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Meilė, neliekanti 
ant kryžiaus 

"Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjas, 
ateikite, pagarbinkime jį!" 

(Didžiojo Penktadienio liturgija, Romos Mišiolas, pusl. 191) 

BRANGŪS BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE, 

"Mat žodis apie kryžių 
tiems, kurie eina įpražūtį, yra 
kvailystė," rašo Sv. Paulius, 
"o mums, einantiems į išgany
mą, jis yra Dievo galybė" (l 
Kor 1:18). Evangelijų pagrin
dinis pamokymas apie išgany
mą nėra vienkartinis, kuris 
įvyko Jeruzalėje prieš 2000 
metų per Jėzaus nukryžiavi
mą ir prisikėlimą. Dievo 
mums pasiūlytas išganymas 
rėmėsi "ne žmonių išmintimi, 
bet Dievo galybe" (l Kor 2:5) 
visiems tikintiems per visus 
amžius. 

2009 metai yra ypatingi 
lietuviams visame pasaulyje 
švenčiant Lietuvos vardo pa
minėjimo rašytiniuose šalti
niuose tūkstantmetį. Kartu 
minime lotyniškosios krikš
čionybės pirmuosius žingsnius 
Lietuvoje. Vokiečių rašytinia
me šaltinyje - Kvedlinburgo 
metraščiuose paminėta šven
tojo Brunono Bonifaco Kver
furtiečio evan_gelizacija Lietu
voje 1009 m. Si evangelizacija 
Lietuvoje nebuvo vienakarti
nė, o įrodo gausius Dievo pa
laiminimus mūsų tautai per
duotus per kartų kartas. 

Švenčiant Lietuvos vardo 
tūkstantmetinį jubiliejų savo 
parapijose, misijose, lituanis
tinėse mokyklose, vasaros jau-

nimo stovyklose ir lietuvių 
bendruomenėse, mums sutei
kiama proga liudyti bei įver
tinti mūsų tautos krikščioniš
ką paveldą, mūsų lietuviškos 
tapatybės dalį. Šio antro tūks
tantmečio pradžioje prisimin
kime Šventojo Tėvo Benedik
to XVI pamokymą, išreikštą 
80-jame Pasaulio misijų sek
madienį: "tebūna jums nau
dinga proga vis geriau suvok
ti, kad liudyti meilę, misijos 
sielą, privalu visiems. Tarnavi
mas Evangelijai neturi būti 
pavienio asmens nuotykis, tai 
laikytina bendra kiekvienos 
bendruomenės pareiga." 

"Malonė ir ramybė jums 
nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir 
Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
kuris atidavė save už mūsų 
nuodėmes, kad nuo dabarti
nio blogo amžiaus išgelbėtų 
mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo 
valią. Jam šlovė per amžių 
amžius! Amen." (Gal 1:3-4, 
4b-5) 

Jėzaus kryžius išreiškia 
Dievo begalinę meilę žmogui. 
Tai meilė, kuri nelieka ant kry
žiaus, bet yra įgyvendinta per 
Kristaus prisikėlimą. 

Šv. Velykų džiaugsmas ir 
viltis telaimina jūsų šeimas ir 
visas lietuvių parapijų bei mi
sijų bendruomenes. 

SVEIKINU VISUS ŠV. VELYKŲ ALELIUJA! 

PRELATAS EDMUNDAS, J. PUTRIMAS, 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 

užsienio lietuvių katalikų sielovadai 

Velykų netikėjimas 
KUN. PLACIDAS BARIUS, 

OFM 

Esame apimti bundančios 
gamtos nuotaikos. Taip pat 
gyvename Velykų ir Sekminių 
laikotarpiu. Kartu esame tra
giškų pirmųjų krikščionybės 

ir Bažnyčios žingsnių liudi
ninkai. 

Neseniai išgyvenome Di
džiosios savaitės dramą: išda
vimą, suėmimą, nuteisimą, 

kelią į Golgotą, mirtį ir palai
dojimą. 

Išaušo Velykų rytas. Ne
pajėgdami mintyse persikelti į 
anas realybės dienas, mes vis 
dar tebemanome, kad Kris
taus prisikėlimas buvo per
galės šventė. Deja, tada, aną 
pirmųjų Velykų rytą, nieko 

panašaus nebuvo. Evangelija 
mus nukelia į kitokią ir žiau
rią realybę. 

Marija Magdalena, Kris
taus mylima moteris, bėga 
anksti rytą prie kapo uolos 
apverkti savo Mokytojo. Bet 
ką ji mato? .. Ji mato nuo kapo 
angos nuristą akmenį ir tuščią 
kapo vietą. Kūno nebėra. Ji 
nesupranta, kas yra įvykę. 
Staiga ji šalia kapo angos pa
mato prisikėlusį Išganytoją, 
bet ji netiki, kad tai Jis. Ji ma
no, kad tai kapinių sargas ir 
sumišusi jo klausia: "Kur tu 
padėjai mano Mokytoją? .. " 
Du Kristaus mokiniai iš 
Emauso miestelio sekė Išga
nytoją trejus metus. 

Nukelta į 2-tą psl. 

PRISIKĖLIMAS Dail. L. Ločeris 

PRISIKĖLIMO RYTAS tenušviečia kelius j laimingą tautos ateitį su 
nesibaigiančiais ŠV. VELYKŲ DŽIAUGSMAIS, stiprėjančia tėvynės 
meile, didėjančiu ryžtu išlikti savimi. To linkėdami sveikiname 
mielus bendradarbius, prenumeratorius, skaitytojus, rėmėjus bei 
visus tautiečius šių džiaugsmingų dienų proga -

60 metų sukaktį švenčiantys 
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~ RELIGINIAME GY'ff ruIMf 
Europos Taizė jaunimo 

susitikimas, rengiamas Vil
niuje gegužės 1-3 d.d., turėtų 
tapti vienu didžiausių rengi
nių pagal užsienio svečių 
skaičių Lietuvos tūkstantme
čio ir Vilniaus - Europos kul
tūros sostinės metais. Tarp
tautinės ekumeninės Taizė 
bendruomenės brolis Robas 
paragino kunigus skatinti 
jaunimą aktyviai įsitraukti į 
rengimąsi šiam išskirtiniam 
tarptautiniam krikščioniš
kam renginiui. Kaune arki
vyskupo metropolito Sigito 
Tamkevičiaus sušauktame 
Kauno arkivyskupijoje tar
naujančių dvasininkų susi
rinkime svarstyta, kaip jam 
geriau pasirengti. Svečias iš 
Taizė pasidalijo savo bend
ruomenės patirtim ir ypač 
pasidžiaugė vilniečių šeimų 
nusiteikimu priimti įvairių 
šalių piligrimus Vilniuje, su
žinojęs, jog jau dabar jos 
pasirengusios priimti per 
5,000 jaunuolių. Pasiruošti 
siūloma pagal drauge su Vil
niaus arkivyskupijos Jauni
mo centru parengtą progra
mą. Brolis Robas, dabar pats 
lankantis Lietuvos parapijas 
ir iš arčiau su jomis susipa
žįstantis, liudijo matąs jose 
daug jaunimo, kuris nori 
kažką veikti Bažnyčioje. Ar
kiv. S. Tamkevičius paragino 
kunigus pasinaudoti ren
giamo susitikimo sielovados 
galimybe. Jame dalyvaus Tai
zė bendruomenės broliai, į 
teminius užsiėmimus jauni
mo grupėms bus kviečiami 
dvasininkai, menininkai, re-

v 

zistentai, visuomenės veikė
jai. Bendrų maldų, pokalbių, 
pietų ir vakarienės vieta bus 
Vilniaus centras - senamiesčio 
šventovės, Katedros aikštė. 

Jungtinių Tautų organi
zacijos Zmogaus teisių tary
bos būstinėje Ženevoje, Švei
carijoje, kovo 26 d. buvo pri
imta rezoliucija apie kovą su 
religijų šmeižimu ir žemi
nimu. Už ją balsavo 23 vals
tybės, prieš vienuolika ir try
lika susilaikė. Šios rezoliuci
jos iniciatorės ir didžiausios 
rėmėjas yra islamiškos vals
tybės, kurios pareiškė norin
čios kovoti su automatišku 
islamo siejimu su terorizmu 
bei žmogaus teisių pažeidi
mais. Kritikai teigia, jog is
lamiškos valstybės bando pa
sauliniu lygiu įgyvendinti 
normas, kurios varžytų kriti
ką islamo atžvilgiu. Ne vie
noje islamiškoje valstybėje 
galioja įstatymai, kurie drau
džia tyčiotis iš islamo ir jie 
panaudojami persekiojant 
kitatikius ir laisvamanius. 
Baiminamasi, kad rezoliucija 
galės būti panaudota prieš 
išraiškos laisvę. Rezoliucijos 
nepalaikė ir Šventasis Sostas, 
~urio nuolatinis stebėtojas 
Zenevoje, arkivysk. Silvano 
Tomasi, Vatikano radijui pa
žymėjo, jog religinės netole
rancijos problema yra reali ir 
plačiai išplitusi. Ne trūksta 
piktnaudžiavimo išraiškos 
laisve, tačiau arkivyskupas 
abejojo, ar rezoliucija apie re
ligijos šmeižimą ir pati šmei
žimo sąvoka yra tinkamas 
būdas kovoti su nukrypimais. 

Siame numeryje 
Apie lietuvių kalbos charakterį - 3 psl. 

Neužbaigta kelionė-4 psl 
Šviesuliai pro miglas - 5 psl. 

Žiemos mozaika Toronte - 9 psl. 
Kaip pagerbiami lietuviai? - l O psl. 

Populiari mokymo priemonė - 11 psl 
Sekite savo svajones -12,13 psl. 

Velykų netikėjimas 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Jiems buvo pažadėta ka
ralystė. Gal vienas tikėjosi sė
dėti Jo kairėj, o kitas - Jo de
šinėj. Bet Golgotos kalno vir
šūnėje viskas buvo sunaikin
ta!.. Sutriuškinti ir suniekinti 
jie grįžta namo visų pajuokti. 
Prisiartina Išganytojas. Bet jie 
Jo nepažįsta. Cituodamas pra
našus, Jis jiems aiškina, kad 
viskas, kas įvyko, turėjo įvykti. 
Bet jie to nesupranta ir net 
nenori girdėti. 

Kai tos pačios dienos pa
vakarę Paskutinės vakarienės 
kambary apaštalai, sukrėsti 
baisių įvykių, svarsto savo li
kimą, jiems pasirodo Išgany
tojas. Bet, kaip sako Evange
lija, apaštalai Jo nepažino ir 
galvojo matą vaiduoklį (Lk 
24,37). 

Kitą dieną apaštalai vėl 
susirenka Paskutinės vakarie
nės kambary. Bet tarp jų nėra 
apaštalo Tomo. Kiti apaštalai, 

jau beveik tikėdami, beveik 
netikėdami, mėgina Tomui 
įrodinėti, kad Kristus jiems 
čia vėl pasirodė, kad Jis su jais 
kalbėjosi, kad kartu su jais 
valgė žuvies ir kad Jis juos ra
gino apžiūrėti Jo žaizdas. Bet 
Tomas jiems tarė: "Jūsų rei
kalas. Tikėkit, ką tik norit. 
Bet kol savo pirštais nepalie
siu vinių vietos ir savo delno 
neįdėsiu į jo šono žaizdą, aš 
netikiu!.." (Jn 20,27). 

Krikščionybei ir Bažnyčiai 
žengiant pirmuosius žings-

nius, Velykos buvo ne tikėji
mo pergalės šventė, bet tam
sos, nusivylimo, abejonių ir 
netikėjimo triumfas! .. 

Ne tik gilus tikėjimas, bet 
ir rimtas netikėjimas turi teisę 
į dėmesį ir pagarbą. Kas buvo 
tie žmonės, kurie suabejojo 
Kristaus prisikėlimu iš numi-

.. ? 
fUSlŲJŲ ••• 

Tai buvo žmonės, kurie 
buvo įsitikinę, kad jiems Išga
nytojas buvo pažadėjęs išlais-

vinimą iš romėnų priespau
dos ir laisvą bei nepriklauso
mą gyvenimą. Tai buvo vyrai, 
kurie dėl Kristaus buvo pali
kę ne tik tinklus ir laivus, be 
namus, žmonas ir vaikus. 

Tai buvo žmonės, kurie ri
zikavo ne tik savo gerove, bet 
net ir savo gyvybėmis. Kada 
Išganytojas apaštalams pasa
kė, jog Jis jau eina į Jeruzalę, 
kad būtų išduotas ir nukry
žiuotas, tada vienas iš apašta
lų šoko į priekį sakydamas: 
"Tad einam ir mes, kad kartu 
su Tavim mirtume!.." Kuris iš 
apaštalų tarė tuos žodžius, ku
ris? .. Taip, tai buvo apaštalas 
Tomas, tas "netikįs" Tomas, 
kuris sakė: "Kol nepaliesiu Jo 
žaizdų ir neįdėsiu savo delno 
į Jo šoną ... aš netikiu!.. 

Tomas, likę apaštalai, 
Emauso mokiniai, Marija 
Magdalena - štai vadinamieji 
netikintieji! Tai žmonės, ku
riuos ne tik Kristus buvo nu
mylėjęs, bet ir kurie Kristų 
buvo giliai pamilę!.. 

Bet vis vien jie buvo žmo
nės, žemės žmonės. Jie mąstė 
kaip žmonės, jie jautė kaip 
žmm~ės, jie mylėjo kaip žmo
nės. Zmogus, kurio niekas ne
jaudina, niekas negąsdina, 
niekas daugiau nebestebina ir 
kuriam nebėra jokių paslap
čių, tas žmogus yra lėkštas, 
banalus ir be gelmės. 

Kurio prote nėra vietos 
abejonėms, to širdy nedaug 
vietos ir tikėjimui!.. 

Tikėjimas yra dovana. 
Apaštalas Paulius net užtikri
na, kad tikėjimas yra neužtar
nauta dovana. Tikėjimas yra 
didžiulė paslaptis, nesuvokia
ma ir žmogiškai neišaiški
nama. 

Ir reikėjo Sekminių - tos 
pilnutinės Šv. Dvasios apšvie
tos, kuri ne tik dabar, bet jau 
net ir tada klajojančius, dvejo
jančius ir abejojančius Bažny
čios narius apšviestų ir išvestų 
į prisikėlusio Kristaus tikėji
mo realybę. 

(Iš šio straipsnio autoriaus 
knygos Meilei to negana) 

Simbolis - Gedimino pilis 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuvos pakraštėly tyvu
liavo mažas, visiškai mažas 
ežerėlis. Kadangi jis buvo 
visiškai mažas, didikai juo ne
sidomėj o, prieigų neužtvėrė. 
Kaimo bernai nusprendė iš
garsinti ežerėlį: paleisti nuo 
kalvos į jį didžiulį riedulį, kad 
tas padarytų didelį "pliumpt". 
Kaip sutarė, taip padarė. Ge
rai kaukolinio "įkalę", surėmė 
pečius į ant kalvos stūksantį 
riedulį, paleido jį į ežerėlį. 
Didelis pliumpt neįvyko, nes 
riedulys ne iš dangaus krito, o 
tik įriedėjo. Tačiau gražuolis 
riedulys gražuolio ežerėlio 
vandenį ištaškė ir pats pasislė
pė dumble: nei "pliumpt", nei 
ežerėlio, nei riedulio, nei vaiz
do, nei įvaizdžio ... 

Kai kvailioja kaimo ber-

nai, paprastai didelių nuosto
lių kaimas nepatiria, tačiau 
kai kvailioja valstybės vado
vai, valstybė gali patirti bank
rotą. Ar nepanašu, kad būti 
branduoline valstybe, turėti 
valdovų rūmus, siųsti šviesos 
ženklus į kosmosą, žaižaruoti 
milijonus litų kainuojančiais 
šviesuliais, tapti Europos kultū
ros sostine yra didelio pliumpt 
siekis. 

Jei jau šie metai paskelbti 
Lietuvos vardo paminėjimo 
istoriniuose šaltiniuose tūks
tantmečio metais, kodėl ne
skirtos lėšos Pažaislia an
samblio remontui ir restaura
vimui? Juk čia vienintelė vieta 
Lietuvoje, kur vienuolikoje 
freskų įamžintas prieš tūks
tantį metų įvykęs N etimero 
krikštas ir Brunono žūtis, t. y. 

priežastis, dėl kurios ir buvo 
paminėtas Lietuvos vardas. 
Akivaizdu tik todėl, kad nu
matyto vizito į Pažaislį metu, 
prezidentas užsuko į Užutra
kio dvarą, kurio restauravi
mui ir buvo paskirta 20 min. 
litų, Pažaisliui - nė lito. 

Kai turtuolis kvailioja iš 
savo kišenės, į jį žiūrima at
laidžiai. Kai valdžios vyrai var
dan nepelnyto įvaizdžio purto 
žmonių kišenes, - nedovanoti
na. Statydinti Valdovų rūmus, 
kurie simbolizuoja ne valstybę, 
o valdžią - politinė klaida. 
Valstybės simbolis yra Gedimi
no pilis, tačiau ji neatstatoma; 
sovietmečiu restauruotas ir 
įrengtas tik vienas jos bokštas, 
kurį daugelis klaidingai vadina 
Gedimino pilimi. 

-------

Nukelta į 14-tą psl. 
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Apie lietuvių kalbos charakterį 
DR. JUSTINAS PIKŪNAS 

Yra pakankamai įrodyta, kad lietuvių kai
~~ yra viena i_š pačių seniausiųjų indoeuropie
cių kalbų, artima sanskrito prokalbei. Kalbant 
apie ~enumą - tai visos šiandieną Europoje 
v~rto1amos kalbos yra labai senos, bet jos per 
šimtmečius žymiai labiau keitėsi negu lietuvių 
kalba. Ilgus amžius lietuvių gentys gyveno ato
kiau, atskirtos miškais ir pelkėmis, nuo greitai 
kultūrėjančių pietų ir vakarų Europos tautų. 
Ist~~ini_ai s~l~čiai su kitomis kalbomis pa
gyveJO tik pnes 800 metų. Nuo senovės lietu
vių kalba nebuvo vienalytė. Gan skirtingai 
kalbėjo žemaičiai; kitos tarmės buvo kiek la
biau panašios į nūdienos literatūrinę kalbą. 
Nors -yalstybinė lietuvių kalbos komisija, va
dovaujama Irenos Smetonienės, nustatė lietu
vių kalbos vartojimo principus, jos darbais ir 
n1;1tarimais n~pasitenkinančių yra gana daug 
del keleto pnežasčių. Pagrindinė jų liečia su
lietuvinimo apimtį. Yra norinčių svetimvar
džių rašymą visiškai sulietuvinti. Tai kamieno 
i~ galūnių, tuo pačiu ir linksnių, taikymas sve
timų kalbų tikriniams daiktavardžiams, ypač 
vardams ir pavardėms. Atsiranda problema, 
pvz. nebūtų galima enciklopedijose arba inter
?~te ~trasti ~et ir garsiųjų lite!atūros genijų, 
Jeigu JUOS rasytume Gėtė arba Sekspyras. 
. Li_etuvių kalba _yra fleksinė ir turi daug 

lmksmo formų, todel lengva linksniuoti sveti
mus vardus ir pavardes (kitaip rašant sunkiau 
skaityti, juo labiau sekti mintį). Vokiečių, 
prancūzų, anglų, italų ir kitos kalbos svetim
vardžių nelinksniuoja. Lotynų kalba links
niu~ja var~us, bet nelinksniuoja pavardžių. Iki 
~ 7 s. pabaigos daugelis mokslininkų ir rašyto
JŲ savo pavardes sulotynindavo, pvz. įžymus 
pedagogas Komensky tapo Comenius. Man 
a~rodo, turime daug linksnių ir jiems specifi
m~ ~alūnh~, todėl ir linksniuokime kaip savus, 
t~ip Ir sve~imus vardus ir pavardes. Tuigi, rašy
kime svetlmvardžius ištisai ir pridėkime lietu
viškas galūnes. Vartokime mažybines ir malo
nybines formas; jos gausios mūsų kalboje. Vi
sa tai kuria lietuvių kalbos turtingumą ir grožį, 
palengvina visos jausmų gamos reiškimą. Tik 
šiuo atveju galėsime garsiai skaityti gražia lie
tuvių kalba. Kaip kalbame, taip ir rašykime. 
Mačiau S. Freudą rašant dar dvejais nepri
imtinais būdais (tai Froidas ir Freud). Bet štai 
yra ir būtinos išimtys: "Annai Freud patiko 
raustis po jos tėvo psichologinius raštus". Tai 
išimtis - jos vardą linksniuojame, o jos pavardė 
lieka originali. Taip yra su ne lietuvių moterų 
pavardėmis. 

