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Mūsų didžiosios šventės 
Tarp dviejų didžiųjų valstybinių švenčių - Vasario 16-

osios ir Kovo 11-osios susidaro tokia 22-23 dienų tarpu
šventė. Pirmosios šventės nuotaikoms ir įspūdžiams dar ne
išblėsus, tenka skubiai ruoštis kitai tokios pat reikšmės di
delei šventei. 

G AL dėl to ir pasigirsta balsų, kad tą švenčių tarpą 
reikėtų panaikinti, tų abietų švenčių r.eng~nius su: 
jungus į vieną - surengus sventę, kun apimtų abi 

tas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo datas. Sujungimo 
šalininkai aiškina, kad šitaip pasielgus būtų galima sutaupyti 
ir lėšų, ir laiko, būtų visa svarba sudėta į vieną dieną ir 
atlikta. Nebūtų galvosūkių dėl programos, kurios kone kar
tojasi švenčiant atskirai. Kiek žinoma, kai kuriuose mažes
niuose telkiniuose taip jau daroma. Tačiau ar būtų tikslu, 
praktiškais sumetimais bejungiant minėjimus lipdyti ir pa
čias šventes, kad ir labai panašias, į vieną renginį, nes įvy
kiai, nors ir to paties tikslo siekę, buvo visiškai atskiri ir 
skirtingi. Jie vyko skirtingais laikotarpiais, skirtingų sąlygų 
saistomi. Atskiros signatarų grupės pasirašė Nepriklauso
mybės aktus. Kas vyko 1918-aisiais, nepasikartojo ~9~0-
aisiais. Minėjimuose, kokios apimties jie bebūtų, reiketų 
būtinai tuos du įvykius skyrium ryškinti, pabrėžti, nesuplak
ti į vieną, juo labiau vieną kurį nors kelti virš kito. Taigi di
desniuose lietuvių telkiniuose, kur tik dar įmanoma, reikėtų 
tas abi šventes atskirai minėti ir švęsti. Kaip jas švęsti, kad 
programos nesikartotų, kad abi jos būtų sk~rting~i pa~rau~
lios - verta svarstyti. Galima būtų pagalvoti kad tr apie tai: 
Vasario 16-ąją rengia, kaip jau įprasta, Bendruomenės pa
daliniai, o Kovo 11-osios rengimu gal jau laikas būtų pasi
rūpinti naujai iš Lietuvos atvykstantiems ~autiečiams, ~u;i~ 
9rganizuojasi ir stengiasi lietuvybės reik~l1:! nepa.mi~st~. 
Sitaip pasidalinus, gal ir programos būtų sktrtmgesnes, Įvai
resnės? 

KALBANT apie abi, viena šalia kitos, iškilusias ir 
tautai reikšmingas, brangias švent~s, pri~imintina .ir 
trečioji, pagerbianti šaknis, be kunų nebutų buvusių 

nė abiejų šiuolaikinių. Atstačius 1990 metais Lietuvos ne
priklausomybę, įstatymu buvo priimta dar viena valstybinė 
šventė - Karaliaus Mindaugo vainikavimas, Liepos 6-oji, ir 
paskelbta kaip Valstybės diena. Tai ženklas ir kartų kartoms 
priminimas, kad Lietuva labai sena valstybė, kad kas dabar 
vyksta tėra tos pačios valstybės tęstinumas, kurio neįstengė 
nutraukti nei nenaudingi sandėriai su kaimynais, nei susi
jungimai, nei okupacijos bei kitokie trukdymai. Išlikome iki 
šių dienų nepraradę valstybingumo idėjos ir amžiais kovoję 
dėl jos. Baigiami statyti Valdovų rūmai Vilniuje kaip .P~: 
minklas visam pasauliui primins, kas Lietuva buvo, kokia Ji 
nori išlikti ir būti. Liepos 6-oji Lietuvoje jau švenčiama ga
na iškilmingai ir yra susilaukusi atitinkamo visuomenės dė
mesio ir įvertinimo. Išeivijoje kol kas ji prisimenama labai 
kukliai. Gal dėlto, kad šventė nauja ir kad laikas švęsti ne
palankus - prasideda vasaros atostogos, renginių tvarkaraš
tis išbaigtas, daugeliui jau rūpi atitrūkti nuo įprastos žiemos 
sezono eigos ir pailsėti. O vis dėlto Valstybės dieną reikėtų 
kaip nors švęsti, nors ir nebegyvenant valstybėje. Pasigirsta 
balsų, kad šitoji šventė galėtų būti švenčiama panašiai k~ip 
kitos metinės šventės - Kalėdos, Velykos, tai yra daugiau 
privačiu būdu, pagal papročius ir tradicijas. Pradėjus gal ir 
atsirastų kūrybinių polėkių, susidarytų atitinkamos progra
mėlės, per ilgesnį laiką įsitvirtintų papročiai, kiltų sumany
mų, kaip tą mindauginę praeitį priartinti prie šių laikų ir 
pateikti savitu bruožy. Kas bebūtų, ir Valstybės diena yra 
visų lietuvių šventė. CS 
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Siame numeryje 
Naująją Lietuvos ambasadorę pasitinkant- 2,4 psl. 

Ponai, pažemintieji ir nuskriaustieji - 3 psl. 
Vasario 16-oji Vilniuje - 4 psl. 

Mylėjo gyvenimą - 6 psl. 
Tik būdami kartu išliksime lietuviais„. - 8 psl. 

Laiškas Kęstučiui Geniui - 8 psl. 
"Gyvenimas - mano rankose" - l O, 11 psl. 

Keliaujame tremtinių keliais - 13 psl. 

Lietuvos ambasadorė Kanadai Gintė Damušytė (dešinėje) su Vasario 16-osios minėjimo 
kalbėtoju dr. Vytautu Dambrava (viduryje) ir KLB krašto valdybos pirm. Joana Kuraite
Lasiene š.m. vasario 17 d. Anapilyje, Mississaugoje 

Būkime budrūs ir teisingi 
Vasario 16-tosios minėjimas Toronte 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

Sekmadienį, vasario 17, 
švenčiant Lietuvos valstybės 
atkūrimo 90-ąsias metines pa
sitaikė lietingas, nemalonus 
oras. Gal todėl Anapilio di
džiojon salėn susirinko tik po
ra šimtų lietuvių. Minėjimo 
vadovė Angelė Adomaitytė

Biondi pradėjo programą 
skaitydama eiles: Graži Tu, 
mano brangi Tėvyne ... Kana
dos ir Lietuvos himnų giedoji
mą vedė Daiva Paškauskaitė, 
akompanuojant Ilonai Beres
nevičienei. Evangelikų liute
ronų Išganytojo parapijos kie-

Min. pirmininko vardu parla
mentaras Peter van Loan 
sveikina lietuvius Vasario 16-
os ios minėjime Anapilyje, 
Mississaugoje 

bonas kun. Algimantas Žilins
kas sukalbėjo invokaciją. 

Pirmą sveikinimą Toronto 
bendruomenei tarė naujoji 
Lietuvos ambasadorė Kana
doje Gintė Damušytė, kuri 
taip pat perskaitė prezidento 
Valdo Adamkaus sveikinimą 
Vasario 16-osios proga. Gar
bės konsulas Liudas Matukas 
pareiškė padėką visiems susi
rinkusiems, perskaitė Ontario 
provincijos premjero Dalton 
McGuinty ir Toronto bur
mistro David Miller sveikini
mus. 

Kanados lietuvių bend
ruomenės krašto valdybos pir
mininkė Joana Kuraitė-Lasie
nė savo žodyje pažymėjo, kad 
ši šventė yra proga prisiminti 
ir pagerbti visus, kurių darbu 
ir pasišventimu Lietuva atkū
rė savo nepriklausomybę, pri
minė, kad visi lietuviai yra at
sakingi užjos išlaikymą. Ji taip 
pat pristatė svečią, atstovau
jantį Kanados vyriausybei, Pe
ter Van Loan (Government 
House Leader, Minister for 
Democratic Reform, MP 
York-Simcoe ), kuris perdavė 
ministerio pirmininko Ste
phen Harper sveikinimą ir pa
sidalino mintimis apie savo 
senelių, estų išgyvenimus bė
gant nuo sovietinės okupaci
jos. Jis priminė, kad Rusijai 
vėl rodant agresijos tendenci-

jų, būtinas visų budrumas, kad 
demokratija išliktų. 

Etobicoke-Centre federa
cinio parlamento atstovas Bo
rys Wrzesnewskyj taipgi kal
bėjo apie savo ukrainietišką 

Parlamentaras Borys Wrzes
newskyj, kalbėjęs Vasario 16-
osios minėjime Anapilyje, 
Mississaugoje 

kilmę ir Ukrainos vargus pra
radus nepriklausomybę, bud
rumo svarbą atstatant ir išlai
kant demokratiją. 

KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė Danutė Garba
liauskienė padėkojo visiems 
atvykusiems svečiams ir ren
ginio dalyviams švenčiant šią 
90-tąją Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. 

Nukeltai 5-tą psl. 
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~ RELIGl~IAMf GY'ff arIME 
Palaimintojo Arkivysku

po Jurgio Matulaičio jubilie
jinių sukakčių metams prasi
dėjus prieš metus, sausio 27 
d., Marijos vargdienių sese
rys ir Tėvai marijonai ryžosi 

Pal. Jurgis Matulaitis 

skirti ypatingą dėmesį savo 
vienuolijų Steigėjo ir Atnau
jintojo pažinimo ir jo kulto 
platinimui. Išleista trečioji S. 
Ylos knygos Jurgis Matulaitis 
laida: per dešimtį mėnesių 
nuo knygos išleidimo sureng
ta apie 50 jos sutiktuvių šven
tovėse, parapijų salėse, mies
telių bibliotekose. Daugiau 
nei 3000 knygos egzemplio
rių buvo išplatinta. Parengta 
savaitgalio susitelkimo prog
rama "Žmonės pagal Dievo 
širdį" remiantis Pal. Jurgio 
Matulaičio užrašais, laiškais, 
jį pažinusių atsiminimais. Per 
metus trijose skirtingose gru
pėse šią susitelkimo prog-

ramą atliko bemaž 50 žmo
nių. Taip pat buvo įsteigta 
Pal. Jurgio Matulaičio drau
gija, kurios steigiamasis su
važiavimas vyko š.m. sausio 
27 d. 

Pirmasis visuotinis Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
draugijos narių suvažiavimas 
įvyko Marijampolėje sausio 
27 d. minint Pal. Jurgio Ma
tulaičio mirties metines. Po 
iškilmingų minėjimo Mišių 
bazilikoje, į Marijampolės 
Marijonų gimnazijos salę su
sirinko beveik 200 Draugijos 
narių iš įvairių Lietuvos vie
tovių. Susirinkusiuosius svei
kino dviejų vienuolijų, kurių 
globoje Draugijos idėja gimė 
ir buvo įgyvendinta, vyresnie
ji: Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo vargdienių seserų vie
nuolijos vyriausioji vadovė 
ses. Ignė Marijošiūtė ir Tėvų 
marijonų vyresnysis Lietuvo
j e kun. Vytautas Brilius. 
Draugijos tikslas - stiprinti ir 
ugdyti narių dvasinį gyveni
mą bei skatinti maldą į Palai
mintąjį aktyviai meldžiantis 
žmonių, prašančių malonių 
per Jo užtarimą. Šis suvažia
vimas Draugijos skyriams bu
vo pirmoji proga susipažinti: 
pristatyti skyriai, jų veikla ir 
patirtis. Suvažiavimas buvo 
ir steigiamasis - sudaryta 
Draugijos taryba. Pirmąją ta
rybą dvejų metų kadencijai 
sudaro vienuolijų atstovai -
ses. Viktorija Plečkaitytė, 
MVS, t. Kęstutis Brilius, 
MIC- ir išrinkti nariai Vitas 
Buškevičius iš Marijampolės, 
Danutė Grimalauskienė iš 
Šakių ir Aldona Butkevičie
nė iš Alytaus. 

•Nenusileidžiant prieš šio pasaulio blogus įpročius ir gei
dulius, nenusileidžiant prieš jo klaidingas nuomones ir 
pažiūras, mes stengsime visą atnaujinti Kristuje, o tik patys 

~ save atnaujindami, pilnai persiimdami Kristaus dvasia ir tie-
somis, ir taisyklėmis, tik Kristų pilnai skelbdami ir prie 

Z Kristaus visus vesdami. 
• Ačiū Tau, Viešpatie, už viską. Dieve, mano Dieve, kaip 

aš Tave myliu ir mylėt noriu. 
(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

POKALBIAI 

Naujają Lietuvos ambasadorę 
pasitinkant 

Pokalbis su Ginte Damušyte 
- Kada atvykote? Ar jau 

spėjote įsikurti Kanados sosti
nėje? Kokie įspūdžiai ligšiol? 

- Atvykau į Otavą š.m. 
sausio 29 d., 1.30 val. nakties. 
Rūkas Londone "pakorega
vo" kelionės maršrutą. Vietoj 
tiesioginio skrydžio į Kanados 
sostinę, atskridau žymiai vė
liau nei tikėjausi į Toronto oro 
uostą, kur laukė Kanados už
sienio reikalų ir tarptautinės 
prekybos departamento pro
tokolo atstovas. Jis persodino 
į kitą lėktuvą, kuris vidurnaktį 
pakilo sostinės link. Įsikūriau 
naujuose namuose 3 val. nak
ties. Po kelių valandų jau bu
vau darbe ambasadoje, nes 
norėjau kuo greičiau susipa
žinti su ambasados kolektyvu, 
su kuriuo jau kelias savaites 
bendravau neakivaizdiniu bū
du (elektroniniu paštu). Pir
mieji įspūdžiai labai geri, am
basados kolektyvas tikrai šau
nus ir darbštus, Otava žavi 
kaip miestas ir naujoji darbo 
vieta. Gerai jaučiuosi Kana
doje, nes šios šalies gyveni
mas ir politika man nėra sveti
ma, lietuvių bendruomenę pa
žįstu ir sieksiu dar geriau pa
žinti, su kanadiečiais lengvai 
susikalbu, sniego pūgų nebi
jau„. 

- Atvykote į &madą, netoli 
nuo savo gimtų JA V-bių, pa
dariusi platoką ratą - per Eu
ropą. Priminkite mūsų skaity
tojams apie tą kelionę (kur ir 
ką mokėtės, kokias pareigas 
ėjote prieš išvykdama iš Šiaurės 
Amerikos? Koks buvo pirmasis 
paskyrimas diplomatinėje tar
nyboje ir kada? Kokie tada buvo 
ir ar išsipildė Jūsų lūkesčiai? 

- Studijavau politinius 
mokslus ir istoriją Wayne State 
universitete Detroite, kur už
augau. Baigus mokslus įsidar
binau Lietuvių katalikų religi
nėj e šalpoje Niujorke, nes 
šios organizacijos misija -
pagalba Lietuvai ir visuome
nės informavimas - mane 
domino. Noriai įsitraukiau į 
profesionaliai ir efektyviai 
vykdomą darbą. Vertėm, lei
dom ir platinom žinomą 
pogrindžio spaudos leidinį 
"Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika" anglų kalba, kuri bu
vo plačiai cituojama užsienio 
spaudoje, akademiniuose lei
diniuose, taip pat šalių parla
mentų bei vyriausybiniuose 
leidiniuose kaip autoritetin
gas informacijos šaltinis apie 
padėtį Lietuvoje. Niujorke 
neplanavau užsilikti ilgam, 
nes tikėjausi įstoti į JAV diplo
matinę tarnybą. Bet mūsų 
veikla išsiplėtė, o aš džiau
giausi galėdama dirbti Lietu
vos labui. Man buvo pavesta 
vadovauti žinių padaliniui -
Lietuvių informacijos centrui, 

kurį išvysčiau į patikimą žinių 
apie Lietuvą agentūrą, akty
viai dirbau su užsienio spau
da, politikais, religiniais vado
vais, visuomenės veikėjais ne 
tik JAV, bet Kanadoje ir kitose 
šalyse. Mobilizavome paramą 
Lietuvai, organizavome tarp
tautines veiklas kartu su kito-

mui). Derinant su Vilniumi, 
formavom politines pozicijas 
įvairiais klausimais ir atstova
vom šalies interesams komi
tetuose ir tarptautinių konfe
rencijų debatuose. 

Puikūs prisiminimai iš 
Baltijos valstybių misijų bend
radarbiavimo išlieka iki šios 

Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė Otavoje š.m. sausio 13 
d. įteikusi skiriamuosius raštus Kanados generalinei guber
natorei Michaelle Jean (dešinėje) Ntr. R. Jonaitienės 

mis žmogaus teisių organiza
cijomis, platinome informa
ciją masinėm informacijos 
priemonėm, stengėmės pa
veikti įvairių šalių ir tarptauti
nių institucijų vadovus Lietu
vos laisvės bylos klausimu. 
Lietuvos atgimimo laikotar
piu tapome "de facto" Lietu
vos ambasada užsienyje: glau
džiai bendradarbiavom su St. 
Lozoraičiu ir kitais pirmosios 
nepriklausomybės laikotarpio 
diplomatinio korpuso nariais, 
taip pat lietuvių bendruome
nės organizacijomis. Politinei 
padėčiai pasikeitus, atvirai 
bendravome su pogrindžio ry
šininkais, su kuriais lig tol pa
laikė m e slaptus ryšius. Už
mezgėm ir stiprinom ryšius ir 
su naujais Sąjūdžio vadovais. 

Lietuvai staigiai tapus 
Jungtinių Tautų nare 1991 
metais, mane pakvietė prisi
dėti prie Lietuvos misijos prie 
Jungtinių Tautų steigimo. Ne
dvejodama sutikau tai daryti 
visuomeniniu pagrindu. Įstoji
mas į Lietuvos diplomatinę 
tarnybą man buvo šios 12 me
tų nuoseklios veiklos logiška 
seka. 1992 m. oficialiai įstojau 
į Lietuvos diplomatinę tarny
bą ir pradėjau dirbti diploma
tinį darbą Lietuvos atstovybė
je Jungtinėse Tautose. Pirmie
ji metai iš tiesų nebuvo lengvi, 
nes viską reikėjo pradėti nuo 
nulio. Nebuvo normalaus fi
nansavimo iš Vilniaus (iš pat 
pradžių išeivijos remiamas 
Tautos fondas skyrė lėšų LR 
atstovybės JT darbui ir išlaiky-

dienos. Viens kitam padėda
vom, nes supratom mažesnių 
valstybių, juolab nepriklau
somybę ką tik atkūrusių, veik
los iššūkius didelėje tarp
tautinėje organizacijoje su 
plačia darbotvarke ir 185 
(tuometinis valstybių narių 
skaičius) skirtingais intere
sais. Su pavydu žiūrėjom į ki
tas valstybes, galinčias pasi
kliauti kelių dešimtmečių iš
vystytomis pozicijomis ir dau
giašalės veiklos patirtimi. Bet 
po 18 metų atkurtos nepri
klausomybės galime drąsiai 
teigti, kad tikrai daug pasie
kėme. Įstojus į ES ir NATO, 
perėjom iš paramos gavėjas į 
paramos teikėjas statusą, pe
tis petin dalyvaujame tarptau
tinėse veiklose su kitomis 
valstybėmis, atsakingai reiš
kiamės kaip pilnateisė tarp
tautinės bendruomenės narė, 
esame traktuojama kaip pati
kima partnerė, kuria galima 
pasikliauti. 

- Kokiose pareigose toliau 
dirbote? Ar jaučiate tiek pat 
pritampanti prie Lietuvos, kiek 
prie Š. Amerikos, ar yra didesnė 
trauka vienos iš tų dviejų tė
vynių? 

- JAV yra mano gimtinė, 
ir visada būsiu dėkinga šiai 
šaliai už tai, kad išlaisvino ma
n o tėvą nuo nacių arešto ir 
neįvykdytos mirties bausmės 
Antrojo pasaulinio karo me
tu, taip pat suteikė prieglaudą 

Nukelta į 4-tą psl. 



PRIM MINISTER • PR E MI R MINI S TR 

Februmy 16, 2008 

Greetings fi·om the Prime finister 

l am pleased to extend my personai greetings to members ofthe Lithuanian 
community in Canada as you mark the 901

h anniverswy ofLithuanian national 
independence. 

This significant milestone offers an opportunit:y for us to rejlect on the events that 
have shaped Lithuania 's history, as well as the shared history between our two 
great nations. Canada has always stood in support of a strong and free Lithuania. 
Following restoration of Lithuania 's independence in 1991, Canada was actively 
involved in govemance building initiatives to strengthen and secure its emergžng 
democrac.y. Today, anada and Lithuania enjoy mutually beneficial bilateral 
relations encompassing a broad range ofspheres;fi-om close dejėnce relations as 

'ATO allies, to rewarding trade relations and rich academic and cultural 
exchanges. 

We arefortunate to count on an active Lithuanian community in Canada that is 
helping to strengthen the deep bonds ojj17endship between our two countries. 

anadians of Lithuanian descent should take great prid e in the contributions you 
make to Canadian society and in your steadjast comrnitment to Canadian values of 
freedom, democracy, human rights and the ntle of law. 

On behalf of the Govemment of anada, please accept my best wžshes as you 
celebrate this hist01ic occasion. 

