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Sveikas, pavasarėli ... 
Pavasaris turbūt labiausiai laukiamas metų laikas. Net 

vieni kitus sveikina su pavasariu. Kažkas šviesaus, kažkas 
džiaugsmingo veržiasi - ir medžių pumpurams sprogstant, 
ir žmonių širdyse„. 

O tų darbų darbelių prie namų, prie sodybų, prie va
sarnamių. Nemažas dėmesys telkiamas į daiktus, į 
nuosavybes - kažkaip susiglaudžiame ir, atrodo, 

užtenka to, kur esame, ką darome, kaip valandas leidžia
me. Ta visuomeninė veikla tartum kokia rudeninė ar tik 
žiemai tepriklausanti. Besimokantis jaunimas nebegali iš
laukti tos gerosios, paskutinės mokslo metų dienos; dir
bantieji planuoja atostogas ir jau vien tas planavimas iš
vaiko visas kitas mintis, kartais pareikalauja nemažiau lai
ko negu pačios atostogos. Susitelkiant į savuosius darbe
lius ir reikalus, savaime aišku, nebelieka nei didesnio no
ro, nei stipresnio entuziazmo kibti į nesavanaudiškus dar
bus, kurie mums, išeivijos lietuviams, juk beveik nėra nie
kas kitas, o tik kasdien linksniuojama organizacinė, para
pijinė, žodžiu - visiškai savoji nepriklausoma veikla, kokia 
nerūpi daugeliui gatvės kaimynų. Gal ne sykį ir ne vienas 
su kad ir mažu pavydėliu klausiam, kodėl mes nesame jie, 
už ką mums dar toji našta, tas amžinas galvosūkis, net ir 
sapnuose nenykstantis rūpestis - tas lietuviškasis gyveni
mas, antras mažasis pasaulis, bet kartais savo reikalavi
mais didesnis už visą plačią aplinką. Juk ir net čia gimę ir 
augantys vaikai neturi ramybės. Jie taip greitai nepaleidžia
mi eiti kas kur nori ar kur draugai veda. Ne - esi lietuvis ir 
atlik savo pareigas, sek tėvų, senelių pėdomis, kurių jokie 
viesulai neužpusto, neužlygina, ir niekas negali pasiteisinti, 
kad jų nemato. Dirbk, laiką eikvok ir už tai nė cento ne
gausi, bet krausi kažkokį kitą kapitalą, dėl kurio išaiškini
mo tiek daug suvažiavimų, stovyklų, mokyklų ir kasdienių 
priminimų. 

PAVASARIS, rodos, ims viską ir nubrauks. Bent laiki
nai. Bet ar visuomeni?is darbas ~.alėtų ir t~rėt1! I?ri
klausyti nuo metų laikų? Koks JIS tada butų, 1e1gu 

priklausytų? Ne - veikla negali sustoti, nes tai gyvybė, 
bendra, savoji, tautinė. Tai žino visi, ypač įsipareigoję at
likti kokius ilgalaikius projektus, pabaigti vadovavimo lai
kotarpius, ką nors įgyvendinti, sutartu laiku padaryti. Ir ta 
mūsų lietuviškoji veikla tokia yra. Mes kaip laivelyje turi
me nuolatos irkluoti, irtis norima kryptimi, nes plūduriavi
mas baigtųsi arba nugrimzdimu, arba priklausytų nuo vėjo, 
kuris mus neštų ne į tą krantą. Su savimi šitaip elgtis nega
lima. Juk daugelis nori ne tik egzistuoti ir pasiduoti likimo 
valiai, bet nori reikštis, veikti pagal savo planus, išmonę, 
gabumus. Tokių siekių jokie metų laikai negali stabdyti ar 
kaip kitaip trukdyti. Metų laikus reikia tik pritaikyti, ir jie 
bus geri pagalbininkai. Ko negalima buvo daryti žiemą, 
darykim dabar. Jei orui atšilus mažiau suėjimų salėse, ei
kim į gamtą- atsiveria puikios galimybės iškylauti, stovyk
lauti, keliauti, net ir Lietuvą lankyti. Svarbu nepasimesti, 
svarbu ir toliau kaip galima artimiau bendrauti ir bendra
darbiauti. Ilgos pertraukos, be niekur nieko, gali pakenkti. 
Atsiskyrus, užsidarius išlikti savimi daug sunkiau. Visos 
rimtos problemos sprendžiamos suėjus draugėn. O jau
nimui suėjimai - tai tiesiausias kelias draugystėms už
simegzti. Joms susipynus, visa kita įveikti jau lengviau. O 
daugelis uždavinių visuomeninėje veikloje atliekama drau
gystėms skatinant. Ieškokime būdų, kaip toliau veikti 
pavasarį, kaip vasarą. Tik neišsilakstykime per daug, kad 
rudeniui atėjus nereikėtų su visais iš naujo susipažinti. 
Tegu šviesusis pavasarėlis nenuveda mūsų kokiais kitais, 
ne lietuviškais keliais. Tai tokie linkėjimai prie sveikini
mų„.Č.S. 
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Siame numeryje 
Kovo 11-osios minėjimas Toronte-1,3 psl. 
Įslaptinimas - maskuotė nuo žioplių - 2 psl. 

Knygos - parodoms ir gyvenimui - 3 psl. 
Vienuolijos darbai - 4 psl. 

Kovo 11-oji Britanijos Nottinghame - 7 psl. 
Iš mažlietuvių veiklos - 8 psl. 

Vilniaus knygų mugės atgarsiai Šiauliuose - 9 psl. 
Netradicinis sukakčių minėjimas- JO psl. 

Mokslas - sveikatai - 11 psl. 
Mokomės iš Valančiaus - 13 psl. 

Kovo 11-osios minėjimo rengėjai su svečiais - iš k.: mjr. Z. Jankauskas, Tėvynės sąjungos 
Kanadoje pirm. E. Čuplinskas, TS Toronto židinio pirm. K. Manglicas, kalbėtojas dr. A. 
Matulas, Hamiltono TS židinio pirm. V. Stanevičienė, mjr. R. Matulaitis Ntr. R. Jonaitienės 

Kovo 11-osios minėjimas Toronte 
RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ 

Kovo 18 d. popietę Toronto Prisikėlimo 
parapijos salėje susirinko nemažas būrys apy
linkės lietuvių paminėti Kovo 11-osios, Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo šventės. Mi
nėjimo atidaromąjį žodį tarė Tėvynės sąjun
gos Toronto židinio pirmininkas Kazimieras 
Manglicas. Visiems sugiedojus Tautos himną, 
solistas Arūnas Radtke pagiedojo giesmę Ave 
Maria. Tylos minute buvo pagerbti mirusieji 
už Lietuvos laisvę. 

Jautrią ir prasmingą invokaciją paskaitė 
svečias iš Lietuvos, Vilniaus arkikatedros kle
bonas kun. Ričardas Doveika. Programos ve
dėja Inga Pivoriūtė išvardino visus garbės sve
čius, kurie, šalia kalbėjusių, buvo: klebonas 
kun. A Simanavičius, OFM, Kanados lietuvių 
fondo tarybos pirm. dr. Arūnas Pabedinskas, 
KLF valdybos pirm. Algis Nausėdas, Tautos 
fondo Kanadoje pirm. Bronius Saplys, Prisi
kėlimo kredito kooperatyvo pirm. Algis Simo
navičius, Haris Lapas, taip pat iš Borden sto
vy klos atvykę mjr. Raimundas Matulaitis ir 
mjr. Zigmas Jankauskas. 

Programos vedėja pirmiausi31 pakvietė 
KLB valdybos pirmininkę Rūtą Zilinskienę 
tarti žodį. Ši taip pat perskaitė LB valdybos 
pirmininkės Reginos Narušienės atsiųstą svei
kinimą Kovo 11-sios proga. Lietuvos generali
nis garbės konsulas Liudas Matukas pasveiki
no visus susirinkusius, priminė, kad nepriklau
somybės paskelbimas nėra laisvės garantija, 
reikia daug darbo jai išlaikyti. Savo kalboje jis 
taip pat prisiminė Sausio 13-sios aukas. 

Minėjimo pagrindinį kalbėtoją Lietuvos 
seimo narį dr. Antaną Matulą pristatė Birutė 
Biretienė. Gimęs 1956 m. Kėdainių rajono 
Pernaravos kaime, A Matulas baigė medici
nos mokslus (Panevėžio A. Domasevičiaus 
medicinos mokyklą ir Kauno medicinos insti
tutą), buvo Pasvalio ligoninės vyr. gydytoju. 
1991-1995 buvo Pasvalio miesto savivaldybės 
tarybos pirmininkas. Jis antrą kartą išrinktas 
Pasvalio-Panevėžio rajono seimo nariu ( anks
čiau - 1996-2000 m.), taip pat vėl yra seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas. 

Kalbėtojas supažindino klausytojus su šio 
rajono rinkimų rezultatais, įrodančiais, kad 
pasvaliečiai - patys "dešiniausi", dvaugiausia 
palaikę Tėvynęs sąjungą Lietuvoje. Sio rajono 
600 lietuvių 1991 m. teko budėti sausio 12-ąją 
prie seimo rūmų. Jis pateikė duomenis apie 
atsigaunančią Lietuvos ekonomiką, pabrėžda
mas, kad vis tik dabar Lietuvai labiausiai rei
kia dvasinio atgimimo, kaip byloja liūdna savi
žudybių, alkoholizmo, gimstamumo, skyrybų 
statistika. 

A Matulas priminė tėvynės kovas už lais
vę ir jos užtarėjus, svarbius veikalus parašiu
sius, pvz. Pasvalio krašto sūnų poetą Braz
džionį, išpranašavusį nepriklausomybės atsta
tymą. Seimo narys paminėjo Helsinkio grupės 
ir savilaidos svarbą okupacijos metais, Sąjū
džio moralinės valdžios žygius, kalbėjo apie 
Lietuvoje turimą menką informaciją apie Ka
nadą prieš 1990 metus. 

Dvigubos pilietybės klausimu, jis pažadėjo 
Tėvynės sąjungos pagalbą stengiantis išspręsti 
šią išeivijai skaudžią problemą. Jo teigimu, 
tam nereikalingas referendumas. Pabrėžęs 
svarbų išeivijos įnašą visais Tėvynei reikalin
gais laikais, išvardino KLB buvusius pirminin
kus, padėkojo visiems, dirbusiems lietuviškoje 
veikloje, didiesiems veikėjams bei visiems, su
sirinkusiems minėti Kovo 11-ąją. Jis patarė 
remti Lietuvos bendruomenes, jų savilaidą -
spaudą, kurios tikslas - dvasios skatinimas. 
Paragino visus, kas gali, grįžti į Lietuvą 
apsilankymui ar nuolatiniam apsigyvenimui. 

Baigdamas, svečias įteikė lietuviškų do
vanų KLB pirm. R. Žilinskienei, Toronto apy
linkės pirm. D. Garbaliauskienei, 'Įėvynės są
jungos Kanados skyriaus pirm. E. Cuplinskui, 
TS Toronto židinio pirm. K. Manglicui, Prisi
kėlimo parapijos klebonui kun. A Sigianavi
čiui, OFM. A Matului padėkojo E. Cuplins
kas įteikdamas jam Kanados indėnų sukurtą 
skulptūrą - erelį, viešnagės Kanadoje prisimi-

nimui. Nukelta į 3-čią psl. 

Meninės programos atlikėjai Kovo 11-osios 
minėjime, įvykusiame Toronto Prisikėlimo 
parapijos salėje kovo 18 d. Sėdi akomp. l. 
Beresnevičienė, violončelistė A. Storyk; stovi 
akomp. D. Radtke, solistas A. Radtke 

Ntr. R. Jonaitienės 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
IV Vilkaviškio vyskupi

jos šeimų susibūrimas buvo 
suorganizuotas Alytaus cĮe
kanato sausio 6 d. Mišias Sv. 
Angelų Sargų šventovėje au
koj o Vilkaviškio vyskupas 
Rimantas Norvila. Po jų Aly
taus miesto teatre dalyviai 
apžiūrėjo keliaujančią foto
grafijų parodą "Mano šeima". 
Dalyvavo meras Vytautas 
Kirkliayskas bei kiti parei
gūnai. Seimų šventės sveiki
nimo dainą sukūrė ir atliko 
Janukaičių šeimyna. Paskaitą 
apie šių dienų tėvų bei vaikų 
tarpusavio bendravimą "Pa
šaukimas šeimai" skaitė kun. 
Gediminas Numgaudis, OFM. 
Atskirą programą vaikams ir 
paaugliams parengė Vilka
viškio vyskupijos Sielovados 
centro darbuotojai. Šokius ir 
dzūkiškas dainas vedė Aly
taus dainų ir šokių ansamblis 
"Tarškutis". 

Lietuvos Caritas atstovė, 
projekto "Pagalba prekybos 
moterimis ir prostitucijos 
aukoms" vadovė Kristina 
Mišinienė Suomijos parla
mento socialdemokratų ir 
žaliųjų frakcijų kvietimu da
lyvavo jų surengtoje konfe
rencijoj e apie grėsmingai 
plintančią prekybą žmonė
IJliS ir priverstinę prostituciją 
§iaurės ir Baltijos valstybėse, 
Siaurės Vakarų Rusijoje. K. 
Mišinienė pristatė Lietuvos 
Caritas teikiamos pagalbos 
nukentėjusioms moterims 
patirtį, teisines bei socialines 
tendencijas Lietuvoje. Su 
Suomijos Caritas bendradar
be susitarta dėl vizito į Lie
tuvą susipažinti su lietuvių 
darbo metodais. 

29-asis Taizė bendruo
menės Jaunimo susitikimas 
(2006 gruodžio 28 - 2007 
sausio 1 d.d.) buvo surengtas 
Zagrebe, Kroatijoje. Dalyva
vo 700 Lietuvos jaunuolių, iš 
viso apie 50,000 iš įvairių 
valstybių. Jaunuoliai dalyva
vo Mišiose įvairiose parapi
jose, kartu meldėsi, šlovino 
Dievą Taizė pamaldose. Kar
tu išgyvenę savo tikėjimą, pa
jutę krikščionišką bendruo
menę, jie ypač džiaugėsi tar
pusavio atvirumu bei juos 
priėmusių kroatų svetingumu. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos ir Lietuvos kultūros 

ministerijos dvišalės nuolati
nės komisijos posėdis įvyko 
sausio 23 d. Jame buvo svars
tomas komisijos steigimo su
tartyje numatytų nekilnoja
mųjų ir kilnojamųjų kultūros 
vertybių konservavimo ir res
tauravimo darbų ir valstybės 
paramai gauti svarbįųjų dar
bų 2007 m. sąrašas. Siais me
tais valstybės biudžete šių 
vertybių restauravimui ir 
konservavimui numatoma 
skirti 7 min. litų. Kultūros 
ministeris J. Jučas pabrėžė, 
kad būtina ieškoti sprendimų 
dėl tokių objektų kaip Pa
žaislia vienuolynas, Vilniaus 
dominikonų šventovės var
gonai ar Vilniaus bernardinų 
vienuolyno restauravimo. Į 
svarbiausiųjų projektų sąrašą 
įtraukta 50 objektų. Kultūros 
departamentui atlikus pa
tikslinimus, patvirtinto sąrašo 
pagrindu bus pradėta įgyven
dinti restauravimo ir konser
vavimo darbų programa. Ko
misija taip pat nutarė siūlyti 
ministeriui, remiantis Katali
kų Bažnyčios nuosavybės tei
sės į kilnojamąsias kultūros 
vertybes atkūrimo įstatymu, 
atkurti Bažnyčiai nuosavybės 
teises į 112 objektų. Visi šie 
Lietuvos dailės muziejaus 
fondams priklausantys daik
tai yra Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje. 

Lietuvos "Tikėjimo švie
sos" bendruomenių metinis 
susjrinkimas įvyko vasario 4 
d. Siaulių P. Višinskio viešo
sios bibliotekos salėje. Ši 
bendruomenė, įsteigta 1971 
m. Jean Vanier, jungia viso 
pasaulio proto negalią turin
čių, jų šeimų bei draugų - sa
vanorius talkininkus, ir savo 
neformalia švente pasirinko 
vasario 2 d., kada Katalikų 
Bažnyčia švenčia Kristaus 
paaukojimo šventę. Devy
nios Lietuvoje veikiančios 
bendruomenės šiemet šventę 
nutarė švęsti Šiauliuose. Mi
šias Šv. Ignaco Lojolos šven
tovėje aukojo Vilniaus arki
vyskupas kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis, ka
pelionai Ramūnas Mizgiris, 
OFM, ir J acekas Paczenda, 
SDB. Po Mišių vyko agapė ir 
programa su vaidinimais, 
muzika ir giesmėmis. 

Įslaptinimas - maskuotė nuo žioplių 
ALGIMANTAS ZOLUBAS bylojo paslaptimi dangstomą netiesos saky

mą. O VSD liudininkų nušalinimai nuopa
reigų tik patvirtino įslaptinimu maskuojamą 
melą. Čia dera atsigręžti į praeitį: tik žiop
liams ir mulkiams nekėlė abejonių A. Po
ciaus skyrimas VSD vadovu. 

Informacijos įslaptinimo procedūra ne
apsieina be kelių asmenų dalyvavimo tokioje 
procedūroje (vienas paslaptį užrašo, kitas 
užregistruoja, trečias ją uždaro į spintą sau
goti). O, anot garsaus hitlerinio saugumiečio 
Miulerio, jei paslaptį žino du, ją sužinos ir 
kiaulė. 

Jei paskaitysime piliečių komentarus, iš
girsime jų nuomones, susijusias su aukšto 
VSD pareigūno žūtimi, matysime, kad jie ži
no daug daugiau, nei viešina įvairių instituci
jų tyrėjai, žino ir tą informaciją, kurios tirian
čios institucijos neskelbia, žino ir tą, kurios 
institucijos negauna. Galėtume tarti, kad vi
suomenės žinios nepatikimos, galime prily
ginti gandams, tačiau be ugnies dūmų nebū
na. Paslaptis kuriančių ir saugančių instituci
jų darbuotojai nėra "žmonės futliare", jie tu
ri "patikimų" draugų, tie patikimi tokių pat 
taip pat turi, ir paslaptis tampa vieša. Visuo
menė daro išvadas, savo sprendimus, dažnai 
"sveikesnius" už valstybininkų sprendimus. 

Nors lojalumo valstybei nustatymo me
todų nėra, su lojalumu susijusių klausimų 
nenagrinėja teismai, tačiau į lojalumo cenzą, 
nors jis būtų grindžiamas tik įtarimais, ski
riant darbuotoją į reikšmingesnes pareigas, 
visose valstybėse (tik ne Lietuvoje) atsižvel
giama. 

Būtų naivu manyti, kad anuometinis 
VSD vadovas M. Laurinkus arba laikinai ei
nantis prezidento pareigas A. Paulauskas 
nežinojo A. Pociaus praeities, pastarojo pa
žeisto lojalumo valstybei ir net jo priklausy
mo KGB rezervui. Visuomenė žinojo. Ta
čiau tie veikėjai, save laikantys valstybinin
kais, visuomenės nuomonės nepaisė. 

Niekam neteko stebėti Seimo valstybi
nio saugumo ir gynybos komiteto uždarų po
sėdžių, susijusių su V. Pociūno žūties aplinky
bių tyrimu, girdėti ir skaityti ten minimų fak
tų, pavardžių, tačiau ir faktai, ir pavardės, 
dar nepaskelbus išvadų, visuomenei jau buvo 
žinomi. Nereikėjo visuomenei melo detekto
riaus nustatyti, ar VSD generalinis direkto
rius sako tiesą: nerišli kalba, skirtingi atsaky
mai į pakartotinai duodamus tuos pačius 
klausimus, nuleistos akys, prakaitas iš kaktos 

Įslaptinimas, prilygstantis reikalavimui 
"tik niekam nesakyk", tėra maskuotė nuo 
žioplių. Patirtis byloja, kad, jei perdavus kam 
paslaptį, pridursime tą " tik niekam nesa
kyk", paslaptis išplis garantuotai. Veltui 
įslaptinami archyvai, slepiamos vilos, jach
tos, meilužės, nusikaltimai, kolaboravimas, 
visuomenė viską sužino juolab, jei bandoma 
dangstyti paslapties skraiste. Sako, tik vyras 
apie žmonos neištikimybę sužino paskutinis. 
Labai panašu, kad taip yra ir su mūsų iš
rinktaisiais, su valstybės vadovais . Metas 
atsikvošėti. 

''Pažink savo kraštą - Mažąją Lietuvą" 
2006 m. Lietuvos tūks

tantmečio minėjimo vadovybė 

paskelbė konkursą šviečiamų
jų kultūros paveldo projektų 
paramai. Šilutės kultūros ir 
pramogų centras bei Mažo
sios Lietuvos regiono etninės 
kultūros globos taryba daly
vauja minėtame konkurse su 
projektu "Pažink savo kraštą 
- Mažąją Lietuvą". Šiuo pro
jektu siekiama sukurti palan
kias sąlygas Lietuvos vaikų, 
jaunimo bei suaugusiųjų pilie
tiniam ir tautiniam ugdymui. 
Projektas jungia Mažosios 
Lietuvos etninio regiono 
(Klaįpėdos, Neringos, Pagė
gių, Silutės ir Jurbarko rajo
nų) 10-12 klasių mokinius. 

Pirmas varžybų ratas at
rankai į regionines varžybas 
(viktoriną) Šilutėje 2006 m. 
gruodžio 15 d. buvo rengia
mas lapkričio mėnesį minėtų 
rajonų savivaldybėse. Kon-

Kai darbas, kūryba ir gro
žis per Verbų sekmadienį 
veda mus į Prisikėlimo 

džiaugsmą •.. 

kurse dalyvaujančias koman
das sudarė 8 nariai. Komandų 
vadovai burtų keliu traukė vo
kus su klausimais iš Mažosios 
Lietuvos istorijos, papročių, 
tradicijų, senovinių daiktų pa
vadinimų ir jų paskirties, pri
statė lankytinų vietų piešinių 

ir fotografijų, senovinių daik
tų; taip pat pasirodė trumpom 
folkloro ištraukom. Komisijos 
narius ypač pradžiugino mo
kinių pagaminti autentiški pa
tiekalai. 

