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Gerovės siekiant 
Kaip pagerinti pasaulį, ką keisti, ko atsisakyti, ką pri

imti? Tie klausimai virsta niekais, jei nebus susitarta, ko
kios gerovės siekiame. 

K LAUSIMAI iššaukia klausimus. Ar iš viso įmanoma 
nustatyti, kas yra toji žmonijos gerovė? Badaujan
čiam Afrikos vaikui kasdienis dubenėlis sotesnės 

sriubos jau gali būti aiški, apčiuopiama gerovė, tuo tarpu, 
kai Šiaurės Amerikoje visko pertekusiam asmeniui gerovė 
vaidenasi prabangoje. Į šitokias priešingybes žvelgiant, yra 
pagrindo tvirtinti, kad gerovės kaip tokios iš viso nėra. Yra 
tik žmogus su vienokiais ar kitokiais siekiais, pripratimais, 
reikalavimais ir pasitenkinimais. Kas vienam gerovė, kitam 
gyvenimas "ant skurdo ribos". Vienam vargelis, kitam tas 
vargelis - nebežinojimas už ko griebtis, kad dar daugiau sa
ve palepinus. Ir visą tą sudėtingą gyvenimo darną tvarko 
milžiniški kiekiai įvairiausių daiktų, kuriuos sunku pasida
linti. Andai, "svieto lygintojai", kaip kokie naujųjų laikų 
pranašai, savanoriškai ar už pinigus, įtikėję ar iš prisiimtos 
pareigos skleidė (ir tebeskleidžia) melą apie vienodą vi
siems gerovę ir visur. Ir pasaulis neseniai matė, kaip šito 
melo praktika nuskurdino, išžudė šimtus milijonų nekaltų 
žmonių, kad tik ta utopinė sistema išsilaikytų ir nebūtų 
menkinami bei skriaudžiami tos sistemos sargai, kuriems 
gerovė buvo skirtinga. Tai kur ta skelbta lygybė, kur pavyz
džiai, kad ji įgyvendinta ir patraukli visai žmonijai? Gryni 
niekai. Melas, apgaulė ir filosofo Karolio Markso naujų 
teorijų išbandymas su niekuo dėtais žmonėmis be teisės pa
sirinkti gyvenimo būdą, netgi mąstymą. Ne šito reikėjo pa
sauliui, ne tokių skambiais pavadinimais apkaišiotų kvailio
jimų. Jėga ir prievarta žmonijos gyvenimo problemų nieka
da niekas neišsprendė ir nėra pagrindo manyti, kad kada 
nors išspręs. Žmogaus prigimtis atspari smurtui, nors jo fi
zinis sunaikinimas apgaulingai laikomas laimėjimu. 

S IEKIAMĄ gerovę tegali kurti geras, doras žmogus. 
Vis dažniau pasigirsta balsų, kad norint ką nors matyti 
geresnio, tobulesnio, kad užsimojus ką nors reformuo

ti, kad dėstant tiesas apie klystkelius ir dvasinius nuosmu
kius - pirmiausia reikėtų įvertinti save. Rodos, kad šitoji 
mintis negalėtų kelti abejonių. Vargu ar kas manytų, kad 
gerovė galėtų atsirasti be žmonių pastangų. Bet ta siekių 
pradžia nuo savęs kažkaip lyg apsunkina užmojį. Juk būtų 
kur kas lengviau, kad kažkas už mane visa padarytų, ir tada 
būtų visiems gerai. Ta pradžia nuo savęs taip stabdo, kad tik 
verčia dairytis ir laukti, kas pirmas pradės. Kai dėl ekonomi
nės krizės skatinama diržus susiveržti, visų akys tuoj kryps
ta į viršūnes. O tos, davusios nurodymus, patarimus, laukia, 
ką minia darys - ar ji bus drausminga ir vieninga, ar tie su
siveržimai sukels naujų neramumų? Stebėjimo laikas neša 
naujus nuostolius, kurie pavadinami kaip neišvengiama bū
tinybė. Vėl ieškoma kitokių išeičių, kad tik nebetektų gąs
dintis tais susiveržimais, nes niekas nenori smukti, nors ko
pėčios kilti aukštyn jau pavojingai braška. Šių dienų didelė 
"moderniškosios" visuomenės dalis yra įpratusi gauti, rei
kalauti, o jeigu nebeįmanoma kilti, tai bent išsilaikyti tokia
me lygyje, kuris buvo pasiektas, nors ir nelegaliais, nesąži
ningais būdais. Ir tai, žinoma, materialinės gerovės plot
mėje. O kad pilnutinė žmogaus gerovė sudėta ne vien iš to, 
ką turi, bet ir iš to, koks esi - mažai šitokiems rūpi, nes "nė
ra laiko" rūpintis apie nenaudingus dalykus„. Kaip ten be
būtų, žinotina visiems, kad žmogaus gerovė yra sudėtinges
nis dalykas negu atrodanti. ČS 
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Laisvės byla galingųjų akiratyje 
VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

(Tęsinys iš 11 nr.) 

1990 m. balandžio 20-ąją 
sugrįžęs į Paryžių, Dumas pa
sikvietė Lietuvos įgaliotąjį at
stovą Prancūzijoje Ričardą 

Bačkį ir perdavė jam tokią 
JAV ir Prancūzijos nuomonę: 
"Po nepriklausomybės paskel
bimo priimtus aktus reikia su
spenduoti; Nepriklausomybės 
paskelbimas nekvestionuoj a
mas". "Amerikiečiai ir mes 
turime priežasčių manyti, kad 
Maskva jums bus palanki". 
"Kai paskelbsite tokį sprendi
mą, bus įmanoma pradėti de
rybas, ir kiekviena pusė galės 
ginti savo argumentus". 

JAV prezidentas G. Bush 
tą patį įvykį taip aprašo: "Kitą 
dieną Key Largo priėmiau 
Mitterandą. Papasakojau apie 
pokalbį su Ševardnadze. "Jei 
jie nutrauks naftos ir dujų tie-

kimą, privalėsiu kažką daryti, 
- pasakiau. - Aš nesustabdy
siu derybų dėl ginklavimosi 
kontrolės, bet vieną dalyką 
galėsiu padaryti - sustabdyti 
derybas dėl palankiausio pre
kybos režimo valstybės sta
tuso". Paklausiau jo nuomo
nės, ką mums reikėtų daryti. 
"Mus drasko baisūs prieštara
vimai, - pradėjo jis. - Mums 
rūpi palaikyti Gorbačiovą ir 
paremti Lietuvos nepriklau
somybę". Mitterandas paragi
no, kad pamėgintume tęsti 
derybas, sudaryti galimybę 
jam vykdyti reformas. "Gor
bačiovas paveldėjo imperiją, 
- tęsė jis. - Joje dabar sukili
mas. Jei pajudės Ukraina, 
Gorbačiovui galas; bus karinė 
diktatūra". Jis perspėjo mane 
dėl jų pripažinimo. "Tai būtų 
panašu į padėtį, jeigu Jungti
nės Valstijos siųstų ambasa
dorių į Elzasą". 

Kitą dieną, kai baigėsi 
Bush ir Mitterand susitikimas, 
Gorbačiovas paskelbė Lietu
vai ekonominę blokadą. Ba
landžio 24 d. Bush savo die
noraštyje įrašė: "Reikalą 
komplikavo Landsbergis, ku
ris, nors ir tikras patriotas, 
pasirodė esąs sunkiai sukalba
mas. Tą pačią dieną jis skun
dėsi, kad jo šalis tapo dar vie
nu 'Miunchenu'. Mane apėmė 
įtūžis. Galėjau suprasti jo nu
sivylimą, bet aš taip pat no
rėjau, kad jis suvoktų, jog mes 
esame už Lietuvos nepri
klausomybę. Kaltinti mane 
susitaikėliškumu - tai ap
maudu". Balandžio 25 d. Mit
terand ir Kohl viešai paskelbė 
laišką Landsbergiui, prašy
dami jo "suspenduoti" Lietu
vos nepriklausomybės dekla
raciją ir kalbėtis su Gorba
čiovu. 

Nukelta į 10-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVEarIMf 
Popiežius Benediktas XVI 

kovo 14 d. Apaštališkuoju 
~unc!j~mi Lietuvoje paskyrė 
tltulmĮ Atella arkivyskupą 
Luigi Bonazzi. 61 metus 
einantis L. Bonazzi, arkivys
kupu konsek!uotas 1999 m., 
yra kilęs iš Siaurės Italijos 
Bergamo provincijos. Nau
jasis nuncijus pakeičia tas pa
reigas Lietuvoje daugiau nei 
7 metus ėjusį arkivysk. Peter 
Stefan Zurbriggen, kurį po
piežius sausio 14 d. paskyrė 
savo atstovu Austrijoje. Arki
vysk. Luigi Bonazzi bus ket
virtas iš eilės Vilniuje rezi
duojantis Apaštališkasis nun
cijus nuo tada, kai Šv. Sostas 
ir Lietuva 1991 m. atstatė So
vietų okupacijos sustabdytus 
dvišalius santykius. 

Artėjant Šv. Kazimierio 
šventei, vasario 28 d. Lietu
vos ambasadoje prie Šv. Sos
to Romoje vyko sutiktuvės 
knygos Diplomatas par excel
lence: Kazys Lozoraitis (Artu
ma, Kaunas 2009). Tai knyga 
apie iškilų, Lietuvai ir Baž
nyčiai daug gero padariusį 
žmogų. Pristatymas vyko am
basadoj e, kuriai K. Lozo
raitis atidavė brandžiausius 
savo gyvenimo metus. Ren
ginį vedė dabartinis Lietuvos 
ambasadorius prie Šv. Sosto 
Vytautas Ališauskas. Popie
tėje dalyvavo knygos sudary
toja Giedrė Jankevičiūtė 
"Artumos" leidyklos vadova~ 
ir to paties pavadinimo žur
nalo šeimai vyr. redaktorius 
Darius Chmieliauskas, K. 
Lozoraičio žmona Giovanna 
Pignatelli-Lozoraitis ir jų 
dukra Daina, Popiežiškosios 
lietuvių šv. Kazimiero kolegi
jos vicerektorius kun. A. Arš
~ikaitis bei studentai kunigai 
ir gausus būrys lietuvių. G. 
Jankevičiūtė pasidalijo savo 
prisiminimais, kaip iš pokal
bių su K. Lozoraičiu gimė la
bai prasmingi straipsniai, 
spausdinti Artumoje. Leidyk
los vadovas apibūdino kny
gos atsiradimo kelią. 

Biblija 2008 m. buvo la
biausiat verčiama knyga. 
Apie šį Sventojo Rašto "pri
matą" pranešė Biblijos drau
gijų. sąjunga, drauge yatei
kus1 duomenų apie Svent
raščio skaitomumą pasaulyje 
dabartiniu metu ir vertimų 
skaičių. Didžiosios Britanijos 
Readingo mieste įsikūrusios 
praugijos duomenimis, visas 
Sventasis Raštas yra išverstas 
į 451 kalbą; tuo tarpu pavie
niai biblijos tekstai yra iš
versti į 24 79 kalbas. 95 % pa
saulio gyven!ojų turi galimy
bę skaityti Sv. Raštą jiems 
suprantama kalba. Tarp nau
jausių Biblijos vertimų yra 
vertimai į keturias kalbas, 
vartojamas keturiose Vakarų 
Afrikos šalyse: Čade - sarų 
kalbą, Burkina Faso - dulų 
kalbą, Kongo Demokratinėje 
Respublikoje - larų kalbą ir 
Siera Leonėje - kanų kalbą. 

JAV vyskupai neigiamai 
reagavo į prezidento Barack 
Obamos sprendimą panai
kinti prieš keletą metų pa
skelbtą draudimą valstybės 
lėšomis finansuoti iš žmo
gaus embrionų gautų kamie
ninių ląstelių tyrimus. JAV 
vyskupų konferencijos "pro
life" komisijos vadovas kard. 
Justin Rigali prezidento 
sprendimą pavadino liūdna 
politikos pergale prieš moks
lą ir etiką. Žmogaus embrio
nų kamieninių ląstelių nau
dojimas tyrimams yra blogis, 
nes žūsta nekaltos gyvybės, 
ir apsiginti negalintis žmo
gus paverčiamas daiktu, var
tojamu produktu. Kardinolas 
išreiškė apgailestavimą, kad 
prezidento sprendimas igno
ruoja gyvybei ir moralei ne
prieštaraujančių kitais bū
dais gaunamų kamieninių 
ląstelių tyrimus. JAV vysku
pų konferencija jau prieš du 
mėnesius pareigų dar nepra
dėjusiam eiti prezidentui ra
šė, jog tyrimų finansavimas 
būtų moralinė ir politinė 
klaida. 

Prisimenant kun. Praną Gavėną 
Dirbo pasišventęs Dievui, Tėvynei ir žmogui 

ANTANINA 
URMANAVIČIENĖ 

Sukako 9-ri metai, kai mi
rė Alytaus Marijos Krikščio
nių Pagalbos parapijos garbės 
klebonas, Alytaus miesto gar
bės pilietis, žymus publicistas, 
rašytojas, Saleziečių žinių re
daktorius kun. Pranas Gavė
:gas, SDB. Š.m. vasario 7 d. 
Sv. Angelų Sargų šventovėje 
kunigo atminimui buvo auko
jamos šv. Mišios "Amžinoji 
šviesa". Jas koncelebravo 
Kauno kunigų seminarijos 
propedeutinio kurso vadovas 
kun. Rimantas Baltrušaitis ir 
Šv. Angelų Sargų par. klebo
nas kun. Arūnas Užupis. Gra
žų pamokslą gausiai susirin
kusiems į atminimo šventę 
apie saleziečio kunigo Prano 
Gavėno veiklos didelę reikš
mę ir indėlį Alytaus kraštui 
bei Lietuvos kultūriniam gy
venimui pasakė kun. Riman
tas Baltrušaitis. 

Kui!. Pr~~:is _Gavėnas (dešinėje) su Vilkaviškio vyskup~ '.Juo
zu ZemaICiu ir Kazlų Rūdos kunigu Ignu Plioraičiu 

Šventėje dalyvavo ir prisi
minimais dalijosi apie kun. P. 
Gavėną, nešusį žmonėms 

šviesą ir gėrį, Tėvynę mylėjusį 
labiau nei save, Alytaus miesto 
mero patarėja Dalia Paulaus
kai tė, saleziečių vienuolijos 
bendradarbis Alfonsas Vit
kauskas, pedagogės Antanina 
U rmanavičienė, Laima Že
mai tie nė, renginio vadovė 
"Dienos namų" dir. Kristina 
Bondareva. Alytaus muzikos 
mokyklos direktorės pava
duotojos Ritos Leitanienės -
režisierės auklėtiniai šventės 
dalyviams dovanojo labai gra
žų muzikinį koncertą. Didžio 
Lietuvos, jos žmonių, vaikų 
my~ėt?jo neleidžia pamiršti jo 
atlikti darbai. Mintimis prie 
jų prisilietę, išgirstame jo pa
mokymus: gyventi tikint, my
lint, dirbant, su viltimi. Šių 
d_vasinių vertybių neišbarsty
sim, neprarasim - atlikdami 
gerus darbus. 

Kunigas gimė prie Šešu
pės, Zapalimų kaime 1918 m. 
spalio 11 d. neturtingoje An
tano ir Kotrynos Gavėnų šei-

moje. Daugiavaikei šeimai, 
turinčiai 3 margus, teko sun
kiai gyventi. Vyresnės trys 
dukros ištekėjo, o tėvai su 
penkiais sūnumis, jauniausiu 
Pranuku išvyko Brazilijon ge
resnio gyvenimo ieškoti. Sun
kūs darbai, duonos ir būsto 
trūkumas, skirtingi papročiai 
privertė šeimą grįžti Lietuvon 
po 2 metų. Šeima, kurioje au
go Pranukas buvo labai darbš
ti, dora, religinga. Tvyrojo 
abipusė tėvų ir vaikų meilė ir 
pagarba, vienas kitu rūpini
masis. Pranuko širdy pasėti 
?1-eilės ir gerumo grūdai augo 
ir brendo kartu su juo. 

Pažintis ir bendravimas 
su saleziečių patriarchu kun. 
Antanu Skelčiumi nutiesė šir
dyje puoselėjusiam Pranukui 
tapti dvasiškiu 1933 m. kelią 
Italijon, į saleziečių mokyklą. 
Būdamas gabus, greit išmoks
ta italų kalbą. 

1939 m. jis tapęs salezie
čiu, Torino mieste saleziečių 
universitete baigia filosofijos
pedagogikos kursą, speciali
zuojasi eksperimentinėj psi
chologijoj, baigia teologijos 
kursą licenciato laipsniu. 1949 
m. liepos 3 d. įšventintas ku
nigu. Ta proga parašė eilėraštį 
Einu prie Dievo altoriaus. 

Brazilijos katalikų organizacijos TFP (Tradicijos - Šeima -
Nuosa~bė) inici~tyva už 1:ietuvos laisvę ir nepriklausomybę 
daug~lyJe pasauho valstybių 1990-1991 metais buvo surinkta 
daugia~ kaip p~n!d milijo~ai parašų, kurie buvo perduoti M. 
Gorba~10~1. Deki~gum? ~enklan buvo gražiai pagerbtas šios 
Orgamzac1Jos. N~cmnalmes Tarybos prezidentas prof. Plinio 
~orrea .D~ ?hve~ra: kuo. P. Gavėnas, užrišęs jam lietuvišką 
Juostą, Įteikia Ausros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslą 
(Sao Paulo, 1992) 

Einu prie Dievo šventojo altoriaus 
Su virpančia širdim - lyg pirmąkart ... 
Jam savo džiaugsmą išsakyti noriu, 
Sunku pro ašaras žodžius ištart ... 
Prie Viešpaties altoriaus aš einu 
Su meile ir džiaugsmu jaunų dienų! 

(Ištrauka iš eilėraščio) 

Būdamas plunksnos mė
gėjas, dvejus metus mokosi 
Zurnalistikos propagandos ir 
publicistikos universitete Ro
moje. 1960 m. tampa Europos 
žurnalistų bendruomenės na
riu-kūrėju. Kastelnuove atsi
rado lietuvių progimnazija. 
Jis joje - lietuvių k. mokyto
jas, katechetas, direktorius. 
Kastelnuove 17 metų reda
guoja Saleziečių balsą. Jauni
m ui rašo knygeles: Jaunojo 
galiūno keliu, Mikas Magonė, 
Didysis reisas, vadovėlį Senųjų 
amžių istorija ir kt. 

1971 m. kunigas išvyksta į 
Sa.o Paulo, Brazilijon, pa
kviestas perimti lietuvišką Vi
la Zelinos parapiją. Aktyviai 
įsijungia į sielovadinį ir visuo
meninį lietuvių telkinio gyve
nimą. Rašo knygas, leidžia 
laikraštėlį, rūpinasi pavergtos 
tėvynės garsinimu. Skatina 
Brazilijos katalikų organizaci
jos iniciatyvas daugelyje pa
saulio valstybių prisidėti ko
voje už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Buvo surinkta 
daugiau nei penki milijonai 
parašų ir perduota M. Gorba
čiovui. Šios organizacijos pir
mininkui prof. Plinio Correa 
De Oliveira 1992 m. kun. Ga
vėnas užrišo lietuvišką juostą 
ir įteikė Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos paveikslą. 

Gyvendamas toli nuo Tė
vynės, jos niekada nepamiršo. 
Vilkaviškio vyskupo pakvies
tas, grįžo Lietuvon. Jis - Aly
tuj, kuriame saleziečiai norėjo 
turėti savo centrą. 1994 m. į 
Svč. M. Marijos šventovę su 
juo įžengia iš Ispanijos parsi
vežta labai graži Marijos 
Krikščionių Pagalbos statula. 
Parvyko Tėvynėn, turėdamas 
didelę darbo patirtį, kupinas 
Tėvynės meilės ir ilgesio. Grį
žo apaštalauti Lietuvon. Gar
bingasis jos sūnus, dvasios 
ąžuolas įninka Alytuje į kūry
binį darbą. 

-------

Nukelta į 14-tą psl. 



