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Reikia tvirtesnių pamatų 
Dvi šventės, vos per septynias dienas nutolusios viena 

nuo kitos - šv. Kazimiero diena kovo 4 ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo diena Kovo 11-oji, rodos, nedaug 
ką bendro turinčios, o vis dėlto tam tikra idėjine prasme 
turėtų būti artimos. 

S
v VENTASIS Kazimieras, Lietuvos karalaitis, jaunimo 

globėjas, antirusiškos kovos simbolis, amžiams išlikęs 
kaip dvasinės stiprybės pavyzdys, nepajudinamas, 

nesumenkinamas, jokių abejonių nekeliantis, vis ramiai ir 
vienodai šviečiantis ir taikaus gyvenimo laikotarpiais, ir 
per karus, tautos sukilimus, revoliucijas, besikeičiant vals
tybės valdymo struktūroms bei vadovams, valdžion įeinant 
įvairių pažiūrų ir tikėjimų žmonėms, besiderinant prie gy
venimo naujovių - kas ir kaip bebūtų buvę, šv. Kazimieras 
tautoje išlieka tas pats. Jo kaip valdovo pažiūra buvo aiški 
- viskas, kas daroma, turi būti statoma ant tvirtesnio mo
ralinio pamato, nes visi kiti pamatai per daug trumpalai
kiai, kad tiktų valstybės gerovei kelti, tautos ateičiai kurti. 
Jie dažnai mūrijami tarsi iš brangiausio marmuro, kad iš 
tolo blizgėtų ir minias patrauktų. Deja, valstybės reikalams 
reikia visai ko kito. Senoji šv. Kazimiero laikų uola, kad ir 
laiko dulkių apnešta, net nebegraži pasižiūrėti, yra labai 
tvirta ir išliks tokia, nes ji mūryta paties Kūrėjo. To neži
nant arba nenorint žinoti, valstybiniame gyvenime atsitinka 
tokių painių dalykų, kurių teisingiems išsprendimams ne
beužtenka priimamų įstatymų, žmogaus sugalvotų potvar
kių. Ir šiandien Lietuvoje daugelis jaučia, kad reikia kažko 
daugiau. Dažnas nedrįsta ar nenori tarti kokį nors nepopu
liarų žodį, nenori pasirodyti atsilikusiu, gal nenori ir savo 
karjerai kenkti, neprisiderindamas prie srovės, kurios 
versmė kas žino kur prasideda. Tad geriau tūnoti ir laukti, 
kas bus. O tie gerieji pavyzdžiai kaip seni brangūs paveiks
lai tebūna sukabinti pasižiūrėti. 

K
ALBĖJIMAS apie moralę jau daug kam padvelkia 
viduramžiais. O tai jau lyg ir nebesiderintų su šių 
dienų laisvės šūkiais ir užmojais, kažkieno nustaty

ta gyvensena. Ne vienam dorovė jau yra laisvės varžymas, 
žmogaus teisių į pasirinkimą paneigimas. Pabrėžiant žmo
gaus laisves ir jas puoselėjant, sunku besusigaudyti, kas 
kur tinka ir kodėl, nes kiekviena laisvė gali būti dar lais
vesnė, jei nėra užtvarų, per kurias perlipti draudžiama. 
Ak, draudimas - baisus dalykas, diktatūra, žiauri atgyvena. 
O vis dėlto pasigirsta balsų, kad moralės reikia, kad ir val
džios žmonės turėtų apie tai pagalvoti ir suprasti. Sakoma, 
kad rimta politika nuo moralės negali būti atskirta. Tyčinis 
atskyrimas veda į sunkias painiavas, kurių teisiniais nuo
statais nebegalima išspręsti. Apie moralę valstybės valdyme 
ne sykį yra kalbėjęs prezidentas V. Adamkus, pasisakę 
hierarchijos vadovai bei kiti žinomi asmenys, kuriems rūpi 
tautos bei valstybės ateitis. Po tokių kalbų, rodos, valdžios 
pareigūnams-ėms nesunku būtų susitarti: būkime sąžinin
gi, žiūrėkime pirmiausia valstybės reikalų, nešvaistykime 
lėšų, nelipkime per kitų galvas dėl karjeros, nesispraus
kime per jėgą į aukštesnes pareigybes, nevaidinkime 
žinovų, jeigu tokie nesame, supraskime, kokią atsakomybę 
esame prisiėmę, nemeluokime norėdami pasiteisinti ... 
Daug, oi daug yra apie ką pagalvoti, iš naujo permąstyti, 
~okie esame ir kokie turėtume būti. Filosofas Arvydas 
Sliogeris tiesiog sako, kad Lietuvai reikėtų šviežesnės 
politinės jėgos, kad kai kurie į valdžią įsiveržę karjeristai 
esą tamsuoliai, ne politikai; jie negali suprasti, kas yra 
politika, egoistiniy interesų negali atskirti nuo valstybės ir 
tautos interesų.„ Sv. Kazimieras nebuvo užsidaręs vienuo
lyne. Jis buvo valdovas, derinęs politiką su savo ~ventu gy
venimu. Nors lašelį to, ką turėjo mūsų tautos Sventasis. 
Bent jau pradėkime suprasti, kad moralinis pagrindas rei
kalingas, ir tai visiems - ir vargšams, ir turtuoliams, ir poli
tikams, ir karaliams. Č.S. 
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Grįžkit į tėvynę, grįžkit pas savus! 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus. 
Svetima padangė nemaloni, ne; 
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne. 

Taip dainavo tremtiniai, kai kelias į Tėvy
nę buvo užtvertas, o tėvynė pavergta. Dabar ir 
keliai atverti, ir Tėvynė laisva. Tačiau ... 

Po nepriklausomybės atkūrimo, greta ne
gausių išvykstančių iš Lietuvos kitataučių, iš 
Lietuvos į užsienius, daugiausia į Vakarus, iš
vyko daugybė lietuvių. Išvykusiųjų skaičius 
nėra žinomas, tačiau spėjama, kad jis artėja 
prie pusės milijono. Išvykimo motyvai įvairūs, 
tačiau dažniausiai vardijami bėgimas nuo be
darbystės, nuo socialinio saugumo stokos, sie
kimas kokybiškesnio išsilavinimo, uždarbio, 
verslo ar kitokiam tikslui. 

Išvykusieji nėra degradavę ar fiziškai pa
liegę piliečiai. Daug išvykusiųjų turi specialųjį 
ar aukštąjį išsilavinimą, sukaupę savo srityje 
patirtį, pasiekę nemažų laimėjimų. Ir negali
ma tų emigrantų kategoriškai kaltinti savo 
tautos ir jos valstybės išdavyste, patriotizmo 
stoka, kaip susisiekiančiuose induose nekalti
~ame vandens, kad jis siekia vienodo lygio. 
Zinoma, savai valstybei emigrantai daro aki
vaizdžią skriaudą, tačiau tai daroma dėl di
džiulio socialinio kontrasto, dėl patiriamos 
skriaudos iš valstybės pusės, dažnai - iš skur
do, iš nevilties. Neatmestinas ir ne paskutinė
je vietoje yra didelės dalies išvykstančiųjų lie
tuvybės ir patriotizmo stygius. 

Netenka abejoti, kad Lietuvoje tiek eko
nominė, tiek politinė padėtis keisis gera kryp-

timi Gau keičiasi), kad pamažu artėsime prie 
vakarietiškos buities, kad mūsų demokratinis 
valdymas valysis nuo ydų ir grimasų, kad rasis 
vietos visiems, kas nėra praradęs šeštojo - Tė
vynės jausmo. Lietuvių tauta nuo amžių pasi
žymėjo darbštumu ir sėslumu. Totalitarinės į 
demokratinę sistemų kaitoje sėslumas tarsi 
susipriešino su darbštumu, nes pastarajam ne
liko vietos pr~smingai reikštis, todėl sėslumą 
teko pažeisti. Sis pažeidimas ateityje natūraliai 
prašysis taisomas, tačiau tam bus reikalinga 
paskata, postūmis. 

Lietuvio šeštasis - Tėvynės - jausmas yra 
itin gilus, todėl lietuvis yra neatspariausias 
nostalgijai, Tėvynės ilgesio ligai; net mirties 
akivaizdoj e lietuvis siekia, kad jo palaikai 
būtų pargabenti į Tėvynę. Iš parvykstančiųjų 
tenka išgirsti, kad vakariečiai yra "šiaudadū
šiai", kad bendravimas, nors išoriniai saldus, 
tačiau šaltas. Taigi "Svetima padangė nema
loni, ne„." Tačiau ir šiais atvejais bus reikalin
ga paskata, postūmis. 

Ne toli laikas, kada galėsime paskelbti 
misiją "Grįžkit į Tėvynę, grįžkit pas savus!" 
Tai bus tautinio atgimimo misija, pasieksianti 
lietuvius visose pasvietėse, surinksianti juos į 
šeimą prie Tėvynės stalo. Kaip skelbia DELFI, 
vasario 1 d. visus bendraminčius, skatinančius 
lietuvius grįžti į Tėvynę, atvedė į Steigiamąjį 
lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės 
organizacijos (LGAVO) "Sugrįžus" susi
rinkimą. Draugijos misija - vienyti Amerikoje 
gyvenusius lietuvius, grįžusiems padėti iš naujo 
integruotis į visuomenę, išgyventi adaptacijos 
procesus. 

Nukeltai 5-tą psl. 
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Ligonių diena 
Jau XV-ąjį kartą visas krikščioniškas 

pasaulis kreipia žvilgsnį į sergančiuosius -
pasaulinės Ligonių dienos proga 

Pasitinkant jubiliejinę 
Ligonių dieną Klaipėdos Jū
rininkų ligoninėje lankėsi 
Telšių vyskupas Jonas Boru
ta, SJ, lydimąs generalvikaro 
prel. Juozo Siuriaus ir dia
kono Karolio Petravičiaus . 

Ganytojas bendravo su me
dicinos personalu, lankėsi 
kardiologijos ir neurologijos 
skyriuose, sergantiems lin
kėjo vilties ir pasitikėjimo 
Dievu. Ligoniai buvo malo
niai nustebinti bei sujaudinti 
Ganytojo vizitu. Kiekvienam 
vyskupas paliko Žemaičių 
Kalvarijos Dievo Motinos su 
Kūdikiu paveikslėlį ir palai
mino. 

Aplankęs sunkiai ser
gančiuosius, Ganytojas sku
bėjo ruoštis Mišių aukai, ku
rion susirinko vaikštantieji 
ligoniai ir medicinos perso
nalas. Vyskupas J. Boruta 
Mišių įžangos žodyje primi
nė, jog šiemet jau penkiolik
tąjį kartą minima Ligonių 
diena. Ganytojas pastebėjo, 
jog Dievo tarnas popiežius 
J anas Paulius 11 šiai dienai 
parinko vasario 11-ąją -
Liurdo Dievo Motinos mi
nėjimą, tuo parodydamas, 
kad Marija pirmoji skuba 
sergančiam pagalbon, kaip 
skubėjo užtarti jaunikių Ga
lilėjos Kanos vestuvėse. 

Pamoksle Ganytojas gau
siai susirinkusiems sergan-

tiesiems pateikė popiežiaus 
Benedikto XVI laišką šių 
metų Ligonių dienai. Gany
tojas linkėjo vilties ir kvietė 
nenusiminti, jei šiandien ir 
kamuoja kūno liga, nei vie
nas, anot vyskupo, nesame 
nuo jos apsaugotas. Kartu 
su vyskupu Mišių aukoje 
meldėsi prelatas J. Šiurys, 
kanauninkas J. Paulauskas, 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas R. Vėlavičius, kun. S. 
Stumbra ir diakonas K. Pet
ravičius. Gražiai skambėjo 
Klaipėdos grigališkojo cho
ralo studijos (vad. V. Bud
reckis) atliekamos senosios 
liaudies giesmės. 

Baigiantis šventosioms 
Mišioms, vyskupas dėkojo 
ligoninės vadovybei, perso
nalui, o ligonėliams linkėjo 
melsti Marijos-Ligonių svei
katos globos. Skambant pa
baigos giesmei diakonas K. 
Petravičius šventės atmini
mui padalino Žemaičių Kal
varijos Dievo Motinos su 
Kūdikiu paveikslėlių. Taip 
pat vyskupas aplankė ir kitas 
Klaipėdos ligonines. 

Si šventė visiems kaip 
gražus priminimas branginti 
sveikatą bei rūpintis ja, pri
minimas nepamiršti tų, 
kuriuos pakirto liga, nepa
miršti jų kūno ir dvasios svei
katos. Marija, Ligonių svei
kata, melski už mus. Inf. 

Vyskupas J. Boruta, SJ, lanko ligonius 

'm ~ Ir paskui Jį eidami, ir šalia stovėdami, stenkimės tas vietas, 
z kur kiti nemaloniai dirba, apimti, vietas kuo labiausiai apleistas, 
~ pralaimėtas, paniekintas (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Aukštieji pareigūnai ir Lietuva 
Specialiai TŽ iš Vašingtono 

EUGENIJA ir LAURYNAS 
R. MISEVIČIAI 

Kaip žinia, šių metų vasa
rio 7-13 dienomis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
su oficialiu vizitu lankėsi 
Jungtinėse Valstijose. Pir
miausia JAV Vakarų pa
krantėje įsikūrusiame San 
Francisco mieste (Kalifornija) 
dalyvavo daugiau nei 10,000 
narių jungiančios nevyriausy
binės organizacijos "World 
Affairs Council" surengtuose 
darbo pietuose su netoli šio 
miesto esančiame Silicon Val
ley veikiančių stambių infor
macinių technologijų, banki
ninkystės ir finansų kompa
nijų vadovais. Vėliau LR va
dovas kartu su žmona Alma 
aplankė ir San Francisco lie
tuvius, dalyvaudamas Lietu
vos Nepriklausomybės dienos 
- Vasario 16-sios minėjime. 
Vos porą dienų paviešėjęs 
Vakarų pakrantėje V. Adam
kus išvyko į Amerikos sostinę 
Vašingtoną, kur oficialaus vi
zito antroje pusėje susitiko su 
JAV prezidentu G.W. Bush. 
V. Adamkus dalyvavo ir JAV 
viceprezidento Richard Che
ney surengtuose darbo pietuo
se, taip pat buvo pakviestas 
susitikti su kitais aukštais JAV 
administracijos pareigūnais, 
lankėsi Kongrese ir kalbėjosi 
su Atstovų rūmų bei Senato 
nariais, dalyvavo įvairiose 
konferencijose bei šventi
niuose renginiuose. Iš pasta
rųjų labiausiai išsiskyrė vasa
rio 10-osios, šeštadienio, vie
nam prabangiausių Vašingto
ne "Mandarin Oriental" vieš
butyje vakare surengtas JAV
Baltijos šalių fondo (USBF) 
pokylis, pavadintas itin praš
matniu "Gala" vardu. Mūsų 
šalies vadovas perskaitė pra
nešimus Woodrow Wilson 
centre ir Jungtinio Baltijos 
šalių komiteto (JBANC) kon
ferencijoje. 

Lietuvos prezidentas taip 
pat dalyvavo iškilmėje, kurios 
metu naujai atstatomame Lie
tuvos ambasados Vašingtone 
pastate buvo įmūryta kapsulė 
su laišku ateities kartoms. 
Ambasados pamatuose įmū
rytame rašte prezidentas V. 
Adamkus pareiškė esantis tik
ras, kad čia statomas naujas 
Lietuvos ambasados Jungti
nėse Amerikos Valstijose pasta
tas bus tvirtas ir ilgaamžis. 

V. Adamkus su žmona Al
ma dalyvavo ir kasmetiniame 
iškilmingame JAV-Baltijos ša
lių fondo (US-Baltic Foun
dation) vakare, kuriame 
Amerikos visuomenės, poli
tikos, žiniasklaidos, verslo 
atstovams buvo pristatyta Lie
tuva. Minėta "Gala" šventė 
šiais metais buvo pagrindinai 
skirta lietuviams, mūsų šalies 
vadovui ir iškiliausioms užjū
rio organizacijoms, verslinin
kams iš Lietuvos bei JAV pa
gerbti. Tą patį vakarą labai 
gražiai buvo pagerbta ir Lie
tuvos prezidento žmona jos 
80-ojo gimtadienio proga. 
Lietuvos prezidentui buvo 
įteiktas Baltijos Valstybiš-

kurna apdovanojimas, kuriam 
V. Adamkų pristatė įžymus 
JAV visuomenės veikėjas ir 
politologas dr. Zbigniew Brze
zinski. 

Vasario 11, sekmadienį, 
Lietuvos prezidentas dalyvavo 
lietuviškose šv. Mišiose Na
cionalinėje bazilikoje, kurias 
kartu su kitais lietuviais ku
nigais aukojo ir specialiai tam 
iš Toronto atvykęs prel. Ed
mundas Put3imas, aplankė 
joje esančią Siluvos koplyčią. 
Po to LR vadovas susitiko su 
Vašingtono lietuvių bendruo
mene popiežiaus Jono Pau-

verslo atstovai. Prezidentas 
pasveikino iškilmingo minėji
mo svečius ir vietos lietuvių 
bendruomenės narius. Šio mi
nėjimo metu V. Adamkus įtei
kė mūsų valstybės apdovano
jimus buvusiam JAV įgaliota
jam ir nepaprastajam amba
sadoriui Lietuvoje Stephen 
D. Mull, Amerikos lenkų kon
greso vykdomajam direkto
riui ir aktyviam Lietuvos na
rystės NATO rėmėjui L.S. 
Kuczynski, JAV Lietuvių 
bendruomenės žurnalo Brid
ges anglų kalba redaktorei bei 
Lietuvos našlaičių globos ta-

Lietuvos respublikos ir Jungtinių Valstijų vadovų susitikimas 
Baltuosiuose Rūmuose Ntr. l. Lukavičiūtės 

liaus 11 centre (šią šventę or
ganizavo JAV LB Vašingtono 
apylinkė). Su prezidentu susi
tikti atvyko nemažai mūsų 
tautiečių iš kaimyninių vals
tijų bei tolimesnių vietovių, 
atvyko Amerikos lietuviai -
LR garbės konsulai, prisi
jungė V. Adamkaus delegaci
jos nariai ir kiti svečiai, Lietu
vos prezidentą pasitiko Va
šingtono skautų organizacijos 
atstovai (tarp jų ir keli vaikai, 
apsirengę Lietuvių skautų są
jungos uniformomis). Lietu
vos vadovas pasveikino savo 
tautiečius Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga ir 
palinkėjo visiems susirinku
siems saugoti lietuvybę ir Va
sario 16-osios dvasią, kuri ne
leis tų sunykti tautiškumui 
kraštuose, kuriuose jis buvo 
puoselėjamas ilgus dešimtme
čius. Taip pat minėjime kalbė
jo JAV LB Vašingtono apylin
kės pirmininkas Linas Oren
tas ir Krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Maciūnas. 
Lietuviai turėjo progos betar
piškai pabendrauti su prezi
dentu, su juo nusifotogra
fuoti, taip pat pasivaišinti gar
džiais Baltimorės Lietuvių 
Namų šeimininkių paruoštais 
lietuviškais patiekalais bei at
sigaivinti iš Lietuvos impor
tuotu alumi ir kitais gėrimais. 

Valdas ir Alma Adamkai 
dalyvavo ir dar viename pri
ėmime, Lietuvos ambasados 
organizuotame Lietuvos vals
tybės Nepri~lausomybės die
nos proga. Siame priėmime, 
surengtame Vašingtono "May
fl ower" (Washington D.C.) 
viešbutyje (prie pagrindinių 
jo durų netgi plevėsavo tri
spalvė!) dalyvavo labai daug 
garbingų žmonių - svečių iš 
Baltųjų rūmų, JAV senato ir 
Atstovų rūmų nariai, JAV ad
ministracijos institucijų bei 

rybos Filadelfijos skyriaus ko-
1]1i te to pirmininkei Jeanne 
Salna-Dorr, JAV Lietuvių 
bendruomenės tarybos pirmi
ninkei bei Lietuvos vaikų vil
ties komiteto Los Angeles 
skyriaus vadovei Danguolei 
Marijai Navickienei, Ameri
kos baltų laisvės lygos valdy
bos nariui ir buvusiam pirmi
ninkui, buvusiam Latvijos 
krašto apsaugos ministeriui 
bei parlamento nariui Val
džiui V. Pavlovskiui ir laisvės 
kovų dalyvio Leono Prapuo
lenio, apdovanoto po mirties, 
artimiesiems. 

Paskutinę savo vizito die
ną Lietuvos vadovas ir vėl tu
rėjo oficialų susitikimą - šį 
kartą su JAV žiniasklaidos at
stovais Nacionaliniame spau
dos klube (National Press 
Club), kur atsakė įjam pateik
tus klausimus (tame tarpe šių 
eilučių autorių). Paklaustas, 
ar teko jam konkrečiai kalbė
tis su G.W. Bush apie bevizio 
įvažiavimo į JAV Lietuvos 
piliečiams klausimus, prezi
dentas atsakė, kad šis klausi
mas šiuo metu įgavo dalykiš
ką lygį, nes JAV senate jau yra 
svarstomas. Iš senatorių pusės 
anksčiau buvo pateikta visa 
eilė projektų, vieni buvo pa
lankesni Baltijos šalims (ir 
Lietuvai), kiti ne. Labiausiai 
buvo susirūpinta senatoriaus 
G. Voinovich pateiktu įstaty
mo projektu, kuris praktiškai 
būtų panaikinęs Baltijos šalis 
iš tų valstybių, kurioms būtų 
suteikta teisė bevizio įvažiavi
mo į Ameriką, sąrašo. Buvo 
žinoma, kad bevizio įvažiavi
mo teisė būtų suteikta tik pen
kioms naujoms šalims (ES na
rėms) ir pagal jo pateiktas re
komendacijas, kurios valsty
bės galėtų kvalifikuotis, aišku 

Nukelta į 3-čią psl. 



Apdovanojimai JAV lietuvių, latvių ir estų spaudos leidiniams. Iš k.: dienraščio Draugas 
direktorių tarybos narys Arnas Kazlauskas, Laurynas R. Misevičius (AL Rytų pakrantė redak
torius) su JAV Baltijos šalių fondo įsteigtomis (kartu su latvių ir estų laikraščių redaktoriais) 
premijomis Ntr. E. Misevičienės 

Aukštieji ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

~ena, kad Lietuva nebūtų patekusi į tą grupę. 
Sią problemą mūsų šalies vadovas aptarė su 
prezidentu G.W. Bush oficialaus susitikimo 
Vašingtone vasario 12-ąją metu, ir JAV 
vadovas pasisakė labai stipriai už Lietuvos 
poziciją. Vėliau tą pačią dieną V. Adamkus 
susitiko su JAV Kongreso užsienio reikalų ko
miteto nariais, kurie turi ypatingai didelę 
įtaką svarstant šitą reikalą. Dar esant Vašing
tone V. Adamkų pasiekė žinia, kad senatorius 
Voinovich atsiėmė savo originalų siūlymą iš
imant tą pastraipą, kurioje ribojamas valsty
bių, kurioms bus užtikrintas bevizis įvažia
vimas į JAV, skaičius. 

