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Kas vadovaus Lietuvai? 
Artėja Lietuvos prezidento rinkimai. Kandidatų ne

trūksta. O tai rodo, kad užtenka žmonių, kurie ryžtasi va
dovauti prieš devyniolika metų atstatytai valstybei, šiuo me
tu paliestai pasaulinės ekonominės krizės. 

N ESKAITANT anuometinės Aukščiausiosios tary
bos pirmininko, pačiu sunkiausiu metu ėjusio val
stybės vadovo pareigas prof. Vytauto Landsbergio, 

trumpalaikių prezidentų Rolando Pakso ir Artūro 
Paulausko, savo prezidentines kadencijas normaliai atliko 
Algirdas Brazauskas ir Valdas Adamkus. Pastarieji dauge
lio rinkėjų buvo įvardinti kaip "savi" vadovai. Brazauskas 
buvo savas įsibėgėjusioje ir po okupacijos užsimojusioje 
toliau šalį valdyti sovietinio palikimo nomenklatūroje ir tos 
pačios partijos bičiulystėje. Adamkų "savinosi" išeivija, 
nors ne visos jos grupės jį vienodai vertino. Kokie jie buvo 
ir kaip Lietuvai vadovavo, tikresnį žodį kada nors tars 
istorikai ir politikai. Šiuo priešrinkiminiu metu peršasi 
mintis, kad jau būtų laikas išsirinkti tokį prezidentą, kuris 
bent daugumai atrodytų "savas", ir tai pirmiausia ne par
tine prasme. Po devyniolikos nepriklausomybės metų, 
atrodo, jau turėtų būti išnykusi Atlanto perskyra, ir laikas 
žvelgti į būsimus vadovus nebeklausiant, iš kur jis ar ji? 
Laikas klausti, kaip vadovaus? Žinoma, ekonominiai bei 
finansiniai šalies reikalai svarbūs. Bet jie neturėtų užgožti 
visų kitų reikalų ir būtinų sprendimų. Lietuva pasikeitusi, ji 
Europos sąjungos narė, ji NATO narė. Bet ji ir tautinė val
stybė, ji lietuvių nuosavybė, dėl kurios per šimtmečius daug 
aukų sudėta. Gal Vilniuje pastatyti Valdovų rūmai neleis 
piliečiams užmiršti, kas Lietuva buvo ir kokia ji turėtų 
išlikti. Dėl to gal prireiks ir atitinkamos vadovavimo ir 
valdymo rankos. Gal teks ir prisiminti, kad kiekvienas 
vadovas, nors ir to paties tikslo siekdamas, savo pareigas 
gali atlikti kitaip, negu tai atlikdavo prieš jį ar ją buvę. 

KANDIDATAI į prezidentus išeivijai mažiau pažįsta
mi, arba težinomi iš pavardžių. Todėl ir pasirinki
mas už ką balsuoti truputį miglotas. Pokariniai išei

viai šičia tokiais atvejais orientuodavosi į dešinę, nes kairu
mas iš principo logiškai negali būti priimtinas, nes atliepia 
baisius išgyvenimus ir prisiminimus. Naujai atvykstantys tu
ri savo sprendimus. Už kokį kandidatą išeivija balsus beati
duotų, rinkiminių rezultatų, greičiausiai, nenulems. O vis 
dėlto pilietinę pareigą reikėtų atlikti ir parodyti solidarumą 
su tais, kurie renka valstybės vadovą. Juk pabrėžiame, kad 
esame tautos dalis. Tad ir būkime tokia. O šita būsena pa
deda lyg ir nutolti nuo "imigranto", kuriam paprastai lemta 
sutirpti ir išnykti. Žinoma, palikus savo gimtąjį kraštą, pasi
rinkimas, kuo nori būti ar tapti, atsiranda. Apie nutolstan
čius - tema kita. Besirūpinantiems savo tautos reikalais ir 
ateitimi kiekvieni rinkimai sudaro progą dalyvauti atgautos 
nepriklausomybės stiprinime per išrinktus vadovus. Todėl 
turėtų būti svarbu, kas jie. Apie buvusius ir esamus vadovus 
vien tik spaudos pagalba prisiklausėm įvairiausių pastabų 
bei nuomonių. Dabar reikėtų pasigilinti į renkamuosius. 
Populiarumas jau ir taip per daug užvaldęs kone visas gyve
nimo sritis, paveikęs mąstysenas ir nuovokas, kad jau net 
rodosi - kas nepopuliaru, tas nebetinkama. Prezidentui iš
rinkti reikėtų kai ko daugiau. Pirmiausia reikia išmanančių, 
pasiryžtančių, įsipareigojančių valstybei vadovauti ir tar
nauti, arba bent užsispyrusių tokiais tapti per trumpiausią 
laiką. Pasirenkant kandidatą-tę bent į tuos stambiuosius 
bruožus, kiek įmanoma, pažvelkime. ČS 
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Siame numeryje 
Panevėžio vyskupo velykinis laiškas - 3 psl. 

Lietuvos kariuomenės karininkus prisimenant - 4 psl. 

Apie lietuvybę ir Lietuvių Namus - 6 psl. 

Šv. Brunonas Pažaislio freskose - 8 psl. 

Pasivaikščiojimas po "Daiktų mišką" - 9 psl. 

Televizija šiandien ir ateityje -10 psl. 

"Paramos" įkūrėjų vizija įgyvendinta - 11 psl. 

"Misija Sibiras '09" dalyvių atranka - 13 psl. 

Iš sukaktuvinės Tėviškės žiburių šventės Anapilio sodyboje š.m. balandžio 18 d. Viršuj -
Lietuvos kankinių šventovėje (balandžio 19) gieda "Dainavos" ansamblio vyrai; apačioj paro
dos rodiniai ir gausūs spaudos vakaro dalyviai koncerto metu; šone TŽ ženklu papuošta scena 

Spaudai linkėjimai ir dainos 
TŽ 60-mečio spaudos vakaras Mississaugoje 

NIJOLĖ BENOTIENĖ iš Lietuvos, Utenos Adolfo buvo itin malonu, kad atvyko 
Šapokos vardo gimnazijos, bei ir amb. G. Damušytės motina 
iš Draugo leidėjų, kuriuos per- Jadvyga Damušienė, garbės 
skaitė vakaro vedančioji. konsulas Arūnas Staškevičius 
Laikraščio Amerikos lietuvis ir KLB Montrealio apyl. pirm. 
priedo "Rytų pakrantė" re- Silvija Staškevičienė, LITO 
daktorius Laurynas Misevi- kred. unijos pirm. A. Gaputis 
čius ir ŠALFASS pirmininkas ir p. Gaputienė, KLB Otavos 

Gražų balandžio 18 d. šeš
tadienio vakarą rinkomės į 

Anapilio didžiąją salę, švęsti 
savaitrasčio Tėviškės žiburiai 
60-tojo gimtadienio. Tik įėjus 
pro duris buvome maloniai 
nustebinti tokiu elegantišku 
savaitraščio redaktorių ir dar
buotojų priėmimu - gaivinan
čia taure putojančio šampano, 
nuoširdžiais sveikinimo ir dė
kojimo už apsilankymą žo
džiais. Gilyn į salę kvietė gra
žiai ant stalų besipuikuojan
čios gėlės, negarsi muzika, na 
ir svarbiausia - draugų ir pa
žįstamų bičiulystė. 

Nustatytu laiku prasidėjo 
vakaro programa, kuriai va
dovavo Aušra Karkienė. Ji 
priminė Tėviškės žiburių stei
gėjus, jų tarpe Balį Sakalą ir 
Antaną Rinkūną, kurių duk
ros Ramūnė Sakalaitė-Jonai
tienė - redaktorė ir Giedra 
Rinkūnaitė-Paulionienė-Ka

nados lietuvių katalikų kultū
ros draugijos "Žiburiai", Tė
viškės žiburių leidėjų valdybos 
pirmininkė - dabar tęsia jų 
pradėtą darbą. Sveikinimo žo
džius tarė Lietuvos ambasa
dorė Gintė Damušytė, KLB 
vicepirmininkė kultūros rei
kalams Rūta Šiūlytė-Kličienė. 
Trumpi gimtadienio progai 
skirti sveikinimai buvo gauti 

Sveikinimo žodžius taria Lie
tuvos ambasadorė Gintė Da
mušytė Ntr. K. Poškaus 

iš JAV New Jersey valstijos 
pasveikino Tėviškės žiburius ir 
jo žmona Eugenija įteikė at
minimo lentelę nuo Amerikos 
lietuvio ir $200 nuo ŠALFAS 
sąjungos. 

Visi mecenatai, paaukoję 
piniginius laimikius, buvo su
rašyti programėlėje. Speciali 
padėka pareikšta adv. Algiui 
Pacevičiui, TŽ 60-mečio pro
ga aukojusiam $2500. Šiame 
ypatingame spaudos vakare 

apyl. pirm. R. Kličienė ir R. 
Kličius, Hamiltono TALKOS 
kred. koop. pirm. A. Enskaitis 
ir p. Enskaitienė, Vasagos LB 
pirm. Rūta Poškienė ir foto
grafas K. Poškus ir Hamiltono 
LB pirm. A. Vaičiūnienė ir A. 
Vaičiūnas. 

Gimtadienis vien sveikini
mais ir linkėjimais nesibaigia, 
būtinai reikia ir dovanų. Šį 
kartą Tėviškės Žiburių,, gimta
dienio dovana buvo Cikagos 
Dainavos vyrų ansamblio 
koncertas. Ansamblio nariai 
yra Darius Polikaitis, Vidas 
N everauskas, Liudas Lands
bergis, Audrius Polikaitis, 
~arius Polikaitis ir Kastytis 
Soliūnas. Jų dainavimas buvo 
dvasinė dovana, kuri ilgai gy
vens kiekvieno buvusio šioje 
šventėje širdyje, kaip dar ilgai 
kiekvienus namus lankys ir 
savaitraštis Tėviškės žiburiai. 
Pradėję koncertą liet. liaudies 
daina Suskyniau skynimą, 
akompanuojant V. Neveraus
kui, po kurios pasigirdo gar
sūs plojimai, visi žinojom, kad 

Nukeltai 2-tą psl. 
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~ RELIGl~IAME GY'ff arIME 
Dievo tarnaitės Adelės 

Dirsytės šimtmetis (1909.IV 
15-1955.IX.26) minėtas ba
landžio 19-26 d.d. Šiemet su
kanka 100 metų, kai 1909 m. 
balandžio 15 d. Kėdainių 
apskr. Šėtos parapijos Pra
mislavos vienkiemyje gimė 
įžymioji ateitininkė, pasiprie
šinimo dalyvė, kankinė, Die
vo tarnaitė Adelė Dirsytė. 
Studijavo Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-filo
sofij os fakultete. Dalyvavo 
ateitininkų veikloje, dirbo 
Lietuvos katalikių moterų 
draugijoje, rūpinosi našlaičių 
ir vargšų šalpa. Rašė straips
nius ir religinę poeziją. Nuo 
1940 m. dirbo pedagoginį 
darbą. 

Adelė Dirsytė 1946 m. 
kovo 6 d. sovietinio saugumo 
suimta, o lapkričio 11 d. nu
teista 10 metų už dalyvavimą 
"kontrevoliucinėje ateitinin
kų veikloje". Buvo kalinta 
Vorkutos, Taišeto ir Kolymos 
lageriuose. Ten organizuoda
vo bendruomenines maldas, 
švenčių minėjimus, skatino 
maldų kūrimą ir pati parašė 
visame pasaulyje pagarsėju
sią maldaknygę Marija, gel
bėk mus. Už šią veiklą lagerių 
administracijos nuolatos bu
vo persekiojama ir kankina
ma. 1955 m. rugsėjo 26 d. mi
rė Chabarovsko kalėjimo li
goninėje. 2000 m. Kauno ar
kivyskupijoje pradėta Jos ka
nonizacijos byla. Minėjimas 
vyko Kaune balandžio 19 d., 
Vilniuje - balandžio 25 d., 
Šėtoje - balandžio 26 d. 

Popiežiui Benediktui 
XVI balandžio 16 d. sukako 
82 metai. Po trijų dienų, ba
landžio 19, minėtos taip pat 
ir jo išrinkimo į Petro sostą 
4-sios metinės. Gimimo die
ną popiežius šventė privačiai, 
drauge su 3 metais už save 
vyresniu broliu Georgu Rat
zingeriu. Penktuosius pon
tifikato metus pradėsiantis 

popiežius Benediktas XVI 
(Joseph Ratzinger) gimė 
1927 m. Bavarijos Marktl am 
Inn miestelyje. Po karo, po 
trumpo tarnavimo kariuo
menėje ir kelių mėnesių in
ternavimo karo belaisvių sto
vykloje, įstojo į kunigų semi
nariją ir ją baigęs, 1951 m. 
birželio 29 per Petrines, tą 
pačią dieną su vyresniuoju 
broliu Georgu priėmė kuni
gystės šventimus. Po daugiau 
kaip 20 metų sėkmingos teo
logo ir kelių universitetų dės
tytoj o karjeros kun. Ratzin
geris pop. Pauliaus VI 1977 
m. paskirtas Miuncheno ar
kivyskupu. Tais pačiais me
tais pakeltas ir kardinolu. Po 
4 metų vadovavimo Miun
cheno Bažnyčiai, 1981 m. 
kard. Ratzingeris Jono Pau
liaus 11 pakviestas vadovauti 
Tikėjimo mokymo kongre
gacijai. Šias pareigas jis ėjo 
iki pat 2005 m. balandžio mė
nesio, kada po Jono Pauliaus 
11 mirties susirinkusi kardino-
1 ų konklava jį 2005 m. ba
landžio 19 d. išrinko naujuoju 
apaštalo Petro įpėdiniu. 

Popiežiaus gimimo die
nos ir išrinkimo 4-ųjų meti
nių proga pokalbį Vatikano 
radijui davė kun. Federico 
Lombardi, SJ, kuris yra ir Va
tikano radijo direktorius, ir 
kartu Vatikano spaudos sa
lės direktorius, tai yra popie
žiaus atstovas spaudai, iš arti 
kiekvieną dieną stebintis Šv. 
Tėvo veiklą. Kun. Lombardi 
visų pirma atkreipė dėmesį, 
jog per pastaruosius viene
rius metus įvyko net keturios 
popiežiaus apaštališkosios 
kelionės, ir popiežius aplan
kė keturis kontinentus. Tad 
visuotinis jo tarnystės mat
muo per pastaruosius viene
rius metus buvo gana akivaiz
dus. Tačiau kun. Lombardi 
atkreipė dėmesį ir į Šv. Tėvo 
kasdienę tarnystę, kurią jis 
vykdo pamokslais ir kateche
zėmis. 

Spaudai linkėjimai ir dainos 

Gražiai dainuojantys Čikagos vyrai į sceną išėjo rankose laikydami laikraštį - žinoma 
Tėviškės žiburius N tr. K. Poškaus 

Atkelta iš 1-mo psl. 

vakaras bus pilnas gražios muzikos garsų. 
Subtili dinamika, maloniai skambanti harmo
nija, švelnus lyriškumas užliūliavo visus besi
klausant (kom. L. Abario, žodž. J. Erlicko) 
dainos Širdis. Nuskambėjus sekančiai dainai 
Pasdabojau sau mergelę, ansamblio vadovas 
Darius Polikaitis pasveikino visus jubiliejaus 
proga, padėkojo už pakvietimą į šią neeilinę 
šventę ir papasakojo klausytojams sekančių 
trijų dainų atsiradimo istoriją; Visos trys dai
nos Paskalba, Kopininkai ir Zvirblis ir pelėda 
yra parašytos lietuvių liaudies dainų žodžiais, 
kurioms muziką parašė čekų kompozitorius 
Antonin Dvorak. Istorija paprasta, bet įdomi 
tuo, kad žymus prūsų lietuvių visuomenės vei
kėjas, lituanistas, teologas, tautosakininkas, 
Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvi
kas Rėza 1825 metais surinko ir Europoje iš
spausdino Lietuvių liaudies dainų tekstus su 
vertimu į vokiečių kalbą. Čekų kompozitorius 
A. Dvorak užtikęs šį rinkinį dainų žodžiams 
parašė melodiją. Dėka muzikologui Vytautui 
Stroliai ir, žinoma, šio vyrų ansamblio vadovui, 
šios įdomiai, kartais visai čekiškai skamban
čios dainos atrado kelią ir į lietuvių sceną. 

Aldona Šimonėlienė ir Rūta Rusinienė sve
čius pasitinka su taure putojančio šampano 

Ntr. K. Poškaus 

Paskutinės tris dainos prieš pertrauką: 
Kur tas šaltinėlis, Saltyšius ir Vakaruškos buvo 
atliktos puikia dinamika, aiškiausia tarsena, 
ypatingai gražia scenine laikysena. Dainų 
tekstais vėl ieškome prarastos mergelės, ilgi
mės meilės. Mūsų tautos gyvenimas išdainuo
tas poezija ir dainomis, o pačios gražiausios 
dainos apie meilę. Meilės ieškome, radę bijo
me prarasti, o praradę begaliniai ilgimės. 

Akimirksniu pralėkė pirma koncerto dalis, 
o skelbtoji 15 minučių pertrauka užsitęsė 
beveik dvigubai tiek, nes Tėviškės žiburių 60-to 
gimtadienio proga ir džiaugsmui ir nuotaikai 
buvo kuo puikiausia. 

Antrajai daliai, tie gražiai dainuojantys 
Čikagos vyrai į sceną išėjo rankose laikydami 
laikraštį - žinoma Tėviškės žiburius. Tiek įsi
jautę jie buvo į laikraščio skaitymą, kad net 
užmiršo apie mus visus, sėdinčius salėje ir lau
kiančius jų dainų. Daina Kaip smagu (muz. M. 
Ager, žodž. Vyt. Strolios) pradėję antrąją dalį 
tą smagumą išlaikė viso koncerto metu. Kūri
niai keitėsi, o atlikėjai kiekvienai iš jų vis turė
jo naują pristatymą, trumpuose žodiniuose in
tarpuose spėdami papasakoti apie ansamblio 
įsikūrimą, apie nuveiktus darbus, apie išleis
tus įrašus, kurių buvo atsivežę ir į šį koncertą 

ir kurie tuoj pat buvo išparduoti. 
Gausių publikos plojimų susilaukė liet. 

liaudies daina Negerki broleli, kurios metu to
rontietis G. Karasiejus į sceną atnešė ir padėjo 

kelioninį šaldytuvą. Ne
abejoju, kad visi žiūrė
dami į šaldytuvėlį ir 
klausydamiesi dainos 
Negerki broleli galvojo 
tą patį ką ir aš, ogi kad 
ten pridėta atšaldyto 
alučio butelių. Deja, at
sidarę dangtį vyrai išsi
traukė dviejų litrų kar-

Aušra Karkienė - toninį pakelį pieno, 
vakaro programos kiekvienas įsipylęs į stik-

vedėja linę juo atsigaivino, dar 
polkos žin~sneliu supy

nė žilvitį ir koncertą tęsė toliau. Stai kaip gra
žiai jaunimas, kurio šioje šventėje buvo nema
žai, moko visus, kad linksmintis galima ir be 
svaigalų. 

Repertuare buvo įvairaus žanro kūrinių: 
liaudies harmonizuotos dainos, vertimai iš 
anglų kalbos operečių ar šiaip populiarios, 
estradinės lietuvių dainos ir išeivijos jaunos 
kartos kūryba. 

Maloniai buvome nustebinti torontiečio 
E. Punkrio ir V. Pavilionio, anksčiau labai ak
tyviai besireiškusių mūsų kultūrinėje veikloje 
sukurta daina Vieni šokam. Šią dainą solo pra
dėjo Audrius Polikaitis, tada Marius ir taip 
prisidėjus net akompaniatoriui Vidui, džiazo 
stiliuje atliktas kūrinys nuskambėjo ypatingai 
puikiai. 

Paskutinioji programos daina Esi, dangau 
(žodž. B. Brazdžionio, muz. D. Polikaičio) 
solo atlikta Mariaus Polikaičio, pritariant vi
sam ansambliui, labai taikliai atitiko ir melo
diją, ir žodžių prasmę, ir balso tembrą. 

Dariaus vadovaujamo ansamblio nariai 
yra labai gerai paruošti, mintinai išmokę visus 
dainų tekstus, puikiai žino kūrinių harmoniją, 
jie giliai jaučia muziką, todėl nepadainavo nė 
vienos gaidos jos neišgyvenę, neįsijautę, nesu
siklausę ar kartu neužbaigę muzikinės minties, 
muzikinės frazės. Prie visų atlikimo techninių 
sugebėjimų pridėjus ir puikią sceninę atlikėjų 
laikyseną, artistiškumą, visi tik džiaugėmės ir 
gėrėjomės šiais gražiais lietuvaičiais. 

Ar reikia įdėti darbo, kai Dievas davė tiek 
dovanų? -paklausiau Dariaus pasibaigus kon
certui. Suglumo, šyptelėjo ir trūktelėjęs pe
čiais pritarė, kad Dievulis yra davęs talento 
muzikai, bet be darbo, laiko ir repeticijų joks 
talentas nežibės. 

Po keleto publikos išprašytų dainų kon
certas baigėsi. Liko mieli prisiminimai ir dai
nų, ir atlikėjų, ir Tėviškės žiburių 60-tojo gimta
dienio šventės, kuri baigėsi A. Karkienei į sce
ną pakvietus laikraščio redaktorius, administ
raciją ir pagalbininkus, ir kartu su visais atlikė
jais apdovanojus juos atmintinėmis dovanėlė
mis ir gėlėmis. Paskelbus loterijos laimėtojus 
visi buvo kviečiami į Muziejaus salę vaišėms. 
Niekas neskubėjo skirstytis lyg savo buvimu 
norėdami išlaikyti tą puikią vakaro ir gimta
dienio šventės nuotaiką. 

Lai ši pakili nuotaika ir gražiausi linkėji
mai įkvepia visus Tėviškės žiburių darbuotojus 
tolesniam darbui ir ateities gimtadieniams. 



Panevėžio vysvkupo velykinis 
LAI SKAS 

BRANGŪS BROLIAI IR SESERYS, 
aleliuja, šiandien skamba kiekvienas 

varpas: Kristus prisikėlė! Šiandien plaka kiek
viena širdis: Kristus prisikėlė! Šiandien visi 
džiaugiamės ir sveikiname 
vieni kitus, nes pasaulis 
niekada nebebus toks, kaip 
buvo: iš šalto žemės kapo 
prisikėlė meilė, kiekvieną 
apšviečianti, sušildanti, ne
šanti viltį meilė, kiekvieną 
paskatinanti gerumu. Ypač 
mums džiugiai skamba šių Vysk. Jonas 
metų Velykų varpai: šven- Kauneckas 
čiame pirmųjų Evangelijos žingsnių Lietuvoje 
tūkstantmetį. Kokius gi lietuvius pasaulis ma
tė per tą tūkstantį metų? 

