, 
latvių, gudų, ukrainiečių, ru
sų, prancūzų, vokiečių, italų, 
lotynų ir žydų Gidiš) kalbomis. 
Toje didžiulėje medžiagoje 
pirmiausia keliamas Jurgio 
Matulaičio šventumas (patvir
tintas popiežiaus Pijaus XI 
žodžiais - "Vir sanctus" -
šventas vyras, ištartais bene 
tris sykius), apaštališkumas, 

Nugalėti blogį gėriu 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 80-osios mirties metinės Vilniuje 

kartu pabrėžiama jo mirties 
kaip didelio skaudaus prara
dimo reikšmė visai Bažnyčiai, 
marijonų vienuolijai, Lietu
vai, taip pat jo socialinis jaut
rumas bei europinė kultūra. 
Medžiaga leidžia įžiūrėti įdo
mias sąsajas tarp žydų nekro
logo (iš "Di jidiše štime") ir 
Vaižganto parašyto bei skelb
tų kitomis kalbomis. 

Kaunietė, Riomerio uni
versiteto doktorantė Svetlana 
Usova-Kurbanovienė skaitė 
pranešimą "1927 m, Lietuvos 
Respublikos ir Šventojo Sosto 
konkordatas. Jurgio Matulai
čio diplomatinis įnašas", Pra
nešėja nušvietė išskirtinį arki
vyskupo vaidmenį nenusisto
vėjusioje ano meto politinėje 
padėtyje. 

Marijonas kun. Vaclovas 
Aliulis kalbėjo apie Palaimin
tojo aktualumą šiandien. Pra
nešėjas parodė vysk. Jurgio su
gebėjimą skaityti "laiko ženk
lus", suvokti, ko visuomenei ir 
Bažnyčiai reikia šiandien, nu
matyti (kaip šachmatuose) po
ra ėjimų į priekį. Toliau pa
svarstė, kokių tikslų ir uždavi
nių palaimintasis siektų šian
dien. Reikalingą, įdomų pra
nešimą baigė vysk. Jurgio Už
rašų mintimis: būk atviras nau
joms idėjoms, bet nesivaikyk 
madų. Produktyviai sunaudok 
laiką. Atsimink: "viskas par
eina nuo Dievo ir tavęs". 

Pirmadienį (sausio 29 d. 
14 val.) sukakties proga Lie
tuvos mokslų akademijos bib
liotekoje Vilniuje buvo atida
rytos dvi parodos: Palaiminta
sis arkivyskupas Jurgjs Matu
laiw (1871-1927) ir Svenčiau
sios Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo kunigų marijonų 
vienuolijos dovanoti leidiniai. 

Arkiv. Jurgis Matulaitis 

Reikšmingas parodos ati
darymo momentas buvo Vals
tybinės M.K Čiurlionio menų 
mokyklos smuikininkų an
samblio koncertas. Gausiai su
sirinkusius dalyvius sužavėjo 
šio renginio dvasiai ypač tinka
ma aukšto meninio lygio prog
rama ir ansamblio vadovo And
riaus Krevnevičiaus solo parti
jos. Akompanavo žinomas pia
nistas Povilas J araminas. 

Iš kairės: kun. V. Aliulis su svečiais iš Romos marijonų vie
nuolijos generolu vyresn. kun. J. Rokosz ir jo patarėju D. 
Roech dalijasi parodų ispūdžiais 

\ 

Pirmojoje parodoje (jos 
rengėjai - bibliografė Rūta 
Kazlauskienė, istorikė Geno
vaitė Gustaitė ir kun. Vaclovas 
Aliulis) stengtasi atspindėti 
arkiv. Jurgio gyvenimą ir veik
lą nuo Lūginės iki paskelbimo 
Palaimintuoju Romoje, 

Pradžioje akį patraukia 
dvi jo nuotraukos su įrašais: 
viena - marijonui kun. Kazi
mierui Matulaičiui (įrašas lie
tuvių kalba, darytas 1926 m. 
Londone; kun. V. Aliulio nuo
savybė), kita - "iškiliajam vyrui" 
advokatui Tadui Vrublevskiui 
(lotynų kalba, 1922 m. Vilniu
je; valstybinio muziejaus nuo
savybė). Šaliav-ištrauka iš ma
žai žinomo Ceslovo Milošo 
(Cz. Mil:osz) eilėraščio univer
siteto rektoriui prof. M. Zdie
chovskiui, kuris, kaip ir T. 
Vrublevskis, priklausė nedi
deliam vysk. Jurgio bičiulių 
skaičiui. 

Tuliau-be paties J. Matu
laičio darbų - daktaro diser
tacijos "Doctrina russorum" 
su dedikacija A. Voldemarui, 
straipsnių, laiškų, marijonų 
kankinių portretų, veikalų 
apie jį, nuotraukų su popie
žiumi Jonu Pauliumi 11 1987 
m. iš Palaimintojo paskelbimo 
iškilmių, dėmesį patraukia 
Achiles Ratti įrašas Kaišiado
rių šventovės svečių knygoje 
1920 m„ kai dar buvo nunci
jus, vėliau popiežius Pijus XI. 

Antrojoje parodoje dova
notieji leidiniai (ir periodiniai 
ir neperiodiniai; iš viso jų: mo
nografinių ir tęstinių leidinių 
- 1514 pavadinimų, periodi
nių leidinių - 61 pavadinimas, 
apie 750 komplektų). Nema
žai net su labai įdomiomis de
dikacijomis, pavyzdžiui, Vaiž
ganto dovanota jo knyga Jau
nam veikėjui su įrašu J. Matu
laičiui ("Tam, kurio širdies 
taktan tvaksėjo visos Lietuvos 
širdys, jam Vilnių ganant, JM 
archivyskupui Jurgiui Matule
vičiui Jo sugrįžimo dienai at
minti - kun. J. Tumas Kaune 
1925.XII.14"), arba -vicege
nerolui kunigui Rimšeliui 
1970 m. VLIK.o pirmininko J. 

Valiūno dovanotas romanas 
Rezistencija taip pat su įrašu 
("įdomioms dienoms prisi-
llllDl . . t'") 

Kaip parodė artimiausios 
dienos po atidarymo, parodos 
susilaukė susidomėjimo ypač 
tarp bibliotekininkų. (Aplan
kė jas ir prof. V. Landsbergis). 

Po sausio pabaigos atėjo 
vasario pradžia, o su ja asme
ninė kardinolo Audrio Juozo 
Bačkio šventė. Tuomet sveiki
namas jis išreiškė pageida
vimą, kad pasauliečiai dau
giau įsitrauktų į Bažnyčios gy
venimą. 

Dar neišblėsus sausio su
kakties įspūdžiams tebūnie 
leista pageidavimą„. apversti: 
kad dvasininkija daugiau do
mėtųsi pasauliečių organizuo
tais renginiais. Šiuo atveju -
Lietuvos mokslų akademijos 
bibliotekos (beje, vienos se
niausių Lietuvoje) surengto
mis parodomis. JE į jas ne
atėjo, nors pakvietimas nu
siųstas buvo prieš dvi savaites, 
be to, ir paskambinta. Atėjo 
Mokslų akademijos vadovas -
prezidentas akademikas prof. 
R.Z. Rudzikas, būrys pasau
liečių, marijonai (tarp jų gene
ralinis vyresnysis iš Romos, jo 
patarėjas), seselės, vysk. J. Tu
naitis. O kur kiti miesto kuni
gai? (Biblioteka išsiuntinėjo 
beveik 200 pakvietimų, dau
giausia dvasininkams). 

Tebūnie leista pridurti sa
vo pageidavimą: kad J. Matu
laičio sukakties konferencijos 
vyktų ne šaltoje, nekūrena
moje, vienoje mažiausių Vil
niaus bažnytėlių - lyg pogrin
dyje, o vysk. Jurgio Bažnyčioje 
- katedroje, kad JE kardino
las nevėluotų visą valandą, 
kad į ją ateitų miesto kunigai. 

Tebūnie leista„. pasvajoti: 
kodėl sukakties proga nenu
samdyti Kongresų rūmų su vi
su Gintaro Rinkevičiaus or
kestru, neparodyti pasaulie
čiams, kad Bažnyčia supranta 
J. Matulaičio reikšmę, kad Jis 
- tas Šventasis, "kokio reikia 
moderniems laikams". Tikro
vė kol kas primena skaudžius 
Vaižganto nekrologo žodžius 
- neturtas, neturtas, netur
tas„. Tebelydi jis J. Matulaitį 
ir po mirties. 

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje per parodos atidarymą: (iš kairės): kun. V. Aliulis, istorikė G. Gustaitė, MA bib
liotekos direktorius dr. J. Marcinkevičius, MA pirmininkas akademikas Z. R. Rudzikas, anyk.ęs iš Romos marljonų generolas 
vyresn. k:un. Rokosz, jo patarėjas J. Roecb, vysk. J. Tunaitis ir ambasadoriaus Italijoje š. Adomavičiaus žmona Ona. (Už 
vyskupo stovi bibliotekos mokslinė sekretorė L. Kairelienė.) 



Pabaltijo universitetą prisimenant 
EUGENIJA BARŠKĖTIENĖ 

Pabaltijo universitetas bu
vo vienintelis pasaulio istori
joje - bendras trijų Pabaltijo 
tautų universitetas. Jo įkūri
mu buvo pradėta rūpintis jau 
1945 metų vasarą. Pirmoji už
uomazga padaryta 1946 m. 
sausio mėnesį, kai įvyko pasi
tarimas tarp Pabaltijo tautų 
atstovų, britų karinės vadovy
bės ir UNRA. Iš UNRA at
stovybės Robert Riggle ir 
Hampton Davies buvo nuo
širdūs ir entuziastiški globė
jai. Robert Ridge pasakė: 
"Dabarties nuosmukio pasau
lio laikais, kupino neryžtingu
mo bei negatyvumo, Pabaltijo 
universitetas reprezentuoja 
drąsos bei ryžtingumo užuo
mazgą". 

Universitetas savo pirmo
mis kūrimosi dienomis buvo 
pats neturtingiausias pasauly 
- neturėjo nei bibliotekos, nei 
tinkamų laboratorijų, bet tais 
galykais buvo aprūpintas. 
Siandien po daugel metų mes 
esame dėkingi tiems žmo
nėms, kurie universitetui pa
dėjo pačiose sunkiausiose va
landose. 

1947 metais sausio mėne
sį universitetas iš Hamburgo 
buvo iškeltas į ne!olimą mies
telį Pinnebergą. Cia jau buvo 
pasinerta į studijas pilnu tem
pu, na, ir į studentišką gyveni
mą. Tie, kurie turėjo laimės 
jame studijuoti, su pasiilgimu 
prisimena tą šviesą ir pakilią 
nuotaiką. Veikė skautai, atei
tininkai, Vl. Ivanausko daina
vimo studija. 

Vartau senus lapus, su
rinktus į didelį konspektą, su 
didele meile ir rūpesčiu su
rinktus Danutės Jankauskai
tės-Eidukienės; randu ir hu
moristinį laikraštėlį Pantis, iš
leistą balandžio pirmos proga. 
Sypseną sukėlė "priežodžiai": 
"išlindo, kaip Pijušas su anglų 
kalba laimingas, kaip gavęs 
CARE pakietą". Arba linkėji
mai: "chorui - išmokti daine
lę Pabuskim iš miego; kole
gėms, neturinčioms vilties iš
tekėti, persikelti gyventi į 317 
kambarį; netekėjusioms kole
gėms - nenusiminti, nes yra 
dar nevedusių profesorių; si
multano meisteriui - sekan
čiame simultane sulošti dar 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

mažesne taškų persvara". Lie
tuviai studentai ir studentės 
puikiai pasirodydavo sporte, 
rengdavo literatūros vakarus. 

Skaitau Antano Kazio -
Universitetas baigė savo die
nas. Paskutinis "Finis semest
re" įvyko 1949 metų rugsėjo 
30 d. Meninę programą atliko 
kvartetas: P. Zaranka, E. Skio-

liotekoje. Ji pagamintame
nininko R. Povilaičio pagal 
Prano Jurkaus pasiūlytą pro
jektą. Panaši lenta, nors ir tru
putį skirtinga, yra ir Vilniaus 
universitete. 

Visą tą veiklą koordinuo
ja Danutė Jankauskaitė-Ei
dukienė su Pranu Jurkumi, pa
gelbstint "dešimtukui" ir ko-

Dalis mi~ėjimo rengėjų su prof. Biržiškas primenančia lenta. 
Iš k,:: V. Cepėnas, K. Kubilienė, D. ~idukienė su lenta, už jos 
A. Cepėnienė, E. Barškėtienė, A. Smulkštienė ir P. Jurkus 

tys, Karmazinas ir V. Čepėnas. 
Danutė Jankauskaitė-Ei

dukienė ne tik rinko iškarpas 
iš laikraščių, be! ir drauge rū
pinosi suburti Cikagoje ir jos 
apylinkėse gyvenančius profe
sorius bei kolegas. Jos dėka 
su kolegų pagalba buvo su
rengti 35, 40, 45 ir 50 metų 
minėjimai. O kiek kitų susi
rinkimų, gegužinių, subuvi
mų? Tui rodo, kad dar yra no
ro bendrauti ir neleisti Pabal
tijo universitetui išnykti iš at
minties. Įsikūręs "dešimtu
kas" yra labai veiklus. Nutarta 
susiburti kasmet, nes 5 metų 
laikotarpis per ilgas. Susibūri
mo metu gimsta sumanymai. 
Tokiu būdu gimė idėja visą tu
rimą rašytinę medžiagą, do
kumentaciją, nuotraukas, 
laikraščių iškarpas, minėjimų 
aprašymus, subuvimus -viską, 
kas susiję tiesiogiai ar netie
siogiai su Pabaltijo universi
tetu, sudėti, sugrupuoti, su
burti bei sutelkti į vieną rinki
nį ir jį padauginus perduoti 
Lietuvos mokslo įstaigoms ir 
muziejams. Jau įgyvendinta 
idėja pakabinti P.U. įamžini
mo lentą Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Jį paga
mino odos menininkė Gra
žiną Kuprevičienė. Pristatyta 
P.U. lenta Lietuvos Naciona
linėje Martyno Mažvydo bib-

Algis MEDELIS 

legoms. Danutė Eidukienė -
pedagogė lituanistė, skautų 
veikėja, apie Pabaltijo univer
sitetą žinių rinkėja, augin
dama šešis vaikus niekada ne
siskundė laiko trūkumu, nors 
buvo vienturtė ... 

Pranas Jurkus, uždarius 
Pabaltijo universitetą, studijas 
tęsė Hamburgo, vėliau Bonos 
un-te, kurį yaigė 1956 m. Ap
sigyvenęs Cikagoje gavo ko
mercinės teisės bakalauro 
laipsnį, dirbo bankuose. Šim
taprocentinis respublikonas, 
vadovauja lietuvių respub
likonų lygai, o kartu yra ir 
veiklus "dešimtuko" narys. 

Gyvenantieji Kanadoje 
kviečiami prisijungti prie mū
sų, ruošiantis 61-ąją P.U. įkū
rimo sukaktį atšvęsti Pasaulio 
lietuvių centre 2007 m. kovo 
14, 12 val. Kviečiami atsiųsti 
žinių, apie save, savo veiklą, 
gyvenimo džiaugsmus ir var
gus, pridėti ir nuotraukų savo 
(ne jaunystės, bet pagal J. Ba
čiūno posakį nunokusio obuo
lio amžių) gal ir su šeima. Mė
ginsime pasidalinti prisimini
mais bandydami iš nuotraukų 
atpažinti jus. Atsiųskite ir sa
vo prisiminimus apie dienas, 
praleistas universitete. Siųsti 
adresu: Pranas Jurkus, 161 S. 
Villa, Elmhurst, IL 60126, 
USA. Laukiame prieš 2007 
m. kovo 14. 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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Ieško mokslininkų 
Albertos provincijos vy

riausybė ieško pačių talen
tingiausių mokslininkų, ku
riuos galėtų pakviesti moks
lo tiriamiesiems darbams į 
Kalgario, Lethbridge, Al
bertos universitetus. Jie pa
siryžę išmokėti kiekvienam 
mokslininkui po 20 mln. per 
artimiausią dešimtmetį. Pra
ėjusiais metais Albertos vy
riausybė, sukaupusi daug 
viršpelnio, medicinos fondui 
paskyrė 500 mln. dol. Tiki
masi sulaukti mokslininkų, 
norinčių dirbti motinos ir 
vaiko sveikatos tyrimų, psi
chinių ligų, traumų ir profi
laktikos, maisto ir medici
nos modernizacijos srityse. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper ir JAV 
bilijonierius Bill Gates pasi
rašė svarbią sutartį. Abi šalys 
susitarė steigti naują įmonę, 
kuri kurtų, bandytų ir ga
mintų skiepy.s nuo pasaulyje 
plintančios ZIV/AIDS ligos. 
S. Harper pažadėjo, kad Ka
nada skirs 111 mln. dol. nau
jai įmonei, Bill ir Melindos 
Gates šalpos fondas - 28 
mln. Pasirašydamas sutartį 
B. Gates išreiškė viltį, kad 
būsimieji, tikrai veiksmingi 
vaistai bus atrasti dar jo gy
venime. 

Kanada, priglaudusi 712 
Myanmar pabėgėlių, ruošia
si priimti dar 2,000. Kai 1988 
m. Birmos (dabar Myanmar) 
karinio perversmo rengėjai 
nuvertė demokratinę vyriau
sybę, 140,000 bėglių įsikūrė 
Tailando-Birmos pasienyje. 
Jungtinių tautų rūpesčiu 
daugelis jau perkelti į Aust
ralijąt. N. Zelandiją, Norve
giją, Svediją, Suomiją ir kt. 
valstybes. Dar tebėra likę 
20,000 jokiai valstybei nepri
klausančių žmonių. Pirmoji 
grupė, užaugusi pabėgėlių 
stovyklose, įsikūrė Londone, 
ON, ir bando įgyti norma
laus gyvenimo įgūdžius. Ka
nada kasmet priima 7000 pa
bėgėlių. 