"Balansavo tarp galimo ir 
negalimo ribos" 

GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Taip apie savo mokytoją, 
profesorių Juozą Jurginį jo 
gimimo šimtmečiui skirtos pa
rodos atidaryme Lietuvos 
Mokslų Akademijos (MA) 
bibliotekoje (2009 m. vasario 
14 d.) atsiliepė istorikas, da
bar jau pats profesorius Me
čislovas Jučas. Kaip įprasta 
panašiomis progomis, biblio
tekininkių (šįsyk Eglės Paške
vičiūtės-Kundrotienės ir Vai
dos Juodėnienės) pastango
mis parodoje nušviestas Juozo 
J urginio gyvenimo ir veiklos 
kelias. (Medžiaga - nuotrau
kos, knygos, rankraščiai, laiš
kai - imti iš Rankraščių skyriaus, 
o apdovanojimai, sveikinimai, 
pagyrimo raštai, diplomai, 
medaliai - paskolinti šeimos, 
už ką jai dėkojama). Po įžan
ginio direktoriaus dr. J. Mar
cinkevičiaus žodžio smulkiau 
apie parodą pasakoja viena 
jos rengėjų Vaida Juodėnienė. 

Atėjusiems šeimos nariams 
žmonai Stanislavai, sūnums 
Andriui, Juliui (jaunėlis Juo
zas išvažiavęs), simpatinga
jam provaikaičiui Rapolui 
(paklaustas, kurioje klasėje 
mokosi, atsakė: "eisiu į šeš
tą"), vaikaičiui Matui ( dvylik
tokui), taip pat bičiuliams, 
mokiniams, pažįstamiems (vi
sų susirinko gražus būrys) - ji 
atvėrė įdomų, prieštaringą šio 
žmogaus kelią, kuris sykiu yra 
neišbraukiamas mūsų istori
jos mokslo, apskirtai kultūros 
plėtotės dalis. 

Iš svarbiųjų gyvenimo da
tų (pirmajame stove) matyti, 
kad J. Jurginis - anykštiškis 
(gimęs 1909 m. vasario 5 d. 
Vikonių kaime), kad dar pa
auglystėje, mokydamasis Uk
mergės, Panevėžio, Rokiškio 
gimnazijose, įsitraukė į Lietu
vos komunistų partijos veiklą, 
už kurią, buvo kalinamas 
(Kauno, Siaulių kalėjimuose, 
IX forte). Prie datų- apdova
nojimai, diplomai, atestatai: 
mokslų kandidato diplomas 
(1949), docento atestatas 
(1958), po dešimties metų 
(1968) gautas profesoriaus 
atestatas; garbės raštų - dau
gybė. 

Įdomu, jog būsimasis is-

torikas pradžioje studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete 
technikos fakultete; istorijos 
fakultetą (Vilniaus universi
tete) baigė 1946-aisiais, o po 
dvejų metų (1948-aisiais) jau 
apgynė mokslų kandidato di
sertaciją Vilniaus miesto savi
valdybės santykiai su feodali
nėmis jurisdikcijomis XVI š. 
(Tai buvo pirmoji disertacija, 
apginta po karo). 

Kitame stove (stende) -
daktarinė disertacija Bau
džiavos įsigalėjimas Lietuvoje. 
Čia pat už šį darbą pelnytas 
mokslų daktaro diplomas 
(1963). Apskritai, stovų pada-

Akademikas J. Jurginis susi
tikime su anykštėnais apie 
1990-uosius m. 

Ntr. iš A. Baranausko ir 
A. Žukausko memorialinio 

muziejaus archyvo 

lijimas pagal darbus ("Istori
jos tyrimai ir populiarinimas", 
"Redaktorius ir redakcinių 
kolegijų narys", "Lietuvos 
MA Bibliotekos direktorius", 
"Mokslinė ir pedagoginė veik
la", "Tarptautinis bendradar
biavimas ir pripažinimas") pa
rodo veiklos apimtį, akiratį, 
stebėtiną darbštumą. Pavyz
džiui, šalia knygutės mūsų žy
miajam anykštėniškiui -Mi
kalojus Katkus - knyga norve
gui, pasaulinio garso Arkties 
tyrinėtojui, didžiajam huma
nistui -Nansenas. Čia pat lei
diniai, skirti Vilniui: albumas 
Vilniaus meno istorijos bruo
žai, Vilniaus miesto istorija 
(parašyta kartu su A. Tautavi
čium, V. Merkiu; apdovanota 
respublikine premija), Vil
niaus universiteto istorija (ne 
vieno autoriaus trys knygos, 
skirtos, kaip pabrėžė anuome
tinis rektorius Jonas Kubilius, 

garbingajam mūsų Alma Ma
ter, seniausios šalyje aukštosios 
mokyklos jubiliejui (1979-ai
siais ); jos iš tikrųjų buvo pirmo
jo sąjūdžio dvasios šuoro liu
dininkės); toliau -1905 metų 
revoliucijos įvykiai Vilniuje, 
Aušros Varta~ Kultūrų hyžkelėje, 
Lietuvos pilys ir daugybė kitų. 

O kokie svarbūs straips
niai spaudoje apie išvykas į 
Karaliaučių (su prof. P. Pa
karkliu), ieškant lituanistinės 
medžiagos! (I~ parsivežant su 
nuotykiais ... ) Cia pat pripaži
nimą teigiantys laiškai iš Len
kijos, Vokietijos, Amerikos, 
Japonijos ir kitur. 

Paskutinis stovas - 80-čio 
ir 90-čio (jo nebesulaukė, mi
rė 1994 m. liepos 5 d.) minė
jimų akimirkos. Čia ir Anykš
čių kultūros darbuotojų 1989 
m. sausio 31 d. sveikinimas, 
parašytas "iš visos širdies", 
"su meile ir pagarba". Ir pa
baigoje - J. Jurginio mintis 
apie mokslo šaką, kuriai ati
davė gyvenimą: "Istorija tik 
tada esti išminties mokytoja ir 
dorovės puoselėtoja, kai ma
tyti ne tik šviesioji, bet ir tam
sioji praeities pusė, ir žmonės 
supranta, kodėl po nakties iš
aušta rytas". Po parodos ap
žiūros bibliotekos direktorius 
pakvietė į salę pasidalyti atsi
minimais. 

Pirmoji juos papasakojo 
buvusi bendradarbė, dabar 
profesorė A. Gaigalaitė. O 
kokį įspūdį jai (tuomet stu
dentei) padarė J. Jurginio pa
skaita apie Napoleoną Lietu
voje! (Pasakojimo paveikta 
perskaitė ... Tolstojų.) Vėliau 
kartu dirbo Istorijos institute. 
Jurginio kartąji pavadino tau
tiniais komunistais (pamini, 
kaip jis dešimtmetis berniukas 
1919-aisiais džiaugėsi Anykš
čiuose pamatęs lietuvių ka
riuomenę). Apskritai, stengė
si tarnauti savo kraštui. 

Profesorius, mokslo pre
mijos laureatas B. Genzelis 
teigė: "Be tokių žmonių kaip 
J. Jurginis, sunku įsivaizduoti 
lietuvybės išlaikymą". (Prisi
minė jo didelį indėlį į serijos 
Lituanistinė biblioteka leidi
mą, taip pat užkietėjusį priešą 

Nukelta į 4-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Austrijos prezidento vizitas 

Kovo 11-13 d.d. Austri
jos prezidentas Heinz Fis
cher valstybiniu vizitu lan
kėsi Lietuvoje. Jis su Lietu
vos vadovu Valdu Adamku
mi dalyvavo dvišalio verslo 
forumo atidaryme, vėliau H. 
Fischer susitiko su seimo 
pirmininku Arūnu Valinsku. 
Austrijos vadovas taip pat 
lankėsi Kaune, kur rotušėje 
susitiko su miesto meru A. 
Kupčinsku. 

H. Fischer su V. Adam
kumi aptarė aktualius klau
simus - dvišalių santykių plė

tojimo galimybes prekybos, 
energetikos, kultūros ir ki
tose srityse, pasikeitė nuo
monėmis tarptautinės finan
sinės ir ekonominės būklės 
klausimais, aptarė valstybi
nius ir Europos sąjungos an
tikrizinius planus, Europos 
kaimynystės politiką bei ener
getinio saugumo klausimus. 

Trakuose svečias susiti
ko su Lietuvos premjeru 
Andriumi Kubiliumi, grįžęs 
į Vilnių dalyvavo programos 
"Vilnius - Europos kultūros 
sostinė 2009" tarptautinės 
dailės parodos atidaryme. 

13 kandidatų 
Vyriausioji rinkimų ko

misija (VRK), pasibaigus 
terminui pateikti pareiški
nius dokumentus, turi 13 
pretendentų kandidatuoti 
prezidento rinkimuose. 
Kandidatais jie bus regist
ruojami, jei iki balandžio 2 
d. įteiks VRK 20,000 Lietu
vos piliečių, remiančių jų da
lyvavimą prezidento rinki
muose, parašų. Norintys 
kandidatuoti turėjo pateikti 
pilietybę patvirtinantį doku
mentą, kvitą, įrodantį, kad 
sumokėtas 5 vidutinių mė
nesinio darbo užmokesčių 
dydžio užstatas (11,600 litų), 
užpildytą anketą, pasižadėji
mą laikytis draudimo pa
pirkti rinkėjus. 

Į kandidatus siūlosi eu
rokomisarė Dalia Grybaus
kaitė, partijos "Tvarka ir tei
singumas" kandidatas Va
lentinas Mazuronis, atsar
gos brigados generolas Čes
lovas Jezerskas, Tautos pri
sikėlimo partijos kandidatas, 
seimo pirmininkas Arūnas 
Valinskas, kaip nepriklauso
ma kandidatė į rinkimus ei
nanti Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungos vadovė 
Kazimira Prunskienė, publi
cistu prisistatantis Vytautas 
Kundrotas, smulkiųjų ir vi
dutinių verslininkų atstovu 
save pristatantis Jonas Jan
kauskas, kaunietis Vidman
tas Sadauskas, leidėjas Al
girdas Pilvelis, Socialdemok
ratų partijos kandidatu iš
keltas vadovas Algirdas But
kevičius, Darbo partijos iš
kelta vicepirmininkė Loreta 
Graužinienė, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos kandidatas, 
šios partijos vadovas Valde-

maras Tomaševskis, savaran
kiškai savo kandidatūrą ke
liantis Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės klubo pirmininkas, 
signataras Zigmas Vaišvila. 

Prezidentu gali būti ren
kamas Lietuvos pilietis pagal 
kilmę, ne mažiau kaip trejus 
pastaruosius metus gyvenęs 
Lietuvoje, jeigu jam iki 
rinkimų dienos yra suėję ne 
mažiau kaip keturiasdešimt 
metų ir jeigu jis gali būti ren
kamas seimo nariu. Balan
džio 17 d. VRK skelbs kan
didatais į prezidentus įre
gistruotų asmenų sąrašą ir 
prasidės prezidento rinkimų 
agitacijos vajus. Prezidento 
rinkimų pirmasis ratas vyks 
gegužės 17 dieną. Antrasis, 
jei prireiks, planuojamas 
kartu su Europos parla
mento (EP) rinkimais birže
lio 7 dieną. 

Kokios perspektyvos? 
Daugiau nei pusė kandi

datų į prezidentus nesulauks 
nė vieno procento balsų, o 
už eurokomisarę Dalią Gry
bauskaitę balsuos beveik trys 
ketvirtadaliai didžiųjų mies
tų gyventojų, rodo apklausa. 
"Veido" užsakymu tyrimų 
bendrovės "Prime consult
ing" atliktos apklausos re
zultatai parodė, kad euroko
misarės D.Grybauskaitės 
įvertinimas vis kyla. Kiek 
rimtesniais jos konkurentais 
galima pavadinti tik Algirdą 
Butkevičių ir Valentiną Ma
zuronį. Už D.Grybauskaitę 
teigė balsuosiantys 73.6% 
miesto gyventojų, už A. But
kevičių - 4.6%, už V. Mazu
ronį - 2.6%, K. Prunskienę 
- 1.2%, A. Valinską - 0.6%. 
10.2% apklaustųjų teigė ne
žinantys už ką balsuos, o 
7.2% neketina dalyvauti pre
zidento rinkimuose. Apklau
sa atlikta kovo 9-11 d.d., joje 
dalyvavo 500 didžiųjų miestų 
gyventojų. 

Perrinktas vadovas 
Valdančioji Tautos prisi

kėlimo partija (TPP) kovo 
15 d. savo vadovu perrinko 
seimo pirmininką Arūną Va
linską. Konkurentų šiai po
zicijai nebuvo. Vos iškėlus jo 
kandidatūrą, TPP narys Ta
das Kelpšas pasiūlė nu
traukti kandidatų kėlimą ir 
bendru sutarimu, t.y. ploji
mais, patvirtinti partijos pir
mininką. Taip pat plojimais 
patvirtinti ir nauji partijos 
įstatai. A.Valinskas pripaži
no, kad žiniasklaidoje skelb
ta informacija apie atsira
dusius du sparnus TPP buvo 
teisinga. Nuomonių skirtu
mus jis paaiškino partijos 
jaunumu ir nepatyrimu. Per
nai vasarą įkurta TPP per 
seimo rinkimus surinko 
15.09% rinkėjų balsų. Tačiau 
vasario pradžioje Visuome
nės nuomonės ir rinkos tyri
mų centro "Vilmoms" atlik
ta apklausa rodo, kad dabar 
už TPP balsuotų 4% rinkėjų. 
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EDVARDAS ŠULAITIS 

Rockforde, IL, gyvena 
iškili mūsų tautietė Onutė 
Keraminienė, kasmet savo 
gimtadienį švenčianti vasario 
16 d. Šiemet ši data jai buvo 
ypatinga - šventė savo 80-ąjį 
gimtadienį. Gintališkėje, 
Platelių valsčiuje, Kretingos 
apskrityje gimusi, Onute vadi
nama tautietė, iki šių dienų 
nuėjo nelengvą kelią. Nė 13-
os nesulaukusią mergaitę 
suėmė vokiečių kareiviai (tai 
buvo vokiečių okupacijos 
metais), kaiji dviračiu grįžo iš 
mokyklos. Kadangi jos tėvas 
Juozas Mikas buvo aršus 
Lietuvos okupantų - vokiečių 
priešas, naciams rūpėjo jį 
suimti. Sumanė suimti 
dukrelę, o ją išvežus į kon
centracijos stovyklą, tėvas tik
rai pasirodys. 

Deja, Juozas nesiryžo 
vykti savo jaunosios dukrelės 
"išpirkti". Tudėl naciai mažąją 
Onutę uždarė Dachau kon
centracijos stovykloje, kur ji 
praleido maždaug pora metų. 
Karo pabaigoje ją, kaip ir ki
tus kalinius, išlaisvino sąjun
gininkų kariuomenė. Mergai
tė buvo taip nusilpusi, kad ją 
reikėjo neštuvais išnešti ir ku
riam laikui paguldyti į ligoni
nę, kad atgautų jėgas. Thi bu
vo pati liūdniausia ir baisiau
sia jos gyvenimo dalis. Naciai 
su ja ir kitais jaunuoliais atlik
davo įvairius tyrimus, bandy
davo išrastus naujus vaistus 
žiūrėdami, kaip reaguos jų or
ganizmas. Vokiečiai ją ir kitus 
žiauriai mušdavo ir kitaip 
skriausdavo.Viską, ką sukak
tuvininkė pasakojo, būtų per 
daug žiauru pakartoti. 

Po karo pateko į anglų 
zoną, į DP stovyklą Liubecko 
mieste. Čia ji, 16 metų mergi
na, sutiko jauną vyruką, bu
vusį "plechavičiuką" Joną Ke
raminą, su kuriuo 1946-ųjų 
kovo 3 d. atšoko vestuves. 
Stovykloje ji lankė gailestingų 
seserų mokyklą, o po to dirbo 
Raudonojo kryžiaus ligoninė
je. Su Jonu Onutė netrukus 
susilaukė vienturčio sūnaus 
Vidučio. 1949 m. pavasarį visi 
trys turėjo atplaukti į Ameri
ką. Thčiau turtingoji Amerika 
naujai atvykusių nesutiko su 
dolerių krepšiu. Turint tik 7 
dolerius kišenėje, drabužių 
teko ieškoti "Salvation Army'' 
labdaros įstaigoje. Po to - sun
kus darbas Woodhavene, NY. 
Onutė valė namus bei įstaigas, 
o Jonas įsidarbino didžiulio 

Niekada nepamiršo Lietuvos 
Onos Keraminienės 80-ajį gimtadienį minint 

pastato prižiūrėtoju. 
Vėliau Jonui pavyko gauti 

darbą Warner-Lambert bend
rovėje, o Onutė darbavosi se
nų žmonių globos namuose 
Hungtington, NY. Po kurio 
laiko nusipirko savo būstą 
Commack, NY, miestelyje. 
Vyras, būdamas darbštus ir 
turėdamas auksines rankas, 
savo gyvenamąją vietą pavertė 
tikra lietuviška sodyba su tau
tiniais ornamentais. Šalia jos 
išdygo didelis koplytstulpis ir 
kita senovinių sodybų lietu
viška atributika. Išsikeliant Onutė Mikaitė-Keraminienė 
Jono bendrovei teko viską pa- po Antrojo pasaulinio karo 
likti ir 1981-siais kraustytis į pabėgėlių stovykloje, Vokieti
Rockfordą, IL, kur prasidėjo joje 
naujas jų gyvenimo tarpsnis, at-
nešęs ir džiaugsmo, ir liūdesio. dovanos, nes Keraminai pas 

Čia vyrui teko viską iš save yra priglaudę ne vieną 
naujo atkurti Rockfordo pa- dešimtį įvairiais būdais iš tė
kraštyje nusipirktame name. vynės atkeliavusių žmonių. Jie 
Vėl pastatė didžiulį koplyt- išvažiuodami atgal Kerami
stulpį, atkūrė lietuviškos sody- nams atsidėkodami palikdavo 
bos ornamentus. Onutė vyrui suvenyrų. Jų sodyba susilaukė 
talkino ir įkūrė namuose lietu- nemažo amerikiečių spaudos 
viškų dirbinių kambarį-mu- ir televizijos dėmesio. Beveik 
ziejų. Tun atsidūrė iš Lietuvos visas Rockfordo miestas pra
parsivežti tautodailės kūriniai dėjo kalbėti apie naujuosius 
arba iš ten atvykusių tautiečių gyventojus iš Lietuvos. Onutė 

gavo kvietimą vadovauti 
Rockfordo etninio muziejaus 
lietuvių skyriui, rengti lietuvių 
tautodailės parodas ameri
kiečiams, mokyklose kalbėti 
ąpie Lietuvą. Apie ją sužinoję 
Cikagos lietuviai irgi kvies
davo ją parodyti turimą turtą. 
Onutė ėmėsi savo kūrybos: 
dirbo kalėdinius papuošalus -
šiaudinukus (ir šiandien ji dar 
tuo užsiima), kūrė vaškines 
kompozicijas ir kt. Moteris 
tapo viena žinomiausių lietu
vių visame mieste. 

Onutė darbavosi ir Res
publikonų partijoje - 1992 m. 
buvo išrinkta atstove į JAV 
Respublikonų partijos suva-

nus (Utenos apskr.). Šio mies
telio garbės piliečiu Jonas jau 
anksčiau buvo, o Onutei šis 
vardas suteiktas vėliau - už 
aukas seniūnijai ir šventovei. 
Dar ir dabar ji siunčia aukų 
Vyžuonų parapijai, kurios ka
pinėse ilsisi a.a. Jono palaikai, 
yra pastatytas didžiulis pa
minklas. Beje, Šv. Jurgio šven
tovėje Vyžuonų miestelyje Jo
nas buvo pakrikštytas, o 1996 
m. tuometinis Panevėžio vys
kupas Juozas Preikšas ten pa
laimino 50-ąją Keraminų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 

Šiandien dvi svarbias da
tas - Lietuvos nepriklausomy
bės šventę ir 80-ąjį gimtadienį 
- Ona pasitiko viena. Ji skaito 
lietuvišką spaudą, beveik kas
dien iš Lietuvos gaunamus 
laiškus. Pagal galimybes mo
teris visiems stengiasi padėti. 
"Gimtadienio proga gavau 

Onutė Keraminienė su savo vyru Jonu Rockforde, IL 

Žurn. Edvardas Šulaitis ir sukaktuvininkė O. Keraminienė 
prie "lietuviško" šulinio Keraminų sodyboje 

žiavimą. O. Keraminienės 
veiklą įvertino ir JAV patrioti
nė organizacija - Amerikos 
revoliucijos dukterų (Daugh
ters of the American Revoliu
tion) Rockfordo skyrius, kuris 
lietuvę apdovanojo aukso me
daliu. Ji buvo pirmoji ne Ame
rikoje gimusi moteris, gavusi 
tokį svarbų apdovanojimą. Ji 
buvo kviečiama į amerikiečių 
mokyklas skaityti paskaitų, 
kuriose dažnai papasakodavo 
amerikiečiams mokinukams 
apie savo tėvynę Lietuvą. 