Sincerely, 

The Rt Hon. Stephen Harper, P.C., J.;JP. 
Prime Minister of ....,anada 

Ponai, pažemintieji ir 
nuskriaustieji 

Nuo seno nei kunigo, nei 
daktaro, nei mokytojo ponu 
nevadino, kreipdavosi profe
sijos pavadinimu. Nevadino 
todėl, kad jų aukštinti nerei
kėjo, nes savaime visuomenė
je jie užėmė pakankamai aukš
tą vietą, su jais pažįstami ir ne
pažįstami sveikindavosi, kel
davo kepurę. Iš čia galime da
ryti išvadą, kokioms sritims 
buvo teikiama pirmenybė. Tai 
- dorovė, sveikata, mokslas. 
Išvešėjusio liberalizmo laikais 
dorovė, kaip gyvenimo princi
pai ir normos, virto paveikslu 
be rėmų, kuriame ir pati do
rovė ištrinta. Palaidumas, tuš
tuma! 

Dėl dorovinio nuosmukio 
nebevertinamas kunigas, nes 
apčiuopiamo produkto neku
ria. Dėl dorovinio nuosmukio 
nebevertinamas žmogus, jo 
sveikata, nes jis tėra biosocia
linė būtybė, o ne Dievo pa
veikslas ir panašumas, todėl 
nebevertinamas ir daktaras 
besirūpinantis žmogaus svei
kata. Dėl dorovinio nuosmu
kio nebevertinamas mokslas 
ir mokytojas, dėstytojas, kurie 
į mokslus duris atveria, tačiau 
žaibiško pelno neduoda. 

Pastarųjų metų įvykiai liu-

dija, kam pirmenybę teikia 
ponais vadinami valdžiose 
esantieji. Jų interesų akiratyje 
- turtai, pinigai, malonumai. 
Todėl dorovės reikalams vie
tos nelieka. Iki devinto pra
kaito kaunasi už teisę toliau 
alkoholyje skandinti tautą, 
nes velnio lašų gamintojai gali 
netekti siekiamo pelno, o 
krepšinio žaidynių mėgėjai 
laiku nepatirti aštrių emocijų. 
Svarsto, ar pradėtą gyvybę lai
kyti žmogumi, drausti ar lega
lizuoti abortus, viešnamius, 
kad nebūtų pažeistos teisės į 
malonumus. Žiniasklaida, pa
taikaudama žemiems intere
sams, žlugdo visuomenės mo
ralę, nes pati iš to pataikavi
mo minta. Vienintelė institu
cija, kuri rūpinasi dorove -
Bažnyčia. Tačiau dešimtme
čius trukęs prievartinis ateiz
mas, minimos institucijos nai
kinimas padarė milžinišką ža
lą Bažnyčiai ir visuomenei. 
Nepalankūs Bažnyčiai ir libe
ralieji Vakarai. 

Per raudonąjį tvaną tauta 
pasiligojo. Keltis iš ligos pata
lo paskatino Sąjūdis, Atgimi
mas, Nepriklausomybės atga
vimas. Tačiau ne tik randai, 
bet ir žaizdos liko. Duodan-

tieji ne Hipokrato, o priesaiką 
Konstitucijai nei žaizdų gydy
ti, nei randų šalinti nesiima -
teišsilaižo. O jei tam galių ne
beužtenka, jei besivartaliojan
tieji turtuose, piniguose, ma
lonumuose mokesčiais "pasku
tinį lopą nuo skrandos nuplė
šia?" Pažemintieji ir nu
skriaustieji nebetveria. 

Gydytojų, mokytojų strei
kai, dorovės šalininkų piketai 
- pilietiniai veiksmai, kurių 
nepaisyti valdžioms nevalia. 
Kai milijonai švaistomi bepro
tiškoms užgaidoms tenkinti, 
kai vieni be pralieto prakaito 
lašo turtuose ir malonumuose 
maudosi, kiti skursta, skandi
nami alkoholyje, iš nevilties 
bėga iš šalies, žudosi, nebe
maskuojamas gudravimas, iš
sisukinėjimas, melavimas prieš 
televizijos kameras badyte ba
do akis. 

Atsipeikėkite, per popu
listines rinkimines manipu
liacijas tapusieji ponais, prezi
dentūroje, seime, vyriausybė
je, teismuose, visų lygių val
džiose! Dirbtinai pažemin
tieji, nepelnytai nuskriaustieji 
ir tauta jus pasamdė ne po
nauti, o tarnauti. 

Algimantas Zolubas 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Vasario 16-osios svečiai 
Paminėti Lietuvos ne

priklausomybės atkūrimo 
90-mečio atvyko Estijos pre
zidentas Toomas Hendrik 11-
ves, Latvijos prezidentas 
Valdis Zatlers ir Lenkijos 
prezidentas Lech Kaczynski. 
Vasario 16 d. rytą preziden
tas Valdas Adamkus Rasų 
kapinėse pagerbė Nepri
klausomybės akto signatarų 
atminimą, padėjo gėlių ant 
jų kapų, vėliau prezidentū
roje įteikė valstybės apdo
vanojimus Lietuvai nusipel
niusiems Lietuvos ir užsie
nio valstybių piliečiams. Vi
durdienį jis kartu su Estijos, 
Latvijos ir Lenkijos prezi
dentais dalyvavo trijų Bal
tijos valstybių vėliavų pakė
limo iškilmėje Simono Dau
kanto aikštėje Vilniuje. 

Po to jie vyko į Arkika
tedroje bazilikoje aukoja
mas Šv. Mišias. Po pietų Lie
tuvos, Estijos, Latvijos ir 
Lenkijos vadovai stebėjo 
Lietuvos karinių pajėgų pa
radą Katedros aikštėje. Va
kare dalyvavo iškilmingame 
Vasario 16-osios minėjime 
Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre Vilniuje, pa
sveikino Katedros aikštėje 
rengiamo koncerto klausyto
jus. Prezidento rūmų Balto
joje salėje Estijos, Latvijos 
ir Lenkijos vadovams buvo 
surengta vakarienė. 

Nesiųs daugiau karių 
Krašto apsaugos minis

teris Juozas Olekas pranešė, 
kad neketinama siųsti dau
giau karinių pajėgų į Afga
nistaną, nes dabartinis daly
vavimas NATO vadovauja
mose užduotyse atitinka ša
lies išgales. Afganistane -
Lietuvos vadovaujamoje Ga
ro provincijos atkūrimo gru
pėje ir šalies pietuose dislo
kuotame Specialiųjų opera
cijų junginio eskadrone 
"Aitvaras" - tarnauja iš viso 
apie 260 Lietuvos karių, taip 
pat ir civilių specialistų. 

Ministerio teigimu, Vil
niuje NATO susitikime ap
tariant Afganistano klausi
mus, tarp NATO šalių ir blo
kui nepriklausančių partne
rių vyrauja darnus, ir karinius, 
ir civilinius projektus apiman
tis požiūris į šią veiklą. 

Prezidentas Anglijoje 
Prezidentas Valdas Adam

kus vasario 13-15 dd. oficialiu 
vizitu lankėsi Jungtinėje Ka
ralystėje. Londone jis susiti
ko su ministeriu pirmininku 
Gordon Brown, su juo kal
bėjosi apie Lietuvai ir ki
toms ES šalims kylančią 
energetikos problemą - pri
klausomybę nuo vienintelio 
šaltinio Rytuose. G. Brown 
pabrėžė, kad Europa turėtų 
kurti vieningesnę energetinę 
politiką, domėjosi apie susi
darysiančią padėtį Lietuvoje 
uždarius Ignalinos atominę 

elektrinę. 
Susitikime buvo aptarti 

Rusijos ir Vokietijos planai 
tiesti "Nord Stream" dujo
tiekį. V. Adamkus atkreipė 
dėmesį į šio projekto kelia
mus pavojus aplinkosaugai 
ir pabrėžė, kad jo įgyvendini
mas gali sukelti nemažai 
problemų daugeliui Baltijos 
jūros valstybių. Lietuvos va
dovas ir JK premjeras kalbė
josi ir apie Europos sąjun
gos santykius su Rusija bei 
strateginę Ukrainos, Gruzi
jos ir Moldovos svarbą visai 
Europai. 

V. Adamkus vizito metu 
susitiko su vietine lietuvių 
bendruomene ir kartu pami
nėjo Lietuvos valstybės atkū
rimo 90-metį. Iškilmingame 
priėmime Vasario 16-osios 
proga šalies vadovas už nuo
pelnus Lietuvai įteikė apdo
vanoj imą buvusiai Didžio
sios Britanijos premjerei 
Margaret Thatcher. 

Kyla kainos 
Statistikos departamen

to duomenimis, sausio mėn. 
metinė infliacija sudarė 9.9%. 
Kai kurios prekių grupės 
brango daugiau nei 10%-
15.9%, brango maisto pro
duktai ir nealkoholiniai gėri
mai, 17.5% - būsto, vandens, 
elektros, dujų ir kito kuro, 
15.8% - transporto prekės ir 
paslaugos. Iš pagrindinių pre
kių grupių pigo tik drabužiai 
ir avalynė - 5.0%. Metinė 
infliacija skaičiuojama lygi
nant 2008 m. sausio mėn. kai
nas su 2007 m. sausio mėn. 
kainomis. Sausio mėn. kai
nos, lyginant su 2007 m. gruo
džio mėn., kilo 1.6%. Dau
giausia brango būsto ir komu
nalinės paslaugos ( 4.8% ), 
maisto produktai (1.9% ), 
transportas (3. 7% ), alkoholio 
ir tabako gaminiai (3.6% ). 

"Hansabankas" teigia, 
kad kovas bus dar vienas 
infliacijos didėjimo mėnuo, 
nes, siekiant palaipsniui pa
siekti minimalius ES nustaty
tus tarifus, akcizų mokestis 
cigaretėms bus padidintas 
17%. O brangstant dujoms, 
rudenį galima laukti centri
nio šildymo ir karšto van
dens tiekimo kainų augimo. 

Susitarė dėl atliekų 

Gudija ir Lietuva susita
rė dėl branduolinių atliekų 
kapinyno įrengimo vietos 
Lietuvos teritorijoje. Lie
tuvos ambasadoriaus Mins
ke Edmino Bagdono tei
gimu, branduolinis kapiny
nas bus įrengtas aikštelėje 
Stabatiškės kaime, šalia Ig
nalinos AE - už 4 km nuo 
Gudijos sienos. Saugykloje 
bus laikomos mažai ir viduti
niškai radioaktyvios atlie
kos. E. Bagdonas pabrėžė, 
kad Gudijos pusę visiškai 
tenkina toks sprendimas. 
Objektą bus galima naudoti 
2013-2014 m. 
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JONAS JAKIMAVIČIUS 
Lietuvoje ir kitose šalyse 

buvo švenčiama Vasario 16-
oji. Šiemet - devyniasdešim
tosios Lietuvos nepriklauso
mybės metinės. Vilniuje tai 
buvo graži ir nuotaikinga 
šventė. Išvakarėse, Vasario 
15-ąją, vyko gėlių, padedamų 
ant Lietuvos nepriklausomy
bės Signatarų kapų, perdavi
mo ceremonija prezidentūro
je. Rasų kapinėse gražia, iškil
minga ceremonija prie J. Ba
sanavičiaus kapo buvo pa
gerbti signatarai J. Basanavi
čius, J. Vtleišis, P. Dovydaitis, 
V. Mironas, K. Bizauskas. Bu
vo padėtos gėlės, sugiedotas 
Lietuvos himnas. P. Dovydai
čiui, V. Mironui, K. Bizauskui 
pagerbti pastatytas gražus pa
minklas. Gėlės buvo padėtos 

Vasario 16-oji Vilniuje augti ir galiausiai gali įgauti 
destruktyvias formas". 

Toliau Katedros aikštėje 
vyko šauniosios mūsų kariuo
menės rikiuotė ir paradas, ku
riuo susirinkę, šventiškai nu
siteikę vilniečiai gėrėjosi. Kal
bas pasakė Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Lenkijos preziden
tai. Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus paragino visus Lie
tuvos žmones būti vertais sa
vo valstybės, savo Lietuvos 
kūrėjais. Lenkijos preziden
tas L. Kačynskis pabrėžė, kad 
"lietuvių tauta, atlaikiusi sun
kumus, sugebėjo atgauti ne
priklausomybę, kuri atrodė 
neįmanoma". 

ir ant savanorių kapų, žuvusių 
kovose dėl Vtlniaus 1920-1921 
metais. 

Vasario 15 d. vyko iškil
mingas Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas Signatarų 
namuose Vilniuje. Namų ve
dėja Meilė Peikštenienė pa
sveikino susirinkusius daly
vius, Vasario 16 klubo nariams 
ir kiekvienai signatarų gimi
nių šeimai padovanojo įrė
mintą Vasario 16-osios akto 
kopiją. Kalbėjo Kovo 11 akto 
signataras S. Pečeliūnas. Po
puliariai Vasario 16-osios 
šventę apibūdino VU istori
kas Jakubčionis. Vasario 16-
osios klubo vardu pranešimą 
apie Vasario 16-osios aktą ir 

signatarų turėtą laisvos Lletu
vos viziją bei jos įgyvendinimą 
skaitė klubo pirmininkas J. 
Jakimavičius. Programą pagy
vino graži meninė dalis. Ren
ginys praėjo pakilia nuotaika. 

Vasario 16-oji Vilniuje 
buvo bendrai švenčiama visų 
miestiečių ir svečių. Visos 
šventės dalys nuskambėjo 
naujai, su naujomis įdomio
mis šventės detalėmis ir gera 
miestiečių nuotaika. Prasmin
ga Baltijos respublikų vėliavų 
pakėlimo ceremonija, daly
vaujant Lietuvos, Latvijos, Es
tij os ir Lenkijos preziden
tams. Ceremoniją pagyvino ir 
inscenizuotas XIV šimt. Lie
tuvos karių pasirodymas su at-

Lietuvos kariuomen~s paradas Katedros ai.kšUje, Vilniuje minint Lietuvos nepriklausomybės 
atkiirimo 90-ąsias metines. 'Iiibūnoje - Lietu.vos, Estijos, Latvijos prezidentai 

Ntr. J. Česnavičiaus 

kurta to laikotarpio apranga. 
Šv. Mišios vyko arkikated

roje. Simboliška, kad jos pra
sidėjo 12.30, lygiai tą pačią 
valandą ir vasario šeštadienį, 
kai ir prieš 90 metų buvo pa
skelbtas Vasario 16-osios ak
tas. šventei pritaikytą turinin
gą pamokslą pasakė arkivys
kupas A.J. Bačkis. Po Mišių 
eisena pajudėjo į Pilies gatvę 
ir sustojo prie istorinių Signa
tarų namų, kuriuose prieš 90 
metų ir buvo paskelbtas lais
vos, nepriklausomos Lletuvos 
atkūrimo aktas. 

Iš namų balkono prabilo 
V. Landsbergis, kuris ragino 
keltis dar miegančius: "Ne
priklausomybę jau turime, bet 
galime joje nebūti nei laisvi, 
nei nepriklausomi. Išorinė ne
priklausomybė viso krašto 
žmonių pastangomis buvo lai
mėta. Bet neteisingai, be at
sakomybės, išminties, teisingu
mo naudojantis laisve galime 
su.kurti sau patiems problemų. 
Manau, kad išorinė nepri
klausomybė tik pirma sąlyga 
pilnaverčiam gyvenimui, kurį 
reikia patiems kurti. Bet vals
tybė turėtų tam sudaryti sąly
gas, ji yra žmogui, o ne tam, 
kad kūrybinę iniciatyvą, ener
giją varžytų. Kitaip mes nieko 
nepasieksime ir negalėsime 
konkuruoti su laisvomis šali
mis, kur žmogaus iniciatyva, 
kūrybiškumas, mintis, žodžio 
laisvė reiškiasi laisvai. Kūry
binės energijos varžymas ją 
užgesina, neleidžia žmogui 

"Romantikų principas 
'norėti - tai reiškia galėti' bu
vo įgyvendintas Lietuvoje". 
"Dabar ES ir NATO Lietuva 
savo pozicijas gina kartu su 
Lenkija", sakė prezidentas L. 
K.ačynskis. Latvijos ir Estijos 
prezidentai taip pat pabrėžė 
solidarumą su Lietuva. 

Vėliau iškilmingas minėji
mas vyko operos ir baleto 
teatre dalyvaujant Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Lenkijos 
prezidentams. Koncerte pa
teikta originali meninė prog
rama. Įspūdinga chorinė lietu
vių muzika ir gražūs lietuvių 
liaudies šokiai. 

Tumstant Katedros aikš
tėje skambėjo žavingas šventi
nis koncertas vilniečiams. 
Nuotaikingos dainos džiugi
no, gaivino švenčiančių vilnie
čių jūrą, virš kurios plazdėjo 
trispalvės vėliavos. Žodžiai 
"Laisvė'', "Nepriklausomybė" 

kėlė gerą nuotaiką, viltį. 

Naująją Lietuvos aIDbasadorę pasitinkant planuojame bendrą darbinį 
pasitarimą šių metų pirmoje 
pusėje, stengsiuos taip pat iš
plėsti garbės konsulų tinklą. 
Thip pat numatome keisti am
basados patalpas, iš kurių 
gerokai išaugome. 

Atkelta iš 2-ro psl. 

nuo sovietų okupacijos pabė
gusiai jo šeimai. Visada lai
kiau Lietuvą savo tėvyne, ir 
negaliu tvirtinti, kad jaučiu 
kažkokį vidinį konfliktą dėl 
savo pasirinkimo dirbti ir gy
venti Lietuvoje. Mano profe
sinis ir asmeninis gyvenimas 
seniai susietas su Lietuva. 
Lietuvos diplomatinėje veik
loje tarnauju jau 16 metų, sa
vo noru palikau JAV ir emig
ravau į Lietuvą. 1996 m. bu
vau perkelta į Vieną, kur dir
bau LR delegacijos prie Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo organizacijos vadove, 
paskui buvau paskirta eiti dvi
šalės ambasadorės pareigas 
Austrijoje. Thip pat buvau ak
redituota kaip nereziduojanti 
ambasadorė Slovėnijai, Slo
vakijai ir Kroatijai. 

2001 m. tapau Lietuvos 
ambasadore prie NATO lem
tingu laikotarpiu, kai Lietuva 
jungėsi į šią organizaciją ir 
siekė pakvietimo tapti pilna
teise jos nare. Šio tikslo pa
siekimas buvo LR užsienio 
politikos ir mūsų atstovy
bės veiklos apvainikavimas. 
Džiaugiuos šiuo nepaprastai 
svarbiu valstybės laimėjimu ir 
tuo, kad Lietuva pralaužė 
ledus galingiausioje pasaulyje 

organizacijoje. Įstojome į šią 
gynybos sąjungą su pirmąja 
moterimi ambasadore NATO 
istorijoje. Tui neliko nepaste
bėta. 

-Ar ambasada imsis naujų 
iniciatyvų ""Lietuvos įJIOizdiio 
fomuwimo Kanadoje? 

- Ambasada tęs savo dar
bą tose srityse, kur vyksta 
glaudus bendradarbiavimas 
su Kanada, ir stiprins veiklą 
naujose sferose. Vizų režimo 
panaikinimas išliks ambasa
dos dėmesio centre, nes su
varžymai Lietuvos piliečiams 
atvykti į Kanadą atsiliepia ir 
mūsų dvišalių santykių plėto
tei. Bevizis režimas bus svar
bus veiksnys skatinant žmo
giškuosius ir kitus ryšius su 
Kanada. 

Toliau skatinsime darbą 
gynybos ir vystomojo bendra
darbiavimo srityse. Lletuvą ir 
Kanadą, kaip NATO nares, 
jungia bendros vertybės ir 
tarptautiniai įsipareigojimai, 
ypač Afganistane. Kaip žinia, 
Lietuva ir Kanada 2007 m. 
lapkričio mėnesį Vilniuje 
bendromis jėgomis surengė 
tarptautinę konferenciją apie 
Provincijų atkūrimo grupių 
Afganistane veiklos kryptis. 
Dalyvavo apie 100 dalyvių iš 
26 šalių ir keturių tarptautinių 

organizacijų. Lietuva vado
vauja grupei Gare Afganista
no vakaruose, o Kanada -
Kandahare pietuose. Lletuvos 
specialiųjų pajėgų eskadronas 
praėjusiais metais buvo dislo
kuotas Kandaharo oro uoste, 
tai Kanada šį faktą labai ver
tina, t.y. kad Lietuva nebijo 
eiti kartu i pačius karščiausius 
taškus. 

Vystomojo bendradarbia
vimo srityje Kanada, turbūt 
daugiau negu bet kuri kita ša
lis, yra padėjusi Lietuvai pe
reiti iš paramos gavėjas i pa
ramos teikėjas statusą. Kana
da kofmansuoja Lietuvos de
mokratizacijos ir kitus prakti
nės pagalbos projektus Balta
rusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje 
ir Moldovoje. Tikimės, kad 
pavyks kartu įgyvendinti pro
jektus ir Afganistane. 

Nors visos ES šalys palygi
nus turi gana mažus prekybi
nius sriautus su Kanada, 
stengsimės nugalėti geografi
nes bei kitas kliūtis, kurios 
kliudo šių ryšių plėtotei. 

Manau, kad matysime 
daugiau vizitų iš Lletuvos pu
sės, ne tik vyriausybiniu, bet 
ir parlamentiniu bei visuome
niniu lygiu, taip pat kviesime 
Kanados atstovus ryžtis trans
atlantiniams darbo ir oficia
liems vizitams. Kultūriniams 

ir kitiems renginiams ieškosi
me mecenatų, kad galėtume 
išplėsti šios perspektyvios 
veiklos srities apimtis - ne tik 
Kanados sostinėje, bet už jos 
nbų. 