Kas nežino Adomo Bremeniečio (1073) 
žodžių: "Lie}uviai žmoniškiausi žmonės"? 
Helmoldas (Siaurės kranininkas 1150) prita
ria: "Daug pagyrimų galima išsakyti šiai tau
tai". Henenbergas (1595): "Lietuviai - tvirta 
ir dievobaiminga tauta". Teodoras Lepneris 
(1675): "Reikia tik stebėtis šios tautos tvirtu
mu". Elisse Reclus: "Nė viena kita pasaulio 
tauta nėra tokia gaji ir prisitaikanti prie sun
kumų". Istorikas Jean Mauclair net dėkoja 
Lietuvai, kad išsiplėtusi iki Juodosios jūros 
apgynė Europą nuo mongolų-totorių sunai
~~im~: "Su~rebi pagalvojęs, kas būtų atsitikę, 
Jei galinga Lietuva būtų veikusi išvien su toto
riais: šiandien Europos civilizacijos nebūtų". 

Ir lietuvių tikėjimas stebina: vos 100 metų 
po Ia:ikšto - jau išaugina šventąjį Kazimierą! 
Istorikas Adam Jucewicz: "Tikėjimas lietu
viams - brangiausias dalykas pasaulyje. Tuo 
jie prilygsta pirmųjų amžių krikščionims". 
Mūsų tikėjimo tvirtumas įvairiuose persekioji
muose taip dažnai minimas: "Nė viena tauta 
n~~~ da~giau iškentėjusi už savo ištikimybę ti
ke1imm, - rašė amerikiečių kardinolas Ri
chard Cushing. - Lietuvių tautos tikėjimas 
niekur pasaulyje nebuvo pralenktas". Tai pa
stebėjo ir popiežiai. Štai šv. Tėvas Pijus XI: 
"Savo akimis esame matę lietuvių tikėjimą bei 

maldingumą, taip uoliai ir ilgai išlaikytą įvai
riuose išbandymuose". Jonas Paulius 11: "Lie
tuvių tikėjimas buvo bandomas tarytum auk
sas ugnyje (plg. lpt 1,7) ... Net sunkiausi ban
dymai neįstengė jų atskirti nuo Jėzaus Kristaus 
meilės ... Jie iškentė pažeminimus, diskrimi
naciją, kankinimus, persekiojimus, net tremtį 
kalėjimus ir mirtį". ' 

Sužinojęs apie tai, ką mums teko iškentė
ti, Rafaelis Naloa iš Sirijos, mokėdamas 32 
kalbas, nutarė išmokti dar ir lietuviškai, kad 
parašytų mums laišką: "Garbinu ir šlovinu Ta
ve, nedidele lietuvių tauta! Tiek iškentėjusi 
dėl Kristaus Tu turi užauginti tūkstančius 
apaštalų, didvyrių ir šventųjų". 

Kur tie apaštalai, jei dabar Lietuvoje taip 
nyksta pasiaukojimas, įsigalėjo girtavimas, ki
tos blogybės? Sovietiniai laikai paliko mums 
s~a~?žias, labai ~ka1:1džias žaizdas, nusilpnino 
tlkejlmą, daugelĮ atitraukė nuo Dievo. Jėzus 
moko: "Jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje ... , 
kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių" 
(Jn 15,4.5). Kokie taiklūs poeto Jevgenijaus 
~ e~1:1še~k~ ~o?žiai: :'Dievas kadaise keturkojį 
zveq pnkele zengt Į aukštumas dangaus, tai 
Jis neleidžia vėl gaurais apaugti ir vaikščiot 
keturiomis kaip kadais ... Kai išgeriu, ir aš da
raus gauruotas, ir keikiuos paskutiniais matais 
ir vėl tampu žmogum įžengęs į bažnyčią". ' 

Dieve mano, kaip reikia, kad visi lietuviai 
grį~tų į maldą, priimtų sajaamentus, vėl paim
tų Į rankas maldaknygę, Sventąjį Raštą, religi
nę_ sp~udą. Būkime, Brangieji, apaštalais, 
kvieskime vieni kitus, ištieskime vieni kitiems 
ranką su Dievo Žodžiu, melskimės kartu būre
liuose vieni su kitais ir vieni už kitus. Niekada 
nenustokime melstis už Lietuvą. Ypač šie me
tai lemtingi mums: juk šiais metais rinksime 
prezidentą ir Europos parlamento narius -
jiei:ris patikėsime Lietuvos ateitį. Tad ypač 
tunme nenustoti prašyti Dievo pagalbos, kad 
Lietuva prisikeltų iš visų sunkumų. 

Meldžiuosi už Jus, laiminu Jūsų apaštališ
ką dvasią, Jūsų maldas. Jūsų vyskupas -

Vysk. J. Kauneckas, 2009 Velykos 

Aleliuja akistatoje 
Tegul ramybė, taika ir gerumas gyvena 

Jūsų širdy, namuose ir veiduose ... 
Tegul nusiminimą, neviltį ir bet kokį 

skausmą nustelbia didis Didžiosios šventės 
Didysis Džiaugsmas ... 

Tegul įtarumo net mažiausiąjį šešėlį 
-gžgožia visa apimanti, ryški ir meilės kupina 
Sviesa ... 

Tegul vietoį nedrąsos Jus veda negęs
tanti ryžtingoji Zvaigždė per negalias, nepa
togumus, dvejones ir visokiausias kliūtis ... 

Tegul smulkmenos, pasitaikančios Jūsų 

kasdienybės kelyje, tebūna vien paskatini
mas ryžtis, stengtis ir laimėti po Kristaus 
vėliava ... 

Tegul aplinka, neretai gramzdinanti į 
rūsčią ir drastišką dejonę, į atgrasumo ir ne
rimastingos nuojautos gelmes, Jus tepaskati
na dar ryžtingesnį paguodos žodį sutiktajam 
tarti, dar tvirčiau paspausti žingsnį ir be ato
dairos žygiuot į priekį ... 

Tegul kiekvieno ryto dar žemės purvo 
ne~ačiu~i aušra Jums sukelia galingo, gai
lest_mgo ir aukos kupino Išganytojo ilgesį, 
kuns mūsų tautos ir viso pasaulio įvykių aki
vaizdoje žėruoja dar skaisčiau už rytmetinius 
pazarus, dar ryškesnis ir raiškesnis už išvaiz
džiausius saulėlydžių gaisus ... 

Tegul tuščiažodžiaujanti mūsų meto 
plokščia žodžių gausa, pabyranti iš laikraščių, 
žurnalų, televizijos ir radijo, Jūsų neapstul
bina, neišveda iš pusiausvyros, bet pamoko, 
kad tuštybę galima įveikti malda, tyla, san
tūriu žodžiu, o labiausiai pavyzdingu elgesiu 
darbe, namuos, kelionėj ir svečiuos ... 

Tegul malonė, lydėjusi ligi šiolei Jūsų 
mintis, ketinimus ir Jūsų veiksmus, vis kas
dien didėja, kad iš Jūsų žodžių, darbo ir 
~eikl_os didinga aukščiausiojo valia spindėtų 
ir leistų nepaklyst kitiems klaidžiuos aki
varuos ir liūnuose ... 

Tegul nuo šiol, nuo šios Didžiosios Šven
tės iškilmingo Ryto viskas iš naujo, viskas 
į gera, viskas apie Jus būna džiaugsminga 
ir Jūsų širdyje tebūna kasdien labadien 
gražu.... Kuo. Kazimieras, Kaunas 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidento pranešimas 

Balandžio 21 d. Lietuvos 
prezidentas Valdas Adam
kus paskutinį kartą savo 
metiniu pranešimu kreipėsi 
į Lietuvos žmones ir Lie
tuvos seimą. Jis priminė, jog 
kiekvienas pilietis turi sau 
atsakyti į klausimą, kiek są
žiningai prisidėjo ir prisi
deda prie Tėvynės gerovės. 
Vis tik politikai, turi prisiim
ti atsakomybės dalį už tai, 
ko nepadarė ir nedaro. Įsto
jusi į Europos sąjungą ir 
NATO Lietuva nesiryžo im
tis nuoseklių pertvarkų 
aukštojo mokslo, sveikatos 
apsaugos ir teismų siste
mose, nesutvarkė valstybės 
tarnautojų, o ypač policijos, 
priešgaisrinės apsaugos ir 
kitų statutinių pareigūnų 
darbo užmokesčio sistemos, 
nesukaupė išteklių galimam 
sunkmečiui. Esminės valsty
bės reformos strigo. 

Būtina mažinti biuro
kratiją, tobulinti rinkimų 
įstatymą. Žmonių pasitikėji
mas augs tik tada, kai rinki
mų vajai bus skaidrūs ir kai 
partijos konkuruos idėjomis, 
o ne rėmėjų pinigais. Jis pa
brėžė, jog didelį pavojų kelia 
pernelyg glaudūs politikos ir 
verslo ryšiai. Jo nuomone, 
reikia ryžtingai žengti sklan
džiai veikiančių rinkos santy
kių plėtojimo keliu. Moralės 
stoka tampa didžiausia prob
lema, įsigalinčia politikos 
centruose, darančiuose dide
lę įtaką visų žmonių gyve
nimui, išteklių pasiskirstymui. 

Mažins KAM biudžėtą 
Biudžetą Krašto apsau

gos ministerijai sumažinus 
daugiau nei 150 min. litų, 
labiausiai išlaidos gynybai 
apkarpytos investicijų arba 
įsigijimų srityje. Įsigijimams 
skiriamos lėšos sumažintos 
76.8 min. litų. Po šių suma
žinimų ministerija beveik 
neturi finansinių išteklių 
plėtrai ir investicijoms. 

Apkarpius KAM biu
džetą išlaidos sumažintos ir 
kitose srityse. Išlaidos per
sonalo išlaikymui sumažin
tos 25.9 min. litų, eksploata
cinės išlaidos - 27.9 min., 
paskyrimai ginkluotei suma
žinti 11 min. litų, dalyvavi
mui tarptautinėse operaci
jose skirta 4.2 min. litų ma
žiau, paramai tarptautinėms 
organizacijoms - 3 min. litų, 
atstovavimui užsienyje - 2.5 
min. litų mažiau nei buvo 
numatyta ankstesniame gy
nybos biudžete. 

Švietimo reforma 
Balandžio 22 d. seimas 

pritarė naujos redakcijos 
Mokslo ir studijų įstatymo 
projektui. Daugiausia ginčų 
~varstant įstatymą sukėlė 
Svietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto (ŠMKK) patvirtin
ta nuostata, kuria studentų 
rotacija, perskirstant studijų 
krepšelius, numatyta tik po 

dvejų studij9 metų. Liko ga
lioti seimo Svietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto priim
tas variantas studijų krep
šelius peržiūrėti po dvejų 
metų studijų. 

Priešininkai teigia, jog ši 
nuostata pažeidžia Konsti
tucijos principą, jog gerai 
besimokantiems studentams 
garantuojamas nemokamas 
aukštasis mokslas. Konser
vatorius Kęstutis Masiulis 
tvirtina, jog tokiu atveju ne
mokamas mokslas garantuo
jamas ne gerai besimokan
čiam studentui, kaip numato 
konstitucija, o gerai besimo
kančiam moksleiviui. 

Pagal patvirtintą varian
tą, numatoma, kad krepše
liai būtų skiriami geriausiais 
rezultatais mokyklas baigu
siems abiturientams - jiems 
~ž studijas mokėti nereikėtų. 
Zadama, kad iki 10% ge
riausius rezultatus pasie
kusių studentų, mokėjusių 
už mokslą, baigę universi
tetą galės sumokėtus pini
gus atgauti arba bus atleisti 
nuo paskolos grąžinimo. 

Projektu įteisinta aukš
tojo mokslo reforma yra su
silaukusi Lietuvos studentų 
sąjungos, Vilniaus universi
teto, Kauno medicinos uni
versiteto, Lietuvos mokinių 
sąjungos, Lietuvos kolegijų 
direktorių konferencijos 
atstovų ir kitų pritarimo. 
Prieš reformą yra pasisakęs 
Rektorių konferencijos pre
zidentas, Lietuvos aukštųjų 
mokyklų profesinių sąjungų 
susivienijimo bei Lietuvos 
kūno kultūros akademijos 
atstovai ir kiti. 
Komisija užsienio lietuviams 

Balandžio 22 d. vyriau
sybė nutarė sudaryti Užsie
nio lietuvių reikalų koordi
navimo komisiją. Ji svarstys 
ir teiks pasiūlymus vyriausy
bei dėl valstybės santykių su 
užsienio lietuviais strategi
nių veiklos krypčių ir jų įgy
vendinimo, dėl valstybės ins
titucijų veiklos koordinavi
mo, teisės aktų, susijusių su 
užsienio lietuvių reikalais, 
projektų rengimo ar pareng
tų teisės aktų tikslingumo. 

Komisijos veiklos tikslas 
- stiprinti valstybės ryšius su 
užsienio lietuviais, įtrau
kiant juos į Lietuvos politi
nį, visuomeninį, ekonominį 

ir kultūrinį gyvenimą. Ko
misijai, kuri posėdžiaus du 
kartus per metus, vadovaus 
ministeris pirmininkas, jai 
priklausys užsienio reikalų, 
finansų, kultūros, socialinės 
apsaugos ir darbo, švietimo 
ir mokslo, teisingumo, vi
daus reikalų ministeriai, 
Kūno kultūros ir sporto de
partamento direktorius, Taut. 
mažumų ir išeivijos depar
tamento gen. direktorius, 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos pirminin
kas, atstovas Lietuvoje ir dar 
6 bendruomenės atstovai. 
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Lietuvos kariuomenės karininkus prisimenant 
VYTAUTAS PEČIULIS 

Kai pradėjo silpnėti sovie
tinės imperijos pamatai, so
vietų pavergtos valstybės ry
žosi nusikratyti vergiją. Lie
tuva pirmoji parodė kelią į 
laisvę. Tu tereik.ėjo, kad kitos 
Sovietų Sąjungoje už laisvę 
kovojančios respublikos pa
sektų Lietuvos pavyzdžiu. Po 
sunkių išbandymų, dainuo
jančios revoliucijos Lietuva 
paskelbė Nepriklausomybės 
atstatymą. Pirmoji atsikūrė 
Lietuvos šaulių sąjunga. Pra
sidėjus sovietinės kariuome
nės siautėjimui, savanoriai 
stojo ginti Nepriklausomybės. 
Iš savanorių buvo pradėta orga
nizuoti Savanorišką krašto ap
saugos tarnybą, vadintą SKAT 
vardu. 

Po nepasisekusio pučo 
Maskvoje 1991 metais rugpjū
čio mėn. palengvėjo įtampa 
Lietuvoje, susidarė lengves
nės sąlygos patiems valdytis. 
Likvidavus krašto apsaugos de
partamentą ir paskyrus krašto 
apsaugos ministetj, buvo įsteig
ta Krašto apsaugos ministeri
ja. 1991m.380-čiaikarių buvo 
suteikti pirmieji Lietuvos ka
rininkų laipsniai. Turint savus 
karininkus, kurie buvo baigę 
sovietines karines mokyklas, 
prasidėjo Lietuvos kariuome
nės kūrimas. Pirmoji įkurta 
Garbės sargybos kuopa ir 
įsteigtas mokomasis dalinys, 
kurio tikslas buvo rengti įvai
raus rango karius valstybės 
gynimui. Vėliau mokomasis 
dalinys pertvarkytas į moto
desantinę brigadą, kuriai su
teiktas "Geležinio vilko" bri
gados vardas. Pradėjus for
muoti batalionus, juose tarna
vo pirmieji šauktiniai kariai. 

1992 metais atkurta Lie
tuvos karo aviacija, kurioje 
pareiškė norą tarnauti lakū
nai, tarnavę sovietų karinėje 
aviacijoje. Karinės oro pajė
gos pradėjo pirkti iš buvusių 
sovietų satelitinių valstybių 
sovietų gamybos lėktuvus ir 
sraigtasparnius. Karinės jūrų 
pajėgos buvo pradėtos nuper
kant iš Rusijos dvi karines fre
gatas. Norvegija padovanojo 
vieną karinį laivą ir Vokietija 
lengvomis sąlygomis pardavė 
dar vieną laivą. Sovietų kari
niame laivyne tarnavę 27 įvai
rių laipsnių karininkai pareiš
kė norą tarnauti savos valsty
bės pajėgose. Jie sudarė pir
mąsias Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų karininkų gretas. 

Sistemingo karinio moky
mo pradžia yra 1992 metai, 
kai krašto apsaugos ministe
rio įsakymu įsikūrė Karo mo
kykla, vėliau pasivadinusi Lie
tuvos karo akademija. Buvo 
pradėta ruošti pirmuosius 
Lietuvos karininkus. Anks
čiau gavę karininkų laipsnius 
pradėjo mokytis vakarų Euro
pos karinėse mokyklose. 

Lietuvai tapus NATO na-

re, atsirado sąlygos Lietuvos 
karininkams baigti karinius 
mokslus kitų valstybių kari
nėse akademijose. Kanada su
darė sąlygas rytinės Europos 
valstybių karininkams mokytis 
anglų ir prancūzų kalbų. Bor
deno karinėje stovykloje On
tario provincijoje, netoli To
ronto mokoma anglų kalba. 
Kvebeko provincijoje, netoli 
Montrealio, St. Jean karinėje 
stovykloje mokoma prancūzų 
ir anglų kalbų. 

Pirmieji du karininkai į 
Bordeną atvyko 1995 metų 
pradžioje. Toliau per trylika 
metų kasmet atvykdavo dvi 
karininkų pamainos 19 savai
čių kursui. Du kartus per me
tus - pirmoji grupė nuo sausio 
iki birželio, o antroji grupė 
nuo liepos pabaigos arba rug
pjūčio pradžios iki gruodžio 
pradžios. Nuo 1996 metų prie 
kiekvienos grupės prisijung
davo vienas, o kartais ir dau
giau, aukšto laipsnio karinin
kas, trumpam dviejų mėnesių 
kursui. Daugiausia atvykdavo 
10-12 karininkų per metus, 
keletą metų būdavo daugiau, 
o daugiausia 16 karininkų bu
vo 1999 metais. Iš viso teko 
bendrauti su 155 asmenimis, 
iš jų trumpame kurse buvo 24 
karininkai, o likusieji ilgam 
kursui. 

Karininkams buvo rengia
mos tautybių dienos parodos, 
kad susipažintų su kitų tauty
bių kultūra, papročiais, menu 

Brigados gen. Česlovas J e
zerskas kalba Toronto Ka
riuomenės šventės minėjime 

2005 metais 

ir maistu. Toronto šauliams 
teko garbė tas parodas pa
ruošti ir pagaminti atitinkamą 
maistą vaišių stalui. Gauna
mos paramos iš KLB, Thronto 
apylinkės ir Vasagos valdybų, 
"Paramos" ir Prisikėlimo lie
tuvių kredito kooperatyvų, 
Kanados lietuvių fondo, Ka
nados lietuvių Thutos fondo 
bei paskirų lietuvių aukų dė
ka, buvo galima tinkamai at-

tojai. Iš jų 7 karininkai pirmą 
kartą buvo ilgame kurse, o 
antrą kartą trumpame kurse. 
Du karininkai mokėsi Kana
dos karinėje kolegijoje Turon
te, vienas ištisus metus, o ant
ras šešis mėnesius. Vienas ka
rininkas atvyko trejų metų su
tarčiai Kanados karinėje kole
gijoje Toronte instruktoriaus 
pareigoms. Iš 155 asmenų bu
vo 15 Karinių oro pajėgų ka
rininkų , 5 Karinių jūrų pajėgų 
karininkai, penki civiliai, liku
sieji sausumos kariuomenės 
karininkai. Sausumos kariuo
menės sudėtyje buvo penkios 
moterys karininkės ir keturi 
karo medicinos tarnautojai, 
turintys karinius laipsnius, du 
iš jų gydytojai. Šaulių kuopos 
pastangomis karininkai atvy
kę vasarą dalyvaudavo lietu
vių atlaiduose Kanados kanki
nių šventovėje Midlande. Da
lyvaujant karininkams vėliavų 
procesijoje, šventė įgaudavo 
didesnį iškiJmingumą. 

Atvykstant mokytis kari
ninkams, būdavo didesnė 
prasmė rengti Kariuomenės 
šventės minėjimus. Kasmet 
šaulių kuopos surengtame 
šventės minėjime dalyvauda
vo visi rudeninės pamainos 
karininkai. Pagrindiniai kal
bėtojai būdavo vyresnio laips
nio karininkai, o kiti trumpai 

rininkams šeštadieno rytą, bu
vo galimybė dalyvauti ir Delbi 
lietuvių apylinkės Kariuome
nės šventės minėjime, kuris 
įvykdavo po Mišių šeštadienio 
popietę. Taip daugelį metų 
karininkų dalyvavimas pratur
tindavo šventę. 

Savaitgaliais šaulių pa
stangomis karininkai atvykda
vo i Turontą pabendrauti lie
tuviškoje aplinkoje ir daly
vauti lietuvių renginiuose. 
Daug savaitgalių praleisdavo 
šaulių kuopos stovykloje, kuri 
yra nepertoliausiai nuo Bor
deno stovyklos. Vakarais prie 
laužo skambėdavo daina, o 
pirtyje pasišildžius, baseino 
vandenyje atsigaivindavo. 

Lietuvai tapus NATO na
re, trejus metus Kanada pa
dengdavo mokymosi išlaidas. 
Šiam laikui pasibaigus, dar 
buvo suteik.ta viena galimybė 
pratęsti mokymąsi vienai ka
rininkų grupei. Paskutinieji 
karininkai buvo atvykę 2007 
metų žiemos ir pavasario kur
sui. Antroje metų pusėje buvo 
atvykęs trumpam kursui Sa
vanoriškų krašto apsaugos pa
jėgų vadas, ir tuo baigėsi moks
las Lietuvos karininkams Bor
deno stovykloje. 

Nepastebimai prabėgo try
lika metų, pasilik.o prisimini
mai ir pažintys. Bendravimas 

Lietuvos karininkai ir Turonto kuopos šauliai Lietuvią d.ienos iškilmėse 1999 m. Midlande, prie lietuviško kryžiaus. Pirmoje 
eilėje iš k.: kuopos vadas Vytautas Pečiulis, gen. mjr. Jonas Andriškevičius (buvęs kariuomenės vadas), Pranas Krilavičius, 
W· ltn. Andrius Mickus, vyr. ltn. Vytautas Kilinskas, vyr. ltn. Alvidas Krivickas, Alfonsas Stunguris, vyr. ltn. Raimundas 
Zenevičius ir pik. Arūnas Balčiūnas (dabartinis Karo akademijos viršininkas); antroje eilėje: Kazys Pečiulis, vyr. ltn. 
Vladimiras Kozlovas ir vyr. ltn. Pranas Velipolskas 

Pirmuosius penkerius me
tus atvykdavo nemokantys 
anglų kalbos, arba mokantys 
labai silpnai. Išvykdavo pada
rę gerą pažangą. Šeštais me
tais pradėjus atvykti jauniems 
karininkams, kurie pirmieji 
baigė Lietuvos karinę akade
miją, buvo dėstoma anglų kal
ba aukštesnio lygio. Lygiai bu
vo trys, ir jie nustatyti pagal 
valstybinę kalbos mokymo sis
temą mokykloje. 

stovauti Lietuvai. Mūsų pavil
jonas, pasak lankytojų, buvo 
geriausiai suorganizuotas. 

