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Du pavasariai 
Laikrodžių rodykles pavarom vieną valandą pirmyn ir 

kantriai laukiame pirmųjų sniegučių pražydėjimo, gaives
nio vėjelio pūstelėjimo ir dar kai ko kiekvienas pagal savo 
amžių, sveikatą ir planavimus. 

P A VASARIS! Tai auksinis žodis, gal kai kam net slap
tažodis, be kurio neperžengsi ribos, už kurios visi 
svajonių išsipildymai tavęs laukia. O visas pasaulis 

tartum padidėja: kiemas per mažas, gatvės per trumpos, vi
si nuotoliai susitraukia keliautojams, ypač jauniems nuoty
kių ir laimės ieškotojams. Atsargiai, nes per patį pirmąjį il
gą savaitgalį daugiausia nelaimių įvyksta. Tuip rodo statisti
ka jau nebe pirmą kartą. Rodos, džiaugsmas ir entuziazmas 
neturėtų aptemdyti akių ar sumaišyti saugumo pojūtį. Kaip 
žinome, visko būna, ir nėra jokio užtikrinimo, kad atsargu
sis nenukentės. Taigi, ne viskas nuo žmogaus priklauso. At
sidarys aikštynai golfui, beisbolui, tenisui; pradžius parkai -
įvairiausių pramogų ir įdomiausių užsiėmimų pasiūla trauk
te trauks ne vieną. Ir to laiko dažnam pasidarys per mažai. 
O kai kam tie pavasariniai džiaugsmai nustums visa kita 
(bent laikinai) į šalį, nes pasismaginti kas gi nenorės. Tru
putį pavojinga moksleiviams, kurių laikas veikia rezultatus. 
Juo mažiau laiko ruoštis egzaminams, juo didesnis pavojus 
sėkmei. Čia jau reikia protingai vairuoti tą bėgantį laiką, 
nemažiau kaip automobilį ant greitkelio. Dėl laiko nesutvar
kymo nelengva ir suaugusiems. Bet ką gi begalima būtų sa
kyti, kaip atsiliepti, kai ne vieno ryžtingai tariama: gyvena
me tik vieną kartą. Tai reiškia - griebkim pirmiausia, kas la
biausiai patinka, o kiek laiko ir jėgų liks - bus kam kitam. 
Šitokia "filosofija" žmogų dažniausiai išmeta iš pusiausvy
ros, o neatlikti laiku darbai ne tik priekaištauja, bet ir 
kenkia. 

ZV MOGUS per visą savo gyvenimą paprastai pasitinka 
gana daug tų žydinčių pavasarių, pasidžiaugia ste
buklingu gamtos atgijimu ir dažniausiai kiekvieną 

pavasarį palydi su viltimi sulaukti dar bent vieno tokio. Ir 
šitoje vietoje būtina ir naudinga prisiminti, kad žmogui yra 
skirtas ir vienas ilgas pavasaris. Ir tikrai - tik vienas vieninte
lis. Tai jaunystė. Ir šituo gražiuoju laikotarpiu, jei nori iš pu
siausvyros neišeiti, turi to bėgančio laiko vairą tvirtai laikyti 
savo rankose. Tik pasidairykime - kiek paklydimų, kiek ne
laimių, kiek nereikalingo karščiavimosi ir trumpalaikių 
džiaugsmelių graibstymo, klaidingų ėjimų, mėginimų klai
deles atitaisyti, pastangų nepasiduoti ir po to ne vienam vėl 
tuo pačiu keleliu traukti. Rodos, koks tai brangaus laiko 
eikvojimas. Ir kiekvienas turi to didžiojo pavasario istoriją, 
primargintą skaidriais ir tamsesniais ženkleliais, kurių nė 
senatvė nebegali ištrinti. Kai ką norėtų pakartoti, kai ką už
miršti. Ir kur to ilgojo pavasario riba? Į jaunimo organizaci
jas, berods, priimami iki 35 metų amžiaus. Gal ir gerai ap
skaičiuota, organizacijos turi turėti savo tvarką. Bet ar 36 
metų žmogus bus iš tikrųjų atsisveikinęs su tuo gyvenimo 
pavasariu - abejotina. Turbūt kiekvienas norėtų tą džiaugs
mingąjį laikotarpį prailginti. Bet ir žmogui skirtas laikas da
ro tvarką. Yra metas viskam, ir tai belieka tik atpažinti, tuo 
ne žmogaus nustatytu ritmu gyventi, atlikti tai, kas numaty
ta, nevėluoti ir per daug nedejuoti, kad nespėta užšokti ant 
traukinio, kuris nelaukia. Dažnas pagyvenęs to didžiojo pa
vasario nostalgijose susimaišo - ak, kad grįžtų tas laikas, 
daryčiau viską kitaip, būčiau kitas. Sykį paklaustas visą savo 
gyvenimą vargęs misijonierius, ką jis darytų, jei gyvenimą ga
lėtų pakartoti, ramiai atsakė - tą patį. Taigi, prasmės paįu
timas yra tikrasis džiaugsmas. Laimingi, kurie įstengia. CS 

v 

Siame numeryje 
Laisvės byla galingųjų akiratyje- 2,11 psl. 

Baltieji stulpai -vartai į Vilnių - 3 psl. 

Adolfo Šapokos gimtadieniui - raštai - 4 psl. 
60 metų NATO sukaktis - 5 psl. 

Atgaiva atgyjančiame Londone - 8 psl. 

Knyga apie Antaną Ambrulevičių - 9 psl. 
lrys Vasario Šešioliktosios - l O, 14 psl. 

Sveikinimais ir dainomis 
paminėta Kovo 11-oji 

Kovo 11-osios minėjime kovo 8 d. Prisikėlimo parapijos salėje dalis garbės svečių ir rengėjų 
(viršuje), iš k. ses. M. Paulė, MVS, Prisikėlimo kred. koop. pirm. A. Simonavičius, KLJS 
pirm. R. Samonytė, g. konsulas P. Kuras, KLB v-bos pirm. J. Kuraitė-Lasienė, M. Saudargienė, 
LR seimo narys P. Saudargas, TS Kanados sk. pirm. E. Čuplinskas, Toronto židinio pirm. K. 
Manglicas; apačioje - meninę programą atlieka choras "Volungė", vad. D. Viskontienės ir 
jaunimo choras, vad. N. Benotienės, diriguoja N. Benotienė Ntrs. R. Jonaitienės 

R. SAKALAITĖ-JONAITIENĖ jo už premiją visų dirbusių 

Tėvynės sąjungos Kana
dos ir Toronto židinio rūpes
čiu kovo 8 d. Prisikėlimo para
pijoj e buvo surengtas Kovo 
11 dienos - Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo minė
jimas. Pradinį žodį tarė TS 
Toronto židinio pirmininkas 
Kazimieras Manglicas. Sce
noje išsirikiavusios "Volun
gės" choro moterys (vad. D. 
Viskontienės) sugiedojo du 
gražius ir progai tinkančius 
kūrinius - Tėvynė mūsų ir Lie
tuva, akompanuojant Ilonai 
Beres. 

Programai vadovaujanti 
Gitana Judvytytė pakvietė in
vokaciją sukalbėti ses. M. Pau
lę, MVS, ir išvardino garbės 
svečius. Sveikinimo žodį tarė 
naujai paskirtas garbės kon
sulas Toronte Paulius Kuras. 

Kanados lietuvių bend
ruomenės krašto valdybos pir
mininkė Joana Kuraitė-La-
sienė pasveikino visus ir pa
kvietė mecenato Prisikėlimo 
kredito kooperatyvo pirmi
ninką Algį Simonavičių įteikti 
Dr. Silvestro Čepo vardo kul
tūrininko-vis uo menininko 
premiją Linai Kuliavienei, ku
ri 25 metus vadovauja "Kre
tingos" jaunimo stovyklos 
veiklai. L. Kuliavienė padėko-

"Kretingoje" vardu, ir paskyrė 
visą $2000 sumą stovyklos at
naujinimui. 

R. Jonaitienė supažindino 
susirinkusius su Lietuvos sei
mo nario, fiziko dr. Pauliaus 
Saudargo veikla visuomeni
nėse organizacijose ir Tėvynės 
sąjungos-Krikščionių demok
ratų partijoje. Svečias iš Lie
tuvos pasidalino prisimini
mais apie Nepriklausomybės 
paskelbimą, kai jis dar buvo 
vaikas, jautė tą momentą, ka
da akimirksniu Kovo 11-osios 
žinia pasklido iš lūpų į lūpas, 
sprogo tautoje, kaip pavasario 
pumpuras. 

Apie šių laikų nuotaikas 
jis paaiškino, kad po paskuti
nių rinkimų, dešinieji atėjo į 
finansinės krizės aplinką. Biu
džetą žūtbūt reikėjo patvirtin
ti, nebuvo laiko bendrauti su 
atitinkamais žmonėmis šiais 
klausimais. Dabar biudžetas 
subalansuotas, nebėra 5 bln. 
litų skylės„. Vis tik Lietuva 
pati balansuojasi ant aštrios 
briaunos. Prezidento rinki
muose TS-KD partija rems 
kandidatę, Europos parla
mente daug patirties turinčią 
seimūnę Dalią Grybauskaitę. 
Tikimasi, kad jai laimėjus rin
kimus, jai dirbant kartu su mi
nisteriu pirmininku Andriumi 

Kubiliumi, daug bus galima 
pasiekti. Kalbėtojui padėkota 
įteikiant kanadišką suvenyrą 

- čiabuvių skulptūrą. 

Meninę dalį toliau tęsė 
"Volungės" choras, prisijun
giant ir jaunimo chorui, vado
vaujamam muz. Nijolės Beno
tienės. Puikiai atliktos dainos 
Už Lietuvą, tėvynę motiną, 
Poeto svajonė, Giedu dainelę, 
Stoviu aš parimus, Viešpaties 
lelija, Gražių dainelių. Į kai 
kurias dainas pakviesti įsi
jungti ir dalyviai, o ypač gar
siai ir smagiai nuskambėjo tra
dicija tapusi Žemėj Lietuvos. 

Padėkos žodį tarus K. 
Manglicui, susirinkusius pa
sveikino Kanados lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkė 
Rūta Samonytė ir pakvietė vi
sus po minėjimo pasivaišinti 
KLJS paruoštais užkandėliais 
ir apžiūrėti KLJS sukviesto 
lietuviško jaunimo meno pa
rodos. Parodoje savo kūrinius 
rodė Angie Birgiolaitė, Lukas 
Byra, Jonas Kušlikis, Vilija 
Narušytė, Elenytė Olekaitė, 
Maksytė Olekaitė, Andrius 
Povilaitis, Kristina Skindely
tė-Gladkovienė, Lina Tirilytė. 

Dalyviai buvo patenkinti 
minėjimo ne per ilga trukme 
ir mielai dar pabendravo pa
rapijos kavinėje bei šnekučia
vosi su minėjimo svečiais. 
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Popiežiaus Jono Pauliaus 
kuryba - garsaplokštėje 

"Atnore infinito" - naujausi muzikos įrašai, kuriuos gar
saplokštėje įrašė vienas iš įžymiųjų tenorų trijulės - Placido 
Domingo. Dainininkas Placido Domingo pradeda jau 41 se
zoną Niujorko Metropolitan operoje, jo balsas skamba ir ki
tose pasaulio koncertų salėse. Šiemet Placido Domingo ap
dovanotas pirmąja žinomos švedų dainininkės Birgit Nilsson 
vardine premija. Baigiantis 7-tą dešimtmetį dainininkas te
bėra veiklus ir atviras naujiems 
kūrybiniams ieškojimams. Tarp jų 
- minėta garsaplokštė "Amore 
Infinito". Pasitelkęs žinomus dai
nininkus ir kompozitorius, Placi
do Domingo mums pristato dai
nas, sukurtas pagal Karol Wojtyla, 
kuris žinomas popiežiaus Jono 
Pauliaus 11 vardu, eilėraščius. 

Popiežius Jonas Paulius 11 
(1920.V.18-2005.IV.2) - daugiau
sia žinomas savo filosofiniais
teologiniais kūriniais, tačiau ne 1:!:''....;.~J'.!'...:'~•~~~~.mlf':il~~~• 
mažiau dėmesio vertas jo literatū- Popiežius Jonas Paulius II 
rinis palikimas: eilėraščiai, poe-
mos ir pjesės. Gabumais literatūra jaunasis Karol Wojtyla 
pasižymėjo dar mokykloje, vėliau ir studijuojant Jogailos 
universitete. Nors studijos buvo skirtos filosofijai, jis atras
davo laiko literatūrai ir teatrui. Pirmasis viešas kaip poeto 
prisistatymas įvyko universiteto literatų sambūryje 1938 m. 
Karo metai, slapstymasis ir priverstinis darbas chemijos fab
rike, kad išvengtų suėmimo, ir kiti įvykiai, nulėmę apsispren
dimą tapti kunigu, poezijai nepaliko vietos. Bet jau 1948 
metais, išgyvenęs karo baisumus ir sunaikinimo grėsmę, 
dirbdamas nedidelėje kaimo parapijoje, vakarais po visų 
darbų rašė poeziją. Ją spausdino slapyvardžiais katalikiška
me savaitraštyje. Popiežiaus filosofinė ir teologinė bei litera
tūros kūryba išspausdinta rinktiniuose raštuose. Poezijos 
knyga Roman triptyx, išleista 2003 metais, dar tebesant gy
vam popiežiui. 

Jono Pauliaus 11 eilėraščiams 
muziką sukūrė kompozitorius Jor
ge Calandrelli. Dainininkas Placi
do Domingo pabrėžia, kad, poezi
ją jungiant su muzika, buvo labai 
svarbu melodija. Šiuolaikinės mu
zikos kūriniai neretai tampa tik 
ritmišku kalbėjimu; šių įrašų au
toriai prisipažįsta norėję išsaugoti 

Dainininkas Pl. Domingo melodiją, kaip vieną iš vertingiau-
sių muzikos išraiškos dalių. Kū
rinius atlieka žinomi dainininkai 

Katherine J enkins, Josh Groban, Andrea Bocceli ir pats 
Placido Domingo su sūnumi. Įrašuose dalyvavo Londono 
simfoninis orkestras. Garsaplokštė "Atnore Infinito" buvo 
pristatyta Vatikane ir ten sulaukė palankaus įvertinimo, 
dabar ją galima įsigyti parduotuvėse. lnf. parengė SK 

Dvasininkų suvažiavimas 
Lietuvos Vyskupų konferencijos Užsienio lietuviams katalikams 

sielovados delegatūros pranešimas spaudai 

Europoje dirbančių lietuvių dvasininkų 111 suvažiavimo dalyviai š.m. vasario 23-26 d.d. 
Romoje 

2009 m. vasario 23-26 d.d. 
Romoje, Popiežiškojoje Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijoje 
susirinkę už Lietuvos ribų Eu
ropoje dirbančių lietuvių dva
sininkų 111 suvažiavimo daly
viai svarstė jų aptarnaujamų 
lietuvių bendruomenių sielo
vadines aktualijas ir būdus 
efektyvesniam Evangelijos ži
nios skelbimui. Šie suvažiavi
mai padeda dvasininkams, dir
bantiems su lietuviais užsie
nyje, palaikyti tarpusavio ry
šius, dalintis patirtimi, koor
dinuoti sielovadinę veiklą bei 
formuoti tarnystės viziją. 

je kararystėje, Airijoje, Vokie
tijoje, Sveicarijoje, Prancūzi
joje, Italijoje, Skandinavijos, 
Karaliaučiaus, Seinų-Punsko 
kraštuose ir Sibire kartu mel
dėsi, diskutavo, aplankė Itali
jos Vyskupų konferencijos 
migrantams sielovados skyrių, 
"Vatikano radijo" lietuviškų 
laidų redakciją, susitiko su Po
piežiškosios migrantų sielova
dos tarybos sekretoriumi ar
kivyskupu A. Marchetto, taip 
pat su ambasadoriumi prie 
Sventojo sosto Vytautu Ali
šausku. 

jančių neigiamų migracijos 
pasekmių šeimoms ir jų vai
kams tiek užsienyje, tiek Lie
tuvoje. 

Atsiliepdami į Lietuvos 
vyskupų kvietimą minėti 
Evangelinės žinios tūkstant
metei Lietuvai jubiliejų, suva
žiavimo dalyviai apsvarstė jo 
galimybes bei gaires įgyven
dinti ir lietuvių bendruome
nėse - parapijose ir misijose, 
siekiant pakviesti kuo akty
viau įsijungti į šį šventimą di
desnį skaičių tautiečių. 

Kitas suvažiavimas vyks 
ateinančiais metais Lietuvoje. 

Kunigai, tarnaujantys lie
tuviams katalikams Jungtinė-

Diskusijose išreikštas su
sirūpinimas dėl augančio mig
rantų skaičiaus bei ryškė-

Inf. 
2009 m. vasario 27 d. 

Laisvės byla galingųjų akiratyje 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Viduriniosios kartos ir vyresni žmonės ge
rai prisimena Lietuvos 1988-1991 metų žings
nius į Nepriklausomybę ir jos tarptautinį pri
pažinimą: Sąjūdžio įsisteigimas, jo suvažiavi
mas, Baltijos kelias, Kovo 11-oji, Lietuvos pri
ėmimas į Jungtines Tautas. Tarptautinis kon
tekstas, kurio fone buvo sprendžiama Lietuvos 
laisvės byla, plačiajai visuomenei žinomas 
mažiau. Kaip mūsų Nepriklausomybės bylą 
matė ir kokiomis priemonėmis bandė veikti 
didžiosios pasaulio valstybės? Kovo 11-osios 
šventės proga - naudinga tai prisiminti. 

Slenkstis - Kovo 11-oji 

Šių metų Vilniaus knygų mugėje europar
lamentaras Justas Paleckis pasirašinėjo savo 
paties sudarytą veikalą: Lietuva pasaulio galin
gųjų akiratyje 1988-1991. Nepriklausomybės 
atkūrimo užkulisiai žymiausių politikų memua
ruose. Prieš pora metų išleista, tačiau aktualu
mo nepraradusi knyga cituoja daugybę doku
mentų, rodančių didžiųjų požiūrį į Lietuvos 
laisvės bylą. 

"1990 m. kovo 11 d., sekmadienis. Tarsi 
perkūnas iš giedro dangaus, galintis pakeisti 
visą pokyčių Rytų Europoje eigą: Lietuvos 
parlamentas paskelbia šalies nepriklausomybę, 
- savo dienoraštyje pažymi Jacques Attali, 
Prancūzijos prezidento patarėjas. - Paryžiuje 
Geraščenka man prisipažįsta, kad Gorbačio
vas bus priverstas veikti greitai ir brutaliai. 

Francois Mitterandas: "Lietuviai viską su
žlugdys. Jie beveik niekada nebuvo laisvi. Kai 
buvo, tai režimas - diktatūra. Pasigailėjimo 

verti žmonės. Suprasčiau, jei Gorbačiovas tu
rėtų griebtis jėgos". Bet tai buvo tik pirmoji, 
privačiai ir spontaniškai išsiliejusi Prancūzijos 
prezidento reakcija, Lietuvoje daug kartų 
įvairiomis progomis cituota ir nebūtinai labai 

teisingai atspindėjusi tiek paties F. Mitteran
do, tiek juo labiau - Prancūzijos nusistatymą 

Lietuvos laisvės klausimu. 
Užsienio reikalų ministeris Roland 

Dumas Prancūzijos poziciją, atspindinčią ir 
prezidento požiūrį, nusakė tiksliau: "Aš pa
galvojau, kad mūsų moralinė skola Baltijos 
valstybėms yra didžiulė. Iš pradžių okupuotos 
Sovietų Sąjungos, po to Vokietijos, vėl So
vietų Sąjungos, Baltijos šalys tapo šalimis 
kankinėmis, "karo belaisvių tautomis", kaip 
taikliai pasakė prezidentas Rooseveltas. Be
veik pusę amžiaus gyventojus žudė, depor
tavo, atskyrė šeimas. Bet kokį pasipriešinimą 
numalšindavo jėga. Kankinimai tapo kasdie
nybe. Buvo sužaloti kelių kartų gyvenimai". 