Idealiai, tik labai gerai kitas kalbas mokan
!iejiJ>a~a~kamai tiksli~! taria svetimų kalbų 
zodžių Įvairovę; tuo pacm vardus ir pavardes. 
Akcento paprastai neturės tie, kurie dažnai 
girdėjo svetimą kalbą ankstyvoje vaikystėje, 
todėl ją teisingai girdi ir vėliau mokydamiesi 

tą kalbą gerai ištaria jos garsus ir jų sąskam
bius. Išmokstant svetimą kalbą po puberteto 
pasikeitimų ar vėliau akcento žymės išlieka. 

Dauguma Vilnijos lenkų neteisingai taria 
kai kuriuos lenkų kalbos balsių ir priebalsių 
sąskambius, nes jų tėvai taip išmoko tarti iš 
savo tėvų. Tai rodo, kad pastarųjų tėvai ar se
neliai galėjo būti lietuviai arba gudai. 

~ ors ir gerai išmokstama svetimų kalbų, 
bet JOS paprastai yra mažiau patraukiančios 
n_egu ~~"1.! kalba, todėl motinos/tėvo kalbą ir 
te~eJe Ir svetur būtina anksti mokytis, daž
nai vartoti ir branginti. Tai yra gyvenime nesi
keičiantis kalbinės kilmės kodas (rodiklis). Tai 
žmogaus tapatybės dėmuo. Gerai mokant dvi 
ar tris kalbas įgyjama dvejos ar trejos perspek
tyvos, o tai praturtina pasaulėvaizdį ir išplečia 
kūbybinio reiškimosi galimybes. 

Nenorint atsilikti nuo kitų ES šalių, Lie
tuvoįe _nu~ ~ių metų svetimos kalbos mokymas 
prasides Visiems nuo antros klasės. Tai daugu
mos miesto tėvų noras. Mano įsitikinimu, bū
tų geriau leisti lietuvių kalbai sustiprėti bent 
~er dvi pirmąsias _klases. Svetimų kalbų moky
tis verta, nes su viena kalba kaip su viena aki
mi - matoma, bet daug kas tiksliai neįžiūrima 
- nėra pilnutinio vaizdo. 

LIETUVIŲ TAUTA 
LITHUANIAN NATION 

Tilžės akto 
v • svies a 

Nedideliu tiražu serijoje Lietuvių tauta (12 
knygų) pasirodė leidinys Tilžės akto šviesa to 
istorinio Akto 90-mečiui paminėti. Knyga 112 
psl.. ~o~ sutiktuvės įvyko LMA rūmų posėdžių 
s?leJ~ s.m. koyo 26 d. Pranešimą apie tai at
~rnn~e Jonas ~esnavičius iš Vilniaus. Leidiny
je rasoma apie Akto prasmę, jo signatarus bei 
kitus Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjū
džio klausimus 
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lld SAVAITE LIETUVOJE 
Mažins išlaidas 

Lietuvos vyriausybė ko
vo 23 d. nutarė ekonominį 
sunkmetį išgyvenančios Lie
tuvos valstybės biudžeto iš
laidas mažinti 3 bln. litų, 
daugiausia investicijų prog
ramų bei institucijų biudžetų 
sąskaita. Biudžetininkų atly
ginimus kol kas žadama ma
žinti minimaliai, tačiau bir
želį gali būti priimti kiti 
sprendimai. Premjeras And
rius Kubilius pranešė, kad 
kita valstybės biudžeto per
žiūra bus birželio mėnesį. Jo 
teigimu, dabar nebus liečia
mi mokytojų, statutinių pa
reigūnų atlyginimai, o maži
namas darbo užmokestis val
dininkams. Lygiagrečiai bus 
svarstomi Privalomojo svei
katos draudimo, "Sodros" 
biudžetų pakeitimai. 

Premjeras tikisi, kad po 
antrosios biudžeto peržiūros 
birželio mėnesį bus pasiek
tas pagrindinis tikslas, kad 
fiskalinis deficitas būtų apie 
3% bendrojo vidaus produk
to (BVP). Kovo 25 d. vyriau
sybė nutarė nuo gegužės l 
d. valstybės įmonių ir valsty
bės kontroliuojamų akcinių 
bendrovių, uždarųjų akcinių 
bendrovių vadovų, jų pava
duotojų ir vyriausiųjų buhal
terių tarnybinių atlyginimų 

dydžius sumažinti 25%. Tuip 
pat nuspręsta apriboti tarny
binių atlyginimų kartu su 
priedais dydį 5 vidutiniais 
mėnesiniais įmonės darbuo
tojų darbo užmokesčiais, su
mažinti maksimalų priedų 
dydį nuo 55 iki 30% tarnybi
nio atlyginimo, o premijų -
nuo 4 iki l tarnybinio atlygi
nimo dydžio per metus. At
lyginimų apkarpymą pajaus 
maždaug 500 žmonių, dir
bančių 120 įmonių, tačiau 
tikslesnius duomenis žada
ma pateikti vėliau šį mėnesį. 

Naujas blokas 
Balandžio 2 d. valdan

čiosios koalicijos narės -
Tautos prisikėlimo partijos 
(TPP) bei Liberalų ir centro 
sąjungos (LiCS) frakcijos 
seime - nutarė įkurti bendrą 
~loką Permainų koalicijoje. 
Sios frakcijos nori padidinti 
savo įtaką Permainų koalici
joj e, kad daugiau dėmesio 
būtų skiriama ekonomikai 
atgaivinti, "o ne buhalteri
niam biudžeto subalansavi
mui". Anot LiCS frakcijos 
seniūno Artūro Zuoko, da
bar didžioji koalicijos narė -
Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai (TS
LKD) - nebegalės primesti 
savo minčių ir idėjų mažes
niems partneriams. "Per
mainų koalicijoje reikalin
gos naujos idėjos ir pozityvių 
sprendimų priėmimas", - sa
kė TPP frakcijos seniūnas 
Laimontas Dinius. 

Abiejų frakcijų seniūnų 
teigimu, kol kas sutarta dėl 

bendradarbiavimo tarp frak
cijų, bus sudaryta bendra 
koordinacinė taryba, tačiau 
apie bendradarbiavimą tarp 
partijų nekalbama. TS-LKD 
frakcijos seniūnas Jurgis Raz
ma nemato būtinybės ma
žesniesiems koalicijos part
neriams blokuotis, nes pagal 
jų dokumentus visi svar
biausi sprendimai turi būti 
priimami bendru sutarimu. 

Apribota parama 
Dėl sunkios finansinės 

padėties Lietuva perpus su
mažins Afganistano Goro 
provincijai teikiamą paramą, 
nuo 4 min. iki 2 min., kovo 
25 d. pranešė užsienio rei
kalų ministeris Vygaudas 
Ušackas; sumažinus finan
savimą bus ieškoma kitų 
valstybių paramos. Lietuva 
vadovauja Afganistano Goro 
provincijos atkūrimo grupei. 

Lietuva taip pat nu
trauks dalyvavimą NATO 
taikos palaikymo pajėgų mi
sijoje Kosove. Kovo 24 d. į 

Kosovą išlydėtas 20-tos pa
mainos lietuvių karių būrys 
KFOR-20 bus paskutinis, 
patvirtino krašto apsaugos 
ministerė Rasa J uknevičie
nė. Sprendimas suderintas 
su partneriais - lenkais ir 
ukrainiečiais, kurių bendro 
bataliono sudėtyje tarnauja 
Lietuvos kariai. Ateityje ne
besiųsti karių į Kosovą nu
spręsta dėl šiame regione 
pagerėjusios saugumo būk
lės ir dėl įtemptos ekonomi
nės padėties Lietuvoje. 

Suderinta siena 
Lietuvos ir Rusijos dery

bininkai galutinai suderino 
ir parengė pasirašyti instruk
cijas, nustatysiančias tech
ninius reikalavimus žymint 
valstybes skiriančią sieną. 
Instrukcijos buvo parengtos 
Vilniuje kovo 17-19 d.d. vy
kusio tryliktojo Lietuvos ir 
Rusijos derybų rato dėl vals
tybės sienos demarkavimo 
metu, pranešė Užsienio rei
kalų ministerija. Valstybės 
sienos ženklinimo darbus 
planuojama pradėti dar šiais 
metais. 

Delegacijos taip pat 
aptarė galimų 2009 m. vals
tybės sienos ženklinimo dar
bų ir Lietuvos ir Rusijos 
ženklų išdėstymo projektui 
būtinos kartografinės me
džiagos parengimo tvarka
raščius. Valstybės siena su 
Rusija pradėta nustatyti 
1992 m. Jos nustatymas už
truko 5 metus ir baigėsi 1997 
m. sutartimi dėl Lietuvos ir 
Rusijos valstybės sienos, ku
rią Rusija ratifikavo 2003 m. 
Vadovaujantis šia sutartimi, 
2005 m. buvo suformuota 
bendra Lietuvos ir Rusijos 
demarkavimo komisija ir pra
dėtos derybos dėl valstybės 
sienos su Rusija ženklinimo. 

RSJ 



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.IV.7 Nr.14 

B. STUNDŽIA 

Kai kuriems žmonėms, 
dažniausiai jauniems ar pus
amžiams, labai patinka ke
liauti. Jie vyksta pėsčiomis, 
dviračiais, automobiliais, plau
kia mažomis valtimis, laivais 
ar skrenda lėktuvais. Vieni 
domisi nematytomis ar istori
nėmis vietovėmis, dideliais 
miestais, miškais, upėmis, 
ežerais, dykumomis, kalnais 
ir vandenynais. Kiti Gų turbūt 
nedaug) svajoja pakeliauti 
erdvėje, bent mėnulį ar Marsą 
pamatyti. Yra mėgstančių iš
vykti su kitais, bet netrūksta ir 
vienišų keliautojų. Prie pasta
rųjų priskirčiau Raimundą 
Namiką. Jaunystėje jis plauk
davo su jūros skautais, o vieną 
ilgesnę kelionę vidaus vande
nimis padarė su savo geru 
draugu Vygandu. Sulaukęs 
brandesnio amžiaus, su keliais 
buvusiais jūros skautais iš
plaukdavo į Karibų jūrą. Po 
visų kelionių jūrose įsigijo 
nuosavą jachtą, o išėjęs į poilsį 
ir netekęs savo geriausio 
draugo Vygando, nutarė su 
savo jachta vienas be įgulos 
leistis į tolimesnes keliones 
vidaus vandenyse. Pasitiesus 
žemėlapį Raimundo žvilgsnis 
nukrypo į rytus ir sustojo ties 
žodžiu - "Labrador". 

2006 m. vidurvasarį Rai
mundas atsirišdino savo jach
tą "In Tumpo" nuo Meaford 
uosto krantinės ir patraukė į 
Huron ežero Georgian įlan
kos rytinį pakraštį, kur susira
do įplaukimą į 'IIent kanalą. 
Šį kanalą, vedantį iš Hurono į 
Ontario ežerą sudaro eilė 
upių ir ežerų, kur dažnai per 
šliūzus reikia jachtą iškelti į 
aukštesnį ar nuleisti į žemesnį 
vandenį. Thi labai vaizdingas 
kelias, kuriuo reikia plaukti 
ne vieną šimtą kilometrų. Va
saros pabaigoje išplaukė iš 
Trento kanalo į palyginamai 
seklią Quinte įlanką, kuri su
sisiekia su Ontario ežeru. 
Įlankos uoste Belleville už
baigė tų metų kelionę ir žie
mojimui paliko savo jachtą. 

2007 m. birželio mėnesį 
atvykęs į Belleville uostą, Rai
mundas išvalė ir sutvarkė 
jachtą, apsirūpino geriamu 
vandeniu, maistu, degalais va
rikliui ir, plaukdamas per išsi
šakojusią įlanką, pasiekė ryti
nį išėjimą į Ontario ežerą. To
liau reikėjo plaukti pietine 
kryptimi į Niujorko valstijos 
Oswego uostą. Tai yra buvęs 
didelis 18 šimt. burlaivių uos
tas, dabar beveik tuščias, iš
skyrus mariną, kurioje į At
lantą plaukiančios jachtos nu-

Neužbaigta kelionė 
ima stiebus ir paguldo ant 
jachtų denio, nes plaukiant 
Erie kanalu yra daug žemų 
tiltų. Šiame uoste Raimundas 
ilgai neužsibuvo ir per Oswe
go kanalą pasiekė Erie ilgąjį 
kanalą. This laikais, kai JAV ir 
Kanados valdžios nebuvo 
draugiškai nusiteikusios, Erie 
kanalas turėjo karinės reikš
mės, nes laivyba Ontario eže
re nebuvo saugi. 

ryno upės-įlankos plano, nes 
reikalingas žinias gaudavo iš 
vietinių marinų ar buriuotojų. 
Ir tik po savaitės parengiamųjų 
darbų galėjo tęsti kelionę. 

Norėjo pasiekti Kvebeko 
uostamiestį, nes apie tą laiką 
turėjo minėti 400 metų įsikū
rimo sukaktį. Vietiniai bu
riuotajai dėl srovių dažnos 
kaitos, nepatarė upėje ir įlan
koje inkaruotis, nes įvyksta 

variklis sustojo veikęs. Po ga
lais, kas gi dabar? Na gi žvejų 
tinklo virvė apsisuko apie 
sraigtą. Bandžiau nupjauti, 
bet nepavyko. Nesinorėjo ner
tis į šaltą vandenį. Išmestas 
inkaras nelaikė, o srovė stūmė 
jachtą tiesiai į kranto uolas. 
Krante gyvenantys žmonės 
pastebėjo, kad esu pavojuje ir 
paskambino į Pakrančių ap
saugos būstinę. Netrukus at-

Raimundas Namikas prie savo jachtos "ln Tempo", pasiekęs Thent kanalą 

Kol buvo pasiekta Hud
son upė, Erie kanalu teko il
gokai plaukti. Hudson upe ga
lima plaukti į pietus, pasiekti 
Niujorko uostą ir Atlantą, o 
kitas kelias vedė į šiaurę, į St. 
Lauryno upės didžiuosius 
miestus Montrealį, Kvebeką 
ir toliau Labradorą. Jachta 
"In Tumpo" toliau buvo vai
ruojama šiaurės kryptimi. 
Plaukta upėmis, nemažu 
Champlain ežeru ir Richelieu 
upėje, 5 kartus pakėlus aukš
tyn jachtą, įplaukta į St. Lau
ryno upę. Sorel uosto marino
je buvo užbaigta tų metų ke
lionė. Šis uostas yra į rytus 
nuo Montrealio. 

2008 m. atvykęs į Sorel 
uostą turėjo gerokai padir
bėti, kol jachta buvo paruošta 
St. Lauryno įlankos kelionei. 
Atrodo, kad pastatai stiebą, 
pakeli bures, užvedi variklį ir 
- pirmyn į tolį. Yra dar daug 
smulkių darbų. Reikia patik
rinti visus jachtos metalinius 
sujungimus, suveržimus, bu
res, virves, vairą ir elektroni
nes įrangas. Reikia numatyti 
vietas inkaruotis, pasitikrinti, 
kada būna potvyniai ir atoslū
giai, srovės greitį ir numatomą 
vėją. Deja, neturėta St. Lau-

nelaimių. Žinoma, yra sudary
tos jūrkaitos lentelės, bet 
jachtoje jų nebuvo. Nors buvo 
įspėtas, kad bus sunku per iš
kilmes rasti vietą jachtai pri
rišdinti, bet Raimundas rado 
kur prisišlieti ir galėjo miestą 
apžiūrėti. 'Ięsiant kelionę kai 
kur tekdavo sustoti ir laukti, 
kol vėjas pagerės ir bangavi
mas sumažės. Nors ir buvo ne
mažas bangavimas, bet plauk
damas su burėmis ir varikliu, 
pasiekė Trois-Pistoles uostą, 
iš kurio eina keltas į kitos įlan
kos pusės uostą Thdoussac, -
maždaug už 20 km. 

"Buvo sekmadienis", -
pasakojo Raimundas - "todėl 
nuėjau į šventovę išklausyti 
Mišių. Grįžęs prie jachtos bu
vau tiesiog apstulbęs - jachta 
smėlyje gulėjo beveik ant šo
no, o stiebas rėmėsi į šalia sto
vinčią motorinę jachtą. Aišku, 
savininkas buvo nepatenkin
tas, bet šiaip taip išsiaiškino
me. Vandeniui pakilus jau no
rėjau išplaukti, bet variklis 
neveikė. Bandė kitos jachtos 
'škiperis', bet ir jam nepavyko 
užvesti. Pagaliau paaiškėjo, 
kad stabdomasis raudonas 
mygtukas buvo iškritęs. Gal 
po poros valandų plaukimo 

plaukė su keliais vyrais dvi 
pripučiamos valtys. Iš vienos 
vyras naro aprangoje įlipo į 
jachtą ir ėmė pjauti virvę. Ne
pavykus nupjauti, tada įšoko į 
vandenį ir darbą užbaigė. Bu
vau laisvas. Jie paklausė, kur 
ketinu plaukti, ar turiu pa
kankamai varikliui degalų. 
Jiems paaiškinau, kad ketinu 
užsiinkaruoti užuovėjoje tarp 
Beque salos ir kranto netoli 
Trois Pistoles uostelio. Pasi
tikrinęs radau, kad degalų vos 
užteks tik iki salos. 

Reikėjo sumažinti greitį, 
ir numatytą vietą pasiekiau. 
Nors bangavimas nenustojo, 
bet pavyko gerai išmiegoti. 
Rytas nebuvo džiuginantis -
pūtė stiprus vėjas ir dar išlikęs 
aukštas bangavimas. Išlindęs 
iš būsto pastebėjau, kad ata
tampos, vadinamos šoninė
mis, yra laisvokos. Šoninės iš 
abiejų jachtos pusių prilaiko 
stiebą, ir per bangavimą jų 
varžtai atsisuko. Tą patį rytą 
aukštoji šoninė, einanti nuo 
stiebo viršūnės, atsipalaidavo 
nuo denio. Man bandant šoni
nę vėl prie denio prijungti, į 
vandenį įkrito jungiamasis 
vamzdelis, o atsarginio netu
rėjau. Stiebą laikinai pritvirti-

nęs nuėjau į būstą dar numig
ti. Atsikėlęs užsidėjau saugu
mo liemenę ir išlindęs iš būsto 
pamačiau, kad stiebas pasvi
ręs, ir netrukus jo viršūnė at
sidūrė vandenyje. Kiek buvo 
įmanoma stiebą pririšau prie 
jachtos ir galvojau, kaip prisi
šaukti pagalbą. Be stiebo ne
veikė mano radijo įranga. Ži
nojau, kad rytą iš 'IIois Pisto
les į Escoumins išplaukia 
keltas. 

Jam praplaukiant visaip 
bandžiau atkreipti jo dėmesį, 
bet jis arčiau nepriplaukė ir 
nesustojo. Atrodo, pastebėjo, 
kad esu pavojuje ir pranešė 
Krantų apsaugos tarnybai. 
Gal apie 8 valandą ryto pa
mačiau atplaukiant nemažą 
laivą. Per garsiakalbį pranešė, 
kad prie mano jachtos negali 
priplaukti nes negilu, bet ne
trukus atvyks pripučiama val
tis. Ir tikrai, gal po keliolikos 
minučių prisiartino "Zodiac" 
valtis. Apsaugos vyrai prie 
jachtos pririšo stiebą. Aš dar 
spėjau nuo stiebo skerselės 
nuimti iškeltą lietuvišką tri
spalvę. Sakydami, kad mano 
pusiausvyra netvarkoje, mane 
perkėlė į laivą ir ten davė iš
gerti vandens. Prie jachtos 
pririšdino ilgą lyną ir sakė nu
trauksią į 'IIois Pistoles uoste
lį. Jiems paaiškinus, kad ten 
negilu, sutiko nuvilkti į Ta
doussac uostą, kuris yra maž
daug už 25 km. 

Nepriplaukus Tudoussac 
uosto, netoli nuo šiaurinio 
įlankos kranto, atbėgo vienas 
iš įgulos ir sako, kad mano 
jachta skęstanti. Mane ta ži
nia pritrenkė. Kapitonas nu
tarė jachtą pavilkti (pasken
dusią!) arčiau kranto ir prie 
nupjauto lyno pririšo balioną. 
Atrodo galvojo, kad jeigu nu
tarsiu jachtą iškelti, žinočiau 
kur ieškoti. Jaučiausi lyg koks 
benamis, nes su jachta nu
skendo visi dokumentai, dra
bužiai, automobilio raktai ir 
dalis pinigų", - baigė pasako
jimą Raimundas. 