Nuo 1995 metų pradžios 
iki 2007 pabaigos Bordeno 
stovykloje mokėsi 3 genero
lai, 16 pulkininkų, 21 pulki
ninkas leitenantas, 33 majo
rai, 42 kapitonai, 27 vyresnieji 
leitenantai, 5 leitenantai, 3 
kunigai-kariuomenės kape
lionai ir 5 Krašto apsaugos 
departamento civiliai tarnau-

pasisakydavo apie save ir savo 
tarnybos paskirtį. Pranešimus 
yra padarę kariuomenės štabo 
ir karo akademijos viršininkai 
bei paskirų vienetų vadai. Iš 
pranešimų minėjimo dalyviai 
sužinodavo, kaip tvarkoma 
Lietuvos kariuomenė, kokia 
yra Karo akademijos paskirtis 
ir kaip veik.ia paskirų vienetų 
vadovybės. Kariuomenės šven
tės minėjimai Turonte vykda
vo sekmadieniais. Atvykus ka-

sudarė sąlygas pažinti Lietu
vos kariuomenę. Nuvykus į 
Lietuvą galima sutikti visose 
krašto apsaugos įstaigose ir 
kariniuose daliniuose pažįsta
mus veidus. Visi jaunesnieji 
karininkai yra gavę aukštes
nius karinius laipsnius, o vy
resnieji išėję į atsargą. Thi, kas 
buvo atlikta, kelia norą ir to
liau aukotis bei dirbti tėvynės 
labui. 

(Ntrs. L Pečiulienės) 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis '1'WW!teyzib.com laukia jūsų apsilankymo. Jame rasite naudingos informacijos apie prenumeratas, skel

bi.mus ir pan. Tuip pat galėsite pasiskaityti šios savaitės numerio 15 ir 16 psl. Kviečiam.e siqsti savo pastabas elektroniniu paštu - teyzjb@rogers.com 



Tūkstantmečio odisėjos 
buriuotojai Vašingtone, DC 

Tūkstantmečio odisėjos buriuotojai Vašingtone su keliaujančia Lietuvos prezidento vėliava 

Lietuvos respublikos am
basadoje Vašingtone balan
džio 16 d. vyko Vašingtono ir 
Baltimorės lietuvių bendruo
menės susitikimas su aplink 
pasaulį plaukiančios lietuvių 

jachtos "Ambersail" įgula. Su
sirinkusius lietuvių bendruo
menės narius bei buriuotojus 
pasveikino ambasados įgalio
tasis ministeris Tumas Gulbi
nas. "Jūsų įkvepianti misija 
kelia susižavėjimą ir suvienija 
viso pasaulio lietuvius. Valsty
bė, turinti išėjimą į jūrą, nie
kada nebūna maža. Jūs, tūks
tančio odisėjos dalyviai, paro
dėte kokia didelė yra Lie-

tu.va", - sakė diplomatas. 
"Tūkstantmečio odisėjos" 

nariai perskaitė prezidento 
Valdo Adamkaus kreipimąsi į 
pasaulio lietuvius ir paragino 
Vašingtono bei Baltimorės 
lietuvius prisidėti prie Lietu
vos vardo tūkstantmečio pa
minėjimo vienu metu visuose 
penkiuose žemynuose akci
jos. Lietuvos buriuotojus taip 
pat priėmė JAV "National 
Geographic Society" vicepre
zidentas Teny Adamson. 

Balandžio 19 d. "Amber
sail" jachta tęs savo misiją į 
Bostoną. Lietuvos buriuota
jai, plaukiantys "Ambersail" 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233-4601 
8
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jachta aplink pasaulį, kelionę 
pradėjo 2008 m. spalio 5 d. 
Klaipėdoje. 

Jachtos sugrįžimas ir vi
suotinis pasaulio lietuvių 
šventimas planuojamas 2009 
m. liepos 5 d. - Lietuvos vals
tybės dienos išvakarėse. Šią 
dieną viso pasaulio lietuviai 
susitelks tam, kad garsiai ir iš
didžiai visam pasauliui pra
neštų, jog Lietuvai - tūkstan
tis metų. 

Daugiau apie "Tūkstant
mečio odisėjos" projektą: 

http://lOOOodiseja.lt/index.ph 
pĮpai=eid/815 

LR ambasada Vašingtone 

Ant tavo slenksčio, 
Lietuva, sustojau ..• 

Ant Tavo slenkslio, 
Lietuva, sustoju, 
Toliau praeiti 
Nedrįstu. 
Nuplausiu dulkes 
Nuo pavargusiųjų kojų, 
Nusilypsosi 
Meile TU„. 

Sustoju, Lietuva, 
Sustoju, 
Kokia šviesi 
Lig ašarų diena ... 
Vedies vaikus 
Rytojun, 
Tu, numylėta, 
Tu viena ... 

Sustoju, Lietuva, 
Sustoju, 
O Tavo meilės 
Niekam negana. 
Tavo meilę 
Vaikuose kartoju, 
Ir Tu pasauly -
Ne viena„. 

Ant Tavo slenksčio, 
Lietuva, sustoju, 
Ir tyloje 
Kalbos klausaus, 
l§ amžių, Iimtmečių 

Kartoju 
Padange savo 
Mus priglausk. 
VALERIJA 
VILČINSKIENĖ, 
Lietuva 
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KANADOS ĮVYKIAI 

Valstybės vadovo pažadai 
Kanados vyriausybė pa

rems tarpvalstybinį Ame
rikos fondą 4 bln. dol. Tuip 
pažadėjo ministeris pirmi
ninkas S. Harper tarptauti
niame 34 valstybių vadovų 
susitikime Tubago, Port-of
Spain ir 'IIinidade. Jis taip 
pat pažadėjo mokėti stipen
dijas 1600 studentų ir moks
lininkų, studijuojančių Ka
nadoje. Tui būtų specialistai, 
kurie padėtų skurdesnėms 
valstybėms modernizuoti 
ekonomiką ir verslą, naudo
jant vietos išteklius, diegti 
naujesnes technologijas. S. 
Harper palankiai įvertino 
JAV prezidento B. Obamos 
pirmuosius žingsnius, skati
nant atviresnį bendravimą 
su Kuba. Jis taip pat pritarė 
jo sprendimui nenaikinti vi
sų suvaržymų, kol Kuboje 
nebus įgyvendinta atvirų de
mokratiškų rinkimų, as
mens, religijos, spaudos lais
vės galimybė. 

Kvebeko pnmncijos vy
riausybė skiria 120 mln.dol. 
paskolą pertvarkai didžiau
siai popieriaus gamybos 
verslovei AbitibiBowater. Ji, 
įsiskolinusi daugiau kaip 6 
bln. dol. ir negalėdama grą
žinti skolų, paskelbė bank
rotą. Prasidėjus ekonomi
niams sunkumams, sumažė
jo poreikiai popieriui, karto
nui ir kitiems medienos ga
miniams. Ši verslovė turi 23 
popieriaus įmones ir 30 kito
kių medienos gaminių fabri
kų Kanadoje, JAV, Britani
joje, Pietų Korėjoje. Iš 14, 
000 darbininkų 10,000 yra 
Kanadoje, daugiausia Kve
beke. Paskelbusi bankrotą, 
įmonė tikisi persitvarky
sianti į mažesnę, kur būtų 
lanksčiau organizuojama 
gamyba. IA V prekybos orga
nizacijos prieštarauja tokiai 
valstybės paramai, kaip ne
atitinkančiai tarpusavio pre
kybos principų. 

Kanados ministeris pir
mininkas padėkojo Jamai
kos vyriausybei už pagalbą 
Kanados lėktuvo Canlet 
skrydžio 918 lakūnams ir ke
leiviams. J amaik.os gyvento
jas, grasindamas šaunamuo
ju ginklu oro uosto kontrolės 
tarnybai ir Kanados lėktuvo 
įgulai, Montego Bay oro 
uoste užgrobė lėktuvą su 159 
keleiviais, skrendančiais į 
Kubą ir Halifaksą. Keleiviai 
ir du lėktuvo įgulos nariai 
buvo išleisti už pinigus ir tu
rimas brangenybes. Likę lėk
tuvo pilotai buvo terorizuo
jami 8 valandas. Jamaikos 
specialus policijos būrys, 
sėkmingai išlaisvinęs skry
džio tarnybą, sulaikė nusi
kaltėlį. Šie saugumo tarny
bos specialistai buvo apmo
kyti kanadiečių. Kanadiečiai 
keleiviai ir įgula sugrįžo į 
Halifaksą. Šis oro uosto pa
žeidimas tiriamas ir ieškoma 
būdų saugumui gerinti. 

Toronte, ON, sulaikytas 
Kanados pilietis, iranietis 
Mah.moud Yadegari, 35. Jis 
bandė JAV nupirktus urano 
dauginimo prietaisus slaptai 
per Dubajų (Jungtiniai Ara
bų Emyratai) perduoti Ira
nui. Atominės energijos spe
cialistų tvirtinimu, šie prie
taisai paspartintų atominės 
bombos gamybą Irane. Pa
žeidėjas sulaikytas, bendra
darbiaujant Kanados ir JAV 
valstybės saugumo tarny
boms. Manoma, kad sulaiky
tasis veikė ne vienas, bet pa
dedant didesnei grupei žmo
nių. 'IYrimas dar tebevyksta. 

Kamdifčiams, kurie atos
togoms įsigijo Conquest tu
rizmo agentūros kelialapius, 
buvo nesėkmingos. Vieni iš 
jų dar nespėjo pasinaudoti 
nusipirktais kelialapiais, kai 
kuriems teko dar kartą mo
kėti už poilsį ir kelionę na
mo. Netikėtai :finansinį bank
rotą paskelbusi agentūra pa
liko išvykusius poilsiautojus 
likimo valiai. Kai kurie iš jų 
Meksikoje buvo vos ne fiziš
kai verčiami sumokėti, nors 
jau buvo mokėję agentūrai, 
patyrė grasinimų ir prievar
tos. Kiti turėjo patys pasirū
pinti bilietais namo. Kana
dos valstybinė turizmo tar
nyba užtikrino, kad nukentė
jusiems iš valst. draudimo 
fondo bus padengti pinigi
niai nuostoliai, tačiau šim
tams žmonių atostogos buvo 
sugadintos. 

Gaisras sunaikino se
niausią Kanadoje profesio
nalų vasaros teatrą Red 
Bam, esantį Jackson Point, 
Simcoe ežero pusiasalyje 
(Ontario). Red Barn vasaros 
teatras buvo įsteigtas 1883 
metais, vėliau atnaujintas ir 
veikė be pertraukos, kvies
damas žiūrovus į premjeras, 
atverdamas sceną jauniems 
gabiems aktoriams, eksperi
mentiniams spektakliams. 
Dabartinė teatro bendrovė 
buvo pasiruošusi švęsti 60-
ąjį sezoną. 

Vijiniq varikliq sparnai 
paįvairina kraštovaizdį ir, 
svarbiausia, jie gali gaminti 
elektros srovę iš paties šva
riausio šaltinio -vėjo. Tučiau 
aplinkiniai gyventojai pra
deda skųstis, kad šie švarios 
energijos gamintojai kelia 
grėsmę sveikatai. Jie tvirti
na, kad, sukantis sparnams, 
girdimas oro šniokštimas ir 
jaučiamas nuolatinis virpėji
mas, kas sukelia galvos skaus
mus, nemigą ir nemalonią 
širdies būseną. Sveikatos ap
saugos specialistai tvirtina, 
kad vėjinių variklių triukš
mas ne didesnis už kasdieni
nės aplinkos garsus, vir
pėjimas irgi yra labai ne
didelis. Tučiau vėjo varikliai, 
palyginti, statomi dar nese
niai, jų ilgalaikė nuolatinė 
įtaka žmogaus sveikatai 
tyrinėta tik paviršutiniškai ir 
trumpai. SK 
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<® MlISU TBVYl\IEJE 
BUS NAUJAS VADAS 

Birželio 30 d. baigiantis 
kariuomenės vado brig. gen. 
Valdo Tutkaus 5 m. kadenci
jai, rudenį Lietuvos kariuo
menė turės naują vadą. Ge
nerolas, 48 m., pastaruoju 
metu dėl sutrikusio širdies 
veikimo gydėsi ligoninėje. 
Krašto apsaugos ministerė 
Rasa Juknevičienė kol kas 
nepranešė, kas galėtų tapti 
naujuoju kariuomenės va
du. Pagal Konstituciją prezi
dentas turi teikti šią kandi
datūrą seimui, krašto apsau
gos ministerio teikimu. Nau
jasis prezidentas pradės ofi
cialiai eiti savo pareigas 
liepos 12 d. Bet ministerė 
turi teisę kariuomenės vadu 
paskirti bet kurį karininką, 
turintį generolo ar admirolo 
laipsnį. 

1RŪKSTA GYDYMO 

Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstaigos užsa
kytas tyrimas "Pagalbos as
menims, sergantiems prik
lausomybės nuo alkoholio 
ligomis, priemonės ir siste
ma Lietuvoje" parodė, kad 
Lietuvoje alkoholizmo gy
dymui trūksta priemonių. Iš 
viso Lietuvoje specialistų 
(narkologų) yra 38. Jie tie
siogiai dirba su priklauso
mybę nuo alkoholio turin
čiais žmonėmis. Mokslinio 
tyrimo vadovės l. Tamutie
nės teigimu, "sąlygos yra 
kuklios". Veikiančių reabili
tacijos centrų veikla yra 
fragmentuota, o alkoholiz
mo gydymo srityje vietų 
mažai. Tuip pat didelė prob
lema yra pacientų ar tu
rinčių priklausomybę ne
norui gydytis. Kaip pozityvų 
veiksnį gydymo nuo alko
holizmo srityje mokslininkė 
išskyrė anoniminių alkoho
likų grupes, psichikos svei
katos centrų veiklą. Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto 
pirm. A Matulas pripažįsta, 
kad alkoholizmo gydymo 
sistema Lietuvoje yra bloga, 
priklausomybės ligų centrų 

finansavimą reikėtų iš Nar
kotikų kontrolės departa
mento perimti Valstybinėms 
ligonių kasoms, o psichikos 
ligų psichiatrų kompetenci
jai perduoti asmenis, besigy
dančius nuo alkoholizmo. 
Tokiu būdu būtų išspręsta 
narkologų trūkumo prob
lema. 'fyrimą 2008 m. atliko 
Socialinės ekonomikos ins
titutas kartu su VDU tyrė
jais. Tyrimo tikslas - įvertin
ti priklausomybės nuo alko
holio Lietuvoje mastą, prie
žastis, galimas pasisaugo
jimo priemones. 

MAISTO KAINOS 

Prekybininkai antrąją 
balandžio savaitę parduotu
vėse mažino beveik visų pie
no produktų bei daugumos 
daržovių kainas, tuo tarpu 
mėsa, duona, medus, maka-

ronai buvo brangesni nei 
prieš metus. Iš mėsos ir jos 
gaminių palyginamuoju lai
kotarpiu daugiausia pakilo 
sušaldytų vištienos ketvirčių 
(32.4%.) kilogramo mažme
ninė kaina. Pieniškos dešros 
pabrango 29.3%, šalto rū
kymo dešros - 25.5%. Ma
žiau reikėjo mokėti tik už ka
lakutienos krūtinėlę (9.2% ), 
kiaulienos nugarinę (0.8%) 
bei sprandinę (0.4% ). Cent
ro duomenimis, kilogramas 
menkės filė per metus pa
brango 24%, sūdytos silkės 
- 14.7%, Atlanto lašišos -
14.1 %., karpio - dešimta
daliu, europinės jūrų lyde
kos - 9.1 %. Už kilogramą 
medaus plastikiniame inde
lyje šių metų balandžio ant
rąją savaitę parduotuvėse 

buvo prašoma 35.1 %, juodą 
duoną - 10.6% daugiau nei 
atitinkamu metu pernai. 

NESISEKA ĮMONĖMS 
Beveik pusė ( 44%) Lie

tuvos įmonių pernai nepa
siekė planuotų tikslų, o 
sunkiausia tai daryti sekėsi 
statybų bei kai kurioms ko
munalinių paslaugų bend
rovėms. Thrptautinės kon
sultacijų bendrovės "Hay 
Group" atliktas pasaulinis 
tyrimas rodo, kad norimų 
rezultatų praėjusiais metais 
nepasiekė 39% pasaulio ir 
45% Europos įmonių. Ne
pasiekusios savo planų, 45% 
užsienio įmonių šiemet tiki
si prastesnių rezultatų nei 
pernai. Lietuvoje 52% ap
klausoje dalyvavusių įmonių 
teigė 40% sumažinusios 
šiems metams iškeltus tiks
lus. Lietuvos tyrimo duome
nys rodo, kad 42% įmonių 
dėl ekonomikos lėtėjimo 
planuoja įgyvendinti organi
zacinius pokyčius, susijusius 
su darbuotojų skaičiaus ma
žinimu, o 12% įmonių apie 
tai dar sprendžia. Tyrimas 
atskleidė, jog dėl pasikeitu
sios ekonominės būklės ir 
nepasiektų planuotų tikslų, 
įmonės ketina peržiūrėti už
mokesčio darbuotojams sis
temą. Lietuvoje atlyginimus 
ketina peržiūrėti greitojo 
vartojimo prekių bei farma
cijos sektorių įmonės, ku
rios algas žada pakelti 15% 
darbuotojų. Tuo tarpu maž
meninės prekybos ir trans
porto paslaugų bendrovės 
neplanuoja peržiūrėti algų. 
Pasaulinis tyrimas rodo, kad 
pagrindinio atlyginimo kėli
mo biudžetus ruošiasi per
žiūrėti arba jau peržiūri be
veik visos organizacijos. Di
džioji įmonių dalis "šaldo" 
arba ketina "įšaldyti" atlygi
nimus visiems darbuotojams, 
2% - sumažinti atlyginimus 
iki 2008 m. lygio, tuo tarpu 
trečdalis įmonių ketina di
dinti atlyginimų biudžetus. 
Tyrimas atliktas š.m. kovą, 
buvo apklausta daugiau nei 
1,900 įmonių 88 valstybėse. 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Spaudos veterano Vytauto Kasniūno 
95-jį gimtadienį švenčiant 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Vytautą Kasniūną reikia 
laikyti visoje Amerikoje se
niausiu amžiumi lietuvių žur
nalistu. Jis balandžio 10 d. mi
ni savo __garbingą 95-ąjį gimta
dienį. Sis 1914 m. Joniškyje 
gimęs žurnalistas, visuomenės 
veikėjas, iki 1938 m. buvo ži
nomas Kasnicko pavarde, pe
riodinėj e spaudoje pradėjo 
bendradarbiauti 1930 m. 1937-
1940 m. dirbo dienraščio -
Lietuvos aidas koresponden
tu, 1941-1943 m. redagavo Pa
nevėžio apygardos balsą. 1944 
m. pasitraukęs į Vakarus, gy
veno keliose pabėgėlių sto
vyklose - Wiirzburge ir Schw. 
Gmuend. Į JAV atkeliavo 
1949 m. ir apsigyveno Čika
goje. Vėliau išsikėlė į Beverly 
Shores, IN. 

Gyvendamas Čikagoje ne
mažai rašė Draugo dienraš
tyje, Dirvos savaitraštyje. Be 
to, redagavo Lietuvį žurnalis
tą, bendradarbiavo SLA lei
džiamoje Tėvynėje. Buvo ir jė
zuitų leisto katalikiško žur
nalo Laiškai lietuviams red. 
kolegijos narys. Dalyvaudavo 

Spaudos veteranas 
Vytautas Kasniūnas 

ir "Margučio" bei "Lietuvių 
forumo" radijo valandėlėse, 
dažnai pasakodamas prisimi
nimus apie Lietuvą, jos gra
žias apylinkes, skatindamas 
klausytojus labiau pamilti sa
vo paliktą kraštą. 

Jam nebuvo svetima ir vi
suomeninė veikla - daug laiko 
pašventė įvairioms lietuviš
koms organizacijoms. Darba
vosi BALF'e (buvo jos direk
torius, vicepirmininkas), SLA 
- Susivienijime lietuvių Ame
rikoj e, kuri yra seniausia ir 
dar tebeveikianti lietuvių or
ganizacija Amerikoje. Buvo 
jos pirmininkas ir jos leidinio 

O žytuvės. Kviečiame visus, bus 
Hamilton, N įdomi programa dieną ir va-

šioKIADIENIAis Auš- kare. Inf. 
ros Vartų šventovėje Mišios 9 
v.r. Sekmadieniais - 9 v.r. vo
tyva ir 10.30 v.r. suma. St. Ca
tharines Mišios šeštadieniais 
4 v.v. Dėl išsamesnės informa
cijos skambinti į AV kleboniją 
tel. 905 522 5272. AV parapi
jos internetinis puslapis: 
www.parapija.ca 

VISI KVIEČIAMI Į TA
LENTŲ VAKARĄ gegužės 2, 
šeštadienį, 5 v.v., Jaunimo 
centre. Rodykite savo gabu
mus dainomis, šokiais, mezgi
niais, siuviniais, meistravimu 
ar deklamavimu -visi sugebė
jimai tinka šiam vakarui. Da
lyvaukite patys ir paraginkite 
draugus! Įėjimas - suaugu
siems - $5; studentams $3; 
vaikams - nemokamas. Visi 
būsite pavaišinti kavute ir gar
dumynais, veiks baras. Dėl iš
samesnės informacijos kreip
kitės į Angelę Vaičiūnienę, 
905 527 5037 arba Dalią Kes
minienę, 905 617 3253. 

GYVOJO ROŽINIO 
BROLIJOS narių susirinki
mas - gegužės 12, antradienį, 
po Mišių šventovė. Kviečiame 
visus įjungti į šią grupę. 

