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Neskaitykit gerų knygų ... 
Labai tinka įspėti, nurodyti, patarti ... ir kai kas turbūt 

sakytų - pajuokauti balandžio pirmosios proga, palaikant 
senąsias tradicijas ir minint Skaitymo metus, 2008-uosius, 
kurie tokiais paskelbti Lietuvoje. 

J VOKAS menkas - neskaityti gerų knygų, kai mūsų 
seneliai liepdavo neskaityti blogų ir prižiūrėdavo, kad 
tai būtų vykdoma. Negi jau šiandien viskas kitaip? Tik

rai gali būti labai įdomu ieškant atsakymo į pastarąjį klausi
mą. Deja, dalykas daug paprastesnis. Įspėjimas ar patari
mas neskaityti gerų knygų nėra koks dabartinių laikų prasi
manymas, šūkis ar balandinis pajuokavimas. Lietuvoje mo
kytojai jau seniai savo mokiniams kaldavo į galvą nurody
mus, kokias knygas skaityti. Ir tai sueidavo į vieną paprastą 
sakinį: neskaitykite gerų knygų - skaitykite geriausias. Po 
mokinių ilgo a-a-a paaiškindavo, kad žmogaus gyvenimas 
yra per trumpas visoms knygoms perskaityti. Taigi belieka 
vienintelė išeitis - skaityti pačias geriausias. Nesunku būda
vo ir atrinkti, kai dauguma jų leidybos siejosi su idėjiniais 
tikslais, tam tikra kontrole ir nebuvo tokia laisvai gausi, ko
kia yra šiais laikais demokratiniuose kraštuose. Vargu ar 
kas šiandien įstengtų nurodyti, kur ir kokios yra tik geros 
knygos ir kur geriausios? Ar kas drįstų teigti, kad vadina
mieji "bestseleriai" yra geriausios knygos? Ar kas sakytų, 
kad geriausios yra tos, kurios buvo premijuotos? Ar geriau
sios tos, kurios buvo parašytos pačių žymiųjų rašytojų, 
poetų, publicistų? Beieškodami atsakymų ar tik neprieitu
me išvados, kad kriterijų nustatyti, kas yra geresnis, geriau
sias už gera, reikėtų ieškoti pačiame žmoguje. Tuigi dalykas 
vienaip ar kitaip sąlygotas, o iš dalies atremtas į kūrybos ži
novų nuomones, kurios visada ieško pritarėjų. 

KNYGOS geros ar geriausios, pagal pasirinkimą, 
skonį, kainą bei kitus motyvus, yra skaitomos. Jų ra
šymas, jų gamyba nesustoja. Knyga, kokia forma ji 

bebūtų pateikiama, kultūriniame gyvenime vis dar užima 
pirmaujančią vietą. Galime pasidžiaugti ir kviečiame visus 
dėmesį atkreipti į rengiamas knygų muges, kurių užduotis 
žmogui neleisti nutolti nuo knygos, jį atitraukti nuo perdėto 
įnikimo į kompiuterius bei kitus savęs pajungimus. Šiemet 
Vilniaus knygų mugė vyko vasario 21-24 dienomis, buvo 
pati didžiausia Baltijos kraštuose, paįvairinta parodomis, 
diskusijomis, filmais. Tokiais renginiais mes parodome ne 
tik savo kultūros lygmenį, bet ir tautos linkmę kultūrai skir
ti išskirtinį vaidmenį. O kokia lietuviškų knygų būklė išeivi
joje? Šiuo klausimu jau pasigirsta balsų. Vieniems atrodo, 
kad trūksta bibliotekų, kiti nurodo, kur jų yra, treti siūlo 
Bendruomenei suregistruoti visas lietuviškąsias bibliotekas, 
kad žmonės žinotų, kur ir kas yra. Visi rūpesčiai ir siūlymai 
derinasi su bendraisiais išeiviškojo gyvenimo rūpesčiais, 
ypač jo ateitimi. Viena yra tikra, kad per daugiau nei 50 
metų knygų išeivijoje sutelkta dideli kiekiai. Jau vien tik 
privačias bibliotekėles sudėjus, gautųsi neįsivaizduojamos 

knygų krūvos. Klausimas dažnėjantis - koks tų knygų liki
mas? Kai kas siunčiama į Lietuvą, kai kas perkeliama į 
vietinius archyvus. Tai naudingi knygų gelbėjimo veiksmai. 
Bet vargu ar užteks privačių iniciatyvų šitam svarbiam 
reikalui. Turbūt ateina laikas jau organizuotai peržiūrėti 
išeivijos kultūrinio paveldo būklę ir padaryti išvadas. Ti
kėtina, kad PLB kraštų valdybos būtų veiksmingos inicia
torės. Žinoma, tokiu atveju tektų laukti ir geranoriško visų 
tautiečių pritarimo stengiantis išsaugoti kiekvieną išeivijoje 
išleistą lietuvišką knygą, kuriai pagarba ir dėmesys neturėtų 
sumažėti net ir keičiant gyvenamąsias vietas. ČS 
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Kiek "teatro šalyje" yra gyvenimo? 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

"Pagyrimas, kad žmogus 
yra drąsus, yra komplimentas 
tik bailiui", kadaise yra paste
bėjęs Mark Twain. Siuo vienu 
sparnuotu posakiu iš esmės 
jis atsakė į įvaizdžio kūrėjų 
klausimą "ar Lietuva yra drąsi 
šalis". Mūsų dabartinio gyve
nimo esmę, man regis, užčiuo
pė Leonidas Donskis, atsivė
ręs Lietuvos žinioms: "Kai ma
nęs užsienyje klausia, kuo Lie
tuva ypatinga, aš atsakau - tai 
teatro šalis". 

Išties: kur Lietuvoje ne
pažvelgsi -visur teatras. Poli
tikoje - teatras, atominės jė
gainės statybos scenoje - teat
ras, aukštojo mokslo ir švieti
mo pasaulyje - teatras, svei
katos apsaugos sistemoje -
taip pat. Ryškiausia šitokios 
"artistinės sielos" įsikūnijimo 
išraiška - televizija. Ten -
nuolatinė vaidyba, staipymaisi 
ir grimasos, "draugų pašneke
siai su draugais" ir neslepia-

mas interesų protegavimas. 
Žodžiu, nepabaigiami "pui
kieji šou" nuo ryto iki labo 
vakaro. 

Ir atvirkščiai. Profesiona
laus meno Lietuvoje - vis ma
žiau. Tikri teatro ir muzikos 
profesionalai vaidina ir kon
certuoja daugiausia ne Lietu
voje, čia sugrįžta tik nereikš
mingų trumpalaikių gastrolių. 
Nesusirenka žiūrovų. Kadangi 
jie, visu čionykščio gyvenimo 
turiniu orientuojami ne į mąs
tantį, atsakingą, išsilavinusį 

žmogų, bet į apgailėtiną savo 
juslių vergą. Todėl L. Donskis 
savo įžvalgą apie Lietuvą, kaip 
teatro šalį, apdairiai garsina 
tik užsienyje. Ten jo posakis, 
matyt, priimamas tiesiogine 
prasme. Mat, gyvenimas ir 
teatras ten vis dar atsiskyręs. 

Lietuvoje ta riba, kaip at
rodo, jau baigia išsitrinti. Čia 
tiek teatro, kad labiausiai pa
sigendi natūralaus ir tikro gy
venimo: sąžiningo santykio į 
žmogų, pasitikėjimą keliančio 

gilinimosi į problemas, drąsos 
prisiimti atsakomybę už būti
nas reformas ir savo veiksmų 
pasekmes. 

"Pramogos yra nesuge
bančiųjų mąstyti laimė", - ra
šė britų literatūros klasikas 
Alexander Pope. Tai paaiški
na, kodėl "Leotuvos", anot 
Gino Dabašinsko, politiniai 
vairininkai tokie vangūs kul
tūros, švietimo ir socialinės 
politikos baruose, bet nesitve
ria uolumu paslaugiai atsi
liepti į kiekvieną stambiojo 
kapitalo užgaidą. Kadangi ge
ras "vartotojas" yra tas, kuris 
"vartoja be atrankos" ir neuž
davinėja "nereikalingų" klau
simų. O švietimas, kultūra, 
žmogaus orumą nežeidžian
čios gyvenimo sąlygos neiš
vengiamai ugdo mąstantį, tai
gi, ir "kritiškai vartojantį" 
žmogų. Su tokiu - problemų 
daugiau, ką liudija ir mokyto
jų streikas. 

Nukeltai 8-tą psl. 
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~ RELIGl~IAMf GY'ff ruJME 
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos visuotinis posėdis 
įvyko 2008 m. kovo 12 d. 
Kaune. Popiežiškosios Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje 
rektorius kun. Petras Šiurys 
pristatė pertvarkytą kolegi
jos statutą, pagal kurį kole
gija yra tiesiogiai pavaldi 
LVK. Šv. Kazimiero kolegija 
š.m. spalį švęs įsteigimo 60-
metį. Aptarti sunkumai dėl 
teologijos, kanonų teisės ir 
kitų mokslo laipsnių pripaži
nimo Lietuvoje. Liturgijos 
komisijos pirmininkas vysk. 
Jonas Boruta pristatė naujų 
liturginių knygų lietuvių kal
ba rengimo eigą. Vyskupai 
sutarė, kad reikia ruošti spe
cialistų, kurie ateityje galėtų 
rengti liturgines knygas. Vil
niaus arkivyskupas kardino
las Audrys Juozas Bačkis pri
statė ateinančių metų ge
gužės 1-3 d.d. Vilniuje pla
nuojamą rengti Taize jauni
mo susitikimą. Šio renginio 
globėjais patvirtinti Vilniaus 
arkivyskupas kard. A. J. Bač
kis, LVK Jaunimo reikalų ta
rybos pirm. vysk. R. N orvila 
ir LVK gen.sekretorius mons. 
G. Grušas. Europos jaunimo 
susitikimą organizuos Vil
niaus arkivyskupijos jaunimo 
centras, bendradarbiaus kitų 
Lietuvos vyskupijų jaunimo 
centrai. 

Šv. apaštalo Pauliaus 
metų šventimo galimybės 
Lietuvoje buvo aptartos LVK 
visuotiniame posėdyje. Šiuos 
metus yra paskelbęs popie
žius Benediktas XVI; jie bus 
minimi nuo š. m. birželio 29 
d. iki 2009 m. birželio 29 d. 
Numatoma organizuoti kil
nojamą parodą, išleisti šių 
metų minėjimui skirtą leidi
nį, kai kuriose parapijose 
rengti vadinamąsias Misijų 
dienas. Buvo kalbėta apie ga
limybę šiais metais išleisti šv. 
apaštalą Paulių pristatančių 
knygų ir katechetinių prie
monių. Vyskupams taipgi bu
vo pristatyta Svč. M. Marijos 

Nekaltojo Prasidėjimo kuni
gų marijonų ir Švč. M. Ma
rijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų vienuolijų 

kuriama Pal. Jurgio Matu
laičio draugija. Vyskupai pri
tarė draugijos veiklai. Posė
dyje buvo kalbėta ir al?ie Lie
tuvos Caritas padėtį. Sios or
ganizacijos skyriai turėtų im
tis naujo vaidmens, veikliau 
organizuoti pagalbą stoko
jantiems savo aplinkos žmo
nėms, skatinti tikinčiuosius 
padėti vieni kitiems ir suda
ryti sąlygas tokiai veiklai. 
Lietuvos vyskupai svarstė 
naują pasirengimo santuokai 
anketos formą. Jie suderino 
sąrašą kunigų, kurie ateinan
čiais mokslo metais pradės 
arba tęs licenciato ir dokto
rato studijas Romos popie
žiškuose universitetuose. Ki
tas visuotinis Lietuvos vysku
pų konferencijos posėdis bus 
surengtas gegužės 27-29 d.d. 
Trinapolio rekolekcijų na
muose Viniuje. 

San Salvadoro arkivys
kupo Oskaro Romero nužu
dymo 28-ąsias metines mi
nint kovo 24 d., daugelis baž
nytinių bendruomenių visa
me pasaulyje ypatingais ren
giniais, visų pirma malda ir 
pasninku, pagerbė pasaulyje 
2007 m. nužudytus 21 misio
nierių. Dienos tema "Pralie
tas kraujas už jus ir visus 
žmones". Jie tapo smurto au
komis vykdydami savo pa
šaukimą ir buvo nužudyti dėl 
nepalaužiamos ištikimybės 
Evangelijai, smurto, apleidi
mo, skurdo, pastoviai pažei
džiamų žmogaus teisių ap
linkoje, arba todėl, kad ėjo į 
mirtį siekdami išgelbėti kitų 
gyvybę. Nužudytų misionie
rių sąraše yra 15 kunigų, 3 
diakonų, vienuolio ir vienuo
lės bei seminaristo vardai. 
Pagal kilmę 8 yra azijiečiai, 5 
amerikiečiai, 4 afrikiečiai ir 
4 europiečiai. Metinė diena 
už nužudytus misionierius 
šiemet švenčiama jau XVI 
kartą. 

Pamąstymai apie Kovo 11-ąją ir 
pilietiškumą 

Tęsinys iš 12 nr. 

GINTĖ DAMUŠYTĖ 

Pvz., pažiūrėkime į skau
džią korupcijos problemą, ku
ri slegia ne tik Lietuvą, bet ir 
kitas Rytų Europos valstybes. 
Kol žmonės pateisina ir tole
ruoja korupcinį elgesį - ne tik ky
šių ėmimą, bet ir jų davimą, tol 
veiks korupcijos mechanizmas. 

"Transparency Interna
tional" vadovo Ryčio Juoza
pavičiaus nuomone, jei visuo
menė žiūrės abejingai į korup
ciją ir apskritai į tai, kas vyks
ta šalyje, rezultatai bus liūd
ni: "valdžioje įsitvirtins ko
rumpuoti klanai ir prasidės 
elementarus žmonių apiplėši
nėjimas - jiems teks brangiau 
mokėti už elektrą, dujas, šil
dymą, jie gyvens suspaustuo
se kvartaluose, patekę į ligoni
nę gaus kokiu trečdaliu ma
žiau vaistų, jų vaikams bus 
skirta mažiau vadovėlių ir t.t. 
Žmonės turi įsisąmoninti, kad 
jei jie nesidomi savo teisių gy
nimu, pilietinės visuomenės 
kūrimu, viešosios politikos 
vertinimu, iš jų bus papras
čiausiai tyčiojamasi ... Dabar
tinis moralinis chaosas, mora
linių autoritetų nebuvimas yra 
ideali terpė veikti nusikaltė
liams ir amoraliems politi
kams. Kiekvienas apkaltintas 
nusikaltimu gali surengti gražią 
ryšių su visuomene akciją ir pasa
kyti, kad jis nekaltas. Arba dar 
daugiau - gali pradėti aiškinti, 
jog visi Lietuvoje nešventi". 

Tokios apraiškos jau jau
čiamos dabar. Susikompromi
tavusių politikų tarpe nėra nei 
vieno kalto. Visi jie nekalti, 
dažniausia - kalčiausia aplin
ka. Dirbtinais būdais ieškoma 
kaip įrodyti, kad viskas vyksta 
teisėtai. 

Deja, demokratija pako
munistinėse valstybėse dažnai 
yra suprantama kaip visiška 
laisvė be jokios asmeninės at
sakomybės. Valstybiniame lyg
menyje matosi ryški tendenci
ja apsiriboti tik teisine atsa
komybe, atsisakant griežtes
nės moralinės ar politinės at
sakomybės. Kiekvienoje vals
tybėje būna politinių skanda-

lų, tačiau gerokai skiriasi mo
ralės pajautos ir atsakomybės 
mechanizmai. Pasaulyje tūks
tančiai pavyzdžių, kai politi
kai ar šiaip aukšti pareigūnai 
iš užimamų pareigų atsistaty
dina dėl, kartais mūsų suprati
mu, juokingų nusižengimų. 
Visi teisininkai žino vieną afo
rizmą: paskutinio niekšo pas
kutinė užuovėja yra teisė. 

Svarbiausia atskirti teisi
nę atsakomybę nuo moralinės 
ar politinės atsakomybės. Morali
nės atsakomybės pasekmės 
paprastai būna griežtesnės. 

Šiuo metu geriausia išeitis 
iš moralinio chaoso yra žmo
nių aktyvumas. Jei minios žmo
nių atkakliai reikalautų politi
kų moralinės atsakomybės, 
efektas būtų labiau jaučiamas. 
Tačiau dauguma žmonių mie
liau renkasi pasyvumą, abe
jingumą, apskritai politikos 
ignoravimą. 

Kultūringų žmonių visuo
menei neužtenka vien gerbti 
teisę. Tikrai padorios visuo
menės piliečiai privalo iš savęs 
reikalauti daugiau, negu vien pa
klusti teisės normoms, gerbti 
žmogaus teises ar nedaryti ža
los kitiems. Moralinė atsako
mybė neveikia visuomenėse, 
kurių piliečiai nesuvokia, kas 
yra pagarba aukštesniems do
roviniams įsipareigojimams. 
Daugybė susikompromitavu
sių politikų teisinių pergalių 
yra didelio moralinio pralai
mėjimo požymis. 

Tenka pripažinti, kad štai 
jau keletą metų Lietuvoje be
sireiškiančios pilietinės visuo
menės plėtros iniciatyvos ne
įgauna masiškesnio palaiky
mo. Garsus Rusijos disiden
tas ir žmogaus teisių gynėjas 
Sergėjus Kovaliovas, kalbėda
mas apie Rusijos valdžią, ne
daug ką bendro turinčią su de
mokratijos vertybėmis, sam
protavo, jog svarbu ne tai, 
"kad eilinis rusas, amerikietis 
ar lietuvis suprastų viską apie 
demokratiją, politiką ar visuo
menės plėtros tendencijas". 
Svarbu, kad visuomenėje būtų 
kritinė masė žmonių, kurie 
nusiteikę liberaliai ir demok
ratiškai. Būtent ši kritinė ma-

sė nusveria visuomenės plėtrą 
demokratijos link. 

Didelę įtaką tos kritinės 
masinės formavime galėtų da
ryti žiniasklaida. Deja, Lietu
vos laikraščiai agresyviai sklei
džia sensacingą, negatyvią in
formaciją, primityvius ir daž
nai viešąją moralę ir žmogaus 
orumą pažeidžiančius straips
nius. Lietuvos spaudą domi
nuojanti negatyvi informacija 
pastoviai "maitina" žmonių 
baimę, nepasitenkinimą, so
cialinį nepasitikėjimą, kas tam
pa tarsi argumentu pasimetu
siam ir neapsaugotam žmogui 
pateisinti savo apatiškumą. 

Dabartinę žiniasklaidos bū
seną būtų galima apibūdinti 
kaip tokią, kokia yra visuo
menė: nei geresnė, nei bloges
nė. Geroji naujiena yra tai, 
kad per pastaruosius keletą 
metų informacinė erdvė ge
rokai pasikeitė ir išsiplėtė, ir 
nuo šiol jau niekas neįstengs 
primesti didžiajai visuomenės 
daliai savo vienintelės "teisin
gos" nuomonės. Tai irgi didžiu
lis, gal net svarbiausias pilieti
nės visuomenės pasiekimas. 

Lietuvos radijas, Žinių ra
dijas, Klasikos radijas yra pui
kūs kokybiškos žiniasklaidos 
pavyzdžiai. Labiausiai žavi, 
kad radijo klausytojai daly
vauja laidose. Čia - tikroji de
mokratijos mokykla, aktyvaus 
pilietiškumo mokykla, kurioje 
nėra labiau ar mažiau protin
gų, labiau ar mažiau patyru
sių, turinčių kalbos dovaną ar 
jos neturinčių. Čia - bendravi
mo kultūros mokykla, kurioje iš
klausoma skambinančiojo nuo
monė, kad ir kaip negarbiai ji 
būtų suformuluota. Vedėjas ją 
pagarbiai pateikia studijoje sė
dintiems, ir jie visi tą paprasto pi
liečio nuomonę rimtai aptaria. 

Drįstu teigti, kad būtent 
radijuje yra ta Lietuvos aukš
toji žurnalistika - profesiona
li, objektyvi, sąžininga, pilie
tiška. Ir galima suprasti, kodėl 
kaime žmonės domisi politi
ka, išmano valstybės reikalus 
ir yra patriotai, - nes jie klau
sosi radijo. 

Nukelta į 3-čią psl. 

Lietuvos kariuomenės dalinys Kovo 11-osios parade prie Seimo rūmų 
Ntr. iš LR seimo archyvo (O. Posaškova) 



Kardinolas Vincentas Sladkevičius. Jo paminklo - skulptūros atidengimas prie Kaišiadorių 
katedros 2007.VIII.20. Apeigas atlieka vysk. J. Matulaitis 

Pamąstymai ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Kokias išvadas galima da
ryti apie šiuos kasdieninius iš
šūkius ir jų poveikį valstybei 
ir pilietinei visuomenei? 

l. Nepaisant didžiulio šuo
lio ekonomikoje ir aiškiai ge
rėjančių gyvenimo sąlygų, 
Lietuva vienu požiūriu atsilie
ka nuo europinių valstybių. 
Žmogaus orumo vertė yra ka
tastrofiškai kritusi, kaip liudi
ja masinė jaunų žmonių emig
racija ir visuomenės apatišku
mas. Nepagarba žmogui yra 
didesnė problema, nei esame 
linkę pripažinti. Žmogus buvo 
niekas Sovietų Sąjungoje, de
ja, niekas jis liko ir ten, kur 
vis dar tikima, kad tvarka ar 
valdžia yra svarbesnė už pilie
tį ir visuomenę. Ne įmanoma 
gerbti valstybės, kuri negerbia 
savo piliečių. Tokios šalies pi
liečiai tampa paprasčiausiais 
pavaldiniais ir praranda laisvo 
žmogaus lojalumą savo šaliai. 
Vladimiro Putino administ
racija sėkmingai ir palaipsniui 
siekė ir siekia vieno tikslo -
įdiegti masinį paklusnumą. 