Tad Sovietų Sąjungos ir Prancūzijos viršū
nių susitikimo Kijeve metu, kai Lietuvai Mask
va jau buvo paskelbusi ekonominę blokadą, 
Mitterandas tiesiai šviesiai paklausė Gorba
čiovo: "Michailai, kiek jums reikia laiko, kad 
tie, kurie kritikuoja jus pačioje Sovietų Sąjun
goje, suprastų, jog pripažinti Baltijos šalių ne
priklausomybę būtina? Pasakykit, kiek?" To 
jis klausė neatsižvelgdamas į tai, jog, kaip rašo 
Dumas, prancūzai suprato, kad "Gorbačiovo 
rankos buvo surištos. 

Sovietiniai kariškiai manė, kad iš šios pla
čios įlankos, kurią vainikuoja trys Baltijos ša
lys, vieną gražią dieną jie galėjo tikėtis invazi
jos iš Vakarų. Šioje įlankoje įrengtos svarbios 
povandeninių laivų bazės. Ten pilna įvairiau
sios elektronikos. Ten prijungti sudėtingi apa
ratai: pastatuose esančiose slėptuvėse, jūros 
pakrantėje, ore, įlankos gelmėse, grotoje. 
Daugybė rusų kariškių stebi, tyko, kontroliuo
ja, šnipinėja. Trijose Baltijos valstybėse jų 
daugiau nei du šimtai tūkstančių". 

Nukelta į 11-tą psl. 



Baltieji stulpai - vartai 
į Vilnių 

Taip atrodė aprašoma vieta prieš šimtą metų 

M.K. Čiurlionio kultūros 
ir paveldo fondas bei UNES
CO Lietuvos komisija ragina 
atkurti dar vieną istorinį Vil
niaus žymenį - Baltuosius 
stulpus arba bent vieną iš jų. 

Baltieji stulpai kadaise žy
mėjo Vilniaus miesto ribą. Jie 
buvo pastatyti dabartinėje J. 
Basanavičiaus, S. Konarskio 
gatvių ir Savanorių prospekto 
sankirtos vietoje. J. Basanavi
čiaus gatvė (iki 1939 m. Di
džiosios Pohuliankos) - anks
tyvųjų ir vėlesnių Lietuvos am
žių istorijos liudininkė. Iki 19 
šimtmečio vidurio ši gatvė te
buvo kelias. Abipus šio kelio 
buvo išsibarstę tarp sodų ir 

Ntr. iš archyvų 

daržų miestiečių namai, tik Kol kas tik metalo lakšte atkurti Vilniaus "Baltieji stulpai" 
arčiau Vingio jau matėsi vie-
nas kitas puošnesnis dvaras. 
Gatvė baigėsi ties dabartiniu gėlių turgeliu, toliau ėjo vieškelis - pagrindinis susisiekimo kelias 
su vakarinėmis Lietuvos žemėmis ir Europos valstybėmis. Čia buvo įrengta muitinė ir užkarda 
bei klasikinio stiliaus sargybinė, išlikusi iki šių dienų. Stulpai, žymėję tuometinio miesto ribą, 
buvo papuošti Vyčio skulptūromis. Jas 1840 m. pakeitė dvigalviai ereliai - Rusijos caro simbo
liai. Kitoje gatvės pusėje buvo pastatyta barokinė koplytėlė šv. Jackaus - keliautojų globėjo 

garbei. Čia pasiekę kelionės tikslą - Vilnių 
arba išvykstantieji iš miesto suklupdavo mal
dai, dėkodami ar prašydami globos kelyje. Pro 
šiuos vartus į miestą įžengė šimtai žinomų ir 
nežinomų keliautojų, tarp jų ir Prancūzijos 
imperatorius Napoleonas, pasiryžęs užkariauti 
Rusiją. 

Ne mažiau iškalbingi ir dabartinių laikų isto
rijos ženklai. Šioje gatvėje yra gyvenęs prancū
zų rašytojas, dukart literatūrinės Gonkūrų 
premijos laureatas Romain Gary, garsus žydų 
gydytojas Cemachas Šabadas, lietuvių literatū
ros klasikė Žemaitė. Buvusiame miesto teatre 
1917 m. rugsėjo mėn. lietuvių konferencija 
išrinko Lietuvos tarybą, kuri 1918 m. paskelbė 
atkurianti Lietuvos nepriklausomą valstybę. 
Baltieji stulpai buvo nugriauti pokario metais, 
platinant važiuojamąją gatvės dalį. Šv. Jackaus 
koplytėlė tebėra, tik 1901 metais skulptorius 
B. Balzukevičius medinę skulptūrą pakeitė 
žalvarine. 

Išsaugoti viešųjų miesto erdvių istorinę 
atmintį ragina etnologas profesorius Libertas 
Klimka. Jo tvirtinimu, Baltieji stulpai turi sim
bolinę reikšmę - tai Lietuvos valstybingumo 

Sv J k k l" t . l b.. k l t· 1 · istorijos ženklas. Jie būtų prasmine jungtimi v. ac aus - e 1au OJŲ g o eJo op y e e su kitais šios vietos istorinio paveldo statiniais 
- šv. Jackaus koplytėle, išlikusiu anksčiau čia 

veikusios muitinės - sargybinės pastatu, S. Konarskio paminkliniu akmeniu, buvusio "Pohu
liankos" restorano pastatu. Simboliška ir tai, kad ir dabar šioje vietoje yra įsikūrusi Lietuvos 
valstybinių sienų apsaugos tarnyba. 

Sumanymui atkurti Vilniaus Baltuosius stulpus pritaria LR seimo pirmininko pavaduotoja 
l. Degutienė, daugelis miesto kultūros ir mokslo veikėjų bei eilinių vilniečių, tai būtų prasmin
gas tūkstantmečio paminėjimas. Tikimasi, kad projektavimo ir statybos darbus parems ne tik 
miesto savivaldybė, bet ir privatūs rėmėjai bei organizacijos. Daugiau informacijos apie Baltų
jų stulpų atstatymo vajų, aukų rinkliavą galima rasti tinklalapyje www.ciurlioniopaveldas.lt. 

Pagal tinklalapio ciurlioniopaveldas informaciją parengė SK 
(Ntrs. iš tinklalapio) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Kovo 11-oji 

Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo diena kovo 
11 Vilniuje buvo paminėta 
naikintuvų skrydžiu, kariuo
menės paradu, Keistuolių 
teatro koncertu ir kitais 
šventiniais renginiais. Eity
nes sostinėje Kovo 11-osios 
proga surengė ir Lietuvos 
šaulių sąjungos atstovai, taip 
pat Lietuvių tautinis centras 
(LTC). Iškilmingas trijų Bal
tijos valstybių vėliavų pakėli
mas vyko Nepriklausomybės 
aikštėje vidurdienį, po iškil
mingo seimo posėdžio. Po 
vėliavų pakėlimo - Danijos 
karinių pajėgų naikintuvų 
skrydis virš N epriklausomy
bės aikštės ir Lietuvos ka
riuomenės orkestro bei Gar
bės sargybos kuopos paradas 
Gedimino prospekte. Seime 
vyko atvirų durų dienos vi
suomenei. Iškilmingos Mi
šios buvo aukojamos Vil
niaus katedroje, Nepriklau
somybės aikštėje vyko Keis
tuolių teatro šventinis kon
certas "Laisvės vėjas". 

Šventiniai renginiai vyko 
ir kituose Lietuvos miestuose. 

URM Vašingtone 
Lietuvos užsienio reika

lų ministeris Vygaudas Ušac
kas Vašingtone kovo 10 d. 
susitiko su JAV valstybės 
sekretore Hillary Clinton, 
sulaukė padėkos už kritišką 
konstruktyvią Lietuvos pozi
ciją dėl NATO santykių su 
Rusija, išreikštą praėjusią 
savaitę Briuselyje vykusiame 
neformaliame NATO užsie
nio reikalų ministerių susiti
kime. H. Clinton pabrėžė 
JAV įsipareigojimus Lietu
vai pagal Šiaurės Atlanto su
tarties 5 str., pažymėdama, 
kad NATO ir Rusijos tary
boje bus svarstomi įvairūs 
klausimai, tarp jų ir tarptau
tiniai Rusijos įsipareigojimai 
Gruzijos atžvilgiu. Taip pat 
aptarti energetinio saugumo 
klausimai, ekonominė, fi
nansinė ir politinė padėtis 
Ukrainoje ir Gruzijoje, JAV 
ir Lietuvos parama šių vals
tybių narystės NATO sie
kiams. 

Susitikime taip pat ap
tarti svarbiausi transatlanti
nės darbotvarkės ir dvišalių 
Lietuvos ir JAV santykių 
klausimai. Lietuvos ir JAV 
diplomatijos vadovai sutarė, 
kad abi valstybės glaudžiai 
bendradarbiaus Lietuvai pir
mininkaujant Demokratijų 
bendrijai ir sieks konkrečios 
ir prasmingos šios organiza
cijos veiklos. Lietuva šiai or
ganizacijai pradės pirminin
kauti šių metų liepos mėn. 

Po susitikimo vyko Lie
tuvos ir JAV ratifikavimo do
kumentų dėl JAV ir ES su
tarčių dėl savitarpio teisinės 
pagalbos ir ekstradicijos pro
tokolų pasikeitimo iškilmė. 
Lietuva yra pirmoji ES vals
tybė, kuri pasikeitė šių su-

tarčių ratifikavimo doku
mentais su JAV. 

Nauja seimo sesija 
Seimo pavasario sesijos 

darbų programoje siūlomi 
arti 300 teisės aktų projektų, 
kuriuose keturios svarbiau
sios sritys - finansų sistemos 
stabilizavimas, energetikos 
problemų sprendimas, aukš
tojo mokslo reforma bei eko
nomikos gaivinimas. 

Finansų stabilumo sek
toriuje numatomas "įstaty
mas, kuriuo būtų sudarytos 
galimybės prireikus imtis 
priemonių, reikalingų bankų 
sistemos stabilumui ir patiki
mumui didinti". Ekonomi
kos gaivinimo - Mokesčių 

mokėjimo termino atidėji
mo įstatymas. Tarp kitų pir
mumų - apskričių reformą 

turėsiantis įgyvendinti įstaty
mas, Korupcijos pasisaugo
jimo įstatymo pataisos. 

Ministeris pirmininkas 
Andrius Kubilius teigė, kad 
2011 m. yra visos perspekty
vos matyti ir ekonomikos at
sigavimą, užtikrino, kad per 
visą šią seimo kadenciją ne
siruošiama keisti lito patiki
mumo įstatymo, tačiau eko
nomikos ir finansų iššūkiai 
tikrai mūsų laukia nemaži. 
Baltijos regiono ekonomika 
yra skaudžiai paveikta kelių 
svarbiausių faktorių - kredi
tinių finansų deficito, svar
biausių eksporto rinkų, Ru
sijos, Europos sąjungos eko
nomikų spartaus lėtėjimo ir, 
be abejo, kaimyninių šalių -
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos 
- valiutų nuvertėjimo. Dėl 
to, pasak premjero, nėra pa
grindo manyti, kad pasaulio 
krizė Lietuvos nepaveiks. 

Kaip rodo numatymai, 
ekonomika per šiuos metus 
grįš atgal į 2006-2007 m. san
dūrą, todėl valstybės biu
džete reikės išlaidas suma
žinti daugiau negu 2.5 bln. 
litų. Vyriausybės vadovas 
ragino solidarizuotis ir vers
lininkus, ir politikus, ir vi
suomenę. 

VĖL DEMONSTRAVO 
Lietuvos aukštųjų mo

kyklų profesinių sąjungų 
susivienijimas kovo 10 d. su
organizavo demonstraciją 
prie seimo rūmų. Susirinko 
1,000-1,500 žmonių, dau
giausia jaunimo, pareikšti, 
jog "vyriausybės sumanyta 
aukštojo mokslo reforma yra 
ydinga, socialiai neteisinga 
ir pragaištinga visai tautai". 
Demonstracijos organizato
riai reikalavo nevykdytinu
matytos aukštojo mokslo re
formos ir ministerio G. Ste
ponavičiaus atsistatydinimo. 
Pagrindiniai aukštojo moks
lo reformos trūkumai yra 
universitetų autonomijos 
praradimas, studento krep
šelis, didelė studijų kaina bei 
universitetų statuso pakeiti
mas į viešąsias įstaigas. RSJ 
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Adolfo Sapokos gimtadieniui - raštai 
Utenos Adolfo Šapokos 

gimnazijos bendruomenė sėk
mingai įvykdė dar vieną pro
jektą, skirtą Adolfo Šapokos 
atminimo įamžinimui. Mūsų 
partneriais buvo Vilniaus pe
dagoginis universitetas, Užpa
lių gimnazija, Daugailių ir 
Krašuonos pagrindinės mo
kyklos. Projekto dalyviai turė-
jo galimybę susipažinti su 
Adolfo Sapokos atminimo 
kambario paroda, lankėsi A. 
Šapokos gimtajame Grybelių 
kaime, dalyvavo ekspedicijoje 
po Lenkiją, Slovakiją, ČCkiją. 
Kelionė po svečias šalis gim
nazistus vedė A. Šapokos pėd
sakais, mat Vytauto Didžiojo 
universitetas gabesnius savo 
auklėtinius siųsdavo stažuotis 
į užsienį. Dauguma mokslus 
gilino Vokietijoje, Austrijoje, 
šveicarijoje, o Adolfas Šapo
ka buvo išimtis - jis speciali
zavosi čekoslovakijoje ir šve
dijoje. čekas dr. J. Beableavy, 
dėstęs evangelikų teologiją 
Vytauto Didžiojo universite
te, rašė apie lietuvių ir čekų 
santykius Vytauto Didžiojo 
laikais, o Prahos vokiečių is
torikas dr. Pfitzner parašė vei
kalą apie Vytautą, kaip poli
tiką. Pabudinta sena praeitis 
paskatino Čekoslovakijos vy
riausybę skirti stipendiją lietu
vio studijoms Prahoje. Ceko
slovakijos švietimo ministeri
ja 1930/31 m. įsteigė stipen
diją (10 mėnesių po 1500 kro
nų) Lietuvos piliečiui. Pirma
sis šia stipendija :easinaudojo 
istorikas Adolfas Sapoka. 

čekoslovakijos archyvuo
se jis surinko unikalią medžia
gą apie lietuvių ir čekų santy
kius nuo XIII š., parašė straips
nių apie Jeronimą Prahiškį ir 
jo keliones į Lietuvą, apie če
kų karaliaus Ottakaro 11 žy
gius į prūsus, apie karalienės 
Jadvygos įsteigtą lietuvių ko
legiją, apie lietuvius studen
tus, studijavusius uhienyje ir 
kt. Radęs archyvuose daug li
tuanistinės medžiagos, jis pa
prašė čekoslovakijos švietimo 
ministeriją dar metams pra
tęsti stipendiją. Prašymas bu
vo patenkintas ir Adolfas Ša
poka Karolio IV universitete 
toliau gilino Rytų Europos 
studijas. Pasirodžius Prahoje 

Atrodo, jog pasaulinę 
ekonominę krizę sukėlę cent
rinių bankų globalistai susi
prato pertempę stygą. Nu
traukę tylą apie užkulisinę tik
rovę, apyvarton paleidžia nuo 
tikrovės nukreipiančią pusę 
tiesos. O ta "pusė" šiuo atve
ju sako: "Krizė nėra natūralus 
reiškinys, o konkrečių žmonių 
sukonstruota katastrofa". 
Kaltininkų paieškoje britų 
dienraštis The Guardian yra 
sudaręs "25 asmenų, atsakin
gų už tokią įvykių eigą, są
rašą". Taip The Guardian 
straipsnį susumavo Lietuvos 
žinios 2009.1.27. laidoje pa
skelbtame straipsnyje "Pa
saulinio bankroto baronai". 
Turp paminėtų kaltininkų yra 

Adolfas Šapoka 

paruoštiems Adolfo Šapokos 
darbams, P. Šležas teigė: "Au
torius tomis studijomis tikrai 
užsirekomendavo sugebančiu 
laisvai dirbti mokslinį istori
jos tyrinėjimų darb('. l. Jony
nas rašė Adolfui Sapokai į 
Prahą: "Matau, kad tamsta 
pamatei visus istoriko darbo 
sunkumus. Niekai! Nugalėsi
me. Reikia tik laiko ir ištver
mės. Kas nedirba, tas nemato 
sunkumų ir mūsų nesupran
ta". Adolfo Šapokos gimnazi
jos gimnazistai aplankė Karo
lio IV universitetą Prahoje, 
susipažino su istoriko moksli
ne veikla šioje šalyje. 

Įgyvendinant projektą, 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto Istorijos fakultetas ir 
Lietuvos istorijos institutas 
Adolfo Šapokos gimnazijoje 
vedė seminarą Vietos kultūros 
paveldo tyrimai bendruome
nėms. Rajono mokytojai ir 
mokiniai išklausė įdomių pra
nešimų: Utenos dvaras ir jo 
valdytojai XV š. pab. -XVI š. pr. 
(Ž. Mačiukas ), Jradicijos kai
ta ar tęstinumas? Socialiniai 
žmogaus įteisinimo papročiai 
Utenos kraite ( dr. R. Paukšty
tė-Šaknienė ), Uteniškiai. Se
nosios ir naujosios kartos tar
mių ypatybės ( dr. R. Rinkaus
kienė ). 

Vilniaus pedagoginio uni
versiteto Istorijos fakulteto 
dėstytojai V. Kniūraitė, A Po
rutis ir B. Šetkus vyresniųjų 
klasių mokiniams pristatė pi
lietinio ir tautinio ugdymo 
projektą "Gyvenamosios vie
tovės istorija". Gimnazistai 
turėjo progą pažiūrėti du fil
mus: Po Ignalinos nacionalinį 

parką ir Po Aukštaitiją. Istori
jos didaktikos katedros vedė
jas B. Šetkus supažindino su 
naujausiu leidiniu - Gyvena
mosios vietovės istorija: žmo
nės, įvyki.a~ paminklai. Knyge
lėje pateiktos atmintinės, ku
riomis remiantis siūloma tyri
nėti gyvenamosios vietovės is
toriją. Tai puiki pagalbinė 
priemonė mokiniams ir moky
tojams renkant ir fiksuojant 
kraštotyrinę medžiagą. Gim
nazistai dalyvavo istorinės 
meninės nuotraukos konkur
se, gamino suvenyrus Adolfo 
Šapokos atminimo kambariui. 
Svarbiausias šio projekto re
zultatas - Vilniaus pedagogi
nio universiteto dėstytoįų ini
ciatyva išleisti Adolfo Sapo
kos rinktiniai raštai. Įvadą, 
tekstus ir komentarus paren-

gė dr. R. Jurgaitis (Vilniaus 
pedago_ginis universitetas) ir 
dr. R. Smigelskytė-Stukienė 
(Lletuvos istorijos institutas). 

Vasario 13 d. i Adolfo Ša
pokos gimtadienį atvykę sve
čiai iš Vilniaus pedagoginio 
universiteto istorikai dr. V. 
Kniūraitė, dr. V. Selenis ir dr. 
R. Jurgaitis pristatė Adolfo 
Šapokos rinktinių raštų ant
rąjį tomą, dr. R. Jurgaitis tei
gė, kad antrame Raštų tome 
skelbiamas pirmas ir savo 
apimtimi plačiausias veikalas 
Lietuva Reformų seimo metu. 
Iki 1791 m. gegužės 3 d. kons
titucijos. Thi vienas pirmųjų ir 
iki šiol išsamiausias tyrimas 
apie Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės politinę padėtį 
Ketverių metų seimo (1788-
1792) veiklos laikotarpiu. 

Dr. R. Jurgaltls A. Šapokos raštų 2 t. parengėjas gimnazijoje 

Dr. Vida Kniūraitė ir dr. V. Selenis Adolfo Šapokos gimnazi
joje apžiūri mokinių darbų parodą 

Krizės priežasčių beieškant 
pora JAV prezidentų, britų 
premjeras, JAV Federacinių 
rezervų (FED) ano meto pir
mininkas. Tučiau britų dien
raštis nepasako antrosios tie
sos "pusės": FED ir kitų vals
tybių centrinių bankų sistema 
buvo sukurta kaip tik tam, kad 
didieji finansininkai galėtų 
laisvai manipuliuoti ne tik 
valstybių ekonomiją, bet ir 
valstybių politiką. The Guar
dian neįvardija globalistų 
"fronto" ar "fasado" organi
zacijų ir jų satelitų, kurių už
davinys įtaigoti vyriausybes ir 

VILIUS BRAŽĖNAS 

vesti žmonijos nusmegenini
mo vajų, taip ruošiant "pa
saulio piliečius" Naujoje pa
saulio santvarkoje. Laimei, 
kiti globalistų kontroliuojami 
spaudos trimitai, gal netyčia, 
padeda laisvę branginantiems 
žmonėms geriau susigaudyti 
keblioje pasaulinėje padėtyje. 