KLB HAMILTONO APY
LINKĖ ir Toronto tautinių šo
kių ansamblis "Atžalynas" 
ruošia Jonines birželio 6, šeš
tadienį, klube "Giedrai tis". 
Vartai atidaromi 2 v.p.p. Vyks 
metinis "Atžalyno" koncer
tas, linksma muzika, užsiėmi
mai, žaidimai vaikams, burtai; 
be to maistas - kepta kiaulė, 
gėrimai, loterija, laužas, dai
nos, Jonų rungtynės ir var-

London, ON 
BALANDŽIO 19, sekma

dienį, gražiai praėjo Šiluvos 
M . Marijos misijos susirinki
mas, kuriuo rūpinosi parapi
jos tarybos pirmininkė Daina 
Grigėnienė su visais tarybos 
nariais. Susirinkimui sekreto
riavo Aldona Valaškevičienė, 
o kava ir pyt"agais rūpinosi Ol
ga ir Algis Švilpos. Buvo pri
statyta misijos dvasinė ir fi
nansinė padėtis, vyskupijos 
parduodamos mūsų šventovės 
reikalai, o taipgi pasidžiaugta 
pagyvėjusia misijos veikla, į 
kurią dabar energingai yra įsi
jungęs mūsų jaunimas. Šiuo 
metu tebesame prisiglaudę 
Mary Immaculate šventovėje 
ir mums Mišias sekmadieniais 
3 val. po pietų atnašauja pasi
mainydami Prisikėlimo ir Lie
tuvos kankinių šventovių ku
nigai. Misijai vadovauja prel. 
Jonas Staškevičius. 

LONDONO LB apylinkės 
valdyba praneša, kad iš mu
ziejaus rodinių išpardavimo
varžytinių savo iždą papildė 
$360 suma. 

LONDONO LB apylinkės 
valdyba visus kviečia į MOTI
NOS DIENOS MINĖJIMĄ, 
kuris įvyks gegužės 3, ateinan
tį sekmadienį, tuoj po 3 v.p.p. 
Mišių, Mary Immaculate 
šventovės salėje. Jaunimas 
ruošia trumpą programėlę ir 
vaišins visus pyragais bei ka
vute. 

VISI, KURIE DAR TURI 
ŠILUVOS Mergelės Marijos 

Tėvynė redaktorius. Sukaktu
vininką matėme ir Lietuvių 
bendruomenės eilėse - buvo 
JAV LB tarybos narys, darba
vosi korp. "Neo-Lithuania" 
organizacijoje, buvo jos tary
bos narys, aktyviai dalyvavo 
Lietuvių žurnalistų sąjungoje 
(buvo centro valdybos vice
pirmininkas). 

Aktyvus dar buvo peržen
gęs savo 90-ąjį gimtadienį, kas 
labai retai pasitaiko. Vytauto 
pastangos buvo įvertintos Lie
tuvos prezidento Valdo Adam
kaus, kuris 2003-aisiais jam 
įteikė Ordino už nuopelnus 
Lietuvai Komandom kryžių. 

Vytautas su žmona Ieva 
užaugino du sūnus - Vytautą, 
jn., ir Marių. Jie yra sukūrę 
savo šeimas, ir jų atžalos ak
tyviai dirba mokslo pasaulyje, 
siekdamos įvairių mokslinių 
laipsnių, tuo džiugindamos ne 
tik savo tėvus, bet ir senelį 
Vytautą, dabar švenčiantį gar
bingą 95-ąjį gimtadienį. Beje, 
Marius daug reiškiasi Ameri
kos lietuvių fondo veikloje. 

Linkime kolegai Vytautui 
Kasniūnui dar daug sveikų ir 
laimingų metų. 

parapijos pastatų raktus, pra
šome juos grąžinti prof. Ro
mui Mitalui arba Laisviui-Pet
rui Sergaučiui. Raktai reika
lingi ryšium su pastatų parda
vimu. 

PRAŠOME PYRAGŲ 
sekmadieninėms popietėms 

prie kavutės. Tuo reikalu pra
šome susisiekti su Olga Svil
piene, kuri veda sekmadieni
nių popiečių tvarkaraštį. Inf. 

Ar pastebėjote, kad .•. 
(Iš to paties pavadinimo 

knygos) 

• Jeigu žmogus buvo tei
sus, to niekas neatsimena, bet 
jeigu jis suklys, to niekas nepa
mirš„. 

• Konkurentų neturi tik 
tas, kuris įsimyli save. 

• Komunistai - tai tie, ku
rie nesugebėjo tapti kapitalis
tais. 

• Senti yra nemalonu, bet 
tai vienintelis būdas ilgai gy
venti. 

• Visi žmonės nori patekti 
į dangų, bet niekas nenori mirti. 

• Vienintelis geras dalykas 
kalėjime yra tai, kad nereikia 
keltis naktį ir patikrinti, ar gerai 
užrakintos durys. 

• Išbraukus iš rusų kalbos 
visus keiksmažodžius nebūtų 
įmanoma susikalbėti. 

• Meksikoje nėra vagių, 
ten tik daiktas keičia savininką. 

Liudas Stankevičius 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis KulleSlus 



Apie lietuvybę ir Lietuvių Namus 
Toronto Lietuvių N amuo

se įsteigta ir Ontario provin
cijoj e įregistruota Lietuvių 
kultūros draugija surengė po
kalbį apie lietuvybės išsaugoji
mą išeivijoje. Dalyvavo To
ronto Lietuvių Namų kultūros 
komisijos nariai, Lietuvių Na
mų valdybos pirmininkas E. 
Steponas ir keletas neseniai 
atvykusių į Kanadą jaunų 
žmonių. Dr. R. Slavickas per
skaitė trumpą pranešimą, pa
brėždamas, kad lietuvių tauta 
negausi, todėl svarbu stiprinti 
tautinę savimonę, kad ji neiš
nyktų. Išeivijoje būtina išlai
kyti savo skiriamuosius požy
mius: kalbą, tradicijas ir kul
tūrą, kaip didžiosios Lietuvos 
dalį. Lietuvių Namų kultūros 
komisijos pirmininkas V. Kul
nys priminė, kaip kūrėsi Lie
tuvių bendruomenė ir vienas 
iš svarbiausių lietuviškos veik
los centrų - Toronto Lietuvių 
Namai. Jie buvo įsteigti, kad 
vienytų visus tautiečius, ne
paisant jų politinių pažiūrų ar 
kitų skirtumų. Lietuvių Na
muose daugelį dešimtmečių 
vyko tautiečių susitikimai, 
kultūros ir sporto renginiai, 
šokių repeticijos ir posėdžiai, 
sekmadieniniai pietūs. Tai tik
rai visiems atviras ir patogus 
pasiekti lietuviškos veiklos 
centras. 

Tačiau padėtis jau keičia
si ir kelia susirūpinimą. Dau
gelio aktyvių žmonių jau ne
bėra, kitus ligos ir senatvė pri
verčia pasitraukti į poilsį. Tu
rime galvoti, kas juos pakeis, 
kaip atnaujinti visą veiklą, kad 
Lietuvių Namai išliktų ir atei-

čiai. Svarbu ir finansinis jų iš
laikymas. Kultūros komisijos 
pirmininkas pripažino, kad 
Lietuvių Namų ateitis pri
klausys nuo naujai atvažiavu
sių tautiečių, jų poreikio iš
saugoti savo tautinį tapatumą. 
Yra gerų pavyzdžių, kai pas
kutiniosios bangos atvykėliai 
įsijungė į kultūrinę visuome
ninę veiklą, bet reikia, kad jų 
būtų daug daugiau. V. Kulnys 
ragino susirinkusius, ypač ne
seniai atvykusius, išsakyti savo 
mintis ir nuomonę apie šias 
problemas. Abu pranešimus 
papildė pasisakę renginio da
lyviai. 

Aptariant lietuviškosios 
veiklos perimamumą dr. G. 
Bijūnienė pastebėjo, kad ta 
karta, kuri taip aktyviai steigė 
Lietuvių Namus ir veiklias lie
tuviškas visuomenines organi
zacijas, savo vaikams dėl įvai
rių priežasčių neišugdė porei
kio dalyvauti lietuviškoje veik
loje, tęsti jų darbus. Bent jau 
LN organizacijose šalia gar
bingo amžiaus žmonių sutin
kame tik vieną kitą jaunesnį. 
Suprantama, šeima, profesinė 
karjera, dideli nuotoliai mažai 
palieka laiko lietuviškai veik
lai. Pasitaiko, kad vidurinės 
kartos tautiečiai sugrįžta į lie
tuvišką veiklą, užauginę savo 
vaikus, kartais atsivesdami ir 
juos. Norėtųsi, kad jų būtų 
daugiau. 

A. Kynas kalbėjo apie vie
nintelį Kanadoje lietuvišką 
laikraštį Tėviškės žiburiai. Jo 
nuomone, nepakankamai ra
šoma apie dabartinės, jaunes
nės kartos gyvenimą, trūksta 

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 ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.75% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind ............... 2.75% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.50% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.50% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

Variable - 1.50% 
1 metams - 1. 75% 
2 metams - 2.25% 
3 metams - 2.50% 
4 metams - 2. 75% 
5 metams-3.10 % 

•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 

rašinių, kurie būtų įdomūs ir 
viduriniajai kartai, per daug 
atsitiktinių straipsnių. Laik
raštyje nėra kitaip manančių 
autorių straipsnių, jokių gy
vesnių diskusijų, bijomasi 
kitokios nuomonės. 

Apie informacijos priei
namumą ir jos sklaidą įvairiais 
būdais kalbėjo V. Bijūnaitė, 
A. Kairienė, neseniai apsigy
venę Toronte F. Vosyliūtė, D. 
Špakauskas. Jie siūlė, kad kas 
nors pasirūpintų informaciniu 
centru, kuris surinktų prane
šimus iš visų lietuviškų organi
zacijų ir kviestų dalyvauti ren
giniuose elektroniniais laiš
kais asmeniškai. Savo inicia
tyvos skleisti žinias apie lietu
viškus renginius ėmėsi nese
niai su šeima Toronte apsi
gyvenęs R. Jucevičius. Jis su 
keliais draugais sukūrė tinkla
lapį www.kanadoslietuviai. 
com. Jame galima surasti ži
nių apie renginius, paslaugas 
ir draugų pagal pomėgius. 

Savo pasisakyme R. Si
monaitienė išreiškė viltį, kad 
lietuvybė neišnyks. Yra stip
rios parapijos, kur vyksta gyva 
veikla, mokykloje gausėja 
moksleivių. Vyksta natūralus 
kartų keitimasis, ir gal dėlto 
keičiasi ir pats lietuviškos 
veiklos pobūdis. Kaip gerinti 
kultūrinę veiklą, telkiant tau
tiečius ir skatinant ryšius su 
Lietuva, geriau panaudojant 
turimas Lietuvių Namų patal
pas susirinkime kalbėjo G. 
Procūta, L. Macas, apie Lie
tuvių Namų administravimo 
ir ateities problemas pasisakė 
E. Steponas. Renginio daly
viai priėmė rezoliuciją toliau 
svarstyti lietuvybės ir Lietuvių 
Namų išsaugojimo proble
mas, tirti Kanadoje anksčiau 
apsigyvenusių ir naujai atvyks
tančių lietuvių nuomonę apie 
lietuviškos veiklos ateitį. 

Naujosios organizacijos 
veiklos kryptis ateičiai taip 
apibūdina dr. R. Slavickas, 
Toronto lietuvių kultūros 
draugijos narys: - Lietuvių 
kultūros draugija įsteigta ir 
įregistruota Ontario provinci
joje kaip nepelno organizaci
ja. Jos tikslas stiprinti lietu
višką veiklą, siekti jos tęstinu
mo. Mes norime prisidėti prie 
kitų visuomeninių organiza
cijų veiklos, kad išeivijoje bū
tų išsaugotas lietuvių kalbos 
ir kultūros, tradicijų ir istori
jos pažinimas. Ieškosime bū
dų, kaip į mūsų veiklą ijungti 
naujai atvykusius iš Lietuvos 
tautiečius. Tikime, kad jie norės 
savo vaikus auginti lietuviais, 
mokyti juos kalbos, supažin
dinti su istorija, išsaugoti savo 
ryšius su senelių ir tėvų kultū
ra. Pirmasis mūsų darbas -
sociologinė apklausa, kurioje 
bandėme išsiaiškinti, kuo do
misi jaunesnioji karta, kaip jie 
galėtų prisidėti prie lietuviš
kos veiklos darbų. Jį tęsime ir 
toliau, pagal apklausos rezul
tatus planuosime savo veiklą, 
kad ji būtų patraukli visiems 
tautiečiams. SK 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

St. Petersburgo, FL, 
Lietuvių klubo kultūros 
būrelis kovo 15 d. klubo pa
talpose surengė koncertą pa
minėti Lietuvos vardo tūks
tantmečiui. Koncertą atliko 
solistai Kristina Zmailaitė ir 
Edmundas Seilius iš Lietu
vos, abu baigę Lietuvos mu
zikos akademiją. Pirmoje 
koncerto dalyje jie padaina
vo Lietuvos kompozitorių 
A. Kačanausko, J. Gruodžio 
ir V. Mikalausko kūrinius ir 
duetą iš G. Donizetti operos 
L 'Elisir d'amore. Po per
traukos solistai atliko arijas 
ir duetą iš V. Klovos operos 
Pilėnai bei B. Dvarionio ope
ros Dalia. Programa užbaig
ta duetu iš F. Lehar operetės 
Linksmoji našlė. Solistams 
akompanavo Teresa Rose. 
Programos atlikėjai susilau
kė audringų plojimų, buvo 
apdovanoti gėlėmis, ir dar 
jie padainavo keletą duetų. 
Po programos vyko iškilmin
ga vakarienė. Tarp svečių bu
vo Lietuvos garbės konsulas 
Floridai Algimantas Karna
vičius ir jo žmona, St. Pe
tersburgo operos "Emerging 
Artists Understudy" narys 
Rimas Karnavičius. Kalbėjo 
garbės konsulas Algimantas 
Kamavičius, Roma Mastie
nė, Mečys Šilkaitis. Kalbėto
jai džiaugėsi koncertu ir so
listams linkėjo geriausios 
sėkmės ateityje. 

Italija 
Milano ir jo apylinkės 

lietuviai jau kuris laikas pa
sigedo lietuvių kultūros puo
selėjimo bei gimtosios kal
bos centro, kuriame jų vai
kai, augantys mišriose šei
mose, turėtų galimybę mo
kytis lietuvių kalbos ir susi
pažinti su tėvų gimtuoju 
kraštu. Šį poreikį ryžosi įgy
vendinti Eglė Ferrari. Jos 
nuo šio užsibrėžto tikslo ne
atbaidė sutikti įvairūs sunku
mai steigiant lietuvišką mo
kyklą ir vaikų klubą "Pabi
ručiai". Kovo 7 d. įvyko iškil
mingas mokyklos atidary
mas, kuriame dalyvavo Lie
tuvių bendruomenės nariai 
ir jų atžalos. Mokykloje bus 
mokoma lietuvių kalba, Lie
tuvos istorija ir jos kultūra 
bei muzika. Mokytojauti pa
sisiūlė Lietuvių bendruome
nės narės, turinčios pedago
ginę patirtį. Mokyklą lankys 
25 mokiniai, pagal amžių pa
skirstyti į tris grupes. Mo
kyklos atidarymas tapo gra
žia ir jaudinančia švente. 
Eglė Ferrari savo kalboje 
ypač pažymėjo lietuvių kal
bos mokėjimo svarbą, Lietu
vos istorijos, etnografijos, 
lietuviškų tradicijų puoselė
jimo reikšmę. 

Karaliaučiaus kraštas 
Karaliaučiaus mieste 

veikia lietuvių sekmadieninė 
mokykla. Nelengva buvo ją 

įsteigti. Daug padėjo kle
bonas kun. Anupras Gau
ronskis, L. Rezos lietuvių 
kultūros draugijos pirm. Lai
ma Meščeriakova, kun. Vi
talius Spicinas, mokytoja 
Violeta Lopetienė. Mokyk
loje mokosi dvi grupės mo
kinių - vaikai 4-12 metų ir 
suaugusieji. Mokykloje buvo 
paminėta Vasario 16-oji. Su
giedotas Lietuvos himnas. 
Laima Meščeriakova papa
sakojo vaikams apie Lietu
vos valstybės simbolius, Lietu
vos vardo paminėjimo tūks
tantmetį. Padainuota daina 
apie Lietuvos vėliavos spalvas. 
Vaikų chorelis taipgi padai
navo keletą lietuviškų dainų. 

Suaugusiems Nepriklau
somybės šventės minėjimas 
"Mano Tėvynė" vyko Kara
liaučiaus miesto centro rajo
no bibliotekoje, kur yra ir 
lietuvių literatūros skyrius. 
Ansambliai "Penkiavaikiai" 
ir "Gabija" atliko patriotinių 
lietuviškų dainų. Poetė Rūta 

Leonova supažindino su sa
vo eilėraščių knygele Minčių 
vainikas. Vyko Eugenijos 
Untulienės piešinių paroda. 
Per laidą "Radio Rossija" 
kalbėjo L. Rews lietuvių kultū
ros draugijos pirmininkė Laima 
Meščeriakova apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
dieną ir draugijos veiklą. 

Britanija 
Švenčiant Lietuvos ne

priklausomybės atstatymą 

(Kovo 11-ąją) tarp Labdaros 
fondo "Tiltas" ir Britanijos 
lietuvių sąjungos pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis. 
Ją pasirašė Labdaros fondo 
"Tiltas" valdybos pirm. Mi
chael J. Peart ir Britanijos 
lietuvių sąjungos pirm. Živi
lė Ilgūnaitė. Iki šiol Lietuvių 
sąjunga turėjo patikėtinį 
fondo valdyboje - žurnalistę 
Beatą Nicholson. Džiaugia
masi, kad bus jaučiami bend
ros veiklos geresni rezulta
tai. Lietuvių sąjungos ir Lab
daros fondo "Tiltas" tikslai 
yra tie patys. Kartu veikiant 
bus galima įgyvendinti ir 
naujus užmojus, sustiprinti 
Lietuvių bendruomenę Bri
tanijoje. 

Labdaros fondą "Tiltas" 
2007 m. įsteigė Britų-lietu
vių draugija (British-Lithua
nian Society), veikianti pen
kiolika metų, ir politikos vei
kėjai britai bei lietuviai, ku
rių tikslas - stiprinti kultūri
nius, visuomeninius, ekono
minius ryšius tarp Britanijos 
ir Lietuvos. "Tiltas" vardas 
pasirinktas neatsi tiktinai, 
nes ši draugija jungia Brita
nijos ir Lietuvos bendradar
biavimo draugystę. Labda
ros fondas "Tiltas" tęs pra
dėtus švietimo, mokslo bend
radarbiavimo tarp abiejų 
kraštų darbus, rems Lietuvių 
bendruomenės Britanijoje 
kultūrinius bei sportinius su
manymus. JA 
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Sv. Brunonas Pažaislio freskose -
Lietuvos tūkstantmečio atspindžiai 

Vaida Milkova Kauno die
noje 2009.1.3 rašo, kad Pažais
lia vienuolyno freskos - vie
nintelis žinomas vaizduoja
mojo meno kūrinys Lietuvoje, 
kuriame įamžintas įvykis sie
jamas su šalies vardo paminė
jimo jubiliejumi. Tučiau tūks
tantmečio programoje garsio
sioms Pažaislia freskoms ne
atsirado vietos. 

Lietuvos tūkstantmečio metus 
vienuolės nesitiki - Pažaistis į 
valstybinę Tūkstantmečio prog
ramą nepateko. 

Menotyrininkė Laima Šin
kūnaitė Pažaislia vienuolyno 
ansamblį vadina pasaulinio 
lygio baroko šedevru. Ji įsiti
kinusi, kad šis objektas priva
lėjo tapti vienu pagrindinių 
valstybinės Tūkstantmečio prog
ramos bruožų, nes i Qued
linburgo metraščius Lietuva 

pateko švento Brunono misi
jos kontekste, o to meto pa
saulyje tai buvo labai reikš
minga misija. Jos teigimu, 
Lietuvoje nėra kito kultūros 
paveldo objekto autentiškes
nio ir labiau su šia istorine 
misija susijusio už M. Palloni 
freskas Pažaislyje. Anot me
notyrininkės, freskos vertin
gos ir meniniu, ir kultūriniu, 
istoriniu požiūriu. 

čio programą pateko keletas 
šiemet Kaune vyksiančių ren
ginių - tai du Tūkstantmečio 
dainų šventės vakarai ir Eu
ropos lengvosios atletikos 
čempionatas. Istoriko Egidi
jaus Aleksandravičiaus nuo
mone, "kuo toliau nuo Vil
niaus, tuo mažiau dėmesio 
įvairiems objektams. 

gatves ar gretimas aikštes, 
tokie dalykai ir vyksta. Čia su 
istorija nieko bendro nėra -
matome tik valstybės poli
tiką". Jis pabrėžia, kad tokias 
simbolines datas, kaip pirmas 
valstybės vardo įrašas, verta 
prisiminti, tik nereikia perne
lyg sureikšminti. "Ar tūkstant
mečio minėjimas sužadins 
papildomus Lietuvos gyven
tojų patriotinius jausmus, ar 
taip bus tik išleisti mokesčių 
mokėtojų pinigai - šiandien 
dar nežinome. Bus matyti vė
liau - ar visa tai kels šypseną. 
ar pagarbą". 

Pažaislia vienuolyno šven
tovės koridoriuje, vedančia
me į zakristiją, palubėje - nu
tapytos vienuolika šventojo 
Brunono misiją Lietuvoje įam
žinančių freskų. XVII š. pa
baigoje italų dailininko Mi
chelangelo Palloni, Lietuvoje 
dažnai vadinamo Mykolu Ar
kangelu Paloniu, kūriniuose 
pavaizduotas vienuolio, pas
kui paskelbto šventuoju, atvy
kimas į Lietuvą, 1009 m. su 
juo susijęs stebuklas - perėji
mas per ugnį, Lietuvos kuni
gaikščio N etimero krikštas, 
Brunono nukankinimas ir ki
tos scenos. 

Pažaislyje įsikūrusios Šv. 

Į valstybinę Tūkstantme-

Kai visas valstybės intere
sas yra susikoncentravęs tik į 
senų ir naujų valdovų kiemus, 

Istorikas primena, jog 
1009 m. Lietuvos vardas pir
mą kartą paminėtas Vokieti
jos miesto Quedlinburgo met
raščiuose. Pirmąjį įrašą apie 
Lietuvą įraitė moteriška ran
ka. Vadinamieji Quedlinbur
go metraščiai - tai šio Žemu
tinės Saksonijos miesto impe
ratoriškajame moterų vienuo
lyne lotynų kalba rašytas met
raštis. 

Kazimiero kongregacijos vie
nuolės pastebėjo, kad atvyks
tantieji iš svetur dažnai prašo 
parodyti šventoj o Brunono 
misiją vaizduojančias freskas. 
Tučiau didelio žmonių antplū
džio per ką tik prasidėjusius Brunonas (Bonifacas) krikštija Netimerą Ntr. J. Kamensko 

Išliko vienintelis istoriko 
Georgo Goldschmidto (1516-
1571 m.) surašytas metraščio 
nuorašas. Jis saugomas Sak
sonijos žemės, valstybės ir 
universiteto bibliotekoje 
Dresdene. Metraštyje yra toks 
įrašas: "Šventasis Brunonas, 
dar vadinamas Bonifacu, ar
kivyskupas ir vienuolis, vie
nuoliktaisiais savo atsivertimo 
metais Rusios ir Lietuvos pa
sienyje pagonių užmuštas su 
aštuoniolika saviškių kovo 9 
d. nukeliavo į dangų". Inf. 