Celia Franca, Kanados 
baleto įkūrėja, mirė Otavoje, 
sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Persikėlusi 1951 m. iš D. Bri
tanijos į Kanadą, ji įkūrė vals
tybinę ba
leto trupę, 
kiek vėliau 
ir baleto 
mokyklą, 
išauginusią 
daug gabių 
šokėjų. Ce
lia Pranea ~~---~ 
24 metus Celia Franca 
buvo vals-
tybinio baleto trupės meno 
vadovė ir direktorė. Jos dar
bo metais Kanados baleto 
šokėjai sulaukė tarptautinio 
pripažinimo ir apdovano
jimų. C. Francos palikimas 
baleto istorijoje - ne vien 
turtingas klasikinis spek
taklių repertuaras, bet ir 
išauginta talentingų šokėjų 
karta. Jos mokinė balerina 
Karen Kain - dabartinė vals
tybinio baleto meno vadovė. 

Kanada dėl netinkamos 

autorinių teisių apsaugos 
gali atsidurti JAV juodaja
me sąraše. Tvirtinama, kad 
ketvirtadalis nelegaliai pa
saulyje parduodamų filmų 
kopijų pagaminta Kanadoje. 
Microsoft, Apple, Paramount 
Pictures atstovai tvirtina, kad 
Kanadoje ypatingai klesti 
naujausių kino filmų, muzi
kos įrašų padirbinėjimas ir 
prekyba. Si grupė siūlo įra
šyti Kanadą šalia Rusijos, 
Kinijos, Turkijos, Ukrainos, 
Belizo ir kitų valstybių, nesi
laikančių autorinių teisių ap
saugos įstatymų. Kanada 
kaltinama, kad leidžia kles
tėti tarptautinėms "juodojo 
verslo" grupėms. Mūsų vals
tybėj e nėra įstatymo, drau
džiančio kino teatruose įra
šyti kino filmus ar gaminti 
įvairius elektroninius prie
taisus, kurie leistų kopijuoti 
ar kitaip neteisėtai platinti 
elektroninius žaidimus, mu
ziką ar kitokią kūrybą. 

Kanados vyriausybė pa
reiškė nesutinkanti, kad JAV 
laivai, plukdantys suskystin
tas gamtines dujas, plauktų 
"Head Harbor Passage" (van
dens takas tarp dviejų New 
Brunswick salų). Manoma, 
kad krovininiai laivai, plau
kiojantys per judrią ir labai 
lengvai pažeidžiamą van
dens erdvę, kelia grėsmę 
New Brunswick ir visos įlan
kos aplinkai ir saugumui. 
Kanada taip pat siūlo pa
svarstyti, ar verta statyti skys
tų dujų saugyklas šiame ra
jone, Maine valstijoje (JAV). 
Tuo tarpu JAV tvirtina, kad 
jų laivai gali plaukti šia teri
torija pagal tarptautinį susi
tarimą. Tai trečia vandenų 
teritorija, ginčytina tarp 
abiejų šalių. Dar lig šiol ne
sutariama dėl Beaufort jūros 
prie Yukon/Alaska sienos ir 
Northwest Passage (Arctic) 
nuosavybės. Jei nepadės dip
lomatinės derybos, Kanados 
vyriausybė pasiryžusi spręsti 
ginčą teisme. 

Kasmetinį 2006-qjų ''Ted
dy švaistūno" (Teddy Waste 
Awards) apdovanojimą Vals
tybės mokesčių mokėtojų są
junga paskyrė 5 senatorių, 
valstybės gynybos komiteto 
narių, grupei. Nusprendę 
aplankyti Afganistaną, jie, 
blogai suplanavę kelionę, 
netinkamai pasirinkę laiką, 
savo tikslo nepasiekė, laiką 
praleido brangiame Duba
jaus viešbutyje. Ši kelionė 
mokesčių mokėtojams kai
navo 150,000 dol. Du "Švais
tūno" apdovanojimus pelnė 
Ontario provincija. Už blo
gai tvarkomą provincijos iž
dą per eastaruosius trejus 
metus "Svaistūnu" įvertinta 
Ontario provincijos vadovo 
Dalton McGuinty veikla. 
Kitas "Teddy" atiduodamas 
Ontario provincijos "Hydro 
One" vadovams. Jie 3 mln. 
sumą padovanojo atsisakiu
siam iš pareigų verslovės 
pirmininkui, kuris buvo 
apkaltintas valdiškų lėšų 
švaistymu. S.K. 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
TAUPŪS AR IŠLAIDŪS? 

UAB "Baltijos tyrimai" 
atliko tyrimą, kuriuo nus
tatė, kad 34% lietuvių ne
pragyventų nė mėnesio, jei 
staiga sumažėtų jų šeimos 
pajamos, beveik penktadalis 
pragyventų 1-2 mėnesius, o 
trečdalis turėtų santaupų 
daugiau nei trims mėne
siams. Vienas ketvirtadalis 
apklaustųjų atsakė, kad iš
leidžia visus uždirbamus pi
nigus, o kitas ketvirtadalis -
kad niekada neišleidžia visų 
pinigų. 17% atsakiusiųjų 
teigė, kad visada išleidžia 
visus savo pinigus, 26% -
dažniausiai neišleidžia visų 
savo pinigų. Tyrimo užsako
vės Vertybinių popierių ko
misijos išvada - maždaug 
pusė gyventojų galėtų tau
pyti, tačiau tik trečdaliui pa
vyksta reguliariai atidėti pi
nigų santaupoms. 21 % ap
klausos dalyvių atsakė, kad 
po būtinųjų išlaidų pinigų 
visiškai nelieka, 15 % lieka 
51-100 Lt, 13% - 101-200 
Lt, vienam dešimtadaliui -
201-500 Lt, o kitam po būti
nųjų išlaidų kas mėnesį lie
ka 26-50 Lt. Specialistų tei
gimu, lietuviai per keletą 
metų išmoko skolintis - iš
kart įsigyti norimą daiktą, 
tačiau dar nemoka taupyti. 

GRĮŽTA PINIGAI 
Didėjant emigracijai, 

stiprėja ir pinigų, uždirbtų 
kitose šalyse, pervedimas į 
Lietuvą. Bankų duomeni
mis, daugiausia pinigų į Lie
tuvą siunčiama iš tų šalių, 
kuriose vis daugiau darbo 
vietų užima lietuviai emi
grantai, - JAV, Didžioji Bri
tanija, Airija, Ispanija, skel
bia DELFI. Lietuvos banko 
duomenimis, fizinių asmenų 
indėliai, pervesti į Lietuvos 
bankus iš užsienio, 2005 m. 
siekė apie 866 mln. litų, o 
2006 m. ši suma viršijo 1 bln. 
litų. Emigrantai dažnai pini
gus perveda pasinaudodami 
bankų paslaugomis, atsida
rę sąskaitas užsienio šalyse. 
Kai kurie užsienio sąskaitai 
pasigamina dvi mokėjimo 
korteles, iš jų vieną palieka 
Lietuvoje, kad artimieji 
galėtų naudotis sąskaitoje 
esančiais pinigais. 

DAR DUOTŲ KYŠIUS 
Teisės instituto atlikto 

tyrimo rezultatai rodo, kad 
kas ketvirtas-penktas Lie
tuvos gyventojas pasirengęs 
duoti kyšį, rašo BNS. Į klau
simą, ar koks nors valstybės 
pareigūnas, pvz., muitinės, 
policijos, teisėjas ar mokes
čių inspektorius reikalavo 
ar tikėjosi iš apklaustųjų ky
šio už savo suteiktas paslau
gas, teigiamai atsakė 11.5% 
apklaustųjų. Tuo tarpu į tokį 
klausimą Vengrijoje teigia
mai atsako tik 4.8% ap
klaustųjų, Lenkijoje - 4.4%, 
Estijoje - 3.4%. Apklaustų
jų Lietuvoje teigimu, labiau
siai kyšių iš jų tikėjosi ar rei
kalavo policininkai. Šiuos 
pareigūnus nurodė 35.7% 

apklaustųjų. Daugiau nei 
53% apklaustųjų sako, kad 
tikėdamiesi pagalbos, žmo
nės turi duoti kyšį gydyto
jams ar medicinos slaugėms. 
Teisės specialistų teigimu, 
Lietuva korupcijos lygiu 
smarkiai lenkia ES senbu
ves. Pasak teisininkų, ap
klausa parodė, kad Lietuvos 
antikorupcinė strategija nė
ra pakankamai veiksminga. 

SKURDO RODIKLIS 
Naujoji Europos komi

sijos (EK) socialinės atskir
ties tyrimo ataskaita rodo, 
kad vienas iš šešių euro
piečių gyvena žemiau savo 
šalies skurdo ribos, o Lie
tuvoje šis rodiklis siekia net 
21 % ir yra bene didžiausias 
Europos sąjungoje (ES), 
skelbia BNS. 2004 m. atlikto 
tyrimo duomenimis, žemiau 
skurdo ribos, kuri apibrė
žiama kaip 60% vidutinių 
atitinkamos šalies pajamų, 
gyvena 16% ES piliečių. 
Skurdžiai gyvenančiųjų da
lis svyruoja nuo 9-10% 
Švedijoje ir Čekijoje, iki 21 % 
Lietuvoje ir Lenkijoje, rašo 
Briuselio leidinys The EU 
Observer. Didesnis skurdo 
pavojus gresia vaikams viso
se ES šalyse, išskyrus Skan
dinavijos šalis, Graikiją ir 
Kiprą. Be to, tyrimo eigoje 
nustatyti didžiuliai gyveni
mo trukmės atskirose vals
tybėse-narėse ir išlaidų svei
katos apsaugai skirtumai. 
Estijoje sveikatos apsaugai 
skiriami tik 5.5% bendrojo 
vidaus produkto (BVP), o 
Vokietijoje - 10.9%. Vidu
tinė vyrų gyvenimo trukmė 
svyruoja nuo 65.4 metų Lie
tuvoje iki 78.4 metų Švedi
joje. Tarp moterų mažiausia 
gyvenimo trukmė- 75.4 me
tų yra Rumunijoje, o di
džiausia - 83.9 metų - Ispa
nijoje. 

SPRENDIMAS - DP 
NENAUDAI 

Vilniaus apygardos ad
ministracinis teismas vasa
rio 22 d. nusprendė, kad Vy
riausioji rinkimų komisija 
(VRK) pagrįstai neskyrė iš 
valstybės biudžeto prašytos 
1.114 mln. litų paramos 
Darbo partijai. Teismo ver
tinimu, bylos duomenys ne
ginčytinai patvirtina, kad 
partija nepateikė patvirtin
tos finansinės apskaitos žur
nalo kopijos. Privalomų do
kumentų nepateikimas yra 
laikomas šiurkščiu pažeidi
mu. Revizijos ataskaitą už 
praėjusius metus partijos 
privalėjo pateikti iki praėju
sių metų balandžio 1 d., o 
Darbo partija su ataskaita 
vėlavo pusmetį, kai kuriuos 
dokumentus VRK pateikė 
tik dotacijų skyrimo svarsty
mo dieną. Neskirti dotacijos 
prokurorų akiratin pateku
siai Darbo partijai VRK nu
sprendė pernai lapkritį. 
Darbo partija šį VRK spren
dimą apskundė teismui, gali 
ir dabartinį sprendimą ape
liuoti. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ii-----
Detroit, MI 

PAMINĖTOS DVI SVAR
BIOS SUKAKTYS. Klaipėdos 
krašto atvadavimo 84-rių ir 
Sausio 13-osios (Laisvės gynėjų 
diena) 16 metų sukaktys buvo 
paminėtos Detroito, MI, lietu
vių. Sekmadienį, sausio 14, mi
nėjimas pradėtas iškilmingomis 
šv. Mišiomis Šv. Antano šven
tovėje, kurias užprašė "Švytu
rio" jūrų šauliai, ramovėnai, bi
rutietės, Dariaus ir Girėno klu
bas. Mišias aukojo LŠSI vyriau
sias kapelionas klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis. 
Mišių skaitinius skaitė garbės 
šaulys Bronius Valiukėnas. 
Aukojimui aukas nešė centro 
valdybos sekretorė Onutė 
Abarienė ir centro valdybos 
spaudos informacijos vadovė 
Regina Juškaitė-Švobienė. Po 
Mišių parapijos salėje susirinko 
gražus būrys dalyvių. Minėjimą 
pradėjo Detroito ramovėnų 
skyriaus pirmininkas Mykolas 
Abarius. Invokaciją sukalbėjo 
klebonas kun. Alfonsas Babo
nas. Buvo prisiminti ir pagerbti 
Klaipėdos vadavimo kovose žu
vusieji, taip pat ir mirusieji sa
vanoriai Qų tarpe LŠSI garbės 
šaulys, buvęs Stasio Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas a.a. 
Vincas Tamošiūnas). Žvakių 

London, ON 
LIETUVOS VALSTYBĖS 

ATKŪRIMO (1918 m. vasario 
16 d.) 89-sios metinės buvo pa
minėtos vasario 10 d. išnuomo
toje salėje šalia Šiluvos Marijos 
šventovės. Į minėjimą susirinko 
nemažas būrys mūsų bendruo
menės narių. Salė buvo papuoš
ta lietuviška simbolika. Pra
džioje buvo sugiedoti Lietuvos 
ir Kanados himnai. Mūsų kle
bonas prel. J. Staškevičius su
kalbėjo invokaciją. KLB Lon
dono apylinkės pirm. S. Keras 
tarė prasmingą sveikinimo žo
dį, paminėdamas svarbesnes 
mūsų tautos istorines datas ir 
įvykius, atvedusius Lietuvą į 
nepriklausomybę. Istorinė Va
sario 16-sios data įpareigoja 
mus visus bendrais darbais ir 
vienybe toliau siekti bendruo
menės išlaikymo, puoselėjant 
savas tradicijas ir tautiškumą. 
Pirmininko pasisakyme buvo 
prisimintos mūsų tautos pat
riarcho dr. Jono Basanavičiaus 
80-sios mirties metinės. Jo ne
pamirštamas indėlis į tautos at
gimimvą ir nepriklausomybės 
siekį. Sventėje visi dainavome 
lietuviškas dainas iš Čikagoje 
vykusios Dainų šventės reper
tuaro, padedant Dainų šventės 
dalyviui E. Petrauskui. Tarp 
dainų skambėjo lietuvių poetų 
eilės. Akordeonu dainininkams 
pritarė Vitas Simanavičius. Bu
vo renkamas Bendruomenės 
solidarumo mokestis. Vaišės 
buvo suneštinės - įvairūs su
muštiniai, pyragai ir kavutė. Vi
si likome patenkinti, nes bend
ra daina dar labiau sujungė mus 
į vieną būrį. Džiaugiamės, kad 
mūsų tėvynė Lietuva vėl laisva 
ir nepriklausoma. 

Vasario 11, sekmadienį, šv. 
Mišios buvo aukojamos už Lie
tuvą ir visus, kurie žuvo nepri
klausomybės atgavimo kovose. 

A.V. 

kaip šviesos ir laisvės simbolio 
uždegimu pagerbti žuvusius 
Klaipėdos vadavime pakviestas 
klebonas kun. Alfonsas Babo
nas. Thip pat Sausio 13-ją žuvu
sius Vilniuje 1991 m. pagerbti 

Žvakę už žuvusius Sausio 13-
ają uždega Zita Skučienė 

Žvakę už Klaipėdos krašto žu
vusius savanorius uždega kun. 
Alfonsas Babonas 

antrąją žvakę uždegė Zita Sku
čienė. 

Mykolas Abarius išvardino 
visų prieš šešiolika metų žuvu
siųjų Vilniuje vardus: L. Asa
navičiūtė, 23 m., V. Druskis, 21 
m., D. Gerbutavičius, 17 m., R. 
Jankauskas, 22 m., R. Juknevi
čius, 24 m., A. Kanapinskas, 38 
m., A. Kavoliukas, 51 m., V. 
Maciulevičius, 24 m., T. Masiu
lis, 28 m., A. Matiukas, 30 m., 
A. Povilaitis, 54 m., l. Simulio
nis, 17 m., V. Vaitkus, 47 m. Jų 
tarpe ir du šauliai (D. Gerbuta
vičius ir l. Simulionis). Det
roitas savo laiku turėjo net 7 
Klaipėdos krašto vaduotojus. 
Visi jau i~keliavę amžinybėn: 
Alfonsas Ziedas, Juozas Augai
tis, Vincas Tamošiūnas, Bro
nius Tatarūnas, Kazimieras 
Spakauskas, Petras Bliūdžius ir 
Stasys Šimoliūnas. Visi buvo 
prisiminti tylos minute. 

Sausio 13-sios Laisvės gy
nėjų dienos atminimui pagerb
ti, Zita Skučienė jautriai skaitė 
Domicelės Juodžiūnaitės eiles 
Sauso 13-oji. Neseniai atvykusi 
iš Lietuvos Rasa Geselienė pa
sidalino asmeniniais prisimini
mais apie Sausio 13-ąją ir pa
žintį su jos bendradarbe, jauną
ja, energinga Loreta Asanavi
čiūte. Prisiminė Loretos pasku
tinius žodžius prieš mirtį: "Ar 
aš mirsiu?" Inf. 
(Ntrs. R. Juškaitės-Švobienės) 

Didžioji Britanija 
Londono lietuviai minėjo Gynėjų dieną 
STASYS KASPARAS 

Šiais metais, sausio 14, sek
madienį viso didžiojo Londono 
ljetuviai minėjo Gynėjų dieną. 
Sio minėjimo rengėjai - Lon
dono etnografinis "Saduto" 
ansamblis, kuriam vadovauja 
Ona Dobrovolskienė su kitais 
menininkais. 