Regioninėse varžybose 
(viktorinoje) Šilutėje dalyva
vo keturios komandos, ge
riausiai pasirodžiusios pirma
jame rate: Šilutės pirmosios 
gimnazijos, Klaipėdos paslau
gų ir verslo mokyklos, Nidos 
vidurinės mokyklos ir Jur
barko rajono Viešvilės mo
kyklos. Jaukioje teatro salėje 
susirinko didelis būrys žiūrovų 
ne tik iš Šilutės, bet ir iš kitų 

Pavasario naktis 
Nebijok-
tai sugrįžtančių paukščių 
spamai 

tokį keistą skambesį kelia 
nakty - -
Nebijok -
tai pabudo kalnai 
ir vandenys srūva upeliais 

per jų šaltas akis, 

per garuojančią žemę ... 
Nebijok -
tai pabudo naktis 
ir pabudino žemę. 

HENRIKAS NAGYS 
Iš ciklo 'Pavasario miniatiūros" 

vietovių. Visus sužavėjo moks
leivių itin didelis žinių bagažas 
ir sklandūs atsakymai. Folklo
ro dalyje klaipėdiečiai suvai
dino ištrauką iš Ievos Simo
naitytės romano Vilius Kara
lius, o Nidos moksleiviai žiū
rovus nustebino savo patie
kalu - rūkyta žuvimi, kepto
mis varnomis ir Kuršių Neri
jos regiono dainomis. 

Pasivaišinę konkurso da
lyvių pagamintais patiekalais, 
žiūrovai linksminosi kartu su 
"Verdainės" folkloro ansamb
liu, o varžybų komisija yradė
jo skaičiuoti balsus. Zinovų 
konkurse nugalėjo Šilutės 
gimnazijos komanda, klaipė
diečiai tapo šauniausia ko
manda, Nidos moksleiviai -
išradingiausia; viešviliečiams 
atiteko laurai už autentiškiau
sią patiekalą. Buvo išdalinti 
atitinkami prizai. 

Balandžio mėnesį varžybų 
dalyviai keliaus į Karaliau
čiaus kraštą, į Kristijono Do
nelaičio gimtinę. Šios kelionės 
išlaidoms padengti bus pa
naudota Mažosios Lietuvos 
fondo suteikta parama. Iš Ši
lutės kultūros ir pramogų 
centro direktorės gavome ofi
cialią padėką už paramą orga
nizuojant varžybas "Pažink 
savo kraštą - Mažąją Lietu
vą". Mažosios Lietuvos fon
das šiam projektui paremti 
panaudojo dalį Tautos fondo 
Kanadoje skirtų lėšų Klaipė

dos krašto lietuviškoms mo
kykloms. Vadovavomės Ma
žosios Lietuvos bendrijos 
Klaipėdoje patarimais ir ti
kimės, kad lėšos panaudotos 
tikslingai. Tiksli ataskaita bus 
pateikta. 

Ieva Adomavičienė 



Knygos - parodoms ir gyvenimui 
Vasario pabaigoje ketvertą dienų vyko 

tradicinė Vilniaus knygų mugė-2007. Ji kas
met atsinaujina ir vsavo dalyvių skaičiumi, ir 
renginių įvairove. Siemetinis leidybos, preky
bos ir informacijos renginys tapo tikra vaikų ir 

Kas norėjo, galėjo tik susipažinti su leidėjų 
darbais arba čia pat įsigyti patikusį leidinį. 
Kaip visada vyko gyva prekyba. Knygos mylė
tojams buvo siūloma pasidalinti su tais, ku
riuos nelengvai ar visai nepasiekia knygos. 

Dalį nusipirktų knygų mu
gės šeimininkai skatino 
padovanoti vaikų globos 
namams ar socialiai rem
tinoms šeimoms. Mugėje 
buvo apdovanoti išrinktų 
"Metų knygos" autoriai ir 
aktyviausieji rinkėjai. At
siųstieji vaikų piešiniai 
(2,000) bus surinkti į vieną 
knygą ir keliaus po Lie
tuvos bibliotekas, kad visi 
galėtų pamatyti vaikų kū
rybą. 

Kasmet vis didėja Vil
niaus mugės dalyvių są
rašas. Šiemetinėje daly
vavo 270 leidyklų iš 9 vals
tybių: Švedijos, Izraelio, 
Kanados ambasados Lie
tuvoįe, Lenkijos, Prancūzi
jos, Siaurės šalių kultūros 
institutai, garbės svečiai 
Įtalijos autoriai ir leidėjai. 
Svedijos diplomatai suren
gė pasaulyje žinomos vai
kų rašytojos Astridos 
Lindgren 100-ųjų gimimo 
metinių paminėjimą -
konkursą vaikams. Vaikai, 
nupiešę savo mylimus A. 
Lindgren herojus, konkur
se galėjo laimėti kelionę į 
Švediją, švedų autoriaus 
knygas ar kitus apdovano
jimus. 

jaunimo knygos švente. Jos 
rengėjai pirmą kartą pa
siūlė jauniesiems skaityto
jams tiek daug įdomių už
siėmimų, įdomių leidinių. 
Pirmąją dieną patys ma
žiausieji buvo pakyiesti į 
mugę nemokamai. Cia juos 
pasveikino mylimiausias 
literatūrinis veikėjas Karl
sonas, kuris gyvena ant sto
go. Vaikų ir jaunimo knygų 
parodos, jų renginiai vyko 
atskirose salėse. Daug įdo
mių akimirkų pateikė pir
mą kartą surengtos moks
leivių dienos "Knygų viru
sas" programa. Vaikai tapo 
ne tik stebėtojais, bet ir ak
tyviais dalyviais-jie skaitė, 
mokėsi Brailio (aklųjų) 
rašto, bandė patys sukurti 
knygą, ją įrišti ja ponišku 
knygrišybos būdu, pakal
bėti su gyvais rašytojais, 
pažiūrėti Vitalijaus ir Ni
jolės Mazūrų lėlių teatro 
spektaklį Auksinių minčių 
šešėliai, vaidinti patys. Rei
kia tikėtis, kad šis su išmo
ne ir žaismingumu paruoš
tas "knygų virusas" užkrėtė 
mažuosius lankytojus, kad 
jie liks ištikimi knygos 
draugai per visą savo gyve
nimą. Daugeliui paliks at
mintyje kelionė į knygų 
mugę kartu su tėvais: vie
nos dienos renginiai buvo 
skirti šeimoms. 

Vilniaus knygų mugė -
2007 mažus ir suaugusius 
lankytojus pasitiko įvai
riomis ir turtingomis paro
domis, leidybos informa

Vilniaus knygų mugėje - 2007: vir
šuje - Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus varto knygą Europos vieto
vardžiai; apačioje - gautą diplomą 
laiko Gimtosios kfzlbos redakcijos ve
dėja R. Urniežiūtė. 

Vilniaus knygų mugė, 
nuo 2000 m. rengiama 8 
kartą, yra didžiausias lei
dybos renginys Pabaltijyje. 
Kas treti metai joje daly
vauja Rygos ir Talino kny
gininkai. Įdomiausios lie
tuviškos knygos neužsi
būna namuose - jos ke

N trs. iš Lietuvos Mokslo ir 
enciklopedijų leidyklos tinklalapio 

cija ir reklama, literatūros skaitymais ir pokal
biais su rašytojais. Atskira salė buvo skirta 
mokslo leidybai. Joje savo darbus rodė ir siūlė 
Lietuvos universitetai, kitos akademinės įstai
gos. Greta rašto leidinių šiemetinėje parodoje 
buvo gausu ir dailės darbų. Jau esame paste
bėję, kad knygų piešiniai neretai tampa 
lygiaverčiais jos turiniui, kartais autoriai jas 
iliustruoja patys. Lietuvos grafikai savo dar
bais patraukia pasaulio knygų žinovų dėmesį. 
Lankytojai gėrėjosi P. Repšio piešiniais, 
Aloyzo Stasiulevičiaus Vilniaus vaizdais, kitų 
dailininkų darbais. 

Kaip ir ankstesnėse mugėse vyko, susitiki
mai su rašytojais, pasikeitimas informacija. 

liauja po Europos parodas. Liet11viški leidi
niai buvo Ptistatyti Geteborge (Svedijoje) -
didžiausioje Siaurės Europos mugėje, planuo
jama parodyti ką turima geriausio Torino (Ita
lijos) knygų parodose. 

Lietuvos prezidentas V. Adamkus pasiūlė 
2009 m., pažymint Lietuvos vardo minėjimo 
1000-ąsias metines, Vilniuje surengti tarp
tautinę knygų mugę. Knyga netgi elektroninės 
informacijos amžiuje nesiskiria su mumis. Ly
giai prieš 460 metų prabilusi M. Mažvydo 
Katekizmo žodžiais Imkiet mani ir skaitykiet ... 
ji lieka mūsų kasdieninio gyvenimo palydove, 
žinių, šviesos nešėja. 

Pagal Lietuvos spaudą parengė S.K. 

Kovo 11-osios minėjimas ... Visi džiaugėsi jaunų muzikų 
pasirodymu ir meistriškai 
atliktais kūriniais. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Sekė meninė dalis, kurią 
atliko tenoras Arūnas Radtke, 
akompanuojant Danguolei 
Radtke, ir violončelistė Agilė 
Storyk, akompanuojant Ilonai 
Beresnevičienei. A. Radtke, 
ne pirmą kartą Prisikėlimo 
parapijos scenoje, aiškiai ir 
imponuojančiai padainavo P. 
Tamošaičio Kai uždainuoju, S. 
Šimkaus Plaukia sau laivelis, 
V. Jakubėno Aš jaunas eisiu, 
vėliau Francesco Tosti A Vuc
chella, Non t'amo piu, Chitar
rata abruzzese bei Gaetano 
Donizetti Una furtiva lagrima. 

Neseniai atvykusi iš Lie
tuvos A. Storyk, kuri koncer
tuoja su Londono (Ontario) 
ir Etobicoke orkestrais, vio-

lončele įspūdingai atliko An
tonin Dvorak Klid (Miško 
tyla), Robert Schumann Fan
tasiestuecke, Opus 73 (l. Zart 
mit Ausdruck, 2. Lebhaft, 
leicht, 3 Rasch und mit Feuer). 

Menininkams įteikus gė
les, minėjimas baigtas K. 
Manglico padėka ir kvietimu 
pabendrauti parapijos kavi
nėje, pasivaišinti. 

Garbės svečiai: KLB pirm. R. Žilinskienė, Vilniaus arkikated
ros klebonas kun. R. Doveika, Lietuvos seimo narys dr. A. 
Matulas, G. Matukienė, gen. garbės konsulas L. Matukas 

Ntr. R. Jonaitienės 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
VSD skandalas 

Daugiau kaip pusmetį 
tęsiasi vadinamas Valstybės 
saugumo departamento (VS
D) skandalas, supriešinęs šią 
specialiąją tarnybą su seimu 
ir paskatinęs kaltinimus įvai
riems valstybės pareigū
nams, esą veikus prieš vals
tybės interesus. BNS žinio
mis, (Bernardinai.It, 2007. 
111.22), politinė kova dėl 
VSD vadovo Arvydo Po
ciaus likimo vėl iškilo kovo 
antrąją savaitę, kai seimas, 
kurio dauguma siekė jo at
leidimo, netikėtai tam nepri
tarė. Seimas sprendimą pri
ėmė A. Pociui seime pareiš
kus, kad saugumas atskleidė 
ar "beveik žino", kas įvykdė 
nemažai rezonansinių nusi
kaltimų ir kad surinkta pa
kankamai medžiagos, patvir
tinančios seimo Valstybinio 
saugumo ir gynybos komite
to (NSGK) pirmininko Algi
manto Matulevičiaus ryšius 
praeityje su sovietų KGB. 

Nelaukdamas atitinka
mo seimo valdybos sprendi
mo, NSGK paskelbė paties 
atrinktą parlamentinio VSD 
veiklos tyrimo medžiagą -
daugiau kaip 180 puslapių 
dokumentų iš maždaug 
1500, sukauptų per tyrimą. 
VSD vertinimu, NSGK per
nai atlikto saugumo veiklos 
tyrimo medžiagą paskelbė 
neteisėtai, abejonių dėl to 
pareiškė ir seimo pirminin
kas Viktoras Muntianas. 

Komitetui atskleidus šią 
medžiagą, VSD kreipėsi į 
seimo pirmininką su siūlymu 
iš A. Matulevičiaus atimti 
teisę dirbti su slapta infor
macija už esą nuslėptus ry
šius su sovietų KGB. A. Ma
tulevičius neigia buvęs susi
jęs su sovietais ir apskundė 
VSD vadovą A. Pocių teis
mui, kaltindamas jį šmeižtu 
ir reikalaudamas 100,000 li
tų kompensacijos už neturti
nę žalą. A. Matulevičius, vie
nas aršiausių A. Pociaus kri
tikų, vadovavo NSGK atlik
tam VSD veiklos tyrimui. 
Pernai gruodį paskelbtos ty
rimo išvados buvo nepa
lankios dabartinei VSD va
dovybei. 

Neaiški PDP ateitis 
DELFI žiniomis, po va

sario 25 d. įvykusių savival
dybių rinkimų, kuriuose Pi
lietinės demokratijos partija 
(PDP) visoje Lietuvoje gavo 
mažiau kaip 20,000 balsų ir 
vos 17 mandatų iš 1500, par
tijoje kilo aštrios diskusijos 
dėl klaidų, padarytų rinkimi
nio vajaus metu, ir kas dėl jų 
kaltas. Partijoje jau prade
dama diskutuoti, kaip kuo 
geriau pasirengti būsimiems 
seimo rinkimams. Ieškoma 
galimų sąjungininkų, suku
riais būtų einama vienoje 
koalicijoje ar net susijungta 
į vieną politinį darinį. Neofi
cialiomis žiniomis, iki naujo 
seimo rinkimų gali išvis ne
belikti nei PDP, nei jos frak
cijos dabartiniame parla
mente. Pilietinės demokrati-

jos frakcijai šiuo metu pri
klauso 11 seimūnų. Neofi
cialiai kalbama, kad bent 4 
iš jų jau dairosi į kitas frak
cijas, o iš PDP pirmininko 
pareigų gali atsistatydinti 
seimo vadovas Viktoras 
Muntianas. 

PDP įeina į pernai susi
dariusios keturių partijų val
dančiosios mažumos koali
ciją. Ji į vyriausybę yra pa
skyrusi du ministerius. Svei
katos apsaugos ministerijai 
vadovauja Rimvydas Tur
činskas, Teisingumo ministe
rijai - Petras Baguška. PDP 
seniūnas Andrius Baranaus
kas gandais pavadino šiuos 
žiniasklaidoje pasirodžiusius 
pranešimus. 

Gyventojų pasitikėjimas 

Vasario mėnesį Lietuvos 
gyventojų 74% labiausiai 
pasitikėjo Bažnyčia, kaip 
rodo viešosios nuomonės 
apklausos rezultatai. Taip 
pat 69% teigiamų atsilie
pimų rodo pasitikėjimą Lie
tuvos banku, "Sodra" - 66%, 
Konstituciniu teismu - 62%, 
krašto apsauga - 61 %, Lie
tuvos žiniasklaida - 55% ir 
Prezidento tarnyba - 53%. 
Nepatikimomis institucij o
mis 59% apklaustųjų įvar
dinti teismai, policija - 57%, 
muitinės ir vyriausybė - po 
54%, prokuratūra - 51 %. 
Nuo 2006 m. sausio Lietuvos 
gyventojų pasitikėjimas dau
guma institucijų liko toks 
pat arba pakito nedaug. 

Per mėnesį nuo sausio 
apklausos labiausiai iškilo 
pasitikėjimas Prezidento tar
nyba -padidėjo 5%. Labiau
siai sumenko pasitikėjimas 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba - sumažėjo 4%. 

Išlaikys lito kursą 
Lietuvos banko valdy

bos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas kovo 20 d. pateikė 
seimui Lietuvos banko (LB) 
metinį pranešimą. Jo teigi
mu, fiksuotas lito kursas eu
ro atžvilgiu išliks iki pat euro 
įvedimo. Visi išleisti į apy
vartą litai yra padengti auk
su ir privalomomis užsienio 
atsargomis. Jis tvirtino, jog 
numatyta infliacija šiemet 
sudarys 4.2%. Ją lems gam
tinių dujų kainų kilimas 
reguliuojamiems vartoto
jams ir brangstantis šildy
mas, taip pat nuo š.m. sausio 
pabrangusi elektros energi
ja, tačiau tai darys įtaką tik 
0.17% infliacijai. Įtakos dar 
turės didėjantys akcizai ciga
retėms. Sparčiai augantis 
darbo užmokestis taip pat 
darys poveikį gamintojų 
kainoms. 

Ypač padidėjo maisto 
produktų kainų poveikis 
metinei infliacijai- metų pa
baigoje pakilusios maisto 
kainos lėmė daugiau nei pu
sę metinės infliacijos. Maisto 
produktų brangimui turėjo 
įtakos ir vykstantis kainų 
suartėjimas su Vakarų Eu
ropos šalių kainomis. RSJ 
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IRENA ROSS 

Šio pripažinimo organi
zatoriai - USBF (U.S.-Baltic 
Foundation) š.m. vasario 10 
d. Vašingtone, "Mandarin 
Oriental" viešbutyje surengė 
metinį pokylį, kuriame daly
vavo 800 asmenų. USBF fon
das buvo įsteigtas 1990 me
tais Baltijos valstybėms atga
vus nepriklausomybę. Jo šū
kis: "Investing in the future 
of Estonia, Latvia and Li
thuania" (Investuojame į Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos 
ateitį). 

Vienuolijos darbai 
nia has come a long way in 
reconstructing her social sys
tem, in recognizing the social 
ills and finding ways to grap
ple with various dilemmas. Marijos Nekalto Prasid9,imo seselių vargdienių pasiaukojimas 

artimui pripazintas tarptautinėje plotmėje But, as Pope Benedict 
XVI said in his first encycli
cal 'Deus Caritas Est': 'Love 
will always prove necessary, 
even in a most just society. 
There will always be suffer
ing which cries aut for conso
lation and help. There will 
always be loneliness. There 
will always be situations of 
material need where help in 
the form of concrete love of 
neighbor is indispensable. 
The State can provide for 
everything - but it is not 
capable of guaranteeing the 
very thing which every per
son needs: loving personai 
concern'. So we see our mis
sion: to continue to overcome 
evil with good and to incar
nate Love. 

USBF iniciatyva, pirmas 
humanitarinis-filantropinis 
apdovanojimas suteiktas Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo se
selėms vargdienėms. Jį sese
lių vardu priėmė iš Lietuvos 
atvykusi jų vadovė seselė Ignė 
Marijošiūtė. Tą vakarą taip 
pat pažymėti laureatai už pa
siekimus verslo ir žiniasklai
dos srityse. 

buvo įvertinti: Humanitarian 
Award 2007 - "In recogni
tion of the educational and 
charitable achievements of 
the Sisters in Lithuania and 
the United States, 
extraordinary contri
bution to the well
being of dis
advantaged youth in 
Lithuania and to the 
cultural and spiritual 
identity of genera
tions of Lithuanians 
and Americans". 

nalą anglų kalba. 
"On behalf of my com

munity, l am deeply honored 
to accept this First Humani
tarian Award given by the US 

fully as human frailty allows 
- to 'overcome evil with 
good'. 

In the United States, for 

Vasario 10 d. taip pat da
lyvavo ypatingas svečias -
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma 
Adamkiene. Prezidentą ofi
cialiai pristatė JAV veikėjas 
politologas dr. Zbigniew 
Brzezinski. 

Pirmasis šio fondo vado
vas (1990-1997) ir vienas iš jo 
steigėjų buvo Amerikos lietu
vis Linas J. Kojelis. Dabarti
nėje USBF taryboje, kurioje 
yra daugiau kaip 50 asmenų, 
dalyvauja Amerikos lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenių 
atstovai, taip pat ir keturi bu
vę JAV ambasadoriai Baltijos 
valstybėse ir įvairūs pasižy
mėję Amerikos veikėjai, tarp 
jų: George Ramonas, Saulius 
Anužis, Daiva R. Bajoriūnas, 
MD, Krista Bard, Linas J. 
Kojelis, John V. Prunskis, 
MD, ir Danguolė Spakevi
čius. 

Seselės Ignės pa
sakytą kalbą priimant 
šį žymenį žiūrovai pri
ėmė audringomis ova
cijomis. Tuoj po ap
dovanojimo vienašei
ma - Ernie and Ca
therine Raskauskas -
prižadėjo seselių varg
dienių vienuolijai pa
aukoti iki 50,000 JAV 
dol., padvigubinant iš 
kitų sutelktas aukas 
(matching funds), po 
to, kai kiti prisidės 

over 50 years, we innovat
ingly assisted the 
Lithuanian immigrants 
helping them uphold 
religious and cultural 
values, which, perhaps, 
explains why we seem 
to know quite a few 
participating in this 
gathering. During 
those same 50 years, 
our community contin
ued to assist our sisters 
in Lithuania helping 
them maintain their 
hope and viability as 
they lived their reli
gious commitment in 
the underground. Now, 
since Lithuania has re
gained her indepen
dence, we continue to 
assist them in recon
structing their religious 
community life - once 
again in a public and 

Ses. Ignė Marijošiūtė su USBF apdovano
j imu ir jo įteikėja Kristina Butvydaite
Bard Ntr. E. Misevičienės 

In Vilnius, a miracle has 
already taken place. We wo
men can witness to what can 
be dane on faith, never, never 
knowing where the next litas 
will come from. The recons
truction of the convent and 
the 16th e. chapel, on Dau
kanto aikste 1, is complete! 
But, once again, in Vilnius, 
we aspire to do the impossi
ble and transform the remai
ning building on the prem
ises, a dilapidated 17th e. 
building into a home for girls 
who come to the capital city 
of Vilnius, in order to assure 
them safety and guidance as 
they take their first steps of 
independence, especially 
those, who do not a have a 
family to lean on. This is a 
challenge and, once again, a 
test of faith. This award is 
like a sign, yes, a sign from 
God, to encourage us to con
tinue - to continue to be for 
the Other. Thank you". 

savo aukomis specifiniam se
selių projektui, pvz. atstatyti 
Vilniuje esamus griuvėsius ir 
juos paversti namais mergai
tėms, atvykstančioms į Vilnių 
studijoms iš kaimų, iš nepasi
turinčių šeimų ar toms, ku
rioms reikia globos (be tėvų, 
globėjų), kurios žengia pirmuo
sius savarankiškumo žings
nius. Taigi šioms seselėms dar 
vienas iššūkis artimoje ateity
je - pirmiausia atlikti aukų 
vajų ir tada organizuoti namų 
atstatymą jų veiklai tęsti. 

