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Spaudos sukaktį 
v v• svenciant 

Metų eigoje reikia bent vieno didesnio įvykio, kuris at
kreiptų gyvesnį dėmesį į savąją spaudą, pirmiausia į periodi
nę, kuri reguliariai lanko lietuvių namus. 

KANADOJE toks įvykis jau daugelį metų tautiečius 
sujudina Atvelykio sekmadieniais, ir tai būna "Tė
viškės žiburių" renginiai. Savo forma ir apimtimi jie 

skirdavosi, mėginant prisitaikyti prie dalyvaujančiųjų, kurie 
laikui bėgant keitėsi savo amžiumi ar pažiūromis į tokius 
renginius. Pradėta šauniai ir iškilmingai vadinamaisiais 
spaudos baliais su šokiais, trankia muzika, vakarienėmis ir 
loterijomis, tolydžio nuslinko į ramesnes spaudos popietes. 
Šiemet bandoma ribotis dainininkų iš Čikagos koncertu 
(balandžio 18 d.), tikintis ne mažesnio, bet didesnio dėme
sio, nes švenčiama "Tėviškės žiburių" 60 metų gyvavimo su
kaktis. Šeši dešimtmečiai išeivijoje - laikas gana ilgas, savo
tiškai "taupus" ir apskaičiuotas, nes jisai jau rodo tris tau
tiečių kartas, einančias dar vis tuo pačiu lietuviškuoju keliu 
viltingon ateitin. Štai Toronte veikia Maironio mokykla ir 
jau ne vienas pensininkų klubas. Taip nuo 8 iki 80 metų visi 
traukia "Lietuva brangi", kai minimos didžiosios tautos 
šventės. Dainuoti dar sekasi visiems neblogai, bet jau skai
tyti savąjį laikraštį - dalykas kitas, leidėjams nesmagus, o 
lietuviškai visuomenei net savaip žalingas. Bet. .. čia jau nė 
geros valios neužtenka. Jaunoji lietuvija stengiasi kaip kas 
gali, kaip kas kokį pavyzdį ar paskatinimą matė bei patyrė. 
Ne vienas iš jų tarpo į veikėjus išėjo, ir reikia džiaugtis, di
džiuotis ir sutikti, kad jie šiuo metu ir yra tapę ašimi, apie 
kurią sukasi tas tautinis paveldas - lietuviškoji veikla už tė
vynės ribų. Moko jie dar ir savo vaikus, tą trečiąją išeivijos 
kartą, būti lietuviškais kanadiečiais. 

S ENIEJI veiklos veteranai dar vienas kitas kaip nors 
reiškiasi, bet jų darosi per mažai, kad įstengtų ir to
liau atlaikyti nuolatinę lietuviškų darbų apkrovą. O 

spaudos leidyba - tai tarsi nesibaigianti rugiapjūtė. Į tuos 
laukus patekusiems nedaug laiko belieka kitiems užsiėmi
mams. Savaitraščio savaitratis sukasi neklausdamas, ar esi 
pavargęs? Toks klausimas nekyla nei darbuotojų posėdžiuo
se, nei atsiminimuose - niekur, nes gimtojo žodžio platini
mas, kaip duonos alkaniems dalinimas, sukelia tokią dvasi
nę būseną, kuri labai ramiu būdu pakeičia net darbymečio 
poilsį. Tai verta prisiminti švenčiant garbingą sukaktį, taipgi 
ir pabrėžti, kad periodinės spaudos išeivijoje paskirtis savi
tu kultūrinės veiklos būdu prasiplečia. Šitokios spaudos lei
dybą vykdanti institucija, kaip pelno nesiekianti registruota 
organizacija, mūsų atžvilgiu "TŽ" leidėja Kanados lietuvių 
katalikų kultūros draugija "Žiburiai", kaip atskiras, nepri
klausomas, narių turintis vienetas, tapo dalimi bendrinės 
lietuviškos veiklos, kurios pagrindinė užduotis išlaikyti 
lietuvybę. Savaitraštis pabrėžiamas kaip tinkama tam prie
monė ir dėl to būtinai reikalinga, nepaisant stokos materia
linių išteklių ar net palankesnių sąlygų darbams atlikti. 
Lietuviškoji visuomenė, suprasdama ir įvertindama šitokią 
būklę, savo pritarimą išreiškia finansine parama ir jaučiasi 
prisidedanti prie šio svarbaus uždavinio atlikimo. Tikriau
siai panašiai jaučiasi ir tie laikraščio bendradarbiai, kurie 
už savo straipsnius nesitiki honoraro, gal net su paslėpta 
mintele, kad pastangos už tautinį išlikimą neturėtų būti at
lyginamos pinigais. Sukakties proga jiems visiems nuošir
džiausias ir nevienkartinis ačiū. ČS 

v 
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"TŽ ir toliau žygiuos žiburiuodami vis ryškesnėm šviesom" ... 
Dr. A. Šapoka, 1954.xII.23 

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" - išeivijos lietuvių savaitraštis švenčia 60-ąją gyvavimo sukaktį. 
Rodos, taip neseniai šventėm 15 ir 30! Apačioje iš k. - 1964 m. spaudos vakaras, viršuje -
Hamiltono mergaičių choras "Aidas", vad. muz. J. Govėdo. Kairėje - TŽ komplektai Lietuvos 
istorijos instituto bibliotekoje Vilniuje. Dešinėje - 1954 m. TŽ leidėjai - Kanados lietuvių 
katalikų kultūros draugijos "Žiburiai" valdyba. Apačioje iš d. - "senų laikų" spaudos vakaro 
garbės svečiai kuo. Juozas Vaišnys, SJ, gen. konsulas Jonas Žmuidzinas, Halina Žmuidzinienė, 
prof. Antanas Mus teikis, už jų sėdi buvęs TŽ spaustuvės reikalų vedėjas Antanas Bumbulis ir 
Monika Bumbulienė 

Grėsmė iš Rusijos? 
Dar nėra ko bijoti, rašo Margolis 

Kovo 22 d. Toronto Sun žurnalistas-apžval
gininkas Eric Margolis rašo straipsnyje Seeing 
red over Russia?, jog įvairiai reaguojama į Ru
sijos pranešimą apie ketinimus 2011 m. pra
dėti modernizuoti savo ginkluotąsias pajėgas. 
Kaip pranešė prezidentas Dimitrius Medve
devas kovo 17 d., bus įsigijama naujų branduo
linių ir įprastinių ginklų, bet taip pat bus maži
namas karių skaičius, kuris dabar siekia 1.027 
mln. Išlaidos už gynybą gali paaugti 30%. 
Šiaurės Amerikos ir Europos konservatoriai 
tai vertina kaip grėsmę, kad Rusija imasi ag
resyvios pozicijos. Tačiau duomenys rodo ki
taip, rašo E. Margolis. 

Rusijos gynybos ministerio Anatolijaus 
Serdyukovo manymu, tik 10% Rusijos dabar
tinės ginkluotės gali būti laikoma modernia. 
Visa kita yra pasenusi. Jo apskaičiavimas gali 
būti tikslus, autoriaus teigimu. A. Serdyukovas 
tikisi modernios ginkluotės kiekį padidinti 
30% iki 2015 m., jeigu tai bus įmanoma Rusi
jos šiuolaikinėje ekonomikoje, nukentėjusioje 
nuo krintančių naftos kainų. Prezidento Med
vedevo nuomone, sustiprinti gynybą verčia 
padidėjusi grėsmė Rusijai iš kaimynų, ypač 
plečiantis NATO karinei infrastruktūrai, ku
riai vadovauja JAV. 

Nukelta į 14-tą psl. 
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~ RELIGINIAME GY'ff ruIME 
"Lietuvos tūkstantmečio 

žvaigžde" kovo 26 d. apdo
vanoti Dubline ir Londone 
dirbantys lietuvių kunigai 
Egidijus Arnašius ir Petras 
Tverijonas. Jiems įteikdamas 
garbės ženklus užsienio rei
kalų ministeris Vygaudas 
Ušackas padėkojo kunigams 
už ypatingą jų misiją: už tai, 
kad puoselėja lietuvybės ug
nelę, burdami lietuvius ir 
sukurdami jaukias lietuvybės 
salas Londone, Dubline ir 
kituose miestuose, steigia lie
tuviškas mokyklėles ir rūpi
nasi iš gimtinės išvykusiais 
lietuviais. Kunigai E. Arna
šius ir P. Tverijonas dėkoda
mi už apdovanojimus pabrė
žė, kad tai visiems užsienio 
lietuviams, kurie jaučia glau
dų ryšį su Lietuva, skirti ap
dovanojimai. 

Lietuvos Caritas 20-metį 
paminėti skelbiamas foto
grafijų ir trumpametražių fil
mukų konkursas, kuriame 
kviečiami dalyvauti jaunieji 
menininkai: visų Lietuvos 
universitetų, kolegijų menų 
fakultetų studentai ir kiti 
nepriklausomi menininkai. 
Geriausi darbai bus rodomi 
specialiose parodose, kurios 
keliaus po visą Lietuvą ir 
kitur. Meno darbai taip pat 
bus pristatomi Lietuvos Ca
ritas 20-mečio renginiuose. 
Geriausios fotografijos ir 
trumpametražio filmo auto
riai bus apdovanoti. Konkur
so tikslai - suteikti erdvę so
cialiniams meno projektams 
įgyvendinti; skatinti jaunųjų 
menininkų iniciatyvas kurti 
geresnę visuomenę; atkreipti 
visuomenės dėmesį į skurdo, 
apleistų vienišų ligonių prob
lemas, susvetimėjusios ir sek
sualizuotos kultūros plitimo 
visuomenėje padarinius
prostitucijos aukų bei kitų ri
zikos grupės žmonių sociali
zacijos sunkumus; nuotrau
kose ir trumpametražiuose 
filmuose atskleisti kitonišką 

požiūrį į šiandienos sociali
nes problemas; skatinti krikš
čionišką solidarumą visuo
menėje. 

Popiežiaus Jono Pau
liaus 11 ketvirtąsias mirties 
metines minint balandžio 2 
d., popiežius Benediktas 
XVI Šv. Petro bazilikoje 
aukojo Mišias už savo pirm
taką. Mišiose gausiai daly
vavo jaunimas, besiruošiantis 
Verbų sekmadienį švęsti 
šiemetinę Pasaulinę jaunimo 
dieną. Bazilikoje popiežiaus 
aukotose Mišiose dalyvavo 
Romos jaunimas, bet taip pat 
ir jaunimo atstovai, atvykę iš 
Sidnėjaus, kur pernai vyko 
didysis Pasaulio jaunimo 
dienos susitikimas, bei jauni
mas iš Madrido, kur toks pat 
didysis pasaulinis jaunimo 
susitikimas vyks 2011 m. 
vasarą. Savo pamoksle šv. 
Tėvas priminė, kiek daug 
jaunimo atsivertė, kiek daug 
surado krikščionišką gyveni
mo kelią Jono Pauliaus 11 
tikėjimo ir liudijimo, jo 
padrąsinimo, jo pagalbos ir 
pavyzdžio dėka. 

VI Lietuvos šeimos cent
rų konferencija vyko Šiaulių 
universitete kovo 21 d. Ji kas
met rengiama vis kitame Lie
tuvos mieste. Konferenciją 
organizavo: Lietuvos šeimos 
centras bei Šiaulių vyskupi
jos šeimos centras. Konfe
rencijos tema - "Meilė: nuo 
eroso iki agapės". Šiaulių 
vysk. Eugenijus Bartulis tarė 
sveikinimo žodį, atskleidė 
pavadinimo prasmę. Prane
šimus skaitė dr. Paulius Su
bačius, psichoterapeutas dr. 
Gintautas Vaitoška, sutuok
tiniai Petroniai. Po pietų vy
ko diskusijos grupelėse pasi
rinktomis temomis. Konfe
rencija baigėsi Šiaulių Petro 
ir Pauliaus katedroje iškil
minga šv. Mišių auka. Eucha
ristijai vadovavo vyskupas 
Eugenijus Bartulis. 

Į Vilnių suplūs tūkstančiai 
• v • 

Jaunų zmon1ų 
kurios kas savaitę renkasi 
bendrai maldai, aptarti orga
nizacinio ir dvasinio pasiruo
šimo. Vilniaus jaunimas ren
giasi atvyksiantiems svečiams 
pristatyti Lietuvos sostinę 
kaip įdomų, šiuolaikišką, dva
singą ir svetingą miestą. Iki 
šios dienos jau beveik 200 vil
niečių užsirašė būti savanoriais 
ir padėti susitikimo metu. Ti
kimasi sulaukti savanorių iš 
kitų Lietuvos miestų ir net ki-

balandžio 10 d. Visą informa
ciją galima rasti internete: 
http://www.taize.fr/lt arti
cle8031.html. 

Jau 30 metų Taize bend
ruomenė su didžiųjų Europos, 
Azijos, Amerikos ir Afrikos 
žemynų Krikščionių bažnyčio
mis rengia tarptautinius susi
tikimus gyvenimo prasmės ir 
tikėjimo ieškančiam jaunimui. 

Taip pat kiekvienų metų 
pabaigoje kuriame nors Eu-

Gegužės l dieną Vilniuje 
prasidės didžiausias šių metų 
renginys jaunimui - Tarptau
tinis jaunimo Taize susitiki
mas "Pasitikėjimo piligrimys
tė Vilniuje". Į tris dienas truk
siantį maldos, pokalbių ir bend
ravimo susitikimą atvyks 5-6 
tūkst. jaunuolių iš Lietuvos, 
aplinkinių Baltijos ir tolimes
nių šalių. Jau yra užsiregistra
vę dalyviai iš Didžiosios Bri
tanijos, Norvegijos, Italijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Gudijos, 
Rusijos ir visos Europos są
jungos. Daugiausia užsiregist
ravusiųjų - iš Lenkijos - 1600, 
iš Ukrainos - 500, Gudijos -
450 jaunuolių. Pagal užsienio 
svečių skaičių susitikimas bus 
vienas didžiausių renginių 
Lietuvos tūkstantmečio ir Vil
niaus - Europos kultūros sos
tinės metais. Bendrų maldų, 
pokalbių, pietų ir vakarienės 
vieta bus Vilniaus centras -
senamiesčio šventovės, Ka
tedros aikštė, Sereikiškių par
kas. Tikimasi, kad kaip įprasta 
Taize susitikimuose, daugumą 
svečių apsistoti pakvies Vil
niaus miesto šeimos. Taize bendruomenė 

"Matyti tiek daug gražaus ir įvairaus jaunimo - mums tikra 
šventė. Ir tai mus dar labiau paskatina tikėti, jog žmonija gali 
gyventi santaikoje" - Brolis Alois (susitikime Susitaikinimo 
bažnyčioje) 

Susitikime dalyvaus Taize 
bendruomenės prioras brolis 
Alois, keletas kitų brolių, į te
minius susitikimus bus kvie
čiami dvasininkai, meninin
kai, rezistentai, visuomenės 
veikėjai, politikai. Susitikimo 
idėją sveikina ir jį rengiant 
prisideda Vilniaus ir visos Lie
tuvos stačiatikių arkivyskupas 
Chrizostomas bei Lietuvos 
liuteronų vyskupas Mindau
gas Sabutis, taip pat kitos 
krikščionių bendruomenės ir 
tautinės bendrijos. 

ropos mieste vyksta daugia
tūkstantiniai jaunimo susitiki
mai. Taize broliai susirinku
sius dalyvius kviečia į bendras 
pamaldas, teminius seminarus 
ir diskusijų įvairiomis temo
mis grupes. 

Paskutinis toks susitiki
mas 2008-2009 m. sandūroje 
vyko Briuselyje, kur susirinko 
40,000 jaunuolių iš Europos 
ir kitų pasaulio šalių. 

Vilniaus arkivyskupijos 
jaunimo centras - tai 1994 
metais įkurta organizacija. 
Vilniaus arkivyskupo metro
polito A.J. Bačkio suburta 
jaunų žmonių komanda ne
formaliu ugdymu siekia, kad 
Vilniaus arkivyskupijos jauni-
mas atrastų asmeninį santykį 

"Pasitikėjimo piligrimystė 
Vilniuje" nėra tik vienkarti
nis, tris dienas truksiantis ren
ginys. Ne ką menkesnės reikš
mės yra ir pasiruošimas susiti
kimui. Jis Vilniaus mieste ir 
apylinkėse prasidėjo dar 2008 
metų spalį. Kiekvienoje Vil
niaus parapijoje susikūrusios 
įvairiatautės jaunimo grupės, 

Bendros pamaldos Taize 

tų šalių. Pasibaigus susitiki
mui jaunimas bus skatinamas 
tęsti prasidėjusias iniciatyvas. 
Susitikimą organizuoja Taize 
bendruomenė ir Vilniaus ar
kivyskupijos jaunimo centras. 
Organizatoriai kviečia norin
čius dalyvauti registruotis iki 

su Kristumi ir stengtųsi gy
venti, kaip moko Evangelija 
bei Katalikų Bažnyčios tradi
cija. 

Daugiau informacijos: 
Sigita Purytė, 8 613 63988, 
vaje@ vaje.It 

(N trs. iš interneto) 

• Tobulintis pačiam dvasiškame gyvenime, pasirenkant tarp dvasiškų praktikų ypač tas, 
kurios labiau priverčia žmogų sąmoningu antprigimtiniu gyvenimu gyventi, kaip va: gryna 
antgamtinė intencija, sąžinės sąskaita, meditacija, dvasinis skaitymas, gerai, sąmoningai 
atliekama išpažintis. (iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų) 



Tūkstantis 
metų 

(Lyriniu žvilgsniu) 
O Lietuva, o Tėvyne, tūks

tančio metų sulaukei! Kokio , 
paukščio sparnais skridai, kie
no pabalnotu žirgu šuoliavai, iš , 
kurio ąžuolo jėgų įgavai, kurio 
šaltinio Tave pavargusią van- , 
dens gurkšnis gaivino, kad juo
das jėgas nugalėjus tūkstant
mečio aukštumas pasiekei... 

Lietuvos respublikos konsulatas 
Montrealyje 

Žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, 
kokią mums davė Dievas. , 

(Nikolajus Gogolis) 

Tėvyne, ar mes būtume 
šiandieną turėję Tave, jeigu 
nebūtų buvę karaliaus Min
daugo, didžiųjų kunigaikščių 
Gedimino, Algirdo, Kęstučio, 
Vytauto? O Lietuva, ar Tu bū- , 
tum, jeigu mes nežinotum, ko
kia beribe, bekrašte meile jie 
Tave mylėjo, Tave gynė ir sau
gojo. Amžių amžiams jie pali
ko įžiebtą Tau meilės galingą 
žibintą, kurio tūkstančio metų 
jokie uraganai nepajėgė užge
sinti. Šviesų protą, gilią meilę 
Vytautas Didysis kalaviju pa
rašė Tau Žalgirio mūšyje, su
naikinęs priešo didybę. Tave 
mylėdamas Mindaugas Tau 
karūną uždėjo. Neturėjo laiko 1 

didžiavyriai nuo pabalnotų 
žirgų nusėsti, leist kalavijui 
atvėst, nes mylėdami Tave la
biau už viską, nuo priešų ap
gint reikėjo. 

Nuoširdžiausi linkėjimai garbingo 
jubiliejaus proga! 

Ar atmeni, kai Tu stovėjai 
prie Juodosios ir Baltijos jūrų 
krantų? O Tėvyne, Tavo gar
binguoju tūkstantmečiu, buvo 
120 metų tamsos, ištisos nak
ties. Iš rytų atlėkę pikti ere
liai, nagais išplėšę Tavo laisvę 
Maskvon nunešė. Tave carai 
smuklėj uždarė. Ar atmeni, 
kai iš smuklių Tave vaduoti 
Motiejus Valančius skubėjo? 
Jam sekėsi. O kaip Tu išlikai, 
kai iš Tavęs tavo kalbą atėmė, 
kai Tave iš mokyklų išstūmė, 
surakintą, iškankintą Sibiran 
išvarė? Praeity galingųjų įžieb
ta Tau meilės ugnis neblėso ir 
visą ilgą naktį degė ... keldama 
rytą. Jis brėško pažadintas Ba
sanavičiaus Aušros ir Kudir
kos Varpo skambėjimo. Aušo 
aušra, į dangaus pakraščius 
vienas per kitą ritosi tamsūs 
debesys. 

