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"Staiga smarkiai sudrebėjo 
žemė ... Jis prisikėlė" 

(Jn 28,2,6) 

Kun. dr. KĘSTUTIS 
A. TRIMAKAS 

Kas čia rašoma, rašoma 
ne dėl to, kad Velykų proga 
reikia ką nors "gražaus" para
šyti ... Čia rašoma grynai iš de
gančio reikalo. Iš reikalo pa
busti. Per daug mirties ap
linkui. 

Per daug mirties aplin
kui... nors ji uždengiama ... 
Per daug viskas kvepia mirti
mi... nors odekolonu pasi
purškiama. Neįmanoma mir
ties paslėpti ... Ji visur aplin
kui. Ji pačiame mūsų kūne 
tiksenančiu laikrodžiu užtai
syta "bomba". 

* * * 
Areopage kalbančiam 

apaštalui Pauliui vos užsimi
nus apie Prisikėlustiį iš mir
ties, besiklausantys graikai, 
įsivaizduodami, kad jie amži
nai gyvens, pasiskubino atsa
kyti: "Mes tavęs pasiklausysim 
kitą kartą." Išminties sieku
siųjų graikų istorijoje šis pa
sakymas buvo vienas iš pačių 
neišmintingiausių. To kito 
karto jie nebesulaukė. O gal 
mirtimi sustingę jie dar "tebe
laukia" šaltose Areopago kal
vos papėdės kapinėse? O gal 
dabar tikrai norėtų apie Prisi
kėlusįjį išgirsti? 

* * * 
Per daug mirties aplin

kui ... Dabar ... Daug liūdinčių 
savo brangiųjų ... Tie labiau 
pasiruošę pabusti ir išgirsti 
apie mirtį Nugalėjusįjį ... Tik 

gal ne tuoj, ne brangiųjų lai
dotuvėse, kol jie yra tokio 
stipraus liūdesio apimti. Ne
vilties tamsoj šviesą sunku at
pažinti. Bet vėliau, jei neuž
mirš tų kapuose palaidotų. Ir 
To, kuris prisikėlė ... 

* * * 
Meilės galia netikintiems 

neįmanoma patikėti, kad gali 
kas nors iš mirties prisikelti. 
Jie netiki meilės jėga. Ne Va
lentino širdelių "meile", bet 
Dieviškąja meile. Tikra meile, 
kuri, norėdama, kad žmonės 
amžinai gyventų, pati leidosi 
nukryžiuojama. Tik tokia mei
lė pajėgi. 

* * * 
Kai Jis kėlėsi iš mirties, 

didžiulis akmuo nusirito nuo 
kapo angos. Kai Jis kėlėsi, 
drebėjo žemė aplink Golgo
tos kalvą ... Akmuo nusirito, 
nes nebegalėjo pridengti Gy
vybės pergalės. Žemė drebė
jo, nes ji pripažino mylinčios 
Dvasios tikrovę nukryžiuoto 
Žmogaus aukoj. Tad argi žmo
gaus širdis bus kietesnė už ak
menį, mažiau jautri už žemę? 
Ar ji nesudrebės ir neatsivers 
Gyvybei? Argi ji nepajus ir 
neatsivers to nukryžiuoto 
Žmogaus meilei? 

Kaip keista, kad širdis gali 
būti tokia kieta, kad sustin
gusi gali nepabusti. Ir likti 
kape - mirusi. Bet kaip nuo
stabu: ji, drebanti dėl savo tra
pumo, gali būti pažadinta, 
pakelta iš karsto - Meilės jėga 
atgaivinta. 

Buk kartu su mumis 
"O jie papasakojo, kas atsitiko kelyje ir kaip Jis buvo jų 

atpažintas duonos laužyme" (Luko 24:35) 

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS, 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas 

BRANGUS BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE, 

Luko Evangelijoje (24:14-
35) mes skaitome, kaip du 
apaštalai Velykų dieną išvyko 
iš J eruzalės į miestelį Emausą. 
Eidami mokiniai dalinosi 
įspūdžiais apie praėjusių die
nų įvykius J eruzalėje, apie J ė
zaus nukryžiavimą ir prisikėli
mą. Prie jų prisiartino Jėzus, 
bet jie Jo neatpažino. Priėję 
Emausą, apaštalai pakvietė tą 
"nepažįstamą" bendrakeleivį 

kartu su jais valgyti. Vakarie
nės metu nepažįstamas ėmė 
duoną, ją laimino, laužė ir da
vė drauge sėdintiems prie sta
lo, kaip Jėzus buvo daręs pas
kutinės vakarienės metu, kai 
Jis įsteigė Eucharistijos ir 
Kunigystės sakramentus. Tik 

tada apaštalai atpažino, kad 
jų tarpe buvo Išganytojas. 

