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Iš širdies širdin ... 
Apdainuotos močiutės sengalvėlės jau seniai iškeliavu

sios amžinybėn. Jų palikuonės, pažinusios ir mylėjusios 
motinystę, naujų gyvenimo poveikių blaškomos, tolydžio 
taipgi dingsta. 
V IANDIEN pasigirsta balsų, kad motinystė tapusi tar-s tum dykuma, kurioje smaigstomi daigai ne visi išdygsta, 

o matomi viliojantys miražai - ne visi tikri. Galbūt? 
Nes daug apgaulės ir klaidingų aiškinimų, vienadienių 
džiaugsmelių ir baisios skubos gyventi. Ir kaip gera pagalvoti 
apie motinas, kurios vistiek motinos, kur begyventų, ką be
dirbtų, kokia aplinka jas besuptų, kokiame lygmenyje bičiu
lių turėtų. Motina Sibiro tremtinė ir motina laisva auksi
niuose Vakaruose; motina tėvynėje ir motina kažkur nuke
liavusi. Skirtingai jos atrodo, skirtingai jos gerbiamos ir my
limos, tačiau jos vienodos savo meile vaikams. Ir ne visi no
ri suprasti, kas tai yra. Žinoma, neįmanoma suprasti meilę. 
Tikra meilė virš supratimo, ir visi aiškinimai apie ją nublun
ka prieš pasiaukojimą, be kurio ir tikros meilės nebūtų. Kas 
Dievo duodama, ne visada įvardijama. Žodžiai ir vardai 
dažnai užmuša dvasią, jei jų užtenka. Ir Motinos diena, ir 
motinos vardas, gėlių, dovanų pavadinimai, kortelių įrašai 
auksu - juo to visko daugiau, juo stipriau rodosi, kad tai 
viskas. Daiktas paverčiamas forma, tarsi viskas karpoma iš 
popieriaus, kad būtų kuo tą dieną užsiimti. Ir kas bebūtų, 
pagerbiamos motinos dėkoja už viską - kiekvienas simbolis 
gali reikšti meilės trupinėlį. Tačiau turbūt nedaug suklystu
me pasakę, kad motinos labiausiai laukia nors ir mažiausio 
atoliepio į jos meilę, ir tai ne vien tik joms skirtą dieną, bet 
iš viso - daugiau, dažniau, aiškiau, kai skubant ir skubant 
niekam nebelieka laiko, kai atjautimai nustumiami į antrą 
ar trečią gyvenimo planą ar tik į kelias valandas prie švenčių 
stalo ... 
v IŲ dienų pasaulis atskleidžia tiek daug apgailėtinų įvy-s kių, kad daugeliui gali iš viso kilti abejonės dėl moti

nos meilės vaikams ir meilės motinai. Kai kurie baisūs 
pavyzdžiai rodo, kad meilę yra išstūmusi neapykanta, ryški 
savinauda, kaip santykiai gimdytojos su gimusiuoju tampa 
daugiau komerciniais negu šeimos darną palaikančiais. Zi
niasklaida kasdien pateikia tiek daug informacijos apie 
įvairias baisenybes ir iškrypimus, kad rodos net ir menkiau
siam gėrio žybtelėjimui nebėra nei vietos, nei laiko. Pasiau
kojimai, kurie brandina ir palaiko meilę, atrodo kaip juo
kingi senoviniai reiškiniai, nebetinkantys aukštos civilizaci
jos pasiekusiuose kraštuose. Auga kartos, kurioms terūpi 
populiarumas, o kiekvienam atskirai - jis pats. Per visą savo 
gyvenimą stengiamasi kaip tik įmanoma visko daugiau gau
ti, viskuo pasinaudoti, viską pamatyti ir įsigyti.„ Galima įsi
vaizduoti, ką tada reiškia senos močiutės ar motinos patari
mai bei prašymai neskęsti tarp daiktų, tarp laikinų menkys
čių. O vis dėlto iš meilės trykštantis geras žodis, nors tuo 
tarpu lyg ir tyruose nuskambantis, išlieka gyvas ir reikalin
gas, kaip įkaitusioje dykumoje reikalingas gaivus vėjelis. 
Meilės žodis tarnauja gėriui, kuris už jokius pinigus nėra 
nuperkamas, ir užtat klaidina žmones, įtikėjusius tik perka
mąja galia. Kasdienėje žiniasklaidoje nedaug paaiškinimų 
apie tai, nedaug geresnių naujienų ir apie motinas, tarsi to
kių visai nebūtų. Sensacijomis maitinami žmonės pripranta 
nebesidairyti ir tikėti tik tuo, kas jiems rodoma. Svenčiant 
Motinos dieną labai gera proga kiekvienam pamąstyti apie 
iš meilės sakomus motinos žodžius ir už juos nors maldoje 
padėkoti. Kokia išorė bebūtų, žmonių ryšys iš širdies širdin 
savo reikšme iškyla virš viso kito. ČS 

v 
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TRADICIJOS IŠLAIKYMAS (akvarelė) Dail. Virginija Mikėnienė 

Įteisintas neteisingumas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Dalis Lietuvos piliečių, išvykusių po 1990 
m. kovo 11 d. ir priėmusių kitos valstybės pi
lietybę, po 2006 m. lapkričio 13 d. Konstituci
nio teismo (KT) nutarimo priėmimo ir įsiga
liojimo, Lietuvos pilietybę praranda. Iš išvy
kusių tėvų atimta teisė į dvigubą pilietybę už
kerta kelią ir jų palikuonims įgyti Lietuvos pi
lietybę. Be to, procedūra įteisinti Lietuvos pi
lietybę lietuvio vaikui, gimusiam ne Lietuvoje, 
yra biurokratiškai itin apsunkinta. Didžioji 
dauguma Lietuvos piliečių neatsisakė ir neat
sisako Lietuvos pilietybės, bet Lietuvoje ji, de
ja, atimama be jokių teisinių procedūrų. Lie
tuvos visuomenė ir Pasaulio lietuvių bendruo
menė (PLB) ryžtingai pasisako prieš gimimu 
įgytos pilietybės naikinimą, tikrą neteisingumo 
įteisinimą. 

Pirmosios Lietuvos respublikos Vasario 
16-osios Nepriklausomybės aktas paskelbė, 
kad "Lietuvos taryba, kaipo vienintelė lietu
vių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja 
tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d., 
1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos 

valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis tautomis". 

Antrosios Lietuvos respublikos Kovo 11-
osios aktu po okupacijų valstybės nepriklau
somybė atkurta, ir Lietuvos respublikos Kons
titucijos įvade kaip Lietuvos valstybės kūrėja 
įvardijama lietuvių tauta. Konstitucijos 2 str. 
tvirtina: "Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suve
renitetas priklauso Tautai". Taigi tiek Pirmoji 
respublika kurta, tiek Antroji atkurta ant lie
tuvių tautos pamatų, jos kamieninė tauta yra 
lietuvių tauta. Demokratinio valdymo akiraty
je tautybės vietoje yra pilietybė, pilietinė vi
suomenė. Tačiau Konstitucija nurodo, kad 
Lietuvos valstybę sudaro pilietinė tauta. Pilie
tinė tauta yra Lietuvos valstybės pagrindas ir 
tikrasis jos turinys. Todėl svarbu tautiečiams 
išlaikyti Lietuvos pilietybę. Egidijaus Kūrio 
vadovaujamo KT įteisintas 2006 m. neteisin
gumas, numatantis dvigubą pilietybę kaip 
"ypač retas išimtis" ir "itin retus atskirus atve
jus", faktiškai į nuostolius nurašė didelę dalį 
pilietinės lietuvių tautos, nualino dar nesu
tvirtėjusią negausią pilietinę visuomenę, pačią 
valstybę. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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~ RELIGINIAME GY'ff ruIME 
Dievo tarnaitės Adelės 

Dirsytės 100-osios gimimo 
metinės paminėtos Kaune 
balandžio 19 d. Arkikated
roje bazilikoje iškilmingas 
Mišias aukojo arkivysk. Si
gitas Tamkevičius. Po Mišių 
atidaryta A. Dirsytės artimų
jų parengta paroda. Jos gy
venimą atspindėjo fotogra
fijos bei įvairūs daiktai, šei
mos relikvijos, dokumentai, 
taip pat ir liudijantys šiurpią 
įkalinimo bylą, iš lagerių ra
šytų laiškų fragmentai, mal
daknygės Marija, gelbėk mus 
leidimai. Paminėjime dalyva
vo arkivysk. S. Tamkevičius, 
augz. vysk. J. Ivanauskas, kiti 
dvasininkai, A. Dirsytės gi
minės, Sibiro kalėjimus išgy
venusieji amžininkai, įvairių 
kartų ateitininkų atstovai. 
Kauno A. Stulginskio viduri
nės mokyklos moksleiviai 
ateitininkai atliko literatū
rinę-meninę programą "Mei
lė, nušviesta kančios". Išsa
mų pranešimą "Maldaknygė 
Marija, gelbėk mus ir Lie
tuvos išlaisvinimas" skaitė 
kun. Robertas Grigas. Ap
tardamas šios maldaknygės 
dvasinę gelmę, jis pabrėžė 
jos svarbą visai Lietuvos iš
laisvinimo bylai. A. Dirsytės 
atminimą pagerbusiems dė
kojo jos giminaitė Aušra Va
levičienė, pakvietė dalyvauti 
ir kituose jos gimimo 100-
mečio minėjimo renginiuose. 

Lietuvos Jaunimo dienų 
Kryžius jau aplankė Telšių 
vyskupijoje 74 parapijas, per
duotas Vilkaviškio vyskupi
jos jaunimui ir toliau tęsia 
kelionę, kol, aplankęs visas 
Lietuvos vyskupijas, pasieks 
Panevėžio miestą, kur vyks 
Lietuvos jaunimo dienos 20-
10 m. Nuo kelionės pradžios 
iš Klaipėdos Marijos Taikos 
Karalienės šventovės Kryžius 
savo kelyje susitiko apie 6700 
jaunų žmonių. Kryžius savo 
kelionę pradėjo Lietuvos 

įaunimo dienose 2004 m. 
Siauliuose. Po jų kryžius bu
vo pastatytas Kryžių kalne ir 
stovėjo ten iki 2007 m. va
saros. Dviratininkų piligrimų 
grupė savo žygiu nuo Šiaulių 
Kryžių kalno iki Klaipėdos 
palydėjo LJD kryžių į jauni
mo dienas, taip jas simbo
liškai sujungdami. Pasibaigus 
Lietuvos jaunimo dienoms 
2007 m., kryžius dar apsistojo 
Klaipėdos parapijose, o šių 
metų pradžioje pradėjo savo 
kelionę į susitikimą su Lie
tuvos jaunais žmonėmis. 

Antroji "Praktinio geru
mo akcija" surengta Lietu
vos ir Kauno arkivyskupijos 
Caritas vyko balandžio 8 d. 
Dalyvavo Kauno kolegijos, 
Vytauto Didžiojo, Kauno 
Technologijos bei Kauno me
dicinos universitetų studen
tai - būsimi socialinio darbo, 
ergoterapijos, psichologijos, 
teologijos bei užsienio kalbų 
specialistai. Šia veikla buvo 
siekiama padėti seniems, ser
gantiems ir vienišiems Kau
no gyventojams- organizaci
jos Caritas ir Socialinių pa
slaugų centro atstovų globo
jamiems žmonėms - padėti 

susitvarkyti buitį prieš di
džiąsias šventes ir tuo pačiu 
pabendraujant su jais, pra
skaidrinti jų kasdienybę. Prie 
šios labdaringos velykinės 
veiklos prisidėjo beveik 50 
savanorių, iš viso tą dieną 
aplankiusių dvidešimt šešių 
žmonių namus bei Šančių 
parapijos senelių namus. Kai 
kurie dalyviai veikloje daly
vavo jau antrą kartą. Veiklos 
koordinatorės džiaugėsi, kad 
šį kartą dalyvavo dvigubai 
didesnis skaičius savanorių, 
negu pirmą kartą. Tikimasi, 
jog ilgainiui ši veikla taps tra
dicine ir iškeliaus už Kauno 
ribų. Nuo rudens Caritas pla
nuoja pradėti naujas ~ava
norių telkimo grupes Siau
liuose bei Raseiniuose. 

Rūpintojėlio sargyboje 
Tėvų pranciškonų paminklas pastatytas ir pašventintas 

Toronto tėvų pranciškonų paminklų ansamblis (skulptorius Kęstutis Kesminas) Šv. Jono 
kapinėse Mississaugoje, ON 

Šv. Jono kapinėse, Mississaugoje, už di
džiojo Rūpintojėlio ir kryžių kalnelio pernai 
švelniu pusračiu išsirikiavo kuklūs, dailūs 
Toronto tėvų pranciškonų paminklai. Tai -
hamiltoniečio skulptoriaus Kęstučio Kesmino 
darbas, įvykdytas pagal prieš trejus metus 
padarytą vienuolyno sprendimą. 

Tėvai pranciškonai prieš daugiau kaip 
pusšimtį metų Toronte įsteigė parapiją ir iki 
šių dienų stipriai veikia, aptarnaudami plačios 
Toronto visuomenės lietuvius religinėmis pa
slaugomis. Visiems pažįstami tėveliai visuo
met maloniai visus priima, aprūpina torontie
čius ne tik Mišiomis ir sakramentais, bet glo
boj a ir chorus, jaunimo stovyklą, sporto ko
mandą, įvairias visiems lietuviams svarbias 
įstaigas kaip Kanados lietuvių fondo ir Kana
dos lietuvių bendruomenės raštines. Kaip aiš
kino kun. J anas Šileika, OFM, kartu nuėjus 
didelę gyvenimo dalį su vietiniais lietuviais, 
tinkama, kad patys tėvai pranciškonai, atsi
sveikinę su žemišku gyvenimu, liktų su jais 
amžino poilsio vietoje - Šv. Jono kapinėse. 

Su vienuoliais išsamiai tarėsi ir dirbo 
skulptorius K. Kesminas, skaitė šv. Pranciš
kaus biografiją, kad j;iliau pajustų ir suprastų 
vienuolijos dvasią. Stai įkvėpimas paminklų 
paprastumui, švelnumui. Atskirų paminklų 
yra vienuolika - su centriniu, dvigubai dides
niu, iš kurio kyla bronzinis kryžius. Jis - kaip 
uola, į kurią šv. Pranciškus išeidavo, jame -
verpstė, Dievo, kaip Kūrėjo, laikančio visas 
gijas savo rankoje, jame - mazgas, surišantis 
iš abiejų pusių penkis akmenis, kuriuose įrėžta 
virvės forma, pranciškonų abito dalis, jo vidu
ryje - paukštis, Šv. Dvasios ir šv. Pranciškaus 
meilės gamtai simbolis. Tad akmenų linija su
daro vientisą ansamblį, kuris simbolizuoja 
vienuolių gyvenimą - kartu jie gyvena, kartu 
ir užmiega Mažieji broliai, kaip jie yra vadina
mi Lietuvoje. Kiekviename iš šalutinių pa
minklų - "tao" raidė, pranciškonų kryžius, 
simbolizuojantis Kristaus dvigubą prigimtį. 

Unikali šiose kapinėse yra šio paminklų 
ansamblio išlenkta forma, kurios sukūrimui 
specialus leidimas suteiktas Šv. Jono kapinių 
pareigūno Antano Matulaičio. Abipus centri
nio paminklo jau ilsisi a.a. kun. Liudas Januš
ka, OFM, (2004 m.) ir kun. Kęstutis Butkus, 

Tėvų pranciškonų paminklų ansamblio cent
rinis akmuo, iš kurio kyla bronzinis kryžius 
su verpste (skulptorius Kęstutis Kesminas). 
Šalia palaidoti kun. Kęstutis Butkus, OFM, 
ir kuo. Liudas Januška, OFM 

OFM, (2008 m.), pirmi toje amžino poilsio 
vietoje, lyg tai pradėję didžiojo Rūpintojėlio 
sargybą. 

Paminklo šventinimas įvyko š.m. kovo 16 
d. Atvykę savo globojamų lietuviškų parapijų 
lankymui buvo pranciškonų provincijolas kun. 
Astijus Kungys, kuris ir šventino paminklą, 
dalyvaujant viceprovincijolui kun. Linui Vo
dopijanovui, definitoriams kun. Gediminui 
Numgaudžiui, Andriui Dobrovolskui ir Ra
mūnui Mizgiriui, provincijos sekretoriui And
riui N enėnui, Hamiltono Aušros Vartų parapi
jos klebonui kun. Audriui Šarkai, br. Bernar
dui Beliekni ir Toronto Prisikėlimo parapijos 
klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, gvar
dijonui kun. Jonui Ši!eikai, kun. Eugenijui 
Jurgučiui ir kun. Pijui Sarpnickui. v 

Tėvai pranciškonai kviečia visus Sv. Jono 
kapinių lankytojus sustoti ir prie šio gražaus 
paminklo, pasimelsti, pamąstyti, prisiminti 
nuoširdžius mūsų telkinio dvasiškius. RSJ 

(Ntrs. K. Kesmino) 

Toronto tėvų pranciškonų paminklų šventinime dalyvavę kunigai; centre (su stula) provinci
jolas Astijus Kungys, OFM; stovi pirmas iš k. skulptorius Kęstutis Kesminas 



AMŽINA GYVYBĖS NEŠĖJA 
Nubėgančios laiko bangos atneša ir nuneša į užmarštį daug istorinių ir kasdieninių 

įvykių: tautų karus ir gamtos nelaimes, didžiavyrių vardus ir jų darbus, ir mažo vaiko ašaras, 
patyrus pirmąją nuoskaudą ar nesėkmę. Bet per šimtmečių bėgsmą mūsų gyvenime išlieka 

vienas ir niekam neprilygstantis savo moraline 
šviesa ir jėga kelrodis - motinos vardas ir jos 
meilė. Ki,ekvienam iš mūsų padovanojusi gyve
nimo galimybę, ši amžina gyvybės nešėja nenu
vargstamai dalija savo meilę ir šilumą, paguodą, 
tikėjimą savo vaikais. Mes tai jaučiame nuo pir
mojo motinos žodžio, lopšinės, jos glostančios 
ar kartu su mažu delne/iu pieštuką vedžiojančios 
rankos, nuo atidaus ir nieko nereikalaujančio 
atsidavimo, nuoširdžios maldos, mums suklu
pus. Iš mamos gauname ne tik duonos ir saugu
mo, bet ir gimtosios kalbos dovaną, priklau
somybės vienai ar kitai kultūrai ir tradicijai jaus
mą. Šitie vaikystės potyriai ir jos ilgesys mus, 
išėjusius po pasaulį ieškoti nepatirtų dalykų, 
neretai jau pamiršusius savo pradžią, anksčiau 
ar vėliau parveda namo - į tikrą ar tik atmintyje 
tegalimą susitikimą su Mama; čia galime dar 
kartą pajusti laikui ir atstumui nepavaldžią jos 
meilę ir perduoti ją jau kitoms - esamoms ir 
būsimoms mamoms. Gyvenimo grandinė nenu
trūksta - ją tvirčiausiai laiko motinystės meilės 

Dail. Gražinos Didelytės miniatiūra jėga. SK 

Politiniai šimtadieniai 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Pasitaikė, kad šiemet veik 
sutapo Lietuvos respublikos 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
naujų vyriausybių veiklos pir
mieji 100-dieniai. JAV yra su
sidariusi tradicija susilaikyti 
nuo naujos valdžios kritikavi
mo 100 pirmųjų dienų. Nekri
tikavimo "100-dienis" Lietu
voje buvo paneigtas naujai, 
menko lipumo koaliciniais kli
jais suklijuotai vyriausybei ne
spėjus atsisėsti į valdžios kė
des. Vienas garsiai skamban
tis eterinės ir popierinės žinia
sklaidos žinsklaidis tai patei
sino tuo, kad "Lietuva - ne 
Amerika". Todėl 100 dienų 
čia esą per daug. 

Vyriausybė ir seimas ne 
kartą buvo kritikuojami už 
nieko neveikimą, už "turiz
mą", už nepasirodymą tarny
boj e. Tačiau šį pirmąjį 100-
dienį išgirdome dar negirdėtą 
dalyką. Nauja vyriausybė buvo 
kritikuojama, pašiepiama už 
tai, kad iš pat pradžių dirbo 
per daug, per sunkiai. Net 
naktimis. Ar negalėjo palūkė
ti? Pasakyk tai gyvybinių ope-

Įteisintas ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

racijų chirurgui. Žiniasklai
džiai, ko gero, būtų kaltinę 
vyriausybę, jei ši nebūtų kibusi 
į biudžetinį vežimą nuo pir
mos atsisėdimo minutės. Dar 
keistesnis pasigirdęs vyriausy
bės kritikavimas už tiesos, vie
toj e melo, skelbimą. Esą vy
riausybė "gąsdina" žmones, 
"kelia paniką". Atrodo, kai 
kam tiesa nervus gadina. 