Prezidentas Valdas Adamkus Vašingtone su 
politologu Zbigniew Brzezinski 

Ntr. E. Misevičienės 
Taigi matome, kad Lietuvos prezidento 

vizitas Vašingtone vienaip ar kitaip davė realių 
rezultatų jau dabar. O štai, ką atsakė V. Adam
kus, kai buvo paprašytas pasidalinti savo nuo
mone apie mūsų šalies Konstitucinio teismo 
įneštą pataisą, pagal kurią dabar nebeįmano
ma išlaikyti Lietuvos pilietybės kitų valstybių 
piliečiams. "Nematau čia didelės tragedijos. 
Tokį akibrokštą, kaip jūs tai pavadinote, išgy
venau ir aš pats, kai 1990-ais metais atstačius 
Lietuvos valstybės Nepriklausomybę, buvau 
su visa kita išeivija 'išbrauktas', tuomet nete
kęs savo gimtos šalies pilietybės, tačiau gyveni
mas reikalus ištaisė. Nė kiek neabejoju, kad 
susitvarkys viskas ir šį kartą. Visų pirmiausia -

l 

aš pasisakau už dvigubą pilietybę. Lietuvos 
Konstitucinis teismas išsakė savo nuomonę 
tik todėl, kad kaip šiandien yra surašyta Lie
tuvos konstitucija, jie tiktai nustatė faktus. 
Dėl to prarasti galvos visiškai nėra reikalo. 
Yra kelių, kaip tą klausimą ištaisyti, čia nerei
kia net visos konstitucijos keisti, kaip kad yra 
siūloma, nereikia jokio referendumo skelbti. 
Jei šiandien paskelbtume referendumą tokio
se aplinkybėse, išsamiai neišaiškinus Lietuvos 
žmonėms šio reikalo, aš esu beveik tikras, dvi
gubos pilietybės idėją tikrai atmes ir mūsų ša
lies rinkėjai ko gero patvirtins Konstitucinio 
teismo sprendimą. Manau, kad šiuo keliu eiti 
neverta, taip pat nereikia kelti panikos. Visa
me pasaulyje, ir čia JAV, konstitucija yra papil
doma, pridedamos pataisos, Amerikos konsti
tucijoje yra pilna tokių pataisų. Manau, laikui 
bėgant, išsiaiškinus, teisiškai įvertinus, prista
čius tokį Lietuvos konstitucijos papildymą at
skiru straipsniu, šis klausimas bus teigiamai 
išspręstas. Nesikarščiuokime, nepameskime 
galvos, jokio referendumo šiandien nešauki
me, ramiai į tą reikalą pažiūrėkime, ta dvigu
bos pilietybės dilema tikrai bus teigiamai iš
spręsta". 

Na ir pabaigai mums buvo įdomi Lietuvos 
prezidento nuomonė apie dabartinę mūsų ša
lies emigraciją ir ar yra būdų ją pristabdyti. 
"Visų pirma jokia prievarta nesustabdysime 
emigracijos iš Lietuvos, nei prievarta ar ko
kiais naujais įstatymais n~susigrąžinsime išvy
kusių, būkime realistai. Cia tik gražūs pakal
bėjimai, reikia veiksmais, sudarytomis sąlygo
mis suteikti patrauklias galimybes tiems, kas 
turi tam tikrų jausmų, noro dirbti savo tėvynė
je, savo žmonių tarpe. O tai, kad verslininkai 
šiandieną kalba apie galimybes sudaryti geres
nes sąlygas, pasiūlyti didesnį darbo užmokestį, 
galima tik džiaugtis, tai yra vienas rodiklis, 
kad gyvenimas Lietuvoje kyla į viršų. Emig
rantai pasitraukė iš mūsų tėvynės ne dėl to, 
kad jos nemylėjo, negerbė Lietuvos žmonių, 
kultūros, dauguma mūsų tautiečių išvyko to
dėl, kad ieškojo geresnių, žmogiškesnių gyve
nimo sąlygų. Jeigu Lietuvos verslininkai jau 
gali pasiūlyti geresnes sąlygas, emigracija sa
vaime sugrįš, vėl dirbs Lietuvoje, džiaugsis, 
kurs sau ir savo vaik~ms geresnį gyvenimą 
mūsų visų tėvynėje. Stai ir atsakymas į šią 
problemą" - mintimis pasidalino Valdas 
Adamkus. 

Iš Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus (kairėje su p. Alma) apdovanojimus gavę Nepriklau
somybės šventės proga - buvęs JAV ambasadorius Lietuvai Stephen p. Mull, Amerikos lenkų 
kongreso direktorius L.S. Kuczynski, "Bridges" redaktorė Jeanne Salna-Dorr, ALB veikėja 
Danguolė Marija Navickienė, buvęs Latvijos krašto apsaugos ministeris Valdis V. Pavlovskis 
ir laisvės kovotojo Leono Prapuolenio (apdovanoto po mirties) giminaitis 

N tr. E. Misevičienės 
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lli1 SAVAITE LIETUVOJE 
Kas laimėjo rinkimus? 

Vasario 25 d. vykusiuose 
savivaldybių rinkimuose dėl 
vietų Lietuvos savivaldybėse 
geriausiai sekėsi Tėvynės są
jungai, vienijančiai konser
vatorius, politinius kalinius 
ir tremtinius bei krikščio
nius demokratus. LGTIC 
skelbia, kad pirmaisiais Vy
riausiosios rinkimų komisi
jos duomenimis, gautais iš 
2026 apylinkių, konservato
rius palaikė 182,909 rinkė
jai. Iš viso veikė 2028 rinki
mų apylinkės. Antroji pagal 
tikėtiną mandatų skaičių yra 
Socialdemokratų partija, su
laukusi 173,954 rinkėjų bal
sų. Partiją "Tvarka ir teisin
gumas (liberalai demokra
tai)" pasirinko 136,759 rin
kimų teisę turintys piliečiai. 

Už trečios vietos liko Li
beralų ir centro sąjunga, ku
rią pasirinko 118,039 rinki
mų teisę turintys piliečiai, 
Lietuvos valstiečių liaudi
ninkų sąjunga - 73,467, Dar
bo partija - 67,990, Naujoji 
sąjunga (socialliberalai) -
62,399, Lietuvos lenkų rinki
mų akcija - 57,724, Lietuvos 
krikščionys demokratai -
54,078, Lietuvos respublikos 
liberalų sąjūdis - 49,561, Pi
lietinės demokratijos partija 
- 19,772, Lietuvos rusų są
junga - 11,971, Lietuvos 
centro partija - 11,634. 

Pralaimėjusios partijos 
Savivaldybių rinkimų 

rezultatų sąrašo pabaigoje 
liko partijos, nesurinkusios 
tūkstančio rinkėjų balsų -
G. Vagnoriaus koalicija, 
Tautos pažangos partija, 
Koalicija "Už Neringos atei
tį". Didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose daugiausia man
datų gauti pretenduoja so
cialdemokratai, konservato
riai ir liberaldemokratai. 
Vilniuje, kur ir buvo tikimasi 
atkaklios kovos, priekyje -
nušalintojo prezidento Ro
lando Pakso vadovaujami li
beraldemokratai. Po jų -
konservatoriai ir Liberalų ir 
centro sąjunga. Antrojo Lie
tuvos miesto -Kauno - savi
valdoje dominuos konserva
toriai, socialdemokratai ir li
beralai demokratai. Klaipė
doj e - tvirčiausios Liberalų 
ir centro sąjungos, konserva
torių ir Liberalų sąjūdžio po
zicijos. 

Galutinius Savivaldos 
rinkimų rezultatus VRK turi 
patvirtinti iki kovo 4 d. Savi
valdybių tarybų nariai ren
kami pagal proporcinę sis
temą ketverių metų kaden
cijai. 

Lankėsi gubernatorius 
Vasario 26-27 d.d. Lie

tuvoje lankėsi Karaliaučiaus 
srities gubernatorius Geor
gijus Bosas, skelbia ELTA. 
Susitikime su ministeriu pir
mininku Gediminu Kirkilu 
kalbėta apie Europos sąjun
gos (ES) ir Rusijos pasirašy
tą vizų režimo palengvinimą, 
apie pasienio režimo veiki
mą, pabrėžta būtinybė gerin-

ti sienų kirtimo tvarką. Lie
tuvos premjeras taip pat 
daug dėmesio skyrė ekologi
jos klausimams. Kalbėta ir 
apie turizmo, prekybos, in
vesticijų plėtrą, pareikštas 
abipusis susidomėjimas di
dinti krovinių tranzitą gele
žinkeliu. 

Pernai Lietuvos tiesiogi
nės investicijos į Karaliau
čiaus sritį buvo apie 130 min. 
litų, arba 60% visų Lietuvos 
tiesioginių užsienio investi
cijų Rusijoje. Karaliaučiaus 
sritis yra patraukli Lietuvos 
investuotojams dėl joje ga
liojančio ypatingosios eko
nominės zonos įstatymo, rin
kos artumo ir palyginus pi
gios darbo jėgos. 

Gubernatoriaus G. Boso 
įsitikinimu, tiek Lietuvoje, 
tiek ir jo vadovaujamoje sri
tyje labai aktualios yra eko
logijos problemos. Rusijos 
aplinkosaugininkams neri
mą kelia labai sumažėję žu
vų ištekliai Kuršių mariose, 
kai kuriuose pasienio eže
ruose, upėse. Jis siūlo suda
ryti dvišales specialistų gru
pes, kartu atlikti gamtosau
gos tyrimus. 

NATO ir Rusijos 
pasitarimas 

Vasario 27 d. Vilniuje 
pirmą kartą įvyko NATO 
(ŠAS) ir Rusijos tarybos dar
bo grupės gynybos refor
moms ir bendradarbiavimui 
aukšto lygio susitikimas, pra
neša ELTA. Jo tikslas - ap
žvelgti NATO ir Rusijos ta
rybos 2007 m. bendradarbia
vimo programą, aptarti NA
TO ir Rusijos gynybą, taip 
pat karinį bendradarbiavimą 
2008-2012 m. Susitikime da
lyvavo NATO šalių gynybos 
ministerijų pareigūnai, pir
mininkavo NATO generali
nio sekretoriaus pavaduoto
jas gynybos politikai ir pla
navimui John Colston. Rusi
jos delegacijai vadovavo Ru
sijos generalinio štabo gene
rolas majoras Anatolijus 
Dosugovas. 

J. Colston susitikime 
tvirtino, kad nei JAV prieš
raketinis skydas, nei analo
giška bendra NATO sistema, 
jeigu tokia būtų sukurta, ne
bus nukreipta prieš Rusijos 
karinius objektus. Jo teigi
mu, vienas pagrindinių fak
torių, į kuriuos Sąjungos na
riai šiemet turėtų atsižvelgti 
- tai JAV priešraketinės si
stemos - radaro ir raketų, 
galimai dislokuotų Europo
j e, suderinamumas su būsi
mąja NATO sistema. 

JAV planuoja dislokuoti 
priešraketinės gynybos komp
leksus Čekijoje ir Lenkijoje 
pagal PRG sistemą, kurios 
tikslas - apginti Vakarus nuo 
piktavalių šalių, tarp jų -
Irano ir Šiaurės Korėjos, ga
limų smūgių. Vašingtono ke
tinimu nepatenkinta Mask
va, kuri mano, kad Amerikos 
PRG sistemos dislokavimas 
pažeis jėgų balansą Euro
poje. RSJ 
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PRISI~INI~AI, ĮSPUDŽIAI 
JUOZĄS PIEČAIT!S 

Jei šiandien minime Lie
tuvą ir jos istoriją, tai daugu
mai mūsų įdomu, kokia Lie
tuva dabar. Aš lygiai prieš pu
sę savo gyvenimo susipažinau 
su Lietuva. Man teko nemažai 
laiko ne tik lankytis, bet ir 1!3-
venti Lietuvoj. Per tuos beveik 
trylika metų, susidariau savo 
nuomonę apie Lietuvą, galė
jau iš arti pamatyti įvairius 
pasikeitimus. Svarbu paste
bėti, kad tai tik mano asmeni
nė nuomonė! 

Lietuva dabar 

Pirmą kartą į Lietuvą teko 
važiuoti su tėvais. Thi nebuvo 
atostogos. Nuo 1994 iki 1997 
m. wenom Kaune, kai buvo 

du lagaminus ir išsikrausčiau 
bent šešiems mėnesiams į 
Kauną. Jau iš anksto buvau 
susitaręs, kad pasinaudosiu 
galimybe dirbti ir mokytis Lie
tuvos Centrinėje kredito uni
joje. Centrinės kredito unijos 
direktorius mano darbą/sta
žuotę paskirstė po vieną sa
vaitę kiekviename skyriuje. 
Pirmą savaitę praleidau prie 
finansų ir ataskaitos, antrą 
prie projektų planavimo, tre
čią su inspekcija, vėliau rekla
mos ir marketingo ir pabaigai 
su kompiuteristais. Tus pasku
tinės dvi savaitės nulėmė ma-

J. Piečaitis prie atstatomų Valdovų rūmų Vilniuje 

neseniai įvykęs Nepriklauso
mybės atgavimas. Mokiausi 
kaip vietinis - lietuvių kalba 
Jablonskio vidurinėje mokyk
loje. Kaip paaugliui, rūpėjo ne 
Lietuva, bet Kanados gerybės 
ir draugai. Laukiau tik grei
čiau iš ten išvažiuoti ir buvau 
įsitikinęs, kad niekada neno
rėsiu grįžti. 

2003 m. teko grįžti į Lie
tuvą atstovauti Montrealiui 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso atidaryme ir džiaug
tis Dainų švente. 1lumpai pa
buvau ir turistu - spėjau ap
lankyti kelis giminaičius ir 
praleisti kelias dienas su drau
gais. Pasidžiaugiau "turis
tams" paruoštais vaizdais, ne
teko pajusti "tikrų" Lietuvos 
gerumų ir sunkumų. 

2004 m. nusprendžiau vėl 
važiuoti į tėtės senelių tėviškę. 
Šį kartą teko važinėti po visą 
Lietuvą. Aišku, atostogos Lie
tuvoj reiškia Nidą, Palangą. 
Važinėjau ne autostraga, bet 
mažesniais keliais, po Zemai
tiją ir Suvalkiją. Sunku susi
daryti tikrą nuomonę, kai toks 
trumpas apsilankymas. Atro
do, viskas labai gražu, gal net 
per gražu - reikia pasakyti, 
kad Lietuva išmoko turistams 
pasiruošti! Tuo metu nuspren
džiau, kad reikėtų vėl pa1I3-
venti Lietuvoje, kad susidary
čiau tikrą vaizdą. 

2006 m. baigęs universi
tetą, dar net neatsiėmęs dip
lomo, vasario mėn. susidėjau 

no likimą. Po jų apie pusę me
tų važinėjau po visą Lietuvą, 
po atskiras kredito unijas ins
taliuoti naujus ir taisyti senus 
kompiuterius ir kredito uni
joms padėti su reklamos kūri
mu. Per tuos važinėjimus, ma
nau, kad susipažinau su tikrą
ja Lietuva. Pirmas vaizdas -
kad Lietuva tikrai plokščia! 
Taip, yra Kryžių kalnas, bet 
tai tik kalnelis, o rimtai, Lie
tuva yra LYGI, LYGI! Kelio
nės prasidėdavo iš raštinės 
Kaune -pakeliaukime kartu! 

Autostrada į Klaipėdą: šis 
greitkelis gerai prižiūrėtas. 
Kelios mašinos aplenkia, lėk
damos gal 200 km greičiu, bet 
apskritai visi laikas taisyklių. 
Radijas groja lietuvišką, ang
lišką, prancūzišką, vokišką 
muziką. Norėtųsi kur nors pri
stoti, Tim Horton's nesima
to.„ McDonald's irgi ne. Žiū
rėk trobelė, kuri šašlykus ir 
dar kažką parduoda. Pristo
jam, užkandam, važiuojam to
liau. Skanus, tas lietuviškas 
"fast food" ! Pasidžiaugiu, kad 
dabar tokių užkandinių jau 
yra daug daugiau, negu buvo, 
kai šiuo keliu važiuodavau su 
tėte prieš dvylika metų! 

Jau mes Klaipėdoj. Kaip 
gražu! Viskas atnaujinta - se
namiestis švarus, paminklai, 
gatvės ir šaligatviai prižiūrėti. 
Pasidaręs svetingas uosta
miestis. Girdisi daug įvairių 
kalbų, matosi daug turistų. 
Turbūt jų skaičius taip išaugo, 

kad dabar Klaipėdoje sustoja 
ir dideli laivai. Aikštėje ruo
šiasi muzikos festivaliui, kaip 
gražu! Suskamba telefonas, 
kompiuteris sugedo Palangoj. 
Greit važiuojam prieš visus 
kamščius! 

Palanga - muzika, turis
tai, atostogautojai... Daug 
žmonių! Greit kompiuterį su
tvarkom. Jau vėlu atgal va
žiuoti. Susirandam viešbutėij, 
pasidžiaugiam paplūdimiu ir 
sužinom, kad dar šį vakarą 
koncertuos jauna populiari 
grupė - "Skamp". Aplankom 
barus ir restoranus - koks pa
sirinkimas, kaip gražiai atnau
jino pėsčiųjų gatvę! Kitą dieną 
valstybinis orkestras koncer
tuoja lauke prie "Gintaro" 
muziejaus - kainuoja tik 3 li
tai! Pasiklausom ir, geroj nuo
taikoj, nutariam važiuoti ma
žesniais keliais atgal į Kauną. 

Bevažiuodami nutariam 
užsukti į Šilutę. Aš jau ten bu
vau kelis kartus, teko organi
zuoti jų sėkmingos kredito 
unijos 10-metį ir kelis kartus 
padėti jų greitai augančiam 
kompiuterių tinklui. Miestas 
tikrai atsinaujinęs. Tai tikrai 
ne kaimas! Parduotuvės, jau
kūs restoranėliai. Graži kredi
to unija, įsikūrus visai atstaty
tame sename name, kuris bu
vo tik griuvėsis. Kredito uni
jos administratorė, veikli po
nia Kimbrienė, ir vėl taip šil
tai priima ir net įdeda rūkytos 
žuvies parsivežti namo. Man 
atrodo, kad žemaičiai visi 
nuoširdžiai ir maloniai bend
rauja, svetingi ir vaišingi! 

Grįžtam pro Jurbarką, tai 
mažesnis miestas, kuris, atro
do tik pradėjęs atsigauti. Ten 
kredito unija irgi auga. Pake
liui pasukam Šakių link. Kaip 
tik vyksta kelio atnaujinimas 
- važiuojam atsvargiai, nes pila 
naują asfaltą. Sakiai taip pat 
juda pirmyn - išaugusi didelė 
nauja parduotuvė, bet matosi, 
kad dar čia neinvestuota tiek 
pinigų, kaip kitur. Man čia 
miela - čia aplankiau giminai
čius jau kelintą kartą. Jie ma
ne jau priima kaip savą. Papa
sakoją apie savo ūkio sunku
mus. Zemės ūkis bando išsi
laikyti Lietuvoje. Giminės ne 
pirmi pasakoja, kad mažo 
ūkio nebėra! Labai daug že-

Kauno katedra 

mės supirko ar išsinuomoja 
vadinama "žemės ūkio mafi
ja". Tie didesni ūkininkai tada 
sugeba mažesnėmis išlaido
mis dirbti d~u__g žemės ir gauti 
pašalpas iš ZUM bei Europos 
sąjungos. Įvairūs fondai, ypač 
padeda ūkiams, kurie nesi
naudoja pesticidais ir bando 
kažką naujo auginti. Vis dau
giau produkcijos eksportuoja 
į Europos sąjungą. 

Grįžtam į Kauną. Ilgos 
vasaros dienos. Nutariu už
sukti į restoraną netoli namų 
pavakarieniauti. Pastebiu įvai
raus amžiaus klientų ir pada
vėjų. Restorane pavalgyti kai
nuoja panašiai, kiek kainuotų 
tą patį gaminti namuose -
man atrodo, kad tikrai ne
brangu ir skanu. Jau čia mane 
pažįsta, tai su šypsena ir net 
draugiškai aptarnauja. Kau
nas yra Kaunas. Dienos metu 
Laisvės alėja judri, daug žmo
nių, muzikos, įvairių krautu
vių, kavinių ir restoranų„. Pa
sibaigus darbo dienai, būna 
ramiau, nors kavinės ir resto
ranai pilni... Vakarus galima 
praleisti su draugais, vienam 
ar kitam bare. Išėjus - Laisvės 
alėja tuščia, tylu, aplinkui nė
ra žmonių! Baisu vaikščioti. 
Bėgu į taksi. Kelionė nuo 
Laisvės alėjos iki namų (Sa
vanorių prospekto gale) ne
brangi - tik 10 litų. Reikia pri
pažinti, kad Kaunas nelabai 
greitai atsigauna. Naujų pa
statų dar nedaug, seni dar 
daug kur nepaliesti, nerestau
ruoti. Vis dėlto yra net kele
tas didžiulių apsipirkimo cen
trų, yra kur "pabaliavoti", pa
vall!:Jli, pasivaikščioti. 

Dažnai savaitgalius pra
leisdavau Vilniuje. Sostinėje 
pasikeitimų labai, labai 
DAUG. Vilnius tikrai moder
nus, augantis miestas. Kyla 
daugybė naujų pastatų ir at
naujinami seni sovietiniai ir 
smetoniniai daugiabučiai. Ei
nant naujai sutvarkytu Gedi
mino prospektu ir Pilies gatve, 
girdisi tiek įvairių kalbų, ma
tosi tiek nelietuviškų veidų! 
Staiga pasijunti, kad esi ne tik 
Lietuvoj, bet tikrai Europoj. 
Tai ir kainos čia lyginasi su 
Europos. Tudėl nustebau, kad 
bilietai į Operos ir baleto 
teatrą, po visų teatro remontų 

Ntr. J. Piečaičio 

mažai pasikeitę - bilietus gali
ma gauti už 7 ar 15 litų. Be
vaikščiodamas su giminaičiais 
ir draugais ar visai vienas ap
lankiau daug malonių kampe
lių - Užupį, Gedimino pilį, 
senamiesčio kavines, restora
nus, barus.„ Kelis kartus, be 
jokios baimės, ėjau savo "ant
rų" namų link pas dėdę Zigmą 
prie Operos ir baleto teatro 
net nepastebėjęs, kad jau 2 
val. nakties. 

Po ilgo savaitgalio grįžda
vau į savus namus. Kaune per 
tuos aštuonis mėnesius net 
kelis kartus teko persi
kraustyti: pirmiausia gyvenau 
bute senamiestyje, kurio lan
gai žiūrėjo į Rotušę. Persikė
liau į butą prie autobusų sto
ties, iš kur buvo greičiau nu
važiuoti į darbą, o tada susira
dau mažą butą prie pat rašti
nės - netoli Vilniaus-Kauno 
autostrados, iš kur eidavau 5 
minutes pėsčiom į raštinę. 