Lietuvą pasiekė konserva
tyvus žurnalas The New Ame
rican. 2009.1.5 laidoje, pagrin
diniame straipsnyje "Bailout 
Mania!" (Gelbėjimų manija!) 
redaktoriaus pavaduotojas 
William F. Jasper pateikia 

sensacingų didžiojoje JAV 
spaudoje pasisakymų ir eko
nominės statistikos pavyzdžių. 

Autorius nurodo, kad 
JAV Kongrese ir spaudoje vie
šai kalbama apie finansinių 
institucijų gelbėjimą ("bail
out" - iš skęstančios valties 
vandens kibirais išsėmimas), 
paskiriant jų išsilaikymui 14, 
25, 700 ar 900 bilijonų dol. 
Tučiau lapkričio 7 d. Bloom
bergo žinių agentūra paskel
bė, jog FED vadovas Bar
nanke ir Iždo sekretorius 
Paulsen jau yra (slaptai!) iš-

1936 m. parašyta ir tik šian
dien skaitytojams pristatoma 
pirmoji žymaus istoriko diser
tacija daugiau kaip 70 metų 
išgulėjo Lietuvos bibliotekų 
rankraščių fonduose, tačiau 
iki šiol neprarado mokslinės 
reikšmės. 

Veikale plačiai aptariama 
Ketverių metų seimo išvaka
rės ir politinės kovos 1788 m. 
ir 1790 m. priešseiminiuose 
seimeliuose, seimo darbas, 
reformų projektų parengimo 
užkulisiai, Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės atstovų 
indėlis rengiant reformų pro
gramą. Siekdamas atskleisti 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės būklės specifiką, 
autorius pateikia platų visos 
Abiejų tautų respublikos poli
tinio gyvenimo vaizdą. 

Svečiai dalyvavo pamoko
se Lietuvos nepriklausomy
bės dienai paminėti. Vėliau 
vyko šventinė pamoka Aktų 
salėje, kurią vedė mokytojas 
S. Eitminavičius. Svečiai ap
lankė mokinių darbų parodą 
mokyklos skaitykloje, Adolfo 
Šapokos atminimo kambarį, 
pasirašė svečių knygoje. At
minimo kambario parodą pa
pildė naujas rodinys - A Sa
pokos rinktiniai raštai. 

Džiugią žinią Šapokos 
gimtadienio išvakarėse patei
kė kraštotyrininkas A Gaspe
raitis, rytų Aukštaitijos kultū
ros bei istorijos žurnale Sietu
vos paskelbęs straipsnį L. 
Tolstojaus -A. Šapokos genea
loginė linija. Autorius rašo, 
kad žymios Tolstojų giminės 
ainių gimin~tė su uteniškių 
Maželių bei Sapokų ir jų gimi
naičių atžalomis gana įdomi, 
netyrinėta. Manome, kad ši 
žinia sudomins istorikus ir A 
Šapokos šeimos biografijoje 
bus atskleista naujų detalių. 

Adolfo Šapokos istorinis 
palikimas labai platus ir bus 
tyrinėjamas ateityje. Gimna
zijoje paruoštas naujas pro
jektas, skirtas Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui paminėti Nuo
širdžiai dėkojame Utenos ra
jono savivaldybei, verslinin
kams R Buikiui, E. Butiškienei 
už paramą vykdant projektą. 

BiruU Kairienė ir 
Jolita Baltuškienė, 

Adolfo Šapokos gimnazijos 
istorijos mokytojos žinovės 

(Ntrs. B. Kairienės) 

dalinę kai kurioms instituci
joms apie 1.7 trilijonus do
lerių. Tud viešai minimos su
mos esą tik "plaštakės nusi
čiaudėjimas uragane", palygi
nus su FED jau išdalintomis 
(nesakant kam) sumomis. 
Anot TNA straipsnio, 2008 
m. lapkričio 26 d. New York 
Times rašęs: "Praėjusiais me
tais vyriausybė yra prisiėmusi 
7.8 trilijonų dolerių tiesiogi
nių ir netiesioginių įsiparei
gojimų. Thi sudaro apie pusę 
visos valstybės ekonomijos". 
Ir prideda, kad FED ir Iždas 
(lapkr. 25 d.) "pasiuntė signa
lą, kad jie spausdins tiek pini
gų, kiek reikia valstybės ban
kų sistemai atgauti". 

~-----

Nukelta i 5-tą psl. 



60 metų NATO sukaktis 

NATO 60 m. sukakties minėjhne Otavoje š.m. kovo 5 d., iš k.: Slovakijos laikinasis reikalą 
patikėtinis, Albanijos ambasadorius Besnik Konci, Vengrijos ambasadorius Pal Vastagh, 
Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė, Kroatijos ambasadorė Vesela Mnlen Korac 

Ketvirtadieni, kovo 5, įvy
ko 60 metų NATO įsteigimo 
sukakties minėjimas parla
mento rūmuose, Otavoje. 
Renginyje dalyvavo apie 250 
svečių, jų tarpe 26 šalių, NA
TO narių ambasadoriai. Susi
rinkusius pasveikino Kanados 
parlamentaras Leon Benoit iš 
Albertos, kuris šiuo metu pir
mininkauja Canadian NATO 
Parliamentary Association. Be
noit paryškino šventės svarbu
mą ir padėkojo visiems, kurie 
prisijungė prie jos ruošos. 

Lenkijos ambasadorius 
Kanadoje Piotr Ogrodzinksi 
kalbėjo visų narių vardu, pa
teikdamas NATO istorinę ap
žvalgą bei prisimindamas įsto
jimo i NATO laikus. Paminė.
tos šalys, kurios įstojo į NATO 
prieš penkerius metus - Esti-

ja, Latvija, Lietuva, Bulgarija, 
Slovakija, Slovėnija ir Rumu
nija Pasakė, kad laukiama ne
trukus įstojant Albanijos ir 
Kroatijos. Pakvietė svečius 
pakelti taures NATO jubilie
jaus proga. Pabaigoje prašė 
prisiminti Kanados kareivius, 
kurie žuvo Afganistane - iš 
viso 111. 

Sveikino lieutenant-Gene
ral Andrew Leslie, Chief of 
Land Staff, Canadian Armed 
Forces. Turėjęs progą susipa
žinti su daugumos valstybių ka
riuomenėmis įvairiuose kraš
tuose, sakė, kad nors visos 
NAIO šalys dirba gerą ir teisht
gą darbą išlaikyti taiką pasau
lyje, vistiek milijonai kenčia. 

Kanados Public Safety mi
nisteris Peter Van Loan per
davė savo linkėjimus ir pabrė-

Ntr. S. Garda 

žė NATO svarbą pasaulyje. 
Tuika, krašto apsauga - tai pa
grindiniai principai Vakar'Ų 
šalims. Jo tėveliai emigravę iš 
Estijos į Kanadą, kad šie prin
cipai būtų užtikrinti gyvena
moje šalyje. Kova dėl tiesos ir 
demokratijos - tai pagrindas, 
kodėl jisai domėjosi ir pasi
rinko politiko darbą. 

Iš lietuvių šventėje daly
vavo ambasadorė Gintė Da
mušytė, garbės konsulas Arū
nas Staškevičius su žmona Sil
vija (Montrealis), Andrius 
Rasiulis (su Kanados apsau
gos departamentu), Lina Ma
sionienė ir Rūta Kličienė 
(KLB Otavos apylinkės valdy
bos narės) bei Miglė Jankaus
kienė ir Ramunė Zitikienė, 
ambasados darbuotojos. 

Rūta Šiūlytė·Kličienė 

NATO 60-ties metų sukakties minėjime Kanados parlamento rūmuose, (iš k.) KLB Otavos 
apyl. pirm. R. Kličienė, ministeris P. Van Loan, Lietuvos ambasadorė G. Damušytė, gen. 
konsulas A. Staškevlčius, KLB Montreallo apyl. pirm. S. Staškevičienė N1r. L. Maaionienės 

Krizės priežasčių beieškant 
Atkalta iš 4-to psl. 

Ar visa tai nėra panašu i 
vaikų žaidimą "Monopolį"? 

Tučiau tame žaidime popierė
linių pinigų skaičius yra noo
tas, tad atsakingesnis už ''vie
no pasaulio" socialistinių fi
nansininkų "žaidimą". Tučiau 
kodėl jiems nežaisti, kai žmo
nės per pilietinį tingumą do
mėtis prašosi apgavimo. 

Nebijantiems žinot~ žinių 
galima susirasti. Turne pat 
TNA straipsnyje skaitome 
prez. Clinton buvusio pata
rėjo ir Darbo sekretoriaus 
ekonomisto Robert Reich 
1999 m. sausio 7 d. USA Today 
dienraštyje pareiškimą, kad 
JAV Kongresas nebeturįs 

svarbos. "Jei dar nepastebė
jote, Amerikos vidaus politi
ką tvarko Alan Greenspan, 
tada FED direktorius ir FED 
valdyba. 

O tuo pat metu Amerikos 

užsienio politiką tvarko Turp
tautinis valiut'Ų fondas". Ko 
gero, R. Reich 1999 m. nenu· 
matė, kad 2009 m. bus FED 
pasiųstas būti patarėju Oba
mos administracijoje. 
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__ ..... , KANADOS ĮVYKIAI , ..... __ 

Nukentėjusi pramonė 
Ministeris pirmininkas 

S. Harper, lankydamasis 
Bramptone ir Mississaugoje, 
susitikimuose su verslinin
kais, gana teigiamai įvertino 
valstybės ekonominę ir fi
nansinę ateitį, nepaisant šian
dienos sunkumų darbo rin
koje ir prekyboje. Vyriausy
bės vadovas priminė, kad 
Kanadoje nežlugo nė vienas 
bankas, jie netgi gauna ne
didelį pelną. Ypač svarbu, 
kad gyventojų santaupos ir 
indėliai yra visiškai saugūs. 
Daugiausia nukentėjusiai au
tomobilių pramonei, suside
rinus suJAV vyriausybe, skir
ta 4 bln. dol. Siuo metu apie 
10,000 Windsoro, Wood
stock, Oshawos ir St. Catha
rines automobilių pramonės 
darbininkai svarsto sutartį 
su General Motors vadovybe. 
Pagal ją tektų atsisakyti anks
čiau numatytų premij'Q, su
mažinti apmokamo darbo 
valandų skaičių, patiems pri
mokėti už sveikatos draudi
mą. Šios laikinos priemonės 
padėtų išsaugoti darbo vie
tas, kol įmonės atsinaujins 
technologiškai. S. Harper 
paragino opozicines parti
jas parlamente, kad jos grei
čiau pritartų ir leistų dalinti 
ekonominiam skatinimui nu
matytą 40 bln. dol. pagalbos 
fondą. 

Ontario pruvincljOl!J prog
resyvi:ųjlĮ konservatorių par
tijos vadovas John Tury pra
laimėjo rinkimus ir atsistaty
dino iš savo pareigų. Tui jau 
antrieji šio ilgamečio politi
ko pralaimėti rinkimai. Po 
pirmosios nesėkmės partijos 
nariai John Tury paliko va
dovauti. Tučiau padėtis, kai 
oficialus opozicijos vadovas 
liko už parlamento durų, bu
vo nesmagi. Šiemet konser
vatorių partijos narė Laurie 
Scott atsistatydino, suteikda
ma galimybę konservatorių 
vadovui, laimėjus rinkimus, 
sugrįžti į parlamentą. Deja, 
jis pralaimėjo vietiniam kan
didatui pedagogui liberalui 
Riek Johnson. Ambicingam 
politikui, atrodo, tenka atsi
sveikinti su politika ilgam, 
galbūt, ir visiškai. Savo va
dovą pakeitė ir provincijos 
NDP. Iš trijų kandidatų va
dove išrinkta Andrea Hor
wath, Hamiltono atstovė 
provincijos parlamente. Pir
mąkart šios partijos vadove 
tapo moteris. Provincijos 
NDP turi 10 narių parla
mente. 

Federacinės vyriausybės 

specialistai pagal valstybinę 
chemikalų naudojimo prog
ramą peržiūri dar 200 che
minių junginių, kurie itin 
gausiai naudojami buitinei 
chemijai. Šįkart jų akiratyje 
populiarūs namų buičiai, ku
rui, apdailai ir netgi kosme
tikai naudojami cheminiai 
priedai. Tikrinant chemikalų 
įtaką žmonių sveikatai, at-

kreiptas dėmesys į kelias 
cheminių junginių grupes, 
naudojamas spausdintuvų ra
šalui, dažams, tapybos prie
monėms, dažams, lėktuvų 
kurui, tirpikli'Q priedams, 
stabdžių skysčiui ir kt. Kai 
kurie iš jų nedideliais kie
kiais nekenksmingi. Patikri
nimo metu siekiama nusta
tyti, kada kyla grėsmė svei
katai ir sumažinti, kiek įma
noma, jų naudojimą, tuopa
čiu grėsmę sveikatai ir ap
linkai. 

Kanadoje prasideda nau
jas vajus prieš prekybą pils
tyto vandens buteliais. Fede
racinės savivaldybių sąjun
gos atstovai kreipiasi i visas 
savivaldybes, ragindami jų 
viešosiose erdvėse ir patal
pose neprekiauti pilstytu 
vandeniu. Beveik trys dešim
tys savivaldybių taip ir pada
rė, 21 universitetas ir kolegi
ja savo aplinkoje taip pat at
sisako prekybos pilstyto van
dens buteliais. Sio sumany
mo šalininkai tvirtina, kad 
vandens pilstymas sunauda· 
ja daug elektros srovės, o 
milijonai butelių atsiduria 
sąvartynuose, ilgam užterš
dami aplinką. Remdamiesi 
vandens švaros tikrinimo re
zultatais ir specialistų išva
domis, jie siūlo gerti vandenį 
iš čiaupo. Jo kokybę ir tieki
mo sanitariją nuolat tikrina 
valstybės kontrolieriai. Par
duodamo buteliuose van
dens kaina didelė, o kokybė 
abejotina, neretai parduoda
mas tas pats vandentiekio 
vanduo, tik labiau išvalytas. 
Bet daugelis sutinka, kad 
vandens buteliukas rankoje 
ar kišenėje - didelis patogu
mas, kai gaivinantis gurkšnis 
visada pasiekiamas tada, kai 
jo norisi. 

Savotiškai automobiliq 
pramonę bando paremti lo
terijos organizatoriai. Šį pa
vasarį populiari kavinė Tim 
Horton pirkėjams Kanadoje 
ir 11 JAV valstijose siūlo lai
mėti 35 automobilius Toyota 
Venza. Įmonė užsakė 281 
mln. specialių puodelių ka
vai, kurių pakraščiuose gali 
slypėti netikėta sėkmė. Pir
kėjui tereikia nusipirkti ka
vos ir, išgėrus ją, atlenkti po
pierinio puodelio kraštą. 
Tun Horton tvirtina, kad, pa
skelbus loteriją, kiekvienas 
pirk.ėjas perka dešimteriopai 
daugiau kavos. Laimėjimo 
tikimybė - vienam iš 6 min. 
Ontario loterijos organiza
toriai, kaip ir buvo žadėję, 
pavasarinei loterijai pateikė 
automobilių. Tučiau jie su
laukė priekaištų iš Ontario 
provincijos vyriausybės irau· 
tomobilių pramonės vadovų, 

kad loterijai jie nupirko ne 
Kanadoje pagamintus auto
mobilius, bet 22 Mercedes 
Bentz. Laimėtojai tikriausiai 
nesiskųs ... SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
KORUPCUOS LYGIS 

Lyginant su 2008 m. 
Lietuvoje korupcijos nesu
mažėjo, tačiau padidėjo pi
liečių ryžtas dalyvauti anti
korupcinėje veikloje, rodo 
kovo 4 d. paskelbti "Trans
parency Intemational" Lie
tuvos skyriaus (TILS) pa
rengto tyrimo "Lietuvos ko
rupcijos žemėlapis 2008" re
zultatai. Tyrimas parodė, 
kad 2008 m. 75% apklaustų 
gyventojų teigė manantys, 
jog kyšio davimas padeda 
spręsti problemas, 64% bu
vo pasirengę duoti kyšį. Tai, 
jog kyšiai sprendžia proble
mas, manė 75% įmonių va
dovų, 51 % buvo pasirengę 
tai padaryti. Tarp tarnau
tojų 64% manė, kad kyšiai 
padeda, 42% buvo pasiren
gę juos duoti. Tyrimo vado
vo nuomone, viešas intere
sas įpareigoja įvardinti ilga
laikes tendencijas, kuriose 
teigiamų pokyčių nėra daug. 
Pasak tyrėjų, gyventojai la
biausiai paplitusiomis ko
rupcijos formomis laiko ky
šininkavimą (88% }, pikt
naudžiavimą tarnyba (88%) 
bei nepotizmą - giminių ir 
bičiulių protegavimą (78% ), 
o įmonių vadovai - piktnau
džiavimą tarnyba (82% }, ne
potizmą (81 % ) ir kyšinin
kavimą (80% ). Anot tarnau
tojų, nepotizmas yra labiau
siai paplitusi korupcijos for
ma valstybės tarnyboje ( 62% ). 
60% apklaustų tarnautojų 
mano, kad Lietuvoje yra la
bai paplitęs kyšininkavimas, 
o 53% - piktnaudžiavimas 
tarnyba. Tyrimo rezultatai 
parodė, kad tarnautojams 
korupcija yra svarbiausia 
Lietuvos socialinė proble
ma, gyventojams tarp pag
rindinių socialinių proble
mų ji yra trečia, įmonių va
dovams - ketvirta. 

DAUGIAU MOTERŲ 
Statistikos departamen

to duomenimis, šiemet Lie
tuvoje, kaip ir ankstesniais 
metais, moterų yra 230,000 
daugiau nei vyrų. Šių metų 
pradžioje šalyje gyveno 
1. 792 min. moterų ir 1.558 
min. vyrų. Panašūs skaičiai 
įrašyti buvo ir 2008 m. Nors 
berniukų gimsta daugiau 
nei mergaičių (100 naujagi
mių mergaičių vidutiniškai 
tenka 105 berniukai), suau
gusių vyrų skaičius gerokai 
sumažėja. 2009 m. pradžioje 
moterys sudarė 54% visų 
gyventojų, 100 vyrų teko 115 
moterų. Statistika rodo, kad 
2008 m. pradžioje Lietuvoje 
jaunų (iki 30 metų amžiaus) 
vyrų buvo 28,400 daugiau 
nei šio amžiaus moterų, o 
nuo 30 metų amžiaus vyrų 
skaičius, palyginti su mote
rų, mažėja. Pagyvenusių (60 
metų ir vyresnio amžiaus) 
moterų ir vyrų skaičius ski
riasi beveik dvigubai. Šalyje 
pernai gyveno 444,000 60-

mečių ir vyresnių moterų 
bei 247,000 šio amžiaus vy
rų. Pagrindinė priežastis -
daugiau vyrų miršta nuo ne
laimingų atsitikimų, apsi
nuodijimų, traumų ir kitų 
mirčių, kurių didesniam skai
čiui moterų pavyksta išvengti. 
2007 m. vyrų mirtingumo dėl 
šių priežasčių rodiklis 4.6 
karto viršijo moterų. 

KAZIUKO MUGĖ 
Kovo 6-8 d.d. Vilniaus 

senamiestyje vyko tradicinė 
Kaziuko mugė, kurioje savo 
dirbiniais prekiavo tauto
dailininkai bei amatininkai. 
Buvo parduodami amati
ninkų dirbiniai, maisto bei 
etninio materialaus paveldo 
gaminiai iš tradicinių žalia
vų. Taip pat vyko kultūrinė 
mugės programa. Mugės 
pirmą vakarą Pilies gatvėje 
veikė kavinė "Pas Kaziuką", 
kur buvo pristatyta knyga 
"Kaziuko mugė'', koncer
tavo folkloro kapelos. Ro
tušės aikštėje vyko mugės 
atidarymas, taip pat buvo 
rodomas filmas apie mugę 
ir istorinės nuotraukos, vei
kė rekordinių verbų paroda. 
Gedimino prospektu buvo 
surengtos teatralizuotos ei
tynės. Senuosiuose Vilniaus 
Dailės akademijos rūmuose 
Maironio gatvėje buvo jau
nimo kultūrinė programa, 
kūrybinės dirbtuvės, aka
demijos studentų darbų pa
rodos, pardavinėti meno 
dirbiniai, senos knygos, bu
vo rodomi filmai, koncer
tavo gatvės muzikantai, savo 
patirtimi dalinosi graffiti 
meistrai. Ilgamečiam mugės 
organizatoriui verslininkui 
Vyteniui Urbai to darbo atsi
sakius, jo ėmėsi renginių or
ganizavimo bendrovė Con
cept events & media". 