Tai dar kartą įrodo, jog 
prie diktatūros pripratę kai
rieji, atsidūrę prieš rinkiminę 
sistemą, nesugeba kultūringai 
pralaimėti. Tai padaro jų kriti
ką ne tik nelogiška, bet ir juo
kinga. Kiek "dešinumo" be
užtiktume šios LR vyriausy
bės neįtikėtinų koalicionierių 
junginyje, dešiniausias jo ket
virtis dar kartą patvirtino in
formacijos svarbos nevertini
mą. Propagandos tiesai skleis
ti nebojimu juos seniai kaltina 
jų rėmėjai. Ne gana patiems 
savo tiesa tikėti. Ne tik sie
kiant, bet ir būnant valdžioje, 
reikia bent rėmėjus pakanka
mai informuoti. O nėra net 
menkiausio spaudos leidinėlio. 

Nėra (bent pakankamai) 
"spaudos konferencijų", ku-

rias patys dešinieji kontroliuo
tų, skirtingai nuo pasirodymų 
TV, kur lyg prokurorai politi
ką dažnokai tardo jos neišma
ną ar nusistatę prieš tiesą. Esu 
matęs, ir ne vien Lietuvoje, 
žurnalistą, kalbinantį laidos 
svečią apie politiką, lyg kalbė
tų apie pieno ūkį, pats dar ne
išrišęs galvosūkio, kokiu būdu 
juoda karvė duoda baltą pieną. 
Politikai, ypač seimo nariai, 
ministeriai turėtų gerbti savo 
pareigas pagerbdami ir jiems 
tas pareigas patikėjusius bal
suotojus. 

Imtis sunkių, dargi skaus
mingų reformų, neparuošus 
tam dirvos viešumoje, yra to
lygu ūkininko sėjimui kviečių 
prižėlusioje, nesuartoje dirvo
je. Juk partija normaliai siekia 
valdžios, kuriuo tikslu ji tai 
bedarytų. 

Tad laimėti, nors ne visiš
kai, valdžią neturėtų būti 
staigmena. O kaip matome, 
prie normalių sunkumų prisi
deda ne tik koalicionierių 
skirtingi sapnai, bet dar ir ne
laukti įvykiai, kaip pasaulinė 
krizė šiuo atveju. Todėl "puren
ti dirvą" niekada nepakenks. 

Dvigubos pilietybės oponentai dabar siūlo 
keisti Konstituciją referendumu. Tačiau jie 
žino, kad būtent dėl esamo pilietinio kraujo 
stokos ir naujo nukraujavimo, ne tik šis, bet ir 
joks kitoks referendumas Lietuvoje jau įvykti 
negali. Nėra priimtinas ir prezidento siūlomas 
Lietuvos respublikos Pilietybės įstatymas, nes 
per daug lietuvių, kurie emigravo iš Lietuvos 
po 1990 metų kovo 11 d. ir dėl įvairių prie
žasčių priėmė dar ir kitos valstybės pilietybę, 
prarastų Lietuvos pilietybę. 

Norint išvengti nesusipratimų ateityje, būtina 
seimui papildyti LR Konstitucijos 18 arba 32 
straipsnį pridedant, kad "nė vienas Lietuviškos 
kilmės pilietis, nei jo palikuonys negali prarasti 
Lietuvos respublikos pilietybės, įgytos gimus, 
prieš savo valią, net ir įgijus kitos valstybės 
pilietybę". Argumentas, kad, leidus lietuviams 
turėti dvigubą pilietybę, tokių pat teisių parei
kalaus ir kitataučiai, nepriimtinas, nes dviguba 
pilietybė turėtų būti suteikiama tik lietuvių 
kilmės asmenims, kaip jų prigimtinė teisė 
(dauguma kitų tautybių turi savo tautines 
valstybes). 

Artimiausiu metu įsisenėję valstybei itin 
reikšmingi pilietybės reikalai vėl bus svars
tomi seime. Žinant, kad ir pats seimas nėra 
vienalytis, pilietiškai susipratusi visuomenės 
dalis turi aktyviai įsijungti į pilietybės reikalo 
vilkinimo likvidavimą, valstybei naudingų 
įstatymų priėmimą. Greta to, visuomenė pilie
tine veikla gali reikalauti, kad KT naikintų 
savo akivaizdžiai ydingą sprendimą. 

Prigimtinė teisė į LR pilietybę negali būti 
varžoma. Įstatymo keliu LR seimas dabar pri
valo nuspręsti, kaip tą prigimtinę teisę, kurios 
negalima varžyti, reikia įgyvendinti, nes pri
gimtinės teisės negalima atimti iš asmens prieš 
jo valią, net jei jis įgijo kitos šalies pilietybę. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Svarbi sutartis 

Trijų Baltijos šalių prem
jerai balandžio 27 d. Vilniuje 
susitarė, kad elektros jungtis 
Baltijos jūroje bus tiesiama 
iš Švedijos į Lietuvą. Projek
tą lygiomis dalimis turėtų 
įgyvendinti Lietuvos, Latvi
jos ir Švedijos energetikos 
bendrovės. Naujoji jungtis 
leis Baltijos ir Šiaurės šalims 
prekiauti elektros energija. 

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos premjerai taipgi sutarė, 
kad vėliausiai iki 2013 m. pa
gal Šiaurės šalių elektros rin
kos "Nordpool" modelį turi 
būti sukurta atvira ir skaidri 
bendra Baltijos šalių elekt
ros rinka, o per kelerius me
tus sukurta bendra rinka il
gainiui bus įjungta ir į Šiau
rės šalių elektros rinką. 

Už energetiką atsakin
gas Europos komisijos narys 
Andris Piebalgas teigė, jog 
Europos parlamentui ir Ta
rybai pritarus ekonomikos 
gaivinimo veiksmų planui, 
ES bus pasirengusi šiam pro
jektui skirti didelę finansinę 
paramą, kuri siekia 175 min. 
eurų (604 min. litų). Sutarta, 
kad iki liepos 15 d. bus pa
teikta bendra paraiška dėl 
ES lėšų panaudojimo, o šią 
vasarą bus atliktas jūros dug
no tyrimas. Numatoma, kad 
elektros jungtis į Švediją gali 
būti nutiesta per 4-5 metus. 

Pareigūno vizitas 
Balandžio 29-30 d.d. 

Lietuvoje lankėsi NATO ka
rinio komiteto pirmininkas 
admirolas Giampaolo Di 
Paola. Aukščiausias karinis 
Šiaurės Atlanto sąjungos pa
reigūnas susitiko su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamku
mi bei kitais krašto vadovais. 
Prezidentas svečiui tvirtino, 
jog Lietuvos strateginis tikslas 
- siekti, kad NATO oro po
licijos misija Baltijos regione 
būtų pratęsta iki 2018 m. 

Admirolas aukštai įver
tino Lietuvos karių profesio
nalumą ir didelį indėlį stabi
lizuojant padėtį Afganista
ne, pabrėždamas Lietuvos 
patikimumą vykdant tarp
tautines saugumo operaci
jas. Svečias aplankė Karinių 
oro pajėgų bazę Šiauliuose, 
kur susitiko su čia tarnaujan
čiais kariais ir su oro erdvės 
patruliavimo misiją Baltijos 
šalyse atliekančiais Danijos 
karališkųjų oro pajėgų lakū
nais. Juos gegužės l d. pa
keitė Čekijos kariai. 

Svečio teigimu, Lietuvos 
gynyba NATO yra tokia pat 
svarbi kaip ir JAV, todėl lie
tuviams dėl Sąjungos įsipa
reigojimų nėra ko rūpintis. 
"Sąjunga užtikrina Lietuvos 
saugumą. Lietuva, būdama 
Sąjungos nare, turi visas ga
rantijas, kurios kyla iš solida
rumo principo". Jis sakė Lie
tuvos sprendimą atsisakyti 
šauktinių ir pereiti prie pro-

fesionalų kariuomenės verti
nantis teigiamai. 

BVP nuosmukis 
Eurokomisarės Dalios 

Grybauskaitės teigimu, Lie
tuvos bendrojo vidaus pro
dukto nuosmukis šiemet gali 
siekti 15%. Šie metai "bus 
gana sunkūs", nedarbas gali 
viršyti 10%, sakė ji susitiki
me su Didžiosios Britanijos, 
JAV, Prancūzijos, Švedijos, 
Vokietijos ir Baltijos šalių 
prekybos rūmų nariais ir am
basadoriais. Vyriausybė 
stengsis išlaikyti mažesnį nei 
3% deficitą, tačiau tai pada
ryti bus sudėtinga. Jos teigi
mu, visoms Baltijos šalims 
liko dvi galimybės -valstybi
nės valiutos nuvertinimas ar
ba išlaidų mažinimas. Pa
siektas susitarimas, kad visos 
trys Baltijos šalys rinksis ant
rąją priemonę. 

D. Grybauskaitė pripa
žino, jog išlaidų mažinimas 
reiškia "papildomai keliamą 
socialinę įtampą", kas šie
met, jos nuomone, bus viena 
iš pagrindinių problemų. Ji 
mano, kad Baltijos šalims 
prireiks papildomai 6-9 mė
nesių, kad jos pajustų pa
saulinį ekonomikos kilimą, 
todėl jos galėtų atsigauti tik 
2011 m. 

Nori pašalinti ministerį 
Balandžio 28 d. seimo 

Socialdemokratų partijos 
frakcija surinko 34 seimo na
rių parašus, kad būtų pra
dėta finansų ministerio Al
girdo Šemetos atstatydinimo 
procedūra. Interpeliacijos 
projekte, kurį socialdemok
ratai dar derina su kitomis 
opozicinėmis frakcijomis, 
klausiama, kodėl finansų mi
nisteris esą nekreipė dėme
sio į perspėjimus, kad radi
kali mokesčių reforma ne
duos rezultato, padidins mo
kesčių slėpimo tikimybę, iš
šauks bedarbystės padidėji
mą bei socialinius neramu
mus. Rašoma, jog vyriausy
bė, savo veiksmais, padary
tais gruodį Gei jų nepakore
guos) per metus Lietuvos 
ekonomikai, tikėtina, pada
rys maždaug 5 bln. litų žalą. 

Jis taip pat kaltinamas 
tuo, kad rengiant patobulin
tą 2009 m. biudžetą nebuvo 
suteiktas protingas terminas 
gyventojams ir juridiniams 
asmenims pasirengti mokes
čių reformai. 18 puslapių do
kumente taip pat pateikia
mos diagramos ir lentelės, 
kuriose lyginami finansiniai 
rodikliai Lietuvoje ir kitose 
šalyse. A. Šemeta būtų pir
masis ministeris, kuriam 
interpeliaciją svarstytų šios 
kadencijos seimas. 

Valdančiųjų konserva
torių deleguotas A. Šemeta 
tikina nebijąs interpeliacijos 
ir sako tikįs, kad darbas, kurį 
jis atlieka, yra būtinas Lietu
vai norint išbristi iš ekono
minės krizės. RSJ 
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Mažesniųjų brolių darbai gyvenime ir filmuose 
Kanadoje viešėję lietuvių 

šv. Kazimiero ordino mažųjų 
brolių pranciškonų Pakutuvė
nų (Plungės rajonas) parapi
jos broliai kartu su savimi at
sivežė ir keletą kino kūrinių. 
Tui pirmieji pranciškonų kino 
studijos "Pakūta" kino filmai 
Pakūta, mano meilė, Malonė 
ir Misionierius. Šie filmai buvo 
parodyti Toronto Prisikėlimo 
parapijos salėje, Hamiltono 
bei St. Catharines parapijose. 
Žiūrovams filmus pristatė jų 
kūrėjai studijos vadovas Pa
kutuvėnų parapijos klebonas 
kun. G. Numgaudis, OFM, ir 
režisierė Dalia Kanclerytė. 
Jie trumpai papasakojo apie 
filmų kūrimo istoriją, atsaki
nėjo į klausimus. 

Aštuoni šimtai metų ski
ria mus nuo istorinio šv. Pran
ciškaus gimimo ir veiklos de
šimtmečių, tačiau laiko išban
dymą atlaikę pagrindiniai jo 
siekiai - gerumu ir atjauta pa-

Šv. Antano Paduviečio šven
tovė Palmtuvėnuose, Plungės 

raj. 

sidalinti su kiekvienu, kam ji 
reikalinga, išliko. Jie tęsiami 
šv. Pranciškaus pasekėjų dar
buose Toronte, Pakutuvėnuo
se, Tūbausiuose ar kitame pa
saulio kampe. Tui paliudijo ir 
šios trys lietuvių pranciškonų 
sukurtos vaizdajuostės apie 
vilties ir meilės paieškas, apie 
nelengvą tikinčiųjų bendrijos 
kūrimo istoriją, apie vieno 
žmogaus stiprų tikėjimą savo 
pasirinkta misija. Studijos ki
no operatorius Laisvis Karve
lis įsimenančiais vaizdais ir 
jautriais kadrais papasakojo 
šias tris istorijas. 

Pirmasis filmas Pakūta, 
mano meilė - tai filmo herojų 
pokalbis su žiūrovais, su savi
mi, su nelengvo likimo drau
gais apie vilties paieškas po 
skaudžių negandų, netekčių, 
neteisingų pasirinkimų gyve
nime. Pranciškonų parapijoje 
Pakutuvėnuose, Susitaikymo 
sodyboje, globojama trijų 
pranciškonų brolių gyvena ne
įprasta draugija, slepianti sun
kaus gyvenimo žaizdas. Vie
nai - tai artimojo netekties 
skausmas, kitam - skandinan
ti alkoholio pelkė, trečiajam -
viską naikinanti narkotikų 
trauka. Susitaikymo sodybos 
gyventojai, atsitiktinumo ar 
savo valia atsiradę čia, įsijun
gia į kasdieninį gyvenimą: 

'Irys pasvarstymai apie viltį, istoriją ir tikėjimą 

maldas, maisto gaminimo, ki
tus ruošos darbus. Ko jie ieško 
šiame Žemaitijos kampelyje, 
atsidūrę ant pačios aštriau
sios briaunos, kai gyvenimas 
jau nebepakeliamas, kai jo jau 
tarsi ir nėra? Apie taijie patys 
kalba šiame filme. Tik po il
gesnio buvimo šioje ramybės 
pastogėje ir aplinkoje, kuri 
priėmė juos nieko neklau
siant, nesmerkiant, nemo
kant, leido ištylėti ar išrėkti 
savo skausmą, jiems pavyko 
pajusti, kad kažkam dar rūpi 
jų likimas. Nelengva klausytis 
jų ištariamų patirtos meilės ir Šv. Antano Paduviečio šventovės tikintieji savo rankomis pa· 
vilties, atrastos dvasios ramy- statė Kryliaus kelią ND:. iš PakoMėnų parapijos tinklalapio 
bės paliudijimų, jie sakomi, 
atsargiai dėliojant žodžius 
apie tikėjimą ir pasitikėjimą 
ateitimi. 

Filmo kūrėjai atidžiai ste
bi trijų brolių šventus ir kas
dieniškus darbus. Pamaitinti 
ožiukai ar išdrožtas šventasis, 
nukastas sniego takelis ir ran
komis daromi virtiniai, visi 
darbai turi prasmę, nes jie rei
kalingi kitiems. Bet svarbiau
sia - žmogus, klystantis, ieš
kantis. Kantriai į viltingos 
maldos, dieviškosios paguo
dos atradimo kelią juos veda 
broliai. O kas stiprina juos, 
kai net patys globotiniai netiki 
savimi ir dvasios prisikėlimo 
galimybe, kai kiti, aplinkiniai, 
pasiruošę juos plakti negai
lestinga smerkimo rykšte? 
Geriausiai paaiškina parapi
jos klebono kun. Gedimino 
Numgaudžio, OFM, žodžiai, 
pasakyti po filmo peržiūros: 
"kiekviename iš šių žmonių 
aš matau Kristų". Thi šv. Pran
ciškaus dvasia gyvenime - ne 
tik raštuose„. 

lėjo įvykti tik per Dievo malo
nę, tai jo galia suartino šv. 
Pranciškaus pasekėjus ir tuos, 
kurie jais patikėjo. Iš tos Vi
sagalio malonės ir gimė Prisi
kėlimo parapija ir jos darbai 
lietuvių visuomenei, Lietuvai, 
atskiram žmogui ar šeimai. 

Tą pačią vilties ir tikėjimo 
giją tęsia ir trečiasis filmas 
Misionierius. Tik Toronto 
pranciškonų darbus, kaip pa
rodyta filme Malonė, parėmė 
ir dirbo šimtai parapijiečių. 
Nuošalioje Lietuvos Tūbausių 
parapijoje svetimtautis tėvas 
Leopoldas iš pradžių vienas 
ėmėsi tos sunkios naštos. Kas 
neseniai lankėsi Lietuvos kai
me, tikriausiai yra pajutęs, ko
kia skaudi ir grėsminga jo bū
tis. Ankstesniais šimtmečiais 
išsaugojęs tautinę savastį ir 
doros supratimą, šiandieninis 
kaimas po ilgų prievartos de
šimtmečių dvasia nuskurdo. 
Jame jau auga karta be orumo 
ir doros, dažnai nesuvokianti 
nei žmogaus, nei gyvenimo 
vertės. 'lbkia.me kaime atsidu
ria svetimkalbis tėvas Leopol
das. Pirmiausia atstatoma nu
niokota šventovė, o kartu su 
ja bandoma kelti ir žmonių 
dvasią. Įsimenantys ir įtaigūs 
kino kadrai, kai tėvas Leopol
das, kartais laukiamas, kartais 
- ne, lanko šeimas, kurios pa
čios negali ar nenori ateiti į 

Antrasis filmas Malonė 
apie Kanados lietuvių pran
ciškonų vienuolyno ir Prisikė
limo parapijos kūrimąsi To
ronte. Tui pasakojimas, kaip 
kuriama tikinčiųjų bendrija, 
kaip ji keliauja paskui savo 
žmones, sugebėdama juos 
vesti tikėjimo ir pasitik.ėjimo 
keliu. Filmo kūrėjai labai nuo
sekliai parodo, kaip iš atskirų 
tikinčiųjų, atblokštų už At
lanto, gimė parapija, lietuviš
ka, veikli, kūrybinga. Ekrane 
matome įvairius jos kūrimo 
įvykius. Juos papildo žmonių , 

šventovę. Toks pasipriešini
mas bet kam, kai norima pa
gražinti dvasią skurdinančią 
aplinką - tėvo Leopoldo kas
dienybė. 'Ilylika metų prirei
kė šia.m misionieriui, kad at
statytų parapijos namus, pa
žadintų žmonių orumą, kito
kio gyvenimo poreikį. Ir kaip 
pripažįsta patys parapijos 
žmonės - išmokytų tvarkos ir 
drausmės. Tikriausiai, liko 

dar ne vie
nas tų apy
linkių žmo
gus, kurio 
neįveikė jo
kios pastan
gos. Bet kai 
paskuti-

Tėvas niuose filmo 
Leopoldas kadruose 

matai: jauki 
šventovė pilna vaikų ir jau
nimo, žmonių gražiais veidais 
ir šventiškais drabužiais; ma
tai jų ašaras ir gėles atsisvei
kinant su tėvu Leopoldu, tai 
lyg pažadas: norime gražes
nio dvasios gyvenimo, turėda
mi jį - saugosime„. 

Per &,TVenimO tamsą -
i šviesą 

Apie Pakutuvėnų pranci.f
konų studijos "Pakū.ta" darbus 
kalbuosi su viena šių filmų kū
rėja režisiere Dalia Kancleryte. 
Dalia - žinomo Kl,aipėdos dra-

prisiminimai, mintys apie savo 
šventovės kūrimą, jau išėjusių 
ir dar tebesančių parapijiečių 
ir buvusių kunigų fotografijos 
ir vardai. Galima tvirtin~ kad 
šio filmo peržiūra daugeliui -
tai susitikimas su savo jaunys
te. Žiūrovų salėje daugelis jau 
sulaukę garbaus amžiaus, o 
ekrane - jauni, energingi jų 
veidai, šventės, iškilmės ir kas
dienybė prieš 50 ir daugiau 
metų. Šis filmas išliks kaip is
torinis paliudijimas apie da
lies Lietuvos žmonių likimą ir 
pastangas išsaugoti savo tikė
jimą, kultūrą, kalbą toli nuo 
gimtinės, svetimoje aplinkoje. 
Kaip pabrėžė brolis Gedimi- Šeimą stmykla Pakutuftnuose 2008 m. 
nas Numgaudis, OFM, tai ga- Ntr. iš Palwtuvėną parapijos tinklalapio 

mos teatro aktoriaus V. Kanc
lerio dukra. Ji Klaipėdos uni
versitete baigusi lietuvių kalbos 
ir režisūros specialybę, ten pat 
daugelį metų dirbo dėstytoja, 
vėliau Klaipėdos televizi.jos stu
dijoj e "Balticum" televizijos 
studijoje. 

SK: Kas atvedė jus pas 
pranciškonus, kaip gillU "Pa
lcūta n ir pirmasis studijos fil
mas? 