Baltic foundation. Truly, this 
award acknowledges the 
work of my religious commu
nity since its founding in 
Lithuania at the close of the 
First World War in 1918. This 
is the first award ever given 
to us. It honors the scores of 
women who experienced 
deep in their conscience the 
call to give themselves fully 
and totally to others as a sign 
of their choice of the Other, 
women who chose to live 
their lives having taken the 
three vows, who chose to 
strive to live the motto of our 
founder, Jurgis Matulaitis, as 

Seselei Ignei teikiant žy
menį, vienuolijos nuopelnai 

Kadangi seselė Ignė kal
bėjo tarptautinėje publikoje, 
pateikiame jos kalbos origi-

Darbo grupės pasiulymai 
Savo 2006 m. gruodžio 20 d. potvarkiu Nr. 

418 ministeris pirmininkas sudarė darbo gru
pę spręsti klausimams, susijusiems su Lietuvos 
pilietybės samprata. Regina Narušienė, J.D., 
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, 
buvo paskirta į šią grupę. 

Darbo grupė veikė, nepranešdama apie 
tai PLB pirmininkei. Ji nebuvo informuojama 
apie posėdžius ar pakviesta dalyvauti diskusi
jose ir svarstymuose. Artėjant laiko terminui 
pateikti darbo grupės pasiūlymams, PLB pir
mininkė kreipėsi į ministerį pirmininką prašy
dama informacijos apie darbo grupės veiklą. 
Sužinojusi, jog darbo grupė jau surašiusi savo 
pasiūlymus be jokio indėlio iš PLB, pirmininkė 
paprašė darbo grupės pasiūlymų teksto. Jis 
buvo gautas. Iš karto, vasario 12 d., PLB ko
mentarai buvo pateikti darbo grupei ir minis
teriui pirmininkui. Vasario 27 d. spaudoje bu
vo pranešta apie darbo grupės sprendimus. 

Darbo grupės pasiūlymų rengime PLB 
nedalyvavo. PLB pateikė atskirą ir skirtingą 
nuomonę dėl darbo grupės rekomendacijos 
suteikti užsienio lietuviams "ypatingo ryšio su 
Lietuva" statusą. PLB buvo rašiusi savo pasta
bose, kad toks statusas nėra priimtinas. 

PLB kviečia susipažinti su darbo grupės ir 
PLB pasiūlymais, kurie kovo 1 d. pateikti PLB 
interneto tinklalapyje www.plbe.org.Užsienio 
lietuviams "ypatingo ryšio su Lietuva" sta
tusas nėra priimtinas dėl šių ir kitų priežasčių: 

1. Darbo grupė neieškojo ir nesvarstė jo
kių alternatyvų savo "ypatingo ryšio" sumany-

mui, teisinantis, jog tai būtų konstitucijos ir 
konstitucinio teismo "apėjimas". Nebuvo no
ro ieškoti kito varianto. Ten, kur yra noras, 
ten ir galima rasti konstituciškai priimtinas 
teisiškas galimybes. 

2. Siūlomas statusas yra užsienio lietuvių 
ir Lietuvos tautos žeminimas. Toks statusas 
(neleidžiantis balsuoti bei dalyvauti politinia
me gyvenime) yra įvairiose valstybėse teikia
mas asmenims, kuriais yra nepasitikima - nu
sikaltusiems asmenims, buvusių okupantų at
stovams, dar devynioliktame šimtmetyje - mote
rims ir taip toliau. Tie žmonės yra tuo metu 
tose šalyse laikomi tarsi antrarūšiais. 

3. Be politinių teisių asmuo neturi indėlio 
į tautos ateitį, jis praranda viltį ir solidarumo 
su bendrapiliečiais jausmą, atsitolina nuo tė
vynės. Grįžimo į Lietuvą tikimybė sumažės. 

4. Europos sąjungos šalių (nors ne Lietu
vos) piliečiai turi politines teises Lietuvoje -
rinkimuose balsuoti ir kandidatuoti į savival
dybių, kuriose jie gyvena, tarybas. Tai yra disk
riminacija prieš užsienio lietuvius. 

5. Užsienio lietuviai būtų atskirti nuo 
giminių - vaikai nuo tėvų, senelių, brolių ir se
serų, seneliai nuo vaikaičių, nors šeima yra vi
suomenės ir valstybės pagrindas. 

6. Sprendimas sumažintų jau mažą tautą, 
kurioje su laiku apsigyvens svetimtaučiai, rei
kia manyti, kad su laiku taps piliečiais, oda
bartinių išeivių pilietybė bus nubraukta. 

7. Toks sprendimas neišvengiamai pro
vokuotų piliečius nuslėpti užsienio gyvena-

visible way, and we help them 
undertake organized minist
ries as the needs of the Li
thuanian people emerge and 
are recognized. 

Our modus operandi 
amazes the Lithuanian popu
lace, to which it is totally in
comprehensible that one 
works for no compensation, 
with no financial assurance, 
only on the basis of 'dona
tion' and faith. And miracles 
happen. They have happened 
in several locations where we 
have homes for children, or 
the elderly, or engage in 
other social services. Lithua-

mosios šalies pilietybės įgijimą. Žmonės, kurie elgsis dorai, 
nukentėtų, o slapukautajai išlaikytų pilnas teises. 

8. Tai pakenktų ir gal net griautų Lietuvių bendruomenei 
ir kitoms organizacijoms užsienyje ideologinius pamatus, nes 
užsienio lietuviai prarastų norą padėti Lietuvai, kai jai reikės 
pagalbos. Užsienio lietuviai jausis nebereikalingi valstybei. 

9. Kaip ilgai Lietuva finansuos programas tautiečiams už
sienyje, kuriems dabar šį statusą siūlo? 

10. Pasaulis tapo atviresnis ir glaudesnis. Vis daugiau 
kraštų randa įvairius būdus įteisinti dvigubą pilietybę, bet Lie
tuvos valdžia, rodos, net nenori atsižvelgti į tai. 

11. Juk yra kitų teisiškų galimybių. 
Turime atsiminti, kad Lietuva yra parlamentinė valstybė, 

kurios politinę raidą nustato seimas. Kai supainiojame atskirų 
valdžios dalių kompetencijas, prarandame esminę demokrati
jos prielaidą. 

Regina Narušienė, Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkė 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus Jūsų sutelktas 4.88 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 97 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jĮ savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 



Lietuvos ministeriai Vasario 
16-osios gimnazijoj 

Šiuo metu Vokietijoje vyksta dvi svarbios 
Europos sąjungos ministerių konferencijos: 
Heidelberge posėdžiauja Europos švietimo 
ministeriai, o Wiesbadene - gynybos ministe
riai. Kadangi arti šių miestų yra įsikūrusi Va
sario 16-osios gimnazija, tai abu Lietuvos mi
nisteriai - švietimo ir mokslo ministerė Roma 
Žakaitienė ir gynybos ministeris Juozas Ole
kas - pakeliui į konferencijas aplankė šią gar
sią lietuvių mokyklą Vokietijoje. 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerė Ro
ma Žakaitienė čia viešėjo vasario 28 d. Ji ap
žiūrėjo mokyklą ir bendrabučius, pabendravo 
su mokiniais ir pokalbyje su gimnazijos moky
tojais bei vadovais pagyrė gimnaziją už jos 
atliekamą didelį darbą. 

Roma Žakaitienė pasidžiaugė, kad Lie
tuva gimnazijai dabar skiria didesnę paramą-
260,000 eurų. Jos nuomone, gimnaziją reikia 
ne tik išlaikyti, bet jos darbą reikėtų dar ir iš
plėsti. Gimnazija turėtų rūpintis Vakarų Euro
pos lietuvių švietimu. Ji turėtų teikti pagalbą 
čia dirbančioms lituanistinėms mokykloms, 
vesti mokytojų seminarus, rūpintis tinkamų 
vadovėlių paruošimu Vakarų Europoje besi
kuriančioms lituanistinėms mokykloms. 
Darbo apimtis didės ir finansavimas atsiras, 
nes ateityje bus galima gauti daugiau pinigų iš 
įvairių fondų įvairioms mainų programoms su 
Lietuvos mokyklomis. Daug vilčių dedama į 
čia besikuriantį Europos Lietuvių kultūros ir 
informacijos centrą. v 

Direktorius Andrius Smitas dėkojo minis
terei už Lietuvos paramą gimnazijai. Jis už
tikrino, kad gimnazija paruošia jaunuolius 
taip, kad karjeros jie galėtų siekti ne tik Vo
kietijoje, bet ir Lietuvoje. Dabartinė lietuvių 
emigracija į Europos sąjungą yra laikina. Daug 
šių emigrantų grįš, ir yra svarbu, kad jie grižtų 
su vaikais, gerai paruoštais gyvenimui Lietu
voje. 

Ministeris Juozas Olekas gimnaziją aplan
kė vieną dieną vėliau - kovo 1 d. Kadangi jo 
lėktuvas vėlavo, tai ministeris tegalėjo mokyk
loje pabūti tik pusę valandos, kad nevėluotų į 
ministerių pasitarimą. Jo gimnazijos kieme 
laukė apie 150 mokinių ir mokytojų. Min. 
Olekas pasidžiaugė, kad jis ne pirmą kartą 

čia, gimnazijoje. Prieš penkiolika metų, kai 
dar nebuvo Lietuvos ambasados Vokietijoje, 
Vokietijos lietuvių bendruomenės valdyba 
kartu su Kultūros institutu ir gimnazija 
rūpinosi jo kelione į Vokietiją. Jam, kaip Lie-

Vasario 16 gimnazijos direktorius A. Šmitas 
įteikia viešniai Lietuvos švietimo ministerei 
Romai Žakaitienei dovanas - gimnazijos 
marškinėlius ir ženklelį 

Ntr. M. Dambriūnaitės-Šmitienės 

tuvos sveikatos ministeriui, tai buvo labai 
svarbi kelionė, nes tada buvo užmegzti pirmi 
ryšiai su vokiečių valdžia ir įvairiomis organi
zacijomis. Tada jis pirmą kartą aplankė gimna
ziją ir nuo to laiko visuomet mielai prisimena 
šią lietuvišką salą Vokietijoje. Jis pasidžiaugė, 
kad gimnazija ne tik išliko, bet ir išaugo ir pa
linkėjo geriausios sėkmės ateityje. 

Vasario 16-osios gimnazijoje mokosi lietu
vių jaunimas iš Vokietijos, Lietuvos ir iš kitų 
kraštų, šiuo metu - 192 mokiniai. Dalis moki
nių gyvena gražiai įrengtame moksleivių bend
rabutyje. Vasario 16-osios gimnazija su savo 
mokinių ansambliu ir įvairiais projektais pa
deda formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį Va
karų Europoje. Gimnazija per ilgus dešimtme
čius xra tapusi svarbiu lietuvių kultūros židi
niu. Cia įsikūrusi Vokietijos lietuvių bendruo
menės valdyba ir Lietuvių kultūros institutas 
su archyvu ir biblioteka, čia vyksta įvairūs 
lietuvių suvažiavimai, mokslinės konferenci
jos, koncertai ir parodos. V16gim-info 

Vasario 16 gimnazijos direktorius A. Smitas sveikina lankytojus (iš k.): Lietuvos krašto 
apsaugos ministerį J. Oleką, KAM sekretorių Renatą Norkų, ambasadorių E. Ignatl!vičių 

Ntr. M. Dambriūnaitės-Smitienės 

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, L5A3X2 

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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-========!l KANADOS ĮVYKIAI ..... __ 

Naujas biudžetas 
Paskelbtas konservato

rių vyriausybės biudžetas. 
Jame numatytos mokesčių 
lengvatos šeimoms su vai
kais. Už kiekvieną jaunesnį 
nei 18 m. vaiką šeima gali 
sutaupyti 310 dol. per metus. 
Pensininkų porai leidžiama 
dalinti gaunamas pajamas 
perpusę (splitincome). Dve
jais metais pratęstas (iki 71 
metų) leidžiamas amžius re
gistruoto pensijos taupymo 
plano įnašams. Skiriama pi
nigų specialiai programai 
kovoti su apgavystėmis, ki
tiems socialiniams pensinin
kų poreikiams. Duodama 
valstybės parama iki 2,000 
dol. norintiems įsigyti auto
mobilius, naudojančius šva
resnį kurą, mažiau teršian
čius orą. Vyriausybė pasi
ruošusi išmokėti provinci
joms 39 bln. dol., ypač dos
niai Kvebeko provincijai -
2.3 bln. per metus. Nepaten
kinti liko čiabuviai-indėnai, 
nesulaukę pakankamai pa
ramos. Kanados sveikatos 
tyrimo institutas, vietoje 300 
mln. gavęs 37 mln., nenu
matyta lėšų vaikų įstaigoms. 

Gyventojų - beveik 32 
min., praneša Kanados sta
tistikos departamentas, pa
gal paskutinius surašymo 
duomenis. Per pastaruosius 
penkerius metus Kanada iš 
pasiturinčių valstybių (G9) 
labiausiai auganti šalis: jos 
gyventojų skaičius padidėjo 
1.6 mln. Tačiau du trečdaliai 
viso gyventojų prieaugio -
imigrantai, vienas trečdalis -
natūraliu gimimo būdu. Sta
tistikos specialistai apskai
čiavo, kad, nesikeičiant da
bartiniam vaikų gimimo skai
čiui, 2030 metais gyventojų 
kiekis bus paaugęs atvyks
tančių dėka. Labiausiai au
gančios provincijos Alberta 
ir Ontario, gyventojų skai
čius labiausiai sumažėjo New
foundland provincijoje. Al
bertoje gyventojų skaičius 
daugėjo dvigubai sparčiau 
nei vidutiniškai kitur. Beveik 
pusė visų kanadiečių gyvena 
Toronte, Montrealyje ir Van
kuveryj e. Kanada turi 33 
miestus su 100,000 gyvento
jų, tarp jų sparčiausiai auga 
Barrie, ON, miestas. 

Inuitų atstovai iš New
foundland ir Nunavit Hago
j e bando apginti teisę me
džioti ruonius. Hagoje jie 
susitiko su grupe protestuo
tojų, stengiasi paaiškinti me
džioklės tradicijas ir meto
dus. Europos sąjungos tary
ba svarsto galimybę uždraus
ti bet kokius ruonių me
džioklės produktus visose 27 
Europos sąjungos valstybė
se. Belgija jau yra priėmusi 
šį draudimą, dar kelios šalys 
ketina tai padaryti. Kanados 
šiaurės medžiotojai pasiryžę 
apginti šį tradicinį verslą. 
Ruonių skaičius vandenyse 
per pastaruosius dešimtme
čius nuo 2 mln. padidėjo iki 
6 mln., retų saugotinų rūšių 
ruonių medžioklė draustina. 
Kovo mėnesį paprastai pra-

sideda ruonių medžioklė, ta
čiau šiemet dėl oro sąlygų ją 
teko atidėti. 

Charles Taylor, McGill 
universiteto emeritas profe
sorius, 75 m., apdovanotas 
Templeton 
premija. 11-
g a meti s 
filosofijos 
profesorius 
šį apdovano
jimą gavo už 
darbus tiriant 
žmonijos istorijoje bandy
mus įveikti žiaurumą, karus, 
skatinti humanistinius ide
alus ir pastangas ieškoti 
dvasinių visuomenės ryšių. 
Šį apdovanojimą 1972 me
tais įsteigė JAV - anglų kil
mės turtingas finansininkas 
John Templeton. Jis paskyrė 
kasmetinei premijai 1.8 mln. 
dol. - daugiau nei Nobelio 
premija. Apdovanojimą ski
ria 9 įžymiausi pasaulio aka
demikai ir teologai. J. Temp
leton apdovanojimą yra ga
vusi Motina Teresė, A. Sol
ženicynas, dr. J.C. Polking
home, kunigas ir fizikos 
mokslininkas, ir kiti. C. Tay
lor - pirmasis kanadietis, ap
dovanotas Templeton pre
mija. 

Anglijos ministerio pir
mininko John Blair žmona 
Cherie Blair, advokatė, at
stovaus kanadiečių Middle
ton (Belleville, ON) šeimai 
teisme. Jų dukra Rebecca 
buvo nužudyta Bermuduose 
1996. Surasti žudikai gavo 
nedideles bausmes, vienas 
visai išvengė jos, kitam buvo 
skirta 5 metai kalėjimo. Šei
ma reikalauja naujo teismo. 
Nesulaukę paramos iš Kana
dos vyriausybės, jie ieško pa
galbos kitur. Anglijos vado
vo žmona, sutikusi jiems pa
dėti, gavo leidimą iš D. Bri
tanijos aukščiausiojo teismo 
būti Middleton šeimos pata
rėja teisme balandžio mėn. 

Ontario provincijoje 
10,000 prekybos taškų popu
liarūs bilietai "Brauk ir lai
mėk" (Scratch and Win) bu
vo atšaukti dėl nepakanka
mo jų slaptumo. Valstybės 
vyr. kontrolierius ( ombuds
man) Andre Marinjau anks
čiau tyrinėjo pažeidimus lo
terijos bilietų prekyboje. 
Panašių pažeidimų esama ir 
kitose provincijose. Pastebė
ta, kad Atlanto pakrantės 
loterijos prekybos įstaigose 
prekiautojai loterijos bilie
tais laimi 10 kartų dažniau 
nei statistiškai įmanoma. 

Federacinės etikos ko
misijos pareigūnas atsisakė 
tirti ministerio pirmininko 
S. Harper patarėjo Artimųjų 
rytų politikai bylą. Grupė 
"Demokratijos sargai" pa
prašė ištirti du W. Khan po
elgius: jo perėjimą iš libera
lų partijos į konservatorių ir 
atsisakymą skelbti savo pra
nešimus, ką jis buvo pažadė
jęs. B. Shapiro pareiškė, kad 
šie dalykai neturi nusikalti
mo požymių, tai politinio 
proceso dalis. S.K. 
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<® A\lJSU TEVYl\IEJE 
SVEIKATOS APSAUGA 

Lietuvos sveikatos ap
saugos sistema pacientų 
lūkesčius patenkina 69.51 %, 
skelbia pacientų pasiten
kinimo sveikatos apsaugos 
paslaugomis rodiklis (PPI). 
Numatoma, kad Lietuvos 
PPI artimoje ateityje ma
žės. Rodiklį pateikė Lie
tuvos gydytojų ir gydymo 
įstaigų įvertinimo sistema 
Pincetas.It. Jis nurodo pa
cientų pasitenkinimo tei
kiamomis paslaugomis 
laipsnį ir tikimybę, kad vėl 
prireikus panašių sveikatos 
apsaugos paslaugų, jie 
kreiptųsi į tuos pačius me
dikus. LGTIC rašo, jog tai 
geras įvertinimas, ypač pri
simenant, kad žinovai Lie
tuvos sveikatos apsaugos 
sistemą laiko prasčiausia 
Europos sąjungoje. Įvairių 
tyrimų duomenimis, pa
vyzdžiui, JAV sveikatos ap
saugos sistemos PPI svy
ruoja 75-80% ribose. Lie
tuvos sveikatos apsaugos 
sistemos PPI apskaičiuo
tas remiantis daugiau kaip 
104, 700 interneto vartoto
jų, apie 412 Lietuvos gydy
mo įstaigų ir 1489 gydytojų 
nuomone. 

APDOVANOTA AKTORĖ 
LGTIC žiniomis, JAV 

aktorė ir šokėja Rūta Kil
monytė-Lee gavo apdova
nojimą už nuopelnus Lie
tuvai, kurį kovo 23 d. jai 
įteikė prezidentas Valdas 
Adamkus. Gimusi Kana
doje, Montrealyje, Rūta 
Kilmonytė per savo kar
jerą sukūrė daugiau kaip 
150 vaidmenų filmuose ir 
televizijos serialuose, fil
mavosi su garsiausiais Ho
livudo aktoriais, apkeliavo 
visas JAV su spektakliais, 
vedė pramogines TV lai
das, išgarsėjo savo labda
ros misijomis. Ji niekada 
nesikratė savo lietuviškos 
kilmės, visuomet pabrėžia 
esanti lietuvė. Būdama 
septyniolikos metų debiu
tavo televizijoje, o į didįjį 
ekraną įžengė 1954 m. fil
me Septynios nuotakos sep
tyniems broliams. Yra vai
dinusi su kino legendomis 
kaip Marlena Dietrich, Ty
rone Power, Charles 
Laughton, Frank Sinatra 
bei Clint Eastwood. Visus 
nustebino drąsus Rūtos 
Lee žingsnis, Niujorke lan
kantis tuometiniam Sovie
tų Sąjungos vadovui Niki
tai Chruščiovui. Rūta pra
sibrovė prie jo ir pareika
lavo išleisti į Ameriką jos 
senelę, buvusią Sibiro 
tremtinę. Ši istorija apie 
senelę buvo tapusi viena 
Amerikos legendų. Pra
ėjusį spalį Rūtai Lee buvo 
atidengta žvaigždė Holivu
do šlovės alėjoje tarp kitų 
didžiausių kino garseny
bių. Rūta Lee - vienintelė 
lietuvių išeivijos aktorė, 
kuriai pavyko pasiekti tokį 
aukštą įvertinimą už At
lanto. Paklausta, kodėl ji 

tiek daug laiko skiria lab
darai, aktorė atsako: "Jei
gu Dievas davė man ki
birkštėlę talento, tai sėk
mės dalį turiu sugrąžinti 
atgal." 