Norėčiau užmegzti ryšį su 
visomis provincijomis, bend
rauti su jų pareigūnais, insti
tucijomis ir regionine spauda, 
kad Lietuvos vardas taptų ži
nomesnis eiliniam kana
diečiui ir kad jis susidomėtų 
Lietuva kaip turizmo, verslo, 
ar mokymosi vieta. "Vilnius 
2009 Europos kultūros sosti
nė" suteiks puikią galimybę 
Kanados turistams susipažinti 
su mūsų sostinės ir šalies 
grožiu - architektūra, kultūri
niu gyvenimu, istorija, gamta, 
tradicijomis, virtuve, žmo
nėmis. Su garbės konsulais 

-KDkiais būdais ambasalla 
tikisi bendrallarbilluti su Kana
dos lietuvių bendruomene? 

- Ambasada toliau bend
radarbiaus su Kanados lietu
vių bendruomene. Tiesiogiai 
ir per ambasados atnaujintą 
tinklalapį (www.lithuanian 
embassy.ca) informuosime 
apie veiklą ir renginius. Norė-
čiau bendradarbiauti su lie
tuvių bendruomene įgyvendi
nant ambasados veiklos pla
nus, aplankyti lietuvių bend
ruomenes skirtingose vieto
vėse. Jau bendrauju su krašto 
valdybos pirmininke ir mezgu 
ryšius su pavieniais bendruo
menių pirmininkais. Red. 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, ats iradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudaryma 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lie tuvos respubl ika teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 Fax -H6 236-1809 
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Thutinią šokią grupė "Atžalynas" šoka Vasario 16-osios minėjime Anapilyje š.m. vasario 17 d. 

Vasario 16-osios minėjimo meninės programos atlikėjai. Kairėje - lchtiandras Umiežius ir 
Sima Jonušaitė; dešinėje smuikininkas Atis Bankas ir pianistė Ilona Damašiūtė
Beresnevičienė Ntrs. K. Poškaus 

Būkillle budrūs ir teisingi 
Atkelta iš 1 -mo psl. 

Muzikiniame įtarpe Ba
roko stiliaus variacijas grojo 
smuikininkas Atis Bankas 
akompanuojant pianistei Ilo
nai Damašiūtei-Beresnevi
čienei. 

Su pagrindiniu minėjimo 
kalbėtoju, žymiu veikėju, dip
lomatu, teisininku, dr. Vytau
tu Dambrava supažindino Eu
genijus ČUplinskas. Jie dirbo 
kartu PLB valdyboje sąjūdžio 
laikais. (Dr. Dambravos darbai 
ir raštai apibūdinti TŽ nr. 5). 
Dr. Dambrava teigė, kad gies
mės Pergalės Kristui žodžių 
"eisim pergalės keliu ... laisvės 
rytmečio keliu" tikrai užtektų 
minint šią progą, bet norėjo 
pasidalinti mintimis apie Lie
tuvos kelią į demokratiją. Jis 
taip pat pabrėžė, kad yra kiek
vieno lietuvio pareiga sergėti 
Lietuvos laisvę, visi esame at
sakingi už savo tautos likimą. 

Jis pateikė Europos są
jungos tyrimų statistiką, įro
dančią Lietuvos gyventojų nu
sivylimą ir beviltiškumą dėl 

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

Lietuvos ateities. Kalbėtojas 
toliau aiškino, kad laisvė ir 
teisingumas yra tuščios sąvo
kos be lojalumo, darbštumo ir 
pareigingumo, be krikščioniš
kų vertybių - meilės, tikėjimo 
ir vilties. Be jų, lieka tik "žmo
gus be savybių". Politinis ci
nizmas, žiūrėjimas tik savo in
teresų, sulygina žmogų su 
Poncium Pilotu, klausiusiu 
"Kas yra tiesa?", nenorėjusiu 
tikėti nei gėriu, nei blogiu. 

Vis tik demokratijos širdis 
yra laisvė, tačiau šiais laikais 
yra pripažįstama laisvės svar
ba, bet ne jos kokybė. Tuščioje 
laisvėje gyvena tie, kurie klau
sia, ką pasaulis ar valstybė 
jiems duos, ir tuo jie naikina 
save ir valstybę. Bet pati vals
tybė nėra nei tiesos, nei mo
ralės šaltinis, ir tautai reikia 
teisybės ir gėrio supratimo, 
kad netaptų piktadarių gauja. 

Toliau dr. V. Dambrava 
aiškino, kad laisvė ir teisingu
mas yra kaip dvyniai, kurie 
negali po vieną veikti. Žiūrint 
į Lietuvą galima sustatyti tri
kampį, kurio viena kraštinė 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 mln. dol. Fondo 
pagiindinis kapitalas davė 3.15 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

R:ištlnės d:irbo v:il:indos: plrm:id. Ir trečl:id. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefon:is :its:ikom:is nuo plrm:id. Iki penkt:id. t:irp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

lšr:išome p:ikvit:ivlmus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

yra vaikystės Lietuva, degusi 
idealizmu. Antroji - prievar
tos kankiniai ir herojai, miško 
broliai atidavę savo gyvybę. 
Il'ečioji kraštinė - idealistinė 

išeivija. 
Norint išbaigti įvaizdį, 

reiktų pridėti darvieną taisyk
lingą trikampį, kad sudėjus 
abu - būtų sudarytas ketur
kampis. Todėl reikia idealisti
nio jaunimo kraštinės, mūsų 
laikų herojų, o pastovumui 
užtikrinti, būtina sujungti 
abudu trikampius bendra tei
singumo įstrižaine, be kurios 
visi tautos idealistiniai planai 
taps utopija. Lietuva turi atsi
verti teisingumui, baigė dr. 
Dambrava. 

Visi sustojo, gausiais plo
jimais padėkodami kalbėto
jui. Prieš prasidedant meninei 
programai buvo perskaityta 
Lietuvos seimo narės Irenos 
Degutienės, PUS pirmininko 
Stasio Kuliavo sveikinimai bei 
pristatytas Kanados karinės 
kolegijos dėstytojas pik. ltn. 
Andriejus Grachauskas. 

Meninėje programoje Dvo
žako (Roma-nsas F-min., Opus 
11), Wagnerio (Lapas iš albu
mo) ir Brahmso (Vengrų šokis) 
kūrinius atliko A. Bankas 
akompanuojant l. Beresnevi
čienei, o išraiškos šokiu pasi
rodė Ichtiandras Umiežius ir 
Sima Jonušaitė. I. Urniežiaus 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė "Atžalynas" šoko Kepu
rinę, Agotėlę ir Aštuonnytį. 
Nuaidėjus plojimams po pa
skutinio šokio visi buvo kvie
čiami pasivaišinti muziejaus 
salėje, kur buvo proga prie 
užkandėlių ir vyno pabend
rauti su minėjimo kalbėtojais 
ir svečiais. 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Ar bus rinkimai? 
Ar tikrai kanadiečiai tu

rėtą moštis rinkimams, bus 
nuspręsta artimiausiu laiku. 
Konservatoriams susitarus 
su liberalais dėl Afganistano 
misijos paskirties ir terminų, 
pirmalaikių rinkimų priežas
timi taps naujojo vyriausy
bės biudžeto ir įstatymo dėl 
sunkių nusikaltimų svarsty
mas. Konservatoriai mano, 
kad dabar tinkama proga 
mažumos vyriausybę pavers
ti dauguma. Liberalų parti
jos vadovas Stephane Dion 
tikisi, kad ankstyvi rinkimai 
bus sėkmingi jiems. Kiti par
tijos nariai linkę neskubinti 
rinkinių, kol ekonomikos lė
tėjimas konservatoriams pra
dės kelti problemų. S. Dion 
jau skelbia liberalų rinkimi
nę programą. Joje numato
ma, kad daugiau lėšų būtų 
skirta skurdo mažinimui, kli
mato apsaugai ir vaikų rūpy
bai bei kelių ir tiltų priežiū
rai. Konservatoriai primena, 
kad, įgyvendinant liberalų 
užmojus, valstybės skola pa
didėtų 62 bln. dol. 

Vasario viduryje Onta
rio ir Saskatchewan provin
cijos prisijungė prie kitų, jau 
anksčiau pradėjusių švęsti 
Šeimos dieną. Seniausiai to
kią šventę - nuo 1990 m. turi 
Albertos provincija. Praėju
siais metais Manitobos pro
vincija savo poilsio dieną pa
vadino Louis Riel vardu. 
Louis Riel metisų genties 
vadovas yra laikomas pro
vincijos įkūrėju ir svarbiu 
Manitobos istorijos veikėju. 
Rytinės provincijos irgi iš
reiškė pageidavimus turėti 
panašią šventę. NDP atsto
vai federacinei vyriausybei 
siūlo padaryti Šeimos dieną 
valstybine švente, kurią ga
lėtų švęsti visi kanadiečiai. 

Albertos liberalų parti· 
jos vadovas provincijos rin
kimų išvakarėse pažėrė dos
nių pažadų jaunimui. Libe
ralų partijos programa nu
mato kiekvienam jaunuoliui, 
siekiančiam didesnio išsila
vinimo, kasmet skirti 1,000 
dol. mokesčio už mokslą 
nuolaidą, 300 dol. - knygoms 
įsigyti. Jie taip pat numato 
nuosavybės mokesčių nuo
laidas studentų butų nuomo
tojams. Liberalai siūlo Kalga
rio Mount Royal College leisti 
suteikti universiteto mokslo 
laipsnius studentams. 

Kanados žuvusią kariš
kių vaikams, siekiantiems 
mokslo, bus skiriamos sti
pendijos. Kiekvienas iš jų 
kasmet gaus po 1,000 dol. 
Jas skiria viena Kanados 
verslovė, surinkusi iš vers
lininkų lėšas. Pirmosios trys 
stipendijos paskirtos Peta
wawa karinės bazės trijų žu
vusiųjų kariškių vaikams. 

Kanados vyriausybė pa
siryžusi sumažinti fosfatų 
naudojimą namų apyvokoje. 
Šie chemikalai naudojami 

įvairiose skalbimo ir valymo 
priemonėse. Patekę į pože
minius vandenis, jie skatina 
mėlynųjų-žaliųjų dumblių 

augimą vandens telkiniuose. 
Šie dumbliai naikina naudin
guosius mikroorganizmus 
vandenyje. Dabar leistina 
fosfatų norma, gaminant 
įvairius buitinius chemijos 
gaminius - 2.2%. Numato
ma iki 2010 m. šią normą su
mažinti iki 0.5%. Aplinko
saugos aktyvistų Sierra klu
bas tvirtina, kad vandenis la
biausiai teršia iš gyvulių fer
mų tekančios srutos ir kiti 
nešvarumai. 

Br. Kolumbijos gyvento
jai už įvairių rūšių kurą auto
mobiliams ir namų šildymui 
mokės brangiau, bet turės 
švaresnį orą. Provincijos vy
riausybės biudžete šiems 
metams numatytos naujos 
programos aplinkos ir oro 
apsaugai. Liberalų vyriausy
bės vadovas G. Campbell pa
reiškė, kad jos padės skatin
ti asmeninę atsakomybę už 
oro taršą. Numatyta, kad 
nuo šių metų liepos mėn. gy· 
ventojai už 1 t. anglies diok
sido išskyrų mokės iki 10 dol. 
Tai reiškia, kad 1 ltr. kuro 
kaina padidės 2.4 c. Turšalų 
mokesčiai kasmet didės 5 
dol., kol 2012 m. mokestis 
sieks 30 dol. už toną. Vyriau
sybė numačiusi surinkti 1.85 
bln. dol. Pinigai bus sugrą
žinti nuolaidomis asmeninių 
ir verslo mokesčių mokėto
jams. Uždirbantiems iki 70,-
000 mokesčiai sumažės 5%, 
verslo organizacijoms - 11 % 
(2009 m.). Birželio mėn. 
kiekvienas suaugęs ir vaikas 
gaus 100 dol. vyriausybės iš
moką, kaip atlygį už oro šva
ros iniciatyvas. 

Parlamento seimo eti
kos komisija pasiryžusi už. 
baigti buvusio ministerio pir
mininko B. Mulroney ir K. 
Schreiber apklausą del įta
riamų etikos pažeidimų jų 
tarpusavo sandėriuose. Iš
klausiusi liudininkų parody
mus, komisija turi naujų 
klausimų buvusiam konser
vatorių vyriausybės vadovui, 
žada ji kviesti dar vienam 
posėdžiui. Jei vyriausybė bū
tų žinojusi apie K. Schreiber 
ir B. Mulroney sandėrį, ji 
nebūtų mokėjusi teismo 
skirtos 2.1 min. dol. išmokos. 
Thip etikos komisijai paaiš
kino Allan Rock, buvęs tuo
metinis federacinis teisingu
mo ministeris. Neseniai at
liktas CBC tyrimas nerado 
jokių įrodymų, kad Mulro
ney atliko Thyssen užsaky
mus Rusijoje, Kinijoje ar ki
tur, už kuriuos jis gavęs 
225,000 dol. iš vokiečių vers
linink:o K. Schreiber. Pasta
rasis tvirtina, kad pinigus už 
neatliktas paslaugas jis su
mokėjo, kai B. Mulroney dar 
buvo ministerio pirmininko 
pareigose. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
KILS PEDAGOGŲ ALGOS 

BNS skelbia, kad po va
sario 19 d. pasitarimų suski
lusios pedagogų profsąjun
gos vadovais, Lietuvos vyriau
sybė po 3 metų žada 60% 
didesnį darbo užmokestį. 
Per 2009 m. vyriausybė siūlo 
darbo užmokestį didinti vi
dutiniškai 20%: 10% nuo 
sausio l d. ir tiek pat nuo 
rugsėjo ld. Po 20% atlygis 
turėtų didėti ir 2010 bei 
2011 m. Mokytojų atlygini
mų didėjimas turėtų skirtis 
priklausomai nuo jų kvalifi
kacijos ir darbo stažo. Nuo 
kitų metų rugsėjo siūloma 

įvesti ir etatinį mokytojų 
darbo apmokėjimą, t.y., at
lyginimas turėtų būti moka
mas už Švietimo ir mokslo 
ministerijos (ŠMM) spren
dimu nustatytą etatą, į kurį 
būtų įskaičiuojamas pamo
kų vedimas bei vadinamo
sios nekontaktinės valan
dos. Ministerių kabinetas 
siūlo, jog nuo 2010 m. peda
gogų tarnybiniai koeficien
tai būtų didinami vidutiniš
kai po 10%. Thrnybiniai ko
eficientai yra dauginami iš 
pedagogams nustatytos pag
rindinės algos dydžio. Ši su
ma sudaro pagrindinę mo
kytoį ų darbo užmokesčio 
dalį. Siuo metu pedagogams 
nustatyta 128 litų dydžio 
pagrindinė alga, kai valsty
bės tarnautojams ji siekia 
490 litų. Reaguodama į pe
dagogų nepasitenkinimą, 
mokytojų atlygį nuo š.m. 
pradžios padidino 15% (vi
siems biudžetininkams algos 
kilo 11.3% ), o nuo rugsėjo 
įsipareigojo algas didinti dar 
5%. 

PA1VIRTINTA PROGRAMA 
Vyriausybė vasario 6 d. 

patvirtino "Vilniaus - Euro
pos kultūros sostinės 2009" 
programą ir jos bei Lietuvos 
tūkstantmečio programos 
stebėsenos komisijos sudėtį. 
Europos kultūros sostinės 
2009 m. statusas Vilniui ofi
cialiai buvo suteiktas 2005 
m. lapkritį Europos tarybos 
sprendimu. Programos tiks
las - tinkamai pasirengti ir 
įgyvendinti kultūros rengi
nių programą, skatinančią 

Europos ir kitų pasaulio da
lių kultūrų dialogą ir tole
ranciją, iškeliančią kultūrą 
kaip šiuolaikinės visuome
nės vertybę ir miesto plėtros 
varomąją jėgą, pristatančią 

Vilnių kaip vieną moderniau
sių, dinamiškiausių miestų 

Vidurinėje ir Rytų Euro
poje, pasaulyje žinomą šiuo
laikinės kultūros traukos 
centrą, turintį unikalų ir at
pažįstamą tapatumą, atvirą 
naujoms idėjoms ir investi
cijoms. Įgyvendinus progra
mą, tikimasi, kad jos rengi
niuose apsilankys 3 mln. 
žmonių, bus įvykdyta ne ma
žiau kaip 300 programos 
kultūros, meno ir visuome
ninių bei rinkodaros ir ko-

munikacijos projektų, susi
formuos ne mažiau kaip 3-4 
naujos kultūrinių renginių 
tradicijos Vilniaus mieste, 
ne mažiau kaip 15% išaugs 
turizmas ir paslaugų sekto
riaus apyvarta Lietuvoje ir 
Vilniaus mieste, Lietuvos 
gyventojai palankiai įvertins 
programą, atsiras naujų, 
remontuotų kultūros bei 
viešosios infrastruktūros ob
jektų. Programos rengėjų 
skaičiavimais, jai įgyvendin
ti reikės 66 mln. Lt. 

STREIKŲ REKORDAS 
Statistikos departamen

to duomenimis, pernai strei
kuose dalyvavo rekordiškai 
daug (net 99) švietimo įstai
gos. Manoma, kad šį pava
sarį streikuotojų bus tris 
kartus daugiau. Mokytojai 
kovo pradžioje neterminuo
tą streiką ketina pradėti dėl 
mažo užmokesčio ir didelio 
darbo krūvio. 2007 m. lap
kričio ir gruodžio mėnesiais 
šalies švietimo įstaigos su
rengė 161 streiką, iš jų 96 
įspėjamuosius. Tai didžiau
sias per metus surengtų 
streikų skaičius nuo 2000 
m„ kai buvo pradėta rinkti 
informacija apie legalius 
streikus. Dėl streikų nedir
bo 12 pradinio, 29 pagrin
dinio, 57 vidurinio mokslo 
ir viena suaugusiųjų ir kita 
švietimo veikla užsiimanti 
įstaiga. Daugiausia visų 
streikų surengta Telšių rajo
no, Mažeikių rajono ir Klai
pėdos miesto savivaldybių 
švietimo įstaigose. Profe
sinės sąjungos reikalauja 
50% padidinti mokytojų, 
pedagogų, švietimo siste
mos darbuotojų darbo už
mokestį, mažinti mokytojų 
darbo apimtis ir užtikrinti 
jų saugumą. 

PUOSELĖS LITUANISTIKĄ 
BNS žiniomis, vyriau

sybė vasario 20 d. patvirtino 
programą, kuri skatins litua
nistikos studijas ir tyrimus 
užsienyje. Programą paren
sė darbo grupė, sudaryta iš 
Svietimo ir mokslo, Užsie
nio reikalų , Kultūros mi
nisterijų, Valstybinės lietu
vių kalbos komisijos, 'flmti
nių mažumų ir išeivijos de
partamento bei mokslo ir 
studijų institucijų atstovų. 

Tikimasi, jog 2008-2010 m. 
įgyvendinama programa su
darys sąlygas nuosekliai ir 
įvairiapusiškai skatinti kuo 
stipresnę lituanistikos cent
rų veiklą, skatins Lietuvos ir 
užsienio lituanistų (baltistų) 
bendradarbiavimą bei prisi
dės prie užsienio lietuvių 
tautinio tapatumo išlaikymo 
ir teigiamo Lietuvos įvaiz
džio užsienyje kūrimo. Li
tuanistikos programa taip 
pat turėtų prisidėti prie litu
anistikos studijų programų 
užsienyje plėtros ir kokybės 
gerinimo, mokslinių tyrimų 
skatinimo. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE ii-----
Mylėjo gyveni01ą 

Atsisveikinant su Aleksu Kusinskiu 

Nepareis, nesugrįš, nepa
bels į duris, l Nors iš skausmo 
ir plyšta širdis. l Amžinybėj ty
lioj jis ilsėsis ramiai, l Tik sapne 
kada aplankys. 

Po trumpos ligos Creedan 
Valley slaugos namuose, Cree
more, ON, anksti rytą vasario 
12 d. mirė Aleksas Kusinskis. 
Nuliūdę liko sūnus Algis (Ma
donna) bei dukterys Dana 
Kusinskytė ir Rita (Ralph) 
Dobilienė, vaikaičiai Justin 
(Jennifer), Michael (Crystal), 
Alex, Trystan, Frank, Christi
na ir provaikaitis John Gavin. 
Nuliūdę liko ir jo pusseserė 
Daina Bura (Philadelphia, 
JAV) ir Alekso a.a. sesers Bi
rutės vaikai Zina, Aleksas ir 
Edmundas Lietuvoje. 1981 m. 
Sudbury, ON, mirė jo mylima 
žmona Sofija (Nevegomskytė ). 

Aleksas gimė Zemaitijo
je, Lenkimuose, Skuodo rajo
ne. Susituokė Vokietijoje ir 
kai tik proga atsirado, jisai iš
važiavo į Norandą, QC, pra
dėti kurti naują gyvenimą savo 
šeimai Kanadoje. Atvažiavęs į 
Norandą, Aleksas įsijungė į 
meno kolektyvą "Sietynas". 
Atradome padėkos lapą, rašy
tą Aleksui 1948 m. sausio 
mėn.: "Būdamas Lietuvių me
no kolektyvo 'Sietynas' nariu, 
savo dainomis garsino lietu
vių dainos meną tarp sveti
mųjų, palaikė tremtinių dva
sią, gaivino joje tauriuosius 
patriotinius ir humaniškuo-

Hamilton, ON 
ŠIOKIADIENIAIS AUŠ

ROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE 
Mišios 9 v.r. Sekmadieniais 
Mišios 9 v.r. (votyna) ir 10.30 
val. (suma). St. Catharines Mi
šios 4 v.p.p. Dėl išsamesnės 
informacijos skambinti į kle
boniją tel. 905 522-5272. 

