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Siuolaikinė legenda 
Dar viena pavasarinė šventė, dažnai tylomis praeinanti, 

tartum nebeužkliūvanti šių dienų gyvenime. Tai šv. Jurgio 
diena, mūsų senolių Jurginėmis vadinta, apipinta papro
čiais, prietarais ir legendomis gal net labiau negu kitos pa
našios šventės. 

S
v V. Jurgis yra laikomas antruoju mūsų tautos globėju. 

Kadaise tikėta, kad jis tvarkantis žmonių gyvenimus, 
ypač ūkininkų darbus. Todėl per šimtmečius buvo susi

darę daugybė nerašytų potvarkių ir nurodymų, kaip ir kada 
ką atlikti. Pvz. šv. Jurgis buvo prašomas atrakinti žemę, 
leisti augti žolei. Kai kur būdavo dainuojama: "Šv. Jurgis 
rasą krėtė, rasą krėtė, žirgą vedė". Buvo tikėta, kad net vil
kai jam priklauso, ir jis nurodinėja jiems ką ir kada užpulti. 
O arkliai tai jau visiškai jam vienam tepriklausą. Šitokie ir 
panašūs tikėjimai šiandien tik šypseną sukelia. Tai supranta
ma. Tačiau tai sudaro progą prisiminti, kad anuometiniai 
žmonės tik ir laikėsi nerašytais įstatymais bei paeročiais, ir 
to jiems užteko tarpusavio santykiams palaikyti. Zodis, ėjęs 
iš lūpų į lūpas, reiškė daugiau negu vėliau atsiradę surašyti 
potvarkiai, kuriems išaiškinti prireikė specialistų. O ar nuo 
to žmonių santykiai pagerėjo, verta pamąstyti. Primityvaus 
žmogaus prašymas atrakinti žemę reiškė ne ką kitą, o aiškų 
nusižeminimą, pripažinimą, kad ne jis, žmogus, yra visaga
lis, o yra kažkas aukščiau jo, nuo kurio malonių priklauso 
net pavasario pradžia. Šių dienų kai kurie pavyzdžiai rodo 
priešingą įsitikinimą. Išdidus žmogus pradėjo savintis tai, 
kas ne jo sukurta ir dėl to nėra jo nuosavybė. Rodos, nuo 
čia ir prasideda visa nerimastis ir ieškojimas, ir nusivylimas, 
kad neįstengiama visko aprėpti, per trumpą laiką tapti tuo, 
prieš kurį lenktųsi kiti. Šito siekiant vartojami įvairūs būdai 
- jėga, sukčiavimai, įstatymų apėjimai ir t.t. Legendinis šv. 
Jurgio slibinas dar gyvas. 

K
ILNŪS žmonės, stengdamiesi su tuo slibinu kovoti, 
neturėtų tapti atsiskyrėliais, bet jungtis, sudaryti pa
grindus, ant kurių galėtų tvirčiau atsistoti ir visuo

meniniai, politiniai, net ekonominiai reikalai. Šitokie pa
grindai, sudaryti su blogybėmis kovojančių, užtikrintų ir 
greitesnį laimėjimą su "blogio imperijomis", su mafijomis 
bei įvairiomis kitokiomis grupėmis, kurių siekiai nesiderina 
nei su Dievo, nei su valstybės įstatymais. Bendros kovos su 
blogybėmis idėją atmetus, klimpstama į civilizuotą primity
vizmą, kai stipri kuoka reiškia daugiau nei išmintis ir meilė. 
Slibinų dar tiek daug, kad užtektų kiekvienam bent po vie
ną nugalėti. Į kovą su jais, atrodo, pirmiausia turėtų žengti 
žmonių išrinktieji valstybių vadovai-vės. Jie turėtų tapti tais 
riteriškais pavyzdžiais, kad jų kovos dvasia užsikrėstų visų 
sluoksnių ir pakopų pavaldiniai, eiliniai žmonės, vis po 
kiekvienų rinkimų belaukiantys moralinio prašviesėjimo. 
Apie ką čia kalbama, nesunku pavadinti "sena giesmele", 
nusibodusia klausyti. Galbūt. Bet mūsų senoliai dažnai pri
mindavo tiesą, kad "lašas po lašo ir akmenį pratašo". Tai 
vilties žodžiai. Tegu jie tokie ir lieka. Šventės ir specialios 
dienos, kaip ir šv. Jurgio diena, sudaro progą tas "giesme
les" iš naujo pagiedoti. Tik tiems, kuriem niekas nerūpi, o 
tik jie patys, ateitis nereikalinga. Ir kai šitokie žmonės pa
kyla į vadovaujančias viršūnes, vargas visiems. O tada tautai 
prieš akis atsiveria šv. Jurgio legenda - blyški, blanki, bet 
šiuolaikinė, kurioje nebeaišku, kuris yra kovotojas, kuris 
slibinas. Tikėtina, kad valdžioms besikeičiant ir vykdant 
įvairias reformas, nebus nuošaly palikti ir žmogaus tau
rumo klausimai, nemažiau svarbūs už naudingus įstaty
mus. ČS 
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Siame numeryje 
Prie atgimimo ištakų-3,5 psl. 

Išsaugotas atminimas puošia Lukšius - 5 psl. 
Šešiasdešimt treji ... - 6 psl. 

Beriso mieste plevėsavo Lietuvos vėliavos - 7 psl. 
Neišsenkanti kūrybos versmė- gyvenimas -8,9 psl. 

Šv. Velykos Anglijoje - l O psl. 
Pavasaris Lietuvoje - 11 psl. 

Mokinių rašiniai - 13 psl. 

"Tėviškės žiburių" 60 metų veiklos sukaktis atšvęsta šeštadienį, balandžio 18, Anapilio salėje, 
Mississaugoje. Puikų koncertą atliko iš Čikagos atvykęs Dainavos ansamblio vyrų vienetas, 
vad. Dariaus Polikaičio (l iš k.). Viršuje - KLKK draugijos "Žiburiai" valdybos gėlėmis ir 
dovanėlėmis pagerbti TŽ darbuotojai Ntrs. K. Poškaus 

Pilietybė ir naujasis pilietybės 
įstatymo projektas 

REGINA NARUŠIENĖ 

Kiekvienoje šalyje piliety
bė apibrėžiama pagal tos ša
lies istorinę patirtį. Ilgas so
vietų okupacijos laikotarpis 
Lietuvoje mūsų tautai padarė 
sunkiai įvertinamą žalą. Per 
paskutiniuosius 100 metų Lie
tuva prarado maždaug trečda
lį savo tautos. Apytiksliais 
Lietuvos Respublikos Statisti
kos departamento duomeni
mis, nuo 1990 m. Kovo 11-
osios iš Lietuvos išvyko beveik 
pusė milijono gyventojų, su
darančių apie ketvirtadalį 
Lietuvos piliečių. Todėl Lie
tuvos Respublikos pilietybės 
išlaikymą, įgijus ir kitos šalies 
pilietybę, šiandien galime pri
lyginti tautos išlikimui. 

Užsienio lietuviai trokšta 
išlaikyti Lietuvos Respublikos 
(LR) pilietybę. Užsienyje gy
venantis asmuo daug geriau 
supranta ir įvertina, ką reiškia 
prigimtinė pilietybė. Ar pat
riotizmas yra blogas jausmas? 
Kai kas Lietuvoje dabartinius 

emigrantus laiko nevisaver
čiais lietuviais ir jiems vietoj 
prigimtinės LR pilietybės siū
lo "lietuvių kilmę patvirtinantį 
dokumentą", spaudoje va
dinamą "lietuvio korta". 
Teisinis statusas to dokumen
to dar nėra išdėstytas. Ta 
"korta" yra tuščia. Bet, aišku, 
kad tokią "kortą" turintys as
menys negalės dalyvauti rin
kimuose, būti renkami, bal
suoti ir paveikti Lietuvos atei
ties. 

Dabartiniai atvykėliai iš 
Lietuvos didžiuojasi savo tau
tybe ir stengiasi ją išlaikyti: jie 
kuria lituanistines mokyklas, 
jungiasi ir net įkuria naujas 
Lietuvių Bendruomenes tuo
se kraštuose, kuriuose jų 
anksčiau nebuvo. Internetu ir 
spaudoje jie seka Lietuvos gy
venimą. Jie finansiškai remia 
savo gimines Lietuvoje, nuo
lat vyksta į Tėvynę. Deja, jie 
pradeda jaustis Lietuvos at
stumtaisiais. 

Dėl įvairių priežasčių -
verslo, vairavimo, mokslo, ne-

kilnojamo turto įsigijimo, dar
bo pagal įgytą profesiją įteisi
nimo - daliai atvykusiųjų teko 
priimti kitos šalies pilietybę. 
Tai ypač svarbu sukūrusiems 
mišrias šeimas. Lietuvė moti
na ar tėvas, norėdami turėti 
lygias vaiko globos teises, taip 
pat priima šalies, kurioje gy
vena, pilietybę. Dviguba pilie
tybė pripažįstama daugelyje 
šalių. Dalyje jų nereikalauja
ma priesaikos ar atsisakyti tu
rimos prigimtinės pilietybės. 

Naujasis LR Pilietybės 
įstatymo projektas, pasiūlytas 
Prezidento, yra platesnis ne
gu dabar veikiantis įstatymas. 
Juo remiantis, dviguba pilie
tybė būtų prieinama ir pasi
traukusiems iš Lietuvos nuo 
1919 m. Taip pat kitos valsty
bės pilietybę gavęs asmuo dėl 
santuokos su užsieniečiu ne
prarastų LR pilietybės. Be to, 
minimame įstatymo projekte 
kai kurios procedūros yra ge
riau išdėstytos. 

Nukeltai 4-tą psl. 
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~ RELIGI~IAME GY'ff ruIME 
Bažnyčios gyvenimo Ki

nijoje klausimus kovo 30-ba
landžio 1 d.d. Vatikane nag
rinėjo popiežiaus Benedikto 
XVI 2007 m. sudaryta komi
sija. Šio antrojo komisijos 
posėdžio tema buvo semina
ristų rengimas kunigystei, 
vienuolių ir kunigų nuolati
nė formacija. Paskelbtame 
pareiškime sakoma, jog pa
laikant glaudžius ryšius su 
Bažnyčios Kinijoje vyskupais 
bei su pagrindiniais katalikiš
kųjų bendruomenių vadovais 
bus stengiamasi skatinti ko
kybišką intelektinę, huma
nišką, dvasinę ir sielovadinę 
klero ir vienuolių formaciją. 
Posėdžio dalyviai iškėlė ir 
kitas Kinijos Bažnyčios prob
lemas, kurias lemia ne tiek 
Bažnytinės bendruomenės 
vidaus gyvenimo sunkumai, 
kiek visų pirma nelen~i san
tykiai su šalies valdžia. Šiame 
kontekste su ypatingu skaus
mu buvo sutikta žinia apie 
naują Zhengdingo vyskupi
jos ganytojo vyskupo Juliaus 
Jia Zhiguo įkalinimą. Tokie 
įvykiai kelia rimtas kliūtis 
dialogui, į kurį kvietė popie
žius 2007 m. Kinijos katali
kams taikomame laiške. Pas
tarasis vyskupo suėmimas 
nėra vienintelis toks atvejis. 
Yra ir kitų ganytojų, iš kurių 
atimta laisvė, kuriems daro
mas neleistinas spaudimas, 
ribojama sielovadinė veikla. 

Mokslinę konferenciją 

"Evangelizacijos tūkstant
metis Lietuvoje" balandžio 
2 d. Šiaulių universitete suor
ganizavo Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos Šiaulių 
skyrius. Sveikinimo žodžius 
tarė Šiaulių universiteto rek
torius V. Lauruška, Šiaulių 
universiteto Mokslo ir meno 
prorektorė S. Ališauskienė. 
Kun. dr. K. Kėvalas kalbėjo 
apie Šventojo Tėvo Jono 
Pauliaus 11 lankymosi Lietu
voje reikšmę evangelizacijos 
atsinaujinimui. Vilkaviškio 
vyskupas R. Norvila teigė, 

kad užrašyti tekstai yra svar
bi priemonė pažinti Dievą, 
mokytis ir augti kartu su juo. 
Doc. S. Šimaitis teigė, kad 
evangelizacija pabrėžia kul
tūros atsinaujinimą iš vidaus. 
Prof. hab. dr. V. Šlapkauskas 
skaitė pranešimą "Zmogaus 
orumas ir garbė". Dr. D. Ver
bylaitė kalbėjo apie dvasin
gumą kaip universalios tiesos 
realizaciją ir palaimos patirtį. 
Prof. hab. dr. G. Mažeikis 
skaitė pranešimą tema "Evan
gelizacijos - europizacijos 
paralelės Lietuvos LDK ir 
dabar". Kalbėdamas apie 
Lietuvos ateitininkų tikslus, 
dr. kun. S. Matulis pripažino, 
jog ateitininkų "Visa atnau
jinti Kristuje" yra labai aukš
tas šūkis. Prof. emeritas hab. 
dr. V. Karvelis skaitė praneši
mą "Bažnyčios vaidmuo orga
nizuojant neįgaliųjų globą ir jų 
~ecialųjį ugdymą Lietuvoje". 
Siaulių universiteto kapelionas 
kun. E. Venckus pateikė kon
ferencijos pranešimų santrau
ką bei uždavė aktualius klau
simus, pvz., ką asmeniškai da
rom, išgirdę Evangelizacijos 
žinią šiandien? Konferencija 
užbaigta ŠU choro "Studium" 
koncertu. 

Pranciškonų - mažes
niųjų brolių ordino Gene
ralinė kapitula rinksis š.m. 
gegužės 24-birželio 20 d.d. 
Asyžiaus Domus Paeis na
muose. Kapituloje Šv. Pran
ciškaus įpėdiniai iš viso pa
saulio apžvelgs pastarųjų 6 
metų veiklos rezultatus ir ap
tars ateinančių 6 m. progra
mą. Taip pat bus renkama 
nauja ordino vyriausybė, or
dinui minint 800 metų jubi
liejų. Šv. Pranciškaus Mažes
niųjų brolių regula buvo pa
tvirtinta 1209 m. Jubiliejaus 
šventimo metu Lietuvoje 
įvyks V Europos pranciško
niškoj o jaunimo kongresas 
tema "Per kankinystę į prisi
kėlimą". Tikimasi sulaukti 
apie 100 Europos jaunuolių. 

v 

POPIEZIUS BENEDIKTAS XVI 
SVEIKINA 

BRANGIEJI BROLIAI IR SESERYS ROMOJE IR VISAME PASAULYJE! 

Iš širdies linkiu jums džiugių Velykų šv. 
Augustino žodžiais: "Resurrectio Domini, 
spes nostra - Viešpaties prisikėlimas yra mū
sų viltis". Šituo tvirtinimu didysis Vyskupas 
aiškino saviesiems tikintiesiems, jog Jėzus 
prisikėlė tam, kad mes, nors ir mums lemta 
mirti, nepultume į neviltį, manydami, jog 
mirtimi gyvenimas galutinai užsibaigia. Kris
tus prisikėlė, kad mes turėtume viltį. 

Iš tiesų, daugiausia žmogui kelia klausi
mas: kas bus po mirties? Į šį galvosūkį šian
dienė liturgija atsako, kad ne mirtis tars 
paskutinį žodį, kad pabaigoje nugalės Gyvy
bė. Šitas įsitikinimas remiasi ne paprastais 
žmogiškais samprotavimais, bet istoriniu ti
kėjimo faktu: Jėzus Kristus, nukryžiuotas ir 
palaidotas, prisikėlė su savo šlovinguoju kū
nu. Jėzus prisikėlė, kad ir mes, Jį tikintys, 
turėtume amžiną gyvenimą. Šitas skelbimas 
yra pats svarbiausias visoje Evangelijos ži
nioje. Tai ryžtingai tvirtina šv. Paulius: "Jei 
Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų 
skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas". Ir pri
duria: "Jei vien dėl šio gyvenimo dėjome sa
vo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėti
ni iš visų žmonių". (l Kor 15, 14.19). Auš
tant Velykų rytui pasaulyje prasidėjo naujas 
vilties pavasaris. Tą dieną jau prasidėjo mū
sų prisikėlimas, nes Velykos žymi ne tam 
tikrą istorijos momentą, bet yra naujos bū
senos pradžia: Jėzus prisikėlė ne tam, kad jo 
atminimas būtų gyvas mokinių širdyse, bet 
tam, kad Jis pats gyventų mumyse ir mes Ja
me jau dabar galėtume ragauti amžino gy
venimo džiaugsmo. 

Tad prisikėlimas nėra teorija, bet istori
nė tikrovė, kurią Žmogus Jėzus Kristus ap
reiškė savąja "pascha", tai yra "perėjimu", 
nutiesusiu naują kelią tarp žemės ir Dan
gaus (plg. Žyd 10, 20). Tai ne mitas ir ne 
sapnas, ne vizija ir ne utopija, ne pasaka, 
bet vienintelis ir nepakartojamas įvykis: Jė
zus iš N azareto, Marijos sūnus, Penktadie
nio vakarą nuimtas nuo kryžiaus ir palaido
tas, pergalingai prisikėlė iš kapo. Pirmosios 
dienos po šabo rytą Petras ir Jonas rado tuš
čią kapą. Magdalietė ir kitos moterys susiti
ko su prisikėlusiu Jėzumi; jį, laužantį duo
ną, atpažino taip pat du Emauso mokiniai; 
vakare Paskutinės vakarienės kambary Pri
sikėlusysis pasirodė apaštalams, o galiausiai 
ir daugybei kitų mokinių Galilėjoje. 

Viešpaties prisikėlimo žinia nušviečia ir 
pasaulio, kuriame gyvename, tamsiąsias zo
nas. Pirmiausia galvoju apie materializmą ir 
nihilizmą, apie tokią pasaulio viziją, kuri ne
sugeba pakilti aukščiau to, kas apčiuopia
ma, ir neturėdama vilties skelbia, kad žmo
gaus gyvenimas baigsis nebūtimi. Iš tiesų, jei 
Kristus nebūtų prisikėlęs, "nebūčiai" būtų 
lemta laimėti. Jei atimtume Kristų ir jo pri
sikėlimą, žmogui neliktų jokio išsigelbėjimo 
ir visos jo viltys virstų iliuzijomis. Bet kaip 
tik šiandien galingai skamba Viešpaties pri
sikėlimo žinia ir ji yra atsakymas į dažną 
skeptikų klausimą, kurį kartoja ir Koheleto 
knyga: "Ar yra koks nors dalykas, apie kurį 
būtų galima pasakyti: Žiūrėk, tai šis tas nau
ja!?" (Koh 1, 10). Mes atsakome: taip! Vely
kų rytą viskas atsinaujino. "Mors et vita 
duello conflixere mirando: dux vitae mortuus 
regnat vivus - Mirtis ir gyvybė nuostabiai ko
vės - mirtį nugalėjęs Viešpatauja gyvybės 
Valdovas". Štai kur naujiena! Šita naujiena 
perkeičia ją priimančiųjų gyvenimą. Taip at
sitiko šventiesiems. Taip atsitiko ir šv. Pau
liui. Dabartiniais Pauliaus metais ne kartą 
turėjome progos mąstyti apie šitą didžiojo 
apaštalo patirtį. Saulius iš Tarso, aršus krikš
čionių persekiotojas, kelyje į Damaską suti
ko prisikėlusį Jėzų ir buvo jo "pagautas". 

Kas po to sekė, puikiai žinome. Pauliui atsi
tiko tai, apie ką jis vėliau rašė Karinto krikš
čionims: "Kas yra Kristuje, tas yra naujas 
kūrinys. Kas buvo sena - praėjo, štai atsira
do nauja" (2 Kor 5, 17). Žiūrėkime į šitą di
dliį evangelizuotoją, kuris savo drąsiu entu
ziazmu ir apaštališka veikla nunešė Evange
liją daugybei tuometinio pasaulio tautų. Jo 
mokymas ir pavyzdys mus skatina siekti 
Viešpaties Jėzaus. Drąsina juo pasitikėti, 
nes nebūties jausmą, bandantį užnuodyti 
žmoniją, nugalėjo iš prisikėlimo spinduliuo
janti šviesa ir viltis. Teisingi ir tikri yra Psal
mės žodžiai: "Juk tau pati tamsa nėra tamsi 
ir naktis šviečia kaip diena" (Ps 139, 12). 
Jau viską gaubia ne nebūtis, bet meilingas 
Dievo buvimas. Buvo išvaduota netgi pati 
mirties karalystė, nes ir į "pragarus" Dvasios 
dvelksmo atpūstas nužengė gyvybės Žodis. 