DAUGĖJA LANKYTOJŲ 
Baltijos visuomeninis 

informacinių technologijų 
ir švietimo centras pra
neša, kad vis daugėja įmo
nių ir organizacijų, norin
čių savo turimus išteklius 
talpinti Mokslinėje elekt
roninėj e bibliotekoje 
eLIBRARY.LT. Šiuo metu 
bibliotekoje reguliariai 
lankosi per 11,000 skaity
tojų. Čia yra apie 74,000 
įvairaus formato ir dydžio 
rinkmenų, skaitytojai juose 
lankėsi daugiau kaip 288,-
000 kartų. Biblioteka bend
radarbiauja su Lietuvos 
liaudies kultūros centru, 
neseniai prisijungusia jūrų 
laivininkystės firma AB 
"Lietuvos jūrų laivinin
kystė". Įvairios Lietuvos 
organizacijos, privataus 
kapitalo bendrovės, įmo
nės ir įstaigos, galinčios 
paremti valstybinių ištek
lių kaupimą ir populiarini
mą, aktyviau bendradar
biauti su šiuo unikaliu, 
visuomeniniais pagrindais 
kuriamu portalu, yra kvie
čiamos prisijungti. Tai gali
mybė paremti Lietuvos 
mokslo, kultūros, švietimo 
bei žinių visuomenės ištek
lių gausinimą ir popu
liarinimą. Mokslinė elek
troninė biblioteka eLIBR
ARY.LT pradeda kurti lie
tuvių išeivijos elektroninių 
išteklių duomenų bazę, 
kurios pagrindu planuo
jama sukurti unikalią bib
lioteką. Visos užsienio lie
tuvių bendruomenės yra 
kviečiamos dalyvauti ku
riant šį bibliotekos pogrupį. 

SKRYDŽIŲ STATISTIKA 
BNS žiniomis, Lietu

vos oro bendrovės per du 
šių metų mėnesius skrai
dino 98,900 keleivių - 23% 
daugiau negu per tą patį 
2006 metų laikotarpį. Kro
vinių ir pašto vežta 1,500 
tonų arba 2.3 karto dau
giau. 67,200 keleivių šie
met skraidinta reguliariais 
skrydžiais - tai 13.5% dau
giau negu per du praėjusių 
metų mėnesius, pranešė 
Statistikos departamentas. 
Į šalies oro uostus atvy
kusių ir išvykusių keleivių 
skaičius per metus išaugo 
32. 7% iki 267 ,600. Dau
giausia keleivių sausį atvy
ko ir išvyko į Jungtinę ka
ralystę (18.4% ), Vokietiją 
(14.3%), Daniją (11.5%) ir 
Airiją (10.6% ). Palyginti su 
dviem 2006 metų mėne
siais, keleivių iš ir į Airiją 
padaugėjo 87.6%, Vokie
tiją - 69.6%, Jungtinę ka
ralystę - 12.9%, Daniją -
10.1 %. Oro uostuose ap
tarnautų Lietuvos ir už
sienio bendrovių lėktuvų 
skaičius per metus pakilo 
20.9% iki 5,900. RSJ 
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Wasaga Beach, ON 
WASAGOS GEROJO GA

NYTOJO misijos salėje kovo 3 
d. buvo surengta Algiui Ulbi
nui, Vasagos "Bačių" choro va
dovui pagerbti šventė jo 80-ojo 
gimtadienio proga. Dėka Da
nos ir Laimio Mačikūnų meniš
kų gabumų ir įdėto stropaus 
darbo, gražiai išpuoštoje salėje 
susirinko svečių ir giminių iš 
Toronto, Hamiltono, Wasaga 
Beach, Collingwoodo, Niagara 
Falls ir Wawa, iš Amerikos -
Tennessee ir S. bei N. Carolina 
valstijų. 

Algis Ulbinas lietuvių vi
suomenėje yra pažįstamas kul
tūrine veikla. Hamiltone Algis 
buvo talentingas, aktyvus E. 
Dauguvietytės-Kudabienės 
"Aukuro" vaidintojų grupės bei 
G. Breichmanienės "Gyvataro" 
tautinių šokių ansamblio daly
vis, muzikos akompaniatorius. 
Ilgus metus Algis aktyviai daly
vavo St. Petersburgo (JAV) lie
tuvių pasirodymuose, dainų 
šventėse, giedodavo šventovėje. 
Mes, Vasagos lietuviai, labai 
džiaugiamės, kad Algis suorga
nizavo ir sutiko vadovauti "Ba
čių" chorui. Jo muzikiniai kup
letai ir dainos per daugelį metų 
praturtino švenčių programas. 
Linkime Algiui aktyvių, laimin
gų ateities metų. 

Gimtadienio šventės prog
ramos pranešėja Lina Verbic
kaitė įdomiai, su švelniu humo
ru vedė programą. Pakviestas į 
sceną sukaktuvininkas Algis 
Ulbinas buvo perjuostas lietu
viška juosta, atsiųsta iš Lietu
vos, ir pasodintas į išpuoštą gė-

Chicago, IL 
IV JAV LIETUVIŲ JAU

NŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVA
LIS įvyks š.m. balandžio 15, At
velykio sekmadienį, Čikagos 
Jaunimo centre. Festivalio tiks
las - sukviesti jaunuosius atli
kėjus, supažindinti mūsų visuo
menę su jais, kartu pasidžiaugti 
jų talentais. Kviečiami daly
vauti nuo 4 iki 28 metų skaito
vai, vokalistai, instrumentalis
tai, šokėjai (pavieniai ir grupi
niai atlikėjai). Visi atlikėjai pa
rengia du kūrinius, kurių vienas 
- lietuvių liaudies ar originali 
lietuvių kompozitorių muzika. 
Daugiau informacijos bendrais 
klausimais tel. 630 620-9904 
(palikti žinutę); instrumentalis
tams tel. 708 691-9114; vokalis
tams tel. 708 691-7098. Festiva
lio rėmėjai: Tėvai jėzuitai, laik
raštis Bičiulystė, Amerikos lie
tuvių televizija. Kviečiame ir 
jus tapti šio festivalio rėmėjais. 

Festivalio rengimo komitetas 

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

tevzib@rogers.com 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

lėmis "gimtadienio kėdę". Visi 
sudainavome Ilgiausių metų. 
Vaidintojų grupė "Kibirkštis" 
labai įdomiai ir talentingai su
vaidino Algio Ulbino sureži
suotą A. Gustaičio humoristinį 
vaidinimą Sekminių vainikas. 
Po to Danutė Mačikūnienė per
skaitė savo sukurtą humoristinę 
poemą apie Algio gyvenimą ir 
jo meninius talentus. "Bačių" 
choras, vadovaujamas Algio 
Ulbino, padainavo tris dainas. 
Pirmoji daina - Vasaga, žodžiai 
ir muzika Algio Ulbino. Choras 

kė gėlių. G. Breichmanienė, il
gametė "Gyvataro" tautinių šo
kių vadovė, atsiuntė sveikinimo 
laišką, kuriame prisiminė kartu 
su Algiu praleistus bendro dar
bo metus. Aldona Lapavičienė, 
pasveikinusi Algį, padainavo 
jam dainą. Gražiai pasveikino 
dėdę Algį Vandos Ulbinienės 
sesers duktė Irena Craigg ir 
Erikas Mitrikos, sesers sūnus. 
Nuoširdžiai sveikino Lucius Ul
binas, Algio brolio sūnus. Pas
kutinė ir didžiausia padėka pri
klauso Vandai Ulbinienei, kuri 

i . 
Sukaktuvininkas Algis Ulbinas (viduryje) su Vasagos aktoriais, 
suvaidinusiais A. Gustaičio "Sekminių vainiką" Gerojo Ganytojo 
misijos salėje š.m. kovo 3 d. Ntr. K. Poškaus 

susilaukė šilto svečių plojimo. 
Visi vaišinomės skania vakarie
ne ir dalinomės maloniais gim
tadienio šventės įspūdžiais. Po 
vaišių vyko linkėjimai ir sveiki
nimai. Klebonas Vytas Staške
vičius ir prel. J anas Staškevičius 
atsiuntė pasveikinimą raštu. 
Rūta Poškienė, KLB Vasagos 
apylinkės pirmininkė, perskaitė 
KLB valdybos sveikinimą. Ona 
Senkienė, ilgametė "Bačių" 
choro seniūnė, pasveikino cho
ro vardu ir sukaktuvininkui įtei-

labai rūpestingai ir sumaniai 
suruošė savo mylimam vyrui 
Algiui tokią šventę. 

Po kalbų ir sveikinimų Al
gis Ulbinas visiems nuoširdžiai 
padėkojo už atsilankymą ir pa
aukojo 300 dol. Vasagos Gerojo 
Ganytojo misijos vyrų komite
tui. Visi išsiskirstėme su malo
niu prisiminimu šios gražios 
gimtadienio šventės, linkėda
mi, kad Algis dar ilgai būtų 
aktyvus meninių pasirodymų 
vadovas. A. Vitkienė 

"Gintariniai aidai" jau 30 metų aidi iš Hamiltono McMaster 
universiteto kiekvieną sekmadienį, 1-2 v.p.p. internete 
HTTP://CFMU.MCMASTER.CA. Iš kairės darbuotojos - Augė 
Repčytė, Amalija Gedrienė, Valentina Subatninkaitė ir vedėja 
Liuda Stungevičienė 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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



Grupė Britanijos lietuvių, šventusių Kovo 11 Ntr. D. Furmonavičiaus 

Kovo 11-oji Britanijos Nottinghame 
Š.m. kovo 11-ąją Notting

hamo St. Barnabas katedroje 
Lietuvos marijonų provincijos 
vyresnysis kun. dr. Vytautas 
Brilius, MIC, aukojo iškilmin
gas šv. Mišias už Lietuvą, daly
vaujant Lietuvos ambasados 
patarėjui Jonui Grinevičiui su 
šeima, Vidurio Anglijos Ko
lumbo riteriams, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos atstovams, Notting
hamo universitetų lietuviams 
studentams, vietos ir apylinkių 
lietuviams, atvykusiems net iš 
Peterborough, vietos jaunimui, 
angliškai katalikiškai visuome
nei. Iškilmingas lotyniškas gies
mes giedojo Nottinghamo uni
versiteto choras. Savo pamoks
le lietuvių ir anglų kalbomis 
kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, 
iškėlė dvasingumo ir tikėjimo 
reikšmę siekiant nepriklauso
mybės. Ambasadoriaus pasvei
kinimą, teiginį, kad be Katalikų 
Bažnyčios nebūtų ir laisvos Lie
tuvos, lydėjo šilti gausūs ploji
mai. Lietuvos ambasada atvežė 
vertingų informacinių leidinu
kų apie Lietuvą, kurių maždaug 
keturi šimtai Kolumbo riterių 
buvo išdalinti dalyvavusiems. 

Po to svečiai ir studentai 
susirinko Lietuvių Katalikų 
Centre - Židinyje šventiniam 
paminėjimui, kurį vedė Didžio-

Calgary, AB 
PRAĖJUSIŲ METŲ rug

sėjo 30 d. įvyko susitikimas su 
Nepriklausomybės akto signa
taru dr. Leonu Milčiumi iš Lie
tuvos. Dr. L. ~tm'~llJl.-----i111 
Milčius paskai
tė išsamią pa
skaitą su gau
sia nuotraukų 
paroda, kurias 
pats fotografa
vo. Supažindi- -......'---"- --...lt:.......l..J 
no susirinku- Dr. Leonas 
siuosius su sa- Milčius 
vo veiklos sri-
timis, pasidalino savais išgyve
nimais, džiaugsmais ir rūpes
čiais, atsakė į klausimus. Signa
taras taip pat skaitė savo su
kurtą poeziją, kuri ne vieną su
jaudino. Dėkojame dr. L. Mil
čiui už paskaitą, visus suveny
rus, Lietuvos vėliavą bei istori
nės reikšmės knygas, padovano
tas mūsų bendruomenei. Sig
natarui padovanojome knygas 
apie Kalgario istoriją ir Vakarų 
Kanados vaizdus bei įsiminti
nas vietas. Už šias knygas esa
me dėkingi E. Krausienei ir N. 
Astravienei. Taip pat šio rengi
nio metu buvo įteiktas apdova
nojimo raštas iš TMID Elvyrai 
Krausienei. Inf. 

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

sios Britanijos Lietuvių Katali
kų Bendrijos pirmininkas Ste
ponas Vaitkevičius, pakviesda
mas sveikinimo žodžiui amba
sados patarėją Joną Grinevičių. 
Po to - kun. dr. prof. Vytauto 
Briliaus, MIC, paskaita apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
ryšius su valstybe. Prof. Vytauto 
Landsbergio vadovaujama Lie
tuvos valstybė nuoširdžiai siekė 
suartėti su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia, tačiau to nebėra šian
dien. Katalikų Bažnyčia ypač 
prisimenama prieš rinkimus, o 
po jų dažnai pažadai yra pa
mirštami ir nevykdomi. Kalbė
jęs angliškai dr. Darius Furmo
navičius išryškino Amerikos 
lietuvių nuopelnus Lietuvos 
valstybės atkūrimo ir įtvirtini
mo darbuose, taip pat pabrėž
damas, kad Lietuva kol kas ne
atsidėkojo suteikdama Lietu
vos pilietybę visiems Amerikos, 
Jungtinės karalystės ir kitų lais
vojo pasaulio kraštų lietuviams. 

Kitą dieną, po ilgamešio 
Lietuvių Katalikų Centro - Zi
dinio rėmėjo Lino Jusio pelenų 
laidotuvių lietuviškame Will
ford Hill kapinių kampelyje, 
kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, 
lankė N ottinghamo ir D erby 
lietuvius ligonius, negalėjusius 
atvykti į iškilmingas šv. Mišias 
katedroje: Bronių Ciganską, 

besigydantį City Hgspital Not
tinghame, Marytę Zemaitienę, 
Antaną Tirevičių ir Juozą Mas
lauską Derbyje. Žmonės išreiš
kė susirūpinimą, kad iš jų, ilga
mečių lietuviškos veiklos daly
vių, Lietuva ketina atimti taip 
sunkiai įgytą Lietuvos pilietybę, 
o kiti nebegalės jos gauti, nes 
jau turi Britanijos pilietybę. Inf. 

11 Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

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 

Prie Jono Beach, FL, 
savivaldybės rūmų, Vasario 
16-osios proga buvo iškelta 
Lietuvos vėliava. Iškilmėje 
dalyvavo daugiau kaip šimti
nė tautiečių ir kitų vietos gy
ventojų. Iškilmę pradėjo Ju
no Beach LB apylinkės pirm. 
Kęstutis Miklas, pažymėda
mas, kad prieš 89 metus bu
vo atstatyta Lietuvos nepri
klausomybė, taipgi primin
damas žiaurią sovietinę oku
paciją ir prieš 16 metų vėl 
atstatytą nepriklausomybę. 
Priminė ir sparčiai progre
suojantį Lietuvos gyvenimą. 
Vėliavos iškėlime dalyvavo 
J uno Beach miesto merė 
Linda Hodgkins ir buvęs 
Lietuvos kariuomenės kari
ninkas Vincas Budvydas, 
amžiumi seniausias šios LB 
apylinkės tautietis. 

Palm Beach, FL, mieste 
sausio 22 d. įvyko tautiečių 
susitikimas su Lietuvos sei
mo nare bei seimo delegaci
jos pirmininke ŠAS (NATO) 
organizacijoje Rasa Jukne
vičiene. Ją pasveikino Lietu
vos garbės konsulas Stanley 
Balzekas, o su ja dalyvius su
pažindino Vytas Dūdėnas, 
buvęs Lietuvos finansų mi
nisteris. Viešnia kalbėjo apie 
Lietuvos problemas - jų esą 
trys pagrindinės: saugumas, 
žmonių gerovė ir naujos mo
ralės ugdymas. Lietuva yra 
Europos sąjungos ir ŠAS na
rė, todėl jaučiamasi gana 
saugiai. Tačiau Rusija nenu
stoja skverbtis į Baltijos 
kraštų reikalus, panaudoda
ma naftos ir dujų tiekimą 
šiems kraštams. Uždarius 
Lietuvoje atominę elektrinę 
Rusija taptų ir elektros tie
kėja. Lietuvai yra labai svar
bu pertvarkyti dabartinę ato
minę elektros energiją. Tam 
tikslui vyksta pasitarimai su 
Estija, Latvija ir Lenkija. 
Lietuvoje gyvenimas tikrai 
gerėja, bet Vakarų Europos 
lygiui pasiekti reikėsią dar 
10-15 metų. Svarbu dabar 
krašte ugdyti naują moralę 
ir nusikratyti dar esančio so
vietinio paveldo. Viešnia kvie
tė lankyti ir mylėti Lietuvą. 

Australija 
A.a. Danutė Giedraitytė, 

meno istorikė, žymi tauto
dailininkė, mirė 2006 m. 
gruodžio 11 d. Sidney mies
te. Velionė gimė 1923 m. 
Kaune. Tėvas - Antanas 
Giedraitis-Giedrius, vaikų 
rašytojas, motina - didelė 
muzikos mėgėja. Danutė 
1941 m. baigė gimnaziją ir 
įstojo į Kauno meno mokyk
lą. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją. Bendrą lietuvių tau
todailę studijavo Vytauto Jo
nyno įsteigtame Lietuvių 
meno institute Freiburge, 
daug dėmesio skirdama au
dimui. Šiam skyriui vadova
vo Antanas ir Anastazija Ta
mošaičiai. D. Giedraitytė 
1949 m. išvyko į Australiją ir 
apsigyveno Melbume. Čia ji 
gyvai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje. Ji 1952 m. pradėjo 

studijuoti meną Melburno 
universitete. Šias studijas 
baigė 1957 m. 1970 m. įstojo 
į Sidnio universiteto Meno 
fakultetą, įsigijo magistro 
laipsnį už originalų darbą 
"Vitražų nagrinėjimas vals
tybiniuose ir religiniuose pa
statuose". Šioje srityje dar
bavosi ir baigusi studijas, vė
liau Sidney mieste buvo ne
akivaizdine mokytoja "School 
of Distance". Velionė mėgo 
atsiskyrėlės gyvenimą. Ne
ieškojo draugų ir gyveno vie
na nedideliame namelyje. 

A.a. Juozas Dambraus
kas, visuomenės bei sporto 
veikėjas, 80 m. amžiaus, mi
rė sausio 24 d. Sidney mieste. 
Velionis gimė 1926 m. gegu
žės 22 d. Mierčių kaime, Za
liosios valsč., Vilkaviškio apskr. 
Lankė Žaliosios pradžios 
mokyklą ir 7 klases baigė Vil
kaviškio gimnazijoje. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją, 
1945 m. apsigyveno Eich
staetto pabėgėlių stovykloje 
ir įstojo į lietuvių gimnazijos 
8-tąją klasę. Baigęs gimnazi
ją, chemiją studijavo Frei
burgo universitete. Čia jis 
priklausė ateitininkų ir skau
tų organizacijoms. J. Damb
rauskas 1949 m. išvyko įAust
raliją ir Sidney mieste buvo 
įdarbintas geležinkelių bend
rovėj e. Palankęs specialius 
kursus, tapo elektrinių trau
kinių mašinistu. Juo dirbo 
iki pensijos. 1953 m. sukūrė 
šeimą. Vaikai buvo įsijungę į 
lietuvišką veiklą. J. Damb
rauskas veikė lietuvių bend
ruomenėj e ir sporto klube 
"Kovas", eidamas jame ir 
pirmininko pareigas. Keletą 
metų darbavosi Australijos 
lietuvių fizinio ir auklėjimo 
sąjungoje. Buvo vienas geriau
sių "Kovo" klubo šachmati
ninkų, laimėjęs ne tik "Ko
vo", bet ir Australijos lietu
vių šachmatininkų čempio
natą. Atstovavo Australijos 
lietuvių sportininkams lietu
vių sporto šventėse Ameri
koje ir Kanadoje. 

Airija 
Šio krašto laikraštis The 

Irish Examiner paskelbė, kad 
per pastaruosius dvejus me
tus Airiją užplūdo kontra
bandinės cigaretės iš Baltijos 
kraštų. Ir ši kontrabanda 
esanti gerai organizuota. Jos 
organizatoriai vadinami var
du "Baltijos gaujos". Per 
dvejus metus Airijoje kont
rabandinių cigarečių kiekis 
pakilęs 220 nuošimčių. Jos 
įvežamos ne tik iš Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, bet ir iš 
Lenkijos. Bet daugiausia - iš 
Lietuvos ir Latvijos. Lietu
vos pareigūnai tvirtina, kad 
nelegali prekyba cigaretėmis 
prasidėjo, kai Lietuva tapo 
Europos sąjungos narė. Nuo 
2005 m. kovo mėn. iki 2006 
m. pabaigos sulaikyti 224 lie
tuviai, bandę nelegaliai ciga
retes įvežti į Airiją ir Angliją. 
Pavyko atimti 68,000 pake
lių cigarečių.Pasak Airijos 
muitininkų, pas vieną lietuvį 
cigarečių vežėją randama jų 
daugiau nei pas airius per 
kelis mėnesius. J.A. 
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Labas vakaras, gerbiami, 
mieli šio jubiliejinio renginio 
dalyviai! 

Iš mažlietuvių veiklos nų-Jonaičių kapines, kur ma
no prosenelė Gritta Daus
kardt 1909 m. palaidota. Tuoj 
po Atgimimo aš atnaujinau 
kapavietę ir ji ligi šiol prižiū
rima netoliese gyvenančios 
vokietės Ella Kalkovsky. Ge
ležinis paminklinis kryžius iš
likęs. Prie įėjimo į kapines aš 
pastatydinau paminklinį ak
menį su įrašu 'Deutscher Fried
hof Galsdanen-Joneiten'. 

