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Kanados keliais į Siluvą 
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę ir dar grumiantis 

su griūvančios Sovietų Sąjungos patikėtiniais, 1991 m. 
rugsėjo 8 dieną kardinolas Vincentas Sladkevičius ir tuome
tinis Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis paaukojo Lietuvą Švč. Mergelei Marijai. 

P O 50 bedievybę platinusių metų šis paaukojimas bu
vo atviras kvietimas grįžti į kelią, kuriuo tauta ėjo 
daugiau kaip 600 metų, priėmusi krikštą, tapusi giliai 

krikščioniška, įvairiomis sąlygomis išlaikiusi visas tikėjimo 
raiškos tradicijas. Kokio atoliepio susilaukė šis kvietimas 
galima spręsti pagal tikinčiosios Lietuvos suaktyvėjimo ro
diklius. Reikia betgi pripažinti, kad grįžimo kelią apsunkina 
įvairių abejonių, ieškojimų bei vadinamosios laisvos minties 
įtakos, pasaulietiškumo kėlimas į gyvenimo viršūnes. Kaip 
ten bebūtų, tikėtina, kad reikės daugiau laiko, auginančio 
naujas tautos kartas, kurios neleis sumaišytom vertybėm iš
likti. Žinoma, žodis "grįžimas" kai kam iš karto atsiduoda 
atsilikimu, ko šiandien labiausiai vengiama. Tučiau ar nede
rėtų pagalvoti apie vadinamo atsilikimo naudą - ką "atsili
kėlis" praranda ir ką gauna? Viską sugriauti ir kažką vėl 
statyti iš naujo labiau panašu į vaikų žaidimą su kaladėlėmis. 
O kas gi žmogaus gyvenimą drįstų lyginti su žaidimais? Kai 
kurių vertybių atsisakymas žmogų nuveda į klaikią dykumą, 
kur vėl viskas prasideda nuo ABC. Ir nesant klausimams 
gvildenti stipresnių pamatų, dažniausiai numojama į viską 
ranka, ir gyvenimo turinį sudaro apčiuopiami daiktai ir jų 
įsigijimas. Tikintieji tokių dykumų nepažįsta. Kiekvienas su 
religija susietas įvykis, dvasią stiprinančios šventės bei su
kaktys - tai ryškūs ženklai, kad nesi vienas. O paduoti ran
ką kitam, kad drauge eitume - daugiau nei kasdienis nuo
pelnas. 

V VČ. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų 

S sukakties proga Kanados lietuvių katalikų vadovybė 
paskelbė šiuos metus Marijosv metais. Tai pabrėžiant 

š.m. balandžio 5 dieną pašventintas Siluvos Marijos paveiks
las keliaus Kanadoje iš parapijos į parapiją, lankys visus lie
tuvių telkinius pagal iš anksto nustatytą ir paskelbtą tvarka
raštį. Šitokia simbolinė Dievo Motinos kelionė, tikriausiai, 
susilauks deramo Kanados lietuvių dėmesio ir tuo pačiu 
dar kartą primins, kad nepriklausomybę atgavusi Lietuva, 
toliausiai į šiaurę nutolusi šalis, paaukota Kristaus Motinai 
Marijai. Ypatingi įvykiai bei šventiniai renginiai visuomet 
sujudina platesnę visuomenę. Iš dalyvavimo arba net iš 
stebėjimo kas vyksta turbūt kiekvienam lieka kas nors ge
resnio. Mat yra gyvenime akimirkų, kurios brangesnės ir 
šviesesnės už ilgiausius laikotarpius. Yra žodžių, kurie iš 
karto sminga širdin ir turi veikiamąją galią. Yra maldų, ku
rios lieka neužrašytos, neišplatintos, bet atliekančios savo 
paskirtį. Užtat ir kiekvienas aiškios idėjinės kilmės renginys 
nėra sau tikslas, bet tam tikra paskata žmogui, norinčiam 
puoselėti įgytąsias vertybes. O jubiliejiniai, vienaip ar kitaip 
visą tautą liečiantys renginiai dažnam tėra vienkartiniai gy
venime, ir dėl to jie tampa tarsi privilegija. Belieka tikėtis, 
kad Kristaus Motinos Marijos garbės šventė savo reikšme, 
apimtimi ir išdėstymu laiko atžvilgiu Kanados lietuviams 
paliks ne tik istorinę, bet ir dvasinio susti~rėjimo žymę 
bendrų maldų bei solidarumo raiška. Be to, Svč. Mergelės 
Marijos paveikslo kelionė tebūna atoliepis į}ių metų iškil
mingas procesijas Lietuvoje, nukreiptas į Siluvą, pareiš
kiant, kad ir mes, tolimi išeiviai, esame su jumis, su tikinčią
ja Lietuva, per amžius paženklinta Kražiuose, tre.!lltinių bei 
partizanų kapavietėse, okupacijos "Kronikose". CS 

v 

Siame numeryje 
Laisvės kovotojo žūtis - 3, 4 psl. 

Šiluva ir jos trauka - 4 psl. 
Stabdyti globalizmą - 5 psl. 

Netekome darbštaus hamiltoniečio- 6 psl. 
Pasaka, amžina kaip gyvenimas - 8 psl. 
Grįžo namo su "Aukso paukšte" - 9 psl. 

Kuo mes skiriamės? - 10, 11 psl. 
Šeimoms rūpi slaugos namai - 14 psl. 

Stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas, vainikuotą,s Romos šv. Petro kapitulos vainiku 1786 
m. Švenčiant Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Siluvoje 400 metų sukaktį, šio paveikslo 
kopija lankys Kanados lietuvių telkinius Ntr. R. Puterio 

Teisės vaidmuo, išsaugant tautinį 
tapatumą globalizacijos sąlygomis 
Panevėžio vyskupijos kanauninkas kunigas Robertas Pukenis 

v 
Straipsnį norėtųsi baigti 

išvada, kad vykstant tolimes
niam Europos valstybių suar
tėjimui, bendroji ES teisė lie
ka ypatingai jautri naciona
linio paveldo ir tautinio tapa
tumo išsaugojimui. Teišlieka 
ir autonomija kiekvienos vals
tybės nacionalinei teisei. 

Šia tema tarsi apibend
rintą programą pateikė apaš
tališkasis Nuncijus Arkivys
kupas Peter Stephan Zurbrig
gen, kalbėdamas Kaune VDU, 
2006 m. lapkričio 10 d. atida
rant konferenciją "Tautinio 
tapatumo išsaugojimas ES": 
"Trumpi mano paminėti ak
centai apie Lietuvos dvasinį ir 
kultūrinį paveldą išryškina ir 
tuo pačiu metu sudaro tauti
nio tapatumo pagrindą. Ti
kiuosi, kad lietuviai sugebės 

išsaugoti ir globoti savo tauti
nį tapatumą, nesiduos suklai
dinami indiferentizmo ar relia
tyvizmo ir netaps priklausomi 
nuo konformizmo, kuris Eu
ropos lygmenyje viską ir visus 
suniveliuoja, stengiasi pri
mesti socialinio elgesio nor
mas, aiškiai kontrastuojančias 
dvasinei kultūrinei tradicijai, 
kurią Europa paliko kaip di
delę, gražią ir pavyzdinę", -
kalbėjo Nuncijus. 

Tuo tarpu Lietuva visą lai
ką gręžėsi į Vakarų kultūrą. 

Anot š. Maceinos, "praeitis 
susiklosto tautoje kaip testa
mentinis palikimas, vis iš nau
jo perteikiamas ateinančioms 
kartoms, kurios jį papildo sa
vo įnašu, taip kad tradicija 
virsta nepertraukiama kultū
rinio tautos lobio kūryba„. 
Žmogaus istorija yra jo tė-

vynės istorija. Aš negaliu tu
rėti savos asmeninės istorijos, 
kuri nebūtų išraiška mano tė
vynės istorijos". 

Kaip nuostabiai šie žo
džiai tinka, apibūdinant ir tau
tinį tapatumą, kuris ateina per 
istorijos dvelksmą. O žmogus, 
norėdamas išsaugoti save ir 
tėviškę, imasi konkrečių laik
mečio uždavinių sprendimo, 
kad įamžintų savo likimą. 

Lietuva yra teisinė, de
mokratinė ir krikščioniškos 
kultūros valstybė, kuri savo 
kultūra, istorija seniai priklau
sė Vakarų Europai, o dabar 
jau apibrėžtais teisiniais sai
tais priklauso ir ES. Ir visada 
siekia išlaikyti gerus santykius 
su savo rytiniais kaimynais. 

Nukelta į 2-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GY'ff ruIME 
Nacių režimo metų rezis

tentas Franz J aegerstatter 
yra vienas iš naujausių Baž
nyčios palaimintųjų, iškeltas 
į altorių garbę Austrijos Lin
co katedroje popiežiaus Be
nedikto dekretu 2007 m. spa
lio 26 d. Paprastas austrų 
valstietis Franz, trijų vaikų 
šeimos tėvas, pranciškonų 
tretininkas, laikė nacių ideo
logiją ir veiksmus priešingais 
Evangelijos Tiesai. Pakarto
tinai šaukiamas į vokiečių ar
miją Franz ne tik atsisakė, 
bet ėmė atvirai priešintis Tre
čiajam Reichui. Jis daug mel
dėsi, pasninkavo, su žmona 
Franziska gyveno labai pa
maldų gyvenimą, giliai įsitiki
nęs, jog jokia žemiška valdžia 
negali pavergti sąžinės. 36 
m. Franzą naciai suėmė Lin
ce ir išvežė į Vokietiją 1943 
m. Franz J aegerstatter buvo 
nukirsdintas Brandenburge 
1943 m. rugpjūčio 9 d. Po
piežius nustatė kankinio 
Franz J aegerstatter liturginę 
šventę minėti jo krikšto die
ną, gegužės 21. 

Fokoliarų steigėja Chia
ra Lubich mirė 2008 m. kovo 
14 d., 88-aisiais gyvenimo 
metais. 11 Pasaulinio karo 
metais, bombardavimo metu 
šiaurės Italijos mieste Trente, 
1943 m., 23 metų mergina 
stiprios vidinės patirties me
tu suvokė, kad viskas gali 
griūti, tačiau Dievas, kuris 
yra Meilė - ne, nusprendė, 
kad šiai Meilei ji nori atiduo
ti save. Iš šitos patirties per 
kelias dešimtis metų išaugo 
galbūt didžiausias XX š. ka
talikų Bažnyčios religinis ju
dėjimas. Karo metu Chiara 
Lubich kartu su savo bendra
minčiais pradėjo pagalbos, 
priežiūros darbus. Tačiau 
kraštui pradėjus atsigauti, šis 
nedidelis draugų būrelis ta
po savo autentišką dvasingu
mą atrandančiu nedideliu ju
dėjimu. Po 20 metų fokolia
rai jau žinomi visoje Italijoje, 
1962 m. gauna oficialų Baž-

nyčios Italijoje pripažinimą. 
Žodis "fokoliarai" italų kal
boje siejasi su žodžiu "židi
nys" ir turi bent dvi judėjimui 
svarbias reikšmes: pirma, 
simbolizuoja Evangelijos ug
nį, antra, šiuo žodžiu buvo 
pavadintos nedidelės naujo
jo bažnytinio judėjimo vyrų 
arba moterų bendruomenės. 
C. Lubich suteikta 13 garbės 
doktoratų, daugybės miestų 
garbės pilietybė, 1996 m. 
UNESCO premija už ugdy
mą taikai, 1998 m. Europos 
tarybos žmogaus teisių pre
mija. Jos nepaprastą tikėji
mo kelią liudija ir daugybė 
paskaitų tarptautinėse insti
tucijose, pokalbiai su tūks
tančiais musulmonų, budis
tų, žydų, protestantų, neti
kinčiųjų. 

Mergelės Marijos pir
mojo apsireiškimo Lorde 
150-metis iškilmingai pami
nėtas vasario 11 d. Praėjo 
150 metų nuo Mergelės Ma
rijos apsireiškimo vienintelei 
pripažintai apsireiškimų re
gėtajai, Bernadetai, vargin
gos Lurdo miestelio Soubi
rous šeimos 14-metei dukrai. 
Lurdo šventovė, kuri katali
kų pasaulyje yra garsiausia ir 
gausiausiai lankoma piligri
minė vieta, šiemet, per apsi
reiškimų jubiliejų, galės iš
vysti ligi šiol neregėtas pilig
rimų minias. Manoma, kad 
Lurdo apsireiškimo šventovę 
per Jubiliejinius metus ap
lankys 8 milijonai žmonių. 
Jubiliejiniai metai buvo pra
dėti 2007 m. gruodžio 8 d. ir 
tęsis iki š. m. gruodžio 8 d. 
Šv. Tėvas Jubiliejaus proga 
,easkelbė visuotinius atlaidus. 
Sventasis Tėvas žada aplan
kyti Lurdo Švč. M. Marijos 
apsireiškimo šventovę per 
jubiliejinius metus. Pagrin
dinės Lurdo jubiliejaus šven
tės yra Velykos, Žolinė, Ma
rija, Nekaltai Pradėtoji, Ka
lėdos ir pirmojo apsireiškimo 
Bernadetai metinės, vasario 
11-oji. 

Europos parlamento rūmai ir valstybių vėliavos Strasburge 

Teisės vaidmuo ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Euroskepticizmas 
XX š. pabaigoje sustip

rėję nacionaliniai judėjimai 
ardė globalizacijos padari
nius. Taip gimė naujos nepri
klausomos valstybės, pvz., iš 
Sovietų Sąjungos susidarė 15 
atskirų respublikų, o iš Jugos
lavijos - atskiros 6 valstybės. 
Netgi Juodkalnija, turinti pu
sę milijono gyventojų, refe
rendumo metu pasisakė už at
siskyrimą nuo Belgrado. Če
koslovakija irgi skilo į dvi: Če
kiją ir Slovakiją. Baskų judėji
mas siekia atsiskirti nuo ispa
nų tautos. Šiaurės Airijos kon
fliktas iš esmės nacionalinio 
charakterio, siekiantis, kad 
Belfastas priklausytų Airijos 
respublikai. Tiesa, po Berlyno 
sienos sugriovimo 1989 m. 
konfliktų ašis persigrupavo iš 
Rytų - Vakarų į Šiaurės - Pie
tų kryptį. Taigi, nesiskaityti su 
nacionaliniais judėjimais yra 
pavojinga. 

Siandien pasaulyje vyrau
ja dvi tendencijos: globalizaci
jos ir antiglobalizacijos. Dėl 
ES yra nemažai euroskeptikų, 
kurie gimdo priešiškumą pa
čiai Europos vienybei. Ir šių 
naujų disidentų gretos vis di
dėja. Jie atkakliai ir skaudžiai 
prisimena Sovietų Sąjungos 
patirtį, tad negali pakęsti bet 
kokios Sąjungos. Garsus lietu
vių žurnalistas V. Bražėnas 
Tautos fronto diskusijų pra
nešime teigia: "Tėvynės išda
vystės klausimas galioj a ir 
tiems Lietuvos Respublikos 
piliečiams, kurie nesipriešin
dami tyliai eina į regioninį ES 
globalistų vergų gardą, anot 
V. Bukovskio, kaip sovietinę 
tautas naikinančią Sąjungą". 
Rusų buvęs disidentas V. Bu
kovskis ryžtingai ragina: "Kuo 
greičiau pabaigsime su ES, 
tuo geriau. Kuo greičiau ji 
žlugs, tuo mažiau žalos pada
rys mums ir kitoms valsty
bėms". Buvęs sovietų disiden
tas įspėja apie artėjančią Eu
ropos sąjungos diktato grės
mę: "Kai žiūriu į visą ES veik
lą, apvainikuotą 80,000 pus
lapių reglamentų teksto, ji pri
mena Gosplaną". 

Iš visų pagrindinių prie
žasčių, kurios ardo vienybę, 
yra kai kurių ES politikų pri
mesta keista moralinė sam
prata, iškrypimų įteisinimas, 
kuris iškreipia prigimtinę teisę. 

Ir kiekviena valstybė vis 
labiau atsisako suvereniteto 
ES naudai. ES institucijų vyk-

dama politika sukelia didelį 
įtarumą, nepasitenkinimą ir 
pagrįstą baimę dėl suveri
niteto praradimo pasėkmių. 
Paprastam piliečiui dažnai 
sunku atskirti, kada Europos 
Parlamento direktyvos yra 
įpareigojančios, kada- tik pa
tariančios. Tuo tarpu kai kurie 
savi politikai daro, kaip jiems 
patogiau ar geriau. Tai rimtas 
priekaištas Europos Parla
mentui, kuris yra renkamas 
pagal proporcinio atstovavi
mo rinkimų sistemą ir neįkū
nija tikrojo tautos atstovavi
mo. V. Bukovskis palygino 
Europos Parlamento darbą su 
Aukščiausiosios Tarybos vaid
meniu Sąjungos laikais. 

Kai kas niekina ES val
džios viršūnes, kad ligi šiol 
nesugebėjo suformuluoti bend
ros ES politikos Rusijos at
žvilgiu. Sios trys priežastys ke
lia beveik visose ES narėse 
didesnį ar mažesnį nepasi
tenkinimą kai kuriuose nacio
naliniuose sluoksniuose. Abe
jojama, ar ES tikrai gins ma
žas tautas, ar neįvyks išda
vystė. Juk įvykiai Taline paro
dė, kad Maskva išbandė Va
karus - kiek jie vieningi, ar 
sugebės apsaugoti Baltijos 
valstybes, esančias taip vadi
namo "artimo užsienio" geo
politinėje sferoje nuo naujos 
okupacijos ar findliandizaci
jos? ES neturi vieningos poli
tikos Rusijos atžvilgiu. Verta 
pacituoti Lietuvos europarla
mentaro, prof. V. Lansbergio 
žodžius: "Tai dar vienas ženk
las, kad ES neturi savo euro
pietiškos politikos Rusijos at
žvilgiu. Ką turime ir vykdome, 
yra rusiška Europos politika 
Rusijos atžvilgiu. Vadovų pa
taikavimas - tai blogiausia pa
slauga Rusijai, jeigu kas nors 
dar nori tikėti, kad Rusija ga
lėtų tapti europietiška šalimi 
greičiau negu Europa taps ne
demokratinės Rusijos poli
tiniu priedu. Nuolat kalbame 
apie vieningą Europos energi
jos strategiją, bet užmerkia
me akis, kad Rusija to neleis, 
ir jau turi savo Trojos arklį 
Europos viduryje. Srioderi
ninkai ir kiti, sergantys poli
tine katarakta, ir toliau tęs 
vieningos Europos destruk
ciją". Tiek tautos, tiek žmonės 
laukia moralios politikos. Ir 
visi milijonai pritaria šiai min
čiai, kad "paskutinę drąsią 
Rusijos žurnalistę užmušė ir 
konformistinė Europa". 

Prisiminkime, kas vyko 
praėjusią žiemą Latvijos ir 

Lietuvos pasienyje, kokios bu
vo sunkvežimių eilės prie mui
tinės punkto. Lietuvos vyriau
sybiniuose sluoksniuose verti
nama, kad šiuo atveju Latvija, 
uždariusi sieną su Lietuva ir 
vykdanti koordinuotą politiką 
su Rusija, galėtų būti traktuo
jama veikiau kaip NVS nei 
ES erdvės atstovė. ES viduje 
negali būti eilių prie sienos, o 
Rusija, pasinaudodama Lat
vija kuria analogų neturintį 
atvejį. 

Rusija, remdamasi egzis
tuojančiais skirtumais tarp 
Sąjungos narių, dalija Europą 
į "senąsias" ir "naująsias" na
res, atitinkamai veikdama jas 
savo taktika. Nors tai - Do
naldo Rumsf el d o įvestos są
vokos, atsižvelgiant į šalių 
santykius su JAV, bet V. Puti
nas sugebėjo pasinaudoti 
Prancūzijos ir Vokietijos am
bicijomis, kad suskaldytų Eu
ropą, pagilintų pleištą tarp se
nųjų narių ir naujųjų. Europos 
šalims sutarus dėl vieningos 
politikos Rusijos atžvilgiu, ini
ciatyvą vėl perimtų Europa, 
kadangi ji yra ekonomiškai 
galingesnė už Rusijos Federa
cinę Respubliką. 

Graikija ir Kipras vadina
mi "Trojos arkliais", nes daž
niausiai palaiko Rusiją. Vokie
tija, Prancūzija, Italija ir Ispa
nija vysto savo strateginį bend
radarbiavimą su Rusija, ne
atsižvelgdamos į bendrus ES 
užsienio politikos principus. 

Austrija, Belgija, Suomi
ja, Slovakija, Portugalija ir 
dar penkios šalys yra priskiria
mos "draugiškų pragmatikų" 
grupei. Jų santykiai su Rusija 
nėra tokie artimi kaip "strate
ginių partnerių", tačiau pa
kankamai platūs ir pirmiau
siai turi ekonominių mocyvų. 

Dar devynios ša!Ys: Čeki
ja, Latvija, Danija, Sveicarija 
ir Didžioji Britanija yra pri
skirtos "susilaikančių prag
matikų" grupei. Šios valsty
bės, nors ir domisi glaudžiais 
ekonominiais santykiais su 
Rusija, neretai kritikuoja ją 
už pažeidžiamas žmogaus tei
ses ir demokratijos principų 
stoką. Galiausiai Lenkija ir 
Lietuva yra pavadintos griež
tos linijos šalininkėmis, kurių 
santykiai su Rusija yra "atvi
rai priešiški". 