Lietuvoje tas paklusnumas at
siranda per pasyvumą, abejin
gumą, apskritai žmonių ne
viltį, kad su jais nesiskaitoma 
ir kad realiai jie nieko nebe
gali pakeisti ar paveikti. Tik 
pagarba piliečiui ir visuome
nei gali iš sąstingio pajudinti 
Lietuvos politiką, kuri dar lin
kusi nuvertinti pilietinės vi
suomenės vaidmenį valstybės 
gyvenime, ar nekreipti dėme
sio į eilinių piliečių nuomonę. 

2. Labai svarbu atgaivinti 
moralinę atsakomybę. Politi
kų elgesį reikėtų dažniau įver
tinti per moralinės atsakomy
bės prizmę ir apie tai garsiai 
kalbėti visuomenėje. Jei sei
mo etikos komisija sąžiningai 
nuspręstų, jog politikas buvo 
negarbingas, neteisingas, nu
sižengė etikai, ir sulaukęs eti
kos komisijos sprendimo ne
atsistatydintų, jam ir jo parti-

jai iki pat rinkimų reikėtų 
nuolat prikaišioti. Pats kons
tatavimas, kad politikas nusi
žengė moralei, etikai, turi la
bai gerą gydomąjį poveikį. 

3. Turime siekti, kad pa
syvumą pakeistų piliečių akty
vumas. Lietuva pradės gyventi 
giluminiai geriau, kai įvyks 
pokyčiai iš apačios, ne iš 
viršaus. Kol visuomenė šito ne
suvoks, vargiai ar politikai 
skaitysis su rinkėjais, gilės vals
tybės ir visuomenės susveti
mėjimas. Būtina siekti tos kri
tinės masės, kuri nusveria vi
suomenės plėtrą tikros de
mokratijos link. Todėl svei
kintinos pilietinės iniciatyvos 
ir organizacijos, kaip Piliečių 
santalka, kurios siekia sustip
rinti visuomenės balsą, kad 
valdžia jas girdėtų ir su jomis 
skaitytųsi. Konstruktyvi kriti
ka nėra neigiamybė, o paska
tinantis veiksnys tobulėti. 

4. Remti rimtą ir savaran
kišką žiniasklaidą, ją prenu
meruojant, paremiant ir plati
nant. Skaitytojas privalo rei
kalauti kokybiškesnių, analiti
nių straipsnių. Lietuvoje dir
bantis Lenkijos žurnalistas J. 
Komaras tvirtina, kad kai jis 
kalba su redaktoriais apie tai, 
kodėl tiek mažai ir taip pavir
šutiniškai užsienio naujienų 
pateikiama Lietuvos žinia
sklaidoje, atsakymas dažnai 
būna vienareikšmis - vartoto
jams tai neįdomu, vadinasi, ir 
nepaklausu. Tačiau kai jis kal
ba su atskirais žmonėmis, visi 
pabrėžia, kad informacijos iš 
užsienio trūksta. Problema vis 
dėl to ne ta, jog užsienio nau
jienos ir ten vykstantys pro
cesai nedomina skaitytojų, o 
kad jie nedomina leidėjų ir 
redaktorių. Remkime tuos, 
kurie skatina gerą žurnalisti
ką ir rimtą pilietinę diskusiją 
kaip internetinis dienraštis 
Bernardinai. 

Mano siūlymai čia susi
rinkusiems: - Lietuvių bend
ruomenei linkėčiau toliau 

dirbti su seimu ir valstybinė
mis institucijomis, bet jokiu 
būdu neapsiriboti šiomis struk
tūromis. Plėskite ir remkite 
darbą su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, ypač tomis, 
kurios skatina pilietiškumą 
(kaip Piliečių santalka), skati
na asmens ugdymą (kaip atei
tininkai), kovoja su sunkiau
siomis Lietuvos problemomis, 
pvz. korupcija (kaip "Trans
parency International"). Šio
se organizacijose veikia daug 
gabių ir šiuos klausimus pui
kiai išmanančių žmonių, ku
riems netrūksta nei gebėjimų, 
nei idėjų ir strategijų. 

Lietuvių bendruomenei 
linkėčiau aktyviau reikštis 
Lietuvoje ne tik išsaugojant 
istorinę atmintį, ypač apie 
laisvės kovas, bet buriant pi
lietinę visuomenę tautinės sa
vimonės ir vertybinės orien
tacijos pagrindais. Siūlyčiau 
ieškoti gyvesnio kontakto ir 
bendradarbiavimo su kitomis 
pilietinėmis iniciatyvomis, sie
kiant bendrojo tikslo: sudaryti 
tą kritinę masę, kuri nusvertų 
visuomenę rimtų politinių 
pokyčių ir giluminių demok
ratinių vertybių plėtros link. 

Pesimistai ir šiaip silpnes
nių nervų žmonės tvirtina, kad 
blogiau, nei šiuo metu yra 
Lietuvoje, negali būti. Opti
mistas atšautų: gali būti ge
riau. Save priskiriu prie opti
mistų. Reikia grąžinti racio
nalumą į viešąjį gyvenimą, nes 
dabartinė situacija per
smelkta nepasitikėjimo ir ne
pagarba vienas kitu, arba vi
sišku abejingumu. Jeigu nori
me stiprios valstybės, pilietinė 
visuomenė, žmogaus teisės, 
kultūra ir išsilavinimas turi 
būti tarp Lietuvos strateginių 
tikslų ir politinių pirmenybių. 
Tik tuomet įvyks rimtos ir 
negrįžtamos permainos. 

Demokratijos stebuklą 
sukūrė Lietuvos žmonės. Ne
abejoju, kad Lietuvos žmonės 
gali sukurti ir kitą - vertybinį 
stebuklą, kuris pakeltų valsty
bės gyvenimą į aukštesnį lygį. 

Torontas, 2008 m. kovo 9 d. 

Didvyriška mūsų istorija ... ne imperializmu, ne militarizmu, ne jėgos siekimu ir ne ginklo garbinimu, 
o tik narsiu savo laisvės gynimu. (J. Girnius) 
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lfal SAVAITE LIETUVOJE 
Atsistatydina Muntianas 

BNS žiniomis, kovo 26 
d. seimo pirmininkas Vik
toras Muntianas pranešė, 
kad atsistatydina iš seimo 
pirmininko pareigų ir taip 
pat palieka Pilietinės de
mokratijos partijos (PDP) 
pirmininko pareigybę. Jis iš 
pareigų traukiasi po pa
skelbtų įtarimų, esą jis galėjo 
duoti kyšį korupcija įtaria
mam aukšto rango Kauno 
valdininkui. Prieš Velykas 
buvo pranešta apie vaizdo 
įrašą, rodantį seimo vadovo 
ir žemės sklypų skandale fi
gūruojančio Kauno apskri
ties viršininko pavaduotojo 
Virginijaus Vizbaro susitiki
mą, kuriame V. Muntianas 
klausia valdininką, kiek jis 
esąs skolingas už padarytą 
paslaugą, vėliau išsiima pini
ginę ir iš jos ištraukia į pini
gus panašius popierėlius. V. 
Muntianas kaltę neigia, aiš
kindamas, jog sumokėjo už 
legalią paslaugą. 

Seime jau yra surinktas 
pakankamas parašų kiekis, 
kad būtų pradėta V. Muntia
no interpeliacijos procedū
ra. V. Muntianas į seimo pir
mininko vietą buvo išrinktas 
dar atstovaudamas Darbo 
partijai, kai parlamentas 
2006 m. balandį iš šių parei
gų atstatydino Naujosios są
jungos vadovą Artūrą Pau
lauską. Vėliau dalis seimo 
"darbiečių" paliko frakciją 
ir įkūrė PD P, kurios vadovu 
tapo V. Muntianas. 

Nepasitiki partijomis 
86% lietuvių nepasitiki 

politinėmis partijomis, 81 % 
- seimu, 69% - vyriausybe. 
Partijomis linkę pasitikėti 
7% apklaustųjų, seimu -
13%, vyriausybe - 24%, pa
rodė "Eurobarometro" tyri
mas. Specialistams nerimą 
kelia lietuvių nepasitikėji
mas teisėsaugos sistema ir 
policija. Palyginti su 2007 m. 
pavasario tyrimu, nepasiti
kėjimas vyriausybe sumažėjo 
2%, tačiau tiek pat išaugo 
nepasitikėjimas seimu. 66% 
atsakiusių teigė nepasitikin
tys teisingumu/Lietuvos tei
sėsaugos sistema. 56% lietu
vių teigia nepasitikintys poli
cija. Daugiau pasitikima ka
riuomene - 53%. 

Vertindami pasitikėjimą 
institucijomis, po 60% lietu
vių sakė linkę pasitikėti ra
diju ir televizija, 59% - Eu
ropos sąjunga (ES), 50% -
spauda. Pasitikėjimas ES per 
pusmetį sumažėjo 6%, pana
šūs pokyčiai įvyko pasitikė
.Umo žiniasklaida sektoriuje. 
Sio tyrimo metu visoje Lie
tuvoje apklausta 1016 asme
nų, kuriems yra 15 ir daugiau 
metų. Apklausa vykdyta 2007 
m. rugsėjį-spalį visose 27 ES 
šalyse. 

Valstybių silpnumas 
Tyrimų centras "Brook

ings Institution" paskelbė 

"Valstybių silpnumo rodiklį" 
(Index of State Weakness in 
the Developing World). Ro
diklis apima 141 pasaulio 
valstybę. Jis įvertina keturis 
pagrindinius parametrus: 
ekonominę ir politinę situa
ciją, saugumą ir socialinę 
sritį. Išvados apie valstybių 
ekonomiką buvo daromos 
remiantis tokiais rodikliais 
kaip augimo tempas, BVP 
dalis vienam gyventojui, in
fliacijos tempas, pajamų 
skirtumas tarp turtingųjų ir 
vargšų bei valstybės valdymo 
kokybė. 

Į pirmąjį silpniausių vals
tybių dešimtuką pateko: 
Somalis, Afganistanas, Kon
gas, Irakas, Burundis, Suda
nas, Centrinė Afrikos res
publika, Zimbabvė, Liberija 
ir Dramblio Kaulo Krantas. 
Iš buvusių SSRS respublikų, 
blogiausia padėtis Turkmė
nijoje ir Uzbekijoje, kurios 
užėmė 35 ir 36 vietas. Rusija 
atsidūrė 65 vietoje, Gudija -
81, Ukraina - 107, Latvija -
136, o Lietuva - 138. Palygini
mui: Pakistanas liko 33 vieto
je, Kenija - 50, Alžyras - 57, 
Sirija - 59, Kuba - 62, Iranas 
- 66, Indija - 67, Kinija - 74, 
Vietnamas - 83, Libija - 86, 
Turkija-98, Libanas-93, Ser
bija - 108, Argentina - 115, 
Lenkija - 135. 

Stipriausios valstybės pa
gal šį rodiklį-Slovakija, Veng
rija ir Čilė. Autoriai išskyrė 
penkias pagrindines kate
gorijas: bankrotavusios vals
tybės (failed states), pvz., 
Afganistanas, Somalis ir 
Kongas, kritiškai silpnos val
stybės (Irakas, Šiaurės Ko
rėja, eilė centrinės Afrikos 
valstybių), silpnos valstybės 
(į šią grupę pateko Turkmė
nij a, Uzbekija, Tadžikija, o 
taip pat Pakistanas, Vene
zuela, Kambodža, Laosas, 
Mozambikas ir kt. ), dėme
sio reikalaujančios valstybės 
(Rusija, Gudija, Kirgizija ir 
Azerbaidžanas, o taip pat 
Kinija, Indija, Indonezija, 
Namibija, Egiptas, Kolum
bija ir kt.), pakankamai ga
lingos ir stabilios valstybės 
(Moldova, Kazachstanas, 
Gruzija, Armėnija, Ukraina, 
Latvija ir Lietuva). 

Prijungė tautininkus 
Opozicinė Tėvynės są

junga (TS) kovo 11 d. suva
žiavime priėmė nutarimą, 
kuriuo galutinai įteisino tau
tininkų prijungimą prie kon
servatorių. 1000 narių skel
bianti turinti Tautininkų są
junga bus išbraukta iš Juri
dinių asmenų registro, o jos 
nariai taps konservatorių 
partijos nariais. Tautininkų 
sąjungos vadovas Gintaras 
Songaila tapo TS prezidiu
mo nariu. Gegužės mėnesį 
konservatoriai ketina baigti 
susijungimą su dar viena sei
me neatstovaujama partija 
Lietuvos krikščionimis de
mokratais. RSJ 
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2008.111.5 Vilniuje, Kari
ninkų ramovėje, vyko semi
naras Pasipridinimo istorija 
Lietuvoje ir mokykloje, skirtas 
Vilniaus apskrities mokyklų 
vadovams, istorijos, lietuvių 
kalbos, etikos mokytojams, 
metodinių tarybų (būrelių) 
nariams ir tiems, kurie domisi 
Lietuvos istorija. Seminarą 
rengė Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos Vil
niaus skyrius, programos au
torius - LPKTS Vilniaus ap
skrities koordinatorius Petras 
Musteikis. Buvo surengta 
moksleivių piešinių paroda 
pasipriešinimo okupacijai te
ma. 

Ugdant Tėvynės patriotus 

Atvyko per 40 mokytojų, 
o iš viso dalyvavo beveik 100 
žmonių. Jie parsivežė litera
tūros (renginį nemokama li
teratūra pasipriešinimo istori
jos tema parėmė Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras), vaizdinių 
priemonių, pedagogai gavo 
kvalifikacijos pažymėjimus. 

Pranešimus skaitė spe
cialistai ir patys pedagogai. 
Seminarą pradėjo Seimo švie
timo, mokslo ir kultūros ko
miteto narys, buvęs pasiprie
šinimo dalyvis dr. Povilas Ja
kučionis, kuris sveikino ir Lie
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos vardu. "Pats 
esu laisvės kovų dalyvis, buvęs 
politinis kalinys. 1948 m. MGB 
areštuotas ir 10-čiai metų iš
siųstas už poliarinio rato į 
Vorkutos anglies kasyklas. Tu
da man buvo 16 metų, baigiau 
6-tą gimnazijos klasę Kaune. 
Tuigi, esu lyg ir gyvas Pasiprie
šinimo kovų istorijos ekspo
natas", - prisistatė P. Jaku
čionis. 

Rainių, Panevėžio, Pravieniš
kių, červenės žudynėse. Kiek
viename NKVD kalėjime bu
vo slapta žudomi ir užkasami 
bolševikams neįtikę žmonės. 
Tada naciai pradėjo karą, 
Raudonoji armija skubiai 
traukėsi, NKVD būriai be tar
dymo, be teismo žudė jų ko
laborantų įskųstus žmones. P. 
Jakučionis plačiau apsistojo 
prie tokiomis neįprastomis są
lygomis dirbusios Laikinomos 
vyriausybės veiklos. 

tirtimi, programomis, metodi
komis ir mokymo priemonė
mis. Parengti specialistai mo
kytojai - konsultantai. Sovie
tinio genocido ir Pasiprieši
nimo istorijos mokymo bazė, 
deja, yra silpnesnė. LPKTS 
organizuojamų seminarų ir 
kitų renginių tikslas - ne ho
lokausto nusikaltimų menki
nimas, bet nacių ir komunistų 
nusikaltimų žmonijai ir žmo
niškumui statymas į vieną gre
tą, kad įvyktų abiejų pasmer-

"Pasipriešinimo istorija Lietuvoje ir mokykloje" seminarą 
vedė LPK.TS Vilniaus apskrities koordinatorius Petras Mus
tei.kis (dešinėje) ir Lietuvos istorijos mokytoją dr-jos pirmi
ninkas mag. Eugenijus Manelis 

"Ji nekontroliavo ir nega
lėjo kontroliuoti ne tik visos 
Lietuvos teritorijos, bet ir viso 
Kauno miesto, nes menkai 
ginkluoti sukilėlių būriai veikė 
savarankiškai. Ir jie negalėjo 
pasipriešinti besitraukian
tiems didesniems Raudono
mos armijos ar NKVD būriams. 
Tudėl nereikėtų priekaištauti 
Laikinajai vyriausybei, kad ji 
neapsaugojo žydų nuo spon
taniškų (o veikiau, specialiai 
gestapo agentų išprovokuotų, 
o gal ir sukilėlių vardu pačių 
įvykdytų) išpuolių, tokių kaip 
žudynės 'Lietūkio' garaže. Ir, 
žinoma, nereikėtų talpinti is
torijos vadovėliuose suklasto
tų fotonuotraukų. Tukiais me
todais nei pilietiškumo, nei 
patriotizmo neišugdysime, 
veikiau atvirkščiai. Turiu gal
voje kai kurias LTV ~in
kų' laidas ir Naujaumųjų laikų 
istorijos vadovėlį. 

kimas tarptautiniu lygmeniu. 
Dabar šio tikslo įgyvendini
mui atsiranda palankios sąly
gos. Lietuvos iniciatyva šie
met Europos komisija prade
da viešus komunizmo nusi
kaltimų svarstymus Briusely
je. Pirmasis aukšto lygmens 
pasitarimas vyks VIiniuje. 

Tuigiami poslinkiai tarp-

tautinėje erdvėje tampa papil
domu akstinu stiprinti sovie
tinio genocido ir Pasipriešini
mo istorijos dėstymą Lietuvos 
mokyklose. Šiam tikslui gerai 
pasitarnauja 'Ilgalaikė pilieti
nio ir tautinio ugdymo prog
rama' ir valstybės skiriamos 
nemažos lėšos, tiek praėjusiais 
metais, tiek šiemet - apie 10 
min. Lt". 

P. Jakučionis pasidžiaugė, 
kad komunistinių režimų nu
sikaltimų ir Pasipriešinimo is
torija pradedama dėstyti ir tų 
nusikaltimų nepatyrusiose ša
lyse, pavyzdžiui, Švedijos ir 
Vokietijos mokyklose. P. Jaku
čionis atkreipė dėmesį į tai, 
kad moksleivių ir studentų 
ekskursijos, pamokos ir pa
skaitos muziejuose turėtų būti 
nemokamos. Tukia yra pasau
linė ir europinė kryptis. Jis 
kalbėjo, kad reikia specialiai 
paruoštų kvalifikuotų darbuo
tojų - muziejininkų edukato
rių su pedagoginiu išsilavinimu, 
reikia didesnio finansavimo, 
kuo turėtų rūpintis politikai. 

"Tokius seminarus Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga rengia visoje 
Lietuvoje. Vilniaus apskrityje 
tai buvo jau antras, - po semi
naro kalbėjo LPKTS Vilniaus 
apskrities koordinatorius ir 
seminaro programos autorius 
Petras Musteikis, ypatingą 
padėką išreiškęs Karininkų 
ramovei už sudarytas puikias 

sąlygas seminaro darbui. -
Tukie renginiai bus tęsiami ir 
ateityje. 

Atvažiuoja įvairaus am
žiaus pedagogai, jie pripažįs
ta, kad susitikimai juos atgai
vina ir, kaip anketose nurodė, 
jie čia atvyksta ne dėl gauna
mo pažymėjimo, o norėdami 
tobulėti, pabendrauti su kole
gomis ir įpūsti tą patriotinę 
kibirkštėlę, kuri juose rusena. 
Jie įvertino ir šio seminaro te
mos aktualumą, gerus prane
šimus ir kompetentingus lek
torius. Mokytojai džiaugiasi 
parsivežantys daug įdomios 
medžiagos praktinei veiklai. 

Dar norėčiau atkreipti 
dėmesį į pačių mokytojų pra
nešimus, kurie rodo, kad, ir 
organizuojant mažus renginė
lius, skirtus, pvz., Vasario 16-
aj ai, Kovo 11-ajai ir kt. da
toms, galima padaryti nuosta
bių darbų, kurie susivynioja į 
didžiulę sniego gniūžtę - pat
riotinio auklėjimo procesą. 

Apmaudu, kad kai kurių 
savivaldybių pedagogai dar 
'miega', bet džiugu, kad jau 
turime vietų, kur formuojasi 
ryškesnės pilietiškų pedagogų 
bendruomenės, ir pirmiausia 
čia reikia paminėti Ukmergės 
ir Švenčionių savivaldybes. 
Thi teritorijos, kur veikė Di
džiosios kovos partizanų apy
garda. Šių savivaldybių peda
gogų bendruomenės yra geras 
pavyzdys kitų savivaldybių pe
dagogams", - sakė P. Mustei
kis. (Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 

Jis kalbėjo, kad XX š. vi
duryje Lietuva išgyveno dvi 
okupacijas: bolševikų ir nacių. 
Nuo abiejų labai nukentėjo ir 
abiems okupantams prieši
nosi. Ir abu okupantai turėjo 
vietinių kolaborantų. Dalis is
torikų, nagrinėjančių holo
kausto nusikaltimų konteks
tą, tyčia "pamiršta" 1940-1941 
m. bolševikų okupaciją ir jų 
kolaborantus, padėjusius nai
kinti Lietuvos šviesuomenę, 
dalyvavusių birželio mėnesio 
masiniuose trėmimuose ir 

Holokausto tema Lietu
vos mokyklose pradėta dėstyti 
anksčiau, nei sovietinio geno
cido ir Pasipriešinimo istorija. 
Pasinaudota tarptautine pa-

Seminaras "Pasipriešinimo istorija Lietuvoje ir mokykloje" dalyvių skaičiumi pranoko 
rengėję lūkeslius 

Ne dauguIDa ateitį leIDia 
ALGIMANTAS ZOLUBAS įgalus: su jo klastomis ir ža

bangomis nesunkiai susido-
Siekdami padidinti galią raja paprastas žmogelis, kip

valdži.oje, socialdemokratai jun- šiukas neatsilaiko prieš kry
giasi su opozicijoje esančiais žiaus ženklą ir net prieš gai
socialliberalais. Kad valdžioje džio giedojimą. Į kipšus pana
padaugės laukiniam kapitaliz- šių, "izmais" ženklintų, politi
mui prilygstančio socializmo kų seime skaičius po eilinių 
ir liberalizmo, kurio perteklių rinkimų nesikeičia, todėl ar 
jau turi LSDP, abejoti neten- jie valkatauja iš vienos parti
ka. O kadangi ne "imtai" yra jos į kitą partiją, iš frakcijos -
vertybės, todėl ir galios padi- į frakciją, ar jungiasi, ar skal
dėjimas - regimybė. Velnių - dosi, kaip rodo apklausos, pa
daug, o Dievas-vienas, tačiau sitikėjimas seimu smunka. 
ne velniai pasaulį kūrė, ne vel- Smunka pasitikėjimas ir vyk
niai pasaulio ateitį lemia. Lle- domąja valdžia, kurią formuo
tuvių liaudies pasakose kipšas ja seimas. Ne tuos renkame? 
- gudročius, tačiau naivus, ne- Kipšiukus į vedlius samdome? 