Prieš pamaldas "Saduto" 
nariai, apsirengę tautiniais dra
~užiais, įnešė Lietuvos vėliavą į 
Sv. Kazimiero šventovę. Prieš 
altorių buvo parengtas specia
lus stalas su 13 žvakių, kurios 
buvo uždegtos paskelbiant 
kiekvieno žuvusiojo pavardę. 
Thip sužibo tos žvakės tarp gė
lių ... Prasidėjo šv. Mišios, ku
riose giedojo parapijos "Gimti
nės" choras lietuviškas giesmes. 

Po šv. Mišių nuskambėjus 
Thutos himnui visi maldininkai 
skubėjo į Švento Jono Krikšty
tojo parapijos salę, kurioje to
liau vyko minėjimo programa, 
dalyvaujant 150-160 žmonių, 
ambasadoriui Londone Vygau
dui Ušackui su žmona, pirma
jam ambasados ministeriui J. 
Grinevičiui su šeima, LR gyny
bos pareigūnui pulkininkui Ri
mui Litvinui. 

Ant salės viduryje stovin
čio stalo vėl buvo uždegtos žva
kės paminint kiekvieno žuvu
siojo pavardę. Tas žvakių mir
gesys ir jų šviesa salėje visus 
nuliūdino, ir graudu pasidarė. 
LR ambasadorius V. Ušackas 
prabilo į minėjimo dalyvius. Jo 
kalba buvo trumpa, jausminga. 
Pakvietė visus tylos minute pa
gerbti Sausio 13-osios aukas ir 
visus Lietuvos laisvės gynėjus. 

Po LR ambasadoriaus kal
bos "Saduto" ansamblis atliko 
minėjimo koncertinę dalį, su
dainuodamas daug liaudies ir 
tautinių dainų, deklamacijomis 

išsakydamas tautos liūdesius, 
laimėjimus. Liūdesio diena -
nebuvo tautinių šokių. Skambė
jo kanklės. Pagaliau ansamblio 
akordeonistas pakvietė visus 
susikabinti rankomis ir sudai
nuoti Augo girioj ąžuolėlis. Visa 
salė susiūbavo, dainos garsai 
skambėjo jos skliautais. Koks 
didingas vienybės jausmas viso
je minioje! Londone taip dar 
nebuvo. Tuo užsibaigė koncer
tas. Po kelių minučių buvo ins
cenizuotas "Baltijos kelias" ap
link salę, dainuojant Sąjūdžio 
laikų dainas ... Nuskambėjus 
Tuutos himnui prasidėjo pašne
kesiai prie arbatos, vaišių, sul
čių ir sausainių. "Saduto" an
sambliui nuoširdi padėka už 
ryžtą surengti minėjimą, jaus
mingą koncertą. 

Lietuviškas ačiū "Saduto" 
administratorei Onai Dobro
volskienei, jos padėjėjams me
nininkams. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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



Vasario 16-osios minėjime Wasaga Beach, ON - Vasagos ir apylinkės LB valdyba su PLB pir
mininke Regina Narušiene, iš k.: Lina Verbickaitė-Sawitz, Stasys Valickis, Regina Narušienė, 
Joana Dūdienė, Rūta Poškienė; poezijos skaitovė Elena Namikienė Ntrs. K. Poškaus 

Apsispręsti 
nebuvo sunku 

Dr. Alfredas Kulpavičius, 
architektas, žymusis lietuviškų 
šventovių, koplyčių bei kitų 
pastatų projektuotojas-kūrėjas, 
ilgametis torontietis praeitų 
metų spalio mėnesį grįžo į Lie
tuvą ir apsigyveno pas gimines 
Druskininkuose. Ten leidžia
mas savaitraštis Druskonis 2007 
m. sausio 19-25 d. laidoje apie 
grįžusį tėvynėn architektą pa
skelbė Rasitos Bočienės nuo
traukomis pailiustruotą straips
nį-pokalbį, atskleidžiantį A. 
Kulpavičiaus naujojo gyvenimo 
pradžią. 

Dr. A. Kulpavičius Druskinin
kuose su Kanados vėliavėle 

Lietuvoje jau trys mėne
siai, bet per tą laiką suspėjo da
lyvauti net keturiose meno pa
rodose. Apsisprendimas grįžti 
nebuvęs sunkus - beveik prieš 
metus jau buvo mirusi žmona 
Nora Kulpavičienė, o jį lankiusi 
dukterėčia Aušra Orentienė 
kalbinusi apsigyventi jų globo
j e. Dėdė parsivežė viską, kas 
brangiausia - knygas, doku
mentus, meno rinkinius, net 
antikvarinius baldus. Į Vokieti
ją pasitraukęs būdamas 23 me
tų. Ten mokslus baigęs, persi
kėlė į Kanadą. Suprojektavo 17 
šventovių ir prižiūrėjo jų staty
bą. Paskutinis projektas buvo 
Toronto slaugos namuose 
"Labdara" koplyčia. Druski
ninkai daro gerą įspūdį, tik dar 
esą sunku pajusti jų dvasią; 
"žmonės čia vaikšto susiraukę, 
žiūri vienas į kitą nei šiaip nei 
taip. Anapus Atlanto visai kita 
nuotaika ... ". Architektas tvarko 
rankraštį knygai apie lietuvių 
medinę sakralinę architektūrą 
ir ieško leidėjo. Snk. 

Atl iekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

Edmonton, AB 
EDMONTONO VYRESNIEJI LIE

TUVIAI gerai prisimena a.a. Juozą Ben
doraitį, gyvenusį Leduc, netoli Edmonto
no, kuris š.m. vasario 1 d., sulaukęs 103 
metų, mirė senelių priežiūros ligoninėje. 
Juozas gimė ir vedė Lietuvoje, imigravo į 
Kanadą dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. 
Juozas buvo aktyvus Edmontono lietuvių 
bendruomenės narys ir turėjo daug gerų 
draugų lietuvių. Juozo žmona Annie 
(Ona) mirė 2001 m. Prieš kelerius metus Juozas Bendoraitis 
Juozas ir jo žmona Annie šventė 75 metų 
vedybinę sukaktį. Ta sukaktis buvo paminėta keliuose Albertos 
laikraščiuose (taip pat ir Tėviškės žiburiuose). Juozas ir Annie už
augino tris sūnus ir tris dukteris, iš kurių keturi (trys dukterys ir 
vienas sūnus) su šeimomis vis dar gyvena Edmontone ar apylin
kėse. Po Mišių St. Michael's šventovėje, Leduc, Juozas buvo 
palaidotas "Our Lady of Victory Catholic Cemetery", Thorsby, 
Alberta. V.K. 

(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) 7 69-067 4 
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

St. Peterburgo, FL, Lie
tuvių klubo metinis susirin
kimas įvyko sausio 5 d. klubo 
patalpose. Jį pradėjo klubo 
pirm. Loreta Kynienė pa
sveikindama susirinkusius 
su Naujais metais ir pateikė su
sirinkimo darbotvarkę. Sek
retoriavo klubo valdybos 
sekr. Rima Kilbauskienė, 
perskaitė praeito susirinki
mo protokolą. Išvardinti ir 
tylos minute pagerbti pra
ėjusiais metais mirę nariai. 
Kalbėjo ji ir apie praėjusių 
metų veiklą. Pajamų ir iš
laidų apyskaita buvo išdalin
ta iš anksto, o ižd. Eugenijus 
Čelkus atsakinėjo tik į klau
simus. Revizijos komisijos 
pranešimą padarė Jonas Kir
tiklis. Klubo valdybos vice
pirm. pranešė apie pastatų 
būklę ir ateities planus. Biu
letenio Lietuvių žinios redak
torius Albinas Karnius ragi
no klubo narius teikti biule
teniui žinių. Biuletenio ad
ministratorius dr. Pranas 
Budninkas nušvietė šio leidi
nio finansinius reikalus. Bib
liotekos vedėja Monika And
rejauskienė suminėjo uoles
nius knygų skaitytojus. Dalia 
Adomaitienė kalbėjo apie 
tautinių šokių grupės "Aud
ra" veiklą. Klubo choro pirm. 
Aurelija Robertson nusi
skundė, kad chorui trūksta 
vyrų ir kvietė galinčius įsi
jungti į chorą. Kultūros bū
relio pirm. Angelė Karnienė 
padarė pranešimą apie pra
ėjusių metų kultūrinius ren
ginius ir apie šių metų užmo
jus. Pirm. L. Kynienė, už
baigdama susirinkimą pade
javo, kad nepavyko Naujų 
metų sutikimo renginys, trū
ko dalyvių; teksią gerai ap
galvoti, ar verta rengti kitų 
Naujųjų metų sutikimą. 

Britanija 
Lietuvos ambasadorius 

Londone Vygaudas Ušackas 
2006 m. gruodžio mėn. pra
džioje lankėsi Peterborough 
ir N ottingham miestuose, 
kur nemažai gyvena iš Lie
tuvos atvykusių lietuvių. Jis 
susitiko su Peterborough 
meru M. Jean-Claude ir 
miesto tarybos pirmininku J. 
Peach. Pasak dienraščio The 
Evening Telegraph, šiame 
mieste apsigyveno 1,200 re
gistruotų Lietuvos piliečių. 
Miesto vadovai teigiamai 
įvertino lietuvių įnašą miesto 
ekonomikai. Ambasadorius 
ir miesto tarybos pirminin
kas aplankė vietinių gyven
tojų namus Millfield rajone, 
kuriuose gyvena lietuviai. 
Vietos gyventojai stebėjosi 
ir klausė, kodėl tiek jaunų 
18-30 metų žmonių išvyksta 
iš Lietuvos, nemoka anglų 
kalbos, kodėl jie čia nesi
laiko elementarių padorumo 
ir mandagumo taisyklių, ne
sisveikina, išgėrę vairuoja au
tomobilius, pastato juos 

draudžiamose vietose, triukš
mauja vėlai vakare. Amba
sadorius atsiprašė tų vietinių 
gyventojų už netinkamą lie
tuvių elgesį. Vėliau įvyku
siuose su lietuviais susitiki
muose Peterborough ir Not
tingham miestuose ragino 
juos čia jaustis kaip namie, 
bet neužmiršti, kad yra sve
čiuose. Ambasadorius V. 
Ušackas išreiškė viltį, kad 
dauguma gyvenančių tautie
čių Britanijoje po kurio lai
ko sugrįš į Lietuvą, kur pa
mažu didėja atlyginimai, o 
įmonėms pradėjo trūkti dar
bo jėgos. Taipgi jis ragino 
tautiečius steigti lietuviškas 
organizacijas, burtis į lietu
viškas bendruomenes, išlai
kyti tarpusavio bei su Lietu
va ryšius. Ambasadorius taip 
pat aplankė Lietuvių katali
kų centrą "Židinys" Nottin
gham mieste ir susitiko su 
apylinkėse gyvenančiais lie
tuviais, dalyvavo Mišiose, 
kurias atnašavo Londono 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Petras Tverijonas ir 
kun. Linas Šipavičius, MIC. 
"Židinys" yra Britanijos lie
tuvių katalikų ir lietuvių ma
rijonų šiame krašte būstinė. 

Ispanija 
Lietuvos ambasadoje 

Madride gyvenantiems lietu
viams buvo surengta Kalėdų 
eglutė. Ambasadoje veikia 
šeštadieninė lietuvių mokyk
la, todėl daugiausia šiame 
renginyje dalyvavo tos mo
kyklos lankytojai. Pasak am
basadoriaus Mečio Laurin
kaus, nemažai lietuvių mo
terų yra ištekėjusios už is
panų. Pastarieji noriai lanko 
šią mokyklą, norėdami pra
mokti lietuviškai. Kalėdų se
nelis visus apdovanojo am
basados skirtomis dovanė
lėmis. 

Gausiausia lietuvių bend
ruomenė yra susibūrusi An
dalūzijos regione, Almerijos 
provincijoje. Oficialiais duo
menimis, čia gyvena 6,000 
lietuvių, bet ambasadorius 
galvoja, kad jų yra daugiau. 
Iš viso Ispanijoje gyvena 
daugiau kaip 15,000 tautie
čių. Daugiausia jų yra Cam
poqnemoso mieste, provin
cijos centre. Dauguma lietu
vių čia dirba šiltnamiuose, 
užėmusiuose didžiulius plo
tus. Taipgi tautiečių netrūks
ta viešbučiuose, kavinėse bei 
restoranuose. Pasak amba
sadoriaus, lietuviai vietinių 
$yventojų yra gerbiami. 
Sventes jie stengiasi švęsti 
pagal lietuviškus papročius. 
Kūčias šventė savo namuose, 
taipgi dalijos iš Lietuvos at
siųstais kalėdaičiais. Pirmą 
Kalėdų dieną buvo surengtos 
suneštinės valgių vaišės. Buvo 
papuošta Kalėdų eglutė, at
likta meninė Kalėdų prog
rama, po to visi linksminosi ir 
dainavo lietuviškas dainas. 

J.A. 
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Siesikų dvaras 
ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Ukmergės rajone, prie Siesikų ežero, yra Siesi
kų miestelis; šalia miestelio, Daugailių kaime, 
dunkso senas Siesikų dvaras. Iki sovietų okupacijos 
dvarą valdė Daugėlų giminė, tikriausiai dėl to ir 
kaimelis vadinasi Daugailiais. 

Siesikų dvaras Ntr. Z. Bilevičiūtės 

kolo Antano Radvilos, tačiau dvaru jie visai nesirū
pino, nes patys gyveno Nesvyžiuje. 

1746 m. Leonas Radvila nugyventą Siesikų dva
rą už 40,000 auksinių pardavė Ukmergės pilininkui 
Konstantinui Daugėlai. Daugėlų giminė save kildi
no iš kunigaikščio Gedimino sūnaus Jaunučio. 
Naujasis savininkas tuoj pat ėmėsi darbo. Dvarą 
perstatė, atremontavo, sudarė jam reprezentacinių 
rūmų išvaizdą. 

Pirmieji dvaro rūmai-pilis pastatyti 1492-1517 
metais. Tai buvo garsios kunigaikščių Daumantų gi
minės dvaras. Pilies statytojas Gabrielius Dauman
tas gavo antrą pavardę "Siesickis" - nuo Siesikų 
ežero pavadinimo. Jis aktyviai dalyvavo Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės valdyme, turėjo galimy
bę keliauti ir susipažinti su Vakarų Europos kraštų 
didikų rezidencijomis, taigi jo rūmai turėjo europie
tiškų bruožų. Padavimai mini, kad Siesikų pilis bu
vo viena didžiausių ir prabangiausių to meto Lietu
voje. Rūmuose, antro aukšto viename kambaryje, 
palubėje buvusios 7 nišos, skirtos 7 dievaičiams, o 
vienas kampas buvo ligi lubų atitvertas užtvaru -

žalčiams gyventi. Dvaro svetainėje buvo didelis se
nienų rinkinys. 

Senoji pilis turėjo 4 bokštus su smailiais stogais 
ir kuorais. Restauruojant dvarą, palikti tik 2 bokštai 
- abu jie ežero pusėje: vienas apskritas - aukštesnis 
su šaudymo angomis, kitas - mažesnis keturkampis, 
irgi pritaikytas gynybai. Bokštų viršų supo kuorai. 
Daugėlos rūmuose įrengė paveikslų galeriją, biblio
teką, koplyčią, senovinių ginklų muziejų, archyvą. 
Aplink rūmus ošė puikus parkas, kuris, deja, iki 
mūsų dienų neišliko. Siesikai buvo vieni iš turtin
giausių ir puošniausių dvarų Lietuvoje. 

2010 metų vasarą, Toronto mieste, 
Kanadoje, įvyks Devintoji išeivijos 
lietuvių dainų šventė. Kaip Aštuntoji 
sutraukė tūkstančius choristų bei žiū
rovų šiltam vasaros savaitgaliui į Čika
gos miestą, JAV, taip, tikimasi, ir De
vintoji nemažiau sutrauks į Torontą. 
Visiems darbams pasibaigus, CD juos
tą pagaminus ir organizatoriams kny
gas suvedus bei jas galutinai užsklei
dus, sekančios šventės organizato
riams darbai ir rūpesčiai tik praside
da. O tie rūpesčiai prasidėjo jau Čika
goje, kai Aštuntosios šventės uždary
mo iškilmėse, lyg estafetės lazdelė, 
vyriausios meno vadovės muzikės Ri
tos Čyvaitės-Kliorienės ir organizaci
nio komiteto pirmininko A. Polikai
čio, buvo perduota Devintosios šven
tės organizatoriams torontiečiams -
vyriausiai meno vadovei muzikei Da
liai Skrinskaitei-Viskontienei ir orga
nizacinio komiteto kopirmininkams -
Pauliui ir Rasai Kurams. 

Nors šventė vyks už trijų su puse 
metų, pakalbinome vyriausią meno 
vadovę - Dalią Viskontienę. 