GAVĖNIOS REKOLEK
CIJAS Aušros Vartų parapijoje 
ves Kauno šv. Dvasios (Šilainių) 
klebonas kun. Emilis Jotkus. 
Vasario 29, penktadienį, 5 v.p.p. 
klausomos išpažintys, 6 v.v. šv. 
Mišios; kovo l , šeštadienį, 8 v.r. 
ir 5 v.p.p. išpažinčių klausymas, 
9 v.r. ir 6 v.v. šv. Mišios; kovo 2, 
sekmadienį šv. Mišios įprasta 
tvarka, išpažintys 15 min. prie 

• 

sius nusiteikimus". Aleksą 
klausiau vieną kartą, kaip at
siradęs Sudbury? Jisai sakė, 

A.a. Aleksas Kusinskis, 
1919 m. sausio 16 d. -
2008 m. vasario 12 d. 

kad Norandoje darbininkai 
girdėjo, jog Sudbury "INCO" 
ieško darbininkų ir, svarbiau
sia, atlyginimas didesnis - mo
kėjo 5-ius centus valandai 
daugiau! 1950 metais savo šei
mą perkėlė gyventi į Sudburį. 
Aleksas į pensiją iš "INCO" 
išėjo 1982 m. 

Aleksas buvo visų drau
gas, visų mėgstamas, geros 
nuotaikos ir puikus akordeo
nistas, vargonininkas ir daini
ninkas. Labai aktyviai Aleksas 
įsijungė į Sudburio bendruo
menę. Jisai vargonavo per Mi
šias Sudbury, vedė chorą, gro
jo akordeonu Sudburio tauti
nių šokių grupėje, mokytoja
vo lietuvių mokykloje, rengė 
mankštos programas vaikam 

Mišias; rekolekcijos St. Catha
rines - l v.p.p. 

KLB HAMILTONO APY
LINKĖS VALDYBA baigė sa
vo kadenciją. Norintys prisi
dėti prie bendruomenės veik
los prašomi kandidatuoti į val
dybą ir revizijos komisiją. 
Kreiptis į rinkiminės komisi
jos pirmininką J. Krištolaitį, 
905 524-5200 arba į A. Vai
čiūnienę, 905 527-5037. Inf. 

DĖMESIO HAMILTO
NO IR APYLINKĖS TAU
TIEČIAMS! Kviečiame gau
siai dalyvauti Kovo 11-osios 
minėjime Hamiltone kovo 8, 
šeštadienį, 3 v.p.p. Jaunimo 
centre, 56 Dundurn St.N„ o 
sekmadienį, kovo 9, Mišiose, 
10.30 v.r. Prisiminsime žuvu-

PEDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAUSMAI • VAIKŲ EISENOS „ PĖDOS SKAUSMAI NESKLANDUMAI „ PI RŠTŲ DEFORMACIJOS • PLOKŠČIAPĖDYSTĖ „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR IR EISENOS SUTRIKIMAI 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI • PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS „ ĮAUGĘ NAGAI INDĖKLAIS „ VIETI Ė NEJAUTRA IR • PRllMAME VISUS 

CHIRURGI IS GYDYMAS L...::::::::::... _ __J PLANINIUS DRAUDIMUS „ SENIORŲ Pf:DŲ PRIEŽIORA • STERILOS IRANKIAI 

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

stovykloje Richard Lake, or
ganizavo vaikų stovyklą 

French River, buvo Sudburio 
apylinkės bendruomenės pir
mininkas. Aleksas mėgo rašyti 
ir mėgo gauti laiškus iš draugų. 
Ir kas savaitę laukė, kad ateitų 
į namus Tėviškės žiburiai. 

Po žmonos Sofijos mirties 
gyvenimas pasikeitė. Dar me
tus išdirbo "INCO" ir išėjo į 
pensiją. Iš Sudburio po kurio 
laiko išvažiavo su žmona Ire
na žiemai gyventi į St. Peters
burgą, Floridą, kur Aleksas 
aktyviai įsitraukė vėl į lietuvių 
veiklą Floridoje. Įsijungė į 
teatro klubą, šoko St. Peters
burgo veteranų tautinių šokių 
grupėj, dainavo, keliavo. Va
sarų metu sugrįždavo į namus, 
į Vasagą, kur ir įsijungė į Va
sagos lietuvių veiklą. Aleksas 
buvo Vasagos "Bočių" choro 
narys. Lietuva niekada neiš
nyko iš jo širdies. Į Lietuvą 
buvo sugrįžęs kartu su dukte
rimis Dana ir Rita. Aleksas 
palaidotas Anapilyje šalia sa
vo mylimos žmonos Sofijos 
2008 m. vasario 16 d. 

Aleksas mylėjo gyvenimą. 
Kokį kelią jam gyvenimas be
būtų davęs, jisai vis atrasdavo 
ką nors gero iš to. Jisai džiau
gėsi ilgu gyvenimu - ir dėl to, 
mes, kurie turėjome laimės jį 
pažinoti visą gyvenimą, atsi
sveikiname su Aleksu su mei
le. Jisai palietė visus, kur jisai 
žinojo ... mes buvome visi lai
mingi, kad jo kelias buvo su
jungtas su mumis. Labanaktis, 
Aleksai. Ilsėkitės ramybėje. 

Regina (Lialė) Bagdonaitė
Feeney, Hamiltonas, ON 

sius už Lietuvos laisvę. Meni
nę minėjimo dalį atliks To
ronto pensininkų choras 
"Daina'', vedamas muz. Lili
jos Turūtaitės ir solo, duetai 
muz. Lilijos Turūtaitės ir Vy
tauto Mašalo, "Aukuro" ak
torės Marijos Kalvaitienės 
deklamacijos. Minėjimą ves 
McMaster universiteto lietu
viškos radijo valandėlės "Gin
tariniai aidai" vedėja Liuda 
Stungevičienė. Laukiame Lie
tuvos ambasadorės Kanadai 
Gintės Damušytės, kuri pada
rys platų pranešimą apie Lie
tuvą. Visi būsite pavaišinti py
ragaičiais ir kavute. 

Kovo 11-osios minėjimo ren
gimo komitetas ir Tėvynės s-gos 
Hamiltono grupės valdyba (L.P.) 

nrhl..ta..v FOUR SEASONS 
IU"J"./',..I~ REALTY LIMITED 

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

Pa rduodant, perkant 

ar lik dėl informacijos 
apie namus, vm,arna

mi us, ūkius, žemes 

Wasago , Staynerio ir 
_, Coll ingwoodo apy-

linkėse kreipkitės Į 
._____._ __ ....J 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Pagerbta įžymi veikėja 
Jau nuo 1961 m. tradi

ciniu tapusį pokylį "Memories 
of Lithuania" rengia Vidurio 
Amerikos Lietuvos Vyčių apy
garda. Pokyliuose kasmet yra 
pagerbiami asmenys, organi
zacijos ir institucijos, dirban
čios Lietuvos ir lietuvybės la
bui. Šiais metais vasario 3 d. 
Hilton viešbutyje, Oak Lawn 
priemiestyje, prie Čikagos įvy
ko 48-asis toks pokylis, ir jame 
buvo pagerbta Lidija Ringie
nė, tautinių šokių grupės 
"Lietuvios Vyčiai" vadovė. 

Pokylis prasidėjo garbės 
svečių iškilminga eisena, gro
jant maršui ir susirinkusiems 
gausiai plojant. Programą ve
dė Evelina Oželienė. Buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos him
nai, vadovaujant ses. Johanai 
Šainauskaitiei, SSC, ir akom
panuojant Aušrelei Bužėnai
tei. Svečius pasveikino Mil
dred J agiella, Vidurio Ameri
kos Lietuvos Vyčių apygardos 
pirmininkė. Kun. Antanas 
Markus, Švč. M.M. Gimimo 
parapijos klebonas, sukalbėjo 
lietuviškai ir angliškai invoka
ciją. Papietavus, "Lietuvos 
Vyčių" grupės jaunieji šokėjai 
puikiai pašoko keletą lietu
viškų tautinių šokių. Žodį tarė 
prel. E. Putrimas, LR gen. 
konsulas Arvydas Daunoravi
čius ir kun. A. Saulaitis, SJ. 
Kalbėtojai džiaugėsi Vyčių at
liekamais darbais, linkėjo 
jiems ir toliau kelti ir puoselė
ti lietuvių kultūrą, dvasią, pri
minė rugsėjo mėnesį įvyksian
čias 400 m. jubiliejaus nuo Ši
luvos Mergelės Marijos apsi
reiškimo iškilmes ir kvietė jas 
švęsti čia ir Lietuvoje. 

M. J agiella supažindino 
su šiame pokylyje pagerbiama 
L. Ringiene ir įteikė jai žyme
nį. Lidjja Galvydytė-Ringienė 
gimė Cikagoje. (Jos tėvai at
vyko į JAV 1948 m.). Ji lankė 
lietuviškas mokyklas, studija
vo "Communication Design" 
Illinois universitete Čikagoje. 

Vancouver, BC 
KLB Britų Kolumbijos, 

Vankuverio apylinkė šventė 
Vasario 16-tąją ABC resto
rano susirinkimų salėje. Daly
vavo 16 žmonių. Šventę orga
nizavo Bendruomenės pensi
ninkų klubas. Po Kanados ir 
Lietuvos himnų buvo per
skaityti Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir KLB svei
kinimai, žiūrėtas dokumenti
nis filmas Lietuva anksčiau ir 
dabar. Tuo pačiu paminėta ir 
Kovo 11-oji bei visa veikla ke
lyje į Lietuvos nepriklauso
mybę. Virgilijus Kaulius, 

Violeta Paige 
KLB BC Vankuverio 
apylinkių pirmininkai 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans] 
Savininkas Jurgis Kulle§lus 

Studijavo ir baletą, modernius 
bei klasikinius šokius. 1970 
m. įstojo į Jaunimo centro stu
dentų ansamblį, vadovaujamą 
Leokadijos Brazdienės. 1986-
1998 m. mokė tautinius šokius 
Maironio lituanistinėje mo
kykloje Lemonte. 1986 m. įsi
jungė į Vyčių tautinių šokių 
šokėjų grupę, kuriai vadovavo 
Frank Zapolis. Jos sukurti 
Lietuvių vestuvių papročiai -
"A Lithuanian Country Wed
ding", kartu su Vyčių šokėjais 
ir Vyčių choru, vadovaujamu 
F. Strolios, buvo atlikti ir nu
filmuoti 1999 m. Tas filmas 
yra įvairių universitetų biblio
tekose. Vyčių šokėjai yra šokę 
daugelyje Tautinių šokių šven
čių, yra atlikę programų įvai
riose Čikagos institucijose. O 
tradicinėje kalėdinėje progra
moje, kur pasirodo įvairios 
tautybės, Mokslo ir pramonės 
muziejuje, jau 1945 m. dalyva
vo Vyčių šokėjai, vadovaujami 
F. Zapolio. 

L. Ringienė prisidėjo lie
tuviškais receptais prie šio 
muziejaus virimo knygos, pa
plitusios po visą Ameriką, iš
leidimo 1997 m. Taip pat pa
aiškino lietuvių kalėdinius pa
pročius ir receptus muziejaus 

knygoje Traditions 1999 m. Li
dija yra ateitininkė, dalyvauja 
ateitininkų stovyklose "Dai
navoje", priklauso "Lithua
nian Mercy Lift" tarybai, PLC 
tarybai Lemonte. Ji taip pat 
yra šių metų Tautinių šokių 
šventės meno vadovo komi
teto narė. Lidija ir jos vyras 
dr. Julius yra išauginę tris vai
kus - dr. Vytautą, Austę ir 
Dainą. Trumpą ir nuoširdų 
padėkos žodį tarė ir pati Li
dija. 

Pokylio pabaigoje E. Ože
lienė ir J. Radzevičienė padė
kojo ir svečiams, ir rengėjams. 
Maldą sukalbėjo kun. A. Mar
kus. Visi sugiedojo Lietuva 
brangi ir beveik tradicija ta
pusią lietuvių renginiuose -
Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos. 

Pokylis vyko dienos metu 
ir, nepaisant žiemiško oro, 
susilaukė gausių svečių, buvo 
sklandžiai vestas neilgomis, 
bet įkvepiančiomis kalbomis 
ir trumpa, gyva menine prog
rama. 

O Lidijai Ringienei, šio 
pokylio svarbiausiam asme
niui, linkime dar ilgai taip pui
kiai darbuotis lietuvybės išlai
kymo veikloje! 

Aldona Šmulkštienė 

DĖMESIO INVESTUOTOJAMS! 
PASKUTIN~ DIENA ĮD~TI RRSP 

ir sumažinti mokesčius 
UŽ 2007 METUS - VASARIO 29 D. 

Už nauius RRSP indėlius TALKA papildomai pridės 
PUSĘ NUOŠIMČIO! 

TIEMS, KURIE NORĖS PASISKOLINTI -

SPECIALUS NUOŠIMTIS RRSP PASKOLOMS 
Dėl papildomos informacijos kreiptis/ TALKOS raštinę 

TALKOS valdyba 

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 l 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 ....... 2.50% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 4.00% 
2 m. term. indėlius ...... 4.00% 
3 m. term. indėlius ...... 4.10% 
4 m. term. indėlius ...... 4.20% 
5 m. term. indėlius ...... 4.35% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 4.00% 
2 m. ind. . ............. 4.00% 
3 m. ind. . ............. 4.10% 
4 m. ind. . ............. 4.20% 
5 m. ind. . ............. 4.35% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 8.50% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 

•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 

Hartford, CT, LB apy
linkės susirinkimas vyko sau
sio 27, sekmadienį, po lietu
viškų pamaldų. Susirinkimą 
pradėjo LB apylinkės valdy
bos pirm. Viktoras Kogelis, pa
prašydamas atsistojimu pa
gerbti praėjusiais metais mi
rusius bendruomenės narius. 
Buvo padaryti valdybos pir
mininko, iždininko ir revizi
įos komisijos pranešimai. 
Sios apylinkės veikla vyksta 
vienos katalikų parapijos, 
kur meldžiasi lietuviai, ribo
se ir yra naudojamos jos pa
talpos. Todėl susirinkime bu
vo nutarta lėšomis paremti 
šios parapijos patalpų re
montą. Kitas klausimas -
sveikata lietuvio kunigo Gurk
lio, kuris atvykdavo aukoti 
lietuviškų Mišių. Kol jis sirgs, 
pavyko gauti kitą kunigą Ka
sinską, kuris ir toliau, pade
dant muz. J. Petkaičiui ir 
giesmininkams broliams Zda
niams, aukos lietuviams Mi
šias. Valdybos sudėtis, įsi
jungus naujiems nariams, liko 
tokia: V. Kogelis, A. Dzikas, 
J. Strimaitis, D. Grajauskie
nė, K. Šerkšnienė, R. Lus
čikauskas, D. Danilevičienė, L. 
Sawka, O. Aliukonienė, L. 
Banevičiūtė; revizijos komi
sija - V. Nenortas ir Zablis. 

Gudija 
Vilniaus rotušėje me

tams baigiantis įvyko Gervė
čių krašto lietuvių vakaronė 
su vilniečiais ir kitais svečiais. 
Renginyje dalyvavo Gervė
čių lietuvių bendruomenės 
atstovai, Rimdžiūnų lietuvių 
vidurinės mokyklos moks
leiviai ir mokytojai, Punsko 
lietuvių grupė. Ta proga Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos 
vyriausybės generalinis di
rektorius Antanas Petraus
kas "Gervėčių" klubo pirmi
ninką Alfonsą Augulį apdo
vanoj o aukso ženklu, o jo 
pavaduotoją Marytę Urbo
navičiūtę Padėkos raštu. 
Taipgi Padėkos raštu apdo
vanotas žurnalistas Bernar
das Šaknys, sovietmečiu dir
bęs lietuvių kalbos mokytoju 
Gervėčiuose, vėliau niekad 
šio krašto nepalikęs, daug 
pastangų padėjęs steigiant 
Gudijos lietuvių laikraštį 
Lietuvių godos. Tokiu pačiu 
Padėkos raštu apdovanota ir 
šio laikraščio redaktorė Ma
rija Šaknienė. Sveikinimo 
žodį tarė ir nešiojamą kom
piuterį Rimdžiūnų lietuvių 
mokyklai padovanojo Lietu
vos valstybės maisto ir vete
rinarijos tarybos direktorius 
dr. Kazimieras Lukauskas. 
Dar sveikino Žemės ūkio 
ministerė Kazimiera Pruns
kienė, Lietuvos ambasados 
Gudijoje atstovė, Astravo 
rajono (Gudijoje) valdžios 
atstovai, Varėnos rajono kul
tūros centro darbuotojos. 
Įvyko pasitarimas, kuriame 
dalyvavo "Gervėčių" klubo 

pirm. A. Augulis, Šalčininkų 
Lietuvos tūkstantmečio mo
kyklos direktorius V. Žilius, 
Punsko viršaitis V. Liškaus
kas, Rimdžiūnų lietuviškų 
mokyklos direktorė S. Luk
šienė ir kt. Vakaronę pradėjo 
aktorius Tomas Vaisieta, pa
deklamavęs eilėraščių. Ger
vėčių ansamblis pagiedojo 
Gervėčių himną ir suvaidino 
ištrauką iš vaidinimo Piršlybos. 
Taipgi programą atliko Puns
ko, Vilniaus "Vilnija", "Gija" 
ir "Kuolinga" ansambliai bei 
Lietuvos gudų draugija. 

Britanija 
Anglijos lietuviai prašo 

Lietuvos prezidentą, vyriau
sybę ir seimą suprastinti Lie
tuvos konsulinių įstaigų_,pa
slaugų teikimo tvarką. Siuo 
metu ši teikimo sistema 
esanti sudėtinga. Nepatogus 
yra paprasčiausias doku
mentų tvarkymas, atimantis 
daug laiko, reikalaujantis 
nemažų pastangų ir nemažai 
kainuojantis. Anglijos lietu
viai nori, kad būtų atsisakyta 
reikalavimo, tvarkant nauja
gimių dokumentus, nuo vai
ko atsivežimo į ambasadą. 
Taipgi norima, kad būtų su
trumpinta gimusio vaiko pir
mo paso išdavimo procedū
ra. Taip pat reikėtų atsisakyti 
reikalavimo pateikti gimimo 
ir vedybų liudijimų vertimus 
į lietuvių kalbą, jei doku
mentas parašytas viena iš pa
grindinių Europos sąjungos 
kalbų. Pvz. anglų kalba iš
duotus dokumentus nereikėtų 
versti į lietuvių kalbą. Anglijos 
lietuviai norėtų, kad konsuli
nės įstaigos naudotų šių laikų 
techniką. Pvz., kad būtų galima 
atsilyginant už konsulinius pa
tarnavimus vartoti korteles (o 
ne pinigais ar čekiais). 

Vokietija 
Iš Leipcigo praėjusių 

metų lapkričio pabaigoje, 
pėsčias ėjęs devynias paras, 
grįžo į Lietuvą, Antašavos 
kaimą, Kupiškio rajone, 41 
metų ūkininkas Saulius Mar
cinkevičius. Jis su 40 kitų 
ūkininkų buvo išvykęs į že
mės ūkio parodą Hanove
ryje. Tačiau po dviejų savai
čių ši ūkininkų grupė grįžo į 
Lietuvą be S. Marcinkevi
čiaus. Susirūpinusi jo sesuo 
paskambino Kupiškio poli
cijai, kuri pranešė Leipcigo 
policijai. Ekskursijos dalyvių 
pasakojimu, J. Marcinkevi
čius prie Leipcigo išlipęs iš 
autobuso pasivaikščioti ir 
dingęs. Leipcigo policiją in
formavo Lietuvos ambasada 
Berlyne. Pats Marcinkevi
čius sakė, kad po Leipcigą 
vaikštinėjęs keturias paras. 
Niekas jo nepastebėję ir ne
kalbinę. Pats nemokėdamas 
vokiečių ar kitos svetimos 
kalbos, nedrįsęs ką nors pa
kalbi~ti ir paprašyti pagal
bos. Ejęs laukais ir miškais, 
o kelrodis buvusi saulė ir 
dangaus žvaigždės. JA 
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Tik būdami kartu išliksime lietuviais ... 
Pokalbis su 1bronto li.etariq Namą visuomeninės veJklos .komiteto pirmininke 

ir kultūros komisijos 'Vicepirmininke Rūta Snowden 

- Pagrindinė miaų veik
los Ja,ptis buvo ir tebelieka 
ta pati-prisidėti prie mtlos, 
puoselėjant lictuvi!Ų kaltltrą 
ileivijoje. ~amekon
cmtm Ir 111&•hljgn11 su ahyb
tanGaia poJ;tibi1. ralytojail, 
meno grupėmis u atskirais 
atlikėja.ia. MOllf renginiai ir 
lventės skirti čia gyvenan
tiems tantjMann,jqWmmns 

Sbtiname juos mDiburti mm
tėml. ~ lavailiniama 
auaitikimama ir pokdbiams 
Lietu9ių Namų svetainėje ir 
dalyvami ftildoje -tapti mp
nizator.iais ar dalyviais. Tik 
būdami kartu mes galėsimo 
geriau illaugoti lic~ pa
dtti mŪlll ųibm• geriau su
vokti ir pažinti lietuvos kui
tarą. 'lbclel nea!Bjtt')tinai pasJm. 
tilliaWaia metais turėjome ir 
ateit)je daugiau nmginių skir
sime vailram•, ja11110m1 lei
mom1. Su paalaekimu rengia
me Motinos dienos paminė
jllų - lventiniua pietus, jau 
bmrti metai-btėdių irva
saroa popietf yaibma Veiklą 

pagyvina "Santakua" - ncac
Dlai mykusiųjų lietuvių klubo 
veikla. Jų dar nedažnos, bet 
gerai aurengtos iventės ir va
karonės patraukia 'Via daugiau 
jaunų lmollių. "Adafyuo• m
.migtoje naujametinėje vab
.n:dje &vcaua linkmino dai
nininkai iš IJetuvos. 