ORO TARŠA 
Šių metų sausio ir va

sario mėnesiais nustatyta 
keliasdešimt kartų daugiau 
oro taršos ribinės vertės 
viršijimo atvejų nei per 
praėjusių metų tą patį laiko
tarpį. Aplinkos ministerija 
praneša, kad tokį oro už
terštumo padidėjimą sukėlė 
šaltesni pirmųjų šių metų 
mėnesių orai. Vidutinė oro 
temperatūra buvo maždaug 
3-4 laipsniais žemesnė nei 
ankstesniais metais, dėl to 
intensyviau buvo kūrenama, 
ypač privačiuose namuose. 
Dažniau buvo nevėjuotų 
dienų, o jos nepalankios į 
atmosferą išmestų teršalų 
išsisklaidymui. Nerimą kelia 
tai, kad kasmet kietųjų de
talių koncentracija padidėja 
pavasarį nusistovėjus saulė
tiems ir sausiems orams. Po 
žiemos miestų gatvėse su
sikaupęs smėlis ir kiti išdžiu
vę nešvarumai transporto 
priemonių ar stipresnio vėjo 
pakeliami į orą labai padidi
na jo užterštumą kieto
siomis dalelėmis. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE ii----
Vasario 16-tos šventė Hamiltone 

Vasario 16-osios minėjime š.m. vasario 21 d. Iš k. - diak. Bernardas Beliekas, OFM, KLB 
Hamiltono apyl. pirm. Angelė Vaičiūnienė, Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė 
Lietuvos aktorė Virginija Kochanskytė, KLB Hamiltono apyl. vicepirm. Dalia Kesminienė' 
apyl. vald. ižd. Povilas Kesminas ' 

Vasario 21, šeštadienį, 4 
v.p.p. Hamiltono Aušros Var
tų parapijos Jaunimo centro 
salėje buvo surengtas Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas. Pradėjome vė
liavų įnešimu ir Kanados him
nu, kurį atliko Anapilio sody
bos vaikų choras "Gintarė
liai", vad. Deimantės Grigu
tienės. Diakonas Bernardas 
Beliekas, OFM, perskaitė in
vokaciją, kurioje iškėlė lietu
vių tautai istorinę reikšmę ir 
prašė Angelą sargą saugoti, 
globoti tautą, kad ji išliktų iš
tikima savo tėvų ir protėvių 
priesakams. Pradžios žodį 
tarė KLB Hamiltono apylin
kės pirm. Angelė Vaičiūnienė. 
Ji visus pasveikino su švente 
ir pristatė garbės svečius: Lie
tuvos ambasadorę Kanadoje 
Gintę Damušytę, viešnią iš 
Lietuvos aktorę Virginiją 
Kochanskytę, Anapilio sody
bos jaunimo chorą "Gintarė
liai", Toronto vaikučių šokių 
grupę "Atžalynas", Hamilto
no studentų šokių grupę "Gy
va taras" ir Vysk. M. Valan
čiaus mokyklos mokinius. Po 
to klausėmės labai įspūdingo 
Lietuvos ambasadorės Kana
doje Gintės Damušytės sveiki
nimo žodžio, kuriame ji iškėlė 
atsakomybę už lietuviškumo 
išsaugojimą. Ji kalbėjo apie 
lietuvį, kuris apsisprendžia už 
tikrąsias vertybes, suburian
čias tautą į vieną šeimą, sakė, 
kad tautiškosios tradicijos turi 
kartu stiprinti ir tikėjimą. Ha
miltono Vysk. M. Valančiaus 
mokyklos mokiniai gražią 
šventę papuošė eilėraščių pos
mais ir atliko Kipro Maša
nausko dainą Kokia nuostabi 
Lietuva esi. Šią dainą vedė, gi
taros garsams skambant, prieš 
mėnesį iš Lietuvos atvykęs 
jaunas muzikos mokytojas 
Geistautas Spogis. Dėkingi 
esame vaikučių mokytojams 
Vaidai Matuzonienei, Daivai 
Leleikaitei, dainų ir g_iesmių 
mokytojui Geistautui Spogiui 
už vaikučių parengimą. 

Renginį praturtino ir pa
gyvino aktorė iš Lietuvos Vir
ginija Kochanskytė. Ji skaitė 
Henriko Radausko, Kazio 
Bradūno, Sigito Gedas, Vy-

Vasario 16-osios minėjime meninę programą atlieka (iš 
viršaus žemyn) Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
mokiniai, Toronto tautinių šokių vaikučių grupė "Atžalynas", 
vad. Almos Pacevičienės ir Anapilio sodybos choras "Gintarė
liai", vad. Deimantės Grigutienės 

tauto Mačemio, Justino Mar
cinkevičiaus poeziją, kuri su
teikė atgaivos patriotiniu, Lie
tuvą šlovinančiu žodžiu. Gra
žius šokius sušoko Toronto 
vaikučių grupė "Atžalynas", 
vad. Almos Pacevičienės, ir 
Hamiltono studentų gruyė 
"Gyvataras", vad. Irenos Zu
kauskaitės ir padėjėjos Aldos 
Grigaitienės. Sokėjams akom
panavo Dana Biskienė, Ri
mantas Budrys, Stefanas Wa
sowicz, Geistautas Špogis ir 
Andrius Vaičiūnas. Jaunimo 
choras "Gintarėliai" atliko 
liaudies dainų. Pabaigoje pir
mininkė Angelė Vaičiūnienė 

padėkojo visiems, kurie padė
jo surengti šią gražią iškilmę, 

ypač mieloms šeimininkėms 
Vandai Bakšienei, Marijai Bo
rusienei, Daivai Leleikaitei, 
Žibutei Vaičiūgienei, už pa
ruoštas vaišes. Sventė baigėsi 
Anapilio sodybos jaunimo 
choro "Gintarėliai" sugiedotu 
Lietuvos himnu ir vėliavų iš
nešimu. Po to dar ilgai visi 
kartu prie kavutės bendravo
me dalindamiesi šventės 
įspūdžiais. 

Dėkojame Lionginui Paš
kui už scenos papuošimą, Da
liai ir Kęstučiui Kesminams 
už gėlių puošmenas, o už visus 
organizacinius darbus pirmi
ninkei Angelei Vaičiūnienei. 

Br. Bernardas Beliekas, 
OFM 



Vasario 16-osios minėjime Hamiltone dalį meninės programos atlieka Hamiltono tautinių 
šokių grupė "Gyva taras", vadovaujamas Irenos Žukauskaitės 

Hamilton, ON 
VASARIO 22, SEKMA

DIENĮ, Hamiltono Aušros 
Vartų šventovėje 10.30 šv. Mi
šios buvo skirtos už Lietuvos 
Nepriklausomybę. Šv. Mišias 
aukojo parapijos klebonas 
Audrius Šarka, OFM, o pa
mokslą pasakė diak. Bernar
das Beliekas, OFM. Organi
zacijos dalyvavo su vėliavo
mis, o atneštos aukos buvo 
pritaikytos Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimui. Po 
šv. Mišių Jaunimo centre bu
vo parodytas tik prieš mėnesį 
vokiečių sukurtas dokumenti
nis filmas Mergina ir tankai, 

pasakojantis apie 1991 m. sau
sio 13-osios įvykius, kuriuose 
žuvo Loreta Asanavičiūtė. 
Apie ją pasakoja jos mama, 
draugės. 

Bern. Beliekas, OFM 
A.a. JONAS KARECKAS 

mirė Hamiltone. Jo atmini
mui pagerbti ir užjausdami 
šeimą Petras ir Irena Zubai 
Kanados lietuvių fondui au
kojo $20 

A.a. ALEKSAS PAREŠ
TIS mirė Hamiltone. Jo atmi
nimui pagerbti ir užjausdamas 
žmoną Bronę, dukreles su šei
momis Hamiltono pensininkų 
klubas "Ąžuolas" aukojo Tė
viškės žiburiams $40. JK 

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. 

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 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.50% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.40% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 1.00% 
180 dienų indėlius ...... 1.10% 
1 m. term. indėlius ...... 1.75% 
2 m. term. indėlius ...... 2.15% 
3 m. term. indėlius ...... 2.65% 
4 m. term. indėlius ...... 2.90% 
5 m. term. indėlius ...... 3.00% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind ............... 1.75% 
2 m. ind. . ............. 2.15% 
3 m. ind. . ............. 2.65% 
4 m. ind. . ............. 2.90% 
5 m. ind. . ............. 3.00% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 4.50% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 5.00% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

Variable - 1.75% 
1 metams - 2.10% 
2 metams - 2.60% 
3 metams - 3.10% 
4 metams - 3.35% 
5 metams - 3.35 % 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Argentina 
•Nemuno draugijos šimt

mečio šventė įvyks rugpjūčio 
16 d. 8.30 v.v. Berisso savi
valdybės stadione. Bilietai jau 
pardavinėjami. Kaina suau
gusiems, iki kovo 31 d. - $100, 
po to - $120. Vaikams-nuo 5 
iki 10 metų - $60, vaikams iki 
5 m. amžiaus - nemokamai. 

• Vasario 14 d., 6.30 v.v. 
vyko Lietuvos Tūkstantmečio 
susitikimas Berisso mieste. 
Tą dieną buvo paminėta ir 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybės 91-oji sukaktis. Ren
gėjas - kun. A. Steigvilas, ku
ris palaimino paminklą - Rū
pintojėlį. Po to daugiau kaip 
120 žmonių susitiko Lietuvių 
draugijoje "Mindaugas". 

• Vasario 16 d. Rosario 
mieste atšvęsta Lietuvos ne
priklausomybės šventė tri
spalvės pakėlimu Monumen
to a Ia Bandera aikštėje, daly
vaujant naujam Lietuvos am
basadoriui Argentinoje Vac
lovui Šalkauskui ir kitiems lie
tuviams pareigūnams. Po to 
vyko priėmimas ir parodos 
"Neregėta Lietuva" atidary
mas. 

• Vasario 25 d. Lietuvos 
draugija "Nemunas" sutiko 
Lietuvos laivą "Ambersail" 
La Plata uoste. Vakare Ne
muno draugijoje susirinko 
apie 120 žmonių švęsti bu
riuotojų atvykimo. 

• Kovo 1d.,11.30 val. Ar
gentinos lietuvių bendruo
menė ir Jaunimo sąjunga da
lyvavo Mišiose Motinos gai
lestingosios parapijoje Avella
nedoje. Po Mišių vyko Kovo 
11-sios minėjimas. 

• Lietuviškos Mišios au
kojamos pirmąjį kiekvieno 
mėnesio sekmadienį, 11.30 
val. Motinos gailestingosios 
šventovėje, gieda lietuvių cho
ras "Santa Cecilia". 

• Nemuno draugijos tink
lalapis: www.nemunas.com. 
ar; žinias ir pastabas biulete
niui siųsti boletin@nemunas. 
com.ar. Draugijos el.paštas: 
info@nemunas.com.ar. 

• Biuletenio žinias ruošia 
Alejandra Pumar Zebrauskas, 
į lietuvių kalbą verčia Lucas 
Batvinis. 

"Nemuno" informacinis 
biuletenis 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

SAULĖTEKIS, nr. 1(15), 
2009.11.27, Kalgario lietuvių 
laikraštis, 6 psl., iliustruotas; 
adresas: E. Krivelis, 64 Brae 
Glen Lane SW Calgary, AB 
T2W 1B6. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

A.a. kun. Alfredas Vė
lius, 90 m. amžiaus, teolo
gas, pedagogas, mažlietuvių 
veikėjas, mirė vasario 2 d. 
JAV. Velionis gimė 1918 m. 
kovo 28 d. Stankiškėse, Šilu
tės apskr. Baigė Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, 
studijavo pedagogiką Kauno 
ir Vilniaus universitetuose, 
o Šveicarijoje teologiją. Vo
kiečių kalbą dėstė mokytojų 
seminarijoje ir prekybos ins
titute Šiauliuose. Baigiantis 
11 pasauliniam karui pasi
traukė į Vokietiją. Po karo 
darbavosi JAV ir Jungtinių 
Tautų įstaigose. 1948 m. bu
vo pakviestas skaityti teolo
gijos, pedagogikos paskaitų 
Jungtinių Tautų - Pasaulinės 
liuteronų federacijos centre. 
1949 m. a~ko į JAV-bes ir 
apsigyveno Cikagoje, kur Ili
nojaus universitete studijavo 
anglų kalbą ir sociologiją. 
1956-1958 m. mokytojavo 
vienoje Čikagos vidurinėje 
mokykloje. Laisvalaikiu į lie
tuvių kalbą vertė Bibliją. Jo 
parengta ji buvo išleista 1988 
m. Išleido ir savo pedagogi
nių knygų. 1992 m. balan
džio 26 d. buvo paskirtas ku
nigu Evangelikų liuteronų 
šventovėje Šilutėje. Nuo 
1992 m. jis dėstė krikščioniš
kąją dogmatiką Klaipėdos 
universitete, Evangelikų teo
logijos centre. 1999-1994 m. 
laikydavo pamaldas Vilniaus 
ir kitose evangelikų liutero
nų parapijose. Klaipėdos uni
versitetas jam suteikė garbės 
daktaro laipsnį. Buvo vedęs 
savo kraštietę Gretel Stars. 
Susilaukė dukterų Eleonoros 
ir Rūtos bei sūnaus Jurgio. 
Žmona mirė 1970 m. 

Rusija 
Čia veikia vienintelė Lie

tuvos garbės konsulė Tatjana 
Munina, Lietuvos ambasa
doriaus Maskvoje Antano 
Vinkaus apdovanota Lietu
vos tūkstantmečio žvaigžde 
už Lietuvos garsinimą bei 
nuopelnus Lietuvos kultūrai, 
sportui ir dvišalių santykių 
su užsienio valstybėms stip
rinimą. T. Munina yra gar
sios dainininkės Beatričės 
Grincevičiūtės dukterėčia -
jos tėvas yra šios daininin
kės brolis, 1940 m. ištremtas 
į Sibirą. T. Munina Lietuvos 
garbės konsule paskirta 2005 
m. Ji daug metų šiame krašte 
rėmė Lietuvių bendruome
nės veiklą. 2007 m. savo lė
šomis Irkutske įsteigė Lietu
vių kultūros centrą "Švytu
rys". Ji remia Lietuvių bend
ruomenės kultūrinę veiklą, 
skatina Lietuvos ir Rusijos 
bendradarbiavimą versle bei 
kultūros srityse, prisideda 
prie Sibire žuvusių tremtinių 
atminimo įamžinimo. 

Latvija 
Daugpilio lietuviai Va

sario 16-ąją ir 1000-metį mi-

nėjo Latvių kultūros namuo
se. Minėjime dalyvavo vietos 
lietuviai, tautinių mažumų 
atstovai bei kiti miestiečiai. 
Renginyje dalyvauti skatino 
žinia, kad šiemet Lietuva 
švenčia savo vardo paminė
jimo tūkstantmetį. Susilauk
ta iš latvių, rusų, gudų ir vo
kiečių gausių sveikinimų. 
Daugpilio Lietuvių Namų 
vadovas Rimantas Klepšys, 
organizavęs šį renginį, vos 
spėjo priimti dovanas ir svei
kinimus. Renginys pradėtas 
Lietuvos ir Latvijos himnais. 
Meninę programą atliko 
Daugpilio lietuvų folkloro 
ansamblis "Rasa", susilau
kęs gausių plojimų, vakarą 
vainikavo liaudies muzikos 
kapela "Sadūnai" iš Lietu
vos. Tūkstantmečio minėji
mo svarbiausia dalimi buvo 
LT 1000 fotografų atsilanky
mas iš Lietuvos. Minint Lie
tuvos vardo tūstantmetį fo
tografai yra suplanavę suda
ryti tautiečių portretinių 
nuotraukų albumą, išsibars
čiusių po visą pasaulį. Ne
mažai tokių nuotraukų pada
ryta Latvijoje. Daugpilyje 
gyvena apie 500 lietuvių. Vei
kia Lietuvių kultūros drau
gija "Rasa". Taipogi čia yra 
įsteigti LLB Lietuvių Na
mai. 

Naujoji Zelandija 
Šio krašto lietuviai Va

sario 16-ąją minėjo vasario 
15 d. E. Petraškienės sody
boj e Aucklande. Minėjime 
dalyvavo ir naujų ateivių. 
Čia jaučiamas lietuvių bend
ruomenės atgimimas. Tie, 
kurie anksčiau nedalyvavo 
lietuvių renginiuose, dabar 
jau pasirodo jų subuvimuo
se. Gal tai susiję su nauja 
Naujosios Zelandijos lietu
vių bendruomenės valdyba 
ir Lietuvos garbės konsulo 
Jurgio Pečiulaičio pagalba. 
Minėjimo pradžioje vyko 
Lietuvių bendruomenės me
tinis susirinkimas. Valdybos 
pirm. Gerald Sharrock pa
darė veiklos pranešimą, iš 
kurio paaiškėjo, kad vasario 
pabaigoje pradės veikti lie
tuvių sekmadieninė mokyk
la. Susirinkimas vienbalsiai 
paliko tą pačią valdybą ki
tiems metams. Minėjimas 
pradėtas Lietuvos himnu, 
garbės konsulo J. Pečiulaičio 
kvietimu. Minėjime dalyva
vo Naujosios Zelandijos mi
nisteris etniniams reikalams 
dr. Richard Worth. Jis pa
sveikino minėjimo dalyvius, 
pažymėdamas, kad jis yra 
pirmas ministeris etniniams 
reikalams po ilgų metų per
traukos. Vaikai Barbora Shar
rock, Edmundas Sharrock ir 
Greta Vaitkūnaitė paskaitė 
eilėraščių. Šio krašto Lietu
vių bendruomenė yra dėkin
ga E. Petraškienei, kurios 
sodyboje jau 10 metų vyksta 
minėjimai ir kiti lietuviški 
susibūrimai. JA 
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Kovo 11-osios minėjime kovo 8 d. Prisikėlimo parapijos salėje (iš k.) meninę programą atlieka choras "Volungė", diriguojamas Dalios Viskontienės;jaunimo 
choro vadovė muz. Nijolė Benotienė ir "Volungės" choro vadovė Dalia Viskontienė Ntrs. R. Jonaitienės 

Jau nuo pat užsigavėjimo, 
šeštadienio, vasario 21-mos 
ryto, dailiai ore sukinėjosi, sa
vo šokius šokdamos, su senais 
metais nesibaizj.ančios šios 
žiemos snaigės. Siaip jau, sa
kytum, šeštadienis - tik džiau
kis namų jaukumu, kai už lan
gų tokia dieviška žiema! 
Spokso, tačiau, iš anksto įsigy
ti bilietai į "Užgavėnių šokius 
6 val. vakaro, (išsinuomotoje) 
St. Martin of Tuurs parapijos 
salėje"! Ir kaip nenuvykti, ne
paremti rengėjų, Londono lie
tuvių jaunimo būrelio pastan
gų prieš Pelenų dieną, Gavė
nios pradžią, kad virėjos pa
čios geriausios, ir niekas ge
riau lrugelio nemoka pareng
ti)„. ir su baru, net ir menine 
programa, muzika ir„. šokiais! 
Kas tai "šokiai"? Šokiai! 