O Lietuva, priešų išvar
ginta Tėvyne! Sulaukei legen
dinės 1918 m. Vasario 16-
osios, aukso raidėmis istori
jon įrašytos. Atkakliausių, 
protingiausių, narsiausių 20-
ties narių Lietuvos taryba, 
piktų priešų apsupty, vokiečių 
okupuota, visam pasauliui pa
skelbė Tave esančia laisva ir 
nepriklausoma. Tie 20 narsių 
vyrų - 20 šimtmečio pradžios 
Vytautui, Kęstučiui, Mindau
gui, iš praeities stiprybės pasi
sėmę, pažadinę kaimą, nuve
dė jį basą, pusnuogį, okupan
tų iškankintą, Tavo nepriklau
somybės apginti. Apgynė sa
vanoriai. Daugelis negrįžo dėl 
Tavęs, Tave mylėdami galve
les padėjo. Tėvyne, tik 20 me-
tų buvo lemta Tau, būti laisvai 
ir nepriklausomai. 

Niekam niekuo neprasi
kaltusi, tik savo gyvenimą gra
žesnį kurdama, tapai Rytų ir 
Vakarų okupantų auka. Kas 
galėtų suskaičiuoti, kiek Ant-

Dar ilgai gyvuokite ir remkite 

lietuvišką žodį plačiame pasaulyje. 

Arūnas Staškevičius, 

Lietuvos garbės konsulas Montrealyje 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA 

linki mūsų visų laikraščiui 

TEVIšKBs tIBURIAMs 
dar ilgai mums teikti žinias 

APIE LIETUVIUS 
Kanadoje, Lietuvoje ir 

visame pasaulyje 

rasis pasaulinis karas pražudė 
Tavo vaikų? Karo perkūnai 
pavargo trankytis, žaibų špa
gos kryžiuotis, Europos šalys 
kėlėsi naujam gyvenimui. O, 
Tėvyne, Tavo žemėj ir toliau 
tratėjo kulkosvaidžiai, sprogi
nėjo granatos. Kartojosi 1918-
ieji. Tavęs ginti tūkstančiai 
jaunų vyrų išėjo į miškus. Apie 
10 metų tęsėsi nelygi Tavo vai
kų kova su rytinio okupanto 
kariuomene. Partizanų, ūki
ninkų, inteligentų šeimos atsi
dūrė šiaurės toliuose. Ten mi
rė nuo šalčio, nuo bado. 

O Lietuva, Tu visa tapai 
Kalniškės mišku, Tu tapai 
Simno aikštės grindiniu, ant 
kurio gulėjo Laisvės kovotojų 
išniekinti kūnai. Tavo sūnų ir 
dukterų, mylėjusių Tave la
biau negu save, kūnai. Romas 
Kalanta, priešinęsis okupaci
jai, šiandieną pasakytų, kad 
Tėvynės meilės ugnis jo širdyje 
buvo karštesnė už liepsnas, 
deginusias jį Kauno sodely. 

Ir kodėl, kodėl, Tu Tėvy
ne, kodėl tokia brangi? Už 
viską brangiausia esi? Net už 
gyvenimą ... Kodėl? Ir tą Sau
sio 13-ąją, tą baisią, kraupią 
naktį ... Tavo meilės kupini, į 
praeitį atsirėmę, tankus pa-

niekinę, rankomis susikabinę, 
ėjo mirdami Tavo nepriklau
somybės ginti. Apgynė laisvę. 
Ilgas 53 m. okupacijos laikas, 
prasidėjęs 1940-ais, tik 1993 
m. rugsėjo 10 d. pasibaigė, kai 
buvo išvesta okupanto kariuo
menė. Žinau, Tėvyne, niekad 
nepamirši vergijoje iškentėtų, 
bolševikiniame narve išvargtų 
50 metų. O Tavo vaikai ir vėl, 
kaip 18-ais, Tave mylėdami į 
garbingos praeities tvirtovę 
atsirėmę, susiglaudė, susibūrė 
į galingąjį Sąjūdį ir nepaisyda
mi ginklais žvangančio oku
panto 1990 metų kovo 11-ąją 
visam pasauliui pranešė: "Lie
tuvos respublikos Aukščiau
sioji taryba, reikšdama tautos 
valią, nutaria ir iškilmingai 
skelbia, kad yra atstatomas 
1940 metais svetimos jėgos 
panaikintos Lietuvos valsty
bės suvereninės galios vykdy
mas ir nuo šiol Lietuva vėl yra 
nepriklausoma valstybė". 

O Lietuva, o Tėvyne, 

prieš tūkstantį metų minėta, 
prieš 19 metų atkurta, išlik 
amžiams laisva ir mylima! Lai 
Tavo garbinga praeitis bus 
tvirta atrama dabarčiai ir 
ateičiai! 

Antanina Urmanavičienė 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leaven Blvd. 
Mi · ·auga, ON LlG l ~5 Mi i . auga, O L5 OA5 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Kandidatai į prezidentus 

Balandžio 3 d. Vyriau
sioji rinkimų komisija (VRK) 
nusprendė kandidatais į pre
zidentus įregistruoti euro
komisarę Dalią Grybaus
kaitę, Darbo partijos iškeltą 
Loretą Graužinienę bei so
cialdemokratų vadovą Algir
dą Butkevičių. Balandžio 7 
d. įregistruoti partijos "Tvar
ka ir teisingumas" iškeltas 
kandidatas Valentinas Ma
zuronis, Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos vadovas Valde
maras Tomaševskis bei sa
varankiškai rinkimuose daly
vaujantis atsargos brigados 
generolas česlovas J ezerskas. 
VRK balandžio 9 d. kandi
date prezidento rinkimuose 
registravo paskutinę para
šus įteikusią K.Prunskienę. 
Ji 443 parašų skaičiumi per
žengė įstatymu numatytą 

20,000 ribą. 
Reikiamo skaičiaus pa

rašų nepateikė Pilietinės de
mokratijos partijos pirmi
ninkas Algimantas Matu
levičius, leidėjas Algirdas 
Pilvelis, signataras Zigmas 
Vaišvila, publicistu prisista
tantis Vytautas Kundrotas, 
verslininkas Jonas J ankaus
kas, biografijos duomenų 
neskelbęs kaunietis Vid
mantas Sadauskas. 

Tautos prisikėlimo par
tijos vadovo, seimo pirmi
ninko Arūno Valinsko štabas 
VRK įteikė 21,000 parašų, 
tačiau, jų dar nepradėjus tik
rinti, A. Valinskas atsiėmė 
kandidatūrą. 

BNS žiniomis, balandžio 
9 d. pradėjo veikti pilietinės 
žurnalistikos portalas Prezi
dentoRinkimai2009.lt, nu
šviesiantis 2009 m. preziden
to rinkimus. Projekto tikslas 
- kiekvienam Lietuvos pi
liečiui suteikti galimybę tapti 
šių rinkimų žurnalistu, anali
tiku ar kritiku ir sužadinti 
šalies visuomenės susidomė
jimą rinkimų eiga bei skatin
ti norą balsuoti. 

Nemažins algų 
Premjeras Andrius Ku

bilius kovo 31 d. pranešė, 
jog vyriausybė ketina taupyti 
biudžeto lėšas atsisakant 
4,000 nereikalingų valstybės 
tarnautojų etatų. Lietuvos 
radijui jis teigė, jog pirma 
mažinama valstybės biurok
ratija, darbo užmokesčių 
fondai valstybės biurokra
tijoje; daugiau uždirban
tiems, įskaitant ir ministe
rius, net ir atlyginimai bus 
mažinami. Anot jo, maži
nant valstybės tarnybos eta
tus bus atsisakoma panašių 
pareigų ir nereikalingų insti
tucijų. Jis pabrėžė, kad šiuo 
metu policininkų, mokytojų, 
kultūros darbuotojų ir gydy
tojų atlyginimai nėra liečia
mi. Premjeras sakė besiste
bintis Policijos departamen-

to pranešimais, kad vyriau
sybė 2009 m. sumažino atly
ginimus policininkams, o to
kiems pranešimams pasikar
tojus žadėjo aiškintis, kaip 
šiems pareigūnams išmoka
mos algos. 

Premjeras balandžio 3 
d. patvirtino finansų minis
terio teiginius, kad šią vasarą 
arba rudenį biudžeto išlai
dos gali būti mažinamos dar 
maždaug 1.5-2 bln. litų, o iš 
viso per šiuos metus jas 
numatoma sumažinti maž
daug 5 bln. litų. Norint išlik
ti su fiskaliniu deficitu ties 
3% reikia pasiekti išlaidų 
mažinimą maždaug 5 bln. li
tų, sakė premjeras. Jo tei
gimu, jau mažinama apie 3.5 
bln. litų ir lieka dar apie 1.5-
2 bln. litų, kuriuos reikėtų 
mažinti. Dėl antrojo biudže
to mažinimo dar bus svars
toma su koalicijos partne
riais, kurie turi įvairių pasiū
lymų. Jie dabar nesvarstomi, 
o atidedami iki birželio. 

Eitynės prie seimo 
Balandžio 5 d. Gedi

mino prospekte surengtomis 
eitynėmis ir demonstracijo
mis prie seimo bei vyriausy
bės dar kartą bandyta at
kreipti dėmesį į sumažėju
sius atlyginimus ir nepakan
kamą tarnybų veiklos finan
savimą. Prie seimo susirinkę 
apie pora šimtų pareigūnų 
atsivedė ir kelias dešimtis 
vaikų, kartu žygiavo Gedi
mino prospektu iki vyriausy
bės, kur įvyko pagrindinė de
monstracija. 

Valstybės sienos apsau
gos tarnybos ir Vadovybės 
apsaugos departamento pa
reigūnai, ugniagesiai, polici
ninkai iš Utenos, Šakių, Aly
taus, Šiaulių, Tauragės, Kau
no, Klaipėdos, Kretingos, 
Marijampolės ir kitų miestų 
Lietuvos vidaus reikalų siste
mos profesinės sąjungos su
rengtoje demonstracijoje prie 
uniformų buvo prisiklijavę 
lipdukus, kuriais jie kreipėsi į 
valdžios institucijas. 

Pareigūnai reikalauja at
statyti gruodžio pabaigoje 
nuo 490 iki 475 litų suma
žintą valstybės tarnautojų 
atlyginimo pagrindinį dydį, 
taip pat Policijos departa
mentui, Vadovybės apsau
gos departamentui, Valsty
bės sienos apsaugos tarny
bai bei Priešgaisrinės apsau
gos ir gelbėjimo departa
mentui skirti ne mažesnį fi
nansavimą nei 2008 m. 

Protestą taip pat rengė 
Valstybinis pareigūnų profe
sinių sąjungų susivienijimas, 
Lietuvos ugniagesių gelbė
tojų profesinių sąjungų susi
vienijimas ir Muitinės dar
buotojų profesinė sąjunga. 
Masinę pareigūnų protesto 
demonstraciją Vilniuje žada
ma surengti balandžio 25 d. 
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RIMA ŽEMAITYTĖ 
- Apie mane tik jau nieko 

nerašyk, - sakė balandžio 16-
ąją savo aštuoniasdešimtmetį 
šventusi ponia Irena Ehlers. 
Ir ima vardinti žmones - daug 
pavardžių, - apie kuriuos ra
šyti reikia. - Aš neturiu ką tau 
pasakyti. Galiu kokį pyrago 
receptą duoti, paaiškinti, kaip 
barščius virti, kiek druskos 
įdėti ... 

Tus lietuviškas kuklu
mas ... Thip sakytų jos kartos 
žmonės - mūsų motinos, mo
kytojos - žmonės, kurie ne
moka pastebėti savęs, kurie, 
gink Dieve, nepasakys gero 
žodžio apie save. Tukie žmo
nės mato tik kitus, kitų gerus 
darbus ir todėl yra visų myli
mi ... Vis dėlto įsikalbame, ir 
ponia Irena ima pasakoti ne 
vieno pokario vaiko patirtą ir 
išgyventą istoriją. 

Virbalis. Geležinkelio sto
tis, kur muitinėje dirbo tėvas. 
Šilti namai, kuriuose šeimi
ninkavo motina, auginusi 3 
vaikus. Karas, žudymai, rusų 
valdžia. Tėvui įsakoma ati
džiai klausyti, ką kalba jo dar
bininkai, ir žinias perduoti 
saugumui. Todėl vieną pava
karę jis paliepia žmonai ap
rengti vaikus, mažąją įsisodi
na Į vežimėlį, ir visi, neva išsi
ruošę pas daktarą, kuris buvo 
jau kitoje valstybėje, Vokieti
joje, ir dėl to rusų kareivių 
praleisti, į Lietuvą daugiau, 
deja, nebesugrįžta ... Brolis 
įdarbinamas kasyklose, tėvo 
numylėtinė Irena - vaikų na
muose, kur rūpinasi iki dvejų 
metų amžiaus našlaičiais. "Tu
da vaikus ir įsimylėjau", - pri
sipažįsta ponia Irena. 

Vokietijoje mokėsi dipu
kų mokykloje, kurioje buvo 
labai geri mokytojai: Stanaitis, 
Jasaitis, matematikas Sužie
dėlis ir pats geriausias istori
jos mokytojas Feliksas Kudir
ka. Jis ir suformavo jauno 
žmogaus pasaulėžiūrą. Ge
riausiai sekėsi matematika, 
bet matematika neatsako į gy
venimo klausimus. Gyvenimo 
situacijas išmokstame pažinti 
per literatūrą, nes ten yra su
kaupta žmonijos patirtis. 

-Aš pati mokiausi iš Ver-

Jos pamokos būdavo smagios 
Ilgiausių metų poniai Irenai Ehlers! 

arba pokalbis su daugelio gyvenimus palietusiu žmogumi 

gilijaus, Dantės, K. Donelai
čio, R.M. Rilkės, J.W. Goethės, 
vokiečių poeto F. Schillerio, 
kuris vokiečiams parašė tik 
Plėlikus, - nusišypso ponia 
Ehlers. - Mėgstu filosofiją, 
nes esu sąvokos žmogus. Filo
sofija ir literatūra sustojo prie 
to paties - prie žmogaus, kur 
susijungia sąvoka (filosofija) 
ir vaizdas (literatūra). Labai 
mėgstu kūrinius, kuriuose gi-

bendruomenėj e, mes nieko 
nežinome. Bet mes žinome 
apie tuos, kurie kūrė mokyk
las, parapijas ... Tukia yra žmo
giškumo kokybė ... 

E. Kantas yra pasakęs: 
"Kai lietuviai kalba apie tur
tuolį ar vargšą, jie kalba tuo 
pačiu tonu". Tu idėja yra tę
siama iki šiol per visą mūsų li
teratūrą. Žmogus ieško žmo
giškumo kokybės ... 

Irena Ehlers su savo vyru dr. Eginhart Ehlers 

namas žmogiškumas, kaip J. 
Mikelinsko Vandens nešėjoje. 
Labai mėgstu W. Shakespearą, 
pagal kurio Hamletq parašiau 
pirmąjį rašinį universitete. 

Manau, kad lietuvio tauti
nis bruožas yra žmogiškas 
jautrumas. Visa tai ir yra lietu
vių literatūroje. Ir J. Biliūnas, 
ir Lazdynų Pelėda, ir Šatrijos 
Ragana ... Pagaliau, to žmo
giško jautrumo galime rasti ir 
dainose apie našlaitį, ir moti
nos raudose, ir apskritai, viso
se lietuvių liaudies dainose: 
Senam nusilenki, jauno pa
klausyki... . Ten rasime visą 
moralinį kodeksą ... Koks jis, 
žmogus, o ne kiek jis turi ... 
Kaip Tumosas, uždirbęs gana 
daug pinigų ir jais pasidalinęs 
su kitais. Dievas davė man, 
kad pasidalinčiau ... Apie tur
tingus žmones, kad ir mūsų 

-Bet kartais mes labai pa
sigendame to žmogiškumo. 
Kartais atrodo, kad jis dings
ta ... - bandau paprieštarauti 
poniai Irenai. 

- Kai mes persikėlėme gy
venti i Kanadą, žmonės čia 
buvo labai geri. Profesoriai 
universitete - malonūs, pirkė-
jams nežinomi buvo ir tokie 
užrašai parduotuvėse, kaip 
"No shoplifting" (liet. "ne
vok"). Apie 1960 metus, pra
sidėjus televizijos erai, pasi
rodo ir Nietzschės Ką pasakė 
Zaratustra. Pats Dievą nei
giantis autorius yra pasakęs: 
"Man reikia kūrybingų žmo
nių. Faktai nepadeda, reikia 
vaizduotės". 

Per šešias dešimtis metų 
labai daug kas pasikeitė: tėvų 
autoritetas šeimoje mažėja, 
auga nusikaltimų skaičius, 

moralinių vertybių suvokimas 
keičiasi. Jeigu užsispyrusiai 
mokysime tų moralinių verty
bių, tai gal jos išliks, o jeigu 
ne, tai, kaip rašo Nyčė, "tru
putį nuodų iš pradžios ir daug 
- pabaigai - laimingai mir
čiai ... " 

Kai vaikai pradėjo lankyti 
mokyklas, ėjau kalbėtis su 
mokytojais dėl skaitomų lite
ratūros kūrinių. Deja, neigi
mo idėjos ir ten ... Thkios prog
ramos, sako, ką darysi ... Ir ke
turiolikametis mokomas, kad 
gėda yra nereikalinga, kad ne
gražius užrašus valantis vaikas 
yra psichiškai nesveikas, kad 
žudymo ratas niekada nesi
baigia... Tu fantazija tokia 
miglota, atrodo, kad iš to kyla 
kažkokios aukštumos, bet iš 
tiesų-leidžiamės į purvą. Ko
vojame su tradicijomis, sufor
muotomis per tūkstantme
čius. 

Mano vyriausioji, parėjusi 
iš mokyklos, sykį klausia: "Ar 
yra gerų žmonių pasaulyje?" 
"Yra", - atsakau. "Ir aš ma
nau, kad yra. Bet kur jie yra 
knygose?" 

"Apsivelkame kitu žmo
gumi", - sako šv. Petras. 

"Apsivelkame kitu žmo
gumi", - sako ir Nietzsche. 

Aš nežinau, kaip Dievui 
reikia tai matyti ... Tokie gra
žūs maži vaikai, matantys kiau
rai ir taip, kaip yra, paskiau 
papuola į pridergtas verty
bes ... Kaip sako mano advo
katas sūnus, dirbantis su jau
nais nusikaltėliais, labai daug 
jaunų žmonių nebežino, kaip 
gyventi. Bažnyčia gina moralę 
ir tikėjimą, turime Dešimtį 
Dievo Įsakymų, o kažkodėl 
linkstame prie filosofijos: 
"Daryk viską, kas tau yra ma
lonu". 

- Jūsų visi keturi vaikai 
sėkmingai baigė aukštuosius 
mokslus. Vyriausioji, Paula, 
tris daktaratus apsigynusi 
mokslų daktarė, Tundra far-

macininkė, tėvo vardu pava
dintas Eginhart - advokatas, 
o senelio vardą gavęs jaunylis 
Leonas - mokytojas. Kaip su
gebėjote juos taip išauginti? 

- Vyras dirbo, o aš buvau 
namuose. Po vakarienės vai
kams kasdien kalbėdavome 
apie tai, kas rūpėjo ir man, ir 
mano vyrui - apie žmogaus 
moralę, apie tai, kas gera, ir 
kas bloga. Paskiau vaikus lei
dome mokytis i universitetus, 
kad suprastų, kiek nedaug jie 
žino. 

Nė vieno karto ponia 
Ehlers nepaminėjo, kad ji pati 
baigusi filosofijos studijas Th
ronto universitete, o jos vyras, 
į ją besikreipiantis tik lietuviš
kai - lrute, - medicinos dakta
ras. Ir kad ji ir jos vaikai gy
vena, remdamiesi moraliniu 
kodeksu. Jų tėvai gyvenimą 
baigė jų namuose, prižiūrėti 
jos pačios, o ne kokiose nors 
senelių prieglaudose, kaip da
bar įprasta. Susirgus vyro gi
minaitei Vokietijoje, ponia 
Irena išskrido rūpintis ir ja. 