2009 metais Lietuva švęs 1,000 
metų sukaktį nuo pirmo jos paminėji
mo istorijos knygose. Tai didžiulė su
kaktis, liudijanti mūsų tautos ilgą ir 
prasmingą praeitį, o dar svarbiau-jos 
ryžtą ir ištvermę nepasiduoti per šimt
mečius įvairiausioms okupacijoms. 
Tuo atsparumu pasižymi ir lietuviškoji 
išeivija: tiek caro laikais išvykusieji į 
kitas šalis ieškant geresnio, ramesnio 
gyvenimo, traukiantis nuo caristinės 
Rusijos priespaudos; tiek jungiantis į 
karo pabėgėlių eiles po Antrojo pa
saulinio karo; tiek dabartinė pasitrau
kiančių banga, ieškanti šviesesnės 

Kunigaikščio Daumanto vaikai ir vaikaičiai plė
tė savo valdas, įsigydami vis daugiau žemių, kūrė 
naujus dvarus. Vienas iš Siesickų - Mykolas - ėjo 
vyriausiojo Lietuvos tribunolo maršalo pareigas. 
Siesikų dvaras labai nukentėjo per 1704 m. švedų 
antplūdį - buvo apgriautas, išgrobstytas. 1704 m. 
Marijona Siesickaitė ištekėjo už kunigaikščio My-

Šiuo metu dvaras turi naują savininką, kuris rū
pinasi dvaru ir aplinka: jį restauruoja, pievutę šie
nauja. Ateityje dvaras bus pritaikytas turizmui. 

Dainų šventė 
Devintoji išeivijos lietuvių dainų šventė 

Toronte, Kanadoje 

ateities įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Kur lietuvis atsiranda, ten jis nepa
miršta iš kur kilęs, kaip giliai jį su tau
ta sieja jo prigimties šaknys. Įsikūręs 
jaučia reikalą kažką "lietuviško" nu
veikti. Jiems išeivijoje rengiamos šven
tės yra būtinos kaip žmogui oras, kad 
jis neišblėstų ir neišsiblaškytų sveti
muose kraštuose. Per šventes išpažįs
tame savo kilmę. 2009 metais Lietuva 
švęs tūkstantinį jubiliejų nuo savo var
do pirmojo paminėjimo raštuose. Ta 
istorija rašoma ir toliau - ji kuriama 
kiekvienos kartos ir palieka savo pėd
sakus ateities kartoms. Išeivija taip 
pat rašo ir savo istoriją įvairių kraštų 
bei Lietuvos dabartinės istorijos la
puose. Kokius pėdsakus paliksime, 
priklausys nuo mūsų gilaus tautinio 
įsitikinimo bei kūrybingumo. Išeivijos 
Lietuvių dainų šventės - tai proga tą 
tautinį įsipareigojimą kūrybiškai iš
reikšti ir palikti tautiškumo jausmo 
kibirkštėlę dalyvių širdyse, ypač jau
nose širdyse su viltimi, kad ta kibirkš
tėlė bus išsaugota dar vienai ir dar ki
tai kartai. 

Ypatingas dėmesys skirtinas bend
ravimui ir bendradarbiavimui. Jauni
mo augimo ir brendimo laikotarpis 
yra didžiai jausminis ir norintis save 
išreikšti. Jaunimas nėra pasyvus. Šios 
Dainų šventės iššūkis kaip tiktai ir bus 
tai, kaip mes uždegsime tą mažą tėvy
nės meilės kibirkštėlę ir leisime jai įsi
liepsnoti tiek, kad ji skatintų neištirpti 

svetimoje aplinkoje ir perduoti kaip 
estafetės lazdelę sekančioms kartoms, 
kur jos begyventų. 

Devintoji dainų šventė vyks Ka
nadoje - krašte, kuris pasižymi dau
giakultūre politika. Jis skiriasi nuo 
kaimyninių Jungtinių Amerikos Vals
tijų, kurios dažnai sociologų minimos 
kaip kultūrų lygintojos, kad jose kul
tūros tirpsta. Kanada skelbiasi išsiski
rianti nuo savo didžiulio kaimyno tuo, 
kad jos valstybės rėmuose įvairios kul
tūros turi galimybę išlikti savitos, "ne
ištirpti". Kanada džiaugiasi daugia
kultūra, kuri paįvairina jos valstybę, 
randa vietos visiems ir nereikalauja, 
kad čia atvykusios tautinės grupės at
sisakytų savo kultūros šaknų, bet ver
čiau jomis praturtintų savo naująjį 
kraštą. Ir mes, gyvenantys įvairiuose 
kraštuose, esame ne tik lietuviai, bet 
ir savo gyvenviečių piliečiai bei atsto
vai. Gyvenamasis kraštas mums kas
dien daro įtaką - elgsena, kalba, pa
žiūra į kitas tautines grupes. Kai suva
žiuojame lietuviai iš įvairių kraštų, pa
matome ne tik tai, kas mus skiria, bet 
taip pat ir tai, kas mus jungia. Taigi 
šioje būsimoje Dainų šventėje švęski
me tai, kas mus jungia ir įžiebkime tą 
ramiai rusenančią tautos meilės lieps
nelę, kad ji taptų didžiule ir galinga 
liepsna. O po Šventės parsineškime 
jos žiežirbą namo ir saugokim kaip tai 
darė mūsų senoliai. 

Šventės muzikos vadovė skelbia 

eilėraščių konkursą. Norima per jį 
paskatinti kūrybines jėgas sukurti ei
les, tinkančias naujoms dainoms, ku
rios bus atliktos Devintoje dainų šven
tėje Kanadoje. Taip pat jau nustatytas 
Devintosios išeivijos lie!uvių dainų 
šventės šūkis: DAINA AS GYVENU! 
Nors konkursui nėra skelbiama tema, 
manoma, kad šventės šūkio paskelbi
mas gal paskatins kai kurias kūrybines 
mūzas ką nors paruošti. Kuriantys tik
tai anglų kalba, kviečiami taip pat 
konkurse dalyvauti. Prašoma, kad 
konkursui pateikiami žodžiai tiktų 
šioms keturioms kategorijoms: daina 
vaikams, jaunimui, suaugusiems ir 
bendram chorui. 

Skiriama po 2 premijas kiekvienai 
kategorijai - pirmoji premija $300, 
antroji $200. Iš viso 8 premijos. Me
džiagą prašome pateikti muzikos va
dovei Daliai Viskontienei ne vėliau 
2007 m. kovo 16 d. šiuo adresu: 10 
Kirk Bradden Road East, Etobicoke, 
ON, M8Y 2E6 Canada. Medžiagą pri
statyti viename didesniame voke: į at
skirą mažesnį voką įdėti savo kūrinius 
ir užklijavus voką ant jo užrašyti savo 
slapyvardį. Į kitą atskirą mažesnį voką 
įdėti savo slapyvardį ir tikrą savo var
dą, adresą bei telefoną ir el.pašto ad
resą. Galima pateikti savo kūrinius 
keletui kategorijų, ant mažesnio voko 
nurodant, kuriai kategorijai taikomas 
kūrinys. 

Dalyvaukime šiame konkurse, nes 
kartų dovana kartoms yra mūsų meilė 
lietuvi~kai dainai! Įrodymas, kad DAI
NA AS GYVENU kur aš gyvenčiau, 
savo pėdsakus palieku ateičiai. 

IX Dainų šventės muzikos komiteto 
vardu, Gabija Petrauskienė, 

Torontas, Kanada 

Dalis Hamiltono "Gyvataro" šokėjų (kairėje) po koncerto "Karčema", įvykusio 2006 m. gruodžio 2 d. Toronto Lietuvių Namuose. Šalia šokėjų - mokytoja 
Irena Žukauskaitė ir pavaduotoja Alda Juozaitytė-Grigaitienė; dešinėje - pasilinksminime po koncerto su savo močiute Elena Gudinskiene šoka gyvatarietis 
Lukas Gudinskas Ntrs. R. Bagdonaitės-Feeney 



Toronto "Atžalynas" (viršuje) pasiruošęs išvykai Australijon; apačioje - atžalyniečiai po prog
ramos pasirodymo Geelongo Lietuvių Namuose 

Kengūrų ir koalų krašte 
ELONA PUNKRIENĖ 

2006 m. gruodžio 23 d. To
ronto "Atžalyno" tautinių šo
kių grupė išvyko dalyvauti 24-
siose Australijos Lietuvių die
nose gražiame Geelong (Džy
longo) mieste. Australijos 
Lietuvių dienos rengiamos 
kas antri metai. Džylongo 
miestas yra 90 km nuo Mel
burno. Jame gyvena iš viso 
200,000 gyventojų, kurių skai
čius didėja. Kalėdinis laiko
tarpis Australijoje būna karš
tas, nors tai tik vasaros pra
džia, daugeliui tai atostogų 
metas. 

XIV tautinių šokių šventė 
įvyko šeštadienį, gruodžio 30, 
6 val. vakaro. Jungtinės Mel
burno šokių grupės pradėjo 
atidarymą su labai gražiu šo
kiu Dek, ugnie! Po to sekė gru
pių pristatymas, A}lstralijos ir 
Lietuvos himnai. Sokių šven
tės programa - iš 2 dalių: pir
moji dalis pasivadino "Prie 
jūros", antroji - "Vestuvės 
prie jūros". Renginiuose daly
vavo apie 700 Australijos lie-

tuvių iš įvairių miestų. Šoko 9 
tautinių šokių grupės. 

"Atžalyno" šokių grupei 
taip pat teko pasirodyti Džy
longo Lietuvių Namuose 
"Dainos ir literatūros" popie
tėje. Ten programą atliko "At
žalyno" vieneto "Tarp kitko" 
šokėjai su savo "Retro" šokių 
repertuaru. Grupė "Tarp kit
ko" sėkmingai pasirodė ir 
Naujųjų metų sutikime Džy
longe, kur susirinko 450 svečių. 

Australijos lietuvių bend
ruomenės savaitraštis Mūsų 
pastogė įdėjo skelbimą su nuo
trauka, kviečiantį dalyvauti 
šios šokių grupės pasirody
muose. Sausio 6 d. su dideliu 
pasisekimu pasirodėme Mel
burno Lietuvių Namuose, kur 
susirinko 65 žiūrovai. Per 
Melburno lietuvių radijo va
landėlę buvo pranešta apie 
tautinių šokių grupės "Atža
lynas" ir grupės "Tarp kitko" 
pasirodymą. Australijoje yra 
apie 3000 lietuviškai kalban
čių, bet, kaip liudija statistika, 
nuolatinių klausytojų yra apie 

400-500. Įvairios lietuvių orga
nizacijos, bendruomenių val
dybos prašo pranešti apie jų 
veiklą ir renginius per radijo 
valandėlę. 

Kokius įspūdžius išsivežė
me apie Australijos lietuvius? 
Stinga tvirtos ir nuoseklios 
lietuvių sielovados. Jaunimas 
didžiuojasi iš tėvų paveldėtais 
dvasiniais turtais, Lietuvių 
Namais, didmiesčiuose ren
giamais jaunimo kongresais, 
Lietuvių dienomis ir kitais 
renginiais. 

Australijos kraštas nuo
stabiai gražus savo gamto
vaizdžiais: gražūs kalnai, srau
nios upės, tingios koalos, kva
toklės kokaburos, eikliosios 
kengūros. Kadangi čia klima
tas keičiasi nuo tropikinių, 
daug lietaus gaunančių miškų 
iki sausiausių, vėjo plaiksto
mų dykumų, čia rasime įvairių rū
šių sterblinių gyvūnų, paukš
čių, šliužų, o augalai ir lauki
nės gėlės skaičiuojamos tūks
tančiais. Sunku buvo ištarti 
sudiev Australijai! 

Kalba gimtoji Rodos, dainą vedi - o gimtinę matai! 

Tai iš jos, iš kalbos, liaudies godos atgyja. 
Ir prabyla senų mūsų žynių balsai. Kas mieliau suskambės mums už gimtąją 

kalbą? 
Kas lig saulės laidos toks pat savas mums 

liks? 
Rodos, tarsi žodžius - o paglostysi galvą, 
Ir nurimęs lopšy kūdikėlis užmigs. 

Tu nė žingsnio be jos. Ir už Tėviškės vartų 
Savo krašto šnekos pasiilgsti šventai. 
Be jos skrynių skambių, kas tiek daug mums 

atvertų? 

Rodos "laukas" sakai- o regi Suvalkiją, 
Rodos "beržas" tari ir lopšinės klausai. 

Ir seni, ir maži mes kiekvienas ja kalbam; 
Ją - įduotą mamos - ligi gyvas neši. 
Rodos, tarsi žodžius - o paglostysi galvą: 
Jau tokia ta kalba mūs gimtoji graži ... 

ČESLOVA JAKŠTYTĖ 
(Iš leidinio Kalbėti motinos tarme) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
A.a. Jurga Ivanauskaitė, 

viena populiariausių Lietu
vos rašytojų, mirė Vilniuje 
vasario 17 dieną po sunkios 
ligos, eidama 45 gyvenimo 
metus. Nors ji baigė Dailės 
institutą, bet didžiąją dalį 
savo energijos ir talento pa
skyrė literatūrai. Pirmieji jos 
eilėraščiai pasirodė dar Moks
leivio žurnale. Pirmoji kny
ga, novelių rinkinys Pakal
nučių metai, buvo išleista 
1985 metais. Po to sekė dar 
14 knygų - romanas Mėnulio 
vaikai (1988), novelių ir ap
sakymų rinkinys Kaip užsi
auginti baimę (1989), pasaka 
vaikams Stebuklinga span
guolė (1991), romanas Pra
garo sodai (1992), daug dis
kusijų sukėlęs romanas Ra
gana ir lietus (1993), roma
nas Agnijos magija (1995), 
publicistikos rinkinys Ištrem
tas Tibetas (1996), romanai 
Kelionė į Šambalą (1997), Pra
rasta pažadėtoji žemė (1999), 
Sapnų nublokšti (2000), Pla
cebas ir apybraižų rinkinys 
Kelionių alchemija (2003), 
romanas Miegančių drugelių 
tvirtovė (2005) ir prieš pat 
jos mirtį poezijos knyga Odė 
džiaugsmui. 

Rašytoja buvo aistringa ke
liautoja - 1993-1995 metais 
keliavo po Indiją, Nepalą, Ti
betą, studijavo budizmą ir 
Himalajų kultūrą. 1998 m. į 
šiuos kraštus grįžo visiems 
metams. Kelios jos knygos pa
puoštos jos pačios piešiniais. 
Jos kūryba maištinga, drąsi, 
liečia ir nagrinėja gyvenimo 
problemas, dvasinius posū
kius ir išgyvenimus. Prezi
dentas Valdas Adamkus sa
vo užuojautoje jos šeimai pa
minėjo, kad "J. Ivanauskaitė 
buvo didelio talento žmogus 
ir nepaprastai talentinga as
menybė, kuri, deja, nespėjo 
išnaudoti visų savo kūrybi
nių galių. Tačiau ir gyvenda
ma ligos paženklintą gyveni
mą Gi) liudijo, kad iki pas
kutinės akimirkos galima 
dirbti ir kurti". 

Su mirties idėja Jurga 
drąsiai galynėjosi jau prieš 
dvidešimtį metų viename iš 
savo apsakymų, ją aprašyda
ma švelniai ir jautriai: "Pas
kui visi garsai išnyko. Išsitie
siau aukštielninka. Jaučiausi 
lyg ant grindų palietas pie
nas - balta, švari, tyra, sklin
danti į visas puses. Kvėpavi
mas visiškai sulėtėjo. Jutau, 
kaip stoja širdis. Žinojau, 
kad tuoj nugrimsiu į palaimin
gą snaudulį ir - nepabusiu." 
Viena Jurgos gerbėja inter
nete rašė (DELFI, 2007.11. 
17, Kristina Laurinaitytė -
J.I. Asmeniškai): "Man iki 
šiol tyliai kimba klaustukas: 
kodėl ji, kaip žmogus, labiau 
už daugelį stengęsis pažvelg
ti Anapus, išeina būtent taip. 
Tarsi priverstinai, pagrei
tinta tvarka. Tai, savaime 
aišku, yra Aukštesniųjų jėgų 
reikalas, tačiau aš labai no
riu pasakyti Jurgai ačiū už 
tai, kadji buvo". Manau, kad 

ne vienas taip pagalvojo. 
Valstybinį diktantą šie

met geriausiai parašė be jo
kios klaidos Vilniaus univer
siteto politinių mokslų stu
dentė iš Švenčionių Rūta 
Rudinskaitė. Šį antrą dik
tantą rašyti buvo pakviesti 
77 sausio mėnesį geriausiai 
pirmąjį diktantą parašę da
lyviai. Pirmąjį diktantą rašė 
apie 3,000 lietuvių, iš jų apie 
300 užsienyje. Lietuvoje vals
tybinis diktantas buvo ren
giamas jau antrą kartą. Tiki
masi, kad jis bus organizuo
jamas ir toliau. Europoje vals
tybinio diktanto rašymas nė
ra nauja idėja: juos rengia 
jau nuo seno prancūzai, olan
dai ir lenkai. 

Liūtas Mockūnas, lietu
vių išeivijos žurnalistas, lite
ratūros tyrinėtojas, kultūro
logas, ilgametisAkiračių mėn
raščio redaktorius, netikėtai 
mirė vasario 13 d. Čikagoje. 
Gimė 1934 m. Lietuvoje, 
1944 m. su tėvais pasitraukė 
į Vakarų Vokietiją, mokėsi 
Kempteno lietuvių gimnazi
joje. Persikėlęs į JAV, 1959 
m. baigė Drexel technologi
jos institutą Filadelfijoje; 
dirbo inžinieriumi konsul
tantu Čikagoje, buvo aistrin
gas slidininkas. 