Nors mirtis jau nebeturi galios nei žmo
gui, nei pasauliui, vis dėlto, dar yra likę 
daug, perdaug, jos buvusio viešpatavimo 
ženklų. Nors Kristus savosiomis Velykomis 
išrovė blogio šaknį, tačiau reikia, kad visų 
laikų vyrai ir moterys padėtų įtvirtinti jo 
pergalę, kovodami tais pačiais ginklais: tei
singumu ir tiesa, gailestingumu, atlaidumu 
ir meile. Šitą žinią, savo nesenos apaštališ
kosios kelionės į Kamerūną ir Angolą metu, 
nunešiau į visą Afrikos žemyną, kuris mane 
labai entuziastingai priėmė ir atidžiai išklau
sė. Afrika labai kenčia nuo žiaurių nesibai
giančių konfliktų, kurie, dažnai kitų užmirš
ti, drasko ir kraujyje skandina daugybę jos 
šalių ir vis daugiau jos sūnų ir dukterų tampa 
bado, skurdo ir l!_gų aukomis,; Tą pačią žinią 
garsiai skelbsiu Sventojoje Zemėje, į kurią 
su džiaugsmu keliausiu po kelių savaičių. 
Sunkų, bet būtiną susitaikinimą, nuo kurio 
priklauso bendra saugi ateitis ir taikus sam
būvis, įmanoma pasiekti tik iš naujo nuošir
džiai ir ištvermingai stengiantis išspręsti Iz
raelio ir palestiniečių konfliktą. Iš Švento
sios Žemės žvilgsnis keliauja į kaimynines 
Artimųjų Rytų šalis, ir į visą pasaulį. Šiais 
laikais kai globaliniu mastu trūksta maisto, 
kai išsibalansavo finansinės sistemos, kai 
slegia senas ir naujas skurdas, nerimą kelia 
klimato pokyčiai, kai smurtas ir vargas ver
čia daugybę žmonių palikti savo šalis ir sve
tur ieškoti saugesnio gyvenimo, kai vis la
biau graso terorizmas, vis labiau bijoma ne
aiškios ateities, būtina atrasti naujas per
spektyvas, kurios grąžintų viltį. Nieks tenesi
traukia atgal iš šios taikios kovos, pradėtos 
Kristaus Velykomis. Jis - kartoju - ieško 
moterų ir vyrų, kurie padėtų įtvirtinti jo 
pergalę, kovojant tais pačiais teisingumo ir 
tiesos, gailestingumo, atleidimo ir meilės 
ginklais. 

Resurrectio Domini, spes nostra! Viešpa
ties prisikėlimas yra mūsų viltis! Tai šian
dien džiugiai skelbia Bažnyčia: skelbia viltį, 
kurią Dievas padarė tvirtą ir neįveikiamą 
prikeldamas iš mirties Jėzų Kristų; skelbia 
viltį, kurią ji nešiojasi širdyje ir kuria trokšta 
dalintis su visais ir visur, ypač ten, kur krikš
čionys kenčia persekiojimus dėl tikėjimo ir 
dėl savo pasiryžimo kurti taiką ir teisingumą; 
skelbia viltį, įkvepiančią drąsos daryti ftera 
ypač tuomet, kai tai reikalauja aukos. Sian
dien Bažnyčia švenčia dieną, kurią "Viešpats 
laimingą padarė" ir ragina džiaugtis. Šian
dien Bažnyčia meldžiasi ir šaukiasi Marijos, 
Vilties Žvaigždės, kad jinai vestų žmoniją į 
Kristaus Širdį, saugų išganymo uostą. Kris
tus yra Velykų Avinėlis, kuris atpirko pasau
lį. Jis yra Nekaltasis, kuris sutaikino nusidė
jėlius su Tėvu. Jam, Pergalės Karaliui; Jam 
nukryžiuotam ir prisikėlusiam, mes iš 
džiaugsmo šaukiame: Aleliuja! 



Prie atgimimo ištakų 

Prie vitražo parodos atidarymas. Iš kairės - dr. S. Liučvaitis, bibliotekos direktorius dr. 
Juozas Marcinkevičius, J. Jurginis (sūnus), parodą pristato bibliotekos Informacijos skyriaus 
sektoriaus vadovė V. Juodėnienė, prof. B. Genzelis, dr. E Sliesoriūnas, prof. L. 'Ihlska, akad. 
J. Kubilius 

POVILAS SAUDARGAS 

Saulėtą vasario 12-os die
nos popietę gausus būrys isto
rikų, visuomenės veikėjų, kul
tūros darbuotojų susirinko 
pažymėti akademiko Juozo 
Jurginio 100-ąsias gimimo 
metines. Lietuvos mokslų aka
demijos biblioteka ir Lietuvos 
MA Humanitarinių ir sociali
nių mokslų skyrius sukvietė į 
jubiliato parodos atidarymą ir 
pasidalyti prisiminimais apie 
jo gyvenimą bei įvairiapusę 
veiklą. 

Karui baigiantis į Vakarus 
pasitraukė Lietuvos MA nariai 
Zenonas Ivinskis, Adolfas Ša
poka, prof. Jonas Puzinas ir 
kiti žymūs istorikai, reikėjo 
naujos kartos mokslininkų ir 
mokslo vadybininkų, kurie 
kompensuotų netektis ir ug
dytų naują, pokarinę istorikų 
kartą. Šiuose darbo baruose 
J. Jurginis atliko ypatingą 
vaidmenį. Istorijos mokslas 
šiuo sunkiu laikotarpiu, jei ly
ginsime su kitais, išsaugojo 
daug aukštos kvalifikacijos 
mokslininkų. Tai prof. Kons
tantinas J ablonskis, prof. Po
vilas Pakarklis, Vilniaus uni
versiteto ir Istorijos instituto 
žymūs istorijos ir archeologi
jos specialistai, pripažinti moks
lininkai Pranė ir Bronius Dun
duliai, Regina Volkaitė-Kuli
kauskienė ir Pranas Kulikaus
kas, Juozas Galvydis ir kiti. J. 
Jurginis daug nuveikė, remda
masis ir remdamas prieškario 
aukštos kvalifikacijos moksli
ninkais ir ugdydamas naują 
istorikų kartą. 

J. Jurginis istorijos studi
jas pradėjo Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, o baigė 
1946 m. Vilniaus universitete. 
1948 m. apgynė istorijos moks
lų kandidato disertaciją, pir
mąją pokariniais metais. Svar
bus jo dalyvavimas 1945-1946 
m. Lietuvos MA organizuoto
j e ekspedicijoje į Karaliau
čiaus kraštą. Prof. P. Pakarklio 
vadovaujama ekspedicija su
rado be globos likusią ir naiki
namą gausią lituanistikos me
džiagą. Ji praturtino jo vado
vaujamos Lietuvos MA bib
liotekos fondus. Dabartinio 
bibliotekos direktoriaus dr. 
Juozo Marcinkevičiaus rūpes
čiu paskelbti unikalūs litua
nistinio paveldo dokumentai. 
Tai P. Pakarklio sudarytas do-

kumentų rinkinys Prūsijos val
džios gromatos, pagraudeni
mai ir apsakymai lietuviams 
valstiečiams (1960 m.), prof. 
Vincento Drotvino ilgamečio 
triūso dėka parengti spaudai 
rankraščiai Lexicon Lithuani
cum (1987 m.) - XVII š. vo
kiečių-lietuvių kalbos žody
nas, Clavis germanico-lithuana 
(1995-1997 m.) T. 1-4 - XVII 
š. vokiečių-lietuvių kalbų žo
dynas. 

Atiduotas spaudai J. Bro
dovskio vokiečių-lietuvių, lie
tuvių-vokiečių žodynas XVIII 
š. T. 1-3, pirmasis tomas lau
kiamas šiais metais. Visuoti
nai pripažintos J. Jurginio pa
stangos rengiant, redaguojant 
ir leidžiant Lituanistinę bib
lioteką, skelbiant reikšmingus 
istorijos šaltinius, kultūros ir 
meno istorijos veikalus. 

J. Jurginio darbų literatū
ros rodyklėje, atspindinčioje 
jo įvairiapusę veiklą ir litera
tūrą apie jį, yra 1590 įrašų. 
Atskiras skyrius - mokslinis 
vadovas ir oponentas. Akade
mikas kelią į mokslo pasaulį 
atvėrė beveik šimtui diser
tantų (reikėtų patikslinti), 
siekiančių mokslinių laipsnių. 
Negailėjo brangaus laiko sa
viems nebaigtiems darbams, 
geranoriškai, dosniai teikė pa
tirtį. Atviras ir principingas 
bendravimas - būdingas pro
fesoriaus charakterio bruožas. 
Ypatingas istorikų ir visuo
menės dėmesys lydėjo knygas 
Istorija ir poezija (1964 m.), 
Renesansas ir humanizmas Lie
tuvoje (1965 m.), veikalus apie 
Vilniaus istoriją, leidinius kul
tūros ir meno istorijos klausi
mais. 

Prisiminimų popietėje Bib
liotekos direktorius sutelkė 
buvusius akademiko bendra
darbius, kolegas, studentus ir 
disertantus. Prof. Aldona Gai
galaitė iki šiol prisimena jo 
paskaitą apie Napoleoną Lie
tuvoj e, perskaitė rekomen
duotą L. Tolstojaus Karą ir 
taiką, kartu dirbo Istorijos ins
titute. Ji sakė, kad profeso
rius išsiskyrė paveldėtu darbš
tumu, puikiu rašinių stiliumi 
ir kalbos turtingumu, atviru
mu ir nuoširdumu. 

Drąsiai reiškė savo nuo
monę, kuri nesiderino su ofi
cialia partine ideologija. Ypač 
aršiai jį puolė bemokslis dog-

matikas, aukštas partinis funk
cionierius Motiejus Šumaus
kas, pradėjo begalinius svars
tymus. 

Prof. Bronius Genzelis 
pabrėžė jubiliato pastangas 
kuriant ir leidžiant Lituanisti
nę biblioteką, jo sugebėjimą 
apibendrinti gausią faktinę 
medžiagą. Būti disidentu ne
reiškė, kad būsi išgirstas, "bal
sas nėjo į dangų". Pelnęs pri
pažinimą, aukščiausius moks
linius laipsnius, akademikas 
J. Jurginis drąsiau skatino dis
kusijas istorijos klausimais. 
Vienoje iš jų, jis suteikė žodį 
aršiausiam to meto disidentui 
Antanui Terleckui, kuris drą
siai reiškė nepriklausomybės 
siekius. Per jo organizuotą mi
tingą prie Adomo Mickevi
čiaus paminklo nepasirodė 
tankai, nieko neištrėmė, din
go baimės jausmas. B. Genze
lis sakė, kad be tokių žmonių 
kaip J. Jurginis, neįsivaizduo
jamas lietuvybės jausmo išlai
kymas, laisvo mąstymo skati
nimas. Jo veikla - gaivus šuo
ras į Atgimimo bures. 

Prof. Mečislovas Jučas pa
stebėjo, kad J. Jurginis išsi
skyrė plačiu požiūriu, erudici
ja, darbštumu, nepalaužiama 
valia sakyti tiesą. Du dešimt
mečius vadovavo Lietuvos is
torijos mokslui, balansavo 
tarp galimo ir negalimo. To 
meto studentus žavėjo minties 
drąsa, siekis atverti nutylimus 
ir draudžiamus istorijos klo
dus, jo neribojo vidinis cenzo
rius. Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės istorija visiems 
buvo neparanki ir sunki, J. 
Jurginiui - ne. Jis buvo tvirtas 
tiesos sakytojas ideologinės 
prievartos laikais. M. Jučo 
prisiminimai ir vertinimai bu
vo ypač palankiai auditorijos 
sutikti. 

Antanas Terleckas prisi
minė aspirantūros metus. J. 
Jurginis, kalbėdamas apie 
Lietuvos prijungimą prie Ru
sijos po 3-jo padalijimo 1795 
m., drąsiai tvirtino, kad jokios 
naudos iš to nebuvo, tik viską 
griovė. Akademiko sūnui Ju
liui A. Terleckas dovanojo 
naujausią savo atsiminimų 
knygą, kalbą baigė pastaba, 
kad nedaug buvo dorų komu
nistų, o "sūnūs gali didžiuotis 
savo tėveliu". 

Nukelta į 5-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Čekijoje 
Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus valstybiniu 
vizitu balandžio 9-10 d.d. 
lankėsi Čekijoje. Vyko susi
tikimai su vadovais - prezi
dentu Vaclavu Klaus, parla
mento senato pirm. P. Sobot
ka, laikinuoju min. pirmi
ninku M. Topolaneku, parla
mento Atstovų rūmų pirmi
ninku Miroslavu Vlčeku. V. 
Adamkus dalyvavo tarptau
tinėje istorikų konferenci
joje "Čekai, lietuviai ir Vi
durio Europos modernio
sios istorijos vektorius". Sa
vo kalboje jis pabrėžė, kad 
nuo viduramžių lietuviai ir 
čekai išlaikė bendrumą ir 
draugystės ryšius. Lietuvos 
prezidentas padėkojo už Če
kijos pirmininkavimą Euro
pos Vadovų tarybos posėdyje 
kovo mėnesį, kurio metu bu
vo priimti Baltijos šalims 
svarbūs sprendimai dėl ener
getinių jungčių papildomo 
finansavimo. 

Verslininkų susitikime 
Lietuvos vadovas pabrėžė, 
kad, nepaisant nuosmukio 
pasekmių, nesumenko vers
lo gyvybingumas. Preziden
tas pakvietė investuotojus 
atkreipti dėmesį į Lietuvą, 
apsilankyti mūsų šalyje bei 
ieškoti galimybių plėtoti sa
vo verslą. Čekijos verslinin
kai domėjosi Lietuvos vy
riausybės priemonėmis sunk
mečiui įveikti, verslo gaivini
mo planais. 

Biudžeto trūkumas 
Valstybės biudžetas per 

pirmąjį šių metų ketvirtį ne
gavo 689.7 min. litų, arba 
15% planuotų pajamų - iš 
viso sausį-kovą įplaukė 3.911 
bln. litų pajamų, praneša 
BNS. Finansų ministerijos 
duomenimis, pirmąjį ketvirtį 
neįvykdyti pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ir pelno 
mokesčio surinkimo planai, 
mažiau nei planuota gauta 
akcizų pajamų ir gyventojų 
pajamų mokesčio. 

PVM pajamos šiemet 
siekė 1.851 bln. litų ir sudarė 
didžiausią biudžeto pajamų 
dalį, tačiau jų gauta 23.9% 
mažiau nei planuota. Pelno 
mokesčio per tris šių metų 
mėnesius surinkta 372.6 
min. litų, arba 25.8% mažiau 
nei planuota, akcizų įplau
kos siekė 808.9 min. litų ir 
buvo 14.3% mažesnės. 

Biudžeto pajamos iš gy
ventojų pajamų mokesčio sie
kė 848.7 min. litų - 5.1 % ma
žiau negu planuota. Kartu su 
Europos sąjungos (ES) ir kitų 
uzs1enio šalių paramos 
lėšomis šiemet į valstybės 

biudžetą surinkta 5.592 bln. 
litų pajamų, iš jų ES paramos 
lėšos buvo 1.68 bln. litų. 

Seimui pateiktame 2009 
m. valstybės biudžeto pakei
timo įstatymo projekte šie
met numatyta gauti 22.342 
bln. litų pajamų, iš jų 5.88 

bln. litų sudarys ES ir kitos 
paramos lėšos. 

Nedidins skolų 
Balandžio 10 d. prezi

dentas Valdas Adamkus pa
rėmė vyriausybės pastangas 
mažinti išlaidavimą ir nuo
statą kol kas nedidinti vals
tybės įsiskolinimų. Jis tvir
tino, jog dabartinėmis sąly
gomis kartu su vyriausybe 
sutinka, kad nereikia kreip
tis nei į Tarptautinį valiutos 
fondą, nei kur kitur ir dides
nių įsiskolinimų nedaryti. 
Tačiau prezidentas neatmetė 
galimybės, kad birželį arba 
liepą būklė gali pasikeisti. 
Premjeras Andrius Kubilius 
balandžio 9 d. seime teigė, 
kad vyriausybė nebijo sko
lintis iš Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) ir jeigu nebe
bus kitos išeities, kaip suba
lansuoti šalies finansus, tai 
bus daroma. 

Opozicinė Socialdemo
kratų partija ir Lietuvos pra
monininkų konfederacijos 
atstovai mano, kad Lietuva 
galėtų skolintis iš TVF, vals
tybei racionaliau būtų pasi
skolinti iš TVF su 3.5% palū
kanų, kaip padarė Latvija, 
nei skolintis iš komercinių 
bankų mokant apie 10% pa
lūkanų. 

Vetavo kainų įstatymą 
Balandžio 10 d. seimas 

palaikė prezidento Valdo 
Adamkaus veto Kainų įsta
tymo pataisų ir atsisakė ke
tinimų iki 15-20% apriboti 
mažmeninės prekybos ant
kainius. Manoma, kad varto
tojams pataisos nenaudin
gos, nes prekybininkai rastų 
būdų, kaip pakelti kainas ap
ribojus antkainius, kentėtų 
mažos parduotuvėlės. Ve
tuodamas pataisas V. Adam
kus pabrėžė, kad tokio įsta
tymo taikymas pažeistų var
totojų interesus, nes rinkos 
kainų tvarkymas riboja kon
kurenciją, trukdo rinkos me
chanizmams veikti prekybos 
maisto produktais rinkoje 
bei sukuria prielaidas kilti 
prekių kainoms. 

V. Adamkaus manymu, 
toks kainų tvarkymas su
menkintų Lietuvos, kaip rin
kos ekonomikos valstybės, 
autoritetą bei neskatintų už
sienio investuotojų toliau in
vestuoti Lietuvoje. Nusta
čius konkrečius prekybinių 
antkainių dydžius mažmeni
nėje ir didmeninėje preky
boje, maisto produktais pre
kiaujančios bendrovės nebū

tų skatinamos konkuruoti 
tarpusavyje dėl kainos, o tai 
lemtų didesnę kainą vartoto
jui, sudarytų prielaidų tam 
tikrų prekių deficitui atsiras
ti bei kitų prekių grupių, ku
rioms netaikomas antkainių 
dydžių tvarkymas, kainoms 
augti. 

Kainų įstatymo pataisas 
neigiamai įvertino ir šalies 
prekybininkai, ir dalis pačių 
seimo narių. RSJ 
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Pilietybė ir naujasis 
pilietybės įstatymo 

projektas 
Atkelta iš 1-mo psl. 

LR piliečiai ir jų palikuo
nys, emigravę iki 1990 m. kovo 
11 d. ir išvykusieji vėliau, pri
ėmę kitos šalies pilietybę, pa
gal LR įstatymus iki Konsti
tucinio Tuismo (KT) 2006 m. 
lapkričio 13 d. nutarimo, turės 
galimybę ir toliau išsaugoti 
LR pilietybę. Dalis LR pilie
čių, išvykusių po 1990 m. kovo 
11 d. ir priėmusių kitos valsty
bės pilietybę po ICT (2006 m. 
lapkričio 13 d.) nutarimo ir 
galiojimo, LR pilietybę pra
ras. Iš išvykusių tėvų atimta 
teisė į dvigubą pilietybę už
kerta kelią ir jų palikuonims 
įgyti LR pilietybę. Be to, pro
cedūra įteisinti LR pilietybę 
LR piliečio vaikui, gimusiam 
ne Lietuvoje, yra biurokratiš
kai apsunkinta. Buvęs ICT pir
mininkas ir Prezidento pilie
tybės darbo grupės narys Egi
dijus Kūris teigia: " ... o kas 
išvyko ir kitos valstybės pilie
tybę priėmė vėliau, ATSISA
KYDAMI Lietuvos Respubli
kos pilietybės - sorry ... " 
("Veidas", 2009.02.16. Nr.7 
"Kortos ir koziriai"). Didžioji 
dauguma LR piliečių neatsi
sakė ir neatsisako LR piliety
bės, bet Lietuvoje j~ deja, ati
mama be jokių teisinių proce
dūrų "due process". 

Prigimtinės pilietybės tei
sę oponentai komentuoja 
taip: jei užsienio lietuviai nori 
turėti dvigubą pilietybę, reikia 
LR Konstitucijos 12 straipsnį 
keisti referendumu. Referen
dumo įstatyme reikalaujama, 
kad balsuotų daugiau nei pusė 
visų rinkėjų - mat sprendimas 
priimamas, jei pasiūlytai for
muluotei pritaria daugiau 
kaip pusė balsavimo teisę tu
rinčių piliečių. Nors oponen
tai pripažįsta, kad toks refe
rendumas tikriausiai bus ne
sėkmingas, nes, kaip patirtis 
rodo, daugiau nei pusė LR pi
liečių nedalyvauja rinkimuose 
- nebalsuoja. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė (PLB) ne
remia LR Konstitucijos 12 
straipsnio pakeitimo, kuris 
įteisintų nenbotą dvigubą pi
lietybę. PLB pozicija: dviguba 
pilietybė turėtų būti suteikia
ma tik lietuvių kilmės asme
nims, kaip jų prigimtinė teisė 
(kitos tautybės turi savo tauti
nes valstybes). 