Mūsų darbovietėje nors kartą per 
metus restorane ruošiamos išgertu
vės. Oficialiai šią priemonę direkto
rius vadina kolektyvo cementavimu. 
Surenka po dešimt rublių, profsąjun
ga prideda, ir baliukas išeina užtikrin
tas. Štai, stalas padengtas, rūkyta deš
ra supjaustyta, žirneliai, majonezas„. 
buteliai atkimšti. Visi tik laukia lem
tingo signalo. Ir tas signalas ateina, 
žodį taria ir tostą pasako pats direkto
rius Juozas Jonavičius. Tuda ir prasi
deda taurelių kaukštelėjimai ir šaku
čių žvangėjimai. Vėliau pagal gruzi
nišką paprotį ima baliui vadovauti 
paskirtas tamada, turintis kalbos do
vaną. Tus pasakęs humoru permieštą 
įžangą, suteikia paeiliui žodį tarnybų 
vadovams. Va, čia ir pasireiškia žmo
nių sugebėjimas, tinkantis tokiai va
landai pagražbyliauti, ir, žinoma, su 
humoru išreikšti sodrią mintį. 

Čia tinka ir lengvos vyro ir mo
ters iniciatyvių santykių užuominos. 
Tučiau reikia turėti takto ir nepersū
dyti. Tu proga prisimenu šio žanro 
meistrų, gruzinų sugebėjimus. Gir
dėjau kaip tos šalies tamada sąmojin
gai pakalbėjo apie savas ir svetimas 
moteris. Pakalbėjo ne savų.jų naudai. 
"Savos kaip senos obligacijos guli ir 
nežaidžia". Sunki yra ši užduotis visų 
akivaizdoje ką nors gražiai suregzti. 
Tugu jį bala šią minutę! 

Gerai jei tas nusitęsia į vakaro 
antrąją pusę, kada niekas į tokias 
smulkmenas nebekreipia dėmesio. 
Tučiau tada, kai atkimštas tiktai pir
mas butelis, o lėkštėje puikuojasi dar 
neišardyta rūkytos sprandinės eilė, ži
nok, kiekvienas laukiamas tavo žodis 
bus pasvertas ir apkalbėtas. Vien nuo 
šios minties liežuvis painiojasi, o ką 

Kolektyvo cementavimas 
besakyti apie vargšes smegenų bevir
pančias raukšleles. Leptelsi ką nors, 
norėdamas sukelti efektą, o iš to nie
ko neišeis. Ilgai dar kolektyvas paty
liukais komentuos tavo žodžius.„ Štai 
tau ir cementavimas. 

Tumada mūsų geras, po jo kalbos 
jam visi ploja, o kai jis suteikia žodį 
viršininkui, turinčiam suliteratūrintą 
pravardę Varpa, šis aiškiai pasimeta. 
Zinok, bus gražu. Manau, jis šimto 
rublių nepagailėtų, kad išvengtų šio 
nelemto išbandymo. Tučiau tvarka yra 
tvarka, - kalbėk, rodyk savo išmintį, 
viršininkas esi. Jau balius įsibėgėjęs, 
sklinda lengvas pokalbių triukšmelis, 
lėkščių ir šakučių žvangėjimas. Ir štai, 
kalbai atsistoja minėtas oratorius. 

- Khi, khi, - įkvėpimo dėlei orato
rius išleidžia padrąsinančius garsus, -
matai, sakė, kad Virmantas (čia jis 
apie tam.adą) suvis ligonis, sakė, kad 
jam jaknos supuvusios, o va, žiūrėkit, 
koks jis šaunuolis, žiūrėkit, kaip jis 
duoda bajerio. 

Čia, regis, įkvėpimas pasibaigė. 
Staiga visi pasimetę nutyla, nebežvan
ga nei lėkštės, nei šakutės, visi laukia, 
ką kalbėtojas daugiau pasakys. Nieko 
nepasakė, tik pasiūlė išgerti už svei
katą. Net nepasakė už kieno. Tuko vi
siems savarankiškai vienas kitą pasi
raginti pačiu paprasčiausiu tostu -
"davai". Balius tęsėsi. 

Kaip visada, atsistojęs pirmojo 
skyriaus viršininkas Aleksejus Ivano
vičius prapliupo deklamuoti savus ei
lėraščius. Nesusipratimas, niekas ne
išgirdo, neklauso. Thda poetas man-

dagiai kreipiasi prašydamas leidimo 
"supažindinti su pastarąja sava kūry
ba". Tuip pas mūsų "mandagius" kai
mynus dažnai atsitinka. Kai įliopoja į 
pusę &_ryčios, tada paklausia: "Mož
no ?" Zinoma "možno", šis skyrius 
pats svarbiausias, jis užtikrina didžios 
šalies saugumą, tvarkydamas kadrus. 
Na, ir eilėraščiai pusę bėdos, nostalgi
ja apie Šiaurę. Matyt, poetas tenai la
gerių krašte yra saugojęs šalies ra
mybę. 

Deklamavimo maniera pas rusus 
yra savotiška, koks bebūtų eilėraštis, 
jis išrėkiamas vienodu motyvu, tokiu 
kaip deklamuodavo Roždestvenskis. 
Jeigu nematytum paties poeto ir ne
suprastum jo žodžių, pagalvotum, jog 
jis labai supykęs ant kažko rėkia. 

Kai pasibaigia pirmas garas, kai 
visi jau maloniai nusiteikę, prasideda 
svečiavimasis. Eina vieni pas kitus, 
sakytu.m seniai nesimatę. Prie taure
lės visada maloniau, visada galima 
pakalbėti daugiau, negu susitikus ko
ridoriuose. 

-Žinai, - skundžiasi prisėdęs Ma
rijanas, - kas per velnias, visą gyveni
mą vien valstybinę gėriau, prastos 
vengiau, o pilvą, štai, sopa.„ Na, da
vai išgerkim, kad būtum sveiki. 

Tiekėjas Jonas sveikata nesiskun
džia, pamatęs ant mūsų stalo artipilnį 
butelį, ragina susidaužti. Aš bandau 
išreikšti savo požiūrį į gėrimą: 

- Žinai, Jonai, aš geriu vieną, ant
rą, trečią, paskui man galvoje kažkas 
"cinkt" ir viskas, daugiau man nebe
įsiūlysi, nors kiek įkalbinėtum. 

- Žinai, prieteliau, ir man pana
šiai kaip tau. Geriu, geriu, paskui 
man kažkas "cink.t" į galvą, aš plumt 
po stalu, ir man daugiau nebeįsiūlysi, 
- nesigina savo silpnybės buteliui 
nuoširdus Jonas. 

Ši silpnybė ne vienintelė. 
- Žiūrėk, - niuktelėjo man alkū

ne,- ale ta naujoji visai nieko boba, 
eisiu pakalbinsiu, gal kas nors išeis, -
ir nuėjo. 

Cementavimas pasibaigė bedi
desnių įvykių. Tiktai eksperimentinio 
cecho du šaltkalviai ilgai ginčijosi: "ty 
menia uvažaeš, ar ne uvažaeš?" (Ar 
tu mane gerbi ar negerbi?). Neišsiaiš
kinę šio klausimo, sukruvino vienas 
kitam nosis. 

Minėto Jono likimas liūdnas. Jis 
būdamas tiekėjas, sugebėjo įsirengti 
didelį šiltnamį ir kovo aštuntajai pri
augindavo daug tulpių. Pajamos tik
rai buvo didelės. Tučiau daug turint, 
norisi dar daugiau. 

Sumanė žmogus šiltnamio šildy
mui pasinaudoti nemokama energija. 
Įsitaisė gudrų prietaisą, pajungiantį 
elektrą nuo netoliese esančio stulpo. 
Kartą prieš pat šventę, būdamas ne
visiškai blaivus, nuvažiavo j sodą pa
tikrinti savo šiltnamio. 

Nesulaukus grįžtant, namiškiai 
surado prie šio prietaiso nutrenktą 
elektros srovės. Laidojom Joną gra
žiai, nešėm vainikus, kaspinus, gėles. 
Atėjusi laidotuvių administratorė vis
ką surikiavo pagal savo skonį ir užde
gė žvakes. Man atrodė, kad gulėda
mas šventiškai pasipuošęs Jonas, žiū
rėjo į gražia uniforma aprengtą pa
trauklią moterį ir norėjo pasakyti: 
"ale, ta visai nieko boba". 

Ričardas Kalytis, Lietuva 



KNYGOS 

Pasivaikščiojimas po ''Daiktų mišką" 
Kristinos Sabaliauskaitės istorinis romanas "Silva rerum" 

GEDIMINAS KURPIS 

Lotyniškas Silva rerum reiškia "daiktų 
mišką", tačiau tai nedaug turi bendro su daik
tais ar su miškais - knygos aplanke paaiškinta, 
kad taip būdavo vadinama XVI-XVIII š. po
puliari, iš kartos į kartą perduodama Lietuvos 
bajorų šeimos knyga, kur būdavo surašyti 
reikšmingi šeimos įvykiai, kaip gimimai, vestu
vės, mirtys, per iškilmes išsakytos sveikinimo 
kalbos, tostai, panegyrikos, eilėraščiai, patar
lės, sentencijos (išminties trupinėliai). Šioje 
knygoje autorė aprašo Žemaitijos bajorų Nor
vaišų šeimą - tėvus ir jų vaikus, dvynukus bro
liuką ir sesutę. 

Veiksmas prasideda 1659 metų liepą su 
vaikų numylėto raino katino Mauricijaus "pa
kasynomis", kur vaikai spėlioja, ar katino dū
šelė nueis į tą patį rojų, apie kurį "pasakoja 
klebonas ir kur patenka visi geri žmonės, ar 
katinai galbūt turi kokį savo atskirą rojų su ju
dančiais saulės zuikučiais, ką tik gimusiais pli
kais peliukais ir neapsiplunksnavusiais paukš
tukais". Knygos pabaiga - šeimos galva, bajo
ras Jonas Motiejus N orvaiša guli mirties patale 
savo dvaro rūmuose, o ant palangės tupėjęs 
žvirblelis kažką čirkštelėjęs išskrenda Vilniaus 
link, stebėdamas, kas tuo metu dedasi visur 
kitur ir pasakodamas apie tai skaitytojams. 
Tarp pradžios ir pabaigos - 282 puslapiai Nor
vaišų šeimos istorijos, kuri pateko į Norvaišų 
ar Kristinos Silva rerum. 

Barokas - gyvenime ir knygoje 
Autorė studijavo Baroko dailės istoriją, 

praleido daug laiko įvairiuose archyvuose prie 
to laiko istorinių šaltinių - laiškų, memuarų, 

testamentų, raštų ir kitų istorinių dokumentų, 
ir tai akivaizdu šioje knygoje. Anų barokinių 
laikų aplinkos, gyvenimo, žmonių bei papročių 
smulkmeniškas ir jautrus aprašymas mane nu
stebino, nes su kiekvienu puslapiu pajutau 
kažką kitokio, patyriau kažką naujo. Net ir 
autorės sakinių ilgis dvelkė senove. Kai kurie 
sakiniai tęsėsi beveik per visą puslapį. Spėju, 
kad tai buvo autorės mėginimas "suviduram
žinti" pasakojimą, nukelti skaitytoją į kitokią 
aplinką, negu modernaus aprašymo taisyklės 
leidžia ("sakiniai, ilgesni negu 19 žodžių, pra
randa skaitytojo dėmesį"). Kalba visoje knygo
je sklandi, grynai lietuviška be barbarizmų, 
žodynas turtingas. 

Taip, yra senoviškų žodžių, lotyniškų išsi
reiškimų, be kurių buvo neįmanoma apsieiti. 
Kartais turėdavau skaitydamas kompiuteryje 
įvesti Lietuvių kalbos žodyno svetainę, kad 
galėčiau patikrinti žodžių prasmę (bet tai ma
no kalbos žinojimo trūkumas). Pavyzdžiui, ne
žinojau, ką reiškia skreitas (sterblė), ar govėda 
(šutvė, gauja, minia), ar glosnis (prisilietimas), 
neskubriai kalbėti, goslus (geidulingas). Kai 
kuriuos išsireiškimus autorė paaiškina išnašo
se, o jų irgi nemažai, bet - iš kitos pusės - la
bai įdomu sužinoti, kaip senovėje vadino barz
daskutį (cirulikas), ar portretą (konterfektas), ar 
meilužį (amantas). 

Nors knyga prasidėjo ir baigėsi Norvaišų 
dvare, bet veiksmas vienu metu nukeliavo ir į 
Vilnių, kur autorė aprašo įvykius Vilniaus uni
versitete, studentų gyvenimą, jų tradicijas bei 
gyvenimą vienuolyne, novicų vargus, bajorų ir 
didikų linksmybes. 

Net ir baziliskas rado knygoje vietos. Tai 
mitinis gyvačių karalius, gimęs iš 7 metų gai
džio kiaušinio Sirijaus dieną, išperėtas rupū
žės. Jį vaizdavo gyvatė ar driežas su gaidžio 
galva, šikšnosparnio sparnais; jis žudydavo vi
sus savo žvilgsniu, todėl daug kas nešiodavosi 
veidrodėlius, kad atsukus juos į baziliską, jis 
pats save pamatytų ir žūtų. Tų laikų prietaringi 
žmonės tuo tikėdavo. 

Bajorija - turtinga, įtakinga, gera ir bloga 
Kadaise, dar gimnazijoje, gavau paruošti 

temą apie Lietuvos bajorijos reikšmę nuo 
Liublino unijos iki Abiejų tautų respublikos 
paskutinio padalinimo. Pastudijavęs A. Šapo
kos Lietuvos istoriją nutariau, kad vis dėlto ba
jorai buvo žalingi Lietuvai - susilenkino ir ki
tus sulenkino, pešėsi tarp savęs dėl didesnės 
garbės, turtų ar įtakos ir pagaliau pražudė 
valstybę su savo veto teisėmis seimuose. Bet 
tai buvo tik viena medalio pusė. Kitos tada 
neatpažinau. 

Kristina 
Sabaliauskai tė 

ba ltos lankos 

Dabar taip negalvoju. Ir lietuvių, ir svetim
taučių istorikų pasakojimuose įžiūrėjau, kad 
po Liublino unijos bajorai (didikai, ponai) 
greitai tapo viskuo -jų dvarais buvo nusėta vi
sa Lietuvos didžioji kunigaikštija, jie valdė, jie 
mokė, jie statėsi sau rūmus, steigė šventoves, 
orkestrus, teatrus, mokslo įstaigas, platino ir 
gynė religiją, vedė kariuomenę ir patys kar
dais mosavo. Jie pešėsi, varžėsi dėl įtakos, po
litikavo, rinko valdovus. Jie kalbėjo lenkiškai, 
lotyniškai, prancūziškai, gudiškai. Iki XVIII š. 
pabaigos - prancūzų revoliucijos - tauta, tau
tiškumas, gimtoji kalba visoje Europoje nebu
vo reikšmingos sąvokos. Svarbiau buvo privi
legijos, turtas. 

Valdovai buvo renkami, todėl per rinkimų 
vajų dalindavo bajorams privilegijas už balsus, 
o vėliau - už paramą. Po silpnesniais valdo
vais bajorai buvo padėties viešpačiai. Turtin
gesni ir apsukresni pirkliai ar amatininkai bū
davo "įbajorinami", bet jie turėdavo mesti sa
vo amatus ar prekybą ir gyventi naujai įsigy
tuose dvaruose. Paprastų žmogelių, mužikėlių 
niekas nepastebėdavo. Neįdomu buvo apie 
juos rašyti, neįdomu būtų buvę ir apie juos 
skaityti. Bet jie lietuviškai kalbėjo, nes neiš
mokdavo "ponų kalbos". 

Kristinos Sabaliauskaitės bajorai Norvai
šos buvo padorūs ir geri bajorai. Jie gyveno 
tuo metu, kai dar bajorai buvo svarbūs ir įta
kingi savo bendruomenėje ir valstybės gyveni
me. Jų vaikai įsisuko giliau į gyvenimo sūkurį, 
todėl turėjo daugiau skaudžių išgyvenimų. 
Knyga būtų įdomi ir istorijos, ir grožinės litera
tūros mylėtojams. 

Tikiuosi, kad tai ne paskutinė autorės 
knyga, nes buvo liūdna šiąją užbaigus skaityti. 
Manoji knyga kainavo 39.21 Lt, persiuntimas 
iš Vilniaus - 49 Lt. 

Kristina Sabaliauskaitė, SILVA 
RERUM. Leidykla "Baltos lankos". 
Tiražas 2,000 egz. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus universitetas 

šių metų balandžio 1 dieną 
minėjo 430 metų sukaktį. Ta 
proga universiteto bibliote
kos P. Smuglevičiaus salėje 
buvo išstatytas Martyno 
Mažvydo Katekizmo, pirmo
sios lietuviškos knygos, origi
nalas. DLK ir Lenkijos kara
lius Steponas Batoras 1579 
m. balandžio 1 dieną pasira
šė Vilniaus akademijos ati
darymo privileginį raštą, o 
popiežius Grigalius XIII dar 
po pusmečio išleido bulę, 
patvirtinančią, kad jėzuitų 
kolegija pripažįstama uni
versitetu. 

Biblioteka yra svarbi Vil
niaus universiteto dalis, tu
rinti senas tradicijas ir tur
tingą paveldą. Joje ir yra sau
gomas M. Mažvydo Katekiz
mo ( Catechismusa prasty sza
dei, makslas skaitima raschta 
yr giesmes bei del berneliu 
iaunu nauiey sugulditas Ka
raliauczui VIII. dena mene
ses sausia, metu uszgimima 
Diewa, MD.XLVII. Soli Deo 
gloria), išleisto 1547 m. Ka
raliaučiuje, vienas iš origina
lų. Antrasis iki šių dienų išli
kęs egzempliorius saugomas 
Lenkijos Torunės universite
to bibliotekoje. Žinoma, kad 
1547 m. buvo išspausdinta apie 
200 Katekizmo egzempliorių. 

Vilniaus universiteto bib
liotekos egzempliorius 1957 
m., tuometinio bibliotekos 
direktoriaus Levo Vladimi
rovo iniciatyva, buvo gautas 
iš Odesos (Ukraina) M. Gor
kio mokslinės bibliotekos 
mainais už ukrainiečiams 
svarbų seną žemėlapį (Vil
niaus bibliotekoje jo buvo 
du egzemplioriai). Vilniaus 
universiteto bibliotekos fon
duose sukaupta apie 5.4 mln. 
leidinių, iš kurių 430,000 -
senos ir retos knygos, žemėla
piai, atlasai bei rankraščiai. 

Kauno filharmonijoje 
balandžio 3 dieną buvo įteik
ti apdovanojimai už geriau
sius 2008 m. lietuvių kompo
zitorių kūrinius bei muziko
logų darbus. Iš 64 konkursui 
pristatytų kūrinių, aštuonių 
atlikėjų bei muzikologų ko
misija atrinko geriausius 
darbus penkiose kategorijo
se. Sceninių kūrinių katego
rijoje triumfavo "Naujosios 
operos akcijos" spektaklių 
serija (kompozitoriai Rūta 
Vitkauskaitė, Rita Mačiliū
naitė, Albertas N avickas, 
Jonas Sakalauskas, Mykolas 
Natalevičius). Geriausiu or
kestriniu kūriniu pripažintas 
kompozitorės Justės Januly
tės Tekstilė 2 simfoniniam 
orkestrui. Kamerinio kūri
nio kategorijoje laimėjo 
Broniaus Kutavičiaus Anda
ta e ritorno aštuonioms vio
lončelėms. Vokalinių ir cho
rinių kūrinių kategorijoje 
geriausiu išrinktas Onutės 
N arbutaitės Lapides, flores, 
nomina et sidera - Vėlinių 
giedojimas chorams ir inst
rumentams. Geriausiu elekt
roakustiniu kūriniu išrinktas 

"Diissc Orchestra" albumas 
D. O. (kompozitoriai Jonas 
Jurkūnas, Antanas Jasenka, 
Martynas Bialobžeskis, An
tanas Kučinskas, Vytautas V. 
Jurgutis). 

Muzikologų ir kompozi
torių komisija vertino kitas 
muzikų veiklos sritis. Muzi
kologė Laima Kiauleikytė 
apdovanota už fundamenta
lius Lietuvos muzikos kultū
ros tyrinėjimus knygoje 
XVIII a. JI pusės - XIX a. 
muzikinė Lietuvos dvarų kul
tūra: stiliaus epochų sankir
toje. Muzikologė Danutė 
Palionytė apdovanota už iš
eivijos lietuvių muzikos kul
tūros tyrinėjimus knygoje Ju
lius Gaidelis - namų ilgesio 
dainius. Režisierė Dalia Ku
tavičienė apdovanota už Lie
tuvos kompozitorių kūrybos 
populiarinimą DVD cikle 
Lietuvos menininkai. Antro
je apdovanojimų vakaro da
lyje buvo atliekami vieno iš 
ryškiausių lietuvių ekspre
sionizmo atstovų Juliaus Gai
delio (1909-1983) kūriniai jo 
gimimo 100-mečio proga. 

Vaikų literatūros premi
jos laureatais šiemet tapo 
rašytojas Kęstutis Kaspara
vičius ir Valstybinės M. Maž
vydo bibliotekos Vaikų lite
ratūros centro Informacijos 
skyriaus vedėja Roma Kišū
naitė. K. Kasparavičiui pre
mija paskirta už knygas vai
kams: Braškių diena, Dingęs 
paveikslas, Sodininkas iš Flo
rencijos, Kiškis Morkus Didy
sis. Vertinimo komisija pa
stebėjo, kad subtilios, estetiš
kos ir išradingos autoriaus 
istorijos apie žvėris, daiktus 
ir žmones, jų iliustracijos jau 
ne kartą laimėjo mažųjų 
skaitytojų palankumą. Jo kū
ryba pasižymi subtiliu hu
moro jausmu, išradingumu, 
įsimintinų personažų sukū
rimu, aukšta kalbine kultūra. 
R. Kišūnaitė tvarko interne
tinę vaikų literatūros infor
macijos svetainę "Rubinai
tis", organizuoja temines bei 
monografines parodas, popu
liarina vaikų literatūrą. 

