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Mašina tebeveikia 
Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, sovietų agentų 

(uniformuotų ir civilių) važinėjimas po baltiečių pabėgėlių 
stovyklas nebuvo vien tik "savų piliečių" susigrąžinimo rei
kalas. Šalia kilniai skambančių raginimų grįžti aiškiai drie
kėsi klasta kaip įmanoma greičiau užčiaupti pabėgėlius, 
laisvajam pasauliui skelbiančius okupantams nepriimtiną 
tiesą. 

S OVIETAMS nutildyti ne taip šnekančius kaip jie 
nori - tąsyk buvo vienas iš gana svarbių ir neatidėlio
tinų uždavinių. Buvo pagrįstai nuogąstaujama, kad 

laisvasis žodis negadintų labai daug kainuojančios bolševi
kinės propagandos mašinos, kuri imperijos gyvasčiai tada 
buvo labiau reikalinga negu duona. Sotinosi tąja propagan
da nuo aukščiausio iki žemiausio pareigūno, pilstė jos iki 
valiai ir kolchozininkams, ir akademikams, jauniems ir se
niems. Pilstė ir melavo žinodami ką daro, bet karo laimėji
mo svaiguliuose būklę išnaudoti būtinai reikėjo. Ir <lavėjai, 
ir gavėjai tuo atžvilgiu visi buvo lygūs. Tik kaip tuos "hitle
rininkus" pabėgėlius užčiaupti - uždavinys buvo neleng
vas. O svarbiausia - nesėkmingas. Pyko propagandos ma
šinistai ne tik ant negrįžtančių į gimtuosius kraštus, bet ir 
ant jų globėjų, maitinančių ir rengiančių, leidžiančių lais
vai veikti ir kalbėti. Nejučiomis brendo kažkas naujo -
persekiojimo ir laisvės sampratos kirtosi, kryžiavosi, sukū
rė nelauktą situaciją, kuri netrukus buvo pavadinta "šaltuo
ju karu". Karo laimėtojai išėjo tyliai grumtis. Pabėgėlių 
nutildyti nebegalint, į jų veiklą bandyta infiltruoti agentus, 
kad jie bent švelnintų požiūrius į Sovietiją. O vakariečiams 
pabėgėlių neužčiaupimas buvo naudingas, padedantis mo
tyvuoti "šaltojo karo" prasmę. JAV prezidento R. Reagano 
pavadinta "blogio imperija" susilaukė skaudaus smūgio, o 
pabėgėliai laisvojo pasaulio akyse nebebuvo sovietinės 
propagandos prakeiktieji. 

L IETUVAI atgavus nepriklausomybę, sovietinio tipo 
propagandinė mašina kurį laiką buvo nutilusi. Grei
čiausiai, specialistų buvo programuojama kitiems 

tikslams, būtent - kovai su naujais priešais po senomis vė
liavomis. O jie buvo tie, kurie iš esmės smerkė komuniz
mą, neigiamai pasisakė prieš Maskvai ištikimai tarnavu
sius kolaborantus, prieš kadrinius KGB agentus ir mėgino 
priimti desovietizacijos įstatymą. Tie buvo naujieji priešai, 
kuriems užčiaupti nesigailėta šmeižtų, gąsdinimų, intrigų 
ir konspiracinių veiksmų, kad niekas nesutrukdytų buvu
siems LTSR vadovams ir toliau krašto valdymą laikyti savo 
rankose. Tenka pripažinti, kad jiems tai pavyko. Užuot 
smukę ir silpnėję, jie stiprėjo, veržėsi pirmyn, ir per šešioli
ka nepriklausomybės metų niekur kitur nepajudėta - ke
lias buvo tiesus ir tas pats: nuo Brazausko iki Kirkilo. 
Kitaminčių proveržiai praktiškai nieko nepakeitė. Jų parti
jos buvo niekinamos, skaldomos, piliečių balsuotojų akyse 
baubais paverčiamos, atsilikusios, prieštaraujančios darbo 
žmonėms, kone nacistinės ir t.t. Didelė dalis balsuotojų 
tokių ar panašių išvadų bei nuorodų laikosi. Iš dalies tai 
skatina visaip išsiaiškinama ir nevienodai suprantama bei 
vertinama vadinamoji liberalistinė linkmė kaip pažangesnė 
ir greičiau pritampanti prie modernaus gyvenimo poreikių 
ir pamėgdžiojimų. O tai stipriai veikia ir sampratai apie tė
vynę ir tautą susidaryti. Ne paslaptis, kad nemaža dalis 
balsuotojų tą sampratą grindžia paprasčiausiais kasdieny
bės svertais, būtent - ką nepriklausoma Lietuva jam duoda 
ir ką jai reikia duoti. Kad po visu tuo slepiasi turtuoliais 
virstantys senieji dar neišblėsę draugai, nedaug kam rūpi. 
Kai negerovės ir rūpesčiai keliami viešumon, daugelį svar
bių problemų paliekama spręsti laikui. Ir archyvų įslaptini
mas atiduotas į laiko rankas. Gaila, bet tenka pripažinti, 
kad vis dėlto dar __girdimas senosios propagandinės maši
nos dundėjimas. C.S. 
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Jei lietuviais esame gimę ... 
Atsiliepimas į Pranciškos Reginos Liubertaitės rašinį 

"Dvi ylos iš maišo" (Lietuvos aidas, 2007.11.22) 

.. .O mano motina kalbėjus tik lietuviškai! ... 
Miškų, laukų, dangaus dievų kalba ... 
Aš būčiau paskutinis skuduras 
Ant išdavystės papilvės kabąs, 
Jeigu nors vieną tavo šventą žodį 
Pakeisčiau svetimu, pelningesniu kitu ... 

Petras Palilionis, (Aušra, 1984/4) 
Didžiausias mažųjų tautų turtas yra jų 

kultūra, kuriai priklauso ir kalba. Tačiau plin
tančio globalizmo bei kosmopolitizmo sąly
gomis tas turtas nusavinamas arba savo ran
komis naikinamas. Dažnai tautinės kultūros 
paveldas naikinamas prisidengus jo pritai
kymu tarptautiniams standartams ar kitokiais 
"modernizavimais" bei "tobulinimais". 

Jau ne pirmą kartą spaudoje pasirodo 
poleminiai rašiniai dėl užsienietiškų pavar
džių rašybos. Iškilūs, visuomenei gerai pažįs
tami kalbininkai tvirtina, kad nėra jokio pa
grindo keisti lietuviškuose tekstuose užsienie
tiškų pavardžių rašybą; iš klausos užrašytos 
pavardės skaitant neiškraipomos, išvengiama 
nepatogumų jas skaitant. Minimi kalbininkai 
neprieštarauja, kad svetimvardžiai, greta lietu
vių kalbai pritaikytų, skliaustuose būtų rašomi 
autentiškai. 

Tačiau, pasirodo, yra visuomenei mažai 
pažįstama, tačiau demonstruojanti ambicijas 
ir galią Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 

kuri savivaliauja, neturėdama jokių tautos 
įgaliojimų, bando kartais diktuoti nei tradi
cija, nei mokslu, nei teise (konstitucija) 
neparemtas nuostatas. 

Rašytoja, daugelio straipsnių kalbos klausi
mais autorė P.R. Liubertaitė rašinyje "Dvi 
ylos iš maišo" atskleidė kalbos komisijos 
nekompetentingumą, siūlymų užsienietiškas 
pavardes rašyti autentiškai nepagrįstumą, 
komisijos demagoginių išvedžiojimų klaidin
gumą. Gaila, kad autorė (tikriausiai žinoda
ma) neįvardija tautine nuodėme paženklintų 
kalbos komisijos narių pavardžių. Skelbdama 
pavardes, autorė etikos tikrai nebūtų pažeidu
si; tauta turi teisę pažinti tuos tautine nuodė
me paženklintuosius, turi teisę užkirsti kelią 
jų savivalei. Komisija turėtų įsiklausyti į lietu
vių kalbos mokytojų, rašytojų, akademikų 
balsą, kalbos įstatymų pakeitimų projektus tu
rėtų svarstyti visuomenė. 

Kai dėl mažų atlyginimų, nuvertėjusių 
indėlių ar kitų buitinių reikalų protestuojama, 
piketuojama, dėl didžiausio tautos turto -kal
bos - skurdinimo tylėti nevalia. "Nevalia!" -
turime tarti ryžtingai ir įsakmiai, nors to norė
tų visa Valstybinė lietuvių kalbos komisija ar 
net pats prezidentas, jei lietuviais esame gimę, 
jei nesame "skudurai ant išdavystės papilvės 
kabą". Algimantas Zolubas 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos (LVK) pirmininkas 
arkiv. Sigitas Tamkevičius 
š.m. vasario 4 d. paskelbė 
laišką išeivijos lietuviams, 
kuriame aptarė Niujorko 
Aušros Vartų parapijos už
darymą. Jis priminė, kad jei 
tikintieji parapijose "ne tik 
dalyvaus pamaldose, bet ir 
rengsis priimti sakramentus, 
jei čia bus vykdomos įvairios 
evangelizacijos, katechezės 
ir kitos programos, nekils jo
kių problemų dėl parapijų 
egzistavimo ir bažnyčių sta
tuso". Kai parapijos švento
vė yra vertinga kaip architek
tūros ar istorijos paminklas, 
Lietuvių bendruomenė ar 
atitinkamos Lietuvos institu
cijos gali kreiptis į JAV val
džios įstaigas su prašymu 
saugoti ir išlaikyti tuos pas
tatus dėl kultūrinių priežas
čių. Ganytojas laiške pabrė
žė, kad atsakomybė už sielo
vadą ir viską, kas su tuo susiję 
yra visiškai patikėta kiekvie
nos vyskupijos vyskupui. "Pa
rapijos ir bažnyčios, kuriose 
meldžiasi atskirų tautinių 
grupių ar bendruomenių ka
talikai, neturi išskirtinės pa
dėties, o priklauso krašto, 
kuriame jos yra, vyskupijai ir 
jomis taip pat rūpinasi vietos 
vyskupas." LVK delegatas 
prel. E. Putrimas yra paskir
tas rūpintis lietuvių katalikų 
sielovada ir tarpininkauti 
tarp lietuvių bendruomenės 
ir vietos vyskupo, padėti lie
tuvių parapijoms, tačiau ne
turi daugiau galių bei teisių 
užjį įgaliojusią Vyskupų kon
ferenciją, turi derintis prie 
JAV vyskupijų vyskupų. Ga
nytojo teigimu, nors šiuo me
tu dėl to, kad parapijų pasta
tai nepriklauso lietuvių 
bendruomenei, "mums iškyla 
nemalonių rūpesčių, bet šis 
klausimas nėra susijęs vien 
su tautinėmis problemomis 
ir buvo sprendžiamas atsi
žvelgiant į daug platesnį kon
tekstą bei ilgą šimtmečių pa
tirtį" . Jis užbaigia laišką pri
mindamas, kad tik gerbdami 
kitus galime sulaukti pagar
bos ir supratimo. 

Kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis sausio 31 d. pami
nėjo 70-mečio jubiliejų ir 15 

metų vyskupystės Vilniuje 
sukaktį. Jis arkikatedroje ba
zilikoje aukojo iškilmingas 
Mišias kartu su Vilniaus ar
kivyskupijos kunigais, kurių 
buvo arti šimto. Kardinolas 
pasidžiaugė apaštališkojo 
nuncijaus dalyvavimu, padė
kojo šventę organizavusiam 
vysk. Juozui Tunaičiui. Po 
Mišių kunigai rinkosi į Vil
niaus arkivyskupijos kurijos 
salę, kur ištraukomis iš ar
chyvinių dokumentų ir foto
grafijomis jiems buvo prista
tytas kardinolo gyvenimas, 
po to vyko vaišės. 

Popiežius Benediktas 
XVI savo kalboje sausio 8 d. 
diplomatiniam korpusui api
būdino pasaulio padėtį 2006 
m„ ragino siekti taikos ir tei
singumo, kovoti su skurdu, 
badu bei diskriminacija. Jis 
kvietė keisti neteisingas eko
nomikos struktūras, gyven
seną ir koreguoti tuos plėtros 
modelius, kur nepakankamai 
gerbiama aplinka i! žmogiš
kasis vystymasis. Sv. Tėvui 
susirūpinimą kelia karinių iš
laidų didėjimas. Sprendžiant 
terorizmo paaštrintą saugu
mo klausimą, būtinas visuoti
nis įsipareigojimas. Jis kal
bėjo apie Lotynų Ameriką, 
kurią žada aplankyti, ir jos 
laimėjimus bei problemas, 
aptarė krizes Balkanuose, 
priminė krikščioniškąjį Eu
ropos paveldą ir ES Kons
tituciją. 

Kunigystės šventimai 
vasario 4 d. Kauno arkikated
roje bazilikoje buvo suteikti 
Kauno kunigų seminarijos 
auklėtiniams diakonams And
riui Alminui ir Domui Pauli
kui. Taip pat Mišių pabaigoje 
buvo pašventinta Šiluvos 
Dievo Motinos su Kūdikiu 
paveikslo kopija piligriminei 
kelionei po arkivyskupijos 
parapijas. Taip pradėtas dve
įų metų pasirengimo Šiluvos 
Svč. M. Marijos apsireiškimo 
400 jubiliejui laikotarpis. Ku
nigystės šventimus suteikė ir 
Mišių aukai vadovavo arki
vyskupas metropolitas Sigi
tas Tamkevičius, pasakė ir 
pamokslą. Pašventintas Šilu
vos Dievo Motinos su Kū
dikiu paveikslas išlydėtas į 
Raudondvario šventovę. 

Rinkimų tvarka iškreipia rinkėjų valią 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Pasibaigę savivaldybių rin
kimai paskatino svarstymus 
apie Lietuvoje veikiančios po
litinės sistemos kokybę. Jau 
rinkimų metu nuskambėję 
konstitucinio bei administra
cinio teismų sprendimai, įpa
reigoj antys keisti dabar vei
kiančią rinkimų sistemą, kri
tiški įdėmesnių apžvalgininkų 
politinio susigrupavimo, poli
tinės veiksenos, nusistovėju
sios rinkimų tvarkos vertini
mai iškelia sistemines Lie
tuvos politinės sąrangos ydas, 
kurias būtina neatidėliotinai 
šalinti. 

Daugelis reiškinių liudija, 
kad dauguma Lietuvos žmo
nių yra labai nusivylę politika 
ir neturi vilties rinkimų būdu 
čia kažką pakeisti. Kiekvie
nuose rinkimuose vis mažes
nis dalyvaujančiųjų skaičius 
tai netiesiogiai patvirtina. 
Ankstesniais metais bent jau 
nebuvo priimta didžiuotis, kai 
raštingi žmonės vengdavo sa
vo pilietinės pareigos ir neida
vo balsuoti, tuo tarpu šian
dien - tuo jau beveik puikuo
jamasi, kadangi priešingai gal
vojantieji - jau tik mažuma. 

Puikuotis tuo, žinoma, gal 
ir nedera, kadangi tai vis dėlto 
nekonstruktyvi socialinė lai
kysena, kelias į savotišką pilie
tinę aklavietę. Tačiau many
mas, kad panašiai galvojan
tieji ir besielgiantieji yra kaž
kokie politiniai neišmanėliai 
ar pilietiniai nesusipratėliai -
ne ką konstruktyvesnio minti
jimo pavyzdys. 

Politinę Lietuvos raidą 
įdėmiau stebiu štai jau du de
šimtmečiai, daugelio įtakingų 
politikų biografijos susiklostė 
kaip tik šiuo periodu, nemaža 
jų pažįstu asmeniškai, didesnę 
dalį - netiesiogiai. Tad prieš 
akis - pakankama laiko per
spektyva, kurioje visuomet 
stengiuosi gretinti politikų 
žodžių ir jų darbų atitikimo 
laipsnį. Man tai - kriterijus 
politikų ir politinių jėgų pati
kimumui vertinti. Tačiau pa
sakysiu atvirai: dar niekada 
man nebuvo taip sunku pasi
rinkti už ką balsuoti, kaip per 
šiuos rinkimus. 

Nemačiau nė vieno rinki
mų sąrašo, kuriam nebūčiau 
turėjęs rimtesnių priekaištų 
tiek politinės jėgos reputaci
jos, tiek kandidatų personali
nės pasiūlos bei jų surikiavi-

mo atžvilgiais. Jei svarstant 
savo pasirinkimą imdavau 
linkti, tegu ir su tam tikromis 
išlygomis, prie kurios nors po
litinės jėgos, tai peržiūrėjus 
asmenų sąrašą būtinai rasda
vau tokių, kurie, mano akyse, 
nebuvo verti pasitikėjimo. Ir 
priešingai: radau nemaža 
pasitikėjimo vertų žmonių, 
kurie buvo išsibarstę skirtingų 
partijų sąrašuose. 

Tačiau labiausiai mane 
nuvylė tai, kad apie didesniąją 
dalį kandidatų aš negalėjau 
susidaryti jokios nuomonės -
nei geros, nei blogos. Papras
čiausiai nebuvo nei laiko, nei 
galimybių pačiam, nelyginant 
kokiam sekliui, ieškotis apie 
visus informacijos, kadangi 
ta, kurią skelbė Vyriausiosios 
rinkimų komisijos tinklalapis, 
buvo aiškiai nepakankama. 

Man tikrai būtų buvę kur 
kas įdomiau ir naudingiau su
žinoti ne kandidatų sutuokti
nių bei jų vaikų vardus, laisva
laikio pomėgius, neįpareigo

jantį rašinėjimą apie tikrą ar 
tariamą užsienio kalbų mokė
jimą, bet kur kas svarbesnius 
biografinius duomenis: profe
sinius pasiekimus, karjeros 
raidą nuo mokslų baigimo iki 
paskutinės darbovietės, žinias 
apie atliktą arba neatliktą ka
rinę tarnybą, priklausymą vi
soms be išimties politinėms 
partijoms - nuo TSKP iki vė
liausiai išsilukštenusiųjų, sa
kysim, Darbo bei Pilietinės 
demokratijos. 

Mano apsisprendimui pa
našaus pobūdžio informacija, 
pavyzdžiui, apie kandidato 
"politinės tapatybės" paieškas 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
kai prie pavardės būtų prikli
juotos penkios ar šešios spal
votos "vėliavėlės", žyminčios 
partijas, kurias politikos pro
fesionalas jau spėjo apibėgti 
iki einamųjų rinkimų, ir vis 
dar toliau tebeplūduriuoja ku
rio nors sąrašo viršuje, būtų 
pakankamai instruktyvi gairė 
vertinimui. 

To nebuvo. Kaip ir nebu
vo sąrašų, kuriais pats būčiau 
visiškai pasitikėjęs ir galėjęs 
ramia sąžine rekomenduoti 
kitiems. Todėl pasirinkimas, 
kurį vis dėlto padariau, buvo 
ne įsitikinimo nulemtas spren
dimas, o tik abejotinas komp
romisas iš tų pasiūlymų, ku
riuos turėjau prieš akis, tačiau 
kuris toli gražu neatspindėjo 

Signatarų namai Vilniuje, kuriuose 1918 metais vasario 16 
dieną buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atstatymas 

Ntr. L. Milčiaus 

nei mano norų, nei aiškiai iš
reikšto požiūrio į tai, kas da
bar vyksta Lietuvos politikos 
lauke. 

Kur kas mieliau būčiau 
balsavęs už konkrečius asme
nis, kuriuos pažįstu ir kuriais 
pasitikiu, ir man visai nesvar
bu, kad jie priklauso skirtin
goms partijoms. Todėl, kad 
neabejoju, jog racionalūs, pa
dorūs, reputaciją branginan
tys, atsakomybę suprantantys 
ir kraštui įsipareigoję žmonės, 
net ir būdami skirtingų įsitiki
nimų, visada lengviau ras 
bendrą kalbą, negu neužsiker
tantys, tačiau dažniausiai vien 
liežuviu malti įjunkę partinių 
chorų dirigentai. 