Ir taip prabėgo 8 mėne
siai. Nuo žiemos šalčių, vasa
ros karščių ir rudens pradžios, 
kai nusprendžiau sugrįžti į 
Montrealį. Prisivažinėjus, pri
sikalbėjus, atlikus darbus po 
visą Lietuvą - man liko tokie 
bendri ispūdžiai. Vilnius LA
BAI atsinaujinęs, atsigavęs, 
gražiai atkūręs savo senamies
tį ir pristatęs daug modernių 
naujų pastatų. Nedaug atsilie
ka Klaipėda, Palanga - tai 
miestai, kurie prisitaikė prie 
atostogautojų ir turistų norų. 
Kaunas dar gana daug atsili
kęs nuo Vilniaus, bet šio mies
to žmonės labiausiai išlaiko 
savo lietuviškumą! Suvalkijoj 
ir Dzūkijoj ir kaimuose dar 
sunkiau, žmonės stumiami iš 
smulkių ūkių, dar vis ieško 
būdų ką nors naujo pradėti. 
Dar ne visi žino arba priima 
naujas &,alimybes, kurias tei
kia ES. Zemaitija man paliko 
geriausią įspūdį - nors ten, 
aišku, taip pat yra sunkumų. 
Mažai teko lankytis Aukštai
tijoj, bet, kiek mačiau, buvo 
gražu ir švaru. 

Nors daug pažangos ir pa
sikeitimų, biurokratija dar iš
silaikius Lietuvoje, gal kaip ir 
visame pasaulyje ... Įsivaiz
duokit, kaip buvo "smagu" 
pakeisti telefoną net 3 kartus! 
Bankai, kaip ir čia, už paslau
gas ima patarnavimo mokes
čius. Dauguma žmonių nau
dojasi debitinėmis ir krediti
nėmis kortelėmis. Daug kur 
yra bankomatai. Daug pigiau 
Lietuvoj naudoti mobilų tele
foną nei paprastą telefoną -
net pigiau negu Kanadoj. Pa
grindiniai keliai visoj Lietuvoj 
labai geri ir tarpmiestiniai au
tobusai irgi labai geri ir pato
gūs. Džiaugiuosi, kad neteko 
bendrauti su policija, ypač to
dėl, kad daug kas sako, jog 
darosi vis sunkiau išsipirkti su 
kyšiu.„ Lietuvos žmonės labai 
svetingi - ir netikiu, kad su
valkiečiai šykštūs. Kredito 
unijos gražiai auga ir plečiasi 
po visą Lietuvą - jau yra apie 
69,000 narių! 

Ar aš grįžčiau į Lietuvą? 
Manau, kad atsiradus darbui 
su tarptautine firma aš greitai 
vėl važiuočiau ... 



Skirtingi standartai visuomenėje 
ANTANINA GARMUTĖ dabar reikia laukti savai!ę, o kartais ir visą 

mėnesį (pas kardiologą). Cia jau tuo pat metu 
į kitą miesto galą nenubėgsi. 

Pasovietinėje aplinkoje valdžia tęsia senus 
įpročius ir nesiskaito su tauta. Skirtingų stan
dartų taikymas atgaivina kone baudžiavinius 
santykius, įžiebia žalią šviesą nesąžiningumui 
ir trukdo formuotis _pilietinei visuomenei, vys
tytis demokratijai. Zmonės pasijunta pastum
dėliais net bendraudami su paprasčiausiais 
valdininkais. 

Vis dėlto mūsų pensininkas iš savo odisė
jų pasisėmė svarios patirties. Laipiodamas 
kažkuriais kažkurios įstaigos laiptais, jis sutiko 
pareigūną ar tarnautoją, kuris užklausė: 

- Jūs dėl žemės čia? Kokios? 
- Miesto žemės. Po namu. Namas negali 

Štai pažįstamas pensininkas N. atgavo tei
ses į sovietų n~cionalizuotą namą, bet ne į že
mę po juo. ("Zemės mieste nėra!"). Iš naujo 
pateikė visus dokumentus. Praėjo ištisi metai. 
Atsirado naujausias mūsų valdininkų išradi
mas - panaudoti pensininkus (interesantus) 
kurjeriais! Tarsi gyventume ne kompiuterių 
amžiuje ... Pensininkas N. gavo valdininko X 
nurodymus telefonu: 

kyboti ore: pirmiausia buvo nupirkta žemė, 
po to ant jos pastatytas namas. Mano pavel
dėjimas. 

- O gal jūs norėtumėt tą žemę, dar negrą
žintą, parduoti? Kartu su namu. Aš moment 
susitvarkyčiau ir nupirkčiau. Namą nugriau
čiau, žemė svarbiausia. O gal galėtumėt atsi
sakyti tos žemės miesto labui? 

-Na, jau ne! - atsakė pensininkas. - Vals
tybei aš palikau mišką. - Atvykite adresu ... Perneškite savo doku

mentus į gatvę ... valdininkui Y. Pasakykite, te
gu jis padaro - žino ką - ir pasirašo. Tada vėl 
atneškite man. Toliau - žiūrėsime, ką jums 
veikti... 

- Kąąą? - sušuko žmogėnas. - Mišką? 
Prie ežero? Yra dar pas mus išprotėjusių ... 
Juk mūsų valstybė - plėšikai! Visus skriaudžia. 
Ne jai reikia palikti, o iš jos išplėšti. Kaip ten 
Leniy.as sakė: "plėšk prisiplėštą ... " - Bet aš pensininkas, o ne jūsų darbuoto

jas. Laikraštyje skaičiau apie savivaldybės dar
bą "vieno langelio" principu, kai interesantui 
nereikia daugybės durų varstyti... 

Zmogus sutapatino valdžią su valstybe. 
Plėšikiška valdžia dar nereiškia, kad tokia yra 
ir valstybė. Tauta renka valdžią, kuri turi jai 
tarnauti. Valstybė- tai mes visi. Ir, ačiū Dievui, 
mūsų tarpe dar yra idealistų! Todėl išauš die
na, kai pagaliau atskirsime grūdus nuo pelų -
atsikratysime visokių atplaišų, nesusipratėlių, 
gobšuolių, ir sukursime normalią valstybę. 
Tikėsimės, kad Lietuvoje, kaip savo metu Ai
rijoj e, neišvažinės pusė šalies gyventojų. O 
Airija nepražuvo, atsigavo. Atsigaus ir Lie
tuva. 

- O jūs žinote posakį: "Ne tau, Martynai, 
mėlynas dangus"? ... 

Pensininkas žinojo. Todėl leidosi vykdyti 
nepažįstamo viršininko įsakymus. Sugaišo sa
vaitę. Antrą. Rezultatas nulinis. Užvaduoti į 
vaikaičius tinkančio valdininko nesisekė. Mat 
tuo pačiu metu, kai reikia nešioti valdininkų 
raštus, pensininkui ateina laikas pagal talonėlį 
nuvykti pas gydytoją. Juk talonų pas daktarus 

Grįžkit į tėvynę ... atsipirks šimteriopai), jos vai
sius turėtų gimti iš tvirtos 
patriotinės nuostatos, iš tau
tiečių bendravimo, iš paro
dyto dėmesio pasiklydusiems 
ar atstumtiems lietuviams, iš 
noro padėti Lietuvai. Kita 
vertus, talka tautiečių susi
grąžinimo misijai turės tautinį 
patriotinį poveikį Lietuvoje 
gyvenantiems tautiečiams. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Pagrindiniai draugijos 
tikslai: skatinti lietuvius iš už
sienio sugrįžti į Lietuvą, dalin
tis naudinga patirtimi, rengti 
kultūrinius, visuomeninius ir 
savišvietos projektus, daly
vauti bendruose projektuose 
su kitomis organizacijomis, 
Lietuvos valstybinėmis insti
tucijomis bei užsienio organi
zacijomis, skatinti verslą bei 
investicijas į Lietuvą, ugdyti 
visuomenės verslumą ir tau
tiškumą, perteikiant Vakaruo
se įgytą patirtį. 

Taigi gera girdėti, kadmi
sijos užuomazgą jau turime. 
Naujai įkurta draugija vienija 
38 narius. Jos veiklą koordi
nuoja visuotinis narių susirin
kimas bei jo išrinkta 7 narių 
valdyba. Valdybos pirminin
kas - Vilniaus Biotechno-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

logijos instituto biotermodi
namikos ir vaistų tyrimo la
boratorijos vadovas, instituto 
tarybos narys dr. Daumantas 
Matulis. 

Dabartinės ryšių priemo
nės leidžia surasti tautiečius 
ir kalbėtis su jais per spaudą, 
radiją, televiziją, telefonais, 
laiškais. Išvykusieji nėra pra
radę ryšių su giminėmis, pa
žįstamais Lietuvoj e. Jei grįžta
muoju ryšiu išvykusieji bus 
skatinami, jei čia Lietuvoje 
jiems bus pasiūlyta gerano
riška pagalba (tiek valstybės, 
tiek įvairių organizacijų bei 
atskirų asmenų ir iškilių as
menybių), neabejojame, kad 
tautiečių susigrąžinimo misija 
bus sėkminga. Tautiečių susi
grąžinimo misijai bus reika
linga li~tuvių tautos lietuviška 
talka. Si talka nepareikalaus 
didelių išteklių (vėliau jie 

Algis MEDELIS 

Didis Lietuvos patriotas 
šveicaras Juozas Eretas 1973 
metais užsienyje išleido studi
ją Užmirštieji baltai, ją skyrė: 
"Mano Baltijos draugams, -
tiems kurie Tėvynėje be lais
vės ir tiems, kurie laisvėje be 
Tėvypės". 

Šiandien Tėvynėje laisvė. 
Mūsų priedermė sugrąžinti 
Tėvynę tiems, kurie laikinai 
dėl įvairių priežasčių jos yra 
netekę. Istorinio likimo bend
rystės su tautiečiais dvasia 
įpareigoja mus, gyvenančius 
Tėvynėje, jiems Tėvynę grą
žinti. 

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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__ ...... , KANADOS ĮVYKIAI ..,, __ _ 

Pasai oro keleiviams 
Trijų Kanados provin

cijų Ontario, Manitobos ir 
New Brunswick vadovai Va
šingtone derėjosi dėl pasie
nio pasų režimo. Kanadie
čiai siūlo amerikiečių reika
laujamus pasus, vykstant į 
Ameriką automobiliais, pa
keisti atnaujintomis vairuo
tojų kortelėmis. Ontario 
provincija (taip pat ir kitos) 
netrukus pagamins naujus, 
saugesnius, su tikslios infor
macijos slaptaženkliais vai
ruotojų pažymėjimus. Jie 
bus tokie pat saugūs kaip ir 
pasai. Pasų reikalavimas žei
džia turizmo, prekybos sri
tis, ypač trumpas vienadie
nes keliones anapus sienos, 
nes daugelis kanadiečių ir 
dar didesnė dalis JAV gyven
tojų jų neturi. Kanadiečiai 
kasmet Amerikoje išleidžia 
11.7 bln. (JAV). JAV pasie
nio tarnybos jau sušvelnino 
reikalavimą turėti atskirus 
pasus vaikams. Dabar iš jų 
bus reikalaujama tik gimimo 
metrikų. Nuo šių metų sau
sio mėnesio visi oro kelei
viai, skrendantys į JAV, pri
valo turėti pasus. Keliaujan
tiems jūros ir žemės keliais 
reikalavimas turėti pasą bus 
taikomas nuo 2009 ar kiek 
anksčiau. 

Parlamentas nepratęsė 
dviejų svarbių Įstatymų, ku
rių galiojimo laikas pasi
baigė. Jie buvo priimti po 
2001 m. rugsėjo 11, stipri
nant antiteroristinę kovą. 
Vienas iš punktų leidžia įta
riamuosius sulaikyti ir kalin
ti neribotą laiką, nepareiš
kus kaltinimų, kitas suteikia 
teisę tyrėjams iš sulaikytųjų 
išgauti informaciją apie te
roristinius kėslus, nelaukiant 
teismo. Konservatoriai no
rėjo šiuos įstatymus pratęsti. 
Liberalų nuomone, jie per 
daug pažeidžia pagrindines 
žmogaus teises, skatina pikt
naudžiavimą. Esą kovai su 
terorizmu valstybė turi pa
kankamai kitų įstatymų. 

Kanada, be ankstesnės 
finansinės pagalbos Afga
nistanui, skiria dar 200 mln. 
dol. Ministeris pirmininkas 
S. Harper pranešė, kad ši 
papildoma suma numatyta 
mokytojų, policininkų atlygi
nimams. Pinigai bus panau
doti išminavimui, taip pat 
greitkelio Kandahar-Spin 
Boldak statybai, smulkiajam 
verslui plėsti. Lėšos Afga
nistanui bus atiduodamos 
per įvairias tarptautines or
ganizacijas ir Jungtinių Tuu
tų organizacijos atstovybes. 
Iki 2011 m. Afganistanui bus 
išmokėta 1.2 bln. dol. 

Kanados užsienio reika
lų ministerio P. McKay kvie
timu, Kanadoje susitiko JAV 
sekretorė dr. C. Rice, Mek
sikos užsienio reikalų sekre
torė P. Espinoza ir kiti pa
reigūnai. Susitikime buvo 
aptarti Šiaurės Amerikos ša
lių bendradarbiavimo, sau
gumo, aplinkos ir oro apsau
gos problemos, kova su te
rorizmu, organizuotų nusi
kaltimų gaujomis, mažiau 

orą teršiančios energijos iš
teklių paieškos. 

Kanados politiniame gy
venime pasirodo nauja, bet 
kartu ir labai gerai žinoma 
pavardė. Justin Trudeau, vy
riausias buvusio Kanados 
ministerio pirmininko Pierre 
Elliott Trudeau sūnus, pa
reiškė paliekąs ankstesnę 
veiklą įvairiuose fonduose 
bei organizacijose ir sieks 
būti liberalų kandidatu Pa
pineau rinkiminiame rajone. 

Montrealio filmų kūrėja 
Torill Kove laimėjo presti
žinį "Oscar" prizą už trumpą 
multiplikacinį filmą Danų 
poetas. Thi trumpa, bet gana su
dėtinga Skandinavijos žmo
nių likimų istorija, papasa
kota piešiniais ir judesiais. 
Dažniausiai kūrėja juos pie
šia ranka, nors kuriant šio 
žanro filmus vis dažniau 
naudojamasi kompiuteriais. 

Kanados sveikatos ap
saugos grupės siekia, kad 
valstybė priimtų įstatymą, 
draudžiantį vartoti pestici
dus vien tik piktžolėms nai
kinti. Gydytojų sąjunga, me
dicinos seserų, vėžio drau
gijų atstovai vieningai tvirti
na, kad herbicidai 2,4-D, 
naudojami piktžolėms nai
kinti, kenkia sveikatai. Ta
čiau jie neprieštarauja, kad 
ši priemonė būtų naudojama 
prieš uodus arba žiurkes, ku
rie platina pavojingas ligas. 
Pagal apklausą Kanadoje 
71 % palaiko draudimą, kiti 
priešinasi. Daugiau kaip 100 
gyvenviečių yra uždrausta 
naudoti šiuos chemikalus. 
Manoma, kad yra ryšys tarp 
pesticidų ir kai kurių susirgi
mų kaip "non-Hodgkin's" 
limfoma, krūties vėžys ir kt. 

Kanados mokslininkai 
naujais atradimais pažymi 
prasidėjusius Tarptautinius 
poliarinius metus. Jie kartu 
su kitais 14 pasaulio šalių ty
rėjais dalyvavo Arktikos 
mokslinėje ekspedicijoje. 
Tirpstantis 5,000 m. amžiaus 
ledas atidengė tyrimui 10,-
000 km plotą. Per dešimt sa
vaičių 52 mokslininkai suge
bėjo aprašyti iki 1,000 rūšių 
gyvenimo formų, pasiekda
mi net 850 metrų gelmes. 
Kai kurie iš tų pavyzdžių lįg 
šiol mokslui nežinomi. Si 
ekspedicija yra didesnio pla
no dalis. Pagal jį pasaulio 
mokslininkai yra pasiryžę iki 
2010 m. sudaryti visų pasau
lio vandenų turtų - augme
nijos, gyvūnijos aprašą. Tu.rp
tau tiniai poliariniai metai, 
skiriami Arktikos ir Antark
tidos tyrimams, nuo 1882 m. 
~engiami jau ketvirtą kartą. 
Siemet numatoma surengti 
13 naujų mokslinių kelionių. 

Rudy Wiebe, dukart vy
riausiojo gubernatoriaus li
teratūrinės premijos laurea
tas, laimėjo 2007 metų Char
les Taylor premiją. Edmon
tone gyvenančiam 72 m. ra
šytojui ši 25,000 premija pa
skirta už jo prisiminimų 
knygą Of This Earth: A 
Mennonite Boyhood in the 
Boreal Forest. S.K. 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
NESKUBAIŠVYKTI 
Savaitraščio "Veidas" už

sakymu, vasario 16-17 d.d. 
atlikta penkių didžiųjų Lie
tuvos miestų gyventojų ap
klausa rodo, kad net 52.2% 
miestiečių teigia turintys 
draugų ar giminaičių, kurie 
yra emigravę į užsienį. Ta
čiau net 84% apklaustųjų 
sako, kad patys iš Lietuvos 
niekur neketina trauktis. 
Paklausti, kas galėtų sustab
dyti migraciją, beveik pusė 
visų atsiliepusių atsakė, jog 
pirmiausia - didesni atlygi
nimai. Taip pat Lietuvos gy
ventojus emigruoti verčia ir 
darbdavių bei valdininkijos, 
politikų požiūris į juos, pra
neša BNS. Dar apie 13% sa
ko, kad didesnės socialinės 
garantijos sulaikytų žmones 
Lietuvoje, kiti mano, kad 
pirmiausia reikia skatinti 
patriotizmą. Emigrantų grį
žimą atgal į tėvynę dauguma 
atsiliepusių sieja su materia
line gerove. Taip mano 
83.4% apklaustųjų. Dar 
7.4% atsiliepusių sako, kad 
grįžimą galėtų paskatinti 
įvairios lengvatos ir parama 
grįžusiems. Apie 2% ap
klausos dalyvių įsitikinę, 
kad valstybės kišimasis ir 
dirbtinis skatinimas grįžti 
nieko nepakeis. 

LABIAUSIAI LIETUVĄ 
GARSINO 

Vilniuje vasario 19 d. iš
kilmingai paskelbti ir apdo
vanoti "LT tapatybės 2006" 
laureatai - menininkai, vers
lininkai, sportininkai, turiz
mo organizatoriai, praeitais 
metais labiausiai garsinę 
Lietuvą pasaulyje, rašo DEL
FI. Kandidatai šiemet var
žėsi penkių sričių kategori
jose. Garbingiausioje - "Pa
grindinėj e" nominacijoje 
apdovanojimą laimėjo kino 
režisierius Arūnas Matelis, 
už savo filmą Prieš parskren
dant į žemę įvertintas Ame
rikos kino režisierių gildijos 
ir daugeliu kitų prestižinių 
apdovanojimų. Į pagrindinį 
"LT tapatybė" apdovanoji
mą taip pat pretendavo eu
rokomisarė Dalia Grybaus
kaitė, lakūnas Jurgis Kairys 
ir atlikėjų grupė "LT Uni
ted". "Kultūros" srityje ap
dovanojimą laimėjo operos 
solistė Violeta Urmanavi
čiūtė-Urmana. Statulėlę už 
Lietuvos vardo garsinimą 
sporto srityje gavo keturis
kart pasaulio čempionas ga
liūnas Žydrūnas Savickas. 
"Turizmo" nominacijoje ap
dovanojimą gavo sovietinių 
skulptūrų Grūto parkas ir 
jo steigėjas Viliumas Mali
nauskas. "Verslo" apdova
nojimas įteiktas biotechno
logijų įmonės "Fermentas" 
vadovui Viktorui Butkui. 
Šiemet pirmą kartą komisija 
skyrė apdovanojimą "Už gy
venimo nuopelnus" - jis pa
skirtas legendiniam Niujor
ke gyvenančiam kino kūrė
jui Jonui Mekui. Šių metų 

laimėtojus rinko ne tik Lie
tuvos instituto sudaryta au
toritetinga komisija, bet ir 
visi norintys, galėję balsuoti 
internetu už savo siūlomus 
kandidatus. 

LIETUVIAI
NELAIMINGI 

Lietuviai yra vieni ne
laimingiausių Europos są
jungos (ES) gyventojų, rodo 
"Eurobarometro" tyrimas. 
Per apklausą, atliktą pra
ėjusių metų lapkritį ir gruo
dį, laimingi nurodė esantys 
tik 74% Lietuvos gyventojų 
- gerokai mažiau nei 25 tuo
metinėse bloko valstybėse. 
ES šalyse vidurkis siekia 
87%. Sprendžiant iš apklau
sos, laimingiausi ES yra da
nai (teigiamai į tokį klausi
mą atsakė 97% apklaustų
jų), olandai (95% ), belgai, 
airiai ir švedai (po 94% ). 
Už lietuvius ES nelaimin
gesni tik latviai (72% ), veng
rai (68%), rumunai (60%) 
ir bulgarai (39% ). Daugiau 
negu pusė Lietuvos gyven
tojų- 53%, beveik mažiau
siai iš visų tyrime dalyvavu
sių valstybių, teigė esantys 
patenkinti gyvenimu savoje 
šalyje. Liuksemburge ir Da
nijoje tokių žmonių buvo 
95%, o Bulgarijoje - vos 
31 %. Vertindami savo ateitį, 
lietuviai atsidūrė netoli ES 
vidurkio - teigiamai atsakė 
43% apklaustųjų. Danijoje 
apie savo ateitį teigiamos 
nuomonės yra 74% apklaus
tųjų, o Vokietijoje ir Bulga
rijoje - po 25%. Lietuviai 
mažiausiai iš visų ES gyven
tojų jaučiasi saugūs, tam
soje vaikščiodami gatvėmis 
( 45 % ). Saugiausiai bloke 
jaučiasi olandai (88% ). 

MAŽĖJA GYVENTOJŲ 
Statistikos departamen

to išankstiniais duomeni
mis, 2007 m. pradžioje Lie
tuvoj e gyveno 3.3848 mln. 
gyventojų, t.y. 18,500 ma
žiau negu prieš metus. Per 
pastaruosius septynerius me
tus jų sumažėjo 3.6%. Ma
žėjant šalies gyventojų skai
čiui, didėja pagyvenusių (60 
metų ir vyresnio amžiaus) 
žmonių dalis, palyginti su 
bendru gyventojų skaičiumi. 
Žemas gimstamumo lygis, 
jaunimo emigracija lemia 
šalies gyventojų senėjimą. 
2007 m. pradžioje 690,000 
(20.4%) šalies gyventojų bu
vo 60 metų ir vyresnio am
žiaus, atitinkamai 2000 m. 
pradžioje - 668,000 (19% ). 
Kaimo gyventojų skaičius 
mažėja sparčiau negu mies
to. 2007 m. pradžioje kaime 
gyveno 1,124,600 gyventojų 
ir per praėjusius metus jų 
sumažėjo 9,900, atitinkamai 
mieste - 2,260,200 ir 8,600. 
2000 - 2006 m. miesto ir kai
mo gyventojų dalis iš bend
ro gyventojų skaičiaus be
veik nekito: mieste gyveno 
67% visų gyventojų, o kaime 
- 33%, skelbia DELFI. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE i-----
Hamilton, ON 
HAMILTONO IR APY

LINKĖS TAUTIEČIUS kviečia
me gausiai dalyvauti Kovo 11-
osios minėjime kovo 17, šešta
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre, 
56 Dundurn St.N. Sekmadienį, 
kovo 18, per Mišias (10.30 v.r.) 
prisiminsime žuvusius už Lie
tuvos laisvę. Meninę minėjimo 
dalį atliks Toronto pensininkų 
choras "Daina", vad. muz. Lili
jos Turūtaitės solo, muz. Lilijos 
Turūtaitės ir Vytauto Mašalo 
duetas, Hamiltono "Aukuro" 
aktorių Marijos Kalvaitienės ir 
sūnaus Kęstučio deklamacijos. 
Programą ves McMaster uni
versiteto lietuviškos radijo va
landėlės "Gintariniai aidai" ve
dėja Liuda Stungevičienė. Lau
kiame svečio, Lietuvos seimo 
nario med. dr. Antano Matulo, 
kuris duos platų pranešimą apie 
Lietuvą. Minėjil!le dalyvaus 
KLB pirm. Rūta Zilinskienė ir 
kiti svečiai. Būsite visi pavai
šinti pyragaičiais ir kavute. 