Per praėjusias XIII Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
reso Studijų dienas Montevi
deo mieste, Urugvajuje, buvo 
aptariama globalizacijos įtaka 
Lietuvai, lietuviams, gyvenan
tiems išeivijoje ir emigran
tams. Globalizacija paveikia 
religinius, ekonominius, poli
tinius, socialinius bei akade
minius procesus. Jos neigiama 
pasekmė gali būti vartotojiškų 
siekių išryškinimas - "ko dau
giau turėsiu, tuo ypatingesnis 
aš būsiu". Gal globalizacija 
griauna sienas bet, deja, mes 
dažnai izoliuojame save nuo 
mūsų tikėjimo, nuo tautinės 

Šv. Velykų Prisikėlimas - viltis ir kelias į amžinybę ... 

tapatybės ir net nuo šeimos 
vertybių. 

Popiežius Benediktas 
XVI savo enciklikoj e Caritas 
in veritate ( 42) rašo, "Globali
zacijos atžvilgiu kartais pasi
taiko fatalistinių nuostatų, 
tarsi vyraujanti dinamika būtų 
pagimdyta beasmeninių ano
niminių jėgų ir nuo žmogaus 
valios nepriklausomų struktū
rų ... Už vis labiau regimo pro
ceso slypi žmonija - asmenys 

ir tautos - kuriai šis procesas 
turėtų duoti naudos ir paska
tintų vystymąsi, kadangi ati
tinkamos atsakomybės ima
masi ir individualiai, ir kolek
tyviai ... " Straipsnyje "Tridie
nis su misionieriumi", Draugo 
dienraštyje (2010.11.10) kun. 
A. Saulaitis, SJ, aprašo savo 
apsilankymą pas misionierių 
ir antropologą salezietį kun. 
K. Bėkštą Manaus mieste 
Brazilijoje. Ten kun. Bėkšta 

Dail. Genė Valiūnienė 

kovoja už vietinių indėnų tau
tų, genčių, kultūros ir kalbos 
teises. Jis vadovaujasi kapuci
nų misionierių nuostata, kad 
pirma reikia išmokti savo kal
bą, o tada kita kalba rašyti ir 
skaityti. Kitaip sakant, nenu
vertinkime savo tikėjimo ir re
liginių tradicijų, kalbos ir kul
tūros, persistengdami asimi
liuotis prie tos visuomenės, 
kurioje mes gyvename. 

Nukelta į 2-ą psl. 
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Buk kartu su mumis 
Atkelta iš 1-o psl. 

"Prisikėlęs Kristau, Emauso kelyje tu lydėjai apaštalus. 
Būk kartu su mumis ir mūsų tikėjimo kelionėje. Būk gyveni
mo keliuose ir kiekvienuose susidūrimuose, sužadink 
mumyse gailestingumą, kad galėtume priimti kitus ir iš
klausyti viens kitą ... Tegul Šv. Dvasia moko mus Šventojo 
Rašto aiškinimo meno ir atverk akis, kad galėtume atpažinti 
Thve. Stiprink mūsų drąsą, kad taptume jautrūs tam, kad per 
mus sesės ir broliai galėtų atpažinti Tave ir per juos mes 
galėtume atpažinti Tave" (Ekumeninių pamaldų įžanginė 
malda minint Krikščionių vienybės savaitę). 

Nuoširdžiausiai sveikinu visus Šv. Velykų aleliuja! 
Prisikėlusio Kristaus ramybė ir malonė telaimina jus, 

jūsų šeimas bei visas parapijų bei misijų bendruomenes. 

" ... Tebūnie ne mano, bet Tavo valiai" (Lk 22,42) 

Nežinomo autoriaus poema 
Aš prašiau Dievą panaikinti mano išdidumą, 

ir Dievas tarė: "Ne". 
Jis manąs, kad ne jis, o aš pats turiu įveikti savo išdidumą. 