Tik iš kelių paminėtų fak
tų bei įžvalgų matyti, kad ES 
vienybė yra išorinė, formali 
arba daug kur labai trapi. Mi
lijonai mažų tautų piliečių gali 
nusivilti, kad ES nesugeba su
daryti vieningos politikos tiek 
Rusijos atžvilgiu, tiek JAV. 

Nežiūrint esamų skirtumų 
ir trūkumų, vis tik privalome 
sujungti jėgas ir tobulinti Eu
ropą, pastatyti ją ant tvirto 
idėjinio pamato. O jeigu vie
nas traukia į dešinę, kitas į 
kairę, trečias į viršų, - dras
kome Europą, nesuvokdami, 
kas jos laukia, jei ji bus silpna. 
Reikia sujungti krikščioniškas 
jėgas, kad ES suteiktume ža
vesį ir atsinaujinimą, politinį 
budrumą ir vienybę. 

(Kalba netaisyta - nepa
keista. RED.) 

(Ntr. iš J. Paleckio užrašų 
Gyvenimas trikampyje) 
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Laisvės kovotojo žūtis 
Paminėtas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 

sušaudymo 50-tis 

ANTANINA 
URMANAVIČIENĖ 

"Užėjau dar į savo auklė
jamąją klasę ... Tik mokytojas ga
li suprasti, ką tada jaučiau ... Juk 
aš turėjau palikti savo mėgsta
miausią darbą, palikti tuos, ku
riais rūpinausi, palikti kolegas, 
kurie buvo tikri lietuviai". 

Adolfas Ramanauskas
Vanagas (Ištrauka iš knygos 
Daugel krito sūnų, parašytos 
partizanavimo metais). 

Tamsią, niūrią 2007 m. lap
kričio 29-ąją dieną Lietuvos 
kariuomenės generolo Adolfo 
Ramanausko kovinio rengimo 
centras suorganizavo Vilniuje 
prieš 50 metų, t.y. 1957 m. lap
kričio 29 d. okupanto žiauriau
siais būdais kankintą ir sušau
dytą Lietuvos partizanų vadą, 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio Gynybos pajėgų vadą, 
Lietuvos Laisvės kovos sąjū
džio tarybos 1949 metų Dek
laracijos signatarą, dviejų Vy
čio kryžiaus ordinų (11 ir l 
laipsnio) kavalierių, generolą 
Adolfą Ramanauską-Vanagą. 

Minėjimas prasidėjo iškil
mingomis šv. Mišiomis Lietu
yos kariuomenės pagril!dinėje 
Sv. Ignoto šventovėje. Sv. Mi
šias aukojo ir labai gražų pa
mokslą, skirtą laisvės gynėjų, 
jų vadų atminimui pasakė ka
riuomenės kapelionas kun. 
Juozas Gražulis. Po šv. Mišių 
žmonės nuvilnijo į KGB kalė
jimą, dabar Genocido aukų 
muziejų. Slogaus rūsio, me
nančio Lietuvos laisvę gynusių 
mirtį ir kančias, l-oje kamero
je nužudytiems Lietuvos did
vyriams uždegtos žvakelės, 
padėtos gėlės. Paveiksluose 
ant sienos žvelgia į lankytojus 
ryžtingos partizanų vadų Jono 
Zemaičio-Vytauto ir Adolfo 
Ramanausko akys, priminda
mos, kad krauju atkovota lais-

Lietuvos respublikos seime š.m. kovo 6 dieną buvo surengta 
konferencija, kurioje iškilmingai paminėta Lietuvos parti
zanų vado, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio gynybos pajėgų 
vado generolo A. Ramanausko-Vanago gimimo 90-osios meti
nės. Kalba Lietuvos seimo pirmininkas V. Muntianas 

Ntr. iš Lietuvos seimo archyvo (O. Posaškova) 

vė, ir labiau už viską pasaulyje 
ją reikia ~ylėti ir saugoti. Žiū
rint į J. Zemaitį-Vytautą iš
girsti Maskvos teisme pasaky
tus paskutinius budeliams žo
džius: " ... Aš vis tiek manau, 
kad kova, kurią aš vedžiau de
vynerius metus, turės savo re
zultatų". Minėjimas vyko Lie
tuvos kariuomenės Vilniaus 
įgul9s karininkų ramovėje. 

Sventėje dalyvavo garbin
gi svečiai. Generolo Adolfo 
Ramanausko kovinio rengimo 
centro viršininkas pik. Algi
mantas Vyšniauskas, Lietuvos 
respublikos krašto apsaugos 
viceministeris Antanas Valys, 
Lietuvos respublikos seimo 
narys Valstybinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininko 
pavaduotojas Algis Kašėta, 
Genocido ir rezistencijos tyri
mo departamento direktorius 
habilituotas istorijos mokslų 
daktaras Arvydas Anušaus
kas, Lietuvos laisvės kovų są
jūdžio pirmininkas Jonas Če
ponis, Adolfo Ramanausko
Vanago dukra Auksė Rama
nauskaitė-Skokauskienė ir kt. 

Visi svečiai kalbėjo. Jų pa-

sisakymus jungė bendra min
tis: būtinas istorinės atminties 
išlaikymas ateities kartoms, 
pilietinis patriotinis jaunimo 
auklėjimas. Minėta, kad po
karis Lietuvoje pažymėtas 1.5 
min. žmonių netektimis, žudy
mais, trėmimais. Jeigu A. Ra
manausko-Vanago palaidoji
mov vietą tikimasi surasti, tai 
J. Zemaičio-Vytauto, sušau
dyto 1954 m. Maskvoje, nera
sime. Šių dienų nelaimė Lie
tuvoj e - tai jaunimo išbėgi
mas iš tėvynės. Priešai ne
snaudžia, ir pavojai tyko. Is
torijos nurašyti nereikia. Ne
žinia, kodėl delsiama pastatyti 
Vilniuje kovojusiems už laisvę 
paminklo, nors praėįo apie 20 
m. Ramanausko ir Zemaičio 
pavyzdys turi lydėti ir stiprinti. 
Reikia savyje išsiugdyti pasi
priešinimo dvasią, nes jos ne
sant neapgins ir NATO nai
kintuvai. Minėjime dalyvavo 
Alytaus Adolfo Ramanausko
Vanago kudirkaičiai su savo 
vadove mokytoja Elvyra Ka
marauskiene. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Premjeras pasiliko 
BNS praneša, kad opo

zicijos mėgintas atstatydinti 
premjeras Gediminas Kirki
las išliko pareigose. Parla
mentarai trapia balsų daugu
ma nutarė, jog premjero at
sakymai į interpeliacijos 
klausimus juos tenkina. Už 
nutarimo projektą, jog so
cialdemokrato G. Kirkilo at
sakymai tenkina, balandžio 
3 d. balsavo 68 seimūnai, 63 
balsavo prieš, l susilaikė. Iš 
viso seime yra 141 narys. 

Už G.Kirkilo išlikimą 
premjeru balsavo valdančia
jai koalicijai priklausantys 
socialdemokratai, liberal
centristai, socialliberalai, 
valstiečiai liaudininkai bei 
"pilietininkai", iš pastarųjų 
tik vienas susilaikė. 

Balsavimo baigtis reiš
kia, kad G. Kirkilas ir jo va
dovaujamas ministerių kabi
netas dirbs toliau. Premjeras 
teigė tikėjęsis tokios baig
ties, o interpeliaciją vadino 
opozicijos trukdymu dirbti. 
Nepasitikėjimo procedūrą 
pradėjo seimo nariai, pri
klausantys opozicinių kon
servatorių, Liberalų sąjū
džio, Darbo partijos bei 
"Tvarkos ir teisingumo" 
frakcijoms. G. Kirkilui pa
teiktame dokumente buvo 
išdėstyta 19 klausimų, į ku
riuos premjeras žodžiu atsa
kė visuotiniame posėdyje. 

Taisys įstatymą 

Balandžio 2 d. seimo 
valdybos sudaryta darbo 
grupė baigė ruošti Pilietybės 
įstatymo pataisas, kuriomis 
siūloma įteisinti dvigubą pi
lietybę tiems Lietuvos pilie
čiams, kurie turi Europos 
sąjungai (ES) priklausančių 
valstybių pasus. Tokia pati 
nuostata galiotų ir jeigu ES 
nepriklausanti šalis sudarytų 
su Lietuva sutartį dėl pilie
tybės. 

Tačiau darbo grupė ne
parėmė iš jos pasitraukusio 
konservatorių atstovo And
riaus Kubiliaus, liberalsąjū
diečio Gintaro Steponavi
čiaus, valstietės liaudininkės 
Laimos Mogenienės, Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
(PLB) valdybos pirmininkės 
Reginos Narušienės bei Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento direktoriaus 
Antano Petrausko siūlymo 
neatimti Lietuvos pilietybės 
iš tų lietuvių, kurie įgijo NA
TO valstybei priklausantį 
pasą. Pastarieji, išskyrus A. 
Kubilių, įregistravo kitą įsta
tymo variantą, todėl galuti
nai šiuo klausimu turės apsi
spręsti seimas. 

Naujas seimo vadovas 

Balandžio l d. naujuoju 
seimo pirmininku išrinktas 
socialdemokratas Česlovas 
Juršėnas, kuris iki šiol ėjo 
parlamento pirmininko pir
mojo pavaduotojo pareigas. 

Č. Juršėnas, kuriam šiemet 
sueis 70, seimo pirmininko 
pareigybėje keičia Viktorą 
Muntianą, atsistatydinusį 
dėl žiniasklaidos paskelbtų 
neaiškių mokėjimų aukštam 
Kauno apskrities valdinin
kui. Už valdančiosios koali
cijos pasiūlytą Č. Juršėno 
kandidatūrą balsavo 76 sei
mo nariai, prieš - 46. Šeši 
biuleteniai buvo negaliojan
tys ir vienas dingo. 

Č. Juršėnas seime dirba 
jau penktąją kadenciją ir yra 
laikomas vienu labiausiai pa
tyrusių Lietuvos politikų. 
1993-1996 m. jis dirbo seimo 
pirmininku, šias pareigas ke
lis mėnesius užėmė ir 2004 
m., kai apkaltos keliu iš pre
zidento pareigų pašalinus 
Rolandą Paksą, valstybės va
dovo pareigas laikinai ėjo 
tuometinis seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas. 

Veiklos ataskaita 

Ministerių kabinetas ko
vo 20 d. pritarė vyriausybės 
2007 m. veiklos ataskaitai ir 
pateikė ją seimui. Daugiau 
nei 100 puslapių dokumente 
apžvelgti pernai nuveikti 
darbai nuo finansų, ekono
mikos ir verslo politikos iki 
kultūros ir sporto. Ataskai
tos įžangoje pažymėta, kad 
2007 m. į šalies istoriją įeis 
kaip apsisprendimo išlikti 
branduoline valstybe metai, 
o to realus rezultatas - vy
riausybės parengtas ir seimo 
priimtas Atominės elektri
nės įstatymas, kuris atvėrė 
kelią prieštaringai vertina
mam valstybinio investuoto
jo LEO LT įsteigimui. Reikš
mingiausias užsienio politi
kos laimėjimas - Lietuvos 
įsiliejimas į Šengeno erdvę. 

Ataskaitoje pabrėžiama, 
kad Lietuvos ūkio plėtra 
pernai buvo viena iš spar
čiausių tarp ES valstybių. 
Augant vidaus vartojimui 
augo visos ūkio šakos, taip 
pat kilo vidutinis šalies gy
ventojų darbo užmokestis, 
mažėjo nedarbas. Jau 5 me
tus iš eilės šalies bendrasis 
vidaus produktas (BVP) au
ga daugiau kaip 7%, o per
nai, palyginti su 2006 m., 
BVP palyginamosiomis kai
nomis padidėjo 8.8% ir su
darė daugiau kaip 967 bln. 
litų. 

Vyriausybė pamini įvai
rias patvirtintas programas 
- investicijų skatinimo 2008-
2013 m., geresnio tvarkymo; 
joje numatytos priemonės 
administracinei naštai vers
lui ir piliečiams mažinti bei 
kt. Vienu iš nuopelnų pripa
žįstamas ir pernai toliau di
dėjęs užimtumas. 

Gyventojų užimtumo ty
rimo duomenimis, užimtumo 
lygis Lietuvoje 2007 m. per 9 
mėnesius siekė 65.1 % ir buvo 
aukščiausias per pastaruosius 
kelerius metus. RSJ 
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Felikso Lukmino vaikystė 
erabėgo Šiluvos rajone, netoli 
Zaiginių šventovės, į kurią jis 
su namiškiais eidavo. Jų šei
moje tikėjimas buvo gerbia
mas, o vaikai nuo mažens mo
kėsi mylėti senelius, klausyti 
tėvų ir neužmiršti padėkoti 
Dievui už praleistą dieną, už 
gerai atliktą darbą, už duoną, 
kurią nepaprastai skanią, pa
kvėpintą ajerais, kepdavo mo
tina. 

Siluva ir jos trauka 

- Šiluva - šventoji Marijos 
žemė, - sakydavo šiluviečiai. 
Vaikai nuo mažens įsiklausy
davo į šiuos žodžius. Jie jų at
mintyje išliko daugelį metų. 

- Cia, gražiojoje Siluvos 
žemėje, prabėgo mano vai
kystė, ankstyvoji jaunystė. Čia 
aš priėmiau Pirmąją Komuni
ją, - Feliksas prisiminė, kaip 
su kaimo vaikais rinkdavosi 
Žaiginių šventoriuje, kur jų 
laukdavo kunigas Kazys Gab
rielaitis. Jis labai mylėjo vai
kus. Netoli šventovės buvo ža
lia pievelė. Susėdę ant žolės, 
vaikai mokėsi katekizmo tiesų 
- ruošėsi Pirmajai Komunijai. 
Šventovėje mokė religinės 
kultūros ir elgesio taisyklių. 
Pulku vaikų vedinas, kunigas 
Kazys Gabrielaitis aplankė 
apylinkės šventoves. Thi buvo 
nuostabios išvykos. Kartu ap
lankydavome ir kapines. Visur 
mokėmės pagarbos Dievui ir 
žmogui. Kunigas Kazys Gab
rielaitis atsakydavo į daugybę 
mūsų klausimų ir laikė mus 
rimtais ir įdomiais pašneko
vais. 

Buvo ir tokių vaikų, kurie 
nėjo mokytis katekizmo ir ne
pasirengė šventajai Komuni
jai. Feliksas prisimena vieno 
komunisto sūnų, kuris, jiems 
besimokant, dviračiu duoda
vosi aplink, ir, pasak vaikų, 
komunistuodavo, šaipydavosi 
iš kunigo Kazio Gabrielaičio. 
Ir tas, kiek vyresnis už mus, ir 
jo draugužiai, kažkodėl ne
kentė kunigo Kazio Gabrie
laičio. 

1940 metais pas kunigą 
Kazį Gabrielaitį atvažiavo jo 
brolis į svečius. Gegužės sep
tynioliktą dieną komunistai jį 
nužudė išėjusį pasivaikščioti. 
O kunigą Kazį Gabrielaitį iš
vežė į Sibirą. Vežė jį antrą kar
tą, nes pirmąjį kartą pabėgo. 

- Grįžęs mirė šis puikusis 
mano vaikystės draugas. O ar 
gyvas dar tas berniokėlis, varg
šas, komunistų sūnelis, nesu
žinojau, - atsiduso Feliksas 
Lukminas. Jis prisiminė seno
lių ir tėvų pasakojimą apie Ši
luvos Dievo Motiną. Vienais 
metais Marijos veidas būna 
liūdnas, o kitais giedras, ra
mus. Kai Marijos veidas atro
dė liūdnas, buvę sunkūs me
tai, žmonės padarę daug nusi
kaltimų. Jei Marijos veide ne
įžiūrėdavo liūdesio, žmonės 
tapdavę geresniais. 

- Kasmet rugsėjo 8-15 die
nomis Šiluvoje būna tradici
niai švenčiausios Mergelės 

Laisvės kovotojo ... 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Jie pateikė poetinę-muzi
kinę kompoziciją Pašautas 
baltas paukštis, kuri sujaudino 
ir paliko didelį įspūdį susirin
kusiems. Renginy dalyvavo ir 
Kauno Juozo Urbšio vid. mo
kyklos mokiniai. 

Adolfas Ramanauskas gi
mė 1918 m. kovo 6 d. Jungti
nėse Amerikos Valstijose. 
1921 m. Ramanauskų šeima 
(be Adolfo, buvo sesuo Aldo
na ir brolis Albinas), grįžo 
Lietuvon. Tėvai buvo šviesūs 
žmonės ir stengėsi savo vaikus 
leisti į mokslus. Adolfas 1936 
m. baigė Lazdijų "Žiburio" 
gimnaziją, o baigęs Klaipėdos 
pedagoginį institutą, įstojo i 
Kauno karo mokyklą, buvo 
paskutinėje, penkioliktoje ka
rininkų laidoje. 

Lietuva sulaukė 1940 m. 
Baigęs karo mokyklą, jis kari-

ninku netapo, o pradėjo dirbti 
mokytoju 1940-1941 m. netoli 
Druskininkų. 1941 m. dalyva
vo sukilime, vadovavo partiza
nų būriui. 1942-1945 m. jis -
Alytaus mokytojų seminarijos 
mokytojas. 1945 m. balandžio 
25 d. pasitraukė iš legalaus 
gyvenimo. 1947 m. rugsėjį jis 
išrenkamas Dainavos apygar
dos vadu. 1948 m. lapkritį iš
rinktas Pietų Lietuvos srities 
partizanų vadu. 1949 m. vasa
rio 2-22 d.d. vyko Prisikėlimo 
apygardoje visos Lietuvos vy
riausiųjų partizanų vadų su
važiavimas, kuriame buvo 
įsteigtas Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdis LLKS - suvažiavime 
jis patvirtintas Pietų Lietuvos 
srities vadu ir LLKS tarybos 
prezidiumo pirmininko pir
muoju pavaduotoju. 1949 m. 
rudenį paskirtas ILKS Gyny
bos pajėgų vadu, suteikiamas 
partizanų pulkininko laipsnis, 

'l l 

Šiluvos šventovės vidus 

Marijos gimimo atlaidai. 2001 
m. Šiluvos atlaidų dienomis 
meldėmės už šeimas, tremti
nius, medikus, Caritq, versli
ninkus, ūkininkus, darbinin
kus, valdininkus, žiniasklai
dos darbuotojus, pedagogus, 
katechetus, moksleivius, stu
dentus, kariuomenę, policiją, 
šeimą. 

Gilus ir skaidrus Šiluvos 
šaltinis, prie kurio aš kasmet 
skubu. Tun, Šiluvos koplyčio
je, ant akmens su Kūdikėliu 
ant rankų, stovi MOTINĄ vi
sų mūsų Motinų MOTINA. 
Atsimenu, prie šios statulos 
sulinkdavo mano motinos ir 
kitų kaimo motinų keliai. Pri
siglausdavo jos prie šalto ak
mens ir iš jų širdžių išsilieda
vo karšta malda. Prašydavo 
jos, kad Marija palaimintų 
vaikus, kad saugotų juos nuo 
ligų, nuo nelaimių, kad už
augtų dori, teisingi ir neuž
mirštų tėvų, kelio į šventovę 
ir į gimtus namus. 

tų metų pabaigoje jam pasiū
lyta suteikti ir suteikiamas ge
nerolo laipsnis. 

1946 m. už organizacinį 
darbą apdovanotas Uolumo 
juostele, už vadovavimą Mer
kinės puolimui - Narsumo 
juostele. 1949 - Laisvės kovos 
kryžiumi (II laipsnio) su kar
dais. 1998 m. kovo 6 d. Lietu
vos prezidento dekretu suteik-

Pirmoji Komunija - tai su 
Dievu susitikimo šventė. Thi 
žalioji gegužė, tai lakštingalų 
trelės, aidėjusios gražiausiose 
Šiluvos vietose - paupiuose, 
paežerėse ir sveikinusios mus, 
pulkeliais visais kaimo takais 
ir takeliais, skubėjusius į šven
tovę. Nešini savais rūpesčiais, 
spėjome pasiklausyti jų gies
mių, giedamų mums, vaikiu
kams ir mergytėms, baltai ap
sirengusioms, su rūtu vaini
kais ant supintų kasų, su gėlių 
puokštėmis ir žvakutėmis ran
kose. Nepamirštamas kunigo 
K. Gabrielaičio pamokslas pa
liko mūsų mažose širdyse gai
vumą, sugebėjimą pažvelgti į 
vaikų ir jų tėvelių širdis. Dau
geliui metų praėjus aš jį prisi
menu drovų, paprastą, dos
nios širdies. Tuji diena nieka
da neišblės iš mano atminties. 
Gyvenimas visko su kaupu at
seikėjo: studijų metus, didelio 
viršininko darbą, meilę, šei
mą, keliones, netektis, nesvei-

tas Vyčio kryžiaus 2-ojo laips
nio ordinas (po mirties). 1998 
m. sausio mėn. Lietuvos pre
zidento dekretu suteiktas di
misijos brigados generolo laips
nis. 1950 m. apdovanotas I ir 
II rūšies 1-ojo laipsnio Laisvės 
kovos kryžiais. 1999 m. Lietu
vos prezidento dekretu suteik
tas Vyčio kryžiaus 1-ojo laips
nio ordinas (po mirties). 

katą. Tačiau Aukščiausiasis 
laimino. Šiandien Šiluvos Ma
rijos šventovė tapo visos Lie
tuvos širdimi. Akmuo, ant ku
rio apsireiškė Marija ir kurį 
lietė jos kojos, iki šių dienų 
neatvėso nuo Marijos garbin
tojų bučinių. 