Demokratinio valdymo 
mechanizmas įgaliojimus vals
tybės reikalus tvarkyti suteikia 
piliečių daugumai, tačiau ne
brandžios demokratijos šaly
se, kur visuomenei tautos ir 
jos valstybės reikalų tvarky
mas mažai rūpi arba visai ne
rūpi, kur visuomenės valia 
lengvai palenkiama ar nuper
kama, prie valdžios vairo gali 
atsidurti bet kokia aktyvesnė, 
dažniausiai turtingesnė dau
guma, kuriai ne valstybės, o 
savo ar savo klano reikalai 
svarbiausi. Ir taip demokrati
ja, teikianti pasirinkimo lais
vę, tautos laisvę gali paversti 

nelaisve ar net tironija. 
Visuomenės nesikišimo 

i politiką (valstybės reikalų 
tvarkymą) nuostata sovietinės 
okupacijos metais buvo kalte 
įkalta ("už politiką" trėmė, 
žudė, kankino psichiatrijos li
goninėse), todėl valstybingu
mas kaip vertybė iš visuome
nės sąmonės buvo taip ištrin
ta, kad išsivadavusiose iš oku
pacijos šalyse visuomenei 
valstybingumas tebėra abst
rakcija, o valdžių rinkimai sie
j ami su balaganiniais rengi
niais ar nuobodžiais apsižo
džiavimais. 

Esant tokiai padėčiai, 
nesunkiai į valdžias ateina 
dauguma, kuriai valstybingu
mas visiškai nerūpi. Tukia val-

džia nusivilia ne tik geroji pi
liečių mažuma, kuri suvokia 
valstybingumo reikšmę ir nau
dą visuomenei, tačiau ir neat
sakingai balsavusi dauguma 
bei abejingoji, nebalsavusi vi
suomenės dalis. 

Ir jau tuomet (kaip tas 
vaikas, užsigavęs galvą į stalo 
kampą, muša stalą) visuomenė 
kaltina demokratiją, nors de
mokratija nekalta, kad ne.įga
lioji visuomenės dalis, sudariusi 
daugumą, demokratijos duotą 
progą rinktis valstybingumo 
šalininkus pavertė demokratiją 
jos grimasa: valstybės valdymą 
atidavė daugumai, kuriai valsty
bingumas reikalingas tik klano 
teisėms ginti. 

------

Nukelta į 5-tą psl. 



Dalis suvažiavimo svečių Pietų Amerikos lietuvių bendruomeniq pirmininką bei draugijų 
vadovų-vi1Į suvaliavime Argentinos Buenos Aires š.m. vasario 29 - kovo 2 d.d. Antras Iš d. 
preL E. Putrimas; trečia - PLB pirmininkė R. Narušienė 

Ne dauguma ateitį lemia 
Atkelta iš 4-to psl. 

Kas lieka "gerajai" rin
kėjų mažumai bei "gerajai" 
mažumai valdžioje? AI nusi
vylus verkšlenti ir tūnoti, ar 
veikti padėties taisymo kryp
timi? 

Susidaro įspūdis, kad de
politizuota (išpilietinta) arba 
abejingoji visuomenė, kuri su
daro daugumą, turi didesnę 
galią už pilietiškai susipra
tusią, neabejingą valstybingu
mui, tačiau sudarančią mažu
mą, visuomenę. Thčiau paly
ginkime tą organizuotą visuo
menę kaip nedidelį, tvirtai su
mūrytą statini su už ji didesne 
smėlio krūva. Smėlio krūva 
bus pustoma vėjų, gali staiga 
sunykti, o gerai sumūrytas sta
tinys lengvai atsilaikys. Thigi 
galią lemia ne darinio dydis, o 
jo atsparumas aplinkos povei
kiui. Palyginimas tinka visuo
menės gyvenimui ir jos veiklai 

Okupacijos jungo sugniuž
dytoje Lietuvoje nepriklauso
mybės atgavimo siekė, deja, 
ne dauguma į valdžias išrink
tųjų, tačiau teisės i tautos lais
vę ir nepriklausomybę bei vals
tybingumo įtvirtinimo siekio 
pagrindu sutelkta visuomenės 
neabejingoji mažuma, nepai
sant besipriešinančios ar abe
jingos daugumos, savo ryžtin
gumu siekį įgyvendino. Jei na
grinėsime atgautos nepriklau
somybės metais partijų kūri
mosi ir jų sunykimo raidą, 
matysime, kad daugelis jų su
nyko ar prie kitų prilipo, kad 
kūrėsi naujos ar pavadinimus 
keitė, tačiau ir liko biraus 
smėlio krūvomis ar krūvelė
mis. Regis, labai didelę smėlio 
krūvą Archangelsko partijai 
pavyko staiga supilti, tačiau 
įsisuk.o gaivaus vėjo gūsis, krū-

vos kepurę nunešė Archan
gelsk.o kryptimi, ir krūva virsta 
krūvele, nes rišamosios me
džiagos, vadinamos valstybin
gumu, joje nebuvo ir nėra nė 
kvapo. Piramide pasivadinusi 
didžiausia bolševikinio (SSKP
LKP-LDDP-LSDP) smėlio 
kopa mūsų akyse taip pat dy
la, dėl išlikimo smėlį bando 
žarstytis iš giminingų krūvų ir 
krūvelių, tačiau, neturėdama 
idealistinės rišamosios me
džiagos, pasižymi akivaizdžiu 
neįgalumu. Jei ši partija 
(LSDP) nesitrauks iš turtų, 
pinigų ir malonumų ganyklų, 
jei ji neišsiverš iš jų į tikrųjų 
vertybių lauką, jos sunykimo 
ilgai laukti neteks. Griūties 
pradžią turime, o idealistinis 
proveržis dar skatinamas, nes 
toje partijoje esama ir pado
rių, socialinio teisingumo sie
kiančių partiečių (signataro 
B. Genzelio, D. Kirvelio ir kt. 
iniciatyva), jo laukiama ... 

Pasaulyje nematyta ir 
negirdėta, kad maištinga mi
nia (dauguma) ką gera sukur
tų ar į gėrį atvestų. Miniai bū
dingi vienadieniai interesai, o 
ne ilgalaikiai idealai, ribotas 
protavimas, o ne išmintis, po
linkis griauti, o ne kurti. Vi
suomenių raida liudija, kad 
vedė, veda ir, tikėtina, ves or
ganizuota (kartais formaliai 
neorganizuota) mažuma, su
telkta idealų, teisės, atsako
mybės, teisingumo ir valsty
bingumo tvirtinimo pagrindu. 
Ir čia - mažumos galia, pajėgi 
rungtis su dauguma. 

Kardinolo Audrio Juozo 
Bačkio kalbą, pasakytą š.m. 
sausio 13 d. iškilmingame sei
mo posėdyje, skirtame Lais
vės gynėjų dienai paminėti, 
turėjo išgirsti ir įsisąmoninti 
ne tik pasiligojusi visuomenė, 

'PĖDOS S'PECIALISTAS 
CHlROPODlST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAUSMAI „ PtDOS SKAUSMN „ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI „ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS „ SENIORŲ PEoDŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPI:'.DYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖOOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRllMAME VISUS 
L-'==-_ ___J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILOS ĮRANKIAI 

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

bet ir ypač "demokratiniais" 
žaidimais, turtais, pinigais, 
malonumais besiverčianti, per 
partines manipuliacijas dides
nių galių siekianti valdžia, nes 
vertybės ir galios - ne daugu
moje. Įsidėmėtini kardinolo 
žodžiai: "Laisvės gynėjai tikė
jo savimi, tikėjo Lietuvos atei
timi, tikėjo, kad jiems padeda 
Dievas. Sunku tikėti, kad tau 
padeda Dievas, jeigu viduje 
nesi tikras, jog stoji už teisybę 
ir tiesą, jog gini žmones ir tik
rą reikalą. Linkiu Lietuvos 
žmonėms, linkiu valstybės va
dovams ir šiandienos politi
kams būti laisvės gynėjų dva
sios įpėdiniais. Thi yra, gyventi 
ir elgtis taip, jog visuomet ga
lėtumei tikėti, kad man pade
da Dievas". O Laisvės gynėjų 
Vilniuje skaičius anuomet ne
buvo tautos dauguma! Neįvei
kiama galia radosi ne daugu
moje, o tikrųjų vertybių pa
grindu susitelkusioje mažu
moje. 

Žinant, kad geras val
džias išsirinksime, tikrą vals
tybingumą įtvirtinsime tik 
"gerąją" visuomenės mažumą 
išauginę iki daugumos, netu
rime pulti į neviltį, verkšlenti, 
o puoselėti ir didinti "gerąją" 
mažumą, kuri gebės kandida
tus atpažinti ir išrinkti geres
nes valdžias. 

Laukia didelis, kantry
bės ir pasiaukojimo reikalau
jantis darbas, tačiau kito kelio 
nėra. Ir, žinant, kad į valdžias 
ateina ne geriausieji, ne iš val
džių, ne iš viršaus, o iš apačių, 
iš vietos bendruomenių, iš pi
lietinių patriotinių visuome
ninių organizacijų valstybin
gumo, taigi ir tautos gerovės, 
pasinaudojus demokratijos 
mechanizmu, turėsime su
laukti. 

Bilietai i Lietuvą 2008 
iki balandžio 30, 2008 

$675 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$800 
oro uosto mokesčiai papildomai $245 
Finnair avialinijos, Toronto - Vdnius 

per Helsink1 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėfailei-Flores 

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

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

Fax 41 6-221-4885 
gabriele@bdt.ca ONT REG 032282n 
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DOSDUS biudžetas 
Ontario provincijos vy

riausybės naujasis biudžetas 
atspindi pasiruošimą ne
lauktiems ekonomikos poky
čiams. Liberalų vyriausybės 
finansinėje programoje nu
matoma 1,5 bln. dol. skirti 
žmonių, praradusių darbą, 
apmokymui, rengti daugiau 
amatininkų, studentų finan
sinei pagalbai. Šiek tiek su
mažinami verslo mokesčiai. 
Biudžeto sudarytojai neatsi
liepė į federacinio finansų 
ministerio J. Flaherty ragini
mą sumažinti verslo mokes
čius iki 10% (dabar Ontario 
provincijoje jie sudaro 14). 
Dalis provincijos lėšų skirta 
aplinkosaugai - oro, vande
nų ir dirvožemio apsaugai 
nuo nuodingų teršalų, naujų 
technologijų ir biokuro ga
mybai. Atsižvelgiant į senė
jančių provincijos gyventojų 
reikmes, daugiau kaip 100 
mln. dol. skiriama įvairioms 
socialinėms programoms. Nu
matyta per artimiausius me
tus pasamdyti 2,500 pagalbi
nių darbuotojų ir 2,000 me
dicinos seserų slaugos na
mams. 700 m1n. dol skirta so
cialinei pagalbai namuose gy
venantiems vyresnio amžiaus 
žmonėms, 100 mln. - piges
niems būstams (social haus
ing). Numatyta skirti lėšų su
sisiekimui gerinti, kelių ir 
tiltų remontui. 

Kanada galinti per me
tus surinkti ir saugoti 600 
min. tonų šiltnamio dujų -
trečdalį viso metinio valsty
bės teršalų kiekio. Tai pa
reiškė ministeris pirminin
kas S. Harper, lankydamasis 
Saskatchewan provincijoje. 
Čia diegiamas naujas bando
masis projektas surenkant ir 
saugant anglies dvideginį po 
žeme, kitą dalį panaud<Ėant 
naftai iš smėlio išgauti. Siam 
tikslui pritaikoma anglimi 
kūrenama jėgainė Boundary 
Dam. Projektas kainuoja 1.4 
min. dol., pusę lėšų skiria 
provincija, federacinė vyriau
sybė - 240 ml. dol. Užbaigus 
jėgainės pertvarkymo dar
bus ir įdiegus naujas tech
nologijas, saugyklose bus su
renkama 1 mln. tonų anglies 
dvideginio. 

Kovai su terorizmu nuo 
2001 metų rugsėjo 11 d. Ka
nada išleido papildomai 24 
bln. dol. Didelė šios sumos 
dalis buvo skirta oro uostų 
saugumui, pilotų kabinų su
tvirtinimui. Kita dalis išleista 
jūros uostų, pasienio punktų 
saugai, vidaus policijai su
stiprinti ir kitoms kovos su 
terorizmu programoms. Tu.
čiau konservatorių vyriausy
bės kritikai skeptiškai verti
na išleistų pinigų tikslingu
mą. Jie tvirtina, kad išlaidos 
nepasiteisina, nes niekas ne
gali įrodyti, kad tikrai galimi 
terorizmo išpuoliai. 

Lėtėjančios ekonomikos 
padarinius pirmiausia paju-

to turizmo verslas. Kanados 
doleriui susilyginus su ame
rikietiškuoju ir beveik nesu
mažėjus kainoms, amerikie
čių turistų srautas sumažėjo. 
Jis pasiekė mažiausią skaičių 
nuo 1979 metų, kai pradėta 
registruoti šias keliones. Per 
sausio mėn. i Kanadą atvyko 
tik 2,38 min. amerikiečių. Su
mažėjo ir vienos dienos ke
lionės į Kanadą. Pirmą kartą 

šis skaičius nesiekia 2 min. 
Netikėtu radiniu buvo 

nustebintas vienas Otavos 
gyventojas. Eidamas pietauti 
jis pastebėjo ant gatvės 
šiukšlių krūvos brėžinių ap
lankus su gynybos ministeri
jos antspaudais. Parsinešęs į 
savo darbovietę pamatė, kad 
aplanke armijai priklausan
čio administracinio pastato 
saugumo sistemos brėžiniai. 
Juos perdavė gynybos minis
terijai, kuri paaiškino, kaip 
brėžiniai atsidūrė šiukšlyne. 
Aichitektai, nelaimėję kon
kurso pastato saugos siste
mai atnaujinti, brėžinius iš
metė, kaip paprastas šiukš
les. 'Ihlp karinio pastato planai 
su kabinetų išdėstymu, elekt
ros valdymo, saugos sistemų 
planais atsidūrė šiukšlyne. 

Pačioje šiauriausioje vals
tybės teritorijoj e Ellesmere 
saloje rengiama 8-ta Kana
dos Arkties pasienio žvalgy
binė išvyka. Joje dalyvauja 
šiaurėje įkurdinti kariuome
nės būriai ir atsargos pašauk
tiniai - daugiausia vietinių 
genčių indėnai. Jie iš tėvų 
paveldėjo išgyvenimo šiau
rėje įgūdžius ir to paties gali 
mok}1i ten tarnaujančius ka
rius. Šiaurės teritorijose pra
sideda didesnis judėjimas, 
gabenant krovinius, ieškant 
natūralių išteklių. Pasienio 
tarnyba - vienintelė tokioje 
tolimoje šiaurėje, galinti su
teikti pagalbą nelaimės atve
jais - nukritus lėktuvui ar 
įstrigus leduose laivui. 

Rytinės Ontario provinci
jos ligoninės sulaukė pačios 
didžiausios finansinės dova
nos. Buvusio žinomo Otavos 
verslininko ir labdaros veikė
jo l. Greenberg šeima joms 
paskyrė 11 mln. dol. Queens
way - Carleton ligoninei ski
riama 9 mln. dol. Už juos bus 
pastatytas vėžio ligų centras, 
kuris jau 2009 m. priims pir
muosius ligonius. Centras bus 
pavadintas aukotojo vardu. 
Kitus 2 min. l. Greenberg sū
nus skyrė rytinės provincijos 
sveikatos centrams įvairioms 
programoms. 

Kvebeko saldžiojo vers
lo - klevo sirupo tiekėjai ne
siskundžia šia žiema ir jos 
šalčiais. Atvirkščiai, jie tiki
si, kad šis sezonas po dvejų 
metų bus palankesnis jų vers
lui. Beveik 7,500 klevo siru
po tiekėjų šiemet planuoja 
surinkti 93 min. kg klevų si
rupo - trečdaliu daugiau nei 
praėjusiais metais. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
NEBOIKOTUOS ŽAIDYNIŲ 

Lietuvos tautinis olim
pinis komitetas (LTOK) ne
pasinaudos nevyriausybinių 
organizacijų siūlymais boi
kotuoti Pekino olimpines 
žaidynes dėl kruvinų įvykių 
Tibete, skelbia LGmC. Ti
bete kilus protestams prieš 
okupacinį Kinijos režimą, 
kinai prieš demonstrantus 
ėmėsi smurtinių veiksmų. Po 
jų nevyriausybinės organizaci
jos ėmė raginti Turptautinio 
olimpinio komiteto (IOC) 
nares boikotuoti žaidynes. 
Tačiau LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas mano, 
kad boikotas - ne išeitis 
spręsti neramumams Ti
bete. Anot jo, IOC ir Eu
ropos vyriausybinių orga
nizacijų pozicija viena - da
lyvaujant olimpiadoje bus 
padedama Kinijai judėti de
mokratijos link. 

NAUJAS VL REDAKTORilJS 
Savaitraščiui Valstiečių 

laikraštis nuo kovo vidurio 
vadovauja naujas vyriausia
sis redaktorius Stasys Jokū
baitis, iki tol dirbęs vyriau
siojo redaktoriaus pavaduo
toju. Jis anksčiau tokias pa
reigas užėmęs Kauno dieno
je, praneša ELTA. Valstiečių 
laikraštis iš Spaudos rūmų 
Vilniuje persikėlė į naujas, 
erdvesnes patalpas Žvėryno 
mikrorajone, Saltoniškių ir 
Sėlių gatvių sankirtoje. S. 
Jokūbaičio teigimu, atsinau
jinama visose srityse. Laik
raštis storesnis, šeštadieni
nis numeris dabar leidžia
mas 64 puslapių, padaugėjo 
priedų. Pastaruoju metu iš
augo ir savaitraščio tiražas, 
dabar sudarantis maždaug 
62,000 egzempliorių . Nuo 
kovo laikraštį galima įsigyti 
ne tik spaudos kioskuose, 
bet ir "Maxima", "Iki", 
"Cento", "Rimi", "Super 
netto" prekybos centruose. 
Valstiečių laikraštis priklauso 
"ŽIA valda" įmonių grupei, 
kurios pagrindinis akcinin
kas - Gediminas Žiemelis. 

l\IAŽIATLYGINIMAI 
Pernai Lietuvoje atlygi

nimai augo lėčiausiai iš Bal
tijos šalių, rodo Latvijos sta
tistikos žinybos duomenys. 
Skaičiuojant eurais, viduti
nis atlyginimas Lietuvoje 
praėjusių metų paskutinį 

ketvirtį buvo 6.5% mažesnis 
nei Latvijoje ir 24% ma
žesnis nei Estijoje. Finansų 
analitikas Valdemaras Kat
kus teigia, jog to priežastis -
rimtos struktūrinės pajamų 
paskirstymo problemos. Per 
paskutinius 8 metus Lietu
voje chroniškai mažesni at
lyginimai nei Latvijoje ir Es
tijoje, nekalbant apie kitas 
Europos šalis. "Akivaizdžiai 
matyti, kad darbo pajamos 
sudaro apie 40% bendrojo 
vidaus produkto, kai Latvi
joj e ir Estijoje visą laiką 
daugiau", sakė jis. Estijoje 

per paskutinius 8 metus 
gydytojai ir mokytojai gau
davo didesnius atlyginimus 
nei Lietuvoje. Ta pati ten
dencija pastebima ir priva
čiose įmonėse, kur tiek eili
niai darbuotojai, tiek viduri
nės grandies vadovai gauna 
didesnius atlyginimus. Ta
čiau Lietuvoje privačių įmo
nių vadovų atlyginimai yra 
žymiai didesni nei Latvijoje 
ir Estijoje. Pernai sparčiau
siai atlyginimai augo Lat
vijoje, o geriausiai apmoka
mas darbas išliko Estijoje. 
Lietuvos statistikos depar
tamento duomenimis, pra
ėjusių metų paskutinį ket
virtį Lietuvoje, atskaičius 
mokesčius, vidutinis darbo 
užmokestis šalies ūkyje sie
kė daugiau nei 1,500 Lt. 

BRANGS MEDIENA 
DELFI skelbia, kad ne

trukus Lietuvoj e gali pri
stigti net ir brangiausios me
dienos, nes nebeliko kam 
dirbti - miškakirčių briga
dos nyksta viena po kitos, 
urėdijų rengiamuose kon
kursuose kirsti miškus med
kirčių kasmet vis mažiau. 
Nemažai jų išvykę į užsienį, 
be to, darbas sunkus, po at
viru dangumi - lyja, sninga, 
jaunimas taip dirbti nenori, 
miškų urėdijos pareigūnų 

teigimu. Miškakirčių nuo
mone, urėdijos pradėjo nai
kinti šios profesijos specia
listus. Juos samdant kaip 
rangovus, vienu metu buvo 
mokama netgi mažiau nei 
savikaina. Medkirčių trūks
ta ir dėl emigracijos. Ją pa
skatino Skandinavijos šaly
se praūžusios audros - čia 

miškuose kaip tik pritrūko 
darbo jėgos. 