D. Kanclerytė: Gyvenime 
nieko nebūna be priežasties. 
Gyvenau ir dirbau, kaip ir visi, 
per daug nesvarstydama apie 
buvimo prasmę ar kitus daly
kus, kol skaudi netek.tis nepa
lietė mano gyvenimo. Ji pa
keitė mano mintis, norus, ma
no gyvenimą. Ieškodama atsa
kymų į klausimus, į kuriuos 
nėra ir negali būti atsakymų, 
užklydau į Pakutuvėnus. Bro
lio Gedimino pamokslus bu
vau girdėjusi ir anksčiau Kre
tingoje, jie patraukė savo nuo
širdumu ir dar negirdėta tiesa. 
Bet tik čia, toje nuošalioje 
erdvėje, jos tyloje, kokia būna 
tik kaimo laukuose, pradėjau 
suvokti savo skausmo reikš
mę, pajutau gydančią maldos 
galią ir jau nebenorėjau išvyk
ti. Jaučiau, kad nebegaliu 
grįžti į ankstesnį gyvenimą ir 
tęsti tai, ką dariau anksčiau. 
Bet šalia kasdieninės pagal
bos parapijoje norėjosi pras
mingos veiklos. Ir tada brolis 
Gediminas pasiūlė sukurti fil
mą apie buvimą Pakutuvė
nuose, apie šios pranciškonų 
bendrijos augimą. Vėliau su
manymų ir minčių atsirado 
daugiau, buvo nutarta steigti 
kino studiją. 

SK: Dalia, pirmasis jūsų 
studijos leino filmas "Palcūta, 
mano meilė" kartu ir autobio
grafinia. Ko.l paskatino jus atai
w:rti žiūrovui? Ką gali pasakyti 
kitiems vieno ŽJ1WgaU8 asmeni
nė pati11is? 

D. K.ancleryte: Iš karto 
buvo nedrąsu - juk reikėjo 
kalbėti apie save, savo išgyve
nimus, o tai taip sunku. Ir ne 
tik man, bet ir kitiems, kuriuos 
matėte filme. Pasakyti žo
džius, kad jie padėtų suprasti 
tuos mūsų ėjimo link vilties ir 
Dievo malonės klumpančius 
žingsnius buvo sunku. Bet pa
siryžome, operatoriaus L. 
Karvelio kamera gebėjo pra
kalbinti tada, kai buvome pa
siruošę atsiverti. Ir kalbėjome 
apie savo ieškojimo skausmą, 
jo slegiantį tamsumą, netikėtą 
šviesos ir meilės atsivėrimą 
ten, kur mažiausiai jos tikiesi. 

Ji atėjo po ilgų savaičių 
buvimo čia, po daugelio bend
rų vakarienių ir bendrų mal
dų, po susikaupimo savyje ar 
dirbant pačius juodžiausius 
mūsų kuklios buities darbus. 
Nežinau dienos, kada tai įvy
ko, tik pajutau, kad mano 
skausmą kažkas pasidalijo su 
manimi. 

Nukeltai 5-tą psl. 



LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA OTAVOJE KVIEČIA LIETUVOS 

RESPUBLIKOS PILIEČIUS, GYVENANČIUS KANADOJE, AK1YVIAI 

DALYVAUTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR 

EUROPOS PARLAMENTO RINKIMUOSE 

Lietuvos Respublikos ambasada maloniai kviečia visus Lietuvos Respublikos 
piliečius, laikinai arba nuolat gyvenančius Kanadoje, įgyvendinti savo rinkimų teisę ir 
aktyviai dalyvauti 2009 m. gegužės 17 d. vyksiančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento 
rinkimuose ir 2009 m. birželio 7 d. vyksiančiuose rinkimuose i Europos Parlamentą. 

Lietuvos Respublikos piliečiai kviečiami pasirinkti patogų balsavimo būdą ir balsuoti 
Lietuvos Respublikos ambasadoje, balsavimo punkte Turonte arba paštu. 

Balsavimas paštu prasideda likus 15 dienų iki rinkimų, tad užpildytus rinkimų 
biuletenius balsuojantieji turi atsiųsti: dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų iki 
gegužės 17 d. (pašto išsiuntimo data), o dėl rinkimų į Europos Parlamentą iki birželio 7 
d. (pašto išsiuntimo data). 

LR prezidento rinkimų metu Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor Street West) 
veiks papildomas balsavimo punktas. Piliečiai galės atvykti ir balsuoti gegužės 14 d. 
nuo 12.00 val. iki 20.00 val. ir gegužės 15 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. 

Balsavimas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos 
Parlamentą užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams yra dar viena galimybė palaikyti 
ryšį su savo valstybe ir dalyvauti jos gyvenime. Nuo mūsų visų aktyvumo priklauso mūsų 
ateitis. (Kalba netaisyta) Inf. 

Mažesniųjų brolių darbai ... 

Istorinėje nuotraukoje - pradžių pradžia. Kasama žemė pirmosios Prisikėlimo šventovės 
pamatams College gatvėje, Toronte 

Atkelta iš 4-to psl. 

Jis neišnyko, bet pasidarė 
lengvesnis, nebetrukdė gy
venti. Thda ir norėjosi pasida
linti to atradimo šaltiniu -
Dievo meilės šviesa ir patirti
mi, kuri dabar ir lydi mane. 
Galiu dirbti, gyventi ir džiaug
tis tais, kurie mane supa, pla
nuoti naujus darbus, kuriems 
tarsi kažkas veda mane. Kal
bėjome, kad ir kiti pamatytų, 
kad yra kelias iš dvasios tam
sos, kad yra Namai, kuriuose 
esi laukiamas. Gyvenimo pa
laužtam žmogui tai svarbu ži
noti. 

SK: Visi trys jūsų kino fil
mai apie pranciškonų veiklą. 
Jie skirtingi savo turiniu ir kar
tu panašūs, nes visuose kalba
ma apie dvasinio gyvenimo kū
rybą - savo asmeninio, savo 
misijos, bendrijos kūrybą, ir 
apie tuos, kurie veda? 

D. Kanclerytė: Kuriant 
pirmąjį - buvo sudėtinga ir 
lengva, nes remiesi savo as
menine patirtimi ir pastebėji
mais. Antrajam filmui Malonė 
apie Turonto lietuvių pranciš
konų ir Prisikėlimo parapijos 
veiklą filmavome, rinkome 
daug archyvinės medžiagos ir 
kalbinome daug žmonių. Ku
riant šį filmą, atsivėrė daug 

žmogiškos šilumos ir pasitikė
jimo Dievo malone, jo geru
mu. Filmas dar nebaigtas, jį 
taisysime. Ilečiojo filmo temą 
pasiūlė vienas iš brolių. Savai
tę laiko praleidome su tėvu 
Leopoldu, lydėdami visais ke
liais, stebėdami jo didelius ir 
mažus darbus. Nepalikome 
jokio autorinio teksto, tik pa
ties tėvo Leopoldo ar jo para
pijiečių žodžius. Kaimo žmo
nės nemėgsta gražių žodžių, 
jie negausūs, bet pasakyti iš 
širdies. Tėvo Leopoldo dar
bai ir jo paties tikėjimas, kad 
tai labai reikalinga Kūrėjui, 
ką jis daro, ir yra didžiausia 
šio filmuoto pasakojimo ver
tė. Šis misionierius jau per
davė Tūbausių šventovę ki
tam broliui, bet jo suburta pa
rapija gyvuoja ir veikli. 

SK: Artimiausi studijos ir 
jūsų pačios planai? 

D. Kanclerytė: Turime pa
baigti filmą Malonė: sutvar
kyti techninius kliuvinius ir 
sutrumpinti vaizdo montažą. 
Ketiname sukurti filmą apie 
besimeldžiančią Lietuvą. Pra
ėjusią vasarą per Lietuvą ke
liavo šv. Teresėlės relikvijos, 
prie jų meldėsi atskiros žmo
nių grupės - vyrai, moterys, 
vaikai, jaunimas. Dabar per
žiūrėję nufilmuotą juostą, ne-

galime nepastebėti, kokie gra
žūs žmonių veidai maldoje. 
Norime sukurti kino filmą 
Lietuva maldoje. 

Filmuodami Malonę susi
tikome labai įdomaus likimo 
žmogų, jums visiems pažįsta
mą tėvą Placidą. O jis turi jau
nystės ir mokslo laikų draugą, 
Niujorke gyvenantį tėvą Pran
ciškų. Galvojame sukurti fil
mą apie šiuos du pranciško
nus, išskirtines asmenybes, 
kuklius ir šiltus žmones, tiek 
daug atidavusius Bažnyčiai, 
žmonėms ir kultūrai. 

Noriu sugrįžti prie poezi
jos skaitymų. Šios Gavėnios 
pradžiai buvau paruošusi skai
tymui su muzika žinomą teks
tą Giesmių giesmė - ištraukas 
iš Šventraščio, ne poetinį ver
timą. Thip man atrodo geriau 
perduota tikroji prasmė: Die
vo meilė visiems savo vai
kams, dieviškos meilės grožis. 
Ruošdamasi skaitymui, abejo
jau ar supras, ar reikalinga? 
Skaičiau Klaipėdoje, Plungė
je, Palrutuvėnuose. 

Atrodo, visur žmonės, ne
paisant nelengvo gyvenimo, 
išsiilgę kažko gražaus ir pras
mingo. 

Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi-

Sigina Katkauskaitė 

2009.V.5 Nr.18 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

__ ...... , KANADOS ĮVYKIAI , .... __ 

Gripas ir nuostoliai 
Kanados valstybinė svei

katos tarnyba praneša, kad 
šiuo metu geriau susilaikyti 
nuo nebūtinų kelionių į 
Meksiką. Sveikatos darbuo
toj ai ragina visus labai daž
nai plauti rankas, sunegala
vus pasilikti namuose, vengti 
didelių susibūrimų. Meksi
koje prasidėjusi kiaulių gri
po žmogaus atmaina, per
duodama per orą ir betar
piškus ryšius, išplito jau be
veikvisuose žemynuose. Jung
tinių Tautų organizacijos 
sveikatos tarnyba seka gripo 
išplitimą ir geografiją. Yra 
sergančių keliose JAV valsti
jose, N. Zelandijoje, ketu
riose Kanados provincijose. 
Kanados sveikatos tarnyba, 
Meksikos vyriausybės prašy
mu, valstybinėje mikrobio
logijos laboratorijoje Vini
pege padėjo tirti ir nustatyti 
gripo kilmę, ieškoti veiks
mingo gydymo. Pasienio 
kontrolės punktai ir oro uos
tų tarnybos tikrina keleivius 
ir, jei yra grėsmė, asmenis 
atskiria iš minios į karantino 
patalpas. Dvi lėktuvų bend
rovės Air Canada ir Westjet 
grąžina arba pakeičia kelei
viams bilietus į Meksiką be 
papildomų mokesčių. Vy
riausybė skelbia skubios in
formacijos telefoną 1-800-
454-8302 ir tinklalapio adre
są www.fightflu.ca. Cia gali
ma rasti patarimų ir daugiau 
žinių. 

Šio susirgimo protrūkis 
kelia ekonominių nuostolių 
ne tik turizmo, bet ir gyvuli
ninkystės verslui. Nors susir
gimas yra kildinamas iš 
paukščių ir kiaulių, iš tiesų 
tai yra žmonių kvėpavimo 
takais plintanti liga. Rusija 
ir Kinija uždraudė įvežti 
kiaulieną iš Meksikos ir 3 
JAV valstijų. Kanada viena 
iš trijų valstybių, tiekiančių 
daugiausia šios rūšies mėsos 
pasaulinei rinkai. Jos ūki
ninkų išauginta mėsa par
duodama 100 valstybių. Plin
tant gripui, pastebimas ma
žesnis kiaulienos pareikalavi
mas, mažinamos kainos, o 
pašarai brangsta. Vienintelė 
sritis, gaunanti daugiau nei 
įprasta pelno šiomis savaitė
mis - higieninių kaukių ga
mintojai ir tiekėjai. 

Kanados parlamentas, 
pažymėdamas tarptautinę 
genocido dieną, pagerbė vi
sų genocido aukų, tarp jų ir 
1915 m. išžudytų armėnų, 
atminimą. Kanados parla
mentas pripažino 1915 metų 
įvykius kaip turkų vykdytą 
genocidą Armėnijoje. Kana
dos istorikų nuomone, tai 
buvo pirmasis 20-ojo šimt
mečio genocidas. Panašus 
apibrėžimas priimtas dauge
lyje Europos valstybių, svars
tomas JAV kongrese. Turkai 
tvirtina, kad tai buvęs pilie-

tinis karas, kurio metu abi 
tautos - ir armėnai, ir turkai 
- patyrė praradimų. Protes
tuojant prieš tokį to meto 
įvykių vertinimą, laikinai bu
vo atšauktas Turkijos amba
sadorius Kanadoje. Kanados 
vyriausybė pabrėžė, kad 
šiandieninė demokratinė ir 
taiki Turkija nėra atsakinga 
už tuos veiksmus. 

Kanada atnaujina dery
bas su Europos sąjunga dėl 
tarpusavio prekybos gerini
mo ateityje. Praėjusiais me
tais abipusiai prekybos mai
nai siekė $111 bln. Mažinant 
įvairius suvaržymus ir prie
mokas, tikimasi juos padi
dinti dar bent $11-18 bln. 
Pirmąją gegužės savaitę Pra
hoje rengiamas Kanados ir 
ES atstovų pasitarimas. Ja
me bus aptartos bendradar
biavimo ir kitose - mokslo, tu
rizmo, ryšių srityse galimybės. 

Chrysler ir Kanados au
tomobilių darbuotojų prof
sąjunga ( CAW) po ilgų ir 
sunkių derybų susitarė dėl 

nuolaidų, gelbstint darbo 
vietas, pensijas ir autoįmo
nės ateitį. Sumažinti atlygi
nimai, panaikintos ar dali
nės lengvatos padės sutau
pyti Chrysler 240 min. per 
metus. Pasiektas susitarimas 
leis pasinaudoti valstybės 
parama, išsaugoti darbo vie
tas bei galimybę ateityje, 
pertvarkius gamybą, page
rinti verslą. General Motors 
įmonės vadovai paskelbė, 
kad bus dar atleista darbi
ninkų ir uždaroma beveik 
pusė automobilių prekybos 
ir aptarnavimo įstaigų. 

Kai kuriems JAV politi
kams siūloma atidžiau studi
juoti dabartinę jų valstybės 
istoriją. JAV vidaus saugumo 
tarnybos vyriausioji pareigū
nė J. Napolitano ir buvęs 
kandidatas į JAV preziden
tus senatorius J. McCain pa
reiškė, kad 2001 metų rug
sėjo 11 teroristai į JAV atvy
ko per Kanadą. Netrukus po 
skaudžių įvykių speciali JAV 
valstybinė komisija yra nu
stačiusi, kad visi nusikaltė
liai atvyko į JAV kaip studen
tai ar lankytojai su vimmis, gau
tomis JAV konsulinėse įstai
gose, kai kurie iš jų turėjo 
vairuotojo pažymėjimus. 

Nuo birželio 1 d. keliau
jantiems i JAV laivais ar že
mės keliu - autobusais, auto
mobiliais, traukiniais pasie
nio punktuose bus reikalau
jama parodyti pasus arba ki
tus asmens dokumentus. Thi 
gali būti su modernia apsau
ga (microchip) vairuotojo 
pažymėjimas arba keliautojų 
kortelės NEXUS, SENTRI, 
FAST. Asmens dokumentus 
privalo turėti ne tik suaugu
sieji, bet ir kartu su jais ke
liaujantys vaikai. SK 
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<® MlISU TBVYl\IEJE 
KOMISUOS SIŪLYMAS 

Vilniuje balandžio 20-
24 d.d. posėdžiavusi seimo 
ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės komisija siūlo Pi
lietybės įstatymo pataisą, 
kuria Lietuvos pilietybę iš
saugotų ne tik asmenys, 
išvykę iki 1990 m. ir įgiję 
kitos valstybės pilietybę, bet 
ir tie, kurie šalį paliko po 
1990 m. kovo 11 d. Komi
sijos pirmininkas Paulius 
Saudargas tikisi, kad tai ne
bus "dar viena konstitucinė 
aklavietė". P .Saudargas ži
no, kad darbo grupė, ren
gusi Pilietybės įstatymo 
pataisas, tiki, jog toks dvigu
bos pilietybės atvejų išplėti
mas prieštarauja Konsti
tucijai. Jis vylėsi, kad seimui 
pritarus jų pataisai, ją pasi
rašys jau naujasis valstybės 
vadovas. P. Saudargo ir ko
misijos nuomone, pilietybės 
išsaugojimas naujajai emi
grantų kartai dar galėtų 
tilpti į atskirų atvejų kate
goriją. Seimas po pateikimo 
yra pritaręs prezidento su
darytos darbo grupės pa
rengtam Pilietybės įstaty
mui. Dabar dviguba pilie
tybė leidžiama iš Lietuvos 
išvykusiems nuo 1940 m. bir
želio 15 d. ir trims jų pa
likuonių kartoms - vaikams, 
vaikaičiams ir provaikaičiams. 

DĖMESYS IŠEIVUAI 
Užsienio reikalų minis

teris Vygaudas Ušackas ba
landžio 24 d. pranešė, kad 
nuspręsta pertvarkyti Tauti
nių mažumų ir išeivijos de
partamentą (TMID), perduo
dant išeivijos reikalus koor
dinuoti jo ministerijai (URM). 
Kai kurios užsienio lietuvių 
bendruomenės kritikavo to
kį sprendimą, pabrėždamos 
iki šiol buvusius aktyvius 
TMID ir lietuvių bendruo
menių ryšius. Ministerio 
teigimu, toks žingsnis įga
lins ne tik būti geriau iš
girstiems vyriausybėje, bet 
ir užtikrins geresnį veiklos 
koordinavimą bei veiksmin
gesnį lėšų administravimą. 
Jis PLB ir seimo komisijos 
posėdyje taip pat pabrėžė, 
kad Lietuvos diplomatai 
bus įpareigoti glaudžiau 
bendradarbiauti su užsienio 
lietuviais. Vykdant pertvar
ką URM bus įsteigtas Už
sienio lietuvių reikalų de
partamentas. Jis tęs TMID 
bei Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centro veiklą. 

DŽIAUGIASI NARYSTE 
Lietuvos įstojimo į Eu

ropos sąjungą 5-ųjų metinių 
išvakarėse savaitraščio "Vei
das" užsakymu atlikta ap
klausa rodė, kad daugiau 
kaip 74% Lietuvos didžiųjų 
miestų gyventojų džiaugiasi 
Lietuvos naryste Europos 
sąjungoje. Beveik pusė ap
klaustųjų mano, kad narystė 
Lietuvai davė labai daug 
naudos, dar 27.4% - šiek 

tiek. "Europesimistų", tei
giančių, kad įstojimas į ES 
Lietuvai beveik nieko gero 
nedavė ar netgi buvo žalin
gas, yra mažiau nei penkta
dalis. Tačiau yra ir nusivyli
mų. Beveik trečdalis - 29% 
miestiečių nepatenkinti, 
kad ES senbuvės Lietuvą 
laiko antrarūše nare, o 24% 
apklaustųjų teigė nusivylę 

gerokai pakilusiomis maisto 
ir pramonės prekių kaino
mis. 12.6% gyventojų įsitiki
nę, kad ES finansinė para
ma Lietuvai esanti per ma
ža, dar 11.2% mano, kad at
lyginimai kyla per menkai. 

GAISRAI MIŠKUOSE 
Lietuvos miškuose siau

čiantys gaisrai yra didžiausi 
per pastaruosius kelerius 
metus, teigia ugniagesių ir 
miškininkų atstovai. Dau
giausia gaisrų kyla dėl neat
sargaus žmonių elgesio ir 
ypač žolės deginimo. Per 4 
mėnesius atvirose teritori
jose gaisrų kilo tiek pat, kiek 
2007 ir 2008 m. per visus 
metus. Šiemet liepsnos jau 
nuniokojo daugiau nei 100 
hektarų miško ploto. Di
džiausi gaisrai kilo Jurbarko 
miškų urėdijoje, kur išdegė 
36 hektarai Kalnėnų miško 
ploto. Varėnos rajone sude
gė 12 ha miško, o Trakų miš
kų urėdijoje per du gaisrus 
išdegė 8 ha miško. Atvirose 
teritorijose šiemet dėl gais
rų žuvo trys žmonės. Apie 
50% miško gaisrų kyla dėl 
žolės deginimo. 