Aktyviai dalyvavo lietu
vių išeivių kultūrinėje, "San
taros-Šviesos" veikloje. Bend
radarbiavo periodinėje spau
doje (Margutyje, Metmenyse, 
Akiračiuose). Paskelbė straips
nių apie moderniąją lietuvių 
literatūrą, sudarė ir sureda
gavo knygas : Rimvydo Šil
ba j orio Zodžiai ir prasmė 
(1982), A. Škėmos Raštai 
(III t., 1985), Egzodo litera
tūros atšvaitai (1989), V. 
Trumpos Lietuva XIX amžiu
je (1989), parašė knygą apie 
J. Deksnį ir lietuvių rezis
tenciją Pavargęs herojus 
(1997). Neseniai grįžo 
gyventi į Lietuvą, aktyviai 
įsijungė ir ten į kultūrinę 
veiklą, daug padėjo perke
liant Akiračių leidybą 
Lietuvon. 

Linas Rybelis laimėjo 
2006 metų vertėjo titulą už 
solidų, kruopštų ir išradingą 
literatūros klasiko J org e 
Luis Borges Smėlio knygos 
pristatymą lietuvių skaityto
jams. Gimė 1969 m. Vilniu
je. Vilniaus universitete stu
dijavo anglų kalbą ir litera
tūrą, stažavo Oxfordo univer
siteto Šv. Jono kolegijoj heb
rajų ir jidiš kalbų centre. 
Dirba Lietuvos vyriausybės 
vertimų skyriuje anglų kal
bos vertėju. Verčia iš anglų, 
ispanų, italų, lenkų, lotynų, 
prancūzų, rusų, vokiečių, 
hebrajų kalbų. Jo vertimų 
sąraše Rene Descartes, Jo
hann Eckhart, Miguel de 
Unamuno veikalai. Metų ver
tėjo krėslas, titulas ir apdo
vanojimas teikiamas nuo 
2001 metų už geriausią gro
žinės literatūros ir meninės 
eseistikos knygos vertimą į 
lietuvių kalbą. G.K. 
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KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. lld 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad .... o 9 Y.r. lld 3.30 v.p.p.; kelvlrtad. nuo 1 v.p.p. lld 
8 Y.Y. Ir penldlldl. nuo 11 YZ.. Iki 8 v.v.; 1181cmad .... o 9 v.r:. Iki 12..30 Y.p.p. 

AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179 d. term. lnd. . ••..••.. 2.35% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 2.80% 
1 metų mnn. lnd611ua •••••••• 3.20% 

nuo ..•••..••. 7.00% 

2 metų tenn. lndtllua •••••••• 3.35% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.40% nuo ..•••..••. 7.00% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.45% Neklln. turto paakolU: 
5 metų 18nn. lnd611ua •••••••• 3.95% Su nekelellmu 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.25% nuoilm61u 
1 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.00% 1 metų •••••••• 5.55% 
2 metų GIC·maL palūk. •••••• 4.00% 2 metų •••••••• 5.70% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.10% 3 metų •••••••• S.95% 
4 metų GIC-met. palūk. •••••• 4..20% 
5 metų GIC·mal palūk. •••••• 4.25% 
RRSP, RRIF "Varlable• ••••••• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.60% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.80% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.76% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .5.00% 
Taupomqlų Ųlbltą Iki ..•••. 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 

4 metų •••••••• 8.00% 
5 metų •••••••• 8.15" 

Su kel61amu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 metų •••• 6.00% 

Amerlkoe dol. lcud. pal. 
taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodeme i0m91Clnea 
term. lnd. • ••••••••••• 4.25% neldlnoJanto fulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet ųĮlnlngas patllmavlmas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP/: www.rpcul.com 

TAUPYKITE ATEIČIAI 
PASINAUDOKITE REGISTRUOTOS PENSIJOS TAUPYMO 

PLANO (RRSP) PASLAUGOMIS 

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

PASKOLA REGISTRUOTOS PENSIJOS TA UPYMO PLANUI TIK 

6.00% 
PRISIKĖLIMO KREDrro KOOPERAT YVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS") 

Toronto ON, M8W lCS 
Te l. (416) 207·0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

***** HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage* 

10720 Yonge Streec, Sui te 226 
. Richmond Hill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3 132 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated. REALTORZI 

SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

GINTARĖ SUNGAILIENĖ pmė ir au10 Kaune, ten ir baiaė Kauno 
Medicinos akademiją, tapo dantų ayd.ytoja. Pirmoji darbo patirtis įayta 
Vainiaus poliklinikos dantų lfdymO kabinete. Ištekėjusi jaunoji daktarė 
persikėlė aYVeD.ti l Kanadą, Torontą, bet nesinorėjo pamiršti pasirblkto
slos specialybės. Tus noras ir atvedė Gintarę Į Toronto universiteto sto
matoloaijos specialybės dieninį skyrių. Nuo 1991 metų Gintarė dirba 
nuosavoje "Waterside Dental" dantų klinlkoje Mississau10Je, priklauso 
Ontario provhlcijos dantą l,Vdytojų sąjonpi. Augina ctri dukras ir sinq. 

v 

Sypsena - sveikata ir grožis 
- Pokalbį su dr. Gintare 

pradedu, primindama pirmuo
sius metus Kanadoje. Kas buvo 
sunkiausia tuomet, padarius 
sprendimą pradėti studijas To
ronte vėl nuo pradlių? 

- Nelengva išskirti sun
kiausią momentą - jų buvo 
nemažai. Tuomet iš karto tek.o 
mokytis kalbos, specialybės 
dalykų ir jau laukiausi pirmo
sios dukros, o už metų ir ant
rosios. Bet niekam tai nebuvo 
svarbu - nebuvo jokių nuolai
dų ar bent nuoširdaus padrą
sinimo. Lietuvoje visi jautė
mės esą draugai, o čia, man 
taip pasirodė, turbūt esi ver
tinamas tik kaip būsimas to 
paties verslo vadovas. Supra
tau, kad turiu kapstytis pati 
viena. Ir kapsčiausi - išmokau 
anglų kalbą, padėjo Lietuvos 
studijų metais išmokta ter
minologija. Baigiau universi
tetą, įgydama antrąjį diplomą 
ir ... trečiąjį vaiką- sūnų. 

-1Urite darbo patirtį iT Lie
tuvoje, ir čia, Kanadoje - ar 
galėtumėte palninti? 

- Skirtumas didelis. Tun, 
buvusioje sovietinėje Lietuvo
je visi prisimename, kokie 
skurdūs gydymo kabinetai, 
trūko pačių svarbiausių daly
kų gydymui. Bet ir tada mes, 
medikai, darėme ką galėdami, 
norėdami padėti žmonėms. 
Dabar, žinoma, viskas pasi
keitę. 

Kanadoje gausu gydymo 
priemonių, turime modernią 
įrangą, naujausias technologi
jas, tačiau ir čia yra nemažai 
žmonių, negalinčių pasirūpin
ti savo dantų gydymu. Gana 
keista sveikatos apsaugos po
litika. Ji padengia daugelio li
gų ir kūno gydymą, tačiau 
dantų ir tuo pačiu burnos 
priežiūrai ir gydymui skiria 
tik pasigailėtinai mažą sumą 
arba visai neskiria, palieka 
pasirūpinti privačioms drau
dimo kompanijoms. O juk 
dantys, dantenos - ne tik gra
žios šypsenos, bet ir apskritai 
visos sveikatos rodiklis. Dan
tys, juos palaikantis žandikau
lis yra galvoje, kur tiek daug 
ertmių ir netoli smegenys -

lengvai pažeidžiama vieta. Bet 
kuri dantų infekcija greitai 
gali pasiekti smegenis, patekti 
į kraujo apytaką. O kas gali 
įvertinti psichologini jausmą, 
kurį patiria žmogus, netekęs 
dantų ir neturėdamas san
taupų gydymui. Tikiuosi, kad 
valstybinė politika šioje srity
je pasikeis, mes, dantų gydy
tojai, galėsime daugiau pa
dėti. 

- Jūs pati, nelaukdama 
permainų i.f valstybės, su savo 
bendradarbiais pasiūlėte su
rengti nemokamos pagalbos 
dieną savo kabinete. Kas pa
skatino tokiam nesavanau
dilkam iingsniui - juk visi 
brangina savo darbo laiko mi
nutes, įrangą ir priemones? 

- Per šiuos darbo metus 
pamačiau, kiek daug pagal
bos reikalingų žmonių, dau
giausia neseniai atvykusių, ne
turi pinigų dantų, burnos ert
mės gydymui. Tik nepaken
čiamas skausmas juos atveda 
į dantų gydytojo kabinetą. 
Skausmą nuraminus, dažnai 
už rimtesnį gydymą neturi kuo 
užmokėti. O mes padėti ne 
kažin ką galime - pagalbos 
dydį diktuoja valstybės nusta
tytos kainos - jos vienodos ir 
turtingiems, ir vargšams. Su
kaupusios savo išgales, mes, 
keturios klinikos darbuotojos 
nutarėme pasiūlyti pagalbą 
labiausiai reikalingiems žmo
nėms. Atėjo daug daugiau ne
gu tikėjomės, nei galim.e per 
vieną dieną priimti. O dažnai 
vienos dienos gydymo neuž
tenka, tenka skirti _eapildomo 
laiko ir kitą dieną. Siemet to
kią dieną turėsime kovo pa
baigoje. Priimsime visus at
ėjusius iš eilės ir stengsimės 
pagelbėti kiekvienam. 

- Jūsų nesavanaudiškas 
pastangas graiiai ;vertino 
"Toronto Star" laikraltis, il
spausdinęs didelę jūsų nuo
trauką ir pacientų istoriją. Ne
mažai žmonių atsiliepė, norė
dami kuo nors padėti būtinos 
pagalbos reikalingiems imo
nėms. O kaip kiti jūsų kolegos 
vertina tokį vajų? 

- Nustemba išgirdę, o 

paskui paklausia, ar gali užsi
rašyti nemokamai pagalbai -
žinoma, juokais. Manau, kad 
gal yra dar keletas gydytojų, 
kurie irgi padeda kritinėje pa
dėtyje atsidūrusiems žmo
nėms, bet būtų gražu, jei mūsų 
būtų daugiau ... 

- Kq patartumėt mums vi
siems, svajojantiems apie šyp
seną, atveriančią akinančio 
baltumo dantis? 

- Nereikia siekti kažkokio 
"holivudinio" standarto. Mes 
visi iš prigimties turime skir
tingus dalykus - odos, akių, 
plaukų spalvą. Th.ip pat ir dan
tų emalio spalva nevienoda iš 
pri~imtie.s. ~.irbtini ~r~~i: 
maJ. - bahkha1, porcehalllilla.t 
apvalkalai - neamžini, jie gali 
negrįžtamai pažeisti dantų 
emaij. Kasdieninė priežiūra -
geras dantų šepetėlis, pasta, 
na, gal kai kurios natūralios 
priemonės gerai nuvalo apna
šas, nepažeisdamos emalio, 
išsaugo sveikas dantenas. 

Dantų forma pataisoma 
gana lengvai ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems bei jau
nuoliams - niekada nėra per 
vėlu. Tik nereikia bijoti dantų 
įtvarų (braces)-jie tikrai su
stiprina ir ištaiso krypstančius 
dantis bet kurio amžiaus žmo
nėms. 

Išsaugoti gražią šypseną, 
sveiką burnos ertmę padeda 
ir labai paprasta profilaktinė 
priemonė - higieninis dante
nų valymas. Sutinku daug 
žmonių, kurie moja ranka, at
seit, tai nereikalingas pinigų 
švaistymas. Bet vėliau dante
nų gydymas (parodontozė) 
kainuoja daug brangiau, nes 
sukietėjusios apnašos pažei
džia ne tik dantenas palaikan
čius raumenis, raikščius, bet 
ir patį kaulą. Thda atsiranda 
infekcijos židiniai. 

Esu pastebėjusi, kad iš 
Lietuvos atvykusių žmonių 
dantys yra daug minkštesni 
dėl fluoro trūkumo geriama
me vandenyje. Tukie dantys 
mažiau atsparūs kariesui, jais 
reikia atidžiau rūpintis. Ap
skritai, kuo anksčiau pradėsi
me rūpintis dantų sveikata, 
turėsime gražią šypseną be 
papildomų pastangų. 

-Ačiū už pokalbį 
Kalbėjosi S. Katkauskaitė 

Mokslas - sveikatai 
Tarptautinė grupė - 137 gydytojų iš 50 

akademinių institutą 8 šalyse - vadovaujama 
kanadiečių, atliko vaikų autizmo tyrimus. Jie 
tyrė 8,000 žmonių iš 1,600 šeimų, turinčių 
vieną ar daugiau autizmu sergančių vai.kų. 
Mokslininkai pirmą kartą per 30 metų suge
bėjo rasti daij atsakymų apie ši mjslingą susir
gimą. Jiems pavyko nustatyti genus, kurie 
nulemia autizmo eigą ir pobūdį. Lig šiol liga 
buvo nustatoma remiantis psichologiniais tes
tais. Dabartinis atradimas leis tiksliau ir daug 
anksčiau nustatyti diagnozę - tik gimusiems 

kūdikiams ar netgi prieš jų gimimą. 'fyrimų 
rezultatai taip pat atsako i klausimą, kodėl 
mergaitės 4 kartus dažniau suserga šia liga -
tyrinėtojai atrado jų genų pokyčius. Antroji 
šio tarptautinio projekto dalis - surasti veiks
mingiausius šios ligos gydymo būdus. Autiz
mas - dažniausia liga, trukdanti normaliam 
vaiko asmenybės vystymuisi. Ji nustatoma 
vienam iš 165 vaikų. 

KinieBų posakiai 
• Už pinigus gali nusipirkti vaistų, bet ne 

sveikatą. 
• Už pinigus gali nusipirkti lovą, bet ne 

miego ramybft. 



PARAMA 

PADEDA JUMS TAUPYTI PENSUAI 
3 metams - 4.65% 
5 metams - 5.00% 

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

SKYRIAI: 

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

NIA - naujoviška mankšta 
linksmoje aplinkoje 

IRENA ROSS 

Kada ir kur prasidėjo 
NIA metodika? Kas tai per 
metodika? Kam tinka ir 
patinka ši metodika? Ko tiki
masi pasiekti šia metodika? 
Kur ir kaip galima Įsijungti? 

NIA reikšmė anglų kal
boje: "Neuromu„scular Integ
rative Action". Sią mankštos 
metodiką 1983 metais sukūrė 
du JAV-bių mankštos specia
listai - Debbie Rasas ir Carlos 
Rasas. Jų įsteigtame NIA me
todikos centre, Portland, Ore
gon, jie ruošia ir tobulina vis 
daugiau NIA metodikos inst
ruktorių ir patys vis tebekuria 
daugiau ir daugiau naujoviškų 
mankštos judesių programos 
paįvairinimui ir tolimesniam 
tobulinimui. Be to, jie keliau
ja po įvairius kraštus ir tokiu 
būdu skleidžia šią populiarią 
mankštos metodiką vis nau
jiems entuziastams. Mat kiek
vienas instruktorius/instruk
torė turi baigti atitinkamus 
kursus ir isigyti NIA mokymo 
diplomą, kurį privaloma at
naujinti kasmet. 

NIA metodika susideda 
iš įvairių judesių, paskolintų 
ir pritaikytų iš trijų vakarie-

tiškų ar rytietiškų šaltinių: 1) 
išraiškos šokių-pagrįstų džia
zo ritmu ir modernia muzika; 
2) kovos menų, t.y. Tai Chi, 
Tui Kwon Do ir Aikido; 3) gy
domojo meno, t.y. yoga, Alex
ander Technique ir Feldenk
reis. Visų šių rūšių judesių 
junginio tikslas - skatinti ner
vinę sistemą reaguoti teigia
mai ir paveikti organizmą 
sveikatingumo linkme. NIA 
motto anglų kalboje: "Music 
+ Movement = Magic". Inst
ruktoriai demonstruoja jude
sius visų dalyvių kartojimui 
lydimi atitinkamos muzikos 
bei prisidėdami jų pačių pa
aiškinimo ir humoro komen
tarais. 

NIA mankštos metodika 
gali naudotis su pasisekimu ir 
malonumu įvairaus amžiaus 
ir įvairaus judrumo žmonės. 
Mat instruktorių demonstruo
jami judesiai būna trijų sudė
tingumo laipsnių ir kiekvienas 
dalyvis/dalyvė gali prisitaikyti 
prie jų pagal savo pajėgumą ir 
malonumą. Mankštos sesijose 
susirenka daugiausia moterys 
(būna ir vyrų) nuo maždaug 
30 iki daugiau kaip 70 metų 
amžiaus. NIA atliekama erd-
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

vioje vietoje: salėje ar kam
baryje su medinėm grindim, 
nes judama basom kojom 
arba dėvint kojinaites kartu 
su lengva sportine apranga. 
Kiekviena sesija užtrunka 
vieną valandą ir 15 minučių. 
Kaskart pradedama iš lėto ir 
palaipsniui greitinamas tem
pas ir judesių sudėtingumas. 

NIA mankštos metodikos 
tikslas yra trilypis: 1) pagerin
ti širdies ir kraujagyslių fizinę 
būklę; 2) sustiprinti raumenis 
ir sąnarius, pagerinti jų lanks
tumą; 3) pagerinti fizinę pu
siausvyrą ir judrumą. Kadangi 
lankomumas šios mankštos 
sesijų vis daugėja, tai atrodo, 
kad šis tikslas yra pasiekiamas. 

Norint įsijungti į NIA 
mankštos sesijas, reikia su
rasti artimiausią vietą, susi
siekti su instruktore, prisi
jungti prie jos grupės. Galima 
arba dalyvauti atskirose sesi
jose ($15 už vieną pamoką), 
arba užsiregistruoti ar tai 10 
ar 15 sesijų serijai už dar pri
einamesnę kainą. Dėl daugiau 
žinių kreiptis: 1) www.nia
nia.com 2) www.vianow.com 
3) www.nia.ca. 