INFORMACŲOS TAŠKAI 
Lietuvoje pradeda veik

ti 700 profesinio informavi
mo taškų, kuriuose galima 
sužinoti apie mokymosi ir 
karjeros galimybes, rašo 
DELFI. Europos sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis 
mokyklose, darbo biržose, 
kalėjimuose ir kitose įstai
gose įrengtos specialios pa
talpos, nupirkta kompiute
rių, išmokyti darbuotojai, 
kurie padės renkantis stu
dijų programas ir vertinant 
būsimos profesijos perspek
tyvas. 60 tokių informavimo 
taškų Lietuvoje įrengta per
nai, daugiau nei 600 - bai
giami kurti. Anot ministeri
jos, Lietuvos mokyklose ir 
kitose įstaigose išmokyti ir 
beveik 1300 profesijos pata
rėjų, kurių darbas - padėti 
ieškoti karjerai svarbios in
formacijos. Asmenybės ge
bėjimų ir polinkių tyrimų, 
arba profesinio konsultavi
mo paslaugų, informaciniai 
taškai neteiks. Norintiems 
išsiaiškinti, kokia sritis tin
kama, siūloma kreiptis į dar
bo rinkos orientavimo tar
nybas ar psichologus. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Čikagos lituanistinėje mokykloje š.m. vasario 2 d. lankėsi Lietuvos vyskupą konferencijos 
delegatas Išeivijos lietuvių katalikų sielovados reikalams, PLB valdybos Sielovados reikalą ir 
Pietą Amerikos reikalų komisijų pirmininkas prelatas Edmundas J. Putrimas. Nuotraukoje -
prelatas su mf!kyklos aukštesniųjų klasių mokiniais. Jis kalbėjo su jais apie Švč. M. Marijos 
apsireiškimo Siluvoje jubiliejinius metus ir ją šventimą ne tik Lietuvoje, bet ir visose JAV 
lietuviškose parapijose. Prelatas Čikagos lituanistinei mokyklai padovanojo Šiluvos Švč. M. 
Marijos paveikslo kopiją 

London, ON ULKS ŽINIOS 
Užsienio lietuvių katalikų 

sielovados (ULKS) fondui au
kojo: a.a. Adelės Raškauskie
nės atminimui pagerbti: $20 -
V. Leverienė; po $10 -B.D. 
Baronaičiai, E. Jurevičius. Iš 
viso - $40; a.a. Jeronimo Plei
nio atminimui pagerbti: po 
$100 - M. Leparskienė, A. 
Puterienė, V.I. Radžiūnai; po 
$60- M. Navickas, K. Norkus, 
jr; po $50 - A. Bungardienė, 
A.J. Morkūnai, R.D. Puteriai, 
V. Rasutytė, G.D. Rocca, A.A. 
Vaičiūnai; po $40 - Rut. Gir
dauskaitė, J.E. Putrimai, A.V. 
Stanevičiai, R. Stravinskaitė, 
Ą. Zubrickas; po $30 - E.J. 
Cuplinskai ir šeima, M.J. 
Gabriai, E.R. Stravinskai, A. 
Ulba, L.V. Zubrickai; po $25 
- J.O. Gustainiai, R.G. Pau
lioniai; po $20 - E. Beržaitie-

nė, E.A. Bubuliai, J .E. Buk
šaičiai, A. Čiaučionas, D.D. 
Danaitis-Stacey, E. Grajaus
kienė, L.R. Grybai, K.E. Gu
dinskai, M.R. Jaglowitz, R.L. 
Kuliavai, Y.l. Liškauskai, Y.P. 
Melnykai, J.A. Norkai, A.D. 
Pabedinskai, l. Pivoriūtė, l. 
Poškutė, A. Puodžiūnienė ir 
šeima, S.M. Putrimai, J.I. 
Ross, M.R. Rusinai, D.D. 
Šablinskai, J.Z. Stravinskai, J. 
Vingelienė, A.l. Žemaičiai, 
R.M. Žilinskai; po $10 - A. 
Abromaitienė, B. Gatavec
kienė, S. Verbickienė. Iš viso 
-$1630. 

Velionių šeimoms ir vi
siems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvos vyskupų kon
ferencijos delegatas ULKS 
reikalams prel. E . Putrimas. 

RR 

IR VĖL MIRTIS išsivedė 
sekmadienį, kovo 16, iš londo
niečių tarpo pokario metais 
čia atvykusią ir sukūrusią šei
mą a.a. Mariją Genčienę, gi
musią 1918 m. liepos 16 d. 
Lietuvoje. Su vyru Povilu 
(Paul) įsigijo net tris tabako 
ūkius Mount Brydges apylin
kėse, arti Londono. Užaugino 
dukrą Ritą ir sūnus Paulių, jn. 
ir Romą (Ronald) su vaikaičiu 
Matthew. Visi šeimoje turėjo 
indėlį Londono lietuvių bend
ruomenėje. Lietuvoje liko ve
lionės seserys Jadzė, Onutė, 
Aliutė ir brolis Jonas bei anks
čiau mirusi sesuo Domutė. 
Dalyvaujant gausiai kaimy
nams, artimiesiems, Rožinio 
ir kitos maldos vyko kovo 19-
tos vakare. Šiluvos Marijos 
šventovei vis dar esant uždary
tai, prel. J. Staškevičiui atvy
kus iš Toronto, saulėtą, bet 
šaltą pavasario pirmą dieną, 

kovo 20, iš O'Neal laidotuvių 
koplyčios a.a. Marijos žemiš
koji kelionė baigėsi Šv. Petro 
kapinėse. Ilsėkis ramybėje jau 
keleto šimtų lietuvių artu
moje. E. Petrauskas 

-----1ĮVAIRIOS ZINIOS~===--

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Ev ans) 
Savininkas Jurgis KulieSlus 

Bevielio ryšio paslaugos 
Kanadoje lyginant su kitomis 
gerai išsivysčiusiomis valsty
bėmis - pačios brangiausios. 
Dvi didelės verslovės Telus ir 
Bell, pasidalijusios rinką, dik
tuoja savo kainas. Vyriausybė 
nutarė skelbti atviras varžyti
nes, skatinant naujas ryšio tie
kėjų įmones. Telus priešta
rauja, tvirtindamas, kad įlei
dus į bevielio ryšio rinką nau
jas įmones, tai mokesčių mo
kėtojams kainuotų 250 mln. 
dol. Vyriausybės nuomone, 
pats natūraliausias kelias su
mažinti paslaugos kainas: var-

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Re ·urrection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 41 6-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pag1indinis kapitalas Fonde per ./6 m etus 
Kanados lietuvių organizacijom s davė 2.17 min. dol., 

pagalbai L ietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijom s 
Kanadoje ir Lietuvoje 0. 38 m/,n. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleldimui nuo pajamų mokesčių. 

totojams - galimybė pasi
rinkti, įmonėms - konkuren
cija dėl vartotojų. 

Kanados vyriausybė pa
skelbė, kad sudaryta komisija, 
kuri peržiūrės esančią kovos 
su diabetu valstybės programą 
ir pasiūlys naujas kryptis. Ko
misijos vadovu pakviestas bu
vęs Newfoundland ministeris 
pirm. B. Peckford. Daugiau 
kaip 2 mln. kanadiečių serga 
diabetu, beveik 90% iš jų turi 
diabetą 2, kuris siejamas su 
viršsvoriu. Federacinė vyriau
sybė įsipareigojo tam reikalui 
kasmet skirti 18 mln. dol. Inf. 

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

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

Parduodant, perka nt 

ar lik dėl informacijos 
apie namus, vm,arna

mi us, ūkius, žemes 

Wasago , Staynerio ir 
_, Coll i ngwoodo apy

linkėse kreipk itės Į .______._ __ _. 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Lietuviai Havajuose tantmečio didieji renginiai. 
Pranešta, kad naujuoju Ha
vajų Lietuvių bendruomenės 
pirmininku išrinktas baigęs 
"University of Hawaii" ir bu
vęs šios aukštosios mokyklos 
krepšinio komandos kapito
nas Nerijus Puida, kuris po 
studijų kartu su žmona Dai
nora liko gyventi Havajuose 
ir čia darbuojasi plačiai žino
moje "John Hancock" ap
draudos bendrovėje. 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 90-osios meti
nės buvo paminėtos Havajų 
Kaneohe vietovės prestižinio 
"Makani Kai Yacht Club" sa
lėje. Čia sekmadienio, vasario 
17-osios, popietę susirinko 37 
svečiai (30 lietuvių, o kiti - ki
tataučiai, lietuvių draugai). 
Kaneohe įlankos pakrantėj 
šventė buvo pradėta puota su
nešus užkandžių. Susirinku
sius pasveikino jau ilgokai Ha
vajuose besidarbuojantis me
dicinos dr. Audrius Aglinskas, 
kuris čia pavadavo iš Vilniaus 
nespėjusią grįžti Havajų Lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkę Eleną Bradūnaitę-Ag
linskienę. Savo kalboje ang
liškai nušvietė dabartinę Lie
tuvos padėtį, pasakojo apie 
Ignalinos atominę elektrinę, 
lietuvių išvykimą iš tėvynės, 
krašto ekonominę būklę, pa
lietė ir aktualų antrosios pilie
tybės klausimą. Susirinku
siems buvo pademonstruota 
ir dr. A. Aglinsko iš Lietuvos 
parsivežta vaizdajuostė apie 
Vilniaus senamiestį. 

Kalbėtojas supažindino su 
neseniai apsigyvenusiais šia
me "rojaus kampelyje", pami
nėjo ir čikagiečiams gerai pa
žįstamą fotografą bei liaudies 
meistrą Saulių Sasnauską, ku
ris, vos prieš keletą mėnesių 
atvykęs į Havajus, jau spėjo 
čia įsikurti naujuose namuose 
kartu su savo žmona. Tarp ki
tų naujakurių - ir gydytojai 
Tomas bei Vilma Tamuliai 
(Tomas pradėjo dėstyti "pub
lic health" discipliną "Univer
sity of Hawaii"), atvykę kartu 
su sūnumi Pauliuku. Paminė
jo, kad Eglė ir Michael Orte-

SKAITYTOJAI PASISAKO 

*** 
Orilijos ligoninėje š.m. 

kovo 16 d. mirė a.a. Cezaris 
Leparskis, 90 m. amžiaus, 
stiprus-kietas, ypatinga asme
nybė mums, jį pažinojusiems. 
Liko šeimos - ten ir čia. Jaut
rus - draugiškas, mylėjo gam
tą ir atidavė savo pelenus jai. 

V. Macas 

11Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

gai susilaukė šeimos prieaug
lio ir vaikutį pakrikštijo Anais 
vardu. Arvydas U m brasas ir 
Jurgis Dauka pradėjo studi
juoti "Kapiolari Community 
College" mokykloje. Taip pat 
šioje lietuvių bendruomenėje 
sulaukta ir pensininkų - Char
les ir Helena Lileikiai čia per
sikėlė gyventi iš Čikagos. 

Buvo prisiminta, jog per
nai savo 100-ąjį gimtadienį at
šventė seselė vienuolė Serafi
na Maziliauskaitė. Pranešta, 
kad pernai su šiuo pasauliu 
atsisveikino visų mylėta, dau
gelį metų Havajuose išgyye
nusi Marytė Šemogienė. Ža
neta Drungilaitė susituokė su 
Michael N ogrey ir išsikraustė 
gyventi į San Francisco (CA), o 
Veronika Daukaitė baigė studi
jas Hawaii Pacific universitete. 

Pirmininkaujantis pristatė 
"University of Hawaii" dokto
rato siekiantį Kuhio Vogelerį 
bei pakvietė jį pakalbėti apie 
šios šalies praeitį. Pastarasis pa
lygino Baltijos valstybių oku
paciją su Havajų karalystės 
okupacija. Havajai yra buvusi ka
ralystė, kurioje 1893 m., įsiki
šus Jungtinėms Valstijoms, 
buvo nuversta karalienė ir 
1894 m. paskelbta respublika, 
o šią 1898 m. aneksavo JAV. 
Havajams 1900 m. buvo su
teiktas teritorijos statusas, o 
1959-siais šios salos tapo 50-
ja JAV valstija. Tokiu būdu 
2009-siais minės savo valstijos 
penkiasdešimtmetį. Minėjimo 
metu veikė spaudos parodėlė, 
kuria susirinkusieji labai do
mėjosi. Šventės dalyviai buvo 
pakviesti dalyvauti Los Angeles 
mieste šią vasarą ruošiamoje 
Lietuvių tautinių šokių šventė
j e, o 2009-aisiais - aplankyti 
tėvynę, kur vyks Lietuvos tūks-

Susirinkusieji Nerijui pa
linkėjo sėkmės šiose svarbiose 
pareigose, kurias jis perėmė 
iš Elenos Bradūnaitės-Aglins
kienės. Nerijus Puida šiuo me
tu yra vienas iš labiausiai vie
tinių gyventojų atpažįstamas 
lietuvis. 

Anksčiau čia yra gyvenusi 
ir meną dėsčiusi buvusi čika
gietė Bronė Jameikienė, kom
pozitorius, jėzuitų kunigas 
Bruno Markaitis, kurių palai
kai dabar ilsisi Šv. Kazimiero 
kapinėse Čikagoje. 

Hamilton, ON 
A.a. ADOLFO GODE

LIO atminimui, užjausdami 
jo žmoną Oną, sūnų Adam 
(Suzy) ir dukrą Eva (Craig), 
Pagalbai Lietuvos vaikams au
kojo po $20 - E. K. Gudinskai, 
M.S. Pruden; $5 - F.M. Gu
dinskai. 

A.a. JERONIMO PLEI
NIO atminimui, užjausdami 
jo žmoną Romą, dukras Aušrą 
ir Ramunę (Arūnas) ir vaikai
tes Liviją ir Adriją, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $25 
- E.M. Klevai; $20 - A. 
Bungardienė, E. Grajauskie
nė, E.K. Gudinskai, J .H. Otto, 
F.A. Pietrantonio, D.J. Trum
pickai; $10 - F. M. Gudinskai. 

Visiems aukotoj ams dė-
koja - Pagalbai Lietuvos 

vaikams komitetas 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikuręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.60% 
2 m. term. indėlius ...... 3.70% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 3.90% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.60% 
2 m. ind ............... 3.70% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 3.90% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

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 
Australija 

Vasario 16-osios 90-tąją 
sukaktį vasario 16 d. minėjo 
Brisbanės lietuviai. Minėji
mą pradėjo LB apylinkės 
pirm. Algis Milvydas, pasvei
kindamas susirinkusiuosius, pa
prašydamas sugiedoti Tau
tos himną. Jis taipgi perskai
tė Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus sveikinimą lie
tuviams. Kalbą pasakė ne
perseniai iš Lietuvos atvy
kusi Genė Navickienė. Ji pri
minė lietuvių kovas dėl ne
priklausomybės, 50 metų so
vietinę okupaciją, tremtinių 

kančias Sibire. Bet priespau
doje tauta nepalūžo, todėl 
šiandien galime džiaugtis 
laisve savo kraštui. Filomena 
Luckienė skaitė Maldą už tė
rynę ir Antano Skirkos eilė
raštį Tėvynės ilgesys. Antanas 
Kaupelis smuiku pagrojo ke
letą dainų. Irena Aičienė pa
deklamavo P. Stelingo eilė
raštį Mažytei žemei. Minėji
mas baigtas visiems sugie
dant Lietuva brangi. Po mi
nėjimo vyko kavutė su gar
džiais užkandžiais. 

Mūsų pastogėje rašoma 
apie Lietuvių klubą, "Daina
va" Sidney mieste. Sio klubo 
patalpose yra įsikūrusi laik
raščio Mūsų pastogė redakci
ja bei administracija. Laik
raščio redaktorė - Dalia Do
nielienė ir padėjėja - Nijolė 
Bartkienė; administratorius 
- Vytautas Patašius, kuriam 
kartais padeda dr. Vytautas 
Doniela. Taipgi šio klubo pa
talpose veikia Lietuvių kredi
to kooperatyvo "Talka" sky
rius, vadovaujamas Elės Kains. 
Jai talkina Laura Belkienė 
ir Nada Dundaitė-Šliogerie
nė. Čia veikia ir Česlovo Liu
tiko įsteigta lietuvių biblio
teka, vasfovė Jadvyga Baro
kienė. Cia taipgi repetuoja 
choras "Daina", ilgametė va
dovė Birutė Aleknaitė. Pa
talpomis naudojasi ir tautinių 
šokių grupė "Sūkurys", vado
vaujama Kristinos Repšienės 
su padėjėja Laura Bilkiene. 

Gudija 
Vasario 16-ąją šventė 

Rimdžiūnų vidurinė lietuvių 
mokykla. Kaip rašoma Lie
tuvių godose, skambėjo lietu
viškos dainos, eilės, gražūs 
žodžiai apie Lietuvą. Šios 
mokyklos mokiniai dalyvavo 
ir patriotinės dainos konkur
se, skirtame Vasario 16-ajai. 
Garliavos kultūros namuose 
Rimdžiūno mokyklos an
sambliai "Aušra" ir "Spindu
lėlis" buvo apdovanoti padė
kos raštais bei vertingomis 
knygomis. Šios mokyklos 
mokiniai džiaugėsi galėję pa
sirodyti kartu su 50 ansamb
lių iš Lietuvos bei prisidėti 
prie šio prasmingo renginio. 

Gervėčių kraštietė Leo
kadija Trepšytė-Kandratavi
čienė šventė 80 metų sukak
tį. Ji gimė Mykolo ir Marijos 
Trepšių šeimoje, buvo tre
čias vaikas. Jos brolis Stasys 

Trepšys buvo garsus gydyto
jas, ilgametis Vilniaus Anta
kalnio klinikų vadovas, di
delis savo gimtinės mylėto
jas bei gerbėjas. Leokadijai 
iš mažens buvo skiepijama 
meilė žmogui, gamtai ir tė
vynei.Jaunystėje ji mėgo vai
dinti. Ji atliko vaidmenis klo
jimo teatro vaidinimuose, 
kuriuos organizavo kunigas 
Gylys. Ji su tais vaidinimais 
lankėsi visuose lietuviškuo
se kaimuose. Sukaktuvininkė 
visą gyvenimą buvo veikli vi
suomenininkė, savo krašto 
dainų puoselėtoja, viena pir
mųjų "Gervėčių" klubo stei
gėjų, ilgametė šio klubo folk
lorinio ansamblio daininin
kė. Darbavosi Vilniuje medi
cinos srityje. Sukūrusi šeimą, 
susilaukė dviejų dukterų, o 
vėliau ir trijų vaikaičių. 

Airija 
Šiuo metu Airijoje, ma

noma, gyvena apie 100,000 
lietuvių. Pernai Airijos cent
rinė statistikos tarnyba pa
skelbė, kad lietuviai po len
kų esanti antra didžiausia 
imigrantų grupė. Lietuviai su
daro 12% imigrantų iš naujų 
?uropos sąjungos kraštų. 
Sioje grupėje lenkų yra 67%, 
slovakų 8%, o latvių 7%. Pa
sak minėtos statistikos, jau
nieji ateiviai Airijoje uždirba 
45% mažiau nei vietos gy
ventojai. Europos sąjungos 
komisijos narys airis Charlie 
McCreevy sakęs, kaip skel
bia ELTA, tikįs, kad Lietu
voje pa~ikartos Airijos pa
vyzdys. Sis kraštas irgi buvęs 
"emigrantų valstybė", o pas
taraisiais metais pati priima 
imigrantus, nes trūksta dar
bo jėgos. Panašiai įvyksią ir 
Lietuvoje. Lietuvos ekonomi
kos ateitis esanti gera. Darbo 
pasiūla augsianti. Lietuva gali 
tikėtis emigrantų sugrįžimo. 

Rusija 
Sankt Peterburge vyko 

viktorina "Labas, Lietuva", 
pradėta vasario 12 d. iš 
radijo stoties "Echo Moskvy 
- Echo Peterburga". Ją su
rengė Lietuvos generalinis 
konsulatas su šia radijo stoti
mi. Radijo klausytojams bu
vo užduoti klausimai apie 
Lietuvos politiką, istoriją, 
ekonomiką, kultūrą ir lietu
viškus valgius. Radijo klau
sytojai, atsakę į pateiktus 
klausimus, buvo apdovano
jami lietuviškomis knygomis, 
muzikos įrašais, suvenyrais. 
Geriausia, pirmos vietos do
vana dviem asmenim - vie
nos savaitės vasaronė Palan
goje. Antros vietos laimėto
jui - pietūs lietuvių restora
ne "Gintaras". Trečiosios 
~ietos laimėtojas gavo M.K. 
Ciurlionio paveikslų albu
mą. Per šį radiją kalbėjo Lie
tuvos generalinis konsulas 
Peterburge Eitvydas Bajarū
nas. Yra kalbėję ir Lietuvos 
politikai, kultūrininkai, vers
lininkai. JA 
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GiesIDė Vasario 16-ajai tą tamsią naktį? Aušra. Jono 
Basanavičiaus Aušra patekėjo. 

O Tėvyne, o Lietuva, gra
žiai paminėjusi savo Nepri
klausomybės 90-metį. Ieškau 
to kelio, erškėčiais nukloto, 
kuriuo Tu nuo 1795 m. basa 
ėjai. Ėjai tuo spygliuotu keliu, 
spygliai skaudžiai kojas žeidė, 
į žemę kraujas lašėjo, žemė il
gai lašų nesugėrė.„ 

nimų Tuve išlaisvinti, kas ga- Mačiau žemutėj pirkelėj, prie rašto. Neapsirikai... Tau eiti 
lėtų suskaičiuoti Tavo kūne ratelio palinkusią motulę, mo- darėsi šviesiau. Kas gi išgąsdi
žaizdas, kas galėtų perbristi kančią savo vaiką lietuviško no, šimtmečio ilgumu matuo

Priešo vejama pražūtin -
stabtelėjai. Thvo ausis pasiekė 
Kudirkos Varpo garsai. Klo
niais, miškais aidėjo Kelkite, 
kelldte, kelkite!„. Tėvyne, kė
lėsi Tavo vaikai. Kelias atvedė 
į 1917 m. rugsėjį. Tuve vaduoti 
išrinkta Lietuvos taryba su dr. 
J. Basanavičium priešaky. 
1918 m. vasario 16-osios ste
buklas! Pabėgusi nuo priešo -
stovi pakėlusi į dangaus žyd
rumą savo mėlynas akis„. su
sipynusi geltono lino kasas ir 
lauki.„ 

Kai trečią kartą Austrija, 
Rusija ir Prūsija dalijosi Tuvo 
ir lenkų žemes, Tuve pasigro
bė rytinis kaimynas - Rusija. 
123 metai tamsios nakties„. 
be ryto. Išsekusi, rusiškom 
grandinėm surakinta ėjai. Ėjai 
į nežinią„. priešo vedama į 
mirtį. 