Gilioje senovėje, kur šian
dien Šiluva, buvo tik miškai, 
miškai. Iš pradžių šią vietovę 
vadino "Būda". Būdos pasto
gėje apsistodavo miško kirtė
jai. Vėliau ši sodyba buvo pa
vadinta "Šilu". 1457 metais 
minimi abu vardai. "Šile" jsi
kūrė Gedgaudų dvaras, Ze
mes dvarui, rašoma dokumen
tuose, lyg tai dovanojęs Vy
tautas Didysis. 

1608ar1612 metais pagal 
pasakojimą ant didelio ak
mens apsireiškė šventoji Die
vo Motina Marija. 1627 me
tais kunigas Kazakevičius sa
vo lėšomis pastatydino medi
nę koplyčią-šventovę, kuri iš
silaikė apie 50 metų. Vėliau ji 
buvo perstatinėta. Katalikų 
šventovė išsilaikė iki reforma
cijos. Istoriniuose šaltiniuose 
rašoma, kad čia buvo švenčia
mi Marijos Gimimo atlaidai. 
Prasidėjus reformacijai, dvari
ninkas perėjo pas protestan
tus ir šalia Siluvos šventovės 
pastatydino mūrinę bažnyčią 
protestantams. Įsigalėjus re
formacijai, katalikų šventovė 
buvo sunaikinta. 

Atėjus į valdžią kalvi
nams, pasak liudininkų, kata
likai savo šventovės drabu
žius, reikmenis, dokumentus 
ir stebuklingąjį Marijos pa
veikslą sudėjo į skrynią ir už
kasė į žemę. Tun, kur stovėjo 
šventovė, buvo ariama ir sėja
ma. Ištisus aštuoniasdešimt 
metų skrynia išgulėjo žemėje. 
Užmiršo žmonės ir apie pa
slėptus daiktus. Tik 1588 me
tais katalikams buvo leista at
siimti šventoves. Buvo iškelta 
Šiluvos katalikų ir parapijos 
byla. Bylą vesti buvo sunku, 
nes šventovės dokumentai bu
vo dingę ar sunaikinti. Byla 
tęsėsi 15 metų. (Bus daugiau) 

1956 m. spalio 11 d. KGB 
agento slapyvardžiu "Žinomas" 
(Antano Urbono) buvo išduo
tas ir kartu su žmona Birute 
suimtas. 1957 m. rugsėjo 25 d. 
Vilniuje LTSR Aukščiausiojo 
teismo nuteistas mirties baus
me. žmona nuteista 8 metams 
kalėti. Už KGB užduoties 
įvykdymą agentui "Žinomas" 
išduota 3000 rublių. 



Stabdyti globalizmą 
DR. R. GAJAUSKAITt:, 

kriminologė 

Nustebino australai visą 
pasaulį, atsiprašydami čiabiu
vių-aborigenų. Tiesa, nejvar
diję savo piktadarystės geno
cidu ir neatlyginę padarytos 
žalos. Tučiau jau vien atsipra
šymo faktas parodė pasauliui 
europiečių padarytos žalos ki
toms rasėms supratimą ir įver
tinimą. Australų atsiprašymas 
teikia vilties, kad bus žengtas 
ir antras žingsnis. Tui euro
piečių skriauda visam pasau
liui. O kas dedasi pačioje Eu
ropoje ir Europos sąjungoje? 
Kokiais takais ir šunkeliais 
buvo suviliotos tautos? 

Tik trumpai žvilgtelėję 
nustatėme, kad mūsų stojimo 
į ES pamatai labai jau abejoti
ni. Argi nevertėtų išsinagrinė
ti kruopščiau padarytų klaidų, 
kad suspėtume dar ką nors 
pataisyti? 

Globalizmas, tai siekimas 
įvesti vieningą pasaulinę val
džią, sutrypiant tautines vals
tybes, sunaikinant tautas, su
niveliuojant kultūras, moralės 
kanonuso bei formuojant kos
mopolitinę pasaulio bendruo
menę, susijusią tik turtiniais 
santykiais. Naudojantis tech
nikos ir technologijos pasieki
mais ryšiuose ir informatiko
je, globalizmas pakerta natū
ralius visuomenės vystymosi 
procesus ir stumia visuomenę 
į visuotiną degradaciją, dege
neraciją ir tironiją vardan eli
to turtėjimo. 

Įvertinus istorijos pamo
kas ir šimtamilijonines žmo
nių gyvybių aukas, europiečiai 
privalo sustabdyti globalizmą 
tiek Europoje, tiek viso pa
saulio mastu. O tai galima pa
siekti tik išlaikant ES suvere
nias tautines valstybes, sustab
dant imigracijos procesus, įta
kojant socialinę politiką vals
tybių viduje, stiprinant !lei
mas, kaip pagrindinę valsty
bės ir tautinės bendrijos gran
dį bei racionaliai sprendžiant 
energijos ir aplinkos proble-
mas. 

ziškai. Moraliai visus luošino 
tarptautinė politika, siekianti 
sunaikinti tautą, stipriai at
skiedžiant ją rusakalbiais, at
plėšiant nuo tautinės kultūros 
šaknų ir iškraipant istoriją. 
ES propaguojama imigracijos 
ir integracijos idėja tolygi so
vietinei internacionalinei, nes 
pratęsia neišvarytų okupantų 
privilegijas ir dar reikalauja 
jas praplėsti. Tui ir i!I Lietuvos 
biudžeto išlaikomos jų mo
kyklos, jų šventyklos, skaityk
los ir netgi teatrai, kai tuo tar
pu visoje ES to nėra. 

Kad netaptume tik liaudi
mi, ir visai nesvarbu ar sovie
tine ar europine, visos Euro
pos tautos privalo išlaikyti sa
vo valstybes nepriklausomas, 
kaip tautinės bendruomenės 
aukščiausią organizaciją, ga
rantuojančią tautos išlikimą, 
ugdymą ir klestėjimą. Tik tau
tinė kultūra yra tarptautinio 
pripažinimo ir bendravimo 
sąlyga, o ne suintegruota kon
tinento liaudis su regionine 
savimone. 

Apibendrinant galėtume 
pasiguosti, kad tokį ES nei
giamą poveikį į tautų ir jų su
kurtų valstybių gyvenimą jau
čia visos ES narės, todėl aki
vaizdžiai sumažėjęs piliečių 
dalyvavimas Europarlamento 
rinkimuose, Konstitucijos at
metimas ir panašūs reiškiniai. 
Netgi toks papildomų prog
ramų paruošimas ir išplatini
mas ES rodo, kad narių bodė
jimasis - reiškinys visuotinas, 
įsisąmonintas ir "pasyvia re
zistencija" įvertintas. Tui lei-

džia tikėtis, kad Europos tau
tos nenuslys i kosmopolitizmą 
bei globalizmą, o eis savo pa
sirinktu, istoriškai susiklosčiu
siu raidos keliu. Ir lietuvių 
tauta kartu su visais. 

Tu.m europiečiai privalo: 
atstatyti planetai padarytą ža
lą už okupacijas, kolonizaci
jas, rasizmą, i!lskyrimą ir so
vietizmą; įvertinti visų valsty
bių piliečių emigraciją iš Tė
vynės, kaip valdžios tenden
cingai vykdomos socialinės 
politikos pasekmes ir prily
ginti ją deportacijai su visomis 
iš to išplaukiančiomis tarptau
tinės teisės pasekmėmis; su
stabdyti globalizmą kaip poli
tinį procesą, visų tautų tauti
nių valstybių bei natūralaus 
žmonijos vystymosi labui; atri
boti technikos ir technologi
jos modernizavimo bei su tuo 
susijusio ekonomikos ir kapi
talo sąveiką nuo įtakos politi
niame gyvenime; atskirti tau
tinių valstybių galias nuo kapi
talo įtakos, stiprinant tautinės 
valstybės politini, ekonomi.ni 
ir kultūrini pajėgumą, įgali
nantį apginti savo piliečius 
nuo pasaulinio (globalinio) 
kapitalo įtakos, diktato ir iš
naudojimo; įstatymiškai su
trukdyti ir griežtai kontroliuo
ti žiniasklaidos įtaką visuo
menei, atskiriant objektyvios 
informacijos teikimą ir sub
jektyvios nuomonės bei verty
bių formavimą, neatitinkantį 

valstybės vystymo tikslų, įtvir
tintų Konstitucijoje. (Sutrum
pinta dalis straipsnio Pasaulis 
- Europos sąjunga - Lietuva). 

Lietuva iš sovietinės "mės
malės" išsiveržė gerokai nu
kentėjusi - kas trečią palietė 
Gulago ir KGB represijos fi-

Unksmos lietuvaitės savo laisvoje sostinėje - Vilniuje: visur 
gera, bet namie geriausia... 

Ntr. iš J. Paleckio užrašų Gyvenimas trikampyje 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-55:> l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.albn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.38 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkjme jį savo testamentuose! 

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

lšr:išome p:ikvit:ivimus :itleidimui nuo p:iJ:imų mokesčių. 

Bilietai i Lietuvą 2008 
iki balandžio 30, 2008 

$675 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

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

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

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

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

Fax 416-221-4885 
gabriele@bdt.c~ONT REG. 03228277 
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__ ....,., KANADOS ĮVYKIAI , ..... __ 

Nauji parlamentarai 
Pagal tradiciją į paria· 

mentą buvo įvesdinti naujai 
išrinkti atstovai - liberalai 
Bob Rae ir M. Ha1l Findlay, 
J. Muray bei konservatorius 
R. Qarke. Opozicinės parti
jos naujų narių sulaukė labai 
laiku. Jų parama pasinau
dojo S. Dion, kritikuodamas 
konservatorių siūlomus pa
keitimus Imigracijos ir pabė
gėlių akte. Konservatoriai, 
norėdami sumažinti pareiš
kimų svarstymo laiką ir 
kviesti i Kanadą daugiau 
kvalifikuotų specialistų, pa
siūlė leisti imigracijos minis
terijai spręsti ir suteikti pir
mumo teisę imigrantams pa
gal valstybei svarbius porei
kius. NDP ir Kvebeko bloko 
partija atmetė siūlomus pa
keitimus kaip JAV įstatymų 
kopiją. Liberalai mano, kad 
projektą dar reikia svarstyti 
viešai ir taisyti. Jie atmetė 
galimybę, kad projektas gali 
būti dingstimi naujiems rin
kimams, 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper NATO 
valstybių vadovų susitikime 
Bukarešte (Rumunija) dar 
kartą pakartojo Kanados vy
riausybės priimtas nuostatas 
dėl Afganistano misijos. Ka
nadiečiai, kaip ir buvo nu
spręsta parlamente, pasilie
ka Afganistane iki 2011 m., 
jei NATO valstybės parems 
Kandahare - pavojingiausia
me rajone esančius Kanados 
karius. Kanadiečių misijai 
paremti reikėtų dar 1,000 
karių ir karinių sraigtaspar
nių bei kitos technikos. NA
TO valstybės delsia su pasiū
lymais, išskyrus Lenkiją ir 
nelabai konkrečius Prancū
zijos pažadus. Bukarešte S. 
Harper susitiko su Afganis
tano prezidentu H. Karzai ir 
NATO sekretoriumi J aap 
DeHoop Schaffer, aptarė 
Afganistano misijos eigą. 

Tradicinė roonią me
džioklė šiemet prasidėjo ne
maloniais jvykiais. Nors pa
krantės apsaugos patruliai iš 
anksto perspėjo gamtosau
gos aktyvistus-stebėtojus, 
kurie bando sustabdyti šį tra
dicinį Kanados šiaurės me
džiotojų verslą, neišvengta 
susidūrimo su stebėtojų lai
vu. JAV registruoto laivo 
"Farley Mowat" įguloje - ži
nomos pasaulinės laukinių gy
vūnų globos draugijos nariai. 
Jie fotografuoja ir filmuoja 
medžioklę, ketindami vėl 
skelbti visuotinį šio verslo 
pasmerkimą. Kitas nemalo
nus įvykis - pačioje sezono 
pradžioje žuvo 4 medžioto
jai. Atsidūrę pavojuje ruonių 
medžiotojai iškvietė ledlau
žį. Velkant medžiotojų laivą 
per ledo properšas, jis u7Ao
ko ant ledų sangrūdos ir ap
virto. Keturi žmonės pa
skendo, kitus du išgelbėjo 
ruonių medžiotojų grupė. 
Tiriama, ar ledlaužio įgula 

tinkamai atliko gelbėjimo 
darbus, neužtikrinusi žmo
nių saugumo. 

S. Dion vis dažniau susi
laukia priekaištų kaip neryž
tingas partijos vadovas. Ne
pasitenkinimas juo labiau
siai jaučiamas Kvebeko pro
vincijoje. Pareikalavęs iš visų 
narių griežtesnės tvarkos ir 
atsakomybės bei vieningu
mo partijos viduje, S. Dion 
padarė keletą pakeitimų par
tijos vadovybėje. Bob Rae li
ko užsienio kritiku, bet gy
nybos kritiką D. Koderre pa
keitė kitu. D.Koderre tapo 
paveldo, kalbų ir prancūziš
kai .kalbančiųjų reikalų ste
bėtoju. Naujai parlamento 
narei M. Hall Findlay pati
kėtos jaun. finansų kritikės 
pareigos. 

Ralph Klein apdovano
tas Prancūzijos Garbės legio
no ordinu - svarbiausiu šios 
vakybės apdovanojimu Buvu
siam ilgamečiam Albertos 
provincijos vadovui ši garbė 
suteikta už dvišalių provinci
jos ir Prancūzijos ryšių stip
rinimą. Garbės legiono apdo
vanojimą yra įsteigęs impe
ratorius Napoleonas 1802 m. 

Naujas N. Scoda provin
cijos įstatymas, isigaliojęs 
nuo balandžio 1 d. - ne tra
dicinė "Kvailių dienos" ap
gavystė. Provincijos vyriau
sybė patvirtino įstatymą. Pa
gal naujas taisykles rūkan
tieji automobilyje, kuriame 
yra mažamečiai vaikai ar vai
ruotoj ai, kalbantys rankoje 
laikomu telefonu, mokės 
baudas. 

Pasikeitė Įvaikinimo tai· 
syklės. Dabar, sutvarkius 
įvaikinimo dokumentus, nau
jajam kanadiečiui iškart su
teikiama Kanados pilietybė. 
Naujasis įstatymas padės su
mažinti kanceliariniams raš
tams sutvarkyti gaištamą lai
ką. Kanadiečiai kasmet į savo 
šeimas priima apie 2,000 vai
kų iš įvairių pasaulio, dažniau
siai nepasiturinčių, valstybių. 

Kanadoje dar trūksta 
sveikai užauginto maisto 
( organic food). Kasmet par
duodama maisto produktų 
už 46 bln. dol. Tik 1 % suda
ro sveikai užaugintos daržo
vės, vaisiai, pienas. Pustrečio 
tūkstančio ūkininkų, iš jų -
pusė Saskatchewan provin
cijoj e, augina daugiausia 
grūdus, aliejinius augalus ir 
pašarines žoles. Dideliuose 
plotuose lengviau taikyti 
techniką, našesnis darbas, 
mažesnė savikaina Didžiau
sia jų gaminių dalis iškeliau
ja i Europos sąjungos valsty
bes, Japoniją ar JAV, Kana
doje lieka tik 16%. Didžiau
sia sveikų gaminių paklausa 
Br. Kolumbijos provincijoje. 
Visi rinkoje reklamuojami 
sveikai užauginti produktai 
privalo turėti Kanados mais
to inspekcijos žymenį. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
SPŪS'IYS PALANGOJE 

Vasarą į Palangą atvyks
tantys gyventojai už kiek
vieną automobilį turės mo
kėti vienkartinę rinkliavą, 
kuri lengvajam automobi
liui sieks 10 litų. Miesto ta
ryba tokiu sprendimu siekia 
išvaduoti Palangą ir vieti
nius gyventojus nuo vasari
nių automobilių spūsčių. Be 
to, tai padėtų išsaugoti 
miesto centro ir senamies
čio dalis, esančias arti jūros. 
Bus apmokestinamas irau
tomobilių pastatymas. Vie
na lengvojo automobilio 
stovėjimo valanda, priklau
somai nuo vietos, kainuos 
1-4 Lt. Visas naująsias rink
liavas planuojama įteisinti 
nuo liepos 1 d. , rašo BNS. 

ATPLAUKĖ NATO LAIVAI 
Kovo 27 d. Klaipėdos 

uoste lankėsi dvi NATO ko
vinių laivų junginio fregatos 
iš JAV ir Vokietijos. Tai 
buvo pažintinis JAV ir Vo
kietijos fregatų vizitas. Vi
zito Klaipėdoje metu vyko 
oficialūs susitikimai su Klai
pėdos miesto meru, apskri
ties viršininku ir KJP vadu 
flotilės admirolu Kęstučiu 
Macijausku. Taip pat vyko 
kultūrinė programa: dau
giau nei 400 JAV ir Vokieti
jos jūrininkų turėjo galimy
bę susipažinti su Klaipėda 
ir jos apylinkėmis. Karo lai
vai iš Klaipėdos uosto iš
plaukė kovo 31 d. 

LEIDŽIA PINIGUS 
Statistikos departamen

to duomenimis, po užsienio 
šalis keliavę turistai iš Lie
tuvos pernai ten išleido 2.9 
bln. Lt -13.1 % daugiau nei 
2006 m. Tačiau į užsienį pa
lyginamuoju laikotarpiu iš
vykusiųjų sumažėjo 9% iki 
1.3 min. žmonių. Tuo tarpu 
po Lietuvą su viena ir dau
giau nakvynių keliavusių 
vietinių turistų per metus 
padaugėjo 2.2%. Jie keliau
dami pernai išleido 420.5 
min. Lt- 31. 7% daugiau nei 
2006 m. Lietuvos gyvento
jai, išvykę į užsienį poilsiau
ti ir atostogauti, praėjusiais 
metais išleido 1.95 bln. Lt., 
o į užsienį vykę verslo rei
kalais - 960.3 min. Lt. Dau
giau kaip pusė (53%) į už
sienį išvykusių turistų per 
kelionę buvo apsistoję pas 
gimines, draugus ar priva
čiame sektoriuje, o 38% -
viešbučiuose bei moteliuo
se. Po Lietuvą su viena ir 
daugiau nakvynių keliavę 
vietiniai turistai poilsiui, 
atostogoms bei laisvalaikiui 
2007 m. išleido 359.2 mln. 
Lt, o verslo kelionėse - 61.2 
min. Lt. 

DIDESNĖ ORO TARŠA 
Aplinkos apsaugos agen

tūros duomenimis, pasku
tinėmis kovo dienomis pa
didėjo visų Lietuvos miestų 
oro užterštumas. Vidutinė 
paros kietųjų dalelių kon-

centracija Vilniuje ir Kaune 
kovo 28 d. ir kovo 31 d., Pa
nevėžyje kovo 31 d. viršijo 
ribinę vertę. Vilniuje ir Kau
ne ši vertė viršyta du ir dau
giau kartų, Panevėžyje -
1.24 karto. Klaipėdoje, Jo
navoje, Šiauliuose ir Kėdai
niuose teršalų koncentracija 
labai arti ribinės vertės. Pa
sak pranešimo, padidėjo ir 
ozono koncentracija. Pava
sarį oro užterštumas dau
giausia padidėja dėl laiku ir 
tinkamai nenuvalytų gatvių, 
šaligatvių. Po žiemos susi
kaupusios druskų, purvo są
našos greitai išdžiūsta, va
žiuojant automobiliams, 
dulkių sūkuriai pakyla į orą. 
Aplinkos orą smarkiai teršia 
ir netinkamai prižiūrimos 
statybos aikštelės, purvinais 
ratais į gatves iš jų išvažiuo
jančios transporto priemo
nės. Kietųjų dalelių koncen
traciją ore gali sumažinti 
stiprus lietus. Aplinkos mi
nisterija reikalauja, kad sa
vivaldybių vadovai nebe
delsdami imtųsi visų organi
zacinių ir teisinių priemo
nių, kad būtų švariai nuvaly
tos (ir nuplautos) gatvės ir 
jų prieigos visose miestų te
ritorijose, o ne tik miestų 
centruose ar arti oro koky
bės tyrimo stočių. Atitinka
mi pavedimai duoti ir regio
nų aplinkos apsaugos de
partamentams. Anot prane
šimo, jau ne pirmi metai, 
kai savivaldybių atsakingi 
vadovai nesiima pakanka
mai veiksmingų priemonių 
gatvėms laiku ir švariai nu
valyti ir aplinkos oro taršai 
pavasarį mažinti. 