Kovo 11-osios minėjimo rengimo 
komitetas ir Tėvynės s-gos 

Hamiltono sk. valdyba. L.P. 

"ŽIEMA, ŽIEMA BĖK IŠ 
KIEMO" - tradicinis Užgavėnių 
blynų balius, rengtas KLKM dr
jos Hamiltono skyriaus valdy
bos, įvyko vasario 20 d. Jauni
mo centre. Svečiai galėjo pasi
grožėti praėjusių metų blynų 
baliaus akimirkomis, kurias už
fiksavo ir nuotraukų parodėlę 
paruošė Danutė Enskaitienė. 
Per 150 parapijiečių susėdo 
prie šventei papuoštų stąlų. 
Skyriaus pirmininkė Alina Zil
vytienė pasveikino susirinku
sius ir palinkėjo gero vakaro, 
padėkojo visiems savo darbu ir 
auka prisidėjusiems prie šios 
vakaronės, ypač pagrindinėms 
šeimininkėms Danutei Jonikie
nei, Irenai Vaičionienei, Felici
jai Venskevičienei, pagalbinin
kėms Sofijai Matukaitienei, Ju
lijai Paškevičienei, Zitai Vai
nauskienei ir Kaziui Žilvyčiui. 
Jaip pat kavą ruošusiai Valei 
Sniuolienei, loterijos tvarkyto
joms Frances Povilauskienei, 
Marijai Borusienei, baro pri
žiūrėtojams Algiui Enskaičiui 
ir Juozui Gedriui, padėjusiems 
sudėti stalus Rolandui Bartnin
kui ir Gailiui Senkui, visoms 
nuoširdžiai dirbusioms valdy
bos narėms. Nuoširdžiai padė
kota ir mieloms parapijos mo
terims, sunešusioms tokią gau
sybę pyragų, saldumynų, ir vi
siems, dovanojusiems puikių 
laimikių loterijai. 

Ottawa, ON 
LIETUVOS AMBASADA 

KANADOJE vasario 16 d. Vals
tybiniame menų centre Otavoje 
surengė priėmimą Valstybės at
kūrimo dienos proga. Priėmime 
gausiai dalyvavo Kanados vy
riausybės, parlamento nariai, 
Otavoje dirbantys diplomatinio 
korpuso atstovai, Kanados lie
tuvių bendruomenės atstovai, 
verslininkai bei kiti svečiai. 
Renginio metu svečiams buvo 
pristatyta konditerijos fabriko 
"Vilniaus pergalė" produkcija 
- saldainiai bei eksporto į Ka
nadą galimybės, taip pat pa
teikta informacinė medžiaga 
apie turizmo galimybes Lietu
voje. Svečiai buvo vaišinami 
tradiciniu šakočiu bei lietuvišku 
"Švyturio" alumi. Inf. 

Garbingus metus prisimenant 
Pasakojo man tėvelis, 
Kaip Lietuva gimė, 
Kur vingiavo laisvės kelias, 
Kraujo /danai žymi. 
Buvo vargta ir kovota, 
Kęsta šaltį, badą. 
Kai su priešais kautis stota, 
Daugel mirtį rado. 
Bet narsi širdis lietuvio -
Niekad nedrebėjo, 
Kai pulkai kovose žuvo, 
Kiti paskui ėjo. 
Davėm vokiečiui ir rusu~ 
Kirtom smarkiai lenką, 
Kam jam lįst į žemę mūsų, 
Kai savos užtenka. 
Ir po amžių atsikėlė 
Mūs brangi tėvynė. 

Atgaivinom laisvės gėlę, 
Kurią priešai mynė. 
Šiandie nieks tiest neišdrįstų 
Į mus plėšrios rankos, 
Nes lietuvis, jei kas lįstų 
Kaip perkūnas trankos. 
Senas Vilnius į mus dairos, 
Trūksta jam kantrybės. 
Reikia jam paimti vairas 
Sujungtos valstybės. 
Laikas vėl iškelti Vytį 
Gedimino bokšte, 
Lenką kuo greičiau išvyti -
Visų širdys trokšta. 
Laukia mūsų kilnios dienos, 
Ir kova nelygi. 
Vilnių atvaduot kiekvienas 
Ruoškimės į žygį/ 

Šitas eilėraštis buvo parašytas mano senelio a.a. Mato Bag
dono 1918 metais. Jis gimė 1895 m. spalio 22 d. Bubautiškių km. 
1918-1919 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 1920 
m. atidarė ir mokytojavo mokykloje Bubautiškėse (mokykla buvo 
pastatyta ant Bagdonų žemės). 1921-1922 m. ir 1927-1928 m. vy
riausias redaktorius Lietuva, 1923 m. buvo ELTA direktorius. 
Mokytojavo Aušros gimnazijoje Kaune. Dirbo spaudoje Lietuvos 
aidas ir Mūsų rytojus, Karys ir Trimitas. Nacių okupacijos metu 
dirbo Ateities redaktoriumi. 

Mirė 1957 m. Bubautiškėse. Jo žmona ir dvi dukterys buvo 
išvežtos į Sibirą 1948 m. gegužės 22 d. Sūnus a.a. Algis Bagdonas 
iš Vokietijos nuvyko į Niujorką, mano tėvas a.a. Rimas Bagdonas 
į Kanadą. Senelio eilėraščiai buvo paslėpti per tą laiką ir perduo
ti mano tėvui a.a. Rimui Bagdonui 1976 metais. 

Regina Bagdonaitė-Feeney, Hamilton, ON 

Užgavėnių blynų baliaus rengėjos. Iš k. sėdi - Danutė Enskaitienė 
ir Zibutė Vaičiūnienė; stovi - Emilija ~bartienė (iždininkė), 
Halina Kairienė (vicepirmininkė), Alina Zilvytienė (pirmininkė), 
Gražina Enskaitienė (sekretorė) 

Parayijos klebonui kun. 
Audriui Sarkai, OFM, sukalbė
jus maldą, visi buvo kviečiami 
ragauti tradicinių valgių. Nors 
šiemet dar nematėme Lašini
nio ir Kanapinio, ir garsiai ne
varėme žiemos iš kiemo, bet 
niekam nepritrūko nei blynų, 
nei ku_gelio, nei koldūnų bei sa
lotų. Zmonės gausiai pirko lo-

terijos bilietus, norėdami prisi
dėti prie savo šventovės papuo
šimo, nes visi žinojo, kad visos 
šį vakarą surinktos lėšos skiria
mos gėlėms - šventovės alto
riams puošti. Smagiai ir sočiai 
praleidę vakarą skirstėsi para
pijiečiai, apsilankę čia su šei
momis, vaikais ir vaikaičiais. 

M.E. 

Ambasadorė S. Jakštonytė ir Kanados parlamento senatorius 
MarkHarb 



Vasario 16-osios šventės dalyviai su kun. Jonu Šileika, OFM, š.m. vasario 17 d. St. Catharines, ON 
Ntr. J. Bieliūno 

St.Catharines,ON 
VASARIO 16-0JI, Nepri

klausomybės šventė, atšvęsta 
vasario 17, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Angelų Karafo~nės šventovėje, 
75 Rolls Ave. Sv. Mišias atna
šavo už kovojusius ir žuvusius 
už rų,ūsų tautos laisvę kun. Jo
nas Sileika, OFM, iš Toronto, 
pasakęs ir įspūdingą pamokslą. 
Mišių pradžioje, vargonams 
palydint, sugiedojus Apsaugok 
Aukščiausias tą mylimą šalį, Lie
tuvos ir Kanados vėliavas įnešė 
Jonas Karaliūnas ir Petras Ba
ronas. Vargonavo ir gražiai pa
giedojo kelias giesmes muz. 
Edita Morkūnienė su dukrelė
mis Rebeka ir Rachel. Pamal
dos užbaigtos Tautos himnu. 

ULKS ŽINIOS 

Lietuvos jaunimo dienos 
vyks 2007 m. birželio 30-liepos 
1 d.d. Klaipėdoje. Jaunimas 
nuo 15 metų, kurie norėtų daly
vauti prašome kreiptis į admin 
@uzsielovada.org arba skam
binti prelatui E. Putrimui tel. 
416 233-7819. Daugiau infor
macijos apie LJD yra tinkla
lapyje www.jaunimodienos.lt. 

Sudbury, ON 
GAVĖNIOS susikaupimas 

Sudburio apylinkės lietuviams 
bus Kristaus Karaliaus šven
tovėje kovo 31, šeštadienį, 3 v. 
p.p. Išpažinčių bus klausoma 
pusvalandį prieš Mišias. Susi
kaupimą ves prel. Jonas Staš
kevičius. 

Sault Ste. Marie, ON 
GAVĖNIOS susikaupimas 

Sault Ste. M31rie apylinkės lie
tuviams bus Sv. Jeronimo šven
tovėje balandžio 1, sekmadienį, 
3 v.p.p. Išpažinčių bus klauso
ma pusvalandį prieš Mišias. Su
sikaupimą ves prel. Jonas Staš
kevičius. 

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

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

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

Parduodant, perka nt 

ar tik dė l in fo rmacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

~ Co llingwood o a py
lin kėse kreipkitės į 

l'----'----___J 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektron inis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

Tuoj po Mišių šventovės saliu
kėje vyko minėjimas, kurį pra
dėjo pirm. Algimantas Zubric
kas visus pakviesdamas atsisto
jimu ir tylos minute pagerbti 
kovojusius ir paaukojusius gy
vybę siekiant tautai laisvės. Pa
skaitęs šventei pritaikxtą žodį 
pakvietė kun. Joną Sileiką, 
OFM, invokacijai. Sklido gra
žūs žodžiai, kupini dėkingumo 
Dievui, tėvynės meilės ir pagar
bos tiems, kurie atkovojo lais
vę. Meninę programėlę pradėjo 
Stasė Zubrickienė trumpu įva
du iš Partizano testamento ir 
deklamacija - Broliui parti-

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

zgnui. Dainas Lietuva brangi ir 
Zemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos 
vedė įjungdamos visus dalyvius 
gražiabalsės - Rebeka ir Rachel 
Morkūnaitės akompanuojant 
jų mamytei muz. Editai. Minė
jimas baigtas visų suneštinėmis 
vaišėmis ir maloniu pabendra
vimu. 

GAVĖNIOS REKOLEK
CIJOS St. Catharines ir apylin
kės lietuviams vyks kovo 11, 
sekmadienį, 1 v.p.p. Angelų 
Karalienės šventovėje, 75 Rolls 
Ave. Rekolekcijas ves kun. Ri
čardas Doveika. Išpažintys -
prieš šv. Mišias. S.Z. 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

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 
Australija 

Sidnio miesto LB apy
linkės valdybos rūpesčiu, in
ternete veikia "Sidnio lietu
vių informacijos centras" -
SUC. Per jį teikiamos lietu
vių kalbos pamokos LLL 
(Lithu~nian Language Les
sons ). Sia paslauga pasinau
doja ne tik Australijos, bet ir 
kitų kraštų (taipgi ir Kana
dos) lietuviai, daugiausia iš 
Britanijos, JAV-bių ir Aust
ralijos. Pastarosios lietuvių 
bendruomenės krašto tary
bos suvažiavime Geelonge 
jos pirm. R. Zakarevičienė 
pažymėjo, jog per savaitę 
sue tinklalapį aplanko apie 
500 asmenų. Ne trūksta laiš
kų, giriančių lietuviško tink
lalapio veiklą ir reiškiančių 
dėkingumą už lietuvių kal
bos pamokas. sue yra išlei
dęs kompaktinį pamokų dis
ką (CD), ir pirmoji 150 eg
zempliorių laida buvo grei
tai išparduota. Šis užmojis 
reikalauja nemažai lėšų. 
SLIC darbuotojai tikisi fi
nansinės paramos. Jau šiais 
metais 2,500 dol. paramos 
gauta iš Australijos lietuvių 
fondo. Paramos tikimasi ir iš 
Lietuvos, kurios vyriausybė 
paskirsianti 17 mln. litų išei
vijos reikalams. Tikimasi, 
kad bus atsižvelgta ir į sue 
lituanistinį darbą. 

Danija 
Kopenhagoje gyvenan

čiam Dixie Simonsen Lietu
va yra mielas kraštas, o lietu
viai artimi žmonės, ir tai ne 
vien dėlto, kad žmona Reda 
yra lietuvė. Jis studijas pra
dėjo Kopenhagos universi
teto Rytų Europos katedro
je. Joje lietuvių kalbą dėstė 
docentė Dalia Barauskaitė 
ir jos paskaitų klausė D. Si
monsen. Pastarasis 1993 m. 
gavo stipendiją studijuoti 
lietuvių kalbą Vilniaus uni
versitete. Čia jis susipažino 
su būsima žmona Reda. Vė
liau Varšuvos universitete 
studijavo Baltistikos kated
roje. Grįžęs iš Lenkijos į Da
niją, pradėjo ieškoti darbo, 
susijusio su Lietuva. Įsidar
bino Danijos parlamente, 
saugos skyriuje. Čia jam ten
ka būti danų-lietuvių kalbų 
vertėju, ypač krašto apsau
gos skyriuje. Tas darbas jam 
patinka, nes galima susipa
žinti su dau&eliu sričių ir 
žmonėmis. Zmona Reda 
darbuojasi savaitgalio lietu
vių mokykloje. Ji sako, kad 
jos vyras kartais yra lietuviš
kesnis nei patys lietuviai. 
Pats Simonsen prisipažįsta, 
kad domisi lietuvių bei Lie
tuvos reikalais, skaito lietu
višką spaudą ir jaučiasi gerai 
informuotas. Geriau jis iš
manąs naujausiųjų laikų Lie
tuvos istoriją negu bendrinę 
Danijos. Jis reikalauja, kad 
namų kalba būtų lietuvių 
kalba. Jis taipgi reikalauja, 
kad jo sūnus su seserimi kal
bėtų lietuviškai. Kodėl taip 
gausiai lietuviai išvyksta į ki-

tus kraštus? Žmonės, pasak 
lietuvių draugo Simonsen, 
ieško geresnių pragyvenimo 
šaltinių. Lietuva kenčia nuo 
sovietinio paveldo. Darbda
viai Lietuvoje elgiasi kaip jie 
nori. Mažai kas bando ginti 
savo teises. Todėl ir atlygini
mai esą maži, ir žmonės ver
čiami ieškoti geresnių eko
nominių sąlygų. Bet šios są
lygos turėtų pasikeisti ir Lie
tuvoj e, nes pradėjo trūkti 
darbo jėgos. Darbdaviai pri
valės kelti algas ir žmoniškai 
elgtis su savo darbuotojais. 
Nepaisant visų trūkumų, 
Lietuva per trumeą laiką la
bai pasikeitusi. Siuo metu 
sparčiai auga ekonomika, 
kuri ir sudarysianti sąlygas 
lietuviams sugrįžti į savo 
kraštą. 

Brazilija 
Sao Paulo mieste pra

ėjusį rudenį lankėsi magikas 
Gintautas Gustas. Jis su savo 
triukais pasirodė seselių 
:eranciškiečių patalpose. 
Ziūrovai pasirodymu buvo 
nustebinti ir labai paten
kinti. Jis pas tautiečius išbu
vo visą savaitę. Lietuvių 
bendruomenės nariai padėjo 
jam apžiūrėti miesto įžymy
bes ir pajūrį. Balčiūnų Pais 
Oliveira šeima, pas kurią 
viešėjo, surengė jam išleistu
vių vakarą, prisidedant ir 
vietos lietuvių bendruome
nės vadovybei. Tautiečiai 
džiaugėsi, kad juos aplankė 
vienas žymiausių Lietuvos 
magikų. G. Gustas grįžęs į 
Lietuvą, interneto tinklala
pyje paskelbė malonius įspū
džius, patirtus tarp Sao Pau
lo miesto lietuvių. Lietuvių 
bendruomenės valdyba dė
kinga Balčiūnų Pais Oliveira 
šeimai už svečio globą, taip 
pat ir Mūsų Lietuva redakci
jai už pagalbą. 

A.a. Vincas Kutka, žy
mus menininkas tapytojas, 
mirė 2006 m. gruodžio 1 d. 
Sao Paulo mieste po trum
pos, bet sunkios ligos. Kaip 
skelbiama laikraštyje Mūsų 
Lietuva, liko nemažai jo dar
bų pas seserį Reginą Kutką. 
Primenama, kad dalį jo dar
bų būtų galima pasiųsti į Lie
tuvą, pagerbiant šį meninin
ką jo protėvių žemėje. 

Argentina 
Esquel mieste (Chubut 

provincijoje) vasario 5 d. ati
daryta Lietuvos vardo aikštė. 
Tai įvyko Lietuvos garbės 
konsulo Sergio Nunes bend
radarbiavimo su miesto me
ru Rafael Williams ir Olga 
bei Bruno Lukoševičiais, 
įsteigusiais vienintelį lietu
vių ml!ziejų Esquel mieste, 
dėka. Siame mieste daugiau 
kaip 50% gyvena įvairių 
kraštų ateivių. Pirmieji lietu
viai į Argentiną Chubut pro
vinciją atvyko 1879 m. ir da
lyvavo įsteigiant Sarmiento 
miestą. Vėliau iš Lietuvos 
atvykusieji apsigyveno Tre
velin, Bariloche ir Bolson 
vietovėse. J.A. 
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Simtasis Brazdžionio gimtadienis 
KUN. KAZIMIERAS 

AMBBASAS. SJ 

J!,altas, baltas kaip vyšnios viršūnė, 
Zydro veido kaip žydras dtJngus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasauli keliauja žmogus. 

Šiuose žodžiuose - iš tikrųjų nu
brėžtas pranašiškas savo asmens ir 
kiekvieno mūsų tautos žmogaus liki
mo vaizdas. Tėvų tėvai sakydavo: 
"Vaikai, statykitės namus ant ratų ... 
Lietuva bus slenkstis iš Vakarų į Rytus 
ir iš Rytų i Vakarus". Tuip ir buvo. Va
lakai, viensėdžiai, kolūkiai, dabar vėl 
nesibaigiančios reformos, kaimo, pa
jūrio žemių dalijimas ir parceliavimas, 
nuomojimas ir prichvatizavimas. Tutai 
atsispindi B. Brazdžionio poezijoje, 
kur savo autobiografiniame eilėraš
tyje apie savo gyvenimą, apie vaikystę 
šitaip rašo: 
Be kamino lūšnelė buvo. 
Žemutės durys. Dys maii langai. 
Bet laimė, laimė! Apsakyt nemoku. 
Tzlc taip trumpai, taip neilgai. 
Per vasarą prie ktuvių. 
Po pievas, po miškus. 
Per žiemą - ne kilometro, ne dviejų 
Sniege ibnindavom takus. 

("Poeto autobiografija") 
O juk gimė Bernardas Brazdžio

nis kaip tik prieš šimtą metų 1907.11.17 
Stebeikėlių kaime (Pumpėnų valsč.). 
Sakmėmis, legendomis ir padavimais 
apipintas šis kraštas. Anot vienos le
gendos, senovėje šiose vietose aplink 
Įstro upę buvusios didžiulės girios. 
Kartą būrys bajorų išsirengė i tuos 
miškus medžioti, bet ėmę ir paklydę 
pelkėse, todėl pasižadėję, jeigu lai
mingai išsikapanos iš tų klampynių, 
tame kalnelyje, kur susirado nakčiai 
nakvynę, pastatyti šventovę. Rytą prie 
jų atsiradęs miško sargas laimingai 
išvedė medžioklius i gerą kelią. Bajo
rai savo žodi ištesėjo, - šventovę čia 
pastatę, o juos iš nelaimės išgelbėju
sio miško sargo Pumpos pavarde 
pavadinę tą vietovę Pumpėnais. Netoli 
jos ir šiandien mūsų minimas poetas 
ganė, žuvavo Įstros upelyje, šermukš
nius pašalnojusius valgė ir per gavėnią 
aguonų pienu gardžiavosi. 

