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Atžalynas nedingęs 
Jau turime naują Lietuvos vadovę - prezidentę Dalią 

Grybauskaitę. Išrinktajai linkime geriausios sėkmės vado
vauti Lietuvai taip, kad mūsų gimtoji šalis visokeriopai 
stiprėtų. 

l ŠEIVIŲ dalyvavimas rinkimuose, nors labai gausus ir 
entuziastingas, praktiškai rezultatams neturėjo dides
nės įtakos. Tai buvo daugiau ryškus ženklas, kad ir toli 

nuo tėvynės gyvenantiems rūpi Lietuvos reikalai ir jos atei
tis. Tiesa, jau d~ugelis išeivių yra priėmę pilietybę šalies, 
kurioje įsikūrę. Sitai vis dėlto neatpalaidavo tautiečių nuo 
domėjimosi, kas vyksta Lietuvoje, jokiais atvejais nemažina 
jautrumo savo gimtajam kraštui. Juk pilietybių dokumen
tai, kokie jie bebūtų, nepasiekia širdies. Jie daugiau panašūs 
į pinigus, už kuriuos galima kažką kitoniško įsigyti, tvirčiau 
jaustis ant kelio, kuris pasirinktas eiti. Žinoma, kai kuriems 
tie dokumentai gali tapti ir tampa pagunda mėginti jungtis 
į svetimas kultūras, dingstant patyliukais iš lietuviško akira
čio ir nebegrįžtant. Laisvėje pasirinkimas laisvas. Tikėtina, 
kad tokių dingti norinčių tautoje nedaug. Tuo tikint ne to
kia baisi praraja rodosi ir pati emigracija, ir gyvenimas sve
tur. Mažėjančiai mūsų tautai kiekvienas jos narys yra bran
gus ir kiekvienas dingimas yra nuostolis. Kai kalbame apie 
tautos reikalus ir pavojus jai nykti, truputį lyg pamirštame 
savąjį atžalyną. Visi rūpesčiai ir problemos sukasi vis tuo 
pačiu ratu apie suaugusius, apie šiandieną, lyg nebeturėtu
me jaunimo ir ateities. O gi tas jaunimas sparčiai žengia į 
priekį - kasmet vis nauja pamaina visose gyvenimo ir darbų 
srityse. Ir vis kyla klausimas, koks jis, kieno jis paruoštas, 
kokius darželius ir pradžios mokyklas lankęs? O tai tautos 
reikalams didžia dalimi net svarbiau negu aukštieji mokslai, 
kurie teikia naudingas ir reikalingas specialybes, bet nesirū
pina pagrindais, ant kurių naujas žmogus statomas. Visa tai 
kaip tik atlieka pati pradžia, kurią vadiname vaikyste. 

l Š daugiau kaip trijų milijonų žmonių išskirdami vieną 
rinkome prezidentą. Tui svarbus žingsnis, istorinis įvy
kis. Tai ir vilties sustiprėjimas. Tauta laukia lūkesčių iš

sipildymo, klaidų atitaisymo, kylančios gerovės gimtajam 
kraštui. Rinkimų būdu vadovai keičiasi. Kiekvieną kartą į 
juos žiūrima su pagarba ir viltimi, truputį ir su abejone, ar 
siaučiant neribotų laisvių vėjams nepritrūksime savo tėvynę 
tikrai mylinčių asmenybių, kurie tarnaus ir vadovaus valsty
bei bet kuriomis sąlygomis, neklausdami, kiek ir ko gaus, 
kaip pagerbti bus, kokias pensijas išsitarnaus, bet dės viso
keriopas pastangas, kad patys galėtų duoti. Vis dažniau pa
dejuojant, kad priaugančioji karta per menkai tautiškai 
auklėjama, džiugu skai~i pareiškimus, rodančius patrioti
nį jaunimo nusiteikimą. Stai Gelgaudiškio vidurinės mokyk
los antros :ą klasės mokytojos Valerijos Vilčinskienės moki
niai rašo: "Cia labai miela. Jei Lietuvos nebūtų, mes nebūtu
mėm lietuviai. Čia mes augame laimingi, ir tai labai svarbu" 
(Ieva Š.). Kas galėtų būti gražesnio pasakyta. Arba - "Tiek 
daug dėl jos iškentėta, nes ji mūsų viena gimtinė. Mes esa
me lietuviai ir mūsų tėvynė Lietuva" (Jonas U.). Tai ne iš
galvojimas, bet tikras širdies balsas. Patvirtina tai ir Samanta 
K. rašydama: "Lietuva - mano mylimiausia ir brangiausia 
šalis. Aš ją myliu, į nieką pasaulyje neiškeisčiau. Džiaugiuo
si, kad ji yra" ... Jeigu šitaip ar panašiai skamba balseliai bū
simųjų Lietuvos vadovų ir veikėjų - tai jau nereikėtų per 
daug nuogąstauti nei dėl visuomenės patriotiškumo, nei dėl 
tautinio auklėjimo mokyklose. Žinoma, praeities šešėliai 
dar driekiasi. Išnyks ir tai. O valstybės vadovei linkėtina, 
kad neatsiribotų nuo tų "mažų" dalykų, kuriančių tautos 
ateitį. ČS 

v 

Siame numeryje 
"Jus čia sukvietė Kristus" -2 psl. 
Aukos mėginant gelbėtis -3,5 psl. 

Uždarytas Pasaulio lietuvių bendruomenės fondas - 4 psl. 
Kas pažinojo Matą Šalčių? - 5 psl. 
Pantomima Lietuvos teatre - 8 psl. 

Toronto choras "Daina" - Motinai - 11 psl. 
Alvite - Vaikų dienos centras -13 psl. 

PAVASARIS (1907) Dail. Ferdinandas Ruščicas 

Baigiasi daugiakultūriškumo 
dienos? 

Kovo pabaigoje The Glo
be and Mail dienraštis išspaus
dino straipsnį "Enough of 
multiculturalism - bring on 
the melting pot". Autorius 
Lawrence Martin, žurnalistas 
ir rašytojas (Jean Chretien, 
Lucien Bouchard, Maria Le
mieux biografijos ir kt.), pra
deda straipsnį teigdamas, jog 
imigracija yra itin kontraver
siška sritis, kurioje vyrauja 
politinis korektiškumas, o ap
kaltinimai rasizmu ir nepa
kantumu gresia po kiekvieno ato
dūsio. Imigracijos ministeriai 
turi laviruoti labai taktiškai 
kiekvienu savo pareiškimu. 

Tačiau dabartinis imigra
cijos ministeris Jason Kenney 
pastaruoju metu taip nedaro, 
rašo L. Martin. Jis pasakė 
naujai atvykusiems, kad jie 
turi geriau išmokti mūsų ofi
cialių kalbų; jis neįsileido į 
Kanadą britų parlamentaro 

(socialisto ir "antisionisto") 
George Galloway; apkaltino 
pabėgėlius nuolatiniu siste
mos piktnaudžiavimu; skatina 
imigrantų integraciją; ir susi
rėmė su Kanados arabų fede
racija, kuri jį kaltina pataika
vimu žydų bendruomenei. 

Tai rimti reikalai, sako au
torius. Reiškia, kad imigrantai 
turi labiau prisitaikyti prie Ka
nados standartų. Ministeris 
nori susiaurinti kanadietiš
kumo apibrėžtį. Atrodo, kad 
atsitolinama nuo daugiakul
tūriškumo sąvokos ir artina
masi prie "melting pot". J. 
Kenney yra pasakęs, kad rei
kia vengti etninių "teritorijų" 
ar paralelinių bendruomenių, 
kurias išlaiko europiečių gru
pės. Nauji ateiviai privalo in
tegruotis, nereikia, kad vals
tybė skatintų tautybių įvairo

vę, sako jis. 
Buvęs imigracijos minis-

teris, konservatorius Mante 
Solberg palaiko "melting pot" 
sąvoką, sakydamas, kad libe
ralų puoselėjama daugiakul
tūrinė mozaika yra pasenusi. 
Imigrantų bendruomenės da
bar turi didesnį pasitikėjimą 
savimi. Otava, anot M. Sol
bergo, neturėtų užsiimti kul
tūrų išlaikymu. 

Jeigu konservatoriai ir to
liau laikysis šios krypties, tai 
bus labai svarbus žingsnis vy
riausybei, kuri dažnai yra kri
tikuojama neturinti vizijos. 
Daugiakultūriškumas yra ta
pęs vienas iš Kanados - ka
nadiečių požymių, esame ži
nomi tolerantai. Konservato
rių nuomone, yra per daug to
lerancijos, turi būti riba. Pa
vyzdžiui, J. Kenney sustabdė 
etninių kalbų programą, pagal 
kurią Otava apmokėjo tėvų 
atsivežtos kalbos vaikų apmo
kymą. 

Nukelta i 2-tą psl. 
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Laiko dvasia 
Vatikano radijas 2008 m. gruodžio mėn. paskelbė min

čių apie "zeitgeist" - laiko dvasią religiniame gyvenime. 
XIX š. Europoje buvo daug spėlionių apie religijos, turint 
galvoje, pirmiausia krikščionybės, išnykimą .... Tai pranašavo 
Marksas bei tam tikros mokslo ir mokslo progreso sąvokos 
šalininkai. XIX š. pabaigoje vokiečių filosofas Fridrichas 
Nyčė (Nietsche) Dievo pasitraukimą iš moralės ir teisės ko
deksų, iš mokslo ir kultūros apibendrino savo garsiąja meta
fora "Dievas mirė. ( ... )Ir tai mes jį nužudėme". Daug buvo 
manančių, kad esąs tik laiko klausimas, kada mokslo pažanga 
ir švietimas stos į religijos anksčiau užimtą vietą. Tokią nuo
monę sustiprino ir katalikų Bažnyčios krizė, nulemta viso 
konteksto - politinio, kultūrinio, filosofinio, socialinio - kei
timosi. Šio pasikeitimo charakteristikos buvo sugrupuotos 
po "modernybės" antrašte, tuo tarpu tai, kas buvo anksčiau 
- tapo "priešmodernybe" arba netgi "antimodernybe" ir .. . 
Bažnyčią buvo bandoma paversti antimodernybės ikona .. . 
Tačiau XX š. pirmoje pusėje du karai nusiaubę Europą su
davė baisų smūgį sąmonei tų, kurie buvo patikėję, jog civili
zacijos ir racionalumo progreso kreivė kils tik aukštyn. Ne 
veltui antrojoje XX š. pusėje gausu veikalų, kuriuose moder
nybė kritikuojama, o mokslas - nuvainikuojamas ... konsta
tuota, kad gryno mokslo žmogui nepakanka - nei individua
liai, nei kaip bendruomenės nariui. 

Tuo pat metu ... buvo patvirtinta paprasta tiesa - Bažny
čia keliauja kartu su pasauliu per istoriją, o kartais skaudūs 
Bažnyčios suklupimai toli gražu nėra "Bažnyčios istorijos 
pabaiga", kaip kai kas teigė .... XX š. pabaigoje įvairių discip
linų atstovai skambiomis veikalų antraštėmis paskelbė prie
šingą tezę Nyčei: "Dievo sugrįžimas", "religijos atsilošimas". 
Tie, kurie įkvėpimo semiasi iš XIX š. retorikos, su pasibaisė
jimu komentuoja tokį "grįžimą į tamsybes" ir aprauda "mo
dernybės laimėjimų" praradimus, nepaisydami to, kad šian
dien toji retorika jau pati tapo nebemodernia. Tuo tarpu ki
tiems tai buvo dirbtinai užgniaužto, tačiau žmogui būdingo 
religijos jausmo bei jo socialinių išraiškų atsitiesimas. 

Reikšmingą ženklą davė dabartinis Prancūzijos prezi
dentas Nicolas Sarcozy savo paskutinio apsilankymo Romoje 
ir Vatikane proga. Savo šimtametėmis ir kartais kraštutinė
mis pasaulietiškumo tradicijomis pagarsėjusios šalies vado
vas išdėstė nuomonę, jog jau gana prieštaros tarp pasaulie
tiškumo ir religijos, neigiančių vienas kitam teisę egzistuoti. 
Jei krikščionys pripažįsta asmens religijos laisvę, taigi taip 
pat ir laisvę netikėti, tai ir pasaulietiškumas turi gerbti bei 
atsižvelgti į krikščionių nuostatas ir siūlymus, nebevertinant 
jų kaip ignoruotinų ir atmestinų. 

Kitą, savotiškai įdomų ženklą galima įžvelgti populiario
sios paieškos internete sistemos "Google" paskelbtoje sta
tistikoje, kurioje susumuojami dažniausiai į paieškos sistemą 
įvedami raktažodžiai. Gautus duomenis galima interpretuoti 
kaip tam tikrą mūsų dienų kolektyvinės sąmonės fotografiją. 
Į tai nurodo ir pats statistikai suteiktas pavadinimas "Google 
Zeitgeist". Žodis "Zeitgeist" reiškia "laiko dvasia". Ką apie 
ją liudija tai, kad klausimų "kas yra ... " kategorijos viršūnėje 
įrašytas dažniausiai 2007 m. paieškos sistemoje rinktas klau
simas: "kas yra Dievas?". Inf. 

''Jus čia sukvietė Kristus'' 
GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Tai kardinolo A.J. Bačkio sveikinimo 
mintis, pasakyta gegužės 1 d. susirinkusių į 
bendras pamaldas katedroje Taizė piligri
mams. Sveikindamas juos daugeliu kalbų (be 
lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, uk
rainiečių ir kitomis), kardinolas pasidžiaugė, 

Kardinolas A.J. Bačkis 

kad mūsų miestas "tapo tikra ieškančio ir ti
kinčio jaunimo sostine". Primindamas Kris
taus pažadą, "aš atėjau, kad žmonės turėtų 
gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų", linkėjo kiek
vienam išsivežti iš Vilniaus dvasinių turtų gau
są ir pasidalyti jais su savo artimaisiais, drau
gais. "Kiekvienas, kurį sutiksite savo kelyje, 
tebus paliestas džiaugsmo, kilusio iš susitiki
mo su Viešpačiu ir dalijimosi žmogišku geru
mu bei draugiškumu". 

Ilgais plojimais kardinolui dėkota už svei
kinimą, už pakvietimą susitikti Vilniuje. (Kiek 
buvo kvietimą išgirdusių, priėmusių, nurodo
ma nevienodai: ir 5, ir 6, ir 7.5 tūkst. Buvo at
vykusių iš Lietuvos, jos kaimynių - Latvijos, 
Gudijos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos ( dau
giausia -1,600!) - bei visos Europos, net Por
tugalijos. Viena aišku, visus priėmė šeimos, 
tad Vilnius svetingumo, pasitikėjimo egzami
ną (laikytą pirmą kartą) išlaikė puikiai! 

Po kardinolo kalbėjęs brolis Aloyzas iš 
Taizė prisiminė pirmąjį susitikimą su lietuviais 
lygiai prieš 20 metų - 1989-aisiais. Tai buvo 

drąsus proveržis į laisvę, "užliejęs mus entu
ziazmo banga". O dabar jau esame Vilniuje, 
kuris mini 1000-tį nuo Evangelijos žinios. 

Pereina prie daugelį kamuojančio klausi
mo - kas yra laimė, gyvenimo prasmė? Krei
pia mintį į tikėjimo kelią, Dievo žodį - Bibliją, 
kuri atskleidžia ir Dievo, ir artimo meilę; artė
ti prie jos padeda du maldos būdai: giesmė ir 
tyla. Kaip svarbu mąstyti Biblijos žodį, mąstyti, 
ką tu privalai padaryti, kad pasaulyje sumažėtų 
vargo, skausmo? Ragina - atraskime Kristų 
ten, kur Jo visai nesitikime, atraskime čia - Jis 
prisikėlė ir Jo uždegta ugnis žemėje jau įsi
liepsnoja. (Pabaigoje dėkoja kard. A.J. Bač
kiui, taip pat Vilniaus gyventojams.) 

Giesmė ... Pilnutėlėje katedroje skamba 
puikūs jauni balsai - įrašai daugeliu kalbų: 
Viešpatie, tu viską žinai, Jėzau, esi šviesa, Dievs 
miles tiba, Behute mich Gott, In te confido, The 
Lord is risen, Wyslawiajcie Pana, Tui amoris 
ignem ... Kai nuskamba dieviškai atliekamos 
giesmės paskutinis garsas, stoja ilga tyla. Ka
tedra nuščiūva. Ir tuomet, kai pamatai juos -
šešiolikmečius, dvidešimtmečius ar vyresnius 
- suklupusius, kakta liečiančius grindis, nueina 
pagaugai. Pagalvoji - juk niekas jų nesuvarė 
per prievartą, kaip buvo neseniai per gegužės 
1-osios ar spalio revoliucijos minėjimus. Įvai
riomis kalbomis perskaitytose Mato evangeli
jos eilutėse pasakyta: "Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgai
vinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir 
mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolan
kios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą". 

Kvietimąjie išgirsta. Vėl keliais iš visų pu
sių eina prie kryžiaus, padėto ant grindų, di
džiojoje navoje. Laukia ilgai, kantriai, kad ga
lėtų padėti galvą prie Nukryžiuotojo kojų, pa
mąstyti, kas yra laimė, kokia gyvenimo pras
mė, pasakyti: "Jėzau Kristau, pasitikiu tavimi". 
Išgiedotos, ištylėtos tūkstantmečio žinią įpras
minančios pamaldos baigiasi. (Tokios buvo ir 
kitose Vilniaus šventovėse: Šv. Jonų, Bernar
dinų, Pranciškonų konventualų, kur tie tūks
tančiai pasiskirstė.) 

Lauke virš katedros tvirtai šv. Elenos lai
komas spindėjo aukso kryžius, šalia - įkvėptas 
jauno šv. Kazimiero veidas, o dangum plaukė 
priešpilnis. Vakaro melsvuma užliejo varpinę, 
universiteto rūmus, Šv. Jonų bokštą. Koks 
slėpinys, koks grožis! Viešpatie, padėk pakelti 
galvą į dangų, padėk pajusti, kad žemės po 
kojomis vardas - Lietuva. Jau tūkstantį metų ... 

Laudate omnes gentes. Ačiū kardinolui ir 
kuo geriausios sveikatos! 

Baigiasi daugiakulturiškumo dienos? 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Vyriausybė dabar rodo palankumą griež
tesnei atrankai imigracijos procese. Pernai 
buvo įvesti įstatymai, leidžiantys greičiau įsi
leisti norimus imigrantus ir pastoti kelią nepa
geidautiniems. Tai susilaukė kritikos, kad 
imigracijos ministeriui duodama per didelė 
privilegija. Daug buvo liberalų, skatinančių 
didinti imigraciją, nes senėjančių gyventojų 
skaičius ir krintantis gimstamumas mažins 
bendrą gyventojų skaičių ir, savo ruožtu, ekono
minį augimą. 

Toliau L. Martin rašo, kad Michael Adams 
savo knygoje Unlikely Utopia prieštarauja 
"melting pot" iniciatyvoms, teigdamas, kad 
neturėjimas stiprios kanadiškos tapatybės lei
džia kraštui būti labiau tolerantiškam (free of 
prejudice ), kur imigrantai gali jaustis jaukiai. 
Bendruomenės, turinčios stipresnę, siauresnę 
savimonę yra mažiau pakančios. Kai kuriose 
Kvebeko ir Europos vietovėse daugiakultūriš
kumas yra laikomas grėsmingu. Kanadoje tai 
yra pasididžiuotina sąvoka. 

Autorius vadina J. Kenney vienu iš S. Har
per vadovaujamos vyriausybės talentingiausių 
vykdytojų. Būdamas daugiakultūrinių reikalų 
valstybiniu sekretoriumi J. Kenney pelnė daug 

geros valios etninėse bendruomenėse, lankėsi 
visuose etniniuose parengimuose. Jo parodyta 
atjauta turėjo strateginį tikslą - numalšinti 
liberalų populiarumą imigrantų tarpe. Praėju
sių rinkimų rezultatai rodo, kad padaryta 
pradžia. Tačiau, rašo L. Martin, jo agresyves
nis priėjimas, vyriausybei stengiantis kurti 
naują daugiakultūriškumą, gali pakenkti pa
darytai pažangai. Plačiai pasmerktas buvo jo 
sprendimas neįsileisti G. Galloway. Jo pastan
gos sugriežtinti kalbos reikalavimus atvyks
tantiems susilaukė netolerantiškumo apkalti
nimų. Jo palankumas žydų bendruomenei at
baidė musulmonus. 