PAVOJINGI MIESTAI 
Pavojingiausia Lietu

voje gyventi Vilniaus apskri
tyje, kurioje nustatytas di
džiausias santykinis plėši
mų, vagysčių iš butų ir viešo
sios tvarkos pažeidimų skai
čius, gyvenimas saugiausias 
Žemaitijoje - Tulšių apskri
tyje. Kaip praneša BNS, tai 
paaiškėjo vienos didžiausių 
Lietuvos draudimo bendro
vių "IF draudimas" atlikto 
tyrimo metu įvertinus įvai
rių rizikos faktorių gyveni
mo saugumui lygį 10-yje ša
lies apskričių . 2007 m. 
Lietuvos apskričių rizikin
gumo tyrimas pavojingiau
siomis pripažino didžiausių 
šalies miestų - Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos apskri
tis, taip pat savo gyventojų 
skaičiumi nuo pastarųjų 
kelis kartus atsiliekančią, 
tačiau antroje rizikingiausių 
dešimtuko vietoje atsidūru
sią Alytaus apskritį. Tokį 
įvertinimą nulėmė blogiau
sias Lietuvoje įvykdytų nusi
kaltimų ir gyventojų skai
čiaus santykis. Alytaus ap
skrityje tūkstančiui gyven
tojų tenka 33.4 nusikaltimo, 
o saugiausioje Telšių apskri
tyje - 12.5. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Netekome darbštaus hamiltoniečio 
A.a. Jeronimą Pleinį prisimenant 

Jeronimas Pleinys gimė 
1923 m. birželio 22 d. Mažei
kiuose. Ten 1944 m. baigė 
gimnaziją. Nuo gimnazijos 
dienų priklausė ateitininkų 
organizacijai ir liko ištikimas 
jai iki savo gyvenimo pabai
gos. Artėjant antrajai sovietų 
Rusijos okupacijai, pasitraukė 
į vakarus. Atlikęs darbo su
tartį Kanados miškuose nuo
latiniam apsigyvenimui pasi
rinko Hamiltoną, kuriame įsi
kūrė nemažas lietuvių skai
čius, nes čia veikė net 3 plieno 
fabrikai, ir buvo lengviau 
susirasti nuolatinį darbą. Je
ronimas tuoj pat įsiiungė į lie
tuvišką veiklą. Iš Svedijos į 
Hamiltoną atvyko kunigas 
Juozas Tadarauskas. Gavęs 
seną ir apleistą pastatą, pra
dėjo steigti Aušros Vartų pa
rapiją. Kur tik reikėjo darbo 
rankų, visur buvo Jeronimas. 

Gana greitai Hamiltono 
lietuvių bendruomenė gerai 
susiorganizavo. Visi buvome 
jauni, netrūko energijos ir no
ro dirbti, o Jeronimas Pleinys 
buvo ypatingai darbštus. Jis 
vadovavo ateitininkams, dirbo 
Vysk. M. Valančiaus šeštadie
ninėje mokykloje, priklausė ir 
rinko aukas Lietuvių fondui, 
buvo kredito kooperatyvo 
TALKA valdyboje, ilgą laiką 
vadovavo Šalpos fondui, dirbo 
Lietuvių bendruomenės val
dyboje ir įvairiuose komite
tuose, organizuojant Lietuvių 
dienas, bendradarbiavo lietu
viškoje spaudoje. Bet didžiau
sias ir ryškiausias jo darbas -
tai įsteigimas mergaičių choro 
"Aidas", į kurį jis sudėjo visą 
savo širdį, jam vadovaudamas, 
administruodamas, planuoda
mas išvykas. 

Į Hamiltoną, atlikę darbo 
sutartis, suvažiavo daug jaunų 
žmonių. Kūrėsi jaunos šei
mos, augo nauja karta. 1960 
m. Jeronimas susituokė su 
Ramute Vyšniauskaite. Jų šei
moje augo dvi dukros - Aušra 
ir Ramunė. Tuo metu Hamil
tone veikė Aušros Vartų para
pijos choras, dramos teatras 
"Aukuras" ir tautinių šokių 
grupė "Gyvataras". 1970 m. 
prie kitų čia veikusių meninių 
vienetų prisidėjo ir mergaičių 
choras "Aidas". 

Lietuvių kultūrinė veikla 
buvo pačiame žydėjime. J. 

(nuo 1919 metų) 

Pleiniui pavyko suburti 54 
mergaites nuo 14 ligi 20 m. 
amžiaus. Choro dirigentu su
tiko būti sol. Vaclovas Veri
kaitis. Jis mokėjo iš mergaičių 
jaunų balsų išgauti kuo gra
žiausią skambesį, o kai kurias 
dainas ir pats dainavo, mer
gaičių chorui pritariant. 

A.a. Jeronimas Pleinys 

"Aidas" greitai pagarsėjo 
ir pradėjo gastroliuoti po Ka
nadą, JAV, Europą ir Pietų 
Ameriką. Visur buvo laukia
mas svečias, ir koncertai pra
eidavo su dideliu pasisekimu. 
Koncertuodamas Europoje 
"Aidas" aplankė ir popiežių 
Paulių VI jo vasaros reziden
cijoje. Tai jaunoms mergai
tėms paliko neužmirštamus 
įspūdžius. 

1977 m. rudenį V. Veri
kaitis atsisakė toliau vado
vauti chorui. Jo vieton buvo 
pakviestas jaunas ir gabus mu
zikas Jonas Govėdas, o solo 
dainuodavo R. Strimaitis. J. 
Govėdas dirbo 5 metus. Po jo 
dirigavo Darija Deksnytė, ir 
vėl grįžo J. Govėdas. Mergai
tės pradėjo skirstytis, nes su
brendo, išvyko studijuoti ar 
dirbti kitur, kūrė savo šeimas. 
Tačiau jos niekados neužmirš 
dienų, praleistų "Aide". 1985 
m. "Aidas" užsidarė, palikęs 
gražių prisiminimų pluoštą ir 
tris plokšteles, padarytas dar 
su solistu V. Verikaičiu - Bal
tos gėlės, Keliaujam su daina ir 
Putinai. 

J. Pleinys buvo pareigos 
žmogus. Jei jis sutiko kokį 
nors darbą padaryti - jis buvo 
tikrai ir gerai padarytas. Jis 
nelaukė jokių prašymų ir pa
dėkų. Paskutinį kartą man te
ko su juo dirbti VIII-jai išeivi
jos lietuvių tautinių šokių 
šventei rengti komitete, kurio 

.& Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.& Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.& Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.& Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

pirmininku buvo dr. Vaidotas 
Kvedaras. Mūsų kadaise bu
vusi labai veikli apylinkė buvo 
gerokai sumažėjusi, o darbo 
prieš akis daug. A.a. Jeroni
mas sutiko būti sekretoriumi, 
ir tas pareigas kruopščiai ir 
sąžiningai ėjo. Šventei besi
ruošiant, atsirado nenumatytų 
nesklandumų, ir jo protokolų 
būtinai reikėjo. Tada džiaugė
mės, kad šis darbas buvo pa
tikėtas Jeronimui, nes viskas 
buvo aiškiai ir tvarkingai su
rašyta. Jis taip pat sutiko pla
tinti šventės vaizdajuostę, ir 
jam reikėjo susirašinėti su lie
tuviais, išsibarsčiusiais po visą 
pasaulį. 

Pradėjus jo sveikatai silp
nėti, J.R. Pleiniai persikėlė 
arčiau savo dukrų, kurios gy
vena Toronte. Hamiltoniečiai 
gražiai su jais atsisveikino ir 
išlydėjo. Visi gerai žinojom, 
kiek darbo a.a. Jeronimas pa
šventė Hamiltono lietuvių 
bendruomenei. Paskutinius 
gyvenimo metus jis praleido 
"Labdaroje", savo žmonos ir 
dukrų Aušrelės ir Ramunės 
rūpestingoje globoje. 

Iš Prisikėlimo parapijos 
kovo 6 d. palaidotas Missis
saugoje, ŠV. Jono lietuvių kapi
nėse. Ilsėkis ramybėje, darbš
tusis hamiltonieti, savo parei
gą Tėvynei atlikęs su kaupu. 

G. Breichmanienė 

Hamilton, ON 
ŠIOKIADIENIAIS Ha

miltono Aušros Vartų švento
vėje Mišios, 9 v.r. Sekmadie
niais 9 val. (votyva) ir 10.30 
v.r. (suma). St. Catharines Mi
šios 4 v.p.p. Dėl išsamesnės 
informacijos skambinti į kle
boniją tel. 905 522-5272. 

RINKIMAMS į KLB Ha
miltono ap. valdybą ir Rev. 
komisiją gauti kandidatai: į 
valdybą: Angelė Vaičiūnienė, 

Dalė Kesminienė, diak. Ber
nardas Beliekas, Povilas Kes
minas, Petras Vaičiūnas ir Jus
tinas Trumpickas; į Revizijos 
komisiją: Antanas Jusys, Ber
nardas Mačys ir Giedrius Kes
minas. Neatsiradus daugiau 
kandidatų, rinkiminė komisija 
kandidatus skelbia išrinktais 
dvejų metų kadencijai. 

HAMILTONO AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS 60 metų 
jubiliejus įvyks gegužės 31, 
šeštadienį. Maloniai kviečiame 
visus kuo gausiau dalyvauti. 

ŠVČ. M. MARIJOS AP
SIREIŠKIMO Šiluvoje 400 
metų jubiliejaus Kanadoje pa
šventintas Siluvos Mergelės 
Marijos paveikslas Hamiltone 
bus sutiktas balandžio 27, sek
madienį, 10 v.r. Paveikslo išly
dėjimas į'Yks gegužės 4, sek
madienį. Svč. M. Marijos pa
veikslas lankysis St. Cathari
nes gegužės 3, šeštadienį, 4 v. 
p.p. Kviečiame visas organi
zacijas dalyvauti šiose iškil
mėse. Inf. 



St. Catharines lietuviai su svečiais - KLB valdybos pirmininke Joana Kuraite-Lasiene (sėdi trečia 
iš d.) i~ Hamiltono AV par. klebonu kun. Audriumi Šarka, OFM - švenčia Vasario 16-osios 90-ją 
sukaktĮ Ntr. Jeronimo Bieliūno 

St.Catharines,ON 
A.a. JUOZAS SENDŽI

KAS, 91 metų amžiaus, neti
kėtai išsiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 5-tos ankstų rytą. Gilia
me liūdesyje paliko žmoną 
Sofiją, gimines bei draugus 
Kanadoje ir Lietuvoje. Reikš
dami gilią užuojautą liūdime 
kartu ir visi St. Catharines ir 
apylinkės lietuviai, praradę 
pavyzdingą lietuvį patriotą ir 
parapijietį. Velionis Juozas 
kelis metus ėjo iždininko pa
reigas Bendruomenės valdy
boje, pasižymėjo kantrumu ir 
ramiu būdu. Velionies lanky
mas vyko - "George Dart" lai
dotuvių namuose - kovo 8, 
šeštadienį. Tik dėl pasitaikiu
sio blogo oro, kunigui neatva
žiavus, Rožinio bei kitų maldų 
nebuvo. Kovo 9, sekmadienį, 
1 v.p.p. laidotuvių namuose 
šv. Mišias ir laidojimo apeigas 
atliko Hamiltono AV klebo
nas kun. Audrius Šarka, OFM, 
ir svečias iš Lietuvos - kun. 
Emilis Jotkus. A.a. Juozas pa-

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

• Šių metų pradžioje Aust
ralijoje buvo sulaikytas 25 metų 
amžiaus lietuvis, bandęs grani
to gabale įvežti narkotikų. Jam 
gresia kalėjimas iki gyvos galvos 
ir 850,000 dol. bauda. 

• Praeitų metų pabaigoje 
Ispanijos kalėjimuose sėdėjo 
apie 200 Lietuvos piliečių, su
laikytų už įvairius nusikaltimus. 
Daugiausia nusikaltėliJĮ čia yra 
iš Kauno, Klaipėdos, Siaulių ir 
Panevėžio. JA 

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

laidotas tarp anksčiau mirusių 
savo dviejų brolelių Sault Ste. 
Marie, ON, kapinėse. Ilsėkis 
ramybėje. SZ 

Atsisveikinimas 
su velioniu 

MIELAS JUOZAI, 
Vieną šaltą žiemos naktį, 

Tu užbaigei savo žemiškąjį gy
venimą, užmerkdamas akis, 
kurios matė šilto ir šalto. Pa
gal mūsų religinį ir tautinį 
auklėjimą, mes visi lietuviai 
siekiame tobulybės, kuri su 
amžiaus našta darosi sunkiau 
įgyvendinama. Dabar užsi
baigė Tavo ligos, rūpesčiai ir 
vargai. Jaunystėje praradęs 
savo tėtę, augai visų gerbia
mos mamos globoje, kuri už
augino tris milžinus patriotus 
lietuvius vyrus. Atvykę į Ka
nadą kirvio ir pjūklo pagalba 
skynėte savo gyvenimo kelią. 
Tuo pačiu įrankiu statėte na
mus Sault Ste. Marie, ON. 

Mielas bičiuli, buvai pa
vyzdingas karys Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenėje. 
Atitarnavęs tapai valstybės 

tarnautoju - vidaus reikalų 
tvarkdariu. Tavo moto gyveni
me buvo "Ką darai, - daryk 
gerai". Tavo ramus ir tylus bū
do bruožas mums bus testa
mentinis palikimas, kurį pri
valome tęsti ir perduoti jau
najai kartai. Tu buvai garbės 
neieškantis, visuomet pasi
ruošęs su patarimais į pagalbą 
namų apyvokos darbuose bei 
lietuviškame gyvenime. 

Pasigesime Tavęs visi, 
ypač Tavo mylima žmona So
fija, kurios globoje sulaukei 
brandaus žemiškojo gyveni
mo amžiaus. Tavo drąsa nu
galėti visas gyvenimo kliūtis, 
kaip pvz.: sniego pūgas, kurios 
dažnai pasitaiko Vasario 16 ir 
Kovo 11 d.d., mums lietuviams 
brangių švenčių progomis. Su 
gilia užuojauta Tavo bendro 
gyvenimo draugei Sofijai, gi
minėms bei draugams šiame 
kontinente ir Lietuvoje. 

Ilsėkis ramybėje svetin
goje Kanados šiaurėje, šalia 
savo brolių! Iki pasimatymo 
amžinybėje! Algis Zubrickas 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs 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: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 8.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 
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% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

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

Filadelfijos lietuviai Va
sario 16-ąją ir Kovo 11-ąją 
minėjo vasario 24 d. Minė
įimas pradėtas pamaldomis 
Sv. Jurgio šventovėje. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
klebonas prel. Juozas Ander
lonis, Lietuvos vyčių vyriau
sias dvasios vadas. Jis savo 
pamoksle pabrėžė svarbą 
būti lietuviams vieningiems, 
nes mažai tautai tai yra būti
nybė. Minėjimo programa 
vyko Lietuvių Namuose. Pra
dėjo LB apylinkės koopir
mininkė Roma Krušinskienė 
lietuvių kalba ir koopirmi
ninkas Virgus Volertas anglų 
kalba. Programai vadovavo 
jaunosios kartos atstovai 
Daina Mačiūnaitė ir Matas 
Laniauskas. Pagrindinę kal
bą pasakė buvęs Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. Jo
nas Kronkaitis. Jis aptarė vi
suomeninį nerimą Lietuvo
j e. Apgailestavo dėl krašte 
siaučiančios korupcijos, įsta
tymų nesilaikymo, žinia
sklaidos nepatikimumo, ru
siško kapitalo veržimosi, pat
riotizmo slopinimo valsty
bėje. Bet kita vertus - orga
nizuojasi patriotinės jėgos. 
Viena iš tokių yra Pilietinė 
santalka, siekianti, kad būtų 
sukurta pilnavertė demok
ratinė valstybė. Lietuvių fon
do atstovė Dalia J akutienė 
ta proga apdovanojo Vinco 
Krėvės lituanistinę mokyklą. 
Mokyklos direktorė Jūratė 
Vrubliauskienė padėkojo už 
dovaną ir kvietė tėvus savo 
vaikus leisti į lietuvišką mo
kyklą. Meninės programos 
dalyje mokyklos mokiniai 
padeklamavo eilėraščių, tau
tinių šokių grupės "Žilvinas" 
ir "Aušrinė" pašoko gražių šo
kių. Po minėjimo vyko vaišės. 

Australija 
A.a. Jurgis Kolas-Kolo

kauskas, 66 metų amžiaus, 
staiga mirė vasario 10 d savo na
muose Sidney mieste. Velionis 
gimė 1941 m. kovo 16 d. Kau
ne. 1944 m. Kolokauskų šei
ma pasitraukė į Vokietiją. Jur
gis jaunystę praleido sveti
muose kraštuose. Šeimai iš
vykus į Australiją, Jurgis Home
bash, Sidney priemiestyje lan
kė pradžios mokyklą ir gim
naziją. Studijuoti pradėjo tei
sės mokslus, bet vėliau studi
javo elektros inžineriją. 1970 
m. baigęs mokslus nuo 1978 
m. iki 1991 m. darbavosi vyriau
siojo kontrolės inžinieriaus 
pareigose "Hyde Park Tower 
Building" bendrovėje. Po to 
iki pensijos dirbo kitose bend
rovėse. Jis 1968 m. vedė dai
lininkę Niną Meškėnaitę. 
Seima susilaukė sūnaus Vla
do, dukterų Laros ir Nata
šos. Nuo jaunystės buvo veik
lus skautas. Dalyvaudavo 
stovyklose, organizacijos 
renginiuose. Jo liūdi žmona 
Nina, sūnus Vladas, dukros 
Lara ir N ataša su šeimomis, 
draugai, pažįstami. 

Melburno lietuvių dai
nos vienetas "Tembras" da
lyvavo Estų dienos šventėje. 
Dainininkės Birutė Kyman
tienė ir Rita Mačiulaitienė, 
akompanuojant Rolandui Im
brasui, padainavo tris dai
nas: Daug, daug dainelių, Obe
lėlė ir upelis bei Ilgesys - puše
lė. Kitą programą atliko patys 
estai: jauna pianistė ir jungti
nis choras su svečiais choristais 
iš Adelaidės ir Sidney miestų. 

Lenkija 
Lenkijos lietuvių kultū

rinis gyvenimas, kaip Pasau
lio lietuvyje rašo PLB vice
pirm. Petras Maksimavičius 
iš Seinų, yra labai aktyvus. 
Kartais renginių esą gal ir 
per daug. Seinų krašte veikia 
įvairių meno grupių. Daug 
ekskursijų atvažiuoja iš Lie
tuvos. Galima jaustis kaip 
Lietuvoje. Bet yra ir bėdų. 
Punsko Kovo 11-osios licė
jus iki šiol neturėjo tinkamų 
patalpų. Moksleiviai mokėsi 
pradžios mokyklos patalpo
se. Bet jau Lenkijos valdžia 
pradėjo naujų patalpų staty
bą. Tikimasi, galbūt bus už
baigta statyba šiais metais. 
Nesutvarkyti "Žiburio" gim
nazijos finansiniai reikalai 
Seinuose. Lenkijos lietuviai 
džiaugėsi, kad Lietuvos tele
vizijos ir radijo klausytojai 
metų žmogumi išrinko kiek
vieną Punsko bendruome
nės lietuvį. Punskiečiai ir sei
niečiai labai priprato važiuo
ti į Lietuvoje vykstančias 
krepšinio rungtynes, kinus, 
parduotuves. Ryšius su Lie
tuva palaikyti labai padėjo 
jai įsijungus į Šengeno erdvę. 

Naujoji Zelandija 
Šio krašto lietuviai Va

sario 16-osios proga susitiko 
p. Petraitienės sodyboje ne
toli Auckland miesto. Susi
rinko apie 40 asmenų, atvy
kusių iš įvairių vietovių. Da
lia Kubiliūtė susirinkimo 
pradžioje pranešė, kad Lie
tuvių bendruomenė šiame 
krašte buvo išregistruota, 
bet pastaruoju metu vėl įre
gistruota valdžios įstaigose. 
Ji pasiūlė išrinkti Naujosios 
Zelandijos LB valdybą. Jos 
sudėtis: Jurgis Pečiulaitis, 
Dalia Kubiliūtė, Gerald 
Sharrock, Vitalis Skiauteris 
ir J ohn Mak. Po to Lietuvos 
garbės konsulas N. Zelandi
joje Jurgis Pečiulaitis supa
žindino su Lietuvos muzikos 
akademijos profesore, pla
čiai žinoma pianiste Muza 
Rubackyte. Ji atvyko į N. Ze
landiją, kviečiama Auckland 
miesto filharmonijos orkest
ro. Ji pianinu skambino dvie
juose koncertuose. Laikraš
tis Herald išspausdino apie 
ją netrumpą reportažą su 
nuotraukomis ir geru įverti
nimu. Ji apdovanota DLK 
Gedimino ordinu iryra paskir
ta Lietuvos kultūros amba
sadore. JA 
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SIGINA KATKAUSKAIT~ 

Neseniai įvyko tradicinė 
kasmetinė Tėviškės žiburių 

laikraščio rėmėjų ir skaitytojų 
popietė. Jos metu buvo pa
gerbtas neseniai savo gimta
dienį paminėjęs šio leidinio 
įkūrėjas ir ilgametis vyr. re
daktorius prel. dr. P. Gaida. 
Vyko įprasta loterija. Popie
tės dalyvius su įdomia muziki
ne programa pasveikino To
ronto lietuvių vaik9 ir jauni
mo teatro studija "Zalios lan
kos" (vadovė Daiva Botyrie
nė ). Pirmą kartą buvo parody
ta jų kuriamo muzikinio spek
taklio Eglė - žalčių karalienė 

ištrauka. Buvo įdomu klausy
tis ir matyti scenoje atkuria
mą bene pačią populiariausią 
lietuvišką pasaką. Ji lydi mus 
visą gyvenimą. Turbūt nesu
klysiu pasakiusi, kad šią le
gendą daugelis esame išgirdę 
dar vaikystėj e, dažniausiai iš 
savo tėvų, kiti galbūt mokyk
loje. Pasaka tapo įkvėpimo 
šaltiniu daugeliui kūrėjų, jų 
darbai Eglės gyvenimo tema 
tapo labai svarbia mūsų kul
tūros dalimi. Tai ir viena iš 
pirmųjų lietuviška opera 
(kompozitorius M. Petraus
kas). 