Atgaiva atgyjančiame Londone 
Oscar'o, - Operacinėje-Emer
gency, kokios Londone dar ne
buvo ir kurią keturi atliekan
tys "pravadyriai" turėtų paro
dyti plačiau (kaimynams Ha
miltone, Turonte„.), prajuoki
no visus (įdomiais instrumen
tais operuojamos kovoje nuo 
guolio su velniuku ir angelaite 
ir ... chirurgu). Aktoriai buvo 
abu Paransevičiai, Ieva ir Arū
nas bei Naruševičiai, Turesė ir 
Giedrius. Pastebėta, "opera
cijos" metu mažiausiai šypso
josi į ją įsigilinę, stovėję du 
medicinos daktarai... Vaišės 
negalėjo būti geresnės (o jau 
kugelis!). Jų pagalbininkės, 
spėju, buvo Aušra J anveaux, 
Lina ir Aušra Naruševičiūtės, 
Rūta Juodis ir jų artimieji. 
Baras "švyturiavo" įvairiais 
"eleksyrais". Nieko netrūko, 
nebent "dieviškos žiemos 
dangiškų migdolų". Grojo 
Arūno elektroninis orkestras 
ir pats vienas Balytos akor
deonas (o akordeonistas, savo 
sambūrio vadovas Vytas daug 
dainavo, vienas ir su kitais so
listais) ... Thi bent šokta (ir vėl 
išmokta, o gal tik prisiminta?). 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Dabar gi čia - sekmadie
nis dar tik rytoj. Ir sniegas gal 
nutirps ligi rytojaus trečios 
popiet šv. Mišių kanadiečių 
svetingoje, irgi mūsų nuomo
jamoje Mary Immaculate 
šventovėje„. Betgi pareiga -
tai pareiga, o apvilti Londono 
lietuvių jaunimo būrelį kartu 
su Šiluvos Marijos parapijos 
jauna taryba, jau kelintą kartą 
kaip ir stebuklus darant, - bū
tų nemažiau kaip nuodėmė. 
Vėjuotoje ir sniegingoje po
pietėje artėjant šeštai, pradėjo 
vaidentis pustuštės salės vizi
jos, ir„. kaip bus su "per daug" 
kugelio.„ ir viso kito? Nesvar
bu jau nei šokiai„. kai gali ne
būt su kuo šokti. Audringai 
gūdų, sniegingą vakarą, kai 
bet kas "su protu" būtų likę 
savo "gryčios" saugomoje, sa
vais ratais lėtai ritomės per 
dieviškos žiemos pusnis gat
vėse "ant šeštos" į LU būre
lio mums dovanotus Šokius 
(čia siūlyčiau būreliui trum
pesnį vardą, kaip, sakykim, 
"Atgaiva" ar tiesiog "Jaunatvė", 
prie kurios ir mes, ne pirmos 
jaunystės, norėtume, net kai ku
rie galėtume, priklausyti). Bet 
veik tuo pat metu, kai vyksta 
mūsų šokiai su užsigavėjimu, 
vyksta ir St Martin vakarinės Mi
šios šventovėje ... Vaje, nei kie
me, nei gatvėje negali rasti kam
pelio atvažiavusiems ratams. 
Gyvenime visa išsisprendžia, jei 
nepasimetama ... 

Pagaliau, dar lauke už du
rų, jau kvepėjo kugelis (ypač 
jau buvus kiek vargtel~us ko
jas miklinant prieš Sokius, 
nuo paliktų tolokai ratų stum
dant pusneles sniego ir spor
tuojant daugeliui aukštyn iš
oriniais ir žemyn vidiniais, 
plačiais šventovės laiptais. 
Kas pasinaudojo keltuvu visu 
pusvalandžiu pavėlavo. Stebi
no, ir dėkojam tik šiam vaka
rui iš Turonto atvykusiam to
kiu nelabu oru kun. Jonui Ši
leikai, OFM, netikėtai apsi
lankiusiam ir vaišių stalą pa
laiminusiam. Salė - meniško
mis kaukėmis, stalai ir visa, 
jaunimo papuošta, žibėjo ap
šviesta.„ tik paties jaunimo 
būrelio - pustuzinio vietinių 
"pravadyrių" ir kol kas tik ke
leto dar norinčių jaunais būti. 
Netrukus ir su iš keltuvo iš
laisvintais užsipildė salė kone 
pilnutėliai, ypač papildžius 
"pravadyrius" jų kviestais, net 
dviem stalais, blizgančio jau
nimo svečiais. Ir nuo "trikam
pio", ir nuo Punsko ar Seinų 
ir iš kitur (bent po vieną) ... 
Nors gal dauguma jų iš To
ronto, Mississaugos. O dar su 
akordeonu ir V. Balyta! 

Premij11 laimėtojai Užgavt!nią puotoje Londone, ON 
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Nelūkuriuojant ilgai (nes 
gi reikės "namolia - miegu
čio"): teatrinė dalis, verta Londono lietuvių jaunimo būrelis 

Įsidėmint, kad čia dieviš
kos žiemos apglėbtame Kana
dos Londone priešgavėninis 
"Mardi Oras", tai ne "Rio" ar 
"New Orleans" masinės kos
tiuminės produkcijos, kur vi
siems per šilta ir su minimum 
drabužiu, Užgavėnių šokius 
Londone aplankė pilni nuo 
kojų iki galvos pasidabinę pri
zams Cirko klounas, Čigonė 
šokėja, "džialabuotas" ir ku
tosuotu raudonu fezu Morocco 
šeikas ir net trigubai galinti 
atrodyti asmenybė - vidur
amžių didikas, mokslininkas ar 
vienuolis, ar deformuoto veido 
klajūnas, atsiskyrėlis ... 

Su daina Atgaivos baliuje torontietis V. Dalyta (kairėje), išjudinęs visus linksmintis 

Kanados Londonas lyg at
gijo ir gyvėja, nenugalėtas sa
vos šventovės, salės praradi
mo. Lietuviškoje bendruome
nėje lyg jaučiamas beateinąs 
vėl Pavasaris„. Lyg tirpsta le
dai. Gyventi, stengtis, nepasi
duoti, dėkoti Dievui - visoke
riopai! Užsibūta ilgai. Grįžta į 
savo gūžtą vėlokai, snaigėms 
apstojus, palikus tik visiškai 
nekaltai švarutėlaitėmis pus
nimis padengtas sušąlusias 
gatves. 

• Plėši.kas, sulaikęs praeivį ir atkišęs ginklą: 
- Pinigai ar gyvybė! 

Nusigandęs žmogelis maldauja: 
- Prašau, pasigailėk ... jei namo grįšiu be 

pinigų, mano žmona neduos man ramybės iki gy
venimo pabaigos. 

- Įdomus sutapimas, - šūkteli plėšikas, -
mano žmona lygiai tokia pati . 

• Daktaras perspėja pacientą: 
- Ar tu nežinai, kad nuo alkoholio kasmet 

tūkstančiai kanadiečių miršta? 
- Bet daktare, aš ne kanadietis, aš lietuvis. 

• Škotas povestuvinėje kelionėje atvyko pažiūrėti 
Niagaros krioklių. Sutiktas draugas paklausė: 
Kur tavo žmona? 

- Aš ją palikau namuaie, nes ji čia jau yra buvusi 

• Vagis, patekęs į teismą, gero advokato rūpesčiu 
buvo išteisintas. Po teismo advokatas paklausė jį, 
ar jis patenkintas gynyba? 

- Tuip, patenkintas, bet jei būčiau žinojęs, 
kad aš nekaltas, nebūčiau tavęs samdęs. 
• - Koks skirtumas tarp advokato ir rato? 

- Advokatas nepateptas tylės - o ratas 
girgždės. Parengė S. Prakapas 



Knyga apie Antaną Ambrulevičių 
2008 m. lapkritį pasirodė 

Antano Ambrulevičiaus kny
ga Kelio atgal nėra. Knygą 
spaudai parengė Dainavos 
krašto kraštotyrininkas ir isto
riografas Gintaras Lučinskas. 
Atsargos karininkas ir Lietu
vos šaulių sąjungos narys G. 
Lučinskas jau dešimtmetį dar
buojasi rašydamas ir skelb
damas istorinius straipsnius. 
Jo darbų bibliografiją sudary
tų keli šimtai straipsnių ne tik 
Dzūkijos, bet ir kituose Lie
tuvos periodiniuose leidiniuo
se, istorinio pobūdžio interne
to tinklalapyje. Gimtojo kraš
to istorijos puoselėtojas yra 
parengęs keletą istorinių kny
gų apie 1918-1923 m. laisvės 
kovas Lazdijų, Seinų krašte; 
pogrindinę "Geležinio Vilko" 
organizaciją, veikusią 1940-
1941 metais Alytaus apskri
tyje; 1941 metų Birželio suki
limą Dzūkijoje. Rengė įvai
rius projektus, tačiau finansa
vimo negavo. G. Lučinskas 
nenuleido rankų ir surado pri
vačių rėmėjų. Antanas Amb
rulevičius - jau garbingo am
žiaus žmogus, todėl G. Lu
činskas nusprendė pirmiausia 
parengti šio autoriaus knygą. 
Gal neatsitiktinai vietoje kny
gos pratarmės įdėta kito aly
tiškio istoriko Henriko Rim
kaus tekstas. H. Rimkus do
mėjosi partizaninio karo isto
rija, nors jo straipsnių temos 
buvo labai įvairios. Todėl gali
ma sakyti, kad Gintaras Lu
činskas tarsi pratęsė a.a. Hen
riko Rimkaus darbus. 

Kaip teigė H. Rimkus, A. 
Ambrulevičius - unikali as
menybė Lietuvos istorijoje. 
Tai vienintelis kadrinis sovie-

Ji nesibaigia 

tų saugumo karininkas, tapęs 
laisvės kovotoju. Antanas Amb
rulevičius gimė 1924 m. Pu
pasodžio kaime Miroslavo 
valsčiuje Alytaus apskrityje. 
1944 metais įstojo į NKVD 
operatyvininkų mokyklą Vil
niuje, kurią po metų baigė. 
1945 m. buvo paskirtas Vilka
viškio rajono Gražiškių vals
čiaus operatyviniu įgaliotiniu. 
1946 metais jis užmezgė ryšius 
su Tauro apygardos Vytauto 
rinktinės partizanais. 194 7 
metais, turėdamas žinių apie 
gresiantį suėmimą, pasitraukė 

pas partizanus, davė priesai
ką, gavo slapyvardį "Vėjas". 
Mūšio su okupantais metu pa
teko į nelaisvę, buvo nuteistas 
ir kalinamas, daug metų pra
leido tremtyje. Į Lietuvą su
grįžo tik 1993 metais. 

Antano Ambrulevičiaus 
knyga kelia įvairių minčių -
turime vieną buvusį NKVD 
darbuotoją partizanų gretose. 
Ar buvo padedančių partiza
nams pačioje NKVD? A. Amb
rulevičius mini, kad saugu
miečiai prakeikė jį, sakydami, 
kad tokia niekšinga avis, kaip 
jis, visą kaimenę sugadino. 
Ne buvo girdėta, kad saugumo 
organuose gali būti tokių iš
gamų. Kybartuose, turgaus 
aikštėje, buvo pastatytos net 
kartuvės viešai jį pakarti. Gal 
sutrukdė mirties bausmės pa
naikinimas 194 7 metais, o gal 
tokiais grasinimais norėta tik 
išgąsdinti suimtąjį, kad iš
gautų iš jo slaptos informaci
jos. Bausmės tuo metu būda
vo gan panašios. Lagerių vir
šininkai sakydavo kaliniams, 
jeigu būtumėte visai nekalti, 
tai būtumėte gavę po 10 metų, 

Vaikystę mano vėjai glamonėjo, 
gėlėtoj pievoj su drugiais skraidžiau, 
vis gaudžiau lankoje skrajūną vėją, 
skanias bandeles iš smėlio kepiau. 

Žiedai nuvyto ir drugeliai dingo, 
gėlėta pieva gulė pradalgėm, 
taip neilgai buvau laiminga -
vaikystė nušuoliavo parugėm. 

Dabar žinau - ji niekad nesibaigia, 
bet nesugrįžta smėlio takeliu, 
mano takais kita vaikystė braido, 
linksmi vaikaičiai skraido tarp gėlių. 

VIDA VOSYLIENĖ 

Vienatvė 
Nors saulė šviečia danguje skaisti, 
Daržely puikios gėlės ir žiedai margi. 
Visas pasaulis nuostabus, pilnas grožybių nematytų, 
Tu nematai, nes nebėra ko,s tavo ranką palaikytų ... 

Nėra gilesnio skausmo kaip vienuma. 
Nėra kam pasiguosti kada širdis liūdna. 
Kas gi supras, atjaus, kai liūdesys lankys? 
Kas ašaras nubrauks ir kai verki - matys? 

Tą tuštumą jauti, nors būtum tarp žmonių. 
Dairaisi, ieškai, bet nerandi švelnių akių ... 
Pro šalį skuba žmonės visai tau svetimi, 
Jiems nesvarbu ir jie nemato, kad tuštumoj esi ... 

o jei gavote 25-erius, tai ką 
nors esate padarę. A. Ambru
levičiaus nusikaltimas buvo 
aiškus. Tačiau tardytojams jis 
buvo svarbus. Sunkiai sužeis
tą, jį norėta greičiau apklausti, 
todėl norėta amputuoti ranką 
Marijampolės ligoninėje. Su
trukdė tik seselė, kuri jį, jau 
paruoštą operacijai, pavalgy
dino. Jai tarpininkaujant, par
tizanai organizavo nepavykusį 
pagrobimą iš ligoninės. Pasi
rodė, kad palatoje, be A. 
Ambrulevičiaus, kitose 3 lo
vose, imituodami ligonius, gu
lėjo 3 saugumiečiai su gink
lais. Tuomet sužeistasis buvo 
perkeltas į kalėjimą, seselė 
apkaltinta ir vėliau nuteista 
10 metų lagerio. 

Kauno kalėjime jokio gy
dymo nebuvo, tik kartą per 
savaitę perrišdavo žaizdas. 
Grįžęs iš lagerių ir tremties, 
tęsė lietuvybės misiją savo bu
te, savo lėšomis kūrė istoriškai 
svarbias skulptūras. Už Moti
nos tremtinės skulptūrą dar ir 
dabar Alytuje raudonųjų yra 
keikiamas. 

Antano Ambrulevičiaus 
knyga - tai autobiografija. 
Autorius aprašė savo gyveni
mą nuo vaikystės iki šių dienų, 
nors daugiausia dėmesio ski
riama partizanavimo metams 
ir lagerio odisėjoms. Knyga 
papildys Lietuvos partizani
nio karo tyrinėtojų biblioteką, 
bus naudinga jaunimui, nes 
tai autentiška pažintis su ne
tolimos Lietuvos istorijos pra
eitimi. 

Šarūnas Šimkevičius, 
Alytus (Straipsnis sutrumpin
tas. Kur galima šią knygą gau
ti, nenurodyta. Red.) 

Tik neprarask vilties, ieškok paguodos maldoje. 
Bus daug ramiau, kai liūdesys lankys tave. 
Prašyk - ir gausi tos šventos ramybės su kaupu, 
Pajusi vienumą lengvesnę ir bus gyvent netaip sunku. 

GRAŽINA STAUSKIENĖ, Toronto, ON 
Gobelenas Eglė žalčių karalienė (64x121 cm) 

Dail. Anastazija Tamošaitienė 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Rokiškio muziejininkai, 

įsikūrę grafų Tyzenhauzų dva
ro rūmuose, mėgindami at
kurti tikresnę grafų Tyzen
hauzų dvaro aplinką, lanky
tojus pasitinka vilkėdami čia 
XIX š. gyvenusių grafų puoš
nių drabužių kopijomis. Nau
ja informatyvi programa 
apie grafų Tyzenhauzų gyve
nimą atskleis garsios didikų 
šeimos pomėgius, skaitytas 
knygas, intriguojančias gra
fienių ir grafaičių meilės is
torijas, tarp jų - apie Sofiją 
Tyzenhauzaitę de Choiseul
Gouffier (1790-1878), pir
mąją moterį rašytoją istori
nėje Lietuvoje, kuria buvo 
susižavėjęs ir caras Alek
sandras I, jai suteikęs savo 
dvaro "freilinos" titulą, ir im
peratorius Napoleonas, 1812 
m. ją sutikęs savo vizito Vil
niuje žygio į Rusiją metu. 

Rokiškio krašto muziejus 
rodo Rokiškio grafystės is
toriją nuo XIX š. pradžios 
iki 1940 metų. Muziejuje -
dvaro aplinkai būdingi daik
tai, baldai, muzikos instru
mentai, laiškai, antspaudai, 
dvaro svečių vizitinės korte
lės, portretai, vienintelis Lie
tuvoj e išsaugotas ir restau
ruotas XIX š. pabaigos - XX 
š. pradžios grafų drabužių 
rinkinys. Išstatyti Konstantino 
Tyzenhauzo (1786-1853), Ma
rijos Tyzenhauzaitės-Pšez
dzieckienės (1827-1890) pie
šiniai, kuriuose įamžinti 
XIX š. grafystės vaizdai, 
žmonės, jų valdos dabarti
nėje Gudijoje (LDK Nau
garduko ir Gardino vaivadi
jose). Įspūdingiausias rodi
nys - 1848 m. Rokiškio gra
fystės žemėlapis, kuriame 
smulkiai pavaizduoti dvaro 
žemėje buvę miesteliai, ke
liai, miškai. Dvaro ansamb
liui priklauso 16 pastatų, 16 
hektarų parkas, užbaigtas 
1797 metais. 

'Jjzenhauzų giminė yra ki
lusi iš vokiečių žemių, Holš
teino grafystės. XIII š. vie
nas iš giminės riterių gavo 
žemės Livonijos dalyje, kuri 
po 1558-1583 m. karo atite
ko LDK ir Tyzenhauzai tapo 
LDK valdiniais. Rašytoja 
Sofija Tyzenhauzaitė gimė 
dvare netoli Lydos, augo 
Kairėnų dvare netoli Vil
niaus. Ten gavo to meto aris
tokratų šeimoms deramą iš
silavinimą Qos piešimo mo
kytoju buvo dailininkas Jo
nas Rustemas, būsimasis 
Vilniaus universiteto profe
sorius), namuose buvo kal
bama prancūziškai, taigi ta 
kalba ji rašė ir savo istorinius 
romanus iš Lietuvos ir Len
kijos istorijos. 

Pirmieji penki jos roma
nai buvo: Lenkai San Do
mingo saloje, arba jaunoji 
kreolė (1818 ), Barbora Rad
vilaitė (1820), Vladislovas Jo
gaila ir Jadvyga, arba Lietu
vos prijungimas prie Lenkijos 
( 1824 ), Politikos nykštukas 
(1827), Halina Oginskytė ar-

ba švedai Lenkijoje (1839). 
Labiausiai rašytoją išgarsino 
Paryžiuje išleistiAtsiminimai 
apie Aleksandrą, Rusijos carą 
(1829). Vėliau ji parašė dar 
penkias knygas, kurių kelios 
buvo išleistos jau po jos mirties. 

Lietuvos centre prie Lie
tuvos ambasados Varšuvoje 
sausį buvo atidaryta paroda 
"Užmirštoji Lietuvos didžio
ji kunigaikštystė", skirta Lie
tuvos vardo tūkstantmečiui 
Lenkijoje pristatyti. Parodo
je - LDK istorija, santykiai 
su Lenkija, dokumentų, že
mėlapių ir antspaudų nuo
traukos, vaizduojančios ti
kėjimų įvairovę, etnografi
nes sritis, statutinę LDK tei
sę, pirmąją Europos konsti
tuciją ir Vilniaus universi
teto veiklą. Paroda po kovo 
6 d. iš Varšuvos buvo perkel
ta į Krokuvą, Vroclavą ir ki
tus Lenkijos miestus. Parodą 
parengė Lenkijoje gerai žino
mas Lietuvos istorikas pro
fesorius Alfredas Bumblaus
kas, talkinamas Vilniaus uni
versiteto Istorijos fakulteto 
magistrantų. 

Lietuvos tūkstantmečiui 
paminėti leidykla "Lututė" 
pradėjo knygų seriją Iliust
ruotoji Lietuvos gamta. Pir
masis serijos leidinys skirtas 
pilkajai gervei - retai paukš
čių rūšiai, įrašytai į Lietuvos 
raudonąją knygą (saugotinų 
gyvūnėlių sąrašą). Knygoje 
Gervė. Mūsų ilgesio paukštė 
yra per 300 nuotraukų, paro
dančių gervių gyvenimą nuo 
ankstyvo pavasario iki ru
dens, kai paukščiai išskren
da: gervių šokiai, kiaušinių 
perėjimas, paukščių rūpini

masis jaunikliais. Greta nuo
traukų trumpi aprašai, gam
tininkų potyriai stebint ger
ves. Leidinio rengėjams pa
tarimų teikė daugelį metų 

gerves stebintis gamtininkas 
Antanas Aleknonis. Leidyk
la "Lututė", įsteigta 1995 m., 
pavadinta vienos mažiausių 
Lietuvoje gyvenančių pelė
dų, irgi įrašytų į Lietuvos 
raudonąją knygą, vardu. 