VKIŠVADOS 
Valstybės kontrolė (VK) 

balandžio mėn. paskelbė 
valstybinės revizijos ataskai
toje pateikiamus įvaizdžio 
formavimo priemonių ver
tinimus, rodančius, kad Lie
tuvos įvaizdis formuojamas 
neracionaliai, o šiam tikslui 
skirtos lėšos naudojamos 
neveiksmingai. Šalies įvaiz
džio formavimui išleisti 63 
min. nedavė lauktų rezulta
tų. Valstybės kontrolierės 

R. Budbergytės teigimu, 
''yra grėsmė, jog Lietuva ga
li nespėti panaikinti esamo 
atsilikimo nuo anksčiau sa
vo įvaizdį pradėjusių for
muoti kaimyninių valstybių 
ir pralaimėti konkurencinę 
kovą regione investicijų pri
traukimo, turizmo ir ekspor
to skatinimo srityse". VK 
pranešime pažymima, jog 
panaudota 800,000 litų Lie
tuvos įvaizdžio formavimo 
strategijai sukurti, tačiau ji 
per bendra ir nepriimtina. 
Taipgi pastebėta, jog Lietu
vos prekės ženklo konkursui 
ir kitiems darbams buvo pa
naudota 1.14 mln. Lt., bet 
ženklas oficialiai valstybės 
mastu nepatvirtintas, jo pir
kimui panaudotos lėšos ne
duoda laukto rezultato, nėra 
duomenų apie ženklo žino
mumą užsienyje ir pasiren
gimą naudoti Lietuvoje. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Tūkstantmečio odisėja pasiekė Kanadą 

Halifakse "Ambersail" 8 įgula su prezidento vėliava 

Š.m. balandžio 26 dieną 
Tūkstantmečio odisėjos jach
ta "Ambersail" pasiekė toli
mosios Kanados krantus No
va Škotijos provincijoje, kur 
Halifakso uostamiesčio pag
rindinėje aikštėje skambant 
dūdmaišio melodijoms bu
riuotojų laukė didelis būrys 
pasitinkančiųjų su Lietuvos 
vėliavytėmis. 

Paradinėje "Karalienės" 

prieplaukoje, skambant Lie
tuvos himnui, atplaukusios 
"Ambersail" jachtos įgulos 
nariai iškėlė didžiulę Lietuvos 
trispalvę. Įgulą pasveikino 
provincijos premjero įgalioti
nis Energetikos ministeris 
Barry Barnet, miesto meras 
Peter Kelly, pakrantės direk
cijos prezidentas Colin Mac 
Lean, Lietuvos ambasadorė 
Kanadoje Gintė Damušytė ir 
Kanados lietuvių bendruome
nės vicepirmininkė Rūta Kli
čienė. Iškilmes stebėjo užsie
nio šalių konsulai, uostamies
čio jachtų klubų nariai, lietu
vių bendruomenės atstovai ir 

!AMERIKOS LF ŽINIOS 

Išrinkta ALF vadovybė 
46-ajame ALF narių su

važiavime š.m. balandžio 25 
d. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL, iš pateikto 16 
kandidatų sąrašo į Amerikos 
lietuvių fondo Tarybą išrinkti 
šie šeši asmenys: Ramūnas 
Astrauskas, Rimas Griškelis, 
Marius Kasniūnas, Daina Ko
jelytė, Almis Kuolas ir Algir
das Saulis. Į ALF Kontrolės 
komisiją išrinkti: Alberta Ast
raitė, Kęstutis Ječius, Milda 
Šatienė. 

Suvažiavimo dalyvių bal
savimui taip pat buvo pateik
tos dvi rezoliucijos. Pirmoji: 
"ALF suvažiavimas pageidau
ja, kad, prieš vedant metinį 
ALF narių balsavimą išrinkti 
ALF Tarybos ir Revizijos ko
misijų narius, ALF nariams 
būtų pristatytos kandidatų pa
ruoštos jų veiklos ir patirties 
apybraižos". Už šią rezoliuci
ją gauti 1,505 balsai; prieš -
5,676 balsai. 

Antroji: "ALF suvažiavi
mas pageidauja, kad Ameri
kos lietuvių fondo stipendijos 
būtų, kur galima, skiriamos 
studentams, kurie atlieka nu
statyto laiko darbo stažuotes 

vietiniai gyventojai, pasiskaitę 
apie renginį provincijos pa
grindinio dienraščio balan
džio 22 d. vedamajame, skirta
me Lietuvos tūkstantmečiui 
aptarti. 

Po iškilmingos sveikinimo 
ceremonijos šventė persikėlė 
į Jūrų muziejaus prie Atlanto 
vandenyno laivų galeriją, kur 
tarp nuolatinės senų laivų 
ekspozicijos vyko Lietuvos 
ambasados šventinis priėmi
mas, kurio metu buvo atida
ryta Mariaus J ovaišos nuo
traukų paroda "Neregėta Lie
tuva" bei pristatyti įgulos nariai 
ir odisėjos video-reportažas. 

Didelio spaudos dėmesio 
susilaukęs renginys buvo ne 
tik plačiai aprašytas keliuose 
didžiausiuose Halifakso dien
raščiuose (The Chronicle He
rald ir Metro News), o taip 
pat pristatytas per "Globai" 
televizijos vakaro žinias, ku
rios turi didžiausią žiūrovų 
skaičių Nova Škotijos provin
cijoje. Prie laivo pirmadienį 
atėjo publikacijas pamatę, ar 

reportažus apie odisėjos misi
ją žiūrėję Halifakso gyvento
jai ir šio miesto svečiai, kurie, 
kaip paaiškėjo, turi įvairių ry
šių su Lietuva ir buvo labai 
nudžiugę sužinoję apie odisė
jos misiją. 

Iš Halifakso, pasikeitus 
įgulai ir jachtos vadovavimą 
perėmus 9-osios įgulos kapi
tonui Viktorui Golubovskiui, 
jachta pradės paskutinįjį ke
lionės etapą atgal į senąjį že
myną. Ją išlydės Halifakso lie
tuvių bendruomenės ir Lietu
vos ambasados Kanadoje at
stovai. 

Tūkstantmečio odisėjos 

iškilmes Halifakse surengė 
Lietuvos ambasada Kanadoje, 
bendradarbiaujant su Nova 
Škotijos provincijos protoko
lu, Jūrų muziejumi prie At
lanto vandenyno ir Halifakso 
pakrantės direkcija, leidusia 
"Ambersail" švartuotis nemo
kamai matomiausioje uosto 
prieplaukoje. (Kalba netai
syta) 

Ambasados inf. 

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus valdyba prie Velykų stalo 
š.m. balandžio 19 d. Aušros Vartų parapijos salėje 

Lietuvoje arba lietuviškoje 
veikloje". Už šią rezoliuciją 
pasisakė 2,695 balsai; prieš -
4,054 balsai. 

Balandžio 26 d. PLC vy
kusiame ALF Tarybos posė
dyje Amerikos lietuvių fondo 
Tarybos pirmininku išrinktas 
Rimas Griškelis, o ALFvaldy
bos pirmininku - Marius Kas
niūnas. Kadangi šiais metais 
iš ALF Tarybos pasitraukė Jū
ratė Budrienė, jos kadencijai 
užbaigti išrinktas Dalius Vasys. 

ALF informacija 

ATLIEKAME visus vidaus ir išorės 
remonto darbus. Dažome, dedame 
grindis, plyteles. Mūrininko dar
bai - plytos, akmuo. Skambinti 
Vytautui tel. 905 272-2016 arba 
647 400-1153 (cell). Vokiškas pa
tyrimas. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

{prie Evan•) 
S a v in inkes Jurgis K ulle!§lus 



Londono, ON, "Pašvaistė", besiruošianti dalyvauti IX-ojoje išeivijos Dainų šventėje "Daina aš 
gyvenu" 

"Daina gyventi" norim ... 
EDMUNDAS 

PETRAUSKAS 
Su atbundančia gamta, po 

nemalonaus ir daugiau negu 
dvejų metų užsitęsusio lietu
viško dvasinio/bendruome
ninio centro praradimo, "do
nelaitiškai", visas savo bėdas 
pargriaudamas ir nustūmęs 
praeitin, negausus, bet nenu
maldomai narsus, Kanados 
Londonas keliasi " .. .ir (žie
mos) triūsus (bėdas) par
griaudamas juokias". Su 2009 
m. pavasario pradžia, prade
dant pasisekusiu KLB apy
linkės metiniu susirinkimu, 
įvyko Šiluvos Marijos bendri
jos sklandus susirinkimas ir 
štai, vėl atsinaujinusio choro 
"Pašvaistė" seniai lauktas ir 
sulauktas šeimyniškas susibū
rimas pakeliui į naują "gyvas
tį", viltingą rytojų, - 9-tai Dai
nų šventei Toronte "Daina aš 
gyvenu" skatinant. Kaip grįž
tantys pavasariniai paukščiai, 
grįžta maloniausi 8-tos Dainų 

šventės "Atsiliepk, daina" 
2006-tais Čikagoje neišdildo
mi, kiekvieno ten buvusio gy
venime žymes palikę, prisimi
nimai... 

Balandžio 23-čios vakare 
(sukviesti 2005-tų balandžio 
27-tą sudarytos choro valdy
bos -A. Švilpa, O. Švilpienė, 
D. Chainauskienė ), keturioli
kai susirinkus ir dar keliems 
šiuokart negalėjus atvykti, 
naujai aptarė veiklos sugyvini
mą, artėjant sparčiai (ir jau 
ne "už kalnų") "Daina aš gy
venu" Dainų šventei ir jai jau 
ruošiantis, besirengiant. Bent 
pradedant, "daina gyventi" 
Londone ruošis devyni (labai 
laukiami visi susidomėję, dar 
daina gyvi), - du dar permąs
tys, o trejetas ... bus "Hershey 
Centre" salėje ir ... mums vi
siems Gei dainuosim) pakilę 
iš vietų ... plos! Juk viso korei
kia - ir dalyvių, ir dainorių to
kiam festivaliui! 

Suprantamai, nauji dar-

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 

bai pareikalauja stiprių naujų 
pastangų (niekas neįvyksta be 
jų), tad "valdžios vadelės" pa
tikėtos naujai "Pašvaistės" 
choro valdybai: pirm. dr. D. 
Andrulionis-Armstrong, vi
suom. reikalais O. N avickie
nė, sekr./ižd. E. Petrauskas, 
kuris chorui vis neturint mu
zikos vadovo/dirigento, lieka 
atstovu 9-tos Dainų šventės 
(kaip ir ankstesnės) įsiparei
gojimų tvarkymo reikalams. 

Telikus truputį daugiau 
kaip metai iki IX Dainų šven
tės "Daina aš gyvenu", prime
nami ir kviečiami "Pašvaistės" 
chore (ir kituose choruose) 
nedalyvavę, toji balsinga pub
lika, jaunoji karta, norintys ir 
tikrai galintys savo talentus 
ne tik parodyti, bet ir dalintis, 
gal net gyvenimą pakeičian
čiam apsisprendimui... nuo 
dabar "Daina gyventi"! Kana
dos Londone šiam gyvenimo 
pakeitimui tereikia tik kreip
tis į E. Petrauską tel. 519 438-
8983 ar edpet@rogers.com. 
Kitose lietuviškose "sostinė
se" skubiai ieškokite jų chorų! 
Nenusivilsite. Ir nesigailėsite, 
garantuotai! Po šventės pasi
jausite esą tikros žvaigždės, 
gyvenus ir gyvenant, ir gyven
siant daina! 

London, ON 
•LONDONE buvo gra

žiai atšvęsta MOTINOS DIE
NA. Mišių metu visuotinėse 
maldose buvo prisimintos vi
sos gyvos ir mirusios motinos. 
Po Mišių parapijos salėje Sta
sio Kero vadovaujama KLB 
valdyba vedė Motinos dienos 
minėjimą. Įdomią meninę 
programą atliko mūsų jauni
mo būrelis, po to visus pavai
šino pyragais bei kavute. 

• Ne trukus bus renkama 
Londono vyskupijos nustatyta 
antroji rinkliava Sv. Petro ku
nigų seminarijai. Tai rinkliavai 
vokeliai bus išdalinami. 

• Primename, kad aukos 
TIKINČIAJAI LIETUVAI 
dar priimamos kiekvieną sek
madienį iki Sekminių. 

• Gegužės 10, sekmadi
enį, Mišios 3 v.p.p. bus auko
jamos už a.a. Magdaleną Švil
pienę. Inf. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Palm Beach, FL, lietuviai, 
kovo 7 d., St. Paui of the 
Cross šventovės išpuoštoje 
salėje minėjo tris Lietuvos 
sukaktis. Vysk. Paulius Balta
kis, OFM, atsiuntė iš Vil
niaus gautą specialią maldą, 
kurią perskaitė LB apylinkės 
valdybos vicepirm. Vladas 
Barius. Sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai, tylos mi
nu te pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Palm Beach 
LB apylinkės pirm. Kęstutis 
Miklas įvado žodyje apibū
dino Lietuvos vardo tūks
tantmečio kilmę ir priežas
tis, Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo 91-
metį ir antrąjį Nepriklauso
mybės atstatymą prieš 19-ka 
metų. Pagrindinę kalbą pa
sakė Lietuvos generalinis 
konsulas Niujorke Jonas Pas
lauskas. Meninę programą 
atliko Palm Beach šeštadie
ninės lietuvių mokyklos mo
kiniai ir moterų dainos vie
netas "Dainelė", vadovauja
mas muz. Renatos Armalai
tės. Programai vadovavo Ša
rūnas Račkauskas. 

Gudija 
A.a. Bronislava Nestiu

kienė, Gervėčių parapijos 
klebono kun. Leono Nes
tiuko mama, mirė vasario 16 
d. Astravo ligoninėje. Velio
nė gimė 1932 m. Daržininkų 
kaime, Dzūkijoje. Jaunystėje 
buvo nublokšta į Rusijos Ka
ragandos sritį. Cia ji sukūrė 
šeimą ir susilaukė trijų sūnų 
- Algio, Leono ir Vytauto. 
Mokė juos lietuvių kalbos, 
meilės Lietuvai ir būti gerais 
krikščionimis. Labai, kaip 
prisimena kun. Leonas Nes
tiukas, abu tėvai mylėjo savo 
vaikus. Labai skaudžiai išgy
veno jauno Algio mirtį. B. 
Nestiukienė svajojo kitą sū
nų Leoną matyti kunigu. 
Svajonė išsipildė, Leonas 
baigė Kauno kunigų semina
riją ir buvo pasiųstas kuni
gauti į Gudiją. Jo mama įsi
kūrė gyventi Vilniuje. Ji daž
nai lankė sūnų, gyvenantį 
Gervėčiuose. Pamilo sūnaus 
kunigo tvarkomą Gervėčių 
Švč. Trejybės šventovę. Susi
draugavo su šio krašto žmo
nėmis. Lietuviškų kaimų gy
ventoj ai ją gerbė ir mylėjo. 
Velionės palaikai buvo par
vežti į Vilnių ir pašarvoti Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
šventovėje. Palaidota Darži
ninkų kapinėse, Varėnos ra
jone. Skaudžiai velionės ne
tektį išgyvena sūnūs kun. 
Leonas ir Vytautas su šeima, 
giminės, artimieji ir Gervė
čių parapijos nariai. 

Karaliaučiaus kraštas 
Čikagos Mažosios Lie

tuvos draugija remia Kara
liaučiaus miesto ir viso kraš
to lietuviškas mokyklas bei 
klases. Šios draugijos pirm. 
Vilius Trumpjonas beveik 

kasmet atvyksta į Karaliau
čiaus kraštą ir susitinka su 
lietuviškų mokyklų mokyto
jais. Pastarieji sulaukia įkvė
pimo atlikti šį svarbų lietu
višką darbą, nes jis suteikia 
jiems vilčių ir parodo, kaip 
reikia darbuotis, mylėti tėvy
nę ir žmones, būti atsakin
gais bei pareigingais, kaip 
pažymi šio krašto mokytoj a 
Rūta Daujotaitė-Leonova. 
Didelė pagarba reiškiama 
Viliui Trumpjonui ir visiems 
Čikagos lietuvninkams. Jo 
vadovaujama draugija renka 
lėšas lietuviškoms mokyk
loms bei klasėms, vasaros 
vaikų poilsio stovykloms, 
taipgi lietuvybės išlaikymo 
programoms paremti. Pasak 
Rūtos Leonovos, ir Kara
liaučiaus krašte gyvenantys 
lietuviai yra lietuvninkai, bet 
jau kitų laikų, kitų istorijų. 

Lenkija 
Palenkės vaivada M. Žyv

no susitiko su vaivadijoje 
gyvenančių tautinių mažu
mų atstovais. Susitikime da
lyvavo ir šioje srityje išrink
tas seimo narys R. Tyškievič, 
Vidaus reikalų ir administ
racijos Tautinių mažumų de
partamento direktorius J. 
Ružanski. Daug kalbėta apie 
2011 m. vyksiantį visuotinį 
gyventojų surašymą. Anks
tesnis surašymas buvo sukė
lęs nemažai abejonių, ar 
surinkti duomenys visiškai 
atspindi realią padėtį. Buvo 
ir savivaliavimų užrašant 
tautybę. M. Žyvno tokius at
vejus pripažino kaip įstatymo 
pažeidimus. Jis ragino per bū
simą surašymą tuoj pat rea
guoti ir pažeidimus pranešti 
atitinkamoms tarnyboms. 

Lietuvių bendruomenės 

atstovai siūlė keisti tokių su
sitikimų su valdžios žmo
nėmis būdą. Paprastai tokiuo
se susitikimuose mažumos 
išsako savo rūpesčius, val
džios atstovai išklauso, ir vis
kas tuo baigiasi. Reikėtų su
daryti konkrečią problemų 
sprendimo programą. Nerei
kėtų kiekvieną kartą tuos 
pačius rūpesčius kartoti val
džios žmonėms, bet kalbėti 
apie tai, kaip spręsti konkre
čias problemas. Taip būtų iš
vengta ir klaidų. P. Maksi
mavičius priminė, kad vaiva
dijos maršalkos įstaiga soli
džiai parėmė "Seinų sukili
mo" minėjimo iškilmių orga
nizavimą. Bet pasak P. Mak
simavičiaus, tos iškilmės ne
paskatins lietuvių ir lenkų 
bendradarbiavimo, greičiau 
tik pablogins. Tad esą iškyla 
klausimas kokia yra vaivadi
jos valdžios politika lietuvių 
tautinės mažumos atžvilgiu. 
Palenkės vaivadijai, pasak 
M. Žyvno, Lenkijos lietuvių 
poreikiai ir problemos yra 
gerai žinomos. Jis taipgi pa
žymėjo, kad šioje srityje la
bai teigiamą vaidmenį atlie
ka Lietuvos ambasada Len
kijoje. JA 
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Niekada neišnykstantis palikimas 
tarp jų - 4 koncertai fortepi
jonui, kamerinės muzikos kū
riniai ir gal keturios dešimtys 
solinių ir chorinių dainų. Jo 
kūrybai būdingi romantizmo, 
impresionizmo bruožai. Vė
liau atsiradę liaudies muzikos 
motyvai labai subtiliai įausti į 
klasikinės muzikos dermes. 

dirbo muzikos mokykloje, 
operos teatre. Kompozitorius 
nuo 1949 m. iki pat gyvenimo 
pabaigos 1982 m. gyveno Vil
niuje, dirbo Vilniaus valstybi
nėje konservatorijoje (dabar 
Vilniaus muzikos akademija). 

akompaniatorius ir talentin
gas mokytojas. 

Balandžio mėn. Lietuvos 
visuomenės, kultūros organi
zacijos ir muzikos mylėtojai 
paminėjo kompozitoriaus ir 
pianisto, pedagogo Stasio Vai
niūno 100-ąsias gimimo meti
nes. Jis gyveno sudėtingų pa
sikeitimų laiku, kai Pabaltijo 
tautos jau vadavosi iš carinės 
Rusijos priespaudos, kūrėsi 
Lietuvos nepriklausoma vals
tybė ir jos kultūra. S. Vainiū
no muzika, kaip ir jo bendra
amžių B. Dvariono, A Račiū
no, daugiau kaip 70 metų 
skamba koncertuose, šventi
nėse programose, jas atlieka 
patys žymiausi atlikėjai ir tik 
pradedantys pianistai. 

Savo karjerą S. Vainiūnas 
pradėjo kaip pianistas, tik vė
liau pagarsėjo kaip kompozi
torius. Jis - pirmasis lietuvis, 
dalyvavęs tarptautiniame kon
kurse Vienoje 1933 m. Čia pa
teko i geriausiųjų dešimtuką 
(iš pustrečio šimto dalyvių). 
Ir vėliau S. Vainiūnas buvo 
populiarus kaip atlikėjas, 

Kompozitorius ir atlikėjas 
prof. S. Vainiūnas 

(1909-1982) 

S. Vainiūno kūrybinį pali
kimą sudaro daugiausia forte
pijoninės muzikos kūriniai. 
Jis rašė nedideles pjeses, etiu
dus ir solinius kūrinius instru
mentams; mažos apimties są
raše apie 30 kūrinių. Iš jų bene 
populiariausia Mažoji vabz
džių siuita. Kvintetai smui
kams ir fortepijonui buvo pir
mieji tokio žanro kūriniai Lie
tuvoje. Kompozitoriaus di
desnės apimties darbai - 14 
orkestrui skirtų koncertų, rap
sodijų, simfoninių poemų, 

Kompozitoriaus kūryba 
skamba ir šiandien, ją mielai 
atlieka daugelis pianistų, ka
merinės muzikos ansamblių. 
Lietuvoje S. Vainiūno vardu 
pavadintas tarptautinis pia
nistų ir kamerinės muzikos 
atlikėjų .konkursas padeda at
rasti naujus talentus. 