Spektakliu apie Eglę prieš 
85 metus Klaipėdos teatras 
pradėjo savo veiklos kelią. 
Nuo Vilniaus valstybinio ope
ros ir baleto teatro scenos ne
nueina E. Balsio baletas Eglė 
-žalčių karalienė. Šiuo spek
takliu neseniai su scena atsi
sveikino ilgametė Eglė - bale
rina Loreta Bartusevičiūtė
Noreikienė. 

Vilniaus "Lėlės" teatro 
repertuare kelios žiūrovų kar
tos žiūrėjo šios pasakos insce
nizaciją. Teatro režisierius 
Vitalijus Mazuras už sukurtą 
spektaklį - pasaką apie Eglės 
ir Žilvino likimus apdovano
tas Auksiniu scenos kryžiumi. 
Nelengva būtų išvardinti kitus 
literatūros ar dailės kūrinius 
šios pasakos motyvais. 

Kuo žavi ir domina ši lie
tuvių liaudies pasaka, kurioj e 
susipina tikrovė ir vaizduotė, 
gyvenimas ir fantazija? Kiek
viena tauta, be savo istorijos, 
turi ir savo mitus, alegorinius 
pasakojimus apie praeitį, se
novės papročius, žmogaus, 
šeimos ir visuomenės santy
kius, požiūrį į gamtą. Indų 
"Vedos", skandinavų runos, 
suomių "Kalevala", latvių 
"Lačplėsis" atspindi ne tik 
tuometinio žmogaus gyveni
mo nuotykius ar įvykius, bet 
ir perduoda jų pasaulio paži
nimą ir supratimą, savotišką 
to meto filosofiją ir moralę. 

Lietuvių tautai tokia pa
mokoma legenda yra tapusi 
"Eglė - žalčių karalienė". Iš 
pažiūros savo fantastišku turi
niu labiau primenanti stebuk
lines pasakas, iš tiesų tai per 
daugelį šimtmečių nugludinta 
sakmė apie žemės ir vandens 
stichijas, jos gyventojų santy
kius ir konfliktus, apie šei
mos, vyro ir moters santykius, 
apie meilę, ištikimybę ir išda
vystės kainą, namų ir tėvynės 

Pasaka, amžina kaip gyvenimas 

Spektakliui pasibaigus vaidinimo dalyviai scenoje (iš k.): žalčių piršlys Anginas - R. Paulionis, Akmena - K. Pabedinskaitė, 
Naktonė - J. Gudelytė, scenarijaus ir muzikos autorius - V. Ramanauskas, režisierė - Daiva Botyrienė, žaltys-Žilvinas - A. 
Wasovicz, Eglė - D. Ramanauskaitė, Gražnė - V. Pečiulytė 

Spektaklio dalyviai, iš k.: Eglė - D. Ramanauskaitė; šokėją grupė; Tėvūnas - A. Kynas 

reikšmę žmogaus gyvenime -
apie tai, kas svarbu ir šian
dien. Kita tema - tai žmogaus 
ir gamtos santykis, toks arti
mas ir būdingas mūsų tautos 
pasaulėjautai. Pasakos turinys 
labai paprastas. Eglės ir žalčio 
susitikimo metu, gimus van
denų gyventojo ir žemės duk
ros meilei, tarsi išnyksta riba 
tarp žemės ir vandens, negali
ma tampa galimu. Bet žmonių 
(Eglės brolių) nepatiklumas, 
jiems nesuprantamo vandenų 
pasaulio baimė ir dukros iš
davystė nužudo meilę, am
žiams išskiria šeimą. Eglė ir 
jos vaikai tampa medžiais. 

Kiekviena karta turi savą 
Eglės mito perpasakojimą. 
Tai, kaip minėjau, gali būti ir 
operos arija, baleto šokis, pie
šiniai bei muzika. Šios popie
tės metu scenoje matėme la
bai jaunatvišką ir modemų le
gendos variantą, išreikštą 

šiuolaikine muzika, šokiu ir 
deklamacija. Spektaklis prasi
deda mėlynuojančių bangų 
šokiu. Jo fone vyksta Žalčio
Žilvino ir vandens stichijos 
valdovės Naktonės (J. Gude
lytė) pokalbis. Iš jo sužinome, 
kad, pamilusi žemės gyvento
ją, jūros valdovė jį pavertė žal
čiu ir apgyvendino savo ginta
ro pilyje. Tik šis labai ilgisi že
mės ir nuolat išplaukia i kran
tą. Bet žaltys savo išvaizda 
gasdina žmones, jo baidomasi. 
Vieną kartą pamatęs tris 
krykštaujančias žvejo dukras, 
tarp jų ir jauniausiąją EglCQ jis 
pamilsta žemės mergaitę. Zal
tys - Žilvinas tiki, kad žemės 
dukros meilė padės įveikti už
keikimą. Jis įtikina savo meile 
Eglę ir pagal lietuvišką pa-

Žilvino (A. Wasovicz) ir Nak:tonės (J. Gudelytė) duetas 

Šokėjų grupė 

protį siunčia piršlius pas jos 
tėvus. Tėvas labai nusimena 
dėl tokių neįprastų piršlybų, 
bet, nežiūrėdamas Eglės bro
lių pykčio, paklūsta mylimos 
dukros norui ir išleidžia Eglę 
į povandeninę karalystę. 

Pagal eiliuotą K. Inčiūros 
pasaką, dainų žodžius bei mu
ziką parašė ir parengė vokali
nes partijas Valdas Rama
nauskas. Spektaklį sukūrė Tu
ronto vaikų ir jaunimo dra
mos studija "Žalios lankos" 
(vadovė ir režisierė Daiva Bo
tyrienė ). Eglės ir Žilvino par
tijas dainavo Daiva Rama-

nauskaitė ir Antanas Waso
vicz, Eglės seserų Akmenos 
ir Gražnės - Viktorija Pečiu
lytė ir Kristina Pabedinskaitė. 

Šalia jaunų.jų dainininkų 
spektaklio dramą paryškino ir 
sodrūs suaugusių.jų, mums jau 
pažįstamų dainininkų A. Ky
no (Tėvūno) ir R. Paulionio 
(Angino - žalčių piršlio) bal
sai. Spektaklio atkarpoje ban
gomis ar kaimo jaunuoliais, 
žalčiais pasivertė šokėjai Ind
rė Ramanauskaitė, Adelė Pa
brėžaitė, Irutė Banytė, Ado
mas Kuliešius, Tomas Boty
rius, Matas Zenkevičius, 

Juozas Zenkevičius, Vytas Ba
nys. Juos parengė šokių vado
vė Violeta Kašina. Šviesos ir 
scenos operatorius - Nari
mantas Botyrius. 

Teatro studija Žalios lan
kos, įsikūrusi prieš ketverius 
metus, sėkmingai ugdo vaikų 
vaidybos įgūdžius. Jų darbų 
sąraše jau pora įsimintinų 
spektaklių, naujametinės 
programos vaikams, ruošia
masi Anderseno pasakos Nauji 
karaliaus drabužiai premjerai, 
toliau vyksta šio muzikinio 
spektaklio repeticijos. 

Dabartinės kartos jauni
mui rašytojas S. Geda ir kom
pozitorius L. Vilkončius su
kūrė modernią operą Eglė -
žalčių karalienė. Režisierius 
Gediminas Zujus su talkinin
kais kuria vasaros spektaklį, 
kuris turėtų įvykti rugpjūčio 
mėn. Kaune, prie Nemuno 
prieplaukos. Jau dabar jam 
ruošiasi Įtabiausi jaunieji atli
kėjai iš Cikagos, Londono, 
Mančesterio, Briuselio ir kitų 
miestų, kur gyvenama lietu
vių. Visi šie jaunimo ir profe
sionalūs dainininkai kartu at
liks S. Gedas ir L. Vilkončiaus 
operą Vilniuje 2009 metais -
Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečio proga. Mes 
galime pasidžiaugti, kad šios 
istorinės datos paminėjimo iš
vakarėse turėsime savą Eglės 
- žalčių karalienės premjerą 
čia, Turonte. 

Jaunų.jų dainininkų ir šo
kėjų, režisieriaus ir kompozi
toriaus ir kitų padėjėjų laukia 
dar ilgos dainavimo, žodžių 
tarties, šokio ir vaidybos repeti
cijos, o mes visi lauksime kvie
timo į spektaklio premjerą. 

(Ntrs. K. Poškaus) 



Grįžo namo su "Aukso paukšte" 
Muz. Ritos Čyvaitės-K.Iiorienės pagerbimas 

NIJOLĖ BENOTIENĖ 

Nuo senų laikų paukštis 
buvo greičio ir grožio simbo
lis, protingas, pažįstantis pa
saulio erdvę. Lietuvių tauto
sakos simbolių kalboje 
paukščiai dėl savo sugebėji
mo pakilti nuo žemės laikyti 
artimi dangui, jie lyg tarpi
ninkai tarp žemės ir dangaus. 
Daugelyje kultūrų paukščiai 
buvo laikomi išminties, inte
lekto ženklu. 

šventės "Atsiliepk daina" vyr. rienė. - "Sulaukiau labai daug 
meno vadovei, kompozitorei, gražių sveikinimų iš žmonių, 
dirigentei Ritai Čyvaitei-Klio- su kuriais teko dirbti 25-rius 
rienei. 

Daugiau kaip penkias
dešimt metų skambėjusi daina 
išeivijoje tėvų, senelių ir vai
kaičių lūpose, tūkstančiais 
kartų kartotas Lietuvos var
das minėjimuose, šeštadieni
nėse mokyklose, stovyklose 
visą kultūrinę ir švietimo dalį 
sujungia su patriotiškumu ir 
lietuviškumu. Išeivijoje, sie
kiant meninio kolektyvo lygio, 
niekada nebuvo kreipiamas 
dėmesys vien tik į tobulą atli-

metus, išlaikant 'Exultate' 
chorą ir ruošiant aštuntąją lie
tuvių Dainų šventę. 

Sveikinimuose jaučiasi 
tikras žmonių džiaugsmas, 
kad 'Aukso paukštė' išgirdo 
mūsų dainas šiapus Atlanto, 
kad mūsų darbas yra svarbus 
ir įvertinamas. Su dideliu 
džiaugsmu savo širdy priėmiau 
'Aukso paukštę' visų jų vardu. 
Skrendu į namus kartu su 
'Aukso paukšte' veždama ją 
savo žmonėms. Noriu, kad vi-

Gal dėl panašių priežas
čių Lietuvos liaudies kultūros 
centras ir Pasaulio lietuvių 
dainų švenčių fondas prieš de
vyneri us metus nutaręs pa
gerbti saviveiklinių kolektyvų 
vadovus ir atkreipti visuome
nės dėmesį į mėgėjų meninę 
kūrybą, pasirinko paukščio 
simbolį ir įsteigė "Aukso 
paukštės" apdovanojimą (sta
tulėlės autorius Virgilijus Ma
kačinas ). Ten kur talentingi, 
pasišventę vadovai, ten gims
ta menas, kasdienybę paver
čiantis nuostabiais jausmais, 
ir tada žmogaus siela, lyg spar
nais pakylėta pajunta meno 
aukštumas, jautrumą grožiui, 
kilnumą ir meilę. 

R. Kliorienė, pirmoji išeivijoje pelniusi "Aukso paukštės" 
apdovanojimą 

Iki šiol tokie apdovanoji
mai buvo skiriami tik Lietuvos 
meno kolektyvams. Siekiant 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
lietuviškos kultūros mėgėjų 
meninę kūrybą išeivijoje ir jos 
reikšmę Lietuvos kultūrai, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas kreipėsi į Lie
tuvos liaudies kultūros cent
rą, siūlydamas įtraukti užsie
nio lietuvių meno kolektyvus 
ir jų vadovus į "Aukso paukš
tės" nominacijos skyrimą Lie
tuvoje. Šiuo metu 18-oje pa
saulio šalių suskaičiuojame 
per 170 meno kolektyvų. 

Pirmą kartą "Aukso paukš
tė" už Lietuvos tautinės kul
tūros ir dainų švenčių tradici
jos puoselėjimą, mėgėjų meno 
žanrų tarp išeivijos lietuvių 
populiarinimą buvo įteikta iš
eivijos kolektyvui ir jo vado
vui. Neatsitiktinai šis garbin
gas apdovanojimas atiteko 
Klyvlando (JAV) chorui "Exul
tate", švenčiančiam 25-metį ir 
jo vadovei, 2006 m. Dainų 

kimą ar klausytojų patenkini
mą lengvo žanro kūrinėliais. 
Visada lygiagrečiai buvo žiū
rima į repertuaro tautiškumą, 
patriotiškumą, į galimybes jį 
atlikti tautiniuose minėjimuo
se, parapijų šventovėse. Šis 
Lietuvos išeivijos indėlio Lie
tuvos kultūrai apdovanojimas 
- svarbus garbės ir pripažini
mo ženklas ne vien tik meni
nio lygio atžvilgiu, bet ir 50-
ties metų visos išeivijos sun
kaus ir pasiaukojančio darbo 
išlaikyti lietuvybę įvertinimas. 
Ir kaip sutampa, kad "Aukso 
paukštės" visada "atskrenda" 
Kovo 11-ios išvakarėse šven
čiant Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo metines, o 
juk išeivija dėl Lietuvos lais
vės niekada nebuvo praradusi 
vilties ar netekusi jėgų. 

"Man buvo be galo didelė 
garbė dalyvauti 'Aukso paukš
tės' įteikimo ceremonijoje, at
stovauti savo 'Exultate' cho
rui ir bendrai išeivijai" - dien
raščiui Draugas sako R. Klio-

si, su kuriais dirbta tiek metų, 
pamatę 'Aukso paukštės' sta
tulėlę, jaustų didelį pasidi
džiavimą ir džiaugsmą, kad ši 
paukštė priklauso mums vi
siems". 

Taip kaip dirba išeivijoje 
gyvenantys meno vadovai, ku
rių visas darbas yra savanoriš
ka auka, kiekvienas iš jų nusi
pelno sulaukti atskrendančios 
aukso paukštės, jeigu ne už 
meninį lygi, tai už tautiškumą, 
patriotiškumą, ar neišblėstan
čią meilę Lietuvos lopšyje iš
suptai liaudies dainai, šokiui, 
kalbai. Ačiū Ritai Kliorienei, 
kuri pirmą kartą parodė kelią 
"Aukso paukštei" į mūsų iš
eivijos erdves, o ypatinga pa
dėka už tai, kad ji savo choru 
"Exultate", savo chorine kū
ryba ir dainų švenčių tradici
jų atgaivinimu, eidama prie
kyje, mums visiems suteikė 
džiaugsmo ir jėgų toliau ati
tiesinti pečius, burtis į chorus 
ir dainos garsais lankyti Lie
tuvą. 

Populiariausi pasaulio muziejai 
Septyni iš 40-ies lankomiausių pasaulio 

muziejų yra Londone. Tai patvirtino tyrimas, 
surengtas norint sužinoti, kurio pasaulio 
miestų muziejai labiausiai lankomi. Šioje 
"aukščiausioje muziejų lygoje" varžėsi Pary
žius ir Madridas (po 3 itin lankomus muzie
jus) ir Vašingtonas, Čikaga, Barcelona bei 
Maskva (po 2 gausiai lankomus muziejus). 
Pagal lankytojų skaičių pirmąją vietą užima 
Paryžius ir jame esantys žymieji Luvro muzie
jus bei Pompidu centras. Praėjusiais metais 
juos aplankė atitinkamai - 8.3 min. ir 5.5 
min. žmonių. Londono Tate meno galerija ir Britų muziejus Londone 
Britų muziejus sulaukė atitinkamai- 5.2 min. ir 
4.8 min. lankytojų, o Niujorko Metropolitan muziejuje apsilankė 4.5 min. žmonių. Rusijos muzie
jai pateko į antrąjį lankomiausių šio tipo įstaigų dešimtuką. Sankt Peterburge esantį Ermitažą 
2007 metais aplankė 2.4 mln. žmonių, o Maskvos Kremliaus muziejų - 1. 7 min. žmonių. Inf. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Tarptautinės teatro die

nos proga geriausi praėjusio 
sezono teatralai buvo pa
puošti "Auksiniais kryžiais" 
(kurie 2004 m. pakeitė "Kris
toforus") ir prie jų pride
dama 7,000 litų pinigine pre
mija. Jono Vaitkaus režisuo
ta Petro Vaičiūno komedija 
Patriotai susižėrė daugiausia 
apdovanojimų: pats J. Vait
kus - geriausias režisierius, 
pagrindinių vaidmenų atli
kėjai Rolandas Kazlas ir As
ta Baukutė - geriausi sezono 
aktoriai, komedijos sceno
grafas Gintaras Makarevi
čius - geriausias metų sce
nografas. 

Antraplanių vaidmenų ap
dovanojimai atiteko akto
riams Albinui Kėleriui už 
grafo Almavivos vaidmenį P. 
A.C. de Beaumarchais ko
medijoje Figaro vedybos 
(Juozo Miltinio dramos teat
ras Panevėžyje) ir Valentinai 
Leonavičiūtei-Gustainienei 
- už Močiutės Frachlon 
vaidmenį M. Carr dramoje 
Mėja (Klaipėdos dramos 
teatras). Kiti apdovanotieji: 
choreografė Vesta Grabštai
tė (už choreografiją C.W. 
Glucko operai Orfėjas ir Eu
ridikė ir C. Porter muziki
niam veikalui Kiss Me, Kate), 
kompozitorius Giedrius Pus
kunigis (už muziką W. Sha
kespeare Audrai ir E.E. 
Schmitt dramai Dviejų pa
saulių viešbutis), poetas Gin
taras Grajauskas (už sukurtą 
veikalą Mergaitė, kurios bijo
jo Dievas), aktorė Miglė Po
likevičiūtė (geriausia debiu
tantė, Dora spektaklyje Sek
sualinės mūsų tėvų neurozės), 
prof. Irena Aleksaitė už in
dėlį į Lietuvos teatro meno 
kultūrą. 

Vilniaus Keistuolių teat
ras šį sezoną stato Aido Gi
niočio režisuotą muzikos 
veikalą, Andrew Lloyd Web
ber Juozapas ir jo svajonių 
apsiaustas. Jame šmaikščiai 
ir šiuolaikiškai pasakojama 
žinoma Biblijos istorija apie 
Juozapą, tėvo numylėtinį, 
kurį jo broliai pardavė vergi
jon. Patekęs į Egiptą, dėl sa
vo sugebėjimo aiškinti sap
nus, Juozapas tapo faraono 
patarėju ir draugu. Kai jo 
gimtinėje prasidėjo badas, 
Juozapo broliai atkeliavo į 
Egiptą prašyti pagalbos. Juo
zapas jiems prisipažino, kas 
esąs, ir atleido savo broliams 
jų padarytas skriaudas. 

Veikale groja ir vaidina 
Keistuolių teatro aktoriai 
Darius Auželis, Aidas Ginio
tis, Dalius Skamarakas, Juo
zapo istoriją pasakoja Agnė 
Kaktaitė ir Ieva Stundžytė. 
Pagrindinį vaidmenį sukūrė 

Dominykas Vaitiekūnas. Sce
nografė ir kostiumų daili
ninkė Ramunė Skrebūnaitė, 

judesio konsultantas J ohn 
Staniūnas (iš JAV), video
grafika Vaido Lekavičiaus. 
Kitus vaidmenis atlieka Ma
rija Korenkaitė, Vesta Šumi-

lovaitė, Judita Urnikytė, Be
nita Vasauskaitė, Eimantas 
Bareikis, Giedrius Kiela, Vy
tautas Leistrumas, Jonas Šar
kus, Justas Tertelis, Algirdas 
Urbonas ir Tomas Žaibus. 

Lietuvos kunigaikščiui 
Daumantui ruošiamasi sta
tyti paminklą Rusijos Pskovo 
mieste. Paminklą ir jo staty
bą finansuos Daumanto var
do išsaugojimo Pskovo srity
je sąjunga. Nalšios kuni
gaikštis Daumantas drauge 
su Žemaitijos kunigaikščiu 
Treniota nužudė karalių Min
daugą ir jo du sūnus, bet įsi
galėjus Lietuvoje Mindaugo 
sūnui Vaišvilkui, 1265 m. 
Daumantas buvo priverstas 
bėgti iš Lietuvos. Prisiglaudė 
Pskove, apsikrikštijo orto
doksu, gavo Timofiejaus var
dą ir buvo išrinktas Pskovo 
kunigaikščiu. Per 30 valdy
mo metų jis apjuosė miestą 
mūrine gynybos siena, kovo
jo su Livonijos ordinu. Mū
šyje prie Velikajos upės 1299 
m. sumušė žymiai didesnes 
ordino paįėgas. Miręs buvo pa
laidotas Svč. Trejybės cerk
vėje, paskelbtas šventuoju ir 
Pskovo globėju. 