PLB teigia, kad lietuvių 
kilmės užsienio lietuviai, gimi-

mu įgiję LR pilietybę, savo 
vaikams, vaikaičiams ir pro
vaikaičiams bet kuriomis ap
linkybėmis ją išsaugoja. LR 
pilietybės negalima atimti 
prieš asmens valią, net kai jis 
įgyja kitos šalies pilietybę. 
LR Konstitucijos 12 straips
nis išimties tvarka suteikia ga
limybę LR piliečiui turėti dvi
gubą pilietybę "atskirais atve
jais". Jis yra įgyvendinamas 
įstatymo keliu. KT pakeitė LR 
Konstitucijos 12 straipsnį be 
referendumo, kai i nutarimą 
įrašė - ''ypač reta išimtis" ir 
"itin retus atskirus atvejus". 
Šių žodžių nebuvo LR Kons
titucijos 12 straipsnyje. Tuip 
buvo pakeista "atskirų atvejų" 
prasmė. Sutartys, LR Konsti
tucija bei visi dokumentai yra 
interpretuojami pagal "įpras
tinę reikšmę" - t.y. taip, kaip 
tie asmenys, priėmę nutarimą. 
suprato tuos teiginius. Atskirų 
atvejų definicija (apibrėži
mas) yra "Didžiajame lietuvių 
kalbos žodyne". Ji skiriasi nuo 
LR Konstitucinio Tuismo aiš
kinimo. Be to, tautos išrink
tieji - LR Seimo nariai - ki
taip suprato "atskirus atve
jus" negu KT ir pagal "įpras
tinę reikšmę" priėmė buvu
sius LR pilietybės įstatymus. 

Konstitucinis Tuismas 2006 
m. lapkričio 13 d. nusprendė, 
kad tie "atskiri atvejai", įtei
sinti buvusiuose įstatymuose, 
per daug išplėsti. Bet ir KT, 
neturėdamas tikslių duome
nų, negalėjo taip nuspręsti. 
K.T atėmė LR piliečių teises, 
jiems nedalyvaujant ir netu
rint galimybės apsiginti. Be 
to, dabartinė pilietybės atėmi
mo procedūra prieštarauja 
teisinei tvarkai ("due pro
cess"). Dažnai asmuo sužino 
tik iš "Valstybės žinių", kad iš 
jo LR pilietybė atimta be aiš
kaus apkaltinimo, net nelei
džiant apsiginti. KT nesvarstė 
prigimtinės pilietybės princi
po, įteisinto LR Konstituci
joje. 

Interpretuojant LR Kons
tituciją, būtina atkreipti dė
mesį į viso dokumento esmę. 
Jos įvade skelbiama: "Lietu
vių Thuta, prieš daugelį amžių 
sukūrusi Lietuvos valstybę, 
( ... ) išsaugojusi savo dvasią, 
gimtąją kalbą, raštą ir papro
čius, įkūnydama prigimtinę 
žmogaus ir Tu.utos teisę lais
vai gyventi ir kurti savo tėvų 
ir protėvių žemėje( ... ), puo-
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selėdama Lietuvos žemėje 
tautinę santarvę" ( ... ). LR 
Konstitucijos l straipsnio 2 
dalis sako: "Lietuvos valstybę 
kuria Tu.uta. Suverenitetas 
priklauso Tu.utai". 12 straips
nis teigia: "Lietuvos Respub
likos pilietybė įgyjama gims
tant ir kitais įstatymo nustaty
tais pagrindais. Pilietybės įgi
jimo ir netekimo tvarka nu
statoma įstatymais". 18 straips
nyje teigiama, jog "Žm.ogaus 
teisės ir laisvės yra prigimti
nės". 32 straipsnyje draudžia
ma apnboti LR piliečiui teisę 
pasirinkti, kur jis nori gyventi. 
29 straipsnyje draudžiama 
varžyti žmogaus teises. Iš 
Konstitucijos konteksto aiš
ku, kad Lietuva yra tautinė 
valstybė, kuri kūrėsi lietuvių 
tautos pagrindu. Pilietybė yra 
tautinis elementas, jos sudėti
nė dalis. Ši amžina prigimtinė 
pilietybės teisė negali būti taip 
lengvai atimama. 

LR Konstitucijoje turime 
du atskirus principus: išimti iš 
dvigubos pilietybės draudimo 
- "atskirus atvejus" ir prigim
tinę teisę į LR pilietybę, kuri 
negali būti varžoma. Pagal 
konstitucinę interpretacijos 
teisę, abu principai turi būti 
duodami reikšmės. Jie abu tu
ri būti galiojantys. Įstatymo 
keliu LR Seimas dabar turi 
nuspręsti, kaip tą prigimtinę 
teisę, kurios negalima varžyti, 
reikia įgyvendinti. PLB teigia, 
kad lietuvių kilmės užsienio 
lietu~ įgiję LR pilietybę gi-

mimu, savo vaikams, vaikai
čiams ir provaikaičiams bet 
kuriomis aplinkybėmis turi 
teisę išsaugoti LR pilietybę. 
Jos negalim.a atimti iš asmens 
prieš jo valią, net jei jis įgijo 
kitos šalies pilietybę. Norint 
išvengti nesusipratimų ateity
je, būtų verta Seimui papildyti 
LR Konstitucijos 18 arba 32 
straipsnį pridedant, kad "nei 
vienas lietuvių kilmės pilietis, 
nei jo palikuonys negali pra
rasti Lietuvos Respublikos pi
lietybės, įgytos gimus, prieš 
savo valią, net ir įgijus kitos 
valstybės pilietybę". 

Kai kurie Lietuvoje tei
gia, kad priimdamas kitos vals
tybės pilietybę LR pilietis sa
vaime atsisako savo prigimti
nės teisėsi turėtą pilietybę. 
Daugumoje šalių šiandien yra 
įteisinta dviguba pilietybė. 
Kai kurios valstybės net ne
reikalauja priesaikos. LR pi
lietis, atsisakydamas LR pilie
tybės, turi aiškiai išreikšti savo 
valią savo valstybei Lietuvai, 
ne svetimam kraštui. Lietuva 
yra laisva ir nepriklausoma. Ji 
valdoma savo įstatymais, o ne 
pagal kitų valstybių įstatymus 
ar reikalavimus. 

Jei Lietuva nori užsitik
rinti, ar tikrai LR pilietis, pri
ėmęs kitos šalies pilietybę, ne
pageidauja atsisakyti turimos 
LR pilietybės, Lietuvos val
džia gali reikalauti, kad toks 
asmuo raštu patvirtintų, jog 
pageidauja išlaikyti LR pilie
tybę. 
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1997 m. Europos piliety
bės konvencija siekta "panai
kinti diskriminaciją dėl pilie
tybės". Šios konvencijos 16 
straipsnis skelbia, kad valsty
bė, suteikdama savo šalies pi
lietybę, negali reikalauti kitos 
pilietybės atsisakymo ar nete
kimo kaip sąlygos jos piliety
bei gauti ar išsaugoti, jei toks 
atsisakymas ar netekimas ne
įmanomas arba negali būti 
reikalaujamas dėl racionalių 
priežasčių. 

Lietuva dar nėra šios kon
vencijos signatarė. Ministeri
jos daug metų vis dar derina 
tekstą ... Lietuva yra Europos 
Thrybos narė. Tikėtina, jog 
minėtą konvenciją ji ratifi
kuos. Dalies teisininkų teigi
mu, savo piliečių, turinčių dvi
gubą pilietybę, diskriminacija 
yra žmogaus teisių, įrašytų 
daugumos kraštų Konstituci
jose, tarptautinėse sutartyse, 
ly~ pažeidimas. 

Šiandien aišku, kad dvi
gubos pilietybės klausimas 
buvo ir yra politinis, o ne teisi
nis. Būtina politinė valia ne
delsiant išsaugoti lietuvių kil
mės Lietuvos piliečių, gyve
nančių užsienyje, prigimtinę 
teisę i LR pilietybę. Negausi 
mūsų tauta vis retėja Ar gali
me bendromis pastangomis 
suvienyti ir išsaugoti ją? (Kal
ba netaisyta. Red.) 
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Išsaugotas atminimas puošia 
Lukšius 

JANINA MARCINKEVIČIENĖ 
Lenkupio sroveU; glaudžia Siesartis, 
Jie geriausiai atmena senovę. 
Čia Tatarės gatvė, parkas taip arti. 
Čia - Lukšiai Pasigrožėk sustojęs. 

Važiuojantys plentu Kaunas-Šakiai per 
Lukšius dažnai stabteli pasižvalgyti gražiai 
tvarkomame šio miestelio centre, kur keliau
jančių dėmesį patraukia ne tik skoningi spalvų 
deriniai gėlynuose, bet ir tikra meninė poilsia
vietė, kurioje vis naujuose tautodailininkų 
darbuose susipina akmenys ir metalas, įsilie
dami i nuostabią dirbtinės kalvos, takų ir tven
kinio harmoniją, žavinčią įmantria žvejo pili
mi ir fontanų lietaus purslų švytėjimu. O kitoje 
plento pusėje, arčiau šventovės, dar niekur 
nematyta, vešlia žaliuojančia gyvatvore apsup
ta Atminimo aikštelė - lukiečių pasididžiavi
mas ir pagarba savo krašto žmonėms, paliku
siems ryškius pėdsakus ne tik Lukšių, bet ir vi
soje Suvalkijos istorijoje. 

Atminties išsaugojimo pradžia Lukšiuose 
1994-ji metai, kai ant paaukštinimo iškilo ori
ginali meniška Atminimo koplytėlė (autor. 
Vidas Cikana ), saugojanti žuvusių partizanų ir 
tremtinių atminimą, nes jos viduje kiekviena
me ten esančios piramidės lauko akmenyje 
(jie visi matomi iš išorės) - žuvusių aukų pa
vardės, gyvenimo datos. Salimais rasime ir ne 
vieną paminklą: kunigui Antanui Tutarei 190-
jų metinių proga, pastatytą 1995 m., knygne
šiui ir švietėjui Juozui Pavalkiui-Vijūnui 130 
m. sukakties proga, Pranui Kriaučiūnui, turė
jusiam Lukšiuose knygų rišyklą ir draudžia
mos spaudos slėptuvę (pastatytas 2006 m.), 
paminklą l-jam Varpo redaktoriui, V. Kudirkos 
amžininkui Juozui Adomaičiui-Šernui (iškilu
sį 2007 m. jo 85-jų mirties metinių proga) ir 
kitus. Visų paminklų autorius - Vidas Cikana. 

Šiais 2009-siais, švenčiant Vasario 16-ąją, 
Lukšių Atminimo aikštelė pasipuošė dar viena 
meniška skulptūra, skirta Lukšių poetui, pro
zininkui ir publicistui Vincui Korsakui, kuris 
jaunystėje iškentė visą tremties kančių praga
rą Vorkutos, Mordovijos lageriuose bei Vladi
miro kalėjimuose, o grįžęs i Lietuvą iki gyveni
mo pabaigos aktyviai dirbo kultūros srityje, 
dalyvavo Lietuvos Kaimo rašytojų sąjungos 
veikloje. Gal todėl ir paminklo autoriaus 
skulptoriaus Vido Cikanos idėja - sparnus iš
skleidusi bekylanti paukštė, simbolizuojanti 
Laisvę, primena, kad tautos vertybės, pagris
tos skaudžiais istoriniais faktais, neišnyks, o 
skraidys aplink ir ras atgarsį visų širdyse, kaip 
rado ir rašytojo V. Korsako kūrybinėje išmin
tyje - išleistose 8-se knygose bei įvairiuose ša
lies periodiniuose leidiniuose. 

O tą dieną, kai buvo atidengta "Laisvės 
paukštė", skirta V. Korsakui, lyg savotiška są
šauka su skulptūra, prabilo ir ką tik iš spaustu
vės pas skaitytojus išėjusi lukšiečio kalbos kui-

tūros puoselėtojo Vytauto Armonavičiaus 
straipsnių ir prisiminimų knyga Vmco Korsako 
gyvenimas ir kūryba (2008), kur jis aptaria šio 
iškilaus žmogaus ryškų rezistencinės lietuvių 
literatūros kūrėjo gyvenimą, politinio kalinio 
dalią ir kūrybą, kuriai buvo ištikimas visą gy
venimą. 

Lukšių Atminimo aikštelė kalba ir apie 
šio miestelio šviesuolį seniūną-skulptorių Vi
dą Cikaną, jo kūrybos įvairovę, kasmet vis ryš
kiau sušvintančią naujų idėjų šviesa. O jei dar 
atkreipsime dėmesį įjo iniciatyvą puoselėti 
tautodailės tradicijas Sakių rajono tautodaili-

Lukšių seniūnas skulptorius Vidas Cikana 
prie V. Korsakui skirto paminklo 

Ntr. G. Jokibaičio 

nink:ų bendrijos "Dailius" veikloje, jo ryžtingu
mą naujam gyvenimui prikelti netoli Lukšių jo 
seniūnijoje esantį Zyplių dvarą, kuris vos per 
keletą metų savo atgimimo eigoje jau tapo 
kultūrinio gyvenimo centru su meno galerija 
ir lyg magnetas traukia turistus ir koncertuo
jančius kolektyvus, gal net nesuprasime, kaip 
išmatuoti tą kūrybinę V. Cikanos energiją (jo 
kūryba juk neapsiriboja Lukšiais ir Šakiais -
paminklų rasime visoje Lietuvoje ir umenyje ). 

Žinau - dar ne kartą pravažiuojantys stab
telės Lukšiuose nusifotografuoti žiemą prie 
ledinių skulptūrų (šiemet buvo ypač didinga, 
skirta Lletuvos vardo tūkstantmečio paminėji
mui), pavasarį - prie tradicinio, galbūt di
džiausio Lietuvoje, Velykų margučio, vasarą -
prie tvenkinio ir gėlynų. O Lukšių seniūnas, 
dažnai meną kuriantis kartu su sūnumi Aldu, 
kuklus: "Vienas to nepadaryčiau, net nežinau, 
kaip noras puošti Lukšius, gerbti praeities at
minimą, įaugo į visų lukšiečių sąmonę. Kai 
idėjas lydi bendri darbai, šis tas ir išeina". 
Thkie tie Lukšiai, kur gyvena meną mylintys 
žmonės. 

Prie atgimimo ištakų 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Doc. Sigitas Jegelevičius atskleidė įdomų 
faktą dėl nuomonės apie J. Jurginio vengimą 
išsamiau naudotis archyvine medžiaga. Profe
soriui prireikė 1920 m. Kauno kareivių maišto 
bylos. Reikėjo kreiptis į KGB, o ten, valyda
mas pistoletą, jį ilgai tardė drg. Chalimovas. 
Nuo to laiko ir prarado norą siekti "uždrausto 
vaisiaus". Kalbėję profesoriai Edvardas Gu
davičius, Liudas Iluska, istorikai Mindaugas 
Tumošiūnas, Feliksas Sliesoriūnas, Henrikas 
Šadžius teigė, kad J. Jurginį žinojo visuose 
Lietuvos kampeliuose, jo darbai gaivino tau
tos dvasią, išaugo domėjimasis Tėvynės isto
rija. Artimesniems kolegoms prisipažino, kad 
jaunystėje i partiją stojo iš įsitikinimų, o sugrį
žo i ją 1957 m. atšilimo laikotarpiu iš reikalo, 
kad galėtų realizuoti kūrybinį potencialą, pri-

sidėti prie Lietuvos istorijos mokslo ir kultū
ros raidos. 

Bibliotekos direktorius dr. Juozas Mar
cinkevičius apibendrino šiltą ir dalykišką 
bendravimą, minėjo akademiko nuopelnus 
Lietuvos MA bibliotekai, jo siekį pagal moks
lo metodikos reikalavimus nagrinėti istorijos 
klausimus. J. Jurginis buvo mąstantis žmogus, 
jo nevaržė sustabarėjusios dogmos. Persekio
jimo laikotarpiu jį ne kartą užtarė Lietuvos 
MA prezidentas Juozas Matulis ir Antanas 
Sniec1rus. J. Jurginio mokiniai ir kolegos turės 
perduoti estafetę naujai istorijos tyrėjų kartai. 
Ji, norisi tikėti, sąžiningai remsis savo pirmta
kų darbais ir patirtimi. Tik negailestingi žmo
nės užmiršta tuos, kurie tiesė mokslinio pažini
mo kelią. Spalvinga J. Jurginio asmenybė ir jo 
darbai verti naujų įžvalgų ir monografinio ty
rimo. 
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Pavasario potvyniai 
Ministeris pirmininkas 

S. Barper Manitoboje iš 
sraigtasparnio stebėjo potvy
nių padarinius Red River 
slėnyje. Patvinusi upė ir jos in
takai dėl vandens pertekliaus 
apsėmė daug žemės plotų ir 
gyvenviečių, Morris miestas 
tapo sala. Ledo lyčių sangrū
dos upėse padidino potvynių 
pavojų. Pagal dabartinius 
padarinius tai trečioji van
dens sukelta nelaimė šiuo 
šimtmečiu. Ją pagal nuosto
lius galima lyginti su 1950, 
1997 m. potvyniais. Vandens 
daromą žalą sumažino žmo
nių padarytos užtvaros - py
limai, sankasos ir užtvankos. 
Ministeris pirmininkas, ap
lankęs nuo potvynių nuken
tėjusias vietas, galės tiksliau 
įvertinti nuostolius ir pagal
bą gyventojams. Pagal da
bartinius Manitobos įstaty
mus nuo gamtos nelaimės 
nukentėjusiai namų valdai 
skiriama ne daugiau kaip 
100,000 dol. 

Kanados politiniame gy
venime vėl minimi vokiečių 
verslininko K Schreiber ir bu
vusio konservatorių vyriau
sybės vadovo B. Mulroney 
vardai. Daugiau kaip 12 me
tų aiškinamasi apie jų tarpu
savio sandorį. Tikimasi, kad 
šis viešas tyrimas galės atsa
kyti į vieną klausimą: kada 
B. Mulroney sandorį sudarė 
ir sulygo užmokestį- būda
mas ministeriu pirmininku, 
ar vėliau. Vokiečių verslinin
kas tvirtina, kad tai įvyko B. 
Mulroney esant dar valdžio
je. B. Mulroney teigia, kad 
tapti Vokietijos verslovės 
Thyssen interesų gynėju 
tarptautinėje rinkoje jis pa
žadėjo ir paėmė užmokestį 
jau pasitraukęs iš politinės 
veiklos. Tui ilgiausias ir dau
giausia kainuojantis tyrimas 
Kanados politikos istorijoje. 

Ji.m Judd, Kanados sau
gumo ir žvalgybos tarnybos 
(CSIS) vadovas, netikėtai 
pareiškė paliekantis savo pa
reigas dėl asmeninių prie
žasčių. Tuks ilgamečio, paty
rusio ir tarptautinėje žvalgy
boje itin vertinamo pareigū
no pasitraukimas Vankuve
rio olimpiados išvakarėse 
nustebino visus. Kanados 
žvalgyba, vadovaujant J. 
Judd, sustiprino tarptautinį 
autoritetą savo įžvalgomis ir 
objektyvumu, gebėjimu bend
radarbiauti, ginant ne tik 
Kanados, bet ir pasaulio vi
suomenės saugumą. 

Palestinos vyriausyb~s 
atstovai pareiškė neprita
riantys, kad seni raštai, vadi
namieji "Dead Sea Scrolls", 
būtų rodomi Thronto istori
jos muziejuje. Pasak jų, šie 
itin vertingi istorijos doku
mentai buvo nusavinti iš pa
lestiniečių konflikto rytų Je
ruzalėj e metu. Izraelio se
nienų specialistai dabar juos 
vežioja po viso pasaulio pa-

rodas, leidžia mokslinin
kams studijuoti neįkainoja
mos vertės raštus. Seni reli
giniai užrašai Book of Gene
sis, Psalms ir kiti, užrašyti per
gamento ar papyruso lakš
tuose, buvo atrasti olose prie 
Negyvosios jūros 1947 m. Jų 
amžius apie 2,000 metų. Pa
lestiniečių nuomone, muzie
jai, priimantys parodoms 
šias istorines vertybes, prita
ria jų nusavinimui, moraliai 
neteisingam poelgiui. 

Jau daugiau kaip savai
tė tamilų protestuotojai supa 
parlamento rūmus Otavoje. 
Jie reikalauja, kad Kanados 
vyriausybė padėtų spręsti 
tarpusavio ginčą. Daug metų 
tamilų atstovai ir jų karinės 
pajėgos su Šri Lankos vyriau
sybe kovoja dėl teisės turėti 
nepriklausomybę. Tamilų tig
rai Kanadoje yra pripažinta 
teroristų organizacija, pa
galba jai yra draudžiama 
įstatymu. Kilus tarpusavio 
karui tarp tamilų armijos ir 
vyriausybės pajėgų, karo 
veiksmų lauke atsidūrė de
šimtys tūkstančių taikių gy
ventojų. Turpininkaujant Ka
nadai, pavyko pasiekti, kad 
dviem dienoms būtų sustab
dyti karo veiksmai, ir gyven
tojams būtų leista palikti ka
ro veiksmų zoną. 

Kas yra atsakingas už 
pragaištingus žmogaus po
traukius? Netrukus į šį klau
simą turės atsakyti Ontario 
provincijos teismas. Vienas 
lošėjas, per nenumaldomą 
potraukį lošti praradęs san
taupas, namus, darbą ir su
kėlęs daug rūpesčių šeimai, 
tvirtina, kad kalčiausia esan
ti Ontario loterijos ir žaidi
mų tarnyba (OLG). Mark
ham gyventojas ir jo žmona 
pateikė kaltinimus ir 3.5 bln. 
ieškinį šiai tarnybai, kad ji 
neapsaugojusi jo nuo besai
kio lošimo ir prašo atlyginti 
už patirtus turtinius, sveika
tos ir gerovės nuostolius. 
Daugėjant lošimo įstaigų, 
gausėja žmonių, praleidžian
čių laiką jose, prarandančių 
savo santaupas, įgyjančių 
priklausomybę šiam įpro
čiui. OLG, bandydama jiems 
padėti, sudarė beviltiškų lo
šėjų sąrašą ir bando jiems ri
boti lošimo laisvę, tačiau vi
siškai sulaikyti jų negali. 