Vis dėlto atstovų rūmuose liberalai ne
kreipė dėmesio, vos paminėdami Galloway 
klausimą. Savo kovingumu imigracijos klausi
muose J. Kenney, žinomas kandidatas į vado
vus, gal nori, kad jo dešinieji kredencialai la
biau sublizgėtų. 

Tačiau turbūt čia slypi ir konservatorių 
noras imigraciją pastatyti ant naujo kelio. 
Nors "melting pot" priemonės gali atstumti 
kai kuriuos gyventojus, jos atsiliepia į jų gi
liausius įsitikinimus, baigia L. Martin. Tos 
priemonės taip pat bus priimtinos kanadie
čiams, jaučiantiems, kad nuolaidžiavimas 
imigrantams jau yra peržengęs ribą. RSJ 



Aukos mėginant gelbėtis 
Lietuvos vidaus reikalų ministerio gen. KAZIO SKUČO ir Valstybės 

saugumo departamento direktoriaus AUGUSTINO POVILAIČIO tragedija 

K. Skučas ir A. Povilaitis geriau nei kas 
kitas žinojo tikruosius Maskvos ketinimus, 
gerai žinojo, kas iš tiesų ir ką rengia Lietuvoje. 

Mano brolis K. Skučas 1917 metais, būda
mas caro armijos karininkas, matė revoliuciją 
Rusijoje. 1918 m. jis grįžo į Lietuvą, baigė Vy
tauto Didžiojo karininkų ir aukštesniųjų ka
riuomenės viršininkų kursus, 
dalyvavo Nepriklausomybės 
kovose. Pastoviai kilo tarny
boje. 1934-1938 metais buvo 
Lietuvos pasiuntinybės Mask
voje karo atašė ir turėjo pro
gos gerai pažinti bolševikus. 
A. Povilaitis ilgus metus ko
vojo su slaptąja veikla Lietu-
voje ir žinojo visus tos veik- K. Skučas 
los užkulisius. Abu, kaip ge-
rai informuoti aukšti pareigūnai, buvo nepa
geidaujami Maskvai. Jei Kazys Skučas ir Au
gustinas Povilaitis būtų pabėgę į užsienį, jie 
galėjo sukelti Maskvai nemalonaus triukšmo. 

Apie Molotovo ultimatumą Lietuvai Ka
zys Skučas sužinojo apie 2 val. nakties (birže
lio 15 d.), kai jį iškvietė ministeris pirmininkas 
A. Merkys. Apie 7 val. ryto K. Skučas vėl buvo 
iškviestas į Prezidentūrą, kur sužinojo, kad 
Lietuvos vyriausybė sutiko su visais SSSR ulti
matumo reikalavimais, taigi sutiko jį ir A. Po
vilaitį atiduoti teismui. 

Ultimatumo priėmimui iki galo priešinosi 
A. Smetona, krašto apsaugos ministeris K. 
Musteikis, švietimo ministeris K. Jokantas ir 
valstybės kontrolierius K. Šakenis. K. Skučas 
jausdamas, kad jis jau nebelaisvas, davęs gar
bės žodį, kad nebėgs, paprašė vyriausybę leisti 
palydėti kartu su A. Povilaičiu šeimą iki Vo
kietijos pasienio. Jo pokalbyje su prezidentu 
dalyvavo A. Merkys ir gen. S. Raštikis. A. 
Smetona juos paprašė elgtis taip, kad nebūtų 
pralietas nekaltas K. Skučo ir A. Povilaičio 
kraujas. S. Raštikis atsakęs, jog viską padary
siąs, kad to neįvyktų. A. Merkys tylėjo. Vy
riausybė pažadėjo pranešti, kada K. Skučas 
galėsiąs pereiti sieną. J. Urbšys iš Maskvos te
legrafu priminė, kad K. Skučas ir A. Povilaitis 
nebėgtų, nes nėra ko bijoti: jų bylą viešai ir 
teisingai nagrinės Lietuvos teismas ... "Tokie 
naivūs dar buvome ... " - konstatuoja J. Urbšys 
po daugelio metų Lietuva lemtingaisiais 1939-
1940 metais, savo gyvenimu vėliau patyręs to 
"pasitikėjimo" vaisius. Matyt, ir kiti vyriausy
bės nariai dar tikėjo, kad Lietuva išliks nepri
klausoma valstybė, kad K. Skučą ir A. Povilaitį 

tikrai teis Lietuvos teismas, kad dar nieko bai
saus neatsitiko. 

Kritiškai padėtį tą naktį vertino A. Sme
tona. Kai K. Skučas su prezidentu liko dviese, 
jis patarė kuo greičiau su šeima trauktis į Va
karus. Kazys Skučas atsakė: "Nebėgsiu! Išbė
gus man, kiti turės atsakyti". Pakeliui į Pa
šventį sužinojo, kad tarybinė kariuomenė jau 
žygiuoja Lietuvos žeme. Surištas garbės žo
džiu, brolis laukė žinios iš vyriausybės. Tačiau 
Kaunas tylėjo. Po pietų pasienyje, kuris ir taip 
buvo tirštai apstatytas sargyba, pasirodė 5-6 
policininkai iš Vidaus reikalų ministerijos po
licijos rezervo. Nepažįstamas policijos vach
mistras perskaitė K. Skučui suėmimo aktą. Tai 
įvyko 1940 m. birželio 15 d. apie 17 val. Įsaky
mą suimti pasirašė A. Merkys. Tą vakarą Kau
no radiofone jau viešpatavo nauja dvasia. Ra
dijas įkyriai kartojo "Skučas kraugerys". 

Po gen. K. Skučo ir A. Povilaičio suėmimo 
siena į Vokietiją vėl buvo atidaryta. Pasienyje 

Kazio Skučo žmona su dviem 
dukrom dar keletą dienų lau
kė žinių apie vyrą. Netrukus 
jos pasitraukė į Vakarus (Ste
fanija Skučienė mirė Flori
doje. Ten dabar gyvena abi 
jos dukros). 

Kaune abu suimtieji buvo 
A. Povilaitis perduoti karo kalėjimo virši-

ninkui, o vėliau perkelti į 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Lietuvos 
prokuratūros ypatingasis tardytojas Matas 
Krygeris apklausė K. Skučą. Kaltinamasis 
paneigė pateiktus kaltinimus. Tai nepatiko 
Maskvai. Jai nepatiko ir žinovų išvados dėl 
tarybinių karių dingimo bei kario Butajevo 
žuvimo - viskas prieštaravo ultimatumo kalti
nimams. 

Aš ir mano šeima esame dėkingi buvu
siam Lietuvos prokuratūros ypatingajam tar
dytojui Matui Krygeriui, kuris Gimtajame 
krašte atskleidė tiesą apie prasimanytus kalti
nimus K. Skučui ir A. Povilaičiui dėl tarybinių 
karių grobimo ir net žudymo. Esame dėkingi 
ir buvusiems teismų medicinos žinovui Vincui 
Kauzai ir Vilniaus apygardos teismo prokuro
rui Vytautui Balčiūnui, kurie, dalyvaudami 
nagrinėjant šią sufabrikuotą bylą, nesivadova
vo asmeniniais bei politiniais interesais. Dėko
jame ir istorikui G. Rudžiui už šį paskelbimą. 

Nukelta į 5-tą psl. 

Lietuvos kariuomenės sutikimas Katedros aikštėje 1939 m. spalio 28 d. (Y. Augustino foto
grafija) Ntr. iš Gimtoji istorija 

Atitaisymas. TZ nr. 12, 3 psl. G. Gustaitės straipsnyje Balansavo tarp galimo ir negalimo 
įsivėlė klaida. Išspausdinta "J. Jurginis - anykštiškis". Turi būti ažytėniškis. Atsiprašome. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Gėrėjimo ženklai 

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija (SADM) 
pastebi stabilizavimosi ženk
lų Lietuvos darbo rinkoje. 
Per pirmąsias tris gegužės 
mėnesio savaites šalyje įdar
binta 12,500 bedarbių - per 
tokį laikotarpį balandį -
11,400 žmonių. Per pirmą
sias šio mėnesio savaites 
Lietuvos darbo birža užre
gistravo 4,400 naujų laisvų 
darbo vietų. Per tą patį lai
kotarpį balandį jų buvo tik 
3,500. 

Ministerio R. J. Dagio 
teigimu, tokie duomenys ro
do, kad verslas po truputį 
prisitaiko dirbti sunkmečio 
sąlygomis. Jo nuomone, dar 
palankesnių permainų tiki
masi seimui priėmus Užim
tumo rėmimo įstatymo pa
keitimo įstatymą, kuriuo 
išplėstas asmenų ratas, tu
rintis teisę gauti paramą dar
bo vietai steigti, kai prade
damas nuosavas verslas. 

Įsteigta ES komisija 
Vyriausybė gegužės 20 

d. įsteigė Vyriausybės Euro
pos sąjungos (ES) komisiją 
ir pakeitė vyriausybės strate
ginio planavimo komiteto 
pavadinimą į Strateginį ko
mitetą. Komisijos tikslas -
padėti vyriausybei formuoti 
suderintą Lietuvos ES poli
tiką ir užtikrinti efektyvų jos 
įgyvendinimą. Jai vadovaus 
užsienio reikalų ministeris. 
Jos nariais bus visų ministe
rijų viceministeriai, vyriau
sybės kanclerio pavaduoto
jas, Europos teisės departa
mento prie Teisingumo mi
nisterijos generalinis direk
torius ir Lietuvos nuolatinis 
atstovas ES, į posėdžius nu
matoma kviesti ministerijų 
ES padalinių vadovus. 

Komisija svarstys Lietu
vos pozicijas ir dokumentus 
ES klausimais, tarsis Lietu
vos atstovavimo ES institu
cijose, pasirengimo pirmi
ninkauti ES Tarybai, ES tei
sės perkėlimo ir įgyvendini
mo klausimais, teiks siūly
mus vyriausybei. Komisija 
perims šiuo metu veikiančių 
ar darbą baigusių vyriausy
bės komitetų, komisijų ir 
darbo grupių, nagrinėjančių 
ES politikos klausimus, 
darbą. Strateginio komiteto 
darbo išplėtimas ir Komi
sijos įsteigimas turėtų sklan
džiau derinti pozicijas ir ge
riau pasirengti Lietuvos pir
mininkavimui ES Taryboje 
2013 m. 

Pasipiktino šmeižtu 
Gegužės 27 d. į Genera

linę prokuratūrą dėl bau
džiamosios atsakomybės už 
Lietuvai nusipelniusių as
menų šmeižtą kreipėsi Tėvy
nės sąjungos-Lietuvos krikš
čionių demokratų nariai G. 
Songaila ir K. Uoka, Tautos 
prisikėlimo partijos atstovas 
S. Stoma, liberalė D. Tei-

šerskytė ir socialdemokratas 
J. Sabatauskas. "Esame pasi
piktinę šmeižtu, kurį sklei
džia vadinamoji Lietuvos žy
dų asociacija Izraelyje apie 
Lietuvai nusipelniusius as
menis, žymius Lietuvos par
tizanus - Adolfą Ramanaus
ką-Vanagą, Lionginą Baliu
kevičių-Dzūką, Juozą Barz
dą-Bradauską, Juozą Lukšą
Daumantą ir kitus", - teigia 
pareiškimo autoriai. Seimo 
nariai ragina Lietuvos prezi
dentą, Užsienio reikalų mi
nisteriją ir kitas valstybės 
institucijas imtis diplomati
nių priemonių, siekiant už
kirsti kelią nepagrįstų kalti
nimų skleidimui ir nesantai
kos kurstymui. 

LGITIC žiniomis, Lietu
vos žydų organizacija Izrae
lyje savo tinklalapyje pa
skelbė straipsnį, kuriame 
žydšaudžiais vadinami trys 
tūkstančiai lietuvių. Pas
merktųjų sąraše - ir Vyčio 
kryžiaus ordinu už nuopel
nus Lietuvos valstybei apdo
vanotas brigados generolas 
A. Ramanauskas-Vanagas, 
ne vieną ordiną gavęs briga
dos generolas J. Barzda-Bra
dauskas, partizanas J. Luk
ša-Daumantas, gausybė kitų 
anuometės Lietuvos patrio
tų. Organizacijos pirminin
kas, iš Lietuvos kilęs Josefas 
A. Melamedas tvirtinąs, kad 
vienas pagrindinių šios orga
nizacijos siekių - pranešti 
pasauliui apie unikalią šios 
tautos dvasinę tradiciją, ir 
užkirsti kelią "Lietuvos žydų 
holokausto istorijos iškrai
pymui bei falsifikavimui, 
ypač kalbant apie lietuvių 
vaidmenį žudynėse". 

Sutaupys 4 min. 
Pagal revizijos bendrovės 

"KPMG Baltics" siūlymus at
likta vyriausybės kanceliarijos 
pertvarka leis valstybės biud
žetui sutaupyti 4 min. litų. Ją 
numatoma pertvarkyti į mi
nisterio pirmininko tarnybą, 
kuri užsiims strateginiais 
klausimais. Vyriausybės kan
celiarijoje dirbo 244 žmonės, 
3 etatai buvo laisvi, o po re
formos etatų skaičius turėtų 
sumažėti apie 50. 

Vyriausybės įstatymo pa
keitimuose siūloma patiks
linti Vyriausybės kanceliari
jos pavadinimo keitimo nuo
statas. Vietoj vyriausybės 
kanclerio (karjeros valstybės 
tarnautojo) bus įsteigta mi
nisterio pirmininko kancle
rio - politinio pasitikėjimo 
valstybės tarnautojo parei
gybė, kurią skirtų premjeras. 
Siekiama sustiprinti kancle
rio įgaliojimus ir pareigas, 
kad būtų veiksmingai įgy
vendinama vyriausybės prog
rama. Manoma, jog premje
rui bus suteiktos didesnės 
galimybės tiesiogiai įvesti re
formas ir daryti joms įtaką, 
o ministerio pirmininko tar
nybai - dalyvauti koordinuo
jant jų įgyvendinimą. RSJ 
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Uždarytas Pasaulio lietuvių bendruomenės fondas 
2009 m. balandžio 25 d. metinia

me Pasaulio lietuvių bendruomenės 
fondo (PLBF) direktorių posėdyje po 
ilgų ir išsamių diskusijų vienbalsiai 
buvo nutarta uždaryti ( dissolve) Li
thuanian World Community Founda
tion, kaip nepriklausomą ir savistovią 
Illinois valstijoje inkorporuotą ir Mi
chigan valstijoje papildomai regist
ruotą Pelno nesiekiančią korporaciją 
(Not for Profit Corporation). Posėdy
je dalyvavo direktoriai Vytautas Ka
mantas, Kazys Laukaitis, Milda Len
kauskienė, Juozas Lukas, Jonas 'Il'eš
ka, jn., Laima Zavistauskienė ir Hors
tas Žibas. Nedalyvavo direktoriai Al
gis Kazlauskas ir Gražina Liautaud. 
Svečių teisėmis posėdyje buvo ir iškel
tus klausimus aktyviai diskutavo bei 
apie juos kalbėjo teisės patarėjas ad
vokatas Saulius Kuprys ir Illinois uni
versiteto prof. dr. Giedrius Subačius. 
LWCF (PLBF) buvo inkorporuota 
Illinois valstijoje 1979 m. balandžio 
13 d. 

Užda.iymo darbus per ateinančias 
savaites ar mėnesius turi atlikti ir už
baigti PLBF pirmininkas Vytautas 
Kamantas, ižcUnjnkas Juozas Lukas ir 
sekretorius Jonas ll'eška, jn. Apie už
darymą pranešta Illinois įstaigoms 
(Secretmy of State ir Attomey Gene
ral), gauti reikalingi blankai. Paskuti
nj pranešimą mokesčių (IRS) įstai
goms ruošia Miles V. Schmidt, CPA, 
PLC, 'Thx Planning & Business Con
sulting revizorių firma Siunčiami pra
nešimai apie PLBF uždarymą įvairių 
fondelių gavėjams. 

2008 metų pabaigoje PLBF ižde 
(banke, CD ir investicijose) buvo 
196,S34 dol. Didžiausios sumos buvo 
Broniaus Bieliuko vardo stipendijų 
fonde (Broniaus Bieliuko 50,000 dol. 
palikimas) ir per Indre; Tijūnėlienc; 
gauti dosnaus Anonimo paaukoti 
100,000 dol. įsteigti du atskirus fon
dus. Vienas iš jų su 50,000 dol. suma 
yra Dieviškojo Kryžiaus fondas l, 
Kardinolo Audrio Bačkio geriems 
darbams remti Vilniaus arkivyskupi
joje, o antras yra Dieviškojo Kryžiaus 
fondas 11, Vyskupo Rimanto Norvilos 
darbų parrunai Vilkaviškio vyskupijo
je. Visų trijų fondų suma buvo 150,000 
dol. ir tie pinigai buvo persiųsti Lietu
vių fondui juos ateityje tvarkyti pagal 
aukotojų pageidavimus ir LF taisyk
les. Nuo dabar aukas šiems trims fon
dams didinti prašoma siųsti Lietuvių 
fondui (Lithuanian Foundation, 
14911 127th Street, Lemont IL 
60439). Kiti pinigai buvo išsiųsti pagal 
aukotojų iš anksto paskirtus pinigus 
įvairiems projektams remti, kaip pa
vyzdžiui Vasario 16 gimnazijai Voki~ 
tijoje, Pilnų namų bendruomenei Li~ 
tuvoje, Lietuvių Psichologų projek
tams JAV, Valdovų rūmų paramos fon
dui Lietuvoje, Lietuvių išeivijos insti-
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tutui prie Vytauto Didžiojo universi
teto Kaune monografijų ir stipendijų 
projektams remti, Klaipėdos universi
tetui ir kitiems panašiems projektams 
ar mažiems fondeliams. 

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) Valdybai skirtas aukas prašome 
ateityje siųsti PLB Valdybos iždinin
kui (Ramutis Pliūra, 3906 Lakeview 
Dr., Racine, WI 53403). JAV Lietuvių 
bendruomenei aukas siųsti JAV LB 
iždininko adresu, kurį reikia pasitik
rinti www.javlb.org tinklalapyje. Pana
šiai kaip PLB fondas ar Lietuvių fon
das, taip ir PLB bei JAV LB organiza
cijos yra inkorporuotos kaip pelno 
nesiekiančios korporacijos (Not for 
Profit Corporations) Illinois valstijo
je, turi laikytis tų pačių įstatymų bei 
taisyklių ir turi tokius pačius IRS nuo 
mokesčių atleidimus aukotojams. 

PLBF direktoriai nutarė, kad visi 
PLBF archyvai, knygos ir dokumentai 
būtų išsiųsti į Lietuvių išeivijos institu
tą prie Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune jų laikymui, saugojimui, tvar
kymui, priežiūrai ir vėliau galės būti 
panaudoti studijoms apie lietuviškas 
organizacijas išeivijoje. Su Lietuvių 
išeivijos institutu jau susitarta ir trečią 
gegužės mėnesio savaite; trečdalis tų 
archyvų išplaukia per Atiantie F.Jq>ress 
C.Orp. į Lietuvą, o po kelių savaičių iš
plauks ir likę du trečdaliai. 