Dar vienas pažymėtinas 
jo palikimas, kuriuo didžiuo
jasi lietuva. Dvi profesoriaus 
S. Vainiūno dukros pianistė 
Birutė ir smuikininkė Audro
nė jau kelis dešimtmečius tę
sia tėvo kelią koncertiniame 
gyvenime ir pedagoginiame 
darbe. Kartu su Audrone dau
gelį dešimtmečių Vilniaus sty
giniame kvartete violončele 
groja ir Audronės vyras Au
gustinas Vasiliauskas. Už ilga
metę kamerinės muzikos 
sklaidą ir koncertinę veiklą 
abu apdovanoti Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
IV ir V laipsnio ordinais. Mu
ziką pasirinko ir kompozi
toriaus S. Vainiūno vai.kaitė, 
Audronės Vainiūnaitės ir A 
Vasiliausko dukra Monika 
Vasiliauskaitė. Smuikininkė 
groja Lietuvos valstybiniame 
orkestre ir moko muzikos Vil
niaus M.K. Čiurlionio mo
kykloje. SK 

S. Vainiūnas gimė 1909 
metų balandžio mėn. Rygoje. 
Būsimasis muzikas savo vai
kystę ir muzikinį kelią pradėjo 
Rygoje, kur gyveno gana gau
sus lietuvių telkinys. Jis 1923-
24 metais studijavo Rygos 
konservatorijoje, tuo pačiu 
metu lankė Rygos lietuvių 
gimnaziją. Dar lankydamas 
mokyklą, jaunasis pianistas 
užsidirbdavo pragyvenimui 
privačiomis pamokomis, o vė
liau mokydamas muzikos toje 
pačioje Lietuvių gimnazijoje. 
Pirmieji S. Vainiūno soliniai 
koncertai 1933 m. parodė, kad 
į muzikinį gyvenimą ateina ta
lentingas, įdomus atlikėjas. 
Nuo 1938 m. S. Vainiūnas F}f

veno Lietuvoje: Klaipėdoje, 
Šiauliuose, k:utj laiką Kaune, 

Kamerinis muzikos kvartete "Vilnius" jau daugelį deiim.tmea.ų groja S. Vainiūno dukra Aud
ronė ir jos vyras A. Vasiliauskas (ii kairės) 

Kunigaikščių teatro atgaivinimo beieškant 
Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Kiekvieno didiko ar kunigaikščio 
teatro biudžeto struktūra, savaime 
suprantama, priklausė nuo pačios 
kultūrinės įstaigos specifikos, o visų 
pirma nuo kultūrinės veiklos vadybos 
organizacinės ir administravimo 
struktūros. Labiau tikėtina, kad spek
takliai, italą_ didikų rūmų pavyzdžiu, 
ir Vilniaus Zemutinėje pilyje vykda
vo vidiniame rūmų kieme, kuris virs
davo dabar suvokiama teatro sale: 
virš kiemo ištempiamas stogas, par
teryje sėdėdavo vyrai, o arkinėse ga
lerijose, lyg balkono ložėse-moterys. 
Kiemo gale įrengiama įvairiaspalvė 
scena, nuo stogo nuleidžiami šviestu
vai - aliejinės lempos, kurių dėka 
tamsiausia naktis virsdavo šviesia die
na. Baroko teatro žiūrovų salės cent
re stovėdavo pakyla jaunavedžiams 
(nes būtent karališkų vedybų progo
mis ir būdavo statomi rūmų kiemų 
spektakliai) ir garbingiems svečiams, 
o žiūrovai įsitaisydavo pusmėnulio 
formos tribūnose, prie langų ir bal
konuose. Dirbtinės salės - kiemo 
įranga turėjo būti lengvai išmontuoja
ma, nes operos paprastai baigdavosi 
baleto šokiais, į kuriuos būdavo įtrau
kiami ir žiūrovai. Thip spektakliai 
baigdavosi Italijoje, Mediči rūmuose, 
taip pat Krokuvoje, Vavelio pilyje bei 
Lietuvoje, Vilniaus Žemutinėje pi
lyje. 

Vadybininkai turėdavo užtikrinti, 
kad teatro turtas ir kuriamų pramogų 

produkcijos būtų apsaugotos nuo 
sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavini
mo, neteisėto valdymo ar kitų netei
sėtų veiksmų. Ypač svarbi buvo kont
rolė, turinti užtikrinti finansinės at
skaitomybės kokybę. Tuatro pareigy
binių pareigų atskyrimas užtikrinda
vo tinkamų darbų ir įvykių registravi
mą bei sisteminimą. Atskyrus šias sri
tis, kaip dekoratoriaus nuo sceninės 
įrangos specialisto - mašinisto, kom
pozitoriaus nuo hbretisto, scenos dar
bininko nuo statisto, buvo išvengta 
nuslėpimų įvykdžius vagystes ar kitus 
pažeidimus. Kai dėl šalių santykių 
specifikos įslaptinimo įsipareigojimai 
buvo nustatomi tik vienai iš šalių (pa
vyzdžiui, užsieniečiams), jie būdavo 
įforminami rašytiniu pasižadėjimu. 

Tu meto kultūros vadybos ir poli
tikų santykių ištakų raidai turėjo įta
kos makiavelizmas. Makiavelizmo 
manifestu laikomas nedidelis, apie 
šimto puslapių kūrinys Valdovas, XV
XVI š., kutj parašė Florencijoje gy
venęs politikas, filosofas ir rašytojas 
Nicollo Machiavelli. Antorius pateikė 
praktinių siūlymų, kaip valstybės val
dovui paveikiai panaudoti visas priei
namas valdžios užėmimo ir išlaikymo 
priemones. N. Machiavelli pateikia 
stebėjimais pagrįstus praktinius pata
rimus. N. Machiavelli kaip politiko ir 
vadovo karjera baigėsi nesėkmingai -
jis buvo ištremtas ir visų užmirštas. 

Tud ir visuotiniai veiksniai, kaip 
socialinė-ekonominė šalies padėtis, 

praeitis, darbo, prekių, paslaugos 
tendencijos rodo, kad Lietuvos didie
ji kunigaikščiai priėmė naujus vado
vavimo žmonėms iššūkius, susijusius 
su socialiniais bei bendravimo įgū
džiais, vadovavimu, manipuliavimu. 
Juk ne be reikalo vienas iš išsamiau
sių ir tiksliausių mokslinio makiave
lizmo apibūdinimų būtų "manipulia
tyvi socialinio elgesio strategija". Iš 
tiesų, galima būtų teigti, kad bet ko
kia darbuotojų veikla, kurios tiesio
giai netvarko darbo nurodymai ir tar
nybinės instrukcijos, gali būti priskir
tos makiavelizmui. 

Apibūdinti muzikiniam gyveni
mui Vilniaus žemutinėje pilyje labai 
tinka lenkų istoriko Jerzy Jachmam~
kio žodžiai - "Reikšmingas ir vertas 
nusistebėjimas yra tas dalykas, kad 
stiprias tais laikais svetimas kultūri
nes ir kalbines įtakas - rusų, lenkų, 
lotynų, vokiečių ir net totorių - lietu
viai sugebėjo pakreipti savo naudai ir 
net išnaudoti lietuvių tautybės sąmo
nės skiepijimui. Jos pažadino ir išplė
tė dva$į gyvenimą lietuvių visuome
nėje". Žemutinėje pilyje šimtmečiais 
klostęsis politinis, diplomatinis, vi
suomeninis, meninis gyvenimas. 

Karališkojo teatro trupę sudarė 
pajėgūs italų dainininkai, muzikan
tai, įvairūs scenos technikos specialis
tai ir inžinieriai, kuriuos specialūs va
dybininkai surasdavo Venecijoje, Fe
raroje, Romoje, Paryžiuje ir k:t. Čia 
dainavo ir garsi to meto italų solistė 

M. Katanea. Turimomis žiniomis, Vil
niaus Žemutinės pilies teatre buvo 
pastatyta vienuolika veikalų. Dauge
liui jų muziką parašė italų kompozito
rius M. Skakis, libretus - V. Pu.čitelis. 
1636 metais ru~jo 4 d. jų bendradar
biavimas buvo apvainikuotas vienu 
reikšmingiausių spektaklių - Elenos 
pagrobimu, pasižymėjusiu puošnio
mis dekoracijomis, prabangiais kos
tiumais bei įspūdingais sceniniais 
efektais. 

Vienos garsiausių muzikų dinas
tijos atstovas M. Galile'o darbavosi 
LDK didžiojo maršalkos, kunigaikš
čio Kristupo Radvilos Perkūno rezi
dencijoje. Spektaklio išlaidų biudžetą 
sudarydavo atsakingai ir rūpestingai. 
Renginių vadybininkai turėdavo tam 
tikrą ir pakankamą veiksmų laisvę 
spektaklio projekto biudžeto vyk
dymo laikotarpiui ir atsakydavo už 
galutinius veiklos rezultatus. 

Vadybininkai turėjo daryti realų 
poveikį kontroliuojamam objektui, 
t.y. savo padalinio veiklai ir joje da
romoms išlaidoms. Spektaklio išlaidų 
biudžetą sudarydavo įsigyjamų me
džiagų, dekoracijų, kostiumų siuvi
mui skirtas biudžetas, gamybos ir 
darbo užmokesčio biudžetas ir repeti
cijoms (pastatymo) bendrųjų išlaidų 
biudžetas. 

Šios informacijos pagrindu bū
davo numatoma pelno ataskaita ir 
sudaromas numatytas balansas bei 
numatyta pinigų srautų ataskaita. 



]I LYDI KIEKVIENĄ IR SENĄ, IR JAUNĄ ••• 
Ji lydi 
Ji lydi kiekvieną ir seną, ir jauną, 
nuo pat kūdikystės jau žiedlapius krauna, 
skrajoja jaunystė po žydinčią lanką, 
liepsnoja, vilioja - jai ryžto pakanka. 

Žiūrėk jau šarma tau galvą užkloja, 
ji eina greta kuria, dirba, svajoja, 
vaikus užauginti su meile padėjo, 
į kelią, į skrydį visus palydėjo. 

Linksma su vaikaičiais bėgioja ir žaidžia, 
jauti - karščiau myli, vis tiek neapleidžia, 
po kojom šarmotą sidabrą pabėrus, 
tai sąnarius žnaibo už rankų nutvėrus. 

Tai nugarą skauda, širdis negaluoja, 
rateliai vis kliūva - lėčiau bevažiuoja, 
tai dantys išbiro, akinių jau reikia, 
vidaus aparatas vis genda, neveikia. 

Galvelę vis sopa, spaudimas didėja, 
dažnai net lazdelė gera padėjėja, 
kankina, slegia nežinia ir vienatvė, 
su meile ateina geroji senatvė. 

VIDA VOSYLIENĖ 

*** 
Motinos skausmas 
Kada svetimas batas taip mynė, 
Kai kalėjimai pūdė daug ką, 
K/,upo, kentė, vaitojo TĖVYNĖ -
Nekviestų atėjūnų auka ... 

Ir nebuvo, kas gintų, užtartų, 
Kas užjaustų už grotų baisių, 
Tiktai Motina prie plieno vartų 
Nuo spynos nenuleido akių. 

Nepamatė sūnaus, betgi jautė 
Sudraskyta, kraujuota širdim, 
Kaip jam budeliai bando išrauti 
Meilę LIETUVAI siaubo naktimi 

Motinos meilė 
Tą pirmą žodį - Mama, išmoko mažutėlis. 
Ištaria naują žodį, jis rankutes į Ją iškėlęs. 
Tas žodis - Mama, dažnai kasdieną tartas, 
Vėliau kažkaip nutolsta, nors jis turėtų likti šventas. 

-Nes Ji Mama 

Motina tave pagimdžiusi, savo krūtim maitino. 
Ir daug naktų nemigus ant rankų verkiantį ramino. 
Taip švelniai supdavo tą brangų kūdikėlį savo, 
Ir vakare Ji tyliai meldėsi šalia lopšelio tavo. 

-Nes Ji Mama 

Jeigu vargai suspaudžia, belieka juoda duona. 
Ji savo vaikui visuomet tą paskutinį kąsnį duoda. 
Negaila, nesunku aukotis brangiam vaikeliui savo, 
Jos prigimtis ir tyra meilė taip liejasi be galo. 

-Nes Ji Mama 

Nėra švelnesnės meilės, kaip Motinos tavos, 
Tik Jos ranka žegnodama palaiminimą duos. 
Nesvarbu kiek vaikų bus užauginus, mylės visus, 
Užaugę ir namus palikę, Jai visuomet mažyčiai bus. 

-Nes Ji Mama 

Taip skauda širdį Motinėlei, kai jos vaikai toli, toli. 
Nieko vaikui savam neįdavus, 
R d 

. v . . . . v O dar labiau, kai būna užmiršta, nors jie visai arti. 
au Oje - zemez venantzs - g7ĮZO... 'T'. ·z · v•b .1. .. . k · v• · v · . . .LOS mei es zi ure is }lems visuomet s aisciai svies, 

Jau nepaguode__.laukęs JOS ~Ieva~ - v· Jis nepradings ilgai ir neužges, net ir po Jos mirties. 
Skausmas amziams parkniubde pas kryzzų. .. _Ji buvo ir paliks Mama. 

JERONIMAS ŠALČIŪNAS, Marijampolė GRAŽINA STAUSKIENĖ, Toronto 

Prisimenu mamą 
Gimiau mažame Žemaitijos kampelyje. 

Pirmasis mano tartas žodis buvo mama. Augau 
jos globoje. Ji mokė mane žengti pirmuosius 
žingsnius, aiškino apie gyvenimą, duodavo ge
rų patarimų. Užaugau ir buvau paimtas ka
riuomenėn. Teko vykti į rytų frontą. Atsisvei
kindama mama man užkabino ant kaklo Ma
rijos medalikėlį ir pasakė: "Kol tu jį nešiosi, 
apsaugos tave nuo karo pavojų". Taip ir išli
kau gyvas per karą. Po karo nežinojau, kur 
mano mama- ar ji gyva? Jau gyvenant D. Bri
tanijoj, vieną dieną gaunu laišką. Tai buvo 
laiškas iš Sibiro, mano mamos. Koks buvo 
man džiaugsmas, kad ji gyva ir sveika! 

Gyvenant mamai tremtyje, nebuvo įma-

Ilgesys 

noma laiškuose pasidalinti išgyvenimais. Pa
galiau mama su šeima, atlikę ištrėmimą grįžo 
į Lietuvą. Ir pavyko ją atsikviesti. Koks buvo 
man džiaugsmas jau nebetikint, kad kada susi
tiksime. Dabar galėjome pasidalinti išgyve
nimais. 

Atėjo laikas ir vėl atsisveikinti. Kylant lėk
tuvui į padanges, iliai žiūrėjome, per skruos
tus riedėjo ašaros. Zinojau, kad jau paskutinis 
atsisveikinimas, kuris tik paliks gražius mano 
mamos prisiminimus. Kaip gera prisiminti 
Motinos dieną mylimiausią mamą. Tik gaila, 
liko toli iškeliavusi į amžinybę. Negalime nu
nešti gėlių ant kapo, lieka tik prisiminti mal
dose. Stasys Prakapas,Torontas 

o 
~ 

l~ 

Permaininga žiema - netobulas reiš
kinys, dovanojantis lūžusių kaulų skaus
mą ir nusivylimą. Mažamečiai ilgisi pasa
kiško žiemos grožio ... 

takia dienoraščių knygą Gimiau pačiu 
laiku. Kaip noriu, kad ji nesibaigtų ... 

Taupieji ... 
Matematikas apskaičiavo kaip visą 

mėnesį pragyvens gaudamas kuklias paja
mas. Humanitaras neskaičiavo, bet sai
kingai taupė ... Kaip manote, koks rezul
tatas? 

z 

Konfliktas 
Lesyklėlėje kariauja du žvirbliai. 

Konfliktą išsprendė, gyvenimo patirtį tu
rinti varna ... 

Išdaigininkas 
Mokinys sugalvojo unikalų išdaigų 

planą, bet unikalios gyvenimo kokybės 
sukurti taip ir nepavyko ... 

Ramybė su dienoraščiais 
Kai nutyla dienos šurmulys ir širdį 

apglėbia ramybė, skaitau Algimanto Bal-

Ar teisingas ilgesys? 
Koks beprotiškai tylus vakaras! Ar 

galima pasigęsti triukšmo? 
Iždo turinys 

Iždas gali būti tuščias ir kupinas lė
šų ... Koks bebūtų, bet jis vis tiek mums 
knieti... Reda Kiselytė, Rokiškio 
"Romuvos" gimnazijos bibliotekos vedėja 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Tarptautinis kultūros 

kongresas tema Vidurio Eu
ropos įtaka Europos kultūri
nei tapatybei buvo surengtas 
Vilniuje kovo 18-20 dieno
mis. Kongreso metu vyko 
trys konferencijos: Europos 
iššūkiai XXI amžiuje kovo 18 
d. Vilniaus rotušėje, Vidurio 
Europa šiuolaikinių visuo
meninių kultūrinių iššūkių 
akivaizdoje kovo 19-20 d.d. 
M. Roemerio universitete ir 
Vilniaus pedagoginiame uni
versitete. Kongreso tikslas, 
pasak rengėjų (Lenkų insti
tutas Vilniuje su Vilniaus uni
versitetais ir užsienio vals
tybių ambasadomis), įvar
dinti šiuolaikinius plačiai 
suvokiamos kultūros tikslus 
ir apmąstyti galimybes bei 
sąlygas Vidurio Europos in
dėliui į viso žemyno kultū
rinės tapatybės formavimą. 

Kongrese dalyvavo huma
nitarinių ir visuomeninių 
mokslų atstovai iš Lietuvos, 
Lenkijos, Gudijos, Ukrai
nos, D. Britanijos, Norvegi
jos universitetų bei mokslo 
centrų. Tarp 30-ties prane
šėjų paminėtini sociologė 

Jadwiga Staniszkis (Lenki
ja), prof. Alvydas Jokubaitis, 
energetinio saugumo spe
cialistas, Torūnės M. Koper
niko universiteto prof. And
rzej Zybertowicz, dienraščio 
"Rzeczpospolita" vyr. re
daktorius Pawel Lisicki. Tai 
jau antroji Tarptautinio kul
tūros kongreso dalis. Pirmoji 
įvyko vasarį Vilniaus universi
tete ir buvo skirta Vidurio Eu
ropos vaidmeniui ir vietai vi
so žemyno istorijoje apibrėžti. 

Tarptautinę teatro die
ną (kovo 27) Vilniuje buvo 
apdovanoti geriausi teatro 
menininkai ir jų darbai. Ge
riausiu režisierium tapo 
Gintaras Varnas (Tankredžio 
ir K/,orindos dvikova, Dekalo
gas ); scenografo ir kostiumų 
dailininko kategorijoje ge
riausiais pripažinti dailinin
kai Marijus Jacovskis ir 
Aleksandra J acovskytė (Vi
sada tavoAna Frank), geriau
sias choreografas - Vytis 
J ankauskas (Budėjimai). Ge
riausio kompozitoriaus lau
rus gavo Algirdas Martinai
tis ( Cyrano de Bergerac, Life 
Life), geriausiais solistais ta
po Raminta Vaicekauskaitė 
(Linksmoji našlė, Montmart
re žibuoklė) ir Edgaras Mant
vilas (Werther) 

Geriausiais dramos akto
riais paskelbti Rasa Samuo
lytė (Ofelija "Hamlete") ir 
Vytautas Paukštė (Mano 
Hamlete ). Antraplanio vaid
mens atlikėjais įvardinti Au
relija Tamulytė (Fani "Bjau
rusiame") ir Vaidotas Marti
naitis (Polonijus "Hamlete"). 
Baleto ir šokio meno katego
rijoj e laimėjo Nerijus Juška 
(Ugnies paukštė), lėlių teatro 
meno srityje - dailininkė Ju
lija Skuratova (Tankredžio ir 
K/,orindos dvikova, Nedėkin-

gųjų šokis). Pirmąja Boriso 
Dauguviečio vardo premija 
apdovanotas režisierius Os
karas Koršunovas už naujo
viškus ir originalius teatro 
meno sprendimus. Padėkos 
premiją už viso gyvenimo 
kūrybą laimėjo Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teat
ro aktorius Stasys Petronaitis. 

Tarptautinė meno gale
rijų mugėARTVILNIUS pla
nuojama surengti liepos 8-
12 dienomis parodų ir kon
ferencijų centre "Litexpo". 
Tai bus vienas iš didžiausių 
programos "Vilnius - Lietu
vos kultūros sostinė" projek
tų. Joje planuoja dalyvauti 
101 galerija iš 31 valstybės, 
apie 1,000 savo kūrinių - ta
pybos, grafikos, skulptūrų, 
instaliacijų - pristatys apie 
450 menininkų. "Siekiame 
išjudinti ir įsiūbuoti Lietuvos 
meno rinką, - teigia šios idė
jos autorė ir mugės vadovė 
Diana Stomienė, - mugė su
teikia nepaprastą galimybę 
pamatyti ir įsigyti į vieną vie
tą sutelktus tūkstančius me
no kūrinių. Renginys skirtas 
plačiajai visuomenei, muge 
tiesiame meno tiltą nuo Al
ma Atos iki Buenos Airių". 
Panašios mugės rengiamos 
Bazelyje, Londone, Madri
de, o VilniujeARTVILNIUS 
bus tęstinis projektas ir vyks 
kasmet. 