- Ar galima užauginti vai
kus, kalbančius lietuviškai, kai 
vienas iš tėvų yra ne lietuvis? 

- Galima, - šypsosi p. Ire
na, pati puikiausiai kalbanti 
dar ir vokiečių bei anglų kal
bomis. - Ne tik lietuviškai kal
bančius, bet ir suvokiančius, 
suprantančius Lietuvą. 

- Mylinčius? 
- Jie, kaip ir visi, gimusieji 

ne Lietuvoje, negali mylėti jos 
taip, kaip mylime mes, nes jie 
neišgyveno tų Lietuvos miš
kų, upių, dainų, kaip išgyve
nome mes. Jie myli kitaip -
taip, kiek girdėjo iš manęs ir 
išmoko lietuvių mokykloje. 
Ištekėjusi už vokiečio daktaro 
Eginhart Ehlers, ponia Irena, 
kaip ji pati sako, pasijuto lyg 
saga, ištrūkusi iš lietuviškos 
sermėgos. Pradėjusi dirbti lie
tuvių mokykloje, vėl tarsi su
grįžo į tuos lietuviškus dirvo
nus, kuriuose dirbo kartu su 
šiltai atsimenamais V. Matu
laičiu, Thmošiūnu ir visais 
žmonėmis, kurie yra "labai 
geri, nes dirba darbą lietuvy
bei". Per beveik trisdešimtį 
metų Maironio mokykloje ir 
lituanistiniuose kursuose p. 
Irena palietė ne vieno jauno 
žmogaus sielą. 

----''---------

Nukelta į 13-tą psl. 
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Kepėjai seime nereikalauja miltų 
Žiniasklaidos verslo klausimais 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Praeitiems metams bai
giantis, viešumon prasiveržė 
keletas skambesnių triukšmų, 
nes juos kėlė "didžiosips" 
žiniasklaidos (toliau - ZS) 
žurnalistai. Tu priežastimi 
šiuokart buvo du ŽS palietę 
ėjimai valdžios šachmatų len
toje. Pirmas - seimo vadovybė 
apribojo žurnalistų judėjimo 
laisvę seime. Antra - vyriau
sybė, derindama biudžetą, pa
jamų didinimo lazdele baks
telėjo ŽS kišenę. Su pirmuoju 
- su žs verslo privilegijuota 
padėtimi, su tuo, kad jis "ly
gesnis" už visus kitus neva ly
gius verslus, esu susidūręs jau 
prez. R. Reigano metais dar 
JAV ir net parašęs amerikie
čių spaudoje. 

Baltuosiuose rOmuose pre
zidentų "spaudos konferen
cijų" metu salės pirmojoje ei
lėj e, lyg pagal JAV Konstitu
ciją virš visų valdžios sričių 
paaukštinti, kitų neliečiamose 
savo laktose sėdi daugiausia 
apie "lygybę" ir "demokrati
ją" rašanči9 ir kalbančių, tur
tingiausi ZS atstovai. Kitus 
"lygius" atstovus, ypač iš anti
sovietinės bei tuo pačiu anti
globalistinės ŽS, žurnalistus 
salės gale prezidentas gal tik 
su žiūronais galėtų pastebėti. 
Prisi.menu straipsnyje "Jei bū
čiau Prezidentas", nurodžiau, 
kaip atstatyčiau lygybę kon
ferencijos salėje ir kiek didžia
jam žs verslui kainuotų nau
dojimasis JAV mokesčių mo
kėtojų pinigais teikiama švie
sa, šiluma, minkštos kėdės ir 
tualetai. Kiti, neva lygūs, vers
lai negali būriais isibrauti i pre
zidentūrą. Štai tau ir lfgybė. 

Ar ne panašiai su ZS yra 
ir Lietuvos respublikoje? Ir 
čia seime ar vyriausybėje ~e
mokamai gautas žinias ZS 
brangiai parduoda spa~dos 
puslapiuose ar eteryje. Zur
nalistai yra žs verslo darbuo
tojai. 

Tui man buvo patvirtinta 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

~SISSAUGOJE 

pasiteiravus, kaip įstoti į Žur
nalistų sąjungą. Sužinojau ne
sąs žurnalistas, nes neturiu 
sutarties. Truputį nustebau. 
Rašau spaudai jau 72 metai. 
Esu redagavęs tarptautini lei
dini (Vokietijoje) ir amerikie
tišką (konservatyvų) savait
raštj Floridoje. Buvau lietu
viško savaitraščio (Čikagoje) 
redakcinės kolegijos nariu. 
Susidūriau, kaip svečias, su 
maždaug 350-400 mikrofonų 
radijo ir TV studijose JAV. 
Turėjau atsakinėti i spaudos, 
radijo ir televizijos žurnalistų 
klau.Wtus poroje tuzinų "spau
dos konferencijų" keliauda
mas per Ameriką. Ir štai nesu 
"žurnalistas". Priedu šio "ne
žurnalisto" gerokas skaičius 
straipsnių ir daugybė laiškų 
pasirodė JAV leidiniuose ang
lų kalba. Net vienas Australi
joje. Dar ir dabar ši tą parašau 
"mažajai" lietuviškai spaudai, 
kurią, pasirodo, kartais pa
skaito ir dideli žmonės. Tudėl 
esu patenkintas "publicisto" 
pavadinimu. 

VJSose laisvose savivaldos 
valstybėse pagrindinis įstaty
mas - Konstitucija užtikrina 
piliečiams spaudos ir žodžio 
laisvę. Tuo pačiu ji kitiems pi
liečiams užtikrina teisę ne
skaityti ir nesiklausyti. Kons
titucija užtikrina verslininkui 
teisę gaminti ir parduoti duo
ną, batus ar "fintikliušką" 
drauge su vartotojų teise tuos 
gaminius pirkti ar nepirkti. 

Tačiau iškyla didžiulis 
skirtumas tarp ZS verslo ir ki
tų verslų, kai susiduriama su 
apsirūpinimu žaliava parduo
damų gaminių gamybai. Duo
nos kepėjai nevaikšto po sei
mą reikalaudami miltų, lygiai 

kaip batsiuvys be seimo pagal
bos apsirūpina jaučio oda. Ogi 
ŽS darbuotojai kartais elgiasi 
lyg "spaudos laisvė" reikštų, 
kad valdžios žmonės privalo 
jiems bet kada patiekti gatavai 
pagamintą jų verslo produktą 
- žinias, kuri žurnalistams be
lieka supakuoti į patraukliai 
atrodančius spaudos maiše
lius. Eterio žurnalistai, žino
ma, prie maišelio dar ir skam
baliuk:us prikabina. 

Laimei, ne visų verslų at
stovai vaikšto valdžios korido
riais ir lankosi kabinetuose. 
valdžia būtų paralyžiuota. Tui 
veda prie išvados, jog ir vieno 
kurio nors verslo neribotas 
seimo ar ministerijų vadovų 
bei darbuotojų gaišinimas gali 
būti tos įstaigos finansuo
jančių mokesčių mokėtojų pi
nigų švaistymas. 

Tudėl ir valdiškos įstai
gos, ir žiniasklaida, ir "skaid
rumo" siekią piliečiaį turėtų 
blaiviau pažiūrėti i ZS šur
muli, kuriame pą_sigirsta ir 
keistas didžiosios ZS rūpestis 
"vietinės" ŽS likimu. Ypač, 
kai iš ''vietinių" kolegų nusi
skundimų susidaro įspūdis, 
kad kai kur ''vietinė" spauda 
atsiduoda kolūkių pirmininkų 
ideologija. Vienok nesigirdi 
sielojimosi dėl likimo vadi
namosios "patriotinės, krikš
čioniškosios" spaudos, kuri, 
tik svajodama apie "spaudos 
rėmimo fondo paramą", ir da
bar vos išsilaiko ''vandens pa
viršiuje". Daug padėtų, jei ir 
žs gaminių vartotojai (skaity
tojai, žiūrovai, klausytojai) 
pasinaudotų spaudos ir žo
džio laisve ir pareikštų savo 
nuomon~ apie ŽS gaminių 
kokybę. 
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G-20 nutarimai 
Ka•dos~Th.rp

tautiniam valiutos fondui 
pažadėjo papildomai skirti 
10 bln. dol., dar 250 mln. 
skatinti tarptautinei preky
bai. Londone didžiausių pa
saulio valstybių (G-20) pasi
tarimo dalyviai priėmė nuo
statas vieningais įstatymais 
tvarkyti finansinių įstaigų 
veiklą, skirti 1 trilijoną dol. 
ekonomikos skatinimo po
reikiams, riboti finansinių 
institucijų vadovų atlygini
mus, atsižvelgiant i konkre
čius jų darbo rezultatus. 'Ihlp 
pat nutarta, kad bus draus
minamos ir viešai skelbia
mos valstybės, kurios sudaro 
sąlygas turtingiems versli
ninkams nuslėpti dideles pi
nigų sumas, nereikalaujant 
mokesčių. Tukios nesąžinin
gų verslininkų slėptuvės nuo 
mokesčių yra Filipinai, Urug
vajus, Costa Rica, Malaizija 
ir dar kelios valstybės. Po 
susitikimo Londone ministe
ris pirmininkas S. Harper 
dalyvavo NATO posėdžiuo
se Strasbourge, kur buvo ap
tarta Afganistano karo eiga 
ir ateities strategija. 

Pirmąkart Kanado1 i1-
torijoje karo laivo įgulai va
dovaus moteris - kvebekietė 
J osee Kurtz, paneigdama 
prietarą, kad moteris laive 
neša nelaimę. Ji prisaikdinta 
11-ąja HMCS (Her Majcs
ty's Canadian Ship) Halifax 
komandos vade. Baigusi Ota
vos universitetą ir vėliau ka
ro mokyklose įgijusi reikia
mų žinių ir įgūdžių, laivo va
dė savo žinioje turi 220 jū
reivių, tarp jų - 15 moterų 
įgulą. Ant kranto karinio lai
vo vadės lauks vyras ir dukra. 

Kanado1 ųriaulJbė pa
siruošusi sumokėti JAV 47 
mlo. dol. už minkštosios me· 
dienos muito mokesčius ir 
taip užbaigti ilgametį ginčą. 
Tukią sumą nustatė Londo
no Thrptautinis trečiųjų teis
mas, daugiau kaip prieš de
šimtmetį kilus nesusiprati
mams tarp JAV ir Kanados 
dėl neteisingai skaičiuojamo 
minkštos medienos preky
bos muito. Kanados miško 
pramonės darbuotojai pa
tenkinti tokia nuostata su
grąžinti skolą ir toliau tęsti 
tarpusavio prekybą. 

2009 metų Gairdner me
dicinos mokslo premijos 
įteiktos David Sackett, 
emeritui profesoriui (Ha
miltono McMaster universi
tetas), ir Japonijos moksli
ninkui, kuris kamieninę ląs
telę sukūrė iš odos. D. Sa
ckett yra epidemiologijos 
instituto steigėjas Kanadoje. 
Japonijos mokslininko atra
dimas padės išvengti etinių 
prieštaravimų mokslui ir ga
limam gydymui naudojant 
kamienines ląsteles. Prieš 50 
metų Turonto verslininkas 
James Gairdner įsteigė moks
lo fondą, kuri dabar lėšomis 

papildo ir Kanados vyriau
sybė. Šio fondo premijas, dar 
vadinamas "mažuoju Nobe
liu", yra gavę 50 jvairių vals
tybių mokslininkų. Iš jų dvi
dešimt du yra tapę tikrosios 
Nobelio premijos laureatais. 
Šiemet šie Nobelio-Gaird
ner premijų laureatai lanky
sis Kanadoje ir skaitys pa
skaitas medicinos ir mokslo 
darbuotojams bei visuomenei 

Ontario provincija pra
deda naują elektroninių at
liekų surinkimo programą. 
Šioje provincijoje kasmet 
parduodama 91,000 t jvairiq 
elektroninių reikmenų, iš sa
vininkų atgal surenkama tik 
25,000 t. Siekdami, kad elekt
roniniai dirbiniai nebūtų 
metami į šiukšlynus, prog
ramos kūrėjai priims nenau
dojamus kompiuterius ir jų 
dalis, televizorius, fakso ma
šinas ir kt. Jas, kiek įmano
ma, perdirbs ar kitais būdais 
pavers atliekomis, kurios ne
terštų gamtos. Programa -
naudotų ar sugedusių daiktų 
surinkimas, apdorojimas, rek
lama ir k:t. kainuotų apie 62 
mln. Visas išlaidas įsiparei
goja padengti verslininkai ir 
gamintojai. Vėliau bus pri
imamos ir kino kamera; bei ne
šiojamieji telefonai. Planuo
jama per artimiausius pen
kerius metus surinkti 161, 
000 tonų elektroninių atliekų. 

Thismas patvirtino kal
tinimus sukčiavimu ir lėšų 
pasisavinimu gerai žino
miems pramogų verslinin
kams G. Drabinsky ir M. 
Gotlieb. Prieš 15 metų įstei
gę Livent Inc. pramogų vers
lovę, jie Kanados scenoje 
pastatė pačius populiariau
sius ir pelningiausius muziki
nius spektaklius Operos vai
dllOklis ir k:t. Klastodami są
skaitybą, abu verslovės va
dovai pasisavino 500 min. 
dol. Jų suktybės paaiškėjo, 
kai savo pramogų verslą par
davė amerikiečiui. G. Dra
binsky yra Kanados garbės 
pilietis. Abiejų dar laukia 
panašūs kaltinimai JAV. Ga
lima bausmė - nuo 10 iki 14 
m. kalėjimo. 

Sumaištį NORAD (Šiau
rės Amerikos oro sargybai) 
sukėlė kanadietis, iš Thun
der Bay Confederation ko
legijos mokomųjų skrydžių 
aikštelės pavogtu lėktuvu 
Cessna 172 perskridęs Kana
dos-JAV sieną. Jis skraidė 
virš 4 JAV valstijų, nepaklus
damas ir neatsiliepdamas į jį 
lydėjusių sargybos pilotų 
perspėjimus. Oro pažeidėjas 
skraidė, kol beveik. baigėsi 
kuras, tada nusileido viena
me Missouri valstijos mies
telyje. Tun jį sulaikė policija. 
Turkų kilmės Kanados pilie
tis, 31 m., prisipažino norė
jęs nusižudyti dėl asmeninių 
priežasčių, tačiau to nedrįso 
padaryti ir tikėjosi, kad oro 
sargybiniai lėktuvą numuš. 
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<® MlISU TBVYl\IEJE 
PREKYBA ŽMONĖMIS 

Praėjusiais metais pre
kybos žmonėmis mastai Lie
tuvoj e išaugo trečdaliu, o 
ekonominiu sunkmečiu augs 
dar labiau. Kovo 30 d. tokias 
išvadas išplatino 7 pagalbą 
prekybos žmonėmis aukoms 
teikiančių organizacijų gau
tus 2008 m. duomenis api
bendrinęs Tarptautinės mig
racijos organizacijos (TMO) 
Vilniaus biuras. Pernai TMO 
Vilniaus biuras ir nevyriau
sybinės organizacijos pagal
bą suteikė 86 prekybos žmo
nėmis aukoms - 20 daugiau 
nei 2007 m. Iš viso per 2004-
2008 m. TMO Vilniaus biu
ras ir kitos pagalbą teikian
čios organizacijos padėjo 
429 prekybos žmonėmis 
aukoms, tačiau TMO žino
vai mano, jog tai nesudaro 
nė dešimtadalio realių pre
kybos žmonėmis atvejų. 
Nors besikreipiančių pagal
bos nukentėjusiųjų skaičius 
jau ir dabar auga, pagalbą 
teikiančios organizacijos 
mano, jog dėl krizės nuken
tėjusių žmonių skaičius šie
met gerokai padidės. Krizės 
metu daugėja išsilavinusių 
aukų, didėja daugkartinių 

išvežimų skaičius, atsiranda 
naujų išnaudojimo formų. 
Pastaraisiais metais teisė
saugos pareigūnai pradėjo 
daug rimčiau žiūrėti į preky
bos žmonėmis problemą, ta
čiau teisinės spragos leidžia 
nusikaltėliams išsisukti nuo 
bausmių. Kaip pagrindinė 
problema laikoma sudėtin
gas ikiteisminis procesas, 
liudytojų apsaugos sistemos 
neveiksmingumas ir ilgai už
trunkantis bendradarbiavi
mas su užsienio teisėsau
gininkais tiriant tarptauti
nius nusikaltimus. 

AVARLJA ROKIŠKYJE 
Ekologinė avarija Ro

kiškio rajone kilo dėl nele
galaus prisijungimo prie 
naftos produktų transpor
tavimo vamzdyno Juodupės 
seniūnijoje. Teršalai, trūkus 
ensijungimo žarnai, išsiliejo 
Saltojos upelio užpelkėju
siame slėnyje. Aplinkosau
gininkams apie įvykį pra
nešta kovo 25 d., kai negyve
namoje sodyboje buvo rasta 
žarna, einanti naftos pro
duktų transportavimo vamz
dyno link per Šaltojos upe
lio užpelkėjusį slėnį. Avari
jos padarinių pašalinimo 
ėmėsi bendrovės "Mažeikų 
nafta" avarijų likvidavimo 
komanda, Rokiškio ugnia
gesiai, civilinės saugos spe
cialistai, seniūnijos darbuo
tojai. Kovo 30 d. dėl staigaus 
sniego tirpimo apylinkėse 
bei lietaus, smarkiai padidė
jus vandens kiekiui, buvo 
pralaužtas apsauginis pyli
mas ir užpelkėjusioje vietoje 
susikaupę naftos produktai 
su vandeniu pateko į Vyžuo-

nos upę. Rokiškio savival
dybė paskelbė, jog susidarė 
pavojinga būklė. Kovo 31 d. 
pralaužtas apsauginis pyli
mas atstatytas, vėliau - su
tvirtintas. Surinkta 181 tona 
naftos produktais užteršto 
vandens, o dyzelino į van
dens telkinį galėjo išsilieti 
kelios dešimtys tonų. Kovo 
paskutinę savaitę pastebėta, 

kad pelkėtoje teritorijoje 
netoli Pakapės kaimo jau 
kurį laiką į žemę liejosi dy
zelinas. Jis tekėjo iš praply
šusios plastikinės žarnos, 
kurią nežinomi vagys buvo 
savavališkai prisijungę prie 
magistralinio produktotie
kio Ilūkstė-Ventspilis. Žar
na trūko po žeme. Šia be
veik 2 kilometrų ilgio žarna 
dyzelinas pumpuotas į nuo
šalioje sodyboje slepiamas 
cisternas. 

ATLEISI'AS DIREKTORIUS 
Lietuvos darbo biržos 

direktorius Vidas Šlekaitis 
dėl aplaidumo darbe nuo 
kovo 30 d. atleistas iš pa
reigų Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerio R. Dagio 
įsakymu, Vidaus revizijos 
skyriui atlikus Lietuvos dar
bo biržos finansinę bei veik
los reviziją.Y. Šlekaičiui bu
vo skirtas griežtas papeiki
mas, nes įgyvendindamas 
Europos regioninės plėtros 
fondo finansuojamą pro
jektą, jis pažeidė Viešųjų 
pirkimų įstatymą ir dėl to 
darbo biržai 1.6 mln. litų su
mažinta ES struktūrinė pa
rama. Jam ir kovo pradžioje 
skirtas papeikimas, nes jis 
neužtikrino, kad Užimtumo 
fondo lėšos būtų naudoja
mos pagal paskirtį. Darbo 
biržos direktorius "nerūpes
tingai ir aplaidžiai atliko sa
vo pareigybės aprašyme nu
statytas funkcijas, neužtik
rino, kad būtų laikomasi vy
riausybės nutarimo dėl tar
nybinių automobilių įsigi

jimo, nuomos ir naudojimo 
biudžetinėse įstaigose, taip 
pat kitų teisės aktų". 