Ne tik poeto tėvas išėjo Argenti
non, kaip jis rašo apie savo vaikystę 
eilėraštyje, bet ir pats pabėgo nuo ka
lėjimo, mirties prieš tai, kai Lietuva 
buvo okupuota raudonosios armijos, 
klastingai atėjusios iš Rytų. Ir pats 

BASA NOBKUTe 

Skambina buvusi kolegė našlė 
Ieva: 

- Bėda ištiko. Tuisme reikalų tu
rėsiu, - susidomėjau. Ji visada mane 
prašydavo: surask man kokį vyriškį. 
Savo darbe jų sutinki. Bet man vis 
nepasitaikė. Galų gale užmiršau. Ji 
papasakojo: 

- Susipažinau vienoje pensininkų 
vakaronėje. Jie buvo du. Dar gražūs, 
elegantiški, gerai apsirengę. Į akis 
krito šviesbruvis. Susidraugavome. 
Artėjo pavasaris. Išeidavome į gamtą. 
Buto jis neturėjo - gyveno pas sūnų. 
Jis niekada nepasiliko mane palydė
jęs. Kartą pakviečiau nakvynės. Pus
valandi pasimuistęs sutiko. Aš nesu iš 
tų moterų, kurios meilintų vyrą- jo 
pareiga Norėjau pasimylėti, bet varg
šui nesisekė. Supykau. Kaip sako, iš
dėjau į šuns dienas. Jis apsirengė ir 
išėjo, lyg žemę pardavęs. Vėl nuėjau 
į vakaronę. Buvo jo draugas. Jis mane 
pašokdino ir tiesmukiškai paklausė: 

- Ką padarei mano draugui? 
- Nieko. Susipykome ir tiek. Bu-

poetas mirė 2002.VII.11 svetur, tik.jo 
palaikai atgabenti iš toli - iš Los An
dželes, kur ant aukšto kalno palaidota 
viena dukra ir sūnus. Jų kapai, ne taip 
kaip pas mus, be paminklų, be tvorų, 
- tiktai plokštės tarp gražiai nupjau
tos ir prižiūrimos vejos, o už kelių 
žingsnių - keli žali gyvatvorės krūmai. 
Tulėliau dunkso tarp kalnų didmiestis, 
kurio ūžesys nepasiekia šios vietos -
puošnaus parko, vis kuo greičiau virs
tantis kapinėmis:. O ant vieno kalno, 
kuris vadinamas Sventuoju Mišku - o 
angliškai Holy Wood. Kaip Paryžius 
garsėja muziejais, paminklais, garsiąja 
Notre Dame katedra, kurią taip įdo
miai aprašė prancūzų rašytojas Balza
kas, o ypatingai šis miestas garsus ki
no filmais, savo aktoriais ir dideliu ki
tu miestu mieste - paviljonais, kuriuo
se pasauliui amerikiečiai diktuoja kino 
meno taisykles, dažnai maitina pasauli 
pražūtingomis savo kino juostomis, 
nes tarp daugybės paviljonų, pro ku
riuos lankytojus vežioja specialiais au
tomobiliais, kur rodo Dėdės Tomo tro
belės: ir daugybės kitų garsių filmų de
koracijas, dirbtines jūras, krokodilus, 
ant tavęs iš pakampės šokančias bai
dykles ir plūstančius iš slaptų požemių 
potvynių vandenis. Čionai, šiame did
miestyje, tarp žydinčių gėlių, kurios 
čia kiaurus metus žydi, nes nebūna 
žiemos, po šv. Mišių lietuviškos para
pijos salėje susitikome su Lietuvos 
vaikų, jaunimo ir bemaž visų tikinčių
jų mėgstamu poetu. Šio poeto kūrybo
je - sudėta visa mūsų tautos istorija, 
mūsų kančios ir nelaimės, Bažnyčios 
ir žmonių likimas perpinti džiugia 
nuotaika apie Lietuvos gamtą, skau
džius mūsų partizanų likimus, apie tas 
dienas, kai dar daugelio mūsų nebuvo, 
o tada poetas rašė: 
šaukiu. aš tautą, GPU ufguitą, 
Ir blaškomą, it rudenio lapu.s: 
Į naują vieJkeli, i naują buiti, 
1fur niekad šiaurės vėjai neužpūs. 
Saukiu vardu aš jūsų vargo žemės, 
Balsu piJiakalnių ir pievų ir miškų, 
Nekeršykit, kad kerito knzujo dėma 
Nelaistų prakeiksmy ant jūs vaikų 
vaikų!... ("Saukiu aš tautą") 

Nebūdamas Lietuvoje, vis vien 
poetas alsavo meile mūsų gimtajai že
mei, jautė jos vargus, matė mažus vai
kus, kuriems anuomet mokyklose nuo 
kaklo buvo plėšomi rožančiai, meda
likėliai, kaip vaikai, patarnavę šven
tovėse buvo išjuokiami ir vadinami 

"davatkomis", kaip jie buvo tardomi 
ir bauginami, kad eina šventovėn. Tu
dėl poetas Bernardas buvo visos tau
tos mėgstamas, grobstoma jo kūryba 
ir dainuojama, kuriamos pagal jo žo
džius giesmės ir oratorijos. Vis ligi 
šiolei galvojau, kad tik mūsų kursas, 
mūsų grupė, mūsų, keturių lietuvių 
kalbos ir literatūros studentų kamba-

Bernardas Bnwlžionis 
1982 m. Thronte 

rys, kurio gyventojus mes tarpusavyje 
vadinomės trimis muškietininkais, ry
te rydavom Bernardo Brazdžionio ei
lėraščius, kurie tada, kai mes mokė
mės, buvo uždrausti ir tik slapčiomis 
buvo skaitomi. Kaip šiandien pamenu, 
Lietuvon pateko iš Amerikos, kur 
anuomet buvo spausdinamos Braz
džionio knygos, buvo slapčiomis atga
bentas poeto rinkinys Poezijos pilnatis, 
kuri gavau vienai nakčiai, o knyga bu
vo apie 700 psl. Verti, skaitai puslapį 
po puslapio, negali nuo jos atsiplėšti. 
Duris užsirakinęs, kad neateitų koks 
komjaunuolis kontrolierius, užsiden
gęs antklode skaitai bendrabučio 
kambaryje, netiki, kad yra poetų, ku
rie ne Staliną, Leniną garbsto, ir ašarą 
brauki, kad yra žmonių, kurie mus 
prisimena, apie mus rašo ir lieja savo, 
mūsų tautos skausmą eilėmis„. Ir štai 
ką, lygiai tuos pačius žodžius apie save 
rašo Vidmantė Jasukaitytė: "Kuklioje 
pilko dviaukščio namelio palėpėje, 
prie lovos, ant margo iš skudurų nu
megzto grindų kilimėlio parietusi po 
savimi kojas sėdėjo jauna mergaitė ir 
užsigulusi godžiai skaitė ant lovos 
padėtą storą knygą keistu pavadinimu 
Poezijos pilnatis. Mergaitė ką tik buvo 

Teisme bylinėsiuos? 
vo gegužis - toks laikas, kai visi nori 
draugauti. Po kažkelinto pasivaikš
čiojimo pajūriu, pakviečiau nakvynės. 
Jis iš karto sutiko. Nusirengė ir - į lo
vą! Nesisekė ir jam. Įsižeidžiau. Ne
gailėjau piktų žodžių ir tuoj pat lie
piau palikti mano namus. O jis ... Tuip 
suspardė mano dugną, kad du mėne
sius negalėjau nei sėdėti, nei gulėti. 
Iš daktaro pasiėmiau pažymą, - Ieva 
man parodė dar neišnykusias tamsiai 
geltonas spardynių žymes. - Duosiu į 
teismą. Parašyk apie jį į spaudą- tegu 
visi žino, koks baisus žmogus. Už
mušti gali ... 

- Gerai, Ieva. Parašysiu. Bet vis
ką kaip buvo - visą teisybę. Tuismui 
meluoti negalima. 

-Tu ką? Iš proto ... Ieškosiu kito 
žurnalisto! 

Aš įpratusi visur kišti nosį ir visą 
teisybę sužinoti. Thi įdomu. Tukių ie
vų dabar netrūksta. Štai gražuolę 
pensininkę Robertą (vardai pakeisti) 
nusivežė senokai pažįstamas "jauni-

kis" už miesto penkiolika kilometrų. 
Po nepasisekusios "meilės" jaunikis 
gavo pylos. Buvo rugpjūčio pabaiga. 
Ponas ponią paliko vidurnaktyje vie
ną. Namo ponia parsirado gerokai 
po dviejų! Guodėsi ji man ir keikė 
"jaunikį" susiriesdama. Ar mažai to
kių "ponių"? Išties daug. Į vakarones 
jų susirenka po 50-70. O vyrų gal tik 
ketvirtadalis ar mažiau. 

Dažnai pagyvenusios moterys 
mane klausia, kaip žinoti, ar jis tinka
mas. Pirmiausia reikia žinoti, kokį 
gyvenimą jis nugyveno, kokia jo svei
kata. O gal jam užteks tik paprastos 
nuoširdžios draugystės ... 

Vyrai, jeigu jie ieško draugės, jie 
nori būti mylimi. Nelaukite, kol jie 
apkabins, pabučiuos. Kalbėkite mei
liai, negailėkite gerų žodžių. Vįsada 
bū.kite žavios, nepakartojamos. Zino
kite: geri žodžiai, prisilietimas, šypse
na daro amžinus stebuklus. 

Kodėl išyra šeimos, užgęsta jaus
mai, išblėsta meilė? Paprastų papras-

atvažiavusi iš kaimo i universitetą ... 
Mergaitė skaitė, rydama gerklėje susi
dariusį kamuoliuką. Ji pamiršo, kad 
reikia eiti į paštą, ... kad artėja koliok
viumas ... jos skruostai u7.sidegė, širdis 
mušė garsiai ir greitai ... jos širdis atsi
vėrė, tapo didelė, atvira visam pasau
lio skausmui ir džiaugsmui... į ją vis 
plaukė ir plaukė svaiginantis pasaulio 
dydis, nepakeliamai sunkus mažos 
Lietuvos kentėjimas, Sibiro tremtinių 
maldos.„ švito kelias iš eilėraščių aša
romis nubarstytos žmogaus būties į 
didįjį Anapus, ant kurio slenksčio sto
vėjo Atpirkėjas, pridėjęs ranką prie 
savo pervertos širdies: l /J tavo rankų, 
Dieve, gaunu savo rytą.„ l arba l Baltas, 
baltas, kaip vylnios virlūnė.„/" 

Tugul šio poeto, kuris parašė ir 
Kauno jėzuitų gimnazijos himną ir 
kuris dabar įrašytas į kiek.vieno moks
leivio dienoraštį, tebūna mums vi
siems ne vien tik nebylios raidės, bet 
kiek.viena eilutė mums kiek.vienam te
primena, kad Bernardo Brazdžionio 
poezija, ugdžiusi šitiek dešimtmečių 
mus krikščioniška dvasia ir nūnai te
žadina mūsų širdyse gėrio, vienybės ir 
darbštumo daigus. Tugul mūsų gar
baus poeto raginimas, vaikščiojant že
me visada žvelgti saulę, į viršų, ryškiai 
teatsispindi visame gyvenime: 

Dangau, stiprink ir mūsų protą, ir 
dvasiq 

Ir veski rytojaus viltim 
„.kad žengtume drąsiai 
idėjų kilnių ateitim. 
Mes augam, mes bręstame Tau, 

mūs tėvyne, 
Lietuviško žodžio šviesa, 
Į trečiąjį tūkstantį pėdas įmynę 
Su Dievo vardu širdyje. 

Tu pačia mintimi gyvena ir mums 
nuoširdžiai linki kiekvienas, žuvęs už 
Lietuvos laisvę mūsų krašto sūnus ir 
dukra, kiekvienas, kalėjęs ir kentęs 
gulaguose ir karceriuose, kiekvienas, 
kuriam šventa kiekviena mūsų šalies 
pėda, kurio širdis tebedega Kudirkos 
himno atbalsiu. Prisiminus Evangeliją 
pagal Mk 7, 24-30, kaip Jėzus pasakė 
sirofenikietei moteriai: " ... eik namo, -
demonas jau išėjęs iš tavo dukters" 
7 ,29. Tusaugo ir mus šie Gerosios N au
jienos žodžiai nuo tinginystės, apkal
bos, pykčio, neklusnumo, melo ir visų 
piktų darbų demono. Šiandien būki
me šeimoje, darbe, kelionėje geresni 
negu buvome vakar. Tukiais mus ragi
na būti Šv. Tėvas, visa Bažnyčia ir 
Bernardo Brazdžionio poezija„. 

čiausiai. Tiek vyrai, tiek moterys, tiek 
jauni, viduramžiai ir vyresni užmirš
ta, kad šalia yra artimas žmogus. Ir 
sudaiktėja. Neskubėkite klausti, ko
dėl tu šiandien parėjai nosį nukabi
nęs. Pasidomėkite darbu ir viskuo ki
tu. Žinokite, kad ir vyrams norisi, 
kad jų darbai ir vargai būtų svarbūs 
jų išrinktosioms. 

Jeigu jau kalbame apie vyrus, tai 
apie tuos, kurie dar vadinami vyrais. 
Visų pirma pačios padarykite juos 
riteriais. Tuda ir)asdienybėje jums 
dangus šypsosis. Zinokite: ne tik mo
terims reikia savo žmogaus džiaugs
mo, bet ir vyrams, galbūt, daugiau, 
nei moterims. 

Jei žmonės į gyvenimą žvelgtų 
meilės akimis, jei vaikai matytų tėvų 
pagarbą vienas kitam, negriūtų gyve
nimai, nebūtų vienišų motinų ar tėvų, 
nebūtų betėvių vaikų. 

Jei vyras ar moteris savo žmo
guje ieškotų ir gerumo grūdų, jei 
ginčus spręstų susitarimu, pasitarimu, 
ginču - tik be kumščių, tad, gal, ir tų 
išgėrimų būtų mažiau, ir skyrybų, ir 
viso kito. 



Adamkienės gimtadienio knyga 
EDVARDAS ŠULAITIS 

"Prezidentas Valdas Adam
kus gerą pusmetį rengė są
mokslą prieš savo žmoną Al
mą", - tokia antraštėle inter
nete pasirodžiusi žinia teigia 
apie savotišką "sąmokslą". Sis 
"sąmokslas" prasidėjo 2006 
m. rugpjūčio mėnesį, kai Al
ma Adamkienė (Nutautaitė) 
viešėjo JAV. O tie "sąmoksli
ninkai": Juozas Kazickas, Da
nutė ir Gabrielius Žemkal
niai, Vida Kaveckaitė-Daras, 
Egidijus Aleksandravičius ir 
pats prezidentas sumanė iš
leisti knygą apie sukaktuvi
ninkę. 

Knyga ALMA išleista 
greitai 

Jos sudarymą "sąmoksli
ninkai" patikėjo Verslo žinių 
leidžiamo žurnalo Verslo klasė 
žurnalistei Ingai Liutkevičie
nei, o išleidimą - "Tyto alba" 
leidyklai. Buvo darbuotasi ga
na operatyviai. Leidinys turi 
136 puslapius ir gausiai iliust
ruotas retomis, iki šiol dau
giausia nespausdintomis nuo
traukomis. Vasario pradžioje 
jau pasirodė knygų rinkoje. Iš 
skelbimų internete paaiškėjo, 
kad šis, palyginti nedidelis lei
dinys, pardavinėjamas po 
38.95 lito. Knygos viršelyje 
yra Lietuvos prezidentienės 
didelė nuotrauka ir nemažas 
užrašas ALMA. 

Kaip teigiama, ši knyga 
padės skaitytojams artimiau 
pažinti pirmąją šalies ponią, 
suprasti kokiomis vertybėmis 
grįstas jos gyvenimas, kokį 

vaidmenį ji atliko prezidentui 
Valdui Adamkui kopiant kar
jeros laiptais. Pabaigai žymaus 
verslininko, Adamkų šeimos 
draugo, J. Kazicko trumpas 
pastebėjimas, kuris gerai api
būdina sukaktuvininkę: "Vi
suomenės žvilgsnio ji nekaus
tė ypatingomis brangenybė
mis ar iškilmėmis. Alma iš 
pradžių beveik nepastebimas 
žmogus, tačiau ilgainiui atsi
skleidžia visas asmenybės vi
dinis grožis - tai panašu į bur
laivį. Kai plaukia burlaivis, iš 
tolo regi tik jo baltas bures, o 
kai priartėja, pamatai, kad tai 
nepaprastai gražus laivas. 
Gražu viskas, kas yra to laivo 
išorėje ir viduje. Ir tai nuo
stabiausia, kas gali būti jūrų 
kelionėse. Mūsų gyvenimo ke
lionėje tokia yra ponia Alma". 

Sukaktuvininkės 
apdovanojimai ir labdaros 

fondas 
Šioj e knygoj e visas pus

lapis yra pašvęstas A. Adam
kienės apdovanojimams -
gautų užsienio valstybių ordi
nams sužymėti. Pagal šias in
formacijas Lietuvos pirmoji 
ponia yra gavusi 8 apdovano
jimus, pradedant Nuopelnų 
ordino Didžiuoju kryžiumi, 
gautu iš Norvegijos karalystės 
1998-siais ir baigiant Karūnos 
ordino Didžiuoju kryžiumi 
(suteikto !3elgijos karalystės 
2006 m.). Sių rėmuose yra ap
dovanojimai, gauti iš Ukrai
nos (1998), Latvijos (2001), 
Prancūzijos (2001), Estijos 
(2004 ), Vokietijos (2005), Is-

Alma su savo vyru Valdu tuoj 
po jungtuvių. Iš knygos Alma 

panijos karalystės (2005). 
Almos Adamkienės lab

daros ir paramos fondas, kaip 
rašoma šioje knygoje, per sep
tynerius metus sutelkė ir pa
naudojo kaimo mokyklų veik
lai daugiau kaip 10 min. litų. 
"Visuomenė negali likti abe
jinga savo mažųjų piliečių li
kimui. Tik šiandien patyrę 
tauriausią jausmą - žmogiš
kąją meilę, vaikai patys ją 
skleis bei dalinsis su kitais ir 
šiandien, ir ateityje", - tai A. 
Adamkienės žodžiai, įrašyti 
jos labdaros ir paramos fondo 
internetiniame tinklalapyje ir 
paskelbti šioje knygoje. O Lie
tuvos pirmosios ponios Al
mos Adamkienės garbingo 
amžiaus sukaktis (80-sis gim
tadienis) vasario 10 d. buvo 
atšvęsta Amerikoje, kur ji pra
leido didesnę savo gyvenimo 
dalį. 

v 

11-adicinis mažlietuvių "Siupinys" 
Keturiasdešimt penktasis Toronto apylin

kės mažlietuvių tradicinis "Šiupinys" įvyko va
sario 20, antradienį, Toronto Lietuvių Na
muose. Mažlietuvių draugijos pirmininkė 
Kristina Dambaraitė-J anowicz pasveikino 
visus susirinkusius ir pakvietė vakaro progra
mą vesti Astą Šernaitę-Šimkienę. Maldą prieš 
vakarienę pakviestas sukalbėjo Išganytojo 
evangelikų-liuteronų parapijos klebonas kun. 
Algimantas Žilinskas. Toronto vyrų chorui 
"Aras" įžengus scenon, meninė programa 
pradėta mažlietuvių himnu Lietuviais esame 
mes gimę. "Aras" padainavo gražių dainų, 
akompanuojant ir diriguojant vadovei Lilijai 
Turūtaitei. Vytautas Pečiulis skelbė dainų pa
vadinimus ir papasakojo keletą anekdotų 
programai paįvairinti. 

Po tradicinės vakarienės - B. Stanulienės 

išvirto šiupinio-žirnienės, kiaulės ausyčių ir 
uodegyčių, kumpio bei kopūstų, skanių spurgų 
- Ieva Adomavičienė kalbėdama 45-mečio 
proga prisiminė "Šiupinio" pradininkę Elzę 
Jankutę ir šią tradiciją perėmusias mažlietuves 
veikėjas bei veikėjus. I. Adomavičienės artė
jančio 90-ojo gimtadienio proga jai sugiedota 
Ilgiausių metų ir įteikta rožių puokštė. 

Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos garbės 
generalinis konsulas Liudas Matu!rns ir KLB 
Krašto valdybos pirmininkė Rūta Zilinskienė. 
K. Dambaraitė-J anowicz įvežė jubiliejinį 
Mažlietuvių draugijos 45-mečiui iškeptą ra
guolį, kuriuo visi buvo pavaišinti kartu su 
šampanu. Po Rūtos Baltaduonytės-Lemon 
vestos turtingos loterijos, visi - su laimikiais ir 
be jų - išsiskirstė džiaugdamiesi jaukiai pra
leistu vakaru, sočiai "užsigavėję". Dlv. 

Toronto mažlietuviai "Šiupinyje", vasario 20 d. atšventę to tradicinio renginio 45-metį 
Ntr. K. Baliūnaitės 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus knygų mugė, 

šiemet rengiama jau aštuntą 
kartą parodų centre "Litex
po", prasidėjo vasario 22 ir 
tęsėsi iki vasario 25 dienos. 
Kadangi 2007 metus seimas 
paskelbė "Vaikų kultūros 
metais", pirmoji mugės die
na buvo skirta vaikams -
"Knygų virusu" pavadintą 
dieną mokytojų lydimi moks
leiviai galėjo parodą ap
lankyti nemokamai, jaunie
siems skaitytojams skirtoje 
salėje buvo įsikūręs vaikų li
teratūros knygynas su nau
jausia jaunimo literatūra, 
veikė kūrybinė studija "Tu 
gali sukurti knygą", vaikų 
knygų iliustracijų paroda; 
jaunimas galėjo susitikti su 
Lietuvos ir užsienio vaikiškų 
knygų autoriais ir iliustrato
riais. Be to, per visas ketu
rias dienas Vaikų salėje buvo 
galima dovanoti knygas be
globiams ir socialiai remti
niems vaikams. 

Mugę atidarė prezidentas 
Valdas Adamkus. Lankytojų 
laukė 270 dalyvių iš 9 valsty
bių. Kultūrinėje programoje 
buvo 239 renginiai, iš kurių 
57 skirti vaikams, veikė 16 
parodų. Mugės metu vyko 
susitikimai su įvairių lei
dyklų pakviestais 22 auto
riais iš 12 valstybių. Paminė
tini iš Vokietijos jaunimo 
knygų autorė Hortense Ul
lrich, Michael Krueger, nor
vegų rašytojas Torgrim Eg
gen, naujazelandietis Mi
chael Baigent, kanadietis 
poetas Robert Bringhurst, 
latvių rašytoja Inga Abele. 
Švedijos ambasada parengė 
specialią kultūrinę progra
mą paminėti švedų rašytojos 
Astrid Lindgren gimimo 
šimtmečiui. Pristatyti lietu
vių autoriai ir jų kūriniai: 
Vytautas Bubnys (Švento Vi
to šokis), Julius Sasnauskas 
(Malonės akrobatika. Iš gat
velių ir sfcverelių teologijos), 
Renata Serelytė (Krakatukų 
pievelė), Rimantas Marčėnas 
(Karūnos spindesio apakinti), 
Alfonsas Eidintas (Ieškok 
Maskvos sfinkso). 

Dailininko Prano Dom
šaičio kūrinių paroda "Am
žinieji keleiviai" Vilniaus pa
veikslų galerijoje atidaryta 
vasario 14, tęsis iki kovo 19 
dienos. Parodoje 130 darbų 
- tapyba, grafika, pastelės, 
siuvinėti kūriniai - kuriuos 
JAV Lietuvių fondas pado
vanojo Lietuvos dailės mu
ziejui. Visą ekspresionisto P. 
Domšaičio kūrybos palikimą 
sudaro apie 900 darbų. Dalis 
jų priklauso muziejams ir 
privatiems rinkėjams Vokie
tijoje, Austrijoje, Kanadoje, 
JAV, Izraelyje, Australijoje, 
Pietų Afrikos respublikoje. 
Lietuvių fondas savo įsigytų 
600 kūrinių didžiąją dalį per
davė Lietuvos dailės muzie
jui, kuris juos laiko Prano 
Domšaičio galerijoje Klaipė
doje. Dailininkas, kūręs dau
giausia užsienyje, nepamiršo 
savo gimtinės, jos vaizdai 
įkvėpė daugelį jo paveikslų. 

Valstybiniame jaunimo 
teatre sausio 12-13 dienomis 
režisierius Jonas Vaitkus pri
statė naujausią savo spek
taklį - Ivona, Burgundo kuni
gaikštytė pagal lenkų avan
gardisto Witold Gombro
wicz pjesę, parašytą 1938 
metais. Tai groteskiškas, ci
niškas, kupinas aštrios ironi
jos, satyros ir šmaikštumo 
kūrinys. Spektaklyje karališ
ką sodą, kuriame vaikščioja 
nuobodžiaujantys aristokra
tai, režisierius pakeitė į pa
jūrio paplūdimį su aplinkui, 
kaip įprasta, besimėtančio
mis šiukšlėmis. Vieną iš pa
grindinių, Karaliaus vaid
menį, atliko Rolandas Kaz
las; jaunojo princo Filipo, 
kuris ryžtasi vesti keistuolę, 
visiems tiesiog nepakenčia
mai įdomią Ivoną - Andrius 
Bialobžeskis, praėjusiais me
tais pelnęs "Auksinį scenos 
kryžių". Ingrida Dainoravi
čiūtė - įdomioji kunigaikšty
tė Ivona. Režisieriaus ir ak
torių dėka spektaklis scenoje 
virto linksmu ir dabartinę 
visuomenę pajuokiančiu at
vaizdu, kur kiekvienas matė 
tai, ką norėjo matyti. Ydos 
ir tuštybė pernelyg dažnai 
ėmė viršų ir skleidėsi visais 
įmanomais būdais. 