Tai čia situacija žmogaus, 
daugiau ar mažiau stebinčio 
politinę areną ir bent paviršu
tiniškai nuvokiančio kas ten 
vyksta. O ką daryti žmogui, 
stovinčiam atokiau nuo poli
tikos, kaip jam pasirinkti ir 
atskirti pelus nuo grūdų? Savo 
aplinkoje sutikau gana daug, 
sakyčiau, apsišvietusių žmo
nių, kurie visai nuoširdžiai 
klausinėdavo: tai už ką gi bal
suoti, taip viskas ten neaiš
ku?„ Tačiau kaip gi patarinėti 
kitiems, kada supranti, kad ir 
pats faktiškai neturi galimy
bių išreikšti savo tikrosios 
valios? 

Todėl mažiausiai įtikinan
tys ir labiausiai spekuliatyvūs 
aiškinimai, kodėl tiek mažai 
rinkėjų atvyko balsuoti, man 
regis, yra tie, kurie bando iš
vedžioti, esą nedidelis rinkėjų 
aktyvumas liudija visuomenės 
"pasitenkinimo" esama padė
timi nuotaikas, "vakarietiškus 
standartus", nes ir ten, girdi, 
paprastai balsuoja tik apie du 
penktadalius rinkėjų. 

Nėra labai sąžininga gre
tinti padėtį žmonių, dešimt
mečius gyvenančių išvystyto 
ūkio ir socialiai apsaugotose 
visuomenėse, nuo socialinių 
kontrastų, neskaidrių politi
nio bei ūkinio elito santykių, 
valdininkų pasipūtimo ir biu
rokratų savivalės kamuoja
mos šalies situacijos. Priešin
gai, užsitęsusi "politinės mig
los" būsena, veikiančios siste
mos neefektyvumas ir nepajė
gumas iškelti naujų, gyveni
mo viltį ir žmonių tikėjimą ša
lies ateitimi žadinančių idėjų 
bei politinių asmenybių, su
teikti realias, neiškreiptą rin
kėjų valią atspindinčias pasi
rinkimo galimybes - tikrasis 
mūsų politinės sistemos tapa
tybės ženklas. 

Kam yra naudinga, kad 
savo sąrašus šiuose rinkimuo
se išstatė net 25 pavadinimų 
politiniai junginiai? Rinkėjui, 
Lietuvos visuomenei tai tikrai 
nenaudinga. Kadangi bent pa
viršutiniškai politika besido
minčiam žmogui visiškai aki
vaizdu: keturi penktadaliai 
šių politinių grupių neturi nei 
intelektualinių, nei materiali
nių, nei organizacinių ištek
lių, taigi ir bet kokių praktinių 
galimybių, įsiterpti į politinio 
gyvenimo lauką ir paveikti ša
lies raidą. Tai vien klaidina 
nepatyrusius rinkėjus, išsklai
do jų balsus, o kai kuriais at
vejais -peradresuoja juos net
gi politiniams oponentams. 



Dėl dvigubos pilietybės 
JAV Lietuvių bendruomenės krašto val

dyba, sulaukusi daugybės pasisakymų ir laiš
kų iš JAV LB apylinkių ir pavienių lietuvių, 
konstatuoja, kad vyriausybės skelbtame siū
lyme įsteigti "ypatingo ryšio su valstybe" ins
titutą, kuris tarsi atstotų anksčiau galimą tu
rėti dvigubą pilietybę, neatsižvelgiama į aiš
Jsiai išsakytus užsienio lietuvių lūkesčius. 
Siuo siūlymu nei ginama Lietuvos valstybė, 
nei globojama lietuvių tauta. 

žmones, piliečius, telkdamos juos, lengvi
nančios jų judraus gyvenimo sąlygas. Lietuva 
turi ypatingą pagrindą rūpintis užsienyje 
išblaškytos tautos pilietinių teisių įtvirtini
mu: dvidešimtojo amžiaus okupacija bei 
tremtis didelę dalį tautos išvietino, o jų vai
kai ir vaikaičiai - tebėra pajėgūs piliečiai, 
valstybės atrama. 

JAV lietuviai (ir mūsų žiniomis lietuviai 
kituose kraštuose) renka parašus, aktyviai 
pasisako, kad dvigubos pilietybės galimybė 
būtų išsaugota užsienyje gyvenantiems lietu
viams. Visur, kur mes gyvename, matome 
asmenis, kurie rūpinasi savo tėvyne, jos atei
timi, ją remia savo investicijomis bei savo vi
suomenine, kultūrine, švietimo bei labdarin
ga veikla. Tokių asmenų mūsų tarpe - labai 
daug, ir jų nuopelnai Lietuvoje ryškūs. Jų pi
lietiniai santykiai su gyvenamąja valstybe, su 
jiems brangia tėvyne, taipogi reikšmingi sau
gojarit valstybės interesus užsienyje. 

Tuo tarpu "ypatingas statusas" jokiu bū
du nėra pilietybė - tai yra geriausiu atveju 
administracinis rūpestis žmogumi jį nupilie
tinant, atimant teisę balsuoti ir dalyvauti po
litiniame gyvenime bei valstybės raidoje. 

JAV Lietuvių bendruomenė dėkoja vi
siems Lietuvos politikams bei vadovams, aiš
kiai pasisakiusiems už dvigubos pilietybės 
galimybės išlaikymą - jų tarpe prezidentui 
Valdui Adamkui ir seimo pirmininkui Vikto
rui Muntianui. 

Kreipiamės į seimo pirmininką ir prašo
me pradėti atitinkamo, visomis teisinėmis 
galimybėmis paremto, Pilietybės įstatymo 
projekto rengimą. 

Siuo metu mažėja piliečių skaičius Lietu
voje, vyksta "protų nutekėjimas" ir apskritai 
asmenų judėjimas įgyja naują įgreitį. Daugy
bė valstybių imasi priemonių išsaugoti ne 
vien savo kultūrinį paveldą, bet ir pačius 

Tikime, kad žodžiai atsiskleis realiais 
darbais, ir nauji teisės aktai atspindės tikruo
sius Lietuvos interesus, vienys mūsų šeimas, 
augins tautą, o ne smukdys piliečių skaičių. 

Inf. 

Onkologijos centras 
Klaipėdoje bus pastatytas 

pirmasis onkologinių ligonių 
informacijos ir pagalbos cent
ras Lietuvoje. Jame nedirbs 
medikai, nebus gydoma piliu
lėmis, nes centro paskirtis -
teikti dvasinę ir psichologinę 
pagalbą vėžiu sergantiems 
žmonėms bei jų artimiesiems. 
Klaipėdos miesto valdžia cent
rui skyrė dviejų hektarų že
mės plotą.prie uostamiesčio 
ligoninės. Sis centras yra bend
ras onkologinių ligonių, susi
būrusių į to paties pavadini
mo centrą, ir vienuolių pran
ciškonų - Mažespiųjų brolių 
ordino Lietuvos Sv. Kazimie
ro provincija - projektas. Va
karų Lietuvos onkologinių li
gonių informacijos ir pagal
bos centras turėtų būti pasta
tytas po dvejų-trejų metų. Pir
miausia tai bus centro pasta
tas su nedideliais nakvynės 
namais, meno galerija. Vie
nuoliai įsikurs tame pat sklype 
ketinamame pastatyti vienuo
lyne, šalia kurio išaugs ne
didelė koplyčia. 

Viena projekto sumany
tojų ir koordinatorių Aldona 
Kerpytė laikraščiui Lietuvos 
sveikata sakė, kad šiuo metu 
vyksta parengiamieji darbai, 
derinamas ir konkretinamas 
projektas, ieškoma lėšų. Pro
jekto partneriai tikisi lėšų su
laukti iš Klaipėdos apskrities 
administracijos, vyriausybės, 
Sveikatos apsaugos ministeri
jos, ES fondų. Vienuolynas 
bus išlaikomas pranciškonų 
lėšomis. 

Šeštus metus prie Kretin
gos pranciškonų vienuolyno 
veikia grupė žmonių, sergan
čių vėžiu ir jų artimųjų. Jiems 
vadovauja Kretingos rajono 
savivaldybės Motiejaus Valan
čiaus viešosios bibliotekos di
rektorė A. Kerpytė ir kape
lionas brolis Evaldas Darulis. 
Pasak A. Kerpytės, kuri pati 
išgyveno šią ligą, vėžys bijo 
viešumos, užspaudžia žmogų į 
kampą ir palieka jį be vilties. 

Todėl onkologiniams ligo
niams reikia būti kartu ir pa
laikyti vienas kitą. 

Sykį per mėnesį Kretin
goje renkasi per 30 žmonių 
grupė. Suvažiavę iš Kretingos, 
Silutės, Plungės, Klaipėdos, 
Palangos, Gargždų, Šiaulių, 
jie meldžiasi, medituoja, stip
rindami vieni kitų viltį ir valią, 
domisi medicinos naujovėmis, 
dalijasi patirtimi ir svarbiau
sia - mokosi naujai mąstyti, 
nes išgirsta diagnozė apverčia 
gyvenimą. 

A. Kerpytė prisimena, kai 
išgirdusi diagnozę neturėjo 
kur išsiverkti. Todėl nurimusi 
ir susitvardžiusi ji ėmėsi burti 
likimo draugus - iš pradžių 
tik moteris. Taip susikūrė 
Klaipėdos apskrities moterų, 
sergančių vėžiu, draugija 
"Zunda". Kartu su šia drau
gija buvo sukurta maldos gru
pė, kurią priglobė ir dvasinę 
paramą suteikė pranciškonai. 
Vienuoliai centro lankytojams 
teiks dvasinę pagalbą. Tokia, 
pasak kapeliono E. Darulio, 
yra istorinė pranciškonų misi
ja, kurią dvyliktąjį šimtmetį 
pradėjo šventasis Pranciškus, 
rūpindamasis raupsuotaisiais. 

Maldos grupė, jungianti 
per trisdešimt žmonių, sunkiai 
telpa pas vienuoles pranciš
kones, įsikūrusias Kretingoje, 
mažose patalpose virš arbati-

Klaipėdos miestas Lietuvoje 

nės. Žmonių, sergančių vėžiu, 
o tuo pat metu ir jų artimųjų -
slaugančių ar jau palaidojusių 
savo žmones, - vis daugėja. 
Jiems reikia pagalbos, reikia 
galimybės išsikalbėti. Taigi 
vienos patalpos nebeužtenka. 

"Ketverius metus dirbu 
su onkologiniais ligoniais ir 
žinau, kad žmonėms reikia 
informacijos ir pagalbos cent
ro, - sakė kapelionas E. Da
rulis. - Žmonės skambina ir 
atvyksta iš kito Lietuvos pa
kraščio -pokalbiams, išpažin
čiai". Dvasinė pagalba, kaip 
rodo kapeliono patirtis, yra 
stiprus vaistas, teikiantis apsi
valymą, padedantis atsistoti 
ant kojų. 

Naujajame onkologinių 
ligonių informacijos ir pagal
bos centre bus taikoma dailės, 
muzikos terapija, bus įrengtas 
vaikų žaidimo kambarys su 
akvariumu, baseinu, darbo 
kambarys. Nakvynės namuo
se galės apsistoti ne tik centro 
lankytojai, bet ir iš toliau at
vykusieji lankyti ligonių, besi
gyda!J-čiŲ ligoninėje. 

Cia dirbs psichologai, me
no terapeutai, kiti darbuoto
j ai. Komandoje darbuosis ir 
savanoriai - kurie išgyvena li
gą ir gali eiti savo patirtimi ir 
išgyvenimais pasidalinti su 
tais, kuriems tokios pagalbos 
reikia. Inf. 

Ntr.V. Karaciejaus 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Nepriklausomybės atkūrimo 
17-osios metinės Vilniuje 

Sekmadienį, kovo 11-
ąją, Lietuvoje buvo paminė
tos Nepriklausomybės atkū
rimo 17-osios metinės. Šven
tinis minėjimas prasidėjo iš
kilmingu seimo posėdžiu, 
kuriame dalyvavo valstybės 
ir vyriausybės vadovai, mi
nisteriai, Aukščiausiosios 
tarybos - atkuriamojo seimo 
deputatai - Nepriklausomy
bės akto signatarai, pirmo
sios vyriausybės nariai, kons
titucinio teismo teisėjai, kitų 
teismų vadovai, Lietuvos baž
nyčių hierarchai, diplomatai, 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės ir tautinių bendrijų atsto
vai, kiti svečiai. 

Vidudienį Nepriklauso
mybės aikštėje buvo pakelta 
valstybės vėliava. Sostinės 
Gedimino prospektu pražy
giavo Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kuopos ir 
Garbės sargybos orkestras. 
Po vėliavos pakėlimo seimo 
Parlamento galerijoje buvo 
atidaryta fotografijų paroda 
"1990 m. Kovo 11-oji". Ar
kikatedroje )azilikoje buvo 
aukojamos Sv. Mišios, o va
kare Nepriklausomybės 
aikštėje sų_rengtas šventinis 
koncertas"Saukiu aš Lietuvą". 
Aptarė energetinį saugumą 

Kovo 8 d. prezidentas 
Valdas Adamkus susitiko su 
Austrijos prezidentu Heinz 
Fischer Vienoje. Pokalbyje 
aptarti energetikos klausi
mai. Kalbėdamas apie ener
getinio saugumo problemas 
Lietuvos vadovas pažymėjo, 
kad Lietuva siekia palaikyti 
konstruktyvius ir geranoriš
kus santykius su Rusija. Jo 
nuomone, energijos išteklių 
tiekimo šaltinių bei energi
jos balanso įvairinimas yra 
vienas svarbiausių energe
tinio saugumo elementų. 
Lietuvos ir Austrijos vadovai 
aptarė Europos sąjungos 
plėtrą. 

V. Adamkus taipgi susi
tiko su Tarptautinės atomi
nės energijos agentūros 
(TATENA) generaliniu di
rektoriumi, Nobelio Taikos 
premijos laureatu dr. Moha
med El Baradei bei su Jung
tinių Tautų (JT) biuro Vie
noje generaliniu direktoriu
mi, JT Narkotikų kontrolės 
ir nusikalstamumo pasaugos 
biuro (UNODC) vykdan
čiuoju direktoriumi dr. An
tonio Maria Costa, rašo 
BNS. 

Pavasario sesija 
BNS žiniomis, kovo 10 

d. prasidėjusioje šeštojoje 
šio seimo, išrinkto 2004 m. 
rudenį, sesijoje parlamen
tarai ketina apsispręsti, ar 
bus reguliuojamos gamtinių 
dujų kainos didiesiems var
totojams bei priimti įstatymai 
dėl naujo branduolinio reak
toriaus statybos. Planuojama 
taip pat priimti Energetikos 
įstatymo pataisas, siūlančias 
atlikti šalyje įgyvendinamų 
programų, iš kurių finansuo-

jami energijos ir energijos 
išteklių veiksmingumo didi
nimo projektai, stebėsena, 
kuri reikalinga siekiant įver
tinti sutaupomos energijos 
ir energijos išteklių kiekius 
valstybės mastu. 

Taip pat planuojama 
keisti alkoholio reklamos 
transliavimo per televiziją ir 
radiją, prekybos stipriaisiais 
gėrimais gyvenamuosiuose 
namuose tvarkas. Seime bus 
svarstomas projektas, kuriuo 
siūloma uždrausti viso alko
holio, neatsižvelgiant į jo 
stiprumą, reklamą rytą, die
ną ir vakare; jis galėtų būti 
reklamuojamas tik naktį. Iki 
vasaros seimas ketina priim
ti ir Nesąžiningos komer
cinės veiklos vartotojų at
žvilgiu įstatymą. 

Pajamų mokesčio mažinimas 
BNS žiniomis, gyventojų 

pajamų mokesčio mažini
mas naujos sesijos darbo
tvarkėje nėra numatytas. 
Finansų ministerio Balčyčio 
teigimu, šio mokesčio maži
nimo klausimas bus svars
tomas trečiame ketvirtyje. 
Pataisas dėl gyventojų paja
mų spartesnio mažinimo ra
gina priimti profsąjungos, 
pavieniai parlamentarai. Vy
riausybė skeptiškai vertina 
socialliberalų siūlymą šį mo
kestį šalies gyventojams, au
ginantiems vaikus, nuo 2008 
m. sumažinti per pusę arba 
iš viso jo netaikyti. 

Premjeras Gediminas 
Kirkilas sausio viduryje pa
reiškė, kad vyriausybė šių 
metų viduryje apsispręs, 
kiek būtų galima sumažinti 
gyventojų pajamų mokestį. 
Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas siūlo nuo 2008 m. 
sumažinti gyventojų pajamų 
mokestį iki 20%, o nuo 2009 
m. - iki 15%. Šiuo metu vy
riausybė yra paskelbusi, kad 
pajamų mokestį nuo 27 iki 
24% mažins nuo 2008 m. 

Mažai balsuotojų 
Dauguma (74.2%) pen

kių didžiųjų miestų gyvento
jų teigia, kad per šiuos savi
valdos rinkimus buvo kaip 
niekad mažai balsuotojų, nes 
žmonės yra nusivylę valdžia 
ir nebetiki, jog išrinkus ku
rios nors partijos atstovus 
šie keistų padėtį, skelbia 
Veidas (DELFI). Daugiau 
kaip 15% savaitraščio užsa
kytos apklausos dalyvių pa
reiškė, kad mažai atėjo į vie
tos valdžios rinkimus, nes 
partijos nepateikė patrauk
lių sąrašų. Vieni politikai su
sikompromitavę, kiti neūkiš
ki, treti politiniai perbėgė
liai, o naujų ideologų ir ūkiš
kai mąstančių žmonių par
tijų sąrašuose nebuvo. Suda
rytos prastos sąlygos balsuoti 
sukliudė ateiti išsirinkti val
džios tik 3.1 % rinkėjų. Dau
giau kaip 40% dalyvių dar 
labiau nusivylė po rinkimų, 
pamatę, kokios koalicijos su
daromos jų mieste. Iš dalies 
patenkinti tik apie 17% 
miestelėnų. RSJ 
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Čikagoje ir apylinkėse Va
sario 16 minėjimai ir šventės 
vyksta visą vasario mėnesį. 
Didžiausias jų įvyko š.m. va
sario 11 d. Marijos gimnazijos 
auditorijoje, suruoštas ALTos 
Čikagos skyriaus (pirm. Eve-

Vasario 16 minėjimas Cikagoje 
keletą filmų, kurie yra žinovų 
pripažinti ir apdovanoti. Jis 
yra ir dramaturgas bei teatro 
režisierius, sukūręs keletą sa
vo veikalų. Savo žodyje jis pa
žvelgė į rusus, kurie irgi dali
nasi panašiomis vertybėmis 
kaip ir JAV, Lietuva. Priminė 
demonstracijas už Lietuvą, 
vykusias Rusijoj sausio 13 at
veju. Kalbėjo, kad planuoja 
kurti filmą, kur mano paro-

Vasario 16 minėjime Marijos 
gimnazijos auditorijoj 2007. 
11.11 kalba senatorius Ri
chard Durbin 

lina Oželienė ). Pagrindinės 
iškilmės vyko sekmadienį 
(vas. 11), bet jų pradžia buvo 
šeštadienį Jaunimo centre, 
pagerbiant žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę. Buvo iškeltos 
vėliavos ir padėtas vainikas 
prie Laisvės kovų paminklo 
Jaunimo centre. Sekmadienį 
buvo atnašaujamos iškilmin
gos šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo šventovėje, Mar
quette Parke. Pamaldos vyko 
ir Lietuvių evangelikų liutero
nų šventovėse. 

Iškilmingą minėjimą Ma
rijos gimnazijos auditorijoje 
pradėjo ALTos Čikagos sky
riaus pirm. E. Oželienė, pa
kviesdama atsistojimu pa
gerbti vėliavas. Buvo sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai 
(solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, akompanuojant Ma
nigirdui Motekaičiui). 'fylos 
minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Kun. dr. Kęs
tutis Trimakas sukalbėjo in
vokaciją. Tolesnei programai 
vesti buvo pakviesta Vida Bra
zaitytė. Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokinės perskaitė 
Nepriklausomybės paskelbi-

mo ir Valstybės atkūrimo ak
tus. Sveikinimai 89-jų Nepri
klausomybės šventės-minėji
mo metinių proga buvo iš
spausdinti specialiame leidi
nėlyje. Bet dar vieną gautą 
sveikinimą iš Lemonto LB 
apylinkės pirm. Irenos Vili
mienės perskaitė V. Brazaity
tė. Sveikino žodžiu ir Cook 
County iždininkės Maria Pap
pas patarėja etniniams reika
lams Pat Michalski. 