TĘSIA DARBUS 
Valdovų rūmų ar jų da

lies liepą atidaryti nepla
nuojama, tačiau statybos tę
siamos, rūmų konservuoti 
neketinama, skelbia BNS. 
Valstybės įmonės "Vilniaus 
pilių direkcija" vadovybės -
rūmų atkūrimo darbų užsa
kovo - teigimu, statybos 
vyksta normaliai. Jokie ofi
cialūs renginiai liepą rū
muose negalės vykti, nes 
pastatas iki tol dar nebus 
pripažintas tinkamu nau
doti. Buvo planuota liepos 
6 d. iškilmingai atidaryti 
Valdovų rūmus. Liepos mė
nesį, gavus atitinkamų insti
tucijų leidimus, visuomenei 
tikimasi pristatyti nuveiktus 
darbus. Valdovų rūmų atkū
rimas - jų statybai, ekspo
natams įgyti ir administruoti 
jau išleista 176 mln. litų. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Įdomi popietė London, ON 

Londono lietuvių parapijos tarybos nariai su svečiais iš Lietuvos Ntr. A. Valaškevičienės 

Kovo 29 d. po Mišių mus aplankė svečiai 
iš Lietuvos - Plungės raj. Pakūtuvėnų sodybos 
įkūrėjas kun. Gediminas Numgaudis, OFM, ir 
režisierė Dalia Kanclerytė. Šventovės salėje 
jie parodė jų pačių sukurtą filmą Pakilta mano 
meilė apie pranciškonų veiklą su alkoholio ir 
narkotikų paliestais žmonėmis. Filmas apie 
tai, kaip nedidelis kolektyvas jiems padeda pa
kilti į doros kelią, nugalint ne vienerius metus 
trukusį gyvenimo nuopuolį. Pati režisierė irgi 
turėjo didelį išgyvenimą, kai neteko artimo 
žmogaus. Buvo žlugusi jos, kaip režisierės 
karjera, buvo išblėsęs gyvenimo džiaugsmas. 
Atvykusi čia ji pagijo, atsitiesė ir vėl grįžo į 
pilnavertį gyvenimą. 

Matytas filmas ir svečių pasakojimai jaut
riai palietė mūsų širdis matant kokiose skur
džiose patalpose pradėjo kurtis ir jau ne vie
nerius metus sodybos šeimininkai priglaudžia 
atvykusius, norinčius pakeisti savo gyvenimą į 
šviesesnį ir prasmingesnį - išbristi iš duobės. 
Sunku net įsivaizduoti, kiek daug kantrybės ir 
pastangų reikia, kad gyvenimo prasmės ir sau
lės nebematę vėl jas išvystų. Po šio filmo buvo 
gera proga palyginti, kai prieš 10 m. kun. Ge
diminas, OFM, lankėsi mūsų parapijoje ir da
lijosi besikuriančios Pakūtuvėnų sodybos 
rūpesčiais. Tuomet mūsų aukotajai padėjo 
"nupirkti" gal pirmą avinėlį, o šiandien ten 
jau ganosi avių pulkelis, vaikštinėja žąsys, 
ramiai murkia katinėlis ant globėjų rankų ... 
Kun. Gediminas, OFM, optimistiškai piešia 
sodybos ateitį ir su savu kolektyvu kuria nau
jus planus. 

Į netoli esančią mažą šventovę, kurią pran
ciškonai prižiūri, sekmadienių Mišioms susi
renka apylinkių tikintieji, atvažiuoja maldi
ninkų iš visos Lietuvos pasisemti gerumo ir 
dvasinės stiprybės. Svečiai pavaišinami skania 
žirnių koše ir kompotu. Namuose išlepinti 

vaikai čia košę valgo pilna burna (iš matyto 
filmo). Vasarą rengiamos šeimų stovyklos, į 
kurias gausiai atvyksta norintieji. 

Vedami Aukščiausiojo rankos, pasiaukoji
mų ir begalinės artimo meilės dėka Pakūtuvė
nų sodybos geradariai atlieka sunkų ir labai 
reikalingą paklydėlių gelbėjimo darbą. Norisi 
linkėti šios sodybos įkūrėjams - praneiško-

Salomėja Pargauskienė tarp KLB Londono 
apylinkės pirmininko S. Kero ir P.L. Sergaučio 

Ntr. A. Valaškevičienės 

nams geriausios sveikatos ir Dievo palaimos 
jų kilnioje veikloje. Pažiūrėję įdomų filmą, 
vaišinomės skaniais sumuštiniais, kava ir pyra
gais ir dar ilgokai kalbinome svečius. 

Tuo pat metu pasveikinome Salomėją Par
gauskienę jos 95-jo gimtadienio proga. Mūsų 
ilgaamžė vienu pūstelėjimu užgesino gimta
dienio žvakeles, jai sugiedojome llgi,ausių me
tų, o ji dalino visiems savo šypseną bei padė
ką. Šio sekmadienio popietė liks įsimintina, -
juk išsiskirstėme praturtėję gerumu. 

A. Valaškevičienė 

Montrealio lietuviai, dalyvavę "Special Olympics" lėšų telkimo pokylyje balandžio 4 d. LaSalle 
priemiestyje Ntr. V. Lietuvninkaitės 

Sault Ste. Marie, ON 
PAVASARINIS susitelki

mas su Mišiomis Sault Ste. Ma
rle apylinkės lietuviams bus Šv. 
Jeronimo šventovėje balandžio 
26, sekmadienį, 3 v. p.p. Išpa
žinčių bus klausoma pusvalandį 
prieš Mišias. Susitelkimą ves 
prel. Jonas Staškevičius. 

Sudbury, ON 
PAVASARINIS susitelki

mas su Mišiomis Sudburio apy
linkės lietuviams bus Kristaus 
Karaliaus šventovėje balandžio 
25, šeštadienį, 3 v.p.p. Išpažinčių 
bus klausoma pusvalandį prieš 
Mišias. Susitelkimą ves prel. 
Jonas Staškevičius 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

{prie Evon•J 
S avininkas Ju rgis K uliešius 



Hamiltono skautija su svečiais K.aziuko mugėje Hamiltono Jaunimo centre 

Hamilton, ON 
ŠIOKIADIENIAIS Ha

miltono Aušros Vartų parapi
jos šventovėje Mišios 9 v.r. 
Sekmadieniais - 9 v.r. (voty
va) ir 10.30 v.r. (suma). St. 
Catharines Mišios 4 v.p.p. 
Dėl išsamesnės informacijos 
galite skambinti į kleboniją 
tel. 905 522-5272. AV par. 
internetinis puslapis: www. 
parapija.ca/ 

HLB KVIEČIA Į TALEN
TŲ VAKARĄ gegužės 2, šeš
tadienį, 5 v.p.p., Jaunimo 
centre. Kviečiame visus jau
nus ir senus, didelius ir mažus 
dalyvauti šiame renginyje. Ro
dykite savo gabumus daino
mis, šokiais, mezginiais, siuvi
niais, meistravimu ar dekla
mavimu, - visi sugebėjimai 
tinka šiam vakarui. Dalyvau
kite patys ir paraginkite drau
gus! Įėjimas suaugusiems -
$5; studentams - $3; vaikams 
- nemokamas. Visi būsite pa
vaišinti kavute ir gardumy
nais, veiks baras. Dėl išsames
nės informacijos kreipkitės į 

Angelę Vaičiūnienę, 905 527-
5037 arba Dalią Kesminienę, 
905 617-3253. 

HLB ir TORONTO TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
"Atžalynas" ruošia Jonines 
birželio 6, šeštadienį, Hamil
tono Medžiotojų klube Gied
raitis. Vartai atsidaro 2 v.p.p. 
Jūsų laukia "Atžalyno" meti
nis koncertas, linksma muzi
ka, užsiėmimai, žaidimai vai
kams, burtai, maistas - kepta 
kiaulė, gėrimai, loterija, lau
žas, dainos, Jonų rungtynės ir 
varžytuvės. Kviečiame visus, 
bus įdomi programa, dieną ir 
vakare. Inf. 

SEKMADIENĮ, kovo 29, 
Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos Jaunimo centro salėje 
įvyko Hamiltono "Širvintos
Nemuno" tunto tradicinė Ka
ziuko mugė. Paruoštas mais
tas patraukė visus pabend
rauti ir gardžiai pavalgyti, 
skambėjo skautiškos dainos, 
vyko turtinga loterija, skautės 
pardavinėjo savo rankdarbius. 
Kaip visada, priviliojo jauni
mą brolis Juozas Gedris su 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Ntr. Liudos Stungevičienės 

savo "ubagų loterija", o skau
tės su savo gražiai paruoštu 
"loterijos medžiu". Buvo at
važiavę iš Toronto Lietuvių 
skautų sąjungos vyriausia 
skautininkė s. Rūta Baltaduo
nytė-Lemon ir Kanados rajo
no vadas v.s. M. Rusinas. Inf. 

Argentina 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS atkūrimo dienos 
minėjimas. Kovo 1, sekma
dienį, minint 19-ąsias Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimo metines kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC, aukojo šv. 
Mišias Aušros Vartų parapi
joje Avellanedoje. Vėliau par
ke Argentinos lietuvių jau
nimo sąjungos (ALJS) narė 
Johanna Mahne Zavickaitė 
tarė žodį apie šį svarbų mūsų 
tautai įvykį. Po jos kalbėjęs 
Argentinos lietuvių bendruo
menės (ALB -ALOST) pir
mininkas Jorge Brazaitis irgi 
visus pasveikino ir pabrėžė 
prieš devyniolika metų įvyku
sio įvykio reikšmę. Po iškil
mingų kalbų susirinkusieji su
sikaupė tylos minute. Kun. A. 
Steigvilas palaimino vainiką, 
atneštą tautiniais drabužiais 
apsirengusių jaunimo sąjun
gos narių. Renginį organizavo 
Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjunga (ALJS) kartu su Pa
saulio lietuvių jaunimo są
junga (PLJS). Rėmė - Argen
tinos lietuvių bendruomenė 
(ALB - ALOST). PLJS inf. 

Niujorkas, NY 
BALANDŽIO 4 D. NIU

JORKE po trumpos ir sunkios 
ligos mirė ilgametis ateitinin
kas, teisininkas a.a. Antanas 
Razgaitis. Antanas buvo akty
vus Klyvlando ateitininkų 
kuopos narys, ėjo pareigas 
Šiaurės Amerikos ateitininkų 
krašto valdybose ir Niujorko 
visuomeninėse organizacijo
se. Liko žmona Rasa, vaikai 
Vaiva ir Darius, motina, du 
broliai ir sesuo su šeimomis. 
Niujorke bus aukojamos šv. 
Mišios Antano atminimui. 
Velionies prašymu jo pelenai 
bus pervežami į Lietuvą lai
dojimui. Šeima prašo skirti 
aukas Antano atminimui Ne
kaltojo Prasidėjimo vienuoly
no vedamoms jaunimo prog
ramoms Lietuvoje. JAV aukas 
siųsti: Sisters of the Immacu
late Conception, 600 Liberty 
Highway, Putnam, Connecti
cut 06260. Inf. 
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Niujorke kovo 5 d. buvo 
atidaryta tautodailininkės 
Antaninos Didžgalvienės dar
bų paroda, skirta Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
dienai. Visus susirinkusius 
pasveikino Lietuvos genera
linis konsulas Niujorke Jo
nas Paslauskas, pažymėda
mas, kad negalima nepajusti 
darbštumo, tradicijos ir kū
rybinės išmonės A. Didžgal
vienės darbuose. Parodoje 
buvo rodomos 42 unikalios 
tautinės juostos - plačios ir 
siauros, rinktinės ir pintinės. 
A. Didžgalvienė yra viena 
žymiausių Lietuvos tauto
dailininkų, bebaigianti de
vintą amžiaus dešimtmetį. 
Ji, kaip sakosi, turi naują 
"rūpestėlį", nes reikia suspė
ti išausti bent dešimt juostų 
meno parodai Lietuvos tūks
tantmečio jubiliejui. 

Gudija 
Pelesos lietuvių vidurinė 

mokykla kartu su kaimo 
žmonėmis šventė Užgavė

nes. Reikėjo išvaryti žiemos 
demonus, pažadinti iš miego 
šalčio sukaustytą žemę, su
teikti jai derlingumo. Mo
kyklos klasių auklėtojai pa
skatino mokinius susidomėti 
Užgavėnių papročiais bei 
apeigomis. Mokyklos meno 
vadovas ir muzikos mokyto
jas Petras Rimkus mokė mo
kinius įvairių užgavėnių žai
dimų, šokių ir dainų. Dailės 
mokytojos Nijolės Rimku
vienės vadovaujami moks
leiviai pasidarė kaukes. Už
gavėnių dieną didelis būrys 
mokinių persirengę čigonais, 

žydais, ubagais bei didžia
nosių ir kreivanosių baisū
nais kartu su Lašininiu ir Ka
napiniu ant rogučių vežė 
Morę, dainuodami, groda
mi, mušdami būgnais pasi
leido iš mokyklos kiemo į 
pagrindinę Pelesos gatvę. 
Aikštėje po senomis obeli
mis būriavosi kaimo žmonės, 
laukdami atvykstančios su 
palydovais Morės. Skambėjo 
dainos, muzika, trypė, sukosi 
čigonai, žydai ir kitos kaukė
tos būtybės. Vyko kova tarp 
Lašininio ir Kanapinio. Vir
vės traukimo varžybas lai
mėjo Kanapinio komanda. 

Brazilija 
Sao Paulo lietuviai Va

sario 16-ąją ir Kovo 11-ąją 
šventė kartu. Minėjimas pra
dėtas Mišiomis, kurias atna
šavo vietinis lietuvių bend
ruomenės kapelionas kun. 
Jonas Delininkaitis. Popa
maldų minėjimas tęsėsi Vila 
Zelina lietuvių parapijos pa
talpose. Sveikinimo žodžius 
tarė Sao Paulo Lietuvos ge
neralinis konsulas Rikardas 
Blazevičius, Brazilijos lietu
vių sąjungos atstovas Algi
mantas Saldys, Lietuvių ka-

talikų bendruomenės atsto
vas Andrius Tatarūnas, Bra
zilijos lietuvių jaunimo są
jungos atstovė Natalija Baria 
bei Brazilijos lietuvių bend
ruomenės atstovas Jurgis Pro
kopas. Meninę programą at
liko Sao Paulo lietuvių cho
ras (vadovas Andrius Tata
rūnas ), tautinių šokių grupės 
"Nemunas" ir "Rambynas" 
(vadovės Samira Rimkutė ir 
Sandra Mikalauskaitė-Pet
roff), skautų vienetas "Pa
langa" (vadovė sk. Genė Ba
cevičienė) lietuvių šeštadie
ninės mokyklos "Žilvitis" 
šokėjai. Šioje mokykloje 
darbuojasi Andrea Kastec
kaitė, Audra Žižaitė, Giova
na Dedulionytė-Baria ir 
Klara Rimkutė. 

Australija 
A.a. Viktorija Rumci

kaitė-J ablonskienė, 92 m. 
amžiaus, mirė praėjusių me
tų gruodžio 24 d. Melburne. 
Velionė gimė 1916 m. gruo
džio 23 d. Panevėžyje, lankė 
Panevėžio gimnaziją ir 1936 
m. baigė Šiaulių mokytojų 
seminariją. 1941 m. ištekėjo 
už Zenono Antanaičio, susi
laukė sūnaus Henriko ir 
dukters Lilijanos. Šeima 
1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją. Per bombardavimą žuvo 
tėvas ir duktė. V. Antanai
tienė 1949 m. su sūnumi 
Henriku ir mama Veronika 
išvyko į Australiją. Čia ji iš
tekėjo už Antano J ablons
kio. Jablonskių namai pasi
darė lietuvių susitikimo ir 
pasilinksminimo vieta. Vė
liau šeima persikėlė į Mel
burną. Viktorija laisvai kal
bėjo penkiomis kalbomis, 
mėgo juokauti, įdomiai pa
sakoti anekdotus ir spręsti 
kryžiažodžius. Priklausė Lie
tuvių katalikių moterų drau
gijai, Lietuvių pensininkų 
draugijai, Gyvojo rožinio bū
reliui. Per pamaldas skaity
davo Mišių skaitinius. Pa
laidota šalia savo vyro An
tano Fawkner kapinėse Mel
burne. Netektį apgailėjo sū
nus Henrikas, marti Dalia ir 
vaikaičiai Aidas, Vytautas ir 
Girnius (Antanaičiai). 

Estija 
Talino valstybinėje bib

liotekoje kurį laiką veikė pa
roda "Lietuvos kultūra ir is
torija", prieš tai vykusi Suo
mijoje ir persikėlusi į Bri
taniją. Taipgi Talino lietuviai 
susibūrė švenčiant Sausio 
13-ąją. Mišias lietuviškai at
našavo kunigas lenkas do
mininkonas Artur. Po pa
maldų visi susirinko pabu
voti Lietuvos ambasadoje. 
Sausio 27 d. į Estiją buvo at
vykęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas Andrius Kubi
lius. Pastarasis po susitikimų 
su Estijos valstybės vadovais 
aplankė ir lietuvius. JA 
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Sokių šeima - jungtis su Lietuva 
Čikagos "Grandies" tautinis ansamblis švenčia penkiasdešimtmetį 

RAMUN~ KUBILIŪT~ 

Šokant "Grandyje" metai 
greitai prabėga. Thip sakoma ir 
kasmetinių koncertų progra
mų leidiniuose, rašoma, kai 
Čikagos apylinkių tautiniame 
ansamblyje Grandyje minimos 
šokėjų sukaktys, t.y. kai at
švenčiama, kiek metų jie an
samblyje šoka. Metai greit 
prabėgo ir pačiam ansambliui. 
2009 m. gegužės 2 d. Čikagos 
apylinkių tautinis ansamblis 
"Grandis" atšvęs 50 metų 
veiklos sukaktį iškilmingu 
koncertu Eina saulelė apie 
dangų Mother McAuley gim
nazijos salėje, Čikagoje, o vė
liau tą vakarą visi kviečiami į 
šventišką pokylį Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Kokio 
pobūdžio programa ansamb
lis paminės savo 50-mečio su
kaktį? Ansamblio meno vado
vės Violetos Smieliauskaitės
Fabianovich žodžiais, tai bus 
neeilinis koncertas, kuriame 
:easirodys 115 grandiečių. 
Soks vaikučių, vaikų, jaunu
čių, jaunių, jaunimo/studentų 
ir pagyvenusiųjų ratelių šokė
jai. Koncerte sutiko dalyvauti 
žymi patyrusi Lietuvos liaudies 
dainininkė Veronika Povilio
nienė ir Biru bar, 2006 m. 
įsteigta penkių liaudies muzi
kantų kapela iš Indianapolis, 
Indiana, vadovaujama muzi
kės Adrijos Beleckienės. Žiū
rovus su scenoje matomais šo
kiais ir tradicijomis supažin
dins aktorė Audrė Budrytė
N akienė. Koncerte vyks Ra
sos, kupolės šventė ... Joninės. 
Bus švenčiamas Lietuvos var
do pirmo paminėjimo tūks
tantmetis. Meno vadovė tei
gia, kad jubiliejumi pradėjo 
rūpintis jau 2008 m. birže
lio mėnesį net prieš grandie
čių dalyvavimą XIII-oje 'Thu
tinių šokių šventėje Los An
geles, CA. 