Kauno senamiestyje, mi
nint miesto savivaldos (Mag
de burgo teisių suteikimo) 
600 metų sukaktį, atidaro
mas Kauno muziejus. Pa
grindinė muziejaus paroda 
apima miesto kūrimosi lai
kotarpį nuo XII š. bei vėles
nius jo raidos tarpsnius iki 
pat "aukso amžiaus", kurį 
Kaunas išgyveno būdamas 
laikinąja sostine. Muziejuje 
išstatytos nuotraukos, auten
tiški dokumentai, daiktiniai 
rodiniai ir naujos technolo
gijos priemonės: lankytojai 
galės pamatyti virtualią pir
mosios Kauno pilies re
konstrukciją ir, talkinant in
teraktyviam miesto žemėla
pi ui, dar daugiau sužinoti 
apie šimtą išskirtinių miesto 
objektų. 

Iš retesnių muziejaus ro
dinių paminėtini XVI š. pini
gai iš archeologų atrasto lo
bio, vyskupo Motiejaus Va
lančiaus rankraštis, Birštone 
prieš 600 metų Vytauto Di
džiojo paskelbtos privilegi
jos Kaunui kopija (originalas 
dingęs, kopija padovanota 
Lenkijos prezidento Alek
sander Kwasniewskio, Kau
no garbės piliečio). Daugelį 
rodinių muziejui paskolino 
kiti mieste veikiantys muzie
jai, universitetai, draugijos 
ir pavieniai asmenys. 

"Šviesos" leidykla Vasa
rio 16 proga seime pristatė 
albumą Vytautas. Tai naujas 
1933 m. išleistos knygos ~
tauto žygis leidimas, kuriame 
pateikiama istorinė medžia
ga apie DLK Vytautą ir įam
žintos Lietuvoje 1930 metais 
minėtos Vytauto mirties 500 
metų sukaktuvės. Albume 
daug nuotraukų, LDK že
mėlapis, Vytauto laikų pilių, 
monetų atvaizdai. 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 
nuollml:lu 
1 metų •••••••• 5. 75% 
2 metų •••••••• 8.00% 
3 metų •••••••• 8.25% 
4 metų •••••••• 8A0% 
5 metų •••••••• 8.50% 

Su kell:lamu 
nuollml:lu 
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 
Toronco, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 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! 

Kuo mes skiriamės? 
Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis narių susirinkimas 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo metiniame susirinkime š.m. kovo 16 d. Viršuje valdybos 
pirmininkas Algis Simona"Vičius (pirmoj eilėj "Vidury) su valdybos nariais ir tarnautojais; apa
čioje valdyba - iš k. J. Valaitis, V. Juzukonytė, pirm. A. Simona"Vičius, M. Rusinas, V. Bireta, J. 
Adamonytė-Danaitienė. Trūksta T. Slivinsk.o ir E. Macijausk.o Ntrs. N. Žukauskienės 

Jis įvyko kovo 16 d., 3 v. 
p.p. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Šie antraštės žodžiai man 
staiga atėjo dar tebesėdint sa
lėje ir stebint susirinkusius, 
sėdinčius prie papuoštų sta
liukų, ir valdybą, susėdusią 
ant scenos. Kuo skiriamės nuo 
kitų finansinių institucijų? 
Skiriamės iš tikrųjų labai 
daug. Skiriamės tuo, kad iš 
gauto pelno nestatome puoš
nių patalpų, bet pasitenki
name kukliomis patalpomis, 
kur visi tarnautojai sėdi gana 
susispaudę ir nesiskundžia. 
Skiriamės tuo, kad iš gauto 
pelno pridedame taupytojams 
dar 30% nuo gautos palūkanų 
sumos ir skolininkams -15% 
nuo sumokėtų palūkanų. Ski
riamės tuo, kad iš gauto pelno 
2007 m. parėmėme Lietuvių 
bendruomenę ir įvairias orga
nizacijas net 66,000 dolerių. 
Skiriamės tuo, kad visi patar
navimai ir darbo valandos yra 
pritaikomi kooperatyvo narių 
patogumui ne tik prie Prisikė-
limo parapijos, bet ir Anapilio 
skyriuje. Skiriamės tuo, kad 
visa tai vyksta jau 45 metai, 
nes šis susirinkimas buvo 45-
asis. Skiriamės daug kuo, ką 
pamatysime iš valdybos narių 
pranešimų. 

Susirinkimą pradėjo val
dybos pirmininkas A. Sim.o
navičius, pakviesdamas Prisi
kėlimo parapijos kleboną 

kun. Augustiną Sim.anavičių, 
OFM, sukalbėti maldą. Po to 
pristatė atvykusius svečius: 
Hamiltono TALKOS kredito 
kooperatyvo pirmininką A. 
Enskaitj ir vicepirmininką J. 
Stankų, Montrealio I.JTO pir
mininką A. Oaputj ir PARA
MOS kooperatyvo pirmininką 
A. Šileiką, paminėjo ir atvy
kusį revizorių bei advokatę P. 
Rintoul. Praėjusių metų susi
rinkimo protokolą perskaitė 
sekretorius M. Rusinas. Pro
tokolas priimtas be pataisy
mų. M. Rusinas toliau vado
vavo susirinkimui. 

Valdybos pirm. A. Simo
navičius pranešė, kad koope
ratyvo narių skaičius metų pa
baigoje siekė per 3400 ir per
skaitė visų praėjusiais metais 
mirusių narių pavardes, kurių 
buvo 40. Visiems atsistojus, 
jie buvo pagerbti tylos minute. 
Praėjusiais metais koopera
tyvo balansas paaugo 11.5%, 
o pelnas pirmą kartą peržengė 
1 milijoną dolerių. Pirminin
kas paminėjo, kad taupyto
jams už gautas palūkanas ir 
skolininkams už sumokėtas 
palūkanas grąžinta net 700,-
000 dolerių. Kooperatyvo re
zervas jau pasiekė beveik 6 
milijonus dolerių. Lietuvių 
bendruomenė ir įvairios orga
nizacijos paremtos 66,000 dol. 
Jauniems nariams, kurie sie
kia aukštesnio mokslo, pa-

skirta 10 stipendijų- $10,500. 
Nors Kanados ekonominė pa
dėtis negerėja, bet pirminin
kas į ateitį žvelgė gana opti
mistiškai paminėdamas, kad 
gal reikės sumažinti skiriamas 
aukas, jog nenukentėtų pel
nas, kuris yra visų narių nuo
savybė. Pabaigoje padėkojo 
kooperatyvo vedėjai Ritai 
Norvaišai, jos padėjėjams 
Violetai Ramanauskienei ir 
Rimui Prakapui, taip pat vi
sam kooperatyvo personalui. 

Iždininkė J. Adamonis
Danaitis pranešė, kad koope
ratyvas metus užbaigė su 84,2 
mln. dolerių balansu. Per me
tus paaugo net 8, 7 mln. dole
rių, kas buvo didžiausias pa
augimas per paskutinius 4 me
tus. Narių indėliai dabar sie
kia beveik 77 min. dolerių. 
Nekilnojamo turto paskolos 
taip pat žymiai padidėjo ir jos 
sudaro net 84% kooperatyvo 
aktyvo. 2007 metų pajamos -
daugiau kaip 4,5 mln. dolerių, 
tai 660,000 dolerių daugiau 
negu 2006 metais. Šiais metais 
kooperatyvo pelnas pirmą 
kartą prašoko 1 mln. dolerių, 
todėl nariams buvo grąžinta 
796,000 dol. dėl papildomų 
palūkanų už indėlius ir pasko
las. Thupytoja.ms buvo primo
kėta $409,536, o skolininkams 
sugrąžinta 15% nuo sumokė
tų palūkanų - $387,183. 

Nukelta į 11-tą psl. 



Premijuota sodyba 
Beklajodami rudenėjan

čiais panemuniais ir besigėrė
dami tėviškės laukų peizažais, 
privažiuojame Prienų raj. Bač
kininkėlių kaimą. Atsitiktinai 
akį patraukia reto grožio ato
ki vienkiemio sodyba, išsiski
rianti iš visos virtinės kitų. 
Dailiai nušienauta didelio 
ploto pievutė, kurioje skonin
gai išdėstyti folklorinio stiliaus 
puošybos elementai: senovi
nio vežimo ratai, medinės gel
dos ir kiti padargai. Gėlynai -
tradiciški lietuviški: rūtų dar
želis, jurginai, piliarožės ir kt. 
- darniai papildo visą vaizdą. 

Kas gi tos puikios sody
bos šeimininkai? Tai Rasa ir 
Rimantas Maceinos. Rasa ma
loniai pakvietė apžiūrėti ne 
tik sodybą, bet ir nedidelę et
nografinę parodėlę svirno ve
randoj e. Tai lyg mažas mu
ziejus po atviru dangumi su 
senovine skrynia, verpimo ra
teliu ir kitais autentiškais ra
kandais, kuriuos naudojo Ra
sos seneliai ir proseneliai ūkio 
darbuose. 

Ne veltui darbštūs sody
bos šeimininkai Rasa ir Ri
mantas Maceinos apdovanoti 
Prienų raj. savivaldybės dip
lomu kaip III vietos laimėto
j ai konkurse "Gražiausia so
dyba 2006" vienkiemių gru
pėje. Norisi palinkėti Rasai ir 
Rimantui sėkmės jų dideliuo
se darbuose puoselėjant gim
tojo Lietuvos kaimo grožį. 

Zita Bilevičiūtė 
(Ntrs. Z. Bilevičiūtės) 

Sodybos šeimininkė Rasa Maceinienė (pirma iš dešinės) ir 
jos giminaitė Birutė Karanauskaitė prie svirno rodinių 

Rasos ir Rimanto Maceinų sodybos fragmentai 

Kuo mes skiriamės? ir pakvietė pasilikti pietums. 
Susirinkime dalyvavo 239 užsi
registravę nariai, tačiau daly
vių buvo pilna salė. Pietus pa
ruošė B. Stanulienė su savo pa
galbininkėmis. Buvo labai gerai 
suorganizuotas aptarnavimas. 

Atkelta iš 1 O-to psl. 

Iždininkė išvardijo visas 
organizacijas, kurioms buvo 
paskirta 66,000 dolerių aukų 
ir išduota 10 stipendijų jau
nimui - $10,500. Iš bendro 
pelno į rezervų kapitalą per
vesta $170,024, ir rezervų ka
pitalas siekia 5,9 mln. dolerių, 
kas yra visų narių nuosavybė. 

Revizijos komisijos pra
nešimą padarė komisijos pir
mininkas J. Valaitis pažymė
damas, kad revizijos komisija 
rinkdavosi kas mėnesį ir tik
rindavo viską, kad nebūtų jo
kių nesklandumų ar nukrypi
mų. Komisija patenkinta viso
mis atliekamomis operacijo
mis. Trumpą pranešimą pada
rė samdomas revizorius iš 
"Tinkham and Associates" 
bendrovės. Ir paskutinį pra
nešimą padarė paskolų vedėja 

Violeta Ramanauskienė pa
brėždama, kad poskolos sutei
kiamos greitai per kelias dar
bo dienas, atsižvelgiant į 

klientų poreikius. 2007 metais 
buvo gauti 164 prašymai, iš 
kurių buvo patenkinti 154, iš 
viso už - $18,808,889. Išduota 
83 asmeninės paskolos už $1,-
198,559. Patvirtinta 50 būsto 
kreditų už $10,453,282 ir gau
ta 21 verslo kreditui pareiški
mų už $7,157,046. Visi patvir
tinti. Metų pabaigoje tik 6 

kredito sąskaitos buvo atsili
kusios mokėjimu daugiau ne
gu 90 dienų. Stengiamasi iš
spręsti tas problemas ir suma
žinti nuostolio riziką. 

Dėl padarytų pranešimų 

nebuvo jokių diskusijų. Vien
balsiai buvo priimtos apyskai
tos, vėl patvirtintas tas pats 
revizorius (auditor). Pristaty
tas statuto pakeitimas ir pa
pildymas, kuris jau buvo iš
keltas praėjusių metų susirin
kime. Tai lietė asmenų, norin
čių kandidatuoti į valdybą, 
kvalifikacijas ir nominacinę 
komisiją, kuri turi juos patvir
tinti prieš pateikiant susirin
kimui už juos balsuoti. Tas pa
keitimas rankų_pakėlimu buvo 
visų priimtas. Siais metais rei
kėjo į valdybą išrinkti 2 narius 
ir vieną į Revizijos komisiją. 
Neatsiradus naujų kandidatų 
buvo perrinkti valdybon - J. 
Adamonis-Danaitis ir T. Sli
vinskas, o Revizijos komisijon 
- V. Juzukonis. 

Klausimų bei pasiūlymų 
neatsirado, tik B. Saplys pa
dėkojo už paramą Vilniaus 
krašto mokykloms. Loterijoje 
8 nariai laimėjo po $25, 6 -
po $50 ir šiemet specialiai dar 
2 - po $100. Susirinkimas vy
ko gana sklandžiai ir užtruko 
tik vieną valandą. Valdybos 
pirmininkas A. Simonavičius 
padėkojo visiems atvykusiems 

Tokie susirinkimai parodo 
gražų bendradarbiavimą. Vis
kas nariams pranešama, duo
dama galimybė pasisakyti, visi 
nariai sudaro lyg ir gražią bend
ruomenę. Pietų metu matėsi, 
kaip maloniai vieni su kitais 
kalbasi, džiaugiasi puikiu mais
tu, žinoma, ir pasitiki koope
ratyvo valdyba bei tarnautojo
mis, kurios pasitinka kiekvie
ną atėjusį su malonia šypsena. 
Atkreipiau dėmesį į valdybos 
pirmininką, kuris pietų metu 
prieidavo prie staliukų ir pa
kalbindavo atvykusius narius. 
Panašūs susirinkimai jau kar
tojasi 45 metai. Prieš 45 metus 
buvau vienas iš šio koopera
tyvo steigėjų ir 6 metus dirbau 
kooperatyvo valdyboje. Be
veik visi pirmosios valdybos 
nariai jau yra iškeliavę į amži
nybę. Likome tik aš ir Liūdas 
Matukas. Vincas Kolyčius 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė .• 

TEl. (416) 2.52-6741 
413 ROYAL YORK RD.1 TORONTO ON 

(p.rle Evans) 
Savininkas Jurgis Ku/ieš.ius 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.90% už 30-89 d. term. indėlius 
2.00% už 90-179 d. term. indėlius 
2.05% už 180-269 d. term. ind. 
2.10% už 270-364 d. term. ind. 
2.40% už 1 m. term. indėlius 
2.80% už 2 m. term. indėlius 
2.90% už 3 m. term. indėlius 
3.00% už 4 m. term. indėlius 
3.10% už 5 m. term. indėlius 
3.80% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.25% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.50% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.75% už 4 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.65% 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. 
2.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.75% 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 ...... 6.05% 
2 metų ...... 6.25% 
3 metų ...... 6.50% 
4 metų ...... 6.55% 
5 metų ...... 6.60% 

- 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-mai l: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
''CONDO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą Įvertinimą be jokių 

Jūsų tsipareigojimų. 

SKAMBINKITE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a.A. 

416-879-49.37 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 
LUKAS GATAVECKAS, 

22 m. amžiaus, 
reiškiasi gimnastikos sporto srityje, 
buvo rodomas televizijoje kaip tre
neris, mokantis jaunesnius gimnas
tikos; rodė savo sugebėjimus ir davė 
pokalbį apie gimnastiką. Yra laimė
jęs daugelį premijų, Ontario provin
cijos pirmąją vietą. Birželio mėn. 
vyksta į Kalgario miestą, kur varžy
sis dėl Kanados pirmosios vietos. 
Lukas yra baigęs Toronto universi
tetą bakalauro laipsniu "English", 

žada studijas tęsti toliau. Tėvai - Arūnas ir Adelė, sesutė Kat
ryna, močiutė Bena ir giminės linki Lukui sėkmės jo pasirink
toje sporto šakoje - gimnastikoje. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Eindhoven (Olandija) be

sibaigiančio 29-ojo Europos 
plaukimo čempionato vyrų 
400 m kompleksinio plaukimo 
atrankos varžybose Lietuvos 
atstovas Vytautas Janušaitis 
užėmė 13-ąją vietą ir nepate
ko į baigmę, tačiau kaunietis į 
Lietuvą sugrįžo su Europos 
200 m kompleksinio plaukimo 
rungties bronzos medaliu ir 
dviem naujais šalies rekordais. 

• Dviratininkas iš Lietu
vos Tomas Vaitkus, atstovau
jantis Kazachstano komandai 
"Astana", laimėjo Olandijoje 
antrą kartą surengtas lenk
tynes "Campina Ronde van 
het Groene Hart". Tai - ant
roji Tomo pergalė šį sezoną. 
26-erių metų lietuvis, 204,6 
km nuvažiavęs per 4 val. 34 
min. 44 sek. (vid. greitis -
44,683 km/h). 

• Veteranų lengvosios at
letikos uždarų patalpų bei žie
mos metimų čempionate Pran
cūzijoj e sidabro medalį tri
šuolyje tarp 55-mečių iško
vojo Genovaitė Avižonienė. 

Jos rezultatas - 6,87 m. 
• Olandijoje vykusiame 

Europos plaukimo čempio
nate sėkmingai kvalifikaci
nėse varžybose pasirodė Ra
minta Dvariškytė, iškovojusi 
kelialapį į 200 m nuotolio krū
tine pusiaubaigmę bei pirmoji 
iš Lietuvos merginų, įvykdžiu
si oliml?inį B lygio normatyvą. 

• Cekijoje pasibaigusių 
dešimties dalyvių "Hamont 
Cup" varžybų nugalėtoju tapo 
Lietuvos šachmatininkas Emi
lis Pileckis (ELO koeficientas 
2364), surinkęs 7 taškus iš 9 
galimų. 
• Pietų Afrikos respublikoje 
vyko atvirasis Afrikos me
džioklinio šaudymo čempio
natas ir FITASC (Tarptautinė 
medžioklinio šaudymo fede
racija) taurės varžybos. Var
žybose dalyvavo 90 stipriausių 
šaulių iš viso pasaulio. Lie
tuvis Aldis Kartočius užėmė 
trečiąją vietą. Tai vienas di
džiausių pasiekimų Lietuvos 
medžioklinio šaudymo isto
rijoje. VP 

Jaunučių pirmenybės 
Š.m. Š. Amerikos lietuvių Jaunučių krepšinio pirmenybės 

įvyks 2008 m. gegužės 17 ir 18 d.d. Detroite, MI. Vykdo - Det
roito LSK "Kovas", vad. Pauliaus Butkūno. Varžybose numato 
dalyvauti 38 komandos iš 8 klubų. Dar ne visi klubai galutinai 
apsisprendę. Galutinė komandų ir žaidėjų registracija kartu 
su mokesčiais privalo būti atlikta iki š.m. balandžio 26 d. imti
nai, adresu: Paulius Butkūnas, 15876 Marsha St., Livonia, MI 
48154. Tel. 734 634-4566 cell., 734 464-9171 namų, 248 576-
1296 darbo; el.paštas: pab21@ chrysler.com; tinklalapis: 
http://detroitkovas.com ŠALFASS centro valdyba 

LEDAS AEFAIGEAATION 

AIA CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

~ W~ V..:liA~ 

l:>~r-..ll~~L C~~~ 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

2373 Bloor St. West 

Tet. (416) 763-5677 

----==========:1 SKAUTU VEIKLA 1i---------

Skautų aidui švenčiant 85-metį š.m. kovo mėnesį, redaktorė v.s. Alė Namikienė padėkojo bend
radarbiams v.s. Feliksui Mockui (kairėje), s. Irenai Meiklejohn, buvusiam redaktoriui v.s. 
Česlovui Senkevičiui, rėmėjais. Birutei Abromaitienei (dešinėje). Apdovanojimus įteikė Ka
nados rajono vadas v.s. Romas Otto (11 iš k.) 2008 m. Kaziuko mugėje Toronte Ntrs. R.R. Otto 

Paukštytė Viktorija Ginčaus
kaitė bendroje Toronto bal
tiečių skaučių Susimąstymo 
sueigoje š.m. vasario 23 d. 
pasiruošusi laimėti kėglių 
žaidime Ntr. I. Meiklejohn 

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų Kaziuko mugėje š.m. 
kovo 2 d. vyr. skaučių paviljonas. Iš k. I. Tarvydienė, J. Ruslie
nė ir D. Steponaitienė Ntr. D. Steponaitienės 

• BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 366 

PEOOS SPECIALISTAS 
KELION IŲ AGENTĖ 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

ASTRA SKUPAIJ2„ JATARSKY 
BILIETŲ IŠPARDAVIMAS 

skrendantiems i Lietuvą, 

pradedant $600 + mok., 

kelionių draudimai, 
kelionės 1 Karibų salas. 

Dėl informacijos ir 
registracijos skambinti 

... KUL O SKAUSMAI 

... PĖD SKAUSMAI 

... PTR TŲ DEFORMAC!JO „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI U IRGIMAI 

... ĮAUGĘ AGAI 

+ VA IKŲ EISE O 

SKLANDUMAI 

+ PLOKŠČ!APĖDYSTĖ 

IR EIS OS UTRfKIMAl 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

+ STERILŪS ĮRA KIA! 