Toliau kalbėjo garbės sve
čiai. Kalbos buvo trumpos ir 
įdomios. Pirmasis kalbėtojas 
buvo profesorius Darius Fur
monavičius, atvykęs iš Angli
jos, kur dėsto Bradford un-te. 
Jis sakė, kad yra susipažinęs 
su svarbiais dokumentais, lie
čiančiais JAV ir Sovietų S-gą, 
kurie yra iš to laikotarpio, kai 
Lietuva atstatė nepriklauso
mybę ir kas tuomet dėjosi So
vietų S-goje. Tada JAV darė 
nuolaidas Sovietų S-gai. Ši 
spaudė Lietuvą, o kai JAV 
spustelėdavo Sovietų S-gą, 

Lietuvai būdavo geresni lai
kai. Čia 2 pavyzdžiai: 1990 m. 
Lietuvos blokados atveju JAV 
pranešė Sovietų S-gai, kad 
prekybos sutartis bus pasi
rašyta tik tada, kai Sovietų 
S-ga nutrauks šią blokadą. M. 
Gorbačiovas su tuo sutiko, ir 
sutartis buvo pasirašyta; kai 
1991 m. sausio 13 d. buvo štur
muojamas parlamentas, JAV 
užėmė tvirtą poziciją, pa-

Vasario 16-osios Nepriklau
somybės šventės minėjime 
kalba režisierius Andrej Nek
rasov Marijos gimnazijos au
ditorijoje 

veiktą pasaulio spaudos ir 
JAV lietuvių - JAV grasino 
nutraukti visus ekonominius 
santykius su Sovietų S-ga, jei 
tokie veiksmai bus tęsiami. 
Prof. D. Furmonavičius pa
brėžė, kad Lietuva po 2 metų 
visiškai priklausys nuo rusų 
energijos šaltinių, kai bus už
daryta Lietuvos atominė jė
gainė. 

Jis iškėlė ir Karaliaučiaus 
okupacijos klausimą. Rusų 
tikslas yra ištraukti Karaliau
čių iš ES sferos. Tai daroma 
energijos tiekimu, ir rusų sie
kis yra išlikti prie Baltijos 
jūros. O lietuvių tikslas -
spausti JAV valdžią, kad Lie
tuva turėtų ir energetikos ne
priklausomybę. Baigdamas 
sakė, kad Lietuva gyvavusi 
tūkstančius metų, turi teisę 
gyvuoti ir toliau. Savo tikslą 
pasieksime ir būsime sėkmin
gi - viltingai užbaigė savo 
kalbą. 

Po jo turėjo kalbėti kitas 
žymūnas žurn. David Satter, 
bet tuo metu atvyko sen. Ri
chard Durbin, sutiktas gau
siais plojimais, ir tarė trumpą, 
nuoširdų žodį. Jis sakė, kad 
atvyko pasveikinti lietuvius 
Nepriklausomybės šventės 
proga. Paminėjo savo lietu
višką kilmę - jo motina gimusi 
Jurbarke ir didžiavosi savo 
lietuviškomis tradicijomis bei 
vertybėmis. Sakė, kad sosti
nėje jį pravardžiuoja/vadina 
"Baltic". Priminė, kad lietu
vių balsas svarbus JAV val
džiai ir padarė įtakos, kai bu
vo kalbama apie energijos 
kaip ginklo panaudojimą. Pa
brėžė, kad reikia budėti ir to
liau. Prisiminė ir LR prez. 
Valdą Adamkų, džiaugdama
sis, kad jis yra Lietuvos prezi
dentas. "Jūsų dalyvavimas čia 
parodo Jūsų asmenišką įsipa
reigojimą Lietuvos reika
lams". Po šių žodžių sen. R. 
Durbin tuoj išvyko tęsti savo 
kitų įsipareigojimų ir buvo pa
gerbtas atsistojimu bei gau
siais plojimais. 

Toliau kalbėjo žurn. Da
vid Satter, Wall Street Joumal 
ir London Financial Times 
bendradarbis, ilgai dirbęs ko
respondentu Maskvoje, rašęs 

Gausus būrys tautiečių Lietuvių dienose Š. Airijoje š.m. vasario 2-7 d.d. 

daug apie Lietuvą. Jis yra 
Hudson instituto vyr. bendra
darbis, Hoover instituto moks
linis bendradarbis, John Hop
kins un-te vizitu~antis profe
sorius. Kilęs iš Cikagos. Yra 
parašęs 2 knygas apie Rusiją: 
Age of Delirium: The Decline 

Iš k. LR garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas, jn., 
ALTos pirm. Saulius Kuprys, žum. David Satter, prof. Darius 
Furmonavičius 

and Fall of the Soviet Union ir 
Darkness at Dawn: The Rise of 
the Russian Criminal State. 
Šiuo metu rengia naują knygą 
apie rusų požiūrį į komunisti
nę praeitį. D. Satter pasakojo 
savo įspūdžius iš apsilankymų 
Lietuvoje: pirmą kartą 1977 
m„ vėliau 1991 m. sausio 13 
d. Tvirtas jaunų lietuvių parla
mento gynėjų pasiryžimas pri
vertė sovietų pajėgas atsi
traukti. Lietuvos pasiryžimas 
atvedė ją į NATO ir ES. Lie
tuva buvo pavyzdžiu kitoms 
Sovietų S-gos respublikoms 
atsisakyti Sovietų S-gos. Ir da
bar Pabaltijo valstybės dar gali 
suvaidinti savo vaidmenį ir 
Rusijoje, nes ten reikia pavyz
džio. Jis tikisi, kad Lietuva 
darys ir toliau pozityvios įta
kos kitoms valstybėms. 

Po jo kalbėjoAndrej Nek
rasov, rusų kino ir televizijos 
režisierius iš Sankt Peterburgo. 
Yra paruošęs daug tarptauti
nių dokumentinių ir kūrybinių 
kino programų. Yra sukūręs 

dyti ir lietuvius, kovotojus už 
laisvę. 

Užbaigai žodį tarė ALTos 
pirm. Saulius Kuprys, pasvei
kinęs susirinkusiuosius šios 
ypatingos šventės proga. Sa
kė, kad vasario 10 dalyvavo 
Vašingtone "Joint Baltic 
American National Commit
tee, Inc." konferencijoje. Pri
minė ir Mūnchene prez. Putin 
pasakytą kalbą, kurioje jis pa
rodė Vakarams savo tikras 
spalvas, užpuldamas juos. S. 
Kuprys pabrėžė, kad darbas 
(dėl Lietuvos) nebaigtas, dė
kojo už praeityje atliktus dar
bus ir kvietė juos tęsti toliau, 
jungtis į bendrą veiklą. Vi
siems atsistojus buvo išneštos 
vėliavos. E. Oželienė padėko
jo visiems, prisidėjusiems prie 
šios šventės-minėjimo ruoši
mo. Po pe:r:,traukos vyko me
ninė dalis. Sešis lietuvių kom
pozitorių kūrinius įspūdingai 
atliko sol. Nida Grigalavi
čiūtė. Jai akompanavo muz. 
Manigirdas Motekaitis. 

(Ntrs. Z. Degučio) 

Ntr. E. Arnašiaus 



SVEIKI, TAUTIEČIAI! 
MIELIEJI, 
Prieš nepilną mėnesį minėjome savo Valstybės dieną - Vasario 16-ąją, o anėjant Kovo 11-
ąjai prisimename, kad jau 17 metų gyvename Nepriklausomoje valstybėje. 

17 metų - ir mažas, ir didelis skaičius - nelygu kaip vertinsi. Kai tąkarl, prieš 17 metų, 
paskelbėme, kad vėl esame laisvi, kiekvieną dieną laukdami, kad kitos nepriklausomos 
pasaulio valstybės išgirstų mūsų prašymą vėl būti įrašytais į pasaulio žemėlapį, - dienos, 
atrodė, slinko lėčiau nei ištisi metai. Kaip ir tada, kai 1991 sausį krauju turėjome sumokėti 
už savo valstybės laisvę. Ir visus kitus karius, kai iškildavo mažesnė ar didesnė grėsmė mūsų 
jaunutei valstybei. 

Per visus šiuos metus mūsų valstybė turėjo augti, bręsti, tobulėti, fyg iš tikrųjų būtų iš naujo 
gimusi. Kaip tas augantis vaikas, taip ir mūsų valstybė, turėjo vėl mokytis žengti demokrati
nės nepriklausomos valstybės keliu. Ieškojo tam teisingiausių priemonių, klupčiojo, vėl sto
josi, o sustabdyta - su užsidegimu ėjo pirmyn. 

Turime iš ko pasisemti išminties, iš ko pasimokyti, į ką atsiremti! Už mūsų - praeito am
žiaus pradžios mūsų nepriklausomos valstybės istorija, dar giliau - greit tūkstantmetį siek
sianti Lietuvos, kaip žinomos pasaulio bendrijoje valstybės, patirlis. 

Prieš 17 metų turėjome užtektinai jė_gų ir ryžto vėl paskelbti visam pasauliui, kad kaip vals
tybė esame ir visada buvome gyvi. Siandien mums reikia ne mažiau jėgų ir ryžto kiekvieną 
dieną nugyventi taip, kad mes patys, mūsų vaikai, vaikaičiai turėtų galimybę gyventi pilna
vertį gyvenimą ir galėtų didžiuotis būdami Lietuvos valstybės dalimi. 

Su Kovo 11-ąja Jus, brangūs tautiečiai! 

Jūsų -IRENA DEGUTIENĖ 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė l Lithuanian World Community 

BRANGŪS TAUTIEČIAI, 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS VARDU SVEIKINU JUS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA ! 

VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA- LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO ŠVENTĖ, MUMS VISIEMS SVARBI IR BRANGI. KUR MES 

BEBŪTUME LIKIMO NUBLOKŠTI NUO TĖVYNĖS, MES ESAME IR VISADA 
BŪSIME VIENOS TAUTOS, LIETUVOS VAIKAI. MES VISI KARTU TROŠKOME, 
SIEKĖME, KOVOJOME DĖL VIENO TIKSLO - LAISVOS IR NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS. 1990 M. KOVO 11-0JI VAINIKAVO VISOS TAUTOS PASTANGAS. 
ŠIANDIEN MES VĖL VISI KARTU DŽIAUGIAMĖS IR ŠVENČIAME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. TIK BŪDAMI VIENINGI IR SUSITELKĘ MES ESAME 
STIPRŪS. PRISIMINKIME POETO BERNARDO BRAZDŽIONIO ŽODŽIUS: 

"ŠAUKIU LIETUVĮ BURTIS PRIE LIETUVIO 
IR GYVĄ ŠIRDĮ PRIE GYVOS ŠIRDIES, 
KAD TAMSIAME VIDURNAKTĮ NEŽUVĘ, 
PAKILTŲ RYTMEČIUI GYVENTI IR ŽTIJĖT!" 

NEPRARASKIME RYŠIO SU LIETUVA, KARTU STIPRINKIME IR 
KURKIME SAVO TĖVYNĖS ATEITĮ! 

REGINA NARUŠIENĖ, 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKĖ 

2007 M. KOVO 11 D. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l 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 .,., __ _ 

Pelningi mainai 
Kanados tarptautinės 

prekybos ministerija siekia, 
kad tarp Indijos ir Kanados 
būtų pasirašyta laisvos pre
kybos sutartis. Indija yra de
mokratinė šalis, joje spartes
nis nei kitose valstybėse eko
nomikos augimas. Buvusi 
britų kolonija, kaip ir Kana
da, turi iš anglų paveldėtą 
teisės pagrindų sistemą. Ti
kimasi, kad atsivers didžiulė 
rinka Kanados žvejų ir ki
toms prekėms bei paslau
goms, kalnakasybos, finan
savimo, bankininkystės ir 
draudimo, žemdirbystės ir 
informacijos technologijų 
srityse. Numatoma, kad iki 
2010 m. šie mainai gali siekti 
400 bln. (JAV) dol. Indijoje 
palyginti nedidelis darbo už
mokestis gali suvilioti versli
ninkus, ieškančius pigesnių 
ir kvalifikuotų darbininkų. 
Kanadiečiai pasiruošę iki 
metų pabaigos patvirtinti už
sienio investuotojų apsau
gos aktą. Jis užtikrintų vers
lo teises abiejose valstybėse. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper, lankydamasis Ed
montone, pranešė, kad Al
bertos provincijai skiria 156 
mln. dol. verslui ir aplinkos 
apsaugai gerinti. Dalis šių 
lėšų atiteks bendrai federa
cinei ir provincijos progra
mai. Ji leis bandyti anglies 
dvideginio surinkimo ir po
žeminio saugojimo galimy
bes. Lig šiol naftos gavybos 
verslininkai mažai rūpinda
vosi oro apsauga, tačiau, ple
čiantis naftos gavybai, aplin
kos apsauga provincijoje 
tampa lygiai tokia pat svarbi 
kaip ir ekonomikos plėtra. 
Gavusi federacinės vyriausy
bės paramą, provincija nu
mato statyti anglies dvidegi
nio dujotiekį, kainuojantį 
1.5 bln. dol. Surinktos dujos 
bus saugomos netoli Ed
montono senose kasyklose 
arba naudojamos naftos ga
vybai. Tuip pat numatyta pa
skirti lėšų buitinių atliekų 
panaudojimui elektros jė
gainėse. 

Kanados generalinė gu
bernatorė Michaelle Jean 
lankėsi Afganistane. Susiti

M.Jean 

ko su šios 
valstybės 
prezidentu 
H. Karzai, 
Kanados ka
riais, aplan
kė karo ligo
ninę, mokyk

lą, kurią įsteigusi Kanados 
tarptautinio vystymo agen
tūra, susitiko su diplomatais, 
humanitarinės pagalbos dar
buotojais, kalbėjosi su Afga
nistano moterimis. 

Į Afganistaną buvo nu
vykęs Kanados gynybos mi
nisteris G. O'Connor ir spe
cialus ministerio pirmininko 
patarėjas W. Khan. Kanada 
su Afganistanu yra pasira
šiusi sutartį, pagal kurią su
laikyti nusikaltėliai atiduo
dami Afganistano žinion, ir 
kanadiečiams ne~erūpi jų 
tolesnis likimas. Zmogaus 
teisių gynėjų grupės tvirtina, 

kad su jais elgiamasi labai 
žiauriai, o kiti nusikaltėliai 
tiesiog išsiperka iš nelaisvės. 
Kitos valstybės - JAV, D. 
Britanija turi savo belaisvių 
stovyklas arba pasilieka teisę 
stebėti kaip elgiamasi su su
laikytaisiais. Dabartinė vyriau
sybė yra raginama labiau 
tikrinti padėtį Afganistano 
kalėjimuose, kad su sulaiky
taisiais būtų elgiamasi pagal 
Zenevos susitarimo reikala
vimus. Afganistano žmogaus 
teisių gynimo grupė atvyku
siam G. O'Connor pažadėjo, 
kad ji pasirūpins tinkama ka
linių priežiūra. 

Kanada gali tapti viena 
iš pirmųjų pasaulio valsty
bių, kurias Pasaulinė sveika
tos organizacija pripažįsta 
kaip sugebančias kontro
liuoti pavojingą gyvulių su
sirgimą- smegenų kempinli
gę. Toks pripažinimas atver
tų platesnę pasaulinę rinką 
gyvulių augintojams, padėtų 
įtikinti valstybes, kurios dar 
lig šiol atsisako pirkti mėsą 
iš Kanados, kad jos gaminiai 
atitinka pasaulinius sveika
tos apsaugos reikalavimus. 

Kanada ir JAV pasirašė 
atviros oro erdvės sutartį, 
kuri atvers naujas galimybes 
aviacijai. Per šį dešimtmetį 
tai pirmasis žingsnis, die
giant laisvos prekybos prin
cipus bendroje padangėje. 
Dabar abiejų valstybių kelei
viniai ar krovininiai lėktuvai 
galės nusileisti bet kuriame 
oro uoste, paimti keleivius 
ar krovinius ir skristi į tre
čiąją šalį. Didesnė oro linijų 
konkurencija pasitarnaus 
keleiviams: tikimasi, kad 
mažės bilietų kainos, gerės 
aptarnavimas. 

Albertos vyriausybė, siek
dama išsaugoti šeimos gydy
tojus, numato didinti jų atly
ginimus. Didėjant gyventojų 
skaičiui, trūksta apie 1,000 
gydytojų. Jų trūksta ir Sas
katchewan bei Manitobos, 
Ontario provincijose, ka
riuomenėje. Kanados gink
luotosios pajėgos kviečia 
bent 6 specializuotų sričių 
daktarus pasirašyti 5 metų 
sutartis, siūlydamos nemažą 
priedą prie pagrindinio atly
ginimo. Šiuo metu kariuo
menė turi 40 vidaus ligų, chi
rurgijos, ortopedijos, radio
logijos, anestezijos, psichiat
rijos specialistų. Per arti
miausius trejus ar ketverius 
metus jie numatę padvigu
binti šį skaičių, kviečiant į 
tarnybą civilius gydytojus ir 
gydytojus rezidentus, medi
cinos seseris, vaistininkus. 

Du kanadiečiai rašyto
jai laimėjo 2007 m. Sandrau
gos (Commonwealth) litera
tūrines premijas, skiriamas 
angliškai rašantiems pasau
lio rašytojams. New Bruns
wick gyvenantis D.A. Ri
chards apdovanotas už ro
maną The Friends of Meager 
Fonune. Montrealio rašyto
jui D.Y. Bechard premija 
paskirta už romaną Vandalo 
meilė (Vandai Love). S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
METINĖ INFLIACIJA 
Vidutinė 12-os mėnesių 

infliacija, apskaičiuota pa
gal suderintą vartotojų kai
nų indeksą (SVKI), Lietu
voje vasarį vėl viršijo Mast
richto infliacijos rodiklį, 
pagal kurį sprendžiama apie 
šalies pasirengimą įsivesti 
eurą. Apie tai kovo 15 d. pa
skelbė Europos sąjungos 
(ES) statistikos tarnyba 
"Eurostat". Mastrichto in
fliacijos rodiklis praėjusį 
mėnesį siekė 2.93%, o vidu
tinė metų infliacija Lietuvoje 
vasario mėnesį buvo 3.9%. 
Slovėnijoje, kuri vienintelė 
iš ES naujokių sausio 1 d. 
tapo euro zonos nare, vidu
tinė metinė infliacija vasarį 
siekė 2.6%. Estijoje, kuriai, 
kaip ir Lietuvai, teko atsi
sakyti siekio šiemet tapti eu
ro zonos nare, vidutinė me
tinė infliacija buvo 4.5%, 
rašo BNS. Metinė infliacija 
pagal SVKI Lietuvoje vasarį 
siekė 4.4%, Estijoje - 4.6%. 
Latvijoje metinė infliacija 
pagal SVKI ir dvylikos mė
nesių vidurkis vasarį siekė 
atitinkamai 7.2% ir 6.6%. 
Mažiausias dvylikos mėne
sių metinės infliacijos vidur
kis vasarį buvo Suomijoje 
(1.3% ), o didžiausias buvo 
Vengrijoje (9% ). 

ŽUVO GAISRE 
BNS praneša, kad tarp 

žuvusiųjų gaisre kovo 12 d. 
Vilniaus rajono Žirmūnų 
daugiabutyje - du meninin
kai, 30-metis Mantas Gim
žauskas ir 34 m. Remigijus 
Audiejaitis. M. Gimžauskas 
buvo poetas ir scenaristas, 
nuo gimimo aklas, R.Au
diejaitis - fotografas ir poe
tas. Ugnyje taip pat žuvo ir 
Petras Sakalinis, 58 m., 
1996-2000 m. seimo narys, 
priklausė Tėvynės sąjungos 
frakcijai. Gaisre taip pat 
žuvo 22 m. mergina ir 21 m. 
jaunuolis bei 58 m. vyras. Į 
ligoninę buvo nuvežta 11 
vaikų - tarp jų vos 1 metukų 
mažyliai. Per gaisrą namų 
netekusiems Žirmūnų dau
giabučio gyventojams su
teikta laikina pastogė, jie 
apgyvendinti viešbučiuose. 
Gaisro nusiaubtame Žirmū
nų gatvės 93-ajame name 
yra 108 butai, iš kurių 54 bu
tai bus netinkami gyventi, 
kol apdegusioje namo daly
je nebus atliktas kapitalinis 
remontas. Kadangi avariniai 
išėjimai buvo užkrauti ne
reikalingais rakandais ir už
kalti, sostinės savivaldybė ir 
ugniagesiai nuo šiol griežtai 
kontroliuos, kaip daugia
aukščiuose laikomasi prieš
gaisrinės saugos reikalavi
mų. Tai didžiausias ir dau
giausia žmonių aukų nusi
nešęs gaisras pastaraisiais 
metais sostinėje. 