Pjesės autorius Witold 
Gombrowicz - prieštaringa, 
talentinga, įžūli ir katego
riška asmenybė - gimė 1904 
m. Lenkijoje, studijavo teisę 
Varšuvos universitete. Pir
mąją knygą išleido 1933 me
tais, bet pasaulyje pagarsėjo 
savo pirmąja drama Ivona, 
Burgundo kunigaikštytė ir ro
manu Ferdydurkė. 1939 me
tais išvyko į Argentiną, kur 
praleido karo metus. 1964 
m. grįžęs į Europą apsigy
veno Prancūzijoje, nes Len
kijoje buvo komunistiniam 
režimui nepageidautinas as
muo. Jo kūriniai Lenkijoje 
buvo išleisti tik 1988 metais. 
Pjesė Ivona, Burgundo kuni
gaikštytė buvo išversta į 16 
kalbų, statyta daugelyje Eu
ropos scenų. 

Lietuvos valstybinis mu
ziejus sausio 18 d. paminėjo 
Balio Buračo 110-sias gimi
mo metines. B. Buračas 
(1897-1972) lietuvių kultū
ros istorijoje paliko ryškų 
pėdsaką kaip etnografas, fo
to grafas, tautodailininkas, 
muziejininkas, mokytojas, 
publicistas, bibliotekininkas, 
kraštotyrininkas. Gimė Rad
viliškio rajone, jau vaikystė
je užrašinėjo tautosaką, 1915 
m. įsigijęs dumplinį fotoapa
ratą su fotografija nesiskyrė 
visą savo gyvenimą. Nuo 
1928 m. pasišventė kraštoty
riniam darbui: keliavo po vi
są Lietuvą, sukaupė didžiulį 
fotoarchyvą. Paryžiuje 1937 
m. vykusioje tarptautinėje 
meno ir technikos parodoje 
už 25 nuotraukų rinkinį bu
vo apdovanotas aukso meda
liu. Buvo Lituanistikos ins
tituto bendradarbis, Lietuvos 
kraštotyros ir fotografijos me
no draugijų garbės narys. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 75 miliionus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .....•.... 2.35% 
180-364 d. term. ind ••••••••• 2.60% 
1 metų term. indėlius ...•.... 3.20% 
2 metų term. indėlius ...•.... 3.35% 
3 metų term. indėlius ...•.... 3.40% 
4 metų term. indėlius ...•.... 3.45% 
5 metų term. indėlius ...•.... 3.55% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.25% 
RRSP, RRIF ''Variable" ••••••• 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .4.50% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.60% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.65% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind ... 4.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .5.00% 
Taupomąją sąskaitą iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ..•.... 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . ......•.... 4.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo •••••••••• 7.00% 

Sutarties paskolas 
nuo ...•....•. 7.00% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .•....•. 5.55% 
2 metų .•....•. 5.70% 
3 metų .•....•. 5.95% 
4 metų .•....•. 6.00% 
5 metų .•....•. 6.15% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų ..•. 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

44-asis metinis narių 
susirinkimas 

ivvks 2007 m. kovo 25, sekmadieni, 3 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 

1 Resurrection Road, Toronto, Ontario 

Susirinkimo metu bus pateikta 2007-jų metų apyskaita, įvyks rin
kimai dviejų narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją. Norin
tieji kandidatuoti į valdybą ar revizijos komisiją prašomi apie tai 
pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416-
532-3400 iki kovo 22 d. Kandidatų sąrašas bus perduotas nomi
nacijų komisijai. Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai 
prašome atsinešti savo sąskaitos kyngelę. VALDYBA 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PA RAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

***** HomeLife 
~ Victo'Y Realty Inc., Brokmg<' 
\SI'~ 10720 Yonge Street, Suite 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: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz@vahoo.ca 

' lndependently Owned and Operated, REALTOR® 

Mūsų vaikai - tai mūsų ateitis 
Vaikystė - tai didelė žemė, 

iš kurios mes visi kilę ... 
(A de Saint-Exupery) 

Peržengus '2f'IJ7 metų slenks
tį, mes dažnai atsigręžiame ir 
fyelgiame į praėjusius metus. 
Zvelgiame dėl to, kad įvertin
tumėme, ar judame teisinga 
linkme, ta linkme, kuria svajo
jame, kuri mums atneša sėk
mę ir nuopelnus, kurių užsi
tarnavome. Juolab, kad ir mū
sų gyvenimo keliuose kartu su 
mumis žengia ir mūsų mažieji 
- mūsų vaikai. Kintantis Lie
tuvos gyvenimas, švietimo re
formos, tėvų ir vaikų bendravi
mo santykiai bei požiūris į vai
ką mane paskatino išdėstyti 
mintis apie Klaipėdoje ~o
jantį spec. lopšelį-darželį "Svy
turėlis" (Klaipėda, Kalnupės 
20), kurį lanko vaikai, turintys 
kalbos, kalbėjimo ir bendravi
mo sutrikimus. Visgi, šią įstai
gą lanko vaikai, kuriems rei
kia ne tik specialistų, bet ir 
tėvų, kitų šeimos narių bei 
mūsų visų pagalbos. 

Kokia buvo mūsų vaikys
tė? Vieniems ji nerūpestinga, 
kitiems nevaikiškai sunki, ta
čiau beveik kiekvienas mes 
turime ką gero, ar ką blogo 
prisiminti. Vieni išgyveno pa
čius gražiausius, nerūpestin
giausius gyvenimo metus, kiti 
- nemaža vaikiškų baimių ir 
problemų. Daugelis vaikų sa
vo didžiąją vaikystės dalį pra
leidžia ikimokyklinėse įstai
gose, kuriose stengiamasi pra
plėsti akiratį, suteikti žinių, pa
dedančių bendrauti su bend
raamžiais ir draugais. Ir kokia 
vaikystė yra mūsų vaikų, lan
kančių "Svyturėlį"? 

Spec. lopšelis-darželis "Švy
turėlis" savo veiklą pradėjo 
1967 m. sausio l d. Jam vado
vauja direktorė Tamara Gvai 
ir direktorės pavaduotoja Ali
na Majorova. Iki šiol įstaiga 
teikia vaikams specialiąją pe
dagoginę, logopedinę ir psi
chologinę pagalbą. Kalbos su
trikimas - tai problemų (psi
chinių, kalbinių procesų, as
menybės ugdymosi) rinkinys, 
kuris trukdo vaikams supran
tamai ir aiškiai papasakoti pa
sauliui apie savo džiaugsmus 
ir skausmus. Tokiu būdu išsi
vysto vaikams nepilnavertiš
kumo kompleksas, ilgainiui 
sukeliantis ir kitus sveikatos 
bei emocinius-elgesio sutriki
mus. Tuomet ir pasireiškia 
specialiosios pagalbos didžiu
lė ir neįkainojama reikšmė. 

Lopšelis-darželis yra vie
na iš pirmųjų auklėjimo ir mo
kymo pakopų mūsų švietimo 
sistemoje. Dėl to "Švyturė
lyje" organizuojamas pedago
ginis procesas yra pakanka
mai aukšto lygio. Įstaigoje vei
kia 9 grupės, kurių kiekvieno
je dirba dvi aukl~tojos, aukly
tė ir logopedė. Cia atsakingai 
dirba auklėtojos J?alia Kani
šauskienė, Rima Zilinskienė, 
Tatjana Pukinskienė, Laima 
Ramanauskaitė, Vaida Volk
vičienė ir kt., logopedės Ilona 
Tautavičienė, Vilma Klapa
tauskienė, Marina Zdorovec, 
Valentina Lisenko, Adelė Žu
kauskienė, Stefanija Petkienė 
ir kt., judesio pataisymo peda
gogė Vida Daugelienė, psi
chologė Galina Byčkovskaja, 

meniniq ugdymo pedagogė 
Galina Saturina, bendrosios 
praktikos slaugytojos Lidija 
Rud, Laima Ruzienė. 

Pastaruoju metu Lietuvo
je tampa labai populiarus in
tegruotas ugdymas. Integruo
to ugdymo idėja įgyvendina
ma ir kolektyvo pedagogių. 
Jos stengiasi, kad organizuo
jamas ugdymo procesas būtų 
prieinamas vaikams. Pagrin
dines žinias pedagogai sten
giasi perteikti rengdami tradi-

tis, svajoti bei kurti. 
Kiekvienoje įstaigos gru

pėje yra įrengti logopediniai 
kampeliai, kuriuose logope
das užsiima su vaikais. Logo
pedinių pratybų metu moko
ma vaikus taisyklingai tarti 
garsus, turtinamas vaikų pa
syvusis ir aktyvusis žodynai, la
vinamas aiškaus tarimo apa
ratas, taisoma kalbos gramati
nė sandara ir ugdoma rišlioji 
kalba, formuojami elementa
rūs matematiniai vaizdiniai. 

Spec. lopšelio-darželio "Švyturėlis" Klaipėdoje auklėtiniai 

cines ir netradicines šventes Vaiko ugdymo procese di
("Kalėdinis stebuklas", "Lie- džiulę vietą užima ir tėvai ar 
tuvos šalelėj skamba mūs dai- globėjai. Visos grandys (tėvai, 
nelė", "Mano mama pati ge- pedagogai, įstaigos vadovybė) 
riausia", "Rieda margučiai", yra suinteresuotos ugdymo 
"Tu, mamyte, pavasario sau- (si) rezultatais ir tarpusavio 
lė", "Pavasario ratelis", "Kas santykiais. Bendradarbiauda
groja man9 dainoje"), sporto mi su tėvais pedagogai imasi 
šventes ("Ziemos ir pavasario įvairiausių bendradarbiavimo 
rungtynės", "Pagaukim saulės formų: rengia tėvų susirinki
zuikutį", "Vasaros takeliais mus, bendrus renginius, šven
keliaujant", "Saulė, oras ir tes, išvykas, specialistų pasita
vanduo", "Aš noriu pažinti rimus, anketinius tyrimus, pa
pasaulį", ~Man gerai, kai aš rodėles, atvirų durų dienas ir 
saugus", "Siaurys už lango pu- kt. Spec. lopšelis-darželis "Švy
čia", "Statom ledo pilį"). Taip turėlis" bendradarbiauja ir su 
pat pedagogai kartu su savo kitomis švietimo įstaigomis 
mažaisiais ugdytiniais daly- Klaipėdoje. 
vauja ir miesto organizuoja- Pastaruoju metu Lietuvo
muose renginiuose ("Vaidini- je vaikai, turintys kalbos sun
mų kraitelė", "Suverkime dai- kumų, dažniausiai yra tėvų 
nų ir šokių vėrinėlį"), sporto pageidavimu vedami į bend
šventėse ir piešinių konkursuo- rojo lavinimo lopšelius-darže
se. Ne paslaptis, kad mažyliai lius ar darželius-mokyklas. 
yra labai aktyvūs švenčių da- Skaudžiausia tai, jog šiose mi
lyviai. Jie dainuoja, dekla- nėtose įstaigose tokie vaikai 
muoja, šoka, vaidina insceni- gauna labai minimalią specia
zacijas ir pan. Įdomiausia tai, liąją pagalbą. Pavyzdžiui, lo
kad įstaigoje jau yra susifor- gopedas bendrojo lavinimo 
mavusios tradicijos, kurių lai- ikimokyklinėje įstaigoje su 
komasi. Pedagogai su ugdyti- vaiku, turinčiu sudėtingą kal
niais mielai §venčia metų lai- bos sutrikimą, dirba du-tris 
kų šventes. Ziemos šventimas kartus per savaitę, o kartais ir 
lauke (darželio teritorijoje) - vieną kartą. Taip įvyksta todėl, 
tai viena iš ryškiausių darželio kad ikimokyklinėse įstaigose 
tradicijų, kurių metu vaikai vaikų, turinčių kalbos sunku
lengvai gali susitikti su jiems mus, skaičius yra didelis ir il
mielais pasakų personažais ir gainiui jis didėja. Tuo tarpu 
kartu pažaisti. Saugaus eismo specialiojoje įstaigoje vaikas 
taisykles vaikai įtvirtina sau- pagalbą gauna kiekvieną die
gaus eismo šventėse. ną. Taigi, dažnai verta pagal-

Viena iš svarbiausių vaiko voti, kas vaikui yra geriau: ar 
veiklos rūšių - žaidimas. Vai- specializuota paveiki komp
kas žaidžia visur: grupėje, na- leksinė pagalba ar tiesiog bu
IJlie, su draugais kieme ir pan. vimas tarp bendraamžių ir da
Zaisdamas vaikas susipažįsta linis pagalbos nebuvimas. Pa
su gamtos reiškiniais, išoriniu galba vaikui būtina, juolab, 
pasauliu, formuoja savo pa- kad mes suaugusieji ir turime 
saulėžiūros pradmenis. Tokiu būti tie žmonės, kurie pirmieji 
būdu vaikams susidaro gali- galime suteikti vaikui tai, ko 
mybės įtvirtinti socialinius jam labiausiai reikia. 
įgūdžius, išmokti elgesio nor- Jurgita Šlušnytė, 
mas, mokytis dirbti ir džiaug- Gargždai, Lietuva 



Lietuvių dienos Airijoje 
EGIDIJUS ARNAŠIUS 
Šių metų vasario 2-3 d.d. 

pirmą kartą Š. Airijoje vyko 
lietuviškos kultūros dienos. 
Pagrindinis dienų siekis buvo 
suburti ir paskatinti vietos lie
tuvius telktis į lietuviškus jun
ginius Lietuvos labui. Per vi
sas šias dienas ypatingą dė
mesį lietuviškiems reikalams 
parodė Lietuvos ambasado
rius Londone Jungtinei Kara
lystei ir Š. Airijai Vygaudas 
Ušackas bei Šilutės rajono 
burmistras Arvydas Jakas su 
gausia savo savivaldybės dele
gacija. Buvo aplankyta kele
tas savivaldybių ir susitikta su 
vietos burmistrais aptariant 
lietuvių bendrabūvį tarp airių. 
Taip pat, kas svarbiausia, buvo 
labai naudingi susitikimai su 
tautiečiais. Ambasadorius ir 
kiti aukšti svečiai iš Lietuvos 
dalyvavo kartu Mišių aukoje 
vasario 2 d. Armagh miesto 
katedroje, kurias aukojo Airi
jos lietuvių katalikų misijos 
kapelionas kun. Egidijus Ar-

Ambasadorius Vygaudas Ušackas su grupe tautiečių Airijoje 
Lietuvių dienose 

našius ir keletas katedros ku
nigų su arkivyskupu Sean B. 
Brady. Į Mišias susirinko per 
600 lietuvių. Armagh arkivys
kupas Sean B. Brady savo kal
boje labai išaukštino Š. Airijos 
lietuvių indėlį į vietos airių 
bendruomenę ir užtikrino vi
sokeriopą pagalbą bei suprati
mą lietuviškų reikalų. Po Mi
šių, šalia esančioje Šv. Patriko 

Tautiečių grupė Lietuvių dienose Airijoje 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

LIETUVOS PILIETYBĖ 
Lietuvių skaičius Tėvynėje 

mažėja, ir užuot traukę lietu
vius Lietuvon Lietuvos konsti
tucinis teismas išleido nutari
mą, kad užsienyje gyvenan
tiems lietuviams ir turintiems 
kitos valstybės pilietybę negali
ma turėti Lietuvos pilietybės. 
Tai yra didžiausia nesąmonė, 
kai mums kiekvienas lietuvis 
yra brangus. Tas nutarimas pri
verčia atsikratyti jau taip ne
gausiais savo piliečiais, atskirti 
jų vaikus nuo valstybės, nuo po-

litinės Lietuvos bendruomenės 
ir nutraukti ryšį su Lietuva. 

Mūsų tauta patyrė milži
niškus nuostolius. Ar mes gali
me taip lengvai prarasti dalį sa
vo tautos? O kaip su tais, kurie 
(pusė milijonų lietuvių) nese
niai išvyko į užsienį. Jei dabar 
jie gaus kitos valstybės piliety
bę, tai Lietuva juos atstums. 
Tai ar čia ne absurdas? Tikriau
siai tie nutarimo autoriai buvo 
slapta rusų papirkti, nes tikras 
lietuvis patriotas tokio nutari
mo negalėtų padaryti. O rusai 
tik ir nori paskleisti nesantaiką 
tarp lietuvių, suskaldyti juos ir 
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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 

katedros gimnazijos salėje, 
susirinko per 300 vietos lietu
vių prie vaišių stalo ir lietuviš
ko alaus, kur už nuopelnus 
lietuvybei buvo apdovanoti 
vietos apylinkių lietuvių bend
ruomenių pirmininkai specia
liais ambasadoriaus padėkos 
raštais. Tai Romualdas Irzike
vičius iš Coalisland, Rita Ttei
nienė iš Moy, Silva Urbietienė 
iš Portadown ir labai didelis 
Lietuvos ir vietos lietuvių bi
čiulis bei drvaugas - kun. Kevin 
Donaghy, Sv. Patriko gimna
zijos direktorius. 

Visą vakarą susirinkusius 
linksmino kaimo muzikos ka
pela iš Šilutės "Karčema". Ki
tą dieną lietuviški renginiai 
tęsėsi draugiškomis krepšinio 
varžybomis, susitikimais su 
ambasadoriumi ir konsulais 
bei atvira diskusija apie lietl!
vių rūpesčius ir džiaugsmus S. 
Airijoje. Manoma, kad tomis 
dienomis lietuviškuose paren
gimuose dalyvavo per 1000 
vietos lietuvių. 

(Ntrs. E. Arnašiaus) 

kai jų liks mažuma, tai jie galės 
su jais daryti ką nori ir bandyti 
juos užvaldyti. 

Todėl dabar užsienio lietu
vių bendruomenės turėtų kreip
tis į Strasburgo teismą dėl iš
laikymo Lietuvos pilietybės. Jie 
laimėtų tą bylą, nes Europos 
Pilietybės konvencija skatina 
Europos valstybes leisti savo 
piliečiams turėti ne vieną pilie
tybę. Konvencija pažymi, kad 
dviguba pilietybė reikalinga sie
kiant užtikrinti žmogaus teises, 
ypač dabar, kai Lietuva yra Eu
ropos sąjungos narė. 
L. Stankevičius, Montrealis, QC 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir P ARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

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

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

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

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATI.KRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETlN Ą IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad, a'1lracL i' trečiad. l'l.IC> 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklacl. l'l.IC> 9 v.r. - 8 v.v. 

L.N skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šešta.d. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 
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Zinios iš Lietuvos 
• Pirmojo Baltijos šalių 

korespondencinių šachmatų 
klubų čempionato stipriausių 
trijų šalių komandų varžybas 
Vilniaus viešbutyje "Comfort 
Vilnius" laimėjo Lietuvos at
stovai, Vilniaus NSEL30 šach
matininkai. Antrąją vietą už
ėmė Talino "Reval Sport" 
(Estija) komanda ir trečią -
Rygos "Universitates Sports" 
(Latvija) šachmatininkai. 

• Prancūzijos sostinėje 
vykusiose tarptautinėse spor
tinių šokių varžybose "Grand 
Prix de Paris" daugiakartinė 
pasaulio ir Eur9pos čempio
nė Klaipėdos "Zuvėdros" ko
manda įveikė Vokietijos ir 
Olandijos šokėjus ir užėmė 
pirmąją vietą. 

• Skandalingai baigėsi 
Baltijos krepšinio lygos (SEB 
BBL) rungtynės Ka-gne tarp 
nuolatinių varžovų "Zalgirio" 
ir "Lietuvos ryto" klubų. Iki 
rungtynių pabaigos likus 1 
min. 52 sek. ir "Lietuvos ry
tui" pirmaujant 87:72, į aikštę 
pradėta mėtyti daiktus, ir tei
sėjai nuspr~ndė nutraukti 
rungtynes. "Zalgiriui" įskaity
tas techninis pralaimėjimas, o 
už neleistiną karštuolių elgesį 
sostinės klubui gresia 10,000 
eurų bauda. SEB BBL direk
torius M. Balčiūnas apgailes
tavo, kad rungtynės, kurios 
turėjo tapti puošmena, baigėsi 
ne visai garbingai. 

• Sekmadienį Kauno spor
to halėje vykusiame "LMKL 
Žvaigždžių dienos 2007" ren
ginyje Lietuvos moterų krep
šinio lygos žvaigždžių rinktinė 
tris kėlinius po 8 minutes tru-

Kauno "Žalgirio" žaidėjas Man
tas Kalnietis LKL "Žvaigždžių 
dieną" Ntr. www.pliadisfoto.lt 

kusiose rungtynėse 54:32 nu
galėjo "Superberniukų" ko
mandą. Naudingiausia žaidėja, 
įmetusi 12 taškų, buvo K. 
Douglas (Vilniaus TEO). Nau
dingiausiu "Superberniuku" 
pripažintas 10 taškų įmetęs 
seimo narys G. Steponavičius. 

• ULEB taurės varžybų 
ketvirtbaigmės rungtynėse 
Vilniaus "Lietuvos ryto" krep
šininkai išvykoje 70:83 pralai
mėjo Strasbourg SIG (Pran
cūzija) komandai ir prieš at
sakomąjį susitikimą namie tu
ri gana didelį 13 taškų trū
kumą. 

•Floridos valstijoje (JAV), 
Meksikos įlankoje vykusioje 
tarptautinėje buriavimo rega
toje "Laser Midwinter's East", 
Lietuvos atstovė Gintarė Vo
lungevičiūtė "Laser - Radial" 
jachtų klasėje (su 19 baudos 
tšk.) užėmė trečiąją vietą. V.P. 

===~l SKAUTŲ VEI KLA1t-----
• Toronto jūrų skautų lai

vas nuo š.m. vasario 11 d. susi
grąžino senąjį to laivo vardą, 
turėtą 1948-49 metais, būtent 
"Vaidoto" laivas. Taip jis da
bar vadinsis. 

• Nuo š.m. sausio 1 d. ps. 
Alvydas Saplys tapo "Ramby
no" tuntininko pavaduotoju. 

F.M. 
• Vyresni Hamiltono skau

tai vasario 10-12 d.d. prak
tiškai atliko skautamokslį. Iš
kyla vyko Alberto Augustina
vičiaus ūkyje - LaSalette, ne
toli Delbi, ON. Oras buvo 

-- ' 

šaltokas, bet skautai buvo vis
kam pasiruošę. Pasistatė lapi
nę ir susikūrė didelį laužą. Iš 
arčiau susipažino su žiemos 
gamta. Šitokie užsiėmimai pa
deda suprasti skautybės pras
mę. Ilgesnį laiką ruošęsi daly
viai įsigijo pionerijos ir žiemos 
stovyklautojo specialybes. Iš
kylai vadovavo s.v.sk. Ronal
das Bartninkas ir ps. Gailius 
Senkus. Hamiltono skautai 
dėkingi A. Augustinavičiui, 
kuris jau daugelį metų remia 
lietuvių skautų veiklą (nuo 
1957). G.S. 