PLBF nutarė prašyti PLB Valdy
bos pirmininkę ir Valdybą ateityje glo
boti, remti ir rūpintis Pl.B Lituanisti
kos katedra Illinois universitete Čika
goje (The Endowed Chair of Lithua
nian Studies at the University of 
Illinois at Chicago ). Toks prašymas 
buvo pasiųstas PLB Valdybos pirmi
ninkei. Ši Katedra yra amžina ir ji 
veiks, nežiūrint ar bus lietuvių "un
dergraduate" ar "graduate" progra
mos. Lietuvių suaukoti ir Illinois uni
versiteto fondui (University of Illinois 
Foundation) padovanoti pinigai yra 
negrąžinami. Jų uždarbis kiekvienais 
metais apmoka ir apmokės Katedroje 
dirbantį profesorių ir kai kurias kitas 
smulkias išlaidas. Ji negali būti uida
ryta ar panaikinta, o tuo paau neaa
lima niekam padovanotų piniaų atsi
imti. Prieš dvejus metus ta 600,000 
dol. dovana (Endowment) buvo išau
gusi iki 1 mln. 700,000 dol sumos, bet 
per paskutinius metus sumažėjo iki 
maždaug 1,200,000 dol., nes finansinė 
krizė palietė University of Illinois 
Foundation investicijas, panašiai kaip 
ir kitų fondų. Katedros pirmasis vedė
jas buvo prof. dr. Bronius Vaikelis 
(1984-1992 ), antroji vedėja prof. dr. 
Violeta Kelertienė (1992-2008). Prof. 
Kelertienei išėjus į pensiją ir 2008 m. 
išvykus gyventi i Seattle, WA, Katedra 
šiuo metu dar neturi jos vedėjo. Illi
nois universitetas turi jį surasti ir pa
kviesti. Illinois universiteto prof. dr. 

Giedrius Subačius parašė kelis išsa
mius ir paaiškinančius straipsnius 
Drauge apie Katedrą, lietuvių baka
lauro, magistrų ir doktorantų progra
mų padėtį, apie panašią kitų tautybių 
programų padėtį, nes universiteto va
dovybė dėl lėšų stokos smarkiai su
mažino arba uždaro tautinių mažumų 
akademines programas. 

PLB Fondo vadovai ir talkininkai 
per 30 metų savanoriškai aukojo savo 
darbą, apmokėjo savo pačių smulkes
nes telefono, pašto ar kelionių išlai
das, patys visada aukojo remiamiems 
projektams ir džiaugėsi galimybe pa
dėti kitoms organizacijoms ar asme
nims remti naudingus bei reikalingus 
darbus ar darbelius. Buvo patirta daug 
iš atskirų asmenų ar visuomenės bei 
Bendruomenės veikėjų ir kai kurių 
organizacijų nepelnytų bei neteisingų 
puolimų, kaltinimų, pamokslų, prie
kaištų, reikalavimų, net ir šmeižtų. 
Tučiau buvo sulauk.ta žymiai daugiau 
padėkų ir padėta daugeliui organiza
cijų bei asmenų įgyvendinti jų rūpimus 
projektus be jokios biurokratijos ar 
komplikuotų taisyklių. Griežtai laiky
tasi visų valdžios įstatymų ir reikalavi
mų. Kiekvienas aukotojas gaudavo 
padėkos laiškus ir kvitus. Per PLBF 
veiklos 30 metų buvo surinkta dau
giau kaip trys milijonai dolerių iš at
siųstų 15,800 aukų. Tiek padėkų ir 
kvitų buvo išsiųsta aukotojams. Tie 
gauti pinigai buvo išmokėti lietuvybės 
išlaikymui, PLB seimų ir Jaunimo 
kongresų paramai, studentų stipendi
joms, Lietuvos universitetų ir Illinois 
universiteto paramai, įvairiems lietu
vybės išlaikymo projektams. Atsipra
šome už klaidas, dėkojame už mums 
atsiųstus nuoširdžius paskatinimus ar 
padėkas. 

Daug išsamios informacijos apie 
PLB Fondą ir Lituanistikos katedrą 
galima rasti pasiskaityti ir nuotraukas 
pamatyti "Kas yra Pasaulio lietuvių 
bendruomenės fondas?" PLB X Sei
mo leidinyje, specialiame Pasaulio lie
tuvio 2000 m. rugpjūčio numeryje 
(8/370), 80-85 psL; ir apie PLB Litua
nistikos katedrą bei "Kas yra Pasaulio 
lietuvių bendruomenės fondas?" spe
cialiame 2003 m. liepos 7-11 PLB XI 
Seimo leidinyje, 71-76 psl. 

Apie PLBF uždarymą, lietuviškų 
fondų konsolidavimą ir specifiškai 
PLBF pinigų pervedimą Lietuvių fon
dui jau buvo daug diskutuota PLBF 
direktorių posėdyje prieš penkerius 
metus (2004 m. gegužės 8 d. ). Tuda 
buvo nutarta eiti prie PLBF uždary
mo ir turimų pinigų fonduose ar fon
deliuose perdavimo Lietuvių fondui, 
nes smarkiai mažėjo aukotojų ir talki
ninkų. Nebuvo galima rasti norinčių 
savanoriškai dirbti ar vadovauti. Th
čiau kalbant "kas būtų, jei •.. ", dažnai 
sakant "reikia ieškoti ir surasti...", 

"kiti tą ir tą padarys •.. ", ir svajojant 
apie geresnę ateiti prabėgo penkeri 
metai. 

PLBF neteko daugelio senesnių 
ir nuolatinių rėmėjų, labai sumažėjo 
aukos, uždarbiai iš investicijų, o admi
nistracinės išlaidos, kaip mokestis re
vizoriams ir pranešimai valdžiai, paš
tas, spausdinimas liko toks pats ar net 
proporcingai padidėjo. Kritika ir rei
kalavimai PLB Fondui buvo viešai 
kartojami, primenama jo atsakomybė 
lietuvybei ir lojalumas aukščiausioms 
lietuvių instancijoms, nekreipiant tinka
mo dėmesio į JAV įstatymus. Ateityje 
istorija spręs, kas buvo teisinga ar ne. 
Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų 
pradžioje tos diskusijos pagyvėjo. 

Neseniai užsidariusio BALFo 
direktorių tarybos buvęs pirmininkas 
dr. Pranas Bmlininkas draugiškai pa
dėjo mums perduodamas jų patirtį ir 
reikalingus valdžiai pranešimus užda
rant jų korporaciją. Pozityviai prisidė
jo Drauge rašyti dr. Romualdo Kriau
čiūno straipsniai apie organizacijų au
gimą, žydėjimą ir laiką jų saulėlydžiui 
ar konsolidavimui. Turime per daug 
panašiems tikslams renkančių aukas 
atskirų fondų ir organizacijų. Pritaria
me jų konsolidavimui, kad taip būtų 
galima sumažinti pasikartojančias 
administracines išlaidas. Pavyzdžiui, 
kiekviena ne pelno siekianti korpo
racija turi pildyti visokius pranešimus 
valdžiai, mokėti revizoriams už pa
tikrinimus bei pranešimus ir t.t. PLBF 
praktiškai vyk.dome tą konsolidaciją. 

Viską sudėjus kartu, PLBF pasi
tinka savo saulėlydį po 30 metų ilgio 
sėkmingo darbo dienos. Esame lai
mingi, patenkinti ir džiaugiamės, kad 
PLBF direktoriai, vadovai, talkinin
kai, savanoriškai dirbdami, visi kaip 
draugiška darbo komanda galėjome 
daug padėti PLB, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungai, kraštų Lietuvių 
bendruomenėms, lietuvių organizaci
joms, universitetams, studentams ir 
atskiriems asmenims įgyvendinti jų 
projektus su daugiau kaip trijų milijo
nų dol. parama. Už tuos gautus pini
gus didelė ir nuoširdi padėka priklau
so visiems tiems aukotojams - asme
nims ir organizacijoms - kurie suau
kojo per 3 mln. dol. lietuvybės išlaiky
mo reikalams išeivijoje per PLB fon
dą. Dėkojame lietuviškai žiniasklai
dai, kurios redaktoriai visada informa
vo, rašė, skelbė bei rėmė Pl.BF veiklą, 
leido kitiems pasisakyti teigiamai ar 
neigiamai rūpimais klausimais. Dėko
jame Kanados lietuviams už atsiųstą 
paramą. AČIŪ VISIEMS! 

PLBFondas
Vytautas Kamantas, pirmininkas 

Juozas Lukas, ildininkas 
Jonas Treška, jn., sekretorius 

Grand Rapids, MI, 
2009 m. gegužės 15 d. 

NEPAPRASTAS PIRKINYS 
• v • v 

Parduodamas butas 50 Quebec Ave., 
11-ame aukšte, keli žingsniai nuo High 
Park. Erdvus, šviesus kampinis butas, 
matosi parkas, miestas, CN bokštas, 
ežeras. Dvi prausyklos ir keturi išėjimai į 3 
atskirus balkonus. Arti požeminio, parko 
ir Bloor West parduotuvių, Sūloma kaina: 
$410,000. 

TEVISKES ZIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau 
kaip 3-4 dienas, eateikite savo adresą 

KANADOS PASTO BENDROVEI 
telefonu 1-800-267-1177 

. H.OMELl~E/CIMERMAN fREAL ESTATE-lLTb~ , 1.BROKERAGE 
---~-.,,,_.___ -~-=1~...11. • ...,r.„ .o ...... ~~- • ,_,„ ~~~·-":...N „H.,~ ...,.._~r~~'~ ~.:..~- ''-"-->-'--------<J-"-.,__,,_._,~,- ~•~r~.1_.:...,_,.,•-·_.o.-•~_.~ .... ~~- ''-'•••-••~._•,,_::-.<->..'•----'..Iro.'.---

arba eL paštu, tinklalapyje W!fW.ranad.ągost.cą 
(pasirinkite Resources skyriuje "Contact us", 

tada "General Customer Senice") 
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Kas pažinojo Matą Salčių? 
.,, 

Projektas "Mato Salčiaus keliais" 

Po daugelio kelionių Ma
tas Šalčius sakė: "Saul.ė lvielia 
'l.Wn; • • H ·.nr.- VIS1e172S • 

Panemunės regionas yra 
gražioje Kauno miesto dalyje: 
šalia teka Nemunas (iš čia ir 
kilęs Panemunės gyvenvietės 
vardas), turime nuostabų ir 
didžiausią Kaune Panemunės 
šilą, todėl nuo seno Panemu
nė paskelbta kurortu. Pane
munėje yra ŠVč. Mergelės Ma
rijos vardo šventovė (1859 
m.), šalia įsikūrusi Panemunės 
biblioteka, mokyklos, vaikų 
darželiai. Panemunėje gyveno 
daug žymių žmonių, vienas iš 
jų buvo Matas Šalčius. 

Matas Šalčius buvo iš tų 
neramiųjų sielų, kurios pa
saulį troško pažinti ne tik iš 
knygų, bet ir iš arti. Kelionės 
maršrutas, nusitęsęs nuo Kau
no iki J eruzalės, nuo Damas
ko iki Singapūro, nuo Dža
kartos iki Manilos, buvo ir li
ko fizinės ištvermės ir dvasi
nės brandos pavyzdžiu, kuris 
ir mūsų klajonėms suteikia 
prasmės. Matas savo klajones 
aprašė knygoje Svečiuose pas 
40 tautų. Pasak česlovo Kuda
bos, "versdamas puslapį po 

Matas Šalaus 

puslapio, jis gėrėsis svarbiau
sia, brangiausia žmonių ver
tybe - jų tarpusavio sugyveni
mu, natūraliu artimo paju-
tim. " u. 

Savo dienoraštyje Matas 
rašo: "Genys margas, o svie
tas dar margesnis, sako mūsų 
patarlė. Tučiau žmonių jaus
mai ir troškimai visų vienodi. 
Gali skirtis žmogaus odos 
spalva, veido ir nosies forma, 
akių išraiška ir kita, bet žmo
nės visur mėgsta, kad juos 
meiliai pakalbintume~ gražiai 

ir teisingai su jais apsieitum, 
ne niekintum jų, bet gerbiant, 
jiems padedant varguose, rū
pesčiuose ir nelaimėse". 

Mūsų bendruomenė turi 
sukaupusi daug informacijos 
apie Matą Šalčių, Šv. Mato 
mokykloje yra muziejus, ku
riame mokiniai ir jaunimas 
renka informaciją apie šį ke
liautoją, visuomenės veikėją. 
Bendraudami su Mato Šal
čiaus dukra Raminta Šalčiūte
Savickiene kaskart vis suži
nome naujų faktų iš Mato gy
venimo, veiklos, kelionių. 1b
dėl įgyvendinant ši projektą 
"Mato Šalčiaus keliais", mes 
tikimės surinkti daugiau prisi
minimų. Gal kas pažinojo Ma
tą Šalčių, .žino ką nors apie jo 
švietimo, žurnalistikos, rašy
tojo, keliautojo, motocikli
ninko ir kt. veiklą, turi nuo
traukų. Norime bendrauti su 
išeivijos lietuviais pasaulyje, 
kurie domisi Mato Šalčiau& 
veikla. 

Kviečiame užsienio lietu
vius prisijungti prie mūsų pro
jekto. Ryšiai - Kristina Celie
šiūtė, tel. +370 37 34 58 75 
(d.d 8.00 - 14.00} Int 

Aukos mėginant gelbėtis 
A1kelta iš 3-čio psl. 

Norėdamas ką nors kon
kretaus sužinoti apie kaltina
mą brolį 1940 m. liepos mėn. 
pradžioje kreipiausi i Res
publikos prezidentą Justą Pa
leck:į. Donelaičio gatvėje, bu
vusiame Ministerių kabineto 
eastate, užėjau i priimamąjį. 
Cia sutikau laukiantį Lietuvos 
kariuomenės vadą ir krašto 
apsaugos ministerį generolą 
Vincą Vitkauską. Jis draugiš
kai paklausė mane, kokiu rei
kalu atėjau. Išklausęs V. Vit
kauskas pasakė: "Padėk Icry
žiuką", ir užleido man savo 
eilę pas prezidentą. J. Paleckis 
priėmė mandagiai, Jcalbėjo ty
liai, stovėdamas tarp užuolai-

dų. TIS pasakė, kad niekuo nei 
man, nei mano broliui padėti 
negali. 

Lletuvos valstybės saugu
mo departamentą jau tvarkė 
Berijos emisarai. 1940 m. lie
pos 17 d. Lietuvos iiniose bu
vo pranešta, kad K. Skučo ir 
A. Povilaičio byla perduota 
Lietuvos saugumo departa
mentui. 

VIS prisimenu gen. V. Vit
kausko pranašystę dėl brolio 
likimo, nes tas nelemtas "kry
žiukas" (išskyrus G.k. publi
kacijas) tebestovi ligi šiol. 
Brolis beveik 50 metų vadina
mas "kraugeriu, išdaviku, pro
vokatoriumi, bailiu". Panašiai 
buvo vadinami visi Lietuvos 
vyriausybės vyrai. Skaudu 
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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 

skaityti A. Bieliausko Vilniaus 
kalnelius, generolo V. Vit
kausko prisiminimus. Gene
rolas V. Vitkauskas, be kita 
ko, rašo, kad tomis lemtingo
mis Lietuvai dienomis visi mi
ni.steriai, išskyrus jį, išbėgo į 
Vakarus. Istorija parodė, kad 
jie teisingai padarė. Tie, kurie 
liko Lietuvoje, susilaukė pa
našaus likimo, kaip K. Slručas, 
A Povilaitis, J. Urbšys. 

1940 m. liepos mėn. pa
baigoje K. Skučas ir A. Povi
laitis tardymui buvo išvežti į 
NKVD centrą Lubianką ir 
Butyrkų kalėjimą. 1blesnis jų 
likimas nežinomas. Lietuvių 
tarybinėje enciklopedijoje ži
nios apie brolį baigiamos 7.o
džiu "Maskva" ir data 1941. 
Brolis tarsi "susitaręs" su A. 
Povilaičiu, miršta tais pačiais 
metais. 

Mano ir kitų dviejų brolių 
šeimos buvo ištremtos į Sibirą. 
Vienas brolis žuvo lageryje. 
Kiti broliai ir seserys pasi
traukė i Vakarus. Tik man pa
vyko is1ikti Lietuvoje. 

Lietuvoje smerkiame Rll>
bentropo-Molotovo paktą ir 
jo slaptuosius protokolus, nu
lėmusius prijungimą prie 
SSSR, iššaukusius stalininę 
prievartą, istorinės tiesos iš
kraipymus. Turi būti pasakyta 
tiesa ir apie mano brolį bei A. 
Povilaitį, apie jų likimą. Šių 
vyrų jau nebeprikelsi, bet su
grąžinti jiems garbę būtina. 
Jų byla - bolševikinės savi
valės ir represijų Lietuvoje 
pradžia. 

Pranas Skuča11 
(Iš Gimtojo krašto, 1989 m.) 
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----1: KANADOS ĮVYKIAI i.-o.--
Didėja išlaidos 

Valstybės 11k.ola iiemet 
sieks ne 34 bln. dol., kaip 
buvo numatoma metiniame 
biudžete, bet 50 bln. Kana
dos finansų ministeris J . F1a
herty paaiškino, kad išlaidos 
didėja dėl įvairių lengvatų, 
programų, nedarbo išmokų 
gyventojams ir paramos au
tomobilių pramonei. Šiuo 
metu bedarbystės (EI) pa
šalpomis naudojasi daugiau 
kaip pusė milijono kanadie
čių, daugiausia Albertos ir 
Britų Kolumbijos provinci
jose. Konservatorių vyriau
sybė šios pašalpos mokėjimą 
pratęsė dar 5-mis savaitėmis, 
daug lėšų skiria darbo nete
kusių mokymui. Ministerio 
nuomone, tai trumpalaikė 
skola, kuri, gerėjant ekono
mikai, bus išlyginta per 3-4 
metus. 

Kanadosautogamintojų 
profsąjwaga ir General Mo
tors darbininkai po sunkių, 
dvi savaites užtrukusių dery
bų susitarė dėl nuolaidų. Au
togamintojai sutiko, kad bū
tų sumažintas valandinis at
lyginimas, metinės premijos 
ir kiti priedai, skaičiuojant 
vienam darbininkui - beveik 
8,000 dol. m šių nuolaidų 
dėka galima išsaugoti svar
bią pramonės šaką ir darbi
ninkų pensijas. Autoįmonės 
Windsore, Ošavoje, St. Ca
tharines, Woodstock tikisi, 
kad gaus vyriausybės žadėtą 
6 bln. dol. paramą ir galės 
pertvarkyti gamybą. 

Liberalą partijos vado
vas M. lgnatieff, kalbėda
mas Newfoundland-Labra
doro liberalų susirinkime, 
kritikavo konservatorius už 
jų televizijos reklamą. Šiuo
se pranešimuose konserva
toriai nuolat primena kana
diečiams, kad dabartinis li
beralų partijos vadovas JAV 
praleido daugiau kaip 30 
metų ir dirbo svetimai vals
tybei, į Kanadą sugrižo tik 
vedamas savų politinių sie
kių. Savo ruožtu M. Ignatieff 
bando paversti jo asmens 
kritiką apibendrinančia ir 
taip sukelti nesenų kanadie
čių nepasitenkinimą ir įtaru
mą konservatorių nuostato
mis. 

Generalinė Kanados gu
bernatorė Michaelle Jean, 
lankydamasi Nunavit teri
torijoje, paragino Kanados 
vyriausybę pasekti norvegų 
pavyzdžiu ir steigti universi
tetą inuitų vaikams. Jame 
galėtų būti rengiami medi
kai, mokytojai, kitų šiaurės 
pramonės ir verslo šakų spe
cialistai. Šiaurės teritorijų 
pažanga įmanoma, tik i eko
nomikos ir socialinio gyveni
mo raidą įjungiant vietinius 
gyventojus. Michaelle Jean 
dalyvavo apeiginiuose inuitą 
medžiotojų renginiuose, ra
gaudama jų tradicinių patie
kalų iš ruonienos, tuo pa
brėždama, kad jų medžioklė 

inuitams - tradicija ir toks 
svarbus pragyvenimo šalti
nis, kaip ūkininkams - galvi
jų kaimenės. 

Kanada pastaruoju me· 
tu itin aktyviai atlieka geo
matavimo darbus Tulimojoje 
Arktikoje. Žvalgybiniai lėk
tuvai netgi už šiaurės poliaus 
matavo ir tikslino plotus, į 
kuriuos nuosavybės teisę 
reiškia ir Rusija. Ši valstybė 
pareiškė ketinanti įkurdinti 
šiaurėje karinius dalinius ir 
ginti savo interesus. Kanada 
dabar kartu su Danija nori 
nustatyti šiauriausios Arkti
kos dalies ribas ir pateikti 
duomenis Jungtinių Thutll 
organizacijai iki 2013 m., 
kad ši nuspręstų ginčytinų 
plotų priklausomybę. Pagal 
tarptautinius įstatymus, jei 
įrodoma, kad jūros dugnas 
yra savaiminė kurios nors 
valstybės žemyno dalis po 
vandeniu, tad ir vandens plo
tai skiriami tai valstybei. 
Spėjama, kad šiaurės jūrų 
dugne slypi daug natūralių 
išteklių, teritorija svarbi ir 
strateginiais sumetimais. 