ANTANAS GENYS 

"Jū sų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. "Ceshable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.05% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.65% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
5.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.60% 
3 metų ...... 5. 70% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BAIANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS 

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

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

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

-APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. ,O.L.S.,O.L.l.P. 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAXWEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 
• 

PADEKA 

HAMILTONO 
LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBAS 

Hamiltoniečių kelionės į Australiją organizacinis ko
mitetas ir sporto klubas "Kovas" norėtų padėkoti visiems 
rėmėjams, kurių dėka nuo 2006 m. gruodžio 22 d. iki 
2007 m. sausio 7 d. Hamiltono "Kovo" vyrų ir jaunuolių 
krepšinio komandos dalyvavo Australijos lietuvių dienose 
Geelonge. Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų rėmė
jams. 

Institucijų ir bendruomenės aukos: TALKA lietuvių 
kredito kooperatyvas, Kanados lietuvių fondas, KLB 
Delhi apylinkė, KLKM dr-jos Delhi Šv. Kazimiero para
pijos skyrius, Marlatt laidojimo namai, Hamiltono lie
tuvių pensininkų klubas ( c/o Romas Bulovas ), krepšinio 
komanda "Klevas", KLB Londono apylinkė. 

Asmeninės aukos: Leo ir Sue Klimaičiai, Elvira 
Kronas, Ona Stanevičiūtė, Marija Leparskas, Antanas 
Simkevičius, Pranas Sakalas, Genė Montvila, Vincas 
Kėžinaitis, Andriejus ir Lisa Kvedarai, Zosė Rickienė, 
Jonas Kamaitis, F. Povilauskas, Juozas Krištolaitis, 
Marija Vaičiūnienė, Robert ir Diana English, Ivan (Joe) 
Cernelic, Elena ir Kazys Gudinskai, Dalė Trumpickienė, 
Motiejus Jonikas, Irene Muha, Vaidas Banys, Liuda 
Stungevičienė, Juozas Kežinaitis, Joe Chrolavičius, 
Amalija Giedrienė. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vilniaus "Teo" krepši

ninkėms trečią kartą iš eilės 
nepavyko prasiskinti kelio 
į moterų Eurolygos pusiau
baigmės ketvertą. Vilniaus 

krepšininkės antrosiose ketvirt
baigmės rungtynėse 54:60 nu
sileido Burzo "Basket" (Pran
cūzija) komandai, kuri ket
virtbaigmės seriją iki 2 perga
lių laimėjo 2:0. 

• Lietuvos LKL žvaigž
džių (lietuvių) ir legionierių 
"Time Team" rungtynės bai
gėsi kovingomis lygiomis 
108:108. Naudingiausiais rung-

• 

tynių žaidėjais buvo išrinkti 
du krepšininkai iš abiejų ko
mandų. Amerikietis Kareem 
Rush ("Lietuvos rytas"), pel
nęs 26 taškus, ir "Žalgirio" 
puolėjas Jonas Mačiulis, įme
tęs 24 taškus. Jie abu pasida
lino 4,000 litų prizą. "Zvaigž
džių dienos" tritaškių konkur
są laimėjo Kėdainių "Nevė
žio" krepšininkas Gytis Siru
tavičius, baigmėje 14:13 įvei
kęs "Šiaulių" gynėją Mantą 
Ruikį. G. Sirutavičius buvo 
apdovanotas "LKL snaiperio" 
trofėjumi ir 4,000 litų prizu. 

• Druskininkietis Riman
tas J azukevičius pasiekė dar 
vieną Lietuvos kamuolio 
žongliravimo rekordą. Per 1 
val. 17 min. 30.5 sek., ant že
mės nenuleisdamas kamuolio, 
jis nuėjo 4 km 152 m 12 cm. 

• Marijampolės futbolo 
klubas "Sūduva" Ukrainoje 
dalyvauja aštuonių komandų 
varžybose. Pirmąsias rungty
nes su Donetsk "Sachtar" ant
rąja komanda marijampo
liečiai pralaimėjo 0:1. V.P. 

PEOOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELfNlAI SUSIRGIMAJ 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAJS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

Hamiltono "Kovo" berniukai ir vyrai prieš Australijos lietuvių krepšinio pirmenybių 
atidarymą Geelonge 2006 m. gruodžio 27 d. Pirmoj eilėj: Simas Grigėnas, Jonathan Arlauskas, 
Darius Miečius, Petras Bartninkas, Karolis Brazauskas, Kasparas Špokas, Andrius Pargaus
kas; antroj eilėj: Jonas Butkus, Zach Lukošius, Rimas Miečius, John Butkus, Steve Arlauskas, 
Kazimieras Žilvytis, Andrius Kelertas, Ronaldas Bartninkas 

Įdomios rungtynės - gražus prisiminimai 
Hamiltono lietuvių sporto 

klubas "Kovas" dalyvavo Aust
ralijos krepšinio pirmenybėse 
per Kalėdų atostogas. "Kovo" 
krepšininkai išskrido 2006 m. 
gruodžio 22 d. iš Toronto oro 
uosto į Melburno miestą daly
vauti Australijos lietuvių krep
šinio pirmenybėse. Devyni 
berniukai (iki 15 m. amžiaus) 
ir septyni vyrai šventė Kalėdas 
Geelonge (apie 80 kilometrų 
į vakarus nuo Melburno ). 
"Kovo" komandos dalyvavo 
ir Australijos Lietuvių dienų 
programose. Berniukų ko
mandą sudarė: Jonathan Ar
lauskas, Petras Bartninkas, 
Karolis Brazauskas, Jonas 
Butkus, Simonas Grigėnas, 
Zach Lukošius, Darius Mie
čius, Kasparas Špokas ir Vy
tautas Stasiulevičius. Jų tre
neris buvo Rimas Miečius. 
Kelias savaites prieš kelionę 
Vaclovas Baronaitis susižeidė 
kelį ir turėjo pasitraukti iš ko
mandos. 

Vyrų komandą sudarė: 
Steve Arlauskas, Ronaldas 
Bartninkas, Jonas Butkus, 
Andrius Kelertas, Andrius 
Pargauskas, Darius SJasiule
vičius ir Kazimieras Zilvytis. 

Berniukai pradėjo žaidynes 
gruodžio 27 su 62:51 pergale 
prieš australų rinktinę. Kitą 
dieną Hamiltono jauniai vėl 
įveikė australus 47:30. Trečią 
dieną "Kovo" berniukai susiti
ko su pastiprinta australų ko
manda, kurioj e keli krepši
ninkai buvo per 2 metrus ūgio, 
bet vistiek laimėjo 42:39. Pas
kutinę dieną hamiltoniečiai 
susitiko su vietine Geelongo 
reprezentacine komanda ir 
pralaimėjo 40:39. Vyrų rung
tynių pradžia nebuvo sėkmin
ga su trimis pralaimėjimais, 
bet komanda susigriebė ir lai
mėjo penkias iš eilės rungty-

nes su 5 :3 rezultatu ir užėmė 
ketvirtą vietą iš aštuonių ko
mandų. Po žaidynių visi sutiko 
Naujus metus Geelongo West 
Town Hall salėje, kur suėjo 
per 400 žmonių. Oras buvo 
labai gražus, ir visi keliavo į 
Melburną, palei "Great Ocean 
Road" ir vėliau tris dienas 
praleido Sydney mieste, kur 
buvo labai gražiai priimti Syd
ney "Kovo" vadovų. 

Visi atgal išskrido į To
rontą 2007 m. sausio 7 d., su 
labai gražiais prisiminimais 
apie australų nuoširdumą ir 
krašto grožybes. R. Miečius 

(Ntrs. R. Miečiaus) 

Krepšininkai jauniai su tėvais apžiūri Australijos Melburno 
miestą. Išvykoje dalyvavę - Darius Miečius, Kasparas Špokas, 
Steve Arlauskas, Jonathan Arlauskas, Zach Lukošius, Karolis 
Brazauskas, Simonas Grigėnas, John Butkus ir Jonas Butkus 

Hamiltono "Kovo" jauniai ir Australijos "All-Star" komanda po paskutinių rungtynių 2006 
m. gruodžio 30 d. 

nr ~Ut..V FOUR SEASONS 
IU'/..l"rlnl\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 

ap ie namus, vasarna

mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

Collingwoodo 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 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 50 l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektronin is paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 



KARALIAUČIAUS KRAŠTAS 

Mokyklos ir muziejaus 
jubiliejus 

Kraupiškas, vokiečių va
dintas Bratenšteinu, nuo 1946 
m. - Uljanovas. Gyvenvietė, 
įsikūrusi prie Įsros (Instručio) 
ir Eimenio (Uljanovkos) san
takos, 25 kilometrai nuo Ra
gainės (Nemano). Pirmą kar
tą Kraupiško vardas paminė
tas 1276 m. Iki didžiojo maro 
XVIII š. pradžioje bažnytkai
myje ir jo apylinkėse gyveno 
vieni lietuvninkai. XVI š. vi
duryje buvo pastatyta švento
vė, kurioje pamaldos vyko tik 
lietuvių kalba. Prie jos veikė 
parapijinė mokykla. XIX š. 
pradžioje lietuviškai kalbėjo 
pusė parapijiečių. Dabar bu
vusi didelė gyvenvietė apmi
rusi, joje gyvena 830 gyven
tojų. Veikia vidurinė mokykla, 
kur mokosi 150 moksleivių, 
paštas, trys parduotuvės, kul
tūros namai. Ne maža dalis 
gražias lietuviškas pavardes 
turinčių žmonių jau nekalba 
lietuviškai. Išliko senosios 
šventovės sienos ir bokštas, 
apleistos kapinaitės. Praeitais 
metais pastatyta ortodoksų 
koplyčia, o šiemet - varpinė. 

Neseniai pažymėtos Krau
piško (Uljanovo) vidurinės 
mokyklos 60-osios ir mokyk
los kraštotyros muziejaus 25-
osios metinės. Mokyklos am
žius skaičiuojamas nuo poka
rio metų, nors ji veikė nuo 
1555 metų. Tai, kas vietos gy
ventojų buvo kurta šimtme
čius, atvykusių iš įvairių kraštų 
žmonių buvo sunaikinta, iš
griauta per trumpą laiką. 

Į šventę suvažiavo daug 
garbingų svečių iš Karaliau
čiaus (Kaliningrado ), Tilžės 
(Sovietsko ), Ragainės (Ne
mano). Atvyko aplinkinių mo
kyklų vadovai, kitų rajonų 
muziejininkai. 

Mokyklos direktorius Ju
rij Leontjevič Uzercov ap
žvelgė mokyklos nueitą kelią, 
prisiminė dirbusius mokyto
jus. Direktoriumi šioje mo
kykloje dirba nuo 1979 metų, 
1981 m. jis vienas pirmųjų Ka
raliaučiaus krašte įsteigė mo-

kyklos kraštotyros muziejų, 
kuris užima keturis nedidelius 
kambarius. Tais gūdžiais lai
kais įsteigti tokį muziejų buvo 
drąsus žingsnis, nes krašto val
džia priekaištavo dėl mokyk
los skleidžiamo vokietinimo. 
Bet J. Uzercov suprato, kad 
dabartinis Uljanovas išaugo 
ne tuščioje vietoje, todėl kvie
tė mokytojus, mokinius, apy
linkės gyventojus įsijungti į 
kraštotyrinį darbą, ieškoti se
novinių daiktų ir kitos vertin
gos medžiagos apie praeitį. 

Muziejuje saugomi uni
kalūs praeities rodiniai, ne
mažai medžiagos ne tik apie 
Kraupiško apylinkę, bet ir 
apie kitas Karaliaučiaus kraš
to vietoves, įžymius visuome
nės ir kultūros veikėjus. Jame 
sukaupta medžiaga apie M. 
Mažvydą, K. Donelaitį, Vydū
ną, V. Kalvaitį, kilusį iš Krau
piško apylinkės. Vilius Kal
vaitis - vienas paskutiniųjų 
Mažosios Lietuvos tautosaki
ninkų. Jis išvaikščiojo mies
telius ir kaimus, bendravo su 
lietuviais, rinko to krašto lie
tuvių tautosaką, žmonių, vie
tovių vardus, pavardes, juos 
užrašė ir savo lėšomis su šia 
medžiaga išleido penkias kny
gas. Jo nuopelnus aukštai 
įvertino lietuvių tautos pat
riarchas J. Basanavičius, saky
damas, kad "per metų eiles V. 
Kalvaitis pastatė savo germa
nizuojamai tautai amžiną pa
minklą". 

Atvykę svečiai sveikino 
jubiliejaus proga, linkėjo sėk
mės tolesniame darbe, atvežė 
dovanų. Kadangi mokykloje 
mokosi vienuolikos tautybių 
moksleiviai, buvo paruošta 
koncertinė programa, kurios 
metu buvo atliekama šių tautų 
liaudies šokiai, žaidimai ir 
dainos. Pasirodė ir lietuvių 
kalbos besimokantys moks
leiviai, kurie atstovavo Lietu
vai. Už lietuvių kalbos mo
kymą Ragainės rajono meras 
Aleksandr Stepanovič Mel
nikov įteikė Padėkos raštą. 

E.A. Bukontienė 

Kraupiško (Uljanovo) lietuvaitės moksleivės 

SKAUTĮ.Į VEIKLA 

• "Rambyno" ir "Šatrijos" 
tuntai Vasario 16-osios šventę 
savo tarpe paminėjo vasario 11 
d. Pradėta Mišiomis Lietuvos 
kankinių šventovėje 9.30 v.r. 
Skautai-tės įžygiavo į šventovę 
su vėliavomis. Mišias aukojo 
klebonas kun. V. Staškevičius, 
pamokslą sakė prel. J. Staške-

vičius, primindamas skautiškos 
veiklos prasmę. Skaitinius skai
tė sesės V. Jonuškaitė, D. Punk
rytė, J. Degutytė. Aukas nešė 
R. Petrauskaitė, A. Stončiūtė, 
S. Gorytė. Giedojo "Angeliu
kų" choras, vad. L. Turūtaitės. 
Po Mišių Anapilio salėje vyko 
iškilminga sueiga. Sveikino tun
tininkais. R. Baltaduonytė-Le
mon, v.s. M. Rusinas ir rajono 
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Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjimas Toronto Maironio mokykloje vasario 17 d. 
Viršuje - PLB pirm. Regina Narušienė su KLJS valdybos ir Toronto universiteto studentų 
draugijos nariais, kurie vedė tradicinius žaidimus mokiniams (apačioje) Ntr. L. Jonaitytės 

Jaunimas paminėjo Vasario 16-osios šventę 
Š.m. vasario 17 d. Kana

dos lietuvių jaunimo sąjunga 
(KLJS) Nepriklausomybės 
šventės proga vedė Toronto 
Maironio mokyklos moki
niams įvairius užsiėmimus, 
susietus su Lietuvos istorija, 
tautosaka, geografija. 

Mažučiai (darželinukai 
iki 2 sk. mokiniai) šoko tauti
nius šokius, žaidė krepšinį, 
spalvino trispalves, Gedimino 
stulpus bei kitus tautos sim
bolius. 

Vyresni (3-6 skyriaus) 
mokiniai parodė savo statybi
nius gabumus pastatydami pi
lis (Gedimino, Trakų ir kt.) Jų 
žinios apie Lietuvos istoriją ir 
geografiją taip pat buvo įver
tintos. 

Vyriausi (7 ir 8 sk.) moki
niai klausėsi PLB pirmininkės 
Reginos N arušienės kalbos 
apie Vasario 16-osios šventę 
ir kodėl reikia didžiuotis bū
nant lietuviais. Po to KLJS
gos nariai jiems vedė užsiėmi-

mus ir įvertino mokinių žinias 
apie Lietuvos prezidentus, 
spaudos draudimą (1864-
1904 ), literatūrą bei skirtu
mus tarp Lietuvos etnokultū
rinių sričių. Kartu su KLJS 
valdyba dirbo didelis būrys 
savanorių: Aneta Krakauskai
tė, Gintaras Šileika, Vida 
Naudžiūnaitė, Silvija Spudu
lytė, Elė Stravinskaitė, Audrė 
Kapačinskaitė ir Stasys Ku
liavas. Rūta Samonytė, 

KLJS valdybos narė 

Lietuvių jaunimo vakaras Stokholme 
Vasario 2 d. Švedijos lietuvių bendruome

nės jaunimo grupė surengė lietuviškos šiuolai
kinės klubinės muzikos vakarą Stokholmo 
kultūros namų jaunimo centre Lava. 

Vakarą vedė profesionalus "lnfantile bud
dies" grupės diskotekų vedėjas iš Lietuvos. 
"lnfantile buddies" groja įvairiuose klubuose, 
jų muzikos rinkiniai skamba radijo laidoje 
"Power Party zone". Visą vakarą buvo groja
mi lietuviškų kūrinių rinkiniai, pagal Europoje 
populiariausias muzikos kryptis specialiai su
kurti šiam renginiui. 

Vakaro dalyvių amžius buvo labai įvairus: 
linksminosi ir paaugliai, ir brandesnis jauni
mas. Muzika patiko ne tik mūsų jauniesiems 
tautiečiams, kurių į salę prigužėjo nemažas 
būrys, bet ir renginyje apsilankiusiems vieti
niams - pankams bei kitokios muzikos mėgė
jams. 

Mums, jaunimo grupei, labai pasisekė, 
nes šio renginio organizatorius parėmė Lie
tuvos ambasada Švedijoje, Lietuvos kultūros 
ministerija bei mobiliojo ryšio operatorius 
Halebop. Vakaro metu vyko loterija, kurios 

daugelis bilietų buvo laimingi. Džiaugiamės 
smagiu jaunatvišku renginiu ir tikimės toliau 
kūrybingai įgyvendinti savo sumanymus. 