Tenka pasakyti, kad jach
ta paskendo dėl laivo kapito
no neatidumo - jis per greitai 
ją vilko. Jo vedamas laivas ga
lėjo plaukti 15-20 jūrmylių per 
valandą, o šios kylinės jachtos 
didžiausias greitis tebuvo vos 
5-6 jm./val. Vandenyje sėdin
čių laivų greitis priklauso ne 
nuo bendro jų ilgio, bet nuo 
jų ilgio vandens linijoje. Čiuo
žiantiems vandens paviršiuje 
laivams, ši taisyklė netaikoma. 
R. Namikas jau įsigijo kitą 
jachtą ir ateinančią vasarą vėl 
keliaus. 
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baliaus aprašymus juokus anekdotus ... 
·naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kiftf kraštų ... 

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: ''Tėviškės žiburiai", 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 • Faksas: 905-275-4364 • E-paštas: tevzib@rogers.com 



LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE 
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA TO CANADA 

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE LA LITUANIE AU CANADA 

2009 m. kovo 24 d., Nr. (5.1.12)-1-103 

GERBIAMI TAUTIEČIAI, 

2009 m. Lietuva švenčia savo vardo tūkstantmetį. Lietuvos vardą 
išdidžiai praneša visam pasauliui "Tūkstantmečio odisėja" - Lietuvos 
buriuotajai, kurie plaukia aplink pasaulį. Garbinga "Tūkstantmečio 
odisėjos" dalyvių misija - tapti Lietuvos vardo tūkstantmečio šventės 
kviesliais ir suburti viso pasaulio lietuvių bendruomenes švęsti Lietuvos 
vardo tūkstantmetį vienu metu visuose penkiuose žemynuose. 

Lietuvos ambasada Kanadoje praneša, kad "Tūkstantmečio odisėja" š.m. balandžio 
mėnesio gale atplaukia pas Kanados lietuvius. Lietuvos ~mbasada Kanad~je su No~a 
Scotia provincijos atstovais iškilmingai pasitiks įgulą Hahfakso uoste, kur Įvyks 8 bei 9 
etapų įgulų pasikeitimai. Planuojama, kad jachta Halifakse švartuosis balandžio 26 d., 
o 9 etapo įgula naująjį etapą pradės balandžio 29 d. 

Su malonumu pranešame, kad 8 etapo įgula atskris į Torontą perduoti Kanados lietuvių 
bendruomenei Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus laišką. 

Kaip žinia, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus "T~kstant°!-~čio odisė~?s" 
kapitonams tarsi įpareigojimą svarbiai misijai įteikė Lietuvos Prezidento vehavą, k~d JI 
būtų garbingai plukdoma aplink pasaulį. Kapitonams įteikti ir 25 Lietu:~s ~espubhko.s 
Prezidento kreipimaisi į kiekvieną aplankytą tautiečių bendruomenę - JaIS VISO pasaulio 
lietuviai kviečiami didžiuotis Lietuva ir kartu švęsti jos vardo tūkstantmetį 2009 m. liepą. 

Kviečiame Kanados lietuvius gausiai dalyyauti 8 etapo įgulos pasitikime. įyyksiančiame 
antradienį. balandžio 28 diena Toronte. Tikslus laikas ir vieta bus paskelbta artimiausiu 
metu. 

Kadangi plaukimo greitis priklauso nuo oro sąlygų, maršruto. datos ga~i keistis. Kvieči~me 
Kanados lietuvius sekti "Tūkstantmečio odisėjos" maršrutą tmklalapYJe http://1000od1s
eja.lt. Lietuvos ambasada Kanadoje, kartu su Kanados lietuvių bendruomene, informuos 
tautiečius apie derinamas detales. 

8 etapo įgulą sudaro: Kapitonas Linas Tam~aitis, Vair. Linas Ivanausk~s, Vair. ~a~us 
Linas Tamkvaitis, Linas Baublys, Algirdas Zižys, Vygantas Stankus, Danus J aumskis, 
Simonas Rasimavičius, Aivaras Kavaliauskas, Svajūnas Juška, Giedrius Jarmalavičius, 
Tada Žižys. 

Projektą "Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas - Lietuva" vykdo jungtinės Lietuvos 
buriuotojų sąjungos ir buriuotojų klubo "Ambersail" pajėgos. 

Pagarbiai, 

v 

GINTĖ DAMUŠYTĖ 
Ambasadorė 

Sviesuliai pro miglas 
VILIUS BRAŽĖNAS 

1964 m. JAV prezidenti
nius rinkimus galėjo paveikti 
pabėgėliai nuo komunizmo, 
agituodami ir bent jau bal
suodami už aiškų Sovietijos 
priešą JAV senatorių Berį 
Goldvoterį. Juk jo rinkiminis 
šūkis buvo - "O kodėl ne per
galė?!" O ką mūsų išeivija? 
Daugelis net agitavo prieš tą 
antikomunistą. Mat jis "res
publikonas", o jie - "demok
ratai". (Tie, kurie pardavė 
Lietuvą Jaltoje ir Potsdame?) 

Mane už rėmimą antiko
munisto (mat jis "konservaty
vus") puolė Dirvoje net toks 
kairiųjų "išminties bokštas" 
kaip Vytautas Kavolis. Jeigu 
Goldvoteris būtų laimėjęs, 
Vakarų visokios paramos ne
tekusi SSRS būtų jau seniai 
nuėmusi okupacijos grandi
nes nuo mūsų Tėvynės. 

Konservatyvus kandida
tas išgąsdino ir Respublikonų 
partijos globalistus. Mat jie, 
drauge su Europos globalis-

tais, naudojo savo valstybių 
iždus ir politiką drauge su 
Kremliumi kurti pasaulinės 
valdžios diktatūrą, užmautą 
ant Jungtinių Tautų Organi
zacijos kurpalio. Goldvoteriui 
pralaimėjus, iš CFR globalis
tai stipriau įsiskverbė ir į Res
publikonų partiją. Tą lietuviai 
tiesiog pamatė, kai (respubli
konas) prez. Bušas (vyresny
sis) iš paskutiniųjų bandė gel
bėti nuo lietuvių ir ukrainiečių 
Gorbačiovo "pertvarkomą" 

Sovietų imperiją. O jeigu būtų 
buvę kitaip? 

Laimei, išeivijos kova už 
Lietuvos laisvę vyko daugely
je frontų. Vėliau vienur bei 
kitur iškilo "Lietuvos laisvini
mo šviesuliai", kurių dalį ap
rašiau knygoje Nauja pasaulio 
santvarka. Vienas jų Vokieti
joje gyvenąs, 2007 m. rugsėjį 
75-sius metus atšventęs, An
tanas Viluckis. Jis savo lėšo
mis keletą metų leido 3 leidi
nius, pradedant INFO dar 
okupacijos metais. Pats išve
žiodavo po Žemaitiją (nemo-

karnai) platinamą Žemaitiją. 
Dar ir dabar, kadangi dažno
kai apsilanko Palangoje, Lie
tuvoje pasirodo jo giliai į rau
donąjį skruzdėlyną aštrią laz
dą įbedantis biuletenis Kantra 
ir INFO. 

O jeigu pinigines ir inte
lektą krūvon subūrusios Aust
ralijos, JAV ir Kanados pa
grindinės organizacijos būtų 
po Kovo 11-sios išleidusios 
Lietuvoje patriotinį informa
cinį laikraštį, šiandien žymiai 
sutrumpėtų "jeigu" litanija. 
"Tarp mūsų kalbant", ir dabar 
dar senosios išeivijos pensi
ninkai, su jų gerai prasigyve
nusių ("lietuvybę išlaikiu
sių"?) vaikų pagalba galėtų 
nupirkti ir perimti ne vieną 
Lietuvoje išeinantį ko nors 
vertą laikraštį. 

Gaila, mūsų tarpe nebėra 
visus išeivijos veikėjus pamo
kiusio ir veikloje pralenkusio 
Leonardo Valiuko. Jis buvo 
pavyzdys veikėjams, kaip eiti į 
viešumą ir įtaigoti vyriausybę 
ir politines partijas. 
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Šnipinėjimas kompiuteriais 
Otavos informacinių 

technologijų bendrovės ir 
Toronto universiteto Munk 
tarptautinių studijų centro 
specialistai po dvejų metų ty
rimo susekė pasaulinio kom
piuterių šnipinėjimo cent
rus. Tyrimus jie pradėjo, kai 
Dalai Lama pastebėjo "įsi
veržimą" į jo kompiuterį ir 
paprašė pagalbos. Paaiškėjo, 
kad daugelyje pasaulio vals
tybinių, politikos, finansinių 
organizacijų ir įstaigų kom
piuteriai buvo sekami. Elekt
roninės erdvės įsilaužėlių 

neišvengė Europos, Šiaurės 
Amerikos diplomatinės įstai
gos, netgi Europos NATO 
būstinė. Tačiau daugiausia 
nukentėjo Pietryčių Azijos 
valstybių elektroniniai ryšiai. 
Kompiuterio šnipai, sukūrę 
naują programą, ją atsiųsda
vo su kokiu nors el. laišku. 
Taip žvalgybinė programa, 
įtvirtinta kompiuteryje, gali 
perduoti visų ryšių - vaizdo, 
garso ir tekstų turinį. Nega
na to, ji gali įjungti mikro
foną ir užrašyti pokalbius. 
Trys kompiuterių žvalgybos 
centrai atrasti Kinijoje, vie
nas JAV. Kinija neigia bet 
kokius kaltinimus. Bet ne
įtikėtina, kad svetima vals
tybė Kinijoje įsteigtų elekt
roninio šnipinėjimo cent
rus. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper dalyvavo G-20 
valstybių vadovų susitikime 
Londone, kalbėjo apie kana
diečių patirtį, kaip derinti 
laisvosios rinkos principus ir 
finansinių įstaigų kontrolę. 
Čia didžiausių ir labiausiai 
pasiturinčių pasaulio valsty
bių vadovai bandė surasti 
bendrus sprendimus įveikti 
ekonomikos nuosmukiui. 
Prieš pasaulinės reikšmės 
susitikimą S. Harper pokal
biuose su JAV televizijos 
žurnalistais stengėsi atkreip
ti tarptautinio verslo stei
gėjų ir investuotojų dėmesį 
į Kanados rinką, kurią ge
rai žinomas "Forbes" žur
nalas pripažino kaip pa
lankiausią ir saugiausią 
verslininkams. 

Kanados užsienio rei
kalų ministeris patvirtino, 
kad bet kokiems Rusijos ban
dymams vienpusiškai užimti 
Arkties teritoriją bus ryžtin
gas atkirtis. Kanada pasiruo
šusi apginti savo nuosavybės 
teises ir Atlanto vandenyne. 
Su Prancūzija Kanada aiški
nasi dėl jūros dugno ru~žo 
netoli N ewfoundland. Cia 
yra Prancūzijai priklausantis 
nedidelis salynas. Atlanto 
vieta aplink šešias saleles 
turtinga dujomis, nafta ir ki
tomis jūros gėrybėmis. Tarp
valstybinė siena buvo nusta
tyta tarptautine tvarka 1992 
m. Prancūzija ketina atlikti 
paieškų darbus ties minėto
mis salomis, pažeisdama šį 

susitarimą. Iki gegužės vidu
rio abi valstybės turi išsiaiš
kinti tarpusavyje, jei ne -
ginčas bus sprendžiamas Jung
tinių Tautų organizacijos Tarp
tautiniame trečiųjų teisme. 

Ontario liberalų vyriau
sybė įsitikinusi, kad nauja
jame biudžete gerai suderin
tos išlaidų ir taupymo prog
ramos padės verslui ir gyven
tojams įveikti sunkmetį. Nuo 
liepos 1 d. sujungiami į vieną 
dviejų rūšių - PST ir GST 
mokesčiai, kurie sieks 13%. 
Tai padarius, padidėja naujų 
namų, kai kurių gaminių ir pa
slaugų kainos, tačiau vyriau
sybė numačiusi jas padengti 
atskiromis išmokomis. Biu
džete numatyta sumažinti 
bendrovių mokesčius 2%, 
asmeninius - 1 %. Daugiau 
lėšų skirta susisiekimo, švie
timo, sveikatos ir kitiems so
cialiniams poreikiams. Padi
dintos remtinų vaikų pašal
pos iki 1,100 dol. Apskai
čiuota, kad provincijos skola 
2009-2010 m. sieks 14 bln. 
dol. 

Antrajį kartą Žemės die
na, kovo 28 vakarą, užgesi
nant ar prigesinant šviesas 
vienai valandai, buvo pažy
mėta 88 pasaulio valstybėse. 
Šį vajų palaikė 4000 didesnių 
ir mažesnių savivaldybių. 
Buvo aptemdytos šviesos, 
apšviečiančios Rio de Ja
neiro Kristaus Atpirkėjo sta
tulą, Egipto piramides, Ei
felio bokštą bei Notre Dame 
Katedrą Paryžiuje, Niujorko 
dangoraižius ir kitur. Švie
sos tą vakarą užgeso Otavos 
parlamento rūmų, Toronto 
televizijos bokštuose ir ki
tuose pastatuose. Ontario 
energetikai tvirtina, kad per 
tą valandą provincijoje buvo 
sunaudota elektros 6% ma
žiau nei paprastai. Žemės 
valanda - simboliškas veiks
mas, primenantis, kad že
mės ištekliai nėra begali
niai, turime juos labiau tau
soti. 

Velykų šventes namuose 
pasitiks Robert Decker, vie
nintelis gyvas keleivis ir liu
dininkas, kovo 12 d. malūn
sparniui Sikorsky S-92 dėl 
gedimo nukritus į Atlantą, 
netoli St. John's. Kartu su 
lėktuvu į dugną nugrimzdo 
lėktuvo pilotai ir 16 naf
tininkų, kurie po pamainų 
naftos gavybos aikštelėse 
Atlanto vandenyne skrido 
namo. Gelbėjimo tarnybos, 
atskubėjusios į įvykio vietą, 
vandens paviršiuje rado vie
ną žuvusįjį ir vieną gyvą ke
leivį. Lėktuvo nuolaužos ir 
žuvusieji buvo iškelti į pavir
šių vėliau. R. Decker ligo
ninėje praleido dvi savaites, 
turėjo stuburo operaciją. 
Dabar jis pasiruošęs padėti 
avarijos tyrėjams, susitikti 
su žuvusių lakūnų ir bend
radarbių šeimomis. SK 
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Lietuvos nuolatinis at
stovas prie Pasaulio preky
bos organizacijos (PPO) 
Raimondas Ališauskas va
dovaus šios tarptautinės or
ganizacijos Subsidijų ir 
kompensacinių priemonių 
komitetui. Jis į šias pareigas 
paskirtas kovo 24 d. Žene
voje, per PPO Prekių tary
bos susitikimą. Lietuvos at
stovas pirmininkaus vienam 
iš 13 komitetų, kurie prižiūri 
atitinkamų PPO susitarimų, 
valdančių tarptautinės pre
kybos prekėmis sąlygas. Sie
met PPO Subsidijų ir kom
pensacinių priemonių komi
tete vyks aktyvios diskusijos 
dėl Kinijos, JAV ir kitų šalių 
subsidijų programų. Lietu
vos atstovo išrinkimui mi
nėto komiteto pirmininku 
pritarė visos 153 PPO šalys. 
Beveik per du mėnesius tru
kusias neformalias konsul
tacijas ir derybas ES valsty
bių narių kandidatams at
stovavo Europos komisija. R. 
Ališauskas pirmininkavimą 
perima iš Japonijos atstovo. 

"GERUMO DIENA" 
Rekordinę pinigų sumą 

- 3,012,076 litų - Lietuvos 
žmonės paaukojo per tradi
cinę LNK "Gerumo dieną" 
- kovo 23 d. Tai pusantro 
milijono daugiau nei per
nai. Pinigai bus skiriami ko
vai su vėžiu. Galutinė suma 
paaiškės po kelių mėnesių, 
kai bus apmokėtos teleko
munikacijos bendrovių są
skaitos. Siemet suaukotos 
lėšos bus skirtos keturioms 
onkologines ligas gydan
čioms ligoninėms - Vilniaus 
universiteto onkologijos ins
titutui, Vilniaus universiteto 
vaikų ligoninei, Kauno me
dicinos universiteto klinikai 
ir Klaipėdos universitetinei 
ligoninei. Iš viso per septy
nias "Gerumo dienas" su
aukota 9.5 milijono litų. Per 
"Gerumo dieną" įteikti de
vyni "Gerumo sparnai", 
skirti tiems, kurie kovoja su 
vėžiu, padeda žmonėms, 
sergantiems šia pikta liga. 

PROGINĖS MONETOS 
Lietuvos bankas kovo 

16 d. į apyvartą išleido dvi 
monetas, skirtas 2009 m. 
Europos kultūros sostinei 
Vilniui. Nukaldinta 10 tūk
stančių vienetų 50 litų pro
ginių sidabro monetų ir l 
milijonas vienetų apyvarti
nių 1 lito vario ir nikelio ly
dinio monetų. Monetos 
averse vaizduojama antikos 
mūza, tapanti ant Gedimino 
pilies bokšto formos mol
berto. Kovo 17 d. Vilniaus 
rotušėje vyko naujųjų mo
netų pristatymas visuome
nei, kuriame dalyvavo Lie
tuvos banko pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas, mone
tas kaldinusios UAB "Lie
tuvos monetų kalykla" at
stovai. Naujosios 50 litų si
dabro monetos parduoda-

mos Lietuvos banko kasose 
Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje. Monetos kaina re
prezentacinėj e dėžutėje -
150 litų, be dėžutės -130 li
tų. Šiemet numatoma iš
leisti ir trečiąją auksinę 100 
litų monetą Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui. Pirmosios 
dvi išleistos 2007 ir 2008 m. 

SUNKMETIS 
ŽEMDIRBIAMS 

Žemės ūkio ministeris 
Kazys Starkevičius teigia, 
jog sunkmetį išgyventi labai 
sudėtinga tiems ūkinin
kams, kurie specializuojasi 
vienoje konkrečioje srityje, 
ypač pienininkams. Su prob
lemomis susiduria žemdir
biai visoje Europoje. Po 
Briuselyje vykusios Ministe
rių tarybos posėdžio jis pra
nešė, jog yra numatyta pro
grama, pagal kurią metų pa
baigoje gali būti paskirta iki 
100 mln. litų pačiam proble
matiškiausiam sektoriui. 
Kai kurių žinovų ir ūkininkų 
atstovų siūlymus mažinti 
pridėtinės vertės mokestį 

ministeris vertina tik kaip 
vieną iš galimų priemonių 
būklei gerinti. Pasak K. 
Starkevičiaus, Lietuvoje ir 
Lenkijoje kainos skiriasi 
labiau dėl kritusio zloto. Jis 
taipgi teigia, jog pramoni
nių kanapių auginimo le
galizavimas galėtų padėti 
ūkininkams išgyventi krizę. 
Jis nemano, kad dėl pramo
ninių kanapių auginimo ga
lėtų kilti papildomų proble
mų. Yra laboratorija, kurio
je galima ištirti, ar augina
mos leistinos kanapių rūšys. 
Pačios sėklos turėtų būti 

patvirtintos ir ištirtos. Jos 
auginamos ir kitose Euro
pos sąjungos šalyse, taip pat 
ir kaimyninėse Latvijoje, 
Lenkijoje. Užauginta pro
dukcija galėtų būti panau
dota pramonėje - ji naudo
jama mašinų apdailai. Pluoš
tas yra ekologiška ir gera 
apšiltinimo medžiaga. 

NETIKRI BANKNOTAI 
Policijos departamento 

duomenimis, pastaruoju 
metu Lietuvoje padaugėjo 
atvejų, kai turgavietėse, pre
kybos centruose, vaistinėse 
ir kitose prekybos vietose 
platinami netikri 100 litų 
nominalo vertės banknotai. 
Daugiausia netikrų bankno
tų iš apyvartos išimta Vil
niaus, Kauno ir Marijam
polės apskrityse. Netikri 
banknotai atspindi ultra
violetinius spindulius, van
dens ženklai neryškūs, o 
plaušeliai imituoti spalvini
mo priemonėmis. Gyvento
jai ir prekybininkai prašomi 
atkreipti dėmesį į gaunamus 
ar pateikiamus 100 litų no
minalo banknotus, o paste
bėjus galimus klastotės po
žymius, nedelsiant pranešti 
policijos įstaigai. RSJ 

Vasario 16-osios šventėje KLB Edmontono apylinkės valdyba su viešnia. Iš kairės: Nijolė 
Korris, pirmininkė; Eita Repšytė ir Erwin Kilotat, koopirmininkas; Adriana Podberskienė, 
Andrea Smidtas, iždininkė; Marty Wilson, sekretorė; Gloria Bartkus, renginiai; Rimas Šiulys, 
Casino pirmininkas ir Joana Kuraitė-Lasienė, KLB krašto valdybos pirmininkė 

Ntr. Rimo Šiulio 

SauH Ste. Marie, ON 
PAVASARINIS susitelki

mas su Mišiomis Sault Ste. 
Marie apylinkės lietuviams 
bus Šv. Jeronimo šventovėje 
balandžio 26, sekmadienį, 3 v. 
p.p. Išpažinčių bus klausoma 
pusvalandį prieš Mišias. Susi
telkimą ves prel. Jonas Staš
kevičius. 