Kredito korteli11 finansi
nės įstaigos nepatenkintos 
naujuoju vyriausybės spren
dimu. Pagal siūlomą įstaty
mą kredito kortelių leidėjai 
privalo pagerinti šios finan
sinės paslaugos informaciją, 
labai aiškiai sutarties doku
mente pranešant apie būsi
mus nuošimčius, mokėjimo 
ir kitas sąlygas. Be kortelės 
savininko sutikimo jie negali 
padidinti galimos paskolos 
sumos, apie padidinamus 
nuošimčius privalo pranešti 
raštu iš anksto, laukti 21 die
ną, kol bus užmokėta skola. 
Opozicinės partijos priekaiš
tavo vyriausybei, kad ji neri
boj anti bankams paskolų 
nuošimčių dydžio. Vyriausy
bė įsitikinusi, kad kortelių 
pirkėjai gali rinktis kokią 
kortelę įsigyti. 

Ana, Dili, Claudette, 
Danay - ne populiarių kino 
žvaigždžių vardai, bet šią va
sarą juos tikriausiai girdėsite 
ne kartą. Jais vadinsis neiš
vengiami vasaros palydovai 
- galingi uraganai ir audros. 
Kaip praneša Kanados orų 
tarnybos uraganų centras 
Halifakse, šią vasarą galima 
tikėtis daugiau audrų ir ura
ganų. Laukiama nuo 10 iki 
14 audrų Atlanto, Meksikos 
įlankoje ir Karibų baseine, 
tarp jų gali būti 3-4 labai ga
lingi uraganai. Kanados 
krantą uraganai pasiekia 
kiek vėliau - rudeniop, bet 
jie padaro nemažai nuosto
lių. Paskutinysis uraganas 
Hana praėjusiais metais virš 
St. John išliejo 140 mm lie
taus. Tud orų tarnyba ragina 
visus iš anksto pasirūpinti 
namų ir aplinkos saugumu, 
būtina maisto, vaistų, apšvi.e
timo ir ryšių priemonių at
sarga. S.K. 
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<® MllSU TEVYl\lfJE 
DAUGIAU UŽDIRBA 
Vyrų darbo užmokestis 

Lietuvoje šių metų pirmąjį 
ketvirtį maždaug 15% vir
šijo moterų atlyginimą, rodo 
Statistikos departamento 
duomenys. Vidutinis apskai
čiuotas (bruto) moterų dar
bo užmokestis šalies ūkyje, 
išskyrus individualias įmo
nes, sausį-kovą sudarė 84.9%, 
o išmokėtas (neto) - 85.7% 
vyrų algos. Statistikų teigi
mu, šių metų 1-ąjį ketvirtį 
vidutinis apskaičiuotas mo
terų darbo užmokestis Lie
tuvoje (be individualių įmo
nių) buvo 2023.3 lito, vyrų -
2383.9 lito, išmokėtas - ati
tinkamai 1578.1 lito bei 
1841.3 lito. Vien valstybės 
sektoriuje vidutinis moterų 
apskaičiuotas atlyginimas 
šiemet sausio-kovo mėne
siais siekė 2174.8 lito, pri
vačiame sektoriuje - 1881.2 
lito ir buvo atitinkamai 
410.7 lito bei 418.8 lito ma
žesnis už vyrų užmokestį. 
Išmokėtas moterų atlygini
mas valstybės sektoriuje šie
met siekė 1688.7 lito, priva
čiame - 1474.4 lito ir nuo 
vyrų užmokesčio minėtuose 
sektoriuose atsiliko atitin
kamai 299.8 bei 305.7 lito. 

REMS LEIDYBĄ 
Vyriausybė gegužės 26 

d. nutarė iš Privatizavimo 
fondo skirti 2 min. litų lietu
viškų knygų leidybai. Šios 
papildomos lėšos bus nu
kreiptos per Kultūros min
isterijos Visuomenės infor
macinio aprūpinimo ir vie
šosios informacijos sklaidos 
programą. Seimas balan
džio pabaigoje po pateikimo 
pritarė Pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo patai
soms, pagal kurias knygų ir 
kitų neperiodinių leidinių 
leidybai ir po liepos 1-osios 
būtų nustatytas lengvatinis 
- 9% pridėtinės vertės mo
kestis (PVM). Dabar kny
goms ir neperiodiniams lei
diniams taikomas 9% PVM, 
bet nuo liepos 1-osios jis turi 
būti padidintas iki 19% 

MAŽAI UŽSAKYMŲ 
ES statistikos tarnybos 

"Eurostat" duomenimis, 
Lietuvos įmonių užsakymai 
kovą, palyginti su vasariu, 
sumažėjo 8.2% Kiek mažes
nis smukimas buvo Slovė
nijoje (7.6%) ir Prancūzijoje 
( 4.8% ) . ES vidurkis siekė 
minus O. 7%. Tuo tarpu per 
metus - kovą, palyginti su 
praėjusių metų, kovu - nau
jų užsakymų Lietuvos įmo
nėse sumažėjo daugiau nei 
trečdaliu (34.2%) -mažiau 
nei ES vidurkis, kuris siekė 
25.5%. Labiau nei Lietuvoje 
naujų užsakymų per metus 
sumažėjo tik Slovėnijoje 
(43.4%), Bulgarijoje (42.7%) 
ir Ispanijoje (34.4% ). Per 
metus naujų pramonės už
sakymų padaugėjo tik Por
tugalijoje - 0.3%. 

NAUJAS GELEŽINKEUS 
Susisiekimo ministerija 

derasi su Latvijos ir Estijos 
susisiekimo ministerijomis 
dėl atviro atskiros europinės 
vėžės geležinkelio linijos 
Baltijos šalyse konkurso ga
limybių studijai parengti. 
Studija turėtų parodyti, ka
da tikslinga per visas Bal
tijos šalis tiesti siaurąjį gele
žinkelį. Bus numatomi ke
leivių ir krovinių srautai. 
Studija turėtų būti parengta 
iki 2010 m. pabaigos, teigia 
"Lietuvos geležinkelių" pro
jekto "Rail Baltica" centro 
direktorius Saulius Poškus. 
Europinė vėžė leistų trau
kiniams pasiekti 120 kilo
metrų greitį nuo Lenkijos
Lietuvos sienos iki pat Ta
lino. Lietuvoje planuojama 
perstatyti geležinkelio ke
lius atskiruose ruožuose 
nuo Kauno iki Lietuvos
Latvijos sienos. Konkursai 
vienoms atkarpoms bus 
skelbiami antroje šių metų 
pusėje, kitoms atkarpoms -
kitų metų pradžioje. Būtų 
perstatyti keturi geležinke
lio ruožai nuo Kauno iki 
Šiaulių ir ruožą nuo §iaulių 
iki Latvijos sienos. Siuose 
ruožuose bus siekiama pa
didinti geležinkelio pra
laidumą - vienkelis geležin
kelis bus pakeistas dvikeliu, 
kai kur padidintas leistinas 
greitis. 

VYRŲ SERGAMUMAS 
Žinovų teigimu, vyrai 

keturis kartus dažniau serga 
širdies ligomis, 4 iš 5 nusi
žudžiusiųjų yra vyrai. De
presija laikoma moterų liga, 
bet ji kamuoja ir vyrus, o jie 
tai paverčia savikenksmingu 
elgesiu: vartoja alkoholį, 
narkotikus, rūko. Europos 
sąjungoje vyrai gyvena 12 
metų trumpiau už moteris. 
Kaip skelbia BNS, nuo 2000 
m. vyrų vidutinė gyvenimo 
trukmė sutrumpėjo 2 metais 
ir dabar tesudaro 64.9 me
tus. Priežasčių yra daug: 
įtempta aplinka, materiali
zuotos, mažiau dvasinės sie
kiamybės, neorientuotos į 
sveikatingumą, kultūros sto
ka. Pasaulio sveikatos orga
nizacijos duomenis, pasau
lyje vyrai į gydytojus kreipia
si tris kartus rečiau nei mo
terys. Lietuvoje pastebimas 
polinkis, kad vyrų sveikata 
blogėja, o dėl to kaltas vyrų 
požiūris į sveikatą. Du treč
daliai visų miokardo infark
to atvejų Lietuvoje sudaro 
vyrai. Tokio sergamumo 
priežastys - rūkymas, alko
holio vartojimas, manymas, 
kad įmanoma dirbti be poil
sio dienų, nežinojimas, kaip 
gydytis, menkas fizinis judė
jimas, cukrinis diabetas. Ge
riausias ligų pasisaugojimas 
yra fizinis aktyvumas, nerū
kymas, arterinio kraujo 
spaudimo, cholesterolio, 
cukraus kontrolė. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE i----

Šiluvos Mergelės Marijos šventovės Londone, ON, (1964-
2006) vitražas Ntr. E. Petrausko 

London, ON 
BIRŽELIO 14, sekmadie

nį, pamaldos bus kaip ir kiek
vieną sekmadienį 3 val. po 
pietų. Mary Immaculate šven
tovėje. Po pamaldų salėje p~
minėsime SIBIRINIUS TRE
MIMUS ir PASAULIO LIE
TINIŲ BENDRUOMENĖS 
60 METŲ GYVAVIMO SU
KAKTĮ, kai 1949 m. birželio 
14 d. VLIK-o buvo priimta ir 
paskelbta LIETUVIŲ CHAR
TA, o jos vykdymui buvo pa
skelbti laikinieji PLB sant
varkos nuostatai, pagal ku
riuos lietuviškoji išeivija įvai
riuose kraštuose pradėjo 

jungti savąsias bendruome
nes. 

Gudija 
JŲ BENDRUOMENĖ 

ŠVENTĖ 15-ąsias VEIKLOS 
METINES. Lietuvių bend
ruomenė Gudijoje gegužės 22 
dieną paminėjo savo 15-os 
metų sukaktį. Pasveikinti lie
tuvių bendruomenę į Gudiją 

atvyko Pasaulio lietuvių bend
ruomenės (PLB) atJtovas Lie
tuvoje Gabrielius Zemkalnis, 
Thutinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) prie 
Lietuvos vyriausybės genera
linis direktorius Arvydas Dau
noravičius ir jo pavaduotoja 
Vida Bagdonavičienė. 

Vizito metu TMID direk
torius A. Daunoravičius ir 
Lietuvos ambasadorius Gudi
joje Edminas Bagdonas susi
tiko su įgaliotiniu religijos ir 
tautybių reikalams prie Gudi
jos ministerilJ tarybos Leoni
du Guliako. Sventės metu lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkė Vitalija Palubaitytė-Ko
lesnikova pažymėjo, kad jau 
15 metų bendruomenė sten-

MŪSŲ PARAPIJOS TA
RYBA šiais metais ir vėl visus 
kviečia į JONINES, kurios 
įvyks Laisvio-Petro Sergaučio 
dvare birželio 28, sekmadienį. 
Tą sekmadienį Mišios bus ne 
3 v.p.p . Mary Immaculate 
šventovėje, bet 1 v.p.p. Petro 
Sergaučio dvare, 660 Sun
ningdale Rd. E., Londone. 
Tuojau po Mišių prasidės Jo
ninių šventė su skaniais val
giais ir lietuviška muzika bei 
daina. Gėrimai - kiekvieno 
asmeniškas reikalas. Vaišių 
bilietas suaugusiam - $15. 
Prašome bilietus iš anksto įsi
gyti pas Rūtą Dragunevičiūtę 
tel. (519) 471-5333. 

BIRŽELIO 7, sekmadie
nį, Mišios bus už a.a. Stasį ir 
Vandą Bendoraičius. Inf. 

giasi sustiprinti Gudijoje gy
venančių lietuvių ryšius su 
Tėvyne. Pirmininkė pabrėžė, 

kad lietuvybės puoselėjimas -
tai ne skambūs žodžiai, bet 
kruopštus ir kantrus kasdienis 
darbas ir išreiškė viltį, kad pa
siekusi garbingo visuomeninei 
organizacijai amžiaus, bend
ruomenė nuveiks dar daug 
gerų darbų. 

Gudijos lietuvių bendruo
menė buvo įkurta 1994 me
tais. Respublikinė Gudijos lie
tuvių bendruomenė vienija 7 
Gudijos lietuvių organizaci
jas: Gardino srities lietuvių 
bendrijų susivienijimą "Tėvy

nė", Pelesos lietuvių visuome
ninį susivienijimą "Gimtinė", 

Gervėčių krašto lietuvių bend
ruomenę ir "Gervėčių klubą", 
Breslaujos rajono lietuvių 
draugiją "Rytas", Lydos lie
tuvių susivienijimą "Rūta", 

Rodūnios lietuvių visuomeni
nį susivienijimą "Gintaras", 
Gudijos lietuvių jaunimo są
jungą. Gudijoje gyvena apie 
30,000 lietuvių. Inf. 

Hamilton, ON 
PAGALBA LIETUVOS 

VAIKAMS komitetas nuošir
džiai dėkoja F. Venckevičienei 
už $500 ir A. Arštikaitienei už 
$50 auką. 

A.a. VIKTORO PILKAUS
KO prisiminimui Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $20 
- KE. Gudinskai ir A.N. Gu
tauskai; $15 - E. Grajauskie
nė. Dėkingas - PLV komitetas 

Islandija 
Įdomus šventinis 

savaitgalis 
Apie Islandijos lietuvių 

bendruomenę Inga Minel
gaitė rašė gegužės 26 d. inter
neto tinklalapyje www.lietuvi
ams.com, pranešdama, jog 
Islandijoje gyvenantiems lie
tuviams buvęs ypatingas sa
vaitgalis, kurio renginiuose 
dalyvavę pusketvirto šimto 
dalyvių. Šeštadienio vakarą 
buvo lietuviškos Mišios, ku
rias aukojo specialiai atskri
dęs užsienio lietuvių katalikų 
sielovados delegatas prelatas 
Edmundas Putrimas. Jų metu 
giedojo Lietuvių-islandų bend
ruomenės choras "Gija". Mi
šiose dalyvavo daugiau kaip 
šimtas žmonių. Islandijos ka
talikų bažnyčios atstovų teigi
mu, tai gausus būrys tikin
čiųjų. Po šv. Mišių visi buvo 
pakviesti į parapijos salę, kur 
paminėtos reikšmingos su
kaktys: Lietuvos vardo pami
nėjimo tūkstantmetis, lietuvių 
-islandų bendruomenės bei 
jos choro "Gija" vienerių me
tų gimtadieniai. Po sveikini
mo kalbų, specialios choro 
programos, susirinkusieji su
giedojo Ilgiausių metų bend
ruomenei ir jos chorui. Ma
žieji Bendruomenės nariai už
pūtė žvakutę ant gimtadienio 
torto. Po renginio Lietuvių-is
landų bendruomenės taryba 
surengė pasitarimą su prelatu 
E. Putrimu. Buvo priimtas 
sprendimas suvienyti jėgas ir 
organizuoti lietuviškas Mišias 
du kartus per metus. Tuip pat 
nuspręsta Islandijoje gyve
nantiems lietuviams suteikti 
galimybę būti pakrikštytiems, 
lankyti Pirmosios Komunijos 
bei Sutvirtinimo sakramento 
kursus bei priimti šiuos sakra
mentus lietuvių kalba per spe
cialiai tam tikslui organizuoja
mas lietuviškas Mišias. Sek
madienis buvo skirtas antrajai 
"lietuvių religijai" - krepši
niui. Vyko pirmasis Islandi
joje lietuviškas 3x3 krepšinio 
čempionatas. l. Minelgaitė ra
šo, jog visa sekmadienio diena 
buvo pripildyta emocijų: aist
ruoliai jaudinosi net dėl tryli
kos besivaržančių komandų. 
Visos kovos buvo įspūdingos, 
tačiau audringiausiai aistruo
liai reagavo į pusbaigmės ir 
baigmės rungtynes. Jose re
zultatas išaiškėjo tik per pas
kutines sekundes. Dramatiš
koje baigmėje susitiko ko
manda "Sportbatis" ir "Ko
ma". www.lietuviams.com Inf. 



"Aš esu" k~manda. su grupe entuzi~stų kūrė Europos sajungos žemėlapį iš vietoje surinktų 
gamtos išteklių Ntr. I. Statkutės 

v 

''AS ESU'' 
Airijos lietuviai Europarlamento rinkimams 

ruošėsi gamtoje 

Š.m. gegužės 23 d., 10 v.r., 
iniciatyvinės grupės "Aš esu" 
sukviesti žmonės vyko į šalia 
Dublino esančius Wiclow kal
nus paminėti artėjančių Euro
parlamento rinkimų. Išvykos 
tikslas buvo kūrybingai pasi
dalinti žiniomis apie Euro
parlamentą ir šauniai praleisti 
dieną kalnuose su lietuviškais 
šašlykais, žaidimais ir užduo
timis. Kelios dešimtys entu
ziastų, atvykę į nuostabų gam
tos kampelį, kaipmat įsiruošė 
stovyklavietę. 

Nuobodžiauti niekam ne
teko - "Aš esu" komanda bu
vo paruošusi krūvą žaidimų 

Europos sąjungos tematika. 
Iškylautojai pasiskirstė inte
resų grupelėmis: vieni kepė 
šašlykus ir ruošė užkandžius, 
kiti rinko šakas, akmenis, la
pus ir kitus gamtos siūlomus 
išteklius meninei instaliacijai 
- Europos žemėlapiui, treti 
įsitraukė į karštas diskusijas 
apie kandidatus į Europarla
mentą. 

Atlikę pagrindinę užduotį 

- Europos sąjungos žemėla
pio "statybą" ant žolės, entu
ziastai pasistiprinę šašlykais 
tęsė dieną žaisdami tenisą ir 
kitus grupinį darbą skatinan
čius žaidimus. Pasyvesni išky-

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 l v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 62 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
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 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
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% 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie r;iuošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

lautojai mėgavosi saule ir gro
žėjosi savo pačių sukurtu Eu
ropos sąjungos žemėlapiu, pa
sinerdami į vis karštesnes dis
kusijas. 

Į išvyką taip pat buvo pa
kviesti Airijos lietuvių foto
klubo "Fotomanai" nariai, ku
rie ne tik dalyvavo žaidimuo
se ir diskusijose, bet taip pat 
įamžino visą išvyką savo nuo
traukose. Fotoklubo pirmi
ninkė Ieva Sungailaitė labai 
džiaugėsi "Aš esu" komandos 
idėja kūrybingai skleisti žinią 
apie Europarlamento rinki
mus: "Dažniausiai apie rinki
mus pateikiamia informacija 
būna sausa ir taip sunku su
dominti skaitytoją ar pašne
kovą, tačiau ši idėja nuostabi, 
mane iškart sudomino ši išvy
ka, žaidimai ir diskusijos tikrai 
praplėtė mano žinias apie Eu
ropos parlamentą. Be abejo, 
puikiai praleidome dieną". 

Iškylautojams diena ne
prailgo ir vakarop visi sotūs, 
pavargę, bet laimingi, patrau
kė namo, dauguma iš jų jau 
apsisprendę, už kuriuos kan
didatus balsuos Europarla
mento rinkimuose. "Aš esu" 
~rupės koordinatorius Vaidas 
Siliauskas dalinosi įspūdžiais: 
"Mūsų komanda jau nuo Sei
mo rinkimų 2008 spalį sugal
vodavo įvairiausių būdų at
kreipti rinkėjų dėmesį ir agi
tuoti juos dalyvauti seimo bei 
ką tik pasibaigusiuose LR 
prezidento rinkimuose, taigi 
Europarlamento rinkimai nė
ra išimtis - nuobodi agitacija 
žmonių neveikia, taigi šios iš
vykos idėja, mano manymu, 
buvo puiki ir šios dienos rezul
tatai rodo, kad kūrybinga agi
tacija visad veikia geriau ir 
susilaukia daugiau rinkėjų dė
mesio". 