1984 m. šventėme Thron
to Mažosios Lietuvos moterų 
dr-jos "Šiupinio" 25-metį. Ta 
proga aš smulkiai papasako
jau renginio istoriją, trumpai 
paliesdama savito patiekalo 
kilmę, išvardinau ir apibūdi
nau iniciatores, padėjėjus, vi
rėjus, globėjus; aptariau sėk
mingą raidą, programos plė
totę, finansinę būklę. Per 25 
metus pasiekėme, kad mūsų 
renginys buvo laikomas vienu 
didesnių lietuvių kultūrinių 
renginių Toronte. Be reikalo 
baiminausi, kad veteranių jė
gos silpnėja, gretos retėja -
po šešerių metų, 1990 m. jau
noji mažlietuvių karta perėmė 
vadovavimą ir ligi šiol sėkmin
gai tęsia mažlietuvių tradicijų 
puoselėjimą, nors ir keletą 
metų dėl susidėjusių netikėtų 
aplinkybių teko renginį pra
leisti. 

"Šiupinys" - 2007.11.20. IEVOS ADOMAVIČIENĖS žodis 

1997 m., verdant šiupinį 
35-tą kartą, jaunoji pirminin
kė Kristina Dambaraitė-J a
nowicz vėl trumpai apžvelgė 
"Šiupinio" istoriją nuo kuk
lios pradžios Sv. Jono bažny
čios salės kampe 1959 m., pa
minėjo amžinam poilsiui iš
keliavusius: darbščiuosius 
Buntinų-Kunkių šeimos narius, 
Elzę Jankut~, Katrę Stepo
nienę, Eriką Sernienę, Valeri
ją Anysienę, Gretą Baltaduo
nienę, Mariją Kybrancienę ir 
Hildą Lasienę. 

Norėčiau šį vakarą su Ju
mis trumpai pasidalinti prisi
minimais apie tą pirmąjį "Šiu
pinį", kuriame man su Leonu 
teko dalyvauti, ir jo užuomaz
gą. Kai 1951 m. Elzė Jankutė 
su akluoju broliu Kristupu at
vyko į Turontą, ji nepraleido 
nė vienos Užgavėnių dienos 
nevirusi įprasto gardaus šiu
pinio savo šeimai, pasikvies
dama artimus draugus, kaip 

tai darydavo tėviškėje, Bitė
nuose. O ponios Grita Bunti
nienė, Valerija Anysienė ir 
Erika Šernienė buvo savo lai
ku aktyvios Klaipėdos moterų 
ratelių narės, rengėjos arba 

Ieva Adomavičienė 

dalyvės iškiŲningų "Šiupinių" 
Klaipėdos Saulių namuose, 
kur susiburdavo visa Klaipė
dos lietuviška "grietinėlė", 
kur buvo stiprinamas lietuvi
ninkų ryžtas išlikti ištikimiems 
savo kilmei ir kultūrai. Rengi
niai buvo kultūrinio pobūdžio, 
pelnas skiriamas labdarai. 

Mažosios Lietuvos mote
rų dr-ja Čikagoje jau buvo 
pradėjusi tęsti "Šiupinio" tra
diciją Klaipėdos pavyzdžiu. 
Sunerimo ir mūsų ponios, iš
mėgino savo receptus mažuo
se rateliuose, kol 1959 m., El
zei Jankutei vadovaujant, nu
tarė išeiti į viešumą. Gaila, 
kad neišliko jokios dokumen
tinės medžiagos apie tą pir
mąjį "Šiupinį", todėl negaliu 
tiksliai pateikti nei rengėjų pa
vardžių, nei dalyvių skaičiaus. 
Prisimenu tik, kad Šv. Jono 
bažnyčios salės kampe prie 
puikiai padengto stalo p-lė 
Elzė, tautiniais drabužiais pa
sipuošusi, su šypsena sveikino 

Ir Jaunimo centre 
buvo mugė 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Buvo laikai, kada Jaunimo centro rūmai Čikagoje, ypač 
savaitgaliais, būdavo pilni mūsų piliečių, kurie čia rinkdavosi 
į vienokias ar kitokias pramogas. Daugiausia žmonių sutrauk
davo "Kaziuko mugės", ruošiamos kasmet kovo pradžioje. 
Tučiau niekas vietoje nebestovi. Pasikeitė ir Jaunimo centro 
lankytojai, kurių didelė dalis dabar persikėlė į Pasaulio lietu
vių centrą Lemonte. Ten išsikėlė ir "Kaziuko mugės", ir dau
gelis kitų renginių. Bet Jaunimo centras dar vis nepasiduoda 
ir jo vadovybė laiks nuo laiko jame rengia praeitį primenan
čių didesnių subuvimų. Čikagos lietuvių skautams į Lemontą 
išvežus savo "Kaziuko mugę", Jaunimo centre pradėtos 
ruošti "pavasarinės mugės". Siemet tokia mugė buvo sureng
ta kaip tik per Kazimierines - kovo 3-4 d.d. ("Kaziuko mu
gė" Lemonte vyko pavėluotai - kovo 11 d}. 

Dainos grupė "Padainuokim, ten kur stovim" su vadove 
Daiva Švabiene priekyje Ntr. E. Šulaičio 

ir sodino negausius svečius, 
su rengėjais - apie 20. Negaliu 
pasakyti, kiek ir kas iš Bend
ruomenės atstovų atsilankė, 
kas ištrauką iš Donelaičio Me
tų skaitė. Prisimenu, kad vy
ravo jauki, šeimyniška nuo
taika. Bet nepamiršau uoliau
sių padėjėjų p-lei Elzei - tai 
Buntinų šeima - Marelė Bun
tinaitė-Kunkienė ir Augustas 
Kunkis, Grita Buntinienė ir 
broliai Bernardas ir Endrius 
Buntinai. Endrius Buntinas 
nusitašė "menturį" šiupiniui 
maišyti, o Bernardas atlikinė
jo visas pristatinėtojo pareigas 
ir dar padėjo broliui košę mai
šyti. Kas daugiau vyriausiai 
šeimininkei Elzei virtuvėje 
padėjo, nežinau. P-lė Elzė la
bai džiaugėsi, kad nebuvo 
nuostolių; tai dėka savanorių 
darbininkų ir a.a. klebono P. 
Ažubalio leidimo naudotis 
.eatalpomis kone nemokamai. 
Zodžiu, bandymas pavyko, at
siliepimai buvo palankūs, ir 
svečių skaičius bei padėjėjų 
kasmet sparčiai augo. Tus ini
ciatores džiugino ir skatino 
energingai toliau darbuotis. 

paskutiniu laiku pradėta dau
giau dėmesio kreipti į Mažąją 
Lietuvą. 

Sausio 15-oji, Klaipėdos 
krašto prijungimo metinės, ir 
spalio 16-oji, Mažosios Lietu
vos genocido diena, įtrauktos 
į atmintinų dienų sąrašą. Bu
vę "memellanderiai" ir jų įpė
diniai, susibūrę į "Kraštiečių 
darbo sąjungą", su nepasiten
kinimu žvelgia į tokį seimo 
nutarimą. Jie vis dar nesiliau
j a ieškoti "istorinės tiesos", 
neigdami mažlietuvių egzis
tenciją jų tėvynėje. Kartais 
toks aklas užsimojimas prive
da prie kuriozinių išsišokimų. 
Jų mėnesiniame laikraštėlyje 
Memeler Dampfboot skaitau 
tūlo Bemdt Dauskardt straips
nelį. Jis jau 20-tą kartą važi
nėja po kraštą, lankydamas 
užsilikusius kraštiečius, ap
gailestaudamas apleistas so
dybas ir kapines. Turp kitko 
jis rašo: "Aplankėme Galsdo-

Keletas kraštiečių dėl to 
užrašo sunerimo - esą aš 'įžei
dęs' lietuvius. Atsakymas 
jiems - tai netiesa, nė vienas 
lietuvis čia nėra palaidotas, 
net ir 1923-1938 metų laiko
tarpiu". Žiūriu į nuotrauką ir 
skaitau tokį įrašą: "Czion Ilsis 
Dieveje musu milima motina 
Grita Dauskardt, gim. Bar
schkel, 29 Juni 1840- 31 Mei 
1909". Šriftas, aišku, gotiškas; 
kitokio tuo metu tame krašte 
nebuvo. 

Mandagiai užklausiau p. 
B. Dauskardt, koks jo požiūris 
į tokius prieštaraujančius įra
šus. Laukiu atsakymo. 

Ačiū už kantrybę ir linkiu 
smagaus pabendravimo bei 
laimės loterijoj. 

Prieš keletą metų minė
jau, kad Klaipėdoje Mažosios 
Lietuvos bvendrijos moterys 
atgaivino "Siupinio" tradiciją, 
kurią naciai 1939 m. sužlugdė 
ir kuri neatsigavo sovietų lai
kais. Paskutinis iškilmingas 
"Šiupinys" Klaipėdoje įvyko 
1939 m. vasario 21 d. Po mė
nesio Hitleris atvyko į Klaipė
dą. Džiugu, kad stengiamasi 
atkurti ir ugdyti lietuvininkų 
kultūrinį palikimą. Karo ir 
okupacijų išblaškytų senųjų 
vietinių gyventojų likutis bai
gia išnykti; belieka tik saugoti 
paveldą. Reikia pasakyti, kad 

Toronto vyrą choro "Aras" dalyviai, su vadove L. Turūtaite, 
atlikę meninę programą "Šiupinyje" š.m. vasario 20 d. To
ronto Lietuvių Namuose Ntr. K. Baliūnaitės 

Pabuvojus Jaunimo centro "pavasarinėje mugėje" sek
madienio popietę, teko įsitikinti, kad ir joje buvo įdomių da
lykų. Didžiosios salės pasieniais buvo stalai su įvairiais gami
niais - meno dirbiniais, papuošalais, knygomis, kepsniais, 
drabužiais ir kt. Čia foto- =-
menininkas Algimantas 
Kezys buvo atsivežęs savo 
knygas, paveikslus. Kitas 
fotografas Jonas Tumulaitis 
pardavinėjo liaudies meno 
kūrybą. Savo medžio dro
žiniais lankytojus bandė 
pritraukti Jonas Pleirys. 
"Magnolijos" restorano at-
stovė bandė sudominti py- Į__ ____ _,___. 

ra~~i~, du~n~ ir kita~s ga- Fotomenininkas A. Kezys su sa
rmll1:~1s. Tut tik dalele par- vo dviem knygom apie angelus 
davejų, matytų Jaummo ir keliais paveikslais angelą te
centro didžiojoje salėje. matika prieš išvykdamas Į Vil-

Po pietų čia įvyko ma- nių, kur turėjo pasirodymą Vd
žos apimties koncertas. niaus rotušėje kovo 15 d. 
Scenoje pasirodė mokyto- Ntr. E. Šulaičio 
jos Jolantos Banienės pa-
ruoštos pianistės. O vėliau į sceną sugužėjo uniformuotų dai
nininkų (vyrų ir moterų) būrys - 15 žmonių. Tui Daivos ŠVa
bienės vokalinė, instrumentinė trupė "Padainuokim ten, kur 
stovim". Ji čia pradžioje traukė žinoma~ liaudies dainas, o 
vėliau padainavo ir negirdėtų kūrinių. Sis dainininkų pasi
rodymas klausytojus gerai nuteikė, o kai kurie iš jų ir patys 
įsiliejo į d~ų sūkurį. Beje, Jaunimo centro kavinė irgi buvo 
netuščia. Cia tautiečiai rikiavosi prie maisto tiekėjų ir gėrimų 
pilstytojų. O išalkusiųjų bei ištroškusiųjų netrūko. 

Atrodo, kad prie šios "pavasarinės mugės" daug padir
bėjo Jaunimo centro ilgametės darbuotojos Milda Šatienė ir 
Anelė Pocienė. Jų ir kitų talkininkų dėka Jaunimo centro rū
mai vis dar gali gyventi ir tarnauti mūsų tautiečiams. 

Gyventi! 
Gyventi-

ošia iški.rsti berža~ 
Gyventi-

šaukia sodai sunaikinti! 
Gyventi-

girgžda šulinių išgriautos 
svirtys ... 

Gyventi-
žuvę girioj tyliai žiūri 
šilagėlių žydrom akim ... 

Gyventi-
šaukia partizano kraujo 
lašas, 
užtiškęs ant miestelio 
gatvės grindinio ... 

Gyventi-
mirga ryški.os spalvos 
miestų languose. 

Gyventi -
sunkiai girgžda pareigos 
vežimas ... 

Gyventi vėtrose! 
Pavasario žydėjime! 
Velyknakčio varpų gausme! 

Gyventi-
ašara šilta ant skruosto! .. 

••• 
Jei šauksmą šitą išgirda.~ 

Žinok-
dargyveni! 
ZUZANASTUNŽĖNIENĖ 
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Vilniaus knygų mugės atgarsiai Siauliuose 
REGINA KVAŠYTĖ 

Tradicinė Vilniaus knygų 
mugė (ji vyko vasario 22-25 
d.d.) sukvietė gausų būrį už
sienio autorių net iš 22 pasau
lio šalių. Mugės kataloge ran
dame Airijos, Ispanijos, JAV, 
Jungtinės karalystės, Latvijos, 
Lenkijos, Norvegijos, PraIJCŪ
zijos, Rusijos, Suomijos, Sve
dijos, Vokietijos prozininkų, 
poetų pavardžių. Visada ma
lonu sulaukti garsių ir mažiau 
žinomų lietuvių skaitytojams 
rašytojų, dalyvauti jų knygų 
sutiktuvėse, bendrauti, gauti 
autografų ... Ypač smagu, kad 
šįkart tarp svečių buvo ir vie
nas autorius iš Kanados. 

Tai Robert Bringhurst -
žmogus, kurio veikla labai 
įvairiapusė, tačiau dalyvavi
mas mugėje leidžia jį apibū
dinti pirmiausia kaip poetą 
(be to, jis dar ir vertėjas, lite
ratūros ir meno tyrinėtojas, 
kalbininkas, tipografijos teo
retikas). Užaugęs Kanados 
provincijų kalnuose (tiesa, gi
męs Los Angeles ir gyvenęs 
daug kur plačiajame pasauly
je), savo kūryboje daug dėme
sio skiria kanadiečių čiabuvių 
kalbai, jų tautosakai. 

Į Vilnių R. Bringhurst bu
vo pakviestas pristatyti ką tik 
leidyklos versus aureus išleistą 
poezijos knygą lietuvių kalba 
"Kvėpuoti pėdomis" (išvertė 
Kornelijus Platelis). Tai rink
tinė, sudaryta iš eilėraščių, 
skelbtų dviejuose šio auto
riaus leidiniuose anglų kalba: 
"The Beauty of the Weapons" 
(1982) ir "Pieces of Map, Pie-

Iš dešinės: Regina Kvašytė, Robert Bringhurst ir Genovaitė 
Kačiuškienė Šiaulių universiteto Kanados auditorijoje 

ces of Music" (1987). 
Poezijos vertimo, leidinio 

vertę, jų kokybę tegul vertina 
literatūros tyrinėtojai, Ųitikai 
ir kitų sričių žinovai. Sįkart 
norėtųsi pasidžiaugti paties 
autoriaus apsilankymu Lietu
voje. Ir tuo, kad nebuvo apsi
ribota vien muge ar, plačiau, 
sostine (Vilniuje susitikimai 
vyko dar Rašytojų klube ir 
Vilniaus universitete). Vasa
rio 26 d. susitikimas su kana
diečių poetu ir jo poezijos 
knygos sutiktuvės įvyko ir 
Šiauliuose - R. Bringhurst 
lankėsi Šiaulių universiteto 
Kanados auditorijoje. Tokia 
galimybe pasirūpino Kanados 
ambasados biuras Vilniuje, o 
jo vadovas Brian Herman ly-
dėjo svečią. v 

Per susitikimą Siauliuose 
svečias kalbėjo ne tiek apie 
savo knygą ir jos vertimą, kiek 
apie kanadiečių literatūrą ap
skritai. Taip pat jis atsakė į su
sirinkusiųjų (tarp jų buvo ne
mažai studentų) klausimus: 

apie pagrindines temas, ku
rios domina tos šalies rašyto
jus, apie Kanados čiabuvių 
kalbų giminiškumą ir pan. 
Dovanų Kanados auditorijai 
autorius paliko ir naująjį leidi
nį lietuvių kalba, ir anglų kal
bos originalus. Iš pokalbio su 
rašytoju sužinojome, kad jis 
džiaugiasi patirtais įspūdžiais 
ir žavisi Lietuva. 

Džiugu, kad knygų mugės 
atgarsiai pasiekė Šiaurės Lie
tuvos sostinę Šiaulius. Kiek te
ko pastebėti, kanadietis Lietu
voje apskritai susilaukė nema
žai dėmesio - mugės metu ir 
po to įvairiuose spaudos leidi
niuose ("Literatūroje ir me
ne", "Lietuvos žiniose") pasi
rodė straipsniai apie R. Bring
hurst ir jo lankymąsi Lietuvoje. 

Rašytojas turėjo galimybę 
geriau pažinti visas Baltijos 
šalis (beje, tai buvo pirma jo 
kelionė po Baltijos regioną), 
nes iš Šiaulių jis išvyko į Lat
viją, o vėliau į Estiją. 

Daina jungia trijų kartų dainininkus 
Montrealyje praeitais metais įsisteigė nau

jas choras, vadovaujamas muziko ir kompozi
toriaus Aleksandro Stankevičiaus. Jo tikslas 
buvo sujungti visus montrealiečius, ~uriuos 
traukia muzika, ypač lietuviška daina. Si grupė 
dabar vadinasi "Montrealio lietuvių choras", 
pritraukusi įvairiausių amžių žmonių - chore 
dainuoja net trijų kartų dainininkai, kaip viena 
močiutė ir vienas tėvukas su dukromis ir vai
kaičiais. Praeitą vasarą didelė dalis }ių cho
ristų dalyvavo 8-oje Dainų šventėje Cikagoje, 
o šiemet vienetas jau pasirodė du kartus 
Montrealyje ir vieną kartą Klyvlande, OH. Ten 

choras kartu su JAV lietuviais šventė Vasario 
16-ąją. Programa buvo įvairi ir dviejų dalių. 
Pirmą dalį sudarė Lietuvos liaudies dainos, o 
antra buvo įvairesnė, su Lietuvos, Kanados ir 
Amerikos lietuvių kompozitorių kūriniais. 
Klyvlando lietuviai labai šiltai ir nuoširdžiai 
priėmė Montrealio dainininkus ir ypač pa
mėgo pačius jauniausius, kurių amžius 9-12 
metų. Šis choras skiriasi nuo daugybės kitų 
lietuvių chorų, nes jame dainuoja suaugusieji 
kartu su vaikais. Visus dalyvius traukia lietu
viška daina ir noras ja pasidalinti su kitais. 

Vilija Bulotienė 

Montrealio lietuvių choras, vad. muz. A. Stankevičiaus, koncertavęs Klyvlande, OH, Vasario 
16-ają švenčiant Ntr. V. Bulotienės 

(l.l Ji ateis 
O Grumtynės baigėsi. Tikėjimas įveikė Lau-
1~ kimą. Ramybė nuo visų lentynėlių nušluostė 
1-o1 dulkes. Klaikiai nelaukiau šventės savyje 
~ pabaigos. Tikėjau. Vėl atsidarys durys ... 
t-oi G l TT ki . '? z a va. n..o aJI. 
1-o1 Galvoje siautėja chaosas. Dažnai sakome: 
~ "Tuščia galva", bet vis tiek genialiausios idėjos 

ateina visai netikėtai... 
Vagonas. Kuris Tavo? 

Nugūrino senolis Gruodis ... Jo eisena lėta. 
Pasitikome jaunėlį Sausį. Jis irgi bus senas ... 
Mes skubame, mes vejamės ... Ar skubėdami 
visuomet įsiropščiame į išsvajotą traukinio 
vagoną? Visų atsakymai skirtingi. 

Reda Kiselytė 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Valstybinis dainų ir šo

kių ansamblis "Lietuva" va
sario 6-11 d.d. dalyvavo Ita
lijos Agrigento (Sicilijoje) 
mieste vykusiame 52-jame 
pasaulio folkloro festivalyje 
ir 62-rą kartą sur:engtoje 
miesto šventėje Zydinčių 
migdolų medžių festivalyje. 
Tame populiariame renginy
je dalyvavo 18 profesionalių 
liaudies meno kolektyvų iš 
įvairių pasaulio valstybių bei 
gausybė mėgėjų grupių. 
"Lietuvos" ansamblis žiūro
vams parodė ne tik pačius 
populiariausius savo reper
tuaro šokius, kaip Kepurinė, 
K/,umpakojis, bei dainas, bet 
ir pademonstravo lietuviškus 
tautinius drabužius, klumpes 
bei lietuviškus muzikos inst
rumentus - kankles, birby
nes, skrabalus ir kt. Gastro
les parėmė Lietuvos kultū
ros ministerija. 

Šis jau 66 metus gyvuo
jantis profesionalus šokėjų, 
liaudies instrumentų orkest
ro ir choro grupių jungtinis 
meno ansamblis kasmet pa
teikia po naują koncertinę 
programą. Pirmojo ansamb
lio vadovo kompozitoriaus 
Jono Švedo (1908-1971) nu
brėžti tikslai buvo populia
rinti liaudies dainas ir šo
kius, instrumentinę muziką 
bei tautinius drabužius. Per 
visą gyvavimo laiką ansamb
lio programose buvo atlikta 
per 1,000 kūrinių, ~urengta 
per 8,000 koncertų. Siuo me
tu ansamblyje yra 116 daini
ninkų, šokėjų, muzikantų, 
administracijos darbuotojų. 