Tavo ašarų priverktas upes? 
Kas? O Lietuva, o varge sken
dusi Tėvyne, likusi be rašto, 
Bažnyčios„. Kelią, kuriuo ėjai, 
Thvo vaikams korikas Murav
jovas kartuvėmis ženklino. 
Leisgyvė buvai.„ o galutinai 
Thve nužudyti priešas nutarė 
alkoholiu„. Dievas Tavęs pasi
gailėjęs, vyskupą Motiejų Va
lančių gelbėti atsiuntė. Vedė 

kelias per uždarytas mokyk
las, šventoves, per priešo spar
domą lietuvišką žodį„. 

Paskui Tuvo kelias Tilžėn 
sukos. Mačiau per bruzgynus, 
erškėtynus vyžomis išbraidy
tus takus„. Jais lietuvišką žo

Ieškodama Tuvo nueito 
kelio klaidžiojau. Man padėjo 
Laikas - Metraštininkas. At
verčia 1831, 1863 metais nu
eito Tavo kelio istorijos pus
lapius. Matau norinčią Tuve 
vaduoti jauną grafaitę, sukilė
lių vadę Emiliją Platerytę. 
Tėvyne, po Tuvo vaikų mėgi-

dį, prie liepsnojančios širdies Vasario 16-oji Vilniųje. Su vėliavėle - vienas iš daugelio Lietu
priglaustą, nešė knygnešiai. vos patriotų, V. Landsbergio gerbėjas Ntr. A. Unnanavičienės 

Perbridusi kančių upes, 
netekusi tūkstančių vaikų, iš
varginta, nualinta, išgirdai vi
sam pasauliui paskelbtą švie
siausią 20 šimt. žinią: Lietuvos 
taryba praneša, kad atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje. 

Antanina Unnanavičienė 

DR. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Kulinarija civilizuotame pasaulyje 
daug reiškia - ji apima tautos istorijos 
ir etnologijos vystymąsi, žemės ūkio ir 
pramonės raidą, prekybos atsiradimą 
ir vyksmą, kultūros, moralės ir etikos 
raidą. Archeologiniai tyrimai rodo, 
kad jau prieš 2000 metų baltų tautos 
augino rugius, kviečius, miežius, avi
žas, lęšius, soras, žirnius, pupas, vėliau 
ir grikius. Taipgi baltai savo protėvy
nėje pirmieji Europoje prijaukino gal
vijus ir arklius. 

Šventinis stalas 

XVI š. pradžioje metraštininkai 
aprašė Lietuvos valdovų šv. Velykų 
pietus: ant Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygi
manto Senojo (1506-1548) bei jo bro
lio Vladislovo, kuris tuo metu buvo 
Čekijos ir Vengrijos karalius, šv. Vely
kų stalo buvo dedamas keptas avinėlis, 
simbolizuojantis Dievo avinėlį. Jį, pa
gal tų laikų etiketą valgyti galėdavo 
tik damos, aukščiausi pasaulietiniai ir 
dvasiniai asmenys. Stalo kampuose 
būdavo keturi kepti šernai, simboli
zuojantys keturis metų laikus. Šernai 
būdavo įdaryti keptais paršiukais, 
kumpiais ir dešromis. Dvylika keptų 
įdarytų keptos, virtos, troškintos ir rū
kytos laukinės paukštienos gardumy
nais elnių su paauksuotais ragais vaiz
duodavo dvylika mėnesių. Kartais tarp 
elnių būdavo dedami kepti stumbrai. 
Aplink šiuos fantastiškus kulinarijos 
stebuklus būdavo sudėlioti 365 ragai
šiai, žemaitiški kopūstais, grybais ir 
kiaušiniais įdaryti pyragai, paskui mo
zūrai (saldūs pyragai), žemaitiški pa-

Senovės LDK virtuvė 
pločiai, papuošti meduje mirkytais 
džiovintais vaisiais. 

Štai, XVI š. karaliaus Žygimanto 
Augusto Vilniaus rūmų inventorinėse 
knygose minimi įvairūs miltai, kruo
pos, grikiai, ryžiai, burokai, česnakai, 
grybai, džiovinti baravykai, kopūstai, 
melonai, morkos, pastarnokai, petra
žolės, svogūnai, figos, razinos, migdo
lai, riešutai, cukrus, silkė, įvairiausios 
žuvys, žvėriena ir laukinė paukštiena, 
avys, kiaulės, paršiukai, jaučiai, la
šiniai, kumpiai, dešros, įvairūs aliejai, 
246 statinės sviesto, įvairūs sūriai, 
kiaušiniai, cukrus, kanapės, sėmenys, 
cinamonas, gvazdikėliai, imbieras, ka
dagių uogos, laurų lapai, muskatų 
riešutų žiedai, pipirai, įvairūs vynai, 
įvairios prieskoninės žolės, kurios bu

Auksuoto sidab
ro bokalas iš 
Žemaitijos kaš
telionės Mari
jos Pranckevi
čiū tės-Tolvai
šienės rinkinio 

vo ausinamos Val
dovų Zemutinių rū
mų daržuose, rauga
lai duonai, raugpie
niui, putroms. 

Vilniaus didikai 
kunigaikščiai Rad
vilos įsiveždavo ne 
tik vynus, anglišką 
alų, itališkus maka
ronus, alyvų aliejų ir 
vaisius, bet ir švie
žias citrinas, ispaniš
kas sardines, kavą, 
marinuotas ir švie
žias austres. Kara
liaus Žygimanto Au
gusto motina Bona 
Sforca prie Valdovų 

Žemutinių rūmų liepė įsteigti daržus 
ir čia buvo auginama daug iš Italijos 
atvežtų daržovių ir prieskoninių žole
lių, kuriuos maisto gaminimui ir gardi
nimui naudojo rūmų kulinarai. XVIII 
šimt. užrašai rodo, kad vien Luokės 
turguje buvo parduodami ne tik galvi
jų, bet ir arklių, avių bei ožkų pieno 
produktai. 

Iš šių užrašų matyti, kad žemaičiai 
mokėjo gaminti rūgpienį ir raugpienį, 
gaminamą su specialaus raugo pagal
ba, gamino grietinėlę, grietinę ir sme
toną, kuri savo skoniu, kvapu, konsis
tencija ir išvaizda skyrėsi nuo grieti
nės, o iš smetonos gamintas sviestas 
būdavo ypač perkamas užsienio pirk
lių ir gabenamas tik karališkosioms 
Europos šeimoms. 

Lietuvos kulinarai, konditeriai 
(arba kaip dabar prastuomenėje pri
imta vadinti- virėjai ir kepėjai) nuo 
senų senovės garsėjo savo kūrybišku
mu ir meistriškumu, matyt, ne be rei
kalo viduramžiais didikai ir bajorai 
juos vadino archimagyrais ir magyrais 
(nuo graikiško žodžio mageiros - vi
rėjas) net iki 17 š. ir šiuos magus, tuos 
virtuvės burtininkus vežiodavosi su 
savimi po visą pasaulį, pridėdavo kaip 
kraitį per vaikų santuokas. 

Senoji Lietuvos virtuvė 

Istoriškai susiklosčiusi senoji lie
tuvių virtuvė savo technologiniais 
principais, maisto produktų ir žaliavų 
kombinacijomis ypatingai ryškiai ski
riasi nuo kaimyninių latvių, slavų (len-

kų, rusų, čekų, gudų, ukrainiečių) ir 
vokiečių virtuvių. 

Jau nuo senų senovės daugelis 
lietuvių valgių įėjo į tarptautinę virtu
vę kaip grynai lietuviški valgiai. Tai 
juoda ruginė duona, pikliuotų miltų 

duona, ragaišis, dzūkiš
kos miško uogų duonos, 
žemaitiška ruginių miltų 
duona su rūkytais laši
nukais, kurvojus su viš
tienos įdarais, raugintos 
tešlos banda, riestainiai, 
meduoliai, raugintos 
daržovės ir vaisiai (ko

Stiklo taurė pūstai, agurkai, obuo-
(lS š.) liai, kriaušės, grybai), 

rūkyti vaisiai, lietuviškas 
skilandis, darata, kindziulis, rūkytos ir 
vytintos dešros, rūkytas žemaitiškas 
avies kumpelis, rūkyta žvėriena, rūky
tas šerno kumpis, vytinta žvėriena, rū
kytas kurtinys, rūkytos žąsų puselės, 
mėsos ir paukštienos slėgtainiai bei 
vyniotiniai, įdarytas paršiukas, grieti
nė, smetona, sviestas, smetonos svies
tas, vėžių sviestas, saldūs sūriai, barš
čiai su auselėmis, pieniškos daržovių 
sriubos, putros, lietuviškos šaltsriu
bės, žemaitiška žąsienos sriuba, bly
nai, blyneliai, sklindžiai, koldūnai, vir
tiniai, šaltanosiai, varškėčiai, kepta 
antis su kiečiais, kepta žąsis su obuo
liais, rūkytos seliavos sėmenų aliejuje, 
šalto rūkymo žiobriai, karšto rūkymo 
karšiai, kuršiškai šaltai rūkytas ungu
rys, įdaryta lydeka ir kitokios įdarytos 
žuvys, keptas karpis su alumi, virta ly
deka su krienais. (Straipsnis sutrump
intas. Red.) 

(Ntrs. iš leidinio Lietuvos istorijos 
paminklai) 

Kiek ''teatro šalyje'' yra gyvenimo? rimtai negaluoja. 
Antroji dukra, pagal YFU 

(Youth for Understanding) 
moksleivių mainų programą, 

praėjusią vasarą metams išvy
ko į vieną Vakarų šalį, gyvena 
šeimoje ir lanko tos šalies mo
kyklą. Ėmė keistis jos požiūris 
į mokyklą, mokslą ir daugelį 
gyvenimo reiškinių, kurie tru
putį kitaip jaunam žmogui at
rodė gyvenant ir mokantis Vil
niuje. 

apie savaitgalį, čia - apie atei
tį" - sakė ji. 

Taigi, klausimas akivaiz
džiai platesnis, nei vien "gies
melė apie mokytojų algas". 
Lietuvos švietimo ir aukštojo 
mokslo sistema šaukte šaukia
si permainų ir darosi Europo
je nekonkurencinga. Tačiau 
ministerė, kaip "teatro šalyje" 
jau tapo įprasta, nepaisant mi
nimalaus pasitikėjimo seime 
ir nepalankios viešosios nuo
monės, atrodo, yra susitaikiu
si su savo vaidmeniu toliau 
"būti valdžioje". 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Jokie žurnalistų rašinėji
mai nebūtų galėję išjudinti 
mokytojų, jeigu pačios gyveni
mo sąlygos nebūtų pakėlusios 
jų tam žygiui. Svarbiausius ar
gumentus pateikia pats gyve
nimas, ne žurnalistai. 

Esu "tarybinės mokyklos" 
auklėtinis, keturis savo vaikus 
leidęs ir tebeleidžiantis į ne
priklausomos Lietuvos mo
kyklą. Viena dukra mokyklą 
jau baigė, yra ketvirto kurso 

studentė, kiti trys vaikai - mo
kyklinio amžiaus. Taigi, galiu 
bent iš šalies lyginti "tarybinę" 
ir "lietuvišką" mokyklas. Pa
tirtis - nuvilianti. Kai kuriais 
atžvilgiais to "tarybiškumo" -
mokyklą sloginančios biuro
kratinės rutinos, mokytojų kū
rybiškumą nuodijančio for
malizmo, sveiku protu kartais 
nesuvokiamo beprasmio nu
rodinėjimo - dabar yra, ko ge
ro, nė kiek ne mažiau, jeigu 
ne daugiau. 

Yra tikrai nuostabių mo-

kytojų, tikrų savo dalyko pat
riotų, kilnių žmonių ir puikių 
auklėtojų. Yra sumanių mo
kyklų vadovų ir gerų administ
ratorių. Tačiau tai, kaip vyks
ta pats mokymo ir ugdymo 
procesas, negali nekelti rū
pesčio tėvams ir visiems, kam 
rūpi valstybės ateitis. Kad 
valstybiniai egzaminai neapsi
eina be švietimo valdininkų 
sukeltų skandalų, patvirtinan
čių neatsakingumą ir aklai 
biurokratišką požiūrį į abitu
rientus, rodo, kad sistema 

Labiausiai man patiko jos 
atsakymas į klausimą, kuo 
skiriasi Lietuvos moksleiviai 
nuo tos šalies gimnazistų. 
"Lietuvoje jaunimas galvoja 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 



Dr. Kazimiero Garšvos knygos Lietuvių kalbos paribio šnektos sutiktuvėse. Iš k.: Nijolė 
Balčiūnienė, knygos autorius, doc. dr. Laima Kalėdienė ir dr. Nijolė Tuomienė 

Paminklas prarastajai Lietuvai 
MARIJA ŠAKNIENĖ 

Šiemet, vasario 25 dieną Vilniuje, Sąjūdžio 
būstinėje, gausiai susirinkus tautiečiams, buvo 
sutikta jau anksčiau išleista filologijos mokslų 
daktaro Kazimiero Garšvos knyga Lietuvių 
kalbos paribio šnektos (fonologija). Solidus 
391 puslapio mokslinis veikalas, papildytas 
nuotraukomis žmonių, su kuriais bendrauta 
renkant medžiagą, bei vietų, kuriose lankytasi, 
žemėlapiais, kaip sakoma, tiesiog pati save gi
ria. Ne veltui mokslininkas jai paskyrė 30 gra
žiausių savo gyvenimo metų, pėsčias apvaikš
čiojo visus, "Dievo ir žmonių užmirštus" kai
mus, miestelius, sodybas, iš kurių seniai pasi
traukė ir juos užmiršo Lietuva, o ten likę lietu
viai baigia prarasti, o kai kurie jau ir prarado 
paskutinį lietuvybės brangakmenį - gimtąją 

kalbą. Visą šį procesą ir užfiksavo K. Garšva, 
surinkęs, užrašęs, dokumentavęs gausybę kal
bos faktų, juos apibendrinęs, moksliškai pa
grindęs. Tam reikėjo tikro pasišventimo. 

Knygos sutiktuvėse dalyvavusios filologi
jos mokslų daktarės Laima Kalėdienė, docen
tė, knygos mokslinė redaktorė, bei Nijolė 
Vaišnytė-Tuomienė, kilusi iš Gudijos lietuviškų 
žemių, kalbėjo apie mokslinę šio veikalo svar
bą ir reikšmę, prisiminė bendras ekspedicijas į 
tuos kraštus, kuriuose lietuvių kalba baigia 
užgesti, bendravimą su žmonėmis - Apse, 
Zieteloj, kurių dabar gyvų jau nebėra, apie 
tai, kaip tekdavę ir prieš savo valią milicijoj 
(Benekainyse) pabuvoti ir net per galvą gauti 
(A. Vidugiriui) bei ligoninėje atsidurti. 

Visi Lietuvos pakraščiai apeiti - Gudijos 
lietuviški kaimai - Breslauja, Pelesa, Gervė-

Jaunimas dr. K. Garšvos knygos Lietuvių ktll
bos paribio šnektos sutiktuvėse š.m. vasario 25 
d. Vilniuje 

Aukuras (1914.x) 

Užkursim aukurą po ąžuolais, 
Tėvyne, 

Sukrausime aukas, 
Supintas iš svajonių, rūpesčių, 

Vilčių. 
Ir gimime Tave kaip bočiai gynė 
Nuo priešo piktojo 

Kalaviju. 
Tegul sušildys aukuras Tau kojas, 
Kada per gruodą bėgsi išbarta, 

Kazimiera 

lIETUV Ų KA OS 

PARIBIO ŠNEKTOS 
(fonologija) 

čiai, paribiai su Latvija, Lenkija, Rusija - vi
sais mūsų šalies kaimynais. Tų kelionių metu 
surinkta lingvistinė medžiaga sudėta į knygą. 
Ši knyga, tiesa, galėjo būti išleista ir gerokai 
anksčiau, kai tik buvo parengta, tačiau vos 
prieš dešimtmetį būta ir tokių nuomonių, kad 
jos iš viso nereikia leisti. Laimė tokie moksli
ninkai, kaip akademikas Zigmas Zinkevičius, 
A. Vidugiris bei kiti gerai suprato šio akademi
nio veikalo svarbą ir reikšmę ne tik mokslui, 
bet ir pačiai lietuvybei ir pritarė jo leidimui. 
Knygą autorius skiria, kaip jos priešlapy rašo
ma: "Nutautintiems ir gyviems lietuvių kalbos 
plotams atminti". 

Renginį gražiai papildė ir praplėtė, savo 
nuomonę apie dabartinę etninių žemių lietu
vių padėtį išsakę Apso krašto Zabarninkų 
kaimo lietuvis R. Krivelis, "Gervėčių" klubo 
pirmininkas A. Augulis, Vilniaus apskrities 
švietimo ir socalinių reikalų departamento 
direktorius J. Vasiliauskas, "Vilnijos" draugi
jos atstovė Nijolė Balčiūnienė, "Ryto" draugi
jos pirmininkas A. Masaitis, monsinjoras A. 
Svarinskas, rašytoja E. Liegutė bei kiti daly
viai. R. Klimo ir N. Bražėnaitės duetas rengi
nį užbaigė gražiomis lietuviškomis dainomis. 

(Ntrs. M. Šaknienės) 

Lai mūsų mintys 
Ateities žvaigždėm žėruoja, 
Kai virš Tavęs bežvaigždė bus 

Užkursim aukurą mes 
Širdyje kiekvieno 

Naktis juoda ... 

Ir nepaliksim pakelėj nė vieno, 
Kurs savo auką atnašaut 
Tau trokštų ant aukuro, 

Prie protėvių pilies 
Senųjų bokštų ... 

ZUZANA BUDAITĖ-STUNŽĖNIENĖ 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos valstybinis ope

ros ir baleto teatras vasario 
15-17 d.d. kvietė operos mė
gėjus kartu švęsti Europos 
operos dieną atverdami teat
ro ir užkulisių duris nemo
kamoms ekskursijoms ir pa
bandyti laimę varžytinėse įsi
gyti iškilių menininkų paau
kotų daiktų. Tarp jų, prima
balerinos Eglės Spokaitės 
dovanoti baleto bateliai su 
autografu, solistės Sigutės 
Stonytės dovanota Lizos suk
nelė, kurią dėvėjo dainuo
dama operoj e Pikų dama, 
prof. Irenos Milkevičiūtės 
kostiumas iš operos Norma, 
baleto primadonos Loretos 
Bartusevičiūtės perlais sags
tyta Eglės karūnėlė iš baleto 
Eglė žalčių karalienė, baleri
nos Živilės Bakšytės Eglės 
kostiumas iš to paties baleto. 

Europos dienos vakarą 
teatre buvo rodoma Chris
toph Willibald Gluck opera 
Orfėjas ir Euridikė, o vasario 
17 d. - Jurgio Gaižausko 
opera Buratinas. Prieš abu 
spektaklius veikė loterijos, 
kurių metu dalyviai galėjo 
laimėti teatro ir kavinės 
"Opera" dovanotus prizus. 
Teatro priesalyje veikė paro
da "Prisimenant Operos die
ną LVOBT 2007" ir kabėjo 
Europos operos teatrų že
mėlapis. Europos operos die
nomis viešajame transporte 
skambėjo gražiausių operų 
ištraukų įrašai. 

Vilniaus dailės akade
mijos leidykla išleido litera
tūrologės, profesorės, habil. 
dr. Viktorijos Daujotytės
Pakerienės knygą Sauganti 
sąmonė. Literatūra ir patirtis: 
užrašai. Tai beveik pusantrų 
metų rašytas savitas mąsty
mo dienoraštis, kuriame su
sipina asmeninių patirčių, li
teratūros, muzikos, dailės 
kūrinių apgalvojimai, susiti
kimų su žmonėmis ir gamta, 
šiandienos socialinio bei kul
tūrinio gyvenimo vertinimai. 
Kny~oje apmąstoma rašy
tojų Zemaitės, Vinco Myko
laičio-Putino, Juditos Vaičiū
naitės, Nijolės Miliauskaitės, 

Onės Baliukonės, Marceli
jaus Martinaičio ir daugelio ki
tų kūryba. Knygą iliustravo dai
lininkė Sigutė Chlebinskaitė. 

Alternatyvi kultūros pa
veldo komisija prašo bažny
tinės ir politinės valdžios vy
rų asmenine atsakomybe ap
saugoti nuo sudarkymo vie
ną iš seniausių Lietuvos ka
talikų pastatų - Trakų Švč. 
Mergelės Marijos Apsilan
kymo šventovę. Komisijai 
ypatingą nerimą kelia šven
tovėje neseniai, pradėjus per
tvarkymus, atrastų unikalių 
XV š. freskų likimas. Fres
kos, sukurtos Vytauto Di
džiojo laikais, neturi sau ly
gių visoje Lietuvoje ir pagal 
vertę yra ly__ginamos su Liub
lino pilies Svč. Trejybės kop
lyčioj e išlikusia sienų tapyba, 
užfiksavusia vienintelius au
tentiškus karaliaus Jogailos 

atvaizdus. Tyrinėjant Trakų 
šventovės sieninę tapybą ti
kimasi rasti autentišką Vy
tauto Didžiojo atvaizdą, ta
pytą valdovui dar esant gy
vam, kuris minimas rašyti
niuose šaltiniuose. 

Šventovės pertvarkymai, 
atliekami be menotyros spe
cialistų kontrolės, gali sunai
kinti freskas. Numatoma įdė
ti apšildomas grindis ir san
darius langus, pakeičiant 
šventovės vidaus temperatū
rą ir santykinę drėgmę. Tuo 
atveju iš mūro garuojantis 
vanduo skaldys tinką ir ant 
jo esančią sienų tapybą. Ko
misija taip pat susirūpinusi 
dėl numatomo šventovės 
stogo paaukštinimo, nes ta
da būtų keičiama nuo XVIII 
š. išlikusi danga ir konstruk
cija, pakistų architektūrinis 
profilis, bei - dėl įvedimo 
vandentiekio ir kanalizacijos 
struktūrų vidiniams viešiems 
tualetams. Istorinių tyrimų, 
rengiantis šventovės restau
racijai, nebuvo atlikta. Fres
kos aptiktos jau vykstant 
darbams, atsitiktinai, ir jos 
dar nėra tinkamai ištirtos. 