Nepaklusnūs, viešąją 
tvarką drumsčiantys arba ap
svaigę nuo alkoholio kelei
viai nebus įleidžiami į lėktu
vą. Tokias sąlygas numatė 
patikslintas federacinės susi
siekimo ministerijos įstaty
mas. Vis dažniau neblaivūs 
ar pikti keleiviai sutrikdo 
lėktuvo skrydžius ir aptarna
vimo grupės darbą. Jų su
kelti išpuoliai nuostolingi fi
nansiškai, jei tenka sulaikyti 
lėktuvo skrydžius ar nusi
leisti nenumatytoje vietoje, 
kelia grėsmę visam skry
džiui. SK 
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MAŽINAMOS TARNYBOS 

Švietimo ir mokslo mi
nisterijai pavaldžiose įstai
gose šiemet ketinama atsi
sakyti maždaug 200 etatų. 
ŠM ministerio Gintaro Ste
ponavičiaus teigimu, tai tik 
pirmas žingsnis pertvarkant 
ministerijai pavaldžių įstai
gų tinklą, didinant jų veik
los efektyvumą ir nukrei
piant valstybės lėšas ten, kur 
jų labiausiai reikia. Jis su
darė koordinacinę grupę, 
kuri peržiūrės keturių mi
nisterijai pavaldžių įstaigų -
Profesinio pedagogų rengi
mo centro, Mokytojų kom
petencijos centro, Valstybi
nės mokykl~ vertinimo 
agentūros bei Svietimo plė
totės centro veiklą. Bus įver
tintos šioms įstaigoms ski
riamos lėšos, jų atliekamos 
pareigos ir vykdomos pro
gramos. Bus pateikti siūly
mai, kaip perorganizuoti 
šias bendrąjį ugdymą ko
ordinuojančias įstaigas. Va
sario-kovo mėnesiais Švie
timo ir mokslo ministerijoje 
veikė žinovų darbo grupė, 
kuri peržiūrėjo ministerijos 
struktūros ir su ja susijusių 
institucijų darbus, įvertino 
jų veiklos efektyvumą. Iš
vadose pažymėta, kad dau
gelis ministerijai pavaldžių 
įstaigų atlieka dubliuojan
čias ar biudžetinėms įstai
goms nereikalingas užduo
tis, todėl turi būti pertvar
kytos. Švietimo ir mokslo 
ministerijai pavaldžiose įs
taigose dirba per 900 dar
buotojų. 

SKATINS TOLERANCUĄ 

Lietuvos vyriausybė ba
landžio 15 d. pritarė Socia
linės apsaugos ir darbo mi
nisterijos pateiktam anti
diskriminacinės programos 
2009-2011 m. projektui. Per 
trejus metus jam įgyvendinti 
numatyta skirti per 8.5 min. 
litų, iš kurių pusė - Europos 
sąjungos struktūrinės pa
ramos lėšos. Planuojama 
atlikti įvairius tyrimus, bend
rojo lavinimo mokyklų mo
kymo priemonių toleranci
jos ir daugiakultūrinio ugdy
mo turinio analizę bei pa
rengti rekomendacijas jam 
tobulinti, numatyta siste
mingai rinkti informaciją 
apie diskriminacijos rūšis, 
apraiškas, priežastis ir po
veikį bei informaciją, susiju
sią su galimybėmis dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime, 
ir informaciją apie visų for
mų smurto apraiškas ir t. t. 
Numatyta parengti ir įgy
vendinti priemones, skirtas 
tolerancijai darbo rinkoje 
ugdyti. Programos tikslas -
tirti diskriminacijos apraiš
kas ir priežastis visose gy
venimo srityse, ugdyti pa
garbą žmogui, teisinį visuo
menės sąmoningumą, tar
pusavio supratimą, toleran-

ciją lyties, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitiki
nimų ir pažiūrų pagrindu. 
Šiemet programai įgyven
dinti numatyta skirti 1.63 
min. litų. Iš jų 563,000 litų 
sudaro valstybės biudžeto, o 
500,000 litų - Europos 
struktūrinių fondų (ESF) 
lėšos. 2010 m. numatyta 
skirti 3.69 min. litų, 2011 m. 
- 3.55 min. litų. Iš viso iš 
Europos struktūrinių fondų 
numatyta skirti 4.5 mln. litų. 

LIETUVOS ĮVAIZDIS 

Užsienio žiniasklaidoje 
Lietuva pernai buvo minėta 
dažniau, bet prastesniame 
kontekste nei kitos Baltijos 
šalys, teigiama Valstybės 
kontrolės (VK) ataskaitoje, 
kurioje buvo vertinamas ša
lies įvaizdžio formavimas. 
Šalies žinomumas užsienyje 
"savaime negarantuoja tei
giamos nuomonės apie šalį" 
- būtina platinti ne bet ko
kią, o būtent teigiamą infor
maciją". Teigiamos infor
macijos apie Lietuvą sklai
da, anot VK, yra prob
lemiška. VK pateikia Bast 
West Globai Index tyrimo, 
kuris kas ketvirtį nagrinėja 
straipsnius tokiuose įtakin
guose pasaulio leidiniuose 
bei žiniasklaidos priemo
nėse kaip The Economist, 
TheNew York Times, The 
Washington Post, The Inter
national Herald Tribune, 
Time, CNN International, 
išvadas. Tyrimas parodė, 
kad 2008 m. paskutinį ket
virtį Lietuva iš trijų Baltijos 
šalių buvo minima dažniau
siai, tačiau daug neigiamos 
informacijos sumažino jos 
balą ir poziciją vertinime iki 
prasčiausios, lyginant su 
Latvija ir Estija. Lietuva 
pasaulio žiniasklaidoje buvo 
minima 2701 kartą, o apie 
Latviją ir Estiją užsiminta 
beveik dvigubai mažiau -
apie jas skelbta atitinkamai 
1517 ir 1349 kartus. Tačiau 
vertinant teigiamą ir neigia
mą informaciją apie šalį, 
Lietuvai tarp Europos šalių 
skirta 42 vieta, tuo metu 
Latvijai ir Estijai atiteko 
aukštesnės pozicijos: 29 ir 
30. Aukštesnę poziciją (31), 
pagal VK pateiktus duome
nis, šioje skalėje užėmė ir 
Slovėnija, nors ji pernai pas
kutinį ketvirtį užsienio ži
niasklaidoje buvo paminėta 
beveik trigubai mažiau nei 
Lietuva - apie 1000 kartų. 
Kaimyninė Lenkija pateko 
tarp 4 šalių, apie kurias pa
saulio žiniasklaida atsiliepia 
geriausiai. Ji buvo minėta 
keturis kartus daugiau nei 
Lietuva - apie 11,000 kartų. 
Pernai paskutinį ketvirtį 
Lietuva tarp 200 pasaulio 
šalių užėmė 164 vietą, Lat
vija - 114, Estija - 117, Slo
vėnija - 126, o Lenkija atsi
dūrė 9 pozicijoje. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----
v 

Sešiasdešimt treji ... 

Buvusių Pabaltijo universiteto Pinneberge studentų-čių suvažiavimo dalyviai Čikagoje 2007 
metais 

E. BARŠKĖTIENĖ 

Kas tai? Thi tiek metų pra
ėjo nuo Pabaltijo universiteto 
įkūrimo Vokietijoje, Pinneber
ge, netoli Hamburgo. Sukak
ties minėjimas įvyko š.m. kovo 
18 d. Lemonte, netoli Čikagos, 
Pasaulio lietuvių centro patal
pose. Minėjimą pradėjome ku
nigo dr. Eugenijaus Gerulio 
invokacija. Prasmingai jis su
jungė tris svarbius įvykius. Pir
mas - dėkojo Dievui, kad pre
zidentas J effersonas išleido 
įsakymą, jog visi vaikai privalo Buvę Pabaltijo un-to studentai-tės, susitikę savo tradiciniame 
lankyti mokyklas. Antra - mū- metiniame suvažiavime Čikagoje 2009 m. kovo 18 d. 
sų dr. Vincas Kudirka Lietuvos 
himne prašo, kad šviesa lydėtų mūsų žingsnius 
ir trečia - kad prof. Vladas Stanka drauge su 
latviais ir estais įkūrė Pabaltijo universitetą; o 
pabaigoje dėkojo Pranui Jurkui, kuris tęsia 
Danutės Eidukienės pradėtą tradiciją kasmet 
minėti Pabaltijo universiteto įkūrimo metines. 
Tylos minute buvo pagerbti mirusieji. Pri
statyta knyga - Vytauto Didžiojo universitetas, 
Atmintis, žmonės ir idėjos, išleista 2008. 

Įžangoje rašoma, kad sovietams naikinant 
universiteto tradicijas- Vytauto Didžiojo uni
versiteto (V.D.U.) gyvastį pratęsė lietuvių išei
vija. Profesoriai drauge su latviais ir estais 
įsteigė Pabaltijo universitetą, kuris tęsė V.D.U. 
tradicijas. Knygoje apie tai yra atskiras straips
nis ir graži universiteto emblema su visų trijų 
tautybių vėliavėlėmis. Džiugu buvo klausytis 
gausių sveikinimų iš Australijos, Kanados ir 
kitų Amerikos miestų. Jeigu į anksčiau reng
tus minėjimus susirinkdavo iš visos Amerikos 
ir Kanados kolegos ir profesoriai, dabar jau 
tik sveikinimuose jie buvo drauge su mumis. 
Ir man prisimena vienas eilėraštis, kuris buvo 
išspausdintas Tėviškės žiburiuose: 

Prisimenam šokius ir kojas miklias, 
Trepsėjom lig ryto, dainavom dainas, 
Galvojom, kad mums ta senatvė netiks, 
Nors metai prabėgs, bet širdis jauna liks. 

Thip - širdis liko su jaunų dienų prisimini
mais, bet senatvė atkeliavo su metų našta. Jei 
anksčiau iš Toronto per naktelę sukarti 600-
700 mylių buvo vienas malonumas, tai dabar 

jau 100 mylių didelis atstumas. Tus kelias gal 
būtų labai mielas, deja, kojos jau į žygį nedrįs
ta. Ir palyginus dvi nuotraukas 2007 ir 2009 
metų, skirtumas žymus. Vieni jau ramiai miega 
amžinybėje, kiti mintyse mena tuos laikus. Su
sirinkusieji dar yra aktyvūs gyvenime. Ap
tarėme prezidento (JAV) rinkimus, pliusius ir 
minusus. Pasirodo, nepaisant kokiai partijai 
priklauso, balsuodami rinkosi asmenybę, o ne 
balsavo pagal partijos kandidatą. Aptarėme ir 
būsimus Lietuvos prezidento rinkimus. 

Gėrėjomės vieno kolegos, apie kurio 
buvimą Amerikoje net nežinojome, atsiųsto
mis nuotraukomis iš jo gyvenimo. Ir kur gi jis 
buvo daugiau kaip 50 metų, kad tik dabar at
siliepė? Ir vėl atklysta poetės žodžiai: 

Draugai išbyrėjo, jų liko mažai, 
Prabėgo linksmybės ir buvę juokai, 
Dabar pasiguodžiam, nors žodžiu geru 
Ir džiaugiamės turėdami pora draugų. 

Baigdami vaišintis išgirdom anekdotą. 
Taip linksmai besikvatodami susispietėm 
bendrai nuotraukai. Svarstėm, ar verta tęsti 
minėjimus. Vienbalsiai nusprendėm, kad verta 
susirinkti drauge, prisiminti kolegas. Gal ge
riausiai tai išreiškia šitoks posmas: 

Mylėkim viens kitą, kol plaka širdis, 
Prabėgę meteliai atgal nebegrįš. 
Ką jaučiam širdy, išdalinkim kitiems. 
Gyvenimo upė juk teka visiems. 

Iki kitų metų! (Eil. posmai Gražinos Stauskienės) 

~SKAITYTOJAI PASISAKO' 

NESILAIKO PASKIRTIES? 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Teko girdėti, kad Toronto 
lietuvių pensininkų namuose 
"Vilnius Manor'' yra apgyvendi
nami ir ne pensijinio amžiaus 
žmonės, kaip vaikai pas tėvus ir 
panašiai. Jei tikrai taip daro
ma, tai šių namų administracija 
nesilaiko tikros šių namų pa
skirties ir neužtikrina kitų gy
ventojų ramaus gyvenimo! 

Nijolė Bagdžiūnienė 

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

~ Mi is auga, ON LSG 1E5 Missi sauga O LS OA5 
.......... __ _, www.watersidedental.ca www.9tb1incdcntal.ca 



Beriso mieste plevėsavo 
Lietuvos vėliavos 

Aplink pasaulį plaukianti 
ir pasaulio lietuvių bendruo
menes lankanti Tūkstantme
čio odisėja pasiekė Argenti
nos krantus, Berisą. Šis mies
tas vadinamas Argentinos 
imigrantų sostine, todėl ne
nuostabu, kad čia savo gyveni
mus kūrė daug lietuvių. Dau
guma jų čia dirbo mėsos fabri
kuose, skerdyklose, dirbo prie 
šaldiklių. Pasakoja, kad jie pa
sižymėjo kaip labai darbštūs 
ir nuoširdūs žmonės, nebijan
tys šaldiklių šalčio, todėl darb
daviai juos vertino. Mieste ka
bėjo Lietuvos vėliavos, mieste 
buvo matyti ir specialūs pla
katai, skelbiantys, kad lietu
vių draugija "Nemunas" šven
čia 100-metį. Antrosios Beriso 
lietuvių organizacijos - "Min
daugo" bendrijos nariai irgi 
dalyvavo susitikime "Nemu
no" draugijoje dieną ir vaka
re. Abiejų draugijų šokių ra
teliai šoko kartu. 

Į susitikimą su Tūkstant
mečio odisėjos buriuotojais iš 

Lietuvos krantinėje atėjo tik
rai nemažai žmonių, manau, 
daugiau nei 100. Tiek pat, o 
gal dar daugiau dalyvavo va
kare, jau kiti veidai. Tarp susi
rinkusiųjų krantinėje buvo ne 
tik lietuvių. Šis įvykis atkreipė 
ir kitų emigrantų Berise dė
mesį, matėme pavienių alba
nų, italų, ispanų, arabų ir kitų 
tautybių žmonių, susirinkusių 
ir besidžiaugiančių kartu su 
lietuviais. Visi jie pasipuo
šę savo tautiniais atributais. 
Visuose Odisėjos renginiuose 
dalyvavo Mis Berisas - italų 
kilmės gražuolė. Savo apsi
lankymu ji pagerbė lietuvių 
buriuotojus. 

Bendravimas su lietuviais 
labai šiltas. Pasisveikindami 
visi skuba bučiuoti į žanduką, 
glebėsčiuotis. Nors tik kas tre
čias jų žodis lietuviškai, visi 
kiti ispaniškai, labai nori bend
rauti. Kalbančių lietuviškai 
vienetai. Tai daugiausia vyres
ni žmonės - 50-70 metų, ku
rie atvyko į Berisą visai mažu-

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 

čiai ir kalbą išmoko iš jau am
žiną atilsį tėvų, arba gimę čia, 
bet kalbą dar iš tėvų perėmė. 
Šių žmonių vaikai ir vaikaičiai 
lietuviškai moka tik keletą 
frazių arba visiškai nemoka. 
Keistas jausmas, kai žiūri į 
merginas, vilkinčias tautiniais 
drabužiais, matyti jų veiduose 
lietuviškus bruožus (kai kur 
gerokai susimaišiusius su 
ispaniškais ir itališkais), bet 
susikalbėti negali ... Mažesni 
vaikučiai dar labiau ne
panašūs į lietuviukus, tamsios 
odos, rudų akių. Todėl tik šyp
saisi ir bandai kažką pasa
kyti, nes jie gaudo kiekvieną 
žodį iš tavo lūpų. 

Gavome ne vieną prašy
mą atsiųsti lietuvių kalbos ele
mentorių. Visus mūsų suveny
rus ir medžiagą, susijusią su 
Lietuva, išgraibstė. DVD "Ne
regėta Lietuva" žiūrėjo kaip į 
pasakų šalį. Lietuvių kalbos 
elementorių - pradžiamoks
lio prašo seneliai, pasiryžę 
mokyti savo vaikaičius nors 
kiek lietuviškai. Vienas pagy
venęs ponas į susitikimą kran
tinėj e atėjo su antikvariniu 
savo tėvo lagaminu, su kuriuo 
jis paliko Lietuvą. Saugo kaip 
didžiausią relikviją. 

Toks pats keistas jausmas 
apėmė draugijoje "Nemu
nas", kur tautinius šokius šo
ko ir visai mažučiai vaikai, ir 
jau vyresni. Kaip jie stengėsi! 
Nuoširdžiai, braukdami pra
kaitą, padusę nuo vietinio 
karšto oro. Žiūrint tuos šokius 
apėmė toks geras jausmas, 
juokiausi iki ašarų. Mažai kas 
jų moka lietuviškai kalbėti, 
bet lietuviškus šokius moka. 
Nemeluosiu, pati užsimaniau 
lankyti tautinių šokių ratelį, 
nes man pasidarė gėda, kad aš 
lietuve būdama beveik nemo
ku nė vieno lietuviško šokio ... 

O Lietuvos vardo tūks
tantmetį jie švęs būtinai. Ma
tau, kiekvienas Tūkstantme
čio odisėjos toks apsilanky
mas pas tolimiausių šalių lie
tuvius plečia didžiojo Lietu
vos jubiliejaus dalyvių būrį. 

Edita Skaraitė, 
Tūkstantmečio odisėjos 
kranto komandos narė 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

MUZIKOS ŽINIOS, 2009 
m., Nr. 264, žurnalas, 56 psl. 
ir viršeliai. Leidžia Šiaurės 
Amerikos lietuvių muzikos 
sąjunga, administruoja Vytau
tas Gutauskas, 11321 Syca
more Ln B, Palos Hills, IL, 
60465; leidinio kaina - $11 
(JAV). 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Čikagoje kovo 11 d. "Ri
ver East Art Centre" galeri
joje įvyko fotografo Mariaus 
Jovaišos darbų parodos Ne
regėta Lietuva atidarymas. 
Paroda skirta Lietuvos vardo 
tūkstantmečio ir Nepriklau
somybės atstatymo paminė
jimui. Renginyje dalyvavo 
fotografijų autorius M. Jo
vaiša, generalinė Lietuvos 
konsulė S. Aniulienė, Čika
gos mero atstovas, daug kon
sulinio korpuso narių ir ne
mažas būrys lietuvių bend
ruomenės atstovų. Susirin
kusius pasveikino konsulė S. 
Aniulienė, M. Jovaiša papa
sakojo, kaip buvo kuriamos 
nuotraukos parodai ir su
daromas albumas Neregėta 
Lietuva, primindamas ir 
įdomesnes akimirkas. Šią 
parodą surengė Lietuvos 
generalinis konsulatas Či
kagoje. 

Gudija 
Rimdžiūnų lietuvių kul

tūros, informacijos bei švie
timo centre vyko saviveikli
nių kolektyvų susibūrimas 
šūkiu "Lietuvių kultūros die
na Astravo žemėje". Susi
rinko Gėliūnų, Girių, Moc
kų ir vietinių Rimdžiūnų sa
viveiklininkai. Vietos daini
ninkės, vadovaujamos Jani
nos Trepšienės ir Jadvygos 
Bublevič, dainavo senovines 
ir šiuolaikines lietuvių dai
nas. Pasirodė Varanavo ra
jono ir Pelesos saviveikli
ninkai, kuriems vadovavo 
Alfredas Stipinas ir Antani
na Kamenčienė. Puikiai pa
sirodė Semeliškiai iš Trakų 
rajono. Ilgų plojimų susi
laukė "Gervėčių" ansamblis 
iš Vilniaus, o ypač solo dai
navusi Gardino tautinių kul
tūrų festivalio laureatė Sil
vija Bielskienė. Taipgi nuo
taiką kėlė dainos, pokštai, 
rateliai. Šį renginį organi
zavo "Gervėčių" klubas ir 
Gudijos lietuvių bendruo
menė. 