Nuo 2004 m. ansambliui 
vadovaujančio kompozito
riaus Giedriaus Svilainio su
kurtos naujosios ansamblio 
programos išsiskiria origina
liu muzikiniu stiliumi, nauju 
požiūriu į lietuviškąjį folklo
rą. 2006 m. ansamblis prista
tė naują programą Lietuviš
kos giesmės, kurią rodė įvvai
riose Lietuvos vietovėse. Sių 
metų programoje, šalia 
įprasto repertuaro, bus atlie
kamos naujai aranžuotos 
arba liaudies dainų motyvais 
harmonizuotos dainos: va
dovo G. Svilainio kūrinys 
liaudies instrumentų orkest
rui ir bandonijai Lelinderis, 
chorui ir mušamiesiems inst
rumentams sukomponuotos 
Ganymo dainos bei liaudies 
instrumentų orkestrui, cho
rui ir dviems solistams pritai
kytos dainos Gieda gaideliai 
ir Bijūnėlis. Koncertų išvyka 
prasidėjo Kupiškyje kovo 9 
dieną, kovo ir balandžio mė
nesiais "Lietuva" koncer
tuos net dešimtyje Lietuvos 
miestų ir kelionę baigs Vil
niaus Valstybiniame dramos 
teatre. 

Operos dieną, 400 metų 
sukaktį nuo pirmosios ope
ros - Claudio Monteverdi 
Olfėjaus - sukūrimo, vasario 
16-17 d.d. minėjo beveik 100 
Europos teatrų, priklausan
čių "Opera Europ~" draugi
jai, 24 valstybėse. Sios drau
gijos veikloje nuo 2002 metų 
dalyvauja ir Lietuvos operos 
ir baleto teatras. Todėl šios 

sukakties proga vasario 17 
dieną teatre ir už jo ribų vy
ko įvairūs renginiai: viešaja
me Vilniaus transporte 
skambėjo arijos iš žinomiau
sių operų, kostiumuotas 
teatro personalas pasitiko 
lankytojus su simboliniais 
suvenyrais. Teatro bare prie 
puodelio kavos buvo galima 
pabendrauti su operos solis
tais - Vytautu Juozapaičiu, 
Irena Milkevičiūte, Laima 
Jonutyte ir Virgilijumi No
reika. Kamerinėje salėje bu
vo galima padaryti nuotrau
kas vilkint įvairiais teatro 
kostiumais, net būti atitinka
mai nugrimuotais. Vakare 
Didžiojoje salėje buvo stato
ma Giuseppe Verdi opera 
Kaukių balius. Nebuvo už
miršti ir jaunieji žiūrovai: 
vasario 18 d. buvo Mažųjų 
operos diena, kurios metu 
vaikai galėjo pamatyti nuo
taikingą Jurgio Gaižausko 
operą Buratinas, po spek
taklio pabendrauti su šios 
operos veikėjais. 

Claudio Monteverdi "Or
fėjas" prieš keturis šimtme
čius buvo vadinamas muzi
kine drama, dramma per mu
sica. Su tuo veikalu prasidėjo 
naujas muzikos žanras, ku
riame atstovaujamos visos 
meno šakos: vaidyba, orkest
ras, choras ir paskiri daini
ninkai, kostiumų ir scenos 
dekoracijų kūryba. Pagal 
Alessandro Striggio libretą 
sukurta opera pasižymėjo 
dramatiška jėga ir gyvybinga 
orkestruote. Kūrinį sudarė 
prologas ir penki veiksmai, 
kurių turinys buvo pagrįstas 
graikų mitu apie Orfėjaus ir 
Euridikės meilę. Operos 
premjera įvyko 1607 m. vasa
rio 24 d. Mantuos hercogo 
rūmuose, Italijoje. Bet nau
jasis dramma per musica žan
ras net nepraėjus 30 metų 
atkeliavo ir į Vilnių, DLK 
Vladislovo Vazos Valdovų 
rūmų teatrą. 1636 m. rugsėjo 
4 d. rūmų teatre buvo pasta
tyta opera, "su muzika vai
dintas Elenos pagrobimas, 
kurį eilėmis sukūrė Jo Dide
nybės sekretorius Pucci
telli." Spėjama, kad muziką 
šiai operai parašė Marco 
Scacchi. Virgillio Puccitelli 
buvo Vladislovo Vazos itališ
kųjų reikalų sekretorius, li
teratūros ir muzikos žinovas. 

Vyriausybės kultūros ir 
meno premijos, 19,500 litų 
dydžio, už 2006 metus pa
skirtos dailininkams Jonui 
Arčikauskui, Leopoldui Sur
gailiui, Aldonai Keturakie
nei, Veronikai Povilionienei 
ir Sigitui Povilaičiui, restau
ratorei Janei Bilotienei, ak
toriams Gediminui Girdvai
niui, Gražinai Urbonaitei ir 
Rimgaudui Karveliui, rašy
tojams Danieliui Mušinskui, 
Tomui Sakalauskui ir Algi
mantui Zurbai, literatūrolo
gui Sigitui Narbutui, fo
tografui Pauliui Normantui 
ir kalbininkui Broniui Savu
kynui. Kasmet skiriama ne 
daugiau kaip 15 premijų, ku
rios išmokamos iš Kultūros 
ministerijos biudžeto. G.K. 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antrad. Ir treaad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 Y.r. Iki e Y.Y.; leitad. nuo 9 Y.r. Iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo B.30 Y.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 Y.p.p.; ketvlrtad. nuo 1 Y.p.p. Iki 
e Y.Y. Ir penktad. nuo 11 Y.r. Iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. tenn. ind •......... 2.35% 
1 S0-364 d. tenn. lnd. . ......• 2.60% 
1 metų term. lnd611us .......• 3.20% 
2 metų term. lndtllus .......• 3.35% 
3 metų term. lndtllus .......• 3.40% 
4 metų term. lndtllus .......• 3.45% 
5 metų term. lndtllus .......• 3.55% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.10% 
4 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.20% 
5 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.25% 
RRSP, RRIF ''Vartabla" .....•• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.60% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd .•• 4.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd. • .5.00% 
~upomąJą sąskaitą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki •••• 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

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

tarm. ind. . ........... 4.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines pukolas 

nuo .......... 7.00% 

Sutartlea paskolas 
nuo .......... 7.00% 

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

Su kaičiamu 
nuoilmčlu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
tulfo paskolas 

Duodame komercines 
nekllnoJamo turto paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "'INTERAC-PLUS'" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąflnlngas patarnavimas 
APLANKYKJTE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

AR JUS TENKINA KANADOS VALSTYBINĖS 
OBLIGACIJOS (CANADA SAVINGS BONOS), KAI YRA 
GERESNĖS PALŪKANOS GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ 
INDĖLIUOSE BEl REGISTRUOTŲ PENSIJŲ TAUPYMO 

BEl PAJAMŲ PLANUOSE 

GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ REGISTRUOTŲ PENSIJŲ 
l DĖLIAJ (GIC) TAUPYMO BEl PAJAMŲ PLANAI 

lm. 

2m. 

3m. 

4m. 

Sm. 

4.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 

(RRSP) (RRIF) 

l m. 4.40% 
2m. 4.50% 
3m. 4.55% 
4m. 4.65% 
S m. 4.75o/o 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage• 

10720 Yongc Strccr, Suite 226 
Richmond l li!I, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz~hoo.cą 

"lndependenUy ONned and Operated, REALTO~ 

Netradicinis sukakčių minėjimas 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Kovo 3, šeštadienį, PL centre Lemonte 
surengtas Lietuvos valstybės atkūrimo sukak
čių (Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios) minėji
mas buvo pavadintas "Improvizacijų vakaru" 
ir padvelkė nauja dvasia šiaip jau sustingusio
je nusistovėjusiomis tradicijomis išpintoje Či
kagos lietuvių padangėje. Lietuvos generali
nio konsulato Cikagoje suruoštame renginyje 
apie pačias sukaktis prabilo tik gen. konsulas 
Arvydas Daunoravičius, o šiaip dauguma 
programos rėmuose reiškėsi meno kūrėjai bei 
muzikos ir šokio atlikėjai, susirinkusiems 
tautiečiams iškėlę gana daug avangardinių 
minčių. 

"Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventė" 
Tui buvo tema A. Daunoravičiaus trumpos 

(3 minučių) kalbos, kuria buvo pradėta minė
jimo programa Lietuvių Dailės muziejaus pa
talpose (čia savo darbus buvo išstatę 13 daili
ninkų). "Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 
reikšmės Lietuvos valstybei ir jos žmonėms 
neįmanoma pervertinti", - pareiškė kalbėto
jas. "Dėl istorijos vingių, kurie ne visada buvo 
palankūs mūsų tėvynei, praėjusį šimtmetį 
mums teko du kartus įrodyti ir pasauliui, ir -
kas turbūt svarbiausia - mums patiems, kad 
lietuvių tauta net ir po ilgų okupacijos dešimt
mečių neišsižadėjo savo laisvės. Dešimtme
čius žeminti ir niekinti mes abu kartus atsitie
sėme ir pasiuntėme žinią pasauliui, kad Lietu
va prisiima atsakomybę už savo dabartį ir ateitį". 

Paminėjęs, kad šias datas skiria 72 metų 
laikotarpis, kuris daug kam galėtų atrodyti ne
ilgas. Tačiau žinant, jog jame 50 metų teko 

Stasė Petersonienė, Lietuvių rašytojų draugi
jos pirmininkė, ilsisi prie vieno rodinio Dailės 
muziejuje Lemonte, kur vyko didelė lietuvių 
dailininkų paroda, skirta Lietuvos nepriklau
somybės sukaktims paminėti 

vilkti okupantų jungą, atstumas tarp šių dviejų 
datų, jo nuomone, neišmatuojamai pailgėja. 

Kalbėtojas tarp tų dviejų datų rado nemaža 
paralelių. O jos yra tokios: nors šiandien niekas 
neabejoja istoriškai teisingais Vasario 16-osios 
akto ir Kovo 11-osios akto sprendimais, ir 1918 
m., ir 1990 m. buvo daug skeptikų. abejojančių 
ar net atvirų nepriklausomybės priešininkų; ir 
po Vasario 16-osios, ir po Kovo 11-osios buvo 
daug nežinios, baimės ir būtinybės esmingai 
keisti savo gyvenimą; ir po Vasario 16-osios, ir 
po Kovo 11-osios priimtus sprendimus teko 
ginti, mokant už tai aukščiausią, - žmogaus gy
vybių - kainą; ir po Vasario 16-osios, ir po Kovo 
11-osios Lietuva susikūrė kitą tikrovę, kitas ga
limybes, nepalyginamai pranokstančias gyveni
mą okupuotoje Lietuvoje. 

Paskaitininko mintys dvelkė optimizmu 
"Sunkūs išbandymai nepalaužė mūsų, ir 

šiandien mūsų valstybė turi išskirtines galimy
bes susikurti puikią ateitį. Juk esame talentin
ga tauta, turinti daugybę gabių žmonių -
darbščių, kūrybingų, pažangių. Be to, turime 
politines, kultūrines ir finansines prielaidas 
įgyvendinti savo laisvę, toliau siekti pažangos 
ir gerovės šiandieninei ir būsimosioms kar
toms. Turime ir savo garbingą vietą pasaulyje, 
istorijoje ir dabartyje, kuria galime didžiuotis". 

r' 
' 

Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius skaito paskaitą 

"Visa tai reiškia, kad Lietuva turi ne tik 
viltingos ateities perspektyvą, bet ir didelį in
telekto bei veiklos pajėgumą, kurio dalis, deja, 
likimo vėjų yra išsklaidyta po platųjį pasaulį", 
- aiškino kalbėtojas, pridėdamas: "Kelia pa
garbą tai, kad net ir likimo nublokšti į svečias 
šalis, dauguma Jūsų išlaikėte ir išlaikote 
glaudų tiek dvasinį, tiek ir materialųjį ryšį su 
tėvyne, savo kasdienine veikla prisidėjote ir 
prisidedate prie mūsų bendrų pastangų pa
sauliui atverti kuriančią, darbščią, kultūringą 
ir pažangią Lietuvą su savita kultūra ir gilia is
torija. Atskirai norėčiau pažymėti tuos, kurie 
tiek šioje, tiek ir anoje Atlanto pusėje, tam
siais okupacijos dešimtmečiais neleido dul
kėms padengti Lietuvos laisvės bylos". 

Padėkojęs tiems, kurie Lietuvos okupaci
jos metais darbavosi Lietuvos naudai, gen. 
konsulas savo trumpą kalbą baigė taip: "Vil
tingai nuteikia ir tai, kad sparčiai keičiantis 
padėčiai Lietuvoje, vis dažniau pasigirsta pa
mąstymų, kad galbūt 'visur gerai, bet namuo
se geriausia'. Namuose, kurie yra anapus At
lanto žemės lopinėlyje prie Baltijos jūros. Na
muose, kuriuos mes vadiname LIETUVA". 

Kalbėjo ir meno parodos globėja 
Nora Aušrienė 

'IIumpai dar kalbėjo ir parodos tvarky
toja-globėja N. Aušrienė, kuri į priekį pakvie
tė ateiti parodos autorius ir jiems išreiškė pa
dėką. Tuda buvo persikelta į Lietuvių fondo 
salę, kurioje vyko meninė minėjimo programa. 
Joje buvo atstovaujami tautiniai šokiai, klasiki
nė muzika, džiazas, folkloras ir kt. Atlikėjų ir 
žanrų įvairumas, atrodo, žiūrovams patiko, 
nes renginį padarė nenuobodų. 

Koncerto pradžioje, žiūrovų perpildytoje 
Lietuvių fondo salėje, pirmieji į sceną išėjo 
tautinių šokių kolektyvo "Suktinis" nariai. Tu
da Kęstutis Stančiauskas su savo grupe 
"Streetdancers" atliko porą džiazo kūrinių. 
Dainora Petkevičiūtė pagrojo smuiku, o Ri
čardas Sokas skambino pianinu. Daugiausia 
plojimų atiteko "Joffrey" baleto trupei Goje 
šoko ir lietuvė Mantė Baliutavičiūtė) bei vo
kalistei Gailei A. Main. 

Šis minėjimas su savo neka§dieniška prog
rama išliks ilgai atmintyje tų Cikagos ir apy
linkių lietuvių, kurie nepatingėjo į jį atvykti. 

(Ntrs. E. Šulaičio) 

Čikagos lietuvių veikėjas advokatas Saulius Kuprys (dešinėje), kuris buvo pagerbtas Lietu
vos Vyčių organizacijos ir Cicero lietuvių kovo 4; dr. Darius Furmonavičius, svečias iš Brad
fordo universiteto Anglijoje, kalba S. Kuprio pagerbime Ntrs. E. Šulaičio 



ii SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 
JOANA KURAITĖ-LASIENĖ gimė Manitobos provincijoje, ten ir 
baigė Windsor (ON) universiteto Teisės fakultetą, dirbo Legal Aid 
įstaigose Hamiltone, privačioje praktikoje Toronte, taip pat buvo 
provincijos Legal Aid finansavimo administratore, Ontario provinci
jos teisingumo ministerijos Victim Services įstaigos vedėja. Pastaruoju 
laiku dėsto teisę Seneca College, Toronte. Ilgametė lietuvių bend
ruomenės veikėja buvo KLB krašto valdybos pirmininkė, ėjo įvairias 
eareigas Kanados lietuvių fonde ir kitose lietuviškose organizacijose. 
Siuo metu yra Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos 
"Žiburiai" pirmininkė. 

v 

Seimos archyvas 
Kiekvienas žmogaus gy

venimo momentas neišnyksta 
be pėdsako. Jie registruojami 
įvairiose įstaigose, ten pasilie
ka įrašų ar įvairių dokumentų 
forma, o šiais laikais dažniau
siai ir kompiuterio atmintyje. 
Vargu ar kas yra suskaičiavęs, 
kiek įvairių dokumentų turi 
kiekvienas iš mūsų nuo pat 
gimimo iki išėjimo. Vieni la
biau svarbūs, kiti - mažiau. 
Vieni užtikrina asmenybės, 
šeimyninių ryšių ir mūsų nuo
savybės neginčytiną teisę, kiti 
tik patvirtina įvairius asmeni
nio gyvenimo faktus. Pirmoji 
dokumentų grupė itin svarbi, 
nes šiais laikais klesti nauja 
vagystės forma - asmenybės 
pasisavinimas. Todėl norėtųsi 
plačiau pakalbėti apie doku
mentų kaupimą ir tvarkymą, 
išsaugant ne tik šeimos kilmės 
ir istorijos šaltinius, bet ir as
menybės atpažinimo, nuosa
vybės, ypač nekilnojamosios, 
apsaugą. Kaip tai svarbu, mū
sų tauta yra patyrusi. Sovie
tinė okupacija, atėmusi laisvę, 
atėmė ir per ilgus metus už
dirbtą ar paveldėtą turtą, san
taupas. Lietuviai, bėgdami 
nuo sovietų teroro į užsienį ar 
slėpdamiesi nuo jo, neretai 
prarado savo dokumentus, ki
ti buvo sąmoningai sunaikinti. 
Atkūrus Lietuvos nepriklau-

somybę ir socialinį teisingu
mą, buvo stengiamasi pagal 
galimybes sugrąžinti kiekvie
nam jo turėtą turtą. Žinoma, 
pirmiausia laimėjo tie, kurie 
turėjo aiškius dokumentus, 
parodančius kiek ir kokio tur
to turėta ir kas buvo atimta. 
Gaisrai, potvyniai ir kitos ne
tikėtos nelaimės sunaikina 
turtą, ir paprastai draudėjai 
reikalauja įrodymo apie tai. 
Kilmės dokumentų neretai 
prašoma, kai ieškome kitos 
valstybės pilietybės ar keičia
me gyvenamąją vietą. 

Labai svarbi grupė - tai 
kiekvieno asmens dokumen
tai - gimimo ir mirties liudiji
mai, pasas, vairuotojo pažy
mėjimas, socialinio draudimo 
kortelė, bet kuriuo atveju pa
tvirtinantys asmens tapatybę. 
Ne mažiau svarbūs kitų mūsų 
gyvenimo sričių dokumentai: 
finansiniai, sveikatos, draudi
mo, testamentai, globos ir 
priežiūros nurodymai ir kt. Jų 
neturint ar praradus, mūsų gy
venime ir šeimose neišvengia
me painiavos ir nesusipratimų. 

Iš pradžių norėčiau ap
tarti kaip reikia saugoti doku
mentus, kaupti šeimos archy
vą. Vėliau rašysime apie as
meninius dokumentus. Patys 
pirmieji žingsniai, tvarkant 
šeimos archyvą, būtų šie: 

Mokslas - sveikatai 
Apie aspiriną - moterims 

JAV širdies ligų sąjunga, 
šeimos gydytojai kviečia visas 
moteris labiau susirūpinti sa
vo sveikata. Daug didesniam 
skaičiui moterų negu manyta 
anksčiau gresia širdies smūgis. 
Tik 10% gali išvengti tų ligų. 

Amerikos šeimos gydyto
jų sąjunga, pasitelkusi 33 pa
saulyje labiausiai patyrusius, 
žinomus širdies ligų specialis
tus, pasiūlė naujas nuorodas 
moterims, mažinant šių lem
tingų susirgimų grėsmę. Šios 
itin kvalifikuotos komisijos 
nuomone, būtina skatinti vi
sas moteris atidžiau rūpintis 
savo sveikata, išsiaiškinti di
džiausius grėsmės šaltinius, 
ryžtingiau juos šalinti. Net 
jeigu dabar moterys, turinčios 
antsvorį, aukštą kraujospūdį, 
rūkančios ir vengiančios fizi
nio aktyvumo, jaučiasi gerai, 
sulaukus 50-ties metų kiek
vienas iš tų veiksnių labai pa
didina širdies smūgio galimy
bę vėliau. Paprastos permai
nos, nereikalaujančios jokių 
išlaidų, tik aktyvumo ir pasi
ryžimo keisti kai kuriuos įpro
čius, gali išgelbėti nuo lemtin
gų ligų, palengvinti jų padari-

nius ir išvengti ligos. 
Mankšta: patariama spor

tuoti kasdien, 30 min. atlie
kant vidutinio aktyvumo pra
timus. Jei mažiname svorį, 
mankšta turėtų trukti 60-90 
min. 

Mityba: didžiąją maisto 
dalį turi sudaryti vaisiai, dar
žovės, rupių grūdų gaminiai, 
kitas skaidulų turintis mais
tas. Patartina 2 kartus per sa
vaitę valgyti žuvį, vengti rie
balų. 

Nerūkyti. 
Vengti antsvorio. Geriau

sias kūno masės rodiklis - 25. 
Multivitaminai: Omega-

3 (žuvies taukai) siūloma 
tiems, kurie jau serga širdies 
liga. Nepatartina didinti foli
nės rūgšties ir antioksidantų 
kiekio - vitaminų C, E, Beta 
karotino - jie neturi didesnio 
poveikio. 

Kraujospūdžio kontrolė: 
jei reikia, vartoti gydytojo ski
riamus vaistus. Blogasis cho
lesterolis (LDL) turi siekti iki 
100, jei didelė širdies ligų ti
kimybė - iki 70. 

Aspirinas: turinčioms daug 
rizikos veiksnių siūloma nau-

Pirma - labai svarbu pasi
daryti visų dokumentų kopi
jas ir visų turimų dokumentų 
sąrašą. Antra - dokumentus 
laikyti saugioje vietoje: banko 
ar namų seife. Trečia - kam 
nors iš artimųjų leisti žinoti 
kur yra tie svarbūs dokumen
tai. Gyvenimas pilnas netikėtų 
dalykų - liga, autoįvykis, ne
laimingas atsitikimas darbe ar 
gatvėje gali atimti galimybę 
rūpintis savo gyvenimu pa
čiam. Po mirties kažkas turi 
tvarkyti laidotuvių ir palikimo 
reikalus. Be reikiamų doku
mentų tai sunki ir paini pa
reiga .... Dokumentų sąraše 
turėtų būti asmeninio šeimos 
ir dantų gydytojų, advokato 
telefonai. Visa tai turėtų būti 
nesunkiai prieinama jūsų pa
tikėtiniui. 