Parengė Ieva Statkutė 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Ku/Je~lus 
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LB Detroito apylinkės 
ir Mičigano apygardos val
dybos balandžio 18-19 d.d. 
surengė Lietuvos tūkstant
mečio minėjimą. Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centre buvo atida
ryta iš Lietuvos atvežta paro
da "Kryždirbystė Lietuvoje". 
Paskaitą skaitė svečias iš 
Varšuvos, sūduvietis dr. Bro
nius Makauskas tema Sūdu
vos lietuviai dabartinės Len
kijos sudėtyje. Paskaitininkas 
nušvietė Sūduvos krašto lie
tuvių kovą-pastangas išlikti 
lietuviais, pažymėdamas, kad 
lenkai ir jų dvasininkai pasi
žymi šovinizmu ir įvairiais 
būdais nori nustelbti lietu
viškumą. Taip pat priminė, 
kad lenkinti Vilniaus kraštą 
padėjo Lietuvos bajorai, 
kaip Juozas Pilsudskis ir kiti. 

Sekmadienį, balandžio 
19, Dievo Apvaizdos lietu
vių šventovėje vyko kun. Ri
čardo Repšio atnašaujamos 
Mišios. Kunigas savo pa
moksle kalbėjo apie dienos 
šventę - Lietuvos tūkstant
mečio paminėjimą. Kultūros 

centro didžiojoje salėje buvo 
surengtas minėjimas. Prog
ramai vadovavo LB Detroito 
apylinkės valdybos pirm. Al
gis Rugienius. Invokaciįą su
kalbėjo kun. R. Repšys. Sven
tės kalbėtojas dr. B. Ma
kauskas gvildeno Lietuvos 
istoriją, pradėdamas nuo 
pirmojo Lietuvos krikšto 
1009 m., vienuolio Brunono 
ir jo palydovų nužudymo ir už
baigdamas šių dienų įvykiais. 
Meninės programos dalyje 
Kristina Petrauskaitė, akom
panuojant Aidai Šimaitytei, 
padainavo dainą Tėvynė. 

Gudija 
Gudijos lietuvių bend

ruomenių atstovų susitiki
me buvo aptarti svarbūs 
klausimai ne tik Gudijos, bet 
ir kitiems užsienio lietu
viams: tautinės tapatybės iš
laikymas, vizų gavimas, pa
stovių ryšių palaikymas su 
Lietuva ir kt. Pasidžiaugta, 
kad Lietuvos valstybės išlai
koma Pelesos vidurinė mo
kykla, kaip rašoma Mūsų go
dose, sėkmingai veikianti. 
Šiais mokslo metais mokyklą 
lanko 79 mokiniai. Buvo iš
reikšta viltis, kad šią mokyklą 
rems ir toliau Lietuvos vyriau
sybė. Gardino LB pirm. Al
gimantas Dirginčius priminė 
Lietuvių bendruomenės stei
gimą Gardine, pažymėda
mas, kad visų lietuvių bend
ruomenių tikslas - stiprinti 
lietuvybę. Lydos LB vadovė 
Marina Stakiutytė-Mitiule
vič pasidžiaugė, kad į Lydą 
atvažiuoja dirbti mokytojas 
Arvydas Kirda. 

Belgija 
Šiame krašte atgaivinta 

Lietuvių bendruomenė. Tai 
ypač skatino Lietuvos amba-

sadorė Belgijoje Nijolė Žam
baitė. Atgaivintai bendruo
menei vadovauja Arnoldas 
Pranckevičius. Lietuvių bend
ruomenė Belgijoje buvo įsteig
ta 1947 m., kai Belgijoje bu
vo apsigyvenę nem31žai pa
bėgėlių iš Lietuvos. Siuo me
tu krašte gyvena maždaug 
2000 lietuvių, daugiausia įsi
kūrusių Briuselyje. Pasak LB 
pirmininko, Lietuvių bend
ruomenę sudaro buvę pabė
gėliai, studentai, dirbantys 
Europos sąjungos instituci
jose bei ŠAS-oje (NATO). 
Dalis teisininkų, diplomatų, 
ekonomistų ir kitų profesio
nalų atvyksta iš Lietuvos į 
Belgiją gyventi ilgesniam lai
kui, bet jie nesieja savo gy
venimo su Belgija. Lietuvių 
bendruomenės vadovybei 
esąs didžiausias rūpestis, 
kaip sujungti šias lietuvių 
grupes ir padidinti regist
ruotų bendruomenės narių 
skaičių, mokančių bendruo
menės solidarumo mokestį. 

Australija 
A.a. Feliksas Dorumas, 

82 m. amžiaus, veiklus lietu
vių bendruomenės darbuo
tojas, mirė balandžio 13 d. 
Kanberoje. Velionis gimė 
1926 m. liepos 15 d. Kretin
goje ir augo trijų brolių ir 
vienos sesers šeimoje. Lankė 
ir baigė Kretingos pranciš
konų gimnaziją, pasižymė
damas muzikoje - grojo dū
domis ir akordeonu. 1944 m. 
buvo vokiečių išvežtas į Vo
kietiją darbams. Kadangi ge
rai mokėjo vokiečių kalbą, 
buvo pasiųstas į Vakarų fron
tą. Karui baigiantis pakliuvo į 
amerikiečių belaisvę. 1946 m. 
paleistas į laisvę apsigyveno 
Noerdlingen pabėgėlių sto
vykloje. Iš čia 1948 m. išvyko 
į Australiją, įsikūrė Kanbe
roje, čia gyvai įsitraukė į lie
tuvių bendruomeninę veiklą. 

Buvo LB apylinkės pirmi
ninkas, grojo tautiniams šo
kiams, daug savanoriškai 
darbavosi, kai buvo statomos 
Lietuvių klubo patalpos. Bu
vo šio klubo valdybos pirmi
ninkas, priklausė LKVS 
"Ramovės" skyriui, eidamas 
ilgus metus sekretoriaus pa
reigas, ir lietuvių pensininkų 
organizacijai "Paguoda", bū
damas valdybos pirmininku. 
Laidotuvės iš Nomwood kop
lyčios vyko balandžio 21 d. 
Atsisveikinimo žodžius tarė 
Kanberos lietuvių bendruo
menės pirm. Jonas Mockū
nas, "Paguodos" ir "Romu
vos" vardu - Liudas Budzi
nauskas bei ilgametis drau
gas Juozas Gailius. Laidotu
vių apeigas atliko kun. Philip 
Buckley. Netektį išgyvena 
žmona Marija, dukra Jeneta, 
sūnus Ronaldas, sesuo Elena 
Lietuvoje, vaikaičiai ir provai
kaičiai, giminės, draugai, pa
žįstami. Laidotuvėse dalyvavo 
100 tautiečių bei kitų tautybių 
žmonių. Karstas buvo nuleis
tas giedant Lietuva brangi,. JA 
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Adolfo Šapokos gimnazija Utenoje 

Lietuvaitės laiškai 
STASYS PRAKAPAS 

Naktis - prisiminimų valandos, 
Ant stalo guli seni dienoraščiai, 
Laiškai ir prisiminimų nuotrupos 
Ir laiko tvinksniai mano 
smilkiny ... 

Gimiau mažame Žemai
t9os kampelyje, Juodaičiuose. 
Cia ir išėjau pradinius moks
lus su viltimi baigti aukštes
nius ir stoti į kariuomenės or
kestrą. Deja, likimas lėmė ki
taip. Buvau priverstas stoti į 
vokiečių oro pajėgų dalinius, 
apvilktas melsva aviacijos uni
forma ir išvežtas į Rygą ri
kiuotės apmokymui, o iš ten į 
Pskovą mokytis su ginklais. 
Po apmokymo atvažiavo karo 
kapelionas ir palaimino mus. 
Patyrėme pirmąjį kovų pašven
tinimą. Pavyko užimti vieną 
kaimą. Tėviškėje negalėjau 

vištai galvos nukirsti, o čia rei
kėjo šaudyti į žmones, ku
riems aš jokios neapykantos 
nejaučiau. Kadangi Lietuvoje 
vyko vajus lietuvaitėms rašyti 
laiškus "nežinomam lietuviui 
kariui", vieną dieną karo lau
ko paštas atnešė ir man lietu
vaitės Zitos laiškutį. Buvau 
baigęs žvalgybos valandą ir 
atsisėdęs pailsėti. Kelis kartus 
perskaičiau malonų vilčių pil
ną laiškutį. Tuojau ir parašiau 
atsakymą. 

Atkėlė mūsų dalinį, kur 
prasiveržė tankai. Mūsų tiks
las buvo juos sunaikinti. Sun-

ku atsilaikyti prieš šarvuotus 
tankus. Fronto linijos pradėjo 
trumpėti, ir pagaliau gavome 
įsakymą keltis į Kuržemę. Ap
sidžiaugiau, kad būsiu arti tė
vynės. Dažnai pradėjo mane 
lankyti Zitos laiškai, net ir 
siuntinukai. Rašė: "Staseli, aš 
meldžiuos už tave, kad tos 
zvimbiančios kulkos tavęs ne
kliudytų". Jos laiškučiai mane 
stiprino ir padėjo išgyventi 
sunkiausias kario dienas. Per 
tuos mielus laiškučius mes su
artėjome. Tikėjausi pasimaty
ti, tačiau Kuršo apsupimas 
artėjo. Pagaliau dar rašiau 
paskutinį laišką ir nežinau, ar 
jis pasiekė ją. Lietuvą jau bu
vo bebaigią okupuoti, o aš li
kau kovoti apsuptame maiše. 

Kuržemėje mūšiai vykda
vo visur. Kovojau prieš tankus 
prie Daugpilio, palei Daugu
vos upę Jakobpilyje, Salaspi
lyje, Tukume, Bauskės mūšiuo
se ir pagaliau Liepojoj. Likau 
be vilties, kad kada nors pa
vyks ištrūkti iš apsupties. Liko 
tik vienas kelias - laivu per 
Baltijos jūrą į Vokietiją. Apie 
šešis mėnesius teko kovoti 
Kuržemio apsupime. Vyko 
sunkūs mūšiai prie Daugpilio, 
Jakobpilio, Salaspilio, Tuku
mo ir Bauskės. Buvome at
kelti į Liepoją. Iš ten laivu 
"G6ttingen" pavyko išplaukti 
į Vokietiją Berlyno gynybai. 
Taip Vokietijoje teko nuo Du
nojaus iki Eibės upės atsitrau-

kimo mūšius pakelti. Ir štai 
1945 m. gegužės 10 d. patekau 
į paskutinį apsupimą. Iš kryž
minės ugnies pavyko grioveliu 
iššliaužti į netoli esantį mišką. 
Po poros valandų išgirdau 
įvairiais ginklais šaudant į orą. 
Supratau, kad jau karas bai
gėsi. Nutrenkiau visus savo 
ginklus į krūmus. Buvo jie 
man daugiau nereikalingi. 

Miške lindo iš žemės pir
mosios pavasario gėlės. Me
džiuose čiulbėjo paukšteliai. 
Jie nelinksmino manęs. Aš 
nežinojau, ar džiaugtis, ar 
verkti. Nežinojau net į kurią 
pusę žengti. Atsisėdęs ant kel
mo apgalvojau praleistas kovų 
dienas Rusijoje, Latvijoje ir 
pagaliau Vokietijoje, kur jau
nystės dienos suvyto tarp ap
kasų ir ginklų. Prisiminė mie
los lietuvaitės Zitos laiškai, 
kuriuos išlaikiau kišenėje. Ji 
tiek daug moraliai man padė
jo išgyventi kautynių dienas, 
kai mirties šmėkla mane visur 
sekiojo. 

Pagaliau po 63 metų nuo 
susirašinėjimo su Zita ištiko 
maloni staigmena - gaunu 
laišką. Rašo, kad perskaičiusi 
mano atsiminimus Drauge per 
jį ir persiuntė man laiškelį. 
Kaip dabar gera, galime vėl 
pasidalinti savo išgyvenimais. 
Daug lietuvaičių rašė laiškus 
"nežinomiems lietuviams ka
riams", bet gaila, kad niekas 
jų nemini spaudoje. 

Ar pastebėjote, kad ... • Per daug galvojama, kaip pratęsti gy
venime;}, bet negalvojama, kaip gyventi. 

(Iš to paties vardo knygos) 
• Tinginiai prieš pavargdami mėgsta 

pailsėti. 
• Geriausias būdas turėti daug draugų -

pasistatyti vasarnamį prie ežero. 
• Taika - tai pertrauka tarp karų. 
• Vienintelis pastovus daiktas šiame pa

saulyje - pasikeitimai. 
• Lietuvių kalboje priviso tiek svetimžo

džių, kaip darže piktžolių, ir jos auga nelais
tomos. 

• Tik boksininkui yra visuomet svarbiau 
duoti, negu gauti. 

• Rinkimus pralaimi mažiausiai žadan
tys ir meluojantys kandidatai. 

• Pirkimas išsimokėtinai yra kaip pasi
gėrimas - malonumą gauni tuoj pat, o vėliau 
skauda galvą. 

• Simtamečiai neturi priešų, nes jie juos 
visus pergyveno. 

• Kai kurie žmonės tų pačių klaidų ne
kartoja - jie daro naujų. 

• Tikra draugystė kaip ir kava - gera, 
jeigu ji karšta, stipri ir ne per daug saldi. 

• Tėvo diena tokia pati šventė kaip ir 
Motinos diena, tik vietoj kailinio palto tėvas 
gauna kaklaraištį. 

• Geriausias būdas užmiršti savo šeimy
nines bėdas - apsiauti batais, kurie spaudžia. 

• Žmogus negali turėti visko. Kurgi jis 
tą viską padėtų? 

• Kai kurie vaikai nesimeldžia kasdien, 
nes būna dienų, kai jiems nieko nereikia. 

• Kai kurie žmonės, kad neužsikrėstų, 
pirmiausia vandenį virina, paskui filtruoja, o 
dėl atsargumo geria alų. 

Liudas Stankevičius, Montreal, QC 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Keliaujanti vaikiškų kny

gų mugė, balandžio pradžio
je pradėjusi savo kelionę po 
Lietuvos miestus ir mieste
lius, tęs ją iki birželio 9 die
nos. Uždaroji akcinė bend
rovė "Mūsų knyga", didžiau
sia Lietuvoje didmeninės 
prekybos knygomis įmonė, 
įsteigta 1993 m., rengia šias 
muges miestų viešosiose bib
liotekose. Jose skaitytojai 
gali įsigyti pigesnių knygų, 
pabendrauti su mėgstamais 
rašytojais, vaikai gali susipa
žinti su knygučių autoriais. 
Susitikimuose su skaitytojais 
dalyvavo autoriai Ona Jau
takė, Romas Sadauskas, Ūla 
Šimulynaitė, Vytautas V. 
Landsbergis, Dalia Milukai
tė-Buragienė, Rūta Lukšie
nė. Aplankyti miestai - Ma
žeikiai, Kupiškis, Gargždai, 
Skuodas, Telšiai, Naujoji 
Akmenė, Šalčininkai, Drus
kininkai, Varėna, Zarasai, 
Joniškis, kelios vietovės 

Kauno rajone, o renginių 
ciklas baigsis Kretingoje. 

Primabalerinai Eglei 
Špokaitei gegužės 20 dieną 
Lietuvos valstybiniame ope
ros ir baleto teatre po Ro
dion Ščedrino baleto Ana 
Karenina, kuriame ji atliko 
pagrindinį vaidmenį, jos ger
bėjų akivaizdoje buvo įteik
tas tarptautinis apdovanoji
mas - Maja Pliseckajos ir 
Rodion Ščedrino fondo pre
mija. Premija skirta už Eglės 
Špokaitės kūrybinę veiklą, 
už jos nuopelnus baleto me
nui. Jos kandidatūrą pasiūlė 
pati Maja Pliseckaja, besiža
vinti balerinos talentu, jos 
profesionalumu ir ypatingu 
artistiškumu. Apie baleriną 
Špokaitę ji yra taip pasakiu
si: "Tai balerina, visada ži
nanti, ką ji veikia ir vardan 
ko ji yra scenoje". 

Baltijos valstybių infor
matikos olimpiadoje Stock
holmo karališkame institute 
lietuviai moksleiviai laimėjo 
tris medalius. Aukso meda
liu apdovanotas Kauno tech
nologijos universiteto gim
nazijos mokinys Gediminas 
Liktaras. Sidabro medalis 
atiteko Klaipėdos Vydūno 
vidurinės mokyklos moki
niui Martynui Budriūnui, 
bronzos - Kauno technolo
gijos universiteto gimnazijos 
mokiniui Marijonui Petraus
kui. Ši olimpiada - problemų 
sprendimų ir programavimo 
srityse gabių vidurinių mo
kyklų mokinių konkursas, 
kuriame dalyvauja Danija, 
Estija, Suomija, Latvija, Lie
tuva, Norvegija, Lenkija ir 
Švedija. Kiekviena valstybė 
gali atsiųsti šešis mokinius. 

Briuselyje prizais ir dip
lomais buvo apdovanoti dvi
dešimt septyni ES (Europos 
Sąjungos) valstybių viduri
nių mokyklų moksleiviai, ge
riausiai atstovavę savo vals
tybei vertimo raštu konkurse 
"Juvenes Translatores" (Jau-

nieji vertėjai). Lietuvai vertė
jų konkurse geriausiai atsto
vavo Vilniaus Mykolo Bir
žiškos gimnazijos moksleivis 
Julius Juodakis. Konkurso 
laimėtoj ai ne tik dalyvavo 
apdovanojimo renginyje, bet 
ir susipažino su Briuseliu, 
apsilankė ES Vertimo raštu 
generaliniame direktorate, 
kur susitiko su profesiona
liais vertėjais ir pamatė, ko
kias praktines priemones ir 
metodus vertėjai naudoja 
savo darbe. 

Vertimo raštu konkursą 
įsteigė EK (Europos komisi
ja) 2008 metais, skatindama 
moksleivius mokytis kalbų ir 
populiarinti vertėjo raštu 
profesiją. Šiemet konkurse 
dalyvavo 2,24 7 moksleiviai 
iš 593 ES mokyklų. Visose 
valstybėse tuo pačiu metu 
dalyviai turėjo per dvi valan
das išversti tekstą apie dau
giakalbystę iš bet kurios iš 
23 oficialiųjų kalbų į bet ku
rią kitą oficialiąją kalbą - iš 
viso 147 kalbų kombinaci
jos. Europos parlamentas ir 
Europos komisija yra vieni 
didžiausių vertėjų raštu ir 
žodžiu darbdavių pasaulyje 
- vien EP dirba apie 1,500 
vertėjų ir teisininkų lingvis
tų. Jie sudaro apie trečdalį 
viso EP personalo. 

Šiaulių universiteto 
Menų fakulteto Mokomaja
me teatre balandį vyko IV 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 
teatrų festivalis "Po saule". 
Festivalyje dalyvavo būsi
mieji aktoriai iš Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
jos (vaidybos kursų), Klai
pėdos universiteto (režisū
ros kurso), Šiaulių universi
teto (estrados aktorių kursų) 
ir Vilniaus kolegijos studen
tai. Festivalyje nuo vidurdie
nio iki vidurnakčio vyko 
spektakliai su trumpom per
traukom scenos pakeitimui. 
Ne buvo laiko "apšilimui", 
taigi buvo nemažas išbandy
mas jauniesiems aktoriams. 