Aš prašiau Dievą pagydyti mano neįgalų vaiką, 
ir Dievas tarė: "Ne. 

Jo dvasia yra sveika, jo kūnas yra laikinas". 
Aš prašiau Dievą suteikti man kantrybės, 

ir Dievas tarė: "Ne". 
Jis manąs, kad kantrybė įgyjama per išmėginimus. 

Ji nėra dovanojama, ji nusipelnoma. 
Aš prašiau Dievą laimės, 

ir Dievas tarė: "Ne". 
Jis sakė duodąs man palaimą, o laimė priklauso nuo manęs. 

Aš prašiau Dievą sumažinti mano skausmus, 
ir Dievas tarė: "Ne. Kančia atitolina tave nuo pasaulio 

rūpesčių ir priartina prie manęs ... " 
Aš prašiau Dievą padėti man mylėti kitus taip, 

kaip jis myli mane, 
ir Dievas tarė: "Pagaliau tau į galvą atėjo gera mintis". 

Prašau tave, Dieve, būk visur su manim: 
mano galvoje, kuria aš mąstau; 

mano akyse, kuriomis aš regiu pasaulį; 
mano lūpose, kalbančiose su kitais. 

Būk giliai man širdyje 
Ir visame kame, apie ką galvoju. 

Pasilik su manim iki pat mirties, o Dieve, 
kai man teks palikti šį pasaulį. 

Amen. 
(Atsiuntė mons. A. Svarinskas) 

v 

Siame numeryje 
Lietuva mus jungė, jungia ir jungs - 2, 4 psl. 

Nepamirštama asmenybė - 3 psl. 
Pavojus laisvei buvo didesnis negu gyvybėms - 4,5 psl. 

Keturi parkai-muziejai Lietuvoje (Tęsinys) - 8 psl. 
Įspūdingas renginys - l O psl. 

Iš mažos širdies kilę darbai atveria dangų - 13 psl. 

Lietuva mus jungė, jungia 
• • 1r Jungs 

Partizanų vado gen. Adolfo Ramanausko-Vanago dukra kalbėjo 
Kovo 11-osios minėjime Toronte 

RAMŪNĖ SAKALAITĖ
JONAITIENĖ 

"Aukščiausioji Taryba, 
reikšdama tautos valią, nuta
ria ir iškilmingai skelbia, kad 
yra atstatomas 1940 metų 
svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos valstybės suverenių 
galių vykdymas ir nuo šiol 
Lietuva vėl yra nepriklauso
ma valstybė". 

Šiais žodžiais prieš 20 me
tų prof. Vytauto Landsbergio 
vadovaujama Aukščiausioji 
taryba paskelbė Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimą. Jais 
Kovo 11-osios dvidešimtme
čio minėjimą Toronte pradėjo 
Tėvynės sąjungos Toronto 
skyriaus pirmininkas Vytautas 

Tėvynės sąjungos Toronto 
skyriaus pirm. Vytautas Bire
ta sveikina atvykusius i minė
jimą 

Bireta, pasveikindamas atvy
kusius šį džiaugsmingą įvykį 
visiems drauge paminėti. Mi
nėjimo istorinę svarbą V. Bi
reta išryškino primindamas, 
jog "tolima Kovo 11-osios 
aušra brėško jau Saulės grum
tynėse, Žalgirio mūšyje, Maž
vydo katekizme, aušrininkų 
bei knygnešių judėjime, Vasa
rio 16-osios šventėje, savano
rių bei partizanų kovose, Si
biro trėmime, Baltijos kelyje, 
Sausio tryliktojoje". 

Po invokacijos, kurią skai
tė Lietuvos vyskupų konferen
cijos delegatas užsienio lietu
vių katalikų sielovadai prel. 
Edmundas Putrimas, minėji
mo vadovas Petras Vaičiūnas 
pristatė garbės svečius. Žodį 
tarė Lietuvos ambasadorė 
Gintė Damušytė, pranešdama 
apie Otavoje Vasario 16-osios 
proga atidarytą Baltijos kelio 
parodą Kanados valstybinia
me archyve ir apie gegužės 2 
d. vyksiantį užsienio reikalų 
ministerio Audroniaus Ažu
balio atvykimą su verslo dele
gacija ir susitikimą su visuo
mene. Ji užbaigdama pabrėžė, 
kad tikėjimas laisve buvo ta 
nepamatuojama jėga, kuri pa
dėjo Lietuvai iškilti, kvietė vi
sus tikėti Tėvynės laisve ir at
eitimi. 