Choras "Brevis" Vilniu
je kovo 25 d. kartu su J apo
nijos Kunitačio muzikos uni
versiteto gimnazijos choru 
atliko bendrą programą. 
Abu chorai yra dalyvavę tarp
tautiniuose konkursuose, 
laimėję eilę apdovanojimų. 
Japonų jaunimo choras pa
dainavo japoniškų liaudies 
melodijų aranžuotes, japonų 
ir kitų tautų kompozitorių 
originalias dainas. Kartu su 
choru "Brevis" atliko vieną 
japonų kompozitoriaus ir 
vieną "Brevis" vadovo kom
pozitoriaus Gintauto Venis
lovo kūrinį. Atskirai "Bre
vis" atliko tris jauno lietuvių 
kompozitoriaus Donato Za
karo kūrinius ir po vieną Lie
tuvos šiuolaikinės muzikos 
kūrėjų - Algirdo Martinai
čio, Broniaus Kutavičiaus, 
Vaclovo Augustino ir Juri
jaus Kalco - kūrinius. 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% Asmenines paskolas 
1 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 1.75% nuo „„„„„„„„„„„„„„„„„„. 5.00% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.25% Sutarties paskolas 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.50% nuo „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5.00% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„. 2·75% Nekilnojamoturtopaskoes 
5 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 3.00o/o 

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

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

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

nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

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! 

Pasir inkite sau tinkamiausias sąlygas Internete ir tada leiskite 
mums ras t i jums geresne;; ka iną. Arba skambinkite: -
poniai Wijolai - (angliškai ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, A lgiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Televizija šiandien ir ateityje 
Nuo to laiko, kai žydrieji e.kranai sušvito mūsų namuose, jie tapo beveik neatskiriama gy

venimo dalimi, svarbiu informacijos šaltiniu. Per 8 dešimtmečius televizija keitėsi ir tobulėjo. 
Įsimintini momentai, kai sidabrinis ekranas sušvito spalvomis, atsirado nuotolinis valdymas, 
pagausėjo programų. Keitėsi ir televizorių forma - nuo didelės dėžės iki plokščio ekrano. Buvo 
spėjama, kad atsiradę kompiuteriai sumažins televizijos žiūrovų skaičių, bet tai nepasitvirtino. 
Daugelis linkę turėti abu: ir kompiuterį, kurio sistema pritaikyta abipusiams ryšiams ir akJY

viems žaidimams, ir televiziją, kuri neginčijamai siūlo geresnį vaizdą. Sią 
žiemą mes, kanadiečiai, kurie neretai žiūrime ir kaimyninės JAV televizi
jos programas, su atsiprašymu buvome įspėti dėl kai kurių techninių 
trikdžių. Kaimyninės valstybės televizijos žiūrovai jau šiemet pradeda 
pereiti prie modernesnės skaitmeninės ( digital) televizijos perdavimo 
sistemos. Apie tai, kada Kanadoje bus pereinama prie skaitmeninės 
televizijos, apie jos pranašumus ir ateitį kalbuosi su G. Tumosa. 

Gintas Tumosa gimė ir augo Lietuvoje, Marijampolės rajone. Baigęs 
Marijampolės V. Mykolaičio Putino internatinę mokyklą, studijavo Kauno 
Politechnikos institute (dabar Technikos universitetas), iwdamas radijo
elektronikos inžinieriaus specialybę. Dirbo Kauno radijo, Siaulių televizorių 

gamyklose. Kartu su šeima atvyko į Kanadą 1990 metais. Šiuo metu dirba Toronte Perpetual 
Motion Enterprises bendrovėje elektronikos techniku. Mėgstamiausias laisvalaikis - kelionės, fil
mavimas ir internetinės šachmatų varžybos. 

SK: Kas yra skaitmeninė 
televizija, kuo ji skiriasi nuo 
dabartinės (ana/og)? 

G. Tumosa: Pagal Kana
dos radijo ir televizijos ryšių 
komisijos sprendimą mūsų 
valstybėje prie skaitmeninės 
televizijos turi būti pereita iki 
2011 m. rugpjūčio 31d. Skait
meninė televizija yra naujas 
vaizdo ir garso perdavimo bū
das. Nuo senosios ji skiriasi 
vaizdo ir garso kokybe. Nau
joji technologija leidžia geriau 
apsaugoti perduodamą sig
nalą nuo išorinių poveikių, 
pvz. nuo elektromagnetinio 
triukšmo. Šis būdas taip pat 
leidžia perduoti daugiau prog
ramų ir kitos papildomos in
formacijos, naudojant tą patį 
skaitmeninį kanalą. Kuo ji 
pranašesnė mums, žiūro
vams? Mes galėsime matyti 
ryškesnį vaizdą, girdėti aiš
kesnį garsą, ekrane susirasti 
programų tvarkaraštį, netgi 
užsisakyti norimą kino filmą, 
neišeinant iš namų. Dabartinė 
(analog) televizijos sistema to 
neturi. 

SK: Koks skirtumas tarp 
skaitmeninės ir geresnio ryšku
mo (HDTV) televizijos? 

G. Tumosa: Geresnio ryš
kumo (HDTV) yra skaitme
ninės televizijos dalis. Skait
meninė televizija yra per
duodama trimis skirtingais 
formatais. Standa.rd Deftnition 
(SDTV) - vaizdo kokybė yra 
geresnė nei analoginės, 
Enhanced Definition (EDTV) 
- vaizdo kokybė geresnė už 
pirmąją, High Definition (HD
TV) - vaizdas geriausias. Kas 
yra ta garso ir vaizdo kokybė? 
Kuo didesnis ryškumas, tuo 
daugiau matosi smulkesnių 
detalių. HDTV vaizdas yra 
maždaug 5 kartus geresnis nei 
SDTV, o garsas gali būti ne 
tik stereo, bet ir erdvinis (sur
round sound). 

SK: Ką reikėtų žinoti keti
nantiems pirkti naują televi
zorių dabar? 

G. Tumosa: Jeigu turite 

dar gerą televizorių, perei
nant prie skaitmeninės siste
mos nebūtina jį keisti. Dar yra 
laiko ilti perėjimo prie skait
meninės sistemos. Netgi ir po 
tos datos jūs galėsite matyti 
televizijos laidas su turimu te
levizoriumi, jeigu įsigysite 
skaitmeninio signalo priėmi
mo imtuvėlį. 

Kokio imtuvo reikia? Tui 
priklauso nuo to, iš kur pri
imate TV signalą: per anteną, 
kabeliu ar iš palydovo. Kabe
linės ir palydovinės TV signa
lo perdavimo tarnybos imtu
vėlius dažniausiai pasiūlo ge
rokai iš anksto. Galima kreip
tis į juos ir bus sutvarkyta. 
Jeigu signalą priimate antena, 
tuomet imtuvėlį turėsite pirkti 
arba nuomoti. Bet kurioje 
elektronikos parduotuvėje 
jums paaiškins, kokio imtuvo 
reikia. 

Jeigu perkate naują tele
vizorių, tuomet gerai pagal
vokite, kokio norėtumėte -
vidutinio (Standard) ar geres
nio ryškumo vaizdo (HDTV). 
Nuo to priklauso televizoriaus 
kaina. Galima išleisti daug 
pinigų už gana sudėtingą tele
vizorių, kurio galimybės ne
bus pilnai panaudotos. Tule
vizijos vaizdo ryškumas pri
klauso nuo vertikaliai sklei
džiamų eilučių skaičiaus, ku
ris techniniuose aprašuose pa
žymimas skaičiais - 480, 720, 
1080. Horizontaliai taškų 
(pixels) skaičius priklauso nuo 
e.krano pločio. Vaizdo kokybė 
taip pat priklauso nuo to, kaip 
tas vaizdas rodomas: eilučių 
kaitaliojimo būdu (interlacet!) 
ar eilučių eilės tvarka (prog
ressive). 

Antruoju paminėtu (prog
ressive) būdu perduodamas 
vaizdas yra geresnis, netgi jei
gu eilučių skaičius yra tas pats: 
480 p (progressive) kokybė 

yra geresnė negu 480i (inter
laced). 1080p vaizdo kokybė 
yra eati geriausia. 

Siuo metu televizijos 
kompanijos Standard signalą 
perdavinėja 480i formate, o 
HDTV signalą - 720p arba 
1080i formate, priklausomai 
nuo laidų turinio ir kitokiais 
sumetimais. Taigi, kam tada 
1080p? Ateičiai? Ne tik. Blue 
Ray DVD grotuvai jau dabar 
perduoda signalą 1080p for
mate, nusipirkus ar išsinuo
mavus Blue Ray garsaplokš
tes. Yra televizorių, kurie ap
rašomi kaip "Digital or HD 
Ready'', "Digital or HD com
patible". Jie tinka, priimant 
signalą kabeliu arba iš paly
dovo, tačiau reikalauja papil
domo imtuvėlio, jeigu signalą 
priimate antena. 

Jeigu įsigijote HDTV 
aparatą, kreipkitės į TV sig
nalo perdavimo bendrovę, 
kad jums pajungtų HD'IV sig
nalo dėžutę. Be jos jūsų bran
gus aparatas rodys tiktai 
įprastą (standard - SDTV), o 
ne geresnės kokybės vaizdą. 
Ta dėžutė paprastai nuomo
jama, galima ir nusipirkti. 

SK: Ar greitai sulauksime 
trimatės televizijos? 

G. Tumosa: 'frimatis vaiz
das yra toks, kokį žmogus ma
to realiame gyvenime. Kad 
toks vaizdas būtų nufilmuotas 
ir atkurtas ekrane, reikia dvie
jų kamerų, išdėstytų akių nuo
toliu. Yra ir kitų filmavimo 
būdų su daugeliu kamerų. 
Šiuo metu yra ruošiamas tri
matės TV standartas, kuris 
apibrėš gaires, kaip signalas 
būtų sukurtas ir perduotas 
vartotojui per masinės sklai
dos priemones: kabeliu, per 
palydovą, internetu ir pan. 
Nemažai televizijos vaizdo 
kūrėjų jau dirba šia kryptimi. 
Bandomosios laidos jau buvo 
rodomos per televiziją. Tri
matį vaizdą ateityje bus gali
ma matyti TY, kompiuterių ir 
nešiojamų aparatų ekranuose. 

-Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi-

Sigina Katkauskaitė 



''Paramos'' įkūrėjų vizija 
įgyvendinta 

Lietuvių kredito kooperatyvo "Parama" visuotiniame metiniame susirinkime grupė dalyvių 
prie vaišėms paruošto stalo 

Š.m. balandžio 5, sekma
dienį, Lietuvių Namuose įvy
ko 57-asis Lietuvių kredito 
kooperatyvo "Parama" visuo
tinis metinis susirinkimas. Da
lyvavo per 250 narių, taipgi 
Hamiltono, Montrealio ir Pri
sikėlimo kooperatyvų svečiai, 
darbuotojai, valdybos nariai 
bei samdytas revizorius. Susi
rinkimo pradžioje A. Vaičiū
nas perskaitė 68 mirusių narių 
sąrašą, ir tylos minute susirin
kusieji pagerbė iškeliavusius 
amžinybėn. "Paramos" valdy
bos pirm. A Šileika, maloniai 
pasveikinęs visus susirinku
sius, išsamiai pateikė praėju
sių metų kooperatyvo pasie
kimus, analizavo ateities po
kyčius bankininkystėje, atsi
žvelgiant į JAV ir Kanados 
ekonomiką. Nepaisant eko
nominio nepastovumo Kana
doj e, pirmininkas pabrėžė, 
kad praėję metai "Paramos" 
nariams buvo labai sėkmingi. 
Turtas išaugo nuo 165 min. 
2007 m. iki 180 min. 2008 m. 
Indėliai paaugo 10.3%, o pa
skolos 7.4%. Nariams buvo 
išmokėta apie $800,000. (Visa 
finansinė informacija buvo 
pateikta išspausdintoje meti
nėje "Paramos" ataskaitoje). 
Thliau pirm. A Šileika svarstė 
šių laikų ekonominės būklės 
opų klausimą, ar saugūs indė
liai "Paramoje"? 

Užtikrino, kad "Parama" 
ir toliau išlieka tvirta ir patiki
ma kredito unija su saugiais ir 
aukštomis palūkanomis indė
liais. "Paramos" paskolos iš
duodamos tik jos nariams, ir 
tai pagal griežtus kredito po
tvarkius. Kaip ir dauguma Ka
nados kredito unijų, "Para
ma" palaiko aukštus likvidaci
jos standartus, užtikrina pa
kankamas įsipareigojimų lė
šas indėlininkams bei pasižy
mi aukšto lygio pelningumu. 
Skirtingai nuo JAV bankų 
"Parama" nesiūlė "sub-pri
me" paskolų su nekilnojamo
jo turto įkeitimu - kas ir su
kėlė daugelio pasaulio bankų 
krizę. Nors praėję metai buvo 
sėkmingi ir indėliai saugūs -
toliau kalbėjo pirmininkas -
tačiau Ontario kredito unijų, 
tuo pačiu ir "Paramos" neap
lenkė neramumai kapitalo 
rinkoje. Numatoma, kad 2009 
m. Šiaurės Amerikoje bus 
ekonomiškai sunkūs. "Para
mos" pajamas, kaip ir kitų Ka-

nados bankų bei kreditų uni
jų, neigiamai įtakos žema pa
lūkanų norma. Visų GIC ir 
kitų ilgalaikių investicijų palū
kanos, kurios buvo padarytos 
pastarųjų kelerių metų laiko
tarpiu, išliks aukštesnės iki 
terminų pabaigos. 'Ilumpai ir 
aiškiai tariant, visa tai jtakos 
"Paramos" pelnui augti, paja
moms ir pelno paskirstymui 
2009 m. Anot A Šileikos, val
dyba ėmėsi svarbių žingsnių 
pajamų pastovumui užtikrinti, 
ir todėl didesnės išlaidos liko 
užšaldytos, parama bendruo
menei laikinai sumažinta, ne
planuojamos išlaidos ilgalai
kiam turtui. 

Jau daugiau kaip pusė 
šimtmečio ''Parama" patikima, 
nes pelningai ir saugiai aptar
nauja savo narius. Valdybos 
pirmininkas didžiuojasi, kad 
įkūrėjų vizija suteikti racio
nalų valdymą, narių santaupų 
saugumą bei šiltą asmeninę 
bankininkystės patirtį išliko 
gyva šiais pamatiniais princi
pais per ištisus 57 metus. Pra
nešimo pabaigoje padėkos žo
džiai buvo skirti valdybos na
riams, Revizijos komitetui ir 
darbuotojams už paaukotą 
laiką, įdėtas pastangas ir to
liau vedant "Paramą" sėkmės 
keliu. 

Iždininko ataskaitą apie 
2008 m. finansus pateikė L. 
Balaišis. Susirinkusius užtikri
no, kad "Parama" kaip finan
sinė institucija stovi tvirtai ir 
2008 metus užbaigė sėkmin
gai. "Paramos" narių dėka ak
tyvai padidėjo 9.3% iki 180.8 
mln. dol. Narių santaupos pa
augo 10.3% iki 168.1 mln. 
dol., o paskolos išaugo 7.4%. 
Kadangi 2008 m. užsibaigė su 
geru pelnu (1,328,899 dol. 
prieš valdžios mokesčius ir 
pelno paskirstymą nariams) 
valdyba buvo nutarusi išmo
kėti 794,460 dol., kaip pelno 
paskirstymą nariams. Lietuvių 
bendruomenei bei organiza-

cijoms buvo išmokėta 50,628 
dol. 

Paskolų skyriaus vedėja 
N. Gordon glaustai apžvelgė 
2008 m. paskolų vystymosi rai
dą. Sužinojome, kad iš 470 
gautų paskolų paraiškų buvo 
patvirtintos 212 asmeninių ir 
191 komercinė paskola ar ne
kilnojamo turto paskola. Dėl 
įvairių priežasčių 67 paskolos 
buvo nepatvirtintos. Atsiliku
sių paskolų nuošimtis buvo 
žymiai žemesnis už ministeri
jos leidžiamus 3% ir yra laiko
mas 1abai geras. Savo pranešime 
N. Gordon dėkojo nariams už 
praeitų metų rekomendacijas 
įsijungti į "Paramos" narių 
gretas praplečiant narystės ir 
paskolų sritį. Revizijos komi
teto vardu kalbėjo R. Pleiny
tė-Čygienė. 1.lejų metų ka
dencijai užsibaigus, valdybos 
nariams A Šileikai ir A Sap
liui, revizijos narei R. Pleiny
tei-Čygienei ir iki kovo 20 d. 
neatsiradus naujų kandidatų, 
jų pačių sutikimu kandida
tuoti toliau, aklamacijos būdu 
tie patys asmenys liko parei
gose. 

V. Kulnys pasiūlė finan
siškai paremti interneto pus
lapį kanadoslietuviai.com. per 
kurį nauji ateiviai iš Lietuvos 
galėtų jungtis į "Paramos" na
rius. Dar viena gera mintis su
dominti ir patraukti Turonto 
apylinkės lietuvius įsijungti ir 
tęsti "Paramos" įkūrėjų dar
bą. Popietės pabaigoje daly
viai galėjo pasivaišinti G. Ko
belskienės paruošta šilta va
kariene ir prie kavutės ir na
minių pyragų, pažįstamų rate 
pasidalinti įvairiomis naujie
nomis. Užsibaigus 57-ajam 
metiniam "Paramos" narių 
susirinkimui ir sugiedojus Lie
tuvos himną, užvertėme dar 
vieną darbingų ir pelningų, 
Lietuvių kredito kooperatyvo 
"Parama" metų puslapį. 

J. Dzemionienė 

• 
1 ONTAR/O LAND SURVEYOR ""'-',_ 

TOMAS A. SENKUS, BSc.OLS OLl.P. 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

1 metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1.50% 
1.75% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.10% 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

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

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

1.50% 
2.00% 
2.25% 
2.50% 
2.85% 
1.15% 

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

PAP ILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% palūkanos 

"Planas 24" Kasdieni n i ų 
pa l ūkanų čekių /taupomoji 

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

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

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimčiai i r 
nemokami čekių 

patarnavimai 

1 metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 

1 metų iškeičiamos 
l metų JAV dolerių 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-8 9 dienų 
90-1 79 dienų 
180-269 dienų 

1-------------1 2 70-364 dienų 
JAV DO LERIŲ KASDI EN I NI Ų 1 metų 

PALŪKAN Ų 0.10% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

1.25% 
1.75% 
2.00% 
2.25% 
2.60% 
0.90% 
0.85% 

0.40% 
0.40% 
0.50% 
0.50% 
0.85% 
1.20% 
1.50% 
1.75% 
2.00% NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 

Ko Los Iškeičiami prieš terminą 
PAS mažesniais nuošimčiais 
Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.25% ,_ _______ ___, 

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

3.00% 
3.50% 
4.00% 
4.15% 
4.25% 
4.60% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamų jų palūkanų 
1 metų 
2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą .__ __________ ___, 5 metų 

1.50% 
1.75% 
2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.10% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
S.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būti keičiami be Įspėjimo 

H:H 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vilniaus TEO krepši

ninkės triumfavo Baltijos mo
terų krepšinio lygos (BMKL) 
baigmėje. Lietuvos čempio
nės 68:47 sutriuškino Cėsių 
"SK Cesis" (Latvija) koman
dą ir iškovojo pirmąją vietą. 

• Tauragėje pasibaigusio 
antro pagal pajėgumą Lietu
vos rankinio federacijos vyrų 
čempionato nugalėtoja tapo 
Šiaulių "SM Saulės" koman
da, baigmėje po permainin
gos kovos 27:26 (9:13) nuga
lėjusi čempionų titulą prara
dusius Kauno "LKKA ir Tele
demos" rankininkus. Trečiąją 
vietą užėmė varžybų šeimi
ninkė "Tauragės-Saviridos" 
komanda, mažojoje baigmėje 
27:23 įveikusi Šalčininkų "Šal
čias" rankininkus. 

• Kalifornijos valstijoje 
(JAV) 51-ą kartą vykusiose 
tradicinėse "Mt. San Antonio 
College Relays" lengvaatlečių 
varžybose trečiąją vietą mote
rų ieties metimo rungtyje už
ėmė Inga Stasiulionytė, sėk
mingiausiu bandymu ietį nu
skraidinusi 52.87 m. 

• Galicijos autonominės 
provincijos klubų čempionate 
Vig (Ispanija) Robertas Ge
ralavičius iškovojo pirmąją 
vietą 1500 m bėgimo nuotoly-

je (3 min. 57.51 sek.), o 3000 
m nuotolyje užbaigė antras (8 
min. 39.51 sek.). 

• Lietuvos šiuolaikinės 
penkiakovės rinktinė iš pa
saulio taurės antrojo rato var
žybų Egipte parsivežė tris -
visų spalvų medalius. Laura 
Asadauskaitė tapo moterų 
varžybų nugalėtoja, Edvinas 
Krungolcas vyrų grupėje iško
vojo sidabro medalį, o Tadas 
Žemaitis pasipuošė bronzos 
apdovanojimu. 

• Antrosiose Lietuvos 
moterų tinklinio čempionato 
rungtynėse Jonavos "Ache
mos KKSC" komanda na
muose 3:1 nugalėjo vicečem
piones Kauno "Heksos 
KCSM" tinklininkes ir, laimė
jusi seriją iki dviejų pergalių 
2:0, apgynė čempionės titulą. 
Bronzos medaliai atiteko Vil
niaus "Tauro-VTC" tinkli
ninkėms. 

• Estijoje vykusiame pa
saulio jaunimo džiudo taurės 
varžybų rate dalyvavo devy
niolika Lietuvos jaunimo 
rinktinės narių (8 vaikinai ir 
11 merginų) ir aštuoni jų iš
kovoj o medalius. Merginų 
svorio grupės iki 48 kg baig
mėje tarpusavyje kovojo dvi 
Lietuvos sportininkės - Justi-

na Valvonytė ir Rūta Mažei
kaitė. Nugalėtoja tapo bei 
auksą pelnė J. Valvonytė, o 
R. Mažeikaitė tenkinosi si
dabru. Giedrė Šileikaitė si
dabro apdovanojimą iškovojo 
svorio grupėje iki 78 kg, o 
bronzos medaliai įteikti Au
relijai Gotto (52 kg), Justinai 
Skačkauskaitei (57 kg), Re
naldai Gedutytei (70 kg), Er
nestui Rachmangulovui (81 
kg) bei Žilvinui Zabarskui 
( +100 kg). 

• Lietuvos bėgikė Rasa 
Drazdauskaitė tapo 42-ojo 
pasaulio kariškių maratono 
čempionato nugalėtoja. 22-ąjį 
kartą Serbijos sostinėje Belg
rade surengtame maratone 
28-erių metų lietuvė moterų 
įskaitoje užėmė antrąją vietą, 
o iš kariškių buvo greičiausia. 

• Niurburg žiede (Vokie
tija) įvyko Vokietijos ilgų nuo
tolių lenktynių čempionato 
VLN (Langstrecken Meister
schaft Niirburgring) antrojo 
rato varžybos, kuriose vėl ne
eilinio dėmesio sulaukė vil
nietis Andžejus Dzikevičius. 
Dalį 25 kilometrų ilgio "Šiau
rinėje kilpoje" merkiant lie
tui, o dalį gaubiant rūkui, 
lenktynininkas iš Lietuvos pri
pažintas greičiausiai šlapiame 
take važiavusiu sportininku. 