Į] (416) 473-9020 
Fax: 416 249-7749 LIGONIUS PRllMAME: 

El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 352 WI LSO S . ., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-91 76 

„„„„„„1111111111111111111111 
IRC>"V"~L LEP~GE 
------•1111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

ANTANAS G ENYS 

' Jūsų nekilnojamo turt 
aptarnavimas nuo 1981 ' 

PIRKI M ir PARDAV IMAS 
PATIKIMO E R KO E! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
utton roup-Assurance Realty Inc. 



Agnės Viligurskaitės piešinys. Alytaus Putinų vid. m-Ia, 
IV a klasė 

MINTYS APIE UETlJVĄ KAI BĄ.„ 

Apie Lietuvą ir kalbą rašo IV kl. moksleiviai iš Lietuvos 

Prisimenu pasakojimus, kai kalbėti, skaityti ir rašyti lei
do tik rusiškai ar lenkiškai. Mamos dėl to, kad vaikai 
lietuviškai mokėtų kalbėti ir rašyti, rizikavo įvairiomis baus
mėmis ar net gyvybe. Žmonės savo pirkiose tyliai tyliai 
kalbėjo lietuviškai ir tuo labai džiaugėsi. Jau šimtas treji 
metai, kai panaikintas spaudos draudimas. Vaiva 

* 
Nuskamba daina - prašvinta Lietuva. Greta K. 

* 
Net vaikai lietuvišką spaudą apkraudavo vežimuose 

malkomis, šienu ir veždavo su arkliu. Visa tai buvo labai 
rizikinga. Už tai bausdavo bausmėmis, kalėjimu ar net mir
timi. Tai truko keturiasdešimt metų. Karolis 

* 
Lietuva - mano gyvenimas. Marius 

* 
Nepriklausomybės diena - tai Laisvės diena. Nuo 1918 

metų vasario 16-osios dienos praėjo ne maža laisvės metų. 
Tuos metus visi žino ir niekas nėra užmiršta. Šią dieną mes 
pagerbiame kovojusius, žuvusius. Pagaliau atminkime 
Vincą Kudirką, juk tai jis sukūrė mūsų skambų himną. 
Viskas puošia Lietuvą, kas joje yra. O labiausia puošia 
Lietuvos Himnas, Herbas ir Trispalvė. Milda 

* 
Kai tariu žodį Lietuva, man atsiveria šviesos pasaulis. 

Rimantas 
* 

Lietuvos neuždengsi negandos skraiste - ji per daug 
didelė ir šviesi. Evelina 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. balandžio 23 d. ir gegužės 7 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. balandžio 23 d. ir gegužės 7 d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off or l parce) off 

* coupon i valid only at 'Marguti -Py anka' head office. 
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Cia mano namai 
Aš čia gi,miau ir čia užaugau, Čia mano šaknys, protėviai ir dabartis. 
![mokau vaikščioti ir tarti pirmą žodį, Ir myliu šitą kraštą aš vis labiau. 
(ia gera man gyventi, Ir čia galiu kalbėti aš laisvai, 
Cia mano tėviškė ir čia namai. Lietuviškai gražiai ir paprastai. 

GABRIELĖ TAMINSKAITĖ, Vilnius 

Ten ryškus patriotizmas 
Lietuviškoji Punsko dvasia 

DEIMANTĖ DOKŠAITĖ 
Dvidešimt vienerių Birutė Zimnickaitė -

iš Punsko (Lenkija) kilusi mergina, kremtanti 
mokslus vienoje prestižinių Lietuvos mokslo 
įstaigų - Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos institute. Net ir mokyda
masi Lietuvoje Birutė spėja šokti tautinius šo
kius gimtajame Punske, negailėdama tam sa
vo savaitgalių. Be to, pašnekovė yra ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos 
narė, atsakinga už Rytų Europą. Ji sako, kad 
PLJS labai reikalinga organizacija, nes juk su
laukęs 40 metų staiga netapsi patriotu, lietuvy
bės jausmą, esą, reikia ugdyti nuo mažumės. 
Apie tai, apie unikalią Punsko dvasią ir yra šis 
pokalbis. 

- Beveik visą sąmoningą savo gyvenimą gy
venai su nepriklausoma Lietuva. Nors gyvenai 
ne pačioje Lietuvoje, bet labai arti jos - Punske. 
Ar visgi tikrąja to žodžio prasme jauteisi užsie
nio lietuve? 

- Punskas apskritai yra labai labai specifi
nė vieta. Ir visad yra sakoma, kad tai Lietuvos 
dalis, kad tai Lietuva ne Lietuvoje. Kartą 
Punske buvo Tėvynės sąjungos partijos są
skrydis ir konservatorių pirmininkas Andrius 

Eglutės įžiebimas Žiburio mokykloje 
Ntr. l. Gasperavičiūtės 

Kubilius tada sakė, kad Punske jaučiausi la
biau Lietuvoje nei pačioje Lietuvoje, kad ten 
tiesiog gatvėje sutinki vaikštančius patriotus. 
Punskas tikrai nėra Lenkija, tai lietuvių kraš
tas. Punsko valsčiuje yra gal tik kokios 2-3 tik
ros lenkiškos šeimos. Tad ir savęs, ir savo si
tuacijos negaliu lyginti, tarkim, su Kanados 
lietuviais, jų gyvenimu. Juk Punskas yra etni
nės Lietuvos žemės. 

- Ar tiesa, kad Punske jūs esate išprotėję dėl 
lietuvybės? 

- (Juokiasi - aut. past.) Visa tai yra tikrai 
nerealu. Punske yra tautinių šokių ansamblis, 
kuriame šoka 200 šokėjų - vaikų nuo penkerių 
metukų iki studentų. Pavyzdžiui, studentų 
grupėje yra dvylika porų, kurios nuolatos grįž
ta į Punską vien tam, kad dalyvautų repeticijo
se, prieš koncertus - kas antrą savaitgalį, kai 
koncertų nėra - bent kartą per mėnesį. Stu
dentai grįžta į Punską iš Balstogės, iš Varšu
vos, iš Vilniaus, iš Kauno tam, kad pašoktų. 
Kaip minėjau, visą ansamblį sudaro 200 žmo-

Birutė Zimnickaitė (pirma iš dešinės) PLB ir 
PWS suvažiavime Kernavėje 2007 m. 

Ntr. S. Bigelio 

nių ir, palyginus su Punsko gyventojų skaičiu
mi, tas santykis tikrai fantastiškas. 

Kai atvažiavau į Lietuvą studijuoti, apskri
tai buvau nusivylusi. Nejaučiau čia jokios lie
tuvybės. Man atrodo, kad tiems, kurie gyvena 
Lietuvoje, ta lietuvybė nėra aktuali. O Lenki
joje, kai koks lenkas į tave kreivai žiūri ar dar 
kas nors, kai tiesiog turi kovoti už save, už sa
vo lietuviškumą, tada ir tas supratimas, sąmo
nė visai kitokia. Tad taip, mes esame išprotėję 
dėl lietuvybės. 

- Sakai, kad atvažiavusi studijuoti į Lietuvą 
šiek tiek nusivylei. Ar jauteisi kažkokia kitokia, 
labiau patriotė? Nesuprasta ar kitokia? 

- Nepasakyčiau, kad nesuprasta, bet kad 
kitokia - taip. Kartais, tarkim, sėdžiu paskai
toje ir pagalvoju, kad aš tikrai moku daug 
daugiau lietuviškų dainų nei visi auditorijoje 
sėdintys žmonės kartu sudėjus. Arba pasakau, 
kad važiuoju namo, nes turiu tautinių šokių 
repeticiją, ir išgirstu klausimą: "Lenkiškų?" 
Kai atsakau, kad lietuviškų, dažnai klausianty
sis tik patraukia pečiais ir tiek. 

- Kodėl sugalvojai atvykti mokytis į Lietuvą? 
Ar tai net nebuvo galvojimas, o tiesiog natūralus 
sprendimas? 

- Ko gero, tai buvo natūralus sprendimas. 
Punske apskritai gan ryški tendencija, kad la
bai daug žmonių važiuoja studijuoti į Lietuvą. 
Tarkim, lietuvišką licėjų kartu baigėme 40 
~monių, kokie 25 atvyko studijuoti į Lietuvą. 
Siuo metu Lietuvoje studijuoja apie 100 mūsų 
krašto lietuvių. 

- Kiti pasirinko Lenkijos universitetus ar 
tiesiog išvyko dirbti į užsienį? 

- Gal kokie 6 įstojo į Lenkijos universite
tus, kiti visai nestojo mokytis. Kai turime tą 
Lietuvą taip arti ir turime galimybę čia studi
juoti, tai būtų nuodėmė jos neišnaudoti. Lie
tuva mums pasiekiama ranka, tad kodėl čia 
nestudijuoti? Nereikia slėpti dar ir to, kad už
sienio lietuviams suteikiamos labai geros sąly
gos mokytis Lietuvoje. Yra valstybės rezer
vuotos vietos, tad esi tikras, kad pateksi į uni
versitetą. Vyriausybės sudarytos sąlygos labai 
skatina čia atvykti ir mokytis. 

Iš Lenkijos lietuvių žurnalo Aušra, 
2008 m. 2 nr. 
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Seimoms rūpi slaugos namai 
Pastaruoju metu spaudoje 

pasirodė pranešim.ai, kuriuos 
skelbia lietuvių slaugos namų 
"Labdam" Šeimų taryba ("Fa
mily Council"). Jų patarėjas
Leonas Radzevičius paaiškino 
TŽ redakcijai apie šios tary
bos veiklą. 

-Ar anksčiau buvo Šeimą 
tarylllz slausm 1llll1IUOse? 

- Įstatymo projektas Bill 
140 ("An Act Respecting 
Long-term Care Homes") bu
vo patvirtintas 2007 m. birže
lio 4 d. 'lb Įstatymo antroje da
lyje kalbama apie gyventojų 
teises ir priežiūrą, ir nurodo
ma, kad "Residents' Council" 
(Įnamių taryba) yra privalo
ma, o "Family Council" gali 
būti steigiama, tam pritarus 
slaugos namų įnamiamsl jų 
šeimoms ir įgaliotiniams. Sei
mos taryboms suteikiamos 
plačios teisės. Viena iš parei
gų - pateikti rekomendacijas 
slaugos namų valdybai ir rei
kalauti atsakymų. "Labdaro
je" tokia taryba buvo suorga
nizuota 'l1'IJ7 m. pabaigoje. Ir 
projekto, ir įsteigtos tarybos 
tikslas - gerinti slaugos namų 
gyventojų būklę ir apsaugoti 
jų teises. 

- Kodėl "Labdaros" slau
ga& namų Šeimų taryba ("Fa
mily cOUllCil•J jus pakvietė pa
tarėju? 

- Pastaruoju metu slaugos 
namų administracijoje ivyko 
kai kurių pasikeitimų, kurie 
sukėlė rūpesčių. Šeimų taryba 
pasikvietė "Labdaros" fondo 
("Labdara Foundation") val
dybą apie tai pasiaiškinti. ne 
pokalbiai iškėlė daugiau klau
simų negu buvo gauta aiškių 
atsakymų. Kadangi aš 2006 m. 
buvau Labdaros fondo valdy
bos pirmininkas, mane pa
kvietė padėti išaiškinti visiems 
rūpimus klausimus. 

- Kokios informacijos no
rėjo ~ tarylllz? 

- Įvairios. Ir apie organi
zacinę struktūrą, ir apie slau
gos namų administravimą, ir 
apie finansinius reikalus, ir 
apie ryšį tarp Lietuvių Namų 
korporacijos ("Lithuanian 
Community Association of 

Toronto") ir Labdaros fondo 
korporacijos. 

- Slaugos namų ~eimą ta
'1bo1 informaciniame lanksti
nuke yra teigiama, kad tarp 
Lietu„ią Namą ir Labdaros 
fondo nėra teisėto ryšio. Ar jūs 
sutinkate m tolcia išvada? 

- Labai daug visuomenės 
narių nemato skirtumo tarp 
korporacijos ir jos narių. Tu
čiau teisiškai yra didelis skir
tumas. Įstatymiškai korpora
cija yra atskiras sutvėrimas, 
lietuviškai vadinamas "juridi
nis asmuo", turintis teises ir 
atsakomybes, už kurias neat
sako nariai, išskyrus tik labai 
siauras išimtis. "Ontario Mi
nistry of the Attomey Gene
ral" spausdinyje "Not-for
profit Incorporator's Hand
book" yra taip pasakyta: "In 
law, a corporation is an artifi
cial person or a tegal entity 
having an independent exis
tence, separate and distinct 
from that of its members". 
Lietuvių Namų korporacija 
yra vadinama "mutual bene
fit, not-for-profit corpora
tion", o Labdaros fondas yra 
"public benefit, not-for-profit 
charitable corporation". Jos 
yra labai skirtingos, ir jų veiklą 
nustato skirtingi įstatymai. 
Minėtame spausdinyje yra ir 
toks teiginys: "Neither the 
Directors, officers nor mem
bers 'own' the corporation nor 
do they have any right to 
ownership to any particular 
asset of the corporation and 
the corporation may not be 
operated for pecuniary gain of 
its members, directors or offi
cers". Kai yra iškeliamas klau
simas apie ryši tarp Lietuvių 
Namų ir Labdaros fondo, rei
kia pirmiausia nustatyti ar 
klausiama apie teisinį ryši ar 
apie kitokį ryši. Po Labdaros 
fondo korporacijos įsteigimo, 
daugelis Lietuvių Namų kor
poracijos narių per eilę metų 
įdėjo ir pasišventusio darbo, ir 
piniginių aukų, kad būtų 
įsteigti slaugos namai. Už tai 
jiems yra būtina išreikšti ir 
pagarbą ir padėką. Thčiau tas 
darbas jau buvo vykdomas 
Labdaros fondo korporacijos 
vardu. Tud jeigu yra klau-

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitj 
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 atteidimui nuo pajamų mokesčių 

siama, ar yra teisinis ryšys, tai 
aš, būdamas tuos metus valdy
boje, neradau jokio dokumen
to, kuris leistų daryti prielai
dą, kad egzistuoja koks ryšys. 
Korporacijų įstatyme ("Cor
porations Act"), dalyje, kuri 
liečia "Charities", nėra pami
nėta apie priklausomumą ki
toms korporacijoms. Tukių 
priklausomumų (kelių formų) 
gali būti įvairiose korporaci
jose su akciniu kapitalu. 

- KDdėl ''° aldulllu lį klau-
1imą ilkelti liuo m«u? 

- "Corporations Act" rei
kalauja, kad korporacija turė
tų savo narių sąrašą_ ir tų narių 
išrinktą valdybą. Siuo metu 
Labdaros fondo narių sąrašo 
nėra. Nėra nei Labdaros fon
do taisyklių ("by-laws"), nusta
tančių nario mokestį. "Corpo
rations Act" nurodo, kad as
muo, išrinktas arba paskirtas i 
valdybą, privalo per 10 dienų 
tapti nariu, ir jeigu ji/s per tą 
laiką netampa nariu, praran
da įgaliojimus ir nėra valdybos 
narys. 'lb.k:iomis aplinkybėmis, 
žmogus, turintis patirties ad
ministracijos arba vadybos sri
tY,je, ir kuris supranta įstatymų 
reikšmę, tikriausiai vengia 
kandidatuoti i valdybą, nes 
būdamas valdyboje rizikuoja 
tapti asmeniškai atsakingu, 
neturėdamas teisinių įgalioji
mų. ~tai, Labdaros fon
do raštvedybos ("filing sys
tem") visai nėra, ir administ
raciniai reikalai yra pasibaisė
tinoje būklėje. Thi sukelia di
delę riziką, nes kai yra pažei
džiami įstatymai, galima pra
rasti ir slaugos namų ir Labda
ros fondo kontrolę. 'lbdėl yra 
labai svarbu nedelsiant imtis 
administracinių priemonių, 
kad Labdaros fondo korpora
cija ir "Labdaros" slaugos na
mų administravimas atitiktų 
visus reikalavimus, pagal tą 
veiklą tvarkančius įstatymus. 

'lbdėl siūloma, kad lietu
vių Namų nariai per metinį 
susirinkimą (LN balandžio 13 
d. 12 v.d.) padarytų atitinka
mą sprendimą ir išrinktų at
skirą valdybą, kuri paruoštų 
reikalingus įstatus ir sutvarky
tų šių reikalų administravimą. 

Kalbėjosi - R. Jonaitienė 

l'X'hua..v FOUR SEASONS 
IU'J'/„ll'K\. REALTY LIMITED 

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

Pa rtluotlan l, perkant 

ar l ik dėl informacijos 

apie namus, vdsarna· 
m i us, ūkius, žcm cs 

Wasagos, Staynerio ir 

""' Collingwoodo apy-
linkėse kreipki tės 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 

3i., PRANEŠIMAS „ TORONTO LIETIMŲ NAMŲ ir 
- LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2008 m. balandžio 13, sekmadienį, 

l ,.;.p.p., Lietuvių Namą Karaliaus Minda'ŲO menije, 
1573 Bloor Street West, 'lbronto, Ontario 

Dalyvaujanfiq registnc:ija prasideda 12 'V8I. 

SUSIRINKIMO DARBO'IVARKĖ: 
1. Susirinkimo atidarymas; 
2. Prezidiumo suda!ymas: a) susirinkim.o pirm. ir sekretorių, 

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

fondo pirmininko, e) iž<Hninko, d) reviz.oriaus (auditor), 
e) visuomeninės veiklos komiteto, f) revizijos komisijos, 

g) įstatų komiteto, h) reviz.oriaus (auditor) Mrtinimas, 
i) LN jstatų pakeitimas #11-3; 

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

b) revizijos komisijos (1 narys/ė) 
10. Einamieji reikalai, sumanymai, narių pasiūlymai/patarimai; 
11. Susirinkimo u7.da!ymas. 

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 i 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 
susirinkim.o metu. Be to, valdyba siūlo, kad .kandidatų-čių siūly
tojai (ne mažiau kaip du nariai), pasirašytų nominacijos anketas 
ir įteiktų metinio susirinkim.o nominacijų komisijai. 

Namų, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis kmporacijų įstatymo (COiporations 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. Įgalioj~ nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, 
nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas galima gauti LN 
raštinėje. Jbronto Ueturių Namą ~ba 
PASTABA: "Labdaros" fondo susirinkimo darbotvarkė analogiška. 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, e.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios 1yšium su kūno 

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

295 The West Mali, 6th Floor, Toron to, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacclawfirm.com El. paštas: lmeycrs@pacclawfirm.com 

•<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 



TORONTO 

"Vilnios Manor" peminiD.· 
kq klubas kovo 26 d. šventė 26-
uosius veiklos metus. Susirinki
mą pradėjo klubo pirm. A Ais
bergas. Pasveikinęs gausiai su
sirinkusius klubo narius, susi
rinkimą vesti pakvietė T. Sta
nulį. Pranešimus padarė klubo 
pirm. A. AJsbergas, ižd. A Ma
šalas, revizijos k-jos pirm. S. 
Prakapas ir revizorius. Vyko 
diskusijos. Buvo išrinkti 3 val
dybos ir 2 revizijos komisijos 
nariai. Valdybą sudaro: A Ais
bergas, J. Nešukaitis, R Sonda, 
J. Morkūnas, V. Mašalas, V. 
Poškaitis, Z. Barančiukienė, V. 
Strimaitienė ir B. 'Ilunošiūnie
nė. Revizijos komisiją - S. Pra
kapas, V. Kulnys ir L. Mačio
nienė. "Vilniaus Manor" vedė
jas Jonas Slivinskas, ūkvedys V. 

Strimaitis, sekretorė Onutė Pe
čiulienė. Klubas yra veiklus, 
rengia minėjimus bei įvairius 
kitus renginius, kad "Vilniaus 
Manor" gyventojams būtų įdo
mesnis gyvenimas šioje lietuviš
koje institucijoje. Norint apsi
gyventi "Vilniaus Manor'' rei
kia iš anksto už.siregistruoti. 

Stasys Prakapas 
StanislOfts Poniikaitis iš 

Vilkaviškio atsiuntė TŽ velyki
nį sveikinimą, pridėjęs ir laik
raščio Merkio kraltaa puslapi, 
kuriame aprašoma iškilmė sa
leziečių vienuolijos pradininkui 
kun. Antanui Skelčiui pagerbti. 
Buvo pašventinta ir atidengta 
memorialinė lenta, įrengta prie 
Anelės ir Jono Valentų namo 
Degėsių kaime, Llškiavos para
pijoje. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1f.1.U-~ A~ 
DENTAL. ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

~ Mississauga, ON LSG 1E5 Mississauga, ON LSN OAS 
~---' www.watersidedental.ca www.9thlinedental.ca 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų j lietuvių ir iš lietuvių j anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

TĖJ'IkĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio pristatymu 
vėluoja daųiau kaip 3-4 die
nas, pateildte savo adreslĮ 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

telefonu 1..-.267·1177 
uba el. paštu, tinklalapyje 
!!!!'!r&anuclapo•t.ca (pasirinki
te Resources s"1riuje "Con
tact us", tada "'General Custo
mer Senice") 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B . BATES 
Tcl. (4 16) 763· 51 61 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

v 
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TORONTO MAIRONIO MOKYKLOJ 60-METIJ 
Toronto Maironio mokyklos administracija ir tėvų komitetas maloniai kviečia 

visus atvykti i Anapilio sodybą švęsti kartu su mumis mokyklos 60-meti 

2008 m. balandžio 19, šeštadienį 
11 v.r. - šv. Mišios Lietuvos kankinių šventovėje Į 
1 v.p.p. - mokiniy pasirodymas Anapilio didžiojoje 

salėje. Sventės metu vyks nuotraukų ir 
mokinių darbų paroda. 