Kanados lietuvių bend
ruomenės Krašto valdybos 
pirmininkė Joana Kuraitė-La-

Auksutė Ramanauskaitė

Skokauskienė, seimo narė, 
pagrindinė kalbėtoja 

sienė priminė, kad Kanados 
lietuvius visada jungė meilė 
Tėvynei, atsakomybė garsinti 
Lietuvos vardą. Ji paminėjo 
įspūdingą rodinį Lietuvos sei
mo Kovo 11-osios dvide
šimtmečio parodoje - tai Ka
nados "Kretingos" stovyklos 
150 jaunuolių sveikinimas 
Lietuvai, liudijantis stovyklau
tojų džiaugsmą jai atkūrus ne
priklausomybę. 

Aušra Karkienė supažin
dino susirinkusius su kalbėto
j a. Tai Auksutė Ramanaus
kaitė-Skokauskienė - Lietu
vos Laisvės kovos sąjūdžio, 
vyriausiojo gynybos pajėgų 
vado generolo Adolfo Rama
nausko-Vanago ir savanorės 
partizanės Birutės Mažeikai
tės-Ramanauskienės dukra. 
Nuo 2008 m. ji yra Lietuvos 
seimo narė, veikėja seimo 
Žmogaus teisių komitete, Pa
sipriešinimo okupaciniams re
žimams dalyvių ir nuo okupa
cijų nukentėjusių asmenų tei
sių ir reikalų komisijoje, Tė
vynės sąjungos Lietuvos krikš
čionių demokratų frakcijoje. 
Daugelio straipsnių ir knygų 
autorė, ji yra išleidusi keturias 
knygas apie savo tėvą, jo atsi
minimus, biografiją, fotoalbu
mą ir su juo rašytą Laisvės ko
vų kelias. 

A. Ramanauskaitė-Sko
kauskienė pradėdama savo 
kalbą tvirtino tai, ką visi šir
dyse jautė - "Lietuva mus jun
gė, jungia ir jungs". Perskai
čiusi Lietuvos seimo pirminin
kės Irenos Degutienės sveiki
nimą šio minėjimo dalyviams, 
pateikė Lietuvos partizanų 
veiklos pagrindus ir struktūrą. 
Partizanai kovojo ne tik gink
lais, bet ir žodžiu - leido 60 
periodinių leidinių ir 20 nepe
riodinių. Partizaninio karo 
buvo trys tarpsniai - nuo 1944 
iki 1946, kada kovos buvo in
tensyviausios, žuvo 10,000 
partizanų. Antrasis tarpsnis -
nuo 1946 iki 1948, kada ieš
kota ryšių su Vakarais, įsteig
tas vyriausias Lietuvos atsta
tymo komitetas. Po to laiko
tarpio areštų bangos partiza
nų liko apie 4,000. Trečiuoju 
laikotarpiu, 1948-1955 pasi
priešinimas silpo, keitėsi tak
tika. 1949 m. sušauktas visų 
devynių apygardų partizanų 

vadų suvažiavimas Radviliš
kio rajone, kuriame buvo pa
rengti pareiškimai bei doku
mentai, nustatantys pasiprie
šinimo kovos esmę ir valsty
bės kūrimo modelį, sudarytas 
teisinis ir politinis pagrindas 
organizacijai - Lietuvos Lais
vės kovų sąjūdžiui. To susirin
kimo nutarimu ir šiais, Lais
vės kovos sąjūdžio, metais Jo
nas Žemaitis-Vytautas pripa
žintas Lietuvos prezidentu. 
Nutarimų signataras - gene
rolas Adolfas Ramanauskas
Vanagas - jo pavaduotojas ir 
vyriausiasis gynybos vadas. 

Asmeniniame gyvenime 
kalbėtojos tėvai buvo peda
gogai, bet metė savo profesi
jas valstybės naikinimui prasi
dėjus ir pašventė 12 savo gy
venimo metų partizaninei pa
sipriešinimo veiklai. Genero
lo laipsniu apdovanotas A. 
Ramanauskas-Vanagas, o jo 
žmonai Birutei paskirtas Vy
čio kryžiaus ordinas. Tėvai 
dvejus metus slapstėsi kovoms 
pasibaigus. A. Ramanauskas 
stengėsi surašyti savo atsimi
nimus, skirtus savo dukrai, 
kurie buvo slėpti ir išsaugoti 
geros valios žmonių, kaip ir 
pati Auksutė. Tėvas - kankin
tas ir sušaudytas 1956 m., mo
tina ir visa šeima buvo iš
tremta. 