Alternatyvią kultūros pa
veldo komisiją sudaro kelioli
ka nevyriausybinių organi
zacijų, tarp jų Lietuvos pilių 
ir dvarų draugija, Vilniaus 
nepriklausomų bendruome
nių draugija, Klaipėdos mies
tiečių iniciatyvinė grupė, 
Kauno istorijos draugija, 
Lietuvos žaliųjų judėjimas, 
Kuršių nerijos mylėtojų bend
ruomenė, M.K. Čiurlionio 
kultūros ir paveldo fondas, 
sostinės Žvėryno, Pilaitės, 
Rasų bendruomenės, visuo
meninės komisijos prie Vil
niaus savivaldybės. Kreipi
masis adresuotas Vilniaus ir 
Kauno arkivyskupams met
ropolitams A.J. Bačkiui ir S. 
Tamkevičiui, prezidentui V. 
Adamkui, seimo pirminin
kui V. Muntianui, min. pir
mininkui G. Kirkilui, kultū
ros ministeriui J. Jučui, ki
tiems įtakingesniems poli
tikams ir politinėms parti
joms. Trakų šventovę numa
toma restauruoti iki 2009 m., 
kai bus minimas jos 600 me
tų jubiliejus. Laiko ir negan
dų ne kartą niokota švento
vė išsaugojo apie 500 vertin
gų sakralinės dailės ir archi
tektūros kūrinių. 

Valstybinė lietuvių kal
bos komisija, Švietimo ir 
mokslo ministerija paruošė 
konkursą Švari kalba - švari 
galva, skirtą 7-8 klasių moks
leiviams, kad juos paskatin
tų internetinėje erdvėje 
vartoti lietuviškus rašmenis 
ir taisyklingą lietuvių kalbą. 
Konkursas vyko vasario 27 
dieną, ir jame galėjo daly
vauti moksleiviai, prieš tai 
užsiregistravę specialiame 
konkursui sukurtame tinkla
lapyje. Nugalėtojas, teisin
giausiai užduotis atlikęs 
moksleivis, buvo apdovano
tas Kovo 11 seime rengia
mos šventės metu. 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 .••.•••••• 2.00% Asmenlnea paskolas 
180-364 d. term. lnd ••.•••••• 2.00% nuo •••••••••• 6.25% 
1 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.50% 
2 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.80% 
3 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 2.85% 
4 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.00% 
5 matų tarm. lnd611ua •.•••••• 3.10% 
1 metų "caahable" GIC •••••• 2.75% 
1 metų GIC-met. palūk. •••••• 3.25% 
2 metų GIC-met. palūk. .••••• 3.50% 
3 metų GIC-met. palūk. .••••• 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.05% 
5 metų GIC-met. palūk. .••••• 4.15% 
RRSP, RRIF "Varlable" .•••••• 2.00% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd ••• 4.00% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.10% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.25% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.50% 
TaupomŲių sųskaitą ••.•••••• 0.25% 
Kud. pal. eekių sųk. iki •••• 0.25% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sųsk. • .•••••• 0.10% 

Sutartlea paskolas 
nuo •••••••••• 6.25% 

Neklln. bato paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuollmčlu 
1 metų •••••••• 5. 75% 
2 metų •••••••• 8.00% 
3 metų •••••••• 8.25% 
4 metų •••••••• 8A0% 
5 metų •••••••• 8.50% 

Su keičiamu 
nuollmčlu 
1, 2, 3 metų •••• 5.25% 

Duodame CMHC 
apdraustu nalrllno}amo 
turto paslrollls 

Amerikos dol. GIC 1 matų Duodame komateln•• 
tenn. lnd. • ••••.•••••• 1. 75% neldlnojamo turto paslrolas 

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 

PRISldLIMO KREDI l O 
KOOPERATYVAS 

ieško tarnautojo-jos 
dirbti nepilnu laiku. 

Prašymai priimami tik iš tų kandidatų, kurie kalba 
anglų ir lietuvių kalbomis, gali dirbti abiejuose skyriuo
se (turi transporto priemonę), gali dirbti savaitės 
dienomis ir savaitgaliais. 

Prašymus pateikti iki kovo 25 d. 
kooperatyvo vedėjai adresu: 

3 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A SGl. 

e ~~!.2 Corp. BROKERAGE" 

5650 Yonge Streer, Suite 1508 
Toronto, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 4 16-227-2000 4 16-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 eJ.pašras: lairnaslz@J'ahoo.ca 

·1ndependeoUy Owned and Operated, REALTORZ' 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
0.0.S., M. e., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie 11a11j<A~ '/>A RAMOS.) 

Toronto O , MSW l CS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Toronto ųrą choras "Aras" su vadove Lilija Turūtaite Ntr. V. Pečiulio 

''Aras'' ruošiasi trisdešimtmečio 
koncertui 

VYTAUTAS PEČIULIS tarpiu choras yra dainavęs visuose didesniuo
se lietuvių telkiniuose Kanadoje ir JAV. Tuip 
pat su dainomis aplankė lietuvius Didžiojoje 
Britanijoje. Mirus pirmajam choro vadovui 
Vaclovui Verikaičiui, chorui vadovavo Jonas 
Govėdas ir Linda Marcinkutė. Ilgiausiai, nuo 
1995 metų, vadovauja Lilija Tu.rūtaitė, kuri, 
panaudodama įsigytą mokslą ir gabumus Lie
tuvos muzikos konseivatorijoje, atvedė chorą 
į trisdešimt metų veiklos sukaktį. 

Besirengiant minėti choro sukaktį tris
dešimtmečio koncertu, iškyla pradžios įvykiai. 
Sumanius steigti vyrų chorą Toronte, 1978 
metų vasario mėnesį į pirmą repeticiją susi
rinko devyni vyrai. Pasklidus kalboms, kad 
steigiamas vyrų choras, padidėjo norinčių dai
nuoti skaičius. Sužinoję apie dainuojančius 
vyrus, Tillsonburgo apylinkės lietuviai pakvie
tė atlikti programą, ir tai buvo pirmas choro 
pasirodymas tų metų balandžio 22 dieną. 

Thronto lietuviams pirmą kartą choras pa
sirodė po dviejų savaičių, gegužės 6 dieną, 
dainuojant 29 vyrams. Choro pirmasis vadovas 
sol. Vaclovas Verikaitis išvedė chorą į sėkmin
gą veiklą, kuri tęsiasi iki šių laikų. Lygiai po 
trisdešimties metų, tik dviejų dienų skirtumu 
po pirmo pasirodymo Turonte, Turonto vyrų 
choras gegužės 4 dienos koncertu minės veik
los trisdešimtmetį. 

'llisdešimtmečio sukaktis bus minima su
mažėjus dainuojančių vyrų skaičiui. Bet pasi
šventimu lietuviškai dainai bus parodyta, kad 
ir mažesnis choras gali dainuoti, kad "Aras" 
išsilaikė, dainuoja ir aukštai pakėlęs sparnus 
laukia savo gerbėjų sukaktuviniame koncerte 
sekmadienį, gegužės 4, Turonto Lietuvių Na
muose. 

Sėkmingų trisdešimt metų veiklos laiko-

Kviečiami visi chore dainavę vyrai atvykti 
į koncertą ir jo pabaigoje įsijungti į tradicinę, 
per trisdešimt metų chorą lydėjusią dainą 
Aras, kurios vardu ir choras pavadintas. 

-----... 1 SKAITYTOJAI PASISAKO ..,, _____ _ 

PRANO KOZUUO IEŠKANT 

Gerbiami Toronto lietuviai, 
Niekada nepamiršau savo 

būrio vado ltn. Prano Kozulio 
VR 310 bataliono Šalčininkė
liuose ir paskutinio susitikimo 
Jasiūnuose 1944.V.14. Rytojaus 
dieną buvome vokiečių nu
ginkluoti. 12 iš mūsų sušaudė. 
Po to išvežė j Vokietiją. Dabar 
išėjo nauja knyga Kaune Gene
rolo P. Plechavičiaus Vietinės 
rinktinės kariai ir vadai, kur yra 
ir mano atsiminimai iš tų laikų. 
Radau ten ir ltn. Prano Kozulio 
nuotrauką kaip poeto Turonte. 
Ltn. Kozulis buvo nepaprastai 
švelnus, mielas, kaip žmogus ir 
karininkas. Aš tuo metu ma
niau, kad civiliniame gyvenime 
jis galėjo būti geras mokytojas 
ar kunigas. Nedrįsau tada jį pa
klausti, ką jis veikė civiliniame 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

gyvenime. 
Mūsų kuopa, atšaukta iš 

Šalčininkėlių, pakeliui į Vtlnių 
sustojo Jasiūnuose. Buvo pra
nešta, kad reikės miegoti J asiū
nuose, nes nėra įsakymo žy
giuoti. į Vilnių. Pamatęs stovin
čias kopėčias prie vieno tvarto 
pasilipęs radau švarių šiaudų 
nakvynei. Pasimetęs kuprinę 
po galva patogiai atsiguliau. Po 
kelių minučių užlipa ltn. K.ozu
lis ir pasideda savo kuprinę ša
lia manęs. Po kelių minučių 
prašneka ltn. Kozulis: "Nieko 
gero čia nebus. Bataliono vadas 
kapitonas Antanas Gantautas 
neįsileidžia į raštinę. Girdėt, 
kad su kažkuo už durų kalba 
vokiškai". Aš, piemenukas, ne
nujausdamas artėjančios trage
dijos, tyliu. Pasukęs galvą i ma
ne prašneka: "Jeigu nori, bėk". 
Nustebęs tokiu karininko pasa
kymu aš atsakau, kad nemoku 
lenkiškai ir nežinau nė i kurią 
pusę Suvalkija ir namai. Dar 
pridedu. Kas bus visiems, lai 
būna ir man. Paskutinis žodis iš 
ltn. Kozulio lūpų: "Kaip sau 
nori". Sumigome. 

Manau, kad karininkai jau 
žinojo, jog kapitonas Gantautas 
ruošia mus atiduoti vokiečiams. 
Negalėjo jie pasakyti karei
viams, nes būtų kilusi panika ir 
vokiečiai būtų iššaudę mus kaip 
zuikius laukuose. Kaip būtų 
malonu pasikalbėti su šituo ka
rininku, jeigu Dievulis jo dar 
nepašaukė. Gal liko jo šeimos 
ar artimųjų draugų? Mane ga
lite pasiekti tel-fax 612 9727 
3131; el.paštas akramili@big 
pond.net.au; adresas: Antanas 
Kramilius, 83 Queen St., Can
ley Heights N.S.W. 2166, Aust
ralia. Būčiau labai dėkingas už 
mažiausią žinutę apie Praną 

Kozulj. Sveikinu savo gimines 
Sault Ste. Marie. 

Antanas Kramilius, 
Sydney, Australia 
••• 

LAUKIAMAS LAIKRAŠTIS 
Dėkoju, kad Tėviškės ži

buriuose surandate vietos ir 
spausdinate straipsnius ir mi
niatiūras, visuomet miela gau
ti naują numerį. Su laikraščiu 
susipažįsta nemažai skaityto
jų, kurie apsilanko bibliote
koje ir gimnazijos skaitykloje. 
Straipsnyje Asmenybių švytėji
mas Suvainiškyje, kuri išspaus
dinote, minėjau, kad leidžia
mas dviejų parapijų (Suvai
niškio ir Cedasų) religinio po
būdžio laikraštukas Liepsnelė, 
į jį rašo ir vaikai. Aš pati gy
venu Rokiškyje, bet mano 
gimti kraštai - Suvainiškio pa
rapija, todėl ir sutikau klebo
nui patalkinti leidžiant laik
raštuk:ą. Per mėnesį išleidžia
me vieną numerį. Jeigu nesu
trukdysiu Jūsų brangaus laiko, 
siunčiu naujausio numerio 
elektroninį variantą. Gal gali
te parašyti kaip Jums atrodo, 
ar labai menkas tas mūsų lei
dinėlis? Parapijos mažos, se
noji karta iškeliauja į Amži
nybę ... Labai jau nyksta Lie
tuvos kaimas, tad tokiomis 
priemonėmis belieka šviesti 
parapijiečius ir skleisti gerą, 
šiltą žodį. 

Džiugių akimirkų, neiš
senkančios stiprybės ir Dievo 
palaimos! Reda Kiselytė, 

Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijos bibliotekos vedėja 



Juokas rojuje ką - iš tolimos gimtinės pas 
mane atvykusį seserėną. Šnek
telėjome apie mano sveikatą, 
apie jo motinėlės bėdas, kol 
priplaukėme prie reikalų, at
ginusių giminatį pas mane. 
Pasirodo, mano aktorė - lapi
naitė mano vardu pasiskolino 
iš jo pinigų! Ir nemažai. Štai 
kodėl ji visą vasarą nesirodė! 
Peržiūrėjau visus dokumen
tus. Laputaitė mano vardu 
skolinosi iš bankų, iš žmonių, 
o užstatu tapo mano turtas. 
Taigi, neturiu ką ir testamentu 
palikti.„ Maža to, ji, pasirodo, 
jau buvo pagauta už uodegos 
bei nuteista už sukčiavimą ir 
dokumentų klastotę, ir vėl už 
tą patį pagauta ... 

Štai ir atėjo mano saulė
lydžio diena, į širdį smelkiasi 
apgailėtinos vakaro nuotai
kos. Jėgos kasdien senka, nyks
ta atmintis, o gyvenimas kaip 
pagreitintame kine plaukia, ir 
negali jo sulaikyti. Turiu pri
pažinti, kad laikas atsisveikin
ti, nes ir žila senatvė turi savo 
pabaigą. Ir atsisveikinti links
mai, kad visi mane prisimintų 
su šypsena, o ir aš Rojuje kad 
galėčiau skambiai nusikva
toti... 

Nebeliko jaunatviško pa
sipūtimo ir noro kitus mokyti 
bei tvarkyti jų gyvenimus. 
Dingo valdingumas - profesi
jos antspaudas, nes supratau, 
kad išmintingiau išsaugoti 
bent keletą bičiulių, negu pa
tenkinti begalinį norą kalbėti 
apie savo vis gausėjančias li
gas ir negalias. Suvokiau, kad 
geriau kantriai išklausyti kitų 
pasakojimus, pamatyti sveti
mus privalumus ir saikingai 
patarinėti bei švelniai užge
sinti konfliktines situacijas. 
Juk nieko nėra bjauresnio, 
kaip senas, moralizuojantis 
niurgzlys - tikras šėtono pa
rankinis„. 

Žvelgiu į dangų, į būsimus 
savo namus ir mąstau: kiek 
planuota, dirbta ir skubėta, o 
dabar visa tai atrodo nesvar
bu... Kiek ginčytasi, bartasi ir 
kentėta, o dabar tai atrodo 
taip nereikšminga ir smulku. 
Ant amžinybės slenksčio vis
kas atrodo kitaip, nes pasikei
tė mano pasaulėjauta - viskas 
matosi daug plačiau, supran
tamiau, ir taip miela begali
nės visatos fone. Aukštyn ko
jom apsivertė ir nusistovėjusi 
pasaulėžiūra - kitaip atrodo 
senos tiesos, ant kurių laikosi 
tvarka Žemėje ir peršamų 
naujovių pragaištingumas. 

Apsistoju ties mintimi, 
kad reikia sutikti senatvės 
baigmę be baimės, be išeinan
čio niurzgėjimo ir atsisveikin
ti su visais linksmai, kad mane 
prisimintų su šypsena, o ir aš 
ten, aukštai, galėčiau skam-

~ATSIŲSTA PAMINĖTll 
MITTEILUNGEN AUS 

BALTISCHEM LEBEN, Feb
ruar 2008, žurnalas vokiečių 
kalba baltiečių kultūrai ir gy
venimui, 16 psl. Red. Florian 
Anton, Landsberger Str. 14, 
80339 Miinchen, Germany. 

IŠ PRIKLAUSOMYBĖS 
- Į NEPRIKLAUSOMYBĘ. 

Aus der Unfreiheit zur Frei
heit. Hande Weg Vom Balti
kum. Freiheit fiir Litauen. Lei
dinio sudarytojai: Rimantė čer
niauskaitė. Vincas Bartusevi
čius. Lietuvių Kultūros Insti
tutas, 2008. 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
KULTŪROS PAVELDAS. Vil
niaus universitetas. Lietuvos 
mokslų akademija. Vilniaus 
universiteto leidykla. 2006. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar garbės prenumerata, 
testamentiniu ,ealikimu. Iš 
anksto dėkingi TZ leidėjai. 

biai nusikvatoti... 
Prisiminiau seną anglų 

komediją, kurioje mirštanty
sis padegė slaugės skaitomą 
laikraštį, ir kvatodamas numi
rė. Slaugė, atsitvėrusi nuo li
gonio skaitalo siena, net ne
pastebėjo tos mirties. Tačiau 
pats smagumas buvo testa
mente, kuriuo numirėlis pri
vertė visus atlikti sau nemėgs
tamiausius darbus. 

Mąstau, padegti ar bent 
išjungti kompiuterį, kuriuo 
nuo manęs atsitvėrė mano 
slaugytoja? Bet negaliu - ji 
sėdi netgi ne prie mano lovos, 
o kitame kambaryje. Ten, kur 
kompiuteris burzgia„. Ir kas 
tame internete taip įdomaus, 
kad brangiau nei avansu už 
slaugą užrašytas mano butas? 
Manau - tik "černucha - par
nucha". Na, ką gi, -perrašysi
me testamentą ir paliksime 
jai knygelę Sodoma ir Gomo
ra. Turės bent jau moralinius 
ir medicininius kriterijus, ver
tinant interneto paslaugas vie
toj e ketvirčio milijono vertės 
apartamentų.„ 

Sekanti yra - devintas 
vanduo nuo kisieliaus - gimi
naitė. Tikra laputaitė. Užbėga 
tik kai reikia pinigų. Gavusi, 
vėl dingsta savaitei - kitai, pri
klausomai nuo išviliotos su
mos dydžio. Bet kol išpeša iš 
manęs apvalią sumelę, prikal
ba, prišneka, priburkuoja! Pa
&uodžia, paverkia, padejuoja. 
Ziūriu į ją, oratorinius viražus 
raitančią, visokias verslo kom
binacijas dėstančią. Suprantu, 
kad akiplėšiškai meluoja, bet 
„„ vaizduoju, kad tikiu. Tiesą 
pasakius, nors ir melas, bet 
vistiek man patinkantis, sal
dus, ir aš vaizduoju, kad ti
kiu„. Nors tiek pasilinksminu 
už išviliotą tūkstantį„. Vieno 
aktoriaus spektaklis vienam 
žiūrovui! Ir susimoku už bilie
tą. Ką gi jai palikti už aktorinį 
meistriškumą? 

Tuo metu suskamba tele
fonspynė, ir aš įleidžiu kaip 
Dievo siųstą man pagalbinin-

Ir šiuo atveju sukčiavimas 
akis bado! Rašau giminaičiui, 
prokuratūrai ir bankui pareiš
kimų projektus, pridedu savo 
tikrų parašų ant aktų, ant ban
kinių dokumentų pavyzdžius 
kaip įrodymus, ir tikiuosi, kad 
trečią kartą teisėsauga lapu
taitei uodegą prispaus. „ Na, 
nebent ji susiprotės akimirks
niu grąžinti giminaičiui skolą, 
o tasai, kaip džentelmenas, 
gražuolės laputaitės kailio pa
sigailės ir atsiims pareiškimus, 
kurie tokiais atvejais rašomi... 

Na, pagyvensim, pamaty
sim. Tačiau neteko. Vakarop 
atlėkė giminaitė - laputaitė 
su puodeliu troškinio ir su ne
maža suma anais kartais "pa
siskolintų" pinigų! Akivaizdu, 
kad kažką labai šaunaus su
galvojo, ir ne kitaip. Grąžintus 
pinigus Sodomos ir Gomoros 
leidybai paskyriau, troškinį su 
pasigardžiavimu suvalgiau, ir 
rytą jau nebepabudau ... 

Sėdžiu dabar ant debesė
lio krašto, žiūriu į tą ašarų pa
kalnę, Žeme vadinama, ir 
skaičiuoju dieneles. Kai su
kaks keturiasdešimt man pri
klausomų dienų žemiškiems 
reikalams užbaigti, skrisiu į 
Visatos platybes, kur amžina 
šviesa man švies. Palikusi vi
siems jums tą patį vargelį 
vargti, purvynėlį klampoti ir 
teismuose mano testamentus 
anuliuoti. Dr. R. Gajauskaitė, 

kriminologė 

~W~\I~ 

DENTAL CARE 

D,r. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2 3 7 3 Bloor St. West 

Tel. (4 1 6) 763-5677 

Advokatas 
AL,GIS s„ PACEVIČIUS PACE, B.Sc.~ LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo , atsiradu io ryšium su kūno 

užaiojimu iv.ievk jima 
• imigracija į Kanadą 
• te tam ntų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojam turt pirkima /parda ima 
• k n ultacijo Li tuvo r publika teis· k:l, u imai 

295 Tbe West Mali 6th Floot: Turon lo, O M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fa 4l6 236-1809 
El. pastas: UI. ~~~~illi'.tl!:!!!l.mJDill!!l 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
O. 75% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.85% už 30-89 d. term. indėlius 
1.90% už 90-179 d. term. indėlius 
1.95% už 180-269 d. term. ind. 
2.05% už 270-364 d. term. ind. 
2.35% už 1 m. term. indėlius 
2.55% už 2 m. term. indėlius 
2.80% už 3 m. term. indėlius 
3.00% už 4 m. term. indėlius 
3.10% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.25% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.50% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.05% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.30% RRSP & RRIF (variable) 
4.00% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.10% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
1.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.25% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 6.25% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 6.00% 
2 metų ...... 6.20% 
3 metų ...... 6.20% 
4 metų ...... 6.40% 
5 metų ...... 6.50% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 5.25% 

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 į'sipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a.A. 

416-879-49.37 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1 616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 
Toronto baltiečių vyrų ledo ritulio -VARZVBOS 

"BALT/C CUP PLAYOFFS" 
LIETUVA-ESTIJA 

balandžio 4, penktad., 7.15 v.v.-8.45 v.v. 
lceland Arena, Rink #2 

LIETUVA-LATVIJA 
balandžio 6, sekmad., 4.15 v.p.p.-6.15 v.v. 

lceland Arena, Rink #3 
(po rungtynių - bendras čiuožimas) 

BAIGMĖ 
(dvi geriausios komandos žaidžia po "elimination round ") 

balandžio 13, sekmad., 6 v.v.-8 v.v. 
lceland Arena, Rink #3 

(po rungtynių - bendras čiuožimas) 

Ateikite paremti mūsų komandą! 