Šeimoje kiekvienas, net ir 
vaikas, turi išmokti saugoti 
savo asmeninius dokumentus. 
Vaikai mėgsta kompiuterį, 
jiems tai gali tapti įdomiu už
siėmimu - kurti elektroninį 
archyvą, šeimos istoriją. Kom
piuteris turi savo apsaugos 
sistemą, kad niekas, be savi
ninko, negalėtų prieiti prie 
asmens archyvo. Tačiau ir 
paprastai popieriaus lape su
rašyta itin svarbi informacija 
mums gali daug pagelbėti sun
kiu momentu, nenumatytos 
nelaimės atveju. 

Kalbėjosi S. Katkauskaitė 

doti iki 325 mg kasdien. Kitos 
turėtų naudoti mažesnius kie
kius - "baby aspirin" (81 mg) 
ar 100 mg piliulę kas antra 
diena, mažinant insulto ( stro
ke) galimybę. 

Teigiamas aspirino povei
kis, mažinant širdies ligas vy
rams, jau įrodytas. Medikai 
dar tebetiria, kokią įtaką šis 
vaistas daro moterų sveikatai 
- jo poveikis gan skirtingas 
dėl įvairių priežasčių. Tačiau 
kaip tvirtina dr. JoAnn Man
son, žinoma Harvard univer
siteto moterų sveikatos spe
cialistė, padėjusi ruošti šias 
rekomendacijas, aspirinas pa
stebimai padeda moterims 
sulaukusioms 65 metų am
žiaus. Kitoms gali sukelti vidi
nį kraujavimą ir opas. Jaunes
nėms moterims iki 45 m. aspi
riną patariama naudoti tik ta
da, kai labai aiški širdies ligų 
grėsmė: didelis antsvoris, blo
gi cholesterolio ženklai, ma
žas aktyvumas. Bet kuriuo at
veju, perspėja nuorodų komi
sijos vadovė dr. Lori Mosca, 
Niujorko Presbyterian ligoni
nės kardiologė, pirmiausia 
privalu pasitarti su šeimos gy
dytoju, kuris gali atsakyti į 
klausimus. 

Pagal Associated Press ir 
Canadian Press informaciją 
paruošė S. K. 
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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 
v 

Zinios iš Lietuvos 

Tenisininkas Ričardas Beran
kis, šešiolikmetis, daug ža
dantis Lietuvos sportininkas 

Ntr. DELFI 

• Lietuvos futbolo rinkti
nė buvo tik per plauką nuo 
sensacijos - šalies valstybinė 
komanda 2008 metų Europos 
futbolo čempionato atrankos 
B grupės rungtynėse Kauno 
S. Dariaus ir S. Girėno stadio
ne po atkaklios kovos 0:1 
(0:0) nusileido pasaulio vice
čempionams prancūzams. 
Lietuviai smūgį pafyJė 73 mi
nutę - iš 20 metrų Z. Karče
marsko saugomus vartus pra
laužė Prancūzijos rinktinės 
puolėjas N. Anelka. 

• 2008 metų Europos fut
bolo čempionato atrankos 
rungtynių Lietuva-Prancūzija 
išvakarėse Vilniuje susitiko 
Lietuvos ir Prancūzijos Gre
noble miesto veteranų ko-

--

mandos. Rungtynes rezultatu 
4:2 laimėjo lietuviai. 

• Panevėžio "Viking Malt 
- Jaukurų" rankinio koman
da, baigmėje 22:20 nugalėję 
Kauno "Lūšį", iškovojo Lie
tuvos didžiąją vyrų rankinio 
taurę. 

• Antras Lietuvos stip
ruolis Vidas Blekaitis Latvijos 
"Grand Prix" galiūnų varžy
bose Rygoje užėmė trečiąją 
vietą (55 tšk.). Nugalėjo estas 
A. Murumets ( 65 tšk. ), antras 
liko ukrainietis V. Virastiuk 
(55.5 tšk.). 

• Japonijos sostinėje To
kyo vykusiame pasaulio dai
liojo čiuožimo čempionate sa
vo laimę bandė ir lietuvių po
ra - Deividas Stagniūnas ir 
Katerina Copely. Jie šokio 
ant ledo grupėje liko 23-ti. 

• Estijoje vyko jubiliejinės 
trisdešimtosios J aan J aago 
vardo graikų-romėnų imtynių 
varžybos. Jaunimo amžiaus 
grupėje varžybų nugalėtojais 
tapo Lietuvos olimpinio spor
to centro auklėtiniai Remigi
jus Guntis (50 kg), Eivydas 
Sekus ( 54 kg) ir sunkiasvoris 
panevėžietis Domantas Viz
baras. Sidabro medalius iško
voj o Žydrūnas Vedrevičius 
( 46 kg, LOSC) ir panevėžietis 
Justinas Matuliauskas (76 kg). 
Vilius Laurinaitis iš LOSC, 
svorio grupėje iki 69 kg liko 
trečias. V.P. 

M. Savėno gynybos gniaužtus pajuto L. Diarra Ntr. DELFI 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:,~;-:·fd-~~'"\l}e~""-· J . 1._,~ ~"· 

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. 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

RF~ll( West Realty Inc_ 
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu Įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

Praėjusiais metais IVETA MILČIŪTĖ laimėjo pirmą vietą Albertos provincijos pietinės zonos 
gimnastikos čempionate. Taip pat tapo nugalėtoja savo amžiaus grupėje visos Albertos provincijos 
čempionate (iš viso dalyvavo 10 mergaičių) ir iškovojo taurę kaip daugiausia balų surinkusi gim
nastė tarp 4A lygio visų kitų varžovių atžvilgiu 

Iš praeities. Vokietijos Augs
burgo klubo ''Viktoria" 100 m 
estafetės bėgikai 1947 m. Iš d. 
Juozas Nakutavičius, Valdas 
Adamkus (dabartinis Lietuvos 
prezidentas) ir du vokiečiai 

Ntr. G. Nakutavičienės 

Atsisakė dalyvauti 
varžybose 

Halifax (N. Scotia) atsisa
ko ketinimų dalyvauti var
žybose dėl teisės rengti San
draugos ( Commonwealth) ša
lių sporto žaidynes 2014 m. 
Jų kaina - 1.7 bln. per didelė 
našta provincijai, kuri turi 
spręsti daug kitų problemų. 
Vidinėse varžybose Halifax 
nugalėjo Hamiltono, Otavos 
ir Toronto miestus dėl teisės 
atstovauti Kanadai tarptau
tiniame rate. Pradinė šio 
renginio sąmata tada siekė tik 
785 mln. dol. S.K. 

Port Alberni, BC, vyresnio amžiaus sportininkai, parsivežę 
daug medalių iš sportinių žaidynių, vykusių 2006 m. rug
pjūčio 23-26 d.d. Abbotsford, BC. Pirmoje eilėje vidury -
plaukikas Karolis Šimkus (torontiečio J. Šimkaus brolis), 
laimėjęs du aukso ir du bronzos medalius. Apie žaidynes rašė 
Alberni Valley Times laikraščio rugsėjo 28 d. laidoje 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
.... KUL O SKAU MAl 

.... PED SKAUSMAI 

.... PIR TŲ DEFORMAC IJOS 

.... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI U IRO!MAI 

.... ĮAUGĘ AGAI 

.... Vl T!NĖ NEJAUTRA IR 

HIRURGIN!S GYDYMAS 

.... S · !ORŲ P DŲ PRI ·ŽIŪRA 

+ VA IKŲ El E O 

KLANDUMAl 

+ PLOKŠČ!APĖDYSTĖ 

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

LIGONIUS PRJ/MAME: 
352 WI LSO S . ., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

------• 1111111111111111111111 
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„„„„„„1111111111111111111111 

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 

ANTANAS GENYS 

' Jūsų nekilnojamo turt 
aptarnavimas nuo 1981 ' 

PIRKJMA ir P RDAVIM 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
utton Group-A urance Realty Tnc. 



Mažoje knygelėje 
didelė išmintis 

Vienoje kelionėje į Lietu
vą kažkas padovanojo mažą 
neišvaizdžią knygelę Pelė ir 
Dievas. Nieko nesakė ir auto
rės vardas - Angela Toigo. 
Tik vėliau knygelės paskuti
niuose puslapiuose atradau, 
kad autorė - JAV benedikti
nių vienuolyno sesuo, kad jos -
gyvenimas sutilpo tik į 4 de- ~~~---
šimtmečius. Sesers Angelos 
knygelės pagrindinė veikėja -
maža pilka pelytė, kurią visi 
vejame ir kuri slepiasi nuo mū
sų. Skaitant trumpučius eilė
raščius - pelytės atodūsius, 
nustebino autorės jautrumas 
ir visuotinė meilė viskam, kas 
mus supa. Mažos pelytės gy
venimas, kaip ir mūsų, telpa 
tarp rūpesčių kasdienybe: 
maistu, pastoge, saugumu ir 
retomis šventėmis. Neretai ai- L~~~~~~~=-=-~J 
kana, ji pasiruošusi dalintis surasto maisto trupinėliais. Daž
nai vejama, niekinama, bet kurią akimirką ji nepamiršta pa
dėkoti Kūrėjui už gaivią rasą, už suteiktą žolyno pavėsį, su
rastą sūrio gabalėlį. Paprašyti Visagalio paguodos, kai perse
kioja žmonių nemeilė ar panieka ... O jeigu nepakvietė nie
kas į šventę, pamiršo nusišypsoti - lieka viltis: gal rytoj bus 
geriau ... 

Nedidelė knygelė su piešiniais užims nedaug laiko -
paskaitykime ją savo vaikams ir vaikaičiams. Tikiu, juos pa
lies ten sudėta išmintis ir jautrumas mus supančiam pasau
liui. Rasa Grinkevičienė 

Dios mio (Mano Dieve) 
Šiandien pasiklydau kukurūzų 

lauke 
Verkiau tarp didžiulių stiebų, 
Nes man buvo baisu. 
Jie suprato mano silpnumą 
ir sakė, kad verkti nėra taip 

blogai. 
Kartais geriau paverkti, 
negu neišlieti nė vienos ašaros. 
Dios mio-
padėk žmonėms, 
negalintiems rasti savęs ... 

Dios mio 
Šiandien aš stebiu saulėleidį 
O... kaaaip nuostabu. -
Ploju delnais. 
Pakartok jį man dar sykį. 
Mėgstu regėti Thve. 
Galbūt rytoj 
ir žmonės pamatys puikiąsias 

spalvas. 
Dios mio - parodyk jiems 
šviesiąją 
gyvenimo pusę ... 

ANGELA TOIGO 

Smagi žiemos iškyla "Romuvoje" š.m. vasario 3 d. Skiltis -
M. Sungaila, M. Valadka, D. Šablinskas ir L. Sherwood 

N tr. R.R. Otto 

~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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;&f JAU~IMO ZODIS 

VELYKINIAI ŠOKIAI 
11~0\':filfilg [ID D@\V'\':7~ D&D ~ CP LJ\lJ ~LJ\lJ&QIJ@) ~[bD&D 

(Heroes and Villains) 

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

PREMIJOS UŽ GERIAUSIAS KAUKES! 

Mokomės iš Valančiaus 
TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLOS aštuntosios klasės mokiniai susipažino su mūsų 
didžiojo mokytojo, lietuvių apsakymo pradininko vyskupo Motiejaus Va/ančiaus nuveiktais darbais 
lietuvių tautai ir skaitė jo apsakymą "Gustelis sukčius". Jame autorius labai įtikinamai pamoko 
skaitytoją: neturėdamas rimto užsiėmimo, nedirbdamas vaikas išpaiksta ir nueina klystkeliais. 
Paskaitykite, ką rašo aštuntokai apie darbo prasmę. Mokyt. R. Žemaitytė-De Iuliis 

Darbas svarbus kiekvieno 
žmogaus gyvenime. Kai pade
di šeimoje, jauti, kad reikia 
padaryti gerą darbelį. M. Va
lančiaus apsakyme "Gustelis 
sukčius" Gustelis nedirbo, tai 
turėjo daug laiko ir vogė, me
lavo visiems, todėl buvo nu
siųstas į kalėjimą. Tai parodo, 
kad darbas svarbus. 

Larisa Saplytė 
* 

Kiekvienam žmogui rei
kia dirbti, nes nedirbdamas 
išsigalvoja blogų darbų. Kiek
vienas turi užsidirbti sau pra
gyvenimą. Reikia apsirengti, 
pavalgyti ir kur nors gyventi. 
Kas nedirba, neturi pinigų ir 
eina vogti, plėšikauti, o ge
riausiu atveju - elgetauti. To
ronte yra plėšikų, vagių, elge
tų. Yra ir tokių nelaimingų 
žmonių, kurie serga ir negali 
dirbti, bet daug yra tinginių. 
Darbas yra būtinas kiekvie
nam žmogui, kad jis nebūtų 
toks kaip Gustelis M. Valan
čiaus apsakyme "Gustelis suk
čius". Mūsų darbas yra moky
tis, kol užaugsim, baigsim 
mokslą ir pradėsim dirbti. 

Daiva Andrulytė 

* 
Kodėl darbas yra svarbu? 
Darbas yra svarbu kiekvieno 

gyvenime. 
Mums reikia išmokti dirbti, 
kad nebūtume tinginiai 
ir kad nebūtume alkani. 
Mums reikia dirbti, 

kad gyvenime būtume 
protingi, 

ar kad nebūtume vagys. 
Tai todėl mums reikia dirbti, 
tada mes nebūsime sukčiai. 

Austėja Vaškevičiūtė 

* 
Visi žmonės yra lygūs. 

Vienas žmogus neturėtų dau
giau dirbti už kitą. Darbas 
moko, kad reikia dirbti gyve
nime. Jeigu tu nedirbi, tu ne-

Vysk. Motiejus Valančius 

turi ko daryti, kaip Gustelis 
Valančiaus apsakyme. Tu gal
voji, kad gali daryti, ką tik no
ri. Tai netiesa. Tu kitų neklau
sysi ir galvosi, kad esi virš visų 
kitų žmonių. Šitas neklausy
mas nuves tave iki blogų įvy
kių. Veronika Jonuškaitė 

* 
Darbas yra labai svarbu 

kiekvieno žmogaus gyvenime. 
Jeigu mes nedirbtume, iš kur 
mes turėtume pinigų? Tada 
mums reikėtų ieškoti būdų, 
kaip tuos pinigus gauti, kaip 
darė Gustelis. Nedirbdami 
mes negalėtume savarankiš
kai gyventi. Mes būtume tin
giniai, išlepinti kaip Gustelis. 
Darbas mums suteikia stipry
bės, savarankiškumo ir užim
tumo. Tomas Trussow 

* 
Aš sakyčiau, kad darbas 

yra svarbu kiekvieno žmogaus 
gyvenime todėl, kad žmogus 
negali gyventi be pinigų, kad 
nusipirktų valgyti, drabužių ir 
visokių kitokių daiktų. Darbas 
neleidžia žmogui tinginiauti ir 
padeda bendrauti su žmonė
mis. Jei bloga nuotaika na
muose, tai nuėjus į darbą gali
ma ir pralinksmėti. Bendravi
mas su žmonėmis labai pade
da charakterio ugdymui. 

Žmonės, kurie nedirba, 
neturi nei stogo virš galvos, 
nei ko valgyti. Aš turiu jau da-

bar nedidelį darbą. Aš pade
du vienam berniukui ruošti 
pamokas. Kai užaugsiu, norė
čiau būti dantų gydytoja, kad 
padėčiau žmonėms ir kartu 
uždirbčiau pinigų. 

Anikė Rudnitsky 
* 

Darbas yra svarbu, nes 
jeigu tu turi darbo, tai tu turi 
iš kur gauti pinigų. Tau nerei
kia daryti kažko kito, kad tu 
galėtai gauti pinigų arba mais
to. Petras Pečiulis 

* 
Darbas yra svarbu kiek

vieno žmogaus gyvenime to
dėl, kad darbas duoda pinigų. 
Pinigų reikia maistui, vande
niui, namui, drabužiams ir vi
sam kitam. Darbas taip pat 
svarbus, nes gali padėti mums 
būti geresniais žmonėmis. 
Sunkus darbas gali pamokyti 
žmogų drausmės. Be darbo 
žmogus gali pasidaryti "buo
mas" - be pinigų ir be maisto. 
Be darbo tu gali gyventi gat
vėje tarp dėžių. Jeigu tu ne
dirbsi, kai būsi vaikas, tu būsi 
sugadintas. Kai tu būsi suga
dintas, niekas nenorės būti 
tavo draugu. Be darbo tu ne
turėsi gero gyvenimo. 

Adomas Kuliešius 
* 

Darbas yra svarbu kiek
vieno žmogaus gyvenime, nes 
visiems reikia visko. Viską ga
lima gauti už pinigus. Be pini
gų neturėsite drabužių, mais
to ir namų. Visi pinigus gauna 
už darbą, ir jei nedirbsi, ne
gausi pinigų. Jeigu priprasi 
prie darbo, kai esi vaikas, tai 
neturėsi problemų. Bet jei ne
priprasi prie darbo, tai turėsi 
sunkų gyvenimą, būsi tinginys 
kaip Gustelis. Jisai nedirbda
vo, tik jis vogė, kol jį sugavo ir 
uždarė. Jeigu gerai ir sunkiai 
mokysiesi, tai vėliau turėsi ge
rą darbą ir lengvą gyvenimą. 

Danielius Kuliešius 
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AtA 
JUOZUI BENDORAIČIUI 
pabaigus šią vargingą žemišką kelionę, 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai MIRGAI, dukrom 
ir jų šeimom, sūnui ir visiems giminėms netekus vyro, 
tėvo, senelio ir brangaus malonaus asmens -

Londono ''Pašvaistės" choras 

Į Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
(,~ yra žodžiai šventi sudėti 
1/Į})) ~ 
<...;;;,..,,..;.<> 

!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 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. balandžio 12 ir 26 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. balandžio 12 ir 26 d.d 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. ra vtinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: ( 41 6)233-4601 
s300.* S;J.00* ofi or parce ofi 

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prio Evan~] 
Savininkas Jurgis Kuliet§ius 

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. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ naujas elekt
roninis paštas -

tevzib@rogers.com 

Lietuvių kredito kooperatyvo 

PARAMA 

55-asis 
METINIS SUSIRINKIMAS 
2007 m. balandžio 1, sekmadieni, 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 i Lietuvą 

DĖMESIO: kandidatų nominacijos į valdybą ir revizijos komisiją priimamos 

iki kovo 26 d. 

"LABDAROS" ŽINIOS 

Siekiant lietuviškumo 
Lietuvių slaugos namai 

"Labdara" - tai visos bend
ruomenės svajonė, kuri išsipil
dė prieš ketverius metus. 
Daug metų jie buvo projek
tuojami, renkamos auko§, kol 
namai buvo pastatyti. Sian
dien juose gyvena mūsų tėvai, 
seneliai, rytoj atsivers durys 
dar kitiems bendruomenės 
nariams, kuriems taip pat bus 
reikalinga p.uolatinė medikų 
priežiūra. Siuose slaugos na
muose yra 90 lovų, kurias 95 % 
užėmė lietuviai. Aptarnauja 
juos 102 darbuotojai. Todėl 
visai suprantama, kad šių na
mų administracija bei KLB 
apylinkė pageidauja, kad čia 
dirbtų kuo daugiau lietuviškai 
kalbančių žmonių. 

"Labdaroje" nuolat reika
lingi įvairiausių profesijų dar
buotojai, atitinkantys Ontario 
provincijos Sveikatos apsau
gos ir ilgalaikės priežiūros mi
nisterijos reikalavimus. Siek
dami, kad lietuviai geriau su
sipažintų su Sveikatos minis
terijos reikalaujamomis kvali
fikacijomis darbui slaugos na
muose gauti, bandome jus su-

nr MAt...V FOUR SEASONS 
llU"f/rl~ REALTY LIMITED 

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

Parduodan t, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūk i us, žemes 
Wasagos, tayncrio ir 

~ o llingwoodo apy-
1 i n kėsc kreipk itės į 

l '-----'-- - -' 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvai tis@tlmts.com 
n nklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

pažindinti, kokie čįa reikalin
gi darbuotojai. Siuo metu 
"Labdaroje" yra užimtos visos 
darbo vietos. Nemažai lietu
vių pageidauja dirbti slaugos 
namuose, tačiau nėra pakan
kamai informuoti apie kvalifi
kacijos reikalavimus. 

Nuo 2005 metų yra nauji 
reikalavimai medicinos seserų 
(RN, Registered Nurse) dar
bui. Jos privalo turėti ketverių 
metų viduriniojo medicinos 
personalo universiteto išsila
vinimą ir bakalauro laipsnio 
diplomą. Įsigijus universiteto 
diplomą ir siekiant užsiregist
ruoti Medicinos seserų kole
gijoj e (College of Nurses), 
privaloma išlaikyti valstybinį 
egzaminą, kuris yra medici
nos seserų registracijos sąlyga. 
Tik po sėkmingai išlaikyto eg
zamino diplomuotos medici
nos seserys yra užregistruo
jamos Ontario provincijoje. 
Pageidautina, kad RN turėtų 
išsilavinimą ir Reabilitacijos 
bei geriatrinės slaugos srityje. 
Slaugos namuose, vadovau
jant RN, dirba praktinės me
dicinos seserys (RPN, Regis
tered Practical Nurse ), kurios 
priimamos į darbą baigus dve
jų metų RPN kursų programą 
Ontario Medicinos seserų ko
legijoje. Sėkmingai baigus šią 
instituciją, reikia išlaikyti vals
tybinį egzaminą. 

Lietuvių slaugos namams 
reikalingi asmens priežiūros 
darbuotojai (Personai Sup
port Workers) arba Sveikatos 
priežiūros asistentai ( Health 
Care Aides). Jie betarpiškai 
teikia visokeriopą priežiūrą 
slaugos namų gyventojams. 
Pagal kvalifikacijos normas 
jie privalo baigti Sveikatos 
priežiūros asistento progra
mos kursus, kuriuos rengia 
įvairios mokslinės įstaigos. Sių 

kursų trukmė yra šeši arba de
vyni mėnesiai. 