"Gatvės muzikos diena" 
jau trečią kartą Vilniuje ir 
kituose Lietuvos miestuose 
planuojama pirmąjį gegužės 
šeštadienį. 2007 metais tą 
dieną leidimai groti gatvėse 
buvo suteikti beveik 300 gru
pių, muzikavo apie 600 mu
zikantų. 2008 metais, rengė
jų skaičiavimais, Vilniuje ir 
dar trisdešimtyje miestų ir 
miestelių grojo daugiau kaip 
3,000 muzikantų. Tokio po
puliarumo sulaukusi "Gat
vės muzikos diena" buvo pa
siūlyta kaip vienas 1s 
"Vilnius - Europos kultūros 
sostinė" renginių, ir, nors 
buvo pats pigiausias Go są
mata siekė 33,000 Lt), buvo 
įtrauktas tik į papildomą 

renginių sąrašą. 
Šios šventės pradininkas 

muzikantas ir aktorius And
rius Mamontovas šiemet kvie
tė visus Lietuvos miestus ir 
visas lietuvių bendruomenes 
visame pasaulyje prisijungti 
prie Vilniaus ir tą dieną "gro
ti roką, klasiką, džiazą, avan
gardą, folklorą, mušti Afrikos 
ritmus, kad pajustų tą vieny
bės jausmą, kurio mums vi
siems pastaruoju metu labai 
trūksta ir tik mes patys gali
me jį sau padovanoti taip, 
kaip buvo Lietuvos nepri
klausomybės atkovojimo me
tu, - tęsia A Mamontovas, -
tai nėra koks 'iš aukščiau' 
valdžios nuleistas reikalas. 
Tai laisva žmonių iniciatyva 
ir tik todėl ji yra tokia tikra, 
gaivi ir suteikianti daug pui
kių emocijų". GK 
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90-179 dienų „ „ „„„„„„„ 0.50% 
180-364 dienų „„„ „„„„. 0.50% 
l metų .„„„„„„„„„„„„„„. 0.85o/o 
2 metų .„„„„„ „„„„„„„„„. 1.25% 
3 metų „ „„„„.„„„.„„.„.„„ 1.50% 
4 metų .„„ „„„„„„.„„„„„„ 1.75% 
5 metų .„„.„„„„„ „„„„„„„. 2.00°/o 

Taupomoji sąskaita 0.10% 
Kasdieninių palūkanų 
čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.10% 

Amerikos dol GIC 
l metųtenn. ind„„„„„„ 0.75% 

GIC SUTEIKIAME 

l metų "cashable" „„„„. 1.00% 
l metų .„.„„„„„„.„„„.„„„„ 1.50% 
2 metų „ „„„„„„„„„„„ „„„„ 2.00% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.25o/o 
4 metų „„„„„„„„„„„„„ „„. 2.50% 
5metų „„„„„„„„„„„„„„„„ 2.75°/0 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSA RRSP ir RRIF 
atvi ras, k intantis„„„„ „„ 1.50% 
l metų „„.„„„„„„„„„„.„„ 1.75% 

2 metų „ „„„„„„„„ „ „„„„„ 2.25% 
3 metų .„„„„„„„„„„„„„„. 2.50% 

4 metų „„„„„„„„„„ „.„.„„ 2.75% 
5 metų „„„„„„ „„„ „ „„„„„ 3.00% 

Asmenines paskolas 
nuo .„„„„„„ .„„„ „„„ „„.„„„ 4.75% 

Sutarties paskolas 
nuo„„.„„.„„„„„„„ „„„„„„ 4.75% 

Nekibtojamo turto paskom 

Su nekintančiu nuošimčiu 
l metų„.„ .. „„„„„„„„„„„„„„„„„ 3.50% 
2 metų ._„„„„„„„„„.„.„„.„„„„„ 4.00% 
3 metų „„„.„.„„.„„„„„„„„„„„„„ 4.25°/o 
4metų„.„ .. „.„.„„„„„„„„„„„„„„ 4.50% 
5 metų .„„ .. „.„„.„„„„„„„„„„„„„ 4. 75% 

Su kintančiu nuošimčiu 

l,2,3metų.„.„„„„„„„„„„„„„ 3.25% 

----------- •Suteik ia me CMHC a pdraustas 
MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5Gl 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo la ikas: 
Pirm., antr., treč. 

Ketvirt„ penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 
ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 

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

ne kilnoja mojo turto paskolas 

• Suteikia me komer cin es 
ne kilnoja mojo 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! 

Pasirinkite sau tinkamiausias są lygas Internete ir tada leiskite 
mums rasti jums geresnę ka in ą. Arba skambinkite: -
poniai Wijolai - (angliškai ar lenkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui M edel iui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.0.S„ M.Sc„ Ortbo. Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Hloor Street West 

(prie naujos 'PA RAMOS') 

Toronto ON, MSW l CS 
Tel. (41 6) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Kanados lietuvių mokytojų 
v• • suvaz1av1mas 

Išeivijoje 198 lituanistinės mokyklos 

Po ilgos pertraukos 2009 
m. balandžio 18 d. mes ir vėl 
susibūrėme iš visų Kanados 
kampų. Suvažiavime dalyvavo 
viena mokytoj a iš K.algario, 
du iš Edmontono, keturi iš 
Hamiltono, keturi iš Mont
realio ir dvidešimt septyni iš 
Turonto. Suvažiavimas įvyko 
Prisikėlimo parapijos patalpo
se visą dienelę. KLB Svietimo 
komisijos pirmininkas V. Bire
ta atidarė suvaži.avimą; diako
nas brolis Bernardas Beliekas, 
OFM, sukalbėjo poetišką in
vokaciją. Kiekvienas mokyto
jas prisistatė. 

Aida Labanauskienė va
dovauja Kalgario Vytauto Di
džiojo mokyklai, kurią lanko 
14 mokinių. Edmontono lie
tuvių mokyklos vedėja -Ad
riana Podberskienė, o moky
toja - Eita Repšytė. Mokosi 
17 mokinių. Hamiltono Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinei 
mokyklai vadovauja Rasa 
Bakšytė-Pruden, mokytojauja 
Vaida Matuzonienė, Daiva 
Leleikaitė ir diakonas Ber
nardas Beliekas, OFM. Mo
kosi 20 vaikų. Montrealyje ve
dėja - Živilė Jurkutė-Blayney, 
o mokytojos - Daiva Jaugelis, 
Aušra Geralavičius ir Dana 
Mickus. Lanko 25 mokiniai. 
Turonto Maironio mokyklai 
vadovauja Virginija Zubric
kienė, lanko mokyklą 159 mo
kiniai. Mokytojų yra daugiau 
kaip 30, įskaitant padėjėjus ir 
administraciją. Turonte veikia 
ir Aukštesnieji lituanistiniai 
kursai, kuriems vadovauja 
Mykolas Slapšys. Juose mo
kosi 26 moksleiviai, dėsto Ra
sa Kapeni.ak ir Gitana Judvy
tytė. Mkt. Rima Žemaitytė-

De luliis pristatė paskaitinin
kę Daivą Navickienę, JAV 
LB Švietimo tarybos pirmi
ninkę, kuri tikrai ypatinga as
menybė! Turp kitko, studija
vus fortepijono meną, vado
vauja Bostono vyrų sekstetui, 
septyniolika metų vadovavo 
Bostono lituanistinei mokyk
lai; baigus biomediciną, ir dar 
daug ko būtų galima apie ją 
pasakyti ... jos paskaita - "Li
tuanistinės mokyklos 21-ame 
šimtmetyje" sudomino visus 
nuo pirmos minutės ligi pas
kutinės. 

Pirmiausia ji parodė isto
rinę apžvalgą lietuvių įsikūri
mo JAV-se, senomis nuotrau
komis (kompiuteriu) bei duo
menimis pirmųjų ateivių 
(1890-1950); po to, antros 
bangos, pokarinių ateivių. 
Tuda buvo įsteigtas Jaunimo 
centras Čikagoje. Ji kalbėjo 
apie lietuviškas vertybes, bū
tent, dorybę, kurios atsispindi 
lietuvių gyvenime. Paminėjo 
filosofą A. Maceiną. Daiva 
pristatė JAV Švietimo tarybos 
tinklalapį, kuriame yra e-bib
lioteka. Ji mus supažindino su 
Amerikos lietuvių fondu. Pa
skaitininkė pranešė, kad da
bar veikia 198 lituanistinės 
mokyklos išeivijoje! (31 JAV, 
kitos įvairiausiuose kraštuose, 
kaip Airija, Anglija, Rusija, 
Argentina, Brazilija ir t.t.). Ji 
ragino visus dalyvauti moky
tojų tobulinimosi kursuose 
Dainavoje (Michigan) bei 
vykti į įvairias kitas mokytojų 
sueigas ar konferencijas 
JAV-se. 

Daiva mums pristatė Eg
lutę (vaikų žurnalą) internete 
- gyvas, meniškas, gražus! 

Svarbiausia - interaktyvus. Ji 
paaiškino, kaip mokytojai ga
lėtų naudotis kompiuterine 
medžiaga klasėje, kad įdomiai 
dėstytų ir kalbą, ir literatūrą; 
ir istoriją, ir geografiją.„ dar 
parodė, kaip su "Google 
Earth" rasti lietuviškas mo
kyklas žemėlapyje per JAV. 

V. Bireta padėkojo pa
skaitininkei ir paaiškino apie 
išskirstymą medžiagos litua
nistinėms mokykloms. Galvo
jama apie įsigijimą "laptops", 
kad lietuvių kalbos dėstymas 
būtų patrauklesnis. Visi mo
kytojai buvo pakviesti pie
tų, B. Stanulienės skaniai pa
gamintų. Po pietų tęsėsi dis
kusijos, kurias vedė Turonto 
Maironio mokyklos vedėja 
Virginija Zubrickienė. Buvo 
diskutuojama, kokios turėtų 
būti lituanistinių mokyklų už
duotys - ar suburti lietuvišką 
jaunimą, kad jis pabendrautų, 
mažiau kreipiant dėmesio į li
tuanistines žinias; ar mokyti 
lietuvių kalbą, literatūrą, Lie
tuvos istoriją bei supažindinti 
su lietuvių tautos papročiais 
ir kultūra; ar grupuoti moki
nius pagal lietuvių kalbos mo
kėjimą ir amžių, atsisakant 
skyrių? 

Mokytojai buvo sugru
puoti taip, kad kiek.viename 
ratelyje būtų po mokytoją iš 
kiekvienos apylinkės. Po dis
kusijų rateliai pateikė savo iš
vadas. Janina Dzemionienė 
(Toronto) pateikė savo grupės 
išvadas: lietuvių kalbos moky
mas - pirmoje ir pagrindinėje 
vietoje, įjungiant lietuvių pa
pročių, švenčių pažinimą, tra
dicijų palaikymą; Kanados li
tuanistinės mokyklos turėtų 

Nukelta į 11 -tą psl. 

Knygų stalas Kanados lietuvių mokytojų suvažiavime š.m. balandžio 18 d. Turonto Prisikili
mo parapijos patalpose Ntr. L. Zubricko 

~ 1 ONTAR/O LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc. O.LS., O.Ll.P 

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

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

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio 
lipdės sujūsų adresu. Ne
laukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo su· 
taupysite administracijos 
laiką ir pašto išlaidas. 



Kanados lietuvią mokytojų suvažiavimo, i"Ykusio š.m. balandžio 18 d. Prisikėlimo parapijos 
patalpose, dalyviai Ntr. L. Znbricko 

Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimas 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

turėti vienodas gaires; organi
zuojant klases turėtų būti at
sižvelgta i mokinius, kalban
čius angliškai ir silpnai lietu
viškai; nuo mokyklos dydžio 
ir mokinių skaičiaus priklauso 
mokymo programų išdėsty
mas, įjungiant tautinius šokius, 
tradicijų ir papročių pažini
mą. Kito ratelio išvadas patei
kė Violeta Kašina (Turonto): 
reikėtų paruošti lituanistinei 
mokyklai vieningą programą, 
suformuoti tikslus ir uždavi
nius; išvardinti metodų pavyz
džius, kaip to tikslo pasiekti; 
tikslas - suburti lietuvių jauni-

mą, plėsti žinias apie Lietuvą; 
uždaviniai - mokyti lietuvių 
kalbos; supažindinti su lietu
vių papročiais, tradicijomis, 
istorija ir kultūra; sudaryti 
skyrius pagal amžių; sudaryti 
grupes - gerai kalbančių, silp
nai mokančių; stiprinti tėvelių 
pagalbą mokyklos veikloje. 

Rima žemaitytė-De luliis 
(Turonto) kalbėjo savo ratelio 
vardu. Išvados tokios: už
megzti ryšius su Lenkijos lie
tuviais dėl vadovėlių; kiekvie
nai mokyklai - po nešiojamą 
kompiuterį ir projektorių -
pagal galimybes - sumokėti 
už internetą; suskirstyti moki
nius mokykloje pagal žinių ly-

gį, atsižvelgiant į amžių; ruošti 
mokytojų suvažiavimus kiek
vienais metais; JAV pavyz
džiu, sukurti internetinį pus
lapį (turbūt tik ateityje taiga
lėsime įvykdyti, pasak V. Bi
retos). 

Dar buvo pora kitų ratelių 
- mintys panašios. Rasa Kape
niak padėkojo KLB Švietimo 
tarybos pirm. V. Biretai už kny
gas ir visą mokymo medžiagą, 
padovanotą mokykloms. V. 
Bireta visiems padėkojo, ir iš
siskirstėme, parsinešdami na
mo šviežių Įspūdžių, naujų 
minčių ir naujai užmegztų ry
šių su kolegomis iš kitų vie
tovių. Živil~ Šelmien~ 

_____ ...,., SKAITYTOJAI PASISAKO ""i ------

GERBIAMO.D REDAKCLlA, 
Atsiverčiau TŽ balandžio 

14 d. numeryje 11 puslapį, pa
žvelgiau į nuotrauką ir nuste
bau: nuotraukos paraštėje su
rašytos vien vyriškos pavar
dės, o nuotraukoje (su dviem 
išimtim) vien tik moteriški 
veidai. Kas atsitiko? Argi TŽ 
redakcija jau nebeatskiria vy
ro nuo moters? Tiesiog skau
da širdį, kad mūsų lietuviš
kame laikraštyje taip prade
dama nulietuvinti lietuvių kal
bą. Jeigu nuotraukoje mote-

rys dar būtų nepažįstamos re
dakcijai, bandyčiau tokį atvejį 
kaip nors pateisinti (pvz. ar 
tai tekėjusių ar netekėjusių 
moterų pavardės), bet visas 
nuotraukoje esančias redak
cija ir plačioji Turonto lietu
vių apylinkė pažįsta, tai kam 
jas pa<Įaryti vyrais? Tukiu bū
du TŽ redakcija pati sau 
prieštarauja: stengiasi sveti
mų kraštų miestų vardus su
lietuvinti, o lietuviškas pavar
des nulietuvina. 

PreL Jonas Staškevičius 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-304 2 

Sekan t is siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.d. 
*** 

Sekan t is siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.d. 
Vis i pake tai tu ri būti į mūsų pagr. raštinę 

PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* off for l parcel off 

coupon is valid only at " Margutis-Pysanka" head off1ce. 

Redakcijos pastaba. Čia 
susiduriame su teisinėmis (pa
vardę rašyti kaip dokumente) 
ir kalbos taisyklių problemo
mis. Apgailestaujame, kad nu
rodymus gaunant dėl to turi 
nukentėti lietuvių kalba. Ne
atrodo, kad pažintys ar kitos 
kokios žinios apie asmenis ga
lėtų ką šiuo atveju pakeisti. 
Gal tik naudinga būtų pavar
džių bei pavadinimų skelbimo 
klausimu plačiau pasisakyti. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų pa lūkanų 1.50% 
1 metų 1.75% 
2 metų 2.25% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.10% 

INVESTICINĖ 
SĄSKAITA 

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

l metų 

2 metų 
3 metų 
4 metų 
5 metų 
l metų iškeičiamos 

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

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

PAPILDOMA TAUPOMOJ I 0.50% palūkanos 

"Planas 24" Kasdieni n i ų 
pa l ūkanų čeki ų /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 

l metų 

2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

l metų iške ičiamas 

l metų JAV dolerių 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30-89 dienų 
90-1 79 dienų 
180-269 dienų 

t---------------1 270- 364 dienų 

JAV DO LERIŲ KASD I EN I NI Ų l 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 

PAS Ko Los Iškeičiami prieš term iną 
mažesniais nuošimčiai s 

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 
Kasd ieninių 
kintamųjų palūkanų 
l 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 nuošimčia i gali 
būti ke i čiami 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 

"Aušros" sporto klubas baigė ketvirtąsias metines pavasarines treniruotes. Nuotraukoje -
po paskutinės treniruotės balandžio 27 d. Ledo ritulio jaunių komandoje šiemet žaidė 20 
vaikų nuo 7 iki 14 m. amžiaus, nuo pradedančių iki "AA" lygio žaidėjų. "Aušros" klubas 
~ėkoja Tor?nto "Klevo lapų" treneriams už pastangas ir rūpestį. Stovi paskutinėje eilėje 
1s k. - R. B1skys, A. Kišonas, E. Ginčauskas, J. Zenkevičius ir W. Dauginis Ntr. A. Kišono 

• Baltijos krepšinio lygos 
baigmės rungtynės baigėsi 

Vilniaus "Lietuvos ryto" krep
šininkų pergalės šokiu. Nau
dingiausiu baigmės rungtynių 
žaidėju tapęs universalusis 
amerikietis Ch. Edison pelnė 
net 41 tašką, atkovojo 8 ka
muolius, atliko 8 rezultatyvius 
perdavimus ir įteikė savo klu
bui dar vieną, jau ketvirtąją 
sezono taurę - Vilniaus "Lie
tuvos rytas" varžybų baigmėje 
97:74 sutriuškino Kauno 
"Žalgirį" ir iškovojo BBL tau
rę. Bronzą iškovojo Tartu 
"Rock" komanda, 77:68 įvei
kusi Rygos ASK. 

Ledo ritulio baigmė 
_Toronto estai laimėjo "2009 Baltic Cup" ledo ritulio baigmės varžybas prieš Toronto 

latvius 3-1 "Centrai Arena", balandžio 17 d. Rungtynes stebėjo daugiau kaip 200 žiūrovų. Kiti 
"playoff' rezultatai šiemet buvo: "Klevo lapai" 2- estai 5, "Klevo lapai" 5 - latviai 10 ir estai 2 
- latviai 2. Nuotraukos ir detalės - tinklalapyje http://balticcup.blogspot.com. AK 

• 10-ą Lietuvos moterų 
krepšinio lygos čempionės ti
tulą iš eilės ir jau 12-ąjį per 
klubo gyvavimo istoriją iško
vojo Vilniaus TEO komanda. 
Trečiose baigmės rungtynėse 
vilnietės namuose 63:58 nu
galėjo Marijampolės "Arvi" ir 
seriją laimėjo 3:0. Bronzos 
medaliu pasipuošė Klaipėdos 
"Lemminkainen" klubas, na
muose 75:57 nugalėjęs Kauno 
"Laisvės" krepšininkes ir, lai
mėjęs seriją iki trijų pergalių 
3:2, antrus metus iš eilės už
ėmė trečią vietą. 

Toronto lietuvių ledo ritulio komanda "Klevo lapai" su savo varžovais Ntr. L. Stankutės 

• Baltijos krepšinio lygos 
(SEB BBL) Elito poskyrio at
silikėlis Kėdainių "Nevėžis" 

namuose 91:79 nugalėjo SEB 
BBL Iššūkio taurės savininkus 
Vilniaus "Sakalus" ir, laimėjęs 
pereinamųjų rungtynių seriją 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~,'·+~~~~--..: „.J,,.j ... ,_· 

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

(905) 333-5553 

~ w~.:t \l~~ 

l:> E: r-.1 ,-A L C::: A~ E: 
Dr. J. Hirgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

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

iki dviejų pergalių 2:1, išsau
gojo vietą Elito poskyryje ir 
ateinantiems metams. 

• Lietuvos moterų ranki
nio lygos aukso medalius šeštą 
sezoną iš eilės iškovojo Vil
niaus VPU "Šviesos-Eglės" 
komanda. Trečiosiose baig
:giės rungtynėse VPU "Eglės
Sviesos" rankininkės 31 :25 
nugalėjo Vilniaus "Eastcon 
AG-Vilniaus kolegijos" ko
mandą ir laimėjo seriją iki tri
jų pergalių 3:0. Bronzos me
dalį iškovojo Kauno "ACME 
- ŽALGIRIS" rankininkės, 
laimėjusios seriją 3:1 prieš 
Panevėžio AsT - KKSC septy
niukę. 

• Estijoje trijų komandų 
Baltijos moterų futbolo tau
rės varžybose Lietuvos rinkti
nė iškovojo vieną pergalę ir 
su 3 taškais užėmė antrą vietą. 
Lemiamoje dvikovoje Lietu
vos merginos O: 1 nusileido 
antrą pergalę iškovojusiai ir 
Baltijos taurę laimėjusiai šei
mininkei Estijos vienuolikei. 