Keraminų šeima buvo lai
minga ir savo darbštumu bei 
sumanumu žavėjo ne tik lietu
vius, bet ir amerikiečius. Th
čiau sunkiai apsirgo Jonas ir 
2001 m. birželio 11 d. iškelia
vo amžinybėn. Vykdydama vy
ro valią, palaikus kitą vasarą 
nuvežė į jo gimtuosius Vyžuo-

nepaprastai daug pasveikini
mo kortelių iš Lietuvos. Visi 
man linkėjo laimės ir sveika
tos, kurios man labiausia rei
kia", - pasakojo sukaktuvi
ninkė. 

Savo mintis ji pratęsė sa
vo ilgos gyvenimo patirties 
prisiminimais: "Aš laiminga, 
kad gyvenu Amerikoje, kuri 
man daug davė. Thčiau aš nie
kada negaliu pamiršti Lietu
vos, kurioje gimiau ir kurioje 
liko geriausi vaikystės prisimi
nimai. Aš niekada neskirsčiau 
lietuvių į gerus ir blogus. Pagal 
galimybes visus stengiausi fi
nansiškai paremti, suteikti 
jiems prieglobstį jų vizito 
Amerikoje metu. Nors esu 
Amerikos patriotė, tačiau nie
kada nepamiršiu Lietuvos, 
kurioje gimiau ir žengiau pir
muosius žingsnius ... " 

''Balansavo tarp galimo ir negalimo ribos'' 
Atkelta iš 3-čio psl. 

M. Šumauską irgi komunistą, pogrindininką, vėliau 
- ministerių tarybos pirmininką, aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininką), kuris "gnybo, kur tik 
begalėjo". 

Pradžioje minėtas prof. M. Jučas kėlė J. Jurgi
nio erudiciją, platų požiūrį, draugiškumą, begalinį 
darbštumą, nepalaužiamą valią sakyti tiesą. "Du de
šimtmečius vadovavo Lietuvos mokslui, balansavo 
tarp galimo ir negalimo ribos". Aprėpė visą Lietu
vos istoriją, bet artimiausias jam - XVI šimtmetis. 

Buvęs instituto mokslinis sekretorius E Slieso
riūnas teigė, kad J. Jurginį tuomet žinojo visuose 

Lietuvos kampeliuose, kad didžiausias jo nuopelnas 
yra tas, jog jis kėlė domėjimąsi Lietuvos istorijos 
klausimais. O buvęs partinės organizacijos sekreto
rius H. Šadžius pasakė: "parašyčiau tokį straipsnį -
Jurginis - amžinas disidentas". Taip pat prisimena 
nesutarimus su M. Šumausku, vėlyvą priėmimą į 
partiją (tik atšilimo metais -1957-aisiais). 

Savo aspirantūros ir vėlesnius metus prisimin
damas garsusis Antanas Terleckas papasakojo, kokį 
įspūdį padarė jam J. Jurginio paskaita apie Lietu
vos prijungimą prie Rusijos (po padalijimų 1795 
m.): "jokio naudingumo ten nebuvo, viską griovė". 
Atsiminimus baigė sakiniu - "Sūnūs gali didžiuotis 
savo tėveliu". Kalbėtojų (profesorių ir neprofeso-

rių) buvo ir daugiau, tai L. Il"uska, E. Gudavičius, 
M. Thmošiūnas, akademikas L. Kairiūkštis. Visi jie 
vienaip ar kitaip kėlė J. Jurginio platų akiratį, neiš
dilusį lietuvybės jausmą, jog buvo kūrėjas, ne buldo
zerinis veikėjas, tai, kad ne sykį jį gelbėjo MA pre
zidentas J. Matulis. (Net tuomet, kai M. Šumausko 
per CK puolamas, ketino viską mesti ir imtis mati
ninko darbo.) Atsiminimus apibendrino, baigiamąjį 
žodį pasakė bibliotekos direktorius. Padėkojęs J. 
Jurginiui už metodikos nurodymą, kaip reikia nag
rinėti istorinius klausimus, prisidėjo prie kalbėju
siųjų vertinimų: tai buvo mąstantis žmogus, ne 
dogmatikas ... Žmogus, kuriuo turėtų sekti vaikaičiai 
ir provaikaičiai. 



Vasario 16-osios minėjime Anapilyje, Mississaugoje vasario 22 d. KLB krašto valdybos pirm. 
Joana Kuraitė-Lasienė įteikia apdovanojimus ui paramą Lietuvos policijai Danai ir Gedimi
nui Sakams (kairėje); dešinėje - Vasario 16-osios minėjime susitiko trys konsulai - iš k. nau
jai paskirtas garbės konsulas Toronte Paulius Kuras, buvę garbės konsulai Haris Lapas ir 
Liudvikas Matukas Ntr. K. Poškaus 

Apie gerovę 
RIČARDAS KALYTIS 

Nepykime, kai išgirsta
me iš kaimo žmonių teigi
nius, jog "prie ruso buvo ge
riau". Prisiminkime, jog gy
venome prie didelės ir nuo
lat alkanos Rusijos, kuri nie
kaip nesugeba pati apsirū
pinti maistu. Tui, kad lietuvis 
dar turėjo ūkininkavimo įgū
džių, nebuvo praradęs darbš
tumo bei turto godulio, lėmė 
jo menamą gerovę. Valstybė
je, turinčioje uždaras sienas, 
kvepiančios rūkytos dešros 
kilogramas atėjęs iš Lietuvos, 
turėjo didelę ne tiktai mate
rialinę, ekonominę, bet ir po
litinę vertę. (Prisiminkime 
visuotinai paplitusius kyšius). 
O dešros gaminome daug. 
Tud prieinančiam prie "deš
ros" ir gerovę matuojančiam 
pilvu, gyvenimas jau buvo pa
kenčiamas. Ypač prisiminus 
jaunystę ir užmiršus katorgas 
bei tremtis. 

Tučiau nepervertinkime 
savęs ir sovietinės santvar
kos. Šitokio kiekio žemės 
ūkio produkcijos mes negalė
jome pagaminti patys. Rei
kėjo žemės ūkio mašinų, ku
ro, trąšų, kombinuotų paša
rų, elektros energijos, dujų. 
VISa tai gaudavome iš impe
rijos, galima sakyti, nemoka
mai arba pigiai. (Prisiminki
me tuometines kainas). Ma
ža to, metų pabaigoj labai 
dažnai dar kolūkių skolas 
"nurašydavo". Imperija mi
nėtas gėrybes teikė pavyz
dingai. Prisiminkime kalnus 
priverstų trąšų, vagonais ir 
sunkvežimiais vežiojamą ir 
byrantį "kombikormą". Pes
ticidų atsargų dar ir šiandien 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja dau

giau kaip 3.4 dienas, 
pateikite savo adresą 
KANADOS PAŠTO 

BENDROVEI 

tel. 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
www.canadąpost.ca (pasirin
kite Resources skyriuje 
"Contact ns", tada "General 
Cnstomer Service") 

nesugebame atsikratyti. Šios 
gėrybės buvo "prieinamos" 
daugeliui kolūkiečių, kurie 
jas sugriebę, savo nuosavuo
se ūkeliuose sugebėdavo pa
gaminti nemažai taip verti
namos imperijoje produkci
jos. Prie tariamos gerovės 
pridėkime visuotinę vagystę. 
Neneikime - atskiram indi
vidui tai tikrai buvo gerovė, 
tačiau valstybei - prapultis. 
Kas netrukus ir pasitvirtino. 

Dabar prie tariamos ge
rovės pradėkime dėti minu
sus. Kolūkietis vogtu "kom
bikormu" nupenėjęs kiaulę 
ir paėmęs ne mažą pinigą, 
negalėjo jo panaudoti savo 
nuožiūra. Statybom reikėjo 
sunkiai gaunamo leidimo, 
paskyros medžiagoms, auto
mobiliui išskirtinės pirminin
ko meilės ir t.t. Daugiausia 
uždirbtų pinigų atsidurdavo 
taupkasėse "ant knygučių", 
suteikdami jų savininkams 
nebent moralinio pasitenki
nimo jausmą. Valstybė išba
lansavusi pinigų emisijos ir 
prekių santykį, niekada nesi
ruošė tų pinigų paversti ma
terialinėmis vertybėmis. Ki
taip sakant, valstybė mums 
mokėjo spalvotais popieriu
kais. Ta piniginė sistema žlu
go nusinešdama visas indėli
ninkų viltis. Tuo metu statis
tinis indėlininkas turėjo apie 
2,000 rublių. Tuigi, menamą 
turėtą turtą dar sumažinkime 
tai sumai. 

Čia ir galėtume pabaigti 
šią trumpą apybraižą apie 
"gero gyvenimo" ištakas ir jo 
baigtį, jei ne minėti žmonių 
indėliai. Kaip nekalbėk, tai 
buvo vieninteliai legalūs ir 
pagal to meto įstatymus sąži-

(nuo 1919 metų) 

ningai uždirbti žmonių pini
gai. Tie pinigai nebuvo padė
ti į tos valstybės bankus sau
gojimui, bet paskolinti vals
tybei už tam tikrus nuošim
čius naudojimuisi. 

Kas buvo atsakingas už 
tuos pinigus? Atsakymas pa
rašytas ant taupomųjų kny
gučių. "Atsako vyriausybė 
valstybės turtu". Tuisinė pa
dėtis nepasikeitė ir atgavus 
Nepriklausomybę. 

Kai mums sako, jog tas 
pinigas buvo bevertis, tai 
mums sako netiesą. Valsty
bės turtas niekur nedingo, 
dabar jis kažkam atiduotas 
arba prarastas, bet už jį atsa
ko jį praradusi Vyriausybė. 
Ar galėjo Valstybė atsilyginti 
indėlininkams? Privalėjo 
įvesdama litą. Ji pasirinko 
kitą kelią. Ji pasinaudojo in
dėlininko bejėgiškumu, nu
vertino jo indėlį šimtu kartų, 
o litus atidavė tiems, kas pri
statė nežinia kokiu būdu įsi
gytų dideliais kiekiais jau mi
nėtų beverčių rublių. (Dau
giausia atsivežtų iš Rusijos). 
Nereikėjo nei aiškintis, nei 
pristatyti pažymų apie sumo
kėtus mokesčius, kas yra bū
tina legaliam verslininkui. 
Šitaip atsirado pirmieji mili
jonieriai, šitaip buvo panie
kinti "mieli Lietuvos žmo
nės", vėliau su dėkingumu 
balsavę už tą pačią partiją ir 
vyriausybę, kaip senais "ge
rais" laikais. 

Kaip matome rusiškas 
rublis vienus nuskurdino, 
kitus praturtino iki tokio ly
gio, jog tas pinigas, dabar jau 
pervestas į konvertuojamą 
valiutą, tebedirba šiandien ir 
ekonomikoj, ir politikoj. 

• 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 

2009.111.24 Nr. 12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

--....-11 KANADOS ĮVYKIAI l:i----
Bankai stiprūs 

Kanados ftnansų minis
teris Jim Flaherty G-20 vals
tybių atstovų pasitarime pa
sidalijo bankų saugumo pa
tirtimi. Kanados vyriausybė, 
anksčiau neleidusi jungtis 
bankams, išsaugojo jų sava
rankiškumą. Nė vienas ban
kas nepatyrė didesnių finan
sinių nuostolių. Pasaulinėje fi
nansinėje rinkoje, po didžiau
sių Amerikos bankų žlugimo, 
Kanados bankai gali tapti la
bai versliais ir varžytis šioje 
rinkoje. Turp 10 didžiausių 
Šiaurės Amerikos finansinių 
įstaigų - 4 Kanados bankai. 

Parlamentas tylos mi
nute ir visi valstybės gyven
tojai pagerbė žuvusius New
foundland naftininkus. Ma
lūnsparnis iš trijų naftos gavy
bos platformų į krantą skrai
dino 16 žmonių pamainas. 
likus 25 km iki St. John, la
kūnai pranešė apie gedimą, 
ryšys buvo prarastas. Atsku
bėjusios gelbėjimo koman
dos surado vieną likusį gyvą 
keleivį ir vieną žuvusliį. Kiti 
16 su lėktuvu nugrimzdo į 
dugną. Gelbėjimo tarnyba, 
pasitelkusi pagalbon nuo
toliu valdomą robotą (ROV) 
iškėlė iš sudužusio lėktuvo 
visus žuvusius ir informaci
nę "juodąją dėžę". Pirmasis 
išgelbėtas žmogus dar gydo
mas ir tikimasi, kad išliks. 
Vienintelio liudininko paro
dymai padėtų išsiaiškinti 
lėktuvo žūties priežastis. 

Parlamente tylos minu
te paminėta ir kita ankstyva 
netektis. Tim Hanson, 41, 
vienas iš geriausių Canadian 
Press fotografų, daugelio 
premijų laimėtojas, 2002 pri
pažintas geriausiu metų foto
grafu, netikėtai mirė nuo šir
dies smūgio, laisvalaikiu žais
damas ledo ritulio aikštelėje. 

Sėkmingai pasibaigė Su
dane, Darfure pagrobtos ka
nadietės ir jos trijų bendra
darbių istorija. Ją kartu su 
dar 3 "Gydytojai be sienų" 
organizacijos darbuotojais 
buvo pagrobusi nežinoma 
organizacija ar asmenys. Bet 
įsikišus pasaulio visuomenei 
ir Sudano vyriausybei jie bu
vo paleisti. Turptautinė pa
galbos organizacija, teikianti 
medicinos pagalbą pasauli
nės krizės vietose, nutarė pa
likti Darfurą. Iš šitos valsty
bės buvo išsiųsta dar 13 kitų 
tarptautinių organizacijų po 
to, kai Hagos tarptautinis 
tribunolas paskelbė Sudano 
prezidentą kriminaliniu nu
sikaltėliu. Šios humanitari
nės pagalbos organizacijos bu
vo įtartos padėjusios surinkti 
įkalčius apie žiaurumus. 

Bombardier lėktuvų ga
mybos įmonė išvengė nedar
bo grėsmės. Vadovybė jau 
buvo besiruošianti atleisti 
dalį darbuotojų, kai netikė
tai gavo užsakymą pagamin
ti 30 nedidelių keleivinių lėk-

tuvų. Vokietijos Lufthanza 
užsakė tris dešimtis 140-110 
vietų keleivinių lėktuvų, ku
riuos skraidins Šveicarijos 
oro linijos. Užsakymo vertė 
beveik 2 bln. dol. Įmonė šiuo 
metu jau priima į darbą be
veik 200 dmbuotojų-projekta
vimo, inžinerijos specialistų. 

Valstybinė mokesčių ins
pekcija prašo įsidėmėti, kad 
ji niekada nesiunčia elektro
ninių laiškų ir neprašo jo
kios papildomos informaci
jos iš mokesčių mokėtojų. 
Jei gausite bet kokį elekroni
nį laišką - pranešimą mo
kesčių inspekcijos vardu, iš 
karto jį ištrinkite. Tui apgau
lingi laiškai, kuriuos siunčia 
sukčiai. Jie įsigudrino ne tik 
telefono skambučiais, bet ir 
el.paštu išvilioti iš kanadie
čių jiems naudingus asmeni
nius duomenis. Jie prašo pa
tikslinti socialinį numerį ar 
jūsų sąskaitų banke adresus ir 
žada labai greitai atsiųsti iš
moką. Tui tik apgaulingi pa
žadai 

Nauji gyvenamieji na· 
m.ai "NetZero" beveik neter
šia aplinkos, jie naudoja daug 
mažiau energijos ir vandens. 
Edmontone esanti Habitat 
Studio sukūrė projektus, pa
gal kuriuos jau pastatyti 6 
pirmieji statiniai Kvebeko, 
Ontario provincijose. Nau
jieji būstai turi storesnes pa
grindines sienas, kurių san· 
darinimui panaudota per
dirbtos popieriaus atliekos. 
Daug sandaresni langai, na· 
mas turi saulės energijos ga
vybos įrangą ir didžiąją dalį 
energijos šilumai, vandeniui 
ir buitinei elektrinei įrangai 
gauna iš jos. Tuks būstas kai
nuoja 100,000 dol. daugiau 
nei įprastiniai, bet išlaidos 
atsiperka vėliau. Apskai
čiuota, kad tokio namo gy
ventojai gali sumažinti šil
dymo išlaidas 60%, vandens 
sunaudojimo - 75%, elektros 
52%. Planuojama artimiau
siu dešimtmečiu pastatyti per 
40,000 tokių namų. 

Kalgario protestuotojai 
su batais rankose "pasveiki
no" buvusį 43 -ąjį JAV prezi
dentą G.W. Bush. Jis atvyko 
į privačiai surengtus prieš
piečius ir paskaitą. Telus kon
ferencijų salę apsupo apie 
200 protestuotojų, primin
dami neseną įvykį, kai Bag
dado žurnalistas sviedė į 
JAV prezidentą savo batus. 
Kalgaryje policijos apsauga 
buvo akylesnė, protestuoto
jai pasitenkino batais apmė
tę Bušo plakatą. Keturi pro
testuotojai buvo areštuoti už 
viešosios tvarkos pažeidi
mus. Ką įdomaus išgirdo su
sitikimo dalyviai, sumokėję 
400 dol. už galimybę pa
klausyti prezidento ir paval
gyti kartu priešpiečius, nie
kas nežino. Spaudos atsto
vams susitikime nebuvo leis
ta dalyvauti. SK 
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<® MlISU TBVYl\IEJE 
KARO POLICIJAI 90 M. 

Kovo 13 d. Lietuvos ka
riuomenės karo policija mi
nėjo 90-ąsias įkūrimo meti
nes. Vidurdienį Šv.Ignoto 
šventovėje Vilniuje buvo au
kojamos šv. Mišios. Vėliau 
Karo policijos vadas pik. ltn. 
Ričardas Pocius labiausiai 
tarnyboje pasižymėjusiems 
kariams teikė apdovano
jimus. Karo policijos įkūri
mo data laikoma 1919 m. 
kovo 15 d., kai tuometinis 
Kauno karo komendantas 
tvarkai mieste ir apskrityse 
palaikyti suformavo Kauno 
milicijos kuopą. Karo poli
cija buvo atkurta 1998 m. 
Šiuo metu Karo policija tiria 
nusikaltimus ir kitus teisės 
pažeidimus krašto apsaugos 
sistemoje pasisaugojimą, 
kartu su kitų karinių vienetų 
vadais palaiko drausmę bei 
tvarką karinėse teritorijose 
ir kariuomenėje. Karo poli
cininkai yra dalyvavę tarp
tautinėse operacijose Bos
nijoje ir Hercegovinoje, Ko
sove, Afganistane ir Irake. 

TRŪKSTA 20 MLN. 

Prezidentūroje kovo 16 
d. įvyko pasitarimas dėl Val
dovų rūmų statybos. Jame 
dalyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus, rūmų globėjas 
buvęs prezidentas Algirdas 
Brazauskas, seimo pirmi
ninkas Arūnas Valinskas, 
premjeras Andrius Kubilius, 
finansų ministeris Algirdas 
Šemeta ir kultūros minis
teris Remigijus Vilkaitis. 
Nutarta, kad vyriausybė ir 
seimas turi apsvarstyti gali
mybės rasti lėšų, reikalingų, 
kad rūmai duris atvertų va
saros viduryje. Šių metų biu
džete Valdovų rūmams nu
matyta skirti per 44 mln. li
tų, tačiau šių pinigų gali ne
pakakti, kad iki numatomo 
rūmų atidarymo 2009 m. lie
pos 6 d. būtų spėta įrengti 
patalpų aukštiems svečiams 
priimti. Premjeras neatmetė 
galimybės, kad ir skylėtame 
valstybės biudžete įmanoma 
rasti 18-20 mln. litų. Jei ši 
suma bus skirta, iš viso staty
bų darbams, truksiantiems 
iki liepos mėnesio, atiteks 
62-64 mln. litų, nors rūmų 
muziejaus direktorius Vydas 
Dolinskas praėjusių metų 
pabaigoje sakė, jog tam rei
kia tik 32 mln. litų. Valdovų 
rūmų atkūrimo ir paskirties 
komisijai vadovaujantis A. 
Brazauskas teigė, kad Val
dovų rūmų statyboms finan
suoti pinigų galima rasti ne 
biudžete, o skirti iš rezer
vinių privatizavimo lėšų. Pa
sak A. Brazausko, neskyrus 
papildomai 20 mln. litų, bū
tų atidarytas tik rūmų kie
mas, o salės, skirtos aukš
tiems svečiams, nebūtų įreng
tos. A. Brazauskas katego
riškai atmetė prezidento 
siūlomą "kuklesnį scena-

rijų", nors liepos 6 d. ketina
ma atverti tik pietinį rūmų 
korpusą ir dalį rūsių, kur 
bus matyti archeologų at
kasti istoriniai pamatai. Val
dovų rūmų atidarymas š.m. 
liepos 6 d. skelbiamas vienu 
pagrindinių Lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimo 

renginių. 