Sukaktuvinio jubiliejinio 
koncerto programa - tai ne 
pirma proga, kai "Grandies" 
ansamblis pasirodo kartu su 
kitais vienetais, dainininkais, 
aktoriais. Čikagiečiams Vero
nika Povilionienė pasirodys 
ne pirmą kartą, bet gaj pirmą 
kartą, kai ji dalyvaus Cikagos 
lietuvių tautinių šokių ansamb
lio programoje? Kadaise išeivi
jos lietuvių tautiniams šokiams 
dažniausiai akompanuodavo 
akordeonistai, kartais tradici
nių lietuvių liaudies instru
mentų atlikėjai. Gegužės 2 d. 
svečiai iš Indiana praturtins 
programą ir parūpins šokiams 
muzikinę palydą su akordeo
nu, kanklėm, smuiku, kontra
bosu„. Gal kai kam į akį krito 
kapelos rečiau girdimas pava
dinimas - Biru bar. Ką tai reiš
kia? Prieš vieną Joninių šven
tės pasirodymą Čikagoje 2008 
m., kapelos nariai žurnalistei 
Daliai Kavaliauskienei paaiš
kino, kad tai liaudiškas, nela
bai tiksliai nusakomas posa
kis, reiškiantis maždaug, - "o 

"Grandis", pasiruošusi kelionei i Lietuvą 

Šiaurės Amerikos šokių vadovai, susitikę Šokią. dienos "Lino pasaka" repeticijos metu Kaune 
2007 m. vasarą. Centre (ketvirtoji iš dešinės/kairės), "Grandies" ansamblio meno vadovė 
Violeta Fabianovich ir antroji iš dešinės "Grandies" pagyvenusiųjų ratelio mokytoja Vida 
Brazaitytė, su vadovais iš Hamiltono, Toronto ir Bostono 

mums vienodai rodo", kilęs 
dar į kapelą nesusiformavusių 
narių vienos lietingos išvykos 
metu. 

Šokėjai, vadovai 
ir mokytojai 

Nuo įsikūrimo "Grandies" 
ansamblyje yra šokę per 1300 
lietuvių kilmės šokėjų, gimu
sių Lietuvoje, JAV, Kanadoje, 
Urugvajuje bei kitur. Juos 
jungė ir jungia tautinis šokis. 
Metams bėgant, ansamblis šo
ko mažose salėse, arenose ir 
lauke, Čikagos apylinkėse ir 
įvairiuose JAV miestuose, Ka
nadoje - Turonte, St. Cathari
nes, Montrealyje, Hamiltone, 
Pietų Amerikoje ir Australi
joje. Kiek laiko praleista re
peticijose ir pakeliui į gast
roles - autobusuose, kartais 
automobiliuose, o tolimes
nėm kelionėm - lėktuvuose.„ 

Šokėjai dalyvavo tarptautinė
je parodoje "Expo 67" (Mont
real, Canada, 1967 m.). "Gran
dis" pastatė sp~ktaklį Lietu
viškos vestuvės Cikagoje 1971 
m„ o vėliau su spektakliu an
sambliečiai važiavo į Baltimo
rę, Vašingtoną, DC, ir Turon
tą. Ansamblis buvo pakvies
tas ir dalyvavo latvių Šokių 
šventėje Klyvlande (1997 m.), 
Los Angeles, CA, Lietuvių 
dienose (1995, 2001, 2005 m.). 
"Grandis" atstovavo Čikagai 

ir Amerikos lietuviams, rodė 
grakščius bei gražius lietuvių 
tautinių šokių judesius savo 
pasirodymuose lietuviams ir 
kitataučiams ir dalyvavo viso
se išeivijos šokių šventėse, 
vykstančiose Šiaurės Ameri
koje, išskyrus II-~e. Dalyvavo 
Dainų švenčių Sokių dienų 
programose Lletuvoje - 1994, 
1998, 2003, 2007 m., ir jauni
mo/studentų ratelis ruošiasi 
šokti Šokių dienos programo
j e Vilniuje šią vasarą. Po 
"Grandies" ansamblio jubilie
jinio koncerto bus pasiruoši
mai išvykai į Lietuvą ir kitai 
tolimesnei kelionei. Gruodžio 
mėnesį grandiečiai žada daly
vauti Argentinos "Nemuno" 
100-metų jubiliejaus ruošia
moj šokių šventėje. 

"Grandies" ansamblio is
torijoje prisimintinos trys an
samblio vadovės. Iš pradžių, 
kai skautininkė Irena Šilin
gienė įsteigė grupę 1953 m„ 
jai priklausė tik skautai. l. Ši
lingienė buvo "Grandies" mo
kytoja ir vadovė iki 1959 m„ 
kai ji turėjo pasitraukti dėl 
silpnėjančios sveikatos, ir gru
pės veikla sustojo. Irena Smie
liauskienė atgaivino "Grandį" 
1964 m. ir ansambliui vadova
vo, kol dabartinė meno vado
vė Violeta Smieliauskaitė-Fa
bianovich perėmė vadeles 
1995 m. Irena Smieliauskienė 

sukūrė šokį Gražūs 'lelšia~ Tėl
lių valYą (muz. J. Gaižausko) 
ir 2001 m. buvo apdovanota 
JAV Lietuvių bendruomenės 
Kultūros tarybos premija. 
Nuo 1994 m. "Grandies" ba
letmeisteris yra Gintaras Grin
kevičius, baigęs choreografi
jos mokslus Klaipėdos uni
versitete. Ansamblio įvairaus 
amžiaus šokėjus jubiliejaus 
šventei ruošia 10 mokytojų ir 
dvi nenuolatinės mokytojos. 
Ansamblis neapsieitų be ilga
mečių remėjų bei talkininkų ir 
prijaučiančių bei į talką atei
nančių šokėjų šeimos narių.„ 

Ne vienas ratelio mokyto
jas užaugo šokdamas "Gran
dyje". Kai kurie yra mokęsi 
kitokių šokių meno, gal lankė 
baleto pamokas ar kt. Visi an
samblio mokytojai yra gan ak
tyvūs Lietuvių tautinių šokių 
instituto veikloje, dalyvauja jo 
rengiamuose kursuose. Pagy
venusiųjų šokėjų ratelio mo
kytoja Vida Brazaitytė yra 
instituto sekretorė, o ansamb
lio meno vadovė Violeta Fa
bianovich instituto buvo pa
kviesta būti X Išeivijos tauti
nių šokių šventės vyriausiąja 
meno vadove (1996 m. Čib
goje ). Ansamblio meno vado
vė yra patyrusi audėja, kuriai 
rūpi ansamblio šokėjų drabu
žių autentiškumas. Jinai ir an
samblio mokytojai bendrauja 

su kitų Š. Amerikoje veikian
čių šokių grupių vadovais, pa
sidalina patirtimis, lanko vieni 
kitų vadovaujamų grupių pa
sirodymus. O kai reikia kokiai 
ypatingai šventei, vieni ki
tiems "paskolina" šokėjus ar 
sujungia jėgas.„ "Grandies" 
ansamblio pagyvenusiųjų šo
kėjų ratelio šokėjai šoko kartu 
su Toronto "Atžalyno" šokė
jais Šokių dienos programoje 
Kaune 2007 m. vasarą. "Gran
dies" šokėjas buvo "verbuo
tas", kai svečiams iš Madison, 
Wisconsin, "Žaibo" grupei 
paskutinę minutę trūko vieno 
vyriškio šokėjo Pasaulio lietuvių 
centre per jungtinių kelių gru
pių pasirodymą 2008 m. prieš 
Sokių šventę Los Angeles.„ 

"Grandies" šeima 

Ansamblyje šoka giminės 
- meno vadovės ir kelių moky
tojų vaikai. Vieni šokėjai yra 
kitų šokėjų pusbroliai, pusse
serės, tetos, dėdės. Vienu me
tu šoko tos pačios šeimos trys 
kartos ... 'Thčiau ne vienas šo
kėjas yra pajutęs, kad pats an
samblis yra tam tikra šeima. 
Buvę grandiečiai jaučia tą ar
tumą, kai i ansamblį įjungia 
savo atžalas. 2007 m. gegužės 
12 d. ansamblio metinio kon
certo programos leidinėlyje 
buvusi grandietė Aleksandra 
Gražytė-Simonaitienė prisi
minė savo ilgametę šokių va
dovę Ireną Smieliauskienę, 
mirusią 2007.IV.8, "Ji buvo 
'Grandies' šeimos širdis ir mes 
kaip jos vaikai. Jos meilė tau
tiniam šokiui uždegė mus vi
sus!..." Ilgametė ansamblio 
šokėja ir 2009 m. jubiliejinio 
koncerto ruošos komiteto na
rė Alvida Baukutė-Rukuižie
nė šitaip rašė apie "Grandies" 
ansamblį: "Smagu praleisti 
laisvalaikį šokant su vyru, nes 
šokti man ir Virgiui labai pa
tinka. Žinoma, šokis yra šio
kia tokia mankšta, kurios 
mums visada ne per daug. 
'Thip pat svarbu ir išlaikyti 
draugystes, kurios savaime su
sikūrusios per tiek metų šo
kant kas savaitę po pora va
landų. Mes esame tarp savęs 
pasidalinę ir persvarstę asme
niškus ir visuotinius reikalus 
laisvai ir nesuvaržytai. lieka
me vis ištikimi viens kitam, 
nors ir nuomonės skiriasi kar
tais ... Smagiausias dalykas 
dalyvaujant ansamblio kon
certuose yra matyti kaip jau
nesni, ypač mažiukai, stebi 
kaip mes 'pagyvenusieji' šo
kam ir stengiamės kartu su 
jais. Mus visus stebuklingai 
sujungia į vieną, didelę šeimą. 
Neturint savo vaikų, tie visi 
mažiukai tampa mūsų 'vai
kais' ir jais džiaugiamės ir rū
pinamės". 

Papročiai ir hilgsnis 
į ateitį 

XIII Lietuvių tautinių šo
kių šventės leidinyje 2008 m. 
Kanados ministeris pirminin
kas Stephen Harper savo raš
tiškame sveikinime priminė, 
kas laukė Šokių šventės daly
vių šokėjų.„ 

Nukelta į 9-tą psl. 



Vitalijos Katunskytės dainose 
• • - Jausmų ugnis 

"Nenoriu užmigti ant 
laurų ir negaliu ilgai dainuo
ti tų pačių kūrinių - aš jaučiu 
poreikį atsinaujinti maždaug 
kasmet. Mano metai turi tar
si du sezonus: kūrybinį, kai 
ieškoma naujų kūrinių, jie 
įrašinėjami; ir vasaros, kai 
daug koncertuojama ir klau
sytojams rodoma, kas gi gero 
nuveikta per rudenį, žiemą ir 
pavasarį," - sako Šlagerių 
karaliene tituluota atlikėja 
Vitalija Katunskytė. 

"Dainuoju tik tas dainas, 
kurios man tinka ir patinka, 
kurios yra charizmatiškos, 
ugningos, pabrėžia mano bū
do bruožus, dvelkia gera 
energija, pralinksmina publi
ką". Pilną muzikinį išsilavini
mą Šiaulių konservatorijoje 
turinti dainininkė, muzikos 
pasaulyje sukasi jau 25 me
tus, o didžiojoje scenoje - 12 
metų. 

Dainininkė įrodė, kad 
priklauso lietuviškos pop sce
nos elitui. Apie tai byloja net 
keturi auksiniai jos albumai 
-Aš moteris, Tau, Tegu muzi
ka kalba ir Atverkime širdis 
(įrašytas su dukra Monika 
Katunskyte ). 2008 metais 
rugpjūčio 25 dieną išleistas 
naujas albumas Irtu dainuok! 
Albume yra 12 ilgai lauktų, 
scenoje patikrintų ir pamėg
tų dainų, kurias norisi dai
nuoti kartu! 

v 

"Labai mėgstu humorą, 
esu nepataisoma optimistė ir 
dažnai pašmaikštauju. Noriu 
tokia būti scenoje, todėl ma
no repertuare atsirado nuo
taikingos, šiek tiek ironiškos 
dainos Robinzonas ir Aukš
tuomenės dama, kurios už-

Šlagerių karaliene tituluota 
atlikėja Vitalija Katunskytė 

tikrintai pralinksmina pub
liką ir dabar tai viena popu
liariausių mano atliekamų 
dainų." 

"Balta lelija - neprisime
nu antro tokio kūrinio, kurį 
taip ilgai būčiau dainavusi. 
Šią dainą kaskart koncertuo
se prašo padainuoti bent du 
ar tris kartus," - kūrinio po
puliarumu džiaugėsi daini
ninkė. 

Vitalija Katunskytė tei
gia, kad jai pačiai labai pa-

tinkanti daina yra Granada, 
o publika ypač gerai priima 
su dukra Monika atliekamą 
kūrinį Linkėjimas, kuris visus 
užkrečia pakilia, šventine 
nuotaika. 

Vyresniems dainininkės 
gerbėjams malonius jausmus 
sukelia kompozicija Tau me
luoti negaliu - tai lietuviška 
E. Humperdinck bito Release 
me versija. Visa Lietuva žino 
tokius Vitalijos atliekamus 
bitus, kaip Pražydo sodai, Aš 
moteris ir Magdelena. 

Vitalija Katunskytė kon
certuoja su dukra Monika, 
yra surengusi koncertus ne 
tik Lietuvoje, bet ir Ameri
koje, Vokietijoje. Monika 
Katunskytė pradėjo dainuoti 
su mama prieš porą metų, 
sėkmingai koncertuoja, pa
tinka publikai. Išleido savo 
pirmą albumą Kapučino. Ge
gužės mėnesį Vitalija Ka
tunskytė ir Monika Katuns
kytė koncertuos Amerikoj e, 
pirmą kartą susipažins su Ka
nados, Toronto gerbėjais 

2009 m. gegužės 10 dieną, 2 
v.p.p. Lietuvių Namuose, 
šventiniame Motinos dienos 
koncerte "MYLIU TAVE, 
MAMA." 

Vitalija Katunskytė ne
stokoja vidinės energijos ir 
jos pasirodymuose jūsų visa
da laukia nepamirštami įspū
džiai. Rūta Snowden 

Sokių šeima - jungtis su Lietuva 
Atkelta iš 8-to psl. 

Šokėjams primena tai, ką 
kartais užmirštame. Susirinkę 
dalyviai džiaugsis kiekvienu 
lietuvių tautinių šokių jude
siu, nes tai šimtmečių simbo
liai ir liaudies tradicijos, pa
imti iš mažo, bet išdidaus Pa
baltijo krašto ūkinio gyveni-
mo ... 

Kas dalyvaus gegužės 2 d. 
vyksiančiame "Grandies" an
samblio sukaktuviniame kon
certe Čikagoje, matys, kaip 
grandiečiai šoks viename di
deliame būryje -jauni šokėjai 
su vyresniais, visai mažyčiai 
šokėjai su šiek tiek vyresniais, 
miklūs jauniai ir grakštūs stu
dentai. .. 

Ansamblis švęs savo su
kaktį, didžiuosis ne vien lietu
viškų tradicijų šimtmečiais, 
bet ir Lietuvos vardo paminė
jimo tūkstantmečiu ... Valio 
"Grandies" ansambliui, jos 
vadovams, mokytojams, šokė
jams ir alumnams. Tegu 
"Grandies" ansambliui (ir ki
tiems lietuvių tautinių šokių 
ansambliams išeivijoje) užten
ka mokytojų, šokėjų ir žiūrovų 
ir tegu nenutrūksta grandis, 
kuri juos jungia su protėvių 
žeme Lietuva. 

(Ntrs. iš "Grandies" 
archyvo) 

Seni, geri laikai prieš trisdešimt su viršum metų ... Ketvirtoji 
iš kairės (be karūnos) - ilgametė "Grandies" ansamblio va
dovė Irena Smieliauskienė 

Čikagos "Grandies" ansamblio, Toronto "Atžalyno" pagyve
nusieji šokėjai, užbaigę savo kartu sušoktus šokius Dainų 
šventės Šokių dienos "Lino pasaka" metu Kaune 2007 m. 
vasarą 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Misionieriaus Šv. Bru

nono 1000-metis, susijęs ir 
su Lietuvos vardo pirmuoju 
paminėjimu istorijos šalti
niuose, šiemet minimas ir 
Vokietijoje. Jo gimtinėje 
Querfurte (Saxony-Anhalt) 
ir Leipzigo universitete kovo 
mėnesį buvo surengta tarp
tautinė konferencija, skirta 
šio misionieriaus veiklai ap
tarti. Konferencijoje dalyva
vo Vokietijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Rusijos ir Vengrijos 
mokslininkai. Lietuvai šioje 
konferencijoje atstovavo is
torikas dr. Darius Baronas, 
parengęs pranešimą Bruno
nas iš Kverfurto - nuo Lie
tuvos vardo paminėjimo iki 
Lietuvos Kolumbo. Kitas šv. 
Brunonui skirtas renginys 
Vokietijoje - birželio ir rug
sėjo mėnesiais Querfurte 
vyksianti paroda "Šv. Bruno
nas iš Querfurto - Europos 
misionierius ir taikdarys". 

Šv. Brunonas gimė 973 
metais grafų šeimoje Quer
furte, mokėsi Magdeburgo 
katedros mokykloje. Tapęs 
vienuoliu priėmė Bonifaci
jaus vardą. Nuo 1004 m. 
įšventintas misijiniu vyskupu 
ėmėsi evangelizuoti Rytų 
Europos kraštus. 1009 me
tais šis vienuolis benedikti
nas pakrikštijo kunigaikštį 
Netimerą - pirmasis Lietu
voje atliko krikšto aktą, to
dėl dažnai vadinamas Lietu
vos apaštalu. Evangelinių 
kelionių metu 1009 metais 
kartu su savo bendražygiais 
buvo nužudytas Lietuvos ir 
Rusios pasienyje. Nukirsdin
ta Brunono galva, pasak is
torinių šaltinių, buvo įmesta 
į upelį. Nužudytųjų palaikus 
išpirko ir palaidojo Lenkijos 
didysis kunigaikštis Boleslo
vas Narsusis. Jų palaidojimo 
vieta nežinoma. Sv. Brunono 
gyvenimą ir jo misiją į Lietu
vą vaizduoja Pažaislio vie
nuolyno freskos - vienintelis 
Lietuvoje šio šventojo iko
nografijos pavyzdys. 

Gintaro Varno režisuo
tos Claudio Monteverdi 
(1567-1643) madrigalinės 
operos Tankredžio ir Klorin
dos dvikova ir Nedėkingųjų 
šokis kovo pradžioje sugrįžo 
pas Vilniaus žiūrovus teatro 
"Lėlė" salėje. Lietuviško 
Monteverdi operų pastaty
mų muzika buvo parengta 
ne pagal naujai išleistų mo
dernių autoriaus partitūrų, 
bet pagal Bolognos biblio
tekoj e saugomų partitūrų 
originalų kopijas. Naują 

abiejų kūrinių redakciją pa
pildo ir kita kūrybinės gru
pės idėja - pasitelkti lėles. Ji 
kilo remiantis žiniomis apie 
tuomet paplitusius keliau
jančius teatrus, kurie atlik
davo kamerinius spektaklius 
su lėlėmis. 

Pirmą kartą pristatytos 
Lietuvoje praeitų metų ru
denį šios barokinės operos 
sulaukė didžiulio žiūrovų ir 

operos meno vertintojų su
sidomėjimo ir yra vertina
mos kaip ryškiausi prog
ramos "Vilnius-Europos 
kultūros sostinė 2009" ir 
projekto "Baroko dialogai" 
bruožai. Kūrybinės statytojų 
grupės - režisieriaus G. 
Varno, dailininkės Julijos 
Skuratovos, muzikinės da
lies vadovo Dariaus Sta
binsko, solistų, aktorių, 

choro "Brevis" dėka atsi
skleidė ankstyvojo baroko 
muzikos esmė, išryškėjo tra
pus, nuolat kintantis grožis, 
nuspalvinamas žavaus hu
moro. Kritikai ankstesnius 
lietuviškus šių baroko operų 
pastatymus vadino "užbu
riančiu sapnu", "lėlių ir žmo
nių dvikova" bei "pritren
kiančiu pragaro sielų teat
ru", vertu pristatyti pasaulio 
scenose. 

Prie šių operų pastatymų 
sėkmės prisidėjo ir tai, kad 
baroko meno laikotarpis 
ypač domina režisierių G. 
Varną. Pasak jo, "barokas 
prieštaringas savo ryškiais 
kontrastais, iliuzijomis ir 
prarastomis iliuzijomis. Šis 
stilius labai teatrališkas. 
Teatras čia tiesiog trykšte 
trykšta: konfliktas, drama, 
dramatizmas, tragizmas, žmo
gaus ir kaukės arba žmogaus 
ir vaidmens santykis. Tai 
daugiaveidis, dinamiškas me
nas, mėgstantis priešpriešą 
tarp realybės ir iliuzijos. 
Barokas - tai tarsi kintantis, 
judantis, griūvantis iliuzinis 
pasaulis". Pasak kritikų, dai
lininkė J. Skuratova šiose 
operose tapo lygiaverte part
nere, nepaprastos išraiškos 
lėles pavertusi žmonėmis, o 
žmones - lėlėmis. 