Latvija 
Latvijos fotografijos mu

ziejuje Rygoje kovo 19 d. bu
vo atidaryta fotografijos dar
bų paroda minint sovietinių 
trėmimų 60 metų sukaktį. 
Buvo pasirinktos lietuvio 
Juozo Kazlausko ir latvio Ja
no Guodinio nuotraukos. 
Fotografas J. Kazlauskas, 
baigęs kinematografijos ins
titutą Maskvoje, daug kelia
vo, filmavo ir fotografavo 
Rusijos šiaurę ir ten gyve
nančias mažas tautas. Jo 
nuotraukos buvo rodomos 
įvairiose pasaulio parodose, 
laimėjusios ir apdovanoji
mų. Jis darbavosi Lietuvos 
kino studijoje, priklausė Lie
tuvos fotomenininkų beiki
nematografininkų sąjun
goms, taipgi ir Tarptautinės 
meninės fotografijos federa
cijai. Apdovanotas Didžiojo 

Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ordinu. Būdamas vos 
septynerių metų, su mama 
atsidūrė Irkutsko srityje. 
Prasidėjus Atgimimo sąjū
džiui, J. Kazlauskas įsijungė 
į ekspedicijas, vykstančias į 
buvusias lietuvių tremties 
vietoves Sibire. Nepriklau
somybės metais jis sugrįžo į 
Sibirą kaip fotomenininkas 
įamžinti lietuvių tautos tra
gedijos pėdsakus nuotraukų 
cikle Tremtis. 

Norvegija 
Osle, kovo 22 d. įvyko 

du renginiai. Juos organiza
vo Lietuvos ambasada Osle 
ir Norvegijos lietuvių bend
ruomenė. Iš ryto dideli ir 
maži tautiečiai buvo pa
kviesti susitikti su Vytautu 
V. Landsbergiu, Lietuvos kul
tūros veikėju, teatro ir kino 
režisieriumi, rašytoju ir dai
nų autoriumi. Po pietų vyko 
kasmetinis raiškiojo skaity
mo konkursas, globojamas 
Birutės Eidintienės, suorga
nizuotas Oslo lietuvių sek
madieninės mokyklos "Gin
taras". Jame dalyvavo moki
niai ne tik iš "Gintaro" mo
kyklos, bet ir kitų Oslo mo
kyklų, kuriose mokosi lietu
viukai. Popietėje dalyvavo 
svečias V.V. Landsbergis ir 
su kitais komisijos nariais 
įvertino konkurse dalyvavu
sių mokinių pastangas ir juos 
apdovanojo vardiniais pažy
mėjimais bei lietuviškomis 
knygomis. Jau ketvirti metai, 
kai rengiamas šis konkursas, 
sulaukęs nemažo pasiseki
mo, padedantis jauniems da
lyviams nepamiršti savo tėvų 
kalbos. 

Airija 
Neseniai Dubline atida

ryta pirmoji lietuviško meno 
dirbinių parduotuvė "Rūtos 
galerija". Kovo 12 d. joje įvy
ko renginys "Lietuviškas pa
vasaris Dubline". Lietuvos 
ambasada ir "Rūtos galeri
ja'' pakvietė į šį renginį Airijoje 
esančių svetimų kraštų am
basadorius ir ambasadorių 
žmonas. Lietuvos ambasa
dorė Izolda Bričkovskienė, 
sveikindama viešnias, pasi
džiaugė, kad galėjo jas pa
kviesti į nedidelę lietuvišką 
salelę, įsikūrusią Dublino 
centre. Norinti viešnias su
pažindinti su dalele Lietu
vos, jos tradicijomis, papro
čiais. Susirinkusias viešnias 
šiltai priėmė galerijos šeimi
ninkė Rūta Keršienė. Jos ga
lėjo susipažinti su nauja pa
vasarine Lietuvos ir Airijoje 
gyvenančių menininkų įvai
rių dirbinių kūryba. Negailė
ta gražių žodžių renginio or
ganizatoriams ir galerijos sa
vininkei. Bet didžiausias pa
gyrimas - viešnių pirkiniai, 
nes kiekviena išsirinko pa
vasario dovaną, ne tik sau, 
bet artimiesiems bei drau
gams. JA 
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Neišsenkanti kūrybos versmė- gyvenimas 
S. KATKAUSKAITt: 

Kaip iš vaizdinių, žodžių 
ir minčių gimsta patrauklus 
romanas? Kaip dailininko 
teptukas, perkelia į drobę visa 
tai, kas mus supa, suteik.da
mas naują prasmę ir netikėtai 
kitokią estetinę formą? Kaip 
fotografas atranda kasdieny
bėje tai, ko mes paprastai ne
pastebime? Apie tai buvo kal
bama sendraugių ateitininkų 
vakaronėje Turonto Prisikėli
mo parapijos kavinėje. Nedi
delė jauki salė tą vakarą tapo 
mažąja paveikslų galerija. 
Viešnia iš Detroito T. Unde
rienė rengėjų kvietimu atvežė 
Lietuvos dailininkų darbų: ta
pybos, mažosios grafikos kūri
nių parodą. Viena siena buvo 
skirta torontietės Snaigės Ši
leikienės paveikslams. Ant 
stalo - Antano Šileikos para
šyti romanai, tarp jų ... verti
mas į kiniečių kalbą. Visi šių 
darbų autoriai buvo pakviesti 
pasidalinti mintimis apie tai, 
kas sunkiai įvardijama - po
reikį kurti, talento požymius, 
pagaliau, praverti kūrėjo dirb
tuvės duris ir pasekti, kaip pir
minė mintis tampa meno kū
riniu. Vakaro vedėja Rūta Ry
gelienė, pristatydama visus 4 
šios temos ap~gininkus An
taną ir Snaigę Sileikas, foto
grafę Daivą Blynaitę ir meno
tyrininkę Tuurą Underienę, 
trumpai priminė kiekvieno 
kelią į savo pasirinktą meno 
sritį. 

Spalvą ir linijų kalba 
Snaigė Šileikienė gimė ir 

augo Turonte. Po studijų Tu
ronto universitete pora metų 
pradedanti grafikė mokėsi žy
miojoje Paryžiaus meno mo
kykloje. Ją baigusi dirbo įvai
riose meno įstaigose, o šalia 
grafikos darbų imdavosi ir 
teptuko, didesnių drobių. Da
bar dailininkė skiria laiko ir 
tapybai, ir grafikai. Dailinin
kės kūrybos parodos buvo su
rengtos Kanadoje, Paryžiuįe, 
Lietuvoje. Dailė į Snaigės Si
leikienės gyvenimą atėjo, tik
riausiai, per tėvų domėjimąsi 
menu. Mama G. Valiūnienė -
keramikė. Bet Snaigę labiau 
traukė galimybė vaizdus iš
reikšti popieriaus lakšte ar 
drobėje. Dailininkė papasa
kojo apie įvairių gyvenimo 

tarpų savos išraiškos temų ir pastebėti mažyčius langelius. 
formų paieškas, kartu aptar- Juose buvusio gyvenimo liudi
dama ir ant sienos kabančius ninkai: buities daiktai, pames
paveikslus. Turp jų - pirmųjų tas žaislas, ar jau niekam ne
metų bandymai atkartoti pie- reikalingas įrankis. Paveikslas 
šinyje žinomo dailininko pieš- tarsi įgyja trečią išmatavimą, 
tą moters figūrą. Kitame dar- tampa paminklu išnykusiam 
be sodriais potėpiais ir vėsio- gyvenimui Kanados šiaurėje. 
mis spalvomis tapytas šiaurie- Apie kūrybos momentą kal
tiškas kraštovaizdis. Jau iš bėti nelengva, bet dailininkė 
ankstesnės parodos prisime- pabandė klausytojams para
name jos pieštus šiaurės žoly- dyti paveikslo ar raižinio taps
nus. Turonte, "Lennox Con- m.ą. Augusi dideliame mieste, 
temporary" meno galerijoje kaip tvirtina pati ir paveldėju
prieš pora metų buvo sureng- si "urbanistinę prigimtį", ji 
ta dailininkės darbų paroda daug laiko praleidžia gamtoje: 
"Brush close". Parodos lanky- savo vasarnamyje, įvairiose 
tojams, tikriausiai įsiminė dailininkų stovyklose, išvyko
šiaurietišk.o kraštovaizdžio fo- se. Augmenija, miško ir van
ne nutapyti kuklūs pakelės žo- dens, žemės vienovė suteikia 
lynai. Snaigės Šileikienės pa- daug minčių, tarsi išjudina kū
veiksluose jų belapių šakelių rybinę energiją. Vėliau jau 
grafika atsiskleidžia savo iš- dirbtuvėje įspūdžius tenka pa
raiškingu grožiu, teigdami at- tik.rinti savo atmintimi ir po
sparumo, išlikimo ir nuolati- tėpių mostais, spalvomis. 
nio pasikartojimo nuotaiką. Apie dailininkės darbą Kana-

Kas atsitinka, kai žmonės dos televizija yra sukūrusi do
palieka sodybas ir namus? lrumentinį kino filmą. Jis buvo 
Dailininkė kaip atsakymą pa- rodomas per menui skiriamą 
rodo savo pastarųjų vasarų Bravo programą. Pažiūrėję iš
paveikslus. Lankydamasi On- traukas iš šio filmo, galėjome 

Menini~kų šeima- rašytojas Antanas Šileika ir dailininkė 
Snaigė Sileikienė 

tario šiaurėje, ji užklydo į pa- pasekti daiHninkės minties ir 
liktas gyvenvietes, buvusių tapybos braižo gimimą drobė
lentpjūvių ir kitų miško pra- je, pasiklausyti įdomių minčių 
1!1-onės darbininkų sodybas. apie dailininko paieškas spal
Zmonėms palikus namus, vomis ir linija išsakyti savo gy
gamta bando atsiimti jai pri- venimo filosofiją. Paveikslas 
klausiusią erdvę. Kaip nykimo nėra gamtos ar žmogaus ko
simbolį dailininkė piešia dide- pija. Tik apvalius piešinio erd
lių laukinių žolynų lapus. O vę nuo to, kas nereikalinga 
po jais atidesnis žiūrovas gali sumanymui ir papildžius as-

Uetuvos dailininkų darbą parodoje buvo galim.a ne tik pasigroi.ėti jais, bet ir patikusius isigyti 

meniniais simboliais ar ženk
lais, jis tampa kūriniu, pagal 
dailininko norą įamžina mintį 
ar reiškinį. Tuip visam laikui 
drobėje pasilieka šiaurės žoly
nai ar trumpalaikis sibirinio 
vilkdagio žydėjimas, trapi 
smilga pakelėje, tuščia kėdė 
išėjusiam„. Minties ir formos 
sąveika gali būti apgalvota, 
sąmoningai pasirinkta; gali 
būti ir atsitiktinė, priklausanti 
nuo darbo sąlygų ir aplinky
bių. Tupybos braižas - sodrus 
potėpis ar trapi linija, suku
rianti judesio regimybę, irgi 
priklauso nuo sumanymo, 
nuotaikos, pirminio vaizdo. 
Pokalbį baigdama dailininkė 
visus pakvietė į būsimąją pa
rodą ateinantį rudenį spalio 
31 d. Lennox Contemporary 
meno galerijoje (12 Ossington 
Ave). 

Daiva Blynaitė po studijų 
Klyvlando universitete savo 
gyvenimą susiejo su fotografi
ja. Pradėjusi nuo buitinės fo
tografijos, aplinkai pastabi fo
tografė susidomėjo tais daik
tais ir reiškiniais, kurių mes 
labai dažnai nepastebime. 
Daivos pirmasis kūrybinis 
darbas buvo priimtas į Klyv
lando meno muziejaus paro
dą. Ir šiuo metu, daug laiko 
skirdama pagrindiniam dar
bui Toronto fotostudijoje 
"Anka", savo laisvalaikiu Dai
va leidžia pasireikšti kūrybinei 
fantazijai ir vaizduotei. Dabar 
fotografė bando parodyti, ko
kias netikėtas formas ir raštus 
prie įvairaus apšvietimo gali 
įgauti tirpstantis ledas. Savo 
fotografijos kūrybai naudoda
ma tradicines fototechnologi
jas, į klausytojų pasiteiravimą, 
ar nesiruošianti dirbti su skait
menine fotografija, Daiva at
sakė neigiamai. Kol kas tradi
cinės nespalvotos fotografijos 
galimybės siūlo daug erdvės 
kūrybai. Be fotografijos, Dai
va atranda laiko dainavimui, 
ji ilgametė Prisikėlimo parapi
jos mišraus choro "Volungė" 
narė, mėgsta globoti visus na
minius gyvulėlius. 

"Menininkas - nC\'Ykęs 
amatininkas.„" 

"Niekas negali pasakyti, 
kas yra kūryba, ir aš nežinau", 
: taip savo kalbą pradėjo A. 
Sileika, rašytojas, kritikas ir 

apžvalgininkas. Tučiau įgim
tos iškalbos, vaizduotės ir hu
moro dėka jam, sakyčiau, pa
vyko praverti duris į rašytojo 
dirbtuvę. Pasak kalbėtojo, ne
gali apibrėžti, kada gimsta kū
rybinis sumanymas ar jo vizija 
- klausantis tėvų pašnekesio, 
skaitant knygas, susitinkant 
žmones, keliaujant ar tyliai 
klausantis muzikos, vaikštant 
miške ar geriant kavą mėgsta
moje kavinėje. Nėra ribos, ne
pasakysi, tada ir tada atėjo 
įkvėpimas. Tučiau aišku viena 
- mintys, nuojautos tampa kū
riniu, tik kantriai ir daug va
landų praleidus prie rašomojo 
stalo. Savidrausmė, kantrybė 
suteikia formą tam, kas yra 
vaizduotėje. Kūrinio formą ar 
žanrą nulemia rašančiojo kul
tūrinė patirtis, intelektas, cha
rakteris, pasirinkta kalba. 
Vaizdinius ir pojūčius, iškel
tus iš pirminio chaoso - savo 
patyrimo, vaizduotės, žinių ir 
dar kažko neįvardijamo, su
dėti į rėmus, pasirinkus vieną 
ar kitą formą - tik pirminis 
darbas. Paskui reikia šlifuoti, 
dailinti, tai yra, perrašinėti ne 
vieną, ne du- dešimtis kartų„. 
Paprasta matematika - roma
no Moteris bronzoje puslapiai, 
turintys gal 200,000 žodžių, 
perrašyti 14 kartų. 

Iš kur ateina įkvėpimas 
kūrybai? Rašytojo atsakymas: 
"Iš gyvenimo nuobodumo, iš 
jausmo, kad niekas neįdomu, 
nieko nenori daryti. Tik prieš 
tai toje nuobodybėje atmintis, 
regėjimas, vaizduotė nejučio
mis daro savo darbą, kuris vė
liau ir verčia imti plunksną į 
rankas". Ar teisingas posakis 
"Gimęs būti menininku", kas 
yra kūrybiškumas, talentas? 
Rašytojas pripažįsta, kad vaiz
duotę skatino ir perskaitytos 
knygos vaikystėje, sodri, vaiz
dinga tėvų kalba ar žmonių 
pasakojimai. Bet kūrybingu
mas nėra išskirtinė savybė, ją 
gali turėti paprastas žmogus, 
norėdamas išspręsti savo gy
venimiškas problemas. Sukur
ti ką nors išskirtinio ir įdo
maus gali, jei moki matyti, kas 
vyksta aplink tave, girdėti kal
bą su visais jos atspalviais ir 
nutylėjimais, mąstyti, apie tai, 
ką tau atspindi gyvenimas, ir 
- dirbti, dirbti, dirbti.„" 

Nukelta į 9-tą psl. 

Ntr. S. Katkauskait~s 



Dailininkės Aurikos Piliponienės menas buvo pristatytas parodoje š.m. kovo 28 d. Prisikėlimo 
parapijos kavinėje. Nuotraukoje - Miegantis angelas 

Neišsenkanti kūrybos versmė -
• gyvenimas 

Atkelta iš 8-to psl. 

Antanas Šileika atstovauja visai šiuolaiki
nei Kanados literatūrai. Jis yra trijų knygų -
Dinner at the End of the World, Buying on 
Time, Woman in Bronze, daugelio recenzijų, 
literatūros apžvalgų autorius. Jis yra Kanados 
radijo ir TV laidų pašnekovas, įdomiai prista
tantis ir analizuojantis literatūros kūrinius ir 
kryptis, Humber kolegijos literatūros kurso 
direktorius. Antano Sileikos antroji knyga 
Buying on Time buvo pristatyta Toronto litera
tūros premijai, Stephen Leacock humoro pre
mijai. 

Viešnia iš Detroito Taura Underienė parodoje 
pristatė Lietuvos dailininkų kūrinius 

Gimęs ir augęs lietuvių imigrantų šeimo
je, Antanas rašo angliškai. Bet dvi iš jo knygų 
parašytos lietuviška tematika, jose mes, lietu
viai, atrandame savo būties dvasią ir kitokius 
mūsų gyvenimo ir istorijos ženklus. Tad įdomu 
buvo išgirsti, ką rašytojui reiškia Lietuva, pa
veldėtos iš tėvų kultūros šaknys? 

"Man rodosi, kad be Lietuvos manęs lyg 
ir nebūtų. Lietuva maža, bet per ją galima pa
žinti visą pasaulį. Ir man tas jos pasaulis labai 
įdomus, neįsivaizduoju savo būties be tos lie
tuviškos dalies. Kartais atrodo, jei neegzistuo
tų Lietuva, neegzistuočiau ir aš. Kai augome 
ir pradėjome svajoti apie literatūrą, mano 
bendraamžiai, neišskiriant ir manęs, visi keti
nome tapti Thomais Dylanais (anglų poetas 
1914-1953, garsus poezija, savo kūrybos skaity
mais bei bohemiškais įpročiais). Tik vėliau at
randi tai, kas yra tau tikrai svarbu, lyg ir pri-

klauso tau. Man tai - lietuviška kultūra ir lite
ratūra. Kai paimu į rankas Žemaitės kūrinius, 
jos kalboje atpažįstu savo tėvo žodžius, posa
kius - tai tikra ir gyva, nors skaityti lietuviškai 
nėra lengva. Tai ne nauja - ieškoti gerų dalykų 
kitur, neįvertinant to, ką turime. Lietuvos is
torija ir kultūra man svarbus pažinimo šalti
nis, joje nuolat randu temų savo rašymui. 
Man artimiausia naujoji Lietuvos istorija -
20-asis šimtmetis. Dabar rašau apie Lietuvos 
partizanus, jų pasirinkimus ir lemtį. Jų istorija 
man svarbi, dramatiška, joje ryškėja daug filo
sofijos ir etikos, skaudžių konfliktų. Bet, nors 
rašyčiau apie lietuvius, knygose kalbu apie 
bendražmogiškus dalykus, todėl jos ir įdomios 
kitataučiams. Štai ir Buying on Time, pasakoji
mas apie pokario kartos atvykėlius, jų pastan
gas suprasti ir įsijungti į n~ują gyvenimą, su
prantama ir artima jiems. Stai todėl kiniečiai 
ir išvertė apysakų rinkinį į savo kalbą. Kas yra 
menininkas? Nežinau, tai greičiausiai nevykęs 
amatininkas, kuris nemoka gerai pagaminti 
daikto, bet gal moka pastebėti kitus dalykus", 
- taip juokaudamas užbaigė savo mintis apie 
kūrybą rašytojas. 

Viešnia iš Detroito Taura Underienė, pe
dagogė pagal išsilavinimą, aktyvi visuome
nininkė ir pati tapanti akvareles, papasakojo 
apie savo kelią į menotyrą, pažintį su Lietuvos 
dailininkais. "Darbas meno galerijoje man 
pažadino norą labiau pažinti dailės pasaulį, o 
vėliau panorau, kad ir kiti pamatytų tai, kas 
įdomaus sukurta. Lietuva turi įdomių dailinin
kų, stengiuosi su jų darbais supažindinti Ame
rikos lietuvius ir amerikiečius. Manau, kad jų 
darbai verti dėmesio, tad ir padedu skleisdama 
jų meno kūrinius visiems, kas domisi". 

Pokalbis, vykęs kovo paskutini<2 šeštadie
nio vakarą, sutapo su pasauline "Zemės va
landa", tad prisijungiant prie kitų, sutartu lai
ku teko prigesinti šviesą, paliekant tik žvakių 
ugnelėmis mirgantį simbolinį medį. 

Jau pusiau aptemdytoje salėje pokalbį 
apie talento prigi1!1-tį ir kūrybos slėpinius už
baigė kun. Jonas Sileika, OFM. Jis palygino 
menininko talentą ir atsakomybę su fotografų 
būsena, atsidūrus prie kritinės šviesos ribos. 

Tai akimirka, kai fotografuojant vakarop 
lauke keičiasi šviesos ir šešėlio santykis; 
fotografui tenka rinktis: nuspausti fotoaparato 
mygtuką ar atidėti darbą, kad nuotrauka 
nebūtų šešėliuota, bet aiški. Kai kuriantis -
rašantis, piešiantis ar vaidinantis menininkas, 
jaučia atsakomybę už savo kūrybą ir skatina 
geriausias žmogaus prigimtines galias, jo ta
lentas keičia, gerina pasaulį, visuomet bus rei
kalingas žmonėms. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Tarptautinis muzikos fes

tivalis "Sugrįžimai", kurį jau 
vienuoliktą kartą rengia Lie
tuvos muzikų rėmimo fon
das, šiemet truks šešias sa
vaites - nuo balandžio 1 iki 
gegužės 14 dienos. Bus su
rengta penkiolika koncertų 
Vilniuje, Kaune, Marijam
polėje, Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, šventovėse, glo
bos namuose. Koncertuose 
dalyvaus jaunieji Lietuvos 
muzikai - smuikininkai, pia
nistai, fleitininkai, daininin
kai, studijuojantys ar dirban
tys užsienyje. 