KYLA VANDUO 
Kylantis vanduo pama

ryje pasiekė šio pavasario 
rekordą, skelbia DELFI. 
Pasak Šilutės rajono savi-

valdybės pareigūno, rajone 
apsemta 12 kaimų, kuriuose 
gyvena per 130 žmonių; 
jiems kariai teikė yagal
bą.Vandens lygis ant Silutės
Rusnės kelio kovo antrąją 
savaitę pasiekė daugiau 
kaip 70 cm gylį. Vanduo 
smarkiai kilo dėl ledų san
grūdos ties Rusnės sala. 
Birštono ugniagesiai tris pa
ras pumpavo patvinusio Ne
muno vandenį, kad jis nesi
veržtų į miestą. Kovo 11 pa
stebėta, kad Nemuno van
dens lygis pakilęs, pro pyli
mo perlaidą vanduo liejasi į 
miestą. Todėl ugniagesiai 
vandenį pumpavo atgal į 
Nemuną, kol vandens lygis 
nukrito. 

PINIGAI IŠ UŽSIENIO 
Užsienyje dirbančių lie

tuvių parsiųsti pinigai yra 
vieni svarbiausių finansinių 
išteklių, leidžiančių šalies 
ekonomikai išlaikyti pas
tovų augimą, kaip teigiama 
LTV laidoje "Spaudos klu
bas" kovo 14 d. Kitų žinovų 
nuomone, išeivių siunčia
mas bilijonas tėra lašas jū
roje. LTV laidoje dalyvavęs 
finansų ministeris Zigman
tas Balčytis teigė, kad per 
metus užsienyje dirbantys 
lietuviai parsiunčia apie 1.2 
bln. Lt - tai dešimt kartų 
daugiau nei prieš porą me
tų. Pagrindiniai pinigų šalti
niai Lietuvoje yra darbo už
darbis, bankų paskolos, 
emigrantų atsiųsti pinigai ir 
Europos sąjungos struktū
rinių fondų lėšos. Europoje 
yra šalių, didele dalimi gyve
nančių iš emigrantų pinigų, 
- tai Albanija, Moldova. 
Įplaukų padidėjimas yra su
sijęs su tuo, kad 2005 m. bu
vo nutarta Lietuvoje antrą 
kartą neapmokestinti paja
mų, kai mokesčiai sumokėti 
kitoje šalyje. Iš užsienio at
siųsti pinigai daugiausia yra 
investuojami į nekilnojamą 
turtą, todėl tos "importinės" 
lėšos labiau didina ne pa
siūlą, o būsto kainas, skel
bia DELFI. 

MAŽIAU ABSTINENTŲ 
Lietuvoje abstinentų 

yra mažiau nei vidutiniškai 
Europos sąjungoje (ES), ro
do nauja Eurobarometro 
ataskaita. Europoje vienam 
žmogui tenka didesnis alko
holio kiekis nei bet kuriame 
kitame žemyne, praneša 
ELTA. Per paskutinius 12 
mėnesių alkoholiu bent 
kartą svaiginosi trys iš ke
turių europiečių. Į klausimą, 
ar per pastaruosius metus 
gėrė alkoholinių gėrimų, 
visoje ES vidutiniškai nei
giamai atsakė 25% apklaus
tųjų. Lietuvoje šis rodiklis 
buvo gerokai mažesnis - per 
metus alkoholio nė lašo 
nevartojo 14% gyventojų. 
Mažiau abstinentų yra tik 
Danijoje (7% ), Olandijoje 
(10%) ir Svedijoje (12% ). 
Tuo tarpu net 40% apklau
soje dalyvavusių italų tikino 
nevartoję alkoholio visus 
metus. RSJ 

TELKINIUOSE-----

Argentinos lietuvių susirinkimas Beriso mieste, kuriame dalyvavo ir prel. E. Putrimas iš 
Kanados (dešinėje) 

Argentinos lietuvių šventė 
89 metų Lietuvos nepriklausomybės sukaktis 

Mūsų 89 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis 
prasidėjo pietumis su Beriso 
Lietuvių bendruomenės atsto
vais ir Lietuvos vyskupų kon
ferencijos delegatu užsienio 
lietuvių sielovados reikalams, 
PLB valdybos sielovados rei
kalų ir Pietų Amerikos reikalų 
komisijų pirmininku prelatu 
Edmundu Putrimu. 

Po pietų įvyko prel. Ed
mundo Putrimo susitikimas 
su Beriso lietuvių jaunimu 
"Nemuno" draugijoje. Jo me
tu kalbėta apie tai, kokia ši 
šventė ypatinga Lietuvos isto
rijai, apie mūsų tautą, Pasau
lio lietuvių bendruomenės bei 
Jaunimo sąjungos situaciją 
bei struktūrą. Įdomu tai, kad 
posėdyje dalyvavo Federico 
Ruiz, Beriso miesto savivaldy
bės jaunimo atstovas. Susiti
kimo metu buvo infomuota 
apie lietuvių kalbos kursus 
Vokietijoje ir Lietuvoje. Prel. 
Edmundas Putrimas buvo 
pavadintas Beriso miesto gar
bės svečiu. 

Po jaunimo susirinkimo 
įvyko pagrindinė iškilmė prie 
Imigrantų paminklo pačiame 
Beriso miesto centre. Iškil
mėje dalyvavo Laura Tupe, 
Lietuvos ambasados Argenti
noje laikinoji reikalų patikėti
nė, prel. Edmundas Putrimas, 
inž. Algimantas Rastauskas 
su žmona, ambasados atsto
vas, N adina Brazzi ir Federico 

Ruiz - Beriso miesto savival
dybės atstovai; Alfredo Dul
ke, Beriso miesto darbuotojų 
sindikato generalinis direkto
rius; inž. Jurgis Brazaitis su 
žmona, Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos taryba 
-ALOST, Susivienijimo lietu
vių Argentinoje pirmininkas; 
Ricardo Cagliardi Semėnas 
su žmona, Beriso Imigrantų 
draugijos ir "Nemuno" lie
tuvių kultūros draugijos pir
mininkas; Leonardo Perotti 
Czeszunas su žmona, "Min
daugo" kultūros draugijos pir
mininkas; Juan Ignacio Four
ment, Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos Pietų 
Amerikos atstovas ir radijo 
valandėlės "Ecos de Lltuania" 
vedėjas, kunigai v Agustin 
Steigvilas ir Nestor Sestakaus
kas, įvairių Beriso miesto už
sienio bendruomenių atstovai. 

Prie paminklo giedojome 
Argentinos ir Lietuvos him
nus su "Mindaugo" draugijos 
choru. Ana Semėnas skaitė 
kalbą apie šią istorinę Lietu
vos datą. Prel. E. Putrimas 
palaimino gėlių pluoštą, o Be
riso Lietuvių bendruomenės 
atstovai padėjo jas prie pa
minklo. Apie 19 val. prasidėjo 
šv. Mišios, kurias aukojo prel. 
E. Putrimas su kunigais Nes
tor Šestakausku ir Agustin 
Steigvilu. Tuo metu lietuviškai 
giedojo "Mindaugo" lietuvių 
draugijos choras. 

Pokylis įvyko "Mindaugo" 
lietuvių kultūros draugijoje, 
kur susirinko daugiau kaip 
100 narių. Žodį tarė Leonar
do Perotti Czeszunas, "Min
daugo" kultūros draugijos pir
mininkas, Ricardo Cagliardi 
Semėnas, Beriso Imigrantų 
draugijos ir "Nemuno" Lietu
vių kultūros draugijos pirmi
ninkas ir Juan Ignacio Four
ment, Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos Pietų 
Amerikos atstovas ir radijo 
valandėlės "Ecos de Lituania" 
vedėjas. Vėliau Beriso Lietu
vių bendruomenė įteikė Lau
rai Tupei gėlių puokštę, o prel. 
E. Putrimui tradicinę argenti
nietišką "pončą". Po vakarie
nės "Nemuno" ir "Mindaugo" 
jaunųjų lietuvių tautinių šokių 
grupė surengė puikų koncer
tą. Iškilmę prie Imigrantų pa
minklo ir pokylį tvarkė Va
lentina Bukauskaitė de Persiro. 

Juan Ignacio Fourment 
Kalve lis 

Rengėjai: 

"Nemuno" lietuvių kultūros 
draugija/Sociedad Cultural 
Lituana "Nemunas"; "Min
daugo" lietuvių kultūros drau
gija/Sociedad Cultural Litua
na "Mindaugas", Lietuviška 
radijo valandėlė "Ecos de 
Lltuania"; prisidėjo: Argenti
nos lietuvių jaunimo sąjun
ga/Union de Jovenes Litua
nos de Argentina. 

Grupė Argentinos lietuvių su prel. Edmundu Putrimu Vasario 16 šventėje Beriso mieste prie 
Imigrantų paminklo 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jar11kul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:-:-~~~""\l}~<C- ~-b~:=:: ..... ~~ 

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

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



Hamilton, ON 
PADĖKA 

"Aukuras" dėkoja Leonui 
ir Susan Klimaičiams už dosnią 
auką - $2000. Linkime jums 
sveikatos ir toliau tęsti visus 
gerus darbus. 

Su pagarba, "Aukuras" 
A.a. VINCUI SENIŪNUI 

mirus Hamiltone, reikšdami už
uojautą mirusiojo žmonai, sū
nui ir dukrai, Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $25 - V.I. Svilai; 
$20 - J. Gimžauskas, l.P. Zubai. 

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠVENTĖS proga 
$20 aukojo Sofija Matukaitienė. 

KLF dėkoja už aukas. J.K. 
PRIEŠ PENKERIUS ME

TUS VYSK. P. BALTAKIS, 
OFM, Aušros Vartų šven!ovėje 
kunigu jšventino Audrių Sarką, 
OFM. Sios sukakties dieną pa
rapijiečiai nepabūgo nei šalčio, 
nei gausaus sniego. Parapijos v
bos pirm. Marijus Gudinskas 
pasveikino susirinkusius ir pa
sakė, kad turime būti dėkingi 
už tris dalykus: kad kun. Aud
rius jau penkerius metus dar
buojasi mūsų parapijoje, kad 
pabuvęs Lietuvoje vis grįžta pas 
mus ir toliau dirba, kad kun. 
Raimondas, OFM, iš Kenne
bunkport atvyko pas mus ir pa
vadavo kun. Audrių, kai šis bu
vo išvykęs į Lietuvą. Jaunimo 
centro salėje gausiai susirinko 
parapijiečiai iš Hamiltono, St. 
Catharines ir apylinkių. Vaišės 
buvo suneštinės, įvairios ir gau
sios. Kun. Audrius papasakojo 
apie savo kelionę į Lietuvą, 
pranciškonų susirinkimą, sakė, 
kad greitai gausime diakoną, 
pranciškoną, kuris darbuosis 
mūsų parapijoje, papasakojo ir 
apie savo šeimą, ypač mamytę, 
kuri paskutiniu metu turi svei
katos sutrikimų. Kun. Audrius 
džiaugėsi, kad susirinko nema
žai žmonių ir už tai padėkojo. 
Regina Choromanskytė padė
kojo visiems už skanius ir išra
dingus valgius, parapijiečiams 
už gausų dalyvavimą. Visi skirs-

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą , ku rį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

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

Ambasadorė S. Jakštonytė su žinomu Kanados drabužių pro
jektuotoju Richard Robinson ir p. Robinson Valstybiniame 
menų centre, Otavoje, š.m. vasario 16 d. Lietuvos ambasados 
surengtame Valstybės atkūrimo dienos proga priėmime 

tėsi linkėdami klebonui sėkmės 
jo tolesniame darbe mūsų para
pijoje ir dėkodami šio gražaus 
paminėjimo rengėjam~: R.Ch. 

A.a. VINCO SENIUNO at
minimui, užjausdami jo žmoną 
Jadvygą, dukrą Romą, sūnų 
Ron ir gimines, Pagalbai Lietu
vos vaikams aukojo: $50 - E. 
Bubnienė, W.L. Julien, M.N. 
Squires; $40 - G. Kažemėkie
nė; $20 - E.K. Gudinskai, D.M. 
Jonikai, O.J. Kareckai. 

A.a. PRANEI LUKOŠIE
NEI mirus, užjausdami jos duk
rą Adelę, sūnų Vidą, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $25 -
E.M. Klevas; $20 - G. Agurkie
nė, E.K. Gudinskai; $15 -A.S. 
Urbonavičiai; $5 - F.M. Gu
dinskai. Dėkojame aukojusiems. 

PLV komitetas 

Calgary, AB 
ATVYK.STA nauja šeima iš 

Lietuvos: Vykintas ir Aida La
banauskai su vaikais - Silvija ir 
Patriku. Taip pat iš Keswick, 
ON, atvyksta į Kalgarį Linas ir 
Rasa Kumeliauskai su dviem 
vaikučiais - Jonu ir Laura. 

DĖKOJAME Edmontono 
Lietuvių organizacijai ir jos 

pirm. Nijolei Korris už dosnią 
paramą $1000, KLB Krašto ta
rybai $600, Romai Radosi iš 
Radium, BC, $200, E. Krivelie
nės ATB darbovietei $200, G.S. 
Noreikoms iš Lethbridge $75, 
O.R. Vedegiams $50. Nuošir
džiai dėkojame visiems finan
siškai parėmusiems mūsų mo
kyklą ir bendruomenę. 

SVEIKINAME Ramunę 
Martinaitytę ir Gerard susi

laukus dukry
tės Augustės. 
Daug laimės ir 

~~(.("l~~~~~i l džiaugsmo lin-
'------~___,..___:.LJ kime jiems. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDYBAI 
vis didėjančius finansinius sun
kumus sudaro nesumokėtos są
skaitos už SKELBIMUS ir PRE
NUMERATAS. Pajamos mažėja, 
o spausdinimo bei kitokios su 
leidyba susijusios išlaidos kyla. 
Žiburių valdyba nutarė, kad pre
numeratai pasibaigus, po dviejų 
perspėjimų laikraščio siuntimas 
nesusimokėjusiam skaitytojui 
bus nutrauktas. Prenumerato
riai prašomi įsidėmėti adreso 
lipdėje atspausdintą datą, kuri 
nurodo iki kol prenumerata su
mokėta. Leidėjai nuolat dėkingi 
visiems, kurie laiku susimoka ir 
remia lietuvišką spaudą. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

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

A.a. Jonas Valaitis, 84 
m. amžiaus, medicinos dak
taras, patologas, plačios ap
imties visuomenininkas, nuo 
staigaus širdies smūgio mirė 
2006 m. gruodžio 19 d. Vil
niuje; ,gruodžio 28 d. palai
dotas Sv. Kazimiero kapinė
se Čikagoje. Velionis gimė 
1922 m. spalio 25 d. Mari
jampolėje mokytojų šeimo
je. 1940 m. baigęs Kauno 
"Aušros" berniukų gimnazi
ją, ketverius metus studijavo 
Vilniaus universitete medici
nos fakultete. Karui baigian
tis pasitraukęs į Vokietiją, 
kur medicinos mokslus to
liau studijavo Tiibingeno 
universitete įsigydamas me
dicinos daktaro laipsnį. 1949 
m. išvyko į Ameriką, o 1951 
m. išlaikęs valstybinius egza
minus, toliau pradėjo rengtis 
patologijos specialybei. "Lu
theran Hospital" Park Rid
ge, IL, ligoninėje pasižymėjo 
kaip patologas, kelis dešimt
mečius vadovavęs ligoninės 
patologijos departameIJtui. 
Kartu Illinois universitete Cika
goje dėstė patologijos kursą. 

Būdamas Tūbingeno uni
versitete, kur studijavo 300 
lietuvių studentų, įsteigė 
akademinio jaunimo sam
būrį "Šviesa" ir jam vadova
vo. Gyvendamas Niujorke, 
"Šviesos" sambūrį padėjo 
sujungti su panašia organi
zacija "Santara", taEdamas 
sambūrio "Santara-Sviesa" 
vadovu. Dr. J. Valaitis 1953 
m. vedė Joaną Paltarokaitę, 
užaugino dvi dukras Laurą 
ir Rasą. Priklausė Lietuvos 
socialistų partijai, kuriai at
stovavo VLIKe ir ALToj. 
Vienas pirmųjų rėmė besi
steigiantį Lietuvių fondą, vė
liau - jo valdybos ir tarybos 
pirmininkas. Priklausė Ame
rikos lietuvių gydytojų sąjun
gai ir buvo jos pirmininkas. 
Sugebėjo dirbti ir bendra
darbiauti su kitokių pažiūrų 
žmonėmis. Bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje: Švie
soje, Naujienose, Drauge, 
Medicinoje; rašė medicinos 
klausimais straipsnių ameri
kiečių spaudoje. Parašė 
mokslinę knygą Renal Glo
merular Diseases. Ją vartoja 
universiteto studentai. Išėjęs 
į pensiją pusę metų gyveno 
Vilniuje, padėdamas medi
kams, besidomėdamas Lie
tuvos politika. Atsisveikini
mas su velioniu vyko Vil
niaus laidotuvių namuose ir 
Lemonte, IL, Petkaus laido
tuvių koplyčioje. Palaidotas 
šalia anksčiau mirusios žmo
nos Šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje. 

Britanija 
Londono lietuviai, dir

bantys finansų centre, įsteigė 
klubą "Lithuaniąn City of 
London Club". Zymiuose 
bankuose ir didelėse tarp
tautinėse bendrovėse besi
darbuojantys lietuviai tikisi 
prisidėti prie Lietuvos pozi
cijos stiprinimo pasaulinėse 
rinkose. Klubo pirmininku 

išrinktas JAV bendrovės 
"Chevron" tarnautojas Egis 
Rimkus, vicepirmininke Gin
tarė Karčiauskaitė iš inves
ticinio banko "J.P. Morgan". 
Šiame klube susibūrę tautie
čiai yra baigę mokslus JAV
se ar Didž. Britanijoje. Pvz. 
jie darbuojasi "Deutsche 
Bank" ar "Barclys" ir keliau
ja po visą pasaulį sudaryda
mi sutartis. Ateityje jie galė
siantys tapti rinktiniais fi
nansininkais ar verslininkais, 
kaip Lietuvos ambasadorius 
Vygaudas U~ackas informa
vo DELFI. Sio klubo susi
rinkimai vyksta kartą per 
mėnesį. Jo nariams ne tiek 
svarbu pasidalinti patyrimu, 
kiek padėti Lietuvai įsitvir
tinti tarptautinėse rinkose. 
Pvz. viename klubo susitiki
me su Lietuvos premjero pa
dėjėju Sauliumi Spiečiumi 
buvo aptarti Lietuvos vyriau
sybės svarbiausi siekiai ir jų 
įgyvendinimas. 

Prancūzija 
Pietų Prancūzijoje įsi

steigusi lietuviška organiza
cija "Baltelation" kviečia 
Lietuvos amatininkus ir vers
lininkus dalyvauti gegužės 
31-birželio 4 d.d. Manosque 
miesto tarptautinėje Euro
mugėje. Ji vyksta kasmet 
centrinėje miesto aikštėje. 
Pasak "Baltelation" organiza
cijos pirmininkės Rasos Mi
sevičiūtės, renginys esąs la
bai populiarus tarp vietos 
gyventoįų ir gausiai lankomų 
turistų. Sioje mugėje kasmet 
apsilanko per 4000 pirkėjų. 
Miesto meras dalyviams su
teikia apgyvendinimą ir pragy
venimą - nemokamą maitini
mą, neapmokamus prekių 
stalus. Jiems tereikia susi
mokėti kelionės išlaidas ir 
dalyvio mokestį - 100 eurų. 
Minėtos lietuvių organizaci
jos nariai galėtų būti versli
ninkams ir amatininkams 
vertėjai bei teikti jiems in
formacijų. 