Lietuvos kultūros ir is
torijos paroda, keliaujanti 
po įvairius pasaulio miestus, 
iš Helsinkio ir Talino šių me
tų vasarį atkeliavo į Londo
no "Bishop Challoner Ca
tholic Collegiate School", 
kurioje mokosi per 1,400 
mokinių, iš jų 70 lietuvių. Iš 
Londono paroda keliaus į 
Briuselį, Paryžių ir kitus Eu
ropos miestus, taip pat į JAV, 
Kanadą, Japoniją ir Izraelį. 

Paroda aprėpia visą mū
sų valstybės raidos istoriją, 
išryškindama pagrindinius 
politinius bei kultūros istori
jos įvykius, pradedant Lietu
vos vardo paminėjimu 1009 
m. Quedlinburgo šv. Serva
cijaus vienuolyno metraš
čiuose ir baigiant Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimu, 
valstybės įstojimu į Europos 
sąjungą bei NATO. Centrinė 
parodos dalis išryškina pa
grindinius Lietuvos istorijos 
laikotarpius - Lietuvos di
džiąją kunigaikštystę, cari
nės Rusijos okupaciją, 1918-
1940 metų nepriklausomy
bės laikotarpį, nacių ir sovie
tų okupacijas. Parodos pro
ga išleistas informacinis lei
dinys, kuris dalijamas lanky
tojams parodos metu. GK 
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90-179 dienų „„„„„„„„„ 
180-364 dienų „„„„„„„. 
1 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 

0.75% Taupomoji sąskaita 0.10% 
0.75% Kasdieniniųpalūkanų 

1.10% čekiųsąskaita 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% 
1 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 1.75% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.25o/o 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.50% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„. 2.75% 
5 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 3.00% 

Asmenines paskolas 
nuo „„„„„„„„„„„„„„„„„„. 5.00% 

Sutarties paskolas 
nuo „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.00% 

Nekilnojamo turto paskoes 

Su nekintančiu nuošimčiu 
RRSP, RRIF ir TFSA 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% Su kintančiu 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 
Tel.: 416-532-3400 

• Suteikiame komercines 
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: laimaslz'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! 

Dar vis šypsomės ... 
Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis narių susirinkimas 

VINCAS KOLYČIUS 

Daug kam gali užkliūti ta antraštė apie 
šypsenas. Kokios čia gali būti šypsenos šiais 
ekonominės krizės laikais? Kooperatyvo val
dyba ir tarnautojai sako, kad mes šypsomės, 
galėdami su malonumu patarnauti savo na
riams, galėdami metinį pelną padalinti įvai
rioms lietuviškoms organizacijoms, galėdami 
grąžinti skolininkams dalį sumokėtų palūkanų 
ir taupytojams dar primokėti 20% papildomų 
palūkanų. Šypsomės, kad visi nariai yra paten
kinti mūsų darbu. Bet užteks apie šypsenas, 
grįžkim prie susirinkimo. 

Susirinkimas įvyko kovo 29 d., 3 v.p.p. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Jį pradėjo valdybos 
pirmininkas A. Simonavičius, pabrėždamas, 
kad šis yra 46-tasis metinis susirinkimas ir pa
kvietė kleboną Augustiną Simanavičių, OFM, 
invokacijai. Po to pristatė dalyvaujančius sve
čius: Hamiltono TALKOS pirmininką A. Ens
kaitį ir vicepirmininką J. Stankų, PARAMOS 
kredito kooperatyvo pirmininką A. Šileiką ir 
Revizijos komisijos narį A. Morkūną. 

Prieš pradedant darbotvarkę dr. A. Pabe
dinskas iškėlė vieną pastabą dėl susirinkimo 
darbotvarkės. Jis paminėjo, kad pagal išdalin
tas balsavimo korteles bus renkami keturi na
riai i neva aštuonių narių valdybą ir prašė pa
aiškinti, kokiu pagrindu ir kieno sprendimu 
buvo padidinta valdyba nuo penkių iki aštuo
nių narių. Kartu jis pacitavo kreditų koopera
tyvų "by-law", liečiančias valdybos rinkimus. 
Pagal dabartinį statutą, revizijos komisijos na
riai negali tapti valdybos nariais. Dr. A. Pabe
dinskas pasiūlė, kad rinkimai 
būtų atšaukti ir, kad būtų šau
kiamas atskiras narių susirin
kimas, kuriame būtų išrinkta 
valdyba. Dabartiniai valdybos 
nariai lieka savo pareigose, kol 
bus įvykdyti nauji rinkimai į 
valdybą. Tuo pačiu reikalu dar 
pasisakė M. Slapšys ir T. Sta
nulis. Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė sekreto
rius M. Rusinas. Buvo priimtas 
be pataisų. 

Pranešimai 

šyti $150,000. Kokia šiom paskolom ateitis, 
dar neaišku. Gal jos bus parduotos be nuosto
lio, bet reikia laukti. Valdžia į tuos reikalus 
žiūri labai rimtai; kad užtikrintų narių pasiti
kėjimą visos santaupos yra garantuotos iki 
$100,000. Kooperatyvo balansas pabaigoje 
metų buvo $89.6 milijonų, tai reiškė 6.4% pa
augimas. Tuupytojams už gautus nuošimčius 
buvo primokėta 20% ekstra, skolininkams -
10%, iš viso 550,000 dol. Nariams per 2008 
metus buvo išmokėta daugiau kaip $2.6 mili
jonai. Kooperatyvo rezervą šiuo metu sudaro 
6 milijonai dolerių. Jauniems nariams, sie
kiantiems aukštesnio mokslo, paskirta 10 sti
pendijų - $10,500. Baigdamas pranešimą val
dybos pirmininkas padėkojo vedėjai Ritai 
Norvaišai ir visam kooperatyvo personalui už 
bendradarbiavimą ir pastangas užtikrinti ban
kelio dabartį ir ateitj. 

Iždininkė J. Adomonytė-Danaitienė savo 
pranešime paminėjo, kad per metus paaugo-

Birutė Juras pasitinka kooperatyvo narius 
Vytautą Liuimą ir Vladą Melnyką 

Valdybos pirmininkas pa- Kooperatyvo tarnautojos ruošiasi narių registracijai 
minėjo, kad kooperatyvo na-
rių skaičius buvo daugiau kaip 3400 ir per- me daugiau kaip 3.4 milijono dol. Padidėjo 
skaitė praėjusiais metais sąrašą mirusių narių, narių indėliai, ir išduodama daugiau asmeni
kurių buvo 38. Jie buvo pagerbti atsistojimu ir nių bei nekilnojamo turto paskolų. Atsižvel
tylos minute. Pristatė kooperatyvo vedėją Ri- giant į ekonominę būklę, mažinamos admi
tą Norvaišą, jos padėjėjus Rimą Prakapą ir nistracinės išlaidos. Šiais metais kooperatyvo 
Violettą Ramanauskienę. Valdyboje dar yra: pelnas siekė 792,000 dol., nariams buvo grą
V. Bireta - sekretorius, J. Adomonytė-Danai- žinta 545,000. Dėl papildomų palūkanų už in
tienė - iždininkė ir J. Valaitis - narys. Pirmi- dėlius ir paskolas, tai sudarė 69% viso pelno. 
ninkas taip pat paminėjo, kad šiais metais On- Per 2008 metus daugiau kaip 62,000 dol. buvo 
tario kreditų kooperatyvų lyga susijungė su paskirta jaunimo, kultūros, spaudos, sporto bei 
Britų Kolumbijos lyga. Ontario lyga turėjo in- kitoms lietuvių organizacijoms. Iždininkė 
vesticijų JAV nekilnojamo turto abejotinose perskaitė ilgą sąrašą, kam buvo skirtos aukos. 
paskolose ir šiuo metu nėra rinkos, trūksta Paminėjo 10 stipendijų studentams - $10,500. 
pirkėjų, nėra įmanoma įvertinti tų paskolų. Bendras metų pelnas pridėtas prie rezervų. 
Ontario lyga proporcingai padalino tas pasko-
las, ir mūsų kredito kooperatyvas turėjo nura- Nukelta i 11-tą psl. 

Prie registracijos stalo Prisikėlimo kredito kooperatyvo metiniame susirinkime; dešinėje 
Gintas ir Rita Degučiai 



Prisikėlimo kredito kooperatyvo 46-tasis metinis susirinkimas, įvykęs š.m. kovo 29 d. 
Kooperatyvo tarnautojai, stovi: Rimas Prakapas, Teresė Grybas, Nijolė Žukauskas, Irena 
Rentei, Dovydas Genys, Birutė Juras, Julija Maksimavičius, Lina Jonušonis, Violetta 
Jonušonis; sėdi: Vaida Simonavičius, Rasa Šyvokas, Remigija Smolskis, Kristina Yčas, Elena 
Šiurna. 'Iiūksta: Ritos Norvaiše, Violettos Ramanauskas, Giedros Slabosevičius 

Dar vis šypsomės ... 
vedėja pažymėjo, kad metų 
pabaigoje 8 kredito sąskaitos 
yra atsilikusios mokėjimu 
daugiau negu 90 dienų. Sten
giamasi geriausiu būdu iš
spręsti šias problemas ir su
mažinti nuostolio riziką. 

Atkelta iš 1 O-to psl. 

Rezervų kapitalas viršija 
6 mln. dol., kuris sudaro 6.7% 
viso turimo kapitalo. Valdžios 
nustatyta norma yra 4%; mes 
tą normą viršijame, tai paro
do, kad finansiškai laikomės 
stipriai. Pabaigoje iždininkė 
padėkoj o kooperatyvo vedė
jai ir tarnautojams už bend
radarbiavimą. 

Revizijos komisijos pra
nešimą perskaitė E. Macij aus
kas, komisijos pirmininkas. 
Be jo komisijoje dar yra D. 
Kukta ir Vida Juzukonis. Ko
misija rinkdavosi kas mėnesį, 
tikrino mėnesinį finansinį 
pranešimą, sąskaitas ir kitas 
operacijas. Komisijos nuomo
ne, visos kooperatyvo opera
cijos yra vykdomos pagal Kre-

dito unijoms išleistas taisykles 
bei įstatymus. Revizijos komi
sija siūlo priimti Tinkham and 
Associates LLP, kad būtų jų 
auditoriai ateinančiais 2009 
metais. Po to pranešimą pa
darė samdomas revizorius 
(auditorius). Jis nerado jokių 
nukrypimų ir buvo patenkin
tas visomis operacijomis. 

Kredito skyriaus arba pa
skolų pranešimą perskaitė 
Violetta Ramanauskienė. Per 
metus buvo gauta 217 pareiš
kimų, iš kurių 206 buvo pa
tvirtinti už bendrą sumą 
$24,593,855. Buvo išmokėtos 
105 asmeninės paskolos -
$1,811,691. Patvirtinta 83 būs
to kreditai už $16,473,023. 
Užpildyta 19 verslo kreditui 
pareiškimų, iš kurių 18 patvir
tinti už $6,309.141. Skyriaus 

Diskusijų dėl pranešimų 
nebuvo, apyskaitos buvo pri
imtos ir taip pat patvirtintas 
tas pats samdomas revizorius. 
Neatsiradus jokių klausimų, 
pasiūlymų, vyko loterija, ku
rioje aštuoni nariai laimėjo 
po $25 ir šeši - po $50. 

Visi nariai, kurie dalyva
vo, buvo patenkinti, jaučia pa
sitikėjimą kooperatyvo valdy
ba. Visi patarnavimai nemo
kamai, patogios darbo valan
dos. Kooperatyvo pelnas vėl 
grįžta nariams ir lietuviškoms 
organizacijoms. 

Kviečiame visus. Ateikite 
ir nenusivilsite! 

(Ntrs. N. Žukauskienės) 

-----... SKAITYTOJAI PASISAKO ..... -----

CHORO "ARAS" PRADŽIA 
Š.m. vasario 24 d. Tėvil

kės iiburių nr. 8, aštuntame 
puslapyje buvo įdėtas straips
nis ·~ras" suglaudžia spamus. 
Straipsnyje rašoma, kad To
ronto vyrų choras "Aras" bai
gia savo muzikinę veiklą. Keli 
šio straipsnio sakiniai neati
tinka tikrovės, būtent: "Kai 
daugelį metų Toronte veikęs 
mišrus choras 'Varpas' sustab
dė savo veiklą, chore dainavę 
vyrai nenuleido rankų. 1978 
m. žiemą kilo mintis įsteigti 
vyrų chorą". Tikrąją "Aro" 
choro steigimo istoriją ga
lima trumpai apibūdinti ši
taip. 

Toronto Lietuvių Namams 
1973 m. persikėlus į dabarti
nes patalpas, 1573 Bloor St. 
West, ir jas atnaujinus pritai
kant lietuviškos veiklos ir ko
mercinių "Bingo" žaidimų tiks
lams, Lietuvių Namai išgyve
no klestėjimo laikotarpį. Lie
tuvių Namuose būrėsi, kūrėsi 
naujos lietuviškos organizaci
jos, ansambliai, būreliai. Ak
tyviai veikė Lietuvių Namų 
Moterų būrelis. Šalia Moterų 
būrelio iškilo LN vyrų būrelis. 
Vyrai talkininkavo Tėvų pran
ciškonų vasarvietėje Vasagoje. 
Tun jie rengdavo šeimų vasa
ros stovyklas, ruošė žiemos 
slidinėjimo ir vasaros išvykas 
jaunimui, organizavo geguži-

nes, koncertus ir pan ... 
Vyrų būrelio vadovams 

kilo mintis, kad Lietuvių Na
mų vyrams būtų pravartu tu
rėti vyrų chorą arba bent ok
tetą. Su šia mintimi, tuolai
kiniai vyrų būrelio vadovai -
sekretorius Anicetas Luko
šius, iždininkas Jonas Dam
baras ir pirmininkas Vytas 
Kulnys - vieną gražų rudens 
vakarą aplankė maestro Vac
lovą Verikaitį jo rezidencijoje. 
Svetingoje maestro namų ap
linkoje ir malonioje vakaro 
nuotaikoje ponas Vaclovas 
pritarė mūsų siūlymui, kad vy
rams tinka steigti tik chorą. 
Kadangi daugelis lietuviškų 
patalpų rudens laikotarpiu 
būdavo iš anksto užsakytos 
repeticijoms, paskambinom 
liuteronų Išganytojo parapi-

jos vargonininkui Petrui Štur
mui, kuris mielai sutiko parū
pinti vietą būsimo choro pir
majai repeticijai. Savaitės ei
goje įvyko pirmasis susitiki
mas. Susirinko keturi nauji 
choristai: J. Lasys, P. Pukas, P. 
Matuška, P. Šturmas ir naujo 
choro vadovas Vaclovas Veri
kaitis. 

Nenuilstamo lietuviškos 
muzikos gerbėjo maestro Vac
lovo Verikaičio ir šių keturių 
pirmųjų lietuviškos muzikos 
entuziastų bei visos eilės kitų 
vėlesnių choristų pastangų dė
ka "Aro" choras paliko žymų 
pėdsaką lietuviškos išeivijos 
kultūros istorijoje. Tikiuosi, 
kad ši maža žinutė paryškins 
tikrąsias vyrų choro "Aras" 
kūrimosi aplinkybes. 

Vytas Kulnys 

MITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1.85% 
l metų 1.85% 
2 metų 2.50% 
3 metų 2.75% 
4 metų 3.00% 
5 metų 3.25% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

l metų iškeičiamas 

1.60% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.00% 
1.25% 

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

PAP ILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% 
palūkanas 

"Planas 24" Kasdienin i ų 
pa lūkanų čekių / taupomoji 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimos) 

Balansas: $0 - $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.025% 
$10,000.00-$24,999.99 0.100% 
$25,000.00- $59,999. 99 0.250% 
Virš $60,000.00 0.500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai ir 
nemokami čekių 

pato rnavi ma i 

l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

l metų iškeičiamas 
l metų JAV dolerių 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 
90- 179 dienų 
180-269 dienų 

1------------1 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ 1 metų 

PALŪKANŲ 0.10% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

1.35% 
2.00% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
1.00% 
1.00% 

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

PAS KO Los Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 3.85% , ________ _. 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 3.65% 
l metų 4.00% 
2 metų 4.30% 
3 metų 4.40% 
4 metų 4.50% 
5 metų 4.75% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 
l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

•------------. 5 metų 

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

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4.50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
6 .0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
1.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be įspėjimo 

H:H 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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



12 TĖVI~KĖS ŽIBURIAI 2009.IV.14. Nr.15 

Lietuvos Tūkstantmečio odisėja Vakaronė lietuvių 
draugijoje "Nemunas" 

Vakare visa Lietuvos 
Tūkstantmečio odisėjos įgu
la kartu su Berisso miesto 
lietuvių bendruomene susi
rinko Lietuvių draugijoje 
"Nemunas". Į Lietuvos 
Tūkstantmečio ir lietuvių 
draugijos "Nemunas" šven
tini minėjimą susirinko dau
giau kaip 130 žmonių. Drau
gijos sveikinamąjį žodį tarė 
Buenos Aires provincijos vy
riausybės Imigrantų depar
tamento generalinis direkto
rius Raimundo Marmori. 
Taip pat miesto savivaldybės 
atstovas Oscar Lutczak pa
sveikino susirinkusiuosius ir 
atidengė garbės lentą. Ren
ginio metu buvo parodytas 
filmas Lietuvos Tūkstantme
čio odisėja: vienas vardas -
Lietuva. 

Vasario 2S d. į Berisso 
miesto (Argentina) La Plata 
uostą atplaukė jachta "LTU 
1000 Ambersail'1 , kurios su
tikti susirinko daugiau negu 
100 žmonių. 

Šiuo renginiu oficialiai 
prasidėjo seniausios lietuvių 
draugijos Pietų Amerikoje 
"Nemunas„ šimtmečio mi
nėjimas. 

Iškilmėje dalyvavo Be
risso miesto savivaldybės 
meras Enrique Slezack, Lie
tuvos respublikos ambasado
rius Argentinoje Venclovas 
Šalkauskas, Buenos Aires 
provincijos vyriausybės 
Imigrantų departamento ge
neralinis direktorius Rai
mundo Marmori, La Plata 
uosto tarybos pirmininkas 
Daniel Rodriguez Paz, Be
risso miesto tarybos pirmi
ninkas Oscar Colombo, Pa
krantės policija, Nelson 
Blatti, Berisso miesto Imig
rantų draugijos pirmininkė 
Silvina Paz Petcoff, Juan 
Ignacio Fourment, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybos Pietų Amerikos at-

Sutikimas Berisso mieste (Argentina) 

Berisso miesto lietuviai su odisėjos įpla 

stovas ir radijo valandėlės 
"Ecos de Lituania" vedėjas, 
Buenos Aires provincijos 
imigrantų karalienė (Miss ), 
Yesica Lorenzo Demichelis, 
Buenos Aires provincijos lie
tuvių bendruomenės kara
lienė Aniela Ona Remorini 
Gasunas. 

Po apsilankymo buvo su
giedoti Argentinos ir Lietu
vos himnai, o Berisso miesto 
atstovai įteikė Lietuvos įgu
lai tradicines Berisso ir jo 
regiono dovanas. Buvo per
skaitytas dekretas, kuriuo 
Berisso miesto savivaldybės 
meras Lietuvos Tūkstantme
čio sutikimą paskelbė "mu
nicipaliniu paveldu". Tuopa
čiu Lietuvos Tūkstantmečio 
odisėjos igula paskelbta 
"garbės svečiais". 

ŽOdį tarė ir Platos uosto 
tarybos pirmininkas Daniel 
Rodriguez Paz ir Buenos Ai
res provincijos vyriausybės 
Imigrantų departamento ge
neralinis direktorius Rai
mundo Marmori. Taip pat 
pirmą kartą Berisso miesto 
istorijoje žodį tarė Lietuvos 

Tūkstantmečio odisėjos jgalos sutikimas Argeatiaos 
Berisso mieste 

respublikos ambasadorius 
Argentinoje Venclovas Šal
kauskas, visiems susirinku
siems dėkojo Berisso miesto 
savivaldybės meras Enrique 
Slezack. 