Rasa Ingvarsson, LBŠ jaunimo grupės narė 

vadas v.s. Romas Otto. Didelis 
būrys sesių ir brolių gavo apdo
vanojimus bei pakėlimus į aukš
tesnius laipsnius. 

Į paskautininkio laipsnį 
LSS vadovybės įsakymu pakelti 
ir skautininko įžodį davė Linas 
Grybas ir Morkus Sungaila. 

Sueiga baigta vakarine 
malda Ateina naktis ir Tautos 
himnu. 

• Vasario 16-osios iškilmin- tė. Pažangumo žymenimi apdo
goje sueigoje vasario 11 d. "Šat- vanotos: A Stončiūtė, R. Alek
rijos" tunto jaun. skaučių įžodį nevičiūtė. DLK Mindaugo dr
davė: V. Ginčauskaitė, A Mak- vės skautai įžodį davė: T. Mari
simowicz, R. Gaule. Skaučių jošius, V. Maksimowicz, J. Moul
"Dainos" dr-vės įžodį davė: R. ton, C. Ploog ir R. Rėkus. DLK 
Asevičiūtė, J. Degutytė, B. Gi- Gedimino dr-vės skautai įžodį 
bavičiūtė, M. Olekaitė, D. davė: J. Paliulis-Harvey, P. Pa
Punkrytė. Pakeltos į psl. laips- liulis-Harvey, D. Ramanaus
nį: E. Olekaitė, A Rudinskaitė, kas, A Valiulis, A Wasowicz ir 
S. Kulnys-Douglas, E. Kišonai- V. Dzemionas. EM. 
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AtA 

VACLOVUI GOLDBERGIUI 
iškeliavus amžinybėn 2007 m. vasario 11 d., 

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai SALOMĖJAI, 
dukroms KLARAI DEKSNIENEI (Kazimieras), 
AIDAI HAYES (Brian) ir vaikaičiams KEVIN ir 
BRANDON-

Sault Ste. Marie apylinkės valdyba 

PADĖKA 

MYLIMAM VYRUI, TĖVELIUI, SENELIUI, 
PROSENELIUI 

AtA 

JONUI LUKOŠEVIČIUI 
iškeliavus į amžinybę 2006 m. gruodžio 20 d., 

nuoširdiai dėkojame klebonui kun. Augustinui Simana
vičiui, OFM, už maldas koplyčioje; klebonui kun. Jonui 
Šileikai, OFM, ir prel. E. Putrimui už atnašautas Mišias 
Prisikėlimo šventovėje; D. Radtke ir R. Paulioniui už 
jautrų giedojimą; skaitovei pusseserei ses. Eugenijai ir 
ses. Paulei už asmeninius patarnavimus; kun. Jonui Ši
leikai, OFM, už palydėjimą į amžino poilsio vietą; mie
liems artimiesiems, karsto nešėjams. Nuoširdi pasdėka 
vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, kun. L. Zarembai (Kau
ne) ir Lietuvos kankinių parapijos kunigams už atnašau
tas Mišias. Nuoširdus ačiū už pareikštas užuojautas raš
tu ir žodžiu, už užprašytas Mišias, gėles ir dosnias aukas 
velionies atminimui. Ačiū visiems dalyvavusiems koply
čioje, gedulinėse Mišiose ir laidotuvėse. 

Visuomet buvai su mumis ir visuomet liksi mūsų 
atmintyje-

Žmona Bronė, vaikai - Dainius, Aušra, Vaidevutis 
ir jų šeimos, seserys ir brolis Petras 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
„~ yra žodžiai šventi sudėti 
<ĄJ)ot--'Y-~ 
'"''"'!""""~ 

:Mei{ė + gerumas + dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

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

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

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

MARGUTIS Parcels 
41 3 4 Dundas St. West, Toro nto, O N. M8X l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233-4601 

Rašytoją amžinybėn palydėjus 
A.a. Juozas Kralikauskas, 

rašytojas-laureatas, visuome
nininkas ir kultūros bei švieti
mo veikėjas, ilgametis toron
tietis, š.m. sausio pabaigoje 
po ilgų ir vingiuotų žemiškų 
kelionių, eidamas 97-uosius 
savo amžiaus metus, surado 
sau amžinojo poilsio vietą Vil
niuje, apie kurį rašė, kurį my
lėjo. Pasklidus žiniai apie jo 
mirtį, tuoj pat blykstelėjo min
tis, kad jis gyvas ir dar ilgai 
toks bus gyvas savo sukurtose 
knygose, kuriose tiksliai, įdo
miai ir vaizdingai piešiamas 
dabarties žmogus, vienas iš 
milijonų, ir piešiami tolimos 
praeities didieji, ne eiliniai, o 
mindauginio laikotarpio di
džiūnai ir menkystos, Lietu
vos valstybės kūrimo dalinin
kai ir dalyviai. Pastarųjų gyve
nimą atskleidžiančių knygų 
serija unikaliai ir nepakarto
jamai papildo žinomus ar ma
žiau žinomus istorinius tarps
nius grožinio žodžio būdu. 

Velionis gimė 1910 m. 
spalio 9 d. Kareivonių kaime, 
Ziežmarių valsč. S. Daukanto 
mokytojų seminariją Kaune 
baigė 1928 m. Po to - Karo 
mokyklą aspirantu. Mokyto-

ULKS ŽINIOS 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju visiems 

aukotojams už dvasinę paramą 
ir dosnias aukas, gautas 2006 
m. Jūsų nuolatinis rūpestis dėl 
Užsienio sielovados katalikiškų 
darbų tęstinumo mane stiprina 
šioje svarbioje delegato misijo
je. Jūsų aukos remia sielovados 
veiklą, parapijų lankymą, pa
stangas priartinti naujus atei
vius, jaunimo dvasinį ugdymą 
bei raštinės darbą. Linkiu Jums 
ir Jūsų artimiesiems Dievo ma
lonės. 

Prel. Edmundas J. Putrimas 
Aukojo: $5000 - Prisikėli

mo kredito kooperatyvas; 
$2000 - TALKOS kredito ko
operatyvas; $1500 - R.L. Ku
liavai; $1000 - G. Kuzmienė, 
a.a. L Lukoševičius, A. Širvins
kienė; $700 - kun. J. Aranaus
kas, SJ; $600- dr. G.M. Skrins
kai; $500 -Aušros Vartų para
pija (Montrealyje), dr. J.R. Bir
giolai, dr. V.K. Juskey, Kanados 
lietuvių katalikų centras, J. 
Kari, V. Kelinaitis, V. Kežinai-

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Rašytojas Juozas Kralikaus
kas 1984 metais Toronte, da
bar - Vilniuje (palaidotas) 

javo, rašė, studijavo. 1940 m. 
Vilniaus universitete baigė 
Humanitarinių mokslų fakul
tetą. Dirbo Švietimo ministe
rijoj e, mokytojavo gimnazi
jose, ėjo ir direktoriaus pa
reigas. 

Pasitraukęs į Vokietiją 
1944 m., pedagoginį darbą tę
sė Wiesbadeno ir Kasselio lie
tuvių gimnazijose. 1947 m. iš
vyko į Kauną. Darbo sutartį 

tis, P.R. Kurai; $470- K.A. Ra
tavičiai; $400 - S. Janušonis, J. 
Macijauskienė; $325 - dr. M. 
D. Valadkos; $320 - D. Danai
tis-Stacey; $300 - AK. Biretos, 
Z.A. Dobilai, J.G. Jaseliūnai, 
U. Paliulis, M. Rukšienė, dr. A. 
Šidlauskienė; $280 - M. Stane
vičius; $270 - M. Povilaitienė; 
$250 - V. Liuima, D. Šablinskas, 
A.N. Simonavičiai, A.A. Vai
čiūnai; $230 - V. Kazlauskas; 
$220 - R.Girdauskaitė; $200 -
A. Bražys, H. Butkevičius, R. 
Danielius, O. Dramantienė, 
J.O. Gustainiai, A. Jagėlienė, 
O. Juodišienė, A. Kaknevičius, 
KLK moterų draugija (Prisikėli
mo par. skyr.), D.Y. Karosai, A. 
Kavaliauskienė, S. Keras, KLB 
Oakvilės apylinkė, B. Kuncevi
čiūtė, l.A. Kušinskiai, M.R. 
Lannoo, L. LeBlanc, Y.A. Le
višauskai, Liet. Šv. Kazimiero 
par. (Windsor), O. Melnykie
nė, l. Paškauskienė, L.E. Ru
daičiai, V. Rudaitis, B.O. Ser
gaučiai, O. Skrebūnienė, S. 
Skučienė, A. Vaišnoras, V. Vait
kienė, A.l. Žemaičiai; $160 -
R.D. Puteriai; $150 - dr. K.A. 
Ambrozaičiai, A.A. Baltrūnai, 
B.J. Greičiūnai, A. Ledienė, dr. 
R. Mitalas; $145 - G.D. Rocca; 
$140 - dr. R.A. Karkos, A.R. 
Sapijoniai; $130 - Y.P. Melny
kai; $125 - J. Lapavičiai, V.I. 
Liškauskai, V. Poškienė; $120 -
J. Lapavičius-Lapp, M.S. Putri
mai, A. Zarembaitė; $110 - O. 
Juodikienė. 

$100 -A. Aisbergas, J. As
tas, G.K. Balytos, J.P. Bara
kauskai, M. Barteškienė, V.I. 
Biskiai, A. Budrienė, M.S. Bu
šinskai, E. Čepienė, P. Čepon
kus, R. Choromanskytė, A. 
Čiaučionas, J.E. Čuplinskai, B. 
Danaitienė, L. Daunienė, dr. S. 
Dubickas, Z.O. Girdauskai, 
Y.E. Grabauskai, J. Gudavičius, 
A. J asinevičius, R. Kaknevičie
nė, A.D. Kamaičiai, R. Kasu
laitienė, C. Kavaliauskas, A. ir 
a.a. D. Keršiai, V. Kronkaitis, 
S.E. Kuzmickai, M. Leparskie
nė, M. Lewis, J .J. Mališkos; 
L.G. Matukai, F. Mackus, E.A. 

atliko Pickle Crow aukso ka
syklose. Nuo 1949 m. Toronte 
- Tėviškės žiburių bendradar
bis, KLB veikėjas, kultūrinin
kas. Daugelį metų buvo atsi
dėjęs vien savo kūrybai. Žmo
nai mirus, gyvenimo aplinky
bėms ir galimybėms keičian
tis, J. Kralikauskas nutarė 
grįžti į Lietuvą. Tai įvyko 1997 
metais. Vilniuje ilgesnį laiką 
gyveno Reabilitacijos ir ge
rontologijos centre. 

Pažymėtinas velionies li
teratūrinis palikimas - kny
gos: Urviniai žmonės (1954), 
Sviesa lange (1960), Titnago 
ugnis (1962), Mindaugo nužu
dymas (1964), Vaišvilkas (1971), 
Tautvila (1973),Martynas Maž
vydas Vilniuje (1976), Įkaitę 
Vilniaus akmenys (1979), Po 
ultimatumo (1980) ir kt. 

Su velioniu daugelį lietu
vių torontiečių riša asmeninio 
bendravimo prisiminimai. Nuo
širdžios bičiulystės akiratis 
buvo labai įdomus ir platus -
nuo bendradarbiavimo aukso 
kasyklose iki spaustuvių, re
dakcijų, parapijų bei posėdžių 
kambarių. Ilsėkis numiręs, bet 
gyvas išlikęs -

č. Senkevičius 

Moliai, R.E. Namikai, A.D. 
Nausėdai, Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo Varg
dienių seserų kongregacija To
ronte, J.E. Nešukaičiai, L.S. 
Olekos, K.A. Pajaujai, P.J. Paš
kevičiai, V. Paulionis, M. Pra
nevičius, V. Prasauskas, E.A. 
Prialgauskai, l. Punkrienė, A. 
Puterienė, A. Ramanauskienė, 
A. Ranonienė, J. G. Raškaus
kai, S. ir a.a B. Sakalai, B.P Sap
liaii J .J. Šarūnai, J.S. Sendžikai, 
V. Sipelis, V. Skukauskas, R. 
Smalenskas, A. L. Smolskiai, 
Šv. Kazimiero parapija (Mont
realyje), J.B. Stankai, T.B. Sta
nuliai, A.Y. Streimikiai, L. Stul
ginskienė, A.D. Sysak, T.D. Tar
vydai, l. Vadauskienė, D. Vai
dilienė, S. Valickis, dr. A.Y. Va
liuliai, J .A. Vaškevičiai, L Vib
rienė, J. Vingelienė, A.L Vitkai, 
J. Walker, A.S. Zimnickai, M. 
Zubrickienė, V. N. Žukauskai; 
$95 - dr. J.A. Sungailos; $90 -
E. Bersėnienė, M. J asionytė, 
Z.J. Stravinskai; $80 - M. Ta
mulaitienė,; $75 - J.E. Bukšai
čiai, T.E. Siurnos; $70 - Z.D. 
Augaitis, Y.P. Gulbinai, L Kai
rienė, V. Kezys, B. Lukošienė, 
E. Narbutytė; $60 - J. Kiškū
nas, G. Montvilienė, L. Mu
rauskienė, J .K. Zanon. 

$50 - E. A. Abromaičiai, 
G .P. Adie, K. Andruškevičius 
(QC), J.M. Astrauskai, B. Au
gaitis ir G. Mallor, dr. A. Bal
sys, S. Baršauskienė, R. Beke
rienė, E. Benetienė, R. Beren
taitė, Z. Bersėnaitė-Cers, H. 
Bočkienė, V. A. Bubeliai, S. 
Draugelis, E. Geldutienė, V. 
Girčys, D.M. Godfrey, E. Grai
bienė, A.S. Grigaliūnai, K.H. 
Gruniai, M. Gudelienė, M. 
Gverzdienė, C. Javas, AR. Jo
naičiai, P. Jukna, V. Juozaitienė, 
A. Jushka, V. Kadis, J.R. Kara
siejai, T. Kartavičius, B. Kaz
lauskaitė, S. Kėkštas, A.E Ki
sielius, S.V. Kneitai, J. Kulie
šius, F.Z. Linkevičiai, J. Linkū
naitis, P. Lukošius, F. Ma
čiulienė, N. Matulevičiūtė, A. 
Morkūnas, l. Nacevičienė, 

Nukelta į 15-tą psl. 



TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS 
ieško 2 asmenų: 

VIRĖJOS ir KIRPĖJOS (šukuotojos) 
"Vilnius Manor" 

*VIRĖJA (šeimininkė) dirbtų šešias dienas per savaitę, vir
tų namo gyventojams pietus ir prižiūrėtų švarą virtuvėje bei 
valgykloje. Reikėtų bendradarbiauti su valdyba ir administ
racija. 
* KIRPĖJA (šukuotoja) dirbtų 2 dienas per savaitę - penk
tadieniais ir šeštadieniais. 

SIŲSKITE PAREIŠKIMUS (RESUME) IKI KOVO 21 D. ADRESU: 
''Vilnius Manor" (administracijai), e/o L. BALSYS 

1700 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 4C3 
Tel. 41 6 762-1 777 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West Įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 23 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

Rf.Mll( West Realty Inc. 
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\/~~~ 

DENI.A.L C.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416) 763--5677 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.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 

l ULKS ŽINIOS l $25-Anapilio moterų bū
•·----------_.. relis, S. Aušrotienė, N.A. Ba
Atkelta iš 14-to psl. 

J.R. Pleiniai, S.J. Poškai, AK. 
Povilioniai, E. Pūkienė, A.R. 
Čygai, Č.L. Senkevičiai, Y.T. Si
čiūnai, Y.A. Skabeikiai, A. Ski
landžiūnienė, H. Slabosevičie
nė, R. Sonda, Z. Stančikienė, 
O. Stanevičiūtė, J. Statkevičius, 
P.G. Stauskai, E. Stepaitienė, 
N.A. Stonkai, E. Štuikys, B. Ta
mulionienė, L Tarvydienė, O. 
Taseckienė, A. R. Ulbos, S.A. 
Urbonavičiai, Z. Vainauskienė, 
A. Valadkienė, B.I. Wilkinson, 
M.R. Yčai, A.L Zalagėnai, J.V. 
Zenkevičiai, dr. J.E. Zūbiai; 
$45 - R. Girdauskaitė, L Ross, 
M.R. Rusinai; $40 - D. Bazi
liauskienė, A. Gaputis (QC), 
J.O. Gataveckai, L. Kunnapuu, 
V. Siminkevičienė, R. Stravins
kaitė, J. Tunner (QC); $30 -A. 
Dobienė, J. Empakerienė, R. 
Simon-Bačinskienė, B. Vyčy
naitė, S.A. Žaldokai (BC). 

neliai, A. A. Budinink:ai, J. Bu-
šauskas, V. G. Butkiai, B. Če
paitienė, A.S. Ciplijauskai, Z. 
Lapinas, A. Lemežytė, R.G. 
Paulioniai, E. Simonavičienė, 
A.A. Sukauskai, Ž. Vidmantie
nė, M. Zemeckienė, V.M. Ži
žiai, B. Znotinienė; $20 - D. 
Augaitis (BC), V.V. Baliūnai, 
K.J. Batūros, A.V.S. Bersėnai, 
R. Celejewski, G.B. Čižikai, R. 
Dumčius, K.V. Gapučiai, L.D. 
Gutauskai, dr. J.B. Joniai, R.G. 
Kalendros, G.E. Kuchalskiai, 
R. Liškauskas, A. E. Malinaus
kai, M. Mikelėnas-McLough
lin, J. Pacevičienė, L Pivoriūtė, 
A. Plučienė, G .K. Rudinskai, 
M. Rybij, V. Simon, P. Skrups
kas, G. Slapkauskienė, E.R. 
Stravinskai, Z. Styrienė, L Tau
teras, A. Valaškevičienė, L. Žu
tautaitė; $15 - C.Anderson, M. 
Grambienė-Hagedorn; $10 -J. 
Augustinavičius, R. Juodis, J. 
Morkūnas. 
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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, c) 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų 
mokytojai bei studentai, studijuojantys lietuvių 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 2007 m. kovo 14 d. 