DISKRIMINACIJA 

Lygių galimybių kont
rolierė Aušrinė Bumeikienė 

metinėje ataskaitoje skel
bia, kad Lietuvos gyventojai 
vis mažiau skundžiasi diskri
minacijos seksualinės orien
tacijos pagrindu, tačiau dau
gėja skundų dėl rasinės ir 
etninės diskriminacijos. 2008 
m. tyrimai dėl diskriminaci
jos seksualinės orientacijos 
pagrindu sudarė 4% visų ty
rimų, o 2007 m. - 11 %. Dis
kriminacijos dėl rasės ar et
ninės priklausomybės atvejų 

nuolat daugėja. Lietuvai 
įstojus į Europos sąjungą ir 
atsivėrus sienoms, į Lietuvą 
dirbti ar mokytis atvyksta 
vis daugiau kitos rasės ar et
ninės priklausomybės žmo
nių. Ataskaitoje skelbiama, 
kad tyrimai rodo Lietuvos 
gyventojus esant nepakan
čius kitoms etninėms gru
pėms, ypač kitos rasės žmo
nėms. 2008 m. toliau dau
gėjo skundų dėl diskrimina
cijos negalios atžvilgiu. Ne
įgalieji dažniausiai rašė 
skundus dėl jų teisių pažei
dimų prekių ir paslaugų, 
švietimo srityse; pastaruoju 
metu padaugėjo skundų ir 
darbo santykių srityje. Tam, 
nurodoma ataskaitoje, tu
rėjo įtakos Europoje pa
skelbtų Lygių galimybių vi
siems metų renginiai bei vis 
plačiau pradėtos taikyti spe
cialios priemonės neįgalie
siems įjungti į darbo rinką 
bei kitas socialinio gyveni
mo sritis. 

PAKENKĖ ĮVAIZDŽIUI 
"Vilniaus- Europos kul

tūros sostinės 2009" (VEKS) 
programos biudžeto apkar
pymas ir už programos įgy
vendinimą atsakingos įstai
gos vadovybės pakeitimas 
pakenkė Vilniaus įvaizdžiui, 
pranešė už Europos kultū
ros sostinės programos Lin
ce įgyvendinimą atsakin
gos bendrovės "Linz 2009 
GmbH" vadovas Martinas 
Helleris. Jo teigimu, buvu
siosios VEKS direktorės 
Elonos Bajorinienės vizija 
buvusi gera, o jos patirtas 
spaudimas pasitraukti kilo 
ir dėl finansinių apribojimų, 

ir dėl politikų, ir įstaigos va
dovybės vizijų nesutapimo. 
Vasarį jos vietą perėmė Ro
landas Kvietkauskas. 2009 
m. VEKS programai iš vals
tybės biudžeto skirta 25 mln. 
litų. Vilniaus savivaldybės 
biudžete VEKS skirta 5 mln. 
litų. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE i-----
Pėdsakai, kurie paliks 

Lietuvos ir Eichstatto ryšių sukaktuvinėje šventėje. Iš k. tarybos narys Knapp, burmistras 
Schmidramsl, vyr. burmistras Neumeyer, Alfred Bammesberger ir Lietuvos ambasados 
Berlyne patarėjas Viktoras Gudavičius 

1949 metais, Švento Kazimiero dieną buvo 
atidengta marmurinė lenta Rebdorfo vienuo
lyno šventovėje Eichstatto priemiestyje. Še
šiasdešimt metų prabėgo po šio svarbaus įvy
kio, ir Eichstatto rotušėje buvo iškilminga 
šventė. Man teko garbė kalbėti apie ryšių tarp 
Lietuvos ir Eichstatto išsivystymą šiuo laiko
tarpiu. Įteikiau ponui burmistrui padėkos laiš
ką. Daktaras Kriaučiūnas, kuris parašė laišką, 
dalyvavo atidengimo iškilmėje anais laikais; jo 
motip.a pasirašė įmūrytą dokumentą. 

ris į gyvenimą. Dėkoju Jums, kad ir šiandien 
Bavarijos žmonės ištiesia savo ranką, padėda
mi Lietuvai ir jos žmonėms. 

Prieš kelias savaites Vasario 16 Vilniuje 
šventėme Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo šventę. Greta manęs iškilmių metu 
prezidentūros aikštėje Vilniuje stovėjo Bava
rijos sūnūs, Eichstatto piliečiai ponai Dieter ir 
Hans Eichiner, kunigas Konradas Hermanas 
ir ponas Karl Frey, kurie tiek daug yra padarę, 
kad šių dienų Lietuvos jauni žmonės galėtų 
"atrasti" ir susidraugauti su šiuolaikiniu 
Eichstatt miestu, kad ir šiandien būtų atidaro
mos durys į gyvenimą. 

Siandien Eichstatto Wilibaldo gimnazija 
labai aktyviai bendradarbiauja su Kauno Jė
zuitų gimnazija. Tos gimnazijos direktorius 
kun. Gintaras Vitkus, SJ, parašė įdomų padė
kos laišką, adresuotą Eichstatto burmistrui 
Neumeyer: "Iš visos širdies dėkoju Jums ir Jū
sų asmenyje visiems Eichstatt žmonėms už 
pagalbą, kurios mūsų tautiečiai sulaukė sun
kiais pokario laikais gyvendami Rebdorfe 
1945-1949 metais. Patys skursdami ir išgyven
dami sunkius pokario metus, Jūsų žmonės da
linosi pastoge, maistu ir ištekliais su pabėgė
liais, suteikdami jiems vilties ir atverdami du-

Mane užliejo neišpasakytas puikus vieny
bės pojūtis: buvome kartu, esame kartu, būsi
me kartu. Kauno J ėzuitų gimnazijos vardu dė
koju Wilibaldo gimnazijos bendruomenės 
žmonėms ir jų vadovui direktoriui Hem Mie
ling, visiems Eichstatt vyskupijos ir miesto va
dovams. Esate mūsų mintyse ir maldose". 
Paminėjime dalyvavo Lietuvos ambasados 
Berlyne patarėjas Viktoras Gudavičius. 

Alfred Bammesberger 

Hamilton, ON 
KLKMD-jos Hamiltono 

skyriaus ruošiamas Užgavė
nių blynų balius vasario 24 d. 
sutraukė parapijiečius į tradi
cinę žiemos palydų šventę. 
Susirinko tiek daug žmonių, 
kad Jaunimo centro salė ne
pajėgė visų sutalpinti. Dauge
lis vietas užsisakė iš anksto, 
tuo patvirtindami, kad ši vaka
ronė yra mėgstama ir laukia
ma. Atvykusius pasitiko links
ma lietuviška muzika (dėkoja
me A. ir A. Vaičiūnams) bei 
gražiai E. Bajoraitienės pa
puošta salė. Ant stalų puika
vosi pavasario gėlės, o žvilgs
nį traukė turtinga loterija. Visi 
įėjimo bilietai dalyvavo įėjimo 
loterijoje, ir 5 laimingieji ga
lėjo pasidžiaugti piniginiais 
laimikiais, kuriuos padovano
jo Lietuvių kredito koopera
tyvas TALKA. Puikios autori
nės dovanos: medžio drožinys 
(autorius K. Kesminas) bei 
spalvoto stiklo vitražas (auto
rė V. Bakšienė ), laimikiai iš 
Tim Horton's Carlisle store, 
restorano "Keg", "Marlatt 
Funeral Home", turtingi ska
numynų krepšiai (iš R. Sta
naitienės bei "Ukrainian sto
re"), lietuviškas šakotis, lietu
viškas sūris, namų gamybos 
tortai bei kiti vertingi laimi
kiai gundė dalyvauti loteri
joje. Buvo paruoštas ir vaikų 
laimikių stalas. 

Po skyr. valdybos pirmi
ninkės D. Enskaitienės pa
sveikinimo ir klebono A. Sar
kos, OFM, maldos jaunieji pa
galbininkai vikriai aptarnavo 
svečius. Daržovės, blynai, ku
gelis, balandėliai sulaukė 
daug pagyrimo. Vyriausioji 
šeimininkė Ž. Vaičiūnienė ir 
visos valdybos narės bei pagal
bininkės padirbėjo iš širdies. 
Dėkojame visoms, geranoriš
kai prisidėjusioms savo darbu 
prie vaišių paruošimo. Ypač 
esame dėkingos D. Jonikie
~ei, R. Choromanskytei, V. 
Sniolienei. Veikė baras, ka
va ir turtingas pyragų stalas. 
Laikas susirinkusiems tikrai 
neprailgo. Trumpas pertrau
kėles užpildė gyva muzika, 
grojo Ken Kalvaitis ir Mike 
Halloway. Prasidėjus loterijai, 
kurią suruošė ir vedė F. Povi
lauskienė su padėjėjomis, su
klego vaikučiai. Beveik visi iš-

traukė sėkmingus laimikius. 
Džiaugėsi ir suaugę laimėto
jai, įsigiję vertingų laimikių. 
Atrodo, kad pavyko išvyti 
"žiemą iš kiemo". Dėkoda
mos visiems padėjusiems, pri
sidėjusiems ir dalyvavusiems 
šventėje, linkime sveikatos ir ti
kimės vėl susitikti ateinančiais 
metais. ME 

Man ir mano seneliui patinka 
Tėviškės žiburiai 

Ntr. L. Stungevičienės 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos atsiradusios ryšium su kūno 

sužaJojimu, išieškojima 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• pa likimų tvark:yma 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuva respublikos teisės klausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, Toronto, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
TinklalapL~: m1-w.oacclawtirm.com El. paštas: lawvcrs@pacclawtirm.com 



Argentina 
• Vasario 16 d. Lietuvos 

ambasadoje vyko Lietuvos 
':_alstybės atkūrimo minėjimas. 
Zodį tarė Lietuvos amabasa
dorius Vaclovas Šalkauskas, 
įsipareigodamas dirbti ryšių 
stiprinimui tarp Lietuvos ir 
Argentinos, pareiškė savo pa
dėką šiai šaliai už daugybės 
lietuvių imigrantų priėmimą. 
Ta proga ambasadorius įteikė 
Algimantui Rastauskui Lietu
vos URM apdovanojimą "Lie
tuvos tūkstantmečio žvaigž
dę" už nuopelnus garsinant 
Lietuvos vardą Argentinoje. 

• Lietuvos liaudies kultū
ros centras praneša, kad visą 
informaciją apie Lietuvos 
Tūkstantmečio dainų šventės 
"Amžių sutartinės" progra
mas galima rasti interneto tink
lalapiuose www.dainusvente. 
l1 ir www.llkc.lt. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos Šv. Elzbietos draugijos susi
rinkime ir kavutėje vasario v l d. atšvęstas pirmininkės gimtadie
nis. Stovi (iš k.) ižd. Nijolė Sukienė, pirm. Antoinette Brilvičienė, 
vicepirm. Julie Bernotienė, vicepirm. Mickie Tautkus 

• Vasario 26 d. iš Berisso 
į Buenos Aires uostą atplaukė 
jachta "Ambersail", kurią su
tiko didelis būrys tautiečių. 
Penktadienį buriuotojai susi
pažino su Buenos Aires mies
tu, o vakare aplankė Lietuvių 
centrą ir Aušros Vartų parapi
ją. Argentinos lietuvių bend
ruomenė paruošė vakarienę 
svečiams Susivienijimo lietu
vių Argentinoje patalpose, 
kur dalyvavo Lietuvos amba
sadorius Vaclovas Šalkauskas, 
ambasados patarėja Lina 
Skerstonaitė ir pirmoji sekre
torė Laura Tupe bei San Mar
tino miesto atstovai, gausybė 
tautiečių, norinčių pažinti ir 
pasveikinti buriuotojus. Žodį 
tarė Lietuvos ambasadorius ir 
odisėjos organizatorius Rai
mundas Daubaras, kuris pa
sveikino ir perskaitė Lietuvos 

prezidento laišką, atsiųstą vi
soms lietuvių draugijoms. 
Taip pat pakvietė visus lietu
vius susitelkti liepos 5 d. Lie
tuvos vardo Tūkstantmečio 
paminėjimui. Buriuotojai iš
skleidė parodyti Lietuvos Pre
zidentūros vėliavą, kurią ve
žasi su savimi, įteikė ALB pir
mininkui jų apsilankymo pri
siminimui dovaną, o ALB pir
mininkas atsilygino jiems taip 
pat su dovanėle. 

• Švietimo mainų para
mos fondas skelbia konkursus 
dėl valstybinių stipendijų sky
rimo užsieniečiams. Jos bus 
skiriamos vieno ar dviejų se
mestrų studijoms. Paraiškos 
priimamos iki 2009 m. balan
džio 1 d. Visa informacija pa
skelbta interneto tinklalapyje 
www.simpf.lt/scholarships; 
rašyti el. paštu akademiniai 

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 

Ntr. G. Zenaičio 

mainai@smpf.lt. 
• SLA Kultūros reikalų 

komisija ruošia paskaitą Lie
tuvos vardo tūkstantmetis, kuri 
vyks sekmadienį, balandžio 
19, 6 v.v. Paskaitininkas -Ar
naldo Vezbickas. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

• Susivienijimo lietuvių 
Argentinoje (SLA) visuotinis 
narių susirinkimas įvyks ba
landžio 25 d., 7v.v. SLA patal
pose, kur bus pranešama ir 
apsvarstoma praeitų metų 
mūsų draugijos veikla ir meti
nis SLA balansas. Kviečiame 
visus narius dalyvauti. 

• Parduodame lietuvių
ispanų/is2anų-lietuvių kalbų 
žodynus. Zodyno kaina - $25. 
Ispanų-lietuvių pasikalbėjimų 
knygutės kainuoja $30. 

• Draugija turi savo tink
lalapį internete. Visi kviečia
mi aplankyti www.sociedadlit 
uana.8k.com. Dėkojame Evan
gelinai Varela Valantinaitei 
Mazzerellei už tinklalapio 
paruošimą. 

• Biuletenio skaitytojai 
gali susisiekti su redakcija 
elektroniniu paštu: boletin 
zinios-sla@hotmail.com. 
Laukiame pastabų, siūlymų, 
informacijos ir dėkojame už 
Jūsų prisidėjimą. 

• Tautinių šokių ansamb
liai "Dobilas" ir "Gintaras" 
repetuoja šeštadieniais nuo 4 
v.p.p. ir 7 v.v. Vadovauja En
rique Cikota. 

• Nuo kovo 14 d. mūsų 
patalpose veikia dviejų lygių 
lietuvių kalbos kursai, šešta
dieniais nuo 4 v.p.p. iki 6 v.v. 
Koordinatorė Suzana Dapke
vičius ir Arnaldo Vezbickas. 
Pamokos nemokamos, tik 
prašome būti SLA nariu. Taip 
pat nuo 3.15- 4 v.p.p. vaikams 
ir jaunimui lietuvių kalbos 
kursas. Kviečiame jaunimą 
dalyvauti. 

• Numatyti renginiai: ge
gužės 3 d. - Motinos dienos 
minėjimas; birželio 20 d. - Jo
ninių šventė; liepos 5 d. - Mi
šios už mirusius narius; liepos 
26 d. - pietūs ir SLA 95 metų 
sukakties minėjimas; lapkri
čio 15 d. - XXI alaus šventė; 
gruodžio 12-13 d.d. Baseino 
2009-2010 m. sezono atidary
mas. SLA žinios 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Vasario 16-ąją minėjo ir 
lietuvių evangelikų liuteronų 
Tėviškės parapija West Springs, 
IL. Susirinkusius parapijos 
patalpose pasveikino parapi
jos kunigas Liudas Miliaus
kas ir parapijos tarybos pirm. 
Irena Kleinaitienė. Sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos him
nai. Mažosios Lietuvos drau
gijos pirm. Vilius Trumpjo
nas savo žodyje priminė įvy
kius, kurie įtvirtino Lietuvos 
nepriklausomybę. Pianistė 
Teresė Radavičiūtė atliko 
muzikos kūrinių. Martynas 
Leksas skaitė eilėraštį Lietuva, 
graži. tėvyne. Jį sukūrė Martyno 
senelis Kristupas Leksas 1900 m. 
Po programos visi šventės daly
viai gardžiavosi Moterų draugi
jos paruoštomis vaišėmis. 

Vieną pirmqjų Tūkstant

mečio renginį suorganizavo 
St. Petersburge, Fl, vasario 
21 d., naujai įsteigtas Lietu
vių klubo veiklos vienetas 
"Banga". Renginys pradėtas 
krepšinio varžybomis iš ryto 
"Walter Fuller" sporto salė
je. Jose dalyvavo 4-rios ko
mandos iš Miami, Orlando, 
West Palm Beach ir St. Pe
tersburg vietovių. Vakare 
šventė tęsėsi Lietuvių klubo 
patalpose. Kalbėjo "Bangos" 
pirm. Ramutė Krikščikienė, 
išryškinusi Tūkstantmečio 
šventės istorinę reikšmę. 
Klubo pirm. Vida Meiluvie
nė savo žodyje pasidžiaugė 
naujųjų klubo narių veikla bei 
puikiai suorganizuotu rengi
niu. Meninę programą atliko 
profesionalus dainininkas Ro
mas Dambrauskas iš Lietuvos, 
kur melodingos dainos keitė 
viena kitą. Po programos visi 
dalyviai, kurių buvo apie 150, vai
šinosi lietuviškais patiekalais. 

Rusija 
Maskvos lietuviai Vasa

rio 16-ąją minėjo vasario 14 
d. Jurgio Baltrušaičio namuo
se. Iškilmes pradėjo Lietuvių 
bendruomenės pirm. Kipras 
Mažeika. Jis taipgi perskaitė 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
vyriausybės gen. direktoriaus 
Arvydo Daunoravičiaus ir 
Lietuvos seimo pirmininko 
pirmosios pavaduotojos Ire
nos Degutienės sveikinimus. 
Pagrindinę kalbą pasakė 
naujas Lietuvos ambasado
rius Maskvoje Antanas Vin
kus. Sveikinimo žodžius ta
rė: Maskvos Tautybių Namų 
pirmininko pavaduotojas Ana
tolijus Katonis, Latvių bend
ruomenės pirm. Janis Dam
bi tis, Estų bendruomenės 
pirm. Michkel Maran, Gudų 
bendruomenės pirmininko 
pavadudotojas Roman Čer
voncev ir kultūros atašė Juo
zas Budraitis. Iškilmingoji 
dalis baigta Lietuvos himnu, 
akompanuojant Gniesių mu
zikos akademijos aspirantui 
Denis Grocki. Meninės prog
ramos daliai vadovavo Lai-

ma Soldatova ir Mykolas Or
bakas. Raimonda Klimavi
čiūtė ir Vilma Kutavičiūtė 
atliko melodeklamaciją pa
gal poeto V. Mačernio eiles. 
Lietuviams gerai pažįstamas 
poetas, vertėjas Jurijus Jef
removas skaitė lietuviškus 
eilėraščius ir jo atliktus verti
mus į rusų kalbą. Maskvos 
konservatorijos muzikantai at
liko rusų, lietuvių klasikų kū
rinius ir lietuvių liaudies dai
nas. Nuskambėjo ir M.K. 
Čiurlionio Preliudai džiazo sti
liumi (vadovas D. Grocki). Kon
certas bai~ lietuvių mėgsta
ma daina Zemėj Lietuvos. 