Minėjimo vadovas Petras Vai
čiūnas 

Metų tekmėje Lietuvos 
Laisvės kovų sąjūdžio formos 
keitėsi, tačiau 1990 m. jo stei
gėjų siekių tęsėju tapo prof. 
Vytautas Landsbergis, vado
vaudamas Atgimimo sąjū
džiui, paskelbdamas Nepri
klausomybės atkūrimą. Jis pa
remtas ne tik Aukščiausiosios 
tarybos sprendimu, bet ir Lie
tuvos žmonių valia, kurią pa
tvirtino 80% lietuvių, balsa
vusių plebiscite 1991 metais. 

Baigdama savo įspūdingą 
pranešimą A. Ramanauskai
tė-Skokauskienė pasidžiaugė 

pastarųjų metų Lietuvos lai
mėjimais ir pasiekimais, na
ryste ES ir NATO, pajėgumu 
išvengti griūties, ekonominei 
krizei apsunkinus gyvenimą 
visame pasaulyje. 

Nukelta į 4-tą psl. 



Nepamirština asmenybė 
Nešęs žmogui ir tautai prisikėlimo viltį 

ANTANINA 
URMANAVIČIENĖ 

1905 m. kovo 12 d. Talko
nių k., Panevėžio apskr. gy
venti po saule atėjo Alfonsas 
Lipniūnas. Mokėsi Pumpėnų 
pradinėje, ją baigusį leido mo
kytis Panevėžio gimnazijon. 
Šią mokslo įstaigą sėkmingai 
baigęs, įstojo į Kauno kunigų 
seminariją, studijavo Vytauto 
Didžiojo universiteto teologi
jos-filosofijos fakultete. Tame 
pačiame fakultete gavo teolo
gijos licenciato laipsnį. Lille 
mieste Prancūzijoje 1935-
1937 m. studijavo sociologijos 
mokslus, o Paryžiuje 1937-
1939 m. - katalikų institute. 
Baigęs studijas Prancūzijoje 
1939 m. paskirtas lektorium į 
Panevėžio pedagoginį institu
tą, kuris 1939 m. persikėlė į 
Vilnių. Į sostinę tais pačiais 
metais persikėlė ir 1930 m. 
kunigu įšventintas A. Lipniū
nas. Vilniuje pedag. institute 
paskirtas lektorium, o nuo 
1942 m. Vilniaus kunigų semi
narijoje dėstė sociologiją ir 
pastoralinę teologiją. Dar bū
damas klieriku daug bendravo 
su jaunimu. 1930 m. paskirtas 
Panevėžio vyskupijos jaunimo 
direktorium, bet iš tikrųjų jis 
rūpinosi visos Lietuvos jau
nimu. 

Kai tėvynės padangę ap
gaubė tamsa, nerimo replės 
gniuždė sielas ir širdis, Šv. Jo
nų šventovės skliautais aidėjo 
kun. A. Lipniūno pamokslai. 
Jo drąsūs, ryžto ir vilties kupi
ni žodžiai žadino nusiramini
mą, teikdami viltį. Todėl į 

šventovę ir Aušros Vartų kop
lyčią, kur jis sakė pamokslus, 
rinkosi nepaprastai gausios 
žmonių minios. Kunigas savo 
nuoširdumu patraukė tūks
tantines minias. Būdamas arti 
žmogaus, jis žinojo jo reikalus, 
sekdamas politinius įvykius į 
sakyklą atsinešdavo ir liūdnų, 
ir linksmų žinių. Pateikęs tam
sią gyvenimo realybę, nepa
likdavo klausytojo sielvartau
ti, vedė į vilties šalį, rodyda
mas šviesėjančius horizontus. 