705 Matheson Blvd. E., Mississauga 
Įėjimas nemokamas "TORONTO KLEVO LAPAI" 

torontoklevolapai. blogspot. com 

"Lithuanian Athletic Club" (Lietuvių atletų klubas) šiais me
tais laimėjo aukso medalį Hamiltono Blessed Sacrament mo
kykloje vykusiose krepšinio rungtynėse (IM Hamilton single 
A Division). Nuotraukoje - klubo pirmininkas ir treneris S. 
lgnatavičius, treneris R. Petronis su žaidėjais ir komandos 
šokėjomis. Baigmėse 12 taškų pralenkė Brantford CYO ko
mandą, balandžio 3 d. dalyvaus Ontario žaidynėse Londone 

Ntr. S. lgnatavičiaus 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Krepšinio komanda "Li

thuanians-EU" Briuselyje ko
vo 19 dieną iškovojo kasmeti
nių USAG (U.S. Army Gar
rison) krepšinio varžybų auk
są. Jungtinėj komandoj žaidė 
septyni Lietuvos nuolatinės 
atstovybės Europos sąjungoje 
darbuotojai. Varžybos prasi
dėjo praėjusių metų rudenį. 
Sužaidusi apie 20 rungtynių, 
komanda "Lithuanians-EU" 
patyrė tik vieną, techninį pra
laimėj imą. Baigminėse rung
tynėse komanda "Lithuanians
EU" rezultatu 65:43 užtikrin
tai nugalėjo amerikiečių ko
mandą "Marauders" ir iško
vojo aukso medalius. Dalyva
vo septynios komandos, ir tai 
pirmas kartas, kai šio garbin
go prizo savininkai - ne ame-

rikiečių komanda. Lietuvos 
atstovybės ES darbuotojai 
varžybose dalyvauja jau tre
čius metus. 

• 2008 metų sezono ant
rajame pasaulio dviračių tau
rės rate - "Trofeo Alfredo 
Binda" lenktynėse Italijoje -
trečiąją vietą užėmė "Safi
Pasta Zara Manhattan" ko
mandos narė Diana Žiliūtė. 

• Lietuvos šokėjai ant le
do 20-metė Katherine Copely 
ir 22 metų Deividas Stagniū
nas Švedijos mieste Geteborg 
vykusiose pasaulio pirmeny
bėse užėmė 14-ą vietą. Dai
liojo čiuožimo čempionate vy
rų vienetų varžybose paskuti
nis, 45-as liko penkiolikmetis 
kaunietis Saulius Ambrulevi
čius. VP 

Tradicinėj skaučių Susimąstymo sueigoj lietuvaitės kartu su estėm ir latvėm š.m. vasario 23 d. 
Toronte, kėgliavimo salėje Ntr. l. Meiklejohn 

JAV WS suvažiavimas Kalifornijoje 
KRISTINA MATTIENĖ 

Šiemet JAV Lietuvių jau
nimo sąjunga metiniam suva
žiavimui, kuris įvyko sausio 
18-21 d.d., susitiko San Fran
cisco, CA. Rengimo komiteto 
pirmininkė Auksė Grigaliū
naitė šauniai ir darbščiai suor
ganizavo savaitgalio progra
mą. Vaiva Rimeikaitė iš Čika
gos į San Francisco atvyko 
dieną anksčiau, norėdama ge
riau susipažinti su nežinomu 
miestu. Ji su Kristina Mattie
ne apžiūrėjo kai kurias miesto 
įžymybes. 

Sausio 19, penktadienį, 
Simona Gajauskaitė iš Čika
gos ir Aušra Venckutė iš Los 
Angeles atskrido ir prisidėjo 
prie jų. Dienai įsibėgėjus at
vyko daugiau dalyvių iš įvairių 
miestų, iš viso - 23. Buvo labai 
malonu susipažinti su naujais 
draugais. Kadangi visi atvyko 
skirtingu laiku, patys sprendė, 
kur jie norėjo pavalgyti. Bet 
vakare visi susitiko "J ack's 
Cannery Fisherman's Wharf' 
rajone. "Jack's Cannery" yra 
žinomas kaip seniau buvęs 
"Del Mante" - vaisių pakavi
mo fabrikas. O dabar ten gali
ma pabendrauti su draugais, 
pasiklausyti muzikos, pažaisti 
biliardą ir pavalgyti. Kadangi 
San Francisco daug ką galima 
pamatyti, lietuvaičių grupė 
nutarė pratęsti susipažinimo 
vakarą ir paklausyti airių mu
zikos "Tierny's Pub". 

Šeštadienio rytą visi susi
rinko suvažiavimui. Auksė 
Grigaliūnaitė pasveikino da
lyvius ir pristatė JAV LJS val
dybą: pirmininkę Giedrę Kaz
lauskaitę, vicepirmininkę Si
moną Gajauskaitę, iždininkę 

Auksę Grigaliūnaitę ir sekre
torę Kristiną Mattienę. Aušra 
Venckutė prisiėmė suvažiavi
mo sekretorės pareigas. Buvo 
išklausyti Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos narių svei
kinimai. Pirmininkas Stasys 

Kuliavas palinkėjo geros nuo
taikos, PLJS JAV atstovas 
Moacir de Sa Pereira priminė 
JAV LJS dalyviams, kaip JAV 
atstovams, ir valdybai jų atsa
komybę šiame suvažiavime, 
išsakė kitas mintis. Buvo iš
klausyti sveikinimai iš JAV 
miestų skyrių - Detroito LJS 
sekretorė Inga Moss ir Čika
gos LJS pirmininkas Justinas 
Andriušis atsiuntė keletą įdo
mių minčių, Aušra Venckutė 
pranešė naujienas iš Los An
geles. 

Dieną vyko diskusijos 
įvairiais klausimais, ieškota 
sprendimų. Buvo pratęsta 
naujo statuto diskusija, kurią 
pradėjome praeitą suvažiavi
mą; pasitarta dėl XIII Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso; 
ryšių su Pietų Amerika; daly
vavimo Šokių šventėje. Kong
resas vyks Pietų Amerikoje 
2009-2010 žiemos metu. JAV 
sąjunga stengiasi sustiprinti 
ryšius su Pietų Amerikos LJS
ga, todėl daugelis šio suvažia
vimo dalyvių turėjo praktiškų 
pasiūlymų. Juos JAV LJS val
dyba bandys įgyvendinti. Buvo 
pasiūlyta surengti koldūnų 
pokylį, suorganizuoti įvairias 
loterijas ir pardavinėti "Aš 
LT" marškinėlius, kokius la
bai greitai išpirkto per praeitą 
Lietuvių dienų savaitgalį Los 
Angeles. Taip pat pasiūlyta 
šių metų Šokių šventės komi
teto JAV LJS prisidėti prie 
jaunimo susipažinimo savait
galio - valdyba laukia dau
giau žinių ir informacijos. Šo
kių šventė vyks Los Angeles 
liepos 4-6 d.d., daugiau infor
macijos galima rasti internete: 
www .sokiusvente.com. Suva
žiavimo atstovai per pertrau
ką nuvyko pavalgyti į "Boudin 
Sourdough Bakery Pier 43". 
Ten daugelis pamėgino mo
liusko sriubos, įpiltos į duonos 
- "sour dough" dubenį. Po per
traukos visi grįžo prie darbo. 

Remiantis diskusijomis ir 

LEDAS AEFAIGEAATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

asmeniniais pasisakymais, bu
vo priimta dešimt naujų nuta
rimų. Suvažiavime buvo ren
kama ir nauja valdyba. Nutar
ta valdybos kadenciją pratęsti 
iki Kongreso. Sveikiname pir
mininkę Giedrę Kazlauskaitę, 
vicepirmininkę Simoną Ga
jauskaitę, iždininkę Auksę 

Grigaliūnaitę ir sekretorę 
Kristiną Mattienę. 

Kadangi dauguma laiko 
jau buvo praleista "Fisher
man's Wharf' rajone, suvažia
vimo pagrindinė vakarienė 
įvyko "North Beach" itališka
me rajone. Mes laimingi juo
kėmės ir bendravome kaip 
viena didelė šeima, nors dau
gelis pirmą sykį šiame suva
žiavime susipažino ar buvo 
seniai nesimatę. 

Sekmadienis buvo paskir
tas turistinei programai - ke
lionei laivu į Alcatraz salą, 
kur galima buvo sužinoti to 
kalėjimo istoriją bei išgirsti 
apie garsius nusikaltėlius kaip 
AI Capone. Kiekvienas gavo 
ausines su įrašu ir galėjo pasi
klausyti apie įvairius įvykius, 
ypatingai legendą apie tris ka
lėjimo pabėgėlius, kurių nie
kas niekad nesurado. Po išvy
kos grupė išsiskirstė - vieni 
norėjo pasilinksminti žiūrė
dami amerikietišką futbolą, 
kiti nutarė po miestą pavaikš
čioti, dar kiti grįžo atgal į "Fi
sherman's Wharf" apylinkės 
restoranus pavalgyti šviežios 
žuvies bei kitų skanėstų. Po 
įvairių išvykų grupė susiėjo 
pasidalinti dienos įspūdžiais 
"Pier Market" restorane. Dar 
sykį visi linksmai pabendravo 
ir skaniai pavalgė. 

Po vakarienės reikėjo su 
liūdesiu atsisveikinti, nes tu
rėjo ruoštis anksti iš ryto skris
ti namo. Kai kurie nutarė grįž
ti į "Jack's Cannery", paklau
syti muzikos ir taip pratęsti 
suvažiavimą. Iki kito suvažia
vimo 2009 metais sausio mė
nesį! 

2261 e1oor Str. w. 
Toronto, Ont. M6S 1 NB 

NIJOLĖ B. BATES 
Ti 1. 416) 7&3-s 1a1 

Fax: 416 763·5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais . 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 
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Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai koncertuoja Nepriklausomybės minėjime vasario 23 d. Hiutenfelde 

Vasario 16-osios 
• • • • g1mnaz1JOJe 

Karnavalas 
Vasario 4-osios visi moki

niai laukė ruošdami kaukes, 
bet labiausiai šurmuliavo vie
nuoliktokai, kurie jau penkta
dienį papuošė bendrabučio 
salę spalvotomis girliandomis 
ir balionais. Jie rūpinos muzi
ka, vakaro programa, kvieti
mais, Užgavėnių valgiais ir 
gėrimais. Pilna salė prigužėjo 
visokių persirengėlių, jų tarpe 
net tokių, kurių po kauke ir 
atpažinti negalėjai. Daug juo
ko ir katučių sulaukė nuotai
kinga vakaro programa, kurią 
vedė Christina Frick ir Vy
tautas Račys. 

Sudeginus Morę ir išva
rius iš kiemo nusibodusią žie
mą, visi grįžo iš parko laukti 
kito kulminacinio taško - ge
riausių kaukių apdovanojimo. 
Prizus gavo devynios pavienės 
ir grupinės kaukės. Dvi pirmą
sias vietas užėmė: Miriam An
gert iš aštuntosios klasės, per
sirengusi orientalinių šokių 
atlikėja, Lukas Krause, persi
rengęs mergaite ir Pietų Ame
rikos, lietuvaitės iš 13b klasės, 
persirengusios katyčių pulku. 
Pavalgę Užgavėnių blynų, visi 
dar ilgai šoko tą vakarą su
rengtoje diskotekoje. 

Atvirų durų diena 
2008 m. vasario 9 d. vyko 

Atvirų durų diena. Šis renginys 
organizuojamas kiekvienais 
metais. Gausiai susirinkusius 
svečius pasveikino mokyklos 
direktorius A. Šmitas. Po jo 
kalbos ir tėvų komiteto at
stovės Lenz, svečiams koncer
tavo mokyklos muzikantai, 

vadovaujami muzikos moky
tojo G. Ručio. Svečiai taip pat 
klausėsi dainos anglų kalba, 
kurią atliko 5-8 klasių moks
leiviai, parengti anglų k. mo
kytojos M. Šmitienės ir dainos 
prancūzų kalba, kurią padai
navo 5-11 klasių moksleiviai, 
parengti prancūzų k. mokyto
jos B. Heidt. 

Po muzikinės programė
lės mokyklos mokytojai pri
statė savo dėstomus dalykus, 
ir direktorius maloniai pa
kvietė visus apžiūrėti gimnazi
jos. Svečiai galėjo susipažinti 
su mokykla: R. Biichsenstein 
rodė filmus apie mokyklos gy
venimą ir darbą. Cheminius 
bandymus demonstravo moky
toj a L. Manss su mokiniais. 
Matematinius žaidimus pa
ruošė matematikos mokytoja 
R. Vomberg. Dailės mokytoja 
J. Lemkienė surengė gražią 
mokinių darbų parodą. Rank
darbių parodą paruošė L Za
charias. Vokiečių k. mokyto
jos A. Parsa ir S. Cassel prista
tė kai kurių vokiečių autorių 
knygas, o taip pat trumpai su
pažindino svečius su vyresnių
jų klasių vokiečių k. pamokų 
medžiaga. "Biologijos pojūčių 
stotelėje" svečiai kartu su 5-6 
klasių mokiniais, parengtais 
mokytojų A. Giinther ir H. 
Herbelio, ragaudami įvairių 
valgių, galėjo patikrinti savo 
skonius. 

Berniukų bendrabučio 
prieangyje mokytojos E. Mei
kienė, M. Bischoff ir M. Scha
fer, talkinant "Globėjų" bū
relio moksleiviams, vaišino 
svečius kava ir pyragais. Ska-

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. kovo 26 d. ir balandžio 9 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. kovo 26 d. ir balandžio 9 d. 
Vi i paketai turi būti į mū ų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* off or 1 parcel off 

* coupon i valid only at "Marguti -Pysanka head o 1ce. 

;&f JAU~IMO ZODIS 
naudami pyragus ir gerdami tas Dovydaitis ir Edgaras Ba
kavą bendrabučio salėje įreng- rodica, kurie šiuo metu gim
toje kavinėje, svečiai galėjo nazijoje atlieka pedagoginę 
pasižiūrėti filmą apie Europos praktiką. Varžėsi 20 žaidėjų 
būrelio, kuriam vadovauja dviejose grupėse. Laimėtojai 
mokytoja dr. G. Hoffmann, paaiškėjo vasario 13 d. su
veiklą. Taip pat svečiai galėjo rengtoje baigmėje. Berniukų 
paragauti ir prancūziškų lieti- grupėje nugalėtoju tapo L. 

"Nacionalinį diktantą" sausio 26 d. Vasario 16-osios gimnazi
joje rašė 47 asmenys: Lietuvos užsienio reikalų ministeris 
Petras Vaitiekūnas, keli Lietuvos diplomatai, Europos LB 
vadovai, gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Nuotraukoje -
vyriausias diktanto rašytojas, 85 metų sukaktį atšventęs, 
buvęs gimnazijos mokytojas ir kapelionas kun. Jonas Dėdinas 

nių "crepes", kuriuos kartu su 
savo mokiniais kepė prancūzų 
k. mokytoja. Svečiams biblio
teką parodė B. Lipšienė, o 
koplyčią - D. Subačius. Lydi
mi mokytojo R. Tesnau, sve
čiai užkopė į pilies bokštą, iš 
kurio galėjo pasigrožėti mies
telio apylinkėmis ir nuostabia 
Bergstrasės panorama. 

Stalo teniso varžybos 
Dvi savaites bendrabučio 

prieangyje tęsėsi stalo teniso 
varžybos, prasidėjusios sausio 
28 d. Šį kartą varžybas organi
zavo studentai iš Vilniaus pe
dagoginio universiteto Vytau-

Batvinis iš Pietų Amerikos. 
Antroji vieta ir sidabro meda
lis atiteko E. Viskontui, trečia 
vieta J. Krauzei. Mergaičių 
grupėje aiški laimėtoja buvo 
A. Zizas, taip pat iš Pietų 
Amerikos. Antrąja rakete pa
skelbta G. Vasiliauskaitė ir tre
čioji vieta atiteko V. Martinez. 

Bendradarbiaujame su 
Vilniaus pedagoginiu 

universitetu 
Vilniaus pedagoginis uni

versitetas ir Vasario 16-osios 
gimnazija pasirašė bendradar
biavimo sutartį. Universitetas 
įsipareigoja moksleiviams ir 

------• 1111111111111111111111 
RC>""Y...Ą.L LEP...Ą.C3E 

------• 1111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

dėstytojams teikti informaciją 
apie studijas universitete, 
kviesti gimnazijos moksleivius 
ir dėstytojus į universiteto At
virų durų dienas, į universi
tete organizuojamas meno, 
kultūros, mokslo ir sporto die
nas, stovyklas ir konferencijas 
ir siųsti studentus atlikti peda
goginę praktiką į gimnaziją. 
Vasario 16-osios gimnazija įsi
pareigojo kasmet priimti pe
dagoginei praktikai univer
siteto studentų, kartu su uni
versitetu parengti praktikos 
užduočių programą ir sudaryti 
sąlygas ją vykdyti bei išstudi
juoti Heidelbergo pedagogi
nės aukštosios mokyklos gali
mybes dalyvauti šiame bend
radarbiavime. 

Sausio 7 d. pagal šią su
tartį atvyko pirmieji du stu
dentai - Vytautas Dovydaitis 
ir Edgaras Barodica dešimties 
savaičių praktikai. Abu yra 
ketvirto kurso studentai ir 
ruošiasi dėstyti vokiečių kal
bą. Jie tuoj pat įsijungė į dar
bą: lankė pamokas, stebėjo 
mokytojų darbą ir patys pra
dėjo mokytojauti. Abu apsi
gyveno mokinių bendrabutyje 
ir su mokiniais dirba. Laisva
laikio metu bendrabutyje pa
deda jiems ruošti namų dar
bus, veda įvairius užsiėminus. 
Studentai ne tik patys įgyja 
naudingos darbo patirties, bet 
labai daug padeda mokyto
jams ir mokiniams, kurie juos 
labai myli ir mieliausiai no
rėtų, kad studentai liktų visam 
laikui. V16gim-info 

(Ntrs. M. Dambriūnaitės) 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
utlon roup-As urance Realty Inc. 
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AtA 
JULIUI SINKEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai STEFAI, 
dukroms ir sūnums su šeimomis bei visiems 
artimiesiems -

Petras Stepanauskas 

PADĖKA 

MŪSŲ MYLIMA SESUO IR TE'l'A 

AtA 
VANDA VAITKIENĖ 

iškeliavo i amiinyhę 2008 m. vasario 22 d. 

Nuoširdžią padėką reiškiame Prisikėlimo parapi
jos kunigams už maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mi
šias ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. Ačiū D. 
Radtkei už vargonavimą šv. Mišių metu, M. Povilai
tienei ir D. Puzeriui už aukų rinkimą. Dėkojame pa
žįstamiems ir draugams, atsilankiusiems i laidotuvių 
namus; už užprašytas Mišias, aukas "Romuvos" sto
vyklavietei ir atsiųstas gražias gėles. Ačiū karsto nešė
jams, B. Stanulienei ir G. Kobelskienei už paruoštus 
skanius pietus ir ponioms už pyragus. 

Nuoširdus ačiū -
sesuo Rūta Bekerienė, sesers vaikai -

V. Puurienė, J. Ylienė, 
Edis ir Paulius Bekeriai 

PADĖKA 
Jis iškeliavo į amžinojo poilsio nmus 

AtA 
JERONIMAS PLEINYS 

1m.VL22-2001.m.2 
Dėkojame kun. P. Šarpnickui, OFM, už suteiktus 

sakramentus ligoninėje ir už maldas laidotuvių namuose. 
Nuoširdžiai dėkojame Joanai Kuraitei-Lasienei už gražų 
apibūdinimą velionies veiklos Hamiltono bendruome
nėje. Reiškiame padėką klebonui kun. Augustinui Sima
navičiui, OFM, kun. Jonui Šileikai, OFM, diak:. B. Belic
kui, OFM, ir prel. E.J. Putrimui už šv. Mišių atnašavimą, 
prel. E.J. Putrimui už maldas kapinėse. Nuoširdus ačiū 
vargonininkei D. Radtke už gražias giesmes. Dėkojame 
VIiniaus arkikatedros bazilikos klebonui kun. Ričardui 
Doveikai už gražius užuojautos t.odžius ir maldą pietų 
metu. Padėka karsto nešėjams. 

Nuoširdi padėka visiems, atsilankiusiems i laidotu
vių namus ir Į šv. Mišias bei velionies palydėjimą į amžino
jo poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame pažįstamiems, drau
gams ir giminėms už atsiųstas gėles, užprašytas Mišias, 
išreikštas užuojautas ir už aukas skiriamas Sielovados 
veiklai, Prisikėlimo parapijai, Tėviškės žiburiams, Kana
dos lietuvių fondui, Pagalbai Lietuvos vaikams ir Slaugos 
namams. Dėkojame aukų rinkėjoms-M. Povilaitienei ir 
V. Baliūnienei. Ačiū B. Stanulienei už pietų paruošimą 
ir ponioms už pyragus. Visiems nuoširdus ačiū -

bnona Ramutė, dukros A.ulra ir Ramunė, 
lentas Arūnas, vaikaitės Livija ir Adrija 

•<ES'''\ l ~l J.\ S 
Afff S'fUDtO 

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

• sku lptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Įžymios veikėjos netekus 
A.a. Juzė-Josephine Baublienė-Makūnaitė (1913-2007) 

Juzė Baublienė atsisveiki
no su šiuo pasauliu 2007 m. 
gruodžio 13 d. Velionės Juzės 
palydėjimas amžinybėn ir atsi
sveikinimas Įvyk.o š.m. sausio 
3 d. Putney Vale kapinių 
koplyčioje. Atlydint velionės 
palaikus koplyčion, skambėjo 
M.K Čiurlionio preliudas; re
ligines apeigas atlik.o kun. P. 
Tverijonas. Kastytis Baublys 
kalbėjo apie savo mamos, tė
čio ir savo ~nimą "trijuose 
pasauliuoseH. Živilė Šlekytė
Stanton, Dylan Thomas atsi
sveikinimo pamaldas užbaigė 
Do not go gentie in that good 
night. 13.ip atsi.skyrėm su viena 
tautos • 1:..+.„„.&J.o ..:1-...i..:-!-1-ll '""'l.U"1~ UClllJ.lllllll\~„. 