Olandija 
Roterdame, Goethes ins

titute, vasario 5 d. atidaryta 
čekų istorinio plakato paro
da, kur šalimais vyko ir Lie
tuvių knygženklių paroda. Į 
atidarymą atvyko Lietuvos 
ambasadorius Vaidotas Ver
ba, Čekijos ambasadorius 
Petr Mareš, Vokietijos am
basadorius Thomas M. Lau
fer. Susirinkusius pasveikino 
olandų, vokiečių, čekų, lietu
vių kultūros centrų vadovai. 
Vokietijos ambasadorius T. 
M. Uiufer sakė, kad šioje 
parodoje jis įžvelgė giliai su
siklosčiusias Lietuvos kultū
ros tradicijas. Lietuvos knyg
ženklininkų klubas rodo 197 
knygženklių rinkinį, surinktą 
iš įvairių sričių_, menininkų: 
Y. Ajausko, A. Capskytės, A. 
Cepausko, J. Sereikaitės, R. 
Gaižauskaitės, A. Pakalkos, 
K. Ramono, T. Balčiūnaitės, 
D. Gudelytės ir kt. Atidary
mo iškilmės baigtos skam
biomis jauno atlikėjo Leo
nardo Pilkausko džiazo im
provizacijomis. Parodą orga
nizavo Olandijos-Lietuvos 
kultūros centras kartu su Lie
tuvos knygženklininkų klubu. 

Italija 
Žydrūnė Grigonytė, Lie

tuvos madų kūrėja, sukūrusi 
ir užpatentavusi unikalios 
neaustinės technologijos me
džiagą, susilaukė labai aukš
to kritikų įvertinimo Itali
joje. Milane leidžiamas žur
nalas Collezione paskelbė 
tekstilės gamintojų dešimtu
ką, kitais metais diktuosiantį 
madų pasaulio rinkoje. Tarp 
jų pateko ir lietuviška medžia
ga "Židra". Ž. Grigonytės 
kūrinys žurnale pristatytas 
tarp dešimt įmonių, gami
nančių audinius, skirtus pla
čiai naudoti papuošalų bei 
drabužių gamyboje. Apie lie
tuvišką išradimą rašoma, 
kad tai yra ypatinga medžia
ga su daugybe galimybių. 
Lietuvei menininkei tokia 
žinia suteikė daug džiaugs
mo. Pasak jos, pasidžiaugus 
r~ikės dirbti toliau. Audinys 
"Zidra" skirtas tekstilės pra
monei, proginių bei kasdieni
nių drabužių modeliavimui, 
namų tekstilės kūrybai. Jis 
yra originalus, lengvas, bet 
atsparus kaip gobelenas. JA 
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RASA NORKUTĖ 

Didysis mūsų poetas Kristijonas 
Donelaitis subtiliai ir giliai jautė gam
tą, pavasarį, kuris visada buvo sodie
čio laukiamas. O pavasatj ir gandras 
parskrenda. žmogaus ir gandro bi
čiulystė visais laikais lydėjo žemdirbį 
ir puošė jo sodybą. Gandro parskri
dimo diena yra kovo dvidešimt penk
toji. Ji dar vadinama Blovieščiumi. 
Žemaitijoje tą dieną žmonės ru.okia
vo vaišes, skirtas gandrų sugrįžimo 
šventei. Baltasis gandras yra Lietuvos 
paukštis, vienintelis laukinis, apsig)r
venantis žemdirbio sodybose. Žemai
tijoje gandras dar vadinamas gužu
čiu, Suva1kijoje - garniu. Kaimo žmo
nės su nepaprasta meile visada kalba 
apie jų sodybose perinčius gandrus. 
Vaikai jį vadina raudonkoju, raudon
snapiu, kaip jis tikrai atrodo. 

Žiloje senovėje baltasis gandras 
buvo lietuvių genčių globėjas, kuris 
saugojo žmonių sodybas ir pačius 
žmones nuo nelaimių, nuo perkūni
jos ir gaisrų. Gandras yra malonus 
paukštis. Jis niekam nedaro blogo. 

Gandrai - laimės nešėjai 
Kai jis peri, sodyba atrodo gražesnė, 
saugesnė. Yra išlikę sodybų, kuriuo
se gandrai peri vos ne visą šimtmetį. 
Jei tėvai myli gandrus, tai tą meilę 
įskiepija ir vaikams. 

Atvažiavusi aplankyti tėvų ir gim
tųjų namų, pirmiausia žiūrėdavau į 
parskridusius gandrus, kurie daugelį 
metų tėvų sodyboje suko lizdus. Tėvai 
didžiuodavosi, kad jų sodyboje kas
met peri dvi poros gandrų ir niekada 
tarpusavy nesipeša. Stebėdavomės, 
kad gandrai tokie jaukūs - skrisdavo 
tiesiai virš tėvo galvos, o jam atsisė
dus nusileisdavo visai šalia ir laukda
vo, kol tėvas pradės darbą. Dažnai 
nusileisdavo kieme šalia mamos, nes 
ji parinkdavo jiems lizdo statybai sau
sos žolės, šiaudų, medžio šakelių. Pri
sirinkęs pilną snapą, palinkčiodavo, 
šoktelėdavo ir nuskrisdavo. 

Didelis Lenkimų kaimas Skuodo 
rajone garsėjo gandrais. Nebuvo so-

dybos be gandrų. Dažnai po dvi po
ras. Kai lizdus ruošdavosi palikti 
gandriukai, būdavo tikra kaimo šven
tė. Kiek nerimo mums, vaikams, at
nešdavo žinia, kai gandrai ilgiau ne
sulaukdavo gandriukų. Kaip džiaug
davomės, kai lizde pamatydavome 
jau stovinčius mažiukus. Nemažai rū
pesčių pridarydavo pirmieji gandriu
kų skrydžiai: ne visiems pasisekdavo 
suplakus sparnais krintant žemėn pa
kilti. Tuda juos tekdavo vėl lizdan pa
tupdyti. Kai gandriukai lygiai spar
nais mosuodami kildavo aukštyn ir 
sukdavo pirmąjį ratą, prie jų prisi
jungdavo ir tėvai. Jei lizde dar likda
vo neišskridusių gandriukų, tėvai suk
davo apie lizdą lyg ragindami likusius 
vaikus: bandykite, nebijokite. Kai visi 
pakildavo, gerumas užliedavo širdį -
visi sveiki! 

Lietuvoje baltieji gandrai susiję 
su vaikų gimimo mitologija. Vaikams 

"" 

KVIECIA 

sakoma: atnešė gandras. Paties gand
ro kilmė buvo siejama su saule ir mė
nuliu. Liaudies mene kartais vaizduo
j amas gandras nešantis naujagimį. 
Senais laikais gandro statulėles dro
žinėdavo iš medžio dievdirbiai. Jo at
vaizdai buvo laikomi net šventovėse. 
Mano tėvai pasakodavo: kur gandrai 
peri, vanagai nedrįsta gaudyti vištų, 
varnos -viščiukų. Kai saulutė pasvei
kindavo kovą, mama sakydavo: gand
rai parskrisdami iš tolimų kraštų par
neša kielę - tą nedidelį, pilką paukš
telį, kuris sutirpdo žiemos ledus. 

Šienapjūtės darbų įkarštyje gand
ras padeda šienpjoviui sužinoti apie 
orą: lis ar bus giedra. Mano tėvai sa
kydavo: jei gandras į lizdą nešašiau
dus ir šapus - ilgai lis. Jei gandras 
murzinas ir tupi ant šieno kupetos -
irgi lis. Jei gandras švarus - lauk gied
ros. Jei sodyboje peri gandras, toji 
sodyba bus laiminga, nes, Dievui pa
dedant, tvirtės ūkis, nesudegs namai, 
nė viesulai nesugriaus. Jei tėvas pa
matydavo skrendantį gandrą, sakyda
vo, jog jam seksis ūkininkauti. 

kartu švęsti savaitr~o 60-metĮ 
SPA SV 

Anapllyje, baJandžlo 18, šeštadlenĮ, 6 v .v. 
v • 

KONCERTAS - LOTERUA - VYNAS - UZKANDELIAI 
v 

PROGRAMA: Daina,vos ansamblio vyrų vienetas, vad. DARIAUS POLIKAICIO 
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 garsaplokščių!vaizdaplokščių komplektai (CD/DVD) 

Bilietai - $30 *** Užsisakyti tel. 905-275-4672 



Suvienyti gali muzika 
Prieš dvejus metus gegužės 5 d. Europos dienos proga muzi

kanto ir aktoriaus A. Mamontovo kvietimu muzikantai profe
sionalai bei mėgėjai išėjo į Vilniaus gatves ir grojo bei dainavo 
gatvėse ir kitose viešose erdvėse be jokio užmokesčio. Taip pir
mą kartą buvo švenčiama Gatvės muzikos diena, vienijanti 
visuotine, suprantamiausia kalba pasaulyje - muzika. Šventėje 
dalyvavo ir profesionalūs muzikantai, ir žmonės, tiesiog norėję 
įsilieti į muzikalią ir pavasarišką Vilniaus aplinką. Gatvės mu
zikos diena taps pirmojo gegužės šeštadienio švente ir 2009 
metais. 

Lietuvoje ir užsienyje esančiose lietuvių bendruomenėse skel
biamas šios šventės sumanytojo dainininko, aktoriaus Andriaus Gatvės muzikos dienos logo 
Mamontovo kreipimasis į kultūros renginių organizatorius, 
muzikos grupes ar pavienius atlikėjus. Spausdindami kiek sutrumpintą A. Mamontovo kvie
timą surengti gatvių muzikos dieną, tikimės, kad atsilieps bendraminčiai. 

Gatvės muzikos diena, įvykusi 2007-ais ir 
2008-ais metais, padovanojo daug džiaugsmo 
visiems joje dalyvavusiems ir apsilankiusiems. 
Šiemet ji ir vėl įvyks pirmajį gegužės šeštadienį -
gegužės 2 d. Pirmoje šventėje į Vilniaus gatves 

A. Mamontovas 

išėjo beveik 700 muzikantų. Antroje grojančių 
buvo apie 3, 000 visoje Lietuvoje, nes prie Vil
niaus 2008-ais metais prisijungė dar 31 Lietuvos 
miestas. 

Šiemet, kai Vilnius tapo Europos kultūros 
sostine, o Lietuva švenčia savo vardo paminėji
mo tūkstantmetį, gatvės muzikos diena galėtų 

Gatvės muzikos šventė-2008 

Ar pastebėjoje, kad ... 

(Iš to paties vardo knygos) 

• Šiais laikais stebukladaris yra ne tas, 
kuris turi naują automobilį, bet tas, kuris 
gali iš savo algos pragyventi ... 

• Tinginiai prieš pavargdami mėgsta 
pailsėti. 

• Geriausias būdas turėti daug draugų -
pasistatyti vasarnamį prie ežero. 

• Taika - tai pertrauka tarp karų. 
• Vienintelis pastovus daiktas šiame pa-

apimti ne tik Lietuvą, bet ir visas pasaulio vietas, 
kuriose gyvena lietuviai. 

Aš kviečiu visus Lietuvos miestus ir mieste
lius, visas išeivijos bendruomenes nuo Amerikos 
iki Australijos, visus lietuvius gegužės 2 d. prisi
jungti prie Vilniaus ir groti savo miestų gatvėse. 
Kreipiuosi į visų lietuviškų bendruomenių žmo
nes už Lietuvos ribų. Mums labai svarbu, kad 
jūs prisijungtumėte ir duotumėte žinią apie Lie
tuvą toje vietoje, kur gyvenate. Mums visiems 
pastaruoju metu labai trūksta vienybės jausmo, 
ir tik mes patys galime jį sau padovanoti taip, 
kaip buvo Lietuvos nepriklausomybės atkovoji
mo metu. 

Gatvės muzikos dienos idėja paprasta: kiek
vienas, kuris turi kokį muzikos instrumentą, 
išeina į savo miesto gatvę ir groja. Dalyvauti gali 
visi - profesionalai, ir mėgėjai, visi, kurie tik gali 
išgauti kokį garsą ar netgi triukšmą. Visi muzikos 
žanrai yra tinkantys. Groti gali ir senas, ir jau
nas. Nesvarbi nei socialinė padėtis, nei statusas 
visuomenėje. Svarbiausias dalykas - tapti dide
lio grojančio miesto dalimi. Šiais metais - viso 
grojančio pasaulio dalimi. 

Todėl tikiu, kad mes vėl susitiksime ir išgir
sime bei pamatysime vieni kitus šių metų gegužės 
2d. 

Šis interneto tinklalapis - vieta, kurioje gali
ma registruotis, kalbėtis ir ruoštis Gatvės muzi
kos dienai http: Uwww.gatvesmuzika.lt/lt!regis
tration. Inf. 

Ntr. T. Urbelionio 

saulyje - pasikeitimai. 
• Lietuvių kalboje priviso tiek svetimžo

džių, kaip darže piktžolių, ir jos auga nelais
tomos. 

• Tik boksininkui yra visuomet svarbiau 
duoti, negu gauti. 

• Rinkimus pralaimi mažiausiai žadan
tys ir meluojantys kandidatai. 

• Pirkimas išsimokėtinai yra kaip pasi
gėrimas - malonumą gauni tuoj pat, o vėliau 
skauda galvą. 

Liudas Stankevičius, Montreal, QC 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos tūkstantmetį 

minint pasigirsta vis daugiau 
ukrainiečių istorikų pasisa
kymų apie "Aksominę im
periją" - Lietuvos didžiąją 
kunigaikštystę, porą šimt
mečių valdžiusią dabartinės 
Ukrainos teritoriją. Jau 1320 
metais DLK Gediminas, 
plėsdamas savo teritorines 
valdas į Rytus, įžygiavo į Uk
rainos širdį Kijevą. Jo jau
niausias sūnus Liubartas ta
po Volynės valdovu iki 1383 
m., kol mirė, sulaukęs 83 
metų. Kitas jo sūnus DLK 
Algirdas sumušė Aukso ordą 
prie Mėlynųjų Vandenų ir 
sustabdė totorių ir mongolų 
kėslus Ukrainai. Lucko pilin 
1429 m. sukviesti Europos 
to meto valstybių vadovai 
nusprendė karūnuoti DLK 
Vytautą karaliumi. Gedimi
no vaikaitis Švitrigaila buvo 
Lucko kunigaikščiu 1438-
1452 m. Tik 1569 m. po 
Liublino unijos visos Ukrai
nos vaivadijos perėjo Lenki
jos karalystėn iki pat Abiejų 
Tautų respublikos padalini
mo 1795 m. 

Istorikas Virgi,nijus Stro
lia, jau keliolika metų su 
žmona Rūta Malikėnaite gy
venąs Kijeve, ten įsteigė lei
dyklą "BaltijaDruk", kurioje 
spausdino turistinę ir pažin
tinę literatūrą apie Ukrainą 
įvairiam kalbom. Pernai V. 
Strolia, pasitelkęs Lietuvos 
ir Ukrainos mokslininkus, 
sudarė istorinį žinyną ukrai
niečių kalba Ukraina: lietu
viškasis periodas 1320-1569, 
kuriame pateikta 340 archy
vinių dokumentų, panaudo
ta 4,000 iliustracijų, svar
biausių LDK pilių piešiniai 
(apie 60 jų atstatytos ir gau
siai lankomos) ir aprašymas, 
kokią įtaką Ukrainai ir pla
tesnei Rytų Europos sričiai 
turėjo tas lietuviškasis perio
das. Leidinys pernai gruodį 
buvo iškilmingai įteiktas Uk
rainos prezidentui Viktorui 
Juščenkai, o netrukus jis bus 
pristatytas ir Lietuvoje. 

Lietuvos teatro, muzi
kos ir kino muziejus, pasi
baigus parodai "Elenos pa
grobimas", planuoja teatro 
dailininko Mstislavo Dobu
žinskio (1875-1957) kūrybos 
parodą. Dailininkas nuo 
1925 iki 1937 metų, dirbda
mas Valstybės teatre, sukūrė 
38 pastatymams scenovaiz
džius ir kostiumų eskizus. Jo 
darbai tapo savotišku teatro 
dailės estetinių principų kel
rodžiu. Vienas iš svarbiausių 
M. Dobužinskio kūrybos 
bruožų - kurti spektaklį kaip 
meninę visumą, derinant re
žisieriaus ir dailininko idėjas 
bei kartu įgyvendinant su
manymus. Daugelyje spek
taklių scenoje dailininkas 
siekė senosios architektūros 
formomis, veikėjų kostiu
mais, butaforijos detalėmis 
atskleisti laikotarpio dvasią, 
jo stilių. Baletų spektakliams 
jis kūrė romantinius, poeti
nius vaizdinius, tolo nuo na-

tūralizmo formų. Jo darbų 
rinkinys, daugiau nei tūks
tantis vienetų, yra saugomas 
šiame muziejuje. 

Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro dvide
šimtmečio sukaktuviniame 
koncerte su juo grojo trylika 
orkestro bičiulių, ryškių pa
saulio klasikinės muzikos 
žvaigždžių: pianistas Nikola
jus Petrovas, smuikininkė 
Liana Isakadze, smuikinin
kas ir dirigentas Sergejus 
Stadleris, violončelininkai 
Natalija Gutman, Davidas 
Geringas, Aleksandras Knia
zevas, pianistai Konstanti
nas Ščerbakovas, Aleksand
ras Palejus, tenoras Badris 
Maisuradze ir Lietuvos dai
nininkai Irena Milkevičiūtė, 
Virgilijus Noreika, Edgaras 
Montvidas ir Vladimiras 
Prudnikovas. 

LVS orkestro istorija pra
sidėjo kartu su Lietuvos at
gimimu, kai 1988 m. rudenį 
į pirmąją repeticiją Vilniaus 
universiteto Didžiojoje au
loje susirinko 45 muzikan
tai. Tuometinių trijų ministe
rių (mokslo, finansų ir kul
tūros) ir dirigento Gintaro 
Rinkevičiaus iniciatyva buvo 
suburtas Valstybinis jaunimo 
simfoninis orkestras, vėliau 
tapęs Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru. 1989 
m. sausio 30 d. įvyko pirma
sis orkestro koncertas. Per 
du dešimtmečius buvo su
rengta daug koncertų ir pa
rengta ypatingų koncertinių 
programų. Orkestras prista
tė Lietuvoje pirmą kartą nu
skambėjusias žymių kūrinių 
premjeras - Richard Wag
nerio Parcifalį, Sir Edward 
Elgar Gerontijaus sapną 
(The Dream of Gerontius), 
šveicaro kompozitoriaus 
Arthur Honegger oratoriją 
Žana d'Ark ant laužo (Jeanne 
d'Arc au bucher), Gustav 
Mahler simfonijas, R. Wag
nerio keturių operų ciklo Ni
belungo žiedas siuitą "Žie
das" be žodžių, per dešimtį 
operų koncertinių ir sceni
nių spektaklių. 

Dalyvavimas šiuolaikinės 
muzikos festivalyje "Gaida" 
kasmet LVSO repertuarą 
praturtina šiuolaikinėmis 
kompozicijomis. Orkestras 
parengė keletą įspūdingų ro
ko ir simfoninės muzikos 
sintezės projektų: atliko le
gendinių grupių "Queen" ir 
"Pink Floyd" muziką, o 2008 
m. - simfoninių tango prog
ramą. LVSO didžiuojasi at
likęs visus austrų kompozi
toriaus G. Mahler veikalus. 
Koncertų ciklas "Visi Gus
tavo Mahlerio simfoniniai 
kūriniai" buvo įrašytas į 
kompaktinių plokštelių seri
ją. 1995 m. parengtas R. 
Wagnerio operos Skrajojan
tis olandas sceninis pastaty
mas pradėjo naują meninės 
veiklos kryptį - operų sceni
nius pastatymus, pritaikytus 
Vilniaus kongreso rūmų sa
lės scenai. GK 
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90-179 dienų .. „ ..... „.„ .... 0.75% Taupomoji sąskaita 
180-364dienų ............... 0.75% Kasdpalčekiųsąskaita 

1 metų .............................. 1.10% 
2 metų .............................. 1.50% Amerikos dolerių l<asd 
3 metų .............................. 1.75% palūk.taupymosąskaita 

4 metų .............................. 2.00% AmerikosdoLGIC 
5metų ............................... 2.00% lmetųterm.ind ............ 0.75% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.25% 
1 metų ................................ 1.75% 
2 metų ................................ 2.25% 
3 metų ................................ 2.50% 
4metų ............................... 2.75% 
5 metų ................................ 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 5G1 
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 
Dar bo laikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

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

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

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

Su nekintančiu nuošimčiu 
lmetų ................... „ ........ „ .......... 4.75o/o 
2 metų........................................ 5.00% 
3metų„ .... „.„ ........ „ ........ „.„ ....... 5.25% 
4metų.„ ...... „ ........ „ ........ „.„ ....... 5.50% 
5metų„ .... „.„ ........ „ .. „ .... „.„ ....... 5.50% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1,2,3metų„ .. „ ... „.„ ...... „„ .. „„ 4.75% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

e ~~~g Corp, BROKERAGE" 

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

Laima Sližauskas 
pilkimo iI pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
F AX: 4 16-227-2008 el.paštas: laimasl7.<hahoo.cą 

'lndependendy ONned and Operated. REALTORI' 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS"} 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Laisvės byla galingqjų akiratyje 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Mažą žingsnelių taktika 

Vokietijos kancleris Hel
mut Kohl: "Tada bijojau, kad 
tuo tarpu tarptautinį mastą 
įgijusi krizė dėl Lietuvos nei
giamai neatsilieptų Vokietijos 
reikalui. (.„) Kol ne viskas bu
vo sutvarkyta, tomis savaitė
mis ir mėnesiais aš privalėjau 
būgštauti dėl to, kad reformų 
priešininkai nepriverstų Gor
bačiovo keisti savo politinį 
kursą Vokietijos atžvilgiu" . 