(www.lietuviams.com) 

Norvegija 
Lietuvos ir Norvegijos 

pareigūnai surado narkotikų 
tiekimo kanalą iš Lietuvos į 
Norvegiją. Sulaikyta apie 70 
įtariamųjų, rastas didelis kie
kis narkotinių medžiagų ir 
pinigų. Per ilgiau kaip metus 
trukusį tyrimą, surasta am
fetaminų platintojų gauja 
Norvegijoje. Vykdant šį tyri
mą, pirmasis nusikaltėlis bu
vo sulaikytas praėjusių metų 
vasaros pabaigoje. Iki pra
ėjusių metų pabaigos norve
gai savo krašte sulaikė 13 
Lietuvos piliečių ir daugiau 
kaip pusšimtį savųjų. Į Nor
vegiją buvo atgabenti dideli 
amfetamino kroviniai. Keli 
nusikaltėliai sulaikyti ir Šve
dijoje. Pasak Norvegijos parei
gūnų, į kraštą patekęs 1 kilo
gramas amfetamino parduo
damas maždaug už 10,000 eu
rų. Platintojai šiuos kvaišalus 
parduoda už dvigubą kainą. 
Pagrindiniai šių narkotikų 
platinimo organizatoriai bu
vo lietuviai. J.A. 



. l\! ;., ., !• r. ~ ~. ~ . 11 „„ . .~ ·11 1 - . r · ~ rr·.Q · { 

Įl Į :f l r l t l t ~t l1intif f t:fil~f lt1!J1,~ D • " ' ~i ·' b J' ~J~· li! flr111J: ~ ~ 

' , f f.1 :~l· ~-~1. l: ~·1 ·! 1:1JJI ~ 1111 it p: J. li~ ~~ : s. 1 = > 

l r „ l of 'l ·~e l .lf.~ ĮJlfJ '·t Įli!ll' ~i . .i!·Į ĮJ:~r. ,,~,r-a11 įll: . ! ~ 

1 . !:. Į t i1~ 111.Į Į . .:? .„ . t:I . . . i ~ 



Toronto pensininkų choras "Daina", vad. muz. L. Turūtaitės, po kalėdinių giesmių koncerto 
''Vilnius Manor'' rūmuose Ntr. O. Ražauskienės 

Kepurėmis supiltas piliakalnis 
ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Ar jums teko matyti mi
ražą? Jeigu ne, tai patarčiau 
apsilankyti Lietuvoje, Mari
jampolės raj. Igliaukos seniū
nijoje esančiame Varnupių 
kaime. Kraštovaizdis tose vie
tose gana vienodas: lygumos, 
palios, lapuočių miškeliai, 
pelkės, aplinkui daug van
dens: keliavome kaip tik po 
liūties, vanduo daug kur telk
šojo dirvonuose, pievose. Tai
gi važiuojant pagrindiniu ke
liu nuo Marijampolės, Var
nupių k. link, staiga akį pa
traukia keistas derinys - lyg 
tai šieno kaugė lygiu paviršiu
mi, lyg tai dar kažkas. Nors lai
ko daug neturėjome - jau pra-

Rašinio autorė Zita Bilevičiū
tė Varnupių piliakalnio vir
šūnėje 

dėjo temti ir sustoti čia nepla
navome, bet smalsu pažiūrėti, 
kas gi ten tolybėse taip grės
mingai dunkso. Ogi tai pasi
rodo keistas milžiniškas kalnas 
tame lygumų krašte. Arčiau 
priėjus - šlaitai labai statūs ir 
aukšti - kaip siena. Vargais ne
galais užsiropščiame aukštyn 
- vis tik aukštis apie 20 metrų 
ir daugiau. Panorama - lyg 
žiūrėtum iš dangoraižio - ru
denėjantys miškeliai, nepa
kartojamos gimtinės pievų ir 
laukų grožis. Piliakalnio tikrai 
būta didelio: jo išmatavimai 
viršuje: 42 m ilgio ir 33 m plo-

Varnupių piliakalnis 

čio. Kokios paslaptingos jėgos 
galėjo tame palių krašte su
pilti tokį įspūdingą piliakalnį? 

Užkalbiname vietinę mo
čiutę, einančią pievų takeliu 
su kibirais (ėjo karvių melžti). 
Koks tai piliakalnis? Ji sakė, 
kad legenda ėjo iš kartos į kar
tą, iš lūpų į lūpas. Seniai, labai 
seniai, niekas nežino kuriais 
metais, pro tas vietas ėjęs bai
sus karas, dideli mūšiai. Ka
riuomenė turėjusi savo myli
mą karvedį, kurį mūšyje ties 
Varnupiais pakirto priešas. 
Visi labai verkė. Kareiviai čia 
jį ir palaidojo, o jo garbingam 
atminimui kepurėmis sunešė 
žemes ir supylė piliakalnį. 

O ką sako mokslininkai? 
Varnupių piliakalnis - archeo
loginis paminklas. Jo rodiniai 
priklauso I tūkstantmečiui. Į 
pietus nuo piliakalnio, maž
daug už 150 metrų guli akmuo 
su jame iškaltu pasagos ženk
lu. Manoma, kad tai buvusi 
alkavietė (senovės pagonių 
aukojimo dievams vieta). 
1854 m. bekasant Amalvo pa
lių pakraščiu kanalą, apie 1.5 
km nuo piliakalnio maždaug 
1.35 m gilumoje rasta kaulinių 
žeberklų (vidur. akmens am
žius), kurie išsimėtė. Žeberk
lais gaudydavo žuvis. Tai tik 
patvirtina legendą, kad tose 
vietose labai seniai tekėjusi 
upė, o gal buvo ežeras, kurie 
amžiams bėgant užseko, už
žėlė žole ir augalais ir virto 
paliomis - lyguma. Juk pilia-

Ntr. Z. Bilevičiūtės 

kalniai dažniausiai buvo sta
tomi prie upių, ežerų. Aptikta 
liekanų akmenimis grįsto ke
lio, ėjusio per Amalvos palias 
į piliakalnį. 1954 m. piliakal
nio papėdėje rasta senovinių 
geležinių daiktų, o 1962 m. 
rasta molio-tinko gabaliukų, 
keramikos datuojamų I-11 
tūkstantmečio. Rasta stulpa
viečių - reiškia buvo statiniai. 
Piliakalnis dar vadinamas kir
viakalniu. Per I Pasaulinį karą 
piliakalnyje buvo iškasti bun
keriai, per 11 Pasaulinį karą -
apkasai. Viduryje kalno iš
kasta duobė - lobių ieškotojų 
pėdsakai. Seniau kurį laiką 
piliakalnio viršutinė dalis bu
vo naudojama žemdirbystei -
buvo ariamas laukas. 

Plačiau apie Varnupių pi
liakalnį papasakoti sutiko 
Marijampolės savivaldybės 
darbuotoja Marija Žvinake
vičienė. Ji šiose apylinkėse gi
musi ir augusi. Ji patvirtina 
padavimą, k~d kalvos supiltos 
kepurėmis. Snekama, kad pi
liakalnyje užkasti lobiai ir kad 
netoli jo vaidenasi. 

Dar žmonės šneka, kad 
piliakalnio viršuje stovėjusi 
senovės lietuvių maldykla, ten 
degusi amžinoji ugnis. Pilia
kalnio grožis atsispindėjo ir 
rašytojų kūryboje. Galimas 
daiktas, kad rašytojas Vincas 
Pietaris romane Algimantas, 
vaizduodamas Norkūnų pilį, 
turėjo galvoje Varnupių pilia
kalnį. 

Vasario 16-osios minėjimo meninėje programoje Anapilyje, Mississaugoje, vasario 18 d. šoka 
Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras" Ntr. K. Poškaus 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus gynybinės sie

nos restauravimo programą 
patvirtino Vilniaus miesto 
taryba. Pagal šią programą 
bus restauruojami išlikę 
miesto sienos fragmentai, 
atkuriami kai kurie sunykę 
elementai. Senąjį Vilniaus 
miestą juosusi gynybinė sie
na buvo pastatyta 1503-1522 
m. DLK ir Lenkijos kara
liaus Aleksandro potvarkiu 
siekiant apsaugoti miestą 
nuo totorių antpuolių. Ši 3 
km ilgio ir 6 metrų aukščio 
siena buvo vėlyvosios goti
kos statinys, turintis rene
sanso bruožų. Šiaurinėje pu
sėje siena jungėsi su pilių gy
nybine sistema. Sienoje buvo 
devyneri vartai (iš jų išlikę 
tėra tik Medininkų arba 
Aušros Vartai) ir trys artile
rijos bokštai. Gynybinės sie
nos, vartų ir bokštų statybos 
vietas 1503 m. pažymėjo Vil
niaus vaįvada Mikalojus 
Radvila. Siuo metu miesto 
gynybinės sienos jau nebe
įmanoma tiksliau atsekti, bet 
dalis jos dar išlikusi dabar 
esančių statinių tūriuose ar
ba yra jų sklypų kontūrų riba. 

Romo Viesulo, išeivijos 
lietuvių dailininko, meninių 
vizijų paroda Dainos ir rau
dos buvo surengta Vilniuje 
ir Klaipėdoje. Kūriniai buvo 
surinkti iš Lietuvos dailės 
muziejaus ir Vilniaus univer
siteto bibliotekos fondų bei 
jo žmonos Jūros asmeninio 
rinkinio. Pasak dailėtyrinin
kų, ankstyvajame R. Viesulo 
grafikos lakštų cikle Dainos 
pastebimas gyvas ryšys su 
realybe. Vėlesnėje jo kūry
boje šie tikrovės elementai 
palengva ištirpsta. Drama
tiškus išgyvenimus, nerimas
tingus apmąstymus dailinin
kas, puikiai įvaldęs spalvo
tos grafikos išraiškos gali
mybes, išliejo abstrakčiose 
septinto dešimtmečio lito
grafijose. Ciklas Smūgis skir
tas pradingusios aztekų kul
tūros atšvaitams, nuotaikų ir 
vaizdų kaita įkūnyta cikle 
Overpass, kelionės po Ispa
niją įspūdžiai interpretuoja
mi Toro Desconocido cikle. 

R. Viesulas (Romualdas 
Veselauskas) gimė 1918 m. 
Latvijoje, baigė Rygos lietu
vių gimnaziją, vėliau ten stu
dijavo teisę. 1941 m. persi
kėlė į Vilnių tęsti studijų, 
1944 m. pasitraukęs į Vokie
tiją mokėsi Freiburgo meno 
mokykloje, vėliau Paryžiaus 
Aukštojoje valstybinėje dai
lės mokykloje. Nuo 1951 m. 
gyveno JAV, dirbo Temple 
universitete Filadelfijoje, 
PA. 1985 m. išvyko į Europą, 
vadovavo Temple universi
teto Romos skyriui. Mirė 
1986 m. Romoje, palaidotas 
Vilniaus Antakalnio kapinė
se. Dailininkas surengė apie 
50 savo kūrybos parodų įvai
riose valstybėse. Jo kūryba 
pasklidusi 40-tyje užsienio ir 
Lietuvos muziejų, galerijų, 
bibliotekų. 

Dailininko Kazio Šimo
nio (1887-1978) šimto kūri
nių spalvotų reproduvkcijų 
albumą išleido Kazio Simo-

nio paramos fondas ir "Va
gos" leidykla. Albume sudė
ta ne tik kūrinių reprodukci
jos, bet ir dailininko gyveni
mo bei kūrybos aprašymas, 
kūrinių bei knygų iliustracijų 
bibliografija, ištraukos išjo 
knygos Girių giesmė. K. Si
monis - vienas populiariau
sių lietuvių dailininkų, kuris 
reiškė ne tik ankstyvojo XX 
š. moderniosios dailės stilis
tiką, bet ir individualią pa
saulėjautą, susijusią su ar
chaiška lietuviška mitologi
ja. Dailininkas sukūrė apie 
2,000 kūrinių: portretų, pei
zažų, ekslibrisų, plakatų, 
pašto ženklų projektų, api
pavidalino nemažai spektak
lių, parašė atsiminimų knygą 
Gyvenimo f!UOtrupos (1959). 

Kazys Simonis gimė ne
toli Kupiškio, Starkonių kai
me. Jaunystėje mokėsi var
gonuoti, domėjosi istorija, 
etnografija. Vėliau mokėsi 
Kaune, 1909-1911 m. išvyko 
užsidirbti pas savo brolį į 
JAV, gyveno Kijeve, Peter
burge, mokėsi piešti pas dai
lininką Adomą Varną. K. Ši
monis rinko ir piešė liaudies 
meno, architektūros pamink
lus; legendos, pasakos, tau
todailė, archeologiniai radi
niai jį įkvėpdavo savitiems 
regėjimams su švelniu mitų 
ir legendų temų idealizavi
mu. Savo kūrybos parodas 
buvo surengęs Kaune, Va
šingtone, Bostone, Čikagoje, 
Rygoje, Klaipėdoje, Pary
žiuje, Vilniuje. Itin sėkmingi 
jam buvo 1926-1927 metai -
parodose Rygoje ir Paryžiuje 
sulaukė aukšto įvertinimo. 
Didžioji jo kūrybinio paliki
mo dalis sukaupta ne muzie
juose, bet išsklido pas priva
čius asmenis. 

Dubingių piliavietė, As
vejos regioninio parko ver
tybė, planuojama ištirti, su
tvarkyti ir pritaikyti kultūri
niam bei pažintiniam turiz
mui. Dubingių piliavietės su
tvarkymas įtrauktas į Lietu
vos vardo tūkstantmečio mi
nėjimo programą. Dubin
giai, viena iš svarbiausių ko
vos su kryžiuočiais vietų, sie
jami su DLK Vytautu, kuris 
čia 1412 m. pastatydino pilį, 
o apie 1430 m. - medinę ka
talikų šventovę. XVI š. pilis 
atiteko Radviloms, 1547-
1548 m. pilies rūmuose gy
veno Barbora Radvilaitė. 
2005 m. kasinėjant piliavietę 
Asvejos ežero pusiasalyje 
buvo rasti, kaip spėjama, Mi
kalojaus Radvilos Rudojo, 
Mikalojaus Radvilos Juodo
jo, Elzbietos Šidloveckos
Radvilienės ir J onušo VI 
Radvilos palaikai. Archeo
logų teigimu, Dubingiuose 
buvo Radvilų šeimos tėvoni
ja, iš kurios kilę visi žymiau
si šios galingos XVI š. Lietu
vos didikų giminės atstovai. 
Užbaigus archeologinius tyri
mus numatoma evangelikų 
reformatų šventovės kripto
j e perlaidoti Radvilų palai
kus. Restauruotoje Dubingių 
smuklėje bus įrengta pilia
vietės archeologinių radinių 
paroda. G.K. 
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KASOS VALANDOS: plrmad., antrad. Ir treė!lad. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
katWtad. ~ penldad. nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; Wtad. nuo 9 v.r. Iki 1 Y.p.p.; 
sekrnad. nuo 8.30 v.r. Iki 12A5 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r.. iki 3.30 v.p.p.; kelvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
B Y.Y. ~ penldad. nuo 11 v.r. Iki 8 v.v.; eekmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKIVVAI per 75 mUūonus doleriu 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
90.179 d. tann. lnd •••••••.•. 2.35" Asmenines paskolas 
180-364 d. term. lnd ••••••••• 2.60% nuo •••••••••• 7.00% 
1 metų tenn. lndlllus •••••••• 3.20% 
2 metų term. lndlllus •••••.•. 3.35" 
3 metų term. lndlllus •••••.•. 3.40% 
4 metų term. lndlllus •••••••• 3.45" 
5 metų term. lnd611us •••••.•. 3.55" 
1 metų •caahable" 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 ''Varlable" ••••.•. 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.tann.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.80% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tann.lnd. • .4.65" 
RRSP Ir RRIF-4 m.tenn.lnd. • .4.75" 
RRSP Ir RRlf..S m.tenn.lnd. • .5.00% 
Taupomąlų sąskaitą Iki •••.•. 1.00% 
Kasd. pal. &lklų sąsk. Iki •.•. 1.00% 
Amerikos dol. kud. pal. 

taupymo sąsk. •••••.•. 2.00% 

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

Neklln. turto paskolas: 
Su neke~amu 
nuoilmElu 
1 metą ••••• „ .5.55% 
2 metą •••••••• 5.70% 
3 metų ••••••.• 5.95% 
4 metų ••.•.•.• 8.00% 
5 metų ••••••.• 8.15% 

Su 1<e1e1amu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 mab{ ••.• 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas neldlnoJamo 
tutfo paskolas 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodame lcomerclnH 
term. lnd. • •.••••••.•. 4.25" neldlno/•mo turto pa8l<ol„ 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS •1NTERAC·PWS• KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patamavimas 
APLANKYKJTE 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 flaujos '/'A RAMOS') 

Toronto ON, M8W l CS 
Tcl. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage* 

10720 Yonge Srreet, Suite 226 
Richmond l liU, 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 (n cl.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz@yahoo.gt 

'lndependenUy Owned and Operated, REALTO~ 

Iškeliavęs kultūrininkas 
Čikagoje mirė Gintautas Vėžys (1926-2006), ilgametis Algimanto 

Mackaus knygų leidimo fondo vedėjas, lituanistikos teikėjas 

GENIUS PBOCUTA 

Po Kalėdų paskambinau 
dail. Saulei Kisarauskienei 
Vilniuje ir iš jos sužinojau dvi 
liūdnas žinias: "Palaidojom 
Gražiną Didelytę (dailinin
kę)".„ "Čikagoje mirė Gin
tautas Vėžys". Su Didelyte 
trumpai buvau susipažinęs Vtl
niuje, pirmą kartą lankydama
sis Lietuvoje 1973 m. pavasarj. 
G. Vėžį pažinojau arčiau gy
vendamas ir studijuodamas 
Čikagoje 1963-1971 m. Buvo
me beveik kaimynai ir didžiau
sios ir veikliausios "Santaros
Šviesos" federacijos skyriaus 
nariai. Jis buvo vienas iš anks
tesnių mūsų narių, 1969 m. 
nuvykęs į Vilnių ir užmezgęs 
ryšius su aiškiai lietuviškos 
orientacijos ir kūrybos žmonė-
mis: poetais, .rašytojais ir daili
ninkais. Gintautas su manim ir 
dar keturiais asmenimis 1970 
m. Čikagoje pasirašė viešą 
kreipimąsi į išeivijos lietuvius 
Vilniaus universiteto biblio
tekos 400 metų (1570-1970) 
jubiliejaus proga sutelkti ir 
pasiųsti keturių šimtų vakarie
tiškų mokslinių ir meninių 
knygų dovaną. Sutelk.ėm žy
miai daugiau ir per pusmetį 
pasiuntėm 620 tomų knygų 
rinkinį Vilniaus universiteto 
bibliotekai. Dailininkas Vy
tautas Virkau šiam rinkiniui 
sukūrė savo pirmąjį specialų 
knygženklį, kuris buvo įkli
juotas i kiekvieną dovanotos 
knygos nugarėlę. 

Kaune 1926 m. vasario 23 
d. gimęs Gintautas Vėžys bu
vo diplomuotas inžinierius, 
pradėjęs mokslą Stutgarto 
aukštojoje technikos mokyk
loje, gavo mechaninės inžine
rijos bakalaurą 1956 m. iš Il
linois technologijos instituto 
ir dirbo keliose Cikagos bend
rovėse, tačiau gyvenimas lė
mė, kad daugiau kaip pusę sa
vo 80.5 gyvenimo metų pa
skyrė originalių rinktinių lie
tuviškų knygų leidybai. Nuo 
1965 m. iki savo mirties 2006 
m. rugpjūčio 4 d. jis vadovavo 
Algimanto Maczkaus knygų 
leidimo fondui Cikagoje, ku
ris per tą laiką išleido 88 origi
nalias, daugiausia grožinės lite
ratūros knygas, iš kurių ket
virtadalis-22 buvo premijuotos. 