Įgulos kapitonas Linas 
Ivanauskas ir Lietuvos Tūks
tantmečio odisėjos organiza
torius Raimundas Daubaras 
parodė Lietuvos respublikos 
Prezidento vėliavą ir per
skaitė LR prezidento raštą ir 
sveikinimus Berisso miesto 

visuomenei ir savivaldybės 
merui, dėkojo už suteiktą 
progą ir pakvietė visus daly
vauti pagrindiniame Lietu
vos Tūkstantmečio minėjime, 
kuris Įvyks š.m. liepos 6 d. 
Visą renginį organizavo lie
tuvių draugija "Nemunas", ji 
parėmė Berisso miesto savi
valdybės meras ir LR amba
sada Argentinoje. Po iškil
mių Berisso miesto meras 
pakvietė visus į savivaldybės 
salę šventinių pietų. 

Pasirodymą pradėjo vai
kų šokių grupė "Skaidra", 
kuriai vadovauja Romina 
Fourment Kalvelis ir Ale
įandra Pumar Žebrauskas. 
Si grupė įsteigta 1971 me
tais, o joje šoka vai.kai nuo 2 
metukų iki 12 metų. Su 
džiaugsmu ir entuziazmu 
vaikai sėkmingai pasirodė. 
Paskui koncertavo jaunųjų 
šokių grupė "Nemunas", ku
ris yra šokęs Argentinoje, o 
taip pat Kanadoje 2000 me
tais per Pasaulio šokių šven
tę. Taip pat koncertavo nau
jas lietuvių tautinių šokių 
jaunųjų veteranų ansamblis 
"Griaustinis". Buvę "Nemu
no" šokių grupės šokėjai vėl 
susirinko koncertuoti ir iš
laikyti lietuvišką dvasią savo 
dainomis. 

Įgulos atstovas įteikė do
vanėles lietuvių bendruo
menės nariams, o "Nemuno" 
atstovai Įgulai padovanojo 
"Nemuno" šimtmečio marš
kinėlius. 

Alfredo Dulke, Šimtme
čio renginio komiteto pir
mininkas pakvietė visus da
lyvauti Lietuvos Tūkstant
mečio ir Lietuvių draugijos 
"Nemunas" šventėse. 

Lietaviq draugijos 
"Nemunas" inf. 

Sporto žinios iš Lietuvos 
1 ONTARIO LAND SURVEYOR • Lietuvos krepšinio ly

gos (LKL) reguliariojo sezo
no nugalėtoju tapo Jono Ma
čiulio vedamas Kauno "žalgi
ris". Puolėjas pataikė net 8 iš 
9 tritaškių metimų, ir kaunie
čiai rezultatu 84 :76 nugalėjo 
"Lletuvos rytą''. 

• Pasibaigus LKL regulia
riam sezonui varžybų lentelė: 
1. Kauno "Žalgiris" 20 (taš
kų), 2. Vtlniaus "Lietuvos ry
tas" 18 t., 3. Šiaulių "Šiauliai" 
15 t., 4. Kėdainių "Nevėžis" 
14 t., 5. Klaipėdos "Neptū
nas" 9 t., 6. Kauno "Kaunas 
'Iiiobet" 9 t., 7. Vtlniaus "Sa
kalai" 9 t., 8. Kauno "Aisčiai" 
6 t., 9. Panevėžio "Tuchasas" 
4 t., 10. AJytaus "Alytus" 4 t., 
11. Marijampolės "Sūduva" 2 
t. 2008-2009 metų sezono Lie
tuvos krepšinio lygos ketvirt-

baigmėje iki dviejų pergalių 
rungtyniaus pirmos aštuonios 
komandos. 

• Vaikinų pirmenybėse 
Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) krepšininkai trečią 
kartą iš eilės triumfavo lygos 
baigmėje, šiais metais atkak
lioje kovoje dėl aukso meda
lių rezultatu 78:72 įveikę Šiau
lių universitetą (ŠU). Kaip ir 
praėjusiais metais, merginų 
grupėje triumfavo Aurimės 
Rinkevičiūtės vedamos My
kolo Romerio universiteto 
(MRU) merginos, kurios 
baigmėje 84:77 nugalėjo po 
metų pertraukos vėl baigmėje 
žaidusias Vtlniaus universite
to (VU) krepšininkes. 

• Ukrainos sostinėje Ki
jeve vyko Europos karate 
"kyok:ušin" čempionatas. Pir-

mąją dieną buvo sėkminga 
"kata" rungtis Lietuvos spor
tininkams. Aukso medalį iš
kovojo Rita Pivoriūnaitė iš 
Vtlniaus, sidabro - Diana Ma
čiutė iš Klaipėdos, Sidabro 
medaliu pasipuošė Darius 
Gudauskas. Visi čempionai 
iškovojo teisę dalyvauti šių 
metų pasaulio čempionate. 

• Vilniuje, "Utenos" 
sporto ir pramogų arenoje 
vykusiame Europos imtynių 
čempionate, kuriame mūsų 
šalies garbę gynė 19 sporti
ninkų, 96 kg svorio grupėje 
33-ejų metų Mindaugas 
Ežerskis iškovojo Senojo že
myno pirmenybių sidabro 
medalį. Baigmėje M. Ežers
kis kovojo su A. Chuštov iš 
Rusijos ir pralaimėjo var
žovui 0:4. VP 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. ,O.LS., O.Ll.P. 

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

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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



Jos pamokos būdavo 
• smagios 

Atkelta iš 4-to psl. 

Ir dabar, kai ištariu jos 
vardą, kalbėdama su buvu
siais jos mokiniais ar su žmo
nėmis, su kuriais ji kartu dir
bo, kiekvieno veidą nušviečia 
šypsena. 

- Ponia l. Ehlers vis pa
brėždavo, kad yra daugybė la
bai gerų knygų, kurias turime 
perskaityti, ir kad kuo dau
giau skaitai, tuo labiau su
pranti, kad niekada nepajėgsi 
perskaityti visų. Tas jos teigi
nys įstrigo mano galvoje iki 
šiol ir praplėtė mano suprati
mą apie gyvenimą ir suteikė 
išminties, - sako Tomas Jonai
tis, buvęs p. Irenos mokinys. 

- Ponia Ehlers į klasę vi
suomet ateidavo plačiai šyp
sodamasi ir visada - puikios 
nuotaikos. Mėgstamiausia pa
moka buvo gramatika. Mums 
patardavo, kokias knygas 
skaityti ir ką studijuoti. Jos 
pamokos būdavo smagios ir 
linksmos. Sunku rasti kitą to
kią mokytoją kaip p. Ehlers, -
rašo Vida Naudžiūnaitė, da
bar jau ir pati dirbanti lietu
vių mokykloje. 

- Viena iš ypatingiausių 
Maironio mokyklos ir litua
nistinių kursų mokytojų buvo 
p. Ehlers. Be jos parašytos 
naudingos gramatikos kny
gos, aš gramatikos svarbos 
turbūt niekad nebūčiau su
pratus. Kadangi p. Ehlers 
nuoširdžiai myli lietuvių kal
bą, ji man ir mano klasiokams 
įteigė norą rašyti ir kalbėti 

taisyklingai. Man tikrai buvo 
didelė garbė būti jos mokine! 
Ilgiausių metų p. Ehlers, daug 
laimės ir sveikatos, -linki Rū
ta Samonytė, farmacininkė, 
ne vienerius metus dirbusi lie
tuvių mokykloje. 

- P. Elhers yra ypatingai 
gera mokytoja. Aš atsimenu, 
kaip ji mano klasę mokė apie 
Europos sostines. Buvo labai 
naudinga pamoka, nes yra la
bai svarbu žinoti ne tik apie 
mūsų tėvynę, bet ir apie arti
mus kraštus. P. Elhers turi ge
rą širdį ir yra labai protinga. 
Man nebuvo lengva mokytis 
lietuvių kalbos, bet ji man aiš
kino, kad vyrai vėliau subręsta 
ir vėliau domisi akademiniais 
dalykais. Ji buvo teisi! Aš da
bar mielai studijuoju universi
tete ir planuoju aplankyti Lie
tuvą po poros mėnesių ir pa
stiprinti savo kalbą, - sako 
Gintaras Šileika. 

Kalbėdama apie gyveni
mą, pilną visko - ir laimingų 
akimirkų, ir skausmingos pa
tirties, ponia Ehlers prideda: 

- Reikia išmokti išgyventi 
viską„. Gyvenimas eina, ir esu 
juo patenkinta. Tik gaila vie
no: kai pamatau jaunus žmo
nes, greitai bėgančius laiptais 
aukštyn„. Gi bėgdavau ir aš„. 
Ir nusišypso, kaip visada. 

Mielai poniai Irenai 
Ehlers visų jos buvusių moki
nių, kolegų, laikraščio skaity
tojų vardu linkime sveikatos, 
dvasinės stiprybės ir kuo dau
giau linksmų akimirkų jos 
gražaus aštuoniasdešimto ju
biliejaus proga. 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalo , a tsiradusios ryšium su kūno 

užalojimu iši šk jima 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojam turto pirkirna /parda imas 
• k n ultacijo Li tuvos respublika teisė klau imais 

295 The West Mali 6th F loor Toronlo, ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fa 416 236-1809 
Tinklalapis: www.nacelawfirm.com El. paštas: lawyers@parelawfirm.com 
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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 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Vasario 16-osios minėjime Anapilyje, Mississaugoje vasario 22 d. "Gintaro" tautinių šokių 
grupės vaikai šoka "Ratelį" N tr. K. Poškaus 

Laiškas iš Leipalingio 
"Susipažinau su simpatiš

ka mergaite, pasiūliau drau
gystę, nupirkdavau gėlių. Ne 
vieną kartą nusivedžiau į vasa
ros kavinę. Važinėjome prie 
jūros, klaidžiojome po mišką. 
Buvo tikrai puiku! Mergaitės 
tėvai išsiskyrę. Ji prisimena 
tėvų skyrybų dramą, kai jos 
motinai tėvo motina-močiutė 
pasakė: 'Augini dukrą, žiūrėk, 
kad nenueitų tėvo pėdomis. 
Mergaitė neatsisako vienos 
kitos taurelės, bet potraukio, 
kaip tokio dar neturi'. Be viso 
šito, mane sukrėtė didelė ne
tvarka merginos namuose. 
Šiukšlynas ant stalo. Kavą įpy
lė į du puslitrinius stiklai
nius„. Suprantama, tuose na
muose, kur girtaujama, tokie 
dalykai kaip stiklinė nepa
būna. 

Vienintelė šio mano sve
čiavimosi prošvaistė, kad mer
gaitė pajuto mano nusivylimą, 
o jai pačiai pasidarė nejauku. 
Mano mergaitė jau peržen
gusi dvidešimt antruosius. Aš 
tik porą metų vyresnis. Pats 
laikas kurti šeimą. Nenoriu ti
kėti, kad ji nebuvo lankiusi nė 
vienos vienmetės namų ir ne
mačiusi, kaip ten gyvena. Juk 
kaip apsileidusi bebūtų pati, 
kitą vistiek geriau mato, negu 
save. Kai buvau mažas ber
niukas, o vėliau jaunuolis, 
nors ir nedaug nugyvenau, ta
čiau mačiau puotas, kurios 
vykdavo įvairiomis progomis: 
jubiliejai, vestuvės, krikštynos. 
Alkoholio pilnos parduotu
vės, ne viename kioske ir de
galinėse. Išgerti, sako, būtina 
per visas didžiąsias šventes, o 
naują didesnį pirkinį irgi ne 
vien šampanu aplaistysi. Sau
sio 13-ąją žmonės prieš galin
gus tankus ėjo neišgėrę ir lai-

mėjo. O dabar sausio 16-ąją 
prieš pačių išrinktą seimą ėjo 
dalis girtų su akmenimis ran
kose. Juk baisu, kai šalyje per 
metus suvartojama nuo 8 iki 
10 litrų alkoholio vienam gy
ventojui! 

Esu dar labai jaunas, bet 
jaučiu atsakomybę - to manęs 
mokė tėvai, mokykla. Dabar 
dirbu ir studijuoju, o bendrau
damas su merginomis - šiuo 
metu su Giedre - pagalvojau, 
kas iš mūsų bendravimo išeis, 
jei ji nesikeis švaros ir tvarkos 
atžvilgiu, o nusivylusi manim 
ir būsimu bendru gyvenimu 
ims gerti - eis motinos pėdo
mis. Tai man kelia šiurpą. Ar 
aš galėsiu gyventi tarp rizikos 
ir ateities? Kas tada mane be
išvaduos iš to liūno, į kurį gali 
įklampinti neatsakingas mano 
žingsnis, jos nenoras gyventi 
kitaip nei iki šiol. Aš galiu 
Giedrę palikti ten, kur ji buvo 
iki 22-jų metų jos pačios liki
mui. Anot kai kurių bendra
amžių, yra daug puikių mergi
nų, bet jeigu įsimylėjau, ger
biamoji rašytoja, noriu išgirsti 
jūsų žodį. Henrikas". 

Dėkui už laišką, mielas 
jaunuoli. Jūsų laiškas mane 
nuoširdžiai sudomino. Jame 
išsakytos mintys ir susirūpini
mas kelią rimtą problemą 
JAUNIMUI. Jūs susirūpinęs 
ne tik savo likimu, bet ir savo 
bendraamžių. Juk visiems skir
ta mylėti ir būti mylimiems. 
Tik, kad šis nuostabus jaus
mas neišblėstų susidūrus su 
nelengva gyvenimo kasdie
nybe. 

Jeigu jūs ją mylėsite, jei 
užteks kantrybės, gal ir gyve
nimą nugyvensite. Tačiau ar ji 
tvarkysis dabar, bent po šio 
nemalonaus pasisvečiavimo, 

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

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

Pasirinkite au tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums rast i jums geresn ka in ą. Arba ·kambinki te: -

ponjai Wijolai - (angliškai ar lenkiškai) - tel. 416-531 -8110 
arba man pačiam , Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

bus matyti. Nueikite nežinant, 
nekviestas. Ir ne kartą. Pa
mesti neskubėkite. Vėliau ini
ciatyvos imkitės pats. Nuošir
džiai ir neįžeisdamas pakal
bėkite ir ne vieną kartą apie 
švaresnę ir gražesnę buitį. Po 
apsilankymo jos namuose gal 
jūsų įsimylėjimas šiuo atveju 
ištirps kaip pavasarinis snie
gas, liks tarytum gailestis ir 
pilkuma. Bet vistiek kažkas 
joje trauks ir norėsite, kad ji 
būtų jūsų žmona. Tikite, kad 
ji jus supras, ir vėl sugrįš tas 
pirmasis svaigus jausmas. Bet 
ar po vestuvių, jei turėsite sa
vo būstą, norės jį tvarkyti, kai 
reikės dirbti, auginti vaikus, 
amžinai skalbti, virti, kepti. 
Jau vien šie trys darbai reika
laus tvarkingumo, švaros, ati
dumo. Ar nebus jai vistiek. 
Greičiausiai gali būti taip. 

Gal iš pradžių ir pabus 
moteriškas noras taip tvarky
tis, kad norėtųsi skubėti namo 
į jaukius šviesius namus. Bet, 
jeigu metams bėgant tas jaus
mas užges, tada ne tik ji - jūs 
ir jūsų vaikai braidys po tą pa
tį purvą, po kurį ji braido da
bar ir nesigėdi pasikviesti vai
kiną. Ne jos motina turi tvar
kytis namuose, o ji - suaugusi 
dukra! Matote, yra du labai 
dideli skirtumai. Jūsų many
mu - tokio tipo merginos kar
tais pabunda iš letargo miego. 
Tai labai retas atvejis. 

Tačiau yra ir kitas - kai 
graži, visada atrodžiusi tvar
kinga ir patraukli mergina gy
vena pas tėvus. Jeigu jinai dar 
vienturtė, prieš "užsineriant 
ant kaklo šeimos kilpą", reikia 
labai pagalvoti, ar tik namų 
blizgesys nebus jos nepails
tančios motinėlės darbas? Jei 
taip - tokios niekas neištie
sins. Šios "madonos" beveik 
visos nepataisomos. 

Jei galvojate ne tik drau
gauti, bet ir šeimą kurti, sem
kitės kantrybės, drauge tvar
kykite skurdžią buitį su šypse
na, su humoru, su gerumu. 
Nieko neįveikiamo nėra. Juk 
ji gyvenime gal nieko kito ir 
nematė, kaip tik girtus veidus, 
netvarką. Dar jauna, dar no
ras kitaip gyventi gal neuž
gesęs. Iš mažų dalykų išauga 
dideli. Didvyriais taip pat 
niekas negimsta. Palinkėsiu 
kantrybės ir noro sukurti gra
žią šeimą. Rasa N orkutė 
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"~ PRANEŠIMAS 
~„ TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
~- metinis - visuotinis 
SUSIRINKIMAS 

yra šaukiamas 2009 m. balandiio 26, sekmadienĮ, 
1 ~p.p., Li.etuviq Namą Karaliaus Mindaugo menėje, 

1573 Bloor Street West, 'lbronto, Ontario 
Dalyvaųiančiq registracija prasideda 12 val. 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 
1. Susirinkimo atidarymas; 
2. Prezidiumo sudaiymas: a) susirinkimo pinn. ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų; 
3. Darbotvarkės tvirtinimas; 
4. 2008 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas; 
S. Pranešimai: a) LN valdybos pirmininko, b) iždininko, 

e) revizoriaus (auditor), d) visuomeninės veiklos komiteto, 
e) revizijos komisijos, t) revimriaus (auditor) tvirtinimas; 

6. Diskusijos dėl pranešimą; 
7. LN 2009 m. biudž.eto tvirtinimas; 
8. Valdomųjų organų rinkimai.: a) valdybos ( 4 nariai); 

b) revizijos komisijos (1 narys/ė) 
9. Einamieji reikalai, sumanymai, pasiūlymai/patarimai; 

10. Susirinkimo uždalymas. 
Šiais metais i LN valdybą bus renkami keturi nariai. Valdy

bos bdenciją baigia: E. Steponas, A Vaidila, J. Norkus, V. Kul
nys. Bus renkami 3 nariai i valdybą - 3 metams ir vienas l me
tams. D revizijos komisijos kadenciją baigia Z. Bersėnaitė-Cers. 
Bus renkamas 1 narys/ė j revizijos komisiją - 3 metams. 

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

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų 
ir įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų patašus notarui (Notary 
Public), pristatyti i LN raštinę ne vėliau bip iki 2009 m. balan
džio 24 d., 10v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po mi
nėtos datos, nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas gali
ma gauti LN raštinėje. 7bronto Lktuvlq Namlf wzltlyba 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 416-889·553 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūstf su.telktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol„ 

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

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. 

~< E S JV\ l ~Į J.\ S 
AR.T s~ruo10 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Grėsmė iš Rusijos? 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Autorius pabrėžia, kad 
NATO sąjungai pradėjus 
slinkti Juodosios ir Baltijos 
jūrų link, aiškiai pažeistas 
tapo Michailo Gorbačiovo su
sitarimas su Vašingtonu, ku
riuo Raudonoji armija at
šaukta iš Rytų Europos, jei 
NATO nesiverš į Rytus. Pasta
raisiais metais JAV pradėjo 
plėsti savo įtaką Kaukaze ir 

įsteigė bazių sovietinėje Vidu
rio Azijoje bei Pakistane. 

Medvedevas neminėjo 
Maskvos didėjančio nerimo 
dėl milžinės kaimynės Kinijos. 
Yra tik tarp 20 ir 25 milijonų 
rusų tolimose Rusijos rytinėse 
provincijose, kurios šliejasi 
prie Kinijos 1.3 bilijono gy
ventojų. Kinijos-Rusijos san
tykiai yra draugiški, tačiau de? 
šimtys tūkstančių kiniečių 
praslysta per sieną į Rusiją, o 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 

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 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PEDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

~ (AUGĘ NAGAI 

~ V I ETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SEN IORŲ PtDŲ PRJ EŽIŪRA 

• VALKŲ EISENOS 
,---,..,.,....-.,....,-, NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIK IMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

""'"'"'"
1
" TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLA IS 

• 1>RllMAME VISUS 
L....==-_ __J PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILŪS ĮRANKIA I 

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

Rusijos Ramiojo vandenyno 
regionai įtraukiami į Kinijos 
ekonominę erdvę. 