"Sugrįžimų" programą 

Vilniaus rotušės scenoje ba
landžio 1 dieną pradėjo dai
nininkė Vaida Raginskytė. 
Solistė baigė Lietuvos muzi
kos akademiją, solinį daina
vimą Vlados Mikštaitės ir 
Virgilijaus Noreikos dainavi
mo klasėse. Magistro studi
jas baigė Austrijoje, dainuo
ja pagrindines mezzosopra
no partijas Lietuvos ir užsie
nio operų scenose. Taip pat 
rengia koncertinius pasiro
dymus Lietuvoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, dai
nuoja oratorijose. 

Iš Vokietijos koncertuoti 
atvyksta pianistai Andrius 
Urba ir Sandra Urba, iš Nor
vegijos - pianistė Ieva Stru
žaitė su baritonu Orjanu 
Hartveitu. Pastarųjų kon
certe dalyvaus ir menotyri
ninkė Laima M. Petrusevi
čiūtė, suradusi Lietuvos me
no atspindžių Norvegijoje. 
Sankt Peterburge studijuo
janti Kotryna Butkutė gros 
solo arfa. Su ja koncertuos 
dainininkė iš Latvijos ir flei
tininkas iš Lietuvos. Kon
certuos smuikininkai Rūta 
Lipinaitytė ir Dainius Puo
džiukas bei pianistai Indrė 
Baikštytė ir Aidas Puodžiu
kas, visi keturi Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijos 
auklėtiniai, studijas tęsę už
sienio muzikos mokyklose, 
daugelyje tarptautinių kon
kursų pelnę apdovanojimus. 

Festivalio pabaigos kon
certuose dalyvaus viešnia iš 
JAV, dainininkė Marytė Bi
zinkauskaitė (sopranas), o 
jos parinktą programą pra
turtins tenoras Edmundas 
Seilius; dainuos Kristina 
Zmailaitė (sopranas), Lietu
vos kariuomenės Vilniaus 
įgulos karininkų ramovės 
choras "Aidas" (vad. Tadas 
Šumskas), vargonuos Gedi
minas Kviklys. "Stasio Vai
niūno namuose" bus prista
toma išeivijos muzikų Onos 
ir Alfonso Mikulskių meninė 
kūryba. Balandžio 17 dieną 
festivalio rengėjai su Tauti
nių mažumų ir išeivijos de
partamentu suruošė konfe
renciją Lietuvos Tūkstant
mečio vardas tėvynainių me
ninėje veikloje užsienyje. 

Japonų "King lnterna
tional" bendrovė išleido 
septyniolikmetės lietuvių ar
fininkės Aistės Baliūnytės 
pernai Japonijoje įgrotą 

kompaktinę plokštelę "Ar
fos revoliucija" (Harp Revo
lution ). Plokštelėje 23 origi
nalūs įvairių laikotarpių bei 
tautų kompozitorių kūriniai 
arfai, kaip Ludwig van Bee
thoveno Variacijos šveicarų 
liaudies dainų temomis, Ri
chard Wagnerio Die Walkue
re trečiojo veiksmo finalas, 
Aleksandro Glazunovo pre
liudas ir variacijos iš baleto 
Raimonda. Taip pat įterpta 
ir lengvesnio tipo muzikos -
temos iš kino filmo Haris Po
teris ir išminties akmuo. 

Japonų klausytojams 
plokštelėje pristatomas ir 
Vytauto Klovos kūrinys Len
to cantabile con espresione 
bei pirmą kartą plokštelėn 
įrašyta žinomo skulptoriaus, 
arfininko ir kompozitoriaus 
Kohei Amada (1892-1985) 
kompozicija Shokasoshin
sho. Japonų muzikos žurnale 
Rekordo no geijutsu ši plokš
telė buvo rekomenduojamų
jų sąraše, o muzikologas Jiro 
Hamada jos grojimą taip 
apibūdino: "Stebina tokios 
jaunos atlikėjos demonst
ruojama stabili technika, at
liekamos muzikos išbaigtu
mas, bet dar labiau verta pa
žymėti jos muzikinį jautru
mą ir talentą, leidžiantį jai 
paversti 'savais' pačius skir
tingiausius kūrinius". 

Aistė Baliūnytė, gimusi 
1992 metais Vilniuje, pra
dėjo groti arfa Balio Dva
riono muzikos mokykloje 
būdama šešerių metų. 2003 
metais perėjo mokytis į M.K. 
Čiurlionio menų gimnaziją. 
Būdama aštuonerių metų 

jau koncertavo su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu or
kestru, vienuolikos - suren
gė pirmąjį rečitalį. A. Baliū
nytė yra Lietuvos ir tarptau
tinių konkursų laureatė, 
tarptautinių meistriškumo 
kursų, jaunimo muzikos 
festivalių Prancūzijoje, Rusi
joje, Belgijoje, Latvijoje, Es
tijoj e ir Olandijoje dalyvė. 

Valstybinėje Kauno fil
harmonijoje kovo 4-8 die
nomis vyko XII kompozito
rių Edvard Griego it Mika
lojaus Konstantino Ciurlįo
nio muzikos festivalis. Sis 
renginys, pasak Kauno fil
harmonijos direktoriaus Jus
tino Krėpštos, skirtas Lietu
vos vardo tūkstantmečiui pa
minėti. Prieš vienuolika me
tų tradicija rengti tokį festi
valį gimė iš Norvegijos ir 
Lietuvos muzikų noro bend
radarbiauti, pristatant publi
kai savo tautų klasikus. Fes
tivalio atidarymo koncerte 
skambėjo M.K. Čiurlionio 
simfoninė poema Miške bei 
E. Griego simfoninė sjuita 
Peer Gynt Nr.l, op.46. Siuos 
kūrinius atliko Kauno mies
to simfoninis orkestras (vad. 
Modestas Pitrėnas) ir Kauno 
valstybinis choras (vad. Pet
ras Bingelis). Vėlesnėje pro
gramoje buvo ir kitų Lie
tuvos bei Norvegijos kom
pozitorių kūriniai. 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% 
atvir as, 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 atstovė 

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

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

' lndependenUy CHlned and Operated. REALTO~ 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

v 

Sv. Velykos Anglijoje 

šv. Barnabo Nottinghamo katedros choras procesijoje 

Iškilmingas šv. Mišias ŠV. Barnabo kated
roje aukojo Nottinghamo vyskupas Malcolm 
McMahnam drauge su katedros kunigais ir 
lietuviu kunigu Algirdu Akelaičiu iš Popiežiš
kos lietuvių kolegijos Romoje, dabar ruošian
čiu licenciato darbą "Biblicum" Grigaliaus 
universitete Romoje. 

Nepaprastai įspūdingose Velyknakčio Mi
šių aukojimo iškilmėse, trukusiose arti trijų 
valandų, dalyvavo ir vietos lietuviai bei N ot
tinghamo universitetų studentai. Vyskupas la
bai vaizdingai ir įtaigiai išaiškino šv. Velykų 
prasmę bei atskleidė Kristaus prisikėlimo ste
buklą. Jis pakrikštijo 14 žmonių, Sutvirtinimo 
sakramentą priėmė dar daugiau katalikų. 

Iškilminga procesija Šv. Barnabo katedroje 

Velykų rytą iškilmingas šv. Mišias kun. Al
girdas Akelaitis aukojo tikinčiųjų pilnoje Lie
tuvių katalikų centro-židinio koplyčioje Notting
hame, kurioje telpa apie šimtą žmonių. Savo 
pamoksle konkrečiais, taip reikalingais šiais lai
kais įtaigiais pavyzdžiais, kunigas perteikė 
Kristaus prisikėlimo prasmę ir kiekvieno iš 
mūsų pasikeitimo, išsivadavimo iš nuodėmių 
būtinybę. 

Ugnies šventinimas šv. Barnabo katedroje 
Nottinghame. Viduryje vysk. Malcolm 
McMahnam 

Velykų dienos Mišias kun. Algirdas Ake
laitis aukojo Visų Sielų šventovėje Peterbo
rough, kur dalyvavo 225 vietos ir apylinkių lie
tuviai. Jie buvo sužavėti įtaigiu pamokslu, kai 
savo paties pateiktu pavyzdžiu, kunigas paro
dė tikėjimo galią ir atskleidė Prisikėlimo gėrį. 
Po iškilmingų šv. Mišių Didžiosios Britanijos 
Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Ste
ponas Vaitkevičius su žmona Olga pakvietė 
svečią kunigą ir aktyvesnius vietos lietuvius 
prie gausaus šventinio stalo savo jaukiuose 
namuose. 

Nuoširdžiausia padėka - vyskupui Juozui 
Žemaičiui už šventinį sveikinimą Notting
hamo ir apylinkių lietuviams. Didelė padėka -
N ottinghamo lietuvėms šeimininkėms, ypač 
Genutei Juozelskienei, Elenai Ciganskienei ir 
dr. Rūtai Furmonavičienei; Olgai ir Steponui 
Vaitkevičiams bei Peterborough Kolumbo ri
teriams. Nuoširdžiausiai dėkojame Londono 
lietuvių klebonui kun. Petrui Tverijonui, išrū
pinusiam tokį gerą lietuvį kunigą iškilmin
goms šv. Velykų šventėms vidurinėje Angli-jo
je. Dr. Darius Furmonavičius, 

Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų 
bendrijos sekretorius 

<~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ftiliated 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDY
BAI vis didėjančius finansi
nius sunkumus sudaro nesu
mokėtos sąskaitos už SKEL
BIMUS ir PRENUMERATAS. 
Pajamos mdėja, o spausdini
mo bei kitokios su leidyba su
sijusios išlaidos kyla. Žiburių 
valdyba nutarė, kad prenume
ratai pasibaigus, po dvieją 
perspėjimų laikraščio siunti
mas nesusimokėjusiam skaity
tojui bus nutrauktas. Prenu
meratoriai prašomi įsidėmėti 
adreso lipdėje atspausdintų 

datą, kuri nurodo iki kol pre
numerata sumokėta. Leidėjai 
nuolat dėkingi visiems, kurie 
laiku susimoka ir remia lietu
višką spaudą. 

RIČARDAS ir RIMA DREšERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

> konkurenci nės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

„ dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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



''Vilniaus Manor'' lietuvių pensininkų klubo valdyba ir revizijos komisija. Iš k.: Revizijos k. 
pirm. S. Prakapas, L. Mačionienė, narė, V. Strimaitienė, reng. vad., valdybos pirm. A. Aisber
gas, B. Tamošiūnienė, reng. sekr., J. Nešukaitis; stovi narys V. Poškaitis, vicepirm. R. Sonda, 
reviz. k. D. Zielevska, reviz. J. Morkūnas, ižd. V. Mašalas, adm. J. Slivinskas. Nuotraukoje 
trūksta F. Mockaus. 
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Koncerte 
-Ką vakar koncerte girdėjote? 
- Daug ką. Petraitį iš darbo atleido. 

žurnalą. 

- Kam gi jis tau reikalingas - paklausė 
nustebęs draugas. 

Z 
Skurdžiaus duktė vyrą iš namų išvijo. Ir 
Barbutė bobute tapo ... 

- Noriu sužinoti, kur naujų madų dra
bužiuose bus įsiūtos kišenės. 

W Dvipatystė *** 
,,,. - Ar nežinojai, kokia bausmė už 
VI dvipatystę? 

Per karą ūkininkas, eidamas palei 
medį, pamatė lakūną su parašiutu nusilei
džiant i medį. Lakūnas greit iš jo išlipo. 
Ūkininkas sako jam: 

a. 
> 

- Tui dvi uošvės. 
*** 

Kišenvagis eidamas palei kioską sako 
savo draugui: 

- 'Ihlputį palauk, kol nusipirksiu madų 

- Tu stebuklą padarei išlipdamas iš 
medžio, i jį neįlipęs. 

Parengė Stasys Prakapas 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

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

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

Verčia dokumentus iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą 

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

Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokesti nama 
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 podolinimos netoikomas) 

l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
1 metų iškeičiamos 

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

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

PAPILD OMA TAU POMOJI 0.50% 

"Planas 24" Kasdieninių 
palūkanų čekių / taupomoj i 
Balansas: S0-$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 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

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

l metų 1.35% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.25% 
4 metų 2.50% 
5 metų 2.75% 
1 metų iškeičiamos 1.00% 
1 metų JAV dolerių 1.00% 

TERMINUOTI 
INDE LIAI 
30-89 dienų 
90-179 dienų 

180-269 dienų 
1-------------1 270-364 dienų 

JAV DOLERIŲ KASDIENINIŲ l metų 
PALŪKANŲ 0.10% 2metų 

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

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS lškeic!iami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 

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

Uždarytas, 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 
1 metų 
2 melų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 melų 
pagal pareikalavimą 

1.85% 
1.85% 
2.50% 
2.75% 
3.00% 
3.25% , ____________ , 5 metų 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
4.50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
6.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be įspėjimo 

HH 
PARAMA 

LEDAS AEFRIGERATION 

AIR CONDITIONING A HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0 SPORTAS Lithuanians in BWT! 

Rekordinis laimėjimas 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagos pašonėje, New 
Lenox miestelyje gyvenantis 
Lincoln-Way gimnazijos pirma
klasis mokinys, 16 m. amžiaus 
moksleivis sportininkas Lukas 
Veržbickas (amerikiečių tarpe 
žinomas kaip Verzbicas) pa
siekė vieną iš didžiausiųjų lai
mėjimų savo sportinėje karje
roje. 

apie šio 16 m. amžiaus lietu
viuko iš Kauno pasiekimą. 
Daugelis žurnalistų ir komen
tatorių šiam jaunuoliui žada 
gerą ateitį bei galimybę vėliau 
tapti čempionu ir vyresniųjų 
grupėje. 

Pažymėtina, kad Lukas 
yra geras sportininkas ir ki
tose šakose - bėgime per lau
kus ir triatlone. Čia jis ne
trukus žada dalyvauti didelėse 
žaidynėse, o vėliau turi vilčių 
rungtis ir pasaulio pirmeny
bėse. 

Lukas, dalyvaudamas JAV 
moksleivių uždarų patalpų 
visos Amerikos čempionate 
Bostone, MA, vadinamame 
"Nike Indoor N ationals", ko
vo 13 d. vakare 5,000 m bėgi
me ne tik laimėjo l vietą, bet 
ir sumušė šio nuotolio rekor
dą. Jo laikas buvo sensacingas 
- 14 min. 18.42 sek. Lietuvis 
ankstesnį rekordą, kuris buvo 
pasiektas 1984 m., pagerino 
net 11 sekundžių. 

Jaunąjį Luką treniruoja 
jo patėvis, irgi kaunietis Ro
mas Bertulis, buvęs treneriu 
ir Kaune. Sportininko mama 
taip pat yra buvusi gera bėgi
kė. Jiedu savo įgūdžius per
duoda ir jaunajam Lukui. 
Tikėtina, kad jį matysime ir 
JAV bėgimo čempionu ir vyrų 
grupėje. Linkime šiam jau
nam sporto entuziastui geros 
sėkmės ir ateityje. 

Basketball World Toronto - BWT 2009 m. žiemos lygos vyrų krepšinio pirmenybių laimėtojai 
''Vytis". Aprašymą atsiuntė lygos direktorius Michael Reio 

Amerikos internetiniuose 
puslapiuose yra daug rašoma 

v 

Zinios iš Lietuvos 

Basketball World Toronto 
- BWT's Winter 2009 Men's 
League Championship Game 
was held Sunday April 12th, 
2009 a t the Air Canada 
Centre, Toronto Raptors 
Main Court. The game fea
tured Eastern Conference 
Champions - NT Huskies vs. 
the Western Conference 
Champions - Vytis. The game 
was an even matchup of the 
well balanced NT Huskies vs. 
the run and gun style of Vytis. 
The game started off quickly 
as both teams attempted to 
feel each other out. The NT 
Huskies broke out early and 
were led by Matt Kokish 
(#11) and Michael DeGior
gio (#23) who slashed and 
broke down Vytis' defense. 
Scoring easily, they seemed 
to have Vytis' number early 
and often frustrated them 
with their aggressive play. 
However, Vytis was able to 
counter the NT Huskies quick 
start with Matthew Akelaitis 
( #3) and David Akelaitis 
( #5) as they scored inside and 
outside with their own coun
ter attack. As the two teams 
traded baskets it seemed as if 
neither team could build any 
substantial lead. The half 
ended with the NT Huskies 
leading 21-16. 

• 50 seimo narių grupė 
pasirašė kreipimąsi į vyriausy
bę, kuriuo ragina išmokėti be
veik dešimtmetį Kauno "Žal
giriui" neišmokamą 1 900 000 
litų sumą. Vyriausybė ir Kau
no miesto savivaldybė taip pat 
raginama svarstyti "Žalgirio" 
kontrolinio akcijų paketo įsi
gijimo ir šio klubo biudžetinio 
finansavimo galimybes. 

• Penkių komandų Euro
pos moterų taurės žolės rie
dulio B poskyrio "Challenge" 
čempionate Austrijoje Vil
niaus HFTC komanda antrą
sias dviejų komandų A grupės 
rungtynes su "HC Olten" 
(Šveicarija) klubu baigė lygio
siomis 1:1 (0:0) bei iškopė į 
baigmę. 

• Buchareste (Rumunija) 
Europos sunkiosios atletikos 
čempionate Lietuvos atstovas 
Ramūnas Vyšniauskas svorio 
grupėje iki 105 kg iškovojo 
bronzos medalį. Dvikovėje 32 
metų lietuvis surinko 405 kg 
(182 kg ir 223 kg). 

• Geriausios Lietuvos 
dviračių tako meistrės ir jų 
jaunoji pamaina treniruojasi 
pasibaisėtinai sunkiomis sąly
gomis. Sunku patikėti, kad rū
syje prisiglaudę treneriai su
geba išugdyti pasaulio čem
pionų medalininkes ir rekor
dininkes. Panevėžio dviračių 
tako meistrės dabar gerai ži
nomos visame pasaulyje. Jau 
per Atėnų olimpines žaidynes 
visu ryškumu sužėrėjo Simo
nos Krupeckaitės talentas. 
Kad ji į dviračių tako sprinte
rių elitą įsiveržė ne vieneriems 
metams, sportininkė dar kar
tą įrodė praėjusiais metais per 
pasaulio čempionatą Man
chester (D. Britanija), kur jos 
laimėti du sidabro medaliai 
jau niekam nebuvo staigme
na. Šiemet Pruškov (Lenkija) 

panevėžietė tapo tikra dvira
čių tako žvaigžde - ir pasaulio 
čempionė, ir rekordininkė, ir 
dviejų bronzos medalių laimė
toja! Nepažįstu kito Lietuvos 
sportininko, kurį per pasaulio 
čempionatą lydėtų tokia fan
tastiška sėkmė. Su bronzos 
medaliais iš pasaulio čempio
nato grįžo ir Vilija Sereikaitė 
bei Gintarė Gaivenytė. Grįžo 
pakeltom galvom, nepapras
tai laimingos, bet labai pavči!
gusios. (S. Krupeckaąė: IS
TRAUKITE MUS IS TO 
RŪSIO! Marytė Marcinkevi
čiūtė, Savaitraštis "Sportas") 

• Šiauliuose pasibaigusia
me Europos sambo jaunių ir 
jaunimo čempionate Lietuvos 
sportininkai iškovojo 17 me
dalių. 14 apdovanojimų atite
ko Lietuvos merginoms, o vie
nintelį aukso medalį Žilvinas 
Linartas laimėjo jaunimo sun
kiasvorių ( + 100 kg) grupėje. 
Senojo žemyno vicečempio
nėmis tapo Aurelija Gotto 
(svorio grupė iki 48 kg), Jovita 
Strelčiūnaitė ( 60 kg) ir Vikto
rija Baltaitė (64 kg). Bronzą 
svorio grupėje iki 75 kg lai
mėjo Karolina Kuodytė. VP 

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

IJI> KUL O SKAU MAI 

IJI> PED KA SMAI 

IJI> PIR 'TŲ DEFORMAC IJO 

IJI> NAGŲ DEFORMACIJO IR 

GRYBELI IAI SUSIRGIMAI „ IA GĘ AGAI 

... vr TI Ė NEJ AUTRA IR 

CHIRURGINTS YDYMAS 

IJI> S !ORŲ P DŲ PR! ŽIŪRA 

+ VAIKŲ EIS OS 

+ PRlfMAM VISUS 
L...::.=-_ __J PL !NlUS DRAUDIMUS 

+ ST RILŪ ĮRA KIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSO ST.E., NCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

As the second half start
ed, the Huskies continued to 
control the game. Led by the 
Division MVP, Aaron Duncan 
( #42), the NT Huskies me
thodical play continued to 
work. Duncan scored inside 
and outside while De Giorgio 
(#23), Kokish (#11) and 
Matt Koller ( #3) got into the 
paint and caused problems 
for Vytis. But Vytis was relent
less and continued to fight 
back. Dominating the paint 
was Vytis' Alex Zimnickas 
( #22) whose inside game 
could not be matched by the 
NT Huskies in the second 
half. Zimnickas forced the NT 
Huskies into foul trouble and 
consistently made his free 
throws as he stepped to the 

line. In addition, Vytis' cap
tain Denis Hucal (#14) and 
Matthew Akelaitis ( #3) star
ted to come alive again for 
Vytis. Hucal was aggressive 
on the boards collecting 5 
offensive rebounds and Ake
laitis made several timely bas
kets which helped Vytis take 
their first lead Iate in the 
game. On the way to being 
selected BWT's Playoff MVP 
and Championship Game 
MVP, Matthew Akelaitis (#3) 
from Vytis finished with 15 
points, 9 rebounds and 2 
steals. 