Hamiltono skautai žiemos iškyloje. Iš k.: skauttt rėmėjas A. 
Augustinavičius, skautai - M. Senkus, K. Spokas, K. 
Brazauskas, P. Bartninkas Ntr. G. Senkaus 

Ambasadorė remia krepšinį 
Lietuvos ambasados Kanadoje pirmosios vaikų krepšinio varžybos 2007 

Mintis surengti vaikų 
krepšinio varžybas kilo "Li
thuanian Athletic Club" va
dovybei, juolab, kad panašias 
vyrų krepšinio varžybas JAV 
remia Lietuvos ambasada Va
šingtone. Lietuva ir krepšinis 
visada buvo neatsiejamos są
vokos. Lietuvoje tai pati po
puliariausia sporto šaka, ir 
daugybė sporto mokyklų ruo
šia būsimuosius krepšininkus 
net nuo 4 m. Ir Kanadoje yra 
net kelios lietuvių vaikų ko
mandos, kurios puikiai atsto
vauja Lietuvos krepšinio tra
dicijai. Taip pat visi žinome, 
kad krepšinio žaidimas atsira
do Šiaurės Amerikos žemyne, 
todėl "Lithuanian Athletic 
Club" entuziastams ir kilo 
mintis surengti šio puikaus 
žaidimo gimtinėje geriausios 

krepšinio šalies vaikų žaidimo 
varžybas. Su šiuo pasiūlymu 
kreiptasi į Lietuvos ambasa
dorę Kanadoje Sigutę Jakšto
nytę ir ji sutiko globoti "Am
basadoriaus taurės" vaikų 
krepšinio varžybas, įsteigusi 
pereinamąją krepšinio var
žybų taurę. 

Taigi, vieną sekmadienio 
popietę (sausio 28) įvyko graži 
vaikų krepšinio šventė- "Am
basadoriaus taurės" varžybos 
Mississaugoje, ON. Ambasa
dorė Sigutė J akštonytė atvyko 
dalyvauti šĮoje vaikų krepšinio 
šventėje. Sventiškai tautinė
mis spalvomis papuoštoje sa
lėje įspūdingai nuskambėjo 
"Gintarėlių" vaikų choro (va
dovė D. Grigutienė) atlikti 
Lietuvos ir Kanados valstybi
niai himnai. Na, o po to prasi-

Varžybų vadovai Feriandas ir 
Inga Greblikai 

dėjo krepšinio rungtynės -
trys geltonųjų, žaliųjų ir rau
donųjų jaunųjų krepšininkų 
komandos, vadovaujamos tre
nerių S. Ignatavičiaus, R. Pet
ronio ir M. Leknicko, rodė 
savo meistriškumą. 

Nugalėtojai. Iš kairės: D. Grigutis, A. Ažubalis, R. Rėkus, L. 
Vilkelis, L. Janowicz 

Mažieji krepšininkai at
kakliai kovėsi aikštelėje, o 
varžybų baigmė sužavėjo ne 
tik žiūrovus tėvelius, bet ir 
ambasadorę - žaliųjų koman
dos mažieji krepšininkai, pra
laimėję pirmą kėlinuką, pas
kutinėmis sekundėmis suge
bėjo išplėšti pergalę. Įdomu 
buvo visiems - pertraukų me
tu ką išmokę per pastaruosius 
metus pademonstravo mažieji 
molekuliukai, smagiose varžy
bose baudas mėtė mamos, pa
sirodė "Gintarėlių" choras. 
Ambasadorė įteikė gražią 
"Ambasadoriaus taurę" lai
mėtojams, pasidžiaugė vaikų 
noru žaisti ir rodomu meist
riškumu, palinkėjo, kad varžy
bos vyktų kasmet, plėstų veik
lą ir kad jose dalyvautų svečiai 
iš JAV. Varžybos baigėsi įdo
miomis parodomosiomis rung
tynėmis tarp Hamiltono "Ko
vo" ir Toronto "Aušros" jau
nuolių komandų. Inf. 

2007 m. sausio 28 d. Lietuvos ambasados Kanadoje taurės varžybų dalyviai Anapilio sodybos 
salėje, Mississaugoje, ON. Trečioje eilėje stovi treneriai su ambasadore. Iš k. Stepas Ignatavi
čius, Ričardas Petronis, Pranas Vilkelis, ambasadorė Sigutė Jakštonytė, Romas Otto ir Min
daugas Leknickas 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;_~_;:--~~.:,_~-'\;~~- i- '-.__~--~ 

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

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



;&f JAU~IMO ZODIS 
Tautinių šokių kursai Vilniuje 

Dvi Toronto studentės lankė VPU 
VILIJA YČAITĖ ir 

RAMONA KAMINSKAITĖ 

Sužinojom apie tautinių 
šokių programą Vilniaus peda
goginiame universitete (VPU) 
per Laimą Kisielienę ir Ritą 
Karasiejienę 2006 m. vasario 
mėnesį. Jos pagalvojo, kad 
būtų įdomu, jeigu kas nors iš 
išeivijos vvažiuotų į Lietuvą ir 
lankytų "Sokio edukologijos" 
kursus VPU, kur L. Kisielienė 
yra dėstytoja ir sukūrė tą šo
kių programą. Mudvi buvom 
pakviestos lankyti VPU vieną 
semestrą, nuo 2006 m. rugsėjo 
iki gruodžio mėnesio. Todėl, 
kad mes abi įsimylėjusios tau
tinius šokius ir dalyvaujam 
Toronto "Gintaro" ansamb
lyje (Vilija dar šoka ir dabar 
moko jaunių grupę, o Ramo
na moko studentų grupę), 
mes greitai atsakėm, kad no
rim važiuot. Nutarėm praleist 
vieną semestrą savo studijų 
Kanados universitete ir nu
skrist į Vilnių mokytis ten. 
Norėjom pagyventi Lietuvoj 
kaip studentės, išmokti dau
giau apie tautinius šokius, kad 
geresnės šokių mokytojos bū
tume, ir patirti tikrą Lietuvos 
kultūrą. 

Lietuvoj pradėjom gyve
nimą mažam išnuomotam bu
te. Išsipakavom ir tuojau pra
dėjom susipažinti su Vilniumi. 
Praleidom pirmas dienas be
vaikščiodamos po senamiestį, 
prisimindamos kai mes daly-

vavom Šokių šventėje su 
"Gintaro" ansambliu 2003 
metais. Viską sužinojom ir su
siradom. Kai mes nebuvom 
mokykloj, keliavom į kitus 
miestus, apžiūrėjom visą Vil
nių, kas savaitę lankėmės se
namiestyje, čiuožėm "Akro
polyje" ir ėjom į kiną pažiūrėt 
angliškų ir lietuviškų filmų, 
pabendravom su giminėmis. 
Jausmas buvo, kad mes ne 
atostogavom, bet tikrai gyve
nome Lietuvoje. 

Paskaitos tuoj prasidėjo. 
Mes lankėm pirmų ir antrų 
kursų paskaitas. Pirmam kur
se buvom užsiregistravusios 
įvairiose: šokių pagrindai, sce
ninio šokio mokymas, etninė 
kultūra ir etnochoreografija, 
klasikinio šokio mokymas. 
Trylika studentų lankė pirmą 
kursą. O antram kurse mes 
lankėm sceninio šokio moky
mą, klasikinio šo~io mokymą 
ir choreografiją. Cia buvo tik 
11 kitų studentų. 

Išskyrus "etninės kultū
ros" paskaitą apie lietuviškus 
papročius, kur studentams 
reikėjo rašyti ir skaityti refera
tus, mūsų visos kitos paskaitos 
buvo šokimo klasės. Mes šo
kom kasdien, nuo 3 iki 7 va
landų. Išmokom pagrindinius 
šokių žingsnius, pilnus šokius 
ir kaip sukurti savo šokį. 
Pavargom tikrai, bet mes 
stengėmės daug išmokti, kad 
grįžtume į Kanadą geresnės 

šokėjos ir geresnės mokyto
jos. Manėm, kad dar daugiau 
išmoksim apie tai, kaip mo
kyti tautinius šokius, bet vis 
tiek daug išmokom stebėda
mos Laimą Kisielienę - ką ji 
sakė, kokius apšilimo prati
mus ji rodė, ir kaip ji mokė 
tautinius šokius. 

Buvo įdomu lankyti šią 
mokyklą, nes mes esam pri
pratusios prie mūsų univer
siteto, kur klasėse iki 2000 
žmonių, o šokio edukologijoj 
nebuvo daugiau kaip 15 stu
dentų. Buvo smagu, nes dir
bom su tais pačiais studentais 
kasdien ir gerai susipažinom 
su jais. Mums nereikėjo tikrų 
pamokų ruošti, referatų ne
reikėjo rašyti, nes mes šokom 
kasdien ir tik reikėjo viską at
siminti kitą dieną. Todėl, kad 
mes Toronto "Gintare" šo
kom nuo 8 metų amžiaus, 
mums buvo lengva atsiminti 
šokius ir pagrindinius žings
nius, nes jau žinom kaip reikia 
atsiminti ir galvoti apie tau
tinius šokius. Buvo sunkiau, 
bet tikrai gera patirtis šokti 
klasikinius šokius, nes mes 
nepripratusi9s prie tokių šo
kių stiliaus. Cia tikrai daug iš
mokom, ir buvo įdomu daryti 
ką nors kita negu tik tautinius 
šokius, kol buvom Vilniuje. 
Nereikėjo mums laikyti egza
minų, kol lankėm VPU, nes 
mes išskridom atgal į Kanadą 
prieš egzaminus. Bet kol mes 

Lietuviška dainelė Karaliaučiaus krašte 
E.A. BUKONTIENĖ 

Tilžėje (Sovetske) įvyko 
Karaliaučiaus krašto (Kali
ningrado srities) lietuviško 
ugdymo įstaigų moksleivių 
festivalis "Skambėk skambėk, 
lietuviška dainele". Tai jau 
penktasis toks festivalis, ku
riame dalyvavo gausus būrys 
dainos mylėtojų - net du šim
tai ne tik iš Karaliaučiaus 
krašto, bet ir iš Lietuvos bei 
Lenkijos. 

Karaliaučiaus krašto lie
tuvių kalbos mokytojų draugi
jos pirmininkas Aleksas Bart
nikas pristatė renginio svečius 
ir komisiją. Skambėjo Lietu
vos ir Rusijos valstybiniai him
nai. Dalyvius sveikino ir sėk
mės linkėjo Tilžės mero pava
duotojas l. Pirsikov, Tilžės 
konsulato darbuotojas A. 
Vaitkūnas, krašto lietuvių tau-

tinės kultūrinės autonomijos 
pirmininko pavaduotojas B. 
Norkus, Karaliaučiaus Kul
tūros ministerijos atstovas O. 
Flamenko, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos vyriausybės darbuo
tojos A. Dumbliauskienė ir V. 
Vėželytė-Pokladova. 

Festivalio dalyviai buvo 
suskirstyti į tris grupes, ku
rioms nustatytos atitinkamos 
užduotys: 1-oji - lietuviškos 
klasės, fakultatyvai, sekma
dieninės mokyklos; 11-oji -
vaikų folkloriniai ansambliai; 
111-oji - solistai; IV-oji - festi
valio svečiai. 

Pasjrodė Tilžės vaikų dar
želio "Saltinėlis" dainorėliai 
(vad. R. Kapkova), Karaliau
čiaus 48-osios vidurinės mo
kyklos ansamblis (vadovė R. 
Leonova), Karaliaučiaus 35-

Dainuoja Karaliaučiaus 35-ojo licėjaus moksleiviai (vad. A. 
Kannilavičius) 

ojo licėjaus (vad. A. Karmila
vičius )t. Kaukėnų (Jasnoje, 
vad. L Sapalienė ), "Beržynė
lis" iš Gastų (Slavsko, vad. L. 
Makaraitė ), Tilžės 2-osios vi
durinės mokyklos (vad. V. 
Kovalenko ), Ragainės (Ne
mano) 2-osios vidurinės mo
kyklos (vad. L. Chasijeva, F. 
Alimas ir N. Reviakina) moks
leiviai. 

Folklorinių ansamblių 
grupei atstovavo "Nadruvėlė" 
iš Gumbinėsv ( Gusevo, vad. L 
Tiriuba) ir "Sešupė" iš Lazdy
nų (Krasnoznamensko, vad. 
A. Strojeva). Solistų grupėje 
pasirodė V. Chakimovas iš 
Karaliaučiaus 4-osios viduri
nės mokyklos (vad. A. Karmi
lavičius ), D. Zaicaitė iš Įsru
ties ( Černiachovsko) 13-osios 
internatinės mokyklos (vad. 
O. Druseikaitė) ir L. Paukšty
tė iš Tilžės sekmadieninės 
mokyklos (vad. L. Žeimytė ). 

Pasirodė net septyni sve
čiy kolektyvai. Tai ansamblis 
"~iburys" iš Seinų (Lenkija) 
"Ziburio" gimnazijos, "Kau
kutis" iš Kauno (vad. B. Virši
laitė ), "Kaliningrado žvaigž
dutės" iš Karaliaučiaus, Si
lutės folklorinis ansamblis 
"Verdainė" (vad. R. Jokubai
tytė ), Klaipėdos P. Mašioto 
vidurinės mokyklos vaikų cho
ras "Viltis" (vad. R. Zigman
tienė ), Pagėgių duetas (M. 
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ten buvom, turėjom išlaikyti 
pavyzdinį šokių pagrindų egza
miną - kur reikėjo pademonst
ruoti išrinktą žingsnį ir jo įvai
rias formas. Tokių dalykų mes 
nedarom universitete Kana
doj. Šokio edukologijos stu
dentės gyvenimas tikrai skiria
si nuo Kanados studentų gy
venimo. 

Kiti studentai mūsų prog
ramoj buvo iš įvairių Lietuvos 
miestų. Mes buvom vieninte
lės ir pirmos studentės iš išei
vijos, kurios studijavo VPU 
šokį edukologijos programoj. 
Mes nustebom, kad beveik 
nebuvo studentų šokančių 
tautinių šokių ansamblyje. 
Buvo tokių, kurie lankė cho
reografijos mokyklą, arba ku
rie pirmiausia pamėgo "hip
hop", arba kiti, kurie mokėjo 
šokti modernius, klasikinius, 
pramoginius šokius. Buvo ir 

studentų, kurie turėjo savo 
šokių studiją, bet ir buvo to
kių, kurie niekad nebuvo šo
kę prieš ateidami į VPU. 

Kai pradėjom lankyti pa
skaitas, buvo truputį keista, 
kad mes vienintelės ne iš Lie
tuvos, bet studentai buvo 
malonūs ir visi buvo labai 
draugiški. Mes susipažinom 
su visais, ir jie labai norėjo su
žinoti apie gyvenimą Kanadoj. 
Sužinojom, kad tikrai yra 
daug skirtumų tarp Kanados 
ir Lietuvos. Bet nesvarbu bu
vo - mes kartu dirbom per pa
skaitas, mes visi suradom nau
jų draugų ir linksma! pralei
dom laiką Lietuvoj. Si grupė 
planuoja dalyvauti Sokių 
šventėje Kaune, tai mes turė
sim progą vėl pabendraut su 
naujais draugais, kai mudvi 
irgi dalyvausim Šokių šven
tėje šią vasarą. (Bus daugiau) 

Koncertuoja Ragainės (Nemano) 2-osios vidurinės mokyklos 
lietuvaitės 

Koncertuoja "Nadruvėlė" iš Gumbinės (vad. l. Tiriuba) 

Ubartas ir R. Serapinas iš Pa
gėgių pradinės mokyklos 
(vad. L Ubartienė) ir Tilžės 8-
osios vidurinės mokyklos 
ansamblis (vad. V. Nikulina). 

Lietuvos konsulato Tilžė
j e darbuotojas A. Vaitkūnas 
Garbės aukso ženklu "Už 
nuopelnus" apdovanojo mo
kytoją Vandą Vasiliauskienę, 
šešiolika metų dirbančią Ka
raliaučiaus krašte lietuvybės 
labui. 

Festivalio rezultatus api
bendrino A. Bartnikas, saky
damas, kad pralaimėjusių ne
buvo ir visi dalyviai pasirodė 

gerai. Buvo vertinama už pa
sirodymo profesionalumą, ar
tistiškumą, sceninės kultūros 
lygį, repertuaro pasirinkimą, 
pasirodymo originalumą ir už 
dalyvavimą. Dalyviai buvo ap
dovanoti diplomais, saldžiais 
prizais, knygomis, vadovai -
gėlėmis. Atsisveikinant nu
skambėjo baigminė festivalio 
daina Dar neišeikime. Diplo
mai buvo įteikti ir festivalio 
rėmėjams: Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentui, 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai ir kitiems rėmėjams. 

(Ntrs. J. Glinskio) 



14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2007.111.6 Nr.10 

TAUTINIŲ JUOSTŲ AUDĖJAI Vilnijos veikėją išlydėjus 
A tA A.a. Juozas Tonkūnas 1933.VI.18-2006.XII.20 

ARIJAI ŠKĖMIENEI 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučiu jos vyrą STASĮ, seserį DZĖJĄ 
KLIBINGAITIENĘ ir jų šeimas -

Birutė Kemežaitė 

Į Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
,~ yra žodžiai šventi sudėti 
<~~Ql~~ 

?vtei[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 

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

paminklų stiliuje. 
A Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
A Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
A Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAJ 

~ PlRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHJRURGfNIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRI EŽI ŪRA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIK LMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDlNlAJS 

fNDĖKLAJS 

• PR ITMAME VISUS 
L__=-_ __J PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STER I LŪS [RANK!AI 

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

MARGUTIS Parcels 
41 34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (41 6) 233-304 2 

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)233-460 l 
s300* s;.100* off for l parcel off 

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

Prieš gruodžio dvidešimto
sios aušrą, po pusantro mėne
sio sunkios ligos mirė mūsų 
Juozas Tonkūnas, tarnavęs 
Dievui, Tėvynei, blaivybei, 
Vilniaus kraštui. Daugelis jo 
pasiges ir supras Juozo atliktų 
darbų reikšmę. Paskutinį kar
tą 2006 m. spalio 29 d. Rasų 
kapinėse jis spėjo paminėti 
Lietuvai nusipelniusius vil
niečius. 

Juozas Tonkūnas gimė 
1933 m. balandžio 18 d. Ruš
kelių kaime (Joniškėlio para
pija, Pasvalio raj.) Kazimieros 
ir Kazimiero Tonkūnų šeimo
j e, turėjusioje 6 vaikus (tris 
sūnus ir tris dukteris). Juozas 
mokėsi Pasvalio gimnazijoje. 
Gresiant tremčiai šeima pasi
traukė į Šeduvos rajoną, o 
Juozukas išvažiavo į Kauną. 
1949 m. įstojo į Kauno poli
technikumą. Baigęs gavo pa
skyrimą į Vilnių, į Miesto ap
švietimo tinklus. Įstojo į 
Vilniaus universitetą, studija
vo fiziką, vėliau perėjo į KPI 
Vilniaus filialo vakarinį sky-

Juozas Tonkūnas 

rių. Dirbo Projektavimo-konst
ravimo biure, "Orgtechniko
je", "Puntuke". 

Atkūrus Lietuvos valstybę 
Juozas daug dirbo dešimtyje 
visuomeninių ir religinių or
ganizacijų. Buvo aktyvus Lie
tuvos blaivybės fondo, Maldos 
ir liaudiško giedojimo grupės 
"Karunka", pasauliečių pran
ciškonų, Vilniaus palaiminto
j o Jurgio Matulaičio bažny
čios bendruomenės, "Vilni
jos" draugijos valdybos, Lie
tuvių švietimo draugijos "Ry-

~W~\I~~~ 

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

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

Tel. <416> 763-5677 

(nuo 1919 metų) 
A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 3B6 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
KAINOS SKRVENDANTIEMS Į 

LIETUVĄ SIĄ VASARĄ: 

$949- iki birželio 23 
+mok. 

$1199 - po birželio 23 
+mok. 

Kelionių bilie tai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 
Jis mums duoda" 

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

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

Home 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - TŽ leidėjai 

tas", "Raskilos" klubo, Pasva
liečių bendrijos narys, bend
radarbiavo su Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjunga, Tarptautine 
veiklių žmonių bendrija, skau
tais, valančiukais, rašė į Lietu
vos aidą, XXI amžių, Vorutą ir 
kitus leidinius. 

Didžiuliai Juozo nuopel
nai Rytų Lietuvai. Jis vadova
vo tikybos, senųjų vilniečių 
grupėms, kasmetinėms Vil
niaus grįžimo Lietuvai eity
nėms į Rasų kapines, eity
nėms į Trakus, globojo Vil
niaus rajono Paberžės "Ver
denės" lietuvišką vidurinę 
mokyklą. Jis nuoširdžiai pa
dėjo etninėms lietuvių že
mėms - Pelesos, Gervėčių 
kraštams, dalyvavo prie Apsa 
statant šv. Mergelės Marijos 
skulptūrą su vieninteliu lietu
višku užrašu šiose vietose 
"Šventoji Marija, globok mū
sų kraštą". 
''Vilnijus" draugija, Vilniaus 
krašto lietuvių sąjunga išei

vijoje, Lietuvių švietimo 
draugija "Rytas" 

KLB TQROVNTO 
APYLINKES ZINIOS 

KLB Toronto apylinkei Va
sario 16-osiO§ proga aukojo: 
$100 - J.E. Cuplinskai, J.D. 
Didžbaliai, prel. P. Gaida, V.V. 
Nausėda, D.A. Nausėdai, R. 
Saplys, A. Vaidila, D. Vaidilie
nė, J. Yčas; $75 -A.R. Kalend
ros; $70 - J.Z. Dabrowski; $60 
- L. Balsienė; $50 - A.E. Abro
maičiai, P.J. Barakauskai, E. 
Birgiolas, A. VBumbulis, M.S. 
Bušinskai, P. Ceponkus, P. Da
linda, O. Dalindaitė, V. Jasine
vičienė, P. Kazilis, V. Kulnys, V. 
Liuima, Y.P. Melnykai, y . 
Mantvilas, R.G. Paulioniai, C. 
Senkevičius, J.S. Sinkevičiai, 
T.E. Šiurnos, A.l. Žemaičiai, 
J.J. Zenkevičiai, M. Zubrickie
nė, N.N.; $40 - S. Ciplijauskas, 
V. Poškus; $30 - J. Andrulis, V. 
G. Butkiai, A. Ledas, O.L. 
Rimkai, M. Tamulaitienė; $25 
- P.A. Adomaičiai, J. Aukštai
tis, V.B. Biretos, B. Čepaitienė, 
K.V. Gapučiai, V. Kolyčius, A. 
Ramanauskienė, D. Simanavi
čius, V. Skukauskas, J.Z. Stra
vinskai, A. Sungailienė; $20 -
M. Arštikaitis, Z. Augaitienė, 
B. Augaitis, K. Balyta, A. Bar
šauskienė, Y.A. Bukelis, R. Ce
lejewski, B. J?anaitienė, dr. B. 
Jonienė, dr. C. Janys, B. Gata
veckas, M. Gudelis, J.O. Gus
tainiai, A. Jurcevičienė, A. Kiš
kis, A. Laurinaitis, N. Liačas, 
A. Lemežys, P. Paškevičius, V. 
Paškus, R. Plenys, D. Poškus, 
C. Rūkas, A. Sagevičius, seselės 
Loreta ir Paulė, E. Simonavi
čienė, P.A. Skilandžiūnai, G. 
Skrinskas, B. Tamulionis; $15 -
R. Bekerienė; $10 - A. Plučas, 
J. Linkūnaitis, R.I. Ruslys, V. 
Samanis, S. Vaštokas, M. Yčas; 
$5 - V. Daunienė, K. Jaglowicz, 
G. Kobelskienė, J. Lelis, N. Ne
vulis. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
S avinin kas J u rgis K uliešius 



~ PRANEŠIMAS „ TORONTO LIETIMŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2007 m. kovo 18, sekmadienį, 

l v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario 

Dalyvaujančių registracija prasideda 12 val. 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 

l. Susirinkimo atidarymas; 
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirm. ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų; 
3. Darbotvarkės tvirtinimas; 
4. 2006 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas; 
5. Pranešimai: a) LN valdybos pirmininko, b) "Labdaros" 

fondo valdybos pirmininko, e) iždininko, d) revizoriaus 
(auditor), e) visuomeninės veiklos komiteto, t) revizijos 
komisijos, g) įstatų komiteto, h) revizoriaus (auditor) 
tvirtinimas; 

6. Diskusijos dėl pranešimų; 
7. LN 2007 m. biudžeto tvirtinimas; 
8. "Labdaros" fondo 2007 m. biudžeto tvirtinimas; 
9. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos ( 4 nariai); 

b) revizijos komisijos (l narys/ė) 
10. Einamieji reikalai, sumanymai, narių pasiūlymai/patarimai; 
11. Susirinkimo uždarymas. 