A.L Juzė Josephine 
Baublienė-Makl1naitė 

(1913-2007) 

muose. 'Thda prasidėjo naujos 
lietuviškos veiklos laikotarpis. 
Juzė buvo nuoširdi, aktyvi lie
tuviškos bendruomenės narė. 
Dalyvaudama lietuvių moterų 
"Dainavos" sambūryje, kuris 
tuo metu atliko nemažus lab
daros darbus, keliolika kartų 
buvo renkama jam vadovauti. 

Daugelį metų Juzė ir Ras
tis Baubliai veiklai skyrė laiko, 
energijos, jau neskaičiuojant 
pinigų. Jų namai buvo atdari 
visiems lietuviams iš okupuo
tos Lietuvos: mokytojams, 
daktarams, artistams, meni
ninkams, akademikams, spor-

Juzės Mak.ūnaitės jaunys
tė buvo pilnas pasiryžimo ir 
darbo metas. Mokydamasi 
aukštesniojoje mokykloje, ji 
dar pajėgė privačiai mokytis 
baleto. Būdama 16 metų Įsto
jo į baleto mokyklą, ką tik 
naujai ikurtos prie Lietuvos 
baleto teatro. Baleto mokyklą 
pabaigus Įsijungė Į Lietuvos 
baleto teatrą ir ten išbuvo ild 
1944 m. Prieš 1940 metus į ba
lerinos Juzės gyvenimo kelią 
ateina Rastis Baublys, archi
tektas, Vytauto Didžiojo un
to dėstytojas. 1941 m. Juzė ir 
Rastis sumainė vedybinio gy
venimo aukso žiedus. Jie su
silaukė šeimos atžalos Kas
tyčio. 

Lietuvią tremtinią balete teatras, Aųslnqe 1948 •· pastatęs 
"Coppelia" 

1944 metų vasarą Rosčio 
ir Juzės Baublių šeima iš Lie
tuvos iškeliavo į Vakarus. Ke
lionė nuo Kauno iki Bavarijos 
karo sujauktais keliais buvo 
sunki. Karui pasibaigus, 
Baublių šeima atsidūrė Bava
rijoje, netoli Mūncheno vie
tovės. Čia atsirado daug bu
vusiųjų Kauno baleto teatro 
narių. Juzė Baublienė ir kiti 

(nuo 1919 metų) 

baletininkai įsteigė baleto 
teatrą "Lietuvių tremtinių ba
leto teatras". Jis pastatė daug 
baleto veikalų, įskaitant ir 
"Coppelia". 

Atėjo 1948 metai, laikas 
emigruoti iš Vokietijos. Buvo 
pasirinkta Anglija. Pirmoji 
vieta Anglijoje - Brightono 
miestas. Rastis, būdamas ar
chitektas, įsidarbino "Minist
ry of Works", kuri prižiūri ir 
stato valstybinius pastatus. 
1953 metais Baublių šeima įsi
kurdino savo naujuose na-

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buiti 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

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

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

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas Išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

tininkam.s, rašytojams, net ir 
politikams, gavusiems Juzės ir 
Rosčio globą bei apsigyveni
mą jų namuose. Jų namai bu
vo pasaulio lietuvių namai, 
kuriuose virė lietuviškasis gy
venimas. Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus Juzę apdo
vanojo L.D.K. Gedimino Ri
terio Kiyžiaus ordinu. 

Miela Juze, vis~ kurie bu
vome svečiai jūsų namuose, 
prašome AukščiausiąjĮ nesi
baigiančios šviesos amžiny
bėje. Stasys Kasparas 

• y • y 

TEVISKES ZIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja dau&iau 

kaip 3-4 dienas, patelldte 
savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

tel.1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
J!!D!'.canadapo1t.ca (pasi· 
rinkite Resouces skyriuje 
"Contact us", tada "Gene
ral Custom.er Serrice"). 

Rimanta's 

Mini Spa 
Veido valymas 

Depiliacija 
Manikiūras (& Bio Gel) 

Pedikiūras 

Antakių/Blakstienų 
dažymas 
Masažas 

Makijažas 

2128 Bloor St.W., 
Toronto 

Tel. 416-763-3436 
Antrąd. - penktad. 9.30 v.r.-7 v.v. 

Seštad. 9.30 v.r.-5 v.p.p. 



''Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai 
jo turėtų" (Jn 9,10) 

MIELIEJI, 
Nuoširdžiausi sveikinimai šventų Velykų proga! 

Te Prisikėlimo stebuklas Jums dovanoja 
tikėjimą, viltį ir meilę! 

Te ši bundančio pavasario šventė atneša nuo
širdų džiaugsmą ir giedrą ramybę! 

Irena Degutienė, LR Seimo narė 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lake hore Road . . 104-3945 D ug L aven Blvd. 

-- Mi i auga L5 1E5 Mi i auga O LSN OA5 
............. __ __. www.water. idedentaLca www.9thlin d ntal.ca 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:-:·~~-~-'@~ .... - J"°"'_::_ -~ 

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. 

„~ PRANEŠIMAS 

-

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šauk.iamas 2008 m. balandžio 13, sekmadienį, 
l v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario 
Dalyvaujančių registracija prasideda 12 val. 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 

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

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų; 
3. Darbotvarkės tvirtinimas; 
4. 2007 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas; 
5. Pranešimai: a) LN valdybos pirmininko, b) "Labdaros" 

fondo pirmininko, e) iždininko, d) revizoriaus (auditor), 
e) visuomeninės veiklos komiteto, f) revizijos komisijos, 

g) įstatų komiteto, h) revizoriaus (auditor) tvirtinimas, 
i) LN įstatų pakeitimas #11-3; 

6. Diskusijos dėl pranešimų; 
7. LN 2008 m. biudžeto tvirtinimas; 
8. Labdaros fondo 2008 m. biudžeto tvirtinimas; 
9. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (5 nariai); 

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

Šiais metais į LN valdybą bus renkami penki nariai. Valdy
bos kadenciją baigia: A. Aisbergas, L. Baziliauskas, A. Mali
nauskas, V. Kulnys, G. Sližauskas. Bus renkami 4 nariai į valdy
bą - 3 metams ir vienas 2 metams. Iš revizijos komisijos kaden
ciją baigia R. Zabieliauskas. Bus renkamas narys/ė į revizijos 
komisiją - 3 metams. 

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

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų 
ir įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary 
Public), pristatyti į LN raštinę ne vėliau 2008 m. balandžio 11 d., 
10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, 
nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas galima gauti LN 
raštinėje. Toronto Lietuvių Namų valdyba 
PASTABA: "Labdaros" fondo susirinkimo darbotvarkė analogiška. 
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MALONIAI JUS KVIEČIAME Į 
Toroato liellfv iųthoros T oro nto l i etu v i ų e horo "Volungė" koncertą 
faronto Uthuonion Chorus 

"Pavasario puokštė" 
2008 m. balandžio 20, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road, Toronto 

Įėji mas: suaugus iems $20, gimnaz istams/studentams $1 O. 

Lietuvių kredito kooperatyvo 

PARAMA 

56-asis 
METINIS SUSIRINKIMAS 
2008 m. balandžio 6, sekmadienį, 3 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 

* Narių registracija prasidės 2 val. po pietų 

* Prašome narius atsinešti banko knygutes 

VYKS LOTERIJA! 
LAIMIKIAI - viena premija už $500; dvi premijos už $250 

l AUKOS l 
Anapilio moterų būrelis 

Tėviškės žiburių leidybai pa
remti aukojo $300. 

A.a. Benedikto Yokubyno 
atminimui Alfred Kupitis Tė
viškės žiburiams aukojo $100. 

A.a. Emilijos ir Mato Šim
kūnų 11 metų mirties prisimini
mui (balandžio 4-5 d.) sūnus 
Algirdas Siriūnas ir šeima, sū
nus William Siriūnas ir šeima, 
duktė Birutė Marcolini ir šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $100. 

A.a. Jeronimui Pleiniui 
mirus, nuoširdžiai užjausdamos 
jo žmoną Ramutę, dukras Auš
rą ir Ramunę su šeima, Ramutė 
Kudirkienė ir Marytė Rybienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $30. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. 416 503-1687. 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu nori
ma jį skelbti ateinančios sa
vaitės TŽ numeryje. 

Kanacįos Lietuvių 

Lithuanian Canadian 

praneša, kad 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416- 9-55 l 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO 
METU BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA, 

įvyks balandžio 27, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
HAMILTONE, Jaunimo centro salėje, 48 Dundurn St.N. 

Narių registracija prasidės nuo 12 v.d. 

Kvorumui nesusirinkus 12.30 v.p.p., susirinkimas 
prasidės po pusės valandos, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. Susirinkimo darbotvarkėj įtraukta 
valdomųjų organų pranešimai, finansinė apyskaita, 

rinkimai bei einamieji reikalai. 

VISI FONDO NARIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI. 

Kanados lietuvių fondo Taryba 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Teranto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyli nkių 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v.r., kuriose bus dalinama 
Šv. Komunija ir kuriose vyks 
sekmadienio mokyklos tikybos 
pamokos. Po pamaldų vyks kon
firmantų pamoka. 

Anapilio žinios 
• Lietuvos kankinių šven

tovėje Didžiosios savaitės 
apeigų liturginius giedojimus 
atliko Rimas Paulionis. Švenčių 
iškilmėse giedojo parapijos 
choras ir jaunimo choras "An
geliukai", vadovaujami Lilijos 
Turūtaitės. Apeigų tvarka rūpi
nosi Vincas Baliūnas. 

• Balandžio 4 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių švento
vėje Mišios bus ir po pietų, bet 
jau kitu laiku: 3 valandą. Po 
Mišių, kaip įprasta, bus Švento
ji Valanda prie išstatyto Šven
čiausiojo. 

• Ryšium su Šiluvos M. 
Marijos jubiliejaus Kanadoje 
atidarymu, Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje tą savaitgalį Mišios bus 
ne balandžio 5, šeštadienį, bet 
balandžio 6, sekmadienį, 10 v.r. 

• Per šiuos Šiluvos Merge
lės Marijos jubiliejinius metus 
Kanadoje bus renkamos aukos 
jubiliejaus išlaidoms padengti. 
Iš viso jubiliejaus išlaidos sieks 
apie $14,000. Tikimasi, kad dalį 
lėšų padengs lietuviškieji kredi
to kooperatyvai bei organizaci
jos, bet reikės paramos ir iš au
kotojų per parapijas ir bend
ruomenes. Prašome visus para
pijiečius būti dosniais šiai visos 
Kanados mastu rengiamai Kris
taus Motinos Marijos garbini
mo šventei. Aukos bus renka
mos šiam tikslui ne tik per jubi
liejaus atidarymą, bet ir tais 
sekmadieniais, per kuriuos Ši
luvos Marijos paveikslas lankys 
atskiras parapijas ir bendruo
menes. Visi galės šiam reikalui 
aukoti iki šių metų pabaigos. 

• Mišios balandžio 6, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Emiliją 
Zakarževskienę; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje balandžio 6, sekmad., 
2 v.p.p. už a.a. Dalią Borisevi
čienę; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje balandžio 6, sekmad., 
10 v.r. už a.a. Vandą Lapienienę. 

Šiluvos M. Marijos jubilie
jaus komitetui $500 aukojo Wa
saga Beach Gerojo Ganytojo 
misijos Moterų būrelis. 

Trimetis Kanados lietu
vių katalikų centro suvažia
vimas įvyks balandžio 5, šeš
tadienį, Anapilio parodų sa
lėje. Registracija 9.30 v.r., 
suvažiavimo pradžia 10 v.r. 
(KLK centro parapijų, kata
likiškų organizacijų praneši
mai); pietūs 12 val. Suvažia
vime dalyvauja parapijų kle
bonai, kiti kunigai, parapijų 
tarybų ar komitetų nariai, 
katalikiškų organizacijų at
stovai. Jame dalyvaus ir Kau
no vyskupas augziliaras Jo
nas Ivanauskas. 

KLKcentras 

PRENŲMERATORIŲ 
DEMESIUI 

Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra pa
žymėta ant laikraščio lipdės 
su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnau
jinkite. Tuo sutaupysite ad
ministracijos laiką ir pašto 
išlaidas. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
•Sekmadienį per 10.45 v.r. 

giedojo parapijos vaikų choras. 
Prieš Mišias bl!vo atidengtas ir 
pašventintas Siluvos Marijos 
medalionas, kurį sukūrė Gintas 
ir Leanne Neimanai. Tuo buvo 
prad~tas parapijos pasiruoši
mas Siluvos 400 metų sukakties 
paminėjimui. Sekmadieniais iki 
lapkričio mėn. visi Mišių daly
viai kartu kalbės maldą į Šilu
vos Mariją. 

• Parapijiečiai yra skati
nami dalyvauti Kanados lietu
vių katali~ų centro Anapilyje 
rengiamo Siluvos Marijos apsi
reiškimų 400 metų sukakties 
paminėjimo Kanadoje atidary
me, bal. 5 d. - 2 v.p.p. Y,YSk. J. 
Ivanauskas pašventins Šiluvos 
Marijos paveikslą ir skaitys pa
skaitą, 2.45 v.p.p. vyks Marijos gies
mių kq,ncertas ir 3 v.p.p. Mišios. 

• Sis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Pirmą penktadienį parapijos 
šventovėj vyksta Mišios, Šv. Va
landa ir palaiminimas Šven
čiausiuoju. Prieš Mišias klau
soma išpažinčių. Pirmą mėne
sio šeštadienį Gyvojo rožinio 
draugijos nariai 10.30 v.r. kalba 
Rožinį ir 11 v.r. dalyvauja Mišiose. 

• Kanados lietuvių kata
likų centro suvažiavime, kuris 
vyksta šį šeštadienį, balandžio 
5, 10 v.r. parapijai atstovauja 
rinkti parapijos tarybos nariai. 
Jie, o ypač sekcijų pirmininkai, 
yra skatinami suvažiavime daly
vauti. 

• Parapijos kanklių ansam
blis, kuriam vadovauja Žibutė 
Janeliūnienė ir Aleksandra Va
laitytė, balandžio 6 d. skambins 
ir giedos per Mišias Hamiltono 
lietuvių Aušros Vartų šventovėje. 

• Pakrikštytas Justinas, 
Inos (Belusovaitės) ir Alek
sandro Federenkų sūnus. 

• Parapijos metinis susirin
kimas vyks balandžio 20 d., 
12.15 v.d. parapijos salėj. Bus 
padaryti tarybos pirmininko ir 
visų tarybos sekcijų pranešimai, 
vyks pusės tarybos narių rinkimai. 

• Čikagoj mirė a.a. Euge
nijus Kucinas, Agotos Ratavi
čienės svainis. 
v • Šventkelionė į Lietuvą 
Siluvos Marijos apsireiškimų 
400 metų sukakties proga, or
ganizuojama per prel. E. Putri
mą, vyks š.m. rugsėjo 4-18 d.d. 
Daugiau žinių galima gauti pas 
Astrą, 416 249-7710. 

• Artėja parapijos pavasa
rinis vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimas. Visi iš anksto 
kviečiami prisidėti darbu, daik
tais ir pyragais. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 6: 8 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius; 9 v.r. už 
a.a. Jeronimą Pleinį; 10.45 v.r. 
už a.a. Vladą Simanavičių - 20 
met., už a.a. Veroniką Dunde
rienę, už a.a. Algirdą Šukį ir 
a.a. Vincą Kubilių; 12.15 v.d. 
už a.a. Anelę ir Antaną Rybe
lius ir Vytautą Astrauską. 

• Sekmadienį, balandžio 
13, po pamaldų vyks Moterų 
draugijos susirinkimas. 

• Praeitą sekmadienį pa
maldose lankėsi buvęs parapi
jietis kun. Ričardas Prankevi
čius. Pamaldų metu buvo prisi
mintas a.a. Antanas Pūkas, gi
męs 1914 m. sausio l d. ir miręs 
2002 m. kovo 31 d. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 30 d. Lietuvių Na

mų svetainėje įvyko Atvelykio 
pietūs, kuriuos rengė LN Mo
terų būrelis. Dalyvavo per 180 
svečių. Pietų metu budėjo ir su 
svečiais supažindino LN Mote
rų būrelio narė L. Mačionienė. 
Svečių knygoje pasirašė J. Styka 
iš Newmarket, ON, S.C. Stykos 
iš Fenelon Falls, ON, M. Juk
nevičius iš Milano (Italija). 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - balandžio 2 d., 6 v.v., 
Lietuvių Namų seklyčioje. Į 
Lietuvių Namų narius priimti: 
L. Cinga, V. Pečiulytė, G. Sta
siulevičius, M. Stasiulevičius, 
R.A. Slavickas, R. Stravinskas, 
Z. Stravinskas, A. Čygas, M. 
Stanevičius. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos, pramogų 
tvarkaraščio ir laiko prašome 
skambinti į LN raštinę, tel. 416 
532-3311 arba į barą, tel. 416 
534-8214. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. R. 

Rimo atminimui aukojo: $100 
- H.G.Lapai; $50 - Paškauskų 
šeima. Aukotajai reiškia gilią 
užuojautą mirusiųjų šeimoms. 
Nuoširdžiai dėkojame už au
kas. Jos priimamos Toronto 
Lietuvių Namų raštinėje, To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdara, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON. 

"Labdaros" slaugos namų 
"Family Council" kviečia visus 
Lietuvių Namų narius, paauko
jusius Slaugos namams, aktyviai 
dalyvauti susirinkime Lietuvių 
Namuose ir priimti tokius spren
dimus, kurie išsaugos Slaugos 
namų gerovę. "Labdara Foun
dation" yra korporacija, kuri, 
kaip nurodoma "Corporations 
Act" įstatyme, turi turėti savo 
narių sąrašą ir tų narių išrinktą 
valdybą. Lietuvių Namų meti
nis susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 13, registracija 
12 val., pradžia lv.p.p. 

"Labdaros" Lietuvių slaugos 
namų "Family Council" 

Bilietus į XIII Lietuvių 
tautinių šokių šventę ir kitus 
šventės renginius jau galima 
įsigyti per šokių šventės tink
lalapį http://www.sokiusven 
te.com. 

Balandžio S, šeštadienį po pietų, Anapilyje įvyks iškil
mingas Šiluvos Mergelės Marijos 400 metų jubiliejaus Kana
doje atidarymas. Ta proga Lietuvos kankinių šventovės salėje 2 
v.p.p. vysk. Jonas Ivanauskas skaitys paskaitą apie Šiluvą, 2.45 
v.p.p. šventovėje bus trumpas Marijos giesmių koncertas ir 3 
v.p.p. vyskupas su visais suvažiavusiais kunigais aukos Mišias. 
Po Mišių jis pašventins Šiluvos Marijos paveikslą, kuris keliaus 
per lietuviškas parapijas, misijas bei įvairias lietuviškas bend
ruomenes. Visi kviečiami šioje šventėje dalyvauti. 

l 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Sėkmingai (kaip ir kasmet) praėjo KLK Moterų dr-jos 
Montrealio skyr. tradicinis Velykų stalas. Nors dar aplink visur 
sniego kalnai, ir pavasaris nepajėgia su jais susidoroti, salėje 
buvo šviesi, pavasariška nuotaika. Visus pasveikino skyriaus 
pirm. D. Staškevičienė. Tarp kitų dalyvavo Lietuvos Centrinės 
kredito unijos valdybos pirmininkas Sigitas Bubnys, jau mums 
pažįstamas plk. Anatolijus Malyškinas ir garbės konsulas Arū
nas Staškevičius. Rengėjos tikėjosi, kad dalyvaus Lietuvos am
basadorė Gintė Damušytė, bet, dėl susidėjusių aplinkybių, ji 
negalėjo atvykti. Meninėje programoje pasirodė dainuojanti 
Puodžiūnų šeima: Anita Puodžiūnienė ir jos vaikai Skaidra ir 
Aras. Jie atliko 13 įvairių kompozitorių kūrinių ir buvo dalyvių 
labai šiltai priimti. Akompanavo muz. Aleksandras Stankevičius. 
Klebonui kun. G. Mieldažiui palaiminus vaišes, svečiai rinkosi 
prie gausiais, įvairiais patiekalais apkrautų stalų, o vėliau -
gardžiavosi visokiausiais tortais ir pyragais. Vyko loterijos. DS 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQU E, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 l3 
: 514-286- 1985 '/lX..: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l .B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349 

Tėviškės žiburių spaudos popietė, sutraukusi į didžiąją 
Anapilio salę per 150 žmonių, įvyko sekmadienį, kovo 30, 4 
v.p.p. Renginį pradėjo KLKK draugijos "Žiburiai" pirm. Joana 
Kuraitė-Lasienė, pasveikinusi susirinkusius ir, padėkojusi prel. 
dr. P. Gaidai už ilgametį savaitraščio redagavimą (nuo 1954 
m.), įteikė rožytę. Sugiedota Ilgi,ausių metų. Prisikėlimo kredito 
kooperatyvo valdybos pirm. Algis Simonavičius "Žiburių" 
pirmininkei įteikė $1000 čekį. Mažosios loterijos laimėtojams 
p~sidžiaugus laimikiais, scenon "įbangavo" teatro studijos 
"Zalios lankos", vad. Daivos Botyrienės, mergaitės ištraukai iš 
miuziklo Eglė žalčių kliralienė atlikti. (Apie tai plačiau kt. nr.). 
Prel. dr. P. Gaidai sukalbėjus maldą, pasigardžiuota B. Stanu
lienės paruošta vakariene, pagurkšnota vyno, pabendrauta. 
Mariaus Rusino vedama didžioji loterija, užsklendė popietės 
programą su viltimi susitikti vėl kitais metais. Dlv. 

AUKOS l 
A.a. Juozo Sendžiko, miru

sio kovo 5 d. St. Catharines, 
ON, atminimui pagerbti, už
jausdami velionies žmoną Sofi
ją, pusseserę Anelę, Mačiulai
tienės šeimą ir kitus likusius gi
mines, Slyžių šeima, Ridge
town, ON, Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

CONSTRUCTIO LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

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