1990 m. gegužės 4 d. Bo
noje, kanclerio būstinėje, 
Kohl susitiko su JAV valsty
bės sekretoriumi James Ba
ker. Iš jo išgirdo, kad Maskvos 
ekonominėmis sankcijomis 
klupdomoje Lietuvoje padėtis 
"galinti pasiekti tokį tašką, 
kai JAV konkrečiomis prie
monėmis turėtų palaikyti lie
tuvių siekimą atgauti nepri
klausomybę". Kohl atkreipęs 
Baker dėmesį į tai, kad "Lie
tuvos konfliktas neturi tapti 
kliuviniu Gorbačiovui ir jo re
formų politikai. Lietuva nėra 
vienintelė jo problema". Prie
šingu atveju, anot kanclerio, 
galinti išmušti "valanda tų, 
kurie sakė, jog Gorbačiovas 
praranda imperiją". 

Siekdamas nepakenkti 
Gorbačiovo reformų politi
kai, Kohl pareiškė esąs "už 

daugelio mažų žingsnelių tak
tiką. Lietuviams reikia pasa
kyti, kad vykdydami politiką 
viskas arba nieko jie ant kor
tos stato galimybę tapti nepri
klausomi". Kancleris buvo 
"įsitikinęs, kad vadovauda
miesi išmintimi, kantrybe ir 
psichologiniu sumanumu" lie
tuviai savo tikslą galėtų pa
siekti "per artimiausius pen
kerius metus. Baker pritaręs 
šiai nuomonei". 

Susitikęs su Bush Vašing
tone gegužės 17-ąją Kohl pa
žymėjo, kad Gorbačiovą už
griuvusios problemos ir ap
skritai reformų kursas atsi
dursiąs pavojuje, jeigu gene
ralinis sekretorius greitu laiku 
nesugebės pasiekti laimėjimų. 
"Bush su manimi sutiko, - ra
šo kancleris, - tačiau po to 
pridūrė, jog dėl to, kas dabar 
vyksta Lietuvoje, jam esą sun
ku remti Maskvą ekonomiš
kai. Aš atsakiau, kad Vokieti
joje taip pat daug kas simpati
zuoja Lietuvai. Tačiau mums 
derėtų saugotis, kad Vakarų 
politiką Maskvos atžvilgiu 
lemtų vien tik ši tema. Bush 
patvirtino, kad negalima leisti 
sužlugti pertvarkai; tai jis aiš
kinęs ir Lietuvos premjerei 
Pruns.kienei". 

Prašė suvokti esmę 

"Aš, ragindamas 'eikite į 
barikadas', nenoriu matyti, 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 
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Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 
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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 

kaip Lietuva mindoma tuopa
čiu batu, kuris mynė Vengri
jos sūnus į purvą 1956 metais, 
- Lietuvos ministerei pirmi
ninkei sakė JAV prezidentas. 
- Jie atidavė savo gyvybes, jie 
buvo nukankinti, mes ten ne
buvome, nebuvo ir Vakarų 
Europos. Mums reikia rasti 
geresnį kelią. Lietuvos žmo
nėms sunku tai suprasti, bet 
būtent tai aš noriu jiems 
pasakyti". 

Lietuvos klausimas - ne 
vienintelis, priminė Bush 
Prunskienei. Sovietų kariuo
menė turi išeiti iš Lenkijos, 
Vaclav Havel turi pasiekti 
laisvę Čekoslovakijai. "Bet 
Jungtinės Valstijos, žengda
mos klaidingą žingsnį, gali su
trukdyti tokioms galimybėms. 
Pasauliui būtinai reikia gink
lavimosi kontrolės, - tęsė 
Bush. - Sovietų Sąjunga tebe
turi balsą šiose srityse. Išvar
dijau tuos klausimus ne todėl, 
kad norėčiau sumenkinti Lie
tuvos nepriklausomybę, o to
dėl, kad kur kas daugiau pa
statyta ant kortos ... Ar pro
tingiau būtų atvirai tėkšti 
Gorbačiovui į veidą, užuot ra
miai įsitikinus, kad jis supran
ta mūsų įsipareigojimus? .. Iš
vykdama iš čia, vieną dalyką 
privalote suprasti - laisvės 
simbolį. Aš asmeniškai esu už, 
ir administracija yra už Lietu
vos laisvę. Galime ginčytis dėl 
metodų, bet prašyčiau mane 
suprasti, kur yra esmė". 

Minėtasis Attali cituoja 
kitą Bush mintį, pasakytą 
Prancūzijos ir JAV prezidentų 
susitikime: "Nemažai karšta
košių ragina mane siųsti į Lie
tuvą tanklaivį. Lansbergis yra 
menininkas, ne politikas. ( „.) 
Kas būtų, jei norvegai pasiųstų 
ta.nklaivįsunaftalietuviamsir 
jei šį tanklaivį rusai nuskan
dintų? Juk istorijoje yra daug 
tokio tipo incidentų". 

Ševardnadzė susitikime 
su Baker 1990-ųjų gegužę Bo
noje kalbėjo: "Įsivaizduoki
me, kad Lietuva pasitraukia 
iš Sąjungos, kas toliau? Kas 
galėtų būti po to? Aš jums pa
sakysiu. Moldavai, gruzinai, 
armėnai, azerbaidžaniečiai, 

ukrainiečiai elgsis taip pat ... 
Taigi gali atsitikti blogiau

sias scenarijus, ir manau, kad 
todėl jūs turite laikytis rimtos, 
atsakingos pozicijos. Visa tai 
gali paveikti situaciją ne tik 
Europoje, bet ir Azijoje bei 
Artimuosiuose Rytuose. Gal 
ne šiandien, bet per 10-15 
metų". 

Baker mėgino siūlyti 
sprendimą: galbūt reikėtų 
leisti respublikoms atsiskirti 
ir po to nustatyti tokius santy
kius kaip tarp SSRS ir Suomi
jos? Ševardnadzė nieko ne
atsakė ... "Visi, kurie iš arčiau 
stebėjo Maskvos politinį gyve
nimą, jautė, - rašo Jack Mat
lock, JAV ambasadorius So
vietų Sąjungoje, - kad joks 
sovietų vadas negalėtų leisti 
Lietuvai, o ką jau kalbėti apie 
visas Baltijos šalis, atsiskirti ir 
išlikti vadu. Neabejoju, kad 
taip situaciją vertino ir Gor
bačiovas". (Pabaiga) 



Tūkstantmečio žvaigždė 
sužibo ir Airijoje 

A. Šidlauskas (viduryje) ir jo pasveikinti atėjęs "Lituanic'os" kolektyvas 

Vasario 27 d. Lietuvos 
respublikos ambasadoje Airi
joje garbės ženklu "Lietuvos 
tūkstantmečio žvaigždė" ap
dovanotas maisto prekybos 
tinklo "Lituanica Ltd" vado
vas Aurimas Šidlauskas. 

Lietuvos vardo paminėji
mo tūkstantmečio proga Už
sienio reikalų ministerįjos 
garbės ženklas Aurimui Sid
lauskui skirtas už Lietuvos 
vardo garsinimą ir atstovavi
mą jos interesams Airijoje. 

Į apdovanojimo iškilmę 
LR ambasadoje pasveikinti 
A. Šidlausko atvyko Airijos 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Ridas Beliajevas, kiti 
bendruomenės atstovai, Dub
lino šeštadieninės lituanisti
nės mokyklos "4 vėjai" bei 
Aurimo vadovaujamos bend
ruomenės "Lituanica" dar
buotojai, jo šeima, daug drau
gų bei pažįstamų. 

Įteikdama garbingą ap
dovanojimą, LR ambasadorė 
Airijoje Izolda Bričkovskienė 
pasidžiaugė, kad Aurimo Šid
lausko vadovaujamas bendro
vės "Lituanica" kolektyvas 
"neužsidarė siaurame savo in
teresų rate, o mąsto ir dirba 
kaip tikri Lietuvos patriotai, 
aktyviai prisidėdami prie 
lietuviškų tradicijų Airijoje 
puoselėjimo bei Lietuvos var
do g__arsinimo". 

Siltų padėkos žodžių A. 
Šidlauskui negailėjo ir Airijos 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Ridas Bieliajevas, o 
"Lituanic'os" kolektyvas tvir
tino iš visos širdies didžiuoją
sis, turėdamas tokj išmintingą 
bei, visų pirma - žmogišką -
vadovą: "dėkojame, kad ne 
tik savo darbuotojams, bet ir 
kitiems Airijoje gyvenantiems 
lietuviams esate pavyzdys". 

"Lltuanica" nuolat skiria 
daug dėmesio ekonominių ir 

stalo diskusijas "Lietuvos išei
vija: ekonominis matmuo", 
tris Lietuvos ekonomikos bei 
verslo galimybių Lietuvoje 
pristatymo forumus, Europos 
lietuvių krepšinio varžybas, 
LR seimo rinkimus bei dau
gybę kitų renginių. 

"Lituanica" buvo vienas 
iš pirmosios šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos Dubline 
"Keturi vėjai" steigėjų ir to-

A. Šidlauskas su žmona Ingrida bei dukromis Ema ir Inesa 

kultūros ryšių tarp Lietuvos ir 
Airijos stiprinimui, Lietuvos 
verslo galimybių pristatymui, 
jos įvaizdžio geąmmui. Ypa
tingai didelis A. Sidlausko va
dovaujamo kolektyvo indėlis 
buvo rengiant Lletuvos įstoji
mo į ES šventę, valstybinių 
Lietuvos švenčių minėjimus, 
Lietuvos dienas Airijoje, F. 
Vaitkaus skrydžio per Atlantą 
atminimo įamžinimą, Kaziu
ko muges Dubline, apvalaus 

liau aktyviai remiantis visas 
savaitgalines lituanistines mo
kyklas Airijoje. 

A. Šidlauskas yra pirma
sis Airijoje gyvenantis lietu
vis, apdovanotas LR Užsienio 
reikalų ministerijos garbės 
ženklu "Lietuvos tūkstantme
čio žvaigždė". 

Kontaktai: 
Rūta Palšauskaitė 
+ 353 85 134 9564 

ruta.palsauskaite@gmail.com 

ŠilĮ metų Dr. Silvestro Čepo vardo visuomenininko-kultūri
ninko premiją KLB krašto valdybos teikimu mecenato Prisi
kėlimo kred. kooperatyvo pirmininkas Algis Simonavičius 
Kovo 11-osios minijime kovo 8 d. iteiire ilgametei "Kretingos" 
stovyklų vadovei Linai Kuliavienei (kairėje), vidury KLB 
valdybos pirm. Joana Kuraitė-Lasienė Ntr. R. Jonaitienės 

2009.111.24 Nr. 12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

Taupyki. 
Paramo1 

TAUPOMOJI 
SĄSKAITA 

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

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Pelno podolinimos netoikomos) 

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

1------------1 Naša 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 

palūkanas 

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

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

TE RMI N UOTI 
IN DĖLIAI 
30-89 dienų 
90- 179 dienų 
180-269 dienų 

Į------------t 270-364 dienų 
JAV DOLER I Ų KASDIENINIŲ 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 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
l metų 

4.00% 1-----------<I 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

4.00% 
4.60% 
4.50% 
4.75% 
5.00% 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 
pagal poreikolovimą 

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

Į------------1 5 metų 3.25% 
RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4 .50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
6.0 % ir aukščiau 

ASMENINIS RI BOTAS KREDITAS 
7.0 % ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai goli 
būti keičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0 SPORTAS 
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Zaidynės Cikagoje 
Šiaurės Amerikos lietu

vių 59-osios sporto žaidynės 
įvyks š.m. balandžio 24, 25, 26 
dienomis Čikagoje. Progra
moje: krepšinis, tinklinis, 
šachmatai, stalo tenisas, plau
kimas. 

Galutinė komandų ir žai
dėjų (krepšinio) registracija 
su mokesčiais privalo būti at
likta iki balandžio 4 d. imtinai 
pas 59-jų žaidynių vadovą šiuo 
adresu: Dr. Donatas Siliūnas, 
5116 Illinois Ave., Lisle, IL 
60532. Tel. 630 852-3204 na
mų ar 630 709-3870 (cell). 
El.paštas: dsiliunas@aol.com 
Tinklalapis: www.lituanica.org. 

Galutinė tinklinio ko
mandų ir žaidėjų registracija 
privalo būti atlikta iki balan
džio 4 d. imtinai pas 59-jų žai
dynių koordinatorių, adresu: 
Justinas Andriušis, 826 South 

Loomis Ave., Apt. 2, Chicago, 
IL 60607. Tel. 708 359-7046; 
el.paštas: jeandriusis@gmail. 
com. 

Stalo tenisas vyks balan
džio 25, šeštadienį, ir, jei rei
kės, sekmadienį. Informuoja 
ir registruoja: Algirdas Vit
kauskas, 905 Warner Ave., 
Lemont, IL 60439. Tel. 630 
257-3182; el.paštas: Algirdasv 
200@comcast.net. Galutinė 
registracija su mokesčiais pri
imama vietoje varžybų dieną, 
balandžio 25, šeštadienį, ta
čiau apsisprendimą pranešti A. 
Vitkauskui iki balandžio 4 d. 

Šachmatų pirmenybės ba
landžio 25, šeštadienį, ir, jei 
reikės, sekmadienį. Infor
muoja ir registruoja: Paulius 
Majauskas, 5445 Lee Ave., 
Downers Grove, IL 60515. 
Tel. 630 769-1010; el-paštas: 

PMajauskas@gmail.com. Ga
lutinė registracija su mokesčiais 
priimama vietoje varžybų die
ną, balandžio 25, šeštadienį, 
tačiau apsisprendimą pranešti 
P. Maj auskui iki balandžio 
4 d. 

Plaukimo pirmenybės nu
matomos balandžio 25, šešta
dienį. Informuoja ir regist
ruoja Algis Norkus, 515 Wil
low St., Sugar Grove, IL 
60544. Tel. 638 466-4661 na
mų, 708 651-1052 darbo; 
el.paštas: amnorkus@MCH 
SI.COM. Galutinė registraci
ja su mokesčiais priimama 
vietoje varžybų dieną, balan
džio 25, šeštadienį, tačiau ap
sisprendimą pranešti A. Nor
kui iki balandžio 4 d. 

Žaidynėse dalyvauti kvie
čiami visi lietuvių sporto vie
netai bei individai, atlikę 2009 
metų registraciją ŠALFASS
je. Tolesnes informacijas pra
neš rengėjai. Nemažai infor
macijų galite rasti ASK Litua
nicos ir ŠALFASS tinklala
piuose www.lituanica.org ir 
www.salfass.org 

ŠALFASS inf. 

Jaunučių krepšinio pirIDenybės 
Jos įvyks gegužės 16-17 d.d. Hamiltone, 

ON. Vykdo - Hamiltono LSK "Kovas", 60 
metų jubiliejaus proga. Varžybų vadovas -
Rimas Miečius. Varžybas numatoma vykdyti 
šiose berniukų ir mergaičių klasėse: B (1993-
94 m. gimimo), C (1995-96 m.), D (1997-98 
m.), E (1999-2000 m.) ir F "molekulių" (2001 
m. ir jaunesnių). 

Išankstinė komandų registracija privalo 
būti atlikta iki balandžio l d. šiuo adresu: 
Rimas Miečius, 57 Widdicombe Hill Blvd., 
Suite 404, Toronto, ON M9R 1Y4. Tel. 416 
234-5792; faksas 416 234-8506; el.paštas: 
rimmeri@sympatico.ca. 

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS sporto 
klubai ir kiti lietuviq sporto vienetai, atlikę 
2009 m. registraciją SALFASS-je. 

Galutinė komandų ir žaidėjų registracija 
su mokesčiais privalo būti atlikta iki gegužės 
l d. Daugiau informacijų rasite "Kovo" tinkla
lapyje: www.hamiltonkovas. org. 

ŠALFASS inf. 

Apdovanojimai 
v 

E. Sulaičiui 
Lietuvos Nepriklausomy

bės šventės proga vasario 11 
d. Lietuvos gen. konsulė Čika
goje Skaistė Aniulienė įteikė 
Kūno kultūros ir sporto de
partamento prie Lietuvos vy
riausybės paskirtą apdovano
j imą Cicere gyvenančiam 

sporto veikėjui ir žurnalistui 
Edvardui Šulaičiui už nuopel
nus Lietuvos sportui. E. Šu
laitis, priimdamas šį apdova
nojimą, padėkojo generalinei 
konsulei S. Aniulienei ir 
KKSD vadovybei už jo dauge
lio metų darbo įvertinimą. Tai 
jau antrasis LR generalinės 
konsulės E. Šulaičiui įteiktas 
apdovanojimas per kelis mė
nesius. 

2008 m. lapkritį konsulė 
perdavė jam iš Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto pirm. 
Artūro Poviliūno gautą sidab
rinę lėkštę su įrašu "Edvardui 
Šulaičiui už olimpinių idėjų 
skleidimą". 

Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas E. Šulaičiui 
prieš tai buvo dar skyręs vieną 
iš didžiausių apdovanojimų -
Olimpinę žvaigždę. Taip pat 
jis buvo apdovanotas ir Lietu
vos DK Gedimino ordino Ka
rininko kryžiumi bei keliais 
išeivijos lietuvių skirtais atžy
mėjimais. M. Informacija 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgirio" krep

šininkai antrą kartą šį sezoną 
Vilniuje įveikė vietos "Lietu
vos ryto" krepšininkus. Balti
jos krepšinio lygos (SEB 
BBL) rungtynėse "Siemens" 
arenoje Kauno krepšininkai 
77:75 palaužė Vilniaus "Lie
tuvos rytą", išsikovojo Elito 
poskyryje antrąją vietą ir pel
nė bilietą į baigmės ketvertą. 

• Per Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) visuotinį narių 
susirinkimą Kaune nuspręsta, 
kad paskutinėje vietoje likusi 
komanda neiškris iš elitinės 
lygos, rašo "Lietuvos rytas". 
"Nusprendėme, kad ekono
miniu sunkmečiu mažinti klu
bų skaičių būtų netikslinga. 
Reikia padėti klubams išsilai
kyti", - sakė LKL generalinis 
direktorius Linas Gilys. 

• Lietuvos vyrų rankinio 
rinktinė sužaidė trečiąsias 
2010 m. Europos čempionato 
atrankos septintosios grupės 
rungtynes su Pekino olimpia
dos bronzine prizininke Ispa
nija. Kauno sporto halėje vy
kusiame susitikime Lietuvos 
rankininkai garbingai kovojo 
su tituluotais varžovais, tačiau 
nusileido jiems 22:28. 

• Lietuvos futbolo fede
racijos (LFF) Apeliacinis lei
dimų komitetas Vilniaus 
"Žalgirio" klubui suteikė lei
dimą dalyvauti 2009 metų se
zono šalies l lygoje. 