Šiais metais į LN valdybą bus renkami keturi nariai. Valdy
bos kadenciją baigia: A. Abromaitytė, A. Jonušas, E. Steponas, 
N. Žukauskienė. Bus renkami 3 nariai į valdybą - metams ir 
vienas 2 metams. Iš revizijos komisijos kadenciją baigia V. 
Kulnys. Bus renkamas narys/ė į revizijos komisiją - 3 metams. 

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuo
jamo kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoš
tos specialios anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūly
tojai (ne mažiau kaip du nariai), pasirašytų nominacijos anketas 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai. 

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų 
ir įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary 
Public), pristatyti į LN raštinę ne vėliau 2007 m. kovo 16 d., 10 
v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, 
nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas galima gauti LN 
raštinėje. Toronto Lietuvių Namų vaklyba 

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~lll( 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 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 
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dr. ANTANAS MATULAS 

HAMILTONE kovo 17, šeštadienį, 3 v.p.p. Jaunimo centro salėje . 
Meninę programą atliks Toronto pensininkų choras "Daina", vad. Lilijos Turūtaitės, 
"Aukuro" aktoriai Marija Kalvaitienė ir Kęstutis Kalvaitis. 

TORONTE kovo 18, sekmadienį, 4.30 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Meninę programą atliks Arūnas Radtke (tenoras), Agilė Storyk (violončelė), 
Ilona Beresnevičienė (fortepijonas), Danguolė Radtke (akompaniatorė) . 

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šioje mūsų lūkesčių išsipildymo šventėje 

Rengia Tėvynės sąjunga 

MINISTRO PIRMININKO SVEIKINIMAS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖMS UŽSIENYJE KOVO 11-0SIOS PROGA 

Brangūs tėvynainiai! 

Sveikinu Jus Nepriklausomybės atkūrimo dienos-Kovo 11-osios proga. 
Atkūrus nepriklausomą valstybę, po pasaulį išblaškytiems lietuviams atsivėrė gali

mybės dalyvauti Lietuvos visuomeniniame, kultūriniame gyvenime. 
Mes, nesvarbu kokiame pasaulio kampelyje begyventume, esame viena tauta, kurią 

jungia tie patys džiaugsmai ir rūpesčiai. 
Išeivijai priklauso nemaži nuopelnai, kad buvo paspartintas mūsų valstybės pripa

žinimas. Užsienio lietuviai visada prisidėjo prie investicijų, ekonominių ryšių su kitomis 
valstybėmis skatinimo, Lietuvos teigiamo įvaizdžio formavimo, mūsų kultūros, meno 
propagavimo. 

Dėkojame Jums už šį darbą. Vyriausybė palaiko Jūsų siekius išsaugoti lietuvybės 
dvasią, tradicijas ir perduoti jas jaunajai kartai, remia užsienio lietuvių bendruomenių 
kultūros ir švietimo projektus, informacijos sklaidą. 

Laisvė suteikia daugybę galimybių, bet ir uždeda atsakomybę už veiksmus, savo 
vaikų, valstybės likimą, valstybingumo stiprinimą. Būkime verti šios laisvės ir 
atsakomybės, kurių simboliu tapo Kovo 11-oji! 

GEDIMINAS KIRKILAS, Ministras Pirmininkas 

TORONTO 
Jaunimo rekolekcijos Dai

navoje tema "Drąsos - tai aš!" 
prasideda kovo 16, penktadie
nį, Dainavos stovyklavietėje 
prie Manchester, MI. Atidary
mas - 8 v.v., po kurio vyks susi
pažinimo vakaras. Susikaupimą 
ir vakaro pam!Įstymą ves prel. 
E. Putrimas. Seštadienio pa
skaitas skaitys prel. Putrimas 
("Drąsos - tai aš! Nebijokite!), 
Diana Karvelytė ("Drąsos tikė
ti!), ses. Pranciška ("Tikėjimo 
stebuklas") ir Nerijus Šmeraus
kas ("šv. Mišių ir maldos pras
mė"). Vyks diskusijos, pratybos, 
žaidimai, surišti su temomis. 
Šeštadienio vakare bus susi
kaupimas, kurį ves Rima Kup
rytė. Registruotis iki kovo 10 d. 
pas Liną Bublytę el.paštu 
jaunimo-rekolekcijos@com
cast.net. Kaina $75 savaitgaliui. 
Rašyti čekius: Religious Aid
Youth Ministry, 4415 Oak Gro
ve, Bloomfield Hills, MI 48302, 
USA. 

PADĖKA 
Gyvenime pasitaiko staig

menų, bet kurią man teko pa
tirti, išsiskiria iš visų. Artėjant 
dienos pabaigai ir prisitaikant 
prie padėties atrodė vyksta nor
mali dienos įvykių eiga. Nuva
žiavus į Hamiltone rengtą Va
sario 16-osios minėjimą su vyrų 
choru "Aras" atlikti dalį meni
nės programos, atrodė, viskas 
vyksta kaip turėjo būti. Pasibai
gus minėjimui nebuvo aišku, 
kodėl su manimi dalyvavę Lie
tuvos karininkai ir viceministe
ris paskubomis mane kvietė 
greitai vykti į Anapilio parapi
jos salę, kur jie esą susitarę 
svarbiam susitikimui. Manyda
mas, kad tai rimtas reikalas, 
paklusau jų kvietimui. Pasku
bomis atvykus į Anapilį, prie 
durų pasitiko dukros ir tren-

kiant kapelai maršą buvau įves
tas į pilną žmonių salę, kurioje 
buvo žmona, vaikai ir daugelis 
pažįstamų draugų. Pamačius su 
mano vardu išdekoruotą salę, 
paaiškėjo, kad tai man skirtas 
pagerbimas sulaukus 65 metų -
po 35 metų darbingumo pradė
tas pensininko gyvenimas. Prie 
renginio prijungtas ir vedybinio 
gyvenimo 40 metų jubiliejus. 
Sventiškoje aplinkoje, atsigavus 
nuo staigmenos ir, dzūkiškai 
tariant, "atsikvošėjus" sąmonei, 
pasijutau įvykio centre. 

Nuoširdžiai dėkoju visų 
pirma dukroms ir sūnui už pa
gerbimo sumanymą. Taip pat 
visiems, kurie pagelbėjo pager
bimą surengti, salę papuošti, 
pagalbininkams, parūpinu
siems viską, kad dalyviai turėtų 
kuo pasivaišinti. Dėkingas šei
mininkei ir jos pagalbininkėms 
už sotinančių vaišių paruošimą. 
Ačiū trokštančius vaišinusiems 
baro tarnautojams, muzikan
tams ir vakaro šokių muzikos 
tvarkytojams bei jaunimui už 
stalų aptarnavimą, visoms mo
terims už puikius pyragus. 

Mūsų bendro gyvenimo ke
turiasdešimtmetį sulaukę dė
kingi esame pirmiausia Visaga
liui, kuris mus laimino visą lai
ką, vedė ištikimybės keliu. Visą 
vakarą rodytas nuotraukų rin
kinys ekrane priminė nueitą gy
venimo kelią. Ištikimybė vieno 
kitam, šeimai, artimiesiems ir 
bendros veiklos tautiečiams 
vedė mus prasmingo gyvenimo 
keliu. Ačiū dalyvavusiems ir vi
siems, prisidėjusiems prie ver
tingų dovanų. Didžiausia dova
na buvo visų atsilankymas. Dė
kingi už sveikinimus žodžiu ir 
raštu. Dovanos liks kaip prisi
minimas. Mūsų pagerbimas yra 
aukščiausias nuopelnas mūsų 
gyvenime. 

Su dėkingumu ir pagarba, 
Vytautas ir Irena Pečiuliai 

KLF ŽINIOS 

KLF Vasario 16-osios mi
nėjimo Toronte proga gavo 
$1,080 aukų. Į Fondą įstojo 
vienas naujas narys. Aukotojų 
sąrašas bus paskelbtas pirmojo 
metų ketvirtmečio pabaigoje. 

Inf. 

KLB ŽINIOS 

• Rinkimai į Kanados lie
tuvių bendruomenės krašto ta
rybą įvyks gegužės 27 d. Rinki
minę komisiją sudarė O. Stane
vičiūtė. 

• Genocido savaitės minėji
mas įvyks kovo 28 d., 7.30 v. vak. 
Ontario parlamente, Queen's 
Park. 

• KLB Krašto valdybą pa
siekė daug sveikinimų Vasario 
16-osios proga. Kanados lietu
vius sveikino Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus, ministeris 
pirmininkas G. Kirkilas, seimo 
pirmininkas V. Muntianas, Tuu
tinių mažumų ir išeivijos depar
tamento direktorius A. Pet
rauskas, Pasaulio lietuvių bend
ruomenės pirm. R. Narušienė, 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos pirm. S. Kuliavas. 

• KLB pirm. R. Žilinskienė 
Vasario 16-osios proga dalyva
vo Lietuvos ambasadorės S. 
Jakštonytės suruoštame pri
ėmime Otavoje. 

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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Anapilio žinios 

• Sveikiname Montrealio 
Šv. Kazimiero parapiją, kuri 
savo globėjo šv. Kazimiero die
ną pradėjo švęsti savo gyvavi
mo šimtmetinę sukaktį. 

• Kovo 3-4 dienų savaitgalį 
šventėme Tikinčiosios Lietuvos 
dieną Lietuvos k3111kinių, Gero
j o Ganytojo ir Sv. Kazimiero 
šventovėse. Ta proga buvo ren
kama antroji rinkliava Tikin
čiajai Lietuvai. Primename, kad 
aukos Tikinčiajai Lietuvai bus 
priimamos ir vėliau ištisą Ga
vėnios bei Velykų laikotarpį. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Parapijos biblioteka yra 

gavusi naujų knygų iš Lietuvos. 
Biblioteka bus atidaryta kovo 
18 d. nuo 10 iki 12 v.r. Kviečia
me apsilankyti. 

• Parapijos tarybos religi
nės sekcijos rengiamos paskai
tos religine tema vyks kovo 8 ir 
15 d.d., 7.30 v.v. parapijos muzi
kos kambary. Paskaitas skaito 
liturgistas Gregory Beath, tu
rintis "Master of Divinity" 
mokslo laipsnį. 

• Gavėnios rekolekcijas ves 
Vilniaus katedros klebonas 
kun. Ričardas Doveika kovo 
22-25 d.d. 

• Mūsų šventovėse Gavė
nios susikaupimus ves Vilniaus 
katedros klebonas kun. Ričar-
das Doveika. • KLKM dr-jos parapijos 

• Gavėnios susikaupimas skyriaus visuotinis susirinkimas 
Wasaga Beach miesto Gerojo įvyks kovo 11 d. parapijos kavi
Ganytojo šventovėje bus kovo nėje. Kalbės seselė Paulė tema 
14 t v· d" · 2 "Laiko vertinimas". Visos narės , rec1a 1eni, v.p.p. 

• Gavėnio~ susikaupimas ir svečiai maloniai kviečiami. 
Delhi miesto Sv. Kazimiero • Lietuvos jaunimo dienos 
šventovėje bus kovo 15, ketvir- įvyks Klaipėdoje 2007 m. birže
tadienį, 11 v.r. lio 30-liepos l d.d. Jaunuoliai ir 

• Gavėnios susikaupimas jaunuolės nuo 15 metų, norin
Lietuvos kankinių šventovėje tys dalyvauti, prašomi kreiptis į 
vyks nuo kovo 16, penktadie- prel. E. Putrimą tel. 416 233-
nio, iki kovo 18, sekmadienio. 7819. Daugiau informacijos 
Susikaupimo dienų tvarka: ko- apie šį renginį - tinklalapyje 
vo 16, penktadienį - Mišios su www.jaunimodienos.lt. 
pamokslu 11 v.r.; kovo 17, šeš- • Santuokos sakramentą 
tadienį - Mišios su pamokslu priimti ruošiasi Gintautas Nei-
11 v.r., o 6 v.v. Mišios supa- manas ir Leanne McKee. 
mokslu bei salėje po Mišių ka- • Sausio 21-28 d.d. buvo 
vutė ir proga pabendrauti su švenčiama krikščionių vienybės 
susikaupimo vedėju; kovo 18, savaitė. Ryšium su šia savaite, 
sekmadienį - pamokslai ir Mi- lietuvių ekumeninės pamaldos 
šios bus įprasta sekmadienio 
tvarka. Išpažinčių susikaupimo įvyks kovo 20 d., 7 v.v. mūsų 
vedė]. as klausys kasdien prieš ir šventovėje. 

• "Kretingos" stovyklos: po Mišių. 
• Anapilio autobusėlis Ga- angliškai kalbantiems lietuvių 

vėnios susikaupimo metu veš kilmės vaikams liepos 8-21 d.d., 
maldininkus nuo "Vilniaus rū- o lietuviškai kalbantiems - lie
mų" Anapilin penktadienį ir pos 22-rugpjūčio 3 d.d. 
šeštadienį 10.30 v.r. ir atgal par- • Mišios sekmadienį, kovo 
veš po susikaupimo pamaldų. 11: 8 v.r. už parapiją; 9 v.r. už 
Sekmadienį autobusėlis veš a.a. Albiną Mašalienę; 10.45 
maldininkus įprasta sekmadie- v.r. už a.a. Adolfą Šapoką, už 
nio tvarka. a.a. Albertą Ramanauską, už 

• Kovo 18, sekmadienį, a.a. Pudžauską; 12.15 v.d. už 
12.30 v.p.p. po Gavėnios susi- a.a. Bronių ir Albertą Jurėnus. 
kaupimo Anapilyje mūsų para- •----------... 
pijos KLK moterų draugijos l ATITAISYMAS l 
skyrius rengia pabendravimo „ __________ „ 
su kun. Ričardu Doveika vaišes TŽ nr. 9, 14 psl. nekrologe 
parapijos salėje. Vaišėms bilietai Rašytoją amžinybėn palydėjus 
platinami tiktai iki kovo 11, sek- įsivėlė klaida. Išspausdinta 
madienio. Kainos: suaugusiems- "1947 m. išvyko į Kauną". Turi 
po $10,vovaikams-po $3. būti "įKanadą". Atsiprašome. 

• Zodis tarp mūsų knygelių TZ nr. 8, psl. 7 parašas po 
kovo-balandžio laidą mūsų pa- nuotrauka taisytinas - nuo
rapijos salėje sekmadieniais trauka ne V. Kadžio, bet auto
platina A. Augaitienė. riui įteikta sukaktuvininko 

• Mišios sekmadienį, kovo šeimos. 
11: 9.30 v.r. už a.a. dr. Norą 
Šimkutę (XX metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, kovo 11, 
sekmadienį, 2 v.p.p. užva.a. Tek
lę Sekonienę; Delhi Sv. Kazi
miero šventovėje, kovo 10, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Eleną 
Gailevičiūtę. 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

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. 

LITAS 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos 

9.30 v. ryto. 
• Praeitą sekmadienį mal

dose buvo prisimintas Jurgis 
Bendikas, miręs po ilgos ligos 
kovo l d., sulaukęs 79 metų am
žiaus. Jurgis Bendikas buvo 
"Tėviškės" parapijos pirminin
kas bei ilgametis Išeivijos lietu
vių liuteronų sinodo veiklos 
rėmėjas. Velionis palaidotas 
kovo 7 d. Betanijos kapinėse. 
Jurgis paliko liūdinčią šeimą 
bei "Tėviškės" lietuvių liute
ronų parapiją Čikagoje. 

• Ekumeninės pamaldos -
antradienį, kovo 20, 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos šventovėje ir 
Išganytojo parapijos šventovėje 
- sekmadienį, kovo 25, 9.30 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 4 d. LN svetainėje 

pietavo 125 svečiai. Pietų metu 
budėjo ir su svečiais supažindi
no LN Kultūros komisijos pir
mininkas V. Kulnys. Svečių kny
goj e pasirašė: Z.D. Lukai iš 
Markham, N. Ridges iš Salt La
ke City, UT (JAV), l. Mickevi
čiūtė iš Vilkaviškio, J. Petrulytė. 

• Kovo 10 d. po kapitalinio 
remonto pradės veikti vienin
telis lietuviškas baras Toronte 
"Lokys". Jus pasitiks ne tik mo
dernios patalpos, atnaujinta 
jauki aplinka, bet ir malonus 
aptarnavimas. Jums pasiūlysi
me ne tik platų alaus ir alkoho
linių gėrimų pasirinkimą, bet ir 
skanios kavos, pyragaičių bei 
kitų užkandžių. Kviečiame vi
sus apsilankyti, paragauti ir ne
pamiršti pasikviesti draugus. 

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

• 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, 
vyks loterija, po vakarienės šo
kiai. Programojev - jaunimo ka
pela "Sūduva". Sokiams muzi
ka Viktoro DJ. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukos 

priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St.W., To
ronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kovo 10 ir 17 d.d. pa

mokų nebus - TCDSC mokslo 
pertrauka. 

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

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. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

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

namų: (905) 848-9628 Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Nepaisydami gilaus sniego į Poezijos popietę Aušros Vartų 
salėje kovo 3 d., 3 v.p.p. susirinko gausus būrys poezijos mėgėjų. 
Su Lietuvos aktoriumi Rimantu Bagdzevičiumi susirinkusius 
supažindino Lilija Gedvila. Su dideliu nuoširdumu ir meile bu
vo paskaityta visa eilė mūsų mėgstamų poetų posmų, pradedant 
ištraukomis iš vysk. A. BaranauskoAnykščių šilelio, K Bradūno, 
J. Ivanauskaitės ir baigiant H. Nagio poezija. Iš viso - 54 ei
lėraščiai. Svečią jautriai pasveikino a.a. H. Nagio žmona Birutė 
Nagienė ir įteikė jam paskutinę poeto knygą Grįžulas. Aktorių 
globojo ir elegantiškas vaišes dalyviams paruošė Rita Bar
šauskas. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, kovo 4, Šv. Kazimiero parapijiečiai pradėjo 

švęsti šimtmečio šventę. Organizacijos įžengė į šventovę su vė
liavomis - Lietuvos, Popiežiaus, 
Kanados, Kvebeko, Katalikių mo
terų draugijos, šaulių. Šv. Mišias 
koncelebravo Montrealio arkivys
kupijos atstovas kun. Peter Sabath, 
Kanados lietuvių katalikų kunigų 
vienybės pirmininkas kun. yytautas 
Staškevičius (iš Toronto ), Sv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Aloyzas Volskis, Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. Gediminas 
Mieldažis, kun. Joseph Powers, 
OFM. Kun. P. Sabath pasveikino 
kleboną ir parapijiečius šimtmečio 
proga. Per pamokslą kun. V. Staš
kevičius pasakė, kad Šv. Kazimiero 
parapija yra "motina visų kitų lietu-
vių parapijų Kanadoje". Mišių skai- Montrealio Šv. Kazimie
tovai buvo Juozas Domarkas, Diana 
Rus ir Roman Rus. Aukas nešė Joa- ro parapijos šimtmečio 

rengimo komiteto pirmi
na Adamonytė (Popiežiaus p~laimi- ninkė Joana Adamonytė 
nimą), Lina Visockis-Poole (Sv. Ka- neša popiežiaus palaimi
zimiero parapijos klebonų pamink- nimą šv. Mišių metu 
linę lentą), Laima Dainienė (maldą Nt P. p· 't 
• Sv K . . ) Aid N k l"- . r. . mg1 ore 
Į v. az1m1erą , a or e mna1-
tė, Roma LietuvninJcaitė-Pingitore, Vida Lietuvninkaitė (vyną 
ir duoną). Giedojo Sv. Kazimiero parapijos choras, Montrealio 
lietuvių choras ir Otavos choras "Arija". Dirigavo mu}. 
Aleksandras Stankevičius. Solistas Guy Zenaitis giedojo Sv. 
Pranciškaus maldą. Baigiant Mišias klebonas kun. A. Volskis 
perskaitė savo sukurtą šimtmečio Maldą į Šventąjį Kazimierą. 
Kun. V. Staškevičius perskaitė popiežiaus Benedikto XVI pa
laiminimą Šv. Kazimiero parapijos klebonui ir parapijiečiams, 
o Petras Adamonis - mirusių ir gyvų parapijos klebonų vardus, 
įrašytus į paminklinę lentą. Choras stipriai giedojo himną Šv. 
Kazimieras, kai vėliavas išnešė iš šventovės. Parapijiečiai ir sve
čiai nusileido į salę koncertui ir šiltiems pietums. 

Gavėnios rekolekcijos bus šeštadienį, kovo 10, 5 v.p.p. Iš
pažinčių bus klausoma nuo 4.30 v.p.p. Rekolekcijas ves prel. 
Jonas Staškevičius iš Toronto. 

Mirė a.a. Antanas Kreivys, 91 metų, vasario 22 d. Liūdi 
žmona Anne (Zwingel), duktė Carol Ann (AI Gražys), vaikaitės 
Christine (David Warrian) ir Brigita (Bruce White ), provai
kaičiai Elizabeth ir Eric Warrian. Sv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A. Volskis aukojo šv. Mišias laidotuvių namų koply
čioje Funeraire Cote-des-Neiges. Antanas gimė Montrealyje. 
Jo tėvai Leonardas ir Agota Kreiviai ir žmonos tėvai Vincas ir 
Antosė Zwingel daug dirbo statant pirmą lietuvių katalikų Šv. 
Kazimiero šventovę ir steigiant parapiją Montrealyje. V.L. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio jubiliejinė 
šventė pradėta kovo 4 šv. Mišiomis parapijos globėjo dieną. 
Nuotraukoje Mišias koncelebravę: (iš k.) kuo. Joseph Powers, 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Aloyzas Volskis, Mont
realio arkivyskupijos atstovas kun. Peter Sabath, Montrealio 
Aušros Vartų parapijos klebonas kuo. Gediminas Mieldažis, 
Kanados lietuvių katalikų kunigų vienybės pirmininkas kuo. 
Vytautas Staškevičius Ntr. P. Pingitore 

ADAMONIS CASTELLI INSUIRANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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