Kita svarbi veiklos plotmė 
slaugos namuose - tai darbas 
virtuvėje. Čia reikalingi virė
jai, jų pavaduotojai ir padėjė
jai, dietologas ir jo padėjėjas. 
Virėjas I ir virėjas II privalo 
turėti virėjo kvalifikacijos pa
žymėjimą, atitinkantį jaunes
niojo virėjo lygį (Level l), mi
tybos pagalbininkai priimami 
darbui, turintys pažymėjimą 
arba įtraukti į Mitybos aptar
navimo darbuotojų pažymėji
mo programą. Slaugos namų 
dietologas privalo turėti On
tario Dietologijos kolegijos 
diplomą (College of Dieti
tians of Ontario ). 

Lietuvių slaugos namų 
"Labdara" gyventojų progra
mų organizavimo skyrius die
ninėms ir vakarinėms progra
moms rengti priima programų 
gyventojams rengimo padėjė
jus, turinčius diplomą iš Prog
ramų rengimo/gerontologijos, 
poilsio terapijos arba lygia
vertišką kolegijos/universiteto 
programos diplomą, kuris ati
tinka visus Sveikatos ir ilga
laikės priežiūros ministerijos 
reikalavimus. Tai dvejų metų 
programos kursai, studijuo
jant visą laiką ir trejų metų, 
studijuojant neakivaizdiniu 
būdu. Priimant į darbą, Lietu
vių slaugos namų "Labdara" 
administracija kreipia ypa
tingą dėmesį į turimas kvalifi
kacijas. Labai svarbi yra darbo 
patirtis, ypač ilgalaikės prie
žiūros srityje. Lietuvių slau
gos namai laukia kvalifikuotų, 
lietuviškai kalbančių darbuo
tojų ir tikisi, kad tai padės 
išlaikyti lietuviškumą slaugos 
namuose. Virginija Ruškienė, 

Lietuvių slaugos namų 
"Labdara" ryšių su bendruomene 

koordinatorė 



Medžiotojųir "JAURAS" o žūklautojų klubo f ', ~ 
TRADICINIS 

B ALif1JB 2007m. 
SA Y & ~ balandžio 21, 

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. 

Programoje jaunimo kapela "Sūduva", 

šokių muzika 

6 val. vak., 

Toronto 

Lietuvių • 
Pakvietimai: J . Šimkus tel. 416 231- Namuose 
9425, LN sekmadienio popietėse , pas (1573 Bloor St.W.) 

narius ir prie įėjimo. Kaina$25. 

JUNGTINIS 
100 BALSŲ CHORAS, 

susidedantis iš --Under t~e Baltic Sun 
Dzintars, Estonia Koor, 

Volungės ir Vox 
Finlandiae chorų dainininkų, 

š.m. balandžio 28 d., 4 v.p.p. kviečia i 
George Weston Recital Hall (Toronto Centre for the Arts, 

5040 Yonge Street, Toronto, Ontario) 

)VYKSIANTĮ KONCERTĄ. 

Bus atliekamos Šuberto G Mišios, kurioms diriguos 
kviestinis dirigentas lvars Taurins, taip pat išgirsite prem

jerą specialiai šiam koncertui parašyto Imant Raminsh 

kūrinio Under the Baltic Sun bei kitas chorines dainas iš 

Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 

30 ar 40 dolerių kainuojančius bilietus galima įsigyti pas 
Danguolę Radtkę, tel. 416 691 5294, arba "Box Office". 

Užsakymams telefonu skambinti į 

"TicketMaster" - 416 870 8000 

Papildoma informacija teikiama 
elektroniniu paštu: underthebalticsun@gmail.com 

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

VELYKINIUOSE PIETUOQE 
š.m. balandžio 15, sekmadieni, 1 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje 
, , (1573 Bloor St. W, Toronto) 

\ -
,~-ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA 

~ - Velykų bobutė su dovanėlėmis " c;:a_ 
' ' ' PROGRAMOJE - vaikų muzikinis spektaklis WI 

Bilietus galite įsigyti LN rašti nėje tel. 416-532-3311, 
sekmadienio popietėse arba skambinant 

Aldonai tel. 416-762-1497. 
Įėjimas : suaugusiems - $20, vaikams 11-16 m. - $1 O, 

vaikams iki 1 O m. - nemokamai 
RENGĖJAI - Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Lietuvių Namai 
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2007 m. balandžio 15, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

Dalyvaukime vis i ir paremkime savo laikraštį l 
MENINĘ PROGRAMĄ atliks 

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

DALYVAUSITE dviejose loterijose - d idžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bil ietais) . 

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 

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS, 

prisidėjusiems prie VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 

minėjimo renginio - darbu ir pinigine auka. Ši mūsų tautos 

šventė duoda jėgų toliau tarnauti Lietuvos labui. 

l ~N~0~s l 
Primename visiems, pasi

rašiusiems įgaliojimo lapus, kad 
š.m. kovo 30 d. solidarumo įna
šas bus nurašytas iš sąskaitų 
Prisikėlimo ir PARAMOS kre
dito kooperatyvuose. Norintys 
šiuo būdu susimokėti solidaru
mo įnašą prašomi bankelyje už
pildyti tam paruoštą blanką. 
Susimokėjusių bankeliuose są
rašai bus perduoti KLB Toron
to apylinkės valdybos iždinin
kei. Solidarumo įnašas taip pat 
bus renkamas Verbų sekmadie
nį, balandžio 1, visose parapijo
se ir Lietuvių Namuose. Kvie
čiame visus apylinkėje gyve
nančius lietuvius remti Kana
dos lietuvių bendruomenę susi
mokant šį simbolišką $10 įnašą. 
Thip pat primename, kad no
rintys kandidatuoti į KLB Kraš
to tarybą turi būti susimokėję 
solidarumo įnašą. 

Pranešame, kad yra ren
giamas Bernardo Brazdžionio 
100 gimimo metų minėjimas, 
kuris įvyks š.m. rugsėjo 9, sek
madienį. Daugiau apie šį rengi
nį skelbsime vėliau. Inf. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČ/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a meninės žalo , atsiradu ios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: W\tW.pacelawfirm.com 

LEDAS ERIGBIATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jareck1I 
Tel. 416-370-3539 

arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

El. pašta,; Jawvers@pacelawfi rm.com 

Homelife Realty 
Plus ltd. 

2261 Bloor S1r. W. 
Toronto, On1. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (416) 763·5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas §ioje srityje nuo 1987 m .. 

Ontarlo Fresh & Tasty - European Dellcatessen Store & Sausage Factory 
parduotuvės savininkai nuoširdžiai sveikina visus lietuvius ŠV. VELYKŲ proga ir maloniai kviečia apsipirkti mūsų parduotuvėje. 

Jums siūlomas gausus europietiškų dešrų, sūrių bei įvairių lietuviškų prekių pasirinkimas. Fresh & Tasty pateikia dalelę velykinių vaišių 
Jūsų namų stalui: 

• Lietuviška duona 
• Kumpis 
• Kepta plekšnė aliejuje 
• Kepta menkė pomidorų 

padaže 
• Sprotai 
• Konservuoti burokėliai 
apelsinų sultyse 

• Užkandėlė "Grybas" 
• ĮJurokėlių sriuba 
• Sokoladinio ir vanilinio 

skonio javinukai, 
gruzdučiai 

• Pomidorų padaž.ai 
• Padažas šaš]ykams 
• Tušla cepelinams bei 

7.emaitiškiems blynams 
• Kelių rūšių meduoliai 
• Rokiškio sūris 
• Kėdainių konservų fabriko 

gaminiai (įvairios uogienės, 
majonezai, mineralinis vanduo) 

• Rauginti kopūstai 
• Silkė daržovių padaže 
• Grybų ir pupelių sriubos 

Nuo ketvirtadienio galite pirkti ir įvairių šviežių mėsų. 

Trečiadienį (kovo 28 d.) atkeliauja nauja 
maisto produktų siunta iš Lietuvos 

Parduotuvės darbo valandos 
Didžią.ją savaitę: 

pirmadienį 9.30 v.r. - 7.30v.v. 
antradienį 9.00 v.r. - 8.00v.v. 
trečiadienį 9.00 v.r. - 8.00v.v. 

~.t.U.Į......W1 1

.l Jj RDH UD '"" 
99 Advance Rd ., Etobicoke, ON M8Z 286 
Tel.: 416-234-8063 

ketvirtadienį 8.00 v.r. - 9.00v.v. BloorSt. W. 

penktadienį 8.00 v.r. - 9.00v.v. 
šeštadienį 8.00 v .r. - 9.00 v.v. 
sekmadienį UŽDARYTA 

99 Advance Rd., Etobicoke, 
ONM8Z2S6 

tel. 416 234-8063 

LAUKIAME JŪSŲ! VELYKŲ ŠVENTĖS JAU ARTI! 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Ateinantį savaitgalį Lie
tuvos kankinių ir Gerojo Gany
toj o šventovėse bus renkama 
Toronto arkivyskupijos įsakyta 
~ntroji rinkliava Share Life, o 
Sv. Kazimiero šventovėje -
Londono vyskupijos įsakyta 
antroji rinkliava Share Lent. 

• Gražiai praėjo mūsų 
KLK moterų dr-jos skyriaus su
ruoštos pabendravimo vaišės 
su Gavėnios susikaupimo vedė
ju kun. Ričardu Doveika. Vai
šių pelnas paskirtas parapijai. 

• Ateinantį savaitgalį prel. 
J. Staškevičius bus išvykęs į 
Sudbury ir Sault Ste. Marie, 
kur lietuviams ves Gavėnios su
sikaupimus. 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka AnapŲyje: D. ket
virtadienį - 7 v.v. Svč. Sakra
mento įsteigimo pamaldos; D. 
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus 
kančios ir mirties pamaldos; D. 
šeštadienį - 7 v.v. Kristaus Pri
sikėlimo pamaldos; Velykų sek
madienį - 7 v.r. Prisikėlusio 
Kristaus pasitikimo pamaldos. 
Velykų dieną 11 v.r. Mišių ne
bus. Paskutinės Mišios tą dieną 
bus 9.30 v.r. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti B. Piesarsko ir B. Svečia
vičiaus paruoštą anglų-lietuvių 
ir lietuvių-anglų kalbų žodyną 
bei VIII Dainų šventės vaiz
daplokščių (DVD). 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio l: 9.30 v.r. už a.a. dr. 
Antaną Pacevičių (I metinės); 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje, ba
landžio l, sekmadienį, 2 v.p.p. 
lJŽ a.a. Antaną Trinkūną; Delhi 
Sv. Kazimiero šventovėje, kovo 
31, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Eleną Mačiulienę (I metinės) 
ir Ireną Mačiulytė-Kunii (III 
metinės). 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $800 - F. Mockus (a.a. 
Roko ir Veronikos Jurgulių at
minimui); $100-A. Kilinskienė. 

A.a. Albinui Tautkevičiui 
mirus, nuoširdžiai užjausdamas 
jo žmoną Valytę ir šeimą, A. 
Aukštikalnis Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

Pop. Jono-Pauliaus 11 mir
ties 2 metinių proga, Katalikiš
koj o jaunimo žiniasklaidos 
studija KSM Inc. kartu su Capri 
Films rengia Giacomo Battiato 
režisuoto filmo The Pope, The 
Man premjerą, kuri įvyks Onta
rio Place IMAX Cinesphere ki
no teatre. Premjera anglų kalba 
bus kovo 31, šeštadienį, 7 v.v. 
Bilietų kainos: nuo $25 iki $45. 
Premjeroje tą dieną dalyvaus ir 
popiežiaus vaidmenį filme atli
kęs aktorius Piotr Adamczyk. 
Balandžio l, sekmadienį, tas 
pats filmas bus rodomas italų 
kalb~ 2 v.p.p. ir lenkų kalba - 7 
v.v. Siems filmo rodiniams bi
lietų kainos nuo $15 iki $25. 
Automobilius bus galima ne
mokamai statyti kino teatro 
aikštės #l skyriuje. Dėl bilietų 
ir platesnės informacijos skam
binti tel. 416 588-0555 arba ap
silankyti tinklalapyje www. 
catholicradio.ca/karol. Inf. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Kovo 25, sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo parapi
jos jaunimo choras. Sį sekma
dienį giedos "Volungės" choro 
moterų grupė. 

• Gavėnios susikaupimą 
sėkmingai vedė Vilniaus kated
ros klebonas kun. Ričardas Do
veika, aplankydamas Anapilį, 
Delhi, Vasagą, Londoną, Ha
miltoną, Toronte Prisikėlimo 
parapiją, "Vilnius Manor" gy
ventojus ir Labdaros slaugos 
namus. Po paskutinių Mišių 
parapijos klebonas padėkojo 
svečiui kunigui už gilius pamoks
lus ir palinkėjo laimingos kelio
nės į Vilnių. 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka: Didįjį ketvirta
dienį - 7 v.v. Mišios ir procesi
ja, po to adoracija iki 9 v.v. Di
džiojo penktadienio pamaldos 
su šv. Rašto skaitiniais, mal
dom, kryžiaus pagarbinimu, 
Komunija ir procesija į Kristaus 
kapą vyks 3 v.p.p. Po to adora
cija iki 5 v.p.p. Didįjį šeštadienį 
7 v.v. vyks Velykų išvakarių (vi
gilij os) apeigos su šv. Rašto 
skaitiniais, ugnies ir krikšto 
vandens šventinimu ir Komuni
ja (be Mišių). Velykų dieną Pri
sikėlimo Mišios 7.30 v.r. Kitos 
Mišios vyks įprasta sekmadie
nio tvarka. 

• Didįjį penktadienį bus 
daroma rinkliava Šventosios 
Žemės parapijom ir šventovių 
išlaikymui visose pasaulio Ro
mos katalikų parapijų švento
vėse. Tai daroma todėl, kad Šv. 
Žemėj yra per mažai krikščio
nių, kad galėtų jas išlaikyti. 

• Lenkijoj mirė Giedros 
Slaboševičienės, Salomėjos Šu
kienės ir Rūtos Kuliešienės dė
dė a.a. Juozas Baranauskas. 

• Pakrikštytas Nicholas 
Maximus, Rasos (Povilavičiū
tės) ir Michael Sharkey sūnus. 

• Metinis parapijiečių susi
rinkimas įvyks balandžio 15 d., 
tuoj po 10.45 v.r. Mišių parapi
jos salėj. Susirinkime bus pada
ryti pranešimai ir renkama pusė 
parapijos tarybos narių dvejų 
metų kadencijai. Rinkimams 
vykdyti yra sudaryta nominacijų 
komisija: pirm. Lina Kuliavienė, 
416 766-2996, dr. Judita Čup
linskienė, 416 533-7425 ir Juo
zas Morkūnas, 416 233-1920. 
Norintys kandidatuoti ar pasiū
lyti kitus prašomi skambinti bet 
kuriam nominacijų komisijos 
nariui. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio l: 8 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius; 9 v.r. už 
a.a. Stasį Barškutį; 10.45 v.r. už 
a.a. Jokūbą Ciperį, už a.a. Dalę 
Baliūnaitę ir a.a. Vladą Simo
:gaitį; 12.15 v.d. už a.a. Juozą 
Spoką. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Verbų sekmadienio pa

maldos įvyks balandžio l d., 
9.30 v.r. 

• Pamaldos lietuvių slau
gos namuose "Labdara" - ba
landžio 3 d., 11 v.r. 

• Didžioj o vpenktadienio 
pamaldos su Sv. Komunija 
įvyks balandžio 6 d., 11 v.r. 
v • Velykų ryto pamaldos su 
Sv. Komunija 9.30 v.r. 

• Moterų draugijos pamal
dos įvyks sekmadienį, balan
džio 22, 2 v.p.p. Apmąstymo 
žodį tars Vida Jaugelienė, kuri 
šiuo metu studijuoja teologiją 
Wilfred Laurier universitete, 
liuteronų teologijos fakultete, 
Waterloo, ON. Vida ruošiasi 
liuteronų kunigystei. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 18 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 150 sve
čių. Pietų metu budėjo ir su sve
čiais supažindino LN Kultūros 
komisijos vicepirmininkė R. 
Snowden. 

• Balandžio l (Verbų sek
madienį), l v.p.p. Lietuviško 
folkloro klubas kviečia visus 
apsilankyti velykinėse dirbtuvė
lėse, kuriose pasimokysite kiau
šinių marginimo, verbų rišimo 
ir velykinio papuošimo darbų. 

• Balandžio 21 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžio
tojų-žūklautojų klubo "Tauras" 
tradicinis metinis balius. Bus 
žvėrienos vakarienė su vynu, 
vyks loterija, po vakarienės šo
kiai. Programoje jaunimo ka
pela "Sūduva". Šokiams muzi
ka Viktoro DJ. 

• Balandžio 15 d., l v.p.p. 
įvyks tradiciniai Atvelykio pie
tūs. Pragamoje matysite vaikų 
muzikinį spektaklį, atvyks Vely
kų bobutė su dovanomis, bus 
šilti pietūs. Kviečiame tėvelius 
su vaikučiais apsilankyti Lietu
vių Namuose Atvelykio pietums. 

Maironio mokyklos žinios 
• Anapilio korporacija pa

aukojo $300 mokyklai paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

• Kovo 31 d. Velykų bobutė 
žada mus aplankyti su gardu
mynų pintinėle. 

• Balandžio 7 d. pamokų ne
bus - šv. Velykų pertrauka. Ž 

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 

LICENCIJUOTAS santechni
kas atlieka įvairius santechni
kos darbus savaitgaliais jums 
patogiu laiku. Kontaktinė in
formacija: tel. 647 284-6522, 
416 746-1597. 

K.anadietis Feliksas Mockus su pranciškonu Mykolu Letkausku 
2006 m. Kryžių kalne 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Tradicinis Velykų stalas rengiamas KLKM dr-jos Mont
realio skyriaus Atvelykio sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Aušros 
Vartų par. salėje. Įdomią prvogramą atliks šeštadieninės mokyk
los mokiniai vadovaujami Zivilės Jurkutės-Blayney. Draugijos 
valdyba kviečia visus į šį renginį. Bus proga susitikti su retai 
matomais pažįstamais, praleisti malonią pavasario popietę. 
Stalus jau galima rezervuoti paskambinus J. Adamonienei tel. 
514 256-5355. 

Baltiečių pašto ženklų ir pinigų paroda vyks kovo 31-ba
landžio l d.d. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. 

KLB Montrealio apylinkės valdyba yra sudariusi montrea
liečių elektroninio pašto (E-mail) sąrašą. Jei turite pažįstamų 
ar draugų, kurie norėtų gauti Bendruomenės žinių šiuo būdu, 
prašoma atsiųsti jų adresus. Tie, kurie šių žinių nenori gauti, 
prašomi apie tai pranešti A. Staškevičiui tel. 450 347-0583, ir jie 
bus išbraukti iš šio sąrašo. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Verbų sekmadienį bus šventinamos verbos, vyks procesija. 

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka: Didįjį ketvirtadienį, ba
landžio 5 - 6 v.v.; Didįjį penktadienį, balandžio 6 - 3 v.p.p.; Di
dįjį šeštadienį, balandžio 7 - 6 v.v.; Velykų Prisikėlimo pamal
dos - balandžio 8 d., 8 v.r. 

A.a. Kazys Ambrasas, 85 metų, mirė kovo 21 d. Liūdi žmo
na Apolonija, vaikai Alfonsas, Eduardas, Izabelė, Robertas ir 
jų šeimos. Gedulinės Mišios buvo aukojamos Šv. Kazimiero 
šventovėje. Velionis, pasitraukęs iš Lietuvos, gyveno Vokietijoj 
ir pradėjo rašyti į Montrealio laikraštį Nepriklausoma Lietuva. 
Montrealyje gyvendamas taip pat rašė į Tėviškės žiburius. Šv. 
Kazimiero parapijos taryboje dirbo 5 metus. V.L. 

P' 

Otavos "Arijos" jungtinis choras, dalyvavęs Šv. Kazimiero šven
tėj e kovov4 d. Montrealyje. Giedojo per iškilmingas Mišias 
kartu su Sv. Kazimiero parapijos choru ir Montrealio lietuvių 
choru. Priekyje iš k. - A. Verbylienė, "Arijos" vadovė L. Cassidy, 
akomp. T. Svilans, L. Basset, Montrealio lietuvių choro vadovas 
A. Stankevičius, L. Laflitte. II eil. - G. Radžiuvienė, R. Zitikienė, 
J. Jurgutienė, K. Kličiūtė, R. Lapėnaitė, R. Kličienė ir S. Mi
talienė. llI eil. - V. Radžius, E. Jurgutis, L. Uloza ir V. Navickas 

Ntr. A. Kesterio 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SU ITE 555, MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'IV<: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l .B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

Dr. Antanas Matulas, Lie
tuvos seimo narys, lydimas dr. 
Juditos ir Eugenijaus Čuplins
kų, kovo 21 d. lankėsi Tėviškės 
žiburiuose, domėjosi spaudos 
darbais, atminimui paliko ver
tingų leidinių. Ta pačia proga 
apžiūrėjo KLB muziejų-archy
vą, Į,ietuvos kankinių švento
vę, Sv. Jono lietuvių kapines, 
Anapilio parapiįos kleboniją, 
kur susitiko su TZvyr. redakto
riumi prel. dr. P. Gaida. Kovo 
23 d. svečias išvyko į Lietuvą. 

FAX: (514) 766-1349 

BUTAI LIETUVOJ keliauto
jams - gražūs ir patogūs išnuo
mojami Vilniaus senamiesčio 
centre. Kreiptis http://ricar: 
dasguesthouse.trinod.com 

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

IEŠKAU DARBO. Valau na
mus, apartamentus, raštines. 
Prašau skambinti tel. 416 817-
5944. 