Nuo pat komisijos įsteiai
mo (1984 m.) jos dube daly
'Wllja tie, lr.urle įateigė Ų Knl
tiiwl lwmiaiją - jos pimiinin
ba Vytaa Kuhlya, Bronys 
Sfmldžl•, Ildija Balsfenė La-

bai dflaugl1m.ės. bd i veiklą 
Įsijullgla paskidinės atvykėlhJ 

bangoa jauni fmonė&. Mano 
minėtas kalėdines popietes 
padeda ~ngti privmoa muzi
km lltudij1111vadovė Ona Gbd
ko9ienė ir Vilma Sabaliau1-
lde:nė. Šiemet prie jq prisl&jo 
neseniai il Klaipėdos atvykusi 
aktorių Astos ir EiDaro Jolm
bauskų loima. Praėjuaiaia mo
tail pabandėme aurengti Jo
nim:a, 1ntiniq popie~ Vczbų 
sekmadienio rankdarbią pa
mokėlea. Jas padėjo aurenp 
lietuvią etninės llllltGroa puo
selėtoja Violeta Lcmmdaus
li:uė su paplbininkėmia Jur
ga Šaudiene, JllDina Budrie
nc, Vilma Saball•usldene., Ra
sa~ BgleJulbi
tiene. Rengėjos pačios rinto 
sausus augalus, iljųmokėriiti 
1ihai licnMlba veibaa, il vil
DDDių aiiilų. dūrinių bJpiDilJ 
pasigaminti rukdarbhu, mar-

. tiirda!yti kiallŠilliUS. Juqa 
Cidienė ir Vilma Sabaliaus
kimė, dailėa ir muzikos peda
gogės, pasiūlė įsteigti menų 
mokyldėl~. bdraujant gra
Ba lietuvht kalba, mokyti ma
!uoaiua piešimo ar muzikos. 
Kol tas tik tdetą pavyko su
dominti liDmia pamokėJ&mia, 
bet reitia tikėlil, ateityje su
.1Ji11bime iliektkkdangiau pa
galbos. 

Galime jsivai7.dlloti: Lie
tuvią Namuoae, kol tėveliai 
"AdalyDo'" ar kitose repetici
joee lob ar dainuoja, jų vai
kai galėtą leisti laiką muzikm, 
dailės arp!eilmo P*"'olnl!m . 
Kol tas tai tik svajonė, bet 
stenpimėl tai padaryti. Prieš 
pora metų IUlibūnui mb1inė 
grupė "Sbybėlaitėa" hmcer-
1avo ne tik 'Dmmto Limmų 
Nam1iose, Slaugos namuose, 
įvairią lvenfią progomis, bet 
ir blMmle pakviestos i Mont-

lllim SMowdm 

redl. Metų pabaigoje kartu 
su "AlitllJDo" vadove Birute 
Batrab dalyvavome miesto 
rotulėje 'lbronte 8'ftlWIC\J 
tautąKDltiims dienoje. Birutė 
kartu IU savo mama pamoiė 
lietuvilkų patiekalų atalą, 
mes, lietuviško foJkloro .ldu
baa - katliit programą. Be 

Laiškas Kęstučiui Geniui 
Spausdiname daŲ straipsnio noridami savo skaitytojus 

supalindinti su velioniu 
Prieš 12 metų - gruod!io 

lS-ją. savo poetiniu mlganiu 
du kartą pel•imin~ Lietuvą. 
Į amHnvM111& Ttvo namus nu
skubėjo aktorius, relisierius 
ir poetas ~1tuti1 Genya. 
Greitai bėga laikaa. U&u to 
laiko sllturiuoae mes ir dabar 
jauname ~tnčio aieloa gyvy
bhlgumą, jo nilkaus lodlio 
~išerti&Jdyg
liq vis dar nqa1inMai ilsiva-
duoli lietum 

'lll.vo vaikystė prabėgo 
prie Nemuno. Plokičius jau 
seniai ganino dr. Vmco Ku
dlrla nrdas. V. Kudlrlra lmyg
n.dyatei įkvėpė ir 'lll.m ICllClį. 
Vėliau lllvo artimieji- ma
mytės bro1la K. Sb)aadfhjn8' 
buvo partizanq gretose, 1u 
ginkln nmkote stojo ginti DUO 

aoviethdo okupanto aavo !e-

mės, savo Tėvynės. Pats jau
nuolio akimis matei sovietų 
prievartą, lmonių lkaUJDUĮ, 
savo Tėvynės tragedlj11. Vl&a 
tai matydama& negalėjai tylėti 
- skausmu vedėai poezijo1 
pnm•i•. 1947 metais paralei 
eilėralti Rau.daNUu marai. 
Mnhisi uSauJėa• gimnazijoje, 
lan.kei dramos biileŲ. dalyva
vai mokinių literattlrinėje 
veikiojo. Baigęs gimnazijų, 
1946-1948 m. stuclijmd lilua
n.istią Kauno universitete. 
Paskui jausdamas, kad noil
veng1i ao'rictinio saugumo 
"rankos", išvykai &tudijuoti t 
Masbos A lmla&nkio teat
m meno institutą. kuri aėk
mlngai baigei 1mmetais kar
tu 1u pnpe lietuvią aktorių. 
1hia paBais metais pradėjai 
dirbti Kaun.o dramos teatte 

A.a. ~tl• 6m;Js 
N~~ 

aktoriumi, kuriame dar 1920 
m. gruodi & įvyto pirmasis 
spektaklis - H. Zudermano 
Toninė11. Vadinasi, pradėjai 
dirbti teatre, turiJIQ•me jau 
gra!iasvaidybinio m.eDO tradi
cija&. 

Per savo 40 daJbo teatre 
metų tętci šio temo ~
gumą, IRlkmdamaB jame dan
gyh9 įaimintinų vaidn=ių. '1lli 

pramoginių, turime .ir kitaDų 
- lviel!i•mojo pobūdllo ren
ginių. 

Susitikimuose - pobl
bhac su prot J. Landsbergy-
1C, blbinlaku Vilnia111 drau· 
pjOll pimdDillb dr. K. Gušva 
aptarti Lietuvos ir iieivijoa 
Balllykiai, hiaimo pmbkmOll 
pietryi!ių Lietuwje. 

šiaiš metllia buvo lllDJll· 
taa fin11111ą apecialisto po-
.__..,_,_ O O O -A--• 
~ apie asmen1n111 rwa&IOl'f 

tvarkymų. Turime n.emat11 
vai7.do ifaŠ1I biblioteką. Jas ne 
tik .ilnuomojame besjdomin
tiems lie11.ništo lino ir televi
zijos programomis, bet nemo
kamai naudojasi ir slaugos na
mų "Lahdara"~ai. 

Sekmadieniai• po pietų bi Jll • _„„,., __ ,_ 
bame 1 po...._ų '!"'Y pa-

miiirėti vaizdo irašų. Štai va
mio pirmąj scbn•dieni buYO 
parodytu dokamentinia kino 
film.aa apie Lietuvos aostių 
Vilnią. 

Su pavaauiu atskuba ir 
viena llllOstablausių lvedtą -
Motinos diena. Norime pa-

- grafas Almaviva (Fi,faro ~ 
dybot), Protaaovas (L 'lblsto
jaua Gyw.rU liwona.t), Marty
n.aa (J. AVJljaU&~ ~ 
hllfe), yYriauaiasis krivis (V, 
Krėvės !arflNu), Berėja (A 
Kamiu KlllJpla) ir kt. Bene 
J3hi3ngiai 'Dlve ilprsino Žy
gimanto Auguato vaidmuo 
Juozo Grulo pjesėje &zmora 
BadviJaitė (Jono Jmalo pasta
tymu). Tu 'Vimr suapėdavai. 
Vaidindavai ir kino film.uoae 
JgN1tal grFJ ~ 7iltal, XDl 
nevėlu. Tu savo vaidmenis, 
mielas Kęstuti, viaada kūrei 
suclidelin temperameDtu. poe
tiniu p1 "'1;mu, vidine įtampa 
ir did!iulia atsahimybe. 1llvo 
dubšl!iosioa kolegės Rūtos 
Staliliūnaitėa liudijimu - prlel 
sUDldauaiu1 spektakliua net 
penifcgnodavai, papralyda
maaminlimilDieYO palaimoa. 
'1lld wada turėjai Vicipati 1a-

i::..1..:.. J' ..,_ iJiir.t '1J Nl.IY„J'h JI IAU 8'"81 

ranką padėjo atsikdti ir IUD· 
kiausiuoac 'lll.vo gyvenimo 
momentuoec. Tu u.e kartą tai 

įvairinti tą lventą, jm plvoja
me apie programą. Turime 
puliilymų pakviesti aktorę 
Nijol~ Narmontaitę, Klaipė
dOll aktorią trio su spe1rtakln1 
Vilko& apie moteria. dafninfn. 

:tę Vdalij• Katwlslytę. 
Ne visi reDginiai vienodai 

gerai pavykata, ir, aiiku, ne i 
viaus ausirenka tiek lmonilf, 
kiek n.orėtumo. štai viloje Ba
ropojc !inomoa vmganinjnffl 

J6ratės Landsbergytės kon
mne pi.;jo būti daugiaul:lau
llJl:o.ių. '&, kurie atėjo, prili
pa!lno neglnlėj9 taip Įspii.din
gai grojant Pri•ikėHmo lven
tmės vargonaia. Žinoma, kar
taJa dalyvių abil!!ą tnm•fina 
vienu metu .kelioac vietose 
"Jkltantys lietuviiki rrmp;aj 
Bet 8\Jderln.ti 11.elcųva, nors 
steJl&iamęa, D.el tartai& suaiti
kimas ar koncertu nebūna 
planuotas ii anbto, tiesiog 
mes paainauclojame kokia 
nms proga. Bet vėlgi- geriau 
pasid&ugti, kad lienM&1 
salės nebūna tulčios, kad 
.f.monės turi pasirinkimą, nes 
vis tiek-.isi u.eateina i tą pati 
renglnl. Kiio daugiau !monht 
prisidės gerais aumanymais, 
petarimaia ir dmbu-tuo jdo
memia bua lietmilko1 bend
.ru.omenės gymiimas. 
-Mū ulpokalbi

Kalbėjoli - S. Ka•m.snitr 

eai pata patvirtiųs aavo poc
tūbia lod!iaia. Buvai ne tik 
talentingas aktorlm, bet ir ro
liaierlus. 'lludiaavai jm 1964 
metais apekta>liMano ~ 
n:iudona sbwle (Čingizas Ait
matovas). Daug kas iki liol 
prisimena 1989 m. 'lll.vo ib-ėp. 
tą rdiaijirų Pabudome ir~ 
kimi.l. Čia buvai ir autoriua, ir 
atliBju. O tmiu p1ml'tininm 
peraJytaa 'Illvo eilėnl!il tam 
virto mūaų tautos Atgimimo 
himnu. 

.Aktyviai dalyvavai ir blai
vyatėa - !monių &1ĮDJ.Onė1 
skaidrinimo veikloje. 1b taip 
bdtal blbėjai apie b!ai9Jbės 
svarbą tautoa gvybinJo 

• :n.:i..-~ IJYC-1 9S mmo ........ ,....., procese 9 
metų lapkril!io 2S dieną mūaų 
orpnizuatoje 'VJSbpo Motie
jaus Y,lan.S3111 btaivyatėa ų

jūdlio konCcrencijojc. Pr.iai
menu, kaip po 1llvo kalbos ir 
pasakytų naujų poezijos pos
mų - ilgai n.eautilo tos hmle
rencijos dl1yviiJ plojimai.. 

NukeltB J &tą pal. 



Iš Vasario 16-osios minėjimo Vilniuje, surengto Tėvynės sajungos Moterų bendruomenės š.m. 
vasario 13 d. 

Meninės programos atlikėjai, Lietuvos veterinarijos akademijos folklorinis ansamblis 
"Kupolė", Vasario 16-osios šventėje Vilniaus įgulos karininkų ramovėje š.m. vasario 13 d. 

Kūdikis Lietuva - genijus 

2008.11.13 Tėvynės sąjun
gos Moterų bendruomenė 
kartu su TS Vilniaus miesto 
skyrių sueiga Vilniaus įgulos 
karininkų ramovėje (Pamėn
kalnio g.13) buvo surengusios 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
90-ųjų metinių minėjimą-va
karonę. Apie Lietuvos kelią, 
nueitą po Vasario 16-osios, 
kalbėjo seimo narė, TS Mote
rų bendruomenės pirmininkė 
Vilija Aleknaitė-Abramikie
nė, palyginusi Lietuvą su mer
gaite, kuri, gimusi 1918 m., 
tesulaukė vos 22-jų. 

V. Aleknaitė-Abramikie
nė citavo partizanų vado Juo
zo Lukšos-Daumanto rašytą 
iš užsienio laišką savo mylima
jai Nijolei Bražėnaitei ruo
šiantis didžiajam žygiui į Lie
tuvą. Jis rašė, kad, pasveiki-

Laiškas 
Kęstučiui ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

Vasario 16-osios šventė 
nęs savo bendražygį su Vasa
rio 16-ąja, išgirdo tokį atsaky
mą: "Tai ne daugiau kaip nu
mirusio kūdikio gimimo die
nos šventimas". 

Juozas Lukša taip komen
tavo šiuos draugo žodžius: 
"Daug tiesos yra jo žodžiuo
se, bet reiktų pridėti, kad tas 
kūdikis ir gimdamas buvo ge
nijus. Juk tik per dvidešimtį 
jo kūdikystės metų mes įsiri
kiavome kultūringų tautų tar
pe ir savo rankų bei proto dar
bais lietuviai užsigarantavo 
savo vietą Europos konti
nente". 

Minėjimo meninę prog
ramą atliko Lietuvos veterina
rijos akademijos folklorinis 
ansamblis "Kupolė" (Kau
nas), pateikęs partizanų dainų 
pynę ir, kaip visada, sujaudi-

nęs klausytojus. 
Po koncerto surengtoje 

vakaronėje ansambliečiai su
sirinkusius mokė partizanų 
dainų. Klausytojų susirinko 
pilna Karininkų ramovės salė. 
Dainas ansamblio, gyvuojan
čio jau 25-eri metai, dalyviai 
yra surinkę Dzūkijoje patys ir, 
prieš jas atlikdami, papa
sakoja jų atsiradimo istoriją. 
Kaip jie sako, kiekviena daina 
turi savo herojų, bet ne kiek
vienas herojus turi savo kapą. 

Karo po karo metais nu
žudyta apie 20,000 žmonių, 
besipriešinusių okupacijai, o 
realios bausmės sulaukė tik 4 
represijų vykdytojai, - meni
nės programos metu buvo ne 
tik dainuojama, bet ir pateikta 
žinių apie pasipriešinimą oku
pacijai. Audronė 

Nubėgę metai 

Tu niekada nesilankstei sovietinei val
džiai - todėl dažnai negaudavai reikšmin
gų vaidmenų, neretai buvai nutylimas ir 
teatro kritikos, bet likai išdidus, karališ
kas. Nepalaužė Tavęs ir sovietinio saugu
mo "pokalbiai". Likai ištikimas savo krašto 
sūnus. Tu niekada negalėjai susitaikyti su 
okupanto primesto literatūrinio žaidimo 
taisyklėmis - vadinamuoju "socialistiniu 
realizmu". Tu daugelį metų savo poeziją -
savo širdies dalelę laikei stalčiuje, kol atsi
radus Vytauto Andziulio pogrindinei 
spaustuvei "ab" - dalis Tavo prirašytų pad
rikų lapų virto spausdintais puslapiais, 
turėjusiais bendrą pavadinimą Ugnies 
Kryžius. 

Buvo pavasaris, buvom jauni, linksmi 
Nerūpestinga jaunystė skraidė tarp žiedų kaip 

vėjas. 
Gaila - buvo labai trumpa. 
Laikas nusinešė mūsų gražiausius jaunystės 

metus. 

Mano atmintyje liko gyvi 
Gimtosios tėviškės vaizdai, 
Pavasario arimai ir pilko vyturio daina, 
Žiogelio smuikas vakarais. 

Atėjo vasara, kvepėjo rugio grūdas 
Tėviškės laukuose, 
Su skaudančia širdimi turėjome palikt 
namus ... 
Ir štai - ruduo. Pageltę lapai nuo medžių 

krinta. 

Mano širdis džiaugsmu nebenušvinta. 
Nelaukiau jo - net nesvajojau, 
Bet jis jau čia. Prie mano durų stovi. 

Zigmas Tamakauskas, 
(Kauno savivaldybės Švietimo tarybos 

narys, istorijos mokytojas metodininkas) 

Ruduo jau čia ... 
O. ADOMAVIČIENĖ 
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lU KULTORINEJE VEIKLOJE 
Naujųjų metų išvaka

rėse vilniečiams buvo pa
teikta daugybė klasikinės 
muzikos koncertų salėse ir 
šventovėse. Taikomosios dai
lės muziejuje kamerinis an
samblis "Vilniaus arsenalas" 
su solistais Natalija Katilie
ne ir Dainiumi Puišiu grojo 
J .S. Bacho, W.A. Mozarto ir 
G. Rossini muziką. Evange
likų liuteronų šventovėje or
kestras "Musica Humana" ir 
solistai - britų kontrateno
ras Charles Humphries, flei
tininkai Daiva Tumėnaitė ir 
Algirdas Vizgirda bei smui
kininkas Boris Traubas - at
liko J.S. Bacho ir A. Vivaldi 
kūrinius. Šv. Jonų šventovėje 
Lietuvos kamerinis orkest
ras ir solistai Milda Smala
kytė bei Ignas Misiūra links
mino publiką J.S. Bacho arijo
mis ir duetais, o vidurnaktį se
nuosius metus palydėjo su J. 
HaydnAtsisveikinimo simfonija. 

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje pianistė Mūza 
Rubackytė, olandas kontra
bosininkas Hans Roelofsen 
ir altininkė Aistė Mikalaus
kaitė atliko W.A. Mozarto ir 
F. Schuberto kūrinius. Kong
resų rūmuose Lietuvos vals
tybinis simfoninis orkestras, 
pianistė Rūta Rinkevičiūtė, 
smuikininkė Saulė Rinkevi
čiūtė, violončelininkė Vita 
Šiugždienė, Kauno valstybi
nis ir "Ąžuoliuko" chorai at
liko simfoniją orkestrui, cho
rui ir solistams The Queen 
Symphony, sukurtą pagal 
Freddie Mercury ir grupės 
"Queen" dainas (dirigavo 
Gintaras Rinkevičius). Kul
tūros, s:eorto ir pramogų rū
muose Zirmūnuose koncer
tavo "Vilniaus" choras -
programoje Rožės daina Al
gimanto Raudonikio dainas 
atliko solistai Asta Krikščiū
naitė, Ieva Prudnikovaitė, 
Algirdas Janutas, Vladas 
Bagdonas ir J aroslavo Ce
chanovičiaus instrumentinis 
kvintetas. Klasikinio baleto 
mėgėjai gėrėjosi L. Minkaus 
baletu Bajaderė. 

Vilniaus "Krantų" lei
dykla išleido teatrologės 
Daivos Šabasevičienės mo
nografiją Teatro piligrimas. 
Režisieriaus Jono Vaitkaus 
kūrybos kontūrai. Knygos 
500 puslapių plačiai nu
šviečia Lietuvos valstybinės 
premijos laureato, kino ir 
teatro režisieriaus, pedago
go J. Vaitkaus kūrybinę veik
lą - Kauno laikotarpį, kūry
bos metus Vilniaus teatruose, 
operos, kino darbus, peda
goginę veiklą. Gausu nuo
traukų, pridėta DVD plokš
telė su režisierių Monikos 
Cikanavičiūtės ir Simono 
Glinskio spektaklių De
monai. Nelabieji. Apsėstieji. 
Kipšai ir Pagalvinis vaizdo 
interpretacijomis. 

Jonas Vaitkus baigė Le
ningrado valstybinį teatro, 
muzikos ir kinematografijos 
institutą ir Valstybinio kine-

matografijos komiteto kur
sus Maskvoje. Nuo 1974 m. 
dirbo Šiaulių ir Kauno dra
mos teatruose vyriausiu re
žisierium, 1980-1990 m. bu
vo Lietuvos kino studijos re
žisierius. 1990-1995 m. va
dovavo Lietuvos akademi
niam dramos teatrui. Nuo 
1988 m. dėsto aktorinį meist
riškumą Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje, nuo 
2006 m. - profesorius. Dėstė 
JAV, Norvegijos, Suomijos, 
Danijos ir Lenkijos teatro 
mokyklose. Režisavo apie 
70 dramos ir operos spek
taklių, sukūrė 5 kino filmus. 
Apdovanotas Lietuvos vals
tybine premija, "Auksinės vil
nos" prizu Tbilisio (Gruzija) 
festivalyje už geriausią muzi
kinį filmą Don Žuanas, Šv. 
Kristoforo prizu 1996 m. už 
spektaklį Lėlių namai, Auk
siniu scenos kryžiumi 2007 
m. už spektaklį Ivona, Bur
gundo kunigaikštytė Valstybi
niame jaunimo teatre. 