• 2009 metų Lietuvos jau
nimo (iki 20 metų) fechtavi
mosi vaikinų varžybų auksas 
tarp dvidešimties dalyvių ati
teko Edvinui Nefui, kuris 
baigmėje nugalėjo Gotfridą 
Krujalskį. Bronzos apdovano
jimais Kaune pasibaigusiose 
pirmenybėse tenkinosi Pau
lius Aleksandravičius bei 
Kristupas Senkus. Tarp mer
ginų nugalėtoj a tapo Aušra 
Blažytė, baigmėje įveikusi 
Pauliną Bajorūnaitę. Bronzos 
medaliai devyniolikos sporti
ninkių čempionate atiteko 
Paulinai Matlauskaitei bei 
Rimantei Pacevičiūtei. 

• 69-tą kartą Šveicarijoje 
surengtų vienos dienos dvira
tininkų lenktynių "Giro del 
Mendrisiotto" nugalėtoju ta
po Lietuvos atstovas Ignatas 
Konovalovas. Šveicarų "Cer
velo Test Team" komandai at
stovaujantis 23-ejų metų Lie
tuvos dviratininkas 151.2 km 
nuotolį įveikė per 3 val. 29 
min. 51 sek. ir 6 sekundėmis 
aplenkė už jo likusią 12 spor
tininkų grupę. VP 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, sukita kokyb6. 

TEl. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK R:D., TORONTO ON 

{prie Evana] 
Savininkas Jurgis Kullešius 

Toronte kovo l d. Česlovui Senkevičiui (dešinėje) padėkos 
lapą už ilgametį Skautų aido redagavimą įteikė LSS tarybos 
pirm. v.s. fil. Gintaras Taoras (kairėje). Salia jo - Toronto 
tuntininkai - Alvydas Saplys ir Indrė Paškauskienė 

Ntr. R.R. Otto 

LSS Seserijos ir Broli
jos Vyriausia skautininkė s. 
fil. Rūta Baltaduonytė-Le
mon ir Toronto "Šatrijos" 
tunto tuntininkė ps. Indrė 
Paškauskienė rodo naujus 
skaučių marškinėlius. Jie 
"Dainos" skaučių draugo
vės draugininkės ps. Vidos 
Skilandžiūnienės suprojek
tuoti ir buvo draugovės par
davinėjami Kaziuko mugėje, 
Prisikėlimo parapijos salėje 
kovo l d. Toronto "Šatrijos" 
ir "Rambyno" tuntai kas-

met rengia mugę, kurioje skautai ir skautės pardavinėja 
savo pagamintus rankdarbius, pyragus, tortus, veda 
žaidimus bei parduoda paslaugas, pvz. batų blizginimą, 
peilių aštrinimą Ntr. R. Jonaitienės 

---.... iSKAITYTOJAI PASISAKo„1---

KAS TAS TARPUKARIS? mimo ir tėvų nuosavybių pasi-
Prisimena posakis "patys grobimo. Tokios "tiesos" ir 

mušame ... ir patys šaukiame", vėl nepriklausomos Lietuvos 
bent šiuo atveju. Lietuvos už- nei laukiau, nei tikėjaus ... 
sienio reik. min. P. Vaitiekū- Edmundas Petrauskas, 
nas (Inf.) supažindina knygo- London, Canada 
je ... su santykiais.„ su kaimy- KAS NURITINO Į BEDUGNĘ? 
ninėmis Estija ir Latvija Š.m. vasario 18 d., nr. 7, 
"tarpukario" laikotarpiu!!! - 10 psl. Tėviškės žiburių straips
Tarpukaris - kas gi tai??? nyje "Kas suorganizavo riau
"tarpukario" turėtume MES šes?" rašoma neteisingai, kad 
VISI, ne tik išeivijos ir Lietu- G. Kirkilas ir A. Kubilius buvo 
vos redaktoriai, vengti, nei sudarę "Mažumos koaliciją 
pripažinti, kai visiems aišku 2k" ir abudu sėkmingai nuri
turėtų būti, kad 1918-1940 tino šalį iš "auksinio biudže
metų nepriklausomos Lietu- to" aukštumų į krizės pakalnę. 
vos - taip, - NEPRIKLAU- Tokia koalicija buvo sudaryta. 
SOMOS LAISVOS LIETU- Bet A. Kubilius pamatęs, kad 
VOS trumputėlis laikotarpis G. Kirkilas daro aferas, suk
niekada nebuvo ir niekad ne- čiauja, tuojau pat išstojo iš 
turėtų būti vadinamas "tarpu- "Mažumos koalicijos 2k" ir 
kario" (kokio?, kurio? žmoni- daugiau joje nedalyvavo. O 
jos šimtų karų) laikotarpiu!!! šalį į krizės bedugnę nuritino 
Jaučiu, kad tai dar per 19 me- G. Kirkilo vyriausybė. Prem
tų užsilikęs komunistinės tary- jeras Kubilius deda visas pa
binės Lietuvos padugnių stangas, kad pakeltų šalies 
mums toliau tęsiamas "paliki- ekonomiką. E Paulauskienė, 
mas", po mums pilietybės atė- London, ON 

'PĖDOS S'PEC/ltLISTltS 
IRO PO D l ROBERTASNEKRAŠAS 
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Women's Junior World Cup 
for Field Hockey 

LABAS, 

While l am Australian, l previously lived in Lithuania (for 
all too short a time) but while l was there l became and 
continue to be involved as a coach of the Lithuanian 
National women's field hockey team. l am writing to you 
on behalf of the Lithuanian Hockey Federation President, 
Leonardas Čaikauskas. l hope (but doubt!) that you are 
aware that the Women's Junior World Cup for field hockey 
will be played in Boston in August 2009. What l am very 
proud to tell you is th.at last. ~ear, at ~he European 
Championships, Lithuama quahfled for th1s tournament. 
So yes the Lithuanian national team is coming to Boston 
to com'pete against the top 16 teams in the world! ... 
To qualify, the team had to reach the European A ?1~s1~n 
Championship which they did in 2006, and .then fm1sh ~n 
the top 6 in 2008 to reach the World ~up. F~eld. h?ckey ~n 
Europe is very strong and in 2008 Lithuama fm1shed m 
front of countries such as Belgium, France, Italy, Scotland, 
Ireland, Russia and Ukraine and booked their tickets to 
Boston. The same girls were recently also crown~d 
European Champions for ind~or field hockey only m 
J anuary at a tournament held in Siauliai. . 
It would be fantastic to have the support of the Amencan 
and in particular the Boston district Lithuanian commun~
ties during the toumament in as many and any ways pos.s1-
ble. From crowd support, to practical help such as phy~10-
therapy services or helping to reduce our accommodation 
costs, any and all support would be very, very gratefully 
received. 
Finally, l doubt it will come as any surprise to you that the 
team faces serious funding difficulties for this toumament. 
The rough cost for our participation is 180,000 lit~s 
(-$65,000 USD) of which the Lithuanian government 1s 
currently only providing 50,000 litas. lf you were able ~o 
provide any contacts or introductions ~o anyo~e m 
the Lithuanian community who could help w1th our phght l 
would, again, be very appreciative. . 
l look forward to hearing from you and hope l will meet at 
least a few of you at the World Cup. 
Best regards, James Young 

http://www.usfieldhockey.com/junio~orldcup/ 
Read more about hockey in Lithuania: http://www.zolesnedulys.lt/ 

,,.i ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc„ O.L.S„O.Ll.P 

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

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:-:-+~~~--\~~,.::· ~1,.:::"' · - „. 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir La_k~shore Rd.) 
Privati AUTO-AJKSTE ("parking ") 

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrectio11 Rd. Toronto ON 9/\ 5 l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416- 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jasų sute//..,'1.as 5.03 min. dol. Fondo 
paglindinis kapitalas davė 3.42 mln. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitalinei pa albai L ietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanado lietuvių fondą ! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 O v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės 

mokyklos, antros B klasės 

MOKINIŲ RAŠINIAI 
atsiųsti Valerijos Vilčinskienės 

KUO TAU BRANGI LIETUVA 

• Svetur nemokėtumėm kalbos, nerastu
mėm savų draugų, būtų liūdna ir ilgu. 

Ričardas P. 
• Lietuvoje viską žinome, pažįstame, kitur 

nieko nepažintumėm. Tomas M. 

AUGINU LIETUVĄ SAVOJE ŠIRDELĖJE ... 

•Lietuva - mūsų Tėvynė, mūsų žemė. Ji 
pati brangiausia, tarsi mūsų namai. Čia gra- Lietuvoje valstybi~į ~i~tantą ka~t'! s.u su~?
žiausias pasaulis. Čia mūsų vaikystės karalystė, gusiais galėjo rasyh ir moksle1via1. ~~cia 
mūsų tauta. Mes ją apginsime, jeigu reikės ap- raštingiausia Lietuvos moksleive verhmmo 

'nti. Deivydas B. komisija pripažino MARIJĄ ABROMAITYTĘ 
gi • Čia mūsų saulė, jos spindulių šviesa ir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
šiluma. Čia - mūsų žemės vanduo. Jie mums • Lietuva _ mano gimtinė. Čia išlikę mano 
teikia gyvybę. Či~ nutin.ka ~au~ gražių dalyk~, pasakų veikėjai, mano vaikystės prisiminimai. Į 
Lietuva man pati brangiausia visame pa~aufy]~· nieką pasauly aš neiškeisčiau Lietuvos. Niekada 

. L.mas S. jos nepaliksiu, ji gražiausia planetoje. Tomas M. 
• Lietuva brangi. Man patink~ Lietuvos • Niekada nepaliksiu savo gimtinės. J~ man 

herbas, Tautiška g_iesr::ė, či~ m~s vi~ko _moko- labai brangi. Myliu ją kaip savo tėvus. Cia v~š 
mės. Lietuva - tai musų Tevyne, tai musų na- dirbu visokius darbus, žaidžiu su draugais. Cza 
mai. Čia visi vaikai gali žaisti, mokytis. Mes taip mes su visa šeima daug kur važiuojame, daug 
pat kovojame d~l Liet~v?s, kad ~urėtume s~vo ką aplankome. Povilas Rinke~iči~s 
Tėvynę, kad galetume JOJe gyventi. Mes gyneme • Aš manau kad Lietuva yra brangiausia 
Lietuvą, giname ir ginsime. Ji - my.lim~~usi~ mano gimtoji š~lis, čia visi yra mylimi. Pati 
mūsų gimtinė, aš jokiu būdu nevažiuoczau is brangiausia yra mūsų šeima, kuri mus užaugina, 
Lietuvos, nes ji brangiausia. . ~in~ "':l· mus moko gerų darbų, nors kartais, neapdairiai 

• Mano Tėvynė - mūsų gyvybe. lz ~eikia pasielgę, padarome klaidų. Man Lietuvoj nieko 
gyvenimą man, mano tėveliams, senelzams. netrūksta. Nors Lietuva maža, bet čia labai gera, 
Gimtinę ne šiaip sau reikia mylėti. Reikia m_ylėti šilta ir jauku. Aš jai jaučiu meilę. Čia labai geri 
iš visos širdies. Karolis U. žmonės. Inga U. 

• Man Lietuva - mano gimta šalis. Aš nena- • Aš Lietuvą myliu kaip savo šeimą, savo 
riu iš jos išvažiuoti. Man Lietuva - pati bran151:au.- gimtus namus. Ji man brangi kaip ir mano pa
sia ir geriausia žaidimų vieta,. č~a. - n:ano. t~a~ ties gyvybė. Čia - mano žaislų kampelis, čia aš 
s~neliai, močiutės, prosenelzai .ir visa gi~ine. gimiau, čia patyriau didžiausius nuotykius. Lie
Cia - mano mokyk~a, mano miestas, kuname tuva kaip mano darželis, kurį neseniai dar lan
turiu savo namus. Cia labai geri, linksmi, kar- kiau kaip mano mokykla. Dėkoju Dievui, kad 
tais ir nuliūdę žmonės. ~vetu~v~š nemo~ėčiau yra :nano Lietuva. Man menasi V. Kudirk?s 
kitos šalies kalbos, nesusikalbeciau. Nonu, kad Tautiška giesmė: Lietuva, Tėvyne mūsų, tu Did
Lietuva amžiams išl~ktų. . ~~ar~as P. vyrių žeme. Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę se-

• Man labai patinka mano gimtine. Lietuva mia. Lietuva _ mano žemė. Dovydas U. 
- pati geriausia šalis visoje planetoje. Aš visada • Lietuva _ mano mylimiausia ir brangiau
noriu gyventi tik joje. Mano tėvukas čia gyv_,ena, sia šalis. Aš ją myliu, į nieką pasaulyje neiškeis
aš norėčiau, kad jis greičia~ f!asv~iktų: Ci.a - čiau. Džiaugiuosi, kad ji yra. Samanta K. 
mano žaislų kampelis - pati 1domiausia vieta • Man Tėvynė brangiausia, nes ji vienintejė, 
pasaulyje. Labai įdo_,mios mano kn~go~. ~as Ia- kaip ir mano šeima, kurią aš labai myliu. Cia 
bai labai skaitau. Cia aš esu labai laimingas. švelnūs mano vaikystės žaisliukai. Cia mano 

Vilius J. namai kurie man atstoja visą pasaulį. Di
• Aš džiaugiuqsi savo Tėvyne Li~tuva. Ji džiuoj~osi savo Tėvyne, nes čia aš esu laimingg. 

man brangiausia. Cia teka Nemunas, cia mano visa širdimi. . Ieva S. 
širdis. Savo švelnumu ji man patinka. Jonas U. (Bus daugiau) 

Kovo 11-osios minėjime kovo 8 d. Prisikėlimo parapijoje sveikinim? ž?~i t~~ia ~S·p·i~mi
ninkė Rūta Samonytė (dešinėje), pakvietusi visus po minėj~mo. pas~v~1smti. ir apzmreti Jau
nimo meno parodą· kairėje - Kristinos Skindelytės-Gladkovienes M,sle (akrilas - 2008~ . . 

' Ntr. R. Jonaitienes 
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ALEI ZULIENEI 
mirus, 

jos seseriai JOANAI KURIENEI, dr. ČESIUI 

KURUI ir jų šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Windsoro Šv. Kazimiero parapijos lietuviai 

AtA 
DONALDUI CASSIDY 

staiga mirus Floridoje (Miami), 
nuoširdžią užuojautą reiškiame dukterėčiai, muzikei 

LORETAI LUKŠAITEI-CASSIDY, jos tėveliams, bro

liui profesoriui IEONARDUI, jo žmonai KARIN, bro

liui BERNARDUI, sūnėnams ANDREW ir ANTIIONY. 

Tugul Dievas pripildo jūsų sielas stebuklinga meile 

ir ramybe. 

Kas gali išsakyti 

Kunigas dėdė Petras Cibitis (Sebeties) 
ir žmona Margarit, Vokietija 

Mylimųjų iirdies skausmus, 
Tik Dievas jūsų stiprybė bus. 

AtA 
DONCASSIDY 

mirus, mielai muzikei LORETAI LUKŠAITEI-CAS

SIDY praradus gyvenimo draugą, užjaučiame tave, 

tavo tėvelius, brolį profesorių LEONARDĄ, jo 

žmoną KARIN, brolį BERNARDĄ, sūnėnus 

ANDRIŲ ir ANTANĄ taip pat visus gimines ir drau
gus. Liūdime tėvynėje -

dėdė l')itas, Marytė ir Rūta Lukšos, 
teta Vladė Lukšienė ir Ieimos, 

tetos: Elena Giedraitienė, Jadvyga Ku.prauskienė, 
Janina Čemauskienė ir šeimos, 

dr. Danutė, Antanas Bajorinai ir šeimos, Lietuva 

~<. E S 1'1\ l ~l Ja\ S 
ART s·ruo10 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YRA 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ar į namus 416-231-4937 

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

Prisimenant kun. Praną Gavėną 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Neilgo gyvenimo Tėvynė
je (1992-2000) kiekvieną die
ną kunigas skyrė savo idėjų 
įgyvendinimui. 1994 m. jis Sa
leziečių žinių redaktorius. Ka
talikiškas lietuviškas leidinys 
pasiekia kitose šalyse gyve
nančias lietuvių šeimas. 1998 
m. išleidžia 11,000 tiražu nuo
stabią istorinę, kiekvienam 
lietuviui brangią, knygelę 
šventasis Kazimieras. Pamilęs 
Alytų, rūpinasi jo ateitimi, 
jaunimu, vaikais. Mokyklose 
atsiranda įvairios organizaci
jos, katalikų mokslo akademi
jos skyrius. Jo iniciatyva iš
dygsta vaikų vasaros stovyklos 
Vytėnuose, Nemunaityje, Rum
šiškėse. 1995 m. birželio 15 d. 
Alytaus miesto meras D. Kur
tinaitis ir mero pavaduotoja 
O. Suncovienė pasirašo kun.P. 
Gavėno paruoštą Alytaus 
miesto patikėjimo Marijai 
Krikščionių Pagalbos aktą. 
Įteikdamas praeities atmini-

Besigydydamas Druskininkuose 1999 m. kun. Pranas Gavėnas 
aukoja šv. Mišias 

mui didelę reikšmę, jis nenu
traukia ryšių su Sao Paulo lie
tuviais. Džiaugiasi išeivių jau
nimo gausiu dalyvavimu ren
giniuose. Kunigo iniciatyva 
žymiems žmonėms pastatyti 
paminklai. Žiūronyse (Prienų 
raj.) mokytojui-rezistentui K 
Petraškai, Švč. Mergelei Mari
jai-Balbieriškyje, ŠV. Kazimie
rui - Merkinėje, Emilijai Pla-

~~1 TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
b ffiliated 

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 L.akeshore Road E., P.O. Box325, Oakville, ON L6J 5A2 

telytei - Kapčiamiestyje, Petrui 
Perkumui- Darbėnuose. 

Su mylimu kunigu šv. Mi
šių aukoje pabendravę, vaikų 
gražiame šventiniam koncerte 
dalyvavę, dvasiškai tvirtesniais 
tapę, tikintieji į namus skirs
tėsi Ren~ rėmė ir organizavo 
Alytaus Sv. Angelų Sargų re
liginė bendruomenė, miesto sa
vivaldybė, VŠĮ ''Dienos namai". 

J01VA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros Įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-98.21 arba 416 882-8531. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į u.žsienj ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam· 
binti Mariui Rusinui teL 416 
588-2808 ext.. 26 dienos metu. 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš· 
orės remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mūri
ninko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiškas patyrimas. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Prisikėlimo parapijos teatro studija 

STUDI JA 

Kviečia visus į miuziklą 

"Eglė žalčių karalienė" 
(Pagal Kazio lnčiūros eiliuotą pasaką) 

2009 m. balandžio 4, šeštadienį, 6 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuo e 

Kompozitorius - Valdas Ramanauskas 
Režisierė - Daiva Botyrienė • Dailininkė - Akvilė Minkevičienė 

LOTERIJA + UŽKANDĖLĖS, +KAVA +PYRAGAI 
MOKAMAS WNAS ir ALUS 
Bilieto kaina - $15 suaugu iems 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>V"~L LEP~C:.E 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 

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

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

Pasirinkite sau tinkamiausias sąl ygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums geresne; kainą . Arba skambinkite: -
poniai Wijo lai - (angliškai ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

~ w~.:t \/~~ 

DENT.A.L C::.A.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis MJW.teyzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. Jame rasite naudingos informacijos 
apie prenumeratas, skelbimus ir pan. Thip pat galėsite pasi
skaityti šios savaitės numerio 15 ir 16 psl. Kviečiame siųsti savo 
pastabas elektroninio paštu - teyzjb@rgers.com 
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Lietuvos 1000-metis Kvebeke 
Gatineau miesto kultūros ·t 

centre kovo 13 dieną Lietuvos am
basada Kanadoje surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo die
nos, Kovo 11-osios ir tūkstantme
čio minėjimą, kurio metu buvo ati
daryta Mariaus Jovaišos fotografijų 
paroda Neregėta Lietuva. Kvebeko 
visuomenė galėjo aplankyti parodą 
iki kovo 14 d., po to ji keliaus tolyn 
į Throntą ir į kitus Kanados mies
tus. Gausiai susirinkusius .Kanados 
valstybinių institucijų narius, parla
mentarus, diplomatinio korpuso 
atstovus ir Kanados lietuvių bend
ruomenės narius pasveikino Lietu
vos ambasadorė Kanadoje Gintė 
Damušytė. 