Užkandžiai su kavute. Į ėj imas $5. Taip pat bus renkamos aukos 
naujų vadovėlių ir knygų pirkimui. 

Nuoširdžiai kviečiame visus mokinių tėvelius ir senelius, 
buvusius mokinius, m okytojus ir Tėvų komiteto narius! 

v 

MALONIAI JUS KVIECIAME Į 
O L U N G Ė li 1. . h "' , 1 . " k fo1M•o liehriių •ho<a1 oronto 1 etuv 1ų e o ro vo unge oncertą 
To1on10 lithuonion CholUS 

"Pavasario puokštė 11 

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

Įėji mas: suaugusiems $20, gimnazistams/studentams $1 O. 

l AUKOS l 
Kanados lietavią katalikų 

kuDigq 'Vienybei aukojo: $1000 
- lietuvių kredito kooperatyvas 
TALKA, Montrealio lietuvių 
kredito unija LITAS; $500 -
Prisikėlimo kredito kooperaty
vas; $250 - lietuvių kredito ko
operatyvas PARAMA. Nuošir
džiai dėkojame lietuvių kredito 
kooperatyvams už jų paramą 
mūsų veiklai. 

Kanados lietlffiq katalikų 
kunigų .tenybės valdyba 

KLB Toronto apylinkės 
valdyba nuoširdžiai dėkoja Ka
nados lietuvių fondui, prisidė
jusiam. $500 auka prie Vasario 
16-osios minėjimo organizavimo. 

A.a. Rimo Bagdono 6-jų 
mirties metinių (balandžio 9 
d.) prisiminimui žmona Regina 
E. Bagdonienė Tėviškės žibu
riams aukojo $60. 

AA DanuUs 8Ąjorinien6s 
vienerių metų mirties prisimini
mui (balandžio 25 d) sesuo Irena 
Zalagėnienė Tėvilkės liburiams 
aukojo $50. 

AA Jeronimui Pleiniui mi
rus, nuoiirdžiai užjausdama jo 
žmoną Romutę, dukras Aušrą, 
Ramunę bei artimuosius, O. 
Juodikienė Tėvilkės žiburiams 
aukojo $30. 

Vilniaus radiio laidos ..m. 
niui ~08 .bsdieną, 7 v.v. 9875 
kHz adniu, 31 m bangos ruof.e. 

Kanados Lietuvių 

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

praneia, kad 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO 
METU BUS PATEIKTA FINANSIN~ APYSKAITA, 

Įvyks balandllo 27, sekmadlenĮ, 12.30 v.p.p. 
HAMILTONE, Jaunimo centro aal•ja, 48 Dundum St.N. 

Narių registracija praaidu nuo 12 v.d. 
Kvorumui nesusirinkus 12.30 v.p.p., susirinkimas prasi

dės po pusės valandos (ty. 1 v.p.p.), nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. Susirinkimo darbotvarkėj įtraukta valdomų
jų organų pranešimai, finansinė apyskaita, rinkimai bei eina
mieji reikalai. 

Bus renkami 4 asmenys į 'Th!ybą ir 2 asmenys į Kontrolės 
komisiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti. 
Fondo nariai, norintys kandidatuoti į Fondo Turybą arba į 
Kontrolės komisiją, prašomi .kreiptis į Nominacijų komisiją, 
kuriai galima pristatyti kandidatus iki š.m. balanrHio 16 d. 

Komisiją sudaro: Graiina Ipaitytė, tel. 416 762-2059; 
Joana Kurai~Lasien6, tel. 416 346-9043; 
ir Rimas Sriubiikis, tel. 705 737-9101. 

VISI FONDO NARIAI YRA KVIEČIAMI DALYVAUTI SUSIRINKIME. 
Kanados lletuvlų fondo TBryba 

JO'I'VA CONSTRUCDON. At- CLEAN FOREVER. Valome .Id.
lieka staliam, WlaUI sienq (dry- limus, minkitu1 baldus ir au
wall), dažymo, plytelių dėjimo, tomobiliq mq nauju būdu -
elektros jvedimo, "plum.bing" sausomis putomis. Kilimas iš· 
darbus. Skambinti Algiui tel. diiūna per 1·2 valandas. Labai 
905 824-9821arba416 882-8531. gera kokyM. 416 503-1687. 

Didžiosios "TZ" loterijos aukotojai ir laimėtojai 
Piečailiq dovanotos pintinės su skanu· 
mynais, T. Senkevičiaus dovanotas tra· 
didDis butelis degtinė.s, Lietmiško mais
to prekių parduotuvės "Baltic Deli & 
Cafe" dovanotas "Š&kotis", V. Baliūno 
keptas tradldnis "Napoleono" tortas. 

1. Birutė1 ir Antano Matulaiaq 
dovanotą Šetkaus paveikslą - A. Hol· 
mes, Thom.pson, MB, m. 4991; 

2. Joanos Kuraitės-Luien6s dova· 
notą dekoratyvinę lėkštę - L Stulgills· 
kas, 'lbronto, ON, m. 5407; 

3. Balticcom bendrovės dovanotą 
lmną Boba miliinai - O. Narbutas, Al
buquerque, NM, nr. 2501; 

4. Joanos ir Česlovo Knrq dovano
tą Balaiiio paveikslą - A. Vai&liiinas, 
'lbronto, ON, nr. 11.224; 

5. Aldonos Vaitonienės tautinę lėlę 
- B. Galinis, Toronto, ON, nr. 8352; 

6. Birutės ir Antano Matulaiaq 
dovanotą Baltaonio medžio droiini -

V. Wbite, 'lbronto, ON, n& 10367; 
7. Lilės Nakrošienės dovanotą pa· 

veikslą - K. Starkutien6, 'lbronto, ON, 
nr. 5442. 

8. Jan6s V"mgelienės dovanotą ka· 
TOS senizą - J. Bltnerls, LaSalle, QC, 
nr.12630; 

9. Liudos ir vyto ~tniklq dovanotą 
lovatieų - R. čeponkus, Rllssell, ON, 
~0708; 

10. Aldonos Vaitonienės megztų 
skarą-T. Bauia, llayden, ID, m. 3139; 

11. Joanos ir čėslovo K!Jrq dova· 
•otą medžio drožini - R. Čeponbs, 
hssell, ON, m. 0703; 

12. S. Kojelienės dovanotą tautinę 

juostą ir lininiui rankšluoslius - S. 
Auirotienė, 'lbronto, ON, m. 7522; 

13. Gintaro Repečkos medžio dro· 
žinĮ- R. čeponkus, Russell, ON, nr. 
0704; 

14. Lilės Nakrošlen6s tautinę lėlę -
V. Plelaltis, Misslssauga, ON, nr. 
10253; 

15. Joanos ir česlovo Knrq dova
notą Antano 'DuDoiaiBo paveikslą - L 
Sawitz, Collinpood, ON, nr. 4951. 

Mdojoje loterijoje lnm> PARAMOS 
ir TALKOS kredito kooperatyvų dova· 
notos pintinės 111 skanumynais, Prisikė· 
limo kredito kooperatyvo dovanota de· 
koratyvin6 taurė, G.G„ Silvijos ir V"mco 

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA 
didžiosios ir mažosios loterijos 

laimikiq aukotojmm. 
Tnilkės Uburių spaudos popietės 

proga mūsų nuoširdūs rėmėjai aukojo: 
$200 - A Bumbulis, G.H. Lapai; $100 
- dr. R.A Karkos, NA Benotai, RK. 
Poškai, E.V. Krikščiūnai, D.L. Garba
liauskai, G.R. Paulioniai; $80 - drs. 
B.Č. Joniai, R. J. Karasiejai, DA Nau
sėdai; $50 - A V. Vaitoniai, A Sungai
lienė, S. Aušrotienė, B.V. Biretos, S.J. 
Andruliai; $40-B. Stundžia. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

! Velykų švenčių proga 
šiais Siluvos Mergelės Marijos su
kaktuviniais metais mūsų para
pijas dar sveikina vysk. Jonas Bo
ruta, SJ, ir vysk. Antanas Vaičius. 

• Sveikiname mus lankan
tį Kauno arkivyskupijos vysku
pą-pagalbininklJ Joną Ivanauską, 
kuris rūpinasi Siluvos Mergelės 
Marijos jubiliejj.niais metais. 

• Per šiuos Siluvos 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 
pavienias parapijas ir bendruo
menes. Visi galės šiam reikalui 
aukoti iki šių metų pabaigos. 

• Toronto "Gintaro" an
samblio tautinių šokių koncer
tas Pavasarinė pasaka įvyks 
Anapilyje balandžio 27, sekma
dienį, 4 v.p.p. Koncerto metu 
bus loterija vaikams ir suaugu
siems, veiks baras. Bilieto kaina 
$15. Bilietai platinami sekma
dieniais parapijos salėje. Smul
kesnė informacija teikiama tel. 
905 270-2091. 

• Prel. E. Putrimas organi
zuoja šventkelionę į 400 m. nuo 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
sukaktuvines iškilmes, kurių 
pagrindinė diena - Švč. Merge
lės Marijųs gimimo šventė rug
sėjo 8 d. Sventkelionės trukmė 
- nuo rugsėjo 4 iki 18 dienos. Į 
kelionės kainą įskaitomas skry
dis iš Toronto į Lietuvą ir atgal, 
viešbučiai, du valgiai kas dieną, 
autobusas ir keleivių vedlys. 
Daugiau žinių teikia Astra tel. 
416 249-7710. 

• Mišios balandžio 13, 
sekmad.: 9.30 v.r. už a.a. Alfon
są Dausą (XLI metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje balandžio 
13, sekmad., 2 v.p.p: už a.a. Pet
rą Bridicką; Delhi Sv. Kazimie
ro šventovėje balandžio 12, šeš
tad., 3 v.p.p. už 1951 m. balan
džio 11 d. žuvusius partizanus 
Lietuvoje. 

i AUKOS i 
Šiluvos M. Marijos jubilie

jaus komitetui aukojo: $3,000 -
H.D. Švažai; $500 - Delbi Šv. 
Kazimiero parapijos Moterų 
būrelis. 

"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" 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį per 10.45 

v.r. Mišias giedos moterų gru
pė, o kitą sekmadienį parapijos 
"Retkartinis" choras. 

• Pakrikštytas Martynas, 
Jurgitos (Markevičiūtės) ir Da
riaus Treigių sūnus. 

• Kanados lietuvių katali
kių moterų draugijoslOO metų 
sukakties paminėjimą rengia 
KLK Moterų draugijos centro 
valdyba šį sekmadienį, balan
džio 13, 4 v.p.p. šios parapijos 
salėj. Bilietus galima įsigyti pas 
Ireną Vibrienę 416-762-8414. 

• Parapijos metinis susi
rinkimas vyks balandžio 20 d., 
12.15 v.d. parapijos salėj. Susi
rinkime bus padaryti parapijos 
tarybos sekcijų veiklos praneši
mai, pateikta parapijos praeitų 
metų finansinė apyskaita ir ren
kama pusė parapijos tarybos 
narių. Nominacijų komisijai, 
kurią sudaro R. Jaglowitz 416-
622-9919, D. Puterienė 416-
763-6636 ir A. Morkūnas 416-
233-1920, yra pavesta sudaryti į 
tarybą kandidatuojančių sąra
šą. Norintys kandidatuoti ar, 
gavus sutikimą, pasiūlyti kitus, 
yra prašomi kreiptis į bet kurį 
nominacijų komisijos narį. 

• Balandžio 7 d. palaido
tas a.a. Vaclovas Naras, 94 m. 
Paliko sūnų Paulių ir dukras 
Rūtą, Mariją ir Loretą su šei
momis. Lietuvoje mirė Sofija 
Vigėlienė, Stasio Vigėlio ma
ma, a.a. Jadvyga Semenovienė, 
Viktorijos Kuzmarskienės ma
ma ir a.a. Janina Šarkšnienė, 
Adelės Juškienės pusseserė. 
Delhi, ON, mirė a.a. Juozas Ju
rėnas, Petro Jurėno brolis ir Ja
ninos Vingelienės pusbrolis. 

• Vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas vyks balandžio 
25-26, penktadienį nuo 10 v.r. 
iki 8 v.v., o šeštadienį nuo 9 v.r. 
iki 12 v.d. Daiktus prašoma at
vežti į salę balandžio 21, 22, ir 23 
d.d. Taip pat kviečiami visi prisi
dėti darbu, daiktais ir pyragais. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 13: 8 v.r. už a.a. Sofiją 
Vigėlienę; 9 v.r. už Bačėnų ir 
Urbonų šeimų mirusius; 10.45 
v.r. už a.a. Joną Zalecką, už a.a. 
dr. Sigitą Kazlauską, už a.a. 
Magdaleną Pargauskienę; 12.15 
v.d. už a.a. Bronę, Joną ir Ed
vardą Stankaičius. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kovo 29 d. sugrįžome 

prie knygų. Tą dieną įvyko abi
turientų tėvų susirinkimas. Ve
lykų bobutė (Aldona Biškevi
čienė) aplankė visas klases, ly
dima padėjėjos Jūros Sondai
tės. Džiaugėsi mažieji šokoladi
niais margučiais! O mokytojai 
vaišinosi gardžiais pusryčiais, 
paruoštais tėvų komiteto. 

• Nuoširdžiai dėkojame 
už aukas mokyklos 60-čio šven
tei (balandžio 19 d. Anapilyje ): 
$1,000 - D.G. Moulton-Styra; 
$500- PARAMOS kredito ko
operatyvas. 

• Balandžio 12 d. repetuo
sime mokykloje. Balandžio 19 
d. įvyks mūsų ilgai laukta šventė 
Anapilio sodyboje su Mišiomis 
11 v.r. Po Mišių vyks programa 
iki 2.30 v.p.p. Kviečiame visus. 

• Dėmesio, abiturientų tė
veliai! Rasite laišką mokinių 
kuprinėje apie iškilmingą diplo
mų įteikimo vakarą gegužės 30 
d. Prisikėlimo parapijoje. Živilė 

Išganytojo parapijos žinios 
• Ateinantį sekmadienį 

pamaldos 11.15 v.r., po kurių 
įvyks konfirmantų pamoka ir 
Moterų draugijos susirinkimas. 

• Parapijos tarybos posė
dis numatytas balandžio 29 d., 
7.30 v.v. 

• Netektys: a.a. Alma Tim
paitė-Stukienė gimė 1926 m. 
kovo 23 d. Ramoniškėj, Žemai
čių Naumiesčio valsčiuje, mirė 
š.m. k51vo 31 d. Toronte, palai
dota Sv. Jono kapinėse bal. 3 
d.; paliko liūdinčius -vyrą Juo
zą, dukras Danutę Pranaitienę 
ir Sylviją Stinson, 7 vaikaičius 
ir 2 provaikaičius; seserį J advy
gą Miliauskienę Toronte ir se
serį Elytę Šneiderienę Ameri
koje, pusseserę Rūtą Žilins
kienę bei kitus gimines Ameri
koje, Vokietijoje ir Lietuvoje. 
A.a. Rozalija Mickevičiūtė
Andriulaitienė, g. 1914 m. va
sario 18 d. Gaurėje, Lietuvoje 
mirė š.m. kovo 27 d. Newmar
ket, ON, palaidota Newmarket 
kapinėse bal. 5 d.; paliko liūdin
čius dukrą Aną Mikula, sūnus 
Joną, Frankį ir Henrį, 9 vaikai
čius ir 7 provaikaičius. 

Mažosios Lietuvos Moterų 
draugija dėkoja Jonui Nešu
kaičiui už jo nuoširdžią $100 
auką mūsų būreliui. 

Lietuvių Namų žinios 

• Balandžio 6 d. Lietuvių 
Namų svetainėje pietavo per 
160 svečių. 

• Lietuvių Namų ir Lab
daros fondo visuotinis metinis 
narių susirinkimas įvyks balan
džio 13 d., l v.p.p. - Karaliaus 
Mindaugo didžiojoje salėje. 
Registracija nuo 12 v.d. 

• Į Lietuvių Namų narius 
priimti: K. Draudvila, R. Jonu
šonytė, A. Biondi, Z. Vidman
tas, V. Stanevičienė, G. Paulio
nienė, A Kaminskas, P. Stauskas. 

• Bare "Lokys", galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos, programų 
tvarkaraščio ir laiko prašome 
skambinti į LN raštinę, tel. 416 
532-3311 arba į barą, tel. 416 
534-8214. Barą galima išsinuo
moti privatiems reikalams. Tei
rautis LN raštinėje. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. J. 

Pleinio atminimui $50 aukojo 
V. Kulnys. Nuoširdžiai dėkoja
me už aukas. Jos priimamos To
ronto Lietuvių Namų raštinėje, 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tie
sio g adresu: Labdara, 1573 
Bloor St.W., Toronto, ON. 

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

CONSTRUCTIO LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės ; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Žvejų-medžiotojų klubo "Nida" metinis susirinkimas 
įvyko balandžio 6 d. Aušros Vartų parapijos salėje. Iš valdybos 
pasitraukė iždininkas Antanas Račinskas, šiose pareigose nuo
širdžiai dirbęs 35 metus. Į klubą įstojo 4 nauji nariai. Kaip kas
met, numa!yta surengti gegužinę, "Octoberfest" ir gal būt 
e~skursiją. Siuo metu valdybą sudaro pirmininkas J. Rimeikis, 
v1cepirm. P. Paulauskas, iždininkė E. Burkšaitienė, sekretorė 
D. Urbonavičienė ir renginiams -A Piešina. Nariai ir svečiai buvo 
pavaišinti Rimeikių šeimos ir talkininkų paruoštais skaniais šil
tais patiekalais. 

A.a. Stasė Grabauskaitė-Bulkienė mirė kovo 30 d. Gedu
linės Mišios buvo atnašautos klebono kun. G. Mieldažio ir Šv. 
Kazimiero parapijos klebono kun. A. Volskio Aušros Vartų 
šventovėje balandžio 2 d. Liūdi sūnūs Algis, Vytas, duktė Regi
na su šeimomis, vaikaičiai Viliutė, Danutė, Tomas ir Nykolas 
bei provaikaičiai Justa, Lukas ir Tadas. Vyras Pranas, dukterys 
Birutė ir Danutė buvo mirę seniau. 

A.a. Gasparas Alinauskas, 94 m. amžiaus, mirė balandžio 
3 d. Po gedulinių Mišių Aušros Vartų šventovėje balandžio 7 d. 
palaidotas Notre Dame des Neiges kapinėse prie seniau miru
sios žmonos Elzbietos. Liūdi sūnūs Viktoras, Kęstutis, Michael 
ir duktė Rita su šeimomis, penki vaikaičiai ir trys vaikaitės. DS 

.McGill universitetą Montrealyje lankantys studentai, arba 
pažĮstantys studentus, kurie norėtų dalyvauti Baltiečių stu
dentų draugijoje kviečiami susisiekti su T. Korris todd.koris 
@mail.mcgill.ca. 

Šv. Kazimiero parapija 
Parapijos šimtmečio komitetas praeitą rudenį išleido met

raštį su DVD istorinėmis bei šeimų nuotraukomis. Šiemet 
chorvedžiui Aleksandrui Stankevičiui patariant ir talkinant ko
mitetas išleido DVDs dainų ir iškilmingo jubiliejaus giesmių 
komplektą. Pirmame DVD yra giesmės prieš ir per šv. Mišias 
su šv. Mišių fotomontažu. Antrame DVD - koncertas su Mont
realio lietuvių choru, Otavos "Arija", Toronto "Volunge", To
ronto Prisikėlimo parapijos chorais ir kanklininkėm. Komplek
to kaina $15. Galima jį įsigyti sekmadieniais Šv. Kazimiero pa
rapijoje, arba skambinant Joanai Adamonytei Montrealyje (514 
253-8138) ar Julijai Adamonytei-Danaitienei Toronte ( 416 232-
9772). Parapijos šimtmečio iškilmių nuotraukas ir aprašymą ga
lima matyti per internetą www.montrealiolietuviai.org. Simtme
čio komitetas įtaisė naujus milgofonus parapijos salėje. 

Sekmadienį, balandžio 6, Sv. Elzbietos draugija po šv. Mi
šjų paruošė pietus. Kun. Joseph Powers palaimino maistą. Jonė 
Zitkienė buvo laimėtoja loterijoj. Vyko susirinkimas. Kitas -
sekmadienį, gegužės 25. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
L A B R E CQUE, B ROUI LLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'AX.: 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 

Montrealio lietuvių kredito uniios LITAS 
METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyks 2008 m. balandžio 27, sekmadienį, 

Aušros Vart4 parapijos salėje, 
1465 rue de Sėve, Montreaf 

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS 

nuo 11.30 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

Atnaujintas TĖVIŠKĖS ŽIBUĮUŲ interneto tinklalapis! 
www.tevzib.com 

rasite informaciją apie prenumeratas, skelbimus, vietinę veiklą bei 
nuorodas į lietuviškas organizacijas. Kviečiame susipažinti su juo 
ir siųsti savo pasiūlymus bei pastabas el. paštu tevzib@rogers.com. 

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

PIRKČIAU Lietuvos ar kitų 
valstybių auksines monetas, 
lietuviškus popierinius pini
gus, senas lietuviškas monetas 
ar medalius. Skambinti tel. 905 
272-2055. 