Gabija Žukauskienė pa
skirta Lietuvos kultūros ata
šė Japonijoje. Japonų filolo
gijos magistrė studijavo Osa
kos užsienių studijų univer
sitete japonų kalbos ir kul
tūros programą, gavusi Ja
ponijos vyriausybės stipen
diją. 1997-2007 m. dirbo Ja
ponijos ambasadoje Lietu
voje administracijos darbuo
toja, Japonijos informacijos 
ir kultūros centro vadove, 
nuo 2003 m. - patarėja kul
tūros reikalais. Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete 
vedė japonų kalbos kursus, 
Vilniaus universiteto Orien
talistikos centre skaitė kursą 
apie Japonijos kultūrą. Dau
gelio straipsnių bei leidinių 
autorė ar vertėja, kultūrinių 
renginių organizatorė. 

Nuo nepriklausomybės at
kūrimo tarp Lietuvos ir Ja
ponijos klostėsi intensyvūs 
kultūriniai ryšiai. 1992 m. 
Tokijo šiuolaikinio meno 
muziejuje vyko M.K. Čiur
lionio dailės paroda, Japoni
joje koncertavo Lietuvos 
valstybinis simfoninis ir ka
merinis orkestrai, Čiurlionio 
kvartetas. Tarptautiniuose 
teatro festivaliuose dalyvavo 
Eimunto Nekrošiaus teatro 
studija "Meno fortas", Os
karo Koršunovo teatras, re
žisierius Jonas Vaitkus sukū
rė bendrą lietuvių ir japonų 
teatro spektaklį Tokijo "Hai
yuza" teatre. Savo kūrybą 
japonų žiūrovams yra prista
tę režisieriai Šarūnas Bartas, 
Arūnas Matelis. Vasedos 
universiteto kino klube vyko 
Lietuvos kino dienos. Įvairių 
kartų ir žanrų lietuviai me
nininkai yra dalyvavę J apo
nij oje vykusiose tarptauti
nėse parodose ir konkursuo
se. 1997-2005 m. Japonijos 
vyriausybė skyrė Lietuvos 
švietimo, mokslo ir kultūros 
įstaigoms negrąžintiną 12 
mln. litų paskolą. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., anlrad. Ir treelad. nuo 9 v.r. Iki :uo v.p.p.; 
kltvlrtad. Ir penklad. nuo 9 v.r. Iki a v.v.; ieitad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
aekmad. nuo B.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: anb'ad. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; kalvlrtad. nuo 12 v.d. Iki 
7 v.v. Ir penklad. nuo 11 v.r. Iki 6 v.v.; aekmad. nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 84 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
~179 d. term. lnd .••.•••••• 2.50% Asmenlnea paskolas 
180-364 d. term. lnd ••.•••••• 2.50% nuo •••••••••• 6.75% 
1 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.00% 
2 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.30% 
3 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.35% 
4 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.50% 
5 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.80% 
1 metų "caahable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. •••••• 3.75% 
2 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.25% 
4 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.30% 
5 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.40% 
RRSP, RRIF "Varlable" .•••••• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd ••• 4.40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.80% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.70% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.75% 
TaupomŲių sųskaitą ••.•••••• 0.75% 
Kud. pal. eekių sųk. iki •••• 0.75% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sųsk. • .•••••• 0.75% 

Sutartlea paskolas 
nuo •••••••••• 6. 75% 

Neklln. bato paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuollml:lu 
1 metų •••••••• 8.05% 
2 metų •••••••• 8.30% 
3 metų •••••••• 8.50% 
4 metų •••••••• 8.55% 
5 metų •••••••• 8.80% 

Su kell:lamu 
nuollml:lu 
1, 2, 3 metų •••• 5.75% 

Duodame CMHC 
apdraustu nalrllno}amo 
tutto paslrollls 

Amerikos dol. GIC 1 matų Duodame komateln•• 
tann. lnd. • ••••.•••••• 2.50% neldlnojamo tutto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITti:S •1NTERAC-PWS'" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKVKITE MŪSŲ TINKLALAPf: www.rpcul.com 

ITH MONUMENT CO. L m 
(nuo 1919 metų) 

• Gaminame paminklus. bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

• Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

• Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

• Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

v 

SVEIKATA • MOKSLAS • SEIMA 

''Gyvenimas - mano rankose ... '' 
Hsėtinė arba dauginė sklerozė (multiple sclerosis) - centrinės nervų rutemos galvos ir smegenų 

liga. Ji dažniausiai pasireiškia 24-40 metų asmenims šalto klimato teritorijoje, pasiturinčiose šaly
se. Kai kurie neurologiniai reisKiniai - regos pablogėjimas, pusiausvyros sutrikima~ galūnių nusil
pimas, nejudrumas (paralyžius) palaipsniui stiprėja ir, laikui bėgant, vis daugiau varžo ligonių sa
varankiškumą. Išsėtinė sklerozė (toliau tekste MS) laikoma Kanados liga, nes šioje valstybėje ja 
sergama dvigubai dažniau nei ldtur. Statistika rodo, kad pasaulyje vidutiniškai MS suserga vienas 
iš l, 000 gyventojų, Kanadoje - vienas iš 500. Tarp jų ir ilgametė Toronto lietuvių bendruomenės 
narė Vula Kubiliūtė-Šukienė, jau 30 metų gyvenanti su MS. Ji sutiko pasidalinti savo patirtimi apie 
ligos pradži.ą ir dabartinę eigą. Pinnieji reišldniai Vulai ŠU/denei atsirado dirbant gimnazi.jos moky
toja ir kartu su ~ Algirdu Šukiu auginant du mažamečius vaikus. Pedagogikos specialistė ir 
mama kantriai išmoko prisitaikyti prie ligos ir vis stiprėjančių jos reiškinių, gyventi kiek galima pil
navertį gyvenimą. Apie tai su Vula Šukiene kalbasi Irena Ross. 

Kada ir kaip pasireiškė pir
mieji ligos pozymiai? 

- Liga buvo nustatyta 
1976 metais. Vieną dieną mo
kykloje pietų pertraukos metu 
staiga nutirpo pusė veido. Bu
vau paguldyta į ligoninę nu
garkaulio skysčio tyrimams, 
pagal kuriuos ir buvo nustaty
ta MS pradžia. Tuis laikais 
:MRI tyrimo dar nebuvo. 

- Kokia buvo pačios reakt:i
ja, sužinojus apk iiq ligą? 

- Pagalvojau, gerai, kad 
tai nėra žiauriai greitai gyvybę 
nutraukianti liga. 

- Kaip greitai stiprėjo MS 
ligos reiškiniai? Kaip jie buvo 
gydomi? 

- Iš pradžių praradau sko
nį ir atsirado dvigubas regėji
mas. Tučiau jie man netrukdė 
ir toliau dirbti mokytoja. Vie
ną akį nuslėpusi, pridengda
ma vieną akinių lęšį, galėjau 
aiškiau matyti mokinius ir be 
trukdymų rašyti ant lentos pa
mokoms reikalingus tekstus. 
Be to, šis būdas padėjo geriau 
matyti aplinką, vairuojant au
tomobilį. Po tam tikro laiko, 
pritaikius vaistus, šie reiški
niai praėjo gana ilgam. Jie bu
vo epizodiški- tai atsirasdavo, 
tai vėl dingdavo. 

- O kaip gyvenimas na
RIUIJ8e, ieinwje? Ar reikėjo da
ryti kddų nors pakeitimų? 

- Tuko kviestis namų valy
toją, bet visa kita liko kaip 
įprasta. Kaip ir visada, ruošiau 
maistą, prižiūrėjau vaikus. 

- Kaip ilgai toks normalus 
gyl'e1limas tęsėsi? 

- Maždaug iki 1994-ųjų 
metų liga tebesireiškė epizo
dais - reiškiniai tai sustiprė
davo, tai praeidavo. Liga pa
stebimai įsigalėjo, praėjus 
maždaug trims metams po 
vyro Algirdo mirties 1991 me
tais. Ir sūnus, ir dukra tada 
jau gyveno savarankiškai, jie 
mokėsi ne Thronte. Likau vie
na ir turėjau rūpintis savo to
limesne ateitimi. 

- Kaip pasikeitė gyvenimo 
sąlygos, ligai paūmėjus? 

- Pardavus namą, 1995-
siais metais nusipirkau butą. 
Bet dar prieš persikeliant į jį, 
jau buvau palikusi mokyklą, 
padavusi prašymą specialiai 

Vida Šukienė savo vestuvilĮ 
d.ieną 

finansinei šalpai gauti per 
Ontario provincijos mokytojų 
pensijos planą, kuris man, 
kaip šio plano narei, priklau
sė. Iš viso mokykloje dirbau 
27-erius metus, dėstydama 
gamtos mokslus, o be to, mo
kydama kompiuterio įgūdžių 
bei buhalterijos. 

- Kaip sekėsi gyvenimas 
naujame but.e? 

- Iš pradžių dar galėjau 
vairuoti automobilį, bet jau 
su pritaikyta rankine aparatū
ra, kad nereikėtų naudoti ko
jų, nes jų valdomumas buvo 
žymiai sumažėjęs. Išlipusi iš 
automobilio, naudojau moto
rizuotą vežimėlį, kurį su tam 
pritaikytu mechanizmu galė
jau įkelti į automobilį ar iš
kelti iš jo. Tuip galėjau sava
rankiškai važiuoti į parduotu
ves, sutvarkyti reikalus banke. 
Tuip pat savo namuose vaikš
čioti galėjau tik su vaikštyne 
(walker). Visą laiką vis reikėjo 
ieškoti būdų kaip ginti savo 
nepriklausomybę. Tuk.o suras
ti informacijos apie visas įma
nomas pagalbos priemones, 
kad gyvenimas ir toliau liktų 
pilnavertis. 

- Kaip ilgai sekėsi gyl'enti 
be pa.falinis pagalbos ? 

- Kai jau nebegalėjau vai
ruoti (1998-siais viena ranka 
buvo paralyžiuota), pradėjau 
važiuoti motoriniu vežimėliu, 
pritaikytu žmonėms su kojų 
negalavimais. Juo galima nau
dotis, jei bent viena ranka dar 
normaliai valdoma. Jo užteko, 
kad galėčiau pasiekti parduo
tuves, banką, paštą savo kai
mynystėje. Bet nuo 1997-1998 
metų jau reikėjo pagalbos, 
tvarkant kasdieninius reika
lus. Valdžia atsiunčia darbuo-

tajus, kurie atvykę į ligonio 
namus, padeda dienos pra
džioje nusiprausti ir apsireng
ti, paruošti pusryčius. Iš anks
to paruoštus pietus galėjau 
pati pašildyti ir pasitarnauti. 
O vakare atvykdavo kita tar
nautoja, kuri paruošdavo va
karienę ir padėdavo nusireng
ti, pasiruošti miegui, poilsiui 
iki kitos dienos. Tuigi, sulauk
davau nuo 2 iki 4 valandų pa
galbos per parą. 

- O kaip sujinansiniais iš
telcliais? 

- Dalis šių paslaugų buvo 
apmokamos, ar tai labdaros 
draugijų, ar tai Turonto mies
to savivaldybės, ar tai Ontario 
provincijos valdžios, pavyz
džiu~ Ontario Paraplegic So
ciety of Toronto ir West Toronto 
Suppon Services man padėjo 
tikrai konkrečiai. Mažą dalį 
savo išlaidų primokėdavau iš 
savo lėšų. 

Vida Šukienė savo kambaryje 
"Humber Heights Village 
Long Term Care" slaugos na
muose Ntr. l. Ross 

- Kas rūpinosi, /cad būtų 
teikiamos visos reikiamos pa
slaugos? 

- Valdžios pasamdyti so
cialinės rūpybos tarnautojai. 
Jie žinojo, kokių paslaugų 
man reikėjo. Pavyzdžiui, ma
no bute reguliarai lankėsi fi
zioterapijos specialistė, padė
jo atlikti specialią mankštą. 
Jai rekomendavus, buvo nu
rodyta kada man vaikštynę te
ko pakeisti kėde su ratukais 
(wheelchair). Tuda jau prirei
kė, kad mane vežtų kur reikė
jo mano giminės su savo auto
mobiliu, o dažniausiai valdiš
kas autobusiukas, pritaikytas 
vežioti žmonėms su ne
galiomis. 

Nukeltai 11-tą psl. 



PARAMA 

PADEDA JUMS TAUPYTI PENSUAI 
3 mietams - 4. 70o/o 
5 metams _, 5.00o/o 

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

SKYRIA!I: 

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

'8ESTWAYTO 
TRAVEt Inc. 
Royal York Plaz.a, 

1500 Roya1 York Ad., 
l oronto, ON M9P 386 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITl~·TATARSKY 
BILIETŲ IŠPARDAVIMAS 

skrendantiems i. Lietuvą, 

pradedant $600 +mok., 
kelioniy draudimai, 

kelionės 11 Karibų salas. 
Dėl informacijos ir 

registracijos skambinti 
e u 416) 473-9020 

Fax: 416 249-7749 

El.p .: astra.bestwa.y@on.aibn.com 

į DOSNI ŠIRDIS ... t.:!: GYVEN AMŽI1 _ ..... 

LABDAROS lietuvių slaug.os namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą 1pagerinti jų buitį 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo l laiką savanoriaujant 
suteiktų g1yventojams didelio džiaugsmo 

SKAMBINTI.: 416-232-2112/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd„ Teranto, ON M9A 5G1 

tinklalap1is: wwwJabdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS tondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

Gyvenimas mano.„ 
dieninius spektaklius. Ten nu
veža ir parveža tas pats Wheel 
Trans autobusiukas. Lygiai 
taip pat lankau ir dramos 
spektaklius. Turiu kompiuterį 
ir šiaip taip viena ranka jį te
benaudoju, lankau fiziotera
pinę mankštą. Pastate yra net 
grožio salonas ir įvairios kitos 
paslaugos. Man čia visais at
žvilgiais tinkama aplinka. 

Atkelta iš 1 O-to psl. 

Pavyzdžiui, kas sekmadie
nį, iš anksto užsakius, mane 
paima autobusiukas TTC 
Wheel Trans (Toronto viešojo 
transporto tarnybos paslauga 
žmonėms su fizine negalia) ir 
nuveža Mišioms į Toronto Pri
sikėlimo šventovę. O vėliau 
pagal tą patį susitarimą tas 
pats autobusiukas parveža 
namo. 

- Jūsų mama Veronika Ku
bilienė (buvusi med. sesuo, a.a. 
m.d. V. Kubiliaus našlė, 96 m.) 
gyvena "Labdaros" lietuvių 
slaugos namuose, vakarinėje 
Toronto dalyje. Ar tenka ją ap
lankyti? 

- Taip, kadangi šie slau
gos namai prie pat Prisikėlimo 
šventovės, aš ją aplankau kas 
sekmadienį, tuojau pat po 
Mišių. Mes su mama ten kartu 
papietaujame, pasikalbame. 
Po to mane tas pats Wheel 
Trans parveža namo. Lygiai 
taip pat aš ją aplankau trečia
dieniais. 

- Šis mūsų pokalbis įvyko 
jūsų dabartinėje gyvenvietėje 

"The Village of Humber 
Heights Long Term Care" 
slaugos namuose, taip pat va
karų Toronte. Kada ir kaip tuo
se namuose apsigyvenote? 

- Palaipsniui mano orga
nizmui pastebimai reikalau-

jant vis daugiau slaugos ir 
priežiūros, pasamdžiau spe
cialistą patarėją, kuris padėtų 
atrasti tinkamiausius pagal 
mano ligą slaugos namus. Jis 
man surinko informacijos ir 
apvežiojo bei parodė kokios 
galimybės, taip pat jis padėjo 
parduoti butą ir 2006 metais 
persikelti į čia. Čia man labai 
tinka visokeriopa priežiūra ir 
kartu didelė laisvė daryti tai, 

- Mums kalbantis, aš visą 
laiką stebiuosi jūsų optimizmu. 
Iš kur jo semiatės? 

Kiekvieną trečiadienį lietuvių slaugos namuose "Labdara" 
vyksta dainavimo valanda. Viešnia V. Šukienė turi progos 
padainuoti kartu su mamyte V. Kubiliene Ntr. I. Ross 

kas dar įmanoma. Vasarą su 
motoriniais ratukais arba au
tobusu nuvykstu į biblioteką, 
kur išsirenku balsu įkalbėtas 
knygas, kurių skaitymo klau
sau vakarais, gulėdama lovo
je. Taip pat turiu užsakytus bi
lietus į visus žymiosios Kana
dos valstybinio baleto trupės 

- Ir iš savo krikščioniško 
tikėjimo, ir iš savo pažiūros į 
šią ligą. Noriu laimėti bent 
dalinai - skaičiuodama gerus 
dalykus vietoje sunkumų. 
Gyvenimas yra mano rankose, 
aš jį valdau, ne jis mane. 

- Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi Irena Ross 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.30% už 30-89 d. term. indėlius 
2.50% už 90-179 d. term. indėlius 
2.50% už 180-269 d. term. ind. 
2.50% už 270-364 d. term. ind. 
2.90% už 1 m. term. indėlius 
3.30% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.50% už 4 m. term. indėlius 
3.60% už 5 m. term. indėlius 
3.80% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.75% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.90% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.30% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.40% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.75% RRSP & RRIF (variable) 
4.40% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.70% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.80% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
5.00% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 6.75% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 6.05% 
2 metų ...... 6.25% 
3 metų ...... 6.50% 
4 metų ...... 6.55% 
5 metų ...... 6.60% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 5. 75% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

KITOS PASLAUGOS 
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

SKYRIAI: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MSX 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/ 
''CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą Įvertinimą be jokių 

Jūsų tsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a.A. 

416-879-49.37 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769·1616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 
Sporto žaidynės Toronte 

58-sios Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynės įvyks š.m. 
gegužės 23, 24 ir 25 d.d. To
ronte, ON. Žaidynes organi
zuoja Toronto LSK "Vytis", 
60 metų sukakties nuo klubo 
įsisteigimo proga. Žaidynių 
programoje - numatomos 
2008 m. ŠALFASS pirmeny
bės: a) krepšinio - vyrų A, vy
rų B, moterų ir vaikinų, bei 
mergaičių A (1989 m. gimimo 
ir jaunesnių); tinklinio - vyrų, 
moterų ir mišrių (Co-Ed) ko
mandų; c) kėgliavimo (Bow
ling) - vyrams ir moterims; d) 
šachmatų - suaugusiems ir 
jauniams bei jaunučiams ir e) 
stendinio (Trap) šaudymo. 

Stendinio (Trap) šaudy
mo pirmenybės vyks gegužės 
24, šeštadienį, Hamiltono 
LMŽK Giedraitis šaudykloje, 
netoli Hamiltono. Informuoja 
ir registruoja: Kazimieras 
Deksnys, 1257 Royal Dr., 
Burlington, ON, L7P 2G2. 

Algis MEDELIS 

Tel. 905 332-6006; el.paštas: 
kdeksnys@cogeco.ca. Žaidy
nėse dalyvauti kviečiami visi 
Š. Amerikos lietuvių sporto 
vienetai ir pavieniai sporti
ninkai, atlikę 2008 metų re
gistraciją ŠALFASS-je. Iš
ankstinė krepšinio ir tinklinio 
komandų ir kėgliavimo, šau
dymo bei šachmatų žaidėjų 
registracija privalo būti atlikta 
iki 2008 m. kovo 15 d. imtinai 
šiuo adresu: Edis Stravinskas, 
5 Montye Ave., Toronto, ON, 
M6S 2G8, Canada. Tel. 416 
767-9306; el.paštas: ee s@ 
rogers.com. Viešbučių ir kitas 
buitines informacijas gausite 
iš rėmėjų. 

Platesnes informacijas 
gauna ŠALFASS sporto klu
bai. Po išankstinės registraci
jos bus paskelbta žaidynių ei
ga ir detalės. Visais žaidynių 
reikalais kreipkitės į Edį Stra
vinską. 

ŠALFASS centro valdyba 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į Lietuvą, j šiltus kraštus, pramoginės 

maldininkų ir t.t. 
Toronto įstaigoje esu antradieniai tarp 11 ir 17 val. tvažiuoti Jum 

nėra būtina, kambinkite ALGIUI MEDEL J a meni ' kai . 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

~ W<-a \l~llA~ 

e> E r-JI l ..A-. L C::.A... Ft. E 
Dr. J. Birg1iolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416> 763-5677 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
A. Trečios kartos paminkl ų statytojai. 
A. Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

v 

Zinios iš Lietuvos 
skelbtame pasaulio tako mo
terų 3 km asmeninių perse
kiojimo lenktynių įvertinime 
lietuvė Vilija Sereikaitė iš

• Vilniaus "Lietuvos ry
to" krepšininkai nesėkme pra
dėjo ULEB Eurolygos TOP-
16 varžybas. Vilniečiai "Sie
mens" arenoje E grupės rung
tynėse 81:84 nusileido Vito
rijos "Tau Ceramica" (Ispani
ja), kuriai atstovauja Simas 
Jasaitis. Geriau sekėsi antrose 
rungtynėse. Vilniečiai namuo
se rezultatu 89:74 nugalėjo 
antrą nesėkmę patyrusią Sa
lonikų "Aris" (Graikija) ko
mandą. Kauno "Žalgiris" taip 
pat pralaimėjimu pradėjo UL
EB Eurolygos TOP-16 F gru
pės rungtynes. Po įtemptos 
kovos Lietuvos čempionai 85: 
88 nusileido Madrid "Real" 
(Ispanija) krepšininkams. 

• Zydrūno Ilgausko sva
jonė atstovauti Lietuvai Pe-

UATS l Ų STA PAMINĖTl l 
GENOCIDAS IR REZIS

TENCIJA, 2007, nr. 2 (22), 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
leidinys, 204 psl. ir viršeliai. 
Vyr. redaktorė Dalia Kuo
dytė, Didžioji g. 17/1 LT-
01128, Vilnius. Kaina sutar
tinė. 