Sudbury, ON 
PAVASARINIS susitelki

mas su Mišiomis Sudburio 
apylinkės lietuviams bus Kris
taus Karaliaus šventovėje ba
landžio 25, šeštadienį, 3 v.p.p. Iš
pažinčių bus klausoma pusva
landį prieš Mišias. Susitelkimą 
ves prel. Jonas Staškevičius 

Wasaga Beech, ON 
ŠIOS APYLINKĖS lietu

vių pensininkų klubo žinia
raštis Wasagos Pašvaistė (va
saris ir kovas 2009) rašo, kad 
vasario 10 d. susirinko nariai į 
gražiai išpuoštą salę Valentino 
dienos tema. Ant stalų buvo 
padėta įvairių skanėstų. Su 
susidomėjimu žiūrėjome fil
mą Tadas Blinda. Per per
trauką pasivaišinome užkan
džiais ir šiai progai specialiai 
keptais sausainiais "širdelė
mis". Pasveikinome vasario 
mėnesio sukaktuvininkus Be
ną ir Joną P. ir naują narę Bi
rutę Jonaitienę. 

SVEIKINDAMAS Tėviš
kės žiburius 60 metų jubilie
jaus proga, pensininkų klubas 
paaukojo $200. 

KOVO 10 D. po Gavėnios 
susikaupimo Mišių rinkomės 
į mūsų klubo mėnesinį suėji
mą, kuriame dalyvavo klebo
nas Vytas ir svečias, rekolekci
jų vedėjas, kun. Tamošauskas, 
OFM Cap. Pasveikinome gim
tadienius švenčiančius Agotė
lę, Algį ir Alfredą. Gardžia
vomės kugeliu, kavute ir sal
dumynais. Svečias iš Lietuvos 
papasakojo apie Kauno Petra
šiūnų parapiją. Toliau žiūrė
jome įspūdingą filmą - 1993 
metų pirmająjubiliejinę skau
tų stovyklą Palangoje. Dėko
jame Irenai P. už filmo pasko
linimą. 

BALANDŽIO 21 d., 2 v. 
p.p., bus klubo metinis susi
rinkimas. Valdybos dviejų me
tų kadencija baigiasi; turėsi
me rinkimus. Prašome gausiai 
dalyvauti. Taip pat bus renka
mas metinis nario mokestis 
$10. Baigsime su humoristine 
valandėle, kavute ir pyragu. 

MOTERŲ BŪRELIO ŽI
NIOS: Vasario 24 d. įvyko 
Moterų būrelio metinis susi
rinkimas. 2007 ir 2008 metų 
valdyba buvo paprašyta pasi
likti dar dviem metam. (Joana 
Dūdienė, Alina Zabulionienė, 
Birutė Samsonienė ir Jūratė 
Batūrienė ). Prie valdybos pri-

LR ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė įteikusi garbės 
ženklą "Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė" maisto prekybos 
tinklo "Lituanica Ltd" vadovui Aurimui Šidlauskai 

sijungė Violeta Svirplienė. Li
gonių lankymų pareigas per
ėmė Elena Namikienė ir Ona 
Senkuvienė. Dėkojame Biru
tei Kasperavičienei ir Emilijai 
Tribinevičienei už praeitų 
dvejų metų darbą. Visoms na
rėms pritarus, Moterų būrelis 
sumokėjo vandens ir kanali
zacijos 2009-tų metų sąskai
tas, pasiųsdami $800 auką 
Anapilio Korp. 

SVEIKINDAMAS Tėviš
kės žiburius 60 metų jubilie
jaus proga, Moterų būrelis pa
aukojo $200. 

Hamilton, ON 

Aš laukiu 
Velykų šventą rytą 

Aš laukiu dovanų -
Saujos dangaus mėlynės 
Iš Lietuvos laukų. 

Ramunės balto žiedo 
Ir smilgos parugės, 
Kregždutės žvalaus skrydžio 
Ki.eme prie obelies. 

Beržo šakelės žalios 
Nuo Nemuno krantų, 
Lieknos pušelės kvapo, 
Lakštingalos dainų. 

Auksinės kviečio varpos 
Baltųjų dobilų. 
Ir kmynų mažos puokštės, 
Vaikystės suskintų. 

Pavasario žalumo 
Ir daug gėlių žiedų, 
O, Dieve, aš Tave 
meldžiu šių dovanų. 

MARIJA BIEKŠIENĖ 

l ĮVAIRIOS ŽINIOS l 
JUN0-2009 

'Il"adiciniame Kanados po
puliarios muzikos festivalyje 
JUNO daugiausia pripažini
mo ir premijų atiteko Alber
tos roko grupei Nickelback. 
Jai įteiktos premijos už ge
riausią įrašų rinkinį Dark 
Horse ir pripažintas geriau
sios grupės vardas. Nickel
back, atliekanti gana tradicinę 
roko muziką, taip pat laimėjo 
žiūrovų premiją. Geriausiu 
atlikėju pripažintas montrea
lietis Sam Roberts. JUNO ap
dovanojimas įteiktas popu
liariausių dainų autoriui Dal
ias Green, už sėkmingiausią 
debiutą - dainininkei ir dainų 
autorei Valerie Poxleitner. 



Daug aukoja lietuviškai veiklai 
Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo TALKA metinis susirinkimas 

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo TALKA valdyba 

TALKOS 54-asis metinis 
susirinkimas įvyko š.m. kovo 
7 d. Hamiltono Jaunimo cent
ro salėje. Nariai susirinko da
lyvauti valdybos rinkimuose, 
pasiklausyti apie praeitų metų 
bankelio darbus, išklausyti fi
nansinių pranešimų. Regist
racija narių vyko sklandžiai. 
Dalyvavo svečių iš kitų lietu
viškų kredito kooperatyvų To
ronte."Paramos" kredito ko
operatyvui atstovavo v~ldybos 
pirmininkas Audrius Sileika, 
o Prisikėlimo - pirmininkas 
Algis Simonavičius. Iš viso da
lyvavo 7 4 nariai. Pirmininkas 
Algis Enskaitis, pristatęs val
dybą ir revizorius, pagerbė pra
eitais metais mirusius narius, 
kurių buvo 23. 

Toliau vyko kitų valdybos 
narių pranešimai. TALKA 
metus užbaigė su pelnu. Ka
pitalas pakilęs iki 65 milijonų 
dolerių. Narių skaičius per 
daug nedidėja, bet ir nemažė
ja - pastovus ir sklandus ad-

ministravimas išėjo į naudą. 
Kredito komiteto pirmininkas 
Antanas Jusys padarė pasku
tinį savo pranešimą. Nuo š.m. 
sausio 1 d. TALKOJE panai
kintas Kredito komitetas. 
Bankelio tarnautojai atlieka 
visus komiteto darbus. Na
riams buvo sugrąžinta nema
žai palūkanų kiekvienoje są
skaitoje - 11 % skolininkams, 
23% taupytojams. Lietuviškai 
veiklai buvo paskirta per 
42,000 dolerių. Yra stiprus 
narių užnugaris, kuris prilaiko 
ir daro pastovų banko kapita
lą. TALKOS bankelį taip pat 
palietė ekonominė krizė, kuri 
supa visą pasaulį - buvom pri
versti gelbėti Ontario kredito 
centrą, kaip ir kitos kredito 
unijos, o tai sumažino pelną. 
Tikimės ateityje atgauti šitą 
investiciją, kai tik nusistovės 
finansinė rinka. 

Du valdybos nariai baigė 
savo kadencijas. Vyko rinki
mai. Aklamacijos būdu per-

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: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.50% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.40% 
INDĖLIAI: 
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. . ...... 4.50% 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
(Tax-free savings account - TFSA} 

MOKAME PALŪKANAS: 
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 

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

rinkti Algis Enskaitis ir Stasys 
Kareckas. Abu ilgamečiai TAL
KOS valdybos nariai. TAL
KOS auditorius Jim Lane, 
CA, aiškiai nariams pasakė, 
kad bankelis finansiškai stip
rus, taigi vienas iš pelningiau
sių ir stipriausių - pagal jo pa
tirtį. Paminėjo, kad tarnauto
jai dirba atsakingai ir padėko
jo valdybai bei vedėjui Rimui 
Sakalui. 

Susirinkimas sklandžiai 
praėjo ir užsibaigė trumpa lo
terija. Šiems metams TAL
KOS valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas - Algis 
Enskaitis, vicepirmininkas -
Jonas Stankus, iždininkas -
Gailius Senkus, sekretorius -
Marijus Gudinskas, Revizijos 
pirmininkas - Stasys Karec
kas, Revizijos sekretorius -
Tomas Kochanka, Revizijos 
narys - Bernardas Mačys. 

Nemažai ekonominių 
kliūčių atsirado ir jos smarkiai 
paveikė didelius bankus, ypač 
JAV. Kanadoje padėtis geres
nė, ir jeigu kredito unijų prin
cipai bus vykdomi, tai TALKA 
išliks geroje būklėje. Daug 
priklauso nuo narių ir banke
lio tikslo. Tikslas, aišku, turi 
būti pelnas. Bet svarbu ir pa
stovi administracija, kuri atsi
žvelgia į narių pageidavimus 
bei norus. Negalime savęs ly
ginti su dideliais bankais, nors 
aptarnavimai tokie patys. Ski
riamės tuo, kad nariai yra sa
vininkai. TALKA daug padė
jo Hamiltono lietuviams įsi
kurti ir laikui bėgant pratur
tėti. TALKOS narių sudėtis 
keičiasi. Visada turime ieškoti 
narių. Mūsų lietuvių bendruo
menė nedidelė. Bet palyginus 
Hamiltono lietuvių skaičių su 
kitais miestais, turime di
džiuotis, kad TALKA labai 
daug aukoja lietuviškai veik
lai ne tik savo mieste, bet re
mia ir kitus. Nepaisant šito 
pelno pasidalinimo, TALKA 
turi atsižvelgti ir į savo rinką 
ir aplinką. Ateities klausimai 
bus svarbūs ir sudėtingi. Atei
nantys metai bus įdomūs eko
nominiame fronte. TALKOS 
nariai gali būti ramūs ir pasi
tikėti savo bankeliu. Valdyba 
ir tarnautojai sąžiningai dirba 
jūsų naudai ir stengiasi vėl 
baigti metus pelningai, atsi
žvelgti į jūsų norus bei parei
kalavimus. Hamiltonas turi 
kuo didžiuotis. G. Senkus 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Bridgeport, CT, LB apy
linkė kurį laiką neveikė, nes 
valdybos pirmininkas Laury
nas Misevičius išvyko gyven
ti kitur. Vasario 21 d. įvyko 
šios nedidelės ALB apy
linkės susirinkimas Jurgitos 
ir Šarūno Sakalauskų na
muose. Nutarta artimai bend
radarbiauti su Lietuvos vyčių 
organizacija, kuri šioje apy
linkėje stipriai veikia. Susi
rinkimo dalyviai pasisakė, 
kad būtų tęsiama bend
ruomeninė veikla. Pirminin
kauti sutiko Giedrė Stankū
nienė, JAV LB tarybos narė, 
veikli APPLE organizacijos 
narė. Išrinkta valdyba: vice
pirm. Gintarė Ivaškienė (ry
šiams su Lietuvos vyčiais), 
antras vicepirm. Deivis Va
lenta (jaunimas ir sportas) 
sekr. Jurgita Sakalauskienė 
ir ižd. Inga Miller. 

Lenkija 
Lenkijos lietuvių bend

ruomenės prašymu, sausio 
mėn. įvyko susitikimas su 
Lenkijos vidaus reikalų vice
ministeriu Tomaš Siemo
niak. Be pastarojo, šiame su
sitikime dalyvavo LLB pir
mininkė Irena Gasperavi
čiūtė, Bendros tautinių ma
žumų ir vyriausybės komisi
jos narys Bronius Makaus
kas, Seinų apskrities virši
ninkas Ryšard Gzybovski, jo 
pavaduotojas Romas Vit
kauskas, Punsko Kovo 11-
osios licėjaus direktorė Ire
na Marcinkevičienė ir Lie
tuvos ambasados patarėjas 
Audrius Žulys. Susitikimo 
pagrindinis tikslas - aptarti 
licėjaus priestato statybos 
baigimo galimybes dar šiais 
metais. Kalbėtasi ir kitais 
lietuviams rūpimais klausi
mais, kaip paminklo Panerių 
aukoms iškėlimas iš Berzny
ko kapinių, Varšuvos lietu
vių patalpų mokestis ir kt. 
Viceministeris patvirtino, 
kad vidaus reikalų ministeri
ja savo biudžete licėjaus rei
kalams lėšų neturi, bet ža
dėjo kalbėtis su finansų mi
nisterija. Statybai užbaigti 
reikia 4 mln. zlotų. 

Br. Makauskas dėl Pane
rių paminklo Berznyko kapi
nėse pažymėjo, kad Antrojo 
pasaulinio karo įvykiai Pa
neriuose niekuo nesusiję su 
Seinų krašto gyventojais. Vi
daus reikalų viceministeris 
pridūrė, kad visos tautinės 
mažumos nepatenkintos pa
našių paminklų statymu. 
Lietuvių paminklas Berzny
ko kapinėse nėra išimtis. Bu
vo aptartas ir periodinių lei
dinių finansavimo klausi
mas. Per pastaruosius metus 
Lietuvos pavyzdžiu (Vil
niaus senamiestyje lenkai 
gauna nemokamai patalpas) 
Varšuvos savivaldybė buvo 
pasirašiusi su Lietuvių kul
tūros draugijos Varšuvos 
skyriumi sutartį, pagal kurią 

lietuviai buvo atleisti nuo 
nuomos mokesčio. Bet šie
met savivaldybė atsisakė su
tartį pratęsti. Viceministeris 
pažadėjo šį klausimą išsi
aiškinti. Baigiantis pasitari
mui viceministeris T. Siemo
niak pasiūlė po kurio laiko 
vėl susitikti ir pažiūrėti, ko
kių rezultatų pasiekta. 

Britanija 
Šiame krašte gyvena 

maždaug 200,000 lietuvių, 
pusė jų Londone. Krašte 
stipriai jaučiama finansinė 
krizė, kuri paliečia ir čia gy
venančius lietuvius. Krašte 
didėja nedirbančių skaičius. 
Visame krašte, kaip skelbia 
žiniasklaida, darbo neturi 
du milijonai žmonių. Iki 
2010 m. pabaigos tas skaičius 
pakils iki trijų milijonų. Jau 
dabar lietuviai daugiausia 
darbo neteko, dirbę finansi
nėse institucijose, bankuose 
ir prie statybų. Nutrūko nau
jų namų pardavimas. Tačiau 
dauguma lietuvių pasilieka 
gyventi Britanijoje, nes yra 
pasiėmę bankų paskolas ir 
vienaip ar kitaip finansiškai 
įsipareigoję. Lietuvos amba
sados ministeris Ernestas 
Grabažis ir kiti darbuotojai 
pažymi, kad lietuviai būriais 
nesirengia grįžti į Lietuvą. 
Tačiau kas savaitę į ambasa
dos konsulinę tarnybą krei
piasi po kelis tautiečius dėl 
grįžimo į Lietuvą. 

Šveicarija 
Ženevoje kovo 13 d. Lie

tuvos nuolatinė misija prie 
Jungtinių Tautų ir Šveicari
jos lietuvių bendruomenė 
surengė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėji
mą. Jame buvo pagerbti dip
lomatai, atstovavę Lietuvos 
interesams Tautų sąjungoje. 
Atstovybės žinovų salė pa
vadinta Lietuvos diplomatų 
Tautų sąjungoje sale. Joje 
kabėjo Lietuvos diplomatų, 
dirbusių Tautų sąjungoje pir
mosios Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpiu portre
tai: Augustino Voldemaro, 
Petro Klimo, Dovo Zau
niaus, Kazio Škirpos, Sofijos 
Kymantaitės-Čiurlionienės, 
Jurgio Savicko, Stasio Lozo
raičio, Edvardo Turausko. 
Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas vienintelei Tautų są
jungoj e dirbusiai lietuvei 
moteriai, literatūros ir meno 
kritikei, poetei, dramatur
gei, Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete dėstytojai, Lie
tuvos ir tarptautinio moterų 
sąjūdžio veikėjai Sofijai Ky
mantaitei-Čiurlionienei. 
Šveicarijos lietuvių bend
ruomenė ketina šiais metais 
išleisti knygą_ Lietuvių rašy
tojų takais Sveicarijoje. Ji 
taipgi ieško lietuvių pėdsakų 
Šveicarijoje ir nori juos įam
žinti. Memorialine lenta jau 
pagerbtas Maironis. Rengia
masi įamžinti Juozo Ereto 
atminimą. JA 
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Su Sv. Velykomis! 

J)lhplB - Į)idl /dtlaiienql Ir klllfo.rlmd vOel: 
-~ ~'lliitWi 

Suaikibldm lll rvnkrf: Allapo/dme lilllls, 

.Kai viupų pmma• girtlia. 

~Dievo SO-f» 
Skambant fiumel ~lyką. Altgtlaliamnutlto 

ffllid nqrmda6 ~ .KllpO akmmi l)'tq: 

Nupl& minisl l'ri8ikil(8 wa m111. 

JDONDWJ iWl'.11lN.U, Muijlmpolė 

i MINIATIŪROS i 

Meiltliltai llUtapJtame autapotbete dajl;nmkas mati 
tik~ pu-. meno ll:titibl kilni ltraiplllim "liurklto
.tus", 11e dėlto, tad toks buvo jo dubai, bet bd giliai iabia 
ileid'51:1ectėjo pavJdas.-

Bemmla Bnlinlmu 
Prie lango pW!teliai &uliuoja pamėgtą meJcvlii4- Ru

deDėjL .• 'D'llmp&ja melodijos, bet ją nebaugina artėjalltia 
lildJmo w.zm•• 

Day•4•'1itJt 
Apie puavlio 11.cmMminr;nma aucblotų Dicba 110-

bria. .. Pai•111jo ""ctidicji„ iemu diktuoja patya„. 

Sta'llCllijt... 
Per gymiimo bhT1miilgj""Dlll i laimėl llbuŲ. Deja." Nema

lu 11uolimti1 topi.aneiųjų taip i1 liata talno papėdėje„. 

Dcnuosir~ 
Saulia muma padavallojo ledilŲ apklotą, gyvenimu pa

ilykltėjo ilmiDtiel ir atsugumo._ 

'J1dM'*• 
Pilieti& uamoejo groti, bet jkylw du'be!Ų barltino 

lauHta. Muzibl kritikai lį niJkiJŲ įqldino "modemiuoju 
ebptomt11» l 

Ncntųo 
Paveiblą pavadinau "Snaitėa diauol". Darbo dieuu 

nutapiau llittremėmis spalvomis, aavaitgalį- lviWmni• „ 
SavaiSėl iYJtią statislika buvo prielio&• Savaitga!j da1J8iau 
llmlsiq... 