Festivalio programoje: A. 
Landsbergio Vaikai gintaro 
rūmuose (rež. G. Padegi
mas), ritmo, minties, dainos 
ir judesio spektaklis Kalnas 
(rež. V. Masalskis), spektak
lio eskizas pagal O. Mila
šiaus Lietuviškas pasakas 
(rež. J. Javaitis), poezijos 
syektaklis - improvizacija 
Seksrypas (t.y. Sekspyras) 
(rež. A. Latėnas), etiudai 
pagal A. Čechovo apsaky
mus Meška, Neatsargumas, 
Gyvenimo negandai, Chirur
gija (rež. S. Jakubauskas), 
klounados improvizacijų 

spektaklis Nesusipratimai 
(rež. V. Staševičiūtė ), šokio 
spektaklis Ko nesulaukė Ro
me<z ir Džuljeta { choreogr. 
L. Simkienės). Siauliečiai 
festivalį pamėgo - išsirikiuo
ja eilės norinčių patekti į 
spektaklius, o po spektaklių 
vyksta gyvas vertinimas, ap
tarinėjimas, gražus studen
tiškas bendravimas. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179 dienų „ .„„ .. „„„ „. 0.50% 
180-361 dienų „„„„ „„„. 0.50% 
l metų „„„„„ „ „ „„ „„„„ „„ 0.85% 
2 metų „„„„„„„„„„„„„ „„ 1.25% 
3 metų „„„„„„„„„„„„ „„„ 1.50% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.75% 
5 metų „„„„„„„„„„„„„ .. „. 2.00% 

Taupomoji sąskaita 0.50% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.10% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskaita 0.10% 

Amerikos dol GIC 
l metų term. ind „„„„„ „ 1.00% 

GIC SUTEIKIAME 

l metų "cashable" „„„ „. 1.15% 
l metų „ „ „„„„ „„„„„„„.„ „. 1.50% 
2 metų „ „„„„„ „„„„„„„„„„ 2.00% 
3 metų „„„„„„ „„„„„„„„„„ 2.25% 
4 metų „ „„„ „ „ „„„ „ „„ „.„ „ 2.50% 
5 metų „ .„„ „„„„„„.„„ „„ „„ 2.75% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

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

2 metų „.„„„ „ „„„„ „ „ .„ „„ 2.25% 

3 metų „„.„ „ „„„„„„„ „„ „. 2.50% 
4 metų „„.„ „„„„„„„„„„„. 2.75% 

5 metų „„.„„„ „„„„„„ „„ „ . 3.00% 

MŪSŲ ADRESAS: 
3 Resurrection Road 
Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 
Fax: 416-532-4816 
Darbo laikas : 
Pirm., antr., treč. 

Ketvirt., penkt. 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 
ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo la ikas: 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

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

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

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

Nekilnojamo turto paskolas 

Su nekintančiu nuošimčiu 
l metų .„„„„„„„.„„„„.„„„„.„.„„ 3.SOo/o 
2 metų .„.„„„„„„„.„„„„.„„„.„„. 4.00% 
3 metų „„„„„„„„„„„„„„„„„.„.„. 4.25% 
4metų.„„„„„„„„.„„„„„„„„.„.„. 4.50% 
5metų.„.„„„„„„„„„„„„„„„.„.„. 4.75% 

Su kintančiu nuošimčiu 
l,2,3metų „„„.„„„„„„.„„„.„. 3.25% 

• Suteikiame CMHC apdraustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

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

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

Pasiri nkite sau tinkam iaus ias sąlygas Inte rne te ir tada le is kite 
mums rasti jums geresn e( ka in ą. Arba skambinkite : -
poniai Wijo lai - (angliškai ar le nkiškai) - tel. 416-531-8110, 
arba man pačiam, Algiui Medeliui. 

MEDELIS CONSULTING el.paštas: travelwithal@rogers.com 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 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 'PARAMOS') 

Toronto ON, MSW l CS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

NUC>lVIONĖ 

Jei taupyti, tai taupyti! 
Dr. RŪTA GAJAUSKAIT~. 

krlmlnolog6 

O ne kokiom mizerijom 
uuiiminėti, kaip kad seimūnų 
algeles po 12% mažinti.„ Pa
galvokite, kiek tai iš viso bus 
nuo 141 atlyginimo? Pirmiau
sia nusistatykime principines 
nuostatas nuo ko nuimsim.e ir 
kam pridėsim.e? Siūlyčiau nu
imti lėšas nuo tų projektų, ku
rių Lietuvai visai nereikia. Ir 
pristabdyti lėšas tiems projek
tams, kurie bus prieinami tik 
geresniais laikais. Pristabdyti 
būtina visas statybas, prade
dant Valdovų rūmais, stadionais 
ir atnaujinimais. 

Būtina ir kuo skubiausiai 
likviduoti "LEO LT", kol ne
įklimpome kaip su Mažeikių 
afera. Raudojome dešimtmetį 
tų 4 bilijonų, tąsėmės po teis
mus - ir nieko! Tui "liūtuko" 
apetitas 10 kartų didesnis -
40 bilijonų. O būtent - 20 bili
jonų AE statybai ir 20 bili
jonų į ES linijų tiesimui. Kad 
bus išpurtyta iš tautos kišenės 
tokia, o gal ir didesnė suma, 
rodo "liūtuko" apetitas. Jau 
pirmom nuo gimimo dienom 
jis prarijo 800 milijonų neva 
dividentais? O šių pinigų būtų 
užtekę ir pedagogų (300 
min.), ir gaisrininkų, ir polici
ninkų algoms padidinti. 

Bjauriausia, kad tos ato
minės Lietuvai visai nereikia 
- jos elektra naudojasi tik Ka
liningrado karinė bazė, Luko
šenkos režimas ir broliai lat
viai po 4 ctfkwh! Na, o mes 
mokame - 10 kartų brangiau! 
Net uždarius AE Lietuva turi 
3 kartus daugiau elektrinių 
nei valstybei reikia. Beje, jeigu 
ir statyti ką - tai tik termofi
kacinę elektrinę, kad įsisavin
tų žemaitijos terminius van
denis - ekologiškai švarius ir 
pigius! Juo labiau, kad jos sta
tybą remia ES. 

Antras visai Lietuvai ne
reikalingas statinys - tai Gu
genheimo ermitažas. Tui irgi 
300-500 milijonų litų, kuriuos 
būtų galima panaudoti ma
žiausių pensijų padidinimui -

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE 

juk maistas pabrango 200-
300 % !! ! Žada pabrangti po 
rinkimų i prezidentus bei ES 
parlamentą ir šiluma. 

Tuigi, Gugenheimo super
šiuolaikinio modernistinio -
avangardinio meno galerijos, 
badu marinamų pensininkų 
sąskaita - nestatysime. Ir ne
statysime niekad! Lietuvių 
tauta turi savų menininkų -
Šimonį, Didelytę, Gutauską, 
Veiverytę, Kaščiūnaitę -vertų 
asmeninių galerijų ir jau pri
pažintų pasaulyje. Tai jie re
prezentuotų valstybę ir įgalin
tų tarptautinį pripažinimą, 
bendravimą, o ne kažkokie 
nematyti neregėti ir iš visur 
išvaryti., bet pas mus priglaus
ti... Ne turime tam pinigų, 
svarbiausia, kad nenorime: 
jau pamatėme šiuolaikinio 
meno - kanalizacinių vamz
džių instaliacijas - Vilniuje ... 
Jau apdovanojome J. Meką 
12 milijonų už tai, už ką JAV 
jis buvo nuteistas ... Užtenka. 
Jei valdžia nepaklausys - tau
ta ateis pasišnekėti betarpiš
kai - generalinė repeticija jau 
buvo padaryta. 

Nereikia Lietuvai ir kom
pensuojamų vaistų. Reikia 
vaistų normaliomis kainomis 
kaip tai yra kaimyninėse vals
tybėse: 10-20 kartų pigesnių. 
Kompensacija - tai grynai ko
rupcinis būdas gauti 10-20 
kartų didesnius pelnus už 
vaistus nei jie iš tiesų kainuo
ja. Tukiu būdu kompensacijai 
skiriamų iš biudžeto 500-800 
milijonų galim.a būtų paskirs
tyti visos sveikatos apsaugos 
gerinimui bei medikų pažadė
tų atlyginimų padidinimui. 

Antra grupė projektų, ku
rie galėtų palaukti geresnių 
laikų - tai Valdovų rūmų ir 
stadionų statybos, būsto at
naujinimai ir išplėtotos valdy
mo institucijos. 

Turime Lietuvai naudos 
neduodančių organizacijų. 
Antai, kad ir "Vaikų teisių" 
gynimo institucija. Kąji pada
rė, kad mažylių neskriaustų, 
neluošintų, nežudytų? Išplė-

tota vaikų teisių gynimo insti
tucija praktiškai nieko nedaro 
vaikų labui. Tui kam ji reika
linga? Likvidavus šią "Šaraš
kino kontorą", sutaupytume 
kelis šimtus milijonų, taip rei
kalingų vaikų nemokamam 
maitinimui mokyklose! 

Antra tokia pati nereika
linga institucija - kontroliuo
janti moterų irvyrų lygias gali
mybes, - taip pat negali pasi
girti jokiais realiais rezul
tatais. Kad ir smurtaujantis 
vyras- taip ir neizoliuotas nuo 
šeimos. Atvirkščiai - prikurta 
prieglaudos namų moterims, 
bėgančioms nuo mušeikos! 
Jau vien ši idėja yra priešinga 
lygioms galimybėms, nekal
bant apie vykdymo nesklan
dumus. 

Suveskime rezultatus: 
"LEO LT'' likvidavimas duotų 
800 mln., Gugenhaimo er.mi
tažo statybos atsisakymas -
300-500 min., kompensuojami 
vaistai 500-800 min., stadionai 
200-500 mln., Valdovų rūmai 
50 min., kontrolieriai 200-500 
min. Iš viso sutaupytume Lle
tuvai 2-3 bilijonus litų, kurių 
taip trūksta krizės metu. 

O jei dar įvestume prog
resinius mokesčius? Turėtu
me antra tiek. 4-6 bilijonai 
akivaizdžiai matomi visų, tik 
ne Vyriausybės! O kur dar 
įvairiais būdais prislėptų po 
"Lietuvos įvaizdžio" kūrimu 
(63 min.), pastato ambasadai 
Londone (50 mln.) pirkimu, 
lėktuvo ar automobilių įsigy
ji.m.o, ar išeinančiųjų kompen
sacijų išmokėjimų, ar kalė
dinių premijų (300 min.) iš
skyrimu? Va, šitus valdininkų 
"klondaikus" ir derėtų užda
ryti toms kontroliuojančioms 
organizacijoms, kurių prasto 
darbo rezultatus mes apmo
kame savo skurdo sąskaita. 

Akivaizdu, kad geriau būtų -
jų sąskaita! Jei taupyti - tau
pyti! Ir ne po 10%, bet likvi
duojant visai apie 50% visų 
institucijų, pagal jų naudingu
mo koeficientą. (Straipsnis 
sutrumpintas. Red.) 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1flo':r~-~ 
Dr. Gintarė Sungailienė 

(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakcshorc Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 

"';;;: Mississauga, ON L.50 lES Mississauga, ON L.5N OJ\5 
..___ _ _, www.watcrsidcdental.ca www.9thlincdcntal.ca 

<l 
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 



Toronto choras ''Daina'' - Motinai 

Toronto lietuvių pensininkų klubo choras "Daina", vad. L. Turūtaitės, atlieka programą 
"VUniaus rūmuose", skirtą Motinos dienai š.m. gegužės 13 d. 

Pavasaris„. Atbundanti 
gamta... Ir Motinos diena! 
Kas gali būti gražiau ir pras
mingiau kiekvieno iš mūsų šir
džiai? Galbūt todėl saulėtą ir 
šiltą š.m. gegužės 13 d. popie
tę į kukliai, bet tautiškai pa
puoštą "Vilniaus rūmų" salę 
gausiai rinkosi motinos ir sve
čiai. Šilta šypsena, nuostabus 
rožės žiedas ir nuoširdus Tu
ronto lietuvių pensininkų klu
bo valdybos pirmininko A. 
Aisbergo pasveikinimas jau
nai ar vyresnio amžiaus ma
mai lyg ir žadėjo kažką nepa
prasto ir paslaptingo šiai va
karonei. 

Audringais plojimais bu
vo sutikti TLPK choro "Dai
na" dainininkai ir vadovė Lili
ja Turūtaitė. Suskambus pir
majai dainai Giminės, salę už
pildė šiluma ir šeimyniška ap
linka. Daina skambėjo po dai
nos, kurias koncertui labai rū
pestingai, su didžiule meile 
parinko choro vadovė. Prog
ramą papildė gražiausi pos
mai apie mamą, deklamuoja
mi Vytauto Stri.maičio, daug 
gerų, nuoširdžių žodžių vi
soms mamoms skyriau ir aš, 
vesdama šią vakaronę. 

l HUMORISTIŠKAI l 
Svajonė 
Kapuose iškasiu duobę sau nematą, 
Nes po mirties žadu nupirkti 
Namą, ''Mersėdesą" ir garažą.„ 
Visa ta~ ko gyvas neturėjau, 
Po mirties viltis sudėjau. 
Taigi, mano kapu~ dar ko gero, 
Prisireiks mažiausiai dešimt arų. 

Padaugino 
'ITys žemaičiai -
Jurgis, Pranas ir Antanas -
Buvo pakviesti į restoraną. 
'Ijlliai atsisėdo jie prie stalo 
Ir gurkšnoja degtinėlę, alų. 
Po valandėlės pratarė tik: 
-Je„.-
Ir nutilo jis, deja -
O po minutės jau, beje, 
Jurgis ištarė jam: 
-Je,je.„ 
Ilgai kažką vis laikų Iirdyje, 
Antanas jau pasakė: 
-Je,je,je„. 
Jurgis nu!:velgė Antaną 
Ir prabilo tyliai Pranui: 
- Prani, jau mums nomėi eetė 
reek, 
Nes jau Untuons gatavs -
per daug šnek. 

STEPONAS MILTENIS, 
Raseiniai 

Mintimis į Lietuvą visus 
sugrąžino dainos Tėviškėle, Į 
gimtinę, o Sofijos Dilkienės ir 
choristų atliekama daina Oi, 
seniai seniai nuskambėjo kaip 
dukružėlės rauda. Švelniai 
priglaudus galvą prie Motinos 
peties gali išsakyti visas bėdas 
ir paslaptis. Tik ji viena visada 
atleis, paguos, patars„. Ir tada 
salėje mažytė mergytė ange
liškai švelnia rankute nedrą
siai prisilietė prie giliomis 
raukšlėmis išvagoto senutės 
veido. Ji rūpestingai paglostė 
mažylės galvą ir ištarė: "Tu 
tokia jauna„„", o jos skruostu 
nuriedėjusi ašara tarsi bylojo, 
kiek prisiminimų pasiekė jos 
vaizduotę: galbūt nelengva 
vaikystė, baisūs karo metai, 
sunkios pokario dienos, pir
mieji rūpesčiai Kanadoje ir 
Motinos prisiminimas, kurios 
jau nebėra šalia.„ 

Lyg iš nuostabaus sapno, 
iš prisiminimų jūros visus pa
žadino darnus Vytauto Maša
lo ir Justino Laurinavičiaus 
duetas Tu uždėk man rami
nanč'iq ranką. Šią dainą sukū
rė pati choro vadovė L. Turū
taitė ir paskyrė savo mamos 
prisiminimui. Dainos žodžiai 

susiliejo į vieną visumą kartu 
su mano pasakytais žodžiais: 
"Mūsų mamos - kantrybė, ra
mybė ir niekad negęstanti 
meilės žvakė". O Vladės Stri
maitienės ir Helenos Ulbikie
nės švelnus duetas Aš jau di
delė, Mama, užaugau nutrau
kė nuo mamos pečių sunkią 
rūpesčių skarą. Visoms ma
moms po baltai pražydusia 
obelim iš geltonų, medum 
kvepiančių pienių žiedų vaini
ką pynė V. Mašalo ir Valenti
no Poškaičio duetas Prie obe
lėlės. 

Paskutiniai Vėjo dainai vi
si choristai tvirtai susikibo 
rankomis, o dainos žodžiai jau 
skambėjo visoje salėje. Šur
mulys ir pakili nuotaika dar 
ilgai tvyrojo prie šventinių vai
šių stalų. Visiems buvo smagu, 
kad choro "Daina" pastangų 
ir ištvermingo darbo dėka į 
kiekvieno širdį įsiliejo naujas 
šilumos, gėrio, grožio ir vilties 
spindulėlis. Tai lyg padėka 
Brangiajai Mamai. Nors: 

Už tą meili; - bekraitę ir šventą, 
Ir už plauką be laiko nubalintą. 
Ž',od;.s "ačiū" ir mažas ir menkas -
Atsilygint vien meile tegalima. 

L. Šimukėnienė 

SU ŠTURMU 
S IUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

------•1111111111111111111111 
RC>"V...AL LEP...AC:iE 
------•1111111111111111111111 

Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

NEMOKAMAS /KAINAVIMAS. PO 30 METŲ PATIRTIES, 
PADĖKOJANT LIETUVIAMS, SPECIALI NUOLAIDA 
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TAUPOMOJI 
S4SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinamo 
tau pomoji sąska ita ) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1.50% 
l metų 1.65% 
2 metų 2.15% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.65% 
5 metų 3.00% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

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

1.40% 
1.90% 
2.25% 
2.40% 
2.75% 
1.15% 

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

PAPILDOMA TAUPOMOJI 0.50% 
palūkanos 

"Pla nas 24" Kasd ieninių 
pa lūkanų čekių / taupomoji 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas 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 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

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

l metų JAV dolerių 

TE RMI NUOTI 
I N D Ė LIA I 
30-89 dienų 
90-179 d i enų 
180-269 dienų 

,___ __________ ______, 270-364 dienų 
JAV DOLERIŲ KASDIENIN IŲ 1 metų 

PALŪKANŲ 0.10% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

1.25% 
1.75% 
2.10% 
2.25% 
2.60% 
0.90% 
0.85% 

0.40% 
0.40% 
0.50% 
0.50% 
0.85% 
1.10% 
1.20% 
1.50% 
1.80% NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 

PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 
l metų 

3.25% ·--------~ 

2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
3.50% 
4.00% 
4.10% 
4.15% 
4.50% 

PEN S IJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
k intamųjų palūkanų 

l metų 

2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareika lavimą 

,___ __________ ______, 5 melų 

1.50% 
1.65% 
2.15% 
2.50% 
2.65% 
3.00% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKI LNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.75% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčia i gali 
būti keičiami be ispėjimo 

HH 
PARAMA 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISIEIŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

Hamiltone 

Hamiltono "Kovo" jaunių B komanda, ŠALFASS žaidynėse 
laimėjusi sidabro medalius; šalia jų - vadovai treneriai: 
Rimas Miečius (kairėje) ir Jonas Riekus (dešinėje) 

32 komandos dalyvavo o mergaičių e klasėj laimėjo 
Šiaurės Amerikos lietuvių Toronto "Aušra" su dviem 
jaunučių krepšinio pirmeny- pergalėm prieš Mississaugos 
bėse Hamiltone gegužės 16- "Anapilį" 22:16 ir 41:30. Ber-
17 d.d. Varžybas vedė Hamil- niukų D (gimę 1997 m. ir jau
tono lietuvių sporto klubas nesni) klasėj laimėjo "Li
"Kovas". "Anapilio" sporto thuanian Athletic Club" iš To
klubas iš Mississaugos miesto ronto ir Mississaugos miestų. 
ir "Žaibo" sporto klubas iš L.A.C. lengvai įveikė visas ko
Klyvlando parsivežė penkius mandas ir sutriuškino baig
medalius. Rungtyniavo To- mėje Klyvlando "Žaibą" 76: 
ronto "Aušra" ir Cikagos "Li- 14. Mergaičių D klasėj lai
tuanica" (gavo 4), Detroito mėjo Toronto "Aušra" su 
"Kovas" laimėjo 2 ir Hamil- dviem pergalėm prieš Missis
tono "Kovas" bei L.A.C. gavo saugos "Anapilį" 17:13ir14:3. 
vieną. Berniukų B (gimę 1993 Mišrios E (gimę 1999 m. ir 
m. ir jaunesni) klasės baigmė jaunesni) klasėj laimėtojai -
buvo tikra kova. Detroito Klyvlando "Žaibas", 36:26 nu
"Kovas" nugalėjo šeimininkų galėjęs Čikagos "Lituanica", 
"Kovą" 65:55. Hamiltono o "Molekulių" klasėj čempio
krepšininkus vedė Vytas Sta- nai (gimę 2001 m. ir jaunesni) 
siulevičius su 19 taškų ir Jonas irgi buvo Klyvlando "Žaibas", 
Butkus turėjo 17. Mergaičių šį kartą vos vos įveikęs Missis
B klasėje Mississaugos "Ana- saugos "Anapilį" baigmėje 
pilis" įveikė Čikagos "Litua- 22:20. Visos komandos vaiši
nicą" baigmėje 46:41. Bemin- nosi Hamiltono Jaunimo 
kų C čempionais (gimę 1995 centre po rungtynių šeštadie
m. ir jaunesni) tapo Čikagos nį, vakare. Kitų metų žaidynės 
"Lituanica" 56:45 rezultatu turbūt vyks Niujorke. 
prieš Mississaugos "Anapilį", Rimas Miečius 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vladimiro Romanovo 

valdomos Ūkio banko investi
cinės grupės (ŪBIG) kontro
liuojama įmonė A. Sabonio 
"Žalgirio" krepšinio centras" 
padidino įstatinį kapitalą be
veik 5,2 min. litų. Kapitalas 
nuo 1, 728 mln. litų iki 6,912 
min. litų padidintas pinigi
niais įnašais, atšaukiant akci
ninkams pirmumo teisę įsigyti 
naujai išleidžiamų akcijų, 
BNS pranešė Registrų cent
ras. Kauno "Žalgirio" krepši
nio klubas, gavęs finansinę in
jekciją, padengė skolas vi
siems šį sezoną komandai at
stovaujantiems žaidėjams. 
Tuo pačiu visi žalgiriečiai tapo 
laisvaisiais agentais ir ieškosi 
naujų klubų. 