Vilniaus Užupio rajone 
planuojama steigti Rytų Azi
jos menų centrą. Steigti tokį 
centrą prieš keletą metų pa
siūlė fotomenininkas ir ke
liautojas Paulius Norman
tas. Namas Malūnų gatvėje, 
kuriame bus rodoma ne tik 
P. Normanto sukauptas Rytų 
Azijos valstybių kūrinių rin
kinys, bet ir parodos visų 
Lietuvoje gyvenančių ir kau
piančių Rytų Azijos meno 
dirbinius, tapybos darbus, 
skulptūras, buities daiktus, 
papuošalus. Čia būtų vykdo
ma informacinė programa, 
skaitomos paskaitos, rodomi 
filmai. Meno centras taptų 
Rytų Azijos meno dirbinius 
kaupiančia, jos kultūrų pa
žinimą ir tyrimus skati
nančia institucija. Įsteigtas 
Rytų Azijos meno centras 
būtų pirmasis Baltijos vals
tybėse. GK 
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90-179dienų„ .... „ .......... 0.75% Taupomojisąskaita 

180-364dienų ............... 0.75% Kasd.palčekiųsąskaita 
1 metų ....................... „ ..... 1.10% 
2 metų .............................. 1.50% Amerikosdoleriųkasd 

3 metų .............................. 1.75% palūk.taupymosąskaita 

4 metų ..................... „ ....... 2.00% Amerik>sdolGIC 
5 metų .......... „ .. „ ....... „„„ .. 2.00% 1 metų tenu. ind. ............ O. 75% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.25% 
1 metų ................................ 1.75% 
2 mehĮ ................................ 2.25% 
3 metų .......... ...................... 2.50% 
4 metlĮ ............... ............ „ .. 2.75% 
5 metlĮ .„ .... „ ................... „ .. 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA atviras, kintantis 2.50% 
RRSP ir RRIF atviras 
kintantis .......................... 1.50% 
1 metų ..................... „„ ..... 2.30% 
2 metų „ .................... „ ...... 2.60% 
3 metų ...................... „ ...... 2.75% 
4 metų .............................. 3.00% 
5 metų .............................. 3.25% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5Gl 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas: 
Pirm„ antr„ treč. 
Ketvirt„ penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais ... 

9:00- 3 :30 
9:00- 8:00 
9:00- 1:00 
8:30-12:45 

„ „ „ l „ . „ 

Asmenines paskolas 
nuo ..................................... 5.75% 

Sutarties paskolas 
nuo ............. „ .... „ ........ „ ... „ 5.75% 
Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
1 mehĮ .... „„ .• „ .• „.„.„ .••• „ ••..••. „ •. „ 4. 75o/o 
2 mehĮ ... „ ••.•.•.••.. ••.•• „ „ ••. „.......... 5.00% 

3 metų ••••oo••·-·····-·-·•••oo••••···-··- 5.25% 
4metų ······-·-·-·-·-··········-·-··- 5.50% 
5 metų ................. „ •••.••...••..••.•••. „ 5.50% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų „„ •. „ •. „ „ ••• „ .•• „ •• „ „ 4. 75% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Ke liaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąžiningas patarnavimas 

• • 

• 
Neapmokestinama* 
taupomoji sąskaita 
Tax Free Savings Account 

1 metų 2 metų 3 metų 4 metų 5 metų 

2.300/o 2.600/o 2.750/o 3.000/o 3.250/o 

e l~~g Corp. BROKERAGE" 

5650 Yonge Screec, uice 1508 
Toronco, O M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 4 16-227-2008 el.pašcas: laimasb.@yahoo.ca 

•1ndependenUy Owned and Operated, REALTO~ 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc„ Or1ho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

Toronto O , M8W l CS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

v 

Trys Vasario Sešioliktosios 
Nepriklausomybės šventės minėjimas Vokietijoje 

PETRAS VERŠELIS 

Vasario 28 d. Hūttenfelde 
įvyko centrinis Vokietijos lie
tuvių bendruomenės Nepri
klausomybės šventės minėji
mas. Iškilmės pradėtos eku
meninėmis pamaldomis. Jas 
vedė Hiittenfeldo katalikų 
Švč. Jėzaus Širdies šventovėje 
Lietuvos vyskupijų konferen
cijos delegatas užsienio lietu
viams prel. Edmundas Putri
mas (iš Toronto ). Su juo kartu 
pamaldas - evangelikų liute
ronų kun. Valdas Žielys (iš 
Hageno ), katalikų kun. Vidas 
Vaitiekūnas (iš Dorsteno) ir 
Jonas Dėdinas (iš Hiittenfel
do ). Pamaldas praturtino 
Šiaurės Reino Westfalijos mo
terų folkloro ansamblis "Le
liumai ",vargonais grojo dr. 
Vytautas Lemke (iš Hemsba
cho ). Kun. V. Žielys perskaitė 
negalėjusio atvykti Lietuvos 
evangelikų liuteronų vyskupo 
Mindaugo Sabučio pamokslą. 

Po pamaldų ir Renhofo 
fotogalerijos atidarymo šven
tė buvo tęsiama Hiittenfeldo 
viešose patalpose - Biirger
hause. Po Lietuvos ir Vokieti
jos himnų ir audiovizualinio 
pristatymo bei trumpo filmo 
apie Lietuvos tūkstantmetį 
VLB valdybos pirmininkas 
Antanas Šiugždinis pradėjo 
renginį, pasveikindamas gar
bės svečius, ypatingai Vytautą 
Landsbergį, kuris išvedė Lie
tuvą iš sovietų vergijos į laisvę 
ir nepriklausomybę. Be to, A 
Šiugždinis sveikino Lietuvos 
ambasadorių prie NATO 
Briusely Liną Linkevičių, am
basadorių prie Europos tary
bos Štrasburge Gediminą 
Šerkšnį, Hesseno žemės mi
nisterį Michael Boddenberg, 
Vokietijos parlamento atstovą 
Michael Meister, Europos 

Ekumeninės pamaldos 

parlamento atstovą Michael 
Gabler, ambasados Bedyne 
pasiuntinį Gintautą Vasiulį, 
ambasados Bedyne patarėją 
Vytą Gudavičių, Lietuvos gar
bės konsulą Frankfurte Achim 
Naumann, ekonomikos atašė 
Liutartą Labanauską, Mainzo 
vyskupijos ordinariato atstovę 
Doris Gagiannis ir kt. 

Po tokio ilgo pasveikini
mo ir tylos minutės gruodžio 
mėnesį mirusio Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus And
riaus Šmito atminimui VLB 
pirmininko kalba nebebuvo 

30 metų amžiaus - jis labai 
daug apie Sąjūdžio vadovą 
girdėjo ir jį tiesiog dievino. 
Dėl to šiandien jis esąs labai 
išdidus, kad turi galimybę su 
šia asmenybe susitikti ir susi
pažinti. Po ministerio kalbėjo 
Bundestago atstovas Michael 
Meister, apskrities administ
racijos narys Gottlieb Ohl, ku
ris perdavė ir apskrities virši
ninko Matthias Wilkes linkė
jimus, ir Hūttenfeldo seniū
nas Walter Schmitt, pasveikin
damas susirinkusius ne vien 
savo, bet ir Lampertheimo 

Prof. Vytautas Landsbergis ir VLB valdybos pirm. Antanas 
Šiugždinis 

ilga, tačiau labai turininga. A. 
Šiugždinis sakė, kad šiais me
tais švenčiame ne tik Lietuvos 
vardo pirmą raštišką paminė
jimą Quedlinburgo metraš
čiuose, bet ir didžiuojamės, 
kad Vilnius yra Europos 
kultūros sostinė 2009. Vyko 
trumpas folkloro dainininkės 
Danajos, pasirodymas. Po to 
- sveikinimai. Pirmas žodį ta
rė naujasis Hesseno žemės fe
deracijos reikalų ministeris 
Michael Boddenberg. Apie 
Vytautą Landsbergį ministeris 
pasakė, kad nuo 1988 m. iki 
1991 m. - tada būdamas apie 

burmistro Erich Maier ir mies
to tarybos ir administracijos 
vardu. 

Nepriklausomybės šven
tės minėjimo kulminacinis 
taškas - Vytauto Landsbergio 
kalba. Paskaitos tema Trys l1l
sario Šešioliktosios. 1918 m„ 
1949 m. ir 1989 m. vasario 16 
d. buvo pasirašytos deklaraci
jos, turinčios pamatinės reikš
mės Lietuvos valstybingumo 
atkūrimui ir gynimui. Apie 
1918m. 

Nukelta i 14-tą psl. 

Dainuoja Šiaurės Reino Westfalijos moterų folkloro ansamblis "Leliumai" 



Laisvės byla galingąją akiratyje 
A1kelta iš 2-ro psl. 

Michailas Gorbačiovas, 
SSRS Komunistų partijos CK 
generaliniu sekretoriumi ta
pęs 1985 m. kovo 11 d., su
prato ir savo atsiminimuose 
pats pripažino, kad "labiau
siai pažeidžiama Sąjungos 
grandis - Baltijos respubli
kos", kad jos "buvo 'prisijung
tos' remiantis slaptuoju susi
tarimu su Vokietija ir Raudo
najai armijai faktiškai jas oku
pavus". Tučiau generalinio 
sekretoriaus pareigas eidamas 
vargu ar nujautė, kad būtent 
Kovo 11-oji, ištikusi ji praėjus 
lygiai 5-eriems metams nuo 
paskyrimo didžiausią naikini
mo galią pasaulyje turinčios 
valstybės vadovu, taps ne
jveik:ta .kliūtimi ne tik jo paties 
karjerai, bet ir veiksniu sudė
tingo politinio proceso, sąly
gojusio komunistinės imperi
jos galą. 

Nerimą kelianti padėtis 
Žvelgiant uhienio politi

kų akimis į Baltijos šalių lais
vės bylą, visiškai akivaizdu, 
kad šis "žaidimas" buvo gero
kai sudėtingesnis, negu dau
geliui žmonių galėjo tai atro
dyti vertinant vien mūsų pačių 
ir SSRS vadovybės veiksmus. 

JAV prezidento George 
Bush valstybinio saugumo pa
tarėjas Brent Scowcraft prisi
mena, kad Kongreso, žinia
sklaidos, iš Baltijos šalių kilu
sių amerikiečių spaudimas vy
riausybei, kad būtų pripažinta 
Lietuvos nepriklausomybė, 
buvęs didžiulis. Kongreso na
rių reikalavimai pasiekė vir-

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evan$} 
Savininkas Jurgis Kullešius 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

PAREMKITE Tm.tlir fiburim 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
tatamentiniu palikimu. 

11 anksto dWųi-
7Ž lei41Ja' 

šūnę (1990) kovo 21 dieną, 
kai pripažinti Lietuvą ragi
nanti rezoliucija, remiama 
JAV senatoriaus Jege Helms, 
buvo jteikta Senatui. Nuotai
kos Senate nebuvo tokios pa
kilios ir iniciatyva žlugo 59 
balsais prieš 36. 

"Niekas labiau už mus ne
norėjo matyti Baltijos šalis 
nepriklausomas, - rašo Scow
craft. - Vadovaujantis jaus
mais, tai būtų puiku, liautųsi 
kritikos lavina, kad mes nepri
pažįstame naujos Lletuvos vy
riausybės, nes esą mums la
biau rūpi remti Gorbačiovą 
negu Baltijos valstybių nepri
klausomybę". 

Tučiau realybė, anot G. 
Bush patarėjo, "buvo tokia, 
kad Baltijos šalys galėjo pa
siekti stabilią nepriklauso
mybę tik tuo atveju, jeigu į tai 
ramiai pažiūrėtų Kremlius. 
Mūsų uždavinys buvo tai pa
siekti. Blogiausias dalykas bū
tų konfrontuoti su SSRS ir ją 
gąsdinti. Ne tik mes pralaimė
tume, pralaimėtų ir Baltijos 
šalys, grėsmė kiltų pačios Są
jungos reformai ir galbūt Vo
kietijos suvienijimui. Kaip ne 
kartą pastebėjo prezidentas, 
ką mes galėtume padaryti, 
jeigu Sovietų Sąjunga pasiųs
tų tankus, kai mes pripažinsi
me vyriausybę"? 

"Buvau labai susirūpinęs, 
labai susirūpinęs, - prisimena 
JAV prezidentas. - Negalėjo
me stoti i poziciją prieš ne
priklausomą Lietuvą. Antra 
vertus, jei mes tą pačią minu
tę paskelbtume pritarią nepri
klausomybei, tai galėtų pa-

skatinti Gorbačiovo žlugimą 
arba Rusijos kariškiai imtų 
veikti savo nuožiūra. Jei kils 
smurtas, Jungtinės Valstijos 
realiai nieko negalės padėti; 
tuomet mūsų rankos būtų su
teptos krauju už lietuvių pa
drąsinimą kąsti daugiau, negu 
jie galėtų apžioti. Nerimą ke
lianti padėtis". 

Iniciatyva ii Floridos 
"Nuo pat tos dienos, kai 

Lletuvos parlamentas paskel
bė Nepriklausomybę, nuo 
1990-ų.jų Kovo 11-osios, Pran
cūzija ieškojo būdų, kaip rasti 
bendrą kalbą tiems, kurie pa
suko laisvės keliu, ir tiems, 
kurie norėjo užkirsti tą kelią į 
laisvę, - pasakoja Prancūzijos 
URM vadovas Roland Du
mas. - Visas išsisprendė per 
tris lemtingas dienas, nuo 
1990 metų balandžio 20-osios 
iki balandžio 23-osios". 

Šios datos, regis, nėra įsi
dėmėjusi nei mūsų istoriogra
fij~ nei juo labiau -visuome
ninė sąmonė. o štai prancūzai 
ir amerikiečiai jai teikia reikš
mės. Štai ką rašo Dumas: 
"Floridos pakraštyje įsikūru
siame Key Largo 1990 m. ba
landžio 19-ąją vyko Prancūzi
jos ir JAV vadovų susitikimas; 
savo pašnekovui, valstybės 
sekretoriui James Baker, iš
dėsčiau mintį, jog Jungtinės 
Valstijos ir Prancūzija galėtų 
imtis iniciatyvos ir pasistengti, 
kad Maskva pradėtų dialogą 
su revoliucingai nusiteikusio
mis Baltijos šalių sostinėmis. 
1bkia galim.a iniciatyva buvo 
aptariama itin slaptai". 

(Bus daugiau) 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.&. Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.&. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. kovo 4 d. ir 18 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. kovo 4 d. ir 18 d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for 1 parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head o· 1ce. 
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Taupyki. 
Paramo1 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 2.75% 
l metų 2.00% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.75% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno padalinimas netaikomos) 

l metų 1.75% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamos 1.25% 

0------------1 Neša metines ar sudėtines 

4 metų 3.00% 
5 metų 3.25% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 0.50% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių /taupomoji 
Balansas: $0- $4,999 .99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00-$24,999.99 0.100% 
$25,000.00-$59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomos pelno padalinimas) 

l metų 1.50% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 2.75% 
l metų i škeičiamos 1.00% 
l metų JAV dolerių 1.00% 

TERMINUOTI 
I N DĖLIAI 
30- 89 dienų 
90- 1 79 dienų 
180-269 dienų 

_ __________ _, 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENIN I Ų 1 metų 
PALŪKANŲ 0.10% 2 metų 

0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
1.00% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.00% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

5 metų 

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
l metų 

4.00% ,__ _______ __,, 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

4.00% 
4.60% 
4.50% 
4.75% 
5.00% 

Komercinės kredito poskolos suteikiamos 
pagol pareikalavimą 

1--------------t 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4.50% ir oukščiou 

ASMENINĖS PASKOLOS 
6.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 2.00% 
l melų 2.00% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.75% 
4 metų 3.00% 
5 metų 3.25% 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būt i keičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

LEDAS lll!PRIGl!RATION 
AIR CONDITIONING & Hl!ATING 

PRIEISEZOllNIS ORO 81LIYl10 SISIEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 
R. Jareckul 

Tel. 416-37()..3539 arba 416-825-3328 
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9-0 SPORTAS 
Toronto baltiečių vyrų ledo ritulio 

"~ 

VARŽYBOS 
"BALTIC CUP PLAYOFFS" 

LIETUVIAI· LATVIAI 
kovo 27, penktad., 7 v.v. - Centrai Arena 

LIETUVIAI-ESTAI 
balandžio 3, penktad., 7 v.v. - Centrai Arena 

ESTAI-LATVIAI 
balandžio 5, sekmad., 5 v.p.p. - Varsity Arena 

BAIGMĖ 
(dvi geriausios komandos žaidžia po "elimination round ") 
balandžio 17, penktad .. , 7 v.v. - Centrai Arena 
~ 

Centrai Arena 
50 Montgomery Rd., Etobicoke (Royal York/Bloor) 

po v isų Centrai Arena varžybų kv iečiame visus žiū rovu s 
j neto li esantj "The Longest Yard" (33 13 Bloor St.W.) 

Varsity Arena 
University of Toronto, 275 1Bloor St.W. 

Ateikite paremti mūsų komandą! 
!ėjimas nemokamas "TORONTO KLEVO LAPAI" 

torontoklevolapai. bloqspot. com 

Misijonierius iš Indijos primena, kad jo apylinkėje gyvena 
5000 vaikų ir veikia trys mokyklos, kurių mokiniams labai rei
kėtų rašiklių, rožinių, vartotų kortelių ar žurnalų. Jei kas ga
lėtų pagelbėti, prašomi rašyti ar pagalbą siųsti adresu: Fr. Paui 
Cruz, P.O. Box - 691571, Kottiyam - P.O. Kollam - 691571, 
Kerala, India. 

v 

Zinios iš 
Lietuvos 
• Lietuvos krepšinio fe

deracija (LKF) 2009-ais me
tais į stipriausių Lietuvos klu
bų - Kauno "Žalgirio" ir Vil
niaus "Lietuvos ryto" - sąskai

tas už žaidėjų šalies rinkti
nėms rengimą perves po 
900,000 litų, skelbia žurnalas 
"Mūsų krepšinis". 

• Vengrijoje vykusiose 
tarptautinėse "Boczkai Cup" 
bokso varžybose trečią vietą 
užėmė Jaroslavas Jakšto. Vil
nietis svorio grupėje virš 91 
kg pusiabaigmėje 1:6 nusi
leido vengrui l. Bernathu. 

• Kauno meras Andrius 
Kupčinskas kreipėsi į prezi
dentą Valdą Adamkų, kad iš
imties tvarka JAV pilietei dai
liojo čiuožimo atstovei Kathe
rine Copely būtų suteikta Lie
tuvos pilietybė. Tik būdama 
Lietuvos piliete, ši sportininkė 
galės atstovauti mūsų šaliai 
2010 metais Vankuveryje (Ka
nada) vyksiančiose žiemos 
olimpinėse žaidynėse. 

• Lietuvos merginų jauni
mo (iki 21 metų) žolės riedu
lio rinktinė gali nepasinaudo
ti istorine glimybe ir nedaly
vauti pasaulio čempionate, o 
moterų rinktinė nežais Euro
pos pirmenybėse. Lietuvos žo
lės riedulio federacijai 
(LŽRF) labai trūksta lėšų 
rengtis kovoms svarbiausiose 
sezono varžybose. VP 

, ,, ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc , OLS , OUP. 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

~ w~.:i \/~~ 

l:>E:i'.1-Y-AL C:::ARE: 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. c416> 763-5677 

'PĖOOS S'PEC/AL/STAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KUL O SKAUSMAI „ PĖD KAUSMAl „ PIR TŲ DEFORMAC JJO „ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI SUSIRGlMAI „ ĮAUGĘ AGAI 

._ VIETINĖ NEJAUTRA IR 

HJRURGINIS GYDYMAS „ S !ORŲ P DŲ PR.l · ŽIŪRA 

+ VArKŲ El E O 

SKLA DUMAl 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
rR EIS OS TRrK IMA! 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

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



Vasario 16~osios minėjime Anapilyje, Mississaugoje vasario 
22 d. menmę programą atlieka Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio "Gintaras" vaikų (viršuje) ir jaunimo grupės 

Ntrs. K. Poškaus 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toronto ON M9J\ 5G l Tel: 416- 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jasų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol. t 

pagalbai Lietuvoje 0.63 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

. . .Re';llkime_ Kanados lietuvių fondą! 
Pr1s1mmkime musų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose. 
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefo~a~ atsakoma_s n~o pirmad. iki penktad. tarp g v.r. ir s v.p.p. 

lsrasome pakv1tav1mus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

<~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

,.. visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 
komercinės, gyvybės 

,.. konkurencinės kainos -pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·4201 • 1 ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

344 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

------•1111111111111111111111 
RC>"V'~L LEP~GE 
„„„„„„1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

Įstaigos - 416-236-1871 
Namų - 416-763-7297 

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMO~MAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADEKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje 

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo dalyviai Montevi;eo mieste, Urugvajuje 

RŪTA SAMONYTĖ 
PETRAS VAIČIŪNAS 

Tęsinys iš 10 nr. 