"Šiemet Lietuva mini daug 
svarbių datų - tai šalies vardo tūks
tantmetis, Vilnius Europos kultū
ros sostinė, NATO ir ES narystės 

Lletuvos ambasadorė Kanadai Gintė Damušytė taria paro
dos Neregėta Lietuva atidarymo žodį Gatineau, QC, š.m. 
kovo 13 d. 

penkmetis. Neabejojame, kad Mariaus Jovaišos kadrai sugundys kanadiečius atvykti į Lietuvą ir 
patirti šalies grožį bei vaišingumą iš arti", -sakė ambasadorė G. Damušytė. 

Didelio populiarumo visame pasaulyje sulaukusio albumo Neregėta Lietuva autorius Marius 
Jovaiša susirinkusiems pristatė savo fotografijų parodą ir papasakojo apie šio originalaus pro
jekto įgyvendinimą bei fotografavimo iš oro ypatumus. Lietuvos ambasada Otavoje 

c::=====:PRAŠO PARAMOS 

DOMINYKA ŠARKAITĖ - tai linksma 5 metukų mergaitė. 
Gyvena Suvalkuose. Abu tėvai Jolanta ir Darius lietuviai, kilę iš 
Punsko-Seinų krašto. Dominyka jau buvo susiruošusi eiti į 
darželį, kai užklupo ją baisi liga. Jai buvo nustatytas inksto pikty
binis vėžys - IV stadijos Vilmso navikas. Be to, liga jau buvo per
silnetusi į plaučius. Prasidėjo ilga ir sunki kova su šia liga. Kadan
gi Dominykos mama turėjo rūpintis sergančia dukrele, nustojo 
dirbusi. Tėvelis dirba, bet dažni išvažiavimai į Balstogės kliniką, 
nutolusią apie 160 km, riboja darbo valandas, dėl to ir uždarbis 
mažesnis. Dominykos gydymas ligoninėje yra ribotas, vėliau tėvai 
gydymą turės tęsti savo lėšomis. Jolanta ieško finansinės paramos 
Suvalkų miesto socialinėse įstaigose, kreipėsi ir į įvairius fondus. 
Kaip galėdami padeda šeima ir giminės, bet vis tiek lėšų dar 
trūksta. Visus, kurie gali padėti mažajai Dominykai ir jos tėve
liams, prašomi aukoti per Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sam
būrį .Kanadoje. Aukoti galima tiesiai į sąskaitą #9719 "Paramoje" 
arba paštu (SKLIS, 1573 Bloor St. W., Thronto, ON, M6P 1A6) 
su prierašu "Dominykai". Už aukas daugiau kaip $20 bus išduo
dami pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Dėl platesnės informacijos galite skambinti Irenai tel. 905 
276-0822. Inf. 

PASAULIO KYBARTIEČIŲ DRAUGIJA kreipiasi į visur 
gyvenančius kybartiečius bei visus kitus geradarius, prašydama fi
nansinės paramos kultūros vertybės - unikalios architeĮ~.tūros 
namo Kybartuose, J. Basanavičiaus g. 38 - išsaugojimui. Sis na
mas, Lietuvos kultūros ministerio įsakymu, įtrauktas į Valstybės 
saugomų kultūros vertybių sąrašą. Namas reikalingas remonto. 
Žinovų apskaičiavimu, reikėtų bent 50,000 litų. Specialioji PKD 
sąskaita namui Kybartuose J. Basanavičiaus g. 38 gelbėti: 
LT6973000101138 76814, AB Bankas HANSABANKAS, Banko 
kodas 73000, SWIFT/BIC: HABALT22. 

Pasaulio Kybartiečių draugijos valdyba 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė k linika 

~o:;~-~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakcshorc Road E. 104·3945 Doug Lcavcns Blvd. 

~ Mississauga, ON L'iG l E5 Mi i auga. ON l.SN 01\5 
~-~ www.walcrsidcdcntal.ca www.9thlincdcntal.ca 

l AUKOS l 
A.a. Elenos Žulienės atmini

mui pagerbti Tėviškės žiburiams 
aukojo: $200 - P. Kuras, R.D. 
Dionne; $100-M. Povilaitienė, 
Kubilių ir Daulių šeimos, C. 
Pearce, J. Kuras, L.V. Zubric
kas, A. Lukošiūnienė, A.M. 
Kiškiai, J.Č. Kurai, F. Pearce; 
$80 - S. Smitas; $50 - B.M. 
Kuslikis, Anapilio moterų bū
relis, B. Rovas, B. Znotinas; 
$40 - S. Aušrotienė, O. Rim
kus, I. Molyte; $25 - V.S. Pie
čaičiai, V. Henderson, K. Jus
key, O.J. Gustainiai, R. Cele
jewski; $20 - A. Rimkus, J. 
Marshall, T.B. Stanuliai; $10 -
A Šimonėlienė. Aukas rinko -
M. Povilaitienė ir B. Kazlaus
kaitė. 

A.a. Ramonos Rimšienės 
atminimui pagerbti Tėviškės 
žiburiams aukojo: $100 - V.V. 
Dargis; $50 - A Valadkienė, J. 
Z. Dabrowski, V.N. Llačas; $40 
- B.Č. Jonys; $25y - D. Bar
kauskas; $20 - K. Zutautienė, 
E. Geidutis, V. Butkys. 

A.a. Ramutės Rimšienės 
atminimui V.B. Palilioniai Tė
viškės žiburiams aukojo $20. 

A.a. Antano Rekščio prisi
minimui, užjausdami jo žmoną 
Ireną, sūnų Tomą ir dukterį 
Lindą bei jų šeimas, Aldona ir 
Antanas Kilinskai Tėviškės ži
buriams aukojo $50. 

A.a. Vitaliaus Matulaičio, 
ilgamečio mūsų veikėjo atmini
mui, Lietuvių tautodailės insti
tutas Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

PAREMKITE Twiikėa žiburius 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Įš anks
to dėkingi - TZ kidijai 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

Ir kitas imigracines paslaugas: gaunant studento vizas, darbo leidimus ir 
garantus, paduodant pilietybės ir nuolatinio gyventojo statuso pareiškimus 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

DALIA MILMANTAS, CSIC, licencijuota Kanados imigracijos konsultantė 
T 647 342 7301 11 F 647 435 7528 11 dmilmantas@rogers.com 

Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Sveikiname ilgametę mū
sų parapijietę Mariją Šakalinie
nę, šią savaitę sulaukusią 100 
metų amžiaus. Linkime jai Vi
sagalio palaimos ir daug svei
katos! 

• "Share Life" rinkliava 
Toronto arkivyskupijoje buvo 
pradėta 1976 m. ir remia 33 arki
vyskupijoje veikiančius padalin
ius. Vien praeitais metais 
225,000 arkivyskupijos teritori
joj e gyvenančių žmonių susi
laukė pagalbos iš tų padalinių. 
Arkiv. Thomas Collins numato, 
kad dėl dabartinės ekonominės 
padėties pagalbos reikės daug 
daugiau ir prašo visus būti dos
niais. Šiais metais, kaip ir 
anksčiau, toji rinkliava bus 
vedama per tris sekmadienius: 
kovo 29, gegužės 3 ir birželio 7. 
Ateinančio sekmadienio rink
liavai vokeliai išdalinti. 

• Kovo 21, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota Wasaga Beach apylin
kėje mirusi a.a. Doreen Tarvy
dienė, 75 m. amžiaus. 

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

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pamokos vėl 
bus tęsiamos ateinantį sekma
dienį po 9.30 v.r. Mišių kleboni
jos posėdžių kambary. 

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

• Mūsų parapijiečiai Anta
nas ir Laima Išganaičiai labai 
gražiai apgenėjo prie kleboni
jos ir šventovės priekinių durų 
aikštėje augančius medžius bei 
medelius ir apvalė visą švento
vės aplinką. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti vaikų dainelių bei eilė
raštukų garsaplokštę (CD) "Pu
čia vėjas", Anapilio sodybos 
"Gintarėlių" garsaplokštinį (CD) 
dainų albumą, Montrealio lie
tuvių choro kalėdinių giesmių 
garsaplokštę (CD) "Adeste Fi
deles", Algio Statkevičiaus pa
ruoštą Anapilio parapijos 80-
mečio šventės vaizdaplokštę 
(DVD) ir vaikučiams Vytės Ne
munėlio Meškiuką rudnosiuką. 

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

•Mišios kovo 29, sekmad.: 
9.30 v.r. už a.a. Praną Augaitį; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje kovo 
29, sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Joną 
Paliulį; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje kovo 28, šeštad., 3 v. 
p.p. už Ignalinos rajono Strazdų 
kaime žuvusius 7 partizanus. 

l AUKOS l 
Mylimos mamytės a.a. Ele

nos Žolienės atminimui pa
gerbti liūdinti duktė Neris Niel
sen ir vaikai Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. 

A.a. Doreen Tarvydienei 
mirus, jos vyrui Tadui ir visai 
šeimai reikšdami gilią užuo
jautą, velionės atminimui Tėviš
kės žiburiams $150 aukojo J. Va
liukienė, J.M. Zubrickai ir J.I. 
N acevičiai. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Kovo 22, sekmadienį, 

per 10.45 v.r. Mišias vyko ben
dras giedojimas. Ateinantį sek
madienį giedos parapijos jaunimo 
choras. 

• Sekmadienį, kovo 22, 
kun. Vincentas Tamošauskas, 
OFM, kapucinas, užbaigė pa
rapijos rekolekcijas ir kovo 23 
d. grįžo į Lietuvą. Dėkojam 
jam už pasakytus pamokslus ir 
išklausymą daugybės išpažinčių. 

• Prie sekmadienio biule
tenio buvo prisegti vokai To
ronto arkivyskupijos "Share 
Life" vajaus pirmai rinkliavai, 
kuri vyks šį sekmadienį. To
ronto arkivyskupijai reikia su
rinkti per 12 milijonų, kad ji 
galėtų išlaikyti kunigų semina
riją ir per trisdešimt įvairių 
agentūrų, kurios aptarnauja 
kasmet daugiau kaip 200,000 
žmonių. Antra "Share Life" 
rinkliava bus daroma gegužės 
3 d., o trečia - birželio 7 d. 

• Pakrikštytas Francisco 
Lukas, Gabrielės (Pabrėžai
tės) ir William Flores sūnus. 

• Kovo 23 d. palaidota 
a.a.Ona Juodviršienė. Kana
doj giminių neturėjo. Punske 
mirė a.a. Juozas Venslauskas, 
Marytės Genčiuvienės ir Tek
lės Kareckienės brolis. 

• Parapijos tarybos labda
ros sekcijos organizuojamas pa
vasarinis vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas vyks parapijos 
salėse balandžio 24-25 d.d. 

• "Kretingos" vasaros sto
vykloms registracijos blankai 
netrukus bus pasiųsti paštu bu
vusiems stovyklautojams; kiti 
galės jų gauti parapijos rašti
nėj. Šią vasarą lietuviškai ne
kalbantiems lietuvių kilmės 
vaikams stovykla vyks liepos 5-
18 d.d., lietuviškai kalban
tiems liepos 19 - rugpjūčio l 
d.d., o šeimų su vaikais sto
vykla bus rugpjūčio 23-29 d.d. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
29: 8 v.r. už a.a. Oną ir Kazi
mierą Juodviršius; 9 v.r. J. Vin
gelienės specialia intencija; 
10.45 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, už a.a. Marytę 
ir Vladą Miceikus, už a.a.Jurgį 
Ciparį; 12.15 v.d. už a.a. Joną 
Vizgirdą. 

Maironio mokyklos žinios 
• Grįžtame į mokyklą kovo 

28 d. po pavasario atostogų per
traukos. Laukiame visų! 

Živilė 

Lietuvių kredito koopera
tyvas "Parama" praneša, kad 
pradedant 2009 m. balandžio 
l d. Lietuvių Namų (1573 
Bloor St. West) skyriaus dar
bo valandos ketvirtadieniais 
bus nuo 9 v.r. iki 6 v.v. Visos 
kitos darbo valandos abiejuo
se skyriuose nesikeičia. Inf. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $1000 -
R Mackus (a.a. žmonos Vidutės 
Mockuvienės atminimui); $700 
- V. Butkys (a.a. žmonos Graži
nos Butkienės atminimui); 
$500 - J. Yčas; $200 -A. ir A. 
Langai, J. Bušauskienė, S. Sty
rienė (prisiminus a. a. Bronių 
Urbonayičių ir a. a. Petrą Styrą), 
J. ir A. Simkai, L. ir V. Pevcevi
čiai, l. Nacevičienė; $100- V. ir 
V. Baliūnai, A. ir K. Tamošaitis, 
B. Tamoliūnas, J. ir M. Zubric
kai; $70 - J. Bartnikas. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, kovo 29, 2 
v.p.p. Moterų draugijos Gavė
nios apmąstymo pamaldos. Ap
mąstymo žodį tars Irena Meik
lejohn; po to vyks Moterų drau
gijos vaišės. 

• Sekmadienį, balandžio 5, 
9.30 v. ryto Verbll sekmadienio 
pamaldos bus su Sv. Komunija. 
Jų metu yyks tikybos pamoka 
vaikams. Šį sekmadienį pradė
sime specialių aukų rinkliavą, 
skirtą "Vanagų" jaunimo sto
vyklai Lietuvoje paremti. 

• Balandžio 7, antradienį, 
11 v. ryto Šv. Komunijos pamal
dos Labdaros slaugos namuose. 

• Did. Penktadienio pa
maldos su Šv. Komunija ba
landžio 10 d., 11 v. ryto. Velykų 
ryto pamaldos 9.30 v.r. su Šv. 
Komunija. Abejose pamaldose 
bus renkamos aukos "Vanagų" 
jaunimo stovyklai. 

• Dėkojame kunigui Gedi
minui Numgaudžiui, OFM, už 
prasmingą Dievo žodį mūsų lai
kams, tartą kovo 22 d. ekume
ninių pamaldų metu. 

Lietuvių Namų žinios 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - balandžio 7 d., 7 v.v. 
LN seklyčioje. 

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

• LN Moterų būrelis ruo
šia Velykų stalą Atvelykio die
ną, balandžio 19. Bus trumpa 
programėlė, Velykų bobutė, 
margučiai. Visi svečiai bus vaiši
nami mūsų moterų keptais py
ragais ir kava. Nuoširdžiai kvie
čiame visus! 

• Sekmadieniais Lietuvių 
Namų svetainėje nuo 11 v.r. iki 
2 v.p.p. vyksta pietūs. Auto aikš
telė atvažiavusiems pietų nuo 
11 v.r. iki 6 v.v. nemokama. 

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

PETRAS ABROMAITIS 
baigė "Bachelor of Medical 
Science" Western universitete, 
Londone, 2008 m. birželio mėn. 
Š.m. rugsėjo mėn. Petras pra
dės medicinos mokslus "Amer
ican University of the Carib
bean", St. Martin saloje. Petras 
gimė ir augo Otavoje, kur lankė 
lietuvišką mokyklą. Būdamas 
jaunuolis kelias vasaras sto
vyklavo "Kretingos" stovykloje 
ir "Romuvoje". Studijuodamas 
universitete, Petras tapo "per
sonai trainer" ir dirbo Western 
universiteto sporto klube. Jis 
yra a.a. Marytės ir Antano Va
siliauskų vaikaitis, Jono ir 
Giedrės (Vasiliauskaitės) Ab
romaičių sūnus. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Kunigą Juozą Aranauską, SJ, buvusį ilgametį Aušros Vartų 
parapijos kleboną, kovo 19 vardo dienos rytą aplankė kleb. kun. 
Gediminas Mieldažis su grupele parapijiečių, o ankstyvą popie
tę jis susilaukė antros grupės lankytojų, kurie varduvininką 
sveikino parapijos komiteto, Katalikių moterų draugijos, "Rū
tos" klubo, šaulių ir dar kitų vardu. Kunigas J. Aranauskas do
mėjosi parapijos gyvenimu, ateities planais ir savo buvusiais pa
rapijiečiais. Didžiuliai Jėzuitų slaugos ir poilsio namai St. Jero
me, QC, jau parduoti, ir visi įnamiai bus perkelti į Montrealį. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, kovo 22, Montrealio lietuvių choro jaunimas ir 

dalis suaugusių dalyva~o 11 val. šv. Mišiose, kurias aukojo kleb. 
kun. Aloyzas Volskis. Sv. Kazimiero parapijos choras ir Mont
realio lietuvių choras giedojo Gavėniai skirtas giesmes. Po Mi
šių vaikai ir jų mamos pasveikino visus, atsilankiusius į lėšų 
telkimo sriubos ir sumuštinių pietus. Kleb. kun. A. Volskis pa
laimino valgį. Živilė Jurkutė-Blayney padėkojo parapijiečiams 
ir svečiams už atsilankymą į pietus ir už paramą jaunimui besi
ruošiant į Dainų šventę Vilniuje. Jaunimas pardavinėjo jų pačių 
pagamintus velykinius atvirukus. 

A.a. Madeleine Kleiza Butkevičienė testamentu Šv. Kazi
miero šventovei paliko 10,000 dol. Jos tėtė padėjo pastatyti pir
mutinę medinę Sv. Kazimiero šventovę. 

Šv. Elzbietos draugijos kavutė ir susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 5. Narės kviečiamos atsilankyti ir dar neužsi
mokėjusios šių metų draugijos mokesčio užsimokėti. 

Didžiosios Velykų savaitės tvarka: Didtiį Ketvirtadienį Mi
šios 6 v.v.; Didtiį Penktadienį Kristaus kančios liturgija 3 v. p.p.; 
Didtiį Šeštadienį liturgija 6 v.v.; Velykų rytą Prisikėlimas ir Mi
šios 8 v.r. MZ, VL 

ADAMC>NIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE STE., SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 51 ~286-1985 PV<..: 51 ~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 

Labdaros fondo žinios 
• Kovo 22, sekmadienį, To

ronto Lietuvių Namuose įvyko 
metinis Labdaros fondo (Lab
dara Foundation) susirinkimas. 
Dalyvavo 180 Lietuvių Namų ir 
Labdaros fondo narių. Susirin
kimą pradėjo Labdaros fondo 
pirmininkas Leonas Radzevi
čius, pakviesdamas Algirdą 
Vaičiūną susirinkimui pirmi
ninkauti. L. Radzevičius savo 
išsamiame pranešime apibūdi
no Slaugos namų būklę bei fi
nansinius įsipareigojimus. Jis 
išreiškė susirūpinimą dėl Lab
daros fondui skirtų didelių iš
laidų: neužbaigta statybininkų 
byla, skola Lietuvių Namams, 
aukšta palūkanų suma už 
mortgičių, unijų keliami reika
lavimai bei išmokos Sveikatos 
ministerijai. Jo teigimu, yra bū
tina turėti lėšų rezervą, kaupti 
kapitalą, kad būtų galima ap
mokėti visus finansinius įsipa
reigojimus. Pagirtina, jog Slau
gos namuose vėl šiais metais 
atlikta Ontario sveikatos mi
nisterijos inspekcija, ir visais 
atžvilgiais lietuvių Slaugos na
mai atitiko ministerijos stan
dartus visose admin}stracijos 
bei priežiūros srityse. Siuo metu 
Slaugos namuose gyvena 82 lie
tuviai, 8 kitataučiai, laukiančių 
apsigyventi yra 69 lietuviai, 14 
kitataučių. Toliau buvo Labda
ros fondo iždo, revizijos komi
sijos bei samdyto revizoriaus 
pranešimai, dėl kurių iškilo 
įvairių klausimų ir diskusijų. 

FAX: (514) 766-1349 

Labdaros fondo valdybon buvo 
perrinkti dr. Mikas Valadka ir 
Giedra Paulionienė (abu 3 metų 
kadencijai), naujai išrinktos An
gelė Abromaitytė (3 m.) ir Graži
na Laurinaitytė (l m.). 

• Labdaros fondo valdyba 
dėkoja pirmininkavusiam Alg. 
Vaičiūnui, sekretorėms Rūtai 
Snowden ir G. Paulionienei, 
nominacijų/mandatų komisijai 
(M. Rusinas, A. Kaminskas, A. 
Jonaitis), registracijos ir ruošos 
komisijoms (A. Ambrozaitie
nė, V. Baliūnienė, A. Baršaus
kienė, D. Baziliauskienė, J. Ka
valiauskienė, B. Kazlauskaitė, 
G. Laurinaitytė, G. Strimaitie
nė, D. Steponaitienė) bei vai
šes ruošusioms G. Kobelskie
nei, B. Stanulienei, B. Praka
pienei, A. Paulionytei, R. Pau
lioniui; Lietuvių Namams už 
patalpas. Ačiū visiems už daly
vavimą. Valdyba 

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 