LITUANISTIKA. Nr. 2 
(70) ir Nr. 3(71), Lietuvos 
mokslų akademijos leidiniai 
(2007), 96 psl. ir viršeliai. 
Pagrindinė redaktorė Aušra 
Gapsevičienė. Tiražas 220 
egz. Leidyklos adresas: Gedi
mino pr. 3, LT-01103 Vilnius. 

Bilietai i Lietuvą 2007-2008 
lapkr. 1, 2007 - bal. 30, 2008 

$675 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$900 
oro uosto mokesčiai papildomai $245 

Finnair avial inijos, Toronto - Vilnius 
per Helsinki 

Taip pat bilietai kitomis oro 
linijomis ir į kitas šalis 

Skambinkite Gabrielei 
Pabrėž aitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5650 Yonge Street at Finch 
Toronto , Ontario M2M 4G3 

647-998-6405 
Toli free 1-800 361-9487 

F ax 416-221-4885 
gabrie/e@bdt.ca ONT REG. 03228277 

BD„ ~- '.> 
O'o1·ldT1·avel 

kingo olimpiadoje pamažu lieka pirma. 21 metų Lietuvos 
dūžta. Ž. Ilgausko optimiz- dviratininkė, praėjusią savaitę 
......--=----,._.., mas gali virsti iškovojusi pasaulio taurę, turi 

-\8- ,1~rm liūdesiu - 1014 taškų. 
"Cavaliers" • Vienoje (Austrija) pasi
vadovai neno- baigė tris dienas vykusios atvi
ri jo matyti rosios Austrijos "Vienos tau
Lietuvos rink- rės" greitojo čiuožimo trum

Žydrūnas tinėje. "Būtų parne take varžybos, kuriose 
Ilgauskas idealus vizitas, dalyvavo trys Lietuvos čiuožė-

jei būtume grį- jai: Agnė Sereikaitė, Laura 
žę su Klyvlando klubo parašu, Kurilaitė ir Paulius Glušinas. 
leidžiančiu Žydrūnui Ilgaus- Sėkmingai varžybose savo 
kui atstovauti Lietuvai", - grį- amžiaus grupėje pasirodė try
žę iš JAV pareiškė Lietuvos likametė A. Sereikaitė, kuri 
krepšinio federacijos (LKF) 1000 m ir 800 m nuotoliuose 
vicepirmininkas Šarūnas Klio- buvo pirma, po atkaklios ko
kys ir federacijos generalinis vos vos 1 tūkstantąja sekun
sekretorius Mindaugas Bal- dės įveikusi savo pagrindinę 
čiūnas. varžovę ir šio sezono Europos 

• Tarptautinės dviračių taurės varžybose pirmaujan
sporto sąjungos (UCI) pa- čią vengrę Z. Kony. VP 

~FSFG 
~ Realtv Corn. aRoKERAGE· 

5650 Yonge lTeet uice 1-os 
T oronco, M2M 4 3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti n~mą? Kreipkitė~, ~~nusivil~it~. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kre1pk1tes, pades1me. 
TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 

AX: 416-227-2008 el.paštas: lajmaslz<hahoo ca 
' lndependenUy Owned and Operated, REALTO~ 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D .. M. e. Ortbo. Dip. FR D ( ) 

Royal York Orthodontic 
3029 Bloor Street West 

(prie naujo 'l'A RAMO ') 

Toronto O , M8W 1C5 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažu ir didelius! 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

„„„„„„1111111111111111111111 
RC>VA.L LEPA.GE 
„„„„„11111111111111111111111111111 ANTANAS GENYS 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

' Jū 'Ų nekilnojam turt 
aptarna imas nuo 1981 

PIRKIM S ir PARD VTMA 
PATlKlMOSE RA KOSE! 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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



;&f JAU~IMO ZODIS 
l MISIJA - SIBIRAS l 

Keliaujame tremtinių keliais ... 
Garsaplokštė ''Misija - Sibiras" - trijų Lietuvos jaunimo grupių vaizdo juostoje ir įrašuose su

rinkti įspūdžiai apie neužmirštamas keliones po Sibiro tremties vietas. Į ją 2006 m. vasarą išsiruošė 
Lietuvos studentai, jauni specialistai - teisininkai, žurnalistai, mokytojai, aktoriai. Lėšų šiai kelio
nei parūpino rėmėjai - Lietuvos verslininkai. Jaunimo kelionę po Sibiro lietuvių tremties vietas, 
kur stalininę golgotą ėjo daugiau kaip trečdalis milijono lietuvių, rėmė abu žinomi Lietuvos politi
kai V. Landsbergis ir A. Brazauskas. Iš planuotų 4 kelionių įvyko 3. Jaunimo grupės lankėsi pačio
se svarbiausiose Irkutsko, Komijos, Tomsko tremties vietose. Surado keliolika apleistų kapinių, tvar
kė jas, dalyvavo paminklo atidengimo iškilmėse, susitiko su dar gyvenančiais lietuviais ir vietiniais. 
Jaunimo patirtis, pražygiavus tremtinių takais, prisilietus prie dar nesenos skaudžios praeities, įvairi 
ir labai asmeniška. Be kino filmo ir nuotraukų, garsaplokštėje yra ir rašytinis kelionės dienoraštis. 
Jame - įrašai apie patirtus įspūdžius, sutiktus žmones, apmąstymai apie istoriją, apie save. Spaus
diname sutrumpintas dienoraščių ištraukas iš pirmosios kelionės Irkutsko tremties vietomis. 

Įrašai kelionės dienoraštyje 

Gintarė Misevičiūtė, stu
dentė, birželio 16 d. Tikroji 
ekspedicija prasidėjo tik šian
dien. Būtent šiandien aptriu
šusiame Irkutsko oro uoste 
nusileido mūsų lėktuvas. Šian
dien atsidūrėmė Sibiro vidu
ryje. Šiandien Rusijos užkam
pyje sutikome prieš kelias de
šimtis metų į lagerius ištrem
tus žmones, vis dar kalbančius 
lietuviškai. Lietuvių bendruo
menės nariai lrkutske bei vie
tiniai rusai be galo draugiški. 
Lietuvoje nepažįstami jau
nuoliai turbūt nebūtų buvę 
taip svetingai sutikti ir pavai
šinti. Šiandien mūsų rankos 
prisilietė ir prie pirmųjų lietu
vių kapų Sibiro žemėje, Kor
done. Prieš tai krūmokšniais 
apžėlusi, tvora kadaise ap
juosta miško aikštelė įgavo 
naują veidą. Po kelių valandų 
darbo kirviais, pjūklais, ša
kėmis bei kastuvais, didžio
sios dalies piktžolių nebeliko, 
tvorelė daugmaž atstatyta, o 

prie kryžiaus prisukta lentelė 
su užrašu, kad čia ilsisi lietu
vių tremtiniai. 

Birželio 17 d. Nors šian
dien bandėm tęsti savo kilnią 
misiją - ieškojom lietuvių ka
pinių, jų neradome. Eiti išti
sus kilometrus lyjant lietui ir 
aplink telkšant pelkėms - ne
lengva. Ypač kai drabužiai bei 
batai kiaurai permirkę„. Į 
priekį vedė tik mintys, jog su
radę lietuvių tremtinių kapus, 
galėsime juos pagerbti. Pa
gerbti aptvarkydami ir susi
mąstydami, dėl ko tie žmonės 
atsidūrė už kelių tūkstančių 
kilometrų nuo Lietuvos. Šla
piems keliauti taiga buvo ne
paprasta patirtis. Nors po ko
jomis telkšojo pelkės, o ran
komis teko skirtis pro nusviru
sias medžių šakas, visi ryžtin
gai ėjome paskui vadą ir vis 
tikėjomės išvysti taip ilgai ieš
komas Srednios kapines. Pa
kilias mintis šią dieną užgožė 
erkės. Jų daug„. Kodėl niekas 
prieš kelionę neparagino pa
siskiepyti? Juk visiems psi-

chologiškai būtų buv~ ramiau. 
Birželio 18 d. Siandien 

vienoje vietoje pamatėme 
daug lietuvių. Visi jie atvyko 
prie bažnyčios Irkutske. Visi 
kartu stovėjome po skėčiais, 
pliaupiant lietui ir dalyvavo
me minėjime, iškilmingai ati
dengiant paminklą lietuvių 
tremtiniams. 

Pasikalbėjus su sena mo
čiute pasikeitė visos mintys 
apie patriotiškumą. Ji su aša
romis akyse didžiuojasi savo 
šešiamete vaikaite, kuri moka 
vieną lietuviško eilėraščio 
posmelį. Įspūdį paliko ir jos 
pasakojimas apie gyvenimą 
tremtyje. Visokių baisių isto
rijų buvau prisiklausiusi ir iš 
savo senelių. Kai savo istoriją 
man pasakojo pirmą kartą 
matyta senučiukė, pasijutau 
lyg ji man visai nebūtų sveti
ma, nes jos ir mano šeimos is
torijos susijusios. 

Birželio 20 d. Zulumajus. 
Pagaliau aš jį pamačiau. Vis
kas taip, kaip ir pasakojo ma
no močiutė, senelis, dėdė, ma
ma. Srauni upė Zima, tiltas, 
barakai. Jausmas neapsako
mas žodžiais. Be Zulumajaus, 
įspūdžių buvo ir Centriniame 
Chazane. Ten paveikė vaiz
das, kuomet mūsų delegaciją 
sutiko keli senukai. Vos gir
dintys, ligoti, tačiau dar pui
kiai kalba lietuviškai. Tų, ku
rie gyvena vieniši, akys net 
nušvito, kai išvydo jaunus vei
dus, besidominčius savo šalies 
istorija. Gaila, kad laiko turė
jome nedaug. Juk tiems senu-

Ntrs. iš garsaplokštės "Misija - Sibiras" 
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Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(KLJS) Vasario 16 minėjimo rytas 

Maironio mokykloje 
KLJS, tęsdama tradiciją, surengė Maironio mokyklos 

moksleiviams užsiėmimų programą Vasario 16-osios 90-
mečio proga. Vaikai galėjo atšvęsti šią ypatingą dieną links
mai ir džiaugsmingai su mokytojais bei draugais. 

KLJS valdybos nariai ir savanoriai vasario 9 d. atvyko į 
gražiai paruoštą salę. Stotys jau buvo paruoštos, ir salė 
išpuošta geltonai, žaliai ir raudonai. Jaunesnieji piešė, 
dažėsi veidus ir žaidė vis išmokdami ką nors naujo apie jų 
mylimąją tautą. Vyresnieji toliau plėtė savo lietuviškas ži
nias. Pvz., pasidalinę į dvi grupes, jie lenktyniavo kas 
greičiau suras Lietuvos miestus žemėlapyje, kiti bandė 
išspręsti prezidentų kryžiažodį. Tai keli užsiėmimų pa
vyzdžiai. 

Žinoma, jau daugelį metų KLJS apsilanko lietuviškoje 
mokykloje švęsti Nepriklausomybės šventės. Bet reikia 
visada prisiminti, kad tai nedaroma vien tradiciniais tikslais. 
Čia viskas daroma norint stiprinti mūsų jaunimo lietuvybę. 
Norime, kad jie kuo daugiau žinotų, iš kur jie, tėvai, seneliai 
arba proseneliai yra atėję. Norime, kad moksleiviai suprastų 
šitų svarbių dienų, įvykių, istorinių momentų reikšmę. 

O svarbiausia, organizuojame jaunimui tokias dienas, 
kad toliau stiprintume jų tautiškumą ir kad kai draugai 
klaustų "kas tu esi", jie negalvodami galėtų atsakyti "aš esu 
lietuvis!" Tomas Kuras, KLJS-gos pirmininkas 

Toronto Maironio mokyklos mokiniai su savo piešiniais. 
KLJS nariai Vasario 16-osios proga mokykloje vadovavo 
užsiėmimams tautine tema Nrs. L. Jonaitytės 

kams mes buvome tarsi išga
nymas jų niūrioje kasdieny
bėje. Mes, priešingai nei vieti
niai gyventojai, su jais kalbė
jome jų gimtąja kalba - lietu
viškai. Smagu, kai gali pra
džiuginti senyvą, daug vargo 
mačiusį žmogų. 

Justina Brazaitė, studen
tė, birželio 16 d. Traukinys 
Vilnius-Maskva„. Keista, visi 
čia linksmai šnekučiuojamės 
apie viską - įdomu susipažinti 
su naujais žmonėmis. Pakili 
nuotaika. Na taip, jauduliuko 
yra, juk laukia visiškai nauja 
patirtis, dar ta atsakomybė: 
ne į turistinį žygį gi važiuo
jam. Daug, be galo daug viso
kiausių minčių. Esu be galo 
dėkinga Jiems visiems, kurie 
būtent šią akimirką prieš 65 
metus troško gyvuliniuose 
prakaito, srutų dvoko užtvin
dytuose vagonuose. Iš tiesų, 
net kiek nejauku, nes dabar 

guliu ant baltų patalų, o tada 
Jų kojos linko iš nuovargio, 
nežinios, baimės. Taigi esu dė
kinga visiems tiems žmonėms 
už tai, ką turiu, darau, kas esu 
dabar. Jau vien po šiandienos 
pokalbių man kilo nenumal
domas noras daug daugiau su
žinoti apie savo prosenelių, 
senelių išgyvenimus tremtyje. 
Pasirodo, kad net ir domėda
masi tuo nuo vaikystės neži
nau nieko. 

Birželio 15 d. Gailiuosi, 
kad neįrašiau promočiutės pa
sakojimų apie tremtį„. be galo 
gaila, kad tik mažulyčiai tru
pinėliai liko artimųjų atminty. 
Gimsta nenumaldomas noras 
kuo detaliau iškvosti senelius 
ir kitus giminaičius, apie jų 
gyvenimą Sibire, nes kiekvie
nas išgyvenimas yra unikalus, 
savitas. (Bus daugiau) 

Paruošė S. Katkauskaitė 
(Bus daugiau) 
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AtA 
FELIKSUI BARZDŽIUI 

iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ONAI, 
dukrai skautininkei DALIAI BARZDŽIŪTEI bei 
visiems artimiesiems -

Toronto skautininkių-kų draugovė 

AtA 
PETRUI GURKLIUI 

mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai JANI
NAI OURKLIENEI, dukroms ZITAI NAUSĖ
DIENEI, DAINAI VALADKIENEI, jų šeimoms 
bei giminėms -

M. V. Neverauskai 

AtA 
ALEKSUI KUSINSKIUI 

mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jo šeimai -

Felicija Venckevilienė 
Alina ir Kazys Žilvyčiai 

AtA 
ALEKSUI KUSINSKIUI 

iškeliavus amžinybėn, 
gilią užuojautą reiškiame jo dukroms RITAI, 
DANAI, sūnui ALOWI, jų šeimoms, giminėms bei 
artimiesiems -

Vasagos "Bočių" choras 

PADĖKA 
Il8ėlds ramybėje 

Nuodabbf baiPfynų toliu.ase ••• 

AtA 
JURGIS ŠERGALIS 
mirė 1bronte 2008 m. sausio 7 d. 

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. A Simanavičiui, OFM, už atnašautas šv. 
Mišias, vargonininkei D. Radtke už giedojimą Mišių 
metu. Nuoširdi padėka diakonui dr. K Ambrozaičiui 
už sukalbėtas maldas laidotuvių namuose, palydėjimą 
į amžinojo poilsio vietą ir atsisveikinimą šv. Jono lie
tuvių kapinėse, Mississaugoje, ON. Dėkojame vi
siems, pareiškusiems užuojautas, karsto nešėjams ir 
laidotuvių dalyviams. Dėkingi B. Stanulienei už pa
ruoštus skanius pietus. Visiems nuoširdus ačiū -

bnona Patricija, sūnus Paulius, dukters Julijos leima, 
Onutė, Juozas Peleckiai 

LEDAS Rl!FRIGl!RATION 

AIR CONDITIONING A HliATING 

PRIEISEZONINIS ORI 111.IYMD SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 
R • ..Jareckul 

Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

/(jekvienos tautos istorijoje esama lemtingų datų, lyminlių tam tikrus jos gyvavimo 
lūlius. 10/ciomis datomis apsčiai nužymėta ir mūsų tautos istorija. 1bkias datas minime ir 
lvenčiame, kad nepamirltume jų lemiamos reikšmės mūsų krašto likimu~ kad jas minėdami 
stiprintume savo dvasią. Kas kažkuomet įvyko, nėra veltui dingę ar žuvę - praeitis veikia ir 
ateit;, iJ gatbingos ir drąsios šalies istorijos semiamės jėgų tolesniam valstybės kūrimui. 

Si<Us metais minime, švenčiame dar vieną gražų mūsų valstybės jubiliejų. Nežinia, 
kas šiandien būtume ir ar apskritai būtume, jei XX a. pradžioje nebūtų buvusi atiauta Lie
tuvos valstybė - Lietuvos Respublika. Vasario 16-oji minėtina ir švęstina, kad suvoktume, 
kaip lengva laisv~ prarasti ir kaip sunku ją atgauti, apginti. 

Ul Lietuvą esame atsakingi visi. 7Urime modeliuoti ją tokią, kurioje bus miela ir ge
ra gyventi. 7iuime puoselėti savo patriotizmą, kiekvienas įnešti bent menkiausią indėlį i sa
vo šalies gerovę ir tik tada galime atiduoti ją kurti kitoms, po mūsų ateisiančioms kartoms. 

Mudiej~ sveikinu Jus visus Lietuvos valstybės atkūrimo 90-ųjų metinių progai 
Jūsų-IRENA DEGUTIENĖ 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundos St. Wesl, Toronlo, ON. M8X 1X3 Fox: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. vasario 27 d. ir kovo 12 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. vasario 27 d. ir kovo 12 d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head ofhce. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

"Dievas teikia mums meilę, 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

CLEAN FOREVER. Valome ki· 
limus, minkštus baldus ir au
tomoblliq l'idų nauJu būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš· 
džiūna per 1·2 val. Labai gera 
kokybė. 416 503-1687. 
JOTVA CONSTRUC110N. At
lieka staliaus, vidaus sienq 
(drywall), daiymo, plytelią dė· 
jhno, dektro11 iffdimo, "plum· 
bing" darbus. Sbmbinti.Algiui 
teL 905 824-9821 arba 416 882-
8531. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



l AUKOJO KLB l 
Vasario l~osios proga Ka

nados lietuvių bendruomenei 
aukojo: $300- V. Mantvilas, 
J.M.Astrauskas; $200 - A. 
Bumbulis; $100 - A.N. Simo
navičius, k:un. A ir R. Žilinskas, 
M. Bušinskas, V. Dambrava, 
Br .P. Saplys, A. Bražys, R.P. 
Kuras, L. Balsys, J. Krištolaitis, 
R. Smalenskas, S. Grigaliūnas; 
$55 - T.B. Stanulis; $50 - P.B. 
Čeponkus, J.O. Gustainis, E. 
Bersėnas, l. Meiklejohn, V.S. 
Piečaitis, č. Senkevičius, R.G. 
Paulionis, A.A. Vaičiūnas, P. 
Kazilis, A. Šileika, H.G. Lapas, 
V. Liuima, l. Vadauskienė, M. 
Zubrickas, J. Zenk.evičius, l.J. 
Nacevičius, Br. Barisas, P.l. že
maitis; $40 - J.S. Andrulis; $30 
- G. Ross, Vl.G. Butkys, A Ra
manauskienė; $25 - A. Ledas, 
L. V. Zubrickas, AI. Zalagėnas, 
J. Linkūnaitis, J :Z. Sttavinskas, 
J. Morkūnas, M. Povilaitis; $20 
- K.lvanauskas, P.l. Šturmas, 
K.V. Gaputis, B. Dirsienė, G. 
Krašauskienė, D. Vaidilienė, 
A Zarembaitė, A V. Remesat, 
P.Z. Jonikas, G. Duja-Bijūnas, 
V. Paulionis, L.G. Matokas, J. 
Kuliešius A Grigonis, Y.A. Bu
belis, V. Šukys, A Juzukonis, 
E. Simonavičius; $10 - R. Si
monaitienė, AI. Gineitis, Z. Ba
rančiukas, L. Murauskienė; 
$5 - D. Pikčilingienė. lnf. 

l AUKOJO MLF l 
Maio1ios Lietuvos fondui 

a.a. L. Adom.Hiaaus atmini
mui pagerbti aukojo: $500 -
Lietuvių tautodailės institutas; 
$200-E.G. šemai; $100-A V. 
Šimkai, L. Balsys; $51-D. Rag
hunathan; $50-V. Norvaišienė, 
Išganytojo parapijos Moterų 
draugija, U. Meiklejobn, D.D. 
Dargiai, P.A Adomaičiai; $40 -
E. Bartminas; $30 - G. Jocas, 
A.G. 'Thrvydai; $20 - W.E. Ste
ponai, K. Dambaras-Janowicz, 
l Sturm, A Langas, A Miškys, 
A.A. Sukauskai, P.l. Tarvydai, 
AN. Baneliai, R. Stravinskas, 
E.R. Stravinskai, M. Povilaitie
nė, J.A. Gudavičiai, V. Balsys; 
$10 - E. Benetis, E. Geidutis, 
A Kaminskas. Iš viso $1,591. 

lnf. 