Arttldn1 Dteąl? 
ICob beprotiškai tylua vakarui Ar galima puigaati 

tmJ°lriftM)? ltecla El.selJU, Ro!cit!ri• 

v 

Yo Yo Ma globojamo ''Silko kelias'' 
ansamblio koncertas Toronte 

IRENAROSS 

Šiam kovo 16 d. vabrul, n111D&lytam 'Jb.. 
routo "Roy Thmmon Hall" koncertq ulėje 
vlsllk:ai skirtlųo formato ll:oDcertui viloa vie
tos blP'o labai greitai ilpuduotos. Mat Yo Yo 
Ma, puavJiaio mato 'Viohmee!iatu, 53 metq 
1mfim11, ir beveik 50 !DGlll bclim!kianda ... 
llimai (nųo 4metq1m1/:i•111)priel10 metq
~ itfa ~ ••tm!'t A1sJch'e'J1i ~a~ 
kėją 1111mjtal1a1s mlllų !i:Cbo•ą daupm.11 n. 
kad negirdėtais imtrumemais. Plistatymu IU 
j&ia 11.epdiatamų, uaują kii1illią llldarė klau
aytoj- ctrigu~ ųujov~. Ansunbliui taip 
pat prikl•mo vabrlet!Jkm muziko& a1nhdų 
illslrumeDtų vlnuoziDlo lyBfo alllkėjai 

Sujuo&lla il pailių 'lblimllill lJlll lalių. pa 
kmia beveik du tllbtanQus metų keliaudavo 
prekiautojai mullutu, vadinamu ·moto
liu", adikėjua IU vabzictilkPJ M•Ajnė. muzi.. 
kol atllkėjllls, ldamJIOjus u1biilė 11eufmldt&
mą {splldj pal!e!raml 11111z!lca Klekvlmame 1-
knmame kmlcert.e 111811 lygjo "barometrą" 11.11· 

mto tai, kiek atlieJram01 Dl!mn metu il :ti&
I0'1J girdia dėmeli m11rd1ueiq kosulių. Tą va
briĮ jq ~ vi:sišbi n.ebaw, o IDlrojc pzor
nmos da1Jje, lkhui openi-La.)'la iT .MQjrul
dviejų solistą lydimą muzikos 111.atrumeutų 
•nmpNjn metu wigirdėjo nė Wmo tmnljp •• 

Kad puuolus klausytoju il allkstn, ~ 
nmllje buvn pateikim uuotrautol lių mums 
naują 11ematytą illltrumelltų ir jų pob11d!io 
paai1Jci11jmaj Nora atlikėjai dalyvavo jmlgti· 
uiame amam'blJ'je, bet ldektieDam il jų itmpti 
solo momentai, attreipiall1yl dėmesj i specifi. 
uio imtmmMto gan\ ir~ Stebėtmai daug 

y 

Sermenys 
11 Ri&udo Kal;J&> ,....,.no "Emldq 

rolts", Alma Bttela 1!199 

&vo pil11etis Pro apskritą m/:nųlio veidą 
plaukė prikrauti šieno ttž!m•I, kuproti jau
čiai ldampojo per raistą, Atugirių bemai 'fil. 
ko didelim WtmĮ glėbius. žmogus gulėjo 
bn~ų lllmlltu piic 111VO raukamia 8'atytol 
Wtie.t slenbBo. Jo namuose ų!briųtojai 
klykė 11ft.l•ntlals ballala savu dainas, lla.u
tėjo 111 savo lurom ir uatdom. Pal:lėtY,je, -
tydamu ueteisybq, vertė iltitimas lulleJiJ. 
Pliddėty,je ui kRk1o vWlla brldo laka dar 
buvo nenųmctQ&i nųdanq mtių ~ 

.. .1.mop aulgavo. Ne kiillo, o dvulos 
jėp ji prikėlė. T11 llllplėjo neprisilmlti, tei
IJbė buvo jo pasija. Slinko be !ado kaip dva
sia, DA kiillU jau \mo nubnkipt-. Jo din
gu l!IDClil vedė i ~mielą~ buia bllW> 
pastirtai jiedviem liame puaulyje. 'Thuai 
jiems b!NO pra. Jie slial:o pagulėdami, palik
dami ldums kraujo. mnkjai aW)nldami kad 
UkAi toliau 11.uo 111ų, buvmiąjq ll8VO IWlll!· 
Tuli jie ttą•linko, gana. toli. Jau llicko ube· 
girdėjo, tiktai mllkas oli: ir ptnH/Clal kilo 
naujai dienai. Atgulęs lmogas 11tibesililė, 
kad ir .taip šnlliutas jį npm. 

žmogwi gulėjo tyliai ir ramiai §nnWbs wrh'-·· mi1iipė lalia. "Na, eimm, šeim
llhllre, eh1uu l tlkruodus namus po blmu, 
ten taip gR8, llmllin tų pildq fmmlių" • .t.ano:. 
gaus rankaa buro mglliau!tos ir laltoa. l:.ad 
ir mk lunelia 1ai!ė, 111Dkoa, il lurių jil gt.iO 
-..tx.:-:. den' i...;. • .1.:.:.-. ~ l" • &-~ """ L ne ...... ,-~ ~,„ ~ 
Ų supratęs, garsiai pravirko: "Ūhuhu •.. " 
Ataidėj~ llUO sk:ard!i1J ganu jį ilg4sdiuo. 
Prisjmjpė, !raip fmogns ji bazė: "Nestauk". 'llll-
da liiiduu atlitiipė prie hlogaua galvoe i1 
ėmė uugųti. B1m1 diena, buvo llllklis, o lu?a 
tebetupėjo. 

Mieli dugirie&i, ir jų kaimyDai leimi
njftiee;,; tolimi rauplie&i ir viso wll&us 
gerieji hmėtl Ar girclijot, lw nutiko? Pa.
čilllle grdume mirė jija11 kaimynu, gerai 

ilgavo, danginai• raudos pobūd!io pnlL IO
liltu 111 japonjllgt imlmmcDtu tf1b•h1hadtj„ • 

']]d ham!Jn)ro lmlclė IU pliiaikytomil lkyldė
mis, kurios atlikėjo rlllkose perteikė llbai 

įvairą ir gilų ~ Du 
JPatiD&i illltmmcmai il 
KimjDI: 'ricDlll il jų "pi
pa" mUI priminė bala
Ia~, llOH f:ymiai di
deallil. Jo ganų pairu
mo galimybės at:cbėli-

-· D Jlldijm buvo tol 
lalies m.Ui būgnai -
"tala•. Ir du atygilliai 

'lb 1b Ma punllnto .iD.1trumc11tai: "tu" it 
inuto~ Kaukazo ir "k1JD111-

eheh" ii lrauo, Azcr
baid!ano. Vietomil buvo įtapti trumpi, įdo
mūs kai kurių adikėjų paailtiDimli, kurie 
pntmlino progralŲ. 

Pndėtu vabru au lleliail atlikijail; ~ 
taa 111 leliolik:a il vbo. Drauge au anaamb!jo 
11.U!al& vilos pro,gramos eigoje relltkl ir Yo 
Yo Ma. Deja, jis llepash'elšlre solo llo kxmcer
to metu. VJ.eDO 1bro11to dicnraJl!io mųzikos 
krillku j tai atkreipė 11eigi1m11 dėm.eaį. No
pliaant to, fil koueertu bllVO :ppatingu, i1 
f.ilJrovai nlapvo IU avacjjomia ir cmtuziutillgu 
triuldmu. lJ!!cfno tmillio opeiai pas•Daips, 
llll3lllblis pagrojo labai 8Y\"lt linhm"' bių ir 
lhlo neufmlrltamu koncerta dalgė Šiauru 
Amc:rib1 skirtq bmccrtq ciklą. Remi11111U to
kio lygio~ pll\):zdliU, 'lbzunto miestai 
g!lti dųsiu cfid!iuotia AVO lultūJiDiu turtiJI. 
gumu. 
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Ziemos mozaika Toronte 

Koncertui "Žiemos mozaika" pasibaigus -visi atlikėjai kartu (iš kairės) K. Wolak, I. Beres, 
L. Pomorski. Ntr. D.R. Puterių 

Paskutinį vasario šešta
dienį muzikos studija Village 
Rhapsody (vadovė l. Beres) 
Toronto Humbercrest United 
Church surengė kamerinės 
muzikos koncertą "Žiemos 
mozaika". Ne ilga, dviejų dalių 
koncerto programa buvo pa
rinkta taip, kad leido pasigė
rėti trio ansambliu ir kiekvie
nu instrumentu atskirai. 

Programos atlikėjai, kaip 
nurodoma spausdintose pro
gramose, jau turintys nemažą 
koncertinę patirtį ir norintys 
dalyvauti muzikinio švietimo 
veikloje. Klarnetistas Kornel 
Wolak, muzikinį išsilavinimą 
gavęs Indianos universitete ir 
Toronto Glen Gould studi
joje, yra koncertavęs su kitais 
atlikėjais, Lenkijos simfoniniu 
orkestru, Poznanės muzikos 
akademijos ir kitais kameri
niais orkestrais. Jis yra paren
gęs programą kartu su Vie
niavskio styginiu kvartetu, da
lyvauja Niagaros tarptautinio 
festivalio vasaros programose. 
Luke Pomorski groja su Nia
garos simfoniniu orkestru, 
kartu su Atiantie Trio yra kon-

certavęs Amerikoje, yra gavęs 
įvairių apdovanojimų atlikėjų 

konkursuose, dalyvauja festi
valiuose. Pastaruoju metu vio
lončelininkas daug darbo įde
da, rengdamas klasikinės mu
zikos valandėles Cello Joumey 
elektroninėje erdvėje. 

Ilona Beres - šios koncer
tų studijos įkūrėja ir vadovė, 
Vilniaus konservatorijos auk
lėtinė. Ji daug laiko skiria pe
dagoginiam darbui ir koncer
tinei veiklai. Ji yra kamerinės 
muzikos koncertų serijos ren
gėja, pati atlieka solinius kūri
nius, duetus, akompanuoja 
dainininkams. Pianistė daly
vauja įvairiuose lietuvių bend
ruomenės proginiuose kon
certuose, akompanuoja To
ronto Prisikėlimo parapijos 
mišriam chorui "Volungė". 

Pirmoje dalyje išraiškin
gai ir įsimenančiai nuskambė
jo trijų dalių Ludvig van 
Beethoven Trio klarnetui, vio
lončelei ir fortepijonui. Ištrau
kos iš Dominico Scarlati so
natų leido pasireikšti klarne
tistui Kornel Wolak. Vasaros 
ir kalnų krašto klajoklių gyve-

nimo nuotaiką į salę perkėlė 
trečiojo kūrinio atlikėjai. Da
vid Praper Hungarian Rhapso
dy in Dmajor op68 klausytojai 
atpažino pamėgtus vengrų 
muzikos motyvus. Šį kūrinį 
atliko Luke Pomorski (violon
čelė) ir Ilona Beres ( fortepi
jonas). 

Savotiškai užbūrė salę Lu
ke Pomorski violončelės me
lodija - sodri ir melancholiš
ka ar besikeičianti į smagų vi
liojančio šokio ritmą, dar kar
tą parodė šio instrumento 
(žinoma, ir atlikėjo) galimy
bes ir įtaigumą. Antroje dalyje 
buvo atlikta Johaness Brahms 
Trio for clarinet, cello and 
piano, A minor op.114. Ketu
rių dalių kūrinys įspūdingai 

užbaigė šią programą, sukel
damas ne tik ilgus klausytojų 
plojimus, bet ir pasigėrėjimo 
šūksnius. 

Programai pasibaigus, 
koncerto klausytojai prie vai
šių stalo galėjo pabendrauti 
su atlikėjais, pasidalinti įspū
džiais, tiesiog pasidžiaugti 
geru vakaru ir gera muzi
ka. SK 

Alytaus "Šilagėlės" ansamblio dainininkės. Iš kairės: Vitalija Kašėtienė, Razvita Kriščiokai
tienė, Angelė Steponavičienė, Antanina Urmanavičienė, Anelė Markevičienė, Nijolė Brindzie
nė, Izabelė Satkauskienė, Rita Stanevičienė, Inga Rakauskienė 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Šimtmečius gyvuojan

čios Vilniaus Kaziuko mugės 
metu panaši, tik truputį ki
taip pavadinta - Kazimiero 
mugė, vyko ir Kaune. Joje 
dalyvavo namudininkai ir 
amatininkai ne tik iš Kauno 
ir jo apylinkių, bet ir iš kitų 
Lietuvos miestų bei užsienio 
- Latvijos, Estijos, Rumuni
jos ir Karaliaučiaus srities. 
Prekyba vyko Laisvės alėjo
je, Vilniaus gatvėje ir Sena
miestyje. Meninė dalis, ku
rios metu koncertavo apie 
40 meno grupių, vyko pasta
tytose laikinose scenose prie 
Muzikinio teatro ir prie šiuo 
metu neveikiančio "Merku
rijaus" prekybos centro. Mu
gės organizatoriai - Lietu
vos šeimos ūkininkų sąjun
ga, kartu su Kauno valstybi
ne maisto ir veterinarijos 
tarnyba, prižiūrėjo, kad visos 
prekės būtų kokybiškos, o 
maisto produktai saugūs. 

Šiaulių valstybinis ka
merinis choras "Polifonija" 
šiemet Velykų metu rengs 
savo tradicinį tarptautinį ve
lykinės muzikos festivalį 
"Resurexit". Balandžio 13-
19 dienomis vyksiantis festi
valis yra seniausias Šiaurės 
Lietuvoje. Pasak rengėjų, 
šiųmetiniame festivalyje iš
skirtinį pasirodymą surengs 
duetas "Glass Duo" iš Len
kijos, grojantis kristalo tau
rėmis ("Glass Harmonica"), 
kuriam pritars Klaipėdos ka
merinis orkestras. 

Kiti renginio dalyviai -
ansamblis "Musica Huma
na" iš Vilniaus, Lietuvos ir 
Šiaulių kameriniai orkestrai, 
pučiamųjų instrumentų an
samblis ir choras "Juventus" 
iš Latvijos, kamerinės muzi
kos ansamblis "Arco" iš Ba
ranovičitt (Gudija). Koncer
tai vyks Siauliuose, Kuršė
nuose ir Papilėje. Festivalio 
garbės svečias - dirigentas 
Saulius Sondeckis, praėjusį 
spalį atšventęs savo aštuo
niasdešimtmečio jubiliejų. 
Nebus užmiršti ir jaunieji 
klausytojai. Jiems skirtą die
ną skambės jaunųjų talentų 
iš Klaipėdos Eduardo Balsio 
gimnazijos atliekama mu
zika. 

Gedimino Ramanausko 
vadovaujamas choras "Poli
fonija" rengiasi dalyvauti ir 
stačiatikių Velykų festivalyje 
Rusijoje, kur balandžio 19 -
gegužės 9 dienomis įvairių 
valstybių chorai koncertuos 
Rusijos ir Armėnijos mies
tuose. Šio festivalio progra
moje numatoma šimtas kon
certų su simfonine progra
ma, chorais iš Rusijos, Bul
garijos, Rumunijos, Oseti
jos, Abchazijos, Ukrainos, 
Armėnijos, Lietuvos ir Esti
jos bei tradicine varpų muzi
ka Maskvos bei Sankt Peter
burgo šventovėse. 

Kauno turizmo infor
macijos centras išsiaiškino, 
kurie miesto muziejai pasta
raisiais metais sulaukia dau
giausia lankytojų. Populia-

riausio Kauno muziejų pen
ketuko viršuje - Velnių mu
ziejus, kuris savo populiaru
mo nepraranda jau keletą 
dešimtmečių. Kiti penketu
ko nariai - muziejai: M.K. 
Čiurlionio dailės, Kauno IX 
forto, japonų diplomato Či
jūnės Sugiharos memoriali
nis bei Keramikos muziejai. 
Pastarasis įsikūręs Kauno 
rotušės požemiuose. Du di
džiausi Kauno muziejai -
M.K. Čiurlionio ir Vytauto 
Didžiojo karo - kol kas ne
gali atverti lankytojams savo 
visų durų, nes dalyje patalpų 
vyksta remontas. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) menų 
galerijoje vasario mėnesį 
veikė VDU Menų fakulteto 
profesoriaus dr. Vlado 
Stausko akvarelių, piešinių 
ir fotografijų paroda "Ro
mantika - 2", kurios metu 
buvo pristatyta monografija 
Architektas Vladas Stauskas: 
mokslo ir kūrybos keliu. Mo
nografiją išleido Vilniaus lei
dykla "Archiforma", auto
riai - architektūrologas Vai
das Petrulis ir architektas 
Albertas Lamauskas. Joje 
apžvelgiamas ilgas kūrėjo 
kelias į architektūrą bei 
mokslą, atskleidžiant ir su
dėtingus jo biografijos taš
kus - tėvo tremtį, sunkius 
pokario metus Kaune. Išsa
miai pristatomi svarbūs V. 
Stausko darbai pastatų ar
chitektūros, urbanistikos ir 
kraštotvarkos srityse, moks
linė, pedagoginė veikla, lais
valaikio kūryba. 

Profesoriaus V. Stausko 
pasiekimai įvertinti dviem 
Lietuvos valstybinėmis pre
mijomis: 1968 m. už Lietu
vos kurortų, poilsio ir turiz
mo zonų plėtrą, 1972 m. už 
Kauno Vienybės aikštės ar
chitektūrinį ansamblį, o 
2003 m. jam įteiktas ordino 
"Už nuopelnus Lietuvai" Ri
terio kryžius. Nuo pat atgi
mimo laikų V. Stauskas ak
tyviai dalyvavo atkuriant 
VD U, buvo išrinktas Atku
riamojo senato nariu, 8 me
tus vadovavo VDU Menų 
fakultetui. Yra parašęs apie 
200 mokslinių straipsnių, pa
rengęs monografiją apie ku
rortq architektūrą. 

Sį rudenį Vilniuje lau
kiama žinomos Pietų Ame
rikos rašytojos Isabel Allen
de, kuri viešės leidyklos 
"Alma littera" kvietimu. 
Lietuvos skaitytojams ji pa
žįstama iš į lietuvių kalbą iš
vers tų jos knygų: Afroditė, 
Dvasių namai, Partūnos duk
tė, Sepijos portretas, Žvėrių 
miestas, Auksinio drakono 
karalystė, Pigmėjų giria, Zoro 
jaunystė, Eva Luna, Inesė, 
Visos mūsų dienos. Rašytoja 
gimė 1942 m. Peru sostinėje 
Lima, kur jos tėvas (to meto 
Čilės prezidento Salvador 
Allende pusbrolis) buvo Či
lės ambasadorius. Augo Či
lėje, Bolivijoje, Libane. GK 



10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2009.IV. 7 Nr.14 

90-179 dienų „ ... „ .... „ ..... O. 75% Taupomoji sąskaita 0.10% 
180-3 64 dienų ............... O. 75% Kasdieninių palūkanų 

1 metų .............................. 1.10% čekių sąskaita iki 0.10% 
2 metų ............................. . 
3 metų ............................. . 
4 metų ............................. . 
5 metų .............................. . 

1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.00% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita O .10% 

Amerikos dol GIC 
1 metų term ind ............ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" ......... 1.25% Asmenines paskolas 
1 metų ................................ 1.75% nuo ..................................... 5.00% 
2 metų ................................ 2.25o/o Sutarties paskolas 
3 metų ................................ 2.50% nuo .................................... 5.00% 
4 metų ............................... 2.75% Nekilnojamo turto paskoes 
5 metų ................................ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 
Su nekintančiu nuošimčiu 
1 metų „ ... „„ ... „ ..... „ .... „ ..... „ .... „. 3. 75o/o 

TFSA RRSP ir RRIF 2 metų ........................................ 4.25% 
atviras, kintantis............ 1. 75% 3 metų......................................... 4.50% 
1 metų .............................. 2.00% 4metų„ ... „„ ... „ ..... „ .... „ ..... „ .... „. 4.75% 
2 metų .............................. 2.50% 5 metų......................................... 5.00% 

3 metų······························ 2·75% Sukintančiu nuošimčiu 
4 metų .............................. 3.00% 1 2 3 metų 3_50010 ' , „ ... „„ ... „ .... „„ ... „... 7 { 

5 metų .............................. 3.25% 
----------- • Suteikiame CMHC apdraustas 
MŪSŲ ADRESAS: nekilnojamojo turto paskolas 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5Gl •Suteikiame komercines 
Tel.: 416-532-3400 nekilnojamojo turto paskolas 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas : 
Pirm., antr., treč. 
Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

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

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

e l~!~ Corp. BROKERAGE' 

5650 Yonge creer, Suice 1508 
Toromo, ON M2M 4G3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo arstovė 

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

TEL: 416-227-2000 4 16-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.pa§ras: la imaslz'bahoo.cą 

' lndependenUy CHlned and Operated. REALTO~ 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

Toronto O , MSW lCS 
lCI. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Kaip pagerbiami lietuviai? 

Iškilmė prie Waterbury, CT, merijos pastato. (Iš k.) J. Ambrozaitis, jn., Waterbury miesto 
vadovas M. Jarjura, kalba "Lietuvos vyčių" 7-osios kuopos pirmininkas Linas Balsys; šalia jo 
- tautiniais drabuiiais pasipuošusios vietinės lietuvaitės Ntr. L.R. Misevičiaus 

LAURYNAS MISEVIČIUS 

Turbūt nedaug tėra vietų 
pasaulyje, kur Vasario 16-ąją 
- Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną - švenčia ne lietuviai 
arba su Lietuva mažai susiju
sios institucijos ir ta proga 
skelbia labiausiai vietinei lie
tuvių bendruomenei nusipel
nusius žmones. Tokia reteny
bė yra Waterbury, CT, kur šiuo 
metu gyvena apie pustrečia 
tūkstančio mūsų tautiečių, o 
pokario metu jų šiose apylin
kėse buvo, ko gero, dešimt
kart daugiau. Po kelerių metų 
100-ąjį gimtadienį švęs viena 
seniausių Amerikos lietuvių 
organizacijų "Lietuvos vy
čiai'', kurios iniciatyva Water
bury miesto merija ir dabar 
dar kasmet pagerbia, jų nuo
mone, labiausiai nusipelniusį 
šių apylinkių lietuvį (-ę) gar
bingu "Dienos mero" titulu, 
skiriamu Vasario 16-osios 
proga. 