• Kaune surengta Lietu
vos krepšinio federacijos 
(LKF) 2009 m. ataskaitos 

konferencija, kurios metu 
svarstyti du klausimai sukėlė 
gan audringas diskusijas. LKF 
siekia, kad Lietuvos krepšinio 
mokyklos pasirašytų sutartis 
su agentais, kurie rūpintųsi 
jaunųjų krepšininkų ateitimi. 
Taip pat siekiama, kad dalis 
krepšininkų uždirbtų pinigų 
grįžtų į juos paruošusią krep
šinio mokyklą. 

• Tradicinėse garsaus 
Čekijos disko metiko Lud
vik Daneko atminimo varžy
bose Turnov šiais metais pir
mą kartą oficialiose varžy
bose dalyvavęs Virgilijus 
Alekna diską geriausiu mė
ginimu nusviedė 67 .62 met
ro ir užėmė antrąją vietą. 
Pirmas buvo estas G. Kan
teris, kuris geriausiu bandy
mu diską numetė 68.90m. 

VP 

LFT pirmininkas R. Griškelis PLC Sporto rūmuose sveikina Teksas valstijos "Senus 
krienus", laimėjusius ŠALFASS žaidynių vyrų krepšinio varžybų bronzinius apdovanojimus 

Sportas ir parama 
Amerikos lietuvių fondo pranešimas 

Nepaisant visą pasaulį su- pirmą sykį pajėgiausių Šiau
krėtusio finansinio sunkme- rės Amerikos lietuvių mėgėjų 
čio, Amerikos lietuvių fondas krepšininkų varžybose dalyva
tęsia savo misiįą remti lietu- vusią "Vienišosios žvaigždės" 
vybę išeivijoje. Stai ir paskuti- valstijos "Senų krienų" ko
nį balandžio mėnesio savait- mandą, šių metų pirmenybėse 

galį 59-ųjų ŠALFASS žaidynių užėmusią aukštą trečią vietą, 
vyrų krepšinio varžybose, paskatino Amerikos lietuvių 
įvykusiose Pasaulio lietuvių fondo suvenyrais, o taip pat 
centro sporto rūmuose, Le- lietuviai iš TX perduos Hous
monte (IL), stipriausia tapu- ton mieste įsikūrusiai litua
siai Čikagos "Lituanica" ko- nistinės "Saulės" mokyklos 
mandai mūsų organizacijos vadovei $1,000 paramą - jau 
atstovas LFT narys Laurynas tradicija tapusį skirtingoms 
R. Misevičius įteikė LF taurę. lietuviškoms švietimo įstai
Tuo tarpu naujasis LFT pir- goms kasmet paskiriamąALF 
mininkas Rimantas Griškelis įsteigtą prizą, kurį labiausiai 

Čikagos "Lituanica" džiaugiasi ŠALFASS čempionų taure po 
laimėtos baigminės kovos PLC Sporto rūmuose 

pasižymėjusios ŠALFASS žai
dynių krepšinio komandos iš
kovoja savo miesto ar valsti
jos lituanistinėms mokykloms, 
užtikrinant tamprų ryšį tarp 
stambiausios užsienio lietuvių 
finansinės - paramos organi
zacijos, didžiausios išeivijoje 
mėgėjiško sporto ir fizinio 
auklėjimo Sąjungos bei JAV 
Lietuvių bendruomenės Švie
timo tarybos bendrų tikslų lie
tuvybės išlaikymui ir perda
vimui mūsų tautiečių užjūryje 
ateities kartoms. Inf. 

(Ntrs. E. Misevičienės) 

Amerikos lietuvių fondo tary
bos narys, ŠALFASS centro 
valdybos pirm. Lau~nas R. 
Misevičius ir 59-ųjų S. Ame
rikos lietuvių sporto žaidynių 
organizacinio komiteto pirm. 
dr. Donatas Siliūnas ruošiasi 
įteikti Amerikos lietuvių fon
do taurę ir ŠALFASS perei
namają taurę stipriausiai vy
rų krepšinio komandai jau 
trečią sykį iš eilės tapusiai 
Čikagos "Lituanicai" 

"ANAPILIO" SPORTO 
KLUBO ŽINIOS ~W~.:t\I~~ 

• Šiais metais trys "Ana
pilio" sporto klubo nariai pel
nė medalius Ontario provin
cijos čempionate: Linas Alek
nevičius - aukso medalį Missi
ssauga "Monarchs" berniukų 
iki 12 m. amžiaus komandoje; 
Linas Vilkelis - aukso medalį 
Etobicoke "Storm" berniukų 
iki 13 m. amžiaus komandoje; 
Rimas Rėkus - bronzos me
dalį Oakville "Vytis" iki 13 m. 
amžiaus berniukų komandoje. 

• Šią vasarą 12 "Anapi
lio" sporto klubo narių atsto
vaus Kanados lietuviams Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nėse Vilniuje. Klubas būtų la
bai dėkingas, jei kas galėtų 
savo aukomis prisidėti prie 
šios išvykos. Aukoti galima 
Prisikėlimo kredito kooper
atyve sąsk. nr. 1739131 arba 
"Paramos" kredito koope
ratyve sąsk. nr. 13572. Inf. 

l:>E:t-..ITAL C:ARE: 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 
Dr. l. Matiu 

2 3 7 3 Bloor St. West 
Tel. <410> 763-5677 

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

PACE LAW FIRM 
• a m ninė žal , at iradu io ryšium u kūno 

sužalojimu išiešk jimas 
• imigracija i Kanadą 
• te tarnentų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turlo pirk.ima /pardavirna 
• k n uJtacij Lietuva re publikos tei ė k.lau imais 

295 The We t all, 6th Floor: Turonto, O Ml 4Z4 

Tel. 416 236-3060 ax 416 236-1809 
Tinklalap i:: www.pacelawfirm.com El. pašt<tS: lawyers@pacelawfirm com 



Vasaros išdaigos Lietuvos kaime 
Ntr. Romos Balsienės iš leidinio Lithuanian Heritage 

c:=====:1 SKAUTU VEIKLA1i-----

Susipažinkime 
• Vyriausioji sesė skauti

ninkė s.fil. Rūta Baltaduony
tė-Lemon gimė Bradford, 
Anglijoje. Maironio mokyklą 
baigė Toronte, ON. Lakesho
re Teacher's College baigė 
1969 m. Cambian College 
1993 m. įsigijo "law derk" 
(paralegal diplomą). Dirba 
advokatų įstaigoje Toronte. 
Skautauti sesė Rūta pradėjo 
1959 m. "Šatrijos" tunte, To
ronte, kur ėjo įvairias parei
gas. 1967 m. dalyvavo LSS va
dovų-vių stovykloje Rako, MI, 
miškuose. 1999-2008 m. buvo 
"Šatrijos" tunto tuntininkė ir 
stovyklų viršininkė "Romuvo
j e" iki 2007 m. 2005-2008 m. 
- Skaučių seserijos atstovė 
Kanados rajone. 2005 m. baigė 
Gilwell kursus ir tais pačiais 
metais buvo "Romuvoje" vy
kusių "Gintaro" ir "Ąžuolo" 
vadovų mokyklų stovyklų inst
ruktore. IX Tautinėje stovyk
loje, 2008 m. sesė Rūta ėjo 
dvi pareigas: Seserijos adju
tantės ir visos stovyklos ko-

mendantės. 2007 m. Ontario 
provincija Kanadoje s. fil. Rū
tą Baltaduonytę-Lemon už 

savanorišką darbą skautų or
ganizacijoje apdovanojo "Vo
lunteer Service Award". Inf. 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~ffrliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

„ konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

>dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
,.. KULNO SKAUSMAI 

,.. PEDO KAUSMAI 

,.. PfR TŲ DEFORMACIJOS 

,.. NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI SUSIRGIMAI 

,.. [AUGĘ NAGAI 

HIRURGI lS GYDYMAS „ S !ORŲ P DŲ PRJ ŽIGRA 

• VAIKŲ El ENO 

KLA DUMAJ 

• PLOKŠČI APĖDYSTĖ 

fR EIS OS UTRIKIMA I 

• PĖDOS DEFORMACIJ Ų 

TAISYMA ORTOPEDINIAI 

l D KLAlS 

• PRlfMAME VISUS 
L....:..=-_ __J PLA 1NIU DRAUDIMUS 

• ST RILŪS IRA KIA! 

LIGONI US PRJJMAME: 
352 WILLSO ST.E., ANCAST R, Ont. TE . (905) 648-9176 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Alvite - Vaikų dienos centras 

Parašius projektą buvo 
gautas finansavimas, kurio dė
ka Alvite š.m. balandžio l d. 
pradėjo veikti Vaikų dienos 
centras "Vaivorykštė" Šv. Ka
zimiero Namuose. Tai pelno 
nesiekianti įstaiga, kurios pa
grindiniai tikslai-teikti socia
lines paslaugas mokyklinio 
amžiaus rizikos grupės vai
kams ir šeimoms, padedant 
jiems jungtis į visuomenę, už
imti socialinės rizikos vaikų 
laisvalaikį įdomia ir kūrybinga 
veikla, atitraukiant juos nuo 
neigiamos gatvės įtakos, ug
dyti vaikų bendravimo įgū
džius, organizacinius gebėji
mus, savivertę, savarankišku
mą, kūrybiškumą. 

miems, be tėvų priežiūros pa
liktiems, alkstantiems vai
kams. "Vaivorykštė" veikia 
nuo pirmadienio iki ketvirta
dienio. Čia vaikai ateina no
riai, paruošia pamokas, žai
džia, turiningai leidžia lais
valaikį. 

Šio Vaikų dienos centro 
vizija - šiuolaikiškas vaikų 

laisvalaikio užimtumo cent
ras, teikiantis socialines pa
slaugas rizikos grupės vai
kams ir jų šeimoms bei pade
dantis siekti jų socializacijos. 
Dienos centre yra teikiamos 
šios paslaugos: maitinimo or
ganizavimas, socialinis darbas 
su šeima, laisvalaikio užimtu
mas, pamokų ruoša, pedago-

Šiame Vaikų dienos cent
re lankosi 20 vaikų iš sociali
nės rizikos šeimų. Centras, 
vykdydamas savo užduotis, 
teikia paramą ir pagalbą vai
kams ir paaugliams, kuriems 
iškyla pavojus tapti tėvų blogo 
elgesio aukomis, socialiai ap
leis tiems, sunkiai auklėja- Užsiėmimas Vaikų dienos centre ''Vaivorykštė" Alvite 

ginės, socialinės, psichologi
nės konsultacijos, socialinių 
įgūdžių ugdymas, jaunimo va
dovų ugdymas, dailės terapija, 
kūrybinis ugdymas, darbo te
rapija, krikščioniškų vertybių 
ugdymas ir lytiškumo ugdy
mas. Socialines paslaugas tei
kia socialinė pedagogė, socia
linė darbuotoja, psichologė ir 
papildomo ugdymo darbuo
toja. 

Šitokie vaikų dienos cent
rai be galo reikalingi bei nau
dingi socialinės rizikos šeimų 
vaikams. Laura Šilingytė, 

''Vaivorykštė" Alvite - vaikų užimtumo centras socialinė darbuotoja 

Nori studijuoti užsienyje 
Pasaulyje prasidėjus ekonomikos nuo

smukiui daugėja žmonių, norinčių įsigyti aukš
tąjį išsilavinimą. Daugėja ir lietuvių, norinčių 
studijuoti užsienyje. Lietuva pirmauja pasauly
je pagal išvykstančių studentų skaičių mokytis 
Anglijoje palyginus su gyventojų skaičiumi. 

Šiais metais daugiau kaip 0.5 mln. stu
dentų iš viso pasaulio pateikė pareiškimus 
stoti į universitetus Jungtinėje karalystėje, tai 
yra 8.8% daugiau nei pernai, rodo universi
tetų ir kolegijų priėmimo sistemos (UCAS) 
duomenys. Taigi žymiai daugiau jaunų žmo
nių pasirinko akademinių žinių gilinimo ke
lią, siekdami pralaukti nuosmukį ir įsigyti žy
miai geresnes kvalifikacijas, kurios galės būti 
reikalingos.Stojančiųjų, kurių amžius dau
giau kaip 24 metai, skaičius padidėjo 12.6%, 
o 20-24 metų amžiaus grupėje - 12.9%. No
rinčiųjų studijuoti iš kitų Europos sąjungos 
šalių padaugėjo 17.9%, o besikreipiančiųjų iš 
Lietuvos - net 24.1 %. "Kalba.It" duomeni
mis, pateikusiųjų paraiškas iš Lietuvos šiais 
metais padaugėjo beveik 30%, nes dalis stu
dentų pildė paraiškas tiesiogiai į universite
tus, naudodamiesi "Kalba. lt" paslaugomis ir 
nesinaudojo UCAS sistema, kuri yra mokama. 

Lietuva pagal paraiškas pateikusių stu
dentų skaičių Jungtinėje karalystėje užima 
19-ąją vietą tarp visų užsienio šalių, o pagal 
išvažiuojančių studentų skaičių, tenkantį vie
nam gyventojui, yra antroje vietoje po Kipro. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad Kipras nuo 1870 

iki 1960 metų buvo Jungtinės karalystės ko
lonija. Taip pat akivaizdu, kad nuosmukis pa
taisė ir specialybių pasirinkimą. Išvykstančių 
studijuoti matematiką ir ekonomiką padau
gėjo 15.7%, politikos mokslus - 16.7%, no
rinčių tapti slaugos specialistais - net 20.7%. 

"Kalba.It" duomenimis, populiariausios 
specialybės išlieka ekonomika, menai ir di
zaino studijos, kompiuteriniai mokslai, psi
chologija. Taip pat atsiranda vis daugiau sto
jančiųjų į retas specialybes, tokias kaip mole
kulinė biochemija ar klinikinė biomedicina. 
"Kova už vietą universitetuose Jungtinėje 
karalystėje šiais metais bus dar intensyvesnė, 
nes šalies vyriausybė buvo priversta sumažinti 
planuojamą studentų skaičių šiems metams, 
mat stinga lėšų. Žinoma, tai tiesiogiai atsilie
pia ir stojantiems iš Lietuvos, nes dalis univer
sitetų jau informavo mus, kad laikinai su
stabdo priėmimą", - sakė "Kalba.l t" valdy
bos pirmininkas dr. R. Jurkėnas. 

Internete skelbiama, jog "Kalba.It" - di
džiausia kalbų mokykla Lietuvoje, jau 15 me
tų sėkmingai organizuojanti užsienio kalbų 
kursus Lietuvoje ir užsienyje suaugusiems, 
vaikams, įmonių vadovams ir darbuotojams. 
O taip pat - stovyklas vaikams ir paaugliams 
Lietuvoje ir užsienyje, konsultuojanti abitu
rientus studijų užsienyje klausimais, pade
danti pasiruošti brandos egzaminams ir 
teikianti kitas su užsienio kalbomis susijusias 
paslaugas. Inf. 
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MIRTIES PRANEŠIMAS 
AtA 

EDVARDAS KONDRATAS 
mirė 2009 m. gegužės 16 d. Toronte, sulaukęs 97 m. 
amžiaus. Liko sūnus Harry, marti Carol Anne, broliai, 
seserys ir gllninės Lietuvoje. 

ŠEIMA 

PADĖKA 
Sulaukusi garbingo amžiaus, 

2009 m. kovo 13 d. mirė 
v • 

a.a. ONA JUODVIRSIENE 
Dėkojame visiems, kurie ją prisiminė ir vienu ar 

kitu būdu prisidėjo prie jos atsisveikinimo-laidotu
vių. Palaidota Čikagoje. Giminėms negalint daly
vauti, aš ir Birutė Lyons jų vardu nuoširdžiai visiems 
dėkojame. 

Tustamento vykdytoja Adelė Dobienė 
ir Bilutė Lyons 

~< E S JV\ l ~l >\ S 
Arrr s~ruoto 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

Šl:. Jono lietu'Viq kapinėse (Mississauga, ON) prie Lietuvos gen. konsulo dr. Jono ŽID.uidzino ir 
jo imonos dail. Raliuos Žmmdzinienės antkapinio paminklo, baigiat Šv~. M. Marijos apsi
reiškimo jubiliejinius metus 2008.XI.2. Nwotraukos vidury - Lietuvos ambasadorė Gin.tė 
Damuiytė ir arlmyslm.pas Sigitas 'Dunkevilios, SJ, dalyvavę iškilmėje Ntr. K. Baliūuitės 

PADĖKA 

AtA 

JONASKUTKA 
mirė 2009 m. balandžio 29 d. 

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir visiems pa
žįstamiems, kurie dalyvavo atsisveikinime su Jonu. Dė
kojame už pareikštas užuojautas, aukas Kanados lietu
vių fondui, gėles ir Mišias. Dėkojame Lietuvos kanki
nių parapijos .klebonui kun. Vytautui Staškevičiui už 
laidotuvių Mišias, vargonininkei D. Griguti.enei ir jos 
dukrelėms už pagiedojimą. Nuoširdi padėka karsto ne
šėjams. Ypatinga padėka N. Šimkienei ir jos sūnui 
Steve su Barbara už pagalbą ruošiant laidotuves. 

Kutkųleima 

ATLIEKAME l'isus "ridau irii
orės remonto darbus. Daiome, 
dedame grindis, plyteles. Mirl· 
ninko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 
272-2016 arba 647 400-1153 
(cell). Vokiškas patyrimu. 

LANDSCAPING. Žol~s pjovi· 
mas, velėnq d~jimas, krimq ir 
gėlynq prieiiūra. Skambinti 
Valdui tel. 416-909-2464 (cell), 
arba Giedrei 41~888-9834. 
JOTVA CONSTRUCDON. At
lieka staliaus, vidaus sienq (dry· 
wall), daiymo, plyteliq dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-853L 

.KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu bliaųjantiems Į u1.sienį ir 
atvykstantirms i Kanadą Slmm
binti Mariui Rusinui tel 416 
588-2808 ext. 26 dienos metu. 

• Applies to n.:turn trips only. Minimum stay: the night ben.v·eenSarurday and Sunday. Maximum stay: 30days. Child dis,count: 25'. discotmt forchildren betwt:en Z and 11 years old. No stopovers. Fares are valid for trawl bctween 05/0 1/09 - 06/25/ 09. 
Changes permitted wirh charge of CA0200.00. Non-re(undable. Cen:ain condirions and resrrictions may apply. Offer is subjea: to limired av.Jilability. change and withdr~wal without norice. 
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Ekonomikos forumas Lietuvoje ''Volungės" 2009-2010 m. 
111 Pasaulio lietuvių eko

nomikos forumas (PLEF), 
įvyks liepos 2-3 d.d. Vilniuje. 
Dalyvaus per šimtą užsienio 
lietuvių ekonomikos vadovų iš 
daugiau nei dvidešimties pa
saulio šalių bei Lietuvos. Ne
paisant ir Lietuvos neaplenku
sio ekonominio sunkmečio bei 
dėl to kilusių pasirengimo truk
džių, sutelktos PLEF iniciato
rių ir organizatorių pastangos 
bei PLEF dalyvių tikėjimas šio 
renginio reikalingumu lėmė, 
jog pasaulio lietuvių verslo elitą 
sutrauksiančiam suvažiavimui, 
pasak organizatorių, yra tinka
mai pasirengta. 