• Živilė Balčiūnaitė ir 
Vaida Žūsinaitė dalyvavo 
"Pepsi Florida Relays" bėgi
mo varžybose JAV. 5000 m 
nuotolį Z. Balčiūnaitė įveikė 
per 16 min. 51.20 se~. ir už
ėmė trečią vietą, o V. Zūsinai
tė užbaigė penkta. VP 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~,'·*;:?--~~~-- - ... -!~,-· 

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

(905) 333-5553 

~w~=iv~~ 

l:>E:"-1,-..AL ~ARE: 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

23 73 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KUL O KAU MAl 

... PĖD KA MAI 

... PIR "TŲ DEFORMAC IJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELI LAI SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ AGAI 

... VI T " NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

... S " IORŲ P DŲ PR! "ŽIORA 

+ VA IKŲ EIS O 

LIGONIUS PRIIMAME: 
352 WILLSO S .E., NCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 



Ištrauka iš Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studijos 
"Žalios lankos" spektaklio "Eglė žalčių karalienė". Anginas 
(žalčių piršlys) - Narimantas Botyrius, jo padėjėjos Violeta 
Gibavičienė ir Violeta Ramanauskienė Ntr. Aldo Minkevičiaus 

Pavasaris Lietuvoje 
Pavasaris - gražiausias metų laikas, bunda gamta, pra

sideda pavasario darbai. Žmonių triūsą palydi giesmių ka
ralienės lakštingalos giesmių giesmė Jurgiuk, Jurgiuk, paplak, 
paplak, kinkyk, kinkyk, važiuok, važiuok„. Mūsų tėvai saky
davo: jei iš beržo teka daug sulos, bus lietinga vasara, jeigu 
pirmas sužaliuoja beržas, bus sausa vasara, jeigu alksnis, bus 
lietinga. Balandis šiltas, gegužė 
šalta - metai derlingi. Kregždė 
parlėkdama parneša pusdienį. 
Nuo švento Jurgio Dievas daržinę 
atidaro. Gegutė užkukavo juodą 
mišką - sunkūs bus metai, žalią -
pilni aruodai. Jeigu rytą bus apsi
niaukę, o iki pietų dangus nusi
giedrins ir jame aukštai atsiras 
kamuolinių debesų - rytoj bus 
saulėtas geras oras. Jei saulė leidžias į raudoną žaižaruojantį 
dangų, laukime stipraus vėjo ir galimo lietaus. 

Pasižvalgykime ir po pavasarišką balandžio dangų. 
Marsas bus nematomas, Saturnas - palengva blės, tačiau 
planeta bus matoma visą naktį gana aukštai pakylančiame 
Liūto žvaigždyne. Venerą galima išvysti balandžio pabaigoje 
tik rytais ir labai žemai. Esant geram orui, paskutinėmis mė
nesio dienomis pažvelgus į atvirą rytų horizontą, apie valan
dą prieš saulėtekį, pastebėsime tekančias abi šviesiausias 
planetas - Venerą ir Jupiterį. Jupiteris kas rytą tekės vis 
anksčiau, tačiau aukščiau taip ir nepakils. 

Visą mėnesį planetą gal pavyks pamatyti priešaušrio 
žaroje tik esant labai skaidriam orui. Merkurijus matomas 
antroje balandžio pusėje. Šiemet palankiausias laikas -
vakarai, nes Merkurijus retai matoma planeta. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshor Road E. 104-3945 Doug Leav ns Blvd. 

? Mi issauga, ON LlG l ~ s Mi. i auga, O L5 OAS 
.........._ __ _, www.watersidedenlal.ca www.9thlincdcnlal.ca 

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

PACE LAW FIRM 
• a m ninė žalo , atsiradu io r{ium u kūno 

užalojimu iyi yk jima 
• imigracija į Kanadą 
• t tam ntų udaryma 
•palikimų tvarkyma 
• n kilnojam turto pirkima /parda ima 
• konsultacijos Li tuvo r publiko t i ė klau imai 

295 The We t Mali 6th Floor Turonto ON MY 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapi.: www.pacelawfirm.com El. pašia~: lawyers@pacelawfirm.com 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
''Misija Sibiras '09'' dalyvių atranka 

Lietuvos jaunimo organi
zacijų taryba (LiJOT) šiemet 
vėl rengia jaunimo pilietišku
mo ir patriotiškumo skatini
mo projektą "Misija Sibiras 
'09" ir skelbia DALYVIŲ AT
RANKĄ. Iš užpildytų anketų 
bus atrinkta grupė žmonių, 
kuri išsiruoš į bandomąjį žygį 
Lietuvoje. Jį įveikę jaunuoliai 
vasaros pabaigoje vyks į sudė
tingą ir daug išbandymų ža
dančią ekspediciją po lietuvių 
tremties ir įkalinimo vietas. 

dyti, kad jaunimas Lietuvoje 
yra patriotiškas", - sako Li
JOT pirmininkas Šarūnas Fro
lenko. LiJOT jau surengė 5 
sėkmingas ekspedicijas į Si
birą 2006-2008 m. Ekspedicijų 
metu jaunimas sutvarkė apie 
50 lietuviškų kapinių, susitiko 
su ten gyvenančiomis lietuvių 
bendruomenėmis. Susipažinti 
su ankstesnių metų projektų 
rezultatais galima tinklalapyje 
www.misijasibiras.lt . 

jų taryba (LiJOT), 1992 m. 
įkurta didžiausia nevyriausy
binių jaunimo organizacijų 
sąjunga Lietuvoje, vienijanti 
59 jaunimo organizacijas ir 
regionines jaunimo organiza
cijų sąjungas. 

Papildoma informacija: 
Laura Tyrylytė, Lietuvos jau
nimo organizacijų tarybos (Li
JOT), ryšių su visuomene ko
ordinatorė; tel.: 8 676 78229; 
el.paštas: informacija@lijot. 
li, www.misijasibiras.lt, www. 
lijot.It Inf. 

Projekto organizatoriai: 
Norintys dalyvauti pro

jekte "Misija Sibiras '09" pri
valo užpildyti atrankos anke
tą, kuri skelbiama projekto 
tinklalapyje www.misijasibi
ras.lt. Atranka vyks iki gegu
žės 18 d. Anketas kviečiami 
pildyti visi jauni žmonės, ga
lintys pagrįstai motyvuoti savo 
norą vykti į ekspediciją ir at
sakingai prisidėti prie projek

Lietuvos jaunimo organizaci-

to tikslų įgyvendinimo bei jos · · 
rezultatų skelbimo. Didžiąją 
laiko dalį dalyviai gyvens pa
lapinėse, laukinės gamtos są
lygomis, daugybę kilometrų 
keliaus pėsčiomis, kartu su 
savimi nešdami kuprines. 

"Pagrindinis projekto 'Mi
sija Sibiras '09' tikslas - paro- Ekspedicijos į Sibirą dalyviai Biriusinsk kapinėse 

Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinės mokyklos, antros B klasės 

MOKINIŲ RAŠINIAI 
atsiųsti 11 B klasės mokytojos Valerijos Vilčinskienės 

ŠV. VELYKŲ DIENOS 

Pabunda saulė, ji apšviečia šv. Velykų rytą. 
Šv. Velykos tai - nuostabiausia šventė, kai reikia 
dažyti margučius. Labai mėgstu su savo šeima 
ridenti juos. Kartais pasikviečiu savo draugę. 
Velykaičius dažome visokiausiom spalvom. Tai 
pats smagiausias pavasario darbas. Po šios 
šventės tuoj ateina vasara. Ją mėgsta visi vaikai. 
Neseniai su mamyte išėjau į mišką. Grįždamos 
namo išgirdome paukštelio giesmelę. Mano šir
dis iškart suvi"rpėjo - paukštukai jau grįžta ir 
ima giedoti. Jie teikia didelį malonumą. Man 
labai patinka klausytis jų giesmių. Atrodo, lyg 
jie norėtų ką nors pasakyti man. Mano svajonė 
- kokį nors paukštelį turėti namuose. Kartą vos 
nenutiko taip. Ėjau pas mamą į darbą. Ant že
mės pamačiau paukštelį sužeistu sparneliu. Pa
prašiau mamytę, kad jį parneštų pareidama. Ji 
pažadėjo. Bet, baigusi darbą, jau nerado sužeis
tojo. Gal kokie geri žmonės jį pasiėmė? Jei būtų 
nepasiėmę, tai aš jį būčiau auginusi, kol sugis 
sparnelis, o tada išleidusi į laisvę. Su geriausia 
švente - šv. Velykom. Ugnė Samajauskaitė 

PAVASARIO AKIMIRKOS 
Pavasaris - darbo metas, kai mes dirbame, 

džiaugiamės pavasariniu džiaugsmu. Tai - mū
sų laimės akimirkos, džiaugsmas, mylintys žmo
nės. Man patinka šv. Vel>;kos. Jos suteikia mums 
daug galimybių ir jėgų. Sv. Velykos tai - pavasa
rio, gyvenimo džiaugsmas. Šv. Velykos tai - mū
sų širdies jausmai. Mūsų džiaugsmas yra mūsų 
viduje ir mintyse. Kai mes džiaugiamės, tai reiš
kia, kad mes laimingi. 

Laimingų šv. Velykų. Vilius Jurkšaitis 

PAVASARIO DŽIAUGSMAS IR MEILĖ 
KITIEMS 

Pavasarį šv. Velykų rytą prisikelia Jėzus. Ta
da prašvinta saulė, žmonės prisikelia naujam gy
venimui. Tai džiaugsmo, meilės ir dvasios šventė. 
Nušvitusi saulė nušviečia visa, kas gyva: gėles, 

augalus. Žmonės džiugiai švenčia šv. Velykas. 
Marginami margučiai. Aš jaučiuosi laiminga, 
labai džiugi. Tai neapsakomai geras jausmas. 
Visi žino, kad šv. Velykos yra šventos. Vzsus nu
šviečia jų šviesa. Ta diena reikia mėgautis, gy
venti, nes ji būna tik kartą metuose, tik vieną 
dieną. Ši šventė švenčiama namuose, kieme. Šv. 
Velykos - gerumo metas. Ir tuo aš labai paten
kinta. Inga Urbanavičiūtė 

PAVASARIO ŠVENTĖ 
Šįryt atsibundu ir pamačiau šiltą geltoną 

spindulėlį. Širdy šilta ir gera, juk šiandien Jėzaus 
Prisikėlimas. Pažiūriu į kalendorių - šiandien 
šv. Velykos. Bet neturiu margučių.. . Paprašiau, 
kad kaimynė padėtų. Grįžo tėveliai ir jiems 
padovanojau margučių. Jie nudžiugo. Bet kas 
tas spindulėlis, taip ir nesužinojau ... Per visas 
šv. Velykas jo nepamiršau ... Jis nuostabus, ir 
man labai patiko. Algimantė Dunaitytė 

*** 
Aš labai myliu savo šeimą, močiutę ir senelį. 

Mes su šeima džiaugiamės kiekviena kieme 
pražydusia gėlyte. Priskinu gėlyčių ir padovanoju 
mamytei. Jos kaip mažas šviesus spindulėlis 
vakare nusileidus saulei mūsų kambaryje. Ma
ma laiminga, pamačius tokį spindulėlį. Mamytė, 
aš ir broliukas kartu žiūrime knygas. Broliukas 
vis klausinėja - kas čia? Visi kartu švęsime šv. 
Velykas. Džiaugsmas, kad bus dvi šv. Velykų die
nos. Prieš mano gimtadienį. Aš gimiau ba
landžio keturioliktą. Laiminga visa mūsų,_ šeima 
laukia šv. Velykų. Ieva Skilytė 

PAVASARIO DŽIAUGSMAS 
Man labai patinka pavasario šventė - šv. 

Velykos. Per šv. Velykas prisikelia Jėzus, mes 
daužome kiaušinius. Atsikėlę rytą randame 
padėtų velykaičių. Per šv. Velykų šventę atsi
gauna ir gamta, parskrenda paukšteliai. Jie čiul
ba visą pavasarį iki rudens. Tomas Masaitis 

(Bus daugiau) 
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Netektis vien tik bręsdama dalyvaudavo reprezentaci
niuose vienetuose atstovaudama lietuviams, 
bet ir stropiai reiškėsi tautiniuose junginiuo
se, kaip choruose, šokių grupėse, religinėse 
programose, Kanados lietuvių bendruomenės 
valdybose, skautuose bei Kanados lietuvių 
dienų renginių ruošoje (Londone, Vinipege) 
ir t.t. 

A.a. Birutė Kristina Eimantienė 
(1935-2009) 

Praradus mylimą gyvenimo bendrakelei
vę, ašaros trykšta dėl širdgėlos. Kaip skaudu 
po keturiasdešimt devynerių metų bendros 
buities atsisveikin
ti su žmona, trijų 
sūnų mama ir 
dviejų vaikaičių 
močiute. Visų my
lima Birutė paliko 
savo visą šeimą 
2009 m. vasario 27 
d., pašaukta Vieš
paties. Sunkios li
gos apgulta, ji am
žinai užmerkė sa
vo akis namie, šei-

Londone ji baigė Westervelt akademiją ir 
susipažino su Algimantu. Tuji pažintis baigėsi 
vedybomis 1960 m. gegužės 21 d. Šv. Petro 
katedroje. Laiku užaugino tris sūnus Gedi
miną, Kęstutį ir Audrių, sveiko fizinio ūgio ir 
sudėties. Birutė be galo džiaugėsi apdovano
ta vaikaičiais Matu ir Tumu. Birutei ir Algi
mantui besidarbuojant Kanados federacinės 
valdžios įstaigose, teko smulkiai pažinti Ka
nados žemę ir žmones profesiniuose bei 
asmeniniuose horizontuose. 

A.a. Birutė K. 
Eimantienė 

mos narių glėbyje, ramiai sutikusi jai skirtą 
dalią. Širdies sopulio varžtai dar ilgai visus 
alins ilgesio jausmais jai, lygiagrečiai arti
muose, drauguose ir pažįstamuose. 

Birutė gimė 1935 m. rugpjūčio 26 d. And
riui ir Onai Ratkevičiams Kaune. Ji kartu au
go su jaunesne sese Danute, o D-jam pasau
liniam karui besibaigiant, su savaisiais atsi
rado Vokietijoje. Į Kanadą emigravo 1948 m. 
ir įsikūrė West Lome, ON, apylinkėje. Ten 
jos šeima darbavosi tabako ūkiuose, o ji lan
kė mokyklą. Po keleto metų buvo persikelta į 
London, ON, įsigyti namai ir įsijungta į lietu
viškos bendruomenės veiklą. Birutės našu
mas tautinėje sampratoje buvo išimtis. Ji ne 

Draugystės ir pažintys noko ne vien 
kanadiečių tarpe, bet ir lietuvių telkiniuose. 
Birutės asmenybės įtaka ypač pasitvirtino jos 
laidotuvių apeigose dalyvių gausa. Nors jos 
pastovi gyvenvietė paskutiniais keleriais me
tais buvo Otavoje, gausus skaičius palydinčių 
ją amžinybėn ne tik teikė pagarbą jai, bet 
dalyviai kartu atnaujino senas pažintis, ilgai 
nesimatę ir toliau gyvenantys. Visa tai rodė 
jautrios ir artimos velionės Birutės meilės 
išraišką kitiems, ir visus jungė giesmė prie 
karsto. 

Tukioje graudžioje, bet mieloje aplinkoje 
Birutė buvo palydėta į amžinybę Sv. Jono lie
tuvių kapinėse, Mississaugoje, ON. Amžiną 
ramybę suteik jai, Viešpatie, ir amžinoji švie
sa tegul jai šviečia. Daug iš mūsų, likusių že
mėje, Thvęs pasiges. AE 

-------1 SKAITYTOJAI PASISAKO „1------
GYVUOKIT! 

Nuomdūs sveikinimai šven
čiant Tėviškės žiburių 60 metų 
jubiliejų pateikiant išsamias ir 
įvairias žinias, su puikiu veda
muoju ir įvairiais kitais 
straipsniais. Gyvuokit dar il
giausius metus. 

Pagarbiai-
Regina Tuunys, 

Putnam,CT 

APIE BANDYMUS 
"SUKANADINTI" 

PAVARDES 
Skaitydamas TŽ nr. 15 

korektūras pastebėjau, kad V. 
Kolyčiaus straipsnyje Dar vis 
šypsomės ... moteriškos pavar
dės rašytos lietuviškai, bet po 
straipsniui priklausančia nuo
trauka jos pakeistos į vyriškas 
formas. Man buvo paaiškinta, 
kad kooperatyvo tarnautojos 
nori jų skelbiamas pavardes 
rašyti kaip dokumentuose įra
šyta. Na, ne visai tai tiesa. Ne
mačiau kanadiškuose (nei 
amerikietiškuose) pasuose pa
vardžių su paukščiukais ant 
"Š" ir "Č" nei taškučiais ant 

"Ė". Tuigi, pakeitimas tapo 
"nedakeptas", kaip kad sako 
aukštaičių patarlė - pasidarė 
"nei velnias, nei gegutė". 

Jeigu norima paslėpti ve
dybinę padėtį, tai turiu prisi
pažinti, kad Lietuvoje sutikau 
ponių su "paneliškomis" pa
vardėmis, kurios turėjo ir vy
rą, ir vaikų, ir atvirkščiai. Da
bar, pamatęs lietuvės "lietu
višką" pavardę, nesprendžiu 
iš anksto, ar ji ištekėjusi, ar 
neištekėjusi. Kalta pavardžių 
"makalynė", kurios anksčiau 
nebūdavo. Siūlau lietuviškoje 
spaudoje vartoti lietuviškas 
pavardžių formas, o kanadiš
kuose dokumentuose (pildant 
formas ir t. t.) - kanadiškas. 
Juk TŽ darbuotojai visi sten
giasi kuo grynesnę lietuvių 
kalbą išlaikyti laikraštyje. Pa
dėkite jūs jiems/joms. 

Gediminas Kurpis 
(Pavardžių paskelbimas 

spaudoje virsta problema be
siderinant tarp asmeninių nu
rodymų ir lietuvių kalbos tai
syklių. Red.) 

<~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
affrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREšERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

„ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

„ dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

PAŠTAS NEATLIEKA 
PAREIGOS 

Gerb. TŽ administracija, 
nebandysiu spėlioti, kiek TŽ 
dar turi prenumeratorių JAV. 
kai metai iš metų laikraščio 
pristatymas eina tik blogyn. 
Laikraščio prenumeratos mo
kesčio siuntimas darosi pana
šus į auką, nes mėnesiu pavė
lavęs savaitraštis, net ir TŽ at
veju, daug nustoja. Nesupras
kit klaidingai, nes visiems yra 
žinoma, kad Amerikos paštas 
laiku neatlieka patarnavimo 
pareigos. Gal esate pastebėję, 
kad Draugas jau net apeliuoja 
į paštininkų "raštingumą" ir 
... paprašė nedelsti. Jei paštas 
tokio priminim.o nedraudžia, 
pasekit ir Jūs Draugo pavyz
džiu. Lauksiu TŽ kaip ir iki 
šiol. Pagarbiai, 

A. Valavičius, Čikaga 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
• v • 

BRONE SIPELYfE 

MAKAUSKIENĖ 
mirė 2009 m. balandžio 18 d. 

"Labdaros" slaugos namuose, Toronte. 

Giliame liūdesyje liko sūnūs Edvardas ir 
Danius su šeimomis. Palaidota balandžio 22 d. iš 

Aušros Vartų parapijos Montrealyje. 

PADĖKA 

AtA 
VYTAUTAS LIUIMA 

ŠEIMA 

2009 m. kovo 29 d., ataiga iškeliavo į amf.inu.s namus, 
Giliame liūdesy palikfs mylinčius šeimos narius. 
Gausių draugų jis palydėtas į kapus, 
Kur ramiai ilsėsis - geros iinlies bnogus. 

Dėkojame kun. K. Kaknevičiui ir diak. K. Ambro
zaičiui už maldas prie karsto, adv. Joanai Kuraitei-La
sienei už atsisveikinimo žodj, visiems, užsakiusiems šv. 
Mišias Vytauto atminimui, už aukas Lietuvių slaugos 
namams "Labdara" ir aukų rinkėjoms. 

Nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos klebonui 
.k:un. Augustinui Simanavičiui, OFM, ir visiems kuni
gams, kartu atnašavusiems gedulines Mišias; Danguo
lei Radtke už giedojimą šventovėje ir karsto nešėjams. 
Ačiū B. Stanulienei už skaniai paruoštus laidotuvių pie
tus. Tuip pat padėka visiems už pyragus, gėles ir pa
reikštas užuojautas. 

Liūdintys - Jttauto šeima ir artimieji 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toro11lo ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: kltondas@on.ajbn.com 

Jūsif sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje O. 40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. ( 416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS SVEIKINO: 
kun. A. Babonas (Detroit, MI) - "Laikykitės ir švieskite 
savo hlmriais toliau"; preL dr. L Urbonas (Lemont, IL)
"Dievo palaimos ir sėkmės ... "; Ona Adomaitienė (Sunny 
Hills, IL)- "Jūs mus informuojate, guodžiate, apšviečiate 
- esate labai laukiami ir didžiai reikalingi ••. Sėkmės •.. "; 
Aldona Šmulkštienė (Chicago, IL)- " .•• linkiu sulaukti dar 
daug reikšmingų sukakčių"; D. Staikevičienė (Montreal, 
QC) - "Ištvermės, sveikatos ir Dievo palaimos ateičiai"; 
Bronys Stundžia ('Ibronto, ON) - "linkiu ilgai hburių ne
užgesinti ir toliau šviesti po pasauŲ išsimėčiusiems tau
tiečiams"; L Dainien~ (Montreal, QC) - "60 metų jubilie
jaus proga sveikiname ... " KLKM draugija; Prof.. GenovaiU 
GustaiU (Vilnius) - "Valio Tėviškės liburiams (ne Lietuvos 
krepšinio rinktinei...), sulaukusiems 60-ties, taip daug da
wsiems, kad Gedimino prospekte suplevėsuotų trispalvė. 
Ačiū! Linkiu ištverti, eiti dar bent 40 •.. ". 
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Wi ' > itt_.t l ioronto Lietuvių Namai nuoširdžiai kviečia 1 Į. 
ŠVENTINĮ MOTINOS DIENOS KONCERTĄ 

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

Viešnios iš Lietuvos, dainininkės . 
VITALIJA ir MONIKA KATUNSKYTES 

Bilietus įsigysite Svetainėje ir prie įėjimo. 
Suaugusiems $ 25, vaikams iki 12 m. - nemokamai. 