Praeitų metų Waterbury, CT, "Dienos merės" iškilmėje. H k. 
Laurynas R. Misevii!ius, John Ambrozaitis, jn., Janina 
Nawarskas Ntr. Iš J. Nawarskas archyvo 

Šiemet šių metų renginyje 
vasario 17 d. "Lietuvos vyčių" 
7-osios kuopos pirmininkas 
Linas Balsys pristatė ne tik 
dabartinį miesto merą Michael 
Jarjura, kongresmeno Chris 
Murphy atstovą, senatorę Joan 
Hartley, bet ir minėtų iškilmių 
"kaltininką" "Dienos merą" 
lietuvį advokatą Joną ( John) 
Ambrozaitį, jn. 

Gausiai susirinkę Ameri
kos lietuvių bendruomenės 
Waterbury, ei; apylinkės nariai, 
Connecticut lietuvių sporto 
klubo bei Waterbury lietuvių 
klubo atstovai klausėsi lietu
vių šeimoje Amerikoje gimu
sio teisininko kalbos, kurį tą 
dieną į meriją atlydėjo žmona 
Kathleen, sūnus J ames ir nuo 
Griškabūdžio-Prienų kilusi 
žilagalvė motina Anne. 

John Ambrozaitis, vyres
nysis, kilęs nuo Raseinių, dėl 
ligos renginyje dalyvauti ne
galėjo. Tačiau Waterbury 
"Dienos meras" nepamiršo 
klausytojams papasakoti apie 
jo, 11-ojo Pasaulinio karo ve-
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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 

terano, išgyvenimus, kai JAV 
ginkluotųjų pajėgų sudėtyje 
kovęsis lietuvis lygiai prieš 65 
metus, būtent 1944 m. vasario 
16-ąją, ties Italijos Anzio uos
tu pateko į nelaisvę, o paskui 
buvo išgelbėtas. 

Thigi Ambrozaičių šeimos 
kalendoriuje ši diena jau se
niai įgavo dvejopą prasmę. Na, 
o po advokatų įstaigos "Fitz
maurice & Ambrozaitis" 
bendrasavininko lietuvio kal
bos prie Waterbury merijos 
pastato suruoštoje šventėje vi
si susirinkusieji buvo pakviesti 
trumpam pabendravimui su 
naujuoju "Dienos meru" ir jo 
"palaikymo komanda". 

~ATSIŲSTA PAM1Nm:T1I 

MŪSŲ LIETUVA, vasaris 
2009, patriotinės išvaizdos, la
bai gausiai spalvotomis nuo
traukomis iliustruotas (12 psl. 
ir viršeliai) žurnalas portuga
lų ir truputj lietuvių kalbomis; 
leidžia draugija "Mūsų Lietu
va", pirm. Vytautas J. Bacevi
čius; redaguoja - Jonas Vala
vičius ir Sandra Mikalauskas; 
administracija: Rua Inįcio, 
671, Sao Paulo, SP CEP 
03142-040, Brasilia. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyblt. 

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

(prie Evans} 
Savinin kas Jurgis Kulla§lus 



Populiari mokymosi priemonė 
Sveikinęs Tėvilkės žibu

rius, laiško autorius rašo: "Po 
ilgoko laiko tarpo nutariau 
parašyti Jums laišką ir per Jus 
padėkoti žmonėms, kurie dalį 
savo laisvalaikio paskiria kil
niems tikslams - populiarinti 
pašto ženklų kolekcionavimą 
jaunimo tarpe. Jau per dvide
šimt metų, kai kartu su moks
leiviais, apsijungi( į vienmin
čių filatelistų būrelį, renkame 
pašto ženklus. Čia mokiniai 
susipažįsta su pašto ženklų ir 
kitos kolekcinės medžiagos 
rinkimo paslaptimis, susiran
da draugų-vienminčių, randa 
daug atsakymų i jiems rūpi
mus klausimus. Jie įsitraukia į 
veiklą, kurioje gali save reali
zuoti, rasti savo vietą, atsisako 
beprasmio gatvių šlifavimo, 
galimybės įsijungti į nusikals
tamą veiklą. Studijuodami 
pašto ženklus, nagrinėdami jų 
kilmę ir piešinius susipažįsta 
su tos šalies ar tautos istorija, 
papročiais, mokslo, kultūros, 
sporto ir kitais pasiekimais. 
'Iki vyksta netradicinis, nefor
malusis mokymasis, savcts to
bulinimas. 

Gaila tik tai, kad metai 
bėga, moksleiviai užauga, pa
lieka mokyklą. Mūsų ryšiai 
mažėja, susitikimai gerokai 
suretėja, jiems atsiranda kita 
veikla ir mažiau lieka laiko 
kolekcionavimui. Kolekcio
navimas-yra brangus "hobi". 
Moksleivius išlaiko tėvai, ku
rie ne visi gyvena pasiturinčiai 
ar turtingai, todėl ne visi šiam 

"hobi" gali skirti užtektinai 
pinigų. Jau beveik dešimtme
tis, kai Kelmės J. Graičiūno 
gimnazijos moksleiviai, pade
dami šios mokyklos mokytojo 
Valerijaus Paulionio, palaiko 
draugiškus ryšius su Kanadoje 
gyvenančiais lietuviais, ilgai 
gyvavusia 'lbronto lietuvių fi
latelistų ir numizmatų draugi
ja, kurios pirmininku buvo po
nas Antanas Laurinaitis. Pono 
A. Laurinaičio ir kitų drau
gijos narių pastangomis mes 
gauname daug pašto ženklų, 
kitos filatelinės medžiagos. 

Paskutiniais metais Anta
no Laurinaičio, Irenos Nace
vičienės, Nijolės Bates, A.B. 
Samson, Egidijaus Bugailiš
kio, Jono Gustainio, J. Zenke
vičiaus, J. ČUplinskienės, Grai
čiūnų, Vlado Šleinio, "The 
Kidney Foundation of Cana
da" ir Jūsų laikraščio darbuo
tojų kolektyvo rūpesčio dėka 
gavome Įvairių ženklų, kitos 
fdatelinės medžiagos. Už su
rinktus ženklus, rūpinimąsi 
bei pagalbą Kelmės J. Grai
čiūno gimnazijos jauniesiems 
filatelistams tariam.e Jums vi
siems nuoširdų ačiū. Jūsų rū
pesčio dėka labai pasipildė 
mūsų kolekcijos, daugiau su
žinome apie Jūsų ir kitas šalis, 
kelia norą toliau domėtis ko
lekcionavimu, ruošti savo ko
lekcijas parodoms gimnazijoje 
ir už jos ribų, aktyviau įsi
traukti i veiklą, kuri mums 
idomi ir reikalinga. 

Pagrindinė mūsų veikla -

mokytis tvarkingai klasifikuo
ti, sisteminti, rūšiuoti pagal 
temas ar chronologiją pašto 
ženklus, juos tvarkingai ir tei
singai nuimti nuo iškirptų iš 
voko popieriaus lapelių, iš
džiovinti, sudėti i albumus -
klaserius, mokytis dirbti su 
katalogais, ieškoti informaci
jos apie pašto ženklus, do
mėtis kas atspindima juose, 
ruošti turimas kolekcijas pa
rodoms jvairia tematika įvai
rių iškilmių, paminėjimų, įžy
mių datų paminėjimo metu. 
Paskutiniu metu - didžiausia 
paroda buvo suruošta Lietu
vos pašto 90-osioms m.etinėms 
pažymėti, kuri vyko Pakražan
čio miestelyje, Kelmės rajone. 
Čiabuvosusirinkęvisirajono 
pašto darbuotojai, svečiai, bu
vę pašto darbuotojai. Vyko 
didelis paminėjimas. 

Baigdamas šį laišką dar 
kartą noriu palinkėti visiems 
ramių ir džiaugsmingų šv. Ka
lėdų ir laimingų bei dosnių 
ateinančių Naujųjų metų, kuo 
geriausios sveikatos ir kūrybi
nės sėkmės. 

Pagarbiai - Valerijus Pau
lionis, Kelmės J.Graičiūno 
gimnazijos m-jas" 

P.S. Gal yra žmonių, kurie 
gauna pašto korespondenciją 
ir nesidomi filatelija. Gal galė
tumėte išsiųsti mums-jaunie
siems gimnazistams pašto 
ženklų adresu: Kelmės J. 
Graičiūno gimnazija, Rasei
nių g. 1, Kelmė, Lletuva/Llth
uania. 

Kovas ir šilagėlės medžio. Naudinga būtų indą, 
i kurį teka sula, uždengti tan
kiu tinkleliu, kad ji išliktų 
švari. Prof. T.ldas Ivanauskas 

rašė: "Sausose, smėlėtose kal
vose jau visai šilta, ir čia pir
miausia pasirodo pavasario 
pranašai, nuostabiausios gė
lės, dzūkų vadinamos šilagė
lėmis, o žemaičių- šilapuriais. 
Stambūs, žili, plaukuoti pum
purai, ne pavieniai, o ištisais 
kupstais ima rodytis iš po že
mės. Nelyginant jauni žvėriu
kai- savo lizde atrodo tie susi
glaudę plaukuoti pumpurai. 
Ypač jdomu juos matyti anks
tyvą rytą, kai po šaltos nakties 
apšerkšniję ir, sakytum, sušalę 
laukia aušros. Kiek vėliau jų 
vainik1apiai &iskleidžia ir suda
ro puokštę puikių violetinės 
spalvos žiemt'. 

O ... šilagėlės - kovo mė
nesio simboliai dar ir ateitį 
padės atspėti, gal ir likimą? 
Tiksliau: iš kokios šeimos at
ėjom.e ir kokia mūsų pačių šei
ma, iš kurios išeis mūsų vaikai, 
kaip juos auklėjome, ko mo
kėme, tokia ir bus šilagėlių 
nuspėjama ateitis. Tiesą pasa
kius, dažnai būna taip: kokia 
gėle žydėjome patys, tokia 
dažnai žydės mūsų pačių ir 
mūsų vaikų ateitis! 

Po tokių rimtų susimąsty
mų atsigerkime kovo sulos. 
Šis gėrimas net ir vaistas, pa
dedantis iš organizmo paša
linti susidariusius akmenis, 
druskas, toksinus, šlakus. Sula 

padeda ir nuo inkstų akmen
ligės pabėgti. Ji, anot senolių, 
pagerina savijautą sergančių
jų tuberkulioze, reumatu, 
stiprina žmogaus organizmą, 
gerina medžiagų apykaitą. Su
loje yra nemažai geležies, va
rio, kalio, kalcio. 

Lietuvoje tinka gerti tik 
klevų ir beržų sulą. Nepavo
jinga ir kitų medžių sula, tilcs
liau - syvai, tik turi kartoką 
skonį. Klevų sula yra ankstes
nė negu beržų. Klevų suloje 
yra apie 4% ištirpusio cuk
raus. Po sausos vasaros ir šal
tos žiemos sula būna saldesnė. 
Beržų ir klevų sula pradeda 
varvėti pavasarį, kai naktimis 
nebebūna didesnių šalnų, o 
dienomis šviečianti saulė kai
tina plikas medžių šakeles. 
Norėdami gauti švarios, geros 
sulos, pasirenkame sveiką 
klevo ar beržo kamieną, sten
giamės skaudžiai nesužeisti 

Sula paprastai teka apie 
2-3 savaites, per kurias iš su
augusio beržo galima prisi
leisti iki 10 kibirų sulos, ir me
džiui nepadaroma jokios ža
los. Sula - puikus ir sveikas 
gėrimas šeimai ir svečiui! Lei
džiant sulą išgręžiame 4-5 cm 
gylio ir iki vieno centimetro 
pločio skylutę. Gręžiame ar
čiau žemės šiaurinėje kamie
no pusėje ir joje įtaisome spe
cialų lataką sulai surinkti. 
Nuleidus sulą, skylutę užkiša
me mediniu kaisčiu, užtepa
me moliu ar specialiu tepalu. 
Thi padeda medį apsaugoti 
nuo ligų ir puvimo. 

Po ilgesnio laiko sula su
rūgsta - net po dienos, kitos. 
Senovėje sula buvo raugina
ma. Užraugtą sulą su grūdais 
ar kitais priedais statinaitėse 
išlaikydavo 3-5 mėnesius. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

• Dr. Gintarė Sungailienė 
; ..:11 ~ (905) 271-7171 (905) 785-3900 

fli: 115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 
~ Mississauga, ON L.5G 1E5 Mis.sissauga, ON L.5N OA5 

..._._ _ _. www.watersidedental.ca www.9thlincdental.ca 

2009.IV. 7 Nr. 14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdi eninių kintamų j ų palūkanų 1.85% 
l metų 1.85% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.75% 
4 metų 3.00% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 1.60% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.00% 

5 metų 3.25% l metų iškeičiamos 1.25% 
1------------1 Neša metines ar sudėtines 

PAPILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% 
palūkanos 

"Pla nas 24" Kasd ie ni nių 
pa lū kanų čekių /taupomo ji 

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

Balansas: $0- $4,999.99 0.025% l metų 1.35% 

$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
2 metų 2.00% 

$10,000.00-$24,999.99 0.100% 
3 metų 2.25% 

$25,000.00-$59,999.99 0.250% 4 metų 2.50% 

Virš $60,000.00 0.500% 
5 metų 2.75% 
l metų iškeičiamos 1.00% 
l metų JAV dolerių 1.00% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

patarnavimai 

TERM INUOTI 
INDĖLIA I 
30-89 dienų 
90-179 dienų 
180- 269 dienų 

t-------------1 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDI EN IN I Ų 1 metų 
PALŪKANŲ 0.10% 2metų 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

0.50% 
0.50% 
0.50% 
0.50% 
1.00% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 
2.00% NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 

PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčia i s 

Atviras, kintamųjų palūkanų 3.85% 1---------1 

Uždarytas, kintamųjų palūkanų 3.65% PENSIJŲ FONDAI 
1 metų 4.00% 

300 Kasdienin ių 
2 metų 4. Yo kintamųjų palūkanų 
3 metų 4.40% l metų 
4 metų 4.50% 2 metų 
5 metų 4.75% 3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

t-------------1 5 metų 

1.85% 
1.85% 
2.50% 
2.75% 
3.00% 
3.25% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4.50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimči ai gali 
būti keičiami be įspėjimo 

ASMENINĖS PASKOLOS 
6.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

M:H 
PARAMA 

LEDAS lll!PRIGl!RA"llON 
AIR CONDITIONING & Hl!ATING 

PRIEISEZOllNIS ORO 81LIYl10 SISIEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 
R. Jareckul 

Tel. 416-37()..3539 arba 416-825-3328 
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9-0 SPORTAS POKALBI 

Sekite savo svajones 
A I 

Apdovanoti sporto veikėjai Matas Tirilis, torontiečių 
Vidos ir Roberto Tirilių sū
nus, pasižymėjęs krepšinio 
sporte, lanko Laurentian uni
versitetą. Norėdami su juo su
sipažinti, jam TŽ redakcija 
nusiuntė keletą klausimų. 

Edvardo Šulaičio prane
šimu, kovo mėn. pradžioje pas 
Australijos lietuvius viešėjo 
LTOK pirmininkas Artūras 
Poviliūnas ir gen. sekretorius 
Vytautas Zubernis. Jie Ade
laidės ir Sydney miestuose su
sitiko su Australijos lietuvių 
sporto klubų vadovais, sporti
ninkais, australiečiams lietu
viams padėkojo už paramą 
prieš 20 metų atkuriant Lie
tuvos tautinį olimpinį komite
tą (LTOK) ir įteikė apdovano
jimus Antanui Laukaičiui ir 
LTOK atstovui Australijoje 
Viktorui Šliteriui, olimpiečių 
judėjimui nusipelniusiems 
tautiečiams. A. Poviliūnas pri
siminė 1988-uosius, kai jo va
dovaujama sportinė delegaci-

v 

ja iš Lietuvos pirmą kartą da
lyvavo Pasaulio lietuvių žaidy
nėse Gau trečiosiose) Adelai
dės mieste. 

A. Poviliūnas olimpinė
mis žvaigždėmis apdovanojo 
111 PLŽ vadovus Jurgį J ona
vičių ir Romą Pocių. "Vyčio" 
sporto klubo pirmininkei Al
donai Bagošauskienei buvo 
įteiktas "LTOK atkūrimo 20-
mečio" medalis. Lietuvių klu
be Sydney mieste A. Poviliū
nas ir V. Zubernis vietos spor
to veikėjams įteikė ir mažes
nių apdovanojimų bei pasakė 
įsimintinų kalbų. Čia jaudi
nančią kalbą pasakė ir nauja 
Australijos lietuvių veikėja, 
Australijos LB pirmininkė A. 
Valis. Inf. 

- Papasakok apie savo šei
mą ir ryšius su lietuviais. 

-Aš gimiau Mississaugoje 
1987 metais ir dar vis Missis
sa ugoj e gyvenu. Turiu vieną 
vyresnį brolį Gintautą, kuris 
su manim vis žaisdavo krepši
nį, kai tik rasdavome tinklą/ 
krepšį. Jis buvo didesnis už 
mane, ir buvo sunku jį ginti, 
tai taip jis man padėjo būti 
geresniu krepšininku. 

Zinios iš Lietuvos 

Mūsų visa šeima žaidė 
krepšinį. Mama ir tėtis - gim
nazijoje, o mano tėvukas (se
nelis) Lietuvoje. Mano dėdė 
Edmundas žaidė Hamiltono 
gimnazijoje, Guelph universi
tete ir Mohawk kolegijoj. Nuo 
mažų dienų priklausiau lietu
viškoms organizacijoms. Lan
kiau Maironio mokyklą To
ronte šeštadieniais, šokau 
"Gintaro" šokių grupėse, žai
džiau krepšinį Hamiltono 
"Kovo", Toronto "Aušros" ir 
"Klevo" komandose. Esu 
skautas ir lankiau "Romuvos" 
ir "Kretingos" stovyklas nuo 
mažens. Daug metų buvau 
vadovas "Kretingos" stovyk
loje, Vasagoje. Mano visas 
laisvalaikis buvo praleistas 
lietuviškoj visuomenėj. Net ir 
dabar, mano geriausi draugai 
yra lietuviai, su kuriais aš susi
pažinau per lietuvišką veiklą. 

• Vilniaus "Lietuvos ry
tas" - Europos taurės varžybų 
nugalėtojai. Torinte (Italija) 
Vilniaus "Lietuvos ryto" krep
šininkai Europos taurės baig
mėje pademonstravo geležinę 
valią ir begalinį norą laimėti. 
Vilniečiai sugebėjo panaikinti 
dviženklį Maskvos srities 
"Chimki" ekipos pranašumą ir 
iškovojo ne tik varžybų trofėjų, 
bet ir gavo kvietimą į kito se
zono Eurolygos varžybas. Ga
lutinis rungtynių rezultatas -
80:74 "Lietuvos ryto" naudai. 

• Atrankos į 2010 metų 
pasaulio futbolo čempionato 
Europos zonos 7 grupės rung
tynėse "Stade de Pranee" sta
dione (Prancūzija), Lietuvos 
futbolo rinktinei vėl nepavyko 
ir 0:1 pralaimėjo tituluotai 
Prancūzijos rinktinei. Perga
lingą įvartį, kaip ir Kaune, vėl 
pelnė F. Ribery. Lietuvos ko
manda vėl didžiąją rungtynių 
dalį praleido kruopščiai gin
damasi ir priversdama neri
mauti beveik 80,000 stadione 
susirinkusių žiūrovų, tačiau 
vieną šimtanuošimtinę progą 
tituluotiems varžovams pavy
ko išnaudoti. Lietuvos futbolo 
rinktinės treneris J. Couceiro 
nusivylimo komandos žaidi
mu nereiškė ir gyrė už koman
dos energingą gynimąsi. 

• Čekijoje pasibaigusiose 
paskutinėse 2008-2009 metų 
sezono čiuožimo trumpuoju 
taku Europos taurės varžybo
se jaunių e amžiaus grupėje 
triumfavo Agnė Sereikaitė. 
Lietuvos atstovė laimėjo visus 
tris nuotolius ir tapo nugalė
toj a absoliučioje įskaitoje. 

• Maskvoje vykusiame 
pasaulio jaunių 10-ties sporti
nių šokių čempionate, kuria
me dalyvavo 33 poros iš tiek 
pat valstybių, Palangos moks
leivių sportinių šokių klubo 
atstovai Sergejus Skripčenko 
ir Goda Zajauskaitė iškovojo 
trečiąją vietą. 