Atvykome į Montevideo 
sausio 3 d. Oro uoste mus šil
tai pasitiko ir priėmė į savo 
namus buvęs Urugvajaus LJS 
pirmininkas Nicolas Velo. Jis 
yra Vasario 16 gimnazijos Vo
kietijoje abiturientas ir grįžęs 
tapo nepailstamas Urugvajaus 
lietuvių bendruomenės veikė
jas, taigi ir vienas iš pagrindi
nių šio suvažiavimo organiza
torių. Vos spėję susipažinti ir 
nusiplovę kelionės dulkes, vy
kome į Urugvajaus lietuvių 
klubą. Dauguma Urugvajaus 
lietuvių yra susibūrę viename 
Cerro priemiestyje, ir gyven
dami netoli vienas kito bei 
glaudžiai bendraudami, prieš 
antroje gatvės pusėje esančią 
gimnaziją ir šventovę, pasista
tė sau klubą su kėgliavimo ir 
krepšinio salėmis, virtuvėmis 
ir, visų pasididžiavimui, kieme 
besišakojančiu ąžuolu, kuris 
buvo atvežtas iš Lietuvos. Čia 
ir buvo suvažiavimo išeities 
taškas. Prieš ketverius metus 
Kanadoje viešėjo iš viso pa
saulio į Kongresą suvažiavęs 
jaunimas, kuriame buvo nu
tarta, kad ateinančio Kongre
so šeimininkai bus Pietų Ame
rikos lietuviai. Nuo to laiko 
Kanados ir Pietų Amerikos 
jaunimas artimai bendravo 
rengdami šį tarptautinį rengi
nį. Iki Kongreso pradžios 
(2009 m. gruodžio 22 d.) liko 
mažiau nei vieneri metai, tad 
mūsų įnašą šeimininkai labai 
vertino, ir visiems teko daug 
pasidarbuoti. 

Sausio 4 d., po Mišių, ku
rias aukojo prelatas Edis Put
rimas, iškilmingos vakarienės 
metu, vyko oficialus suvažiavi
mo atidarymas, su vietinių 
ULJS narių, Brazilijos, Ar
gentinos, Venezuelos, Lietu-

vos ir Kanados atstovų kalbo
mis bei sveikinimais. Taip pat 
klausėmės ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininko 
Stasio Kuliavo telefoninio 
sveikinimo. Tikrai tai buvo 
įspūdingas tarptautinio lietuvių 
bendradarbiavimo įrodymas. 

Suvažiavimo programa ne
buvo sudėtinga, - bendri pra
timai, diskusijos, forumai, ski
riami jaunimo auklėjimui, 
ypač rūpinantis jaunimo prisi
dėjimu prie lietuvybės išlaiky
mo ir puoselėjimo Pietų Ame
rikoje. Daugiausia buvo gvil
denamos galimos Kongreso 
problemos. Ko reikėtų tikėtis 
ir ko vengti, nes Pietų Ameri
kos lietuviai susiduria suki
tokiais sunkumais, nei Ka
nados organizatoriai. Kana
doje mes turėjome pakanka
mai sunkumų suorganizuoti 
programą keliuose miestuose, 
bet Pietų Amerikos jaunimas 
sudarė Kongreso organizacinį 
vienetą, suburdamas trijų 
valstybių jaunimą, kas dar 
daugiau pasunkino jų darbą, 
nes ir pats Kongresas vyks vi
sose trijose valstybėse. 

Jau pačioje suvažiavimo 
pradžioje matėsi, kad pasi
ruošimas Kongresui buvo pui
kiai organizuotas. Suvažiavi
mo metu vykusiuose pokal
biuose, kuriuose mes dalyva
vome ir prisidėjome, buvo 
persvarstyta per praėjusius 
metus surinkta informacija, 
sudaryti gana detalūs Kong
reso planai visų trijų savaičių 
veiklai, pradedant nuo gruo
džio 22-os dienos iki sausio 
8-tos. Dešimties asmenų gru
pė dar kartą perėjome visą 
darbotvarkę padieniui ir ap
svarstėme detales, kad neliktų 
jokių staigmenų, kai viso pa
saulio lietuvių jaunimo atsto
vai susitiks gruodžio mėnesį. 

Kanadoje mums rūpi silp-

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Daug eaven Blvd. 
Mis issauga ON L5G 1E5 Mi. - j auga, 1.5 OA5 

c__ __ _J www.watersidedenlal.ca www.9thlincdental.ca 

nėjanti lietuviškų organizacijų 
veikla ir jos dalyvių mažėji
mas, tačiau mes esame lai
mingi turėdami dideles ir ge
rai organizuotas bendruome
nes, galime išlaikyti savo sto
vyklas, klubus, slaugos ir kitus 
bendruomeninius namus, šven
toves, mokyklas, kurti kredito 
kooperatyvus ir t. t. Pietų Ame
rikos lietuviai nėra gausūs, 
bet jie gyvena artimiau susi
būrę, netoli savo šventovės, ją 
remia, taip pat stengiasi išlai
kyti mokyklėlę tiems, kurie 
nori mokytis lietuvių kalbos. 
Tai paskatina jaunimą vykti į 
Vasario 16 gimnaziją, kur jie 
gana tobulai išmoksta lietuvių 
kalbos, o grįžę sugeba mokyti 
ir suburti kitus bei sukurti ge
resnį bendruomeninį santy
kiavimą. V-16 gimnazijos auk
lėtinių dauguma ir buvo šio 
suvažiavimo organizatoriai, 
tačiau lietuvių kalbos stoka 
nekliudė ir kitiems jaunuo
liams aktyviai prisidėti prie 
bendruomeninės veiklos. Ste
bėtina, kad kai buvom apsupti 
tokio jaunimo, kurių lietuvy
bės ryšiai nėra pagrįsti vien tik 
lietuvių kalba, jautėmės bū
dami savųjų tarpe. Tikimės, 
kad į Kongresą atvykęs jau
nimas iš visų pasaulio kraštų, 
sugebės puikiai bendrauti ne 
vien tik lietuvių kalbos pagalba. 

Esame įsitikinę, kad tai 
bus nuostabus Kongresas ir 
jau dabar nekantriai laukia
me kito apsilankymo Pietų 
Amerikoje. Kongreso atsto
vai turės progą pakeliauti per 
tris įvairumais įdomius kraš
tus, patirti ir išgyventi įvairias 
tradicijas, kultūrą ir papro
čius, o svarbiausia, pasidali
nant visų kraštų atstovų patir
timi, spręsti lietuvių ir lietuvy
~ės ateitį už Lietuvos ribų. 
Sio Kongreso organizatoriai 
yra net pasikvietę iš Lietuvos 
Dalią Uzdilaitę kultūros di
rektorės pareigoms, kuri pa
dės atstovams pasiruošti tra
diciniam lietuviškam Kūčių 
vakarui ir kalėdinei progra
mai, kad visi galėtų prisidėti 
prie Argentinoje vyksiančios 
Kongreso dalies. Šalia visų ki
t~ svarbių Kongreso darbų, 
šis susibūrimas kiekvienam 
dalyviui liks vienu iš gražiau
sių prisiminimų jo gyvenime. 

(Pabaiga) 
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MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
LEONA (REMEIKYTĖ) 

JUŠKIENĖ 
mirė 2009 m. kovo 5 d., sulaukusi 85 m., Maison Vale 
INCO Hospice, visai šeimai esant kartu su ja. Gimė 
1923 m. birželio 5 d. Biržų Lauke, 'Thuragės rajone, 
Lietuvoje. Leonos tėvai buvo Petras ir Marija (Auš
raitė) Juozaičiai. Per visą savo gyvenimą Leona pasi
žymėjo visišku atsidavimu kitiems, jų norams ir reik
mėms, o ne savo. Ji buvo ūkininko dukra, tad jos jau
nystės gyvenimas buvo paprastas, bet prasidėjus Ant
rajam pasauliniui karui, viskas suiro i chaosą ir kan
čias. Karo metu žuvo vienas jos vaikas, kitą jai tekopa
likti bėgant iš Tėvynės. Čia Kanadoje gyvenimas irgi 
nebuvo lengvas, bet jos stiprus tikėjimas ir ištvermė jai 
padėjo. Sakyti, kad jos gyvenimas buvo sunkus, vos 
išreiškia, kiek ji vargo turėjo, tačiau įstengė išauginti 
gražią, tikinčią ir vieni kitus mylinčių šeimą. 

Leona vyresniame amžiuje daug valandų kasdien 
melsdavosi prašydama Dievo palaimos visiems jos 
artimiesiems. Mes visada ją prisiminsime žinodami, 
kad ji mato mus, tęsiančius jos pradėtą misiją -
prižiūrėti ir mylėti vieni kitus. 

ŠEIMA 

LABDAROS FONDO 

PRllEll•AS 
Metinis-visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas 

2009 m. kovo 22, sekmadienį, l v.p.p. 
IJ.eto.tq Nuaq menėje, 1573 Bloor St. Weat, 'Ibronto, ON. 

Registracijos pradžia 12 val. 

111111111•• 11111111111 
1. Susirillkimo atidarymas 
2. Prezidiumo pristatymas 

3. Darbotvarkės mrtiDimas 
4. 2008 m. susirinkimo protokolo skaitymas/tvirt. 
5. Valdybos pirmininko pranešimas 

6. Ihltntnko pranešimas 

7. Revizijos komisijos pranešimas 
8. Finansinio auditoriaus pranešimas 
9. Dislmsijos clėl pranešimą 

10. Auditoriaus paskyrimas 2009 metams 
11. 2009 m. biudžeto pristatymas/mrtiaimu 
1.2. Valdybos nariq rinkimai 

13. Nariq sumanymai, pasiūlymai, patarimai 
14. Susirinkimo uždarymas 

Labdaros fondo čarteris ir Korporacijų įstatymas reika
lauja, kad kasmet vienas trečdalis Valdybos narių išeitų iš 
Valdybos, ir kad būtų renkami juos pakeičiantys asmenys. 
Kadenciją baigiantys Valdybos nariai turi teisę vėl mtatyti sa
vo kandidatūras. Tudėl, atsižvelgiant į praeityje naudotą tvar
ką, teisininkas nustatė, kad kadenciją bajgia E. Steponas, 
dr. M. Valadka ir G. Paulionienė. O kadangi Valdyboje buvo 
viena tuščia vieta, į Valdybą šiemet yra renkami 4 asmenys. 

Nariai, norintys skirti kitus asmenis jiems atstovauti, per 
susirinkimą privalo raštiškus įgaliojimus (proxy) pristatyti į 

Labdaros fondo raštinę (Lietuvių Namų raštinėje) ne vėliau 
kaip 1 v.p.p., penktadienĮ, kovo 20. Įgaliojimas privalo 
nurodyti, kas ką Įgalioja, pažymėti, ar įgaliojimas yra visais 
klausimais, ar apnbotas ir patvirtintas nario parašu, arba as
mens, kuris turi "Power of Attomey" parašu. Vtsi tokie 
"proxies" privalo būti notaro patvirtinti. Įgaliojimai iš orga
nizacijų privalo būti patvirtinti organizacijos Valdybos nario 
parašu, kuriam yra suteikta teisė pasirašyti pagal pareigybę, 
nurodant ir tos pareigybės titulą. 

PATIKSLINIMAS.1Ž nr. 9, psl. 14 po nuotrauka ''Labdaroje Vasario 
16-osios proga" klaidingai atspausdinta pavardė. Turi būti L ~ 
vičius, ne L Radžius. 

AtA 
ELENAI ŽULIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos 
vaikus ir vaikaičius su šeimomis, jos seserį JOANĄ 
KURIENĘ bei visus gimines ir artimuosius -

Salomėja Sakalienė 
Algis ir Ramūnė Jonaičiai ir šeima 

AtA 
BAUUI VAIŠNORUI 

• mirDs, 
gilią užuojautą reiškiame dukrai IRENAI, sūnui 
ALGIUI ir vaikaičiui LUCIUI -

Pamataičių šeima 

AtA 
VYf AUTAS 

EDVARDAS ARELIS 
mirė 2009 m. vasario 19 d. Palik.o 
žmoną Joan ir du vaikus-Ričardą 
ir Veroniką, dvi seseris - Veroniką 
Australijoj, Jūratę Lethbridge, AB, 
ir vieną brolį Algirdą Medicine 
Hat, AB. Jaunesnis brolis Romas 
(Romualdas) mirė 2002 m. Lietu
voje. Tėvas Llūdas Arelis mirė 
Kaune 1942 m., o motina Ona 
(Mažutavičiūtė) Arelienė mirė 
Lethbridge, AB, 1985 m. 1 

Vytautas gimė Radviliškio mieste 1930 m. gegužės 
16 d K.elerius metus gyveno Kybartuose, paskui - Kau
ne. Iš ten iškeliavo į Vokietiją 1944 m. 'Tuo gyveno DP 
lageryje 'll'aunstein, Bavarijos provincijoj. Vtsa šeima 
imigravo i vakarų Kanadą 1948 metais birželio mėn., 
kur reikėjo dirbti cukrinių runkelių laukuose kaip už
mokėjimą už atvežimą. Vytautas buvo geras lietuvis ir 
tėvų užaugintas mylėti Lietuvą. Brolis Algirdas 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M .s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 
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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 

~sVasario 
v 

Sešioliktosios 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Nepriklausomybės akto 
pasirašymą lietuviams pasakoti 
nereikia. Faktas yra visiems ge
rai žinomas. 'Illčiau beveik visai 
nežinoma yra 1949 m. antroji 
Vasario šešioliktoji Aštuoni ko
vojančios Lietuvos karinių apy
gardų partizanų vadai pasirašė 
dokumentą, kuriuo buvo suvie
nytos visos Lietuvos rezistenci
jos pajėgos į vieną Lietuvos lais
vės kovos sąjūdį. Be to, tame 
dokumente jie nubrėžė būsi
mos laisvos Lletuvos konstituci
nių principų gaires. Svarbiausia 
buvo, kad Lietuva turi būti de
mokratinė respublika, remda
masi 1922 m. koostitucįjos dva
sia. 'nečiojoje Vasario Sešiolik
tojoje dalyvavo pats paskai
tininkas. 1989 m. vasario16 d. 
Sąjūdžio seimas paskelbė dek
laraciją, kurioje buvo pareikšta, 
kad lietuvių tauta niekada ne
susitaikė su vaJstybės suvereni
teto praradimu ir nori gyventi 
nepriklausomai nuo bet kokio 
diktato. Sąjūdžio tikslas kovoti 
prieš nuopolį ir išsigimimą, sta
tyti naujus Lietuvos gerovės pa
matus, kurti laisvo ir demokra
tiško tautos apsisprendimo są
lygas. Šiuos tikslus paskaiti
ninkas yra pasiekęs - Lietuva 
yra nepriklausoma valstybė, 
Sovietų Sąjunga yra dingusi iš 
žemėlapio. Po Landsbergio 
paskaitos buvo "Leliumų" an
samblio, vadovaujamo daini
ninkės Danajas, pasirodymas. 

Po ilgesnės pertraukos pra
sidėjo kita Nepriklausomybės 
šventės min.ėjimo dalis - Vasa
rio 16 gimnazijos mokinių kon
certas. Meninė programa pra
dėta inscenizacija "Amžinai gy
va". Po to pasirodė, šoko, dai
navo, grojo Įvairios tautinių šo
kių grupės, gimnazijos chorai, 
mokinių muzikiniai ansambliai 
ir orkestrai ... Meninei progra
mai vadovavo Vasario 16 gim
nazijos muzikos mokytojas 
Gintaras Ručys, šokių choreo
grafiją paruošė Audronė Ručie
nė. Akademinei ir kultūrinei 
programai pasibaigus, prasi
dėjo linksmoji dalis. Šokiams 
grojo ir svečius linbmino įžymi 
pop grupė "Vairas", kuri jau 
penktą kartą koncertavo 
Huttenfelde. "Vairas" įkurtas 
1960 m. ir yra viena iš seniausių 
pop grupių Lietuvoje. 

ATSIŲSTA PAMIN~TI 

Vytautas Fdgirdas G,Nnimo 
jrakaa, eilėraščiai, 48 pst. ir vir
šeliai, Kaunas, 2008; tech. redak
torius Rimantas Leitanas; tira
žas.200 egz., leidykla "Naujasis lan
kas", Draugystės g.17, LT 51229 
Kaunas. Kaina nepažymėta. 

JOTVA CONSTRUCOON. At
lilka staliaus, "ridaus sieDq (dry
wall), dažymo, plyteliq dėjimo, 
elektros Įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 ~9821lll'ba416 882-853L 

.KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaųjantiems i ui.aieni ir 
at.ybtantiems i Kanadą Skam
bhdi Mariui Rusinai teL 416 
588-2808 ext. 26 dienos meto. 

ATLIEKAME Tiius Tidaus ir iš
orės remonto darbus. Daf.ome, 
dedame grindi1, plyteles. Mūri
ninko darbai - plytos, akmuo. 
Skam.binti Vytautui tel. 905 
272-.201' arba 647 400-1153 
(cell). Vokišku patyrimas. 



KLB TORONTO APYLINKĖS 
VALDYBA 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS, 
prisidėjusiems prie 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
minėjimo renginio - darbu ir pinigine auka. 

Ši mūsų tautos šventė duoda jėgų toliau tar
nauti Lietuvos labui. 

KLB Toronto apylinkei Va
sario 16-osios proga aukojo: 
$1000 - Kanados lietuvių fon
das; $400 - "Paramos" kredito 
kooperatyvas; $250 - Prisikėli
mo kredito kooperatyvas; $100 
- A. Bumbulis, l. Ehlers, V. 
Kulnys, V.V. Nausėdos, D.A. 
Nausėdai, J. Nešukaitis, A. Pu
teris, Č. Senkevičiusi $75 - A. 
Simonavičius, A.l. Zemaitai
čiai; $60 - L. Balsys, J .Z. Dab
rowski; $50 - K. Balyta, J. Ba
rakauskas, M.S. Bušinskai, J. 
Čuplinskas, B. Danaitis, V. Jasi
nevičienė, kun. K. Kaknevičius, 
A.R. Kalendros, P. Kazilis, H. 
Lapas, A. Ledas, V. Melnykas, 
V. Norvaiša, R.G. Paulioniai, 
M. Povilaitienė, Tėvai pranciš
konai, B. Sa p lys, A. Sungaila, J. 
J. Zenkevičiai, M. Zubrickienė; 
$40 -A. Dailydė, J. Kiškūnas, 
A. Petkevičius, D. Vaidila; $30 
- J. Andrulis, V.G. Butkiai, K. 
V. P. Gapučiai, O. Juodišius, V. 
Kecorius, l. Nacevičius; $25 -
B. Čepaitis, V. Kolyčius, S. Stra
vinskas, A. Zalagėnas; $20 - G. 
N. Andruliai, V.V. Baliūnai, V. 

Balsevičius, A. Barauskas, V. 
Birštonas, D. Botyrius, V.A. 
Bubeliai, E.J. Bukšaičiai, A. 
Gaidelis, A. Grigonis, J. Gurk
lys, J. O. Gustainiai, N. Liačas, 
J. Linkunaitis, V. Liuima, J. Ma
cijauskas, K. Manglicas, B.A. 
Matulaičiai, R Mockus, V. Paš
kus, V.L. Pevcevičiai, K.R. Poš
kai, P. Puidokas, R.D. Puteriai, 
L. Radzevičius, O. Ražauskas, 
A. Sagevičius, E. Simonavičius, 
V. Skukauskas, E. Stravinskas, 
Ą..A. Sukauskai, V. Šukys, R. 
Syvokienė, R. Tumpa, l. Va
dauskas, A. Vaišnoras, A. Va
ladka, V. White; $15 - S. Prans
kevičius, l. Ross; $10 - V. Balt
rušaitis, B. Degutis, G. Gaižu
tis, J. Gataveckas, Ą. Lemežys, 
L. Murauskas, J.J. Sarūnai, se
selė Paulė, K. Žutautas; $5 - V. 
Karnilavičius, A. Kynas, L. Ma
čionis, A. Plučas, K. Povilonis, 
S. Prakapas, L. Stosiūnas, J. 
Trinkūnas. Dėkojame Anapilio 
korporacijai už suteiktas patal
pas, Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūriui už garso 
aparatūrą. Inf. 