AMERIKOS LF ŽINIOS 
Amerikos lietu'riq fondo 

stipendijų prašymo anketos pri
imamos iki kovo 15 dienos 
(pašto antspaudas). Paramos 
prašymų ir Ziniasklaidos anke
tos priimamos iki balandžio 15 
dienos (pašto anstpaudas). An
ketų galima rasti ALF interne
to tinklalapyje www.lithuanjan 
foundation.or1. ALF adresas: 
14911127th Street, Lemont, Il.. 
60439, tel. 630 257-1616. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
ripinu keliaujutiems i užsieni 
ir atvykstantiems Į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rnsinoi tel. 
416 588-2808 (m. 26) šiokia
dieniais, darbo 'Vlllandomis. 

KLF INIOS 

KLF valdybos posėdis įvy
ko vasario 11 d. Prisikėlimo 
parapijos posėdžių kambaryje. 
Dalyvavo valdybos pirm. A. 
Nausėdas, vicepirmininkė ir 
spaudos reikalų sekretorė D. 
Baltru~Sher, narys P. Vilke
lis, administratorius L. Baziliaus
kas, KLF T.uybos pirm. dr. A 
Pabedinskas. Sekretoriui R. 
Kalendrai negalėjus dalyvauti 
posėdyje, protokolavo dr. A. 
Pabedinskas. Valdybos pirm. 
A Nausėdas pranešė apie Fon
do būklę, aiškinantis su Kana
dos valdžia KLF statuto ir lega
lių, Kanados valdžiai priimtinų 
Fondo pelno skirstymo gairių ir 
rekomendacijų reikalu. Tam 
tikslui sudarytas specialus ko
mitetas iš KLF Thrybos narių 
pasamdė advokatą-patarėją, tu
rinti patirties viešų ir labdarin
gų organizacijų veiklos srityje. 
Gauti advokato patarimai ir pa
siūlymai Fondui bus pateikti 
Thrybai kitame posėdyje. Dėl 
to šių metų paramos skirstymas 
laikinai atidėtas. 

Administratorius L. Bazi
liauskas pranešė apie gautą 
1,500 dol. auką iš Hamiltono 
kredito kooperatyvo TALKA. 
Paskutinio metų ketvirčio įna
šai bei paskirstymai buvo pa
skelbti Tž sausio 22 d. nume
ryje. Šių metų pakvitavimai už 
gautas aukas ir įnašus išsiųsti 
iki vasario mėn. pabaigos. Buvo 
patvirtintos Fondo išlaidos nuo 
paskutinio gruodžio mėn. vyku
sio posėdžio iki 'lJ1Jl m. pabai
gos. Svarstyta informacija dėl 
pasiūlytų Fondui didesnių kapi
talo įnašų, ypač korporacijų 
akcijų, ir kai kurių palikimų 
klausimai ir sutartys. Valdyba 
patvirtino 650 dol. honoraro 
mokestį Kovo 11-osios minėji
mo programos atlikėjams. 
Pirm. A. Nausėdas kovo 1 d. 
aplankys 'lbronto Maironio li
tuanistinių kursų moksleivius ir 
kalbės apie KLF veiklą, jo pra
eitį ir ateities planus. 

KLF metinis susirinkimas 
numatytas balandžio mėn. pa
baigoje Hamiltone. Valdybos po
sėdis - kovo 31 d., 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos patalpose. lnf. 

Mylim.ai 11UUD8i Slavai Vy
tienei mirus, nuoširdžiai už
jausdamos dukrą Laną švar
cienę ir šeimą, Audra Stokas ir 
Viktorija Stanionis Tėviškės li
buriams aukojo $50. 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·51 61 

Fax: 41 6 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m. 

-~ ·1 Kviečiame visus atsilankyti į Toronto 
skautų/čių 2008 metų 

' PR~~,~~~~A~O~~~Ė I E ~ 
~ kovo 2, sekmadieni, 8.30 v.r. atidarymas ~l 

' 

Jūsų lauks valgia i, pyragai, rankdarbia i, žaidima i 
ir turtingos loterijos. 

PAREM KITE SKAUTŲ VEIKLĄ ! 

• • 
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-~~D!~Ls!!~A~~!~~~I~a:ri~ 
GINTĖ DAMUŠYTĖ 

HAMILTONE, kovo 8, šeštadienį, 3 v.p.p. Jaunimo centro salėje. 
Men inę programą atliks Toronto pensininkų choras "Daina", 
vad. Lilijos Turūtaitės, "Aukuro" aktorė Marija Kalvaitienė 

TORONTE, kovo 9, sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje . 
Meninę programą atliks Arūnas Radtke (tenoras), Anapilio sodybos vaikų 
ir jaunimo choras "Gintarėliai" , vad. Deimantės Grigutienės 

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šioje mūsų lūkesčių išsip i ldymo šventėje 

Rengia "Tėvynės sąjunga" 

2008 m. kovo 30, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį! 
MENINĘ PROGRAMĄ atliks 

Jaunimo teatras "Žalios lankos", vad. D. Botyrienės 
DALYVAUSITE dviejose loterijose- didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais). 
PASIVAIŠINSITE skania B. Stanulienės 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 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

45 metinis narių susirinkimas 
įvyks 2008 m. kovo 16, sekmadienį, 3 v.p.p. 

Prisikėl imo parapijos salėje , 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario 

Susirinkimo metu bus pateikta 2007-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai 
dviejų narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją. Norintieji kandida
tuoti į valdybą ar revizijos komisiją prašomi apie tai pranešti kredito koope
ratyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 532-3400 iki kovo 13 d. Kandidatų 
sąrašas bus perduotas nominacijų komisijai. 

Narių reg istracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti savo 
sąskaitos knygelę. VALDYBA 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE 

~< E S JV\ l ~l >\ S 
Arrr s~ruoto 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• sku lptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas {905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmail.com 

BALTIC deli & cafe 
NAUJAI ATIDARYTA LIETUVIŠKŲ 

PREKIŲ PARDUOTUVE 
ADRESAS: 3466 Dundas Str.W., Toronto 

(Dundas ir Jane sankryža) 

Tel. 64 7-435-3253 
PRAŠOM APSILANKYTI 
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' TORONT@ru1" 
Anapilio žinios 

•Nuoširdžiai dėkojame Ši
lainių parapijos klebonui kun. 
Emiliui Jotkui už dvasią pra
turtinusias Gavėnios susikau
pimo dienas visose mūsų para
pijose. 

• Šiais metais mūsų parapi
joje vedama "Pašauktas vardu" 
programa. Tai kvietimas vi
siems melstis už dvasinius pa
šaukimus, pagalvoti apie tam 
reikalingas asmens savybes ir 
pasidairyti, ar būtų mūsų tarpe 
asmenų, kurie tiktų į kunigus, 
diakonus, vienuolius ir vienuo
les. Ateinantį sekmadienį bus 
padėti prie šventovės durų la
peliai, kuriuose galėsite įrašyti 
tinkamais atrodančių asmenų 
pavardes. Tie asmenys vėliau 
bus skatinami rimtai pagalvoti, 
ar nenorėtų bent pirmą išban
dymo žingsnį žengti tokio pa
šaukimo keliu. 

• Tikinčiosios Lietuvos die
na Lietuvosv kankinių, Gerojo 
Ganytojo ir Sv. Kazimiero šven
tovėse bus švenčiama kovo 8-9 
dienų savaitgalį. Ta proga bus 
renkama antroji rinkliava Ti
kinčiajai Lietuvai. 

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo 
sausio-vasario laida. Taipgi gali
ma įsigyti Vytės Nemunėlio 
knygelę Meškiukas rudnosiukas, 
Richard Scarry knygelę vai
kams Mano žodynas ir velykinių 
sveikinimo atvirukų. 

•Nuo 14 iki 19 m. amžiaus 
jaunimas kviečiamas į Jaunimo 
rekolekcijas, kurios vyks kovo 
14-16 d.d. Dainavos stovykla
vietėje. Rekolekcijų kapelionas 
- prel. E. Putrimas. Kaina as
meniui - $75 (JAV). Registraci
jos anketos - tinklalapyje www. 
mesmas.org. Registruotis taipgi 
galima pas Liną Bublytę tel. 
248 538-4025 arba el.paštu linu 
syte@comcast.net iki kovo 7 d. 

• Mišios kovo 2, sekmad.: 
9.30 v.r.; už a.a. Viktoriją
Emiliją Zemaitienę; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje kovo 2, sek
mad., 2 v. p.p. u} a.a. Aleksą 
Kusinskį; Delbi Sv. Kazimiero 
šventovėje kovo l, šeštad., 3 v. 
p.p. už a.a. Petrą Dirsę. 

l AUKOS l 
Kauno arkivyskupijos Vai

kų dienos centrams $40 aukojo 
J. Lapavičius. 

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai $30 aukojo J. Lapavi
čius. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo S. Vyskupaitienė. 

Pager~dami a.a. Aleksą 
Kusinskį, Siluvos Marijos 400 
m. Jubiliejaus fondui aukojo: 
$100 - Wasaga Beach "Bočių" 
choras; $50 - Wasaga Beach 
apylinkės lietuvių Pensininkų 
klubas, Gerojo Ganytojo misi
jos Moterų būrelis. 

A.a. Alekso Kusinskio lai
dotuvių proga Gerojo Gany
tojo misijos pastatų atnaujini
mui surinkta $405. 

A.a. Aleksui Kusinskiui 
mirus, užjausdama šeimą, O. 
Senkuvienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $40. 

Prisikėlimo parapijos žinios 

• Sekmadienį, vasario 24, 
per 10.45 v.r. Mišias giedojo 
parapijos vaikų choras. Atei
nantį sekmadienį gieda visi. 

• Vasario 23 d. palaidota 
a.a. Vanda Vaitkienė, 85 metų 
amžiaus. Paliko seserį Rūtą Be
kerienę su šeima ir dvi seseris 
Lietuvoje. 

• Šį ketvirtadienį, vasario 
28, prasideda metinis Gavėnios 
susikaupimas ir atsinaujinimas, 
kurį ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Pradžia - vasario 28 d., 
Mišios ir pamokslas 7 v.v.; 
penktadienį - 10 v.r. ir 7 v.v.; 
šeštadienį - 10 v.r. ir 4 v.p.p., o 
sekmadienį - įprasta sekmadie
nio Mišių tvarka - 8 v.r., 10.45 
v.r. ir 12.15 v.d. Išpažinčių bus 
klausoma prieš Mišias. Gavė
nios metu šventovėje, kiekvieną 
penktadienį, 6.30 v.v. yra eina
mas Kryžiaus kelias (stacijos). 

• Sekmadienį, kovo 9, šven
tovėj e v apie Dievo gailestingu
mą ir Siluvos Marijos apsireiš
kimų 400 metų sukaktį kalbės 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
klebonas, Vilniaus arkivyskupi
jos kancleris kun. Ričardas Do
veika. 

• Sekmadienį, kovo 2, para
pijos salėje vyks skautų Kaziu
ko mugė. Atidarymas - 8.30 v.r.; 
uždarymas - 1.30 v.p.p. Mugės 
tema "Lietuviški grybai". Kvie
čiame visus apsilankyti ir pa
remti skautus. 

• Kovo 2 d. bus renkamos 
aukos tikinčiosios Lietuvos re
liginiams projektams paremti. 

• "Share Life" - tai To
ronto arkivyskupijos metinis 
lėšų rinkimo vajus, skirtas jos 
labdaros organizacijų darbams 
tęsti. Esame kviečiami padidin
ti savo įnašą šiam svarbiam ar
timo meilės darbui, nes minėta 
labdara pasiekia apie 200,000 
žmonių. Pirmoji rinkliava -
kovo 9 d. 

• Jaunimo rekolekcijos 
Dainavoje "Būkite Dievo žo
džio vykdytojai, o ne vien klau
sytojai!" -vyks lietuviškam jau
nimui nuo 14 iki 19 metų amžiaus 
kovo 14-16 d.d. Anketos padė
tos parapijos šventovės priean
gyje; arba rašykite Linai Bubly
tei el.paštu (linusyte@com
cast.net). 

• "Vilniaus rūmų" patal
pose kiekvieną penktadienį 9 
v.r., pirmą mėnesio šeštadienį 
5.30 v.p.p. ir antrą mėnesio ket
virtadienį - Trečiojo pranciško
nų ordino nariams - 10 v.r. yra 
aukojamos šv.Mišios. 

• Ekumeninės pamaldos 
vyks kovo 5 d., 7 v.v. mūsų 
šventovėje. Pamokslą sakys Iš
ganytojo parapijos klebonas 
kun. Algimantas Žilinskas, o 

PRENŲMERATORIŲ 
DEMESIUI 

Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelau
kite priminimo - laiku ją 
atnaujinkite. Tuo sutaupysi
te administracijos laiką ir 
pašto išlaidas. 

ADAMONIS CASTE LLll IN1SURANCE S 
LABRECQU E , BROU ILLETTE, CASTELLI IN C . 

1001 SHERBROOKE ST.E. , SUITE 555, MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 5 14-286- 1985 t«.: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekm~dienį pamaldos 
11.15 v.r. su Sv. Komunija. Pa
mokslas bus anglų kalba. Popa
maldų vyks konfirmantų pamoka. 

• Lietuvių ekumeninės pa
maldos vyks kovo 5 d., 7 v.v. Pri
sikėlimo parapijos šventovėje, 
kurioje pa!11okslą sakys kun. Al
gimantas Zilinskas, o sekmadie
nį, kovo 9, vienas iš Prisikėlimo 
parapijos kunigų sakys pamoks
lą mūsų šventovėje per 11.15 
v.r. pamaldas. 

• Sekmadienį, kovo 16, l v. 
p.p. vyks parapijos Moterų 
draugijos pamaldos, kuriose ap
mąstymo žodį tars seselė Paulė. 
Po pamaldų vyks vaišės. 

Lietuvių Namų žinios 

• Vasario 24 d. Lietuvių Na
mų svetainėje pietavo 140 svečių. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - kovo 5 d., 7 v.v., "Lab
daros" - kovo 12 d., 7 v.v. Lietu
vių Namų seklyčioje. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramogi
nes bei informacines Lietuvos te
levizijos transliacijas. Dėl plates
nės informacijos, programų tvar
karaščio ir laiko prašome skam
binti į LN raštinę, tel. 416 532-
3311 arba į barą tel. 416 534-
8214. Barą galima išsinuomoti 
privatiems reikalams. Teirautis 
LN raštinėje. 
Maironio mokyklos žinios 

• Mūsų pavasarinė per
trauka - kovo 8, 15 ir 22 d.d. 
Sugrįšime kovo 29 d. Živilė 

Kamerinės muzikos vaka
rą kovo l, šeštadienį, Humber
crest United Church ( 432 Run
nymede Rd.W., Toronto, ON) 
rengia Toronto muzikos studija 
"Village Rhapsody". Progra
moje - Mocarto, Dvoržako, Šu
berto kūriniai - duetai ir trio 
smuikui, violončelei ir fortepi
jonui. Juos atlieka Terry Holo
wach (smuikas), Peter Cosbey 
(violončelė), Ilona Beres ir 
Leokadija Kanovich (fortepi
jonas). Koncerto pradžia- 7.30 
v.v. Bilietų kaina - $20, ($15 
užsakant iš anksto). Teirautis -
tel. 416 763-4934 arba el.paštu 
ilona.beres.@gmail.com 

kovo 9, sekmadienį, vienas iš 
katalikų kunigų sakys pamoks
lą Išganytojo parapijos šven
tovėje 11.15 v.r. pamaldų metu. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj e stovyklaus: angliškai kal
bantys lietuvių kilmės vaikai -
liepos 6-19 d.d., lietuviškai kal
bantys - nuo liepos 20 d. iki 
rugpjūčio 2 d.; ir šeimų stovykla 
- rugpjūčio 24-30 d.d. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
2: 8 v.r. už a.a. Lindą Genienę; 
9 v.r. už a.a. Oną Dačkienę; 
10.45 v.r. už a.a. Sonią Paulio
nienę - 10 met. ir Paulionių bei 
Kliorikaičių šeimų mirusius, už 
a.a. Juozą Vaserį, už a.a. Zitą 
Didžbalienę; 12.15 v.d. už And
rytę, Aleksandrą, Aleksandrą ir 
Ešlį- vaikaičius. 

VASARIO 16-0SIOS DIENOS 
MINĖJIME Anapilio salėje pa
mestas medalis. Jei kas radote, 
prašau skambinti tel. 416 622-
5898. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ me
tinė spaudos popietė įvyks 
š.m. kovo 30 d., 4 v.p.p. Ana
pilio salėje. Jau pradėti ruošos 
darbai, telkiami meniški, tau
todailės ar šiaip vertingi lai
mikiai loterijai. Galincys pra
šome jų paaukoti TŽ admi
nistracijoje. 

Q MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijiečių susirinkimas įvyko vasario 24 d. 
Dalyvavo apie 100 parapijiečių. Klebonas kun. G. Mieldažis 
pradėjo susirinkimą malda. Sekretorė S. Akstinaitė-Staškevi
či~~ė perskaitė praėjusio susirinkimo protokolą, kuris buvo 
prnmtas be pataisų. Klebonas perskaitė apyskaitą. Jis visus ra
~ino su~i~okėti na!.io mokestį ir prašė prisidėti prie vajaus 
sventoves Ir klebom1os remontams. Vyko diskusijos ir klausi
mai. Susirinkimas baigtas kavute. 

„ KL~ dr-j~.s l\}ontr~alio skyriaus ruošiamas "Velykų sta
l~s ~~teja spa~cm.zmgsmu. ~rogramą atliks Montrealyje ne
gudetl trys solistai, bus turtmga loterija. Stalą puoš ežiukai 
zuikučiai, beržo šakos ir kiti skanumynai. Stalus 10-čiai žmoni~ 
prašome rezervuoti iš anksto pas Juliją Adamonienę tel. 514-
256-5355. ' 

Lietuvos garbės konsulas Montrealyje A. Staškevičius da
lyvavo dviejuose renginiuose minint Estijos nepriklausomybės 
90-metį. Pirmas buvo "Armas Maiste" fortepijono rečitalis Os
car P.eter~o~ .~oncertų sa!ėje vasario 23v d., antras - nepriklauso
mybes mme1imas vasano 24 d. estų Sv. Jono šventovėje. AS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero atlaidai ir pietūs įvyks sekmadienį kovo 2 

P~. š~: ~iši1!. Pi.etūs - $25 ~ua~g~~ie~s. Bus loterija. Para~ 
piJieciai prasami padovanoti laimikių Ir pyragų. Gahma užsi
sakyti stalą 10-čiai žmonių. Skambinti Nijolei Šukienei (514 
593-6859) ar Alice Skrupskaitei (514 257-6761). Kviečiame vi
su~ atsi!ankyti. Bus galima matyti ir nusipirkti DVD giesmių ir 
damų, Įrašytų per iš~ilmingas šv. Mišias ir šimtmečio koncertą 
2~07 m. spalio 7 d. Simtmečio komitetas rodys šimtmečio įvy
kių nuotraukas. VL 

Vasario 16-toji Montrealyje 

90-tosios jubiliejinės Ne
priklausomybės šventės iškil
mingas paminėjimas šiemet 
buvo rengiamas Aušros Vartų 
šventovėje ir jos salėje. Šv. 
Mišias atnašavo klebonas 
kun. G. Mieldažis. Gražiai 
giedojo parapijos choras, var
gonavo W. Tiemersma ir diri
gavo A. Mickus. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis. 
Salėje minėjimą sklandžiai ir 
su humoru vedė Donaldas 
Gedrikas. Jis pasveikino susi
rinkusius į Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šven- Mjr. Anatolijus Malyškinas, 
tę, pakvietė sugiedoti Kana- pakeltas į pulkininko Ieitenan
dos himną ir tylos minute pa- to laipsnį. Vasario 16-osios 
gerbti visus Lietuvos sūnus ir šventėje Montrealyje Lietuvos 
dukteris, žuvusius kovose už krašto apsaugos ministerio 
tautos laisvę. Pagrindinį žodį Juozo Oleko pakėlimo įsakymą 
tarė Daiva Jaugelytė-Zatko- perskaitė garbės konsulas Arū
vic. Ji praeitais metais daly- nas Staškevičius 
vavo TMID išeivijos lietuvių 
kalbos dėstytojų seminare Lietuvoje. Susirinkusiems labai įdo
miai paaiškino apie bendras lietuvių kalbos dėstymo proble
ma~ įvairiuose kraštuose bei naujas priemones palengvinti lie
tuvių kalbos mokymą trečios kartos jaunimui, dažniausiai tu
rinti~ms tik vieną iš tėvų mokantį lietuvių kalbą. 

Zodžiu sveikino Latvijos garbės konsulas Roberts Klaiše ir 
e~tų bendruomenės pirmininkas Karl Raudsepp. Lietuvos gar
bes konsulas Arūnas Staškevičius darė pranešimą apie konsulo 
v~ikl~ ir įteik~ pulkininko leitenanto laipsnį Anatolijui Malyš
kmm pagal Lietuvos KAM įsakymą. Raštu sveikino Lietuvos 
prezidentas V. Adamkus, Kanados ministeris pirmininkas S. 
Harper, Verduno MNA Henri-Franeois Gautrin, Lietuvos 
res~ublikos seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos 
nare Irena Degutienė bei Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dybos pirmininkė Regina N arušienė. 
. M~~inę programą atliko Montrealio lietuvių choras, ku

nam dmgavo muz. A. Stankevičius. Choras padainavo 8 dai
nas, o žiūrovai entuziastingai prisidėjo prie paskutinės - Gražių 
dainelių. Baigiamąjį padėkos žodį tarė KLB Montrealio apy
linkės valdybos narė Silvija Akstinaitė-Staškevičienė. Visi vaiši
nosi Loretos Polichauskaitės ir jos talkininkių paruoštais skani
ais ir gausiais patiekalais. AS 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A ~ 
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