Gintautas Vėžys 1976 m. 
būdamas 50 metų patyrė insultą, 
kuris paliko jį su žymia negalia, 
bet jo dvasinė valia ir meilė lietu
viškai knygai-kultūrai nepalūž.o. 
žmonos Lakštuonės (Betkaus
kaitės) padedamas, jis dar 30 
metų rūpinosi lietuviškų kny
gų leidyba ir jų platinimu. Jis, 
jo darbas - ryžtas padėjo atsi
rasti - gimti ir paplisti apie 
30-50 tūkstančių gražiai iš-

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie EVana} 
Savininkas Jurgis Kulle!!ilus 

leistų lietuviškų knygų, kurių 2006 m. suvažiavime atsisvei
nemaža dalis dar sovietų val- kinant su mirusiuoju: "Gin
dymo laikais "prasiskverbda- tautas buvo vienas iš tų retų 
vo" į Lietuvą. "Santaros-Švie- žmonių ir veik.ėjų, kurie nebu
sos" federacija ir A. Mackaus vo daug minimi visuomenėje, 
knygų fondo leidykla ne tik bet be kurių jokia veikla ilgai
nemokam.ai duodavo, bet tie- niui neišsilaiko. Mes jo tikrai 
siog ragindavo savo narius ir pasigesime. Mielas drauge, il
kitus, šalia Metmenų žurnalo į sėkis ramybėje, kurios tikrai 

A.a. Gintautas Vėžys su žmona Lakštuone ir dukra Vaiva 
savo namuose Willowbrook, IL, 2006 m. vasario 23 d., šven
Bantis 80-ąjį gimtadienį 

Lietuvą važiuojantiems nu
vežti fondo išleistas knygas. 
Mažai kas žino, kad dideli gin
čą sukėlusi JAV jaunų lietu
vių krepšininkų išvyka 1969 
m. į Lietuvą (vyko apie 30 
žmonių) "įšmugeliavo" kelis 
šimtus fondo knygų ir Metme
nų žurnalų. 

Šalia didelio ir svarbaus 
indėlio lietuviškų knygų leidi
me ir platinime, Vėžys daug 
nusipelnė su knygomis surišta 
meno forma a libris - knygos 
ženklų, ypač lietuviškų, sklei
dime. Jis ne tik turėjo didžiu
lę arti penkių tūkstančių knyg· 
ženklių rinkinį, surengė aš
tuonias jų parodas. Pats skaitė 
paskaitas ir paskelbė keletą 
straipsnių ta tema Aiduose, 
Akiračiuose, Drauge ir Tėviš
kės žiburiuose, priklausė Turp
tautinei knygženklių organi
zacijai. Gintautas taip pat rin
ko lietuviškus pašto ženklus, 
medalius, monetas-pinigus ir 
žemėlapius. O jo paties dar
bas ir garsas kaip kultūrinin
ko-rinkėjo įkvėpė daug daili
ninkų Lietuvoje, įskaitant ir 
patį žymiausią Vincą Kisa
rauską (1934-1988), knyg
ženklių kūrėją, ir straipsnio 
pradžioje paminėtą Gražiną 
Didelytę, sukurt i visą eilę 
knygženklių jo vardu. 

Išeivijoje keletą įdomių ir 
įsimintinų knygženklių Vėžiui 
sukūrė Žlbuntas Mikšys ir Vy
tautas Virkau. Pastarasis, dau
gelio A. Mackaus fondo iš
leistų knygų menininkas-iliust
ratorius ir drauge artimas bi
čiulis, taikliai pavaizdavo, pa
gerbė savo kolegą. 

Sutinku su Horsto Žibo 
baigiamaisiais žodžiais, pasa
kytais "Santaros-Šviesos" 

užsitarnavai ir Apvaizda tegul 
duoda mums stiprybės sekti 
Tuvo pėdomis". Per šermenis 
a.a. Gintauto Vėžio atmini
mui pagerbti buvo surinkta ir 
per Pasaulio lietuvių bend
ruomenės fondą perduota 
$2,055.00 Lituanistikos kated
rai Illinois universitete Čika
goje. 

Rašant šį prisiminimą, at
ėjo kita liūdna žinia. Skam
bino Antanas Šileik:a: "Ar ži
nai, kad vakar Čikagoje mirė 
Liūtas Mock:ūnas.„ ?" Liūtą 
pažinojau neblogiau kaip G. 
Vėžį. Mockūnas buvo vienas 
iš ilgamečiųAkiračių redakto
rių, aš dar rengiausi jam rašyti 
laišką... Jis garbino Tomą 
Venclovą. Aš tuo tarpu sky
riau Venclovos literatūrinį ta
lentą nuo jo gausios publicisti
kos, kurioje ne kartą pastebė
jau faktiškų klaidų, dvigubų 
standartų, nutylėjimų ir dar 
intelektualinio pasipūtimo, 
dėl to ir kirtomės su Liūtu ... 
L Mockūnas jau, kaip ir Aki
račia~ buvo persikėlęs į Lie
tuvą. Į Čikagą, kurioje pra
leido didesnę dalį savo gyveni
mo, jis buvo grįžęs trumpam ... 
L Mockūnas, kaip ir G. Vėžys, 
buvo gimęs Kaune, diplomuo
tas inžinierius, bet jo širdis 
buvo literatūroje, žurnalisti
koje. Parašęs vieną didesnę ir 
kiek kontroversinę knygą -
Pavargęs herojus, dar sureda
gavo, parengė 2-3 kitas kny
gas, pats daug rašė ir skyrė 
daug laiko Akiračių redagavi
mui bei administravimui. Da
lyvavo sovietiniais laikais kny
gų gabenime Lietuvon, apie 
tai parašė ilgesnį rašinį-prisi
minimus - Knygų keliai į Lie
tuvą (Meta~ 1992/12). 



Vasario 16-osios minėjime Anapilio sodyboje, Mississaugoje, š.m. vasai:,io 18 d. KLB Toronto 
apylinkės valdybos nariai su PLB pirm. R. Narušiene, iš k.: B. Jurienė, Z Ignatavičienė, pirm. 
D. Garbaliauskienė, R. Narušienė, D. Mašanauskaitė ir D. Sonda Ntr. K. Poskaus 

------11 SKAITYTOJAI PASISAKO „1------
BŪKIME VIENINGI 

Mielieji, 
Džiaugiuosi galėdama Jus 

visus pasveikinti jau su 89-uoju 
Nepriklausomybės gimt31die
niu. Istorikas dr. Adolfas Sapo
ka dar 1936 metais, vertinda
mas Lietuvos tarybos sprendi
mą, teigė, kad Lietuvos "taryba 
ryžosi atgaivinti savo vienybę 
nauju, visiškai savarankišku pa
reiškimu, kurs patapo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimu 
(1918 m. vasario 16 d.)". 

Aštuonoliktųjų metų ryž
tingumas, drąsa ir mokėjimas 
susitelkti siekiant bendrų tikslų 
šiandien mums yra ne mažiau 
reikšmingi ir aktualūs. Vis 
linkstame dejuoti, kad viena ar 
kita mūsų valstybėje yra nege
rai, kasdien vis labiau links
tame likti savo asmeniniuose 
kasdieniuose darbuose, pamirš
ti, kad esame vienos valstybės, 
vienos didelės šeimos vaikai, 
kad šiai mūsų šeimai taip pat 
reikia kasdienio mūsų rūpesčio. 

Prisimindami ir minėdami 
mūsų valstybės šventę - dieną, 
kai dar kartą visam pasauliui 
parodome, kad esame stipri, 
galinga ir svarbiausia - vieninga 
- tauta, norinti ir galinti susi
telkti dėl bendrų siekių, bend
rų tikslų, dėl galimybės gyventi 
savoje šalyje, jauskimės atsa
kingi už tai, kas vyksta aplinkui 
mus. Tikroji Nepriklausomybė 
nėra įgyjama vien pasirašius 
deklaraciją. Ji įtvirtinama sun
kiu kasdieniu darbu, ji reika
lauja tiek prakaito, tiek kantry
bės, tiek pasiaukojimo, tiek 

atkaklaus darbo. 
Kviečiu Jus tęsti mūsų pro

tėvių pradėtus darbus - puose
lėti ir stiprinti savo valstybę, 
kviečiu būti vieningiems var
dan mūsų visų šalies. Kviečiu 
švęsti ir džiaugtis. Pajuskime, 
kad esame viena bendruome
nė, viena stipri ir tvirta tauta, 
turinti kuo džiaugtis ir didžiuo
tis. Būkime vieningi dėl savos 
valstybės! 

Jūsų - Irena Degutienė, 
LR seimo narė 

*** 
Š.m. Tėviškės žiburių 3 nr. 

buvo išspausdintas Zitos Bile
vičiūtės rašinys apie Kavarską 
ir pridėta bažnyčios nuotrauka. 
Esu kavarskietė, tačiau laikraš
tyje vaizduojama bažnyčia man 
neatpažįstama. Cituoju iš B. 
Kviklio Mūsų Lietuva 11-jo to
mo: "1887 m. Leonas Dauman
tas Siesickis drauge su parapi
jiečiais pastatė labai gražią ba
roko stiliaus vienabokštę mūri
nę bažnyčią". Pridedu ir bažny
čios nuotrauką iš ten pat. Tokią 
bažnyčią prisimenu iš vaikys
tės, tokią ją nuvažiavusi į 
Lietuvą aplankiau. Ji savo 
išvaizda nepasikeitusi. 

Valerija Girniuvienė, 
Roslindale, MA 

Redakcijos pastaba. Patik
rinus paaiškėjo, kad autorė prie 
straipsnio buvo pridėjusi ne Ka
varsko šventovės nuotrauką. 

*** 
Mieloji Zita, 

Neatsisakė savo pilietybės 
ir Lietuvoje gimę, ją praradome 

„ _____ 1111111111111 111111111 
RC>VAIL LEPAGE „ _____ 111 111 1111111 1111111 11 

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 

kaip kokie "nusikaltėliai" Lie
tuvos nuostatais. Bandėm ją at
statyti paklojant dolerius -įsta
tymai buvo keičiami kas savai
tę„. Visa šuniui ant uodegos! 
Šiuo metu - naujas varie;intas: 
TIK VIENA PILIETYBE! 

Kanadiečiu būnant, paži
nus Kanados dvigubas piliety
bes libaniečių, remiu Kanados 
nepasitenkinimą - dvigubos 
pilietybės piktybinį išnaudoji
mą. Tačiau Lietuvos atveju -
kas kita. Reikalaujant tik vienos 
pilietybės Lietuva pa~eigia, kad 
mes LIETUVIAI ISEIVIAI, 
BŪDAMI KITŲ KRAŠTŲ PI
LIEČIAI - esame LIETU
VIAI! Šiuo reikalu turėtų atsi
liepti spauda, ambasada - aiš
kindami, ko mes nesuprantame 
- kur mes "prašovėm nesupras
dami..." Vietoj to„. TYLA. Ko 
nežinom, mums nekenkia? 

E. Petrauskas, London, ON 

*** 
Gerb. Redakcija, 
nustebau perskaitęs Žiburiuose 
"Kas svarbu istorijai?" Ir istori
jos mokytojai, ir tėvai, ir net 
redakcija nustūmė mūsų val
dovą į žiauriausių valqovų eiles 
kaip Neronas, Ivanas Ziaurusis, 
Stalinas, Hitleris ar Sadatas. Iš 
kokių šaltinių šis baisus nuže
minimas Lietuvos valdovo? 
Dar baisiau klaidinti istoriją, 
kuri nuodija mūsų jaunimą. 

Gerb. redaktoriai, prašau 
patikslinti iš kokių kronikų, ar
chyvų ar asmenų "~iaurusis 
žmogus" pateko į Ziburius? 

Pagarbiai, 
J. Greičiūnas 

ANTANAS G ENYS 

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD V iM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkiJe 

( 416) 236-6000 
utton Group·Assurance Realty Inc. 
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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. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.20% už 2 m. term. indėlius 
3.30% 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) 
4.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.35% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% 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., OLS , OLLI' 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231 -4937 
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9-0 SPORTAS 
. ,~ ŠIAURES AMERIKOS "BALTIC CUP" 

LEDO RITULIO ŽAIDYNĖS 
kovo 30, penktad., 8.45 v.v. -

Toronto "Klevo VLaeai" ir Toronto esta"i „ , 
kovo 31, sestad., 11 v.r. - -·. 
Toronto estai ir Toronto latviai 

kovo 31, šeštad., 6.45 v.v. - · 
Toronto "Klevo Lapai" ir Toronto latviai 

lceland Arena Rink #1 
705 Matheson Blvd. E., Mississaugoje 

Įėjimas nemokamas TORONTO "KLEVO LAPAI" 
http: //torontoklevolapai. blogs pot. com/ 

Metinės žaidynės 
Šiaurės Amerikos lietuvių 57-osios sporto žaidynės 

įvyks š.m. birželio 8-9-10 d.d. Niujorke, NY. Vykdo Niujor
ko Lietuvių atletų klubas. Programoje - krepšinis, tinklinis, 
kėgliavimas. Išankstinė komandų registracija turi būti at
likta iki balandžio 2 d. šiuo adresu: Juozas (Joe) Milukas, 
21 Edgewood Road, Darien, CT 06820. Tel. 203 918-7031; 
el. paštas: joem@nylak.com; tinklalapis: www .nylak.com 
Taip pat į Juozą Miluką kreiptis ir visais kitais šių žaidynių 
reikalais. 

Plaukimo pirmenybės 
Jos įvyks š.m. gegužės 26, šeštadienį, Klyvlande, OH, 

John Carroll universiteto Johnson N atatorium (baseine), 
20700 North Park Blvd., University Heights, OH. Varžybas 
rengia Klyvlando LSK "Žaibas". Registruotis iki gegužės 19 
d. adresu: Algirdas Bielskus, 34251 Ridge Rd., Apt. 408, 
Willoughby, OH 44094-2969, USA. Tel. 440 833-0545; fak
sas: 216 481-6064; el.paštas: Vyts@VPAcct.com. Kanados 
lietuvių plaukikų koordinatorė - Catherine Jotautas, tel. 
905 457-7664; el.paštas: caromire@sympatico.ca. Dalyvauti 
kviečiami įvairaus amžiaus plaukikai-kės. 

ŠALFASS e. valdyba 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Seimo rūmuose vyko 

tradicinės šachmatų "žaibo" 
varžybos "Seimo taurė" -
2007, skirtos Nepriklausomy
bės atkūrimo 17-osioms meti
nėms. Varžybas organizavo 
Lietuvos šachmatų federacija 
ir Lietuvos seimo kancelia
rija. Dalyvavo 54 įvairių įstai
gų atstovai. LR seimui atsto
vavo Julius Sabatauskas ir 
Jonas Čekuolis, o aplinkos 
ministerijai - viceministeris 
Zdislovas Truskauskas. Nuga
lėtoja tapo vilnietė, Vilniaus 
Teisės instituto darbuotoja 
Salomėja Zaksaitė, surinkusi 
9.5 taško iš 11 galimų. Antroji 
vieta - Muitinės informacinių 
sistemų centro vyr. inspekto
riui, tarptautiniam šachmatų 
meistrui Virginijui Dambraus
kui (9 tšk.). Trečioje vietoje 
liko "Hansa" banko analitikas 
Laimonas Kudžma (8 tšk.). 

•Atvirojo Latvijos ledo 
ritulio čempionato ketvirt
baigmės rungtynėse Elektrė
nų "Energija" namuose 3:5 
pralaimėjo "Riga 2000" ko
mandai ir, pralaimėjusi seriją 
0:2, nepateko į pusiaubaigmę. 

• ULEB taurės pusiau
baigmės pirmose rungtynėse 
Vilniaus "Lietuvos ryto" krep
šininkai namuose 78:67 nuga
lėjo Belgrad (MP Serbija) klu
bą ir prieš atsakomąją dvikovą 
įgijo 11 taškų persvarą. 

• Tenisininkas Ričardas 
Berankis, šešiolikmetis, daug 
žadantis Lietuvos sportinin
kas, (1525 ATP įvertinime) 

Portugalijoje iškovojo istori
nę pergalę - laimėjo pirmąsias 
karjeroje ITF serijos suaugu
siųjų varžybas, baigmėje 7:5, 
6:4 įveikęs devyniolikmetį 
belgą N. Desein (532 ATP 
įvertinime). 

• Ministeris pirmininkas 
Gediminas Kirkilas pri@mė 
stipriausią pasaulio vyrą Zyd
rūną Savicką ir už penktą kar
tą laimėtas "Strongman" var
žybas premjeras įteikė jam 
25,000 litų čekį ir dovaną -
vardinį Ministerio pirmininko 
laikrodį. 

• Burlenčių klubo "Vėjas 
galvoje" suorganizuotose "Ea
sy Style Week 2007" varžybo
se Egipte, kuriose dalyvavo 
burlentininkai iš Lietuvos, 
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir 
kitų šalių, visą savaitę buvo 
genami stiprių Sinai pusia
salio vėjų Suez kanalo įlan
koje. Burlenčių slalome nuga
lėtoju tapo Lietuvos čempio
nas Jonas Kriščiūnas, antras -
Lietuvos greičio rekordinin
kas Arūnas Rinkevičius, tre
čias - lenkas M. Vitkievicz. 
Meistrų slalomo grupėje tre
čias buvo Audrius Menkevi
čius. Bangų rungtyje buvo ne
nugalimas Algimantas Neniš
kis, antras - M. Vitkievicz, 
trečias - ukrainietis M. Kolpa
kov. "Superkros" laimėtoju 
tapo ukrainietis M. Kolpakov, 
trečias - G. N eniškis. Meistrų 
"Style" grupėje bendrą antrą
ją vietą užėmė vilnietis Gintas 
Lapėnas. V.P. 

Jauni slidininkai, dalyvavę lietuvių slidinėjimo savaitgalį kovo 8-11 d.d. St-Donat, QC 

• Šv. Kazif!Jiero šventę 
"Rambyno" ir "Satrijos" tun
tai pradėjo Mišiomis kovo 4, 
sekmadienį, Lietuvos kanki
nių šventovėje. Mišias atnaša
vo ir pamokslą pasakė prel. J. 
Staškevičius. Gražiai giedojo 
"Angeliukų" choras, vad. muz. 
L. Turūtaitės. Po Mišių skau
tai-tės skubėjo į Kaziuko mu
gę, nepaprastai gražiai pa
ruoštą. Daug darbo įdėjo 
draugininkai-kės su savo drau
govėmis ir tėvelių pagalba. 
Anapilio salės yidurį užėmė 
"Rambyno" ir "Satrijos" tunti
ninkai v.s. M. Rusinas irs. R. 
Baltaduonytė-Lemon loteri
jai. Salia jų "Romuvos" valdy
bos pirm. s. R. Sriubiškis įren
gė informacijos stalą ir rinko 
aukas. Jam padėjo s. A. Ka
minskas išduodamas pakvita
vimus. Ps. D. Sonda ir V. Le
mon tvarkė tiekimo skyrių, o 
s. fil. D. Petrauskienė - giliu
kų ir liepsnelių gėrybes. Lai
mikių stalas užėmė sceną. Bi
lietus platino E. ir M. Kaza
kevičiai ir B. Saplys. "Vaido
to" laivas, vad. ps. P. Bekerio 
ir R. Punkrio, "Mindaugo" 
dr-vė, vad. ps. M. Sungailos, 
paukštyčių dr-vė su dr-ke K. 
Yčaite, vilkiukų dr-vė su dr
ku ps. L. Grybu ir s. A. Ka
lendra, prityrusios skautės su 
dr-ke J. Valiulyte ir vyr. skau
čių "Birutės" dr-vė su dr-ke s. 
D. Steponaitiene, "Dainos" 
dr-vė, vad. V. Skilandžiūnie
nės, ir ps. M. Leknickas su gi
liukais bei tėvų komitetas -
visos grupės pardavinėjo įvai
rų maistą, rankdarbius, pa
puošalus ir kt. V.s. dr. A. Dai
lydė buvo įsteigęs peilių aštri
nimo "įmonę". Mugė - vie
nintelė proga draugovėms pa
pildyti savo iždus. Bet šių me
tų Kaziuko mugė neturėjo ge
ro pasisekimo, nes per mažai 
buvo lankytojų-svečių. Mugę 
aplankė Kanados raj. vadas v. 
s. Romas Otto, Anapilio kor
poracijos pirmininkas J. And
rulis ir kt. Kitų metų Kaziuko 
mugė bus ruošiama Prisikėli
mo parapijoje. F.M. 