The game ended as Vytis 
had built a 5 point lead and 
won BWT's Winter 2009 
League Championship, 52-
47. BWT Director M. Reio 

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 STW 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. balandžio 1, 15, 29 d.d. 
Visi paketai turi būti į mū ų pagr. raštin 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon i valid only at Marguti -Py anka head of 1ce. 
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~~~~~~~!?~!!~?) ;}ICJJ\U ~IMO Z" o D l s "Shotgun Highway" laimėjo 
pirmą vietą varžybose "Battle 
of the Bands" iš 10 kitų grupių 
š.m. kovo 28 d. Montrealyje. 

Taiyrametalinė"rock"muzi- "Eglė žalčių karalienė" Toronto LN scenoie 
ka. Antanukas savo laisvalai- tJ 
kiu groja su įvairiais orkest
rais nuo 2002 metų. Ir 2006-
2007 metais su ''Ward-Deen ir 
Ester" parašė muziką savo 
broliui Pauliui, imtynininkui
ristininkui, įėjimo muziką ir 

kitiems imtynininkams. Ir štai Antanuko muzika skambėjo 
įvairiose Kvebeko arenose. Ir dabar su "Shotgun Highway" 
groja įvairiuose baruose Montrealyje. Daugiau žinių apie 
Antanuko orkestrą internete myspace.com/shotgunhwv 

Ntr. A.J. Mickaus 

Fondas Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Re urrection Rd. Toronto O Tel.: 16-8 9-55 l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus liisiĮ ·utelktas 5.03 m.ln. dol. Fondo 
pa rindinis kapitalas davė 3.42 mln. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje humanitminei pa albai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 10 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 . 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

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

PACE LA W FIRM 
• a meninė žalo , at iradu i ryšium u kūno 

užal jimu iv į vk jima 
•imigracija į Kanadą 
• t tam ntų udaryma 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkima /pardavirna 
• kon ultacijos Li tuvos re publiko teisės klau imais 

295 The We t Mali 6th Flool'. Thronlo, ON M!l 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapi.: www.pacelawfi rm.com El.pašta~: lawyers@pacelawfirm.com 

11111111111111111111111111111 11 111111111111111 
RC>'V'".Ai..L LEP.Ai..<3E 
1111111111111111111111111 11 1111111111111111111 

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 

Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija "Žalios Lankos" balandžio 4 d. žiūrovus pakvie
tė į muzikinio spektaklio premjerą "Eglė žalčių karalienė". Pagal Kazio Inčiūros eiliuotą 
pasaką spektakliui muziką ir dainas sukūrė Valdas Ramanauskas, pastatymo režisierė -
Daiva Botyrienė, scenografijos dailininkė Akvilė Minkevičienė. Spektaklio artistai - suau
gusieji ir jaunimas dainomis ir šokiais, šiuolaikine muzika papasakojo gerai žinomą lietuvių 
liaudies pasaką apie meilę šeimai ir tėviškei, asmeninio pasirinkimo dramą, apie išdavystę ir 
ištikimybę Ntr. Aldo Minkevičiaus 

Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos, antros B klasės 

MOKINIŲ RAŠINIAI 
atsiųsti 11 B klasės mokytojos Valerijos Vilčinskienės 

ATGIMSTA ŽEMĖ IR MES ... 

• Prašvito skaisti saulelė, ji šildo mūsų ma
žas širdeles. Skleidžiasi medžių pumpurai, gėly
čių žiedeliai ir visa tai džiugi.na. Paukšteliai grįž
ta iš šiltų kraštų į gimtąją Lietuvą, išgirstame 
nuostabias jų gi,esmeles. Ore skraido vabzdžiai, 
prieš saulę spindi margi drugelių sparneliai. Že
mė skleidžia pumpurus. Ir seniai lauktas Jėzaus 
Prisikėlimas. Visa šeima susėda prie stalo, ride
na margučius. Pagalvojus apie visa tai, mano 
širdelė sušyla, apsigaubia ramybe. Linksmų šv. 
Velykų visiems. Kamilė Bybartaitė 

DIDŽIAUSIAS STEBUKLAS -
ŠV. VELYKOS ... 

• Kiekvienas žmogus žino, kas yra šv. Vely
kos. Per šv. Velykas atgimsta medžiai, žolė, at
gi,mstame ir mes. Mums gera ir linksma. Šv. Ve
lykų prasmė - ne dovanos, o margučiai. Svar
biausia tai, kad prisikelia Dievo Sūnus, Jėzus 
Kristus, mūsų Išganytojas. Jis mirė už mus ant 
Kryžiaus. Aš laukiu šv. Velykų. Jos džiugi.na ma
ne. Kai ateina šv. Velykos, mano širdelėje kažkas 
suvirpa, tada aš suprantu, kad atėjo pavasaris, 
man gera, džiugu. Aš myliu visus. 

Šarūnė Kriaučiūnaitė 
• Man labai patinka šv. Velykos. Velykos -

spalvinga šventė. Atsikėlusi pamatau dovanėlių. 
Gera žiūrėti, kai ridenam margučius. Jie spal
vingi, ir gražūs. Aš dažau margučius, lipinu lip
dukus. Linksmos šv. Velykų dienos, aš my
liu jas. Ieva Rimaitė 

• Kasmet švenčiame šv. Velykas. Pavasario 
ir šios šventės džiaugsmas neįveikiamas. Gyve
nimas gražus, kai vaikai linksmi. Džiaugiuosi, 
kad šv. Velykos yra. Kad yra šv. Velykų bobutė, 
kiškutis, zuikutis, tėveliai, tėvukai, pusseserės, 
proseneliai. Juos visus sveikinu su šv. Velykom. 

Dovydas Urbanavičius 

• Pavasarį pražysta gėlės ir medžiai, nes pa
vasariais atšyla, žmonės pradeda dirbti. Pavasa
rį ir Jėzus keliasi iš numirusiųjų. Ateina šv. Vely
kų bobutė, būna labai smagu. Visas pasaulis 
prašvinta, pražysta. Žiema baigiasi, būna šilta. 
Gėlės pražysta, saulutė vis karščiau šildo, moki-

niai pradeda geriau mokytis. Vaikai džiaugi.asi, 
kad pavasaris ateina. Tėveliams daug geriau se
kasi, nes visi džiaugi.asi šv. Velykų švente. 

Povilas Rinkevičius 

• Ateis šv. Velykos, pabus gamta, saulė pra
švis. Kaip greitai bėga laikas, greitai vėl bus šv. 
Velykos. Marginsim ir daužysim velykaičius. Bė
gi,osime po pievą, o mums saulytė kasryt švies. 
Saulėj bus labai smagu, ilgai žaisime kieme. Šv. 
Velykų bobutė žiūrės, ar mes buvome geri, ar ge
rai mokėmės. Tada šv. Velykų naktį ateis bobutė, 
tyliai pasibels į duris ir atneš dovanų. Atsikėlę 
rytą kiekvienas rasime jos dovanas. Jos bus už
rašytos. Laimingų šv. Velykų. Povilas Rimas 

• Šv. Velykų naktį Velykų bobutė ateina pas 
gerus vaikučius. Pas blogus ne visada ateina. 
Todėl nepykit, jei tėveliai ko nors nenupirko, nes 
dabar yra krizė, sunku. Sutarkit su tėveliais ir su 
niekuo nesipykit. Sutariam, vaikai? Laimingų 
švenčių jums. Deivydas Bastys 

• Kai artėja šv. Velykos, žmonės labai džiau
giasi. Jiems smagu ir Jinksma. Jie džiūgauja 
švęsdami šv. Velykas. Sirdyje gera ir jauku. Sv. 
Velykos tai - džiaugsmingi,ausia šventė. 

Samanta Kamaitytė 

• Per šv. Velykas atgimsta saulė, keliasi Jė
zus. Tirpsta sniegas, žmonėms prasideda darby
metis. Per šv. Velykas dažome velykaičius, ride
name juos. Džiaugiamės, kad jau nereikės šiltų 
striukių. Tomas Adomaitis 

• Per šv. Velykas prisikelia Jėzus. Man pa
tinka eiti į bažnyčią. Per šv. Velykas būna daug 
margučių. Ridename juos, daužome. Šv. 
Velykos - nuostabi pavasario šventė. 

Linas Širvaitis 

•Man labai patinka šv. Velykų šventės. Per 
šv. Velykas mes ridename margučius, važiuoja
me pas močiutę Genutę, ten svečiuojamės dvi 
dienas. Sekančią dieną važiuojame pas močiutę 
Angelę. Vakare grįžtame į namus. Kieme su bro
liu ridename margučius. Per šv. Velykas svar
biausia - prisikėlė Jėzus. Tą dieną einame į baž
nyčią ir meldžiamės. Ši šventė yra ypatinga - Jė
zaus Prisikėlimas. Lina Dailidaitė 
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PADĖKA 

AtA 

JURGIS (GEORGE) POVILAITIS 
mirė 2009 m. kovo 8 d. 

Dėkojame giminėms, draugams ir visiems pažįsta
miems, kurie su mumis kartu atsisveikino su mylimu 

Jurgiu. Labai dėkui už tokias gražias gėles ir aukas: Iš

ganytojo parapijai ir "Heart & Stroke Foundation". 

Mūsų nuoširdžiausia padėka kun. A Žilinskui už Jur
gio paskutinę valandą ligoninėje tikėjimo sustiprinimą 
ir nuoširdžias maldas laidotuvių metu. Ačiū P. Lan
gienei, kuri taip gražiai suorganizavo moteris, kurios 

iškepė gardžius pyragus, ir B. Stanulienei už pietų pa

ruošimą. Ačiū visiems už atsilankymą, paguodą ir Jur
gio pagerbimą. 

žmona JuM, sūnus Heroldas, 
duktė Kristina iT šeima 

PADĖKA 

A t A 
LEONA (REMEIKIENĖ) 

JUŠKIENĖ 
iškeliavo amžinybėn 2009 m. kovo 5 d. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
draugams už pareikštas užuojautas, 
korteles ir gėles. Ypatinga padėka už 
užprašytas šv. Mišias. 

Dėkojame kun. A. Simanavičiui, 
OFM, ir kun. J. Šileikai, OFM, už 
aukotas šv. Mišias kovo 28 d. Prisikė
limo parapijos šventovėje; muz. D. 

Viskontienei ir "Volungės" chorui už nuostabų gie
dojimą Mišių metu. 

Nuoširdi padėka B. Stanulienei už puikiai paruoštus 
pietus. Jūsų visų parodytas nuoširdumas palengvino 
mūsų skausmą. Su viltingu džiaugsmu -

Danguolė Remeikytė-Radtke 

su J?11U Eriku ir vaikais 

PADĖKA 

MYLIMAM VYRUI 

AtA 

DONALD NIXON CASSIDY 
mirus, 

nuoširdžiai dėkoju savo tėveliams, broliams ir brolienei 
už jų meilę ir paramą šiuo sunkiu metu. Didelis ačiū 
Reverend Canon Catherine Ascah už maldas asmeniškai 
ir už gražias palydas Kristaus katedroje. Vargonininkui 
bei dirigentui Matthew Larkin ir jo vadovaujamam gar
siam Otavos chorui "Ottawa Choral Society'' nuoširdus 
ačiū už nuostabią muziką ir puikų giedojimą. Iš visos 
širdies dėkoju solistei Erin O'Manque už jos atliką 
Airilką palaiminimą (lrish Blessing). Mano, kaip va
dovės, didžiausia padėka "Arijai", ne tik už jų angliškai 
ir lietuviškai atliktą giesmę Erelio qxunais (On Eagle's 
Wings), bet ir begalinį draugiškumą bei neišmatuojamą 
meilę. 

VISiems draugams ir giminėms, iš arti ir toli: mielieji, 
nuoširdus ačiū už jūsų maldas, gėles ir aukas dviem lab
daros organizacijoms "Heart arui Stroke Foundation" ir 
"Ottawa Heart Institute". Dėkoju jums visiems, susi
rinkusiems Otavos Kristaus katedroje - jaučiau jūsų 

draugiškumą ir paramą. VISuomet liksite mano širdyje. 

Liūdesyje likusi -

žmona Loretta Lukšaitė-Cassidy 

A t A 
IRENAI JANKEVIČIENEI 

mirus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą LORETĄ 

VAŠKEVIČIENĘ su šeima ir visus artimuosius -

Anapilio sodybos korporacijos valdyba 

AtA 
BRONIUI POUKAIČIUI 

mirus, 
broliams, seserims ONUTEI, VITAI, ADAI ir 
visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą -

A.l Gudavičiai 

v 

MIRTIES PRANESIMAS 

A t A 
ALGIS JONAS STREIMIKIS 

mirė 2009 m. balandžio 11, šeštadienį, savo šeimos 
apsuptyje Milton District ligoninėje. 

Anksčiau mirę jo vaikaitės Danielle B. ir Danielle S., 
sūnus Alan ir jo žmona Yvonne. Liko dukra Rita (Jim), 
Gale (Bill), Irene (Real) ir Peter. Ji su meile prisimins 
vaikaičiai Dora (Michael), Chantelle (Richard) ir Sam; 
Mikey ir Nicole, Vmcent, Paolo ir Bianca. Tuip pat jau
niausi šeimos nariai, jo provaikaitės lindsey ir Lucy. Lan
kymas vyko J. Scott Early laidotuvių namuose, 21 James St., 
Miltone, balandžio 15, trečiadienį 1 v.p.p„ po to 2 v.p.p. 
koplyčioje vyko laidotuvių pamaldos. Velionies palaikai 
buvo deginami. Norintys pagerbti jo atminimą kviečiami 
aukoti Salvation Army. Užuojautas ir aukas galima įvesti i 
tinklalapi www.earlyfu.neralhome.com. 

Mielas Tėveli ir Seneli - Tuvo meilė, dosnumas, draus
mė ir nuoširdūs pata.rimai mums suteiks stiprybės ir ištver

mės ateities kartoms. Th.vo draugai ir šeima Tuvęs ilgėsis. 

Tuve mylinti -šeima 

v 

MIRTIES PRANESIMAS 

AtA 
v v v • 

ZUZANA SCEPANAVICIENE-
DZIKIENĖ 

š.m. balandžio 16 d. saulei tekant St. Petersburg, 
Floridoje, paskutini kartą užmerkė akis mūsų mylima 

mamytė, moautė ir promooutė "mamutė". 

Gimė ji Kvietk:inėj, Suvalkijoje, Turesės ir .Augustino 
Paulionių sodyboje. Augo su broliais a.a. .Augustinu, a.a Vy
tautu ir a.a. Zigmu. Visados jos širdY.ie liko tėviškės gili 
meilė ir ilgesys. Šią meilę ji perdave savo visai šeimai, 
vaikaičiams ir provaikaičiams. 

Pasitraukė i Vokieti.ją karo metu ir imigravo i Kanadą; 
didelę dalį savo gyvenimo praleido Thronto bendruome
nėje. Saulėlydžio metus praleido Floridoje. Visą gyvenimą 
rėmė lietuvišką spaudą, skautų organizaciją ir pati buvo 
skautė. Buvo St. Petersburgo Lietuvos Dukterų draugi.jos 
narė ir visados rūpinosi artimų gerove. 

Liūdesyje lieka duktė Nijolė, žentas Vaidevutis, vai
kaičiai Gailius, Daniela, Ginta ir Jeffrey ir provaikaičiai 
Lukas, Ignas, Kęstutis ir Alina, brolienė Elena Kairienė, 
brolienė Veronika Paulionienė su šeima ir kiti giminaičiai. 

Atsisveikinimas - Turner Porter laidotuvių namuose, 
York koplyčioje penktadienį, balandžio 23, nuo 5 iki 8 
val.vak. Laidotuvių Mišios Prisikėlimo parapijoje šeštadie
nį, balandžio 24, 10 val. ryto. Laidotuvės Šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Šeitna 

AUKOJO 
TĖVl!KĖS ŽIBURIAMS 

$140-dr. A Josiukas; $110 
- J. Valiulis, V.D. Vaičiūnas; 
$100 - E. Spudas, H. Butkevi
čius, L. Lukša, E. Stepaitis, T. 
Bilda; $90- S. Kneitas; $70 - V. 
Poiiius, K. Kesminas, R. Plei
nys; $60 - amb. A. Žemaitis, A 
Streimikis; $50 - D. Šablinskas, 
A Grybas, D. Cbomomaz, R. 
Miškinis, M. Bušinskas, P. Ro
čys, A. Rimkus, M. Žyvatkaus
kas, R DOVfdaitis, R. Dementa
vičius, R. Ziūraitis, D. Rocca, 
K. Žabas, K. Grunys, O. Dra
mantas; $40 - V. Balsevičius; 
$30- V. Tuutkevičius, J. Lukša, 
E. Delkus, A. Margis, R. Cele
jewski, B. Ba.risas, L Saplys, R. 
Zubrickas, O. Naruševičius, J. 
Genys; $25 - A. Eimantas, Z. 
Riekus; $20 -J. Radas, J. Gied
raitis, V. Karnilavičius, E. Ku
chalskis, A Kaminskas, S. Pet
ryla, A Hrajnik, M. Obelienius; 
$16 - G. Pamataitis; $10 - T. 
Lorencas, L Baltrėnas, L Pev
cevičius, B. Maziliauskas, A. 
Valaškevičienė, J. Šleinius, M. 
Jocius, V. Radžius, M. Janeliū
nas, J. Kažemėkas, A. Budrys, 
D. Giedraitis-Soule, R. Simo
naitienė; $6 - N. Bates; $S - M. 
Butrimas, E. Vyšniauskas, S. 
Paulaitis, A. Platakis. 

R~mėjo prenumeratą at
siuntė: $250 - L Kupstys; $200 
- dr. E.R. Birgiolas; $150 - R.L 
K.uliavas; $140 -A Žukauskas, 
G.D. Sakus, dr. R. Stas, V. Bal
sys A. Bireta, A. Povilonis, dr. 
A Šidlauskas, M. Bumeister, J. 
Waitschat; $120 - J. Llnkūnai
tis; $110 - E.P. Narutis, V. Pau
lionis; $100 - V. Radėnas, L. 
Matulevičius, M. J okšas, S. Gir
čys, S. Kliorikaitis, l. Smolskis, 
G. Leviclw, J. Mačiulis, V. Ba
leiša, S. Žukas, A Povilaitis, T. 
Gražulis, K. Kudirka, I. Šlenis, 
J. Bieliūnas, B. Vyniautas, A. 
Kublinskas, D. Alderdice, J. 
Launikaitis, S. Gaidauskas, T. 
Povilauskas, E. Bartninkas, J. 
Šimkus, N. Zeliznak, V. Nakro
šius, J. Empakeris, V. Ketura
kis; $90 - A. Beniušis, L. Kul
nys, B. Niedvaras, R. Tirilis, 
B. V. Palilionis, L. Mockus, V. 
Birštonas, dr. V.D. Kvedaras, 
D. Naikauskas, A. Kiaupa, J. 
Jasinevičius, A. Zarembaitė, G. 
Krasauskas, R. Miškinis, V. 
Akelaitis, V.E. Starkus, A.R. 
Kalendra, L. Bigauskas, R. Ma
sionis, dr. S. Dubickas, E. 
Bakša, V.L Štuikys, K. čerškus, 
S. Kneitas, J. Valiulis, N. Gu
tauskas, E. Jasin, S. Grigaliū
nas, G. Kažemėkas, D. Styra, J. 
Šleinius, A. V. Stanevičius, I. Ja
kimavičiūtė, P. Kučinskaitė, 
V.O. Narušis, J. Poška, l. Ky
mantas, V. Verbickas, A. Mik
šys, J. Kažemėkas, V. Hanson, 
R. Vaičaitis, L Hirsch, I. Rose, 
A Svirplys, D. Peddle, A. Bar
kauskas, J. Gačionis, Z. Vaiče
liūnas, R.L Underys, V. Janke
vičius, E. Stepaitis, E. Josiukas, 
dr. G. Skrinskas, G. Krikščiū
nas, M. 17.0kaitienė, A. Vitk:evi
čius, J. Poška. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą prideda ir 
auką. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū· 
pinu keliau,jantiems į ui.sienį ir 
ahykstantiems į Kanadą, Skam· 
bildi Mariui Rusioui tel. 416 
588-2808 cxt. 26 dienos metu. 



VYDUNO FONDO TEIKIAMA 
• v • 

FILISTERES GRAZINOS MUSTEIKYfES 
• 

10,000 DOL. VARDINE STIPENDUA 
57-erius metus gyvuojantis Vydūno vardo fondas remia lietuvių studentų studijas ir 

vertingų knygų leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų sąjūdžio garbės narių 
vardais, leidžia savas knygas ir skelbia rašinių konkursus. 