• Alytuje vyko Lietuvos 
sambo (savigynos imtynių) 
čempionatas. Kaip teigiama 
mūsų šalies sambo federaci-

jos pranešime, varžybose da
lyvavo 230 sportininkų ir spor
tininkių iš 13 Lietuvos miestų 
ir rajonų. Labai sėkmingai ko
vojo viešojo saugumo tarny
bos prie Vidaus reikalų minis
terijos komandos sportinin
kai, iškovoję net 5 Lietuvos 
čempionų titulus. Lietuvos 
čempionato nugalėtojams ati
teko teisė dalyvauti Europos 
sambo čempionate, kuris 
įvyks š. m. gegužės 8-12 d.d. 
Milane, Italijoje. 

• Meksiko mieste Meksi
koje pasibaigusiose šiuolaiki
nės penkiakovės 2009 metų 
pasaulio taurės pirmojo rato 
varžybose sidabro medalį iš
kovoj o Lietuvos olimpietė 
Laura Asadauskaitė. 25-erių 
metų mūsų šalies sportininkė 
moterų varžybose surinko 
5436 taškus ir nusileido tik 
egiptietei A. Medany. 

• Dviratininkės Simonos 
Krupeckaitės auksas, du bron
zos medaliai bei pasaulio re
kordas pasaulio dviračių tako 
čempionate Lenkijoje Lietu
vos valstybės įvertinti 27.5 
tūkstančio litų. Nors tokios 
sumos neužtektų pasiruošti 
net vienerioms varžyboms 
(pvz., Rusijoje premijos dides
nės triskart), tačiau S. Kru
peckaitė Lietuvos į kitą šalį 
nekeis. 

• Pasaulio dziudo imtynių 
taurės varžybose Varšuvoje 
Lietuvos sportininkai iškovojo 
du medalius. Karolis Bauža 
svorio grupėje iki 90 kg pasi
dabino sidabro medaliu, o 
sunkiasvorių grupėje (virš 100 
kg) Marius Paškevičius iš
kovojo bronzinį apdovano
jimą.VP 

Matas Tirilis buvo išrinktas Ontario University Athletics All 
Star 2008-2009 sezonui. Jis žaidžia krepšinį Laurentian uni
versiteto komandoje Ntr. Actionhoopsevents.com 

- Kaip ir kada pats pradė
jai žaisti krepšinį, kaip nu
sprendei lankyti Laurentian 
universitetą? 

- Nuo trejų metukų aš jau 
žaidžiau krepšinį. Mano tė
veliai nuveždavo mano brolį į 
krepšinio treniruotę, ir aš ten 
lakstydavau su kamuoliu no
rėdamas žaisti su vyresniais 
vaikais. Pradėjau treniruotis 
Hamiltono "Kovo" komando
je, kai buvau 4 metukų ir pri-

Laisvalaikis 
kelionėse 

klausiau molekulių koman
dai. Perėjau į "Aušros" ko
mandą Toronte, kur daug ma
no gerų draugų treniravosi ir 
iki šios dienos priklausau 
"Aušros" vyrų komandai. Kai 
buvau penktame skyriuje, pri
kalbinau tėvus mane nuvežti į 
"Mississauia Monarchs" rep
tryou ts". Si komanda atsto
vauja Mississaugos miestui. 

Nukelta į 13-tą psl. 

Kanadiečiai savo laisvalaikį ir atosto
gas mėgsta praleisti kelionėse net ir finan
sinių nepriteklių metais. Kaip praneša Ka
nados statistikos tarnyba, praėjusiais me
tais užsienio kelionėse ir išvykose jie išleido 
28.9 bln. dol. - 2 bln. daugiau nei ankstes
niais metais. Atvykę į Kanadą svečiai paliko 
mūsų valstybėje 16.2 bln. - puse bilijono 
mažiau nei ankstesniais metais. Paprastai 
sumažėjusi Kanados dolerio vertė vilioda
vo turistus atostogauti mūsų miestuose ar 
kurortuose. Šįkart taip neatsitiko, nes visa
me pasaulyje jaučiamas ekonominis ir fi
nansinis nuosmukis. 

Kanadiečių mėgstamiausia vieta 
atostogoms - kaimyninė JAV: Floridos, 
Arizonos, Kolorado valstijos, Karibų salos, 
Meksika. Pažintiniais tikslais dažniausiai 
keliaujama į Europos valstybes. 

Toronto gyventojas M. Šeinbergas, atostogau
damas Dominikoje, neatsisp~rė norui pažvejo
ti šiltuosiuose vandenyse. Zvejybos leidimo 
kaina ir keletas valandų žvejybos laive atsi
pirko su kaupu. Jo rankose laimikis, kurio 
nepagausi Ontario ežeruose - didžiulė kard
žuvė 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~;-:-+c--~·~'t~=- - „. l":":'..""?:·· - ~-

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ( "parking ") 

(905) 333-5553 
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR STW 

<J 
1 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 
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Delhi-Tillsonburg apylinkės lietuviai, dalyvavę derliaus nuėmimo šventės eisenoje 2008 m. 
rugsėjo 20 d. 

Sekite savo svajones 
Atkelta iš 12-to psl. 

Buvau išrinktas dalyvauti 
komandoje ir žaidžiau "Miss
issauga Monarchs" daug me
tų važiuodamas per visą pro
vinciją varžyboms. Taip pat 
žaidžiau krepšinį St. Mark's 
mokykloje nuo 4-to skyriaus; 
tada Loyola gimnazijoje iki 
pat užbaigimo. Man būnant 
gimnazijoj, atvažiuodavo uni
versitetų treneriai pasižiūrėt 
mūsų žaidėjų ir taip susipaži
nau su universitetų treneriais. 
Buvau pakviestas į Windsoro 
Laurier, ir Laurentian universi
tetus. Pakvietė mane atvažiuot 
pasižiūrėti jų universiteto ir 
su komanda susipažinti. Man 
labai patiko Laurentian uni
versiteto treneris ir jų akade
minė programa "Human Ki
netics". Tai apsigalvojau, kad 
tame universitete norėčiau 
studijuoti ir jo komandoj 
žaist. Aš niekad nepamiršiu 
tos dienos, kai paskambino 
man Laurentian universiteto 
treneris, kad jis mane nori tu
rėti savo komandoj ir kad aš 
priimtas dalyvauti toj akade
minėje programoje. Kiekvie
nais metais aš gaunu stipen
diją būdamas Laurentian uni
versiteto krepšininkas ir išlai
kant gerus pažymius. Man la
bai naudinga gauti tą stipen
diją, nes būnant universiteto 
krepšininku, neįmanoma tu
rėti "part-time" darbą, nes 
nėra laiko. Praleidžiam daug 
laiko treniravimui ir kas sa
vaitgalį turime išvažiuoti arba 
atvažiuoja iš įvairių universi
tetų žaisti su mumis. Ne tik 
gaunu stipendiją, bet duoda 
man visokių drabužių, unifor
mų, sportinių batų, Lauren
tian švarką ir t.t. "Adidas" yra 
mūsų komandos mecenatas. 

- Kokia yra Tavo studijų 
sritis, ir ką norėtum baigęs 
veikti? 

- Aš studijuoju Kineseo
logy ir Sports/Physical Edu
cation Laurentian univer-

sitete ir baigęs tikiuosi mokyti 
fizinį auklėjimą ir geografiją 
gimnazijoje. Jei pasisektų, no
rėčiau kada nors pats būti uni
versiteto krepšinio komandos 
treneris. Norėčiau po metų 
žaisti krepšinį Europoje kele
tą metų. Svajoju, kad ir gal 
galėčiau būt pakviestas į Ka
nados tautinę komandą ir 
žaisti olimpiadoje. 

- Kokie sportininkai Tau 
padarė didelį įspūdį ar įtaką? 

- Kai buvau labai jaunas, 
man labai patiko NBA žaidė
jai Scottie Pippen ir Gary Pay
ton. Dabar is NBA man labai 
patinka Steve Nash. Man ypa
tingai patinka Šarūnas Jasi
kevičius ir Arvydas Sabonis ir 
vis sekdavau jų krepšinio kar
jerą. Taip pat man patinka 
mūsų Toronto miesto koman
da "Raptors" ir Lietuvos vals
tybinė komanda. 

- IUek laiko praleidi treni
ruotėse? Kaip treniruojatės? 

- Aš visus metus turiu tre
niruotis. Vasarą mūsų treneris 
atsiunčia mums knygutę, ku
rioje nurodyta visokių kilnoji
mo ir metimo pratimų ir bė
gimo programa. Taip pat nori, 
kad mes priklausytumėm ko
kiai nors vyrų lygai, kad vis 
žaistumėm krepšinį. Aš kas 
vasarą prisirašau prie Toronto 
universiteto vyrų lygos ir joje 
žaidžiu kas savaitę. Kai rude
nį grįžtam į universitetą, tai 
labai smarkiai iš pradžių tre
niruojamės. Vadinasi "dry 
land training", ir reikia mums 
labai toli bėgti ir net tikrina 
mūsų greitumą, stiprumą ir 
t. t. pažiūrėti, ar mes vasarą 
tikrai treniravomės ir esame 
pasiruošę rungtyniauti. Kas
dien treniruojamės daugiau 
kaip dvi valandas, kartais net 
daugiau. Žaisti krepšinį uni
versitete reikia labai norėti 
žaist, nes tavo visas universi
teto gyvenimas yra pagrindi
nai tik krepšinis ir studijos. 

- Kur tavo komanda yra 

važiavusi žaist prieš kitus uni
versitetus? 

- Mes važiuojam po visą 
provinciją ir žaidžiam prieš 
16 universitetų. Mes važiuo
jam į jų universitetus žaist, o 
tada jie atvažiuoja ir pas mus. 
Esame žaidę Floridoje ir 
Utah, JAV, o Kanadoje Van
kuvery ir Halifakse. Net va
žiavom žaisti prieš NCAA -
JAV gerai žinomas koman
das, Louisville ir Weber State 
(Utah). Mes skridom į Utah 
žaisti jų didžiausiame stadio
ne, ir tikrai buvo įdomus prisi
minimas man. 

- Kokias premijas esi lai
mėjęs žaisdamas Laurentian 
komandoje? 

- Man antrus metus žai
džiant universitete, mano ko
manda ir treneriai mane iš
rinko "Most improved pla
yer". Trečiais metais buvau iš
rinktas "Most Valuable Pla
yer" (MVP) ir šiais metais vi
sų Ontario universitetų trene
riai balsavo ir išrinko mane 
"Ontario University Athletics 
Bast All Star" ir vėl Lauren
tian universitete "MVP" ant
rus metus iš eilės. Aš buvau 
tikrai susižavėjęs! Aš stengiuo
si šiais metais, kad pažymiai 
būtų virš 80%, nes yra dar 
premija, jei esi Ontario uni
versiteto sportininkas ir turi 
pažymius virš 80%. Ta pre
mija vadinasi "Academic All 
Canadian". 

- Esi žaidęs Lietuvoj daug 
kartų su Čikagos "Lituanikos'~ 
Toronto "Aušros" ir "Klevo" 
komandomis. Kaip skiriasi 
žaist Kanados universitetuose 
ir prieš Lietuvos studentus? 

- Kai buvau 9-tam skyriu
je, mane Čikagos "Lituanika" 
pakvietė su jais važiuot į Lie
tuvą žaisti prieš Marčiulionio 
ir Sabonio žaidėjus. Mes apsi
stojome Marčiulionio mokyk
loje. Marčiulionio sportinin
kai yra išrinkti nuo mažų die
nų ir labai smarkiai ir daug 
treniruojasi. Jie yra labai geri 
žaidėjai, ir buvo sunku mums 
žaidimus laimėt. Vėliau važia-
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' KA~DOS LIETUVIŲ JAUNIMO S~UNGA KVIEČIA 11 

~ ~ VttYl<.Ų SOl<fl:JS ~ 
~ balandžio 12, sekmadieni, 8 v.v. 4 
' Toronto Lietuvių Namuose l 
~ ATEIKIT~ė;;;~DRAUTI! ~ 
• • 

Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos, 
antros B klasės 

MOKINIŲ RAŠINIAI 
atsiųsti Valerijos Vilčinskienės 

AUGINU LIETUVĄ SAVOJE ŠIRDELĖJE ... 

• Lietuva - mūsų Tėvynė. Be gimtinės mes negalime gyventi. 
Visi žmonės turi savąją gimtinę. Jei nebūtų Lietuvos ir mūsų ne
būtų. Aš gyvenu savo mylimoj šalelėj. Kiekvienas žmogus gyvena 
savo brangiausiose vietose Lietuvoje. Lietuva tarsi mažas lašelis 
visoje planetoje. Čia mes maži gimėme ir jau augame. Mūsų šir
delėse auga ir mūsų Lietuva ... Ji mus visko moko ir mes ją turi
me mylėti. Ji - pati geriausia, ji giliai giliai mūsų širdyje. Aš lai
minga, nes turiu mylimą savo gimtinę. Ugnė S. 

• Lietuva mums yra svarbi, nes mes joje gimėme. Jei jos ne
būtų, nebūtų ir mūsų, lietuvių. Mes neišgyventume be jos. Čia 
mūsų gimtinė. Ji yra labai svarbi mums. Tomas A. 

• Man Lietuva pati mieliausia. Aš čia augu. Čia - mano na
mai, mano gimtinė. Tai - pati brangiausia šalis, kurios himną 
mes giedame. Niekada nepalikčiau Lietuvos, nes negalėčiau be 
jos gyventi. Povilas Rimas 

• Čia Lietuva, mano gimtinė. Čia aš gyvenu jau aštuonetą 
metų. Čia gimiau aš, mano tėveliai, seneliai, sesė, čia viskas, ko 
man reikia. Man čia labai smagu ir miela. Čia - mano žaislai, 
mano prisiminimai, mano džiaugsmas, mano širdies meilė Lie
tuvai. Juk nieko taip nereikia, kaip Lietuvos ir savos šeimos. Čia 
yra mano šaknys, liks ir mano atžalos. Aš myliu Lietuvą tokią, ko
kia ji yra. Čia miela ir smagu, Lietuva niekam neteikia skausmo. 
Gera, kai esi joje. Man ji brangi, čia - mūsų namai. Kamilė B. 

• Myliu Lietuvą kaip savo mamą, tėtę, brolius. Lietuvoje gy
vena visos mano draugės. Ji - pats didžiausias mano turtas, ma
no žemė. Myliu ją visa širdimi. Ieva R. (Pabaiga) 

Jaunieji "Gintaro" šokėjai Tomas (kairėje) ir Matas Biskiai 
su Mississaugos miesto burmistre McCallion Vasario 16-
osios minėjime Anapilio salėje š.m. vasario 22 d. 

vau su "Klevo" ir "Aušros" 
komandom. Kai žaidžiau Lie
tuvoj dar nebuvau pradėjęs 
žaisti universitete krepšinį, tai 
tikrai negaliu palyginti Lietu
vos studentų su Kanados uni
versitetų krepšininkais. Šiais 
metais važiuosiu į Lietuvos 
sporto šventę su Kanados lie
tuvių komanda, tai galėsiu ge
riau palyginti Kanados ir Lie
tuvos universiteto lygas. 

- Kokie kiti Tavo pomėgiai? 

- Aš labai mėgstu gamtą 
ir ypatingai "fly fishing" žvejy
bą. Aš net pradėjau apie tai 
skaityti ir pats išmokau kaip 
rišti tas "muses". Būnant Sud
buryje, netoli yra ežerai ir gra-

Ntr. D. Biskienės 

žios upės, tai bandau jei turiu 
laiko truputį ir pažuvaut. Aš 
esu labai dėkingas ir laimin
gas, kad aš universitete krep
šinį žaidžiu ir atstovauju Lau
rentian universitetui. Aš labai 
mėgstu krepšinį tai man yra 
tik džiaugsmas, kai aš žaidžiu. 
Aš turiu galimybę susipažinti 
su visokiais universiteto spor
tininkais, gaunu keliauti į vi
sokius miestus ir universite
tus. Duočiau rekomendaciją 
jauniems sportininkams vis 
bandyti ir sekti savo svajones, 
nes mano svajonės jau pra
dėjo išsipildyt. 

- Dėkojame už atsakymus, 
Matai, ir linkime geriausios 
sėkmės! TŽ 
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Prel. dr. Praną Gaidą aplankęs kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
kalbėjęs Vasario 16-osios minėjime Toronte-Mississaugoje 
vasario 22 d. Ntr. R. Jonaitienės 

Mirties metinėms 
Š.m. balandžio 11 d. minima vienerių metų sukaktis, 

kai mirė a.a. ANELĖ PAJAUJIENĖ. 
Jos atminimui skiriamos šios eilės: 

Lietuviška liepa 
TU buvai liepa, lietuviška liepa, 
Išėjai į ramumą kapų. 
Giedros ir audrų nejunti, 
Nes žemė pridengė tave. 

Mirtis tau kelią pastojo per 
greitai 

Ir negailestingai pakirto tave. 
Nukrito, sudužo ant tavo 
laūtinės 

Šviesi kelrodė/ė žvaigždė. 

Daugiau nežaliuoj~ daugiau 
nelapoji 

Ir nebegirdi ošimo šakų. 
O tavo daina, paguodos 
paukštė 

Nebeaidi netekus tavęs. 

Daugiau nebelauki tu nieko 
ateinant, 

Plačiai atidarius duris, 
Dabar tu vie-na, vienatviškai 

viena 
Vien amžiną tylą turi. 

Daugiau neatein~ daugiau 
nesugrįžti 

Vaivorykščių tiltais aukštais, 
O tavo šešėlis per žo~, per smėlį 
Pro šalį daugiau nepraeis. 

Gyvenimą tavo pažinę sutinkam, 
Juk gyvenimo pasaka baigės 

viena; 
Iš tolo raminld, visus apkabinki 
Su virpančia savo ranka. 

Negaila mums nieko, tik tavo 
likimo, 

Medžių žalumo, gyventų dienų; 
Tu buvai liepa, lietuviška liepa, 
Amžinai užmigus ne po 

gimtuoju dangum. 
VYfAUTAS PEČIULIS 

Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian 
Fondas 

Foundation 
l Resurrcction Rd. Toronto ON M9i\ 5G l Tel.: 41 6-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 melus l liSLf sutelktas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, huma11ita1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvią studentams. 

Remkime Kanados 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. 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YRA 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

Simbolis -
Gedimino 

pilis 
Atkelta iš 2-to psl. 

Pačiam Gedimino kalnui 
gresia nuošliaužos, tačiau tvir
tinimo darbai nenumatyti. 
Tuutos šventovė Katedra, kaip 
koks mažas tyros dvasios eže
rėlis, nuolat gniuždomas Val
dovų rūmų, fejerverkų, pra
mogų "rieduliais". 

Lietuvos tūkstantmečio 
komisija, tarsi nežinodama, 
kad rašančiųjų dabar daugiau 
nei skaitančiųjų, vis tiek metė
si i knygų rašymą. Labiausiai -
komisijos pirmininkas Gedi
minas Ilgūnas. Kad tos knygos 
iškart nugulė į nelankomas 
lentynas, kad neįvyko didelis 
pliumpt, komisijai nesvarbu 
(svarbu - lėšos panaudotos). 
Girdėti, kad išleista ir viena 
itin vertinga, kažkokia Lietu
vos įvaizdžio knyga, kurios eg
zemplioriaus kaina 700 litų. 
Galima įtarti, kad ji skirta au
toriams ir apsilankantiems ka
raliams. 

Graudžiomis ašaromis stai
ga pravirko du prezidentai, 
kad dėl nebaigtų Valdovų rū
mų gali prireikti priimti vals
tybių vadovus rūmų kieme. O 
kodėl ne reprezentacine aikš
te paskelbtoje Lukiškių aikš
tėje? Juk patį popiežių Lietu
va įvairiose vietose (tarp jų ir 
Vilniuje) priėmė po atviru 
dangum. Deja, Lukiškių aikš
tė, kurioje jau turėjo stovėti 
paminklas simbolizuojantis 
laisvę, kaip buvo po Lenino iš
sidanginimo į Grūtą plynė, 
taip plyne ir liko. 