~<ESJ'1\l ~l>\S 
AR"f S"fUDtO 

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

•skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmail.com 
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•• TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ„ 6 O 
SPAUDOS VAKARAS 

2009 m. balandžio 18, šeštadieni, didžioioie Anapilio salėie 

Švęskime kartu mūsų savaitraščio 60-metį! 
PRADŽIA: 6 v.v. 

MENINĖ PROGRAMA: Čikagos "Dainavos" ansamblio 
vyrų vienetas, vad. DARIAUS POLIKAIČIO 

KONCERTAS• LOTERIJA• VYNAS• UŽKANDĖLIAI 
STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais "TŽ" administ
racijoje telefonu 905 275~4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. BILIETO KAINA-$30asmeniui. 

LOTERIJA: 9 piniginiai laimikiai: 2 po $100, 1 po $200, 4 po $250, 2 po $500; 32" plokščiaekranis 
$700 vertės televizorius; 2 dovanų kuponai po $100 (Sherway Gardens ir Costco) ; 

3 garsaplokšč i ų/vaizdaplokščių komplektai (CD/DVD) 

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

ATEITININ 
• Meno paroda ir vakaro

nė kūrybingumo tema. Toronto 
sendraugiai ateitininkai kviečia 
visuomenę gausiai atsilankyti 
parodoje ir vakaronėje šešta
dienį, kovo 28, Prisikėlimo pa
rapijos kavinėje. Parodos atida
rymas ir vakaronės pradžia 7 v.v. 
Vakaronėje bus gvildenama kū
rybingumo tema per pokalbį su 
tapytoja/grafike, rašytoju, archi
tektu, fotografu, dizaineriu. 
Dalyviai išgirs pasisakymų įvai
riais klausimais; iš kur kyla 
įkvėpimas kurti, kaip kūrybin
gumas keičiasi kūrėjo gyveni
me, kas motyvuoja? Kada ir 
kaip sužinojo, kad turi talentą? 
Ar kartais mintys užsikerta? 
Kaip vėl varytis pirmyn? Ir ga
liausiai - ar kuria sau, ar ki
tiems? Savo mintimįs pasidalins 
Snaigė ir Antanas Sileikos bei 
kiti. Bus rodomi įvairių meni
ninkų iš Lietuvos darbai. Paro
dą iš Detroito atveš ir pristatys 
Taura Underienė. GP 

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. M6R 2L2 Te'I. 416-531 -4800 

KELIONĖS Į LIETUVĄ, ŠILTUS KRAŠTUS IR VISUR KITUR. 
Visuomet geresnėmis kainomis! 

Pasirinkite sau tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums ger sn ka iną . Arba skambinkit poniai Wijo lai 
(liet.a r lenkiv.) tel. 416-531-8110 arba man pačiam, A. Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 

METINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas 2009 m. kovo 26, ketvirtadienį, l v.p.p., 

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

DARBOTVARKĖ: 
l. Susirinkimo atidarymas 
2. Prezidiumo sudarymas: 

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

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas 

Lietuvių kredito kooperatyvo 
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, 

e) revizijos komisijos, d) revizoriaus ( auditor) 
5. Diskusijos dėl pranešimų 
6. 2008 metų apyskaitų tvirtinimas 

PARAMA 

57-asis 
METINIS SUSIRINKIMAS 
2009 m. balandžio 5, sekmadienį, 3 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 

* Narių registracija prasidės 2 val. po pietų 

* Prašome narius atsinešti banko knygutes 

DĖMESIO: kandidatų nominacijos į valdybą ir revizijos komisiją 
priimamos iki kovo 20 d. 

7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2009 metams 
8. Rinkimai: 3 nariai į valdybą (3 - trims metams) ir 

2 nariai į revizijos komisiją (l - trims metams ir 
l - vieneriems metams) 

9. Einamieji reikalai 
10. Susirinkimo uždarymas 

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

DEMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto 
lietuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti 
pristatyti į raštinę ne vėliau kaip antradienį, kovo 24, 12 val. 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

VALDYBA 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ar Į namus 416-231-4937 
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Anapilio žinios 

• Mūsų Religinė ir Jaunų 
šeimų sekcijos surengė gražias 
pabendravimo su Gavėnios su
sikaupimo vedėju vaišes parapi
jos salėje, o Gavėnios susikau
pimo Mišias vargonų muzika ir 
giedojimu praturtino Vitas Ba
lyta su Kazimieru Venslausku. 

• Kovo 12 iš Lietuvos kan
kinių šyentovės palaidota a.a. 
Elena Zulienė, 83 m. amžiaus. 

• Kovo 14 Šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidotas a.a. An
tanas Rekštis, 83 m. amžiaus. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laidą platina A 
Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje. 

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pamokos kovo 
22 d. nebus. 

•Pirmosios Komunijos pa
siruošimo pamokos vyksta sek
madieniais po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijoje. 

• Sekmadienį Anapilio pa
rodų salėje gražiai praėjo Lie
tuvos kankinių šventovės KLK 
moterų draugijos skyriaus su
rengta Linksmoji valandėlė. 

• Anapilio knygyne jau gau
tas Lithuanian Heritage sausio
vasario numeris. Galima įsigyti 
vaikų dainelių bei eilėraštukų 
garsaplokštę (CD) Pučia vėjas, 
Anapilio sodybos "Gintarėlių" 
bei kitų garsaplokščių, A Statke
vičiaus paruoštą Anapilio parapi
jos 80-čio šventės vaizdaplokštę 
(DVD) ir vaikučiams V. Nemu
nėlio Meškiuką mdnosiu"ką. 

• Prašome aukas Šv. Jono 
lietuvių kapinėms mūsų parapi
jos rinkliavose įdėti į atskirus 
vokelius (ne kartu su aukomis 
parapijai), kad išvengus nerei
kalingos pinigų maišaties. 

• Mišios kovo 22, sekmad.: 
9.30 v.r. už a.a. Mariją Karasie
jienę ir Uršulę Piliukaitienę (X 
metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje kovo 22, sekmad., 2 v. 
p.p. už a.a. Arnvoldą ir Algirdą 
Olius; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje kovo 21, šeštad. 3 v. 
p.p. už a.a. Bronių Čeiką. 

Lietuvos seimo narys dr. 
Paulius Saudargas, kalbėjęs 
Kovo 11-osios minėjimuose, 
susitiko su Toronto ir Hamil
tono Tėvynės sąjungos skyrių 
nariais ir kitais besidominčiais 
Lietuvos politiniais klausimais 
kovo 12 d. Prisikėlimo parapi
jos kavinėje. Susirinko arti 60 
paklausyti P. Saudargo, kuris 
paaiškino apie Tėvynės sąjun
gos-Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos įsikūrimą, pir
mųjų mėnesių po rinkimų sun
kumus. Pastaruoju laiku teko 
gesinti nemažai gaisrų užuot 
kūrus viziją. Rimčiausi kandi
datai Lietuvos prezidento rin
kimuose, jo manymu, bus euro
komisarė D. Grybauskaitė, so
cialdemokratų pirm. A Butke
vičius ir Tvarkos ir teisingumo 
partijos V. Mazuronis. Jis at
sakė į įvairius dalyvių klausimus 
apie savo pareigas, apie TS
LKD partiją, apie mokesčius ir 
bendrus politinius klausimus. 
Su savo žmona p. Milda, prieš 
išskirsdami atgal į Lietuvą, ly
dimi Kanados TS sk. pi!m. Eu
genijaus ir dr. Juditos Cuplins
kų, aplankė Tėviškės žiburius, 
domėjosi darbais ir pažadėjo 
raštu atsakyti į jam pateiktus 
klausimus. Red. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį 10.45 v.r. 

Mišias aukojo Lietuvos pran
ciškonų Šv. Kazimiero provin
cijos provincijolas kun. Astijus 
Kungys, OFM. Su juo konce
lebravo viceprovincijolas kun. 
Linas Vodapjanovas, OFM, ir 
keturi patarėjai: kun. Andrius 
Dobravolskas, OFM, kun. Ra
mūnas Misgiris, OFM, kun. 
Andrius Nenėnas, OFM, ir 
kun. Gediminas Numgaudis, 
OFM. Jų atsilankymo tikslas -
geriau susipažinti su Amerikoj 
ir Kanadoj gyvenančių pran
ciškonų darbu ir padėtimi. 

• Parapijos Gavėnios re
kolekcijų tvarka: kovo 19, ket
virtad., Mišios ir pamokslas 7 
v.v.; penktad. Mišios ir pa
mokslas 10 v.r. ir 7 v.v. ir Kry
žiaus kelias 6.30 v.v.; šeštad. 
Mišios ir pamokslas 10 v.r. ir 4 
v.p.p.,"Vtlnius Manor" gyvento
jams šeštad. Mišios ir pamokslas 
6 v.v. Prieš visas rekolekcijų 
Mišias bus klausoma išpažinčių. 

• Kun. Gediminas Num
gaudis, OFM, ir režisierė Dalia 
Kanclerytė atvežė tris filmus. 
Kovo 21, šeštad., 5.30 v.p.p. 
parapijos salėj rodys Pakūta 
mano meilė apie pranciškonų 
veiklą su alkoholio ir narkoti
kų problemom paliestais žmo
nėmis; kovo 22, sekmad., l 
v.p.p. rodys Malonė - filmas 
apie Prisikėlimo parapiją ir jos 
pradžią; tuoj po šio filmo bus 
Misijonierius - apie vieno vo
kiečio pranciškono sielovados 
darbą Tūbausių parapijoj. 

• Sveikinam Liną Kuliavie
nę, Kovo 11-osios minėjime 
gavusią Kultūrininko-visuomeni
ninko $2,000 premiją už jos darbą 
organizuojant ir vedant stovyklas 
"Kretingos" stovyklavietėj, Wasa
goj, per paskutinius 26 metus. 
Dėkojam Linai, kuri savo premi
ją paaukojo stovyklavietės page
rinimui. 

• Kovo 14 d. palaidoti a.a. 
Ramonos Rimšienės, 82 m. pe
lenai. Ji paliko sūnų Kostą su 
šeima. Lietuvoje mirė a.a. An
gelė Indienė, Onos Kirvaitie
nės brolienė. Čikagoj mirė a.a. 
Rasa Šoliūnaitė-Poskočimie
nė, kuri dirbo "Kretingos" sto
vyklose per paskutinius 26 me
tus. Ją pažino visi stovyklauto
jai ir jų tėvai. Mišios už ją bus 
aukojamos po Velykų (apie lai
ką bus pranešta vėliau). 

• Kanados lietuvių katali
kų centras yra paskyręs kovo 
mėnesį rinkliavų ir aukų rinki
mui Lietuvos Bažnyčios pro
jektams paremti. Šioj parapi
joj rinkliava buvo padaryta ko
vo 15 d. Norintys prisidėti, ga
li aukoti iki kovo pabaigos. 

• Kovo 17 d. šios parapijos 
šventovėj vyko lietuvių eku
meninės pamaldos. Pamokslą 
sakė lietuvių liuteronų Išgany
t9jo parapijos klebonas kun. A 
Zilinskas. Tokios pamaldos vyks 
šį sekmadienį, kovo 22, 9.30 v.r. 
liuteronų Išganytojo parapijoj, 
kurių metu pamokslą sakys kun. 
G. Numgaudis, OFM. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
22: 8 v.r. už a.a. Jurgį ir Joaną 
Smolskius; 9 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10.45 
v.r. už a.a. Tomą Prakapą, už 
a.a. Povilą ir Veroniką Dunde
rus, už a.a. Kazimierą, Ireną ir 
Bronių Ardavičius; 12.15 v.d. 
prašant Šv. Dvasios dovanų. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, kovo 22, 9.30 
v.r. bus ekumeninės pamaldos; 
pamokslą sakys svečias iš Lietu
vos kun. Gediminas Numgaudis, 
OFM. Pamaldų metu vyks tiky
bos pamokos vaikams. Po pa
maldų bus Moterų draugijos su
sirinkimas, kuriame bus renkama 
valdyba ir daroma bendra narių 
nuotrauka. 

• Sekmadienį, kovo 29, 2 v. 
p.p. vyks Moterų draugijos ap
mąstymo pamaldos, kuriose ap
mąstymo žodį tars Irena Meikle
john. Kaip ir visu~met, po pa
maldų bus vaišės. Sios bus vie
nintelės pamaldos tą sekmadienį. 

• Kovo 8 d. Toronte mirė 
Jurgis Povilaitis, sulaukęs 84 m. 
amžiaus. A.a. Jurgis Povilaitis 
gimė 1925 m. sausio l d. Gied
rių kaime, Jurbarko valsčiuje, 
LieJuvoje; palaidotas kovo 11 
d. Sv. Jono kapinėse, Missis
saugoje; paliko liūdinčią žmoną 
Juliją, sūnų Haroldą, dukrą 
Kristiną ir jos vyrą John Johns
ton bei vaikaičius Michael, Ro
bert ir Bryan, brolius Augustą, 
Algį ir Vytautą. Ilsėkis ramybė
je! Jurgio atminimui Marta Jo
cienė parapijai paaukojo $100. 

• A.a. Olga Krivickienė savo 
palikime parapijai paskyrė $1,000. 

Lietuvių Namų žinios 
• LN valdybos posėdis -

balandžio 7 d., 7 v.v. LN sek
lyčioje. 

• Šventinis Motinos die
nos koncertas "Myliu Tave, 
Mama!" bus Karaliaus Min
daugo menėje gegužės 10 d., 2 
v.p.p .. Koncertuos viešnios iš 
Lietuvos, dainininkės Vitalija 
ir Monika Katunskytės. 

• LN Moterų būrelis ruo
šia Velykų stalą Atvelykio dieną, 
balandžio 19. Trumpa progra
mėlė, Velykų bobutė, margučiai. 
Visi svečiai bus vaišinami mūsų 
moterų keptais pyragais ir kava. 
Nuoširdžiai kviečiame visus! 

• Sekmadieniais LN svetai
nėje nuo 11 v.r. iki 2 v.p.p. vyks
ta pietūs. Auto aikštelė atvažia
vusiems pietų nuo 11 v.r. iki 6 
v.p.p. nemokama. 

• Lietuvių Namai ieško tar
nautojų nepilnu laiku renginių 
metu, ir virėjų, valytojų. Kreip
tis į vedėją tel. 416 532-3311. 

Maironio mokyklos žinios 
• Kovo 21 d. pamokų ne

bus - pavasario atostogos. 
Grįžtame į mokyklą kovo 28 d. 

Živilė 

Toronto Lietuvių Namų 
valdyba praneša, kad Labdaros 
fondo (Labdara Foundation) 
metiniame susirinkime, vyk
siančiame š.m. kovo 22 d., l v. 
p.p. Lietuvių Namuose, visi pil
nateisiai Lietuvių Namų nariai 
gali dalyvauti, balsuoti ir kandi
datuoti į Labdaros fondo valdy
bos ir revizijos komisijos narius, 
taip pat prisidėti prie Labdaros 
fondo metinio susirinkimo vedi
mo. Kviečiame visus gausiai da
lyvauti metiniame susirinkime. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $1,000 -
Montrealio lietuvių kredito uni
ja LITAS; $250 - A Valadkienė, 
P. Stepanauskas, A Kanapka; 
$200-R. Celejewski; $100-A. l. 
Zalagėnai, O. Balsienė, V. l. Pe
čiuliai, A Vitkienė, B. Tamulio
nienė, L. Matulevičienė, E. Tri
binevičius, L. Balsys, E. Paulio
nis-Keras; $50 - V. Kazlauskas. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$300 aukojo Veronika Radėnie
nė a.a. vyro Henriko Radėno at
minimui. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus susirinkimą kovo 15 d. 
Aušros Vartų klebonijoje malda pradėjo pirm. D. Staškevičie
nė. Tylos minute buvo pagerbti Sausio 13-osios aukos ir "dai
nuojančios revoliucijos" tautiečiai, kovoję dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Susirinkimui sekretoriavo Joana 
Blauzdžiūnienė. Iždininkė Laima Dainienė pateikė skyriaus fi
nansinę apyskaitą. Julija Adamonienė supažindino dalyvius su 
a.a. V. Giriūnienės-Litvinienės, skyriaus garbės narės, nueitu 
gyvenimo keliu. Labai įdomiai apie savo kelionę po P. Afriką 
papasakojo Joana Adamonytė. Dalyviai dar ilgai vartė storus 
kelionės nuotraukų albumus ir klausinėjo keliavusią. Dabar 
valdyba stropiai ruošiasi Velykų stalui ir tikisi, kad montre
aliečiai, kaip ir visada, gausiai atsilankys. Valdyba nuoširdžiai 
dėkinga lietuvių kredito unijai LITAS už nuolatinę paramą. 
Kleb. kun. G. Mieldažiui palaiminų_s vaišių stalą, dalyviai 
neskubėjo namo, dalinosi įspūdžiais. Sia proga dr. J. Mališka 
draugijos skyriui paaukojo $50. 

KLB Montrealio apylinkės valdybos pirmininkė Silvija 
Staškevičienė ir garb. kons. Arūnas Staškevičius pastaruoju me
tu dalyvavo įvairiuose renginiuose. Kovo 5 d. Lietuva su 11 kitų 
Vidurio Rytų Europos NATQ šalių bei Kanados NATO parla
mentine asamblėja paminėjo Siaurės Amerikos sąjungos 60-ties 
metų jubiliejų parlamento rūmuose Otavoje. Kovo 7 d. S. A 
Staškevičiai kartu su Montrealio estų bendruomene paminėjo 
Montrealio Besti Selts 75-metį Mount Stephen klube. Kovo 13-
tąją jie dalyvavo fotografo Mariaus Jovaišos fotoparodos 
"Neregėta Lietuva" atidaryme Gatineau Kultūros centre. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Montrealio daiąuojantis jaunimas kovo 22 d., po 11 val. 

sekmadienio Mišių, Sv. Kazimiero šventovės salėje ruošia sriu
bos ir sumuštinių pietus. Visi maloniai kviečiami pasivaišinti, 
pasidžiaugti mūsų jaunąja kart'!, kuri tarp kitų dalykų išreiškia 
save lietuviškomis dainomis. Sie pietūs rengiami paremti jų 
choro kelionei į Lietuvą, kur jis dalyvaus 1000-čio minėjime ir 
Dainų šventėje Vilniuje. Jie jums pasiūlys barščių ir vištienos 
sriubos, įvairių sumuštinių, sausainių ir kavos. Pietų kaina 5 
dol. Vaikai ruošia jų pačių pagamintas velykines korteles. 
Jaunimas tikisi jūsų gausaus dalyvavimo ir dosnumo. MZ, VL 

Sekmadienį, kovo l, Montrealio Šv. Kazimiero parapijos ko
mitetas ir padėjėjai, paruošę skanius lietuviškus pietus šv. Ka
zimiero atlaid~ proga. Iš k. Romas Išganaitis, Birutė La
mothe, Nijolė Sukienė, Dan Vizbara, Jonas Zienka, Alice 
Skrupskytė ir Antoinette Brilvičienė Ntr. G. Zenaičio 

ADAMONIS CASTELLI INSURA.NCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 /:V(: 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 

A.a. Ramutės Rimšienės 
atminimui pagerbti, S. Styrienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $20. 

A.a. Ramutei Rimšienei 
mirus, užjausdamas jos sūnų 
Kostą, jo žmoną Kristiną ir 
visus jos šeimos narius, Vincas 
Kadis (Edmonton, AB) Tėviš
kės žiburiams aukojo $100. 

A.a. Elenai Žulienei mirus, 
nuoširdžiai užjausdama jos 
dukrą Nėrytę, sūnus - Artur, 
Frank, jos sesutę Joaną Kurienę 
bei visus artimuosius Kanadoje 
ir Lietuvoje, Ona Juodikienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

FAX: (514) 766-1349 

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 