PLEF svarba ir aktualumu 
tiki ir jo dalyviai. "Šis suvažia
vimas vyksta pačiu laiku, nes jis 
taikiai puoselės ekonomikos 
dialogą finansų krizės laikotar
pyje, kuris yra ypač svarbus Lie-

tuvoje. Pakviesdamas lietuvius 
iš viso pasaulio į Lietuvą, šis fo
rumas skatins bendradarbiavi
mą praktinio patyrimo dėka bei 
inovatyvias idėjas, kurios gali 
padėti Lietuvos globaliam kon
kurencingumui ir verslui. Taip 
pat, šis forumas leis susipažinti 
su kitais pasaulio lietuvių vado
vais, kurie dalinasi tuo pačiu 
tikslu -visi norime matyti sėk
mingą bei klestinčią Lietuvą 
pasaulinėje ekonomikoje", -
teigia Rokas Beresniovas, 
"Eagle Bank" viceprezidentas, 
dalyvausiantis PLEF apvalaus 
stalo diskusijoje "Sprendimai 
finansų krizės kontekste: Lie
tuvoje ir pasaulyje". 

Dar viena PLEF dalyvė, 
bendrovės "Food Depot Inter
national", tarpininkaujančios 
Lietuvos įmonėms savo pro
dukciją eksportuojančioms į 

I< l: G l S T l: l< l: l) ~l ,\ S S, \G l: T 111: R, \ l> l S T 

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 
„ ~Y2 

;~\f.if~1 PR/IMAMI BENEFITAI ir DRAUDIMAI 
~~ 

TEL: (416) 236-5409 
41 Lillibct Rd., Etobicol~c, ON M8Z 3S5 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~-~·tif-"::-~-\1}~· ~.j__ ""'-··~ 

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

(905) 333-5553 

(nuo 1919 metų) 
• Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes. atminimo lenteles. 
• Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
• Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
• Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Rcsurrection Rd. Tororllo O M9A 5G l Tcl.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jūsą sutelkt.as 5.03 min dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 111/11. dol. pelno lietuvybės 
išlai/..y mui Kanadoje, lwma11italinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuviLt studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

bei savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 1 O v.r. iki 4 v.p.p . 

Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.p .p. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

300 mln. vartotojų JAV rinką, 
vadovė Angelė Kavak sako: PLANAI 
"Aš turiu nemažų vilčių, kad 
PLEF turėsiu galimybių 
pabendrauti su įvairių organi
zacijų, susijusių su eksportu, 
atstovais. 

Kartu su estų, latvių, suomių chorais dalyvaus balan
džio 17 d. "Toronto Symphony Orchestra" rengiamame Si
belius Festivalyje, Roy Thompson Hall Turonte. 

Dabar didžiausias darbas -
įkalbėti Lietuvos gamintojus 
šiek tiek pasistengti pritaikyti 
savo produkciją pagal JAV ga
liojančius reikalavimus. Sunku 
pasakyti, kas juos stabdo - gal
būt nepasitikėjimas savo jėgo
mis, galbūt - nenoras siekti 
naujų tikslų". 

ltwasario koncertas džiugins dalyvius gegužės 15 d., 6 val. 
vakaro Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje. Bus proga iš
girsti Jono Govėdo kūrinių programą. 

Organizatoriai tikisi, jog 
PLEF taps ne tik dar vienu inst
rumentu, jungiančiu po visą pa
saulį pasklidusius lietuvius, bet 
ir svariu impulsu, padėsiančiu 
Lietuvai įveikti ekonominį 
sunkmetį. Inf. 

IX-sios Dainų šventės choras: nuo penktadienio, rugsėjo 
11, 7 val. vakaro Prisikėlimo parapijoje prasidės repeticijos 
ruošiantis 2010 m. Toronte liepos 1-4 d.d. įvyksiančiai 
Dainų šventei. Visi kviečiami į šį chorą jungtis. Prašome 
norą pareikšti iki vasaros, kad per vasarą būtų galima pa
ruošti gaidas, nes repeticijos prasidės rugsėjo mėnesį. In
formacija ir registracija pas Juditą Gabrienę, 416 245-8465; 
el-paštu: gab:rys@rogers.com. 

www.lietuviams.com 

Kalėdinis koncertas įvyks Prisikėlimo parapijos patal
pose sekmadienį, gruodžio 13 d., 4 val.p.p. Programoje, ša
lia kitų giesmių, dalyviai išgirs naują Jono Govėdo sukurtų 
penkių giesmių pynę. "Volungės" inf. 

SVEIKINIMAS 
DR. ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS, uolus lietuviškos 

spaudos bendradarbis ir rėmėjas mums rašo: "TŽ 60 metų 
sukakties proga sveikinu ir sakau - švieskite toliau, o tos 
šviesos niekada nebus per daug". 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2009 m. birželio 1 o ir 24 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2009 m. birželio 1 o ir 24 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštin9 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for 1 parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head ofhce. 

Dabar yra geriausias 
laikas pirkti 

NEKILNOJAMO 
TURTO 

NUOSAVYBĘ. 

ŠIANDIENĄ 
YR4 

PIRKEJŲ RINKA! 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

Chorvedžiai 
KVIEČIAMI 

į IX-osios Dainų šventės To
ronte paruošiamąjį seminarą. 
Seminaras vyks Dainavos sto
vyklavietėje (už Detroito, Mi
chigan, JAV) rugpjūčio 20-23 
d.d. savaitgalį. Seminaro vado
vė Rita Kliorienė, "EXULTA
TE" choro vadovė iš Klyvlando, 
OH. Seminaras rengiamas IX 
Dainų šventės muzikos vado
vės Dalios Viskontienės globo
įe. Kviečiami dalyvauti visi 
Siaurės Amerikos chorų/dainos 
vienetų chorvedžiai/vienetų at
stovai. Seminare bus pristaty
tas šventės repertuaras, pradėti 
pasiruošimo darbai. Dalyvaus 
ir svečias, kuris dalinsis savo 30 
metų patirtimi-tai Frank Bian
chi, "Cleveland Orchestra 
Youth Chorus" direktorius. F. 
Bianchi dėsto chorų dirigavimą 
Baldwin-Wallace Conservatory 
of Music, Medina, JAV. Dėl pla
tesnės informacijos ir registra
cijos skaityti IX Dainų šventės 
Turonte 2010 tinklalapį: www. 
dainusvente.org. Inf. 

l AUKOS l 
A.a. Inocento Jurcevičiaus 

vienerių metų mirties prisimini
mui žmona Alina Jurcevičienė 
su šeima Tėviškės žiburiams au
kojo $100. 

Oną Jusienę (Hamilton, 
ON) 80 metų gimtadienio pro
ga sveikindami, Gailius ir Aud
ra Senkus Tėviškės žiburiams 
aukojo $80. 

A.a. Martyno Biekšos, mi
rusio prieš 23 metus prisimini
mui, žmona Marija Tėviškės ži
buriams aukojo $50. 

A.a. Zuzanos Ščepanavi· 
čienės-Dzikienės atminimui B. 
P. Sapliai Tėviškės žiburiams 
aukojo $20. 

MILMANTAS Immigration & Translation Services 

Teikia paslaugas imigruojant į Kanadą pagal: kvalifikuotų darbuotojų, 

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

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

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

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

Darbo patirtis imigracijos srityje nuo 1999 m. 11 Galime konsultuoti vakarais ir savaitgaliais 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Ateinantį sekmadienį, 
birž. 7, Lietuvos kankinių ir Ge
rojo Ganytojo šventovėse bus 
renkama Toronto arkivyskupi
jos įsakyta antroji rinkliava 
SHARELIFE. 

• Birželio 5 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių šventovė
j e Mišio~ bus ir 3 v.p.p., o po 
Mišių - Sventoji valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena - birželio 7, sek
madienį. Pamaldos už mirusius 
bus kapinių koplyčioje. 2.30 v. 
p.p. bus giedamas Rožinis, o 3 
v.p.p. suvažiavusių kunigų kon
celebruojamos Mišios. Pamoks
lą sakys diak. Bernardas Be
liekas, OFM. Mokyklinis auto
busas veš maldininkus į pamal
das kapinėse nuo "Vilniaus rū
mų" 2 v.p.p., o atgal išvažiuos 
iš Anapilio 5.30 v.p.p. 

• Kapinių lankymo dienos 
proga Anapilio moterų būrelis 
rengia meno parodą Anapilio 
parodų salėje. Parodoje daly
vaus Alicija Zimnickaitė su sa
vo kūriniais ir Silvija Saplienė 
su savo kūrinių rinkiniu "Kry
žiaus kalnas". Parodos iškilmin
gas atidarymas birželio 7, sek
madienį, po 9.30 v.r. Mišių. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs birželio 7, sekmadienį, 
bus ruošiami KLK moterų 
draugijos skyriaus Anapilio sa
lėje. Pietauti bus galima ištisą 
dieną ir atsigaivinti vynu bei 
lietuvišku alučiu. 

• Ryšium su kapinių lanky
mo diena Mišios tą savaitgalį 
Wasaga Beach Gerojo Ganyto
jo šventovėje bus birželio 6, šeš
tadienį, 2 v.p~. 

• Delhi Sv. 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. 

• Šią savaitę šventovės 
priekyje ir prie autoaikštės 
puošniai gėles ~usodino Laima 
Išganaitienė. Sventovę išvalė 
Stasė Zimnickienė ir Onutė 
Malinauskaitė. Klebonijos au
toaikštės tvorą aptaisė Vytautas 
Pečiulis, kuris reikiamą me
džiagą šiam darbui nupirko ir 
paaukojo parapijai. Prie tvoros 
taisymo prisidėjo Kazimieras 
Paznėkas ir Gintaras Degutis. 
Vytautas Pečiulis su Kazimieru 
Paznėku taip pat pataisė kapi
nėse kryžių kalnelyje nukritu
sius kryžius. Šiems visiems sa
vanoriams-geradariams nuošir
di padėka. 

• Mišios birželio 7, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Adolfą ir 
Ramūną Vanagus; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje birželio 6, šeš
tad., 2 v.p.p. už !Jiršų giminės 
mirusius; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje birželio 6, šeštad., 3 
v.p.p. už a.a. Vandą Lapienienę. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį, geg. 

31, per 10.45 v.r. Mišias, gie
dant "Volungės" chorui, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą, kurį 
priėmė: Darius Čepulis, Alicia 
Dauginytė, Julija Degutytė, Lu
kas Gabrys, Brigita Gibavi
čiūtė, Adomas Grybas, Myko
las Halpin, Aleksa Kartavičiū
tė, Lukas Kartavičius, Justina 
Melkytė, Gytis Pabedinskas, Si
monė Pabrėžaitė, Aras Puo
džiūnas, Daniela Punkrytė, Li
na Samonytė, Lukas Sherwood, 
Matas Sriubiškis, Vilkas Szwarc, 
Viktorija Tatarski, Laura Va
ladkaitė, Sandra Vigėlytė ir 
Alex Žulys. Dėkojam vysk. Pau
liui Baltakiui už atvykimą su
teikti jaunimui Sutvirtinimo 
sakramentą, Aldonai Bubulie
nei ir jos padėjėjams už jaunuo
lių paruošimą. 

• Šį sekmadienį, birž. 7, per 
10.45 v.r. Mišias paskutinį kartą 
prieš vasaros atostogas giedos 
parapijos jaunimo choras, bir
želio 14 d. giedos "Volungės" 
choras, o birželio 21 d. - parapi
jos "Retkartinis" choras. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. Pir
mą mėnesio penktadienį vyksta 
Šventoji Valanda 7 v.v. su Mi
šiomis ir palaiminimu su Šven
čiausiuoju. Prieš Mišias klauso
ma išpažinčių. Šv. Valandoj da
lyvauti yra kviečiami visi. Pirmą 
mėnesio šeštadienį Gyvojo ro
žinio draugijos nariai 10.30 v.r. 
kalba Rožinį ir 11 v.r. dalyvauja 
Mišiose. Rožinio maldoje ir Mi
šiose dalyvauti yra kviečiami vi
si, ne vien tik draugijos nariai. 

• Sekmadienį prie biulete
nio buvo prisegti vokai ateinan
čio sekmadienio SARE LIFE 
Toronto arkivyskupijos trečiai ir 
paskutinei rinkliavai. Kviečiam 
visus aukoti, nes iki šiol yra surink
ta tik pusė praeitų metų sumos. 

• Birželio mėnuo yra skir
tas Jėzaus Širdies garbinimui. 
Jėzaus Širdies litanija bus kal
bama šiokiadieniais po 7 v.v. 
Mišių, šeštadieniais po 9 v.r., o 
sekmadieniais po 10.45 v.r. Mišių. 

• Sibirinių trėmimų minėji
mas, kurį rengia Kanados bal
tiečių federacija, vyks birželio 
14 d., l v.p.p. Šv. Petro estų liu
teronų šventovėj, 817 Mount 
Pleasant Rd., Toronto, ON 
M4P 2Ll. 

• Santuokos sakramentą 
priimti ruošiasi Adelė Radžiū
naitė su Travis Caron. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 7: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Eu
genijų, Niną ir Leoną Fabricijus 
ir jų šeimos mirusius; 10.45 v.r. 
už a.a. Ireną Jurkienę - 28 met., 
už a.a. Joną Šimkų - 10 met., 
už a.a. Laimutį Dūdą; 12.15 v.d. 
už a.a. Leonę Juškienę. 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
mašinų vajui aukojo: $500 - V. 
M. Kazlauskai; $400 - E. Šiš
kus; $200 - V. Birštonas (a.a. 
brolio Jeronimo Birštono atmi
nimui); $100 - l. Punkrienė 
(a.a. tėvelių K. ir Z. Arlauskų 
atminimui). 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo E. Šiškus. 

Iš a.a. Gertrūdos Jocienės 
palikimo šv. Jono lietuvių kapi
nės gavo $500. 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį, birželio 7, 
Šv. Komunija ir pamaldos -
9.30 v.r. 

• Parapijos iškyla įvyks Bu
meistrų ūkyje, 1556 Lower Base 
Line, Oakville, ON, sekmadie
nį, birželio 14, pradedant pa
maldomis 11 v.r. Parapijos ži
niaraštyje yra žemėlapis, nuro
dantis kaip nuvykti į sodybą. 

Lietuvių Namų žinios 

• Kiekvieną sekmadienį 
kviečiame pietauti Lietuvių Na
muose. Birželio 21 bus tradici
nė Tėvo diena; visi tėveliai, at
vykę į Lietuvių Namus pietų, 
bus tą dieną nemokamai pavai
šinti gėrimu bare "Lokys". 

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

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos, programų 
tvarkaraščio ir laiko prašome 
skambinti į LN raštinę tel. 416 
532-3311 arba į barą tel. 416 
534-8214. Barą "Lokys" galima 
išsinuomoti įvairioms šeimyni
nėms progoms, taip pat įsigyti 
lietuviškų CD ir DVD. 

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

Maironio mokyklos žinios 
• Tėvų komitetas šaukia 

visus susirūpinusius tėvelius į 
posėdį mokykloje birželio 6 d., 
9.15 v.r., pasitarimui apie italų 
kalbos pamokų įvedimą "Our 
Lady of Peace" mokyklos patal
pose, greta lietuvių kalbos pa
mokų. 

• Tėveliai! Jeigu dar nesu
grąžinote užpildytų 2009-2010 
m. registracijos blankų, tai pra
šome padaryti neatidėliojant. 

• Kviečiame visus į abitu
rientų pagerbimo Mišias penk
tadienį, birželio 5, 6 v.v., Prisi
kėlimo parapijoje. Po Mišių 
įvyks iškilminga vakarienė ir 
diplomų įteikimas. Bilietus ga
lima įsigyti pas Kristiną Dam
baraitę-J anowicz, tel. 905 602-
9231. (Abiturientams bei vai
kams iki 7 m. amžiaus - nemo
kamai; nuo 7-16 m. -$15; suau
gusiems - $40). 

• Paskutinė mokslo metų 
diena - birželio 13J pamokos 
pasibaigs 11.30 v.r. Zivilė 

Anapilio knygyne galima 
įsigyti "Dainavos" vyrų yiene
to garsaplokštę (CD) "Sešie
se", Anapilio sodybos "Ginta
rėlių" garsaplokštinį (CD) 
dainų albumą ir kt. Taip pat 
galima įsigyti žvakių Kapinių 
lankymo dienai. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos šventovėje gegužės 31 d. buvo 
daroma antra rinkliava Montrealio arkivyskupijai. 

KLKM dr-jos AV par. skyriaus susirinkimas įvyks birželio 7 
d., po 11 val. šv. Mišių klebonijoje. Nares ir rėmėjus kviečiame 
dalyvauti. 

"Neringos" stovyklos: liepos 3-4 d.d. švenčiamas "Neringos" 
40-metis; stovyklos lietuvių kalba - liepos 5-11 d.d. - šeimoms 
(vietos jau gali nebūti); liepos 12-26 d.d. - 8-16 m. vaikams; 
liepos 26 - rugp. l d.d. - tęsinys 13-16 m. vaikams; rugpjūčio 23-
30 d.d. - aštuonios meno dienos "Neringoje" suaugusiems. 
"Neringa" taip pat rengia stovyklas anglų kalba www. 
neringa.org. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
"Auksinis ratelis" užbaigs 2008-2009 m. sezoną ketvirtadie

nį, birželio 18. 
Parapijos choras giedos per sekmadienio Mišias iki birže

lio mėnesio pabaigos. Chorvedys Aleksandras Stankevičius iš
važiavęs trumpų atostogų. 

Montrealio lietuvių choras po sėkmingo koncerto ir plokš
telės pristatymo sekmadienį, gegužės 24, ruošiasi dalyvauti 
Dainų šventėje Lietuvoje. Naujai išrinktas choro komitetas -
Joana Adamonytė, Andrėja Celtoriūtė ir Rasa Pavilanienė. VL 

ADAMC>NIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SH ERBROOK STE. , SUITE 555, MONTREAL. OU E. H2L 1 L3 
: 51 ~286-1985 PV<..: 51 ~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 

CO STRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 20 metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Tėviškės žiburių administ
racija kapinių lankymo die
ną, birželio 7, bus atidaryta 
po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p. 
Puiki proga sumokėti prenu
meratą! 

VIDUTINIO AMŽIAUS darbš
ti ir sąžininga lietuvė moteris 
gali prižiūrėti senelius arba li
gonius ir padėti namų ruošoje. 
Prireikus gali gyventi vietoje 
(live in). Gali pradėti nuo lie
pos 1-os dienos. Prašom skam
binti Loretai 647-291-6869. 

FAX: (514) 766-1349 

Labdaros fondo žinios 
• Gegužės 26 d. įvyko Lab

daros fondo valdybos posėdis. 
Naujais nariais buvo patvirtinti 
Bronė Galinienė ir Jonas Bort
nikas. Sveikiname naujus Lab
daros fondo narius. 

• Birželio 14 d. įvyks 5 km 
bėgimas/ėjimas "Toronto Chal
lenge". Dalis registruotų daly
vių bus lietuviai, kurių pažadė
tos aukos bus skirtos Slaugos 
namams. Platesnę informaciją 
galima gauti Slaugos namų raš
tinėj e arba rašant Janet Kriš
čiūnienei krisjjjp@hotmail. 
com. 

• Labdaros fondo lėšų tel
kimo komitetas ragina visus su
sipažinti su informacija apie 
"Auksinį vakarą", kuris įvyks 
spalio 24 d., tinklalapyje www. 
labdara.ca. Projekto įvykdymui 
aukojo: $2,000 - L.R. Kuliavai; 
$1,000 - Ada Monstvilienė. 
Nuoširdus ačiū visiems, kurie 
prisideda darbais bei aukomis 
paremti mūsų Slaugos namus. 

• Labdaros fondo valdybos 
posėdis bus liepos 13 d. ir lėšų 
telkimo komiteto posėdis birže
lio 9 d. GP 

Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choro "Gintarėliai" jaunimo grupė šią vasarą ruošiasi daly
vauti Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo Dainų šventėje, į kurią iš viso pasaulio suvažiuos apie 
40,000 dainininkų. Tai renginys, kuris paliks neišdildomą įspūdį jaunimo atminty. Norinčius 
paremti šią "Gintarėlių" išvyką prašome skambinti tel. 905 276-6815. 