Blogas, blogas, labai blo
gas Lietuvos įvaizdis, tačiau 
gera, gera, labai gera pamoka, 
kad reikia rūpintis tikru vaiz
du; įvaizdis rasis be vėjais lei
džiamų šimtamilijoninių iš
laidų. (Nuomonė) 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio 
pristatymas vėluoja daugiau 

kaip 3-4 dienas, pateikite 
savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

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

------•1111111111111111111111 
RC>~A..L LEPA..GiE 
------•1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

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 

(nuo 1919 metų) 
..6. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
..6. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
..6. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
..6. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

~W~;t\I~~ 

DENT~L C:::~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 
Tel. <416> 763-5677 

~< E S JV\ 1 ~Į >\ S 
ART STUo•o 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminkl inės ir dekoratyvinės) 

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

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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Thronto lieturių pensininką klubo narių metinis susirinki
mas įvyko kovo 26 d. "Vilniaus rūmuose". Susirinkimą vedė 
Tuodoras Stanulis. Jį sveikinimo žodžiu pradėjo klubo valdybos 
pirm. Alfonsas Aisbergas. Buvo iždininko, revizijos komisijos ir 
revizoriaus pranešimai. Susirinko per šimtą narių, kuriems buvo 
įteiktos paruoštos klubo apyskaitos. Buvo priimta 2008 metų apy
skaita. Po to vyko gyvos diskusijos. Perrinkti keli valdybos nariai. Šiuo 
metu valdybą sudaro: pirm. A Aisbergas, J. Nešukaitis, J. Mor
kūnas, V. Mašalas, V. Poškaitis, B. 'Thmošiūnienė, V. Strimaitienė, 
R. Sonda ir L. Mačionienė. Revizijos komisija: S. Prakapas, R 
Mockus ir Dana Zielemievska. Administratorius J. Slivinskas ir 
ūkvedys V. Strimaitis. Klubo valdyba stengiasi, kad "Vilniaus 
rūmų" gyventojai galėtų ramiai ir linksmiau gyventi. SP 

•• TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" 6 O 
SPAUDOS VAKARAS 

2009 m. balandžio 18, šeštadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

Švęsk1·me kartu mūsų savaHrašč1·0 60-metį! 
PRADŽIA: 6 v. v. 

l AUKOS l 
MENINĖ PROGRAMA: Čikagos "Dainavos" ansamblio 

vyrų vienetas, vad. DARIAUS POLIKAIČIO 

šv. Jono lietunq .kapinių malinq vajui aukojo: $1000 - A 
Monstvilas, J. ir L Lukšos, A Ramanauskienė (a.a. vyro Vlado 
Ramanausko atminimui); $500-A ir A Rukšiai, S. Vyskupaitie
nė, E. čepienė (a.a. vyro Silvestro čepo 5 metų mirties atmini
mui); $200 - V. ir 'I Sičiūnai, E. Benetienė, O. Rimkuvienė, A ir 
J. Vaškevičiai, l. Kymantienė, M.S. Bušinskai, lietuvių evangeli
kų liuteronų Išganytojo parapijos moterų draugija, K. Ivanaus
kas, L. ir R. Jurjonas (a.a. Adolfo Jurjono atminimui), P. Kiškis 
(a.a. Jenny Kiškis atminimui), M. ir N. Jonušaičiai; $150 -A Se
koms; $100 - G. ir K. Balytos, M. Žymantienė, H. lndrulaitienė, 
B. Parėštienė, J. Valiukienė, A Batarla, V. ir P. Meloikai, B. če
paitis, 'I Zaleskis, E. Kasiulienė, E. Ališauskienė, A ir S. Zimoic
kai, A. Augaitienė, B. Galinienė, M. Gudelis, Z. Stančikienė, E. 
Bartminas, J. Karaliūnas, l. Rėkštienė, J. Kari, J. ir E. Šimkai; $70 
- J. Kairiūnaitė; $50 - V. Prasauskas, J. Vmgelis, A Gaidelienė. 

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

LOTERIJA: 9 piniginiai laimikiai: 2 po $100, 1 po $200, 4 po $250, 2 po $500; 32" plokščiaekranis 

$700 vertės televizorius; 2 dovanų kuponai po $100 (Sherway Gardens ir Costco); 
3 garsaplokščių/vaizdaplokščių komplektai (CD/DVD) 

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

šv. Jono lietuviq kapinėms $100 aukojo J. Karl. Iš Juozo 
Joco palikimo šv. Jono lietuvių kapinės gavo $500. 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parii
phlu .bllaųjantkms į dsimį ir 
ab'ylmtantiems į Kanadų Sbm
binli Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 at. 26 dienos metu. 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-5531 

CONSTRUCTION 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 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, 'Vidaus sieną (dry
wall), daiymo, plytellq dėjimo, 
elektros Įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 
ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės remonto darbus. Ddome, 
dedame grindis, plyteles. Mi
rinJnko darbai-plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(ceD). Vokišku patyrimas. 

PAREMKITE Tėvilkb žiburlUI 
auka ar mnėjo prenumerata, 
testamentinio palikimo. 

11 anksto dėkingi - v 

1Z~ 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El.pašta~: lawycrs@pacelawfirm.com 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHlROPODlST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAUSMAI 

... PEDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... (AUGĘ NAGAI 

... VIETINE NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... SEN JORŲ PtDŲ PRJ EŽIŪRA 

• VALKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTE 

IR EISENOS SUTRIK IMA! 

• Pi'!DOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLA IS 

• 1>Rt1MAME VISUS 
L__=-_ __, PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS ĮRANKIA I 

LIGONIUS PRJIMAME: 
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. balandžio 1, 15, 29 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. balandžio 1, 15, 29 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
8

3,~~o: is valid o~~~.~.e=~~~~Pysanka" head :a:~· 

PRANEŠA, kad 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, 
kurio metu bus pateikta finansinė apyskaita, 

jvyks š.m. balandžio 19, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
Lietuvos kankinių parapijos salėje, Mississaugoje 

Narių registracija nuo 1 v.p.p. 
Kvorumui nesusirinkus 1.30 v.p.p., susirinkimas prasidės 
po pusės valandos (t.y. 2 v.p.p.), nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. Susirinkimo darbotvarkėje įtraukta valdo

mųjų organų pranešimai, finansinė apyskaita, rinkimai bei 
einamieji reikalai. 
Bus renkami 4 asmenys į Tarybą ir 1 asmuo į Kontrolės ko
misiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti. 
Fondo nariai, norintys kandidatuoti i Fondo tarybą arba 
Kontrolės komisiją, prašomi kreiptis i Nominacijų komi
siją, kuriai galima pristatyti kandidatus iki š.m . balandžio 
4 d . - Kazim ierui Deksniui tel. 905-332-6006; Arūnui 
Pabedinskui tel. 416-239-7584. 

VISI FONDO NARIAI YRA KVIEČIAMI DALYVAUTI SUSIRINKIME. 
Kanados lietuvių fondo Taryba 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

>- visos draudimo paslaugos - namų, automobilio, 

komercinės, gyvybės 

>- konkurencinės kainos - pritaikysime p laną 

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. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 

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 sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums geresnę kainą. Arba skambinkite: -
poniai Wijolai - (angliškai ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui M edeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka Anaptlyje: D. 
Ketvirtadienį - 7 v.v. Svč. Sak
ramento įsteigimo pamaldos; 
D. Penktadienį - 3 v.p.p. Kris
taus kančios ir mirties pamal
dos; D. Šeštadienį- 7 v.v. Kris
taus prisikėlimo pamaldos; V. 
sekmadienį- 7 v.r. Prisikėlusio 
Kristaus pasitikimo pamaldos. 
Velykų dieną 11 v.r. Mišių ne
bus. Paskutinės Mišios tą dieną 
bus 9.30 val. ryto. 

• Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo "Vilniaus rū
mų" D. Ketvirtadienį - 6.30 v. 
v.; D. Penktadienį - 2.30 v.p.p.; 
D. Šeštadienį- 6.30 v.v.; Velykų 
dieną- 9 v.r. Atgal į "Vilniaus 
rūmus" maldininkus autobusėlis 
parveš po tos dienos pamaldų. 

• Didjjį Penktądienį bus 
rinkliava Sventajai Zemei. Tai 
rinkliavai vokeliai padėti prie 
šventovės durų. 

• Balandžio 19, sekmadie
nį, Lietuvos kankinių švento
vėje per 11 v.r. Mišias giedos 
Dariaus Polikaičio vadovauja
mas Čikagos "Dainavos" an
samblio vyrų vienetas. 

• Sutvirtinimo sakramentui 
pasiruošimo pamokos vyksta 
sekmadieniais po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijos posėdžių kambary. 

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

• Sį sekmadienį parapijos 
salėje kavutę ir pyragaičius par
davinėjo "Gintaro" ansamblio 
jaunimas, norėdamas užsidirbti 
pinigų kelionės išlaidoms į tau
tinių šokių šventę Lietuvoje. 

• Paramos prašo vaikučių 
savaitraštis Kregždutė. Tai Lie
tuvos mažiesiems skirtas krikš
čioniškos ir tautinės dvasios 
laikraštėlis. Redakcijos adresas: 
J. Biliūno gatvė 20-15, LT4930 
Anykščiai, Lietuva. Aukoti gali
ma per mūsų parapiją. 

• Mišios balandžio 12, sek
mad.: 7 v.r. Prisikėlusio Kristaus 
pasitikimo pamaldos; 9.30 v.r. 
už a.a. Anelę Pajaujienę (l meti
nės); Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje balandžio 12, sek
mad., 2 v.p.p. už a.a. Dalią Bo
risevičienę; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje balandžio 11, šeš
tad., 3 v.p.p. Kristaus prisikė
limo pamaldos (už a.a. Leną 
Nemūrienę). 

NAUJAS ADRESAS 
Pakeistas Lietuvos ambasa

dos el. pašto adresas: vietoj 
iki šiol naudoto litemb@ 
storm. ca maloniai prašome 
rašyti naujuoju adresu 
ottawa@lithuanianembassy.ca 

Amb. inf 

RENKU SENAS (pradedant nuo 
1900 m.) atvirutes iš Lietuvos, 
Lenkijos, Rusijos ir kitų Euro
pos šalių. Atsilyginsiu. Prašau 
skambinti vakare arba palikti 
žinutę tel. 416 730-0434. 

LANDSCAPING. Žolės pjovi
mas, velėnų dėjimas, krūmų ir 
gėlynų priežiūra. Skambinti 
Valdui tel. 416-909-2464 (cell), 
416-888-9834. 

FOR RENT 2 bedroom cottage 
in Honey Harbour, May 15 to 
October 15 - $7000, road access, 
full utilities, no children. Small 
pets only. Call 705-756-1711. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Verbų dieną per 10.45 

v.r. Mišias giedojo "Volungės" 
moterų grupė. Velykų dieną 
per Prisikėlimo Mišias 7.30 v.r. 
giedos speciali giesmininkų 
grupė, o 10.45 v.r. giedos para
pijos jaunimo choras. 

• Pakrikštytas William To
mas, Blythe (Williams) ir Lino 
J. Underių sūnus. 

• Sveikinam Barborą Če
pauskienę, kuri balandžio 2 d. 
šventė savo 100 metų amžiaus 
sukaktį. 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka: D. Ketvirtadienį 
Mišios ir procesija 7 v.v., D. 
Penktadienį "Volungės" choro 
religinės muzikos koncertas 
2.30 v.p.p. ir pamaldos 3 v.p.p., 
D. Šeštadienį Velykų vigilijos 
apeigos 7 v.v., Prisikėlimo Mi
šios Velykų rytą 7.30 v.r., kitos 
Mišios vyks sekmadienio tvarka. 

• Balandžio 2 d. palaido
tas a.a. Vytautas Liuima, 88 m. 
Paliko dukrą Vytą Kušnerai
tienę ir tris vaikaičius. Lenkijoj 
mirė a.a. Zofija Petravičienė, 
Stasės Verbickienės sesuo; Či
kagoj mirė a.a. Albinas Salys, 
S. Bušinskienės ir S. Pranske
vičiaus pusbrolis. 

• Parapijos metinis susi
rinkimas įvyks gegužės 24, sek
madienį, 12 v.d. parapijos sa
lėj. Susirinkimo metu bus iš
rinkta pusė parapijos tarybos 
narių. Paruošti kandidatų į pa
rapijos tarybą sąrašą yra suda
ryta nominacijų komisija: Bi
rutė Čepaitienė, 416 621-2343, 
Birutė Kazlauskaitė, 416 762-
5459 ir Rūta Rusinienė, 905 
848-0980. Norintys kandida
tuoti, ar gavus sutikimą siūlyti 
kitus, yra prašomi skambinti 
bet kuriai nominacijų komisi
jos narei. 

• Vartotų drabužių ir daik
tų išpardavimas vyks šios para
pijos salėse balandžio 24 d., 
nuo 10 v.r. iki 9 v.v. ir balan
džio 25 d. nuo 9 v.r. iki 12 v.d. 
Išpardavimo ruošos darbai 
prasidės balandžio 21 d., 9 v.r. 
Kviečiami visi į talką, ypač vy
rai, nes yra tokių darbų, kurių 
moterys negali atlikti. Namuo
se kepti pyragai yra labai pa
geidaujami. (Nepageidaujami 
yra seni kompiuteriai ir auto
mobilių sėdynės vaikams, jei 
jos nėra pripažintos valdžios). 
Jei kas turi pardavimui baldų, 
yra prašomi susisiekti su Biru
te Biretiene, 416 261-4312, o 
visais kitais reikalais skambinti 
D. Nausėdienei, 416 231-1423 
ar B. Pichler, 416 248-8586. 

•Mišios Velykų dieną, ba
landžio 12: 7.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius ir gera
darius bei parapijoj dirbusius 
ir mirusius kunigus ir už a.a. 
Liudą Malviną Sileikienę; 9 
v.r. už a.a. Juozą ir Mariją Va
serius ir Laura Corsi; 10 v.r. 
už a.a. Balį Radzevičių, už a.a. 
Balį Milmantą ir už a.a. dr. Si
gitą Kazlauską; 12.15 v.d. už 
a.a. Joną Dirmantą. 

Velykų pietūs įvyks ba
landžio 15 d., 12 v.d. "Vilniaus 
rūmuose", III-čio aukšto me
nėj e. Šilti valgiai su vynu, 
pyragai ir kava; bilietas - $15. 
Užsakyti iki balandžio 12 d., 8 
v.v. pas B. Tamošiūnienę, 416 
761-9992, V. Strimaitienę, 416 
762-7792. Velykų pietų ren
gėja - V. Strimaitienė. Inf. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Did. lenktadienio pa
maldos su Sv. Komunija vyks 
11 v.ryto. 
v • Velykų ryto pamaldos su 
Sv. Komunija - 9.30 v.ryto. 

• Did. Penktadienio bei 
Velykų pamaldose bus renka
mos specialios aukos "Vanagų" 
jaunimo stovyklai Lietuvoje pa
remti. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - balandžio 7 d., 7 v.v. 
LN seklyčioje. 

• Lietuvių Namų narių 
metinis visuotinis susirinkimas 
įvyks balandžio 26 d., 12 v.d. 
Toronto Lietuvių Namų Vy
tauto Qidžiojo salėje. 

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

• LN Moterų būrelis ruo
šia Velykų stalą Atvelykio die
ną, balandžio 19. Trumpa prog
ramėlė, Velykų bobutė, mar
gučiai. Visi svečiai vaišinami 
mūsų moterų keptais pyragais 
ir kava. Nuoširdžiai kviečiame 
visus! 

• Ateinantį sekmadienį, 
balandžio 12, Velykų dieną 
Lietuvių Namų svetainė ir ba
ras "Lokys" bus uždaryti. Taip 
pat Didįjį Penktadienį nedirbs 
baras "Lokys". 

• Atidarytas Lietuvių Na
mų internetinis tinklalapis lie
tuvių kalba: www.torontolietu
viunamai.com, anglų kalba: 
www.lithuanianbanquethalls.ca. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietu
vos televizijos transliacijas. Dėl 
platesnės informacijos, prog
ramų tvarkaraščio ir laiko pra
šome skambinti į LN raštinę 
tel. 416 532-3311 arba į barą 
tel. 416 534-8214. 

• Lietuvių Namai ieško 
tarnautojų nepilnu laiku ren
ginių metu, ir virėjų, valytojų. 
Kreiptis į vedėją tel. 416 532-
3311. 

Maironio mokyk.los žinios 

• Velykų bobutė mus ap
lankė balandžio 4 d., išdalinda-
ma saldainius bei lankydama 
klases. Dėkojame Aldonai Biš
kevičienei. 

• Tėvų komitetas mokyto
jams paruošė gardžias prieš
velykines vaišes balandžio 4 d. 
Dėkojame! 

• Balandžio 11 d. pamokų 
nebus - Velykų atostogos. 

• Balandžio 18 d. įvyks Ka
nados lietuvių mokytojų suva
žiavimas - nebus pamokų. 

• Gegužės 9 d. visi darže
linukai (jaunesniųjų ir vyres-

~ MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

Verbų sekmadienį, balandžio 5, po 11 val. Mišių Aušros 
Vartų parapijos salėje Montrealio Vaikų choro mamytės ir vai
kai pardavinėjo velykines atvirutes, suvenyrus, kavą ir pyragus. 
Gautos lėšos bus panaudotos kelionės išlaidoms į Dainų šventę 
Lietuvoje padengti. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Verbų sek~adienį, balandžio 5, visi parapijiečiai gavo 

palmės šakelių. Sv. Mišias pradedant kleb. kun. Aloyzas Volskis 
kartu su Petru Adamoniu, nešančiu kryžių, ir skaitovu Zigmu 
Skuču ėjo procesijoj aplink šventovę. Klebonas palaimino 
palmes. Choras su chorvedžiu Aleksandru Stankevičiumi Mišių 
metu giedojo velykines giesmes. 

Šv. Elzbietos draugijos kavutė ir susirinkimas įvyko sek
madienį, balandžio 5. Kleb. kun. A Volskis palaimino stalą ir 
sukalbėjo maldą. Loteriją laimėjo Pat Pingitore. Draugija 
dėkinga narėms už suneštus valgius. Susirinkimą vedė vice
pirmininkė Julie Bernotienė. Yra gana daug narių, kurios 
negali ateiti į susirinkimus. Joms patinka pasikalbėti tele
fonu. Gegužės 3 d. bus susirinkimas ir kavutė, paskutinė 
prieš vasarą. Rudenį draugija iškilmingai paminės savo 90 
metų veiklos jubiliejų. VL 

KLK moterų dr-jos Montrealio skyriaus tradicinis 

VELYKŲ STALAS 
2009 m. balandžio 19, sekmadienį, 12 val. 

Aušros Vartų parapijos salėje 
P ogramoje - solistė: Elena Grumbinienė, 

akompanuoja muz. Natalija Barlizov 

• VAIŠĖS • LOTERIJA• VYNAS • 
Auka - $25, jaunimui - $10 ~~1 .... , 

VISI KVIEČIAMI DALWAUTI! ~-' 

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 

METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyks 2009 m. balandžio 26, sekmadienį, 

Aušros Vartų parapijos salėje, 
1465 rue de Sėve, Montrea/ 

NAR IŲ REGISTRACIJA VYKS 

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

ADAMC>NIS CASTELLI INSURANCES 
LABRE CQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 5 14-286- 1985 /:V(: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l. B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

niųjų darželiai) mielai kviečia •----------„1 A.a. Ramutės Rimšienės 
mamytes 11 v.r. į mokyklos au- l AUKOS • atminimui $50 Tėviškės žibu-
ditoriją Motinos dienos minėji- A.a. Emilijos ir Mato Šim- riams aukojo V. B. Biretos. 
mui su trumpa programėle ir 12 · · · · · · kavute. Zivilė kūnų metų mirties pns1m1m- Vasario 16-osios proga 

Tėviškės žiburių 60-mečio 
spaudos vakaras - Atvelykio 
šeštadienį, balandžio 18, 6 
v.v. Meninę programą atliks 
"Dainavos'~ ansamblio vyrų 
vienetas iš Cikagos, vadovau
jamas muz. Darius Polikai
čio. Koncerto pradžia - 6.30. 
Vyno ir sūrio vaišės (ne va
karienė) po koncerto. Lote
rijos laimikiai - piniginiai 
(žiūr. skelbimą). Įėjimas -
$30 asmeniui. Bilietus už
sisakyti skambinant į TŽ raš
tinę tel. 905 275-4672. 

mui (balandžio 4-5 d.d.) sūnus KLB Vasagos apylinkei $25 
Algirdas Siriūnas ir šeima, sū- aukojo J. A Vaškevičiai. 
nus William Siriūnas ir šeima, A.a. V. Liuimos šviesiam 
duktė Birutė Marcolini ir šeima atminimui S.A. Ciplijauskai Tė
Tėviškės žiburiams aukojo $100. viškės žiburiams aukojo $25. 

A.a. vyro Antano Rekščio 
prisiminimui Irena Rekštienė 
su šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. 

A.a. Rimo Bagdono 7-rių 
metų mirties prisiminimui ve
lionies žmona Regina Tikniūtė
Bagdonienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $70. Velionis Vokietijo
je žaidė "Šarūno" ~epšinio ko
mandoje, buvo TZ bendradar
bis, gyvendamas Kanadoje. 

Lietuvių kredito koope
ratyvas "Parama" praneša, 
kad pradedant 2009 m. ba
landžio l d. Lietuvių Namų 
(1573 Bloor St. West) sky
riaus darbo valandos ketvir
tadieniais bus nuo 9 v.r. iki 6 
v.v. Visos kitos darbo valan
dos abiejuose skyriuose ne
sikeičia. Inf. 