INFORMACIJA: LN raštinėje tel: 416-532-3311 6 
~ę._~ arba Rūtai Snowden tel.: 905-821-0157 , '"'f 

(nuo 19 19 metų) 

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

.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.&. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Dabar yra geriausias 
laikas pir kti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKĖJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 
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.., 
Tėviškės žiburių leidėjai - KLKKD "Ziburiai" 
reiški.a gilią padėką visiems - buvusiems ir dabartiniams -

mecenatams, rėmėjams, talkininkams, svečiams, tarnautojams 
ir bendradarbiams, prisidėjusiems prie šešių dešimtmečių 

darbo ir pasiaukojimo 

60-mečio proga aukojo: Stundžia; $40 - s. Aušrotienė, B. Kalpokas; 
$35-D. Jakas, A Stankaitis; $30-K. Slankus, 
P. Girdžius, A. Morkūnas, E. Karosas, V. 
Montvilas; $25 - B. Tum.osa, S. Vashkys, O. 
Adams, J. Valaitis, J. Vasys, J. Vaiček.onis, J. 
Daugėla, M. Malcius, S. Skučas, E. Dainius, 
A Rutkauskas, G. Zenaitis, K. Narsčius, G. 
Kudžma; $20 - P. Kiškūnas, V. Petrulis, A Mi
nelga, V. Rociūnas, A. Balčiūnas, J. 'llunulaitis, 
AD. Barzdukas, L. Stankevičius, P. Devenis, 
V. Buzas, A. Kringelis, J. Kl.emka, R. Bulota, 
T. Uogintas, P. Druskis, D. Baltutis, L Milu
kas; $15 - J. 'Illnner, J. Blauzdžiūnas, O. Ado
maitis, V. Bagdonas, A Masiulionis, K. Keb
lys; $10 - IL Lapinas, P. Zaranka, P. Jokubka, 
A. Nakas, B. Karaška, J. Peleckis, J. Karalius, 
G. Kalinauskas, E. Barškėtis, V. Lietuvninkas. 

$2,SOO - A. Pacevičius; $1000 - Montrea
lio kredito unija "Litas"; $500 - 'lbronto Lie
tuvių Namai, A. Markevičius; $300 -Anapilio 
Moterų būrelis; $250 - drs. B.Č. Joniai, P.R. 
Kurai; $200 - ŠALFASS, Vasagos Moterų bū
relis, Vasagos ir apylinkės lietuvių pensininkų 
klubas, A. Bumbulis, dr. R.A. Karkai, A. 
Šmulk:štienė; $100 - KLB Otavos apylinkės 
valdyba, Turonto V. Pūtvio šaulių kuopa, 
KLKM dr-jos Montrealio skyrius, Montrealio 
Šv. Kazimiero parapija, Montrealio Aušros 
Vartų parapija, Nekalto Prasidėjimo seserys 
(Putnam, CT), LD. Garbaliauskai, R.G. Pau
lioniai, S.V. Piečaičiai, K.R. Poškai, LR. Ku
liavai, A. Sungailienė, kun. V. Staškevičius, 
v.v. Baliūnai, v. Paulius, dr. R. Šomkaitė, R. 
Prizgintas, E. Malkus, S. Gotceitas, A. Latvai
tis, kun. l. Urbonas, K. Paknys; $75 - A.D. 
Nausėdai; $70- J. Kairiūnas; $60- R.J. Kara
siejai, N .A. Benotai, V.B. Biretos, K.E. Ma
jauskas, V. Lembertas, T. Bogušas, R. Razaus
kas, R. 'Thunys, A Raulinaitis, P. Adamonis, J. 
Narušas, D. Staškevičienė, kun. A Babonas, 
V. Kezys; $50 - Tėvynės sąjungos 1bronto ži
dinys, O. Vmdašius, E. Arbas, kun. l. Sadaus
kas, D. Vasiliauskas, J.E. Paunksnis, V. Kadis, 
B.J. Lukšiai, J. Bitneris, G. Bugailiškis, A 
Stongvila-Kaye, V. Mažeika, A Dainora, B. 

Loterijos mecenatai 
Montrealio kredito unija "Litas", Hamil

tono kredito kooperatyvas "Talka", Toronto 
Prisikėlimo kredito kooperatyvas, Toronto 
kredito kooperatyvas "Parama", Rima ir Ri
čardas Drešeriai, Lina ir Rimas Kuliavai, KLB 
Montrealio apylinkės valdyba, KLB 'lbronto 
apylinkės valdyba, KLB H.amiltono apylinkės 
valdyba, KLB Wasaga Beach apylinkės 
valdyba, KLB Edmontono apylinkės valdyba, 
"Ontario Fresh & 'Dlsty" parduotuvė, Balti
com. Corp. (JAV), Tumer & Porter. 

"Tėviškės žiburių" loterijos laimėtojai 
l. Prisikėlimo kredito ko- tas, Hamilton, ON, ar. 5362; 11. Rimos ir Ri&rdo Dre-

operatyvo do..aotą $500 pini- 6. Baltic:iom bendrovės d~ ieriq donnobl $250 piniginį 
1inį laimikį - L. Krokker, 'VBDOfą CD komplektą-V. Kaz. laimikį - M. Jociui, Rodaey, 
Mi11i111auga, ON, •r. 5786; Jauskis, Cloyne, ON, m. 0943; ON, m. 0780; 

2. Tumer & Porter laido- 7. KLB Montrealio apy· 12. Balticom bendrovės 
tuviq namq dovanobl "Sher· liDWs valdybos dovanotą $250 d.ovanobl CD komplektą - D. 
way Gardens" $100 vertės ku- piniginį laimikį- M. Jocius, Jurevi~ius, Toronto, ON, nr. 
poną - E. Kronas, Dundas, ~ ON, nr. 0778; 4293; 
ON, m. 0366; 8. KLB Edmontono apy- 13. KLB Toronto apylin-

3. "'llllkos" kredito koope- lillkės valdybos dovanotą CD kės valdybos dovanotą $200 
ratyvo dovanotą $500 pinigillį ir DVD komplektą - J. Kara- piniginį laimikį - T. Šiuma, 
laimikį - N. Nielsen, Missi- liūnas, St. Catbarines, ON, lbroato, ON, m. 2502; 
ssaup, ON, ar. 5194; m. 6439; 14. KLB Hamiltono apy-

4. KLB Wasagos apylinkės 9. Linos ir Rimo Kulhną liDkės valdybos dovanotą $100 
valdybos dovanotą "Costco" dovmotą $250 pinigiai laimiki piniginį laimiki - D. Puteris, 
parduotuvės $100 vertės kupo- - E.G. Kududskiai, lbronto, lbronto, ON, m. 3625; 
ną - N. Nielsen, Mi11sissauga, ON, m. 0257; 15. "Paramos" .kredito ko
ON, m. 5193; 10. "OntarioFftsb&'&sty'' operatyvo dovanotą 32" plokš-

5. Montrealio kredito panluotuvės dovanobl $100 tiaeknmjtelevizoriq-C.Paže
unijos "Litas" dovanotą $250 'ftrtė.s kuponą - P.G. Breicluna- rūnas, Mississauga, ON, nr. 
piniginį lalmikj - O. Draman- nai, Hamilton, ON, Dl'. 5339; 5601 • 

NUOŠIRDŽIAUSIA. PADĖKA LOTERUOS LAlMIKlŲ AUKOTOJAMS 

Labdaros fondo žinios šv. Jono lietuvių kapinių 
• Labdaros fondo valdybos mašiD.q vajui aukojo: $1000 -

nariai reiškia gilią užuojautą iž- 'Jbronto lietuvių pensininkų klu
dininkui Edžiui Makauskui mi- bas - "'lbronto Lithuanian Se
rus jo mamytei a.a. B. Makaus- nior Citizen's Club"; $500 - B. 
kienei. Balandžio 21 d. 1·vvko Vilkuvienė, A Puterlenė; $200-
naujos valdybos posėdis. D~- V. ir V. Paškai, l. šernaitė-Meik
vavo ir darė Slaugos namų pra- lejohn, D. Koperski, A Sekonis, 
nešimus Robert Berg, vedėjas E. ir A Moliai; $100 - A Sta
ir Eric Harela, administrato- naitienė, O. Jacikienė, D. Sto
rius. Posėdžio metu buvo pa- siūnienė, A Žvirblienė, A ir A 
tvirtinta nauja narė Daiva V. Laurinaičiai, W. ir N. Li.ačai, Č. 
Ratavičiūtė-Hoover. Kitas val- Javas. Iki balandžio 25 d. yra su
dybos posėdis-gegužės 27 d., 7 rink.ta $25,000. Dėkojame vi
v.v. Slaugos namuose. Valdyba siems aukojusiems. IDI'. 

~<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 

Lietuvių kredito koopera
tyvas PARAMA parėm.ė Tėvil
kės liburių leidybą $3000 ~ 
tine auka. Kooperatyvo val<Įy
bos pirmininkas Audrius Si
leika rašo: "PARAMA di
džiuojasi, galėdama būti 
reikšminga lietuviškosios 
bendruomenės dalimi ir remti 
įvairius Jūsų įsipareigojimus". 
Už auką ir šiltus žodžius Tž 
leidėjai taria nuoširdų ačiū. 

CONSTRUCTTON LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Balandžio 20, pirmadie
nį, iš Lietuvos kankinių šven
tovės Šv. Jono lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. Artūras Misiū
nas, 85 m. amžiaus. 

• Lietuvoje mirė ir palai
dota a.a. Irena J ankevičienė, 
motina mūsų parapijietės ir Šv. 
Jono lietuvių kapinių raštinės 
vedėjos Loretos Vaškevičienės. 

• Praėjusį sekmadienį po 
Mišių Gerojo Ganytojo misijos 
kavinėje jau pradėtas rinkti Wa
saga Beach LB apylinkės soli
darumo mokestis. Mokestį ren
ka Kastytis Batūra. 

• Praėjusį savaitgalį prel. 
Jonas Staškevičius buvo išvykęs 
vesti pavasarinių susikaupimų 
Sudbury ir Sault Ste. Marie 
apylinkių lietuviams. 

• Gegužės l yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Ta proga 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišio~ bus ir 3 v.p.p., o po Mi
šių - S~entoji Valanda prie iš
statyto Svenčiausiojo. 

• Ateinantį savaitgalį Šv. 
Kazimiero šventovėje bus ren
kama Londono vyskupijos įsa
kyta antroji rinkliava Sv. Petro 
seminarijai. 

• Zodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laidą jau plati
na Albina Augaitienė sekmadie
niais parapijos salėje. 

• Suvalkų krašto išeivijos 
sambūris Kanadoje kreipiasi į 
kraštiečius ir į visą lietuvių vi
suomenę paramos Suvalkuose 
gyvenančiai Sarkų šeimai, kurių 
5 metukų dukrelė Dominyka 
susirgo vėžiu ir, išoperavus vie
ną inkstą, buvo rasta organizme 
užkrėtimas bakterijomis, nuo 
kurių visiško išgydymo nėra, o 
tiktai apgydymas. Visa tai yra 
labai brangu, ir šeima bei gimi
nės baigia savo išteklius. Norin
tieji tą šeimą paremti, savo au
ką galite įdėti į SKLIS sąskaitą 
#9719 "Paramoje" arba siųsti 
SKLIS vardu su prierašu "Do
minykai" šiuo adresu: 1573 
Bloor St. W., Toronto, ON, 
M6P 1A6. Už aukas daugiau 
kaip $20 bus išduodami pakvi
tavimai atleidimui nuo pajamų 
mokesčių. Platesnę informaciją 
teikia Irena tel. 905 276-0822. 

• Mišios gegužės 3, sekmad.: 
9.30 v.r. už Gražiną Kocienę ir 
Kazimierą Butkienę; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje gegužės 3, 
sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Bronių 
Vitkų; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje gegužės 2, šeštad., 3 
v.p.p. už a.a. Ignacą Vilimą. 

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. 
''VILNIAUS RUMUOSE" (1700 
Bloor St.W., Toronto), ketvirta
me aukšte, yra nuomojamas dvie
jų miegamųjų butas lietuvių kil
mės Kanados piliečiams nuo 
55 metų amžiaus (800 kvad
ratinių eėdų, du tualetai, bal
konas). Sio buto kaina (be nuo
laidos) - $1,157. Skambinti Į 
raštinę tel. 416 762-1777. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo "Vo
lungės" choro moterų grupė. 
Šį sekmadienį per Pirmos 
Komunijos iškilmių 10.45 v.r. 
Mišias giedos parapijos jauni
mo choras ir sol. A Pakalniš
kytė-Puodžiūnienė. Kadangi 
dalis vaikučių Pirmą Komuniją 
priims per 9 v .r. Mišias, per 
tas Mišias giedos Danguolė 
Radtke, Dalia Viskontienė ir 
smuiku gros Rūta Melkienė. 

• Gegužinės pamaldos 
vyks šiokiadieniais kiekvieną 
vakarą po 7 v.v. Mišių, šešta
dieniais Marijos litanija bus 
kalbama po 9 v.r. Mišių, o sek
madieniais litanija bus gieda
ma po 10.45 v.r. Mišių. 

• Šį penktadienį, 7 v.v. bus 
aukojamos šv. Mišios už ilga
metę "Kretingos" stovyklose 
buvusią muzikos vadovę a.a. 
Rasą Šoliūnaitę-Poskočimie
nę, 53 m. Visi buvę stovyklau
tojai ir tėvai, kurie ją pažino, 
yra kviečiami dalyvauti. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Pirmo penktadienio paminėji
mas vyksta po 7 v.v. Mišių su 
palaiminimu, o pirmąjį šešta
dienį Gyvojo rožinio draugijos 
nariai 10.30 v.r. kalba Rožinį 
ir 11 v.r. dalyvauja Mišiose. 

• Šv. Pauliaus metų proga 
apie Šventąjį parapijoj vyks 
trys paskaitos. Pirmoji paskai
ta - balandžio 30 d., 7.30 v.v., 
anglų kalba kun. Fred Scinto, 
C.R., o kitos dvi gegužės 7 ir 
12 d.d. 

• Balandžio 25 d. palaido
ta a.a. Zuzana Ščepanavičie
nė-Dzikienė, 89 m. Paliko duk
rą Nijolę Draugelienę su šei
ma Ročesteryje, NY. Balan
džio 28 d. palaidoti Eugenija 
Stabingienė, 89 m., paliko duk
ras Aldoną ir Ritą su šeimo
mis ir a.a. J anas Lapinskas, 83 
m., paliko žmoną Birutę ir šei
mą. 

• Sėkmingai praėjo praei
tą savaitę vykęs parapijos pa
vasarinis vartotų daiktų ir dra
bužių išpardavimas. Parapijos 
tarybos labdaros sekcija dėko
ja visiems, kurie darbu, daikais 
ir pyragais prisidėjo prie šio 
įvykio pasisekimo. Išpardavi
mas atnešė $19,900 pelno. 

• Parapijos metinis susi
rinkimas vyks gegužės 24 d., 
12 v.d. parapijos salėj. Visi yra 
prašomi jame dalyvauti. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 3: 8 v.r. už a.a.Oną Sva
rinskienę (2 met.); 9 v.r. už a.a. 
Jurgį Simaitį (20 met.); 10.45 
v.r. Pirmos Komunijos einan
čių vaikučių intencija, už gegu
žinėm Mišiom pavestas gyvas 
ir mirusias motinas, už a.a. 
Magdaleną Krilavičienę (10 
met.) ir Matusevičių ir Krilavi
čių šeimų mirusius; 12.15 v.d. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius. 

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

Išganytojo parapijos žinios 

• Šį šeštadienį, gegužės 2, 
8 val. ryto bus pradėti lauko 
bei vidaus šventovės pavasari
niai darbai. 

• Pamaldos ateinantį sek
magienį įprastu laiku - 9.30 v.r. 
su Sv. Komunija. Pamaldų metu 
vyks tikybos pamokos vaikams 
bei pirmos Komunijos pamoka. 

• Moterų draugijos vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavi
mas vyks gegužės 30, šeštadienį, 
nuo 8 v. ryto iki l v.p.p. Daiktus 
ir drabužius pardavimui galima 
palikti šventovėje penktadienį, 
gegužės 29, nuo 6 iki 8 v.v. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų narių me

tinis visuotinis susirinkimas 
įvyko balandžio 26 d. Toronto 
Lietuvių Namų Vytauto Di
džiojo salėje. Susirinkime užsi
registravo ir balsavime dalyva
vo 95 LN nariai, taip pat 29 or
ganizacijų atstovai. Išklausius 
visus pranešimus ir patvirtinus 
kitų metų biudžetus, įvyko rin
kimai į LN valdybą ir revizijos 
komisiją. Į valdybą išrinkti: A. 
Vaidila, A. Šileika, dr. R. Sla
vickas ir J. Norkus, kandidatais 
liko E. Steponas ir V. Kulnys. Į 
revizijos komisiją išrinktas A. 
Čygas. Kitas LN posėdis įvyks 
balandžio 30 d., 7 v.v. LN sekly
čioje, kur Lietuvių Namų valdybos 
nariai pasiskirstys pareigomis. 

• Toronto Lietuvių Namų 
valdyba prašo padėti ir pranešti 
apie mirusius Lietuvių Namų 
narius, kad būtų galima patiks
linti narių sąrašą. Skambinti 
tel. 416 532-3311 ar el.paštu: 
litn@rogers.com. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto ar pra
mogines bei informacines Lie
tuvos televizijos transliacijas. 
Dėl informacijos prašome 
skambinti į LN raštinę tel. 416 
532-3311 arba į barą tel. 416 
534-8214. 

• Barą "Lokys" galima išsi
nuomoti įvairioms šeimyni
nėms progoms. 

Maironio mokyklos žinios 

• Dėmesio, tėveliai! Kvie
čiame gausiai dalyvauti tėvų 
susirinkime mokykloje gegužės 
2, 9.30 v.r., kuriame TCDSB 
tarptautinių kalbų koordinato
rė Carla Marchetti paskelbs 
apie italų kalbos pamokas 
"Our Lady of Peace" mokyklo
je jau šį rudenį. 

• Mokiniai balandžio 25 
d. matė filmą apie Lietuvos 
vardo tūkstantmečio odisėją. 
Dėkojame dr. Arūnui Pabe
dinskui, parengusiam juostelę. 

• "Paramos" kredito koope
ratyvas paaukojo $6,000 mūsų 
mokyklai; Prisikėlimo kredito 
kooperatyvas - $3,500. Dėko
jame. 

• Tėveliai! Mokiniai par
sineš registracijos blankus 
2009-2010 mokslo metams ge
gužės 2 d., prašome juos užpil
dytus sugrąžinti gegužės 23 d. 

• Gegužės 9 d. visi darže
linukai (jaunesniųjų ir vyres
niųjų darželiai) mielai kviečia 
mamytes 11 v.r. į mokyklos au
ditoriją Motinos dienos minėji
mui su trumpa programėle ir 
kavute. 

• Gegužės 16 d. nebus pa
mokų - Karalienės Viktorijos 
šventė. Živilė 

~ MONTREAJsmE 

Velykų stalas Aušros Vartų parapijos salėje 

Aušros Vartų parapija 
Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 54-asis metinis 

narių susirinkimas įvyko balandžio 26 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Dalyvavo 123 nariai ir 11 svečių. Susirinkimą pradėjo 
pirm. Andrius Gaputis. Tylos minute buvo pagerbta trylika pra
ėjusiais metais mirusių narių. Praėjusio metinio susirinkimo 
protokolą, priimtą be pataisų, skaitė sekr. Arūnas Staškevičius. 
Padaryti pranešimai: valdybos pirmininko Andriaus Gapučio, 
revizijos komisijos pirmininko Alfredo Pališaičio ir LITO ve
dėjo Bruno Bulotos. Priimta 2008 m. apyskaita ir paskirstyta 
lygiomis taupytojams ir skolininkams 92,879 dol. dividentų. 
Neatsiradus naujų kandidatų, aklamacijos būdu perrinkti val
dybos nariai Rimantas Jurkus ir Arūnas Staškevičius bei revizi
jos komisijos narė Roma Lietuvninkaitė-Pingitore. Pirmininkas 
pranešė, kad bus organizuojama ekskursija autobusu į gegužės 
7 d. vyksiantį Lietuvos-Lenkijos konstitucijos priėmimo 218 
sukakties minėjimą Otavoje. Norinčius vykti registruos sekr. A. 
Staškevičius. Taip pat numatyta ekskursija į Folkloro festivalį 
Mont Laurien, QC, rugsėjo mėn., kuriame žada dalyvauti an
samblis iš Lietuvos. Žadama palengvinti sąlygas lietuvių kiĮmės 
studentams, LITO nariams, norintiems gauti stipendijas. Siais 
metais neatsirado kandidatų. Daiva Jaugelytė-Zatkovic LITUI 
dėkojo KLB Montrealio apylinkės ir Montrealio lietuvių choro 
vardu už finansinę paramą bei Juozas Piečaitis už paramą 
Montrealio lietuvių tinklalapiui montrealiolietuviai.org. LITO 
valdybą sudaro: pirm. Andrius Gaputis, vicepirm. Rimantas 
Jurkus, sekr. Arūnas Staškevičius, nariai Gytis Vazalinskas ir 
Regina Piečaitienė. Revizijos komisija: Alfredas Pališaitis, Ha
roldas Celtorius ir Roma Lietuvninkaitė-Pingitore. Tarnautojai: 
vedėjas Bruno Bulota, padėjėja Teresė Keršytė, buhalteris Gy
tis Niedvaras, sekretorė Inga Gedrikienė ir kasininkės Nijolė 
Sukienė ir Zelda Semberov. LITUI priklauso 1376 nariai. 
Kleb. kun. G. Mieldažiui sukalbėjus maldą, visi stiprinosi Petro 
Paulausko paruoštomis gausiomis vaišėmis. 

A.a. Bronė Šipelytė-Makauskienė mirė balandžio 18 d. To
ronto lietuvių slaugos namuose "Labdara". Liko sūnūs Edvar
das su žmona Terry, Donaldas su žmona Kristina, vaikaičiai 
Matthew, Andrea, Stefanie, Erika. Velionės vyras Mečys ir vai
kaitė Alissa mirė seniau. Ši buvusi montrealietė po gedulinių 
Mišių Aušros Vartų šventovėje palaidota Notre Dame des Nei
ges kapinėse balandžio 22 d. greta savo vyro. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
"Auksinio ratelio" klubo pirmininkė Helen Kurylienė pra

neša, kad klubo veikla tęsis iki birželio vidurio ketvirtadieniais 
nuo pietų bingo ar kortų žaidimams. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2 1 L3 
: 514-286- 1985 /lX.: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.1.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

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

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

FAX: (514) 766-1349 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems Į užsienį ir 
atvykstantiems Į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

RASTAS FOTO APARATAS 
"Olympus" prie Lietuvos kan
kinių šventovės Anapilyje, Mis
sissaugoje. Pametusį prašome 
jį atsiimti Tėviškės žiburių ad
ministracijoje. 
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