• Baigėsi 2008-2009 m. 
Lietuvos stalo teniso aukš
čiausios lygos komandinis 
čempionatas. Aukso medalius 
vyrų ir moterų grupėse iško
vojo Mažeikių sporto klubas 
"Vijurkas", rašoma Lietuvos 
stalo teniso federacijos 
(LSTF) pranešime spaudai. 

• Gruzijos sostinėje Tbi
lis vykusiame Europos dziudo 
imtynių čempionate bronzos 
medalį svorio grupėje iki 90 
kg iškovojo Karolis Bauža. 
Lemiamoje dvikovoje Lietu
vos atletas per vos 33 sekun
des nugalėjo vokietį M. Pinsk 
ir užėmė trečią vietą. 

• Taline (Estija) vyko 
tarptautinės G. Lurich graikų
romėnų imtynių varžybos. 
Kaip praneša Lietuvos imty
nių federacija, legendinio at
leto vardu pavadintose varžy
bose antrą vietą užėmė pa
saulio ir Europos čempionatų 
prizininkas Valdemaras Venc
kaitis. Deja, dėl patirtos kojos 
traumos baigminė kova ne
įvyko ir pergalė buvo įskaityta 
A. Murtazalijev. VP 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531. 

MILMANTAS Immigration & Translation Services SMITH MONUMENT CO. LTD 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 
verslo, šeimos narių laidavimo, H & C bei auklių ir prižiūrėtojų programas 

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

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

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

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

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus . 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 
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• LSS tarybos pirmininkas v.s. til. Gintautas Taoras gimė 
ir augo Pittsburgh, PA. Biologijos studijas baigė Pittsburgh 
universitete, MBA laipsnį įgijo Baldwin Wallace College, 
Klyvlande, OH. Gyvena Dover, NH, yra ligoninės laboratorijų 
vyriausias vedėjas. Į lietuviškąją skautybę brolis Gintautas 

įstojo 1962 m., skauto vyčio įžodį 
davė 1969 m., Gilwell kursus baigė 
1987 m. Skautų "Pilėnų" tunto tun
tininku Klyvlande buvo 1977-1978 
m., Lietuvių skautų brolijos vyr. 
skautininko pavaduotojo pareigoms 
išrinktas 1988-1993 m. Tuo laiko
tarpiu įvyko dvi didžiosios LSS sto
vyklos. VII Tautinėje stovykloje 1988 
m. brolis Gintautas buvo ūkio sky
riaus vedėjas, Jubiliejinėje stovyk
loje 1993 m. - Brolijos stovyklos 
viršininkas. Nuo 1994 metų iki da
bar ėjo įvairias pareigas skautų 

Brolijos vadijoje ir LSS taryboje - tiekimo skyriaus vedėjo, 
iždininko. IX Tautinėje stovykloje 2008 m. buvo iždininkas, 
lėšų telkimo vajaus vedėjas. V.s. fil. Gintauto Taoro pastan
gomis IX Tautinei stovyklai buvo išleistas oficialus Amerikos 
pašto ženklas su Tautinės stovyklos ženklu. 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėm imas iš namų pagal sus itarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apyl inkių 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
. (905) 271-7171 (905) 785-3900 

115 Lakeshorc Road E. 104-3945 Daug Leav ns Blvd. 
~ Mi . auga, ON LlG l 5 ML i auga, O L5 OA5 

~--~ www.watersidedenlal.ca www.9thlinedenlal.ca 

• 
'PEOOS S'PEClllLISTllS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

ll> KULNO SKAU MAl 

ll> PĖDOS SKAUSMAJ 

ll> PIR TŲ DEFORMACIJO 

ll> NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI USIRGIMAI 

ll> [AUGĘ NAGAI 

ll> Vl ·TI Ė EJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

ll> SE IORŲ PĖDŲ PRI EŽ I ŪRA 

• VAIKŲ EISENO 

NESKLA DUMAI 

• PLOK ČIAPĖDYSTĖ 
IR EIS 0 UTRIKIMAI 

• Pfmos DEFORMACI JŲ 

TAI YMA ORTOPEDINIAIS 

l DĖKLAJS 

• PRllMAME v i sus 

PLA l IU DRAUDIMU 

+ STERILŪS ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WILLSO ST.E., NCASTER, Ont. T EL. (905) 648-9176 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninė žalos, atsiradusio ryv ium su kūno 

užalojimu rie vkojima 
• imigracija j Kanadą 
• te tamentų suda1yma 
• paLik.imų tvarkyma 
• nekilnojamo Lmto pirkimas/pardavima 
• k n ul tacijos Lietuv r publika t i ės klau imais 

295 The We t Ma ll, 6th Floor, Turonto O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fn 416 236-1809 
Tinklalapi.: www.pacelawfir rn.com El. paštit: lawyers@pacelawfirrn.com 
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, 
Akimirka iš Toronto lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras" koncerto "Suk, suk ratelį", 
įvykusio š.m. balandžio 26 d. Anapilio salėje, Mississaugoje, ON Ntr. L. Zubricko 

Gamtosaugos pamokos 
Lietuva - savo plotu ne- Aušra Morkūnaitė, Garliavos 

didelė valstybė, kurioje gyve- A. Lukšos gimnazijos moks
na daugiau kaip 3 mln. gyven- leivės, pasiūlė gaminti "Nesi
tojų. Kaip saugoti Lietuvos baigiantį muilą" iš įvairių 
aplinką, taupiai naudoti visa, kvapnaus ir spalvingo muilo, 
ką duoda žemė ir sukuria geriausia natūralaus, likučių. 
žmogaus rankos, Lietuvos Agnė Stulpinaitė iš Alytaus 
moksleivius paskatino kon- pamokė, kaip galima supa
kursas "Ekologiška Lietuva". kuoti dovanėles, neperkant 
Visus metus moksleivai kūrė naujų, bet naudojant įvairius 
ir aprašinėjo savo pasiūlymus, turimus popierius ir kaspinė
kaip saugoti gamtą, mažinti lius. Mantas Mogenis iš Uk
šiukšlių kiekį, kaip panaudoti 
visokias atliekas naujiems 
daiktams pagaminti. Bet ko
kio audinio atraižas galime 
paversti dailiais krepšeliais 
sagoms ir kitoms smulkme
noms, pasiūlė Ieva Skačelytė, 
Šepetos A. Adamkienės pag
rindinės mokyklos moksleivė, 
atsiuntusi savo siuvinio pa-
vyzdį. Augustina Petrulytė ir Konkurso logo 

Ministeris su moksleiviais 
Užsienio reikalų ministeris Vygaudas Ušackas 

š.m. balandžio 24 d. Vilniaus vidurinėje mokykloje 
"Lietuvių namai" vedė pilietiškumo pamoką 8-12 klasių 
moksleiviams. Jis pasveikino mokyklos auklėtinius 
Tarptautinės jaunimo solidarumo dienos, minimos 
balandžio 24-ąją, proga ir diskutavo apie Lietuvos 
istorinę praeitį ir dabartinius laimėjimus. "Sukūrėme 
ir sugebėjome išlaikyti valstybę, išgyvenome karus ir 
okupacijas, kovojome už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, susitelkę siekėme suirąžinti Lietuvą į pilna
verčių Europos šalių šeimą. Siandien galime džiaug
tis, kad per tūkstantį metų išsaugojome seną gražią 
kalbą, papročius, tradicijas, kultūrą ir išlikome didi 
tauta", - audringą Lietuvos istoriją priminė V. 
Ušackas. 

mergės rašo: "Mūsų mokykla, 
A. Smetonos gimnazija, pasi
tinkant Kalėdas ir naujuosius 
metus, nutarė papuošti ne tik
romis, bet pagamintomis iš 
atliekų eglutėmis. Pagamino
me 34 modernias eglutes. Taip 
išsaugojome tikrus medelius 
ir surinkome atliekas iš aplin
kos. Buvo įdomu jas gaminti 
iš įvairių niekam nereikalingų 
daiktų". Šie moksleiviai ir ta
po konkurso nugalėtojais, bet 
įdomių minčių ir pasiūlymų 
atsiuntė ir kiti dalyviai. Apie 
moksleivių sumanymus, sau
gant Lietuvos gamtą, gyvena
mąją aplinką, skatinant tau
pumą ir sumanumą daugiau 
galite pasiskaityti jaunimo 
tinklalapyje www.placiau.lt. 

Parengė SK 
(Ntr. iš tinklalapio) 

Pasakojo moksleiviams apie 2006 metais pradėtą 
iniciatyvą "Misija Sibiras". Tai ekspedicijos, kurių me
tu jaunimas vyksta į lietuvių trėmimų, masinių žudynių, 
koncentracijos stovyklų ir įkalinimo vietas Sibire. 
Ekspedicijų dalyviai tvarko trėmimų vietas, apleistas 
lietuvių kapines, savo akimis pamato, kokiomis sąly
gomis gyveno lietuviai tremtyje. 2007 metais V. Ušac
kas dalyvavo "Misijos Sibiras" ekspedicijoje Mano 
upės baseine, Krasnojarsko krašte. 

"Lietuvių namai" - lietuviška mokykla vaikams, 
gyvenusiems užsienyje, buvo įkurta 1990 metais. Šiuo 
metu mokykloje mokosi 223 moksleiviai. URM Inf. 

Ištrauka iš Toronto Prisikėlimo parapi
jos teatro studijos "Žalios lankos" spek
taklio "Eglė žalčių karalienė". Naktonė 
-Jovita Gudelytė, Žilvinas -Anton Kli
bingaitis-Wasowicz 

Ntr. Aldo Minkevičiaus 
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Kanados lietuvių fondas 
per 2009-jų metų pirmąjį ket
virti sulaukė $2,270 aukų, 
skirtų Įvairiomis progomis. 
Vasario 16-osios proga gauta 
$970 suma; vienas $500 paliki
mas; $400 mirusiųjų prisimini
mui ir $1,370 tiesioginės au
kos Fondui (jskaitant ir Vasa
rio 16-osios aukas). 

Vasarį sulaukėme vieno 
naujo nario - tai Delbi lietu
viška Šv. Kazimiero šventovė, 
kuri skyrė Fondui $100 auką; 
Hamiltone mirus a.a Aleksui 
Pareščiui, jo atminimui auko
jo: po $20 P. Armonas, Z. čeč
kauskas, A. Erštikaitis, J. 
Gimžauskas, J. Krištolaitis, V. 
Pleinys, P. Šidlauskas ir P. Zu
bas. V. ir V. Radžiai iš Otavos 
aukojo $50 a.a. V. Giriūnie
nės-Litvinienės atminimui. 
Vasario 16-osios minėjimo 
proga aukas fondui skyrė: 
$200 H. Butkevičius; po $100 
V. Butkys ir G. Sakus; po $50 
O. Juodikienė, H. Lapas, J. 
Medelis, B. 'Thmulionienė ir J. 
Zenkevičius; $40 K. Poškus ir 
O 'Tusecldenė; po $20 K. Baly
ta ir D. Barkauskas-Survila. Iš 
viso vasario mėnesį gauta 
$1,080. 

Kovo mėnesi iš Otavos 
apylinkės gavome aukų Vasa
rio 16-osios proga; po $50 iš V. 
ir V. Radžių ir J. ir E. Valiulių. 
Aa. J. Jocas testamentu pali
ko Fondui $500. Kovą sulau
kėme dar 4 naujų narių - A 
Gailienė įrašė savo vaikaičius 
Andrių ir Justiną Raudžius, 
paaukodama $200 Fondui, o 
taip pat Montrealio lietuvių 
choras ir 1bronto pensininkų 
klubo choras "Daina" tapo 

KLF ZINIOS 

naujais nariais, paaukoję po 
$100. Hamiltone mirusio a.a 
J. Karecko atminimui po $20 
aukojo J. Gimžauskas, J. Kriš
tolaitis, P. Šidlauskas ir P. Zu
bas. A.a M. Pusdešrienės at
minimui po $20 aukojo J. 
Krištolaitis ir K. Žukauskas. 
Otavoje mirusios a.a. B. Ri
mantienės atminimui V. ir V. 
Radžiai aukojo $50, o J. ir E. 
Valiuliai $20. Kovo mėnesį iš 
viso aukų buvo $1,190. 

Kaip ir anksčiau, Fondas 
parėmė KLB 1bronto skyrių, 
$1,000 auka prisidėdamas 
prie Vasario 16-osios dienos 
minėjimo rengimo išlaidų. 
Taip pat rengiant Kovo 11-
osios minėjimą, Fondas skyrė 
$1,000 Tėvynės sąjungai "Vo
lungės" choro ir .KUS hono
rarų išlaidoms. 

Fondas visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja už jų 
aukas ir tikisi, kad ateityje ir 
kiti geros valios tautiečiai 
skirs savo aukas prisimindami 
savo artimuosius bei pažįsta
mus, tuo įamžindami jų var
dus bei įgalindami Fondą 
remti lietuvišką veiklą Kana
doje. Rašydami savo testa
mentus ir ieškodami labdarin
gų organiz.acijų, kurioms skir
ti dalį savo palikimo, prisi
minkite Kanados lietuvių 
fondą. IDf. 

Kanados lietuvių fondo 
valdybos posėdis įvyko kovo 
19 d. Prisi.kėlimo parapijos 
bibliotekoje. Dalyvavo pirm. 
A. Nausėdas, vicepirmininkė 
ir spaudos reik.alų sekretorė 
D. Baltrušytė-Sher, KLB 
Krašto valdybos atstovė pirm. 
J. Kuraitė-Lasienė, ižd. V. Jo-

nušonienė, posėdžių sekreto
rius R. Kalendra ir KLF admi
nistratorius L Baziliauskas. 

Pirm. A Nausėdas patei
kė trumpą santrauką apie 
svarstytus Fondo reikalus pas
kutiniame KLF Thlybos posė
dyje vasario 23 d. ir painfor
mavo apie Įvairius kitus atlik
tus darbus ir planus, apie KLF 
metinio visuotinio narių susi
rinkimo salės pakeitimo vietą 
iš Anapilio parodų į Lietuvos 
kankinių parapijos salę. 

Administratorius L Bazi
liauskas pateikė atliktų darbų 
ataskaitą, pranešė apie pasi
ruošimą visuotiniam Fondo 
narių susirinkim.ui (balandžio 
19 d.). lžd. V. Jonušonienė pa
teikė bendrų išlaidų apyskaitą 
nuo 2009 m. sausio 29 d. iki 
kovo 19 d. Iš viso išlaidų turė
ta $3,487.34. Valdyba vienbal
siai patvirtino išlaidas. 

Valdyba priėmė principinį 
nutarimą būti IX-sios Dainų 
šventės dainos kompozicijos 
ar aranžuotės mecenatu. Ga
lutinis sprendimas bus pada
rytas gavus kompozicijų ir 
aranžuočių sąrašą iš šventės 
meninio programos komiteto. 
Nutarta skelbti KLF reklamą 
"Labdaros" slaugos namų iš
kilmingo lėšų telkimo vakaro 
spausdintoje programoje. 

Apsvarstyta Fondo 2009 
m. biudžeto sąmata, kuri bus 
1luybai pristatyta kitame KLF 
Tarybos posėdyje. Priimtas 
nutarimas pasiųsti velykinį 
sveikinimą Montrealio bei 
Hamiltono lietuvių radijo va
landėlėms. Kitas valdybos 
posėdis įvyks gegužės antroje 
pusėje. lnf. 

SLAUGOS NAMŲ Ž INIOS 

• Ilgamečio Slaugos na
mų rėmėjo aa. Vytauto Llui
mos atminimui pagerbti, 
"Labdaros" slaugos namams 
aukojo: $100 - V. Augaitis, 
D.P. Stauskai, dr. R.A. Kar
kai, G.D. Sakai, dr. G.A. 
Skrinskai, A.G. 'Turvydai; $60 
- L Rusinas, $50-A Augai
tienė, Č.J. Kavaliauskai, V.P. 
Melnykai, G.R. Paulioniai, A 
Petkevičienė, Alvina Rama
nauskienė, P.G. Stauskai, P.l. 
'Turvydai, A. Valadkienė; $40-
J .O. Gustainiai, S.R. Masio
niai, l Meiklejohn, V.V. Paš-

i AUKOS l 
A.a. Zuzanos Šlepanavi

~ienės·Dzikieaės atminimui 
Tėviškės žiburiams aukojo: 
$100 - G.D. Sakai; $60 - E.S. 
Kerai; $50 - R.J. Karasiejai, 
Z. Stančikienė, Ž. Vidmantie
nė; $40 - R.R. Pecuch, G.R. 
Paulioniai, A. Sakalaitė; $20 -
N. Slavinskienė, M. Barteška; 
$10- G. Gaižutienė. Aukas 
rinko G. Paulionienė. 

šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $500 -
V. ir G. Drešeriai; $250 - R. ir 
V. Akelaičiai; $200 - V. ir E. 
Abramavičiai, J. ir O. Gustai
niai, M. ir Venskuvienė; $100 
- K. Dervaitienė, V. Jasinevi
čienė, P. Lapienis; $50 - l. 
Paškauskienė. 

kai; $30 - A. Čiaučionas, O. 
Juodikis, A. Kašetienė, AR. 
Ulbos; $25 - S. Aušrotienė, 
M.S. Koprich, G.D. Rocca, l. 
Ross, T.B. Stanuliai, V.M. 
Vaitkevičiai, J. Vmgelis; $20 -
S.I. Andruliai, V. Balsienė, A 
Baltrūnas, N. Bates, S.M. Bu
šinskai, R. Celejewska, dr. 
J .E. ČUplinskai, E. Ginčiaus
kas, G. Ginčiauskas, R.A Ka
lendros, A. Kaminskas, A Le
mežienė, V.B. Matulaičiai, 
JA Morkūnai, l. Paškauskie
nė, H. Rados, K.A Ratavičiai, 
P.B. Sapliai, A.R. Simanavi-

čiai, E. Simonavičienė, P.E. 
Stripinis, A. Sungailienė, M. 
'Tumulaitienė, AI. Zalagėnai; 
$15 - L. Murauskienė; $10 -
A Jurcevičienė, D.P Petraus
kai; Velionės Laura Della 
Valle atminimui draugai ir 
artimieji suaukojo $368. 

"Labdaros" slaugos namų 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visų gyventojų vardu aukoto
jams už jų dosnumą. 

Nuoširdus ačiū B. Kaz
lauskaitei ir M. Povilaitienei 
už paaukotą laiką renkant 
aukas. Int 
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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 

Lietuvybė remiama 
Ištrauka iš Kanados lietuvių fondo 'Illrybos 

pirmininko dr. Arūno Pabedinsk.o pranešimo 
2009 metų visuotiniame nariq susirinkime 

Šalia finansinių pasieki
mų 2008 m. iškilo ir sunkumų. 
Valdžios auditorė nustatė, kad 
jei Fondas nori išlaikyti savo 
statusą kaip labdaros organi
zacija, reikia įvesti nemažai 
pakeitimų Fondo pelno skirs
tymo tvarkoje, kad geriau ati
tiktų valdžios įstatymus ir tai
sykles tvarkančias labdaringų 
įstaigų veiklą. Po ilgų diskusi
jų ir darbo bei pasitarimų su 
labdaringomis įstaigomis spe
cializuojančiais advokatais, 
Fondo taryba nustatė naujas 
gaires bei tvarką pelno skirsty
mui, ir pernai pirmą kartą 
stengėsi tai Įgyvendinti. 

Kanados lietuvių fondas 
per 45 metus veikė viešo fon
do arba "Public Foundation" 
principais. Pagal valdžios rei
kalavimus viešieji fondai turi 
skirti bent pusę savo kasmeti
nių pajamų registruotoms or
ganizacijoms ar jų komitetų, 
sekcijų bei padalinių veiki.ai ar 
projektams. Prisilaikydama to 
reikalavimo, Fondo taryba 
pernai didžiausią dali skirsto
mo pelno, beveik $175,000, 
paskyrė Kanados lietuvių re
gistruotų labdaringų organi
zacijų veiki.ai bei projektams. 
Iš tos sumos daugiau kaip 
$116,000 buvo paskirta Ka
nados lietuvių bendruomenei 
remti lituanistinėms mokyk
loms, IX Dainų šventės ruo
šos darbams ir Kanados lietu
vių muziejui-archyvui. 

Pagal kitą valdžios reika
lavimą, likusi Fondo pelną, po 
paskirstymų registruotoms 
labdaringoms organizacijoms, 
Fondo taryba gali panaudoti 
tik paties Fondo labdarin-

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9/\ 5G l 

giems darbams. Kadangi sti
pendijos, kurias Fondas skirs
to kasmet, laikomos kaip dalis 
Fondo labdaringų darbų, ne
reikėjo padaryti jokių pakeiti
mų buvusioje Fondo stipendi
jų skirstymo tvarkoje, ir per
nai buvo paskirta per $25,000 
stipendijoms studentams Ka
nadoje bei Lietuvoje. 