Vydūno fondas, siekdamas įvykdyti Gražinos Musteikienės testamentą, 
jkiirė fil. Gražinos Musteikytės vardinę stipendiją. Didžioji mecenatė labai 
mylėjo Lietuvos jaunimą, juo rūpinosi ir tikėjo jaunimo ateitimi. Gražina 
Musteikienė norėdama jprasminti dukros Gražinos, per anksti iškeliawsios 
i Amžinuosius namus, prisiminimą, kreipėsi i Vydūno fondą su prašymu 
įsteigti stipendiją lietuvių kilmės studijuojantiems bei skautaujantiems 
jaunuoliams. 

Fil. Gražina Musteikytė baigė biochemijos mokslus bakalauro laipsniu 
"St. Xavier" kolegijoje ir magistro laipsniu Čikagos universitete. Vėliau 
Gražina gilino savo studijas mikrobiologijos srityje "Sorbonne" universitete 
Paryžiuje. Jos indėlis akademikų skautą veikloje buvo didelis. Gražina 

pasi.žymėjo draugiškumu, kuklumu, nuoširdumu, darbštumu ir pareigingumu. Kai Gražina mirė 
1974 metais, ji buvo Vydūno fondo igaliotinė Ilinojaus valstijai. Artimos draugės prisimena fi1. Gra
žiną Musteikytę kaip šiltą, mielą ir protingą asmenybę. 
Reikalavimai ir kriterijai. Stipendija skiriama už Lietuvos ribų legaliai gyvenančiam/gyvenančiai 
lietuvių skautui/skautei, aktyviai dalyvaujančiam/čiai skautų veikloje. Kandidatas turi būti studijavęs 
universitete, kolegijoje, aukštojo mokslo įstaigoje bent dvejus metus. Stipendiją kandidatas turi 
naudoti studijoms bet kurioje pripažintoje mokslo įstaigoje. 
Pateikiami dokllm.entai. Stipendijos prašymo anketa. Vėliausias oficialus pažymių sąrašas ("tran
script"). Dviejų dėstytojų rekomendacijos. Vieno skautų vadovo rekomendacija. 

STIPENDDOS PRAŠYMO ANKETĄ GALIMA GAUTI, PASKAMBINUS VYDŪNO FONDO 
VAIDYBOS SEKRETOREI Vielai Brazaitytei tel. 708/28t-8678 

arba eL paltu - Yidėppjtis@botge•jlcęm. 

STIPENDUOS PRAŠYM_O ANKETĄ SU JIISA DOKUMENTA.C/JA GRĄŽINTI 
YYDUNO FONDlll IKI BIRŽELIO 30 D. 

Rf:GISTERf:D ;\lASSAG f: Tll f:RA PIST 
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Kviečiame į susitikimą su 

"Tūkstantmečio odisėjos" 
ĮGULOS NARIAIS 

š.m. balandžio 28, antrad ienį, 6.45 v.v. 
Prisikėlimo parapijos salėje 

"Ambersail" jachtos nariai pasidalins įspūdžiais 
apie kelionę aplink pasaulį 

Rengėjai - Kanados lietuvių bendruomenė 

PAS IŽYMĖJĘS LIETUVOS ŠACHMATININKAS 

AUDRIUS 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 

RASA RUDNITSKY 
Maloniai kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo 

ansamblio "GINTARAS" koncertą 
JŪSŲ PASLAUGOMS MASAžAS ir FIZ. PRATIMAI 

ESANT: 
„ itampai (stresui), galvos, nugaros, 
sąnarių skausmams, traumoms, 
virškinimo sutrikimams ir kt. ligoms; 

„ nėščių moterų ir vaikų masažas 

PR/IMAMI BENEFITAI ir DRAUDIMAI 

TEL: (416) 236-5409 
41 Lillibet Rcl. , Etobicol~e, ON M8Z 3S5 

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

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

Pasirinkite sau tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums geresn ę kainą. Arba skambinkite: -
poniai Wijolai - (angliškai ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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 

~<ESJV\l ~'J.\S 
AR'f S'fUDIO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

"Suk, suk rate~" 
š.m. balandžio 26, sekmadienį, 4 v.p.p. Anapilio salėje 
KONCERTO METU TAIP PAT PASIRODYS JAUNIMO TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ GRUPĖ "ŠVYTURYS" IŠ KLYVLANDO 

+BUS LOTERIJA VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS +VEIKS BARAS+ 

Bilietai platinami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijose 
po Mišių, taip pat repeticijų metu. 
Bilieto kaina $15. Smulkesnei informacijai skambinti tel. 905-270-2091 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės remonto darbus. Ddome, 
dedanlegrindis,plfteles.l\lū
riaiako darbai-plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokišku patyrimas. 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKAI 

SKAMBINTI 

JO'IVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, 'Vidaus sienų (dry
wall), dalymo, plytelių dėjimo, 
elektros Įvedimo, "plumblng" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

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

ari namus 416-231-4937 

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

plokštes, atminimo lenteles. 
• Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų 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 St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 

PADĖKA 
Brangios rengėjos ir viešnios, 

Nuoširdžiai dėkoju jums 
visoms už tokį puikiai suruoštą 
man mergvakatj. Man buvo la
bai džiugu, kad 'lbronto apylin
kės moterys taip šiltai mane 
priėm.ė į savo tarpą. Nors aš gi
mus ir augus abgoje, tą dieną 
pajutau 1bronto nuoširdumą. 
Mano būsimas vyras Andrius 
Rusinas ir aš nuoširdžiai dėko
jame jums visoms už jūsų dos
numą sukraunant mums tokį 
puikų kraitį, kuris palengvins 
mūsų pirmus žingsnius mūsų 
vedybiniame gyvenime. Jūsų 
meilė labai šildo mūsų širdis. 

Ypatingai norime padėkoti 
rengėjoms - p. Laimai Unde
rienei, p. Linai Kuliavienei, p. 
Nijolei Simonavičienei, kuri su 
savo padėjėjams paruošė tokį 
puikų vaišių stalą, p. Rūtai Ry
gelienei ir jos padėjėjomis už 
gražų salės papuošimą, p. Ga
bijai Petrauskienei ir p. Ramū
nei Jonaitienei už mergvakario 
viešnių knygos paruošimą. Ypa
tingai dėkojame p. Ramūnei 
Jonaitienei, vyriausiai rengėjai, 
kuri savo nuoširdžiais sveikini
mo žodžiais ir gražiu popietės 
vedimu mus pradžiugino bei 
prajuokino. Ačiū visoms rengė
joms, kurios savo laiku ir darbu 
prisidėjote prie šios gražios po
pietės ir visoms viešnioms už 
atsilankymą. 

RDDa Kuprytė 
ir Andrius Rllslnas 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Velykų švenčių proga 
mūsų parapijas sveikino vysk. 
~imantas Norvila, vysk. Juozas 
Zemaitis, MIC, ir vysk. Euge
nijus Bartulis. 

• Didžiosios savaitės iškil
mingojo Tridienio liturgiją Lie
tuvos kankinių šventovėje pra
turtino savo giedojimu mūsų 
vargonininkas Vitas Balyta, sol. 
Rimas Paulionis ir mūsų para
pijos choras. 

• Sekmadienį Lietuvos 
kankinių šventovėje per 11 v.r. 
Mišias giedojo Dariaus Polikai
čio vadovaujamas Čikagos "Dai
navos" ansamblio vyrų vienetas. 

• Toronto tautinių šokių 
ansamblis "Atžalynas" ir Ha
miltono lietuvių bendruomenė 
ruošia Jonines birželio 6, šešta
dienį, Hamiltono lietuvių me
džiotojų klube Giedraitis, Ca
ledonia apylinkėje. Vartai atsi
daro 2 v.p.p. Visų laukia "Atža
lyno" metinis koncertas, links
ma muzika, užsiėmimai, žaidi
mai vaikams, burtai, maistas -
kepta kiaulė, gėrimai, loterija 
laužas, dainos, Jonų rungtynės 
ir varžybos. 

• Suvalkų krašto išeivijos 
sambūris Kanadoje kreipiasi į 
kraštiečius ir į visą lietuvių vi
suomenę prašydamas paramos 
Suvalkuose gyvenančiai Šarkų 
šeimai, kurių 5 metukų dukrelė 
Dominyka susirgo vėžiu ir, iš
operavus vieną inkstą, buvo ras
ta organizme užkrėtimas bakte
rijomis, nuo kurių visiško išgy
dymo nėra, o tiktai apgydymas. 
Visa tai yra labai brangu ir šei
ma bei giminės baigia savo iš
teklius. Norintieji tą šeimą pa
remti, savo auką galite įdėti į 
SKLIS sąskaitą #9719 "Para
moje" arba siųsti SKLIS vardu 
su prierašu "Dominykai" šiuo 
adresu: 1573 Bloor St. W., To
ronto, ON M6P 1A6. Už aukas 
daugiau kaip $20 bus išduo
dami pakvitavimai atleidimui 
nuo pajamų mokesčių. Plates
nę informaciją teikia Irena tel. 
905 276-0822. 

• Anapilio knygyne jau tu
rime Lithuanian Heritage kovo
balandžio numerį. Taipgi gali
ma įsigyti vaikų dainelių bei ei
lėraštukų garsaplokštę (CD) 
"Pučia vėjas", Anapilio sody
bos "Gintarėlių" garsaplokštinį 
(CD) dainų albumą, Montrea
lio lietuvių choro kalėdinių 
giesmių garsaplokštę (CD) 
"Adeste Fideles", Algio Statke
vičiaus paruoštą Anapilio para
pijos 80-mečio šventės vaizda
plokštę (DVD) ir vaikučiams 
Vytės Nemunėlio Meškiuką 
rudnosiuką. 

• Mišios balandžio 26, sek
mad.: 9.30 už a.a. Stasį Juškevi
čių; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
balandžio 26, sekmad., 2 v.p.p. 
lJŽ a.a. Edvardą Punkrį; Delhi 
Sv. Kazimiero šventovėje ba
landžio 25, šeštad., 3 v.p.p. už 
a.a. Eleną ir Vladą Vindašius. 

A.a. Vytauto Zubo atmini
mui l. Mališka Tėviškės žibu
riams aukojo $50. 

A.a. Ramutės Rimšienės 
atminimui Irena Rekštienė Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

LANDSCAPING. Žolės pjovi
mas, velėnų dėjimas, krūmų ir 
gėlynų priežiūra. Skambinti 
Valdui tel. 416-909-2464 (cell), 
416-888-98.l4. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, bal. 19, per 

10.45 v.r. Mišias giedojo para
pijos "Retkartinis" choras. Šį 
sekmadienį giedos "Volungės" 
choro moterų grupė. 

• Vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas vyksta šios 
savaitės penktadienį ir šešta
dienį. Penktadienį, balandžio 
24, nuo 10 v.r. iki 8 v.v., o šešta
dienį nuo 9 v.r. iki 12 v.d. Ren
gėjai kviečia visus prisidėti 
daiktais, darbu ir namie kep
tais pyragais. 

• KLK Moterų dr-jos šios 
parapijos skyriaus susirinki
mas vyks balandžio 26 d., po 
paskutinių Mišių parapijos sa
lėj. Paskaitą "Mūsų klausa", 
apie girdėjimo problemas, skai
tys Julija Adamonytė-Danai
tienė. 

• Parapijos metinis susirin
kimas vyks gegužės 24 d., 12 
v.d. parapijos salėj. Kadangi 
bus renkama pusė parapijos ta
rybos narių, yra sudaryta nomi
nacijų komisija, kuri paruoš 
kandidatų į parapijos tarybą są
rašą. N01yinacijų komisiją su
daro B. Cepaitienė, 416 621-
2343, Birutė Kazlauskaitė, 416 
762-5459 ir Rūta Rusinienė, 
416 848-0320. Norintys kandi
datuoti ar, gavus sutikimą, pa
siūlyti kitus, yra prašomi skam
binti bet kuriai nominacijų ko
misijos narei. 

• Šv. Pauliaus metų proga 
parapijos tarybos religinė sek
cija rengia tris paskaitas, kurias 
skaitys kun. Fred Scinto, C.R. 
balandžio 30 d., gegužės 6 ir 12 
d.d., 7.30 v.v. parapijos patal
pose. Visi kviečiami dąlyvauti. 

• Kun. Jonas Sileika, 
OFM, Toronto vienuolyno vir
~ininkas, yra išvykęs į Asyžių, 
Sv. Pranciškaus gimtinę, kur 
šiuo metu yra suvažiavę per 
tūkstantį pranciškonų iš viso 
pasaulio pranciškonų provinci
jų švęsti 800 metų sukaktį nuo 
šv. Pranciškaus regulos patvirti
nimo. Kun. Jonas sugrįš į To
rontą gegužės pradžioj. 

• Floridoj mirė buvusi to
rontietė a.a. Zuzana Ščepana
vičienė-Dzikienė, 89 m. Pašar
vota Turner & Porter laidotuvių 
York koplyčioj, Bloor gatvėj. 
Maldos prie karsto penktadie
nį, balandžio 24, 8 v.v., o laido
tuvės šeštadienį, 10 v.r. iš šios 
parapijos šventovės. Ročestery, 
NY, paliko dukrą Nijolę Drau
gelienę su šeima. 

• Vaikų stovykloms regist
racijos blankus galima gauti pa
rapijos raštinėj. Stovyklų datos: 
lietuviškai nekalbantiems lietu
vių kilmės vaikams liepos 6-18 
d.d., lietuviškai kalbantiems 
liepos 19-rugpjūčio l d.d., šei
mų stovykla rugpjūčio 23-29 d.d. 

• Parapijos biuletenį gali
ma gauti per internetą, palie
kant el-pašto adresą parapijos 
raštinėj. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 26: 8 v.r. už a.a. Leonę 
Juškienę; 9 v.r. už a.a. Gražiną 
Stankienę - 6 met.; 10.45 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijie
šius, už a.a. Pauliną ir Antaną 
Simkus, už a.a. Liudą Jurėnie
nę; 12.15 v.d. už a.a. Antaniną 
Prusaitienę. 

Kapų priežiūra Lietuvoje 
- parūpina ir prižiūri gėles, pa
minklus, žvakes, Mišių užpra
šymą. El.paštas kapu.priez@ 
gmail.com. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Pamaldos sekmadienį, 
bal. 26, įprastu laiku, 9.30 v. 
ryto. 

• Lauko ir vidaus švento
vės pavasariniai darbai vyks šeš
tadienį, - gegužės 2; visi sava
noriai kviečiami į darbus, kurie 
pradedami 8 val. ryto. 

• Sveikiname Tėviškės ži
burius, redaktorius, visus dar
buotojus bei savanorius 60 me
tų jubiliejaus proga. 

Lietuvių Namų žinios 
• Toronto Lietuvių Namų 

valdyba prašo padėti prane
šant 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 me
tinis visuotinis susirinkimas 
įvyks balandžio 26 d., 12 v.d. 
Toronto Lietuvių Namų Vytau
to Did~iojo salėje. 

• Sventinis Motinos dienos 
koncertas "Myliu Tave, Ma
ma!" įvyks gegužės 10 d., 2 v. 
p.p. Karaliaus Mindaugo me
nėje. Dainuos Vitalija ir Moni
ka Katunskytės. 

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

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, infor
macines bei pramogines Lietu
vos televizijos transliacijas. Dėl 
platesnės informacijos, progra
mų tvarkaraščio ir laiko prašo
me skambinti į LN raštinę tel. 
416 532-3311 arba į barą tel. 
416 534-8214. 

• Modernus, jaukus ir vie
nintelis lietuviškas baras To
ronte "Lokys" laukia jūsų! Taip 
pat galima išsinuomoti barą 
įvairioms šeimyninėms pro
goms. 

Maironio mokyklos žinios 
• Balandžio 18 d. sėkmin

gai praėjo Kanados lietuvių 
mokytojų suvažiavimas Prisi
kėlimo parapijos patalpose. 
Gausiai susirinko mokytojai iš 
Hamiltono, Montrealio, To
ronto ir Edmontono. V. Bireta, 
KLB Švietimo komisijos pir
mininkas, pradėjo suvažiavi
mą; diakonas brolis Bernardas 
Beliekas, OFM, skaitė poetiš
ką invokaciją, JAV LB švietimo 
tarybos pirmininkė Daiva Na
vickienė skaitė pagrindinę pa
skaitą "Lituanistinės mokyklos 
21-uoju šimtmečiu". Buvo vi
siems įdomu ir aktualu. B. Sta
nulienė paruošė skanius pie
tus; po to tęsėsi diskusijos, ku
rias vedė mūsų mokyklos vedė
ja Virginija Zubrickienė. Buvo 
ir knygų stalas, kur galėjome 
rasti ir naujų juostelių - DVD. 
Tai KLB švietimo tarybos pa
dovanota pavyzdinė medžiaga 
mūsų mokykloms. (b.d.) 

• Gegužės 9 d. visi darželi
nukai Qaunesniųjų ir vyresnių
jų darželiai) mielai kviečia ma
mytes 11 v.r. į mokyklos audi
toriją Motinos dienos minėji
mui su trumpa programėle ir 
kavute. 

• Gegužės 16 d. nebus pa
mokų -VKaralienės Viktorijos 
šventė. Zivilė 

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. 

~ MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

Atvelykio sekmadienį, bal. 19, 11 val. Mišias klebonas kun. 
G. Mield~is atnašavo už gyvas ir mirusias KLK Moterų dr-jos 
Montreaho skyr. nares. Skaitinius atliko J. Adamonienė ir D. 
Staškevičienė. Po Mišių pavasariu dvelkiančioje tulpėmis, 
gluosnių "kačiukais" ir tautinėmis juostomis išpuoštoje parapi
jos salėje svečių laukė gausiais patiekalais apkrauti stalai. Susi
rinkusius pasveikino skyriaus pirm. D. Staškevičienė. Ji padėko
jo visiems, prisidėjusiems prie šio renginio pasisekimo, ypač 
Montrealio lietuvių kredito unijai LITAS už nuolatinę paramą, 
yaldybai, draugijos narėms už ištvermę, pasiaukojimą, rėmė
jams - už pagalbą. Programą atliko sol. E. Grumbinienė, susi
laukusi gausių katučių. Jai akompanavo N. Barlizov. Klebonui 
sukalbėjus maldą, vyko vaišės. Veikė loterija. Draugijos valdyba 
ir narės ieško naujų būdų veiklai, nes gražus narių amžius ir 
besikeičiąs gyvenimas jau nebepalankus ligšiolinei veiklai. 

"Nidos" žvejų-medžiotojų klubo metinis susirinkimas 
~aukia~as gegužės 2, šeštadienį, l v.p.p. Aušros Vartų parapi
JOS saleJe. 

Solistės Elenos Grumbinienės koncertas - atsisveikinimas 
ir jos gimtadienio proga - įvyks gegužės 3 d., po 11 val. Mišių 
Aušros Vartų salėje. Jai akompanuos muz. N. Barlizov. Auka -
$20. Ji grįžta namo į Lietuvą. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, bal. 19, kun. Joseph Powers atnašavo šv. 

Mišies. Kleb. kun. Aloyzas Volskis išvykęs dviem savaitėm. 
~~· Elzbietos draugijos kavutė ir susirinkimas - sekmadienį, 

geguzes 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 

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS 

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

LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 
1001 SHERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

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

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Stipendijos lietuvių 
studentams 

Kanados lietuvių fondas 
kasmet skiria stipendijas Kana
dos lietuvių studentam~ studi
juojantiems Kanadoje. Sių me
tų prašymų blankai jau yra pa
ruošti ir gaunami Fondo rašti
nėj e darbo valandomis arba 
kreipiantis į Fondą elektroni
niu paštu klfondas@on.aibn. 
com, arba skambinant telefonu 
416 889-5531. Prašymai turi pa
siekti Fondo raštinę iki gegužės 
mėnesio 31 dienos. Inf. 

Velykų proga Tėviškės žibu
rius sveikino Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centras ir 
prof. prel. Vytautas Vaičiūnas, 
KTF VDU Bažnytinės teisės 
katedros vedėjas, sveikinime 
pabrėžęs, kad "tik prisikėlęs 
Kristus mus apdovanojo amži
nojo gyvenimo viltimi". Pridė
dami gražią iliustraciją, su šv. 
Velykomis ir 2009 Pavasario 
švente §Veikino Vanda ir Vy
tautas Sliupai iš Kalifornijos. 

Tėviškės žiburių 60-mečio 
sukaktis buvo paminėta praeitą 
šeštadienį, balandžio 18, Ana
pilio sodybos salėje sveikini-

FAX: (514) 766-1349 

mais, koncertu, loterija, paro
da, vaišėmis ir smagiu pa
bendravimu gausių dalyvių, 
tarp kurių šį kartą matėsi ne
mažai jaunimo. Renginys už
truko apie keturias valandas. 
(Plačiau kt.nr.) 

IŠNUOMOJAMAS vasarnamis 
Vasagoje, 49-je gatvėje (šiauri
nėje ežero pusėje) birželio, lie
pos mėnesiams. Keturi miega
mieji, centrinė šaldymo, šildy
mo sistema, trys minutės iki eže
ro. Dėl išsamesnės informaci
jos skambinti tel. 905 848-9628. 

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 