Rusija jau du dešimtme
čius pranešinėja apie ginkluo
tės modernizavimą. Bet per
nykštis karas Gruzijoje paro
dė, kad Rusijos žemės ir oro 
pajėgos neaprūpintos nauja 
komunikacijos, kontrolės bei 
kita įranga. Tu.d Maskva turi 
sumažinti žemės pajėgas, to
bulindama jų paslankumą bei 
greito reagavimo galimybes. 
'lbdėl nuo 3500 iki 4000 karių 
brigadoms bus suteikiamos 
geresnės transporto priemo
nės. Šios reformos rodo, kad 
NATO sąjunga Europoje ne
bebus pagrindinis priešas, bet 
ateities karinė veikla suksis 
"didžiajame žaisme", kuris 
vybta prie Rusijos sienų Kau
kaze ir Vidurio Azijoje. 

E. Margolis primena, kad 
Šaltojo karo metu Rusija turė
davo 12 milijonų karių tarp 
šimto divizijų (apie trečdalis 
jų buvo karo parengtyje) ir 
50,000 tankų. Dabar Rusijos 
milijonas karių nepajėgtų gin
ti nei tinkamai tikrinti Rusijos 
federacijos 57, 792 kilometrus 
sienų Azijoje, Europoje, Tuli
muose Rytuose bei Ark.tikoje 
ir dar 14-oje valstybių. 

Besibaiminantys dėl Rusi
jos grėsmės turi atidžiau ap
skaičiuoti, rašo E. Margolis. 
Rusija pernai gynybai išleido 
40 bilijonų dolerių. Medvede? 
vo numatyti lėšų padidinimai, 
jeigu jie ir atsirastų, siektų $52 
bilijonus. JAV pernai išleido 
$741 bilijoną, o prezidentas 
Barack Obama šiemet prane? 
šė, kad bus skiriama $200 bili
jonų paremti JAV okupacijai 
Irake ir Afganistane. Ši suma 
yra didesnė negu Rusijos ir 
Kinijos gynybos biudžetus su
dėjus. 

JAV gynybos išlaidos su
daro beveik pusę viso pasaulio 
gynybai skiriamų pinigų. Ru
sija taip pat turi atkreipti dė
mesi i JAV bendrininkių -
NATO pasiturinčių valstybių 
bei Japonijos karinius biudže
tus, kurie siekia $330 bilijonų. 
E. Margolis užbaigia teigda
mas, kad Raudonosios ordos 
dar nesiekia mūsų vartq, gali
ma "ruskiams" leisti įsigyti 
dar keletą ginkluočių. RSJ 
PAREMXITE Tėvil~• fib"""6 
aaka ar rėmėjo prenumera~ 
teltamentinia palikimu. JJ anb· 
to dftlngl - 7Z IMi;ai 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 

priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu no
rima jį skelbti ateinanlios 

savaitės 7Ž numeryje. 

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 

NEPAPRASTAS PIRKINYS 2009 m. balandžio 1, 15, 29 d.d. 

LARVSA 
PRVSHLAK 

Sales Representative 
OFFICE: 

416-534-1124 
CELL: 

416-817-3771 

Naujai nuleista kaina! $199,000 Part Royal 
Place butas, 7 Michael Power Place, arti lietu
viškos šventovės ir slaugos namų. Vieno mie
gamojo, langai i saulėtą kiemą. Dailiai, neutra
liai ir skoningai išbaigtas, nereikia jokių remon
tų . Gimnastikos kambarys, renginiams saliukė, 
BBQ, biliardai, virtualus golfas, 24 val. apsauga. 
Pėsčiomis lengvai pasiekiamas požeminis, GO 

• ir parduotuvės. Puiki vieta gyventi! 

l HOMELIFE/CIMERMAN REAL ESTATE LTD.,~ 

Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
8
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~ · ' .Oh, 
iĮ ~oronto Lietuvių Namai nuoširdžiai kviečia 1 Į. 

ŠVENTINĮ MOTINOS DIENOS KONCERTĄ 

"Myliu Tave, MAMA" 
2009 m. gegužės 1 O, sekmadieni, 2 v.p.p. 
Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor St.W., Toronto 

Viešnios iš Lietuvos, dainininkės 

VITALIJA ir MONIKA KATUNSKYTĖS 
Bilietus įsigysite Svetainėje ir prie įėjimo. 

Suaugusiems $ 25, vaikams iki 12 m. - nemokamai. 

.a. INFORMACIJA: LN raštinėje tel: 416-532-3311 6 
~ę..tt arba Rūtai Snowden tel.: 905-821-0157 , '.Ų;f 

PASIŽVMĖJĘS LIETUVOS ŠACHMATININKAS 

ANDRIUS BUDRAITIS 
kviečia visus žaidėjus, stiprius ir "šiaip sau", dalyvauti 

ŠACHMATŲ SIMULTANE 
ir pabendrauti prie kavutės ir užkandžių 

gegužės 3, sekmadienį, 11 v.ryto 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 

DALYVAVIMAS NEMOKAMAS, tik žaidėjai turi atsinešti 
savo lentą ir šachmatus. REGISTRUOTIS paskambinant 

905-847-8908 ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. 

Rengėjai - Lietuvių Namų kultūrinė komisija 

lietuvių kalbos TIU1aros kursus nuo 2009 m. rugpjūčio 3 d. 
iki rugpjūčio 15 d. rengia "Lingua Lituanica". Numatomos pra
dedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų grupės. Tuikomos 
įvairios nuolaidos (pakartotinai atvykusiems, šeimos nariams, 
studentams ir moksleiviams, neįgaliesiems). Programoje, šalia 
lietuvių kalbos pamokų ir paskaitų apie Lietuvos istoriją, 
kultūrą ir literatūrą, siūlomos ekskursijos Vilniuje bei į Kernavę, 
'frakus, Rumšiškes ir Kauną. Kaina 1400 litų ($675 Kan. dol.). 
Besidomintys kviečiami registruotis internetu (Www.lingualit.lt), 
elektroniniu paštu info@lingualitll 

2009.IV.14 Nr.15 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 15 

''TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ'' 6 O 
SPAUDOS VAKARAS 

2009 m. balandžio 18, šeštadienĮ, didžiojoje Anapllio salėje 

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

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

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

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 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū· 
pinu keliaujantiems į uf.sienį ir 
abykstantiems i Kan•dą Skam· 
bildi Marini Rosinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

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

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

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~f'hliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

> konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

> dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

344 Lakeshore Road E., P.O. Box 325, Oakville, ON L6J 5A2 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Velykų švenčių proga 
mūsų parapiją sveikino arkiv. 
Sigitas Tamkevičius, SJ, vysk. 
Juozas Preikšas, vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, vysk. Juozas 
Matulaitis ir vysk. Jonas Iva
nauskas. 

• Velykų šventėms Lietu
vos kankinių šventovę pagrin
dinai išvalė Antanas ir Stasė 
Zimnickai, altorius gėlėmis pa
puošė mūsų parapijos KLK mo
terų draugijos skyrius, o Velykų 
dieną parapijos salėje visus ka
vute ir pyragaičiais vaišino Ana
pilio moterų būrelis. 

• Balandžio 19, ateinantį 
sekmadienį, Lietuvos kankinių 
šventovėje per 11 v.r. Mišias 
giedos Dariaus Polikaičio vado
vaujamas Čikagos "Dainavos" 
ansamblio vyrų vienetas. 

• Paramos prašo vaikučių 
savaitraštis Kregždutė. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas 
krikščioniškos ir tautinės dva
sios laikraštėlis. Redakcijos ad
resas: J. Biliūno gatvė 20-15, 
LT4930 Anykščiai, Lietuva. 
Aukoti galima per mūsų para
piją. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti vaikų dainelių bei eilė
raštukų garsaplokštę (CD) "Pu
čia vėjas", Anapilio sodybos 
"Gintarėlių" garsaplokštinį 
(CD) dainų albumą, Montrea
lio lietuvių choro kalėdinių 
giesmių garsaplokštę (CD) 
"Adeste Fideles", Algio Stat
kevičiaus paruoštą Anapilio pa
rapijos 80-mečio šventės vaiz
daplokštę (DVD) ir vaikučiams 
Vytės Nemunėlio Meškiuką 
rudnosiuką. 

• Mišios balandžio 19, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Alfonsą 
Dausą (XLII metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje balandžio 
19, sekmad., 2 v.p.p. už Bridic
kų šeimos mirusius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje balan
džio 18, šeštad., 3 v. p.p. už 
a.a. Mariją ir Praną Žilvičius. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $300 - A. 
M. Empakeriai (tėvų a.a. Al
fonso ir Michalinos Dausų at
minimui); $200 - A.A. Kilins
kai, A. Bražys, J .J. Zenkevičiai, 
V.V. Nausėdos, N. Ruslys, l. 
Latyaitienė, N. Nielsen su S. 
9. Zuliais (a.a. mamos Elenos 
Zulienės atminimui); $140- E. 
M. Kazakevičiai; $100- V. Ru
čienė, P. Kazilienė, P. T. Par
gauskai, Z. Ručinskas, L.V. Ba
laišiai, L. Šmitas, A. Masionie
nė, T.E. Šiurnos, M. Mikelėnai
tė-McLoughlin (a.a. tėvų Jono 
ir Veronikos Mikelėnų atmini
mui); $50 - A. Juškienė, P. Sie
maška (a.a. Mikalojaus ir Stefa
nijos Meškauskų atminimui). 

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. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Padėka parapijos muzi

kos vadovėms D. Viskontienei 
ir D. Radtke, kurios paruošė 
giesmininkus priešvelykinei ir 
velykinei liturgijai. "Volungės" 
chorui už Didžiojo Penktadie
nio koncertą, kuriame dalyva
vo smuikininkė R. Melkienė ir 
solistai J. Vaškevičius ir A. 
Radtke. Per Velykas 7.30 v.r. 
Prisikėlimo Mišiose giedojo 
sudėtinis choras, o per 10.45 
v.r. Mišias giedojo parapijos 
jaunimo choras. 

• Pirmos Komunijos iškil
mės vyks gegužės 3 d. per 9 v.r. 
ir 10.45 v.r. Mišias. Sutvirtinimo 
sakramentą parapijos jaunimui 
suteiks vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, per Sekmines, gegužės 
31 d., 10.45 v.r. Mišiose. 

• Sekmadienių biuletenius 
parapija leidžia dviem kalbom. 
Klebono parašytą lietuvių kal
ba biuletenį jau keleri metai į 
anglų kalbą verčia Rūta Rusi
nienėt. kuriai už tai nuoširdus 
ačiū. Siuos biuletenius galima 
gauti per internetą, paskambi
nant į parapijos raštinę ir pa
liekant tikslų el.pašto adresą. 

• KLKM draugijos šios 
parapijos skyriaus moterų susi
rinkimas vyks balandžio 26 d. 
po paskutinių Mišių parapijos 
salėje. Paskaitą "Mūsų klau
sa", apie girdėjimo problemas 
skaitys Julija Adomonytė-Da
naitienė. 

• Šv. Pauliaus metų proga 
parapijos religinė sekcija pa
ruošė trijų paskaitų ciklą. Pa
skaitos anglų kalba vyks ba
landžio 30 d., gegužės 7 d. ir 
gegužės 12 d., 7.30 v.v. parapi
jos patalpose. Jas skaitys kun. 
Fred Scinto, C.R. 

• Pavasarinis vartotų dra
bužių ir daiktų išpardavimas, 
kurį rengia parapijos tarybos 
labdaros sekcija, vyks balan
džio 24 d., nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
ir balandžio 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 vyrai, nes yra tokių darbų, 
kurių moterys negali atlikti. 
Smulkių baldų reikalais skam
binti Birutei Biretienei, 416 
261-4312, kitais išpardavimo 
reikalais skambinti D. Nausė
dienei, 416 231-1423 ar B. 
Pichler, 416 248-8586. 

• Parapijos metinis susi
rinkimas vyks gegužės 24 d., 
12 v.d. parapijos salėj. Yra su
daryta nominacijų komisija, 
kuri paruoš kandidatų į para
pijos tarybą sąrašą. Norintys 
kandidatuoti ar, gavus sutiki
mą, siūlyti kitus, yra prašomi 
skambinti bet kuriai nomina
cijų komisijos narei: B. Čepai
tienei, 416 687-2343, B. Kaz
lauskaitei, 416 762-5459 ar R. 
Rusinienei, 605 848-0320. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 19: 8 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 9 v.r. 
už a.a. Stasį Bekerį; 10.45 v.r. 
už a.a. Marytę Vasiliauskienę, 
už a.a. Mildą Malkauskienę ir 
Baronaičių ir Stravinskų šeimų 
mirusius, už Karosų ir Jarma
lavičių šeimų mirusius; 12.15 
v.d. už a.a. Eleną Račiūnienę. 

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

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, balandžio 
19, pamaldos 9.30 v.r., kurių 
metu vyks tikybos pamokos. 

• Praeitą sekmadienį mal
dų metu šeima bei parapija pri
siminė Almos ir Juozo Stukų 
mirties metines - a.a. Almą 
Timpaitę-Stukienę, gimusią 
!926 m. kovo 23 d. Ramoniškėj, 
Zemaičių Naumiesčio valsčiu
je, mirusią 2008 m. kovo 31 d. 
Toronte, palaidotą 2008 m. ba
landžio 3 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje, pali
kusią liūdinčius - dukrą Danu
tę Pranaitienę, jos vyrą Ry
mantą, vaikaičius Tomą, Juliją, 
Silviją, Lidiją, provaikaičius 
Matthew, Luką ir Sophia bei 
dukrą Silviją Stinson ir jos vyrą 
Paul, vaikaičius Jeffrey, Mat
thew ir Brett; seseris Jadvygą 
~iliauskienę Toronte ir Elytę 
Sneiderien~ Amerikoje, pusse
serę Rūtą Zilinskienę Toronte 
bei kitus gimines Amerikoje, 
Vokietijoje ir Lietuvoje; a.a. 
Juozą Stuką, gimusį 1920 m. 
gegužės 24 d. Viešintose, miru
sį 2008 m. balandžio 12 d., pa
laidotą 2008 m. balandžio 24 d. 
Sv. Jono lietuvių kapinėse, pa
likusį liūdinčius dukrą Euge
niją, jos vyrą Paul Shipley and 
sūnų dr. Vytautą, jo žmoną Hil
ary Dawson, podukras Daną 
Pranaitienę ir jos vyrą Rymantą 
Pranaitį, Silviją ir jos vyrą Paul 
Stinson, vaikaičius Ken, Kath
erine Margaret, Anna, Sophie 
ir Tan (Shelly) ir provaikaičius 
Nik, Anniką ir Ameliją. 

Lietuvių Namų žinios 
• Toronto Lietuvių Namų 

valdyba prašo padėti ir pra
nešti apie mirusius Lietuvių 
Namų narius, kad būtų galima 
patikslinti narių sąrašą. Skam
binti tel. 416 532-3311 ar 
el.paštu: litn@rogers.com. 

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

• Motinos dienos koncer
tas "Myliu Tave, Mama!" įvyks 
gegužės 10 d., 2 v.p.p. 

• LN Moterų būrelis ruošia 
Velykų stalą Atvelykio dieną, 
balandžio 19. Bus trumpa prog
ramėlė, Velykų bobutė, mar
gučiai, įvairesnio maisto pa
sirinkimas. Svečiai bus vaišinami 
mūsų moterų keptais pyragais ir 
kava. Nuoširdžiai kviečiame 
visus. Įėjimas nemokamas. 

• Atidarytas Lietuvių Na
mų interneto tinklalapis lietu
vių kalba: www.torontolietuviu
namai.com, anglų kalba: www. 
lithuanianbanquethalls.ca. 

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. 

Maironio mokyklos žinios 
• Balandžio 18 d. įvyks Ka

nados lietuvių mokytojų suva
žiavimas - nebus pamokų. 

• Gegužės 9 d. visi darže
linukai Uaunesniųjų ir vyres
niųjų darželiai) mielai kviečia 
mamytes 11 v.r. į mokyklos au
ditoriją Motinos dienos minė
jimui su Jrumpa programėle ir 
kavute. Zivilė 

~ MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

. Prisikėlimo Mišios Aušros Vartų šventovėje buvo atnašau
Jamos 7 v. ryto. Procesijoje kryžių nešė Donaldas Gedrikas Ve
lykų žvakę -:-- Harold.as C:elto~!~s. Dalyvavo komiteto nariat, gė
h~ ~arstyto)os, ~~rmukai, Misių patarnautojai ir kleb. kun. Ge
dimmas Mieldazis. Vargonais grojo muz. Aleksandras Stanke
vičius, koordinavo Antanas Mickus. Giedojo sol. Elena Grum
binienė ir labai skambiai ir gražiai - parapijos choras. Mišias 
u~baigęs Prisikėlimo giesme iš kantatos Kryžių ir rūpintojėlių 
L!etu_va, klebonas padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šių iš
kilmių. !3u~o ~augv dal~ų iš paties Montrealio ir apylinkių bei 
a~~usių. ~s kitur s~encių p~oga aplankyti tėvų ir artimųjų. Po 
Misių saleJe parapijos komitetas paruošė gausias vaišes buvo 
puiki proga susitikti su seniai matytais žmonėmis pasik~lbėti 
pabendrauti. DS ' ' 

Šv. Kazimiero parapija 
. . yelykų rytą Kristaus Prisikėlimo apeigos ir šv. Mišios pra

sideJo. 8 val. su palaimin~mu ir procesija. Kleb. kun. Aloyzas 
Volskis kartu su Dan Vizbara, nešančiu kryžių, ir skaitovu 
Zigmu Skuču apėjo aplink šventovę. Po velykinio pamokslo 
~ebonas atliko parapijiečių krikšto atsinaujinimą. Per šv. Mi
sias vargonavo Colette Favretti. Parapijos choro koordinato
r~ ~ea~nie ~enienė vadovavo chorui, kuris giedojo daug vely
ki~ių giesmių. Po šv. Mišių visi nuėjo į salę, kur parapijos ko
~i!~t~s. p~oš~ ~k~us.~~lykinius pusryčius. Dalyvavo parapi
Jieci~i, JŲ vaikai rr vaikaiciaI, buvę parapijiečiai, iš arti ir iš toli. 

Sv. Elzbietos draugijos kavutė ir susirinkimas - sekmadie
nį, gegužės 3. VL 

• 

. 

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyks 2009 m. balandžio 26, sekmadienį, 

Aušros Vartų parapijos salėje, 
1465 rue de Seve, Montreal 

NAR IŲ REGISTRACIJA VYKS 

nuo 11.30 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 

L A B R E CQUE, B ROUILLETTE, CASTELLI INC. 
1001 SH ERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QU E. H2L 1 L3 

: 514-286- 1985 'A><: 5 14-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

l 

• 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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

Lietuvos respublikos už
sienio reikalų ministeris Vy
gaudas Ušackas, sveikinda
mas tautiečius šv. Velykų pro
ga, rašė: "Tegu ši vilties kupina 
prisikėlimo šventė atneša šilu
mos, šviesos ir džiaugsmo 
Jums ir Jūsų namams. Lai Die
vo palaima ir dvasios ramybė 
lydi Jus visus ateinančius 
metus. Tegu suteikia stiprybės 
ir vienybės, kad išlaikytumėt ir 
toliau puoselėtumėt lietuvy
bės dvasią". 

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 

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. 

l AUKOS i 
A.a. Alfonso Dausos bran

giam atminimui pagerbti (ba
landžio 15 d.) 42-jų metinių 
proga duktė Aldona ir žentas 
Mečys Empakeriai Tėviškės ži
buriams aukojo $50. 

A.a. Onos Juodviršienės 
atminimui D. Klibingaitienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $30. 

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. 

CONSTRUCTIO 

REMONTAI 

LTD. 

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 