Likusią dali pelno, Fondo 
taryba panaudojo labdarin
giems darbams, pasirašydama 
sutartis su lietuvių organiza
cijomis ir vienetais, kurie tada 
įvykdė labdaringus projektus 
Fondo vardu. Tuo būdu buvo 
paskirstyta per $72,000 pa
remti ivairiems projektams 
Kanadoje ir Lietuvoje, įskai
tant beveik $10,000 paramą 
šokėjams iš Kanados, daly
vaujantiems Šokių šventėje 
praeitą vasarą Los Angeles, 
CA 

Visi šie pakeitimai parei
kalavo daug darbo, bet mūsų 
Pelno paskirstymo komisijos, 
Valdybos narių bei administ
ratoriaus pastangų bei Kana
dos lietuvių organizacijų glau
daus bendradarbiavimo dėka, 
praeitų metų pelno paskirsty
mas praėjo, jei ne visiškai 
sklandžiai, tai bent be jokių 
didelių problemų ar nusižen
gimų. Paskutinė dalis pelno 
paskirstymo gairių ir tvarkos 
pakeitimų, ką dar stengiamės 
įvykdyti pagal valdžios reika
lavimus, yra visų paramas ga
wsių organizacijų pristatymas 
Fondui atitinkamo ir pakan
kamai detalaus atsiskaitymo 
už gautas paramas. Tikimės, 
kad ir šitas reikalas bus greitai 
galutinai išspręstas. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jiisit sutelktas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3. 42 min. dol. pe/110 lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai L ietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

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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"AMBERSAIL" ĮGULA TORONTE 

"Ambersail" įgula sujos pagerbimo rengėjais š.m. balandžio 28 d. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje 

Su pavasariu šiemet ba
landžio 27 d. į Throntą atskri
do tolimus kraštus aplankiu
sio "Ambersail" laivo 8-toji 
įgula su kapitonu Linu Tumk
vaiči u. Visuomenė sujudo 
juos sutikti balandžio 28 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
kur 7 v.v. susirikiavo skautai 
ir jūrų skautai, jauni ir seni 
pagerbti šios nuostabios ke
lionės dalyvius. Kaip žinia, 65 
pėdų jachta "Ambersail" iš 
Klaipėdos išplaukė 2008 m. 
spalio 5 d. pradėti Lietuvos 
tūkstantmečio paminėjimo 
projektą. Tikslas - apiplaukti 
pasaulį, aplankyti lietuvių tel
kinius visuose žemynuose, su
jungti visus lietuvius Lietuvos 
tūkstantmečio šventime. 

Prie parapijos durų bu
riuotojų laukė ir jiems grojo 
kaimo kapela, susitiko KLB 

Kpt. Linas Tamkvaitis skaito 
Lietuvos prezidento sveikinimą 

krašto valdyba. Susirikiavę 
žemės ir jūrų skautai juos atly
dėjo į salę, o tautinių šokių 
grupių šokėjai juostomis su
kūrė jiems įėjimo į salę var
tus. Apie 300 lietuvių sustoję 
plojo buriuotojams, jiems 

~<! s ,,,,l ~l J.\ s 
ART s·ruoto 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

l~EGISTEI~ED ;\lASSAGE TllERAPIST 

RASA RUDNITSKY 
JŪSŲ PASLAUGOMS MASAžAS ir FIZ. PRATIMAI 

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

··~ ,.. nėščių moterų ir vaikų masažas 

PR/IMAMI BENEFITAI ir DRAUDIMAI 

TEL: (416) 236-5409 
41 Lilli1ct Rd., Etohicol>!c, ON M8Z 3S5 

įžengus salėn. Scenoje juos 
pasveikino vakaro vedantysis 
Stasys Kuliavas, pakviesda
mas susitikimo pradžiai maldą 
sukalbėti LYK užsienio lietu
vių katalikų sielovados dele
gatą prel. E. Putrimą. 

Svečiams susėdus pirmoje 
eilėje, kapitoną Liną Tumk
vaitį ir visus įgulos narius svei
kino Lietuvos ambasadorė 
Kanadoje Gintė Damušytė, 
KLB pirmininkė Joana Ku
raitė-Lasienė, KLB Toronto 
apylinkės pirmininkė Danutė 

Garbaliauskienė, buriuotojas
autorius Bronys Stundžia, 
jūrų skautų vadovas Ričardas 
Punkris. 

Muzika, daina ir šokiu 
svečius linksmino Prisikėlimo 
parapijos jaunimo choro 
kanklininkai (vad. Ž. Janeliū
nienės ir A. Valaitytės), Th
ronto "Volungės" choro mo
terų ir vyrų grupės (vad. D. 
Viskontienės), "Atžalyno" 
tautinių šokių mažieji šokėjai 
(vad. A. Pacevičienės). 

Kapitonui ir įgulai pado
vanotos knygos bei kiti suve
nyrai, o svečiai taipgi paliko 
bendruomenės vadovams at
minimui dovanų. Darius Jau
niškis įgulos vardu pasveikino 
susirinkusius, padėkojo už 
gausų dalyvavimą, supažin-

dino su "Ambersail" kelionės 
tikslais bei parodė filmą, kurį 
internete galima pamatyti ad
resu: http://youtube.com/ 
wacth?v=jCCyr0Yu8JM. 
Kapitonas Linas Tumkvaitis 
perskaitė Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus kvietimą 
Kanados lietuviams dalyvauti 
Lietuvos tūkstantmečio pami
nėjime. 

Darius J aunišk.is pasakoja 
apie Tūkstantmečio odisėją 

KLB krašto valdybos ir 
talkininkų surengto susitiki
mo užbaigai veikė baras ir bu
vo tiekiami užkandžiai. Įgulos 
nariai ilgai pabendravo su lie
tuviais - torontiečiais, hamil
toniečiais ir iš kitų apylinkių 
susirinkusiais, su jais fotogra
favosi, maloniai atsakė į klau
simus, pasirašinėjo ant "Am-

(„, TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
b ffiliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

905·845·420, • , ·888·384·4444 
www.affiliatedinsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

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

bersail" nuotraukų. 
Prieš išvykdami į Lietuvą 

balandžio 29 d. dviejų dienų 
viešnagės metu svečiai turėjo 
progą aplankyti Niagaros 
krioklius, Turonto CN bokštą, 
Anapilio sodybą, Lietuvos 
kankinių šventovę ir Tėviškės 
žiburių redakciją. 

Ši aštunta buriuotojų pa
maina palik.o laivą Halifakse 
(žr. atskirą pranešimą), at
pla~ę į Kanadą JAV pakraš
čiu. Si įgula pradėjo savo ke
lionę Floridoje, Miami uoste. 
Jos nariai iš Thronto išvyko 
atgal į Lietuvą. Įgulų pasikei
timas Halifakse - devintasis. 
Dabartinė įgula, išplaukusi iš 
Halifakso, sustos Ispanijos 
Almerijoje prieš pasukant į 
šiaurę. Odisėja baigsis kai 
"Ambersail" jachta vėl pa
sieks Lietuvą liepos 5 d. ir ten 
švęs tūkstantmetį su visa Lie
tuva, su visais projekto dalyvių 
paskatintais lietuviais plačia
me pasaulyje. RSJ 

(Ntrs. K. Baliūnaitės) 

IV Pasaulio lietuvių 
psichologų 

KONFERENCUA 
Konferencija rengiama 

Vilniuje 2009 m. liepos 2-4 d.d. 
Rengėjai, Vilniaus universite
tas ir Lietuvos psichologų są
junga, kviečia Lietuvos ir už
sienio lietuvių psichologus pri
statyti savo naujausius moks
linius tyrimus, pasidalinti pa
tirtimi, užmegzti bei atnaujinti 
asmeninius ryšius ir plėsti 
mokslinį bendradarbiavimą. 
Norintys dalyvauti konferenci
joje galite registruotis užpil
dant registracijos lapą interne
te, adresu: http://www.lps.vu.lt, 
arba siųsti užpildytą registra
cijos lapą elektroniniu paštu, 
adresu: PLPKN@wail.com. 
Vietas viešbučiuose reikia re
zervuoti patiems. Informaciją 
apie Vilniaus viešbučius gali
ma rasti internete, adresu: 
http://www.turizmas.vilnius.lt/. 

Inf. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Gegužės l, penktadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas a.a. archit. Leonas Abro
monis, 85 m. amžiaus. 

• Gegužės 2, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidotas Otavoje miręs a.a. Pet
ras Kiškis, 67 m. amžiaus. Taip 
pat palaidotas Welland mieste 
miręs a.a. Jonas Kutka, 90 m. 
amžiaus. 

• Šį savaitgalį Šv. Kazimie
ro šventovėje renkama Londo
no vyskupijos įsakyta antroji 
rinkliava Sv. Petro seminarijai. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupi
jos įsakyta antroji rinkliava 
Share Life. 

• Ryšium su "kiaulių" 
gripu, Toronto arkivyskupija 
kol kas dar nesiūlo parapijoms 
imtis kokių nors ypatingų prie
monių, tik prašo kosinčius užsi
dengti burną ir nosį nosinaite 
ar rankove. Taip pat pataria 
dažnai plauti muilu rankas. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laidą platina 
A. Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena- birželio 7, sekma
dienį. Pamaldos už mirusius 
bus kapinių koplyčioje 3 v.p.p. 
Pamokslą sakys diak. Bernar
das Beliekas, OFM. 

• Delbi Šv. Kazimiero pa
rapija ruošiasi savo 50 metų gy
vavimo sukakčiai, kurią švęs 
birželio 13, šeštadienį. Iškilmės 
bus pradėtos 3 v.p.p. Mišiomis, 
kurias aukos vysk. Jonas Iva
nauskas, Kauno arkivyskupijos 
augziliaras, kartu su suvažiavu
siais kunigais. Po Mišių numa
tomos vaišės su programa para
pijos salėje. 

• Birželio 14, sekmadienį, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišias aukos ir mūsų 
jauniesiems Sutvirtinimo sakra
mentą bei vaikučiams Pirmąją 
Komuniją teiks vysk. Jonas Iva
nauskas. 

• Mišios gegužės 10, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Juozą 
Staškevičių (V metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje gegužės 
10, sekmad., 2 v.p.p. už a.a. 
Kazimierą ir Zigmą Arlauskus; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
gegužės 9, šeštad., 3 v.p.p. už 
a.a. Juozą Jocą. 

Vaiko tėviškės namams au
kojo: $100 - M. Venskuvienė; 
$50-J. Lapavičius. 

Sudbury apylinkėje lietu
viai suaukojo Tikinčiajai Lie
tuvai $360. Stambesnes sumas 
aukojo: $100 - K.E. Šviežikai, 
B.J. Stankai; $50 - N. Paulai
tienė, S. Petrėnienė. 

vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell : (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį, ge

gužės 3, vyko Pirmos Komuni
jos iškilmės per 9 v.r. ir 10.45 
v.r. Mišias. Per 9 v.r. Mišias 
duetus giedojo D. Viskontienė 
ir D. Radtke, smuiku grojo R. 
Melkienė; per 10.45 v.r. Mi
šias giedojo parapijos jaunimo 
choras su choro solistais Vida 
Radtke, Aru Puodžiūnu ir so
liste A. Puodžiūniene. Pirmąją 
Komuniją priėmė Larissa Bal
cita, Richard Briand, Arija 
Brooking, Rebecca Coleman, 
Adrija Čygaitė, Julian DeFina, 
Daniel Duz, Aura Gabrytė, 
Aras Janeliūnas, Andrius Ka
rosas, Alexander Lentsch, 
Laura Mikalonytė, Antanas 
Norkus, Andrea Putrimaitė, 
Ugnė Rakauskaitė, Erika 
Ryan, Karis Saplys, Marija 
Sendaitė, Danielius Slivinskas, 
Matas Stankevičius, Galen 
Vaidila ir Lucas Valančius. Dė
kojam seselei Paulei Savic
kaitei ir jos padėjėjams Onutei 
Slivinskienei ir Rimai Saplie
nei už vaikučių paruošimą. 

• Gegužinės pamaldos 
šventovėj giedamos šiokiadie
niais po 7 v.v. Mišių, šeštadie
niais Marijos litanija skaitoma 
po 9 v.r. Mišių, o sekmadieniais 
litanija giedama po 10.45 v.r. 
Mišių. 

• Šv. Pauliaus metų proga, 
parapijos tarybos religinės sek
cija ta tema surengė trijų pa
skaitų ciklą. Pirma paskaita 
įvyko praeitą ketvirtadienį. Ki
tos dvi bus gegužės 7 ir 12 d.d., 
7.30 v.v. parapijos patalpose. 
Visi yra kviečiami dalyvauti 

• Metinis parapijos susi
rinkimas vyks gegužės 24 d., 
12 v.d. parapijos salėj. Parapi
jos susirinkime yra daromi visų 
parapijos tarybos sekcijų pra
nešimai, išdalinama parapijos 
finansų apyskaita bei vykdomi 
rinkimai pusės parapijos tary
bos narių. Parapijos taryba su
sideda iš 30 parapijos susirin
kime išrinktų parapijiečių, ku
rių pusė yra renkama metinio 
susirinkimo metu. 

• Santuokai ruošiasi Onu
tė Stanevičiūtė ir John Mills. 

• Šį sekmadienį bus daro
ma antra rinkliava Toronto 
arkiyyskupijos "ShareLife" va
jui. Šis vajus yra labai svarbus, 
nes surinktais pinigais yra iš
laikoma kunigų seminarija ir 
per trisdešimt įvairių katalikiš
kų institucijų. 

• Žodis tarp mūsų gegužės 
ir birželio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės priean
gyje. Tai kasdienių mąstymų pa
gal Mišių skaitinius knygutės. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 10: 8 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius; 9 v.r. už 
a.a. Joną Dirmantą ir Aliną 
Green In't Woud; 10.45 v.r. už 
gegužinėm Mišiom pavestas 
gyvas ir mirusias motinas, už 
a.a. J aną Gudelį ir už Vincą 
Naruševičių; 12.15 v.d. už a.a. 
Inocentą Jurcevičių. 

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. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, geg. 10, pa
maldos 9.30 v.ryto. Motinos 
dienos proga sekmadienio mo
kyklos mokiniai įteiks visoms 
moterims po gėlę. 

• "Bazaras" - Moterų drau
gijos vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimas vyks gegužės 30, 
šeštadienį, nuo 8 v. ryto iki l 
v.p.p. Daiktus ir drabužius par
davimui prašoma pristatyti į 
šventovę penktadienį, gegužės 
29, nuo 6 iki 8 v.v. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 29 d. Toronto 

Lietuvių Namuose lankėsi ir 
svečių knygoje pasirašė Tūks
tantmečio odisėjos įgulos nariai: 
kapitonas L. Tamkvaitis, L. 
Baubly~ V. Stankus, D. Jauniš
kis, T. Zižys, K. Tamkvaitis, A. 
Žižys, S. Juška, S. Rasimavi
čius, A. Kavaliauskas, G. Jar
malavičius. Svečiai buvo supa
žindinti su Lietuvių Namais ir 
jų veikla. 

• Balandžio 30 d. LN val
dybos posėdyje pareigomis pa
siskirstė: v-bos pirmininkas G. 
Sližauskas, vicepirm. A. Vaidi
la, sekretorė A. Abromaitytė ir 
iždininkas E. Stravinskas. 

• Kitas LN posėdis įvyks 
gegužės 19, antradienį, 7 v.v. 
LN seklyčioje. 

• Ateinantį sekmadienį, 
gegužės 10, nuo 11 v.r. iki 2 v. 
p.p. vyks pietūs Motinos dienai 
paminėti. Visos mamytės bus 
pasveikintos gėle, svečiai galės 
pasivaišinti tradiciniais lietu
viškais patiekalais. Po pietų visi 
kviečiami į mamoms skirtą kon
certą "Myliu Tave, Mama"!, ku
ris įvyks antrame aukšte, Ka
raliaus Mindaugo menėje. Dai
nuos viešnios iš Lietuvos Vita
lija ir Monika Katunskytės. 

• LN valdyba prašo padėti 
ir pranešti apie mirusius Lietu
vių Namų narius, kad būtų gali
ma patikslinti narių sąrašą. 
Skambinti tel. 416 532-3311 ar 
el. paštu: litn@rogers.com. 

Maironio mokyklos žinios 
• Gegužės 2 d. TCDSB 

tarptautinių kalbų koordina
torė Carla Marchetti pranešė 
mūsų mokinių tėvams apieita
lų kalbos pamokas "Our Lady 
of Peace" mokykloje jau šį ru
denį. Susirinko apie 25 tėvai 
bei kiti tuo besidomintys. Jie 
iškėlė tuo reikalu susirūpini
mą; vyko diskusijos. C.Mar
chetti žada vėl sušaukti susi
rinkimą ateityje. 

• Gegužės 9 d. visi darželi
nukai Gaunesniųjų ir vyresnių
jų darželiai) mielai kviečiama
mytes 11 v.r. į mokyklos audito
riją Motinos dienos minėjimui 
su trumpa programėle ir kavute. 

• Tėveliai! Mokinių par
neštus registracijos blankus 
2009-10 mokslo metams prašo
me užpildytus sugrąžinti geg. 
23 d. Ačiū. 

• Gegužės 16 d. pamokų 
nebus - Karalienės Viktorijos 
šventė. Živilė 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Gegužinės pamaldos mūsų šventovėje savaitės dienomis - 7 
v.v.; šeštadieniais - 8.30 val., sekmadieniais po 11 val. Mišių. 

Mišios už gyvas ir mirusias motinas Aušros Vartų švento
vėje bus atnašaujamos gegužės 10 d., 11 val. Po Mišių salėje šeš
tadieninė mokykla rengia Motinos dienos minėjimą. 

Atsisveikindama su Montrealiu ir švęsdama savo gimtadie
nį, solistė Elena Grumbinienė surengė parapijos salėje gražų 
koncertą. Programą pradėjo muz. Natalia Barlizov paskambjn
dama J.S. Bacho preliudą. E. Grumbinienė padainavo F. Su
berto Ave Maria ir Serenadą, A. Tosoli serenadą (žodž. V. 
Bložės), ariją Lauko rožės iš F. Flotow operos Marta. N. 
Barlizov pagrojo F.V. Rachmaninovo preliudą. Po to E. 
Grumbinienė padainavo Traviatos ariją iš G. Verdi operos 
Traviata, F. Šapeno Rando, Sugrįžki į Sorento, G. Puccini Loretos 
ariją ir drauge su dukterimi Ramune Sakalauskiene Leiskit 
sugrįžti ir Mano žemė (žodž. J. Elkšio, muzika Y.E. Petronio). 
E. Grumbinienės vaikaitė Dovilė įteikė programos atlikėjoms 
po rožę, o visos jos buvo apdovanotos gėlėmis. Solistei akom
panavo N. Barlizov. Pranešėja - R. Sakalauskienė. Po kon
certo svečiai vaišinosi sumuštiniais, pyragais, vynu ir kava. 

A.a. Juozas lšganaitis, 93 m. amžiaus mirė balandžio 26 d. 
Gedulines Mišias Aušros Vartų šventovėje atnašavo kleb. kun. 
G. Mieldažis balandžio 30 d. Liūdi sūnūs Romansu žmona 
Louise, Jonas su žmona Regina, Viktoras su žmona Hannah ir 
duktė Alina; vaikaičiai - Viliutė, Kimberley, Elvira, Tomas, 
Ona, Andrea, Matthew ir Charlotte; provaikaičiai - Justa, 
Lucas, Tadas, Elora, Shanon, N athaniel ir Luke. Palaidotas 
Notre Dame des Neiges kapinėse prie žmonos Albinos. 

Sofija Skučienė Vaiko tėviškės namams paaukojo $50 J. Iš
ganaičio atminimui. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, gegužės 3, kleb. kun. Aloyzas Volskis atnašavo 

gegužines pamaldas. Sekmadienį, gegužės 17, šv. Mišios bus at
našaujamos 11.30 v. rytą. Parapijos komitetas dėkoja parapijie
čiams, prisidėjusiems prie velykinių vaišių paruošimo. 

Šv. Elzbietos moterų draugija gegužės 3 d. susirinko pas
kutinei kavutei prieš vasaros atostogas. Loteriją laimėjo Ro
mas Išganaitis. Buvo atšvęsti narių gimtadieniai. Moterys pa
minėjo ir vyrų gimtadienius. Visi sugiedojo Ilgiausių metų. 
Rugsėjo mėnesį draugijos komitetas rengia Sv. Elzbietos drau
gijos 90 metų jubiliejų. 

A.a. Juozas Išganaitis, "Auksinio ratelio" klubo geras bin
go žaidėjas ir parapijos choristas, mirė balandžio 26 d. Užuo
jauta sūnums ir dukrai su šeimomis. Gedulinės Mišios buvo 
aukojamos Aušros Vartų parapijoj. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

Joana Adamonis A.l .B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

''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. 

FAX: (514) 766-1349 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
administracija prašo visus iki 
gegužės 15 d. nuo savo kapa
viečių nuimti dirbtines gėles 
ir dirbtinių gėlių vainikus, pa
dėtus žiemos metu. Nenuim
tus dirbtinius papuošalus vė
liau nuims kapinių administ
racija. Papuošalai nebus sau
gomi. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos Šv. Elzbietos draugijos pirmininkė Antoinette Brilvičienė su 
gimtadienių tortu sekmadienį, gegužės 3 Ntr. P. Pingitore 