Stipendijos bus paskelbtos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime kovo 18 d. Pageidaujame, 
kad jame studentai dalyvautų. Stipendijos bus paskirtos nuo 2007 m. rugsėjo 30 d. tuo atveju, jeigu bus įro
dyta, kad studentai yra registruoti pilnam laikui ( full time ). 

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 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Mūsų svečiai 
Labdaros Lietuvių slaugos 

namuose gausu įvairiausių ren
ginių. Mūsų gyventojams kon
certuoja geriausios Toronto lie
tuvių meninės grupės. Džiau
giasi gražiais Lietuvių slaugos 
namais ir svečiai iš Lietuvos. 
Čia neperseniausiai koncertavo 
"Aliukai","Žentai" ir daugelis 
kitų meninių grupių. Taip pat 
apsilanko svečiai iš Lietuvos 
pasisemti patirties ir tiesiog pa
sigrožėti, kaip puikiai sutvarky
ti šie namai ir kiek juose tauti
nės nuostatos. 

Slaugos namų gyventojai 

myli lietuvišką dainą bei šokį, ir 
kiekvienas artistas, šokėjas, dai
nininkas čia yra visuomet lau
kiamas ir nuoširdžiai sutinka
mas. Vieni iš mėgstamiausių 
mūsų gyventojų meninių gru
pių, kurie koncertuoja slaugos 
namuose nuo pat jų atidarymo 
dienų - tai Lilijos Turūtaitės 
vadovaujamas pensininkų klu
bo choras "Daina". Tai jie nese
niai pradžiugino savo menine 
programa mūsų slaugos namų 
gyventojus per Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. "Dai
nos" choro moterys, pasipuošu-

Toronto pensininkų klubo choro "Daina" dalyvės 

TLN švietimo fondas "Labdara" 

KLB ŽINIOS 

• KLB Krašto valdybos 
posėdis įvyko vasario 7 d. Daly
vavo KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė D. Garbaliauskie
nė, kuri pateikė Vasario 16-
osios minėjimo eigą ir sąmatą. 
Valdybos nariai padarė savo 
pranešimus: jau yra sudarytas 
trejų metų KLB KV biudžetas. 
Taip pat ruošiamos rinkimo 
taisyklės į KLB Krašto tarybą. 
Rinkimai vyks gegužės 27 d. 
Yra atnaujintas KLB interneti
nis puslapis. Genocido prisimi
nimo vakaras įvyks kovo 28 d. 
Queen's Park. Norintys nemo
kamai išmokti lietuvių kalbos 
pažvelkite į Sydnėjaus Lietuvių 
informacijos centro (SLIC) tink
lalapį: www.slic.org.au 

• Vasario 22 d. buvo išsiųsti 
pakvitavimai dėl mokesčių at
leidimo - iš viso 1854 kvitai. 
Nuoširdus ačiū Matui Stanevi
čiui už kvitų paruošimą ir spaus
dinimą, kasmetiniams nenuils
tamiems talkininkams: V. Ba
liūnienei, B. Kazlauskaitei, P. 
Melnykienei, V. Melnykui, S. 
Piečaitienei, R. Rusinienei, M. 
Povilaitienei, V. Stanevičienei, 
B. Tamulionienei, M. Vasiliaus
kienei, A. Vaičiūnui, R. Žilins
kienei, Prisikėlimo kredito ko
operatyvo darbuotojams už 
įvairius talkos darbus. 

• Visi raginami pasirašyti 
peticiją dėl dvigubos pilietybės. 
Pasirašyti galima visuose lietu
viškuose bankuose, Kanados lie
tuvių bendruomenės raštinėje, o 
taip pat internete www.KLB. org. 

sios spalvingais tautiniais dra
bužiais ir pritariant vyrams 
traukė dainą po dainos, kurios 
ne vienam gyventojui priminė 
jaunystę. Ašaros jų akyse reiškė 
dėkingumą dainiečiams už do
vanotas neįkainojamas akimir
kas. O dainiečiai kaip meistriš
kai sustyguotas instrumentas 
suskambėjo geriausia gaida. 
Apie Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymą ir jos reikšmę is
torijos vystymosi raidoje įdo
miai papasakojo prof. V. Sa
manis. V. Ruškienė 

Vasaros laikas prasideda 
sekmadienį, kovo 11. Laikro
džių rodykles galima pasukti 
viena valanda pirmyn šešta
dienio vakare, kovo 10. 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

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

• Sekiy.adienį, kovo 4, pa
maldos su Sv. Komunija 9.30 v.r. 

• Kovo 6, antradienį, 7 v. 
v. įvyks tarybos posėdis Augus
to ir Hertos Povilaičių na
muose. 

Anapilio žinios 
• Vasario 26, antradienį, iš 

Vetuvos kankinių šventovės 
Sv. Jono lietuvių kaeinėse pa
laidota a.a. Vanda Svedienė, 
85 m. amžiaus. 

• Kovo 2 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Miši~s bus ir 5 v.p.p., o po Mi
šių-§ventoji valanda prie išsta
tyto Svenčiausiojo. 

• Tikinčiosios Lietuvos 
diena bus švenčiama Lietuvos 
~ankinių, Gerojo Ganytojo ir 
Sv. Kazimiero šventovėse kovo 
3-4 d.d. Ta proga bus renkama 
antroji rinkliava Tikinčiajai 
Lietuvai. Tai rinkliavai vokeliai 
išdalinti. Aukos Tikinčiajai Lie
tuvai bus priimamos ir vėliau 
ištisą Gavėnios bei Velykų lai
kotarpj. 

• Siais metais mūsų švento
vėse Gavėnios susikaupimus 
ves Vilniaus katedros klebonas 
kun. Ričardas Doveika. 

• Gavėnios susikaupimas 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje bus kovo 
14, trečiadienį, 2 v.p.p. 

• Gavėnios susikaupimas 
Delhi miesto Šv. Kazimiero 
šventovėje bus kovo 15, ketvir
tadienį, 11 v.r. 

• Gavėnios susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje 
vyks nuo kovo 16, penktadie
nio, iki kovo 18, sekmadienio. 
Susikaupimo dienų tvarka: ko
vo 16, penktadienį - Mišios su 
pamokslu 11 v.r.; kovo 17, šeš
tadienį - Mišios su pamokslu 
11 v.r., o 6 v.v. Mišios supa
mokslu bei salėje po Mišių ka
vutė ir proga pabendrauti su 
susikaupimo vedėju; kovo 18, 
sekmadienį - pamokslai ir Mi
šios bus įprasta sekmadienio 
tvarka. Išpažinčių susikaupimo 
vedėjas klausys kas dieną prieš 
ir po Mišių. 

• Anapilio autobusėlis Ga
vėnios susikaupimo metu veš 
maldininkus nuo "Vilniaus rū
mų" Anapilin penktadienį ir 
šeštadienį 10.30 v.r. ir atgal par
veš po susikaupimo pamaldų. 
Sekmadienį autobusėlis veš 
maldininkus įprasta sekmadie
nio tvarka. 

• Kovo 18, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. po Gavėnios susi
kaupimo Anapilyje, mūsų para
pijos KLKM dr-jos skyrius ren
gia pabendravimo su kun. Ri
čardu Doveika vaišes parapijos 
salėje. Vaišėms bilietai plati
nami tiktai iki kovo 11, sekma
dienio. Kainos: suaugusiems -
po $10, o vaikams - po $3. 

• Parapijos salėje šildymo 
sistema yra sušlubavusi. Dažnai 
ji pati išsijungia ir reikia daug 
laiko, kol ją vėl galima įjungti. 
Prieš trejetą metų buvo visiškai 
sugedusi šventovės šildymo
vėsinimo sistema ir reikėjo įsi
gyti naują. Salės šildymo-vėsi
nimo sistema yra lygiai tokio 
pat senumo kaip ir buvusi šven
tovės sistema, ir reikiamų dalių 
jai nebegalima gauti. Jeigu ne
bus įmanoma ją pataisyti, pa
vasarį reikės pakeisti nauja. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
4: 9.30 ~.r. už a.a. Viktoriją
Emiliją Zemaitienę; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje, kovo 4, sek
madienį, 2 v.p.p. už a.a. Stasį 
Ąžubalį (XXX metinės); Delhi 
Sv. Kazimiero šventovėje, kovo 
3, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Petrę Pekarskienę. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Santuokos sakramentą 

priimti ruošiasi Gintautas Nei
manas ir Leanne McKee. 

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

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

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

• Vasario 22 d. palaidota 
a.a. Ina Beržinskienė, sulaukusi 
84 m. Paliko vyrą Juozapą, sūnų 
Leonardą, dukras Gražiną ir 
Virginiją su šeimomis. TaiR pat 
Lietuvoje yra miręs Juozas Spo
ka, G. Vyšniauskienės brolis, o 
Lenkijoje yra mirusi Jurgio Ku
liešiaus teta Ona Grebliūnienė. 

• Gavėnios susikaupimas 
jaunimui (tarp 14 ir 21 metų), 
kurį ves Lietuvos vyskupų kon
ferencijos atstovas užsienio lie
tuvių sielovados reikalams prel. 
Edis Putrimas ir užsienio lietu
vių jaunimo Sielovados centro 
vadovė Birutė Bublienė, vyks 
Dainavos stovyklavietėje š.m. 
kovo 16-18 d.d. Registruotis iki 
kovo 10 d. pas Liną Bublytę 
el.paštu jaunimo-rekolekcijos 
@comcast.net arba telefonu 
248 538-4025. Kaina $75. Turėk 
drąsos atvykti ir atnaujinti ry
šius su Dievu! Programą įdo
miai papildys visa eilė kalbėto
jų, kurie giliai paveiks klausyto
jus savo tikėjimo išgyvenimais. 

• Sausio 21-28 d.d. buvo 
švenčiama Krikščionių vieny
bės savaitė. Ryšium su šia sa
vaite, lietuvių ekumeninės pa
maldos, klebonų susitarimu, 
įvyks kovo 20 d., 7 v.v. mūsų 
šventovėje. 

• "Kretingos" stovyklos 
2007 metais: angliškai kal
bantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 8-21 d.d., o lietu
viškai kalbantiems - liepos 22-
rugpjūčo 6 d.d. 

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

• Mišios sekmadienį, kovo 
4: 8 v.r. už parapiją; 9 v.r. už 
a.a. Alidą Groen In't Would; 
10.45 už a.a. Emiliją ir Juozą 
Kvedarus, už a.a. Veroniką ir 
~azį Kartavičius, už Petrikų ir 
Ziukų šeimų mirusius; 12.15 
v.d. už a.a. Petrą, Vincą ir Juozą 
Bačinskus. 

• Praeitą sekmadienį pami
nėtos a.a. Karolio Kerejėvo me
tinės. Karolis gimė 1928 m. lap
kričio 28 d., mirė pernai vasario 
27 d. Floridoję. Velionies pele
nai palaidoti Sv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje birže
lio 17 d. Velionis paliko liūdin
čius sūnų Steponą ir Įliją, duk
ras Debbie ir Stephanie, seseris 
Olgą Karpienę ir Mėtą Kaza
kevičienę. 

Lietuvių Namų žinios 
• Vasario 25 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 130 
svečių. 

• Baras "Lokys" uždarytas 
dėl remonto. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis kovo 7 d., 7 v.v. Lietu
vių Namų seklyčioje, "Labda
ros" - vasario 28 d., 7 v.v. Slau
gos namuose. 

• Visuotinis metinis Lietu
vių Namų narių susirinkimas 
įvyks kovo 18 d., l v.p.p. 

• Balandžio 21 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžio
tojų-žūklautojų klubo "Tauras" 
tradicinis metinis balius. Bus 
žvėrienos vakarienė su vynu, 
veiks loterija, po vakarienės -
šokiai. Programoje jaunimo ka
pela "Sūduva". Sokiams - mu
zika Viktoro DJ. 

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

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo 

KLB Oakvillės apylinkė - $800; 
G. Vyšniauskas - $100. A.a. l. 
Mikula atminimui $50 aukojo 
J.M. Andriulaičiai. A.a. J. Ur
kio atminimui aukojo: $50 - A. 
Ramanauskas; $35 - T.B. Sta
nuliai; $30 - L. Zubrickas; $25 
- R.G. Reid; po $20 - V.P. Mel
nykai, P. Batten, M.S. Bušins
kai, J. Gataveckas, S. Urkis; po 
$10 - T. Samanis, A. Venclo
vaitienė. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą. Slaugos namams 
aukos priimamos Toronto Lie
tuvių Namų raštinėje, Toronto 
ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog ad
resu: Labdara, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dėkojame Donatai Pu

terienei, kuri padovanojo kny
gų mokyklai. 

• Kovo 10 ir 17 d.d. pamo
kų nebu~ - TCDSC mokslo per
trauka. Z 

Mažlietuvių veikėjai (viduryje) Ievai Adomavičienei "Siupinyje" 
vasario 20 d. Įoronto qetuvių Namuose sugiedota Ilgiausių 
metų. Iš k. A. Sernaitė-Simkienė, iš d. pirm. K. Dambaraitė
Janowicz Ntr. K. Baliūnaitės 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijoje rekolekcijas ves prel. J. Staškevi
čius sekmadienį, kovo 11, 11 v.r. Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias nuo 10.30 v.r. 

Žvejų-medžiotojų klubo "Nida" metinis susirinkimas-vai
šės vyko Aušros Vartų parapijos salėje vasario 25 d. Susirinkimą 
vedė A. Urbonas. Klubo valdyba pasiliko ta pati: pirm. J. Ri
meika, sekr. P. Paulauskas ir ižd. A. Račinskas. Gražias vaišes 
paruošė Rimeikių šeima. 

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus susirinkimą malda pra
dėjo pirm. D. Staškevičienė. Sekretoriavo H. Lapinienė. Kleb. 
kun. G. Mieldažis papasakojo apie savo gyvenimą. Kunigu 
įšventintas prieš 10 m. Jis priklauso Kaišiadorių vyskupijai, ku
ri, palyginusvsu Vilniaus ir Kauno vyskupijomis yra daugiau 
"kaimiška". Zmonės labai paslaugūs padeda vieni kitiems. Ti
kinčiųjų yra apie 79%, kaime - 95%, bet į šventovę ateina tik 
apie 10%, ypač jei kelionės išlaidos didelės. Palyginus su kitais 
Europos kraštais Lietuva yra religingesnė. Didžiosios ydos kai
me - rūkymas ir alkoholis, o mieste - narkotikai. Jaunimas turi 
organizuotas grupes, kurios lanko ligonius, senelius, remia 
vargstančius. Mažiau šventovę lanko intelektualai. Klebonas iš
kėlė ir daugiau įdomių minčių, atsakinėjo į klausimus. 

J. Adamonienė perskaitė metinės šventės (~006 m. gruo
džio 11 d.) aprašymą ir pakvietė visus atsilankyti į Sv. Kazimiero 
parapijos sukaktuvinių metų atidarymo atlaidus-šventę kovo 4 
d. Apie skyriaus finansinę padėtį pranešė ižd. L. Dainienė, o 
Vaiko tėviškės namų apyskaitą pateikė G. Kudžmienė. Pirm. D. 
Staškevičienė pranešė, kad dr-jos pagrindis renginys - Velykų 
stalas bus balandžio 15 d. per Atvelykį Aušros Vartų parapijos 
salėje ir kreipėsi į nares ir rėmėjus prašydama pagalbos, kad ši 
šventė būtų sėkminga. Montrealio skyrius įsisteigė 1952 m. 
kovo 23 d., taigi, veikia jau 55 metus. Susirinkimas baigtas vai
šėmis. 

Sofija ir Andrius Valkauskai susilaukė pirmgimio sūnaus 
vasario 7 d. Vaikaičiu džiaugiasi močiutė l. Valkauskienė. And
riaus tėvas V. Valkauskas yra miręs. 

A.a. Vytas Kliučinskas, 84 m. amžiaus, mirė vasario 12 d. 
Gedulinės Mišios atnašautos vasario 16 d. St. Mary's švento
vėje Greenfield Park, QC. Liūdi žmona Roland, trys sūnūs ir 
dvi dukterys. D.S. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SU ITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 /lX: 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 

PARDUODAME vasarnamį Va
sagoje. Labai arti ežero ir krau
tuvėlės, 57-oje g. Prijungta prie 
miesto vandentiekio. Sklypas 
40 x 100 pėdų; naujas stogas. 
Kaina $129,000. Prašome 
skambinti tel. 416 587-9070. 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

Amerikos lietuvių tary
bos centro valdyba, sveikin
dama lietuvius Vasario 16-
osios proga, kviečia visus 
"jungtis į bendrą darbą, stipri
nant sunkiai iškovotą Lietu
vos nepriklausomybę( ... ), sta
tant Tautos valstybingumą ant 
doros, sąžiningumo ir didžia
dvasiškos aukos pamatų". 
Sveikinimą pasirašė ALT 
pirm. Saulius V. Kuprys. Inf. 

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

FAX: (514) 766-1349 

IEŠKO DARBO 30 m. moteris 
iš Lietuvos. Gali prižiūrėti vai
kus arba senelius, atlikti namų 
ruošos darbus. Turi aukštąjį 
išsilavinimą. Skambinti vaka
rais nuo 6 iki 10 v.v. tel. 514 
774-8680. 
CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 

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 