Kunigas matė, kaip lietu
vių tautą naikina sovietinė 
propaganda, teroras. Prieš tė
vynės naikinimą jis stoja sun
kion nelygion rezistencinėn 
kovon. Būdamas sakykloj, ne
paisydamas rizikos kalbėjo 
daug ir drąsiai. Trejus metus 
traukte traukė prie savęs žmo
nes, žavėjo kalbomis, dėl ku
rių saugumas galėjo prisika
binti. Jis sugebėjo sakyti, ką 
kiekvienas jaučia širdy, paty
ręs okupantų skriaudas, bet 
skriaudikų tikrais vardais ne
vadinęs. 

Pamokslininkas buvo opti
mistas ir mokėdavo atsikratyti 
tamsiomis pesimizmo nuo
taikomis. Jam nesunkiai sekė
si sukurti minioj giedrą nuo
taiką. Žadindamas širdyse 

laisvės ilgesį, nešė vilties ir 
tautos prisikėlimo viltį. Jis 
mokėjo įtikinti, kad kova bus 
laimėta. Naudodavosi Šv. 
Rašto citatomis, eilėraščio ar 
dainos posmeliu. Tai padėda
vo žmogui susidaryti laisvės 
viziją, veikė sąmonę, jausmus, 
stiprino tikėjimą. Tačiau kal
bėdamas apie neigiamus reiš
kinius kaip girtavimą, morali-

Dievo tarnas kun. Alfonsas 
Lipniūnas 

kas, skatinęs nenusiminti, 
tikėti būsiančia laisva Lietuva, 
tremtinių sugrįžimu namo. 

Bolševikai okupantai, su
sidomėjo Šv. Jonų šventovės 
pamokslininku. Du kartus tar
dė, bet paleido. Pradžioje lyg 
ir paisė visuomenės nuomo
nės - jo areštas būtų sukėlęs 
bruzdėjimą. Tačiau 1941 m. 
pavasarį kunigas buvo įtrauk
tas į antruosius tremties sąra
šus. Jo ištrėmimą sutrukdė 
prasidėjęs karas. Kunigo pa
mokslai, veikla neliko vokie
čių nepastebėti, o žmonės su
prato, kodėl pamokslai pasi
darė retesni ir, kad kunigas 
yra sekamas. 1943 m. kovo 16-
17 d.d. Lietuvoje vokiečiai su
ėmė 47 lietuvius, intelektua
lus, jų tarpe ir kun. Alfonsą 
Lipniūną. 

Ši 47 kalinių grupė atsi
dūrė Stutthofo koncentracijos 
sovykloj kaip lietuvių tautos 
įkaitai. Prie kiekvieno kalinio 
pavardės buvo parašyta: "Va
dovavo lietuvių pasipriešini-

Paminklinė lenta prie ligoninės, kurioje mirė kun. Alfonsas 
Lipniūnas 1945 m. kovo 28 d. 

nį nuosmukį, skyrybas, kuni
gas negailėdavo savo visuo
menei rūsčių priekaištų. Pilie
tinė patriotinė tematika rišda
vosi su socialine. Kunigas sun
kiai išgyveno lietuvių tremtį, 
rūpinosi likimo valiai palik
tais vaikais. 

Kunigo A. Lipniūno ini
ciatyva, 1941 m. vokiečiams 
atėjus, buvo organizuotas ir 
įsteigtas Laisvės fondas. Šv. 
Jonų šventovėje vykdavo rink
liavos. Žmonės negailėjo au
koti. Buvo renkami ne tik pi
nigai, bet ir maisto produktai. 
Šalpos veikloje aktyviai daly
vavo studentai ateitininkai. 
Laisvės fondo paramos gau
davo išvežtųjų šeimos, sužeis
ti kariai, studentai, ligoniai. 
Kunigas taip pat domėjosi po
grindžio veikla ir ją rėmė. Ne
praėjo nė viena Vasario 16-oji 
nepažymėta. 

Kunigo iniciatyva buvo 
ruošiami paguodos siuntiniai. 
Buvo sudaromi nuo bolševikų 
nukentėjusių šeimų sąrašai. 
Būdavo ruošiami nedideli 
maisto ir drabužių siuntinu
kai, perrišti tautiniu kaspinu, 
už jo pakištas paguodos laiš-

mo judėjimui, kurstė prieš 
valstybės komisaro įsakytą lie
tuvių tautos mobilizaciją. 
Valstybės saugumo policijai ir 
Rytų krašto saugumo tarybai 
susitarus su Valstybės gyny
bos štabu bei policijos vadais