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 bilietai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

Te l. (416) 249-771 0 
Cdl (416) 473-9020 

Fax: 416 249-7749 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

Ntr. P. Juškos 

"Dainos" draugovės skautės prekiauja Kaziuko mugėje 
Anapilio salėje kovo 4 d. Ntr. l. Meiklejohn 

i • 

Prityrusių skaučių stalas "Vaismedžiai" Kaziuko mugėje 
Anapilio salėje kovo 4 d. Ntr. l. Meiklejohn 

• 
'PEDOS S'PECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS TR 

GRYBELINlAI SUSlRGlMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINlAIS 

lNDĖKLAIS 

+ PRilMAME VIS US ~ VlETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGlNISGYDYMAS L__=.. _ ___J PLANlNJUS DRAUDIMUS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRJ EŽIŪRA + STERILŪS ĮRANKIAI 

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

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.09 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.37 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 



Cover letter logistics 
Sell yourself from the first page 
.IOHĄNNA KRISTOLAITIS 

Looking for a job? You must realize the importance of 
a cover letter now, rather than six months into your job 
search. You may be surprised how often cover letters are 
overlooked entirely, especially by newcomers to serious job 
searching. Unfortunately, when cover letters are included, 
they are often poorly written or too informal. 

The most important thing to remember is that a cover 
letter is a business document. This means you should fol
low a standard business format, beginning with the date 
(include the year). On the left-hand side of the page, list 
the name and address of the company, so that if you were 
to use a windowed envelope it would appear in the window. 
Underneath the address, you may want to put in bold text 
"Attention:" or "Attn:" followed by the full name and posi
tion of the person to whom your cover letter is addressed 
and/or "Re:" followed by the title of the job opening in 
question. Alternatively, you could go right into "Dear 
(insert hiring person's name here )" and proceed with the 
body of your letter. 

This brings up another important point: always address 
a cover letter to someone at the organization, never to the 
organization itself. Many job postings include a contact 
name: address your cover letter to that person. lf you don't 
know who will be receiving your application package, you 
should call the company and request that information (if 
this is impossible, use "Dear Sir/Madam"). When you call, 
try saying something along the lines of, "I'm preparing my 
employment application for your company and would like 
to know to whom l should address my cover letter." Aim to 
get the person's position as well as his or her name, and 
whether you should address the individual as Ms, Mrs, Mr, 
Dr, or what have you. lf you don't receive all the informa
tion for some reason, leave it at the name, and assume Ms 
for women. While you've got someone on the phone, you 
can ask if there is a preferred method for submitting your 
application; if there is no preference and in person is possi
ble, go in person. 

Returning to the logistics of your cover letter, remem
ber to keep it short and to the point. A cover letter should 
be one page only; any more is going to deter the employer 
from reading it all. Keep the organization in mind and tai
lor your wording to what they want for the position, using 
phrases similar to the job posting (similar, not verbatim: 
the thesaurus is your friend). Make sure there areno gram
matical or spelling errors; get several people to proof-read 
the letter for you. 

Open the letter with your reason for writing (ie "l wish 
to submit my resume in application for job X"). This is the 
place to drop names, if you were referred by or know some
one respected at the organization; however, be sure they 
consent to having their name used and that it will actually 
benefit you. Your personai employment objective (ie "hop
ing to find an innovative company where my skills can 
flourish") can also be included here; if this is on your 
resume, find a creative way to rephrase it. 

Your second paragraph should highlight and expand a 
few key points from your resume. Find one to three exam
ples from your history that will best show how you possess 
the traits desired by this employer, and give a brief descrip
tion of what these experiences entailed. Your examples 
must be relevant to the needs of the job, but they don't 
have to be from work. For example, if they need someone 
with leadership skills and you were the captain of a sports 
team, you can mention that. 

In your finai paragraph, sum up why you want to work 
there, mentioning anything relevant from your research 
into the organization (if you haven't done any, go find their 
website, now). End by thanking them for considering your 
application and inviting them to contact you to discuss the 
opportunity further. 

J ohanna Kristolaitis is a writer with the DiversityCanada 
Foundation. Visit http://DiversitvCanada.com for more career 

tips and job postings. 

~w~v~~~ 

l:>ENT~L C:~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416> 763-5677 
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VELYKINIAI ŠOKIAI 
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(Heroes and Villains) 

š.m. balandžio 8, sekmadienĮ, 8 v.v. 
Teranto Lietuvių Namuose - Karal iaus Mindaugo menėje - Įėjimas $1 O 

PREMIJOS UŽ GERIAUSIAS KAUKES! 

''Gintarėliai'' ir jų vadovė 
Likimas dėlioja žmogaus gyvenimo eigą ir 

veiksmus, talpinančius savyje sumanymus, 
troškimus ir planus. Asmeniški sugebėjimai 
kuo anksčiau apibrėžti gyvenimo tikslus suda
ro galimybę nuosekliau ir veikiau juos siekti. 
Stipri valia, ištvermė ir darbštumas didina veiks
mų našumą. 

1983 m. Deimantė Grigutienė baigė Kau
no Juozo Gruodžio muzikos konservatoriją. 
Vėliau studijas tęsė Vilniaus Valstybinėje mu
zikos akademijoje, kur 1988 metais įsigijo 
chorinio dirigavimo specialybę. Dar būdama 
studentė pradėjo dirbti Kauno Politechnikos 
instituto (KPI) absolventų chore chormeiste
re bei KPI merginų chore. 

Apsigyvenusi Kanadoje, 2001 m. rugsėjo 
mėnesį Deimantė subūrė vaikų chorą "Ginta
rėliai". Jinai davė jiems muzikos ir dainavimo 
pagrindus. Vaikams patiko dainavimo būrelis. 
Jų žavumas garsais skatino atidžiam darbui. 
Juos mielai priglaudė svetinga Anapilio sody
ba. Daug ištvermės ir kantrybės reikalavo ma
žųjų giesmininkų chorinis vystymasis. Choro 
vadovei teko būti motinai ir mokytojai vienu 
metu. Emocijos, išgyventos jau pirmame sce
noje dain31-vime, buvo džiaugsmingos ir tenki
nančios. Ziūrovai teigiamai įvertino vaikų pa
stangas ir dainavimą. Stiprėjo vaikų susido
mėjimas choriniu dainavimu ir noras mokytis. 
Stiprėjantis dainavimo malonumo jausmas 
stiprino jaunųjų choristų vidinį pasitikėjimą. 

"Gintarėliai" tobulino savo dainavimą be
siruošdami kelionei į 2003-ųjų metų Dainų ir 
šokių šventę Vilniuje. Giedojimas Kaune Ar
changelo Mykolo šventovėje ir Vilniaus kated
roje paliko daugelį jaudinančių išgyvenimų. 
Dainų šventės eisena nuo katedros aikštės iki 
Vingio parko - tai džiaugsmo ir nepakartoja
mų įspūdžių momentai. 

Nuoseklus darbas repeticijose ir koncerti
nis patyrimas suformavo "Gintarėlių" daina-

vimo stilių. Pasitikėjimas savo jėgom davė 
daug gražių rezultatų. 2005 m. pavasarį "Gin
tarėliai" įgrojo savo pirmą CD plokštelę Pavasa
ris gimtinėje. 

2006 m. vasario 14 d. jie, dalyvaujant To
ronto Tarptautiniame vaikų chorų Kiwanis 
festivalyje laimėjo pirmąją vietą iki keturio
likos metų amžiaus vaikų chorų kategorijoje. 
2006 metų rudenį "Gintarėliai" įgrojo antrąją 
CD plokštelę Kalėdinės giesmės. Jaudina se
novinės lietuvių kalbos tekstų grožis ir kaskart 
jau rečiau girdimas skambesys senųjų lietuviš
kų kalėdinių giesmių. 

2007 m. vasario 19 d., dalyvaujant Toronto 
Tarptautiniame Kiwanis muzikos festivalyje 
vaikų-jaunimo choras "Gintarėliai" laimėjo 
pirmąją vietą Tautinių mažumų jaunimo chorų 
kategorijoje. Pagrindinis "Gintarėlių" choro 
varžovas buvo Toronto Apygardos žydų jauni
mo choras. 

"Gintarėliai" dainavo Jono Govėdo kūrinį 
Snow (anglų kalba) ir Jono Govėdo aranžuotą 
lietuvių liaudies dainą Pasėjau dobilą (lietuvių 
kalba). Visi choristai atidžiai stebėjo ir tiksliai 
sekė dirigentę. Pasibaigus dainavimui, lydėjo 
audringi žiūrovų plojimai, keliantys sujau
dintųjų giedorių šypsenas. 

Pirmos dainos įvertinime teisėjai pabrėžė 
ypatingą frazių ryškumą, labai gerą artikulia
ciją, nepaprastai gražų toną ir balsų balansą, 
bei aistringą dainavimą. Antra daina, sudėtin
gas ir nepaprastai gražus muzikinis kūrinys, 
buvo atliktas tiksliai, su energija ir aistra, išlaikius 
ritmą, trijų balsų balansą. Ateities planai reika
lauja ir toliau įtemptai dirbti. "Gintarėlių" re
pertuaro įvairumas domina ir skatina jaunus 
dainininkus tinkamai pasiruošti būsimiems 
pasirodymams, ypač 2009 metų Dainų ir šokių 
šventei Lietuvoje. Visi "Gintarėliai" supranta 
šioje šventėje dalyvavimo svarbą ir nori dai
nuoti džiugiai su atvira širdimi. L. J onuška 

"Gintarėlių" choras su vadove muz. Deimante Grigutiene (dešinėje) 
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PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas 

užsienio llatuvlų katallkų slalovadal 
1 Resurrectlon Road, Toronto, ON M9A 5G1' CANADA 

Tai: 416-233-7819 • Fax: 416-233-5765 
E-mall: putrlmas@uzslelovadas.org • Webslte: www.uzslelovadas.org 

Aušros Vartų Marijos parapija Niujorko arkivysknpijoje 

MIELI BROLIAI IR SESĖS KRISTUJE, 

Amerikos lietuvių gyvenime Katalikų Bažnyčia visada buvo ir yra religinės, kultūrinės ir 
bendruomeninės veiklos židinys. Niujorko Aušros Vartų parapija yra simbolis daugeliui 
Amerikos lietuvių kartų, atspindintis jau arti šimtmetį išpuoselėtas religines ir tautines 
tradicijas ir vertybes. Bet kurios parapijos ar misijos uždarymas daug kam yra kaip 
artimo šeimos nario netektis. 

Lietuvos vyskupų konferencija mane paskyrė kaip delegatą tarpininkauti tarp išeivijos 
lietuvių katalikų ir vietinių vyskupijų. Delegato misija, būnant tarpininku tarp vietos 
vyskupo ir Lietuvos vyskupų konferencijos, yra išklausyti ir perduoti vietos vyskupo 
informaciją bei padarytus ar ketinamus daryti sprendimus Lietuvos vyskupų 
konferencijai. Šiose pareigose aš negaliu būti neutralus, kruta gresia parapijos uždarymo 
pavojus. 

Nepaisant visų mūsų, įskaitant ir lietuvos vyskupų konferencijos bei Lietuvos 
vyriausybės pastangų pripažinti Aušros Vartų šventovę istoriniu kultūrinio-religinio 
paveldo objektu, iki šiol mums nepavyko užkirsti kelią Aušros Vartų parapijos 
uždarymui 

Giliai apgailestaujame dėl Aušros Vartų parapijos likimo ir kartu su JAV lietuviais 
jaučiame nepaprastai didelį nusivylimą. Tučiau kviečiame visus susitelkti, nenuleisti 
rankų savo parapijose, misijose ir bendruomenėse, atgaivinti ir puoselėti religinę bei 
kultūrinę veiklą, kad galėtume ją perduoti ateities kartoms. 

AUKOJO Tell~~S ŽIBURIAMS 

$1,000 - G. Kuzmienė; $100 - V. Liuima, A. 
Streimikis; $70- J. Jaseliūnas; $50-J. Lukšys, 
V. Kum.p.ik.evičius, J. Butkus, O. Giedriūnas, S. 
Gotceitienė, A. Saplys; $40 - l. Černis, V. Mu
rauskas, L. Barčauskas, V. Vaitkus, A. Medelis; 
$30 - A. Mičiūdas, A. Lukas, l. Vadauskas, A. 
Sekonis, A. Markevičius, A. Burbulevičius, P. 
Laukys; $25- G. Dubininkas; $20- D. Danys, 
A. Rimkus, A. Grums, E. Abromaitis, v. Ručys, 
S. Gampp, M. Šakalinienė, G. Kobelskienė, J. 
Karaliūnas, J. Baronaitis, J. Ardys, E. Purtulis, 
v. Grušys; $15 - v. Kukoraitis; $10 - J. Peleckis, 
J. Pacevičienė, O. Spidell, M. Janeliūnas, S. 
Kowbell, B. Vtleita, B. Pivoriūnas, A. Giedraitis, 
R. Dūda, J. Gaižutis; $5-S. Vaivada, 1: Gražulis. 

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: $75 - A. 
Masaitis; $70 - D.A Misiulis, J.B. Lukoševičius, 
M.R. Rusinai, L. Saplys, A Kamaitis, G. Kamai
tis, Z. Saunoris, B. Kasperavičius, G. Kuzmienė, 
L.G. Matokai, S. Bariauskas, A. Šetikas, P. Ste
panauskas, A. Lukas, N. Šimtus, S. Panavas, D. 
Puzeris, M. Butrimas, A. Keblys, A. Cowen, A. 
Žiobakas, B. Valančius, G. šutas, J. Sakalauskas, 
P. Kravecas, L Mačikūnas, M. Jokšas, Z. Lapi
nas, P. Razgaitis, V. Liesunaitis, R. Pocauskas, 
A. Kassioulite, B. Sadauskas, K. Stankus, A Lu
k.ošiūnas, P. Armonas, AKažemėkas, R. Bekeru, 
M. Dambrauskas, A.'[ Šiumos, P. Misevičius, J. 
Šleinill8i V. Dargis, J. Zonys, V. Vaitkus, J. Poš
ka, M. Sakalinienė, A. Sek.onis, B. Vaičiūnienė, 
J. Pacevičienė, D. Vasiliauskas, A. Dziemionas, 
AN. Gutauskas, l. Juckt, K. Kačiulis, B. Saulė
nas, A Šelmys, V. Poškos, V. čepėnas, S. Griga-

liūnas, V. Grušys, V. Hanson, V. Jakovickas, J. 
Jaseliūnas, Č. Javas, A. Mikšys, V.R. Navickas, 
S. Petryla, L. Pevcevičius, B. Sergautis, B. Vy
niautas, R. Vaičaitis, I. Wtlkinson, E. Barisas, D. 
Paškus, A. Šileika, Z. Čečkauskas, V. Janke
vičius. 

Rėmėjo prenumeratą už dvejus metus atsi
untė: J. Birštonas. 

Garbės prenumratą atsiuntė: $200 - G.D. 
Sakus; $130 - Y. Kizis; $100 - E. Kliučinskienė, 
M. Il'ečiokas, l. Šlenis, dr. Č.J. Kuras, P. Štur
mas, P.S. Bulka, R. Choromanskytė, B. Rama
nauskas, A Zubrickas, J. Gelažius, V. Angėnas, 
R.G. PauJioniai, R. Kazlauskas, l. Smolskis, S. 
Pargauskas, J. Otto, A Vindašius, K.R. Poškai, 
J. Linkūnaitis, V. Nakrošius, R.P. Kuras, J. Nas
tajus, L Matulevičienė, V. Radėnas; $90-J. Ra
das, G. Levickas, A Kalendra, A. Kiaupa; $80 -
M. Vilutis, L. Antanėlis, S. Urbantas, H. Liau
kus, A Augaitis, J. Dabrowski, J. Prakapas, V. 
Neverauskas, B. Niedvaras, A. Grobis, L. Stru
mila, S. Yolrubynas, O. Stončius, J. Akelaitis, P. 
Adomaitis, A. Ulba, L. Urbonas, A Kaminskas, 
J. Dabkus, E. Dubininkas, A. Zarembaitė, V. 
Prasauskas,J.I<.unčaitis,I.~se,J.AJ:dys,L. Sa
witz, K. čerškus, dr. R.S. Saplys, E. ČUplinskas, 
A Aschenbrenner, W. Wtsniewski, E. Dervaitis, 
E. Jasin, S. Gaidauskas, E. Olšauskas, V. Paulio
nis, V. Urbaitis, J. Vtzgirda, R. Downey. 

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

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
„~ yra žodžiai šventi sudėti 

nr hl.A.._V FOUR SEASONS 
IU'.l'./'r"I„ REALTY LIMITED 

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

<ĄĮ}LJ~~ ... ~ 
~-.... 
Jvlei[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 

Parduodant, pcrkanl 
ar tik clėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūki us, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
..,.. Collingwoodo apy

lin kėse kreipkitės į .._____._ __ 
Angelę šalvaitvtę, B.A., 

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

AtA 
v 

EDVINUI DUMASIUI 
Čikagoje mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seseriai VIlMAI 

STEPONIENEI bei visiems artimiesiems -

Ev. Išganytojo parapijos moterų draugija 

PADĖKA 

AtA 
v 

PETRUI LUKOSIUI 
iškeliavus amžinybėn 2007 m. kovo 4 d., 

nuoširdžiai dėkojame kunigams už atnašautas šv. 
Mišias Prisikėlimo parapijos šventovėje ir už mal
das prie karsto, solistei D. Radtke už gražų giedo
jimą; dėkojame seselėms už maldas. 

Dėkingi esame visiems draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą laidotuvėse ir už žodžiu pa
reikštas užuojautas, užprašytas šv. Mišias ir aukas. 

Liūdintys -žmona Elena, sūnus Viktoras su 
žmona Estera ir vaikaičiai 

Miręs rašytojas 
Bronys Raila, miręs prieš 10 m. (balandžio 13 d.). Pub

licistas, rašytojas, kritikas, išspausdinęs apie 10 knygų- iš 
parinktų jo daugybės straipsnių po visus 
išeivijos laikraščius, kalbėjęs per "Ameri
kos balso" radiją į Lietuvą komunistų lai
kais - laisvės temomis; dauguma įdomių 
tos rūšies straipsnių ir sudėta i jo knygas. 

Radijo klausytojų ir skaitytojų buvo 
mėgstamas dėl aštraus, bet ir darnaus jo 
kalbos-rašymo stiliaus, beveik literatūrinio. 
Buvo jis išeivijos Rašytojų draugijos ir žur-
nalistų sąjungos narys. Ilgiausiai išgyvenęs 

,_,_,__.„ 

Los Angeles, Kalifornijoje. Draugavęs su rašytojais -
Vytautu Alantu, Stasiu Santvaru, Antanu Gustaičiu, o prieš 
mirtį suartėjęs ir su Bernardu Brazdžioniu. 

Kartą viena proga kalbėdamas ŠV. Kazimiero parapijos 
salėje Gau prieš sunkią ligą) pasakė: "Kodėl sakoma žmogui 
mirus: išėjo negrįžtamai, pasitraukė - amžinai. Aš niekur ir 
po mirties neišeisiu! Aš liksiu savo šeimoj, draugų ir kolegų 
prisiminimuose, liksiu savo tautoje ... " Ir tai tiesa - Bronys 
Raila nėra užmirštas: skaitomos jo knygos, pagarbiai prisi
menamas pokalbiuose, cituojamas ... Visų apgailima, kad 
dėl sunkios ligos per anksti pasitraukęs iš gyvųjų tarpo. Bet 
- neišėjęs visiškai. 

Jo palaikams yra vieta Kauno kapinėse. žmona Dane
ta sunkiai serga. Ją prižiūri rūpestingos dukros Neringa ir 
Undinė.A. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. MBX lX3 Fax: (416) 233.3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233·4601 

83!!0: is valid o~~~t~,e~~~·Pysanka" head :a::· 



Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 

METINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas 2007 m. kovo 29, ketvirtadienį, l v.p.p., 

''Vilnius Manor'' pensininkų namuose, 111 aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 val. 

DARBOTVARKĖ: 
l. Susirinkimo atidarymas 
2. Prezidiumo sudarymas: 

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus; 
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos 

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas 

4. Įstatų pakeitimas 
5. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, 

e) revizijos komisijos, d) revizoriaus ( auditor) 
6. Diskusijos dėl pranešimų 
7. 2006 metų apyskaitų tvirtinimas 
8. Revizoriaus ( auditor) tvirtinimas 2007 metams 
9. Rinkimai: 4 nariai į valdybą (3 - trims metams, l -

dviems metams) ir l narys į revizijos komisiją 
10. Einamieji reikalai 
11. Susirinkimo uždarymas 

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas 
prasidės po pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant daly
vaujan~ių narių skaičiaus. 

DEMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto 
lietuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti 
pristatyti į raštinę ne vėliau kaip antradienį, kovo 27, 12 val. 

VALDYBA 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai1 dirbantis agentas 

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

Rf,,Mtl( West Realty Inc. 

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

Nemokamas namų įvertinimas 

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. 

..t.. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/ČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LA W FIRM 
•a meninės žalo a tsiradu i s ryšium su kūno 

užal jim u i įe k jima 
• imigracija į Ka nadą 
• te tam ntų udaryma 
• palikllnų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkima /parda ima 
• k n ultacijos Li tuvos r publiko t is · s klau imai 

295 The West Mall 6th Flool". l hronto, ON M~ 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 

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) 
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2007 m. balandžio 15, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį! 
MENINĘ PROGRAMĄ atliks 

Prisikėlimo parapijos jaunimo choras, vad. D. Viskontienės 
ir A. Puodžiūnienės 

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais). 
PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta vakariene. Veiks baras. 

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p. 

Programos pradžia - 4.30 v.p.p. 
STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais "TŽ" admi
nistracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. BILIETO KAINA-$40 asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu). 

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

Lietuvių kredito kooperatyvo 

PARAMA 

55-asis 
METINIS SUSIRINKIMAS 
2007 m. balandžio 1, sekmadienį, 3 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W . 
* Narių registracija prasidės 2 val. po pietų 
* Prašome narius atsinešti banko knygutes 

VYKS LOTERIJA! 
LAIMIKIS - lėktuvo bilietas į Lietuvą 

DĖMESIO: kandidatų nominacijos į valdybą ir revizijos komisiją priimamos 

iki kovo 26 d. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. 416) 763-5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Paryrimas sioje srityje nuo 1987 m„ 

(nuo 1919 metų) 
• 

"Celebrate Your Roots" -
daugiakultūrinis renginys įvyks 
š.m. kovo 31, šeštadienį, Mis
sissaugoje. Jo tikslas yra prista
tyti įvairių tautų kultūras Mis
sissaugos gyventojams. Daly
vauti pakviesti ir Lietuvos pavil
jono "Carassaugoje" organiza
toriai (SKLIS). Maloniai kvie
čiame visus apsilankyti. Rengi
nys vyks Mississauga Valley 
Community Centre (1275 Mis
sissauga Valley Blvd.) nuo 10.30 
v.r. iki 2.30 v.p.p. 

.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 MSN 3P7 

KLB Krašto valdybai Va
sario 16-osios proga aukojo: 
$200 -A. Bumbulis; $100 - M. 
Arštikaitis, L. Balsys, dr. J. Yčas, 
P.R. Kurai, V. Montvila, A. Pu
teris, B.P. Sapliąi, D. Vaidila, 
A. Vaidila, l.A. Zemaičiai; $50 
- J. Andrulis, M.S. Bušinskai, 
O. Dalindaitė, P. Dalinda, Z.O. 
Girdauskai, P. Kazilis, G. Pau
lionienė, V. J asinevičius, kun. 
K. Kaknevičius, V. Kecorius, 
M.S. Putrimai, E. Pukas, P. Sa
kalas, l. Vadauskienė; $45 - S. 
Steigvilas; $35 - T.B. Stanuliai; 
$30- V.G. Butkiai, E.M. Kaza
kevičiai, R.L. Kuliavai, l. Ross, 
V. Vytas, Ą.R. Ulbos; $25 - V. 
Bireta, B. Cepaitienė, V.K. Ga
pučiai, J. Linkūnaitis, J. Mor
kūnas, A. Mikšys, A. Petkevi
čius; $20 - V.V. Baliūnai, G.K. 
Balytos, G. Bijūnas, G.B. Čiži
kai, J.O. Gustainiai, P. Krave
cas, J. Kuliešius, B. Lukoševi
čienė, A. Medelis, P. Meikle
john, L. Murauskienė, l. Nace
vičius, U. Paliulis, V. Paulionis, 
A. Šileika, E. Simonavičius, A. 
Valadkienė, A. Zarembaitė; 
$10 -A.V. Bubeliai, V. Mekas, 
A. Plučas. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Nuoširdžiai dėkojame Vil
niaus arkivyskupijos kancleriui 
ir katedros klebonui kun. Ri
čardui Doveikai už dvasinės at
gaivos kupinas Gavėnios susi
kaupimo dienas visose mūsų 
parapijose. 

• Kovo 18, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišiose giedojo To
ronto vyrų "Aro" choro dalis. 

• Kovo 17, šeštadienį, iš 
!--ietuvos kankinių šventovės 
Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota estė a.a. Meeli Vaitkie
nė, 84 m. amžiaus. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti Broniaus Piesarsko ir 
Broniaus Svečiavičiaus paruoš
tą anglų-lietuvių ir lietuvių
anglų kalbų žodyną bei VIII 
Dainų šventės vaizdaplokščių 
(DVD). 

• Mišios sekmadienį, kovo 
25: 9.30 v.r. už a.a. Antaniną 
Morkūnienę; 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje, kovo 25, sekmadie
nį, 2 v.p.p. už Vaškevičių šeimos 
mirusius; Delbi Šv. Kazimiero 
šventovėje, kovo 24, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Oną Vėžauskienę. 

i AUKOS i 
Kauno arkivyskupijos Vai

kų dienos centrams $250 aukojo 
P. Vėžauskas. 

Vaikučių savaitraščiuiKregž
dutė $100 aukojo P. Vėžauskas. 

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo P. 
Vėžauskas. 

A.a. Petro Lukošiaus atmi
nimui pagerbti Kovai su vėžiu 
vaikučiams Lietuvoje aukojo: 
$35 - B. T. Stanuliai; $20 - Y.E. 
Lukošiai. Aukas rinko M.P., B.K. 

A.a. Vinco Čerškaus, miru
sio 1977 m. kovo 27 d., atmini
mui sesuo Ona Čerškutė-Spi
dell Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

Kovo 11-osios, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, 
minėjimas, rengtas Tėvynės 
sąjungos Toronto "Židinio", 
įvyko sekmadienį, kovo 18, 
4.30 v.p.p. Toronto Prisikėli
mo parapijos salėje, sutraukęs 
gana gausų būrį tautiečių, tru
kęs apie 3 valandas. Paskaitą 
skaitė Lietuvos seimo narys 
dr. Antanas Matulas, pabrė
žęs Kanados lietuvių įnašą ko
voje už nepriklausomybės at
statymą, plačiau paminėjo kai 
kurių KLB veikėjų darbus. 
Meninę programą atliko teno
ras sol. Arūnas Radtke, akom
panuojant Danguolei Radtke, 
ir violončelininkė Agilė Sto
ryk, akomp. l. Beresnevičie
nei. Progamai vadovavo Inga 
Pivoriūtė. (Plačiau kt. nr.). 

Inf. 

AMERIKOS LF ŽINIOS 

Amerikos lietuvių fondas 
dėkoja visai žiniasklaidai už 
profesionalų šios organizacijos 
pristatymą visuomenei. Tuo pa
čiu norime visiems radijo, tele
vizijos ir spaudos atstovams pri
minti, kad paramos prašymų ir 
žiniasklaidos anketos priima
mos iki balandžio 15 dienos. 
Anketas galite rasti ALF inter
neto tinklalapyje www.lith
fund.org. ALF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630 257-1616. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Kovo 18 d. per 10.45 v.r. 

Mišias giedojo parapijos "Ret
kartinis" choras, o kovo 25 d. 
giedos parapijos jaunimo choras. 

• Gavėnios susikaupimas, 
kurį ves Vilniaus katedros kle
bonas kun. Ričardas Doveika, 
prasidės ketvirtadienį, kovo 22, 
7 v.v. Mišiomis ir pamokslu. 
Penktadienį Mišios ir pamoks
las 10 v.r. ir 7 v.v., šeštadienį 
10 v.r. ir 4 v.p.p., o sekmadienį 
įprasta Mišių tvarka. Išpažinčių 
bus klausoma pusę valandos 
prieš kiekvienas Mišias. 

• Metinis parapijiečių susi
rinkimas įvyks balandžio 15 d., 
12 v.d. parapijos salėj. Bus pa
daryti pranešimai ir išrinkta pu
sė tarybos narių dvejų metų ka
dencijai. Rinkimams vesti yra 
sudaryta nominacijų komisija: 
pirm. Lina Kuliavienė - 416 
766-2996, dr. Judita Čuplins
kienė - 416 533-7425 ir Juozas 
Morkūnas - 416 233-1920. No
rintys kandidatuoti ar gavus su
tikimą pasiūlyti kitus, yra pra
šomi skambinti aukščiau nu
rodytais numeriais. 

• Šį sekmadienį bus daro
ma pirmoji rinkliava Toronto 
arkivyskupijos SHARE LIFE 
vajui. Toronto arkivyskupija 
prašo parapijas dosniau remti 
šį vajų, nes reikės sutelkti dvy
lika milijonų dolerių. Kitos dvi 
rinkliavos šiam vajui vyks ba
landžio 29 ir birželio 3 d.d. 

• Užuojauta Jonui Geniui, 
Lietuvoje mirus jo seseriai a.a. 
Emilijai Raupelienei, ir Esterai 
Lukošienei, kurios senelis a.a. 
Antanas Rybelis mirė Lietuvoje 
bei Rūtai Kuliešienei, Lenkijoj 
mirus jos dėdei a.a. Juozui Ba
ranauskui. 

• Lietuvos jaunimo dienos 
vyks Klaipėdoje birželio 30-lie
pos l. Jaunuoliai, 15 metų ir 
vyresni, kurie norėtų dalyvauti, 
yra prašomi kreiptis į prel. E. 
Putrimą 416 233-7819. Daugiau 
žinių apie Lietuvos jaunimo 
dienas galima rasti internete 
www.jaunimodienos.lt. 

• Sekmadieniais parapijos 
salėj veikia S. Prakapo lietuviš
kų žurnalų, laikraščių bei suve
nyrų kioskas, KLKM dr-jos pa
rapijos skyriaus namuose keptų 
pyragų stalas, Aleksandro Ma
karenkos lietuviško maisto sta
las ir parapijos virtuvė, vado
vaujama Gražinos Valintienės, 
pardavinėjanti kavą ir šiltus 
lietuviškus valgius. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
25: 8 v.r. už a.a.Gediminą 
Smolskį; 9 v.r. už a.a. Vaclovą 
Jurevičių; 10.45 v.r. už a.a. To
mą Prakapą, už a.a. Kazimierą, 
Ireną ir Bronių Ardavičius, už 
Marytę ir Vladą Miceikas; 
12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

Maironio mokyklos žinios 
• Vyks pamokos kovo 24 ir 

31 d.d. Balandžio 7 d. pamok!! 
nebus - šv. Velykų pertrauka. ž. 
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. 
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. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, 9.30 v. ryto 

- ekumeninės pamaldos; pa
mokslą pasakys svečias iš Prisi
kėlimo parapijos. Pamaldų me
tu vyks sekmadienio tikybos pa
mokos vaikams. Po pamaldų bus 
Moterų draugijos susirinkimas. 

• Kovo 2 d. Harrison, Maine 
valstijoje, mirė kun. profeso
rius dr. Algirdas Jurėnas, su
laukęs 88 metų amžiaus; paliko 
liūdinčius - žmoną Tebiją, sūnų 
Remigijų, dukras Galindą ir 
Astrą bei keturis vaikaičius. Pa
laidotas kovo 7 d. Dr. A. J urė
nas 1938-41 metais studijavo fi
losofiją Kauno VD universite
te, po karo - teologiją Tuebin
geno universitete, Vokietijoje. 
Emigravęs į Cikagą, tęsė teolo
gijos mokslus Čikagos, vėliau 
Harvardo universitetuose. 1967 
metais sėkmingai užbaigė studi
jas daktaro laipsniu Harvardo 
teologiniame fakultete. Lietu
vių tarpe d:tz.. A. Jurėnas pasižy
mėjo kaip Svento Rašto vertė
jas, išvertęs visą Bibliją iš heb
rajų, graikų ir aramėjų kalbų į 
lietuvių kalbą. Dr. A. Jurėnas 
nuo 1967 iki 1983 metų buvo 
filosofijos profesorius Maine 
valstijos universitete. Taip pat 
dėstė teologiją Bangor, Maine, 
teologijos seminarijoje. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 18 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 175 sve
čiai. Pietų metu budėjo ir su 
svečiais supažindino LN Kultū
ros komisijos narys A. Kynas. 
Svečių knygoje pasirašė -
KASP LDK Butigeidžio dragū
nų mokomojo bataliono vadas 
mjr. Z. Jankauskas, KASP Dai
navos apygardos 1-osios rinkti
nės vadas mjr. R. Matulaitis. 

• Kovo 18 d. Lietuvių Na
muose įvyko visuotinis narių 
susirinkimas. Išklausius išsa
mius Lietuvių Namų ir Labda
ros valdybos narių pranešimus, 
vyko rinkimai į valdybą. Išrinkti 
trejų metų kadencijai - A. Jo
nušas (93 balsai), R. Snowden 
(87), l. Urniežius (80), dvejų 
metų kadencijai - E. Steponas 
(78), kandidatu į valdybą liko 
G. Sližauskas (76). Perskaičius 
E. Bubulio pasitraukimo iš re
vizijos komisijos raštą, buvo 
renkami 2 asmenys į revizijos 
komisiją. Išrinkti trejų metų 
kadencijai - E. Stravinskas 
(87), R. Zabieliauskas (79), 
kandidatais liko V. Kulnys (57), 
R. Uncutaitė (17). Susirinkime 
dalyvavo 144 Lietuvių Namų 
nariai. 

• Dėmesio! Kovo 10 d. po 
kapitalinio remonto atidarytas 
vienintelis lietuviškas baras To
ronte "Lokys". Kviečiame visus 
apsilankyti ir nepamiršti pasi
kviesti draugus. Galima barą 
išsinuomoti įvairioms priva
čioms progoms. 

• Balandžio 21 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžio
tojų-žūklautojų klubo "Tauras" 
tradicinis metinis balius. Bus 
žvėrienos vakarienė su vynu, 
vyks loterija, šokiai. Programo
įe - jaunimo kapela "Sūduva". 
Sokiams - muzika Viktoro DJ. 

• Balandžio 15 d., l v.p.p. 
įvyks tradiciniai Atvelykio pie
tūs. Programoje -vaikų muziki
nis spektaklis, atvyks Velykų 
bobutė su dovanomis, bus šilti 
pietūs. Kviečiame tėvelius su 
vaikučiais dalyvauti Atvelykio 
šventėje. 

• Pietūs Lietuvių Namuose 
vyksta sekmadieniais nuo 11 
v.r. iki 2 v.p.p. Kviečiame visus 
pietauti Lietuvių Namuose. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Kanados lietuvių bendruomenė skelbia rinkimus į Krašto 
tarybą. Kandidatai turi būti užsimokėję metinį mokestį ($10) ir 
būti 18 m. amžiaus ar vyresni. Tarybos atstovai renkami tre
jiems metams ir dalyvauja kasmet Krašto tarybos suvažiavime. 
Montrealis gali siųsti 5 atstovus. Šių metų suvažiavimas vyks 
Montrealyje spalio 6 d. Norintys kandidatuoti prašomi kreiptis 
į KLB Montrealio apylinkės pirm. A. Staškevičių, tel. 450 347-
0583. 

L.K. Mindaugo-Neringos šaulių kuopos metinis susirinki
mas vyko kovo 18 d. Aušros Vartų parapijos salėje. Pirminin
kavo P. Paulauskas, sekretorė- V. Ibijanskienė. Sudaryta nauja 
valdyba: kuopos vadė D. Urbonavičienė, nariai- Z. Burkšaitis, 
V. Ibijanskienė, P. Paulauskas, A. Piešina, A. Račinskas, G. Ri
meikienė, l. Vaičaitienė, A. Žiūkas. Revizijos komisija: pirm. J. 
Sta~lrni~is~ nariai - N. Bagdžiūnienė, R. Žitkivenė. Naujoji vadė 
padekoJO IŠ vado pareigų pasitraukusiam A. Ziūkui už ilgų me
tų darbą ir vadovavimą kuopai. Gauti sveikinimai iš buvusių 
kuopos kapelionų. Raštu- iš kun. J. Aranausko, SJ, ir telefonu 
iš kun. R. Birbilo. Susirinkime dalyvavo trys Lietuvos kariškiai 
iš St. J ean sur Richelieu kariuomenės bazės ir bendruomenės 
pirm. A. Staškevičius. Vaišių stalą palaimino klebonas kun. G. 
Mieldažis. 

A.a. Monika Jonynienė, buvusi montrealietė, 84 m. amžiaus 
mirė Otavoje kovo 16 d. Gyvendama Montrealyje velionė ilgu~ 
metus buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja šeštadieni
nėje lituanistinėje mokykloje, dėstė Aukštesniuosiuose lituanis
tikos kursuose, buvo ir ilgametė mokyklos vedėja. Priklausė 
Akademiniam sambūriui, lietuvių skaitytojų būreliui. Gedulinės 
velionės atminimui skirtos Mišios bus atnašaujamos šeštadienį, 
kovo 24, l y.p.p. St. Elizabeth Romos katalikų šventovėje, 
12303 Leas1de Ave., Otavoje. Liūdi sūnus Andrius su žmona 
P~vla. Velionės vyras Y.A. Jonynas, literatūros kritikas, yra 
muęs. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas la

bai dėkoja aukotojams. Aukojo: $5000 - LITAS; $1500 - Y.G. 
Drešeris; $1100 - A.Y. Markevičius; $1000 (JAV) - J. Juška; po 
$1000- W.K. Genteman, S.A. Pališaitis, R.P. Pingitore, palikimu 
C. Uselis; po $500 - Montrealio ateitininkai, St. Dominic Pa
rish, R.R. Domachevsky, V. Lietuvninkas, V.J. Jr. Valiulis· $300 
- J. Bemotas; $250 - B. Kalpokas; $200 -A. Žukauskas; $175 -
KLB Montrealio apylinkė; $150 (JAV)-H.J. Vizgirda; po $100 
-J. Brikis, A. Gudas, L.Y. Stankevičius, V. Skaisgirys, AK. Ra
tavičiųs; po $50 - E.P. Janušauskas, S.A. Danaitis, A.A. Valevi
čius;v Sv. Kazimiero parapijos pietų loterija kovo 4 d. - $976. 

Sv. Elzbietos draugijos susirinkimas ir lengvi pietūs įvyks 
sekmadienį, balandžio l, po šv. Mišių. 

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka: Didįjį ketvirtadienį, 
balandžio 5, 6 v.v.; Didįjį penktadienį, balandžio 6, 3 v.p.p.; 
Didįjį šeštadienį, balandžio 7, 6 v.v.; Velykų Prisikėlimo pa
maldos, balandžio 8 d., 8 v. r. V.L. 

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. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

Tautos fondui Kanadoje 
Vasario 16-osios proga aukojo: 
$100 - J.M. Astrauskai, L. Bal
sienė, E. Delkus, S. Kliorikaitis, 
§. Kuzmickas, J. Rimšaitė, J. 
Simkus, J. Sinkevičius, D. Vai
dila, dr. J. Yčas; $50 - V. Jasi
nevičius, J. Krasauskas, J. Lin
kūnaitis, E Mockus, V. Norvai
šienė, J. Petronis, J. Zenkevi
čius; $30 - V. Butkys, O. Juodi
šienė; $25 - A. V. Grybai, B. 
Saplys, T. Stanulis, A. Zalagė
nas, N.N.; $20 - M. Barteška, 
O. Dementavičienė, A. Dobis, 
l. Gataveckas, M. Jasionytė, 
O. Naruševičienė, V. Pečiulis, 
A. Sekonis, M. Vaitkienė; $10 -
A. Sukauskas. 
IEŠKAU DARBO. Valau na
mus, apartamentus, raštines. 
Prašau skambinti tel. 416 817-
5944. 

FAX: (514) 766-1349 

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

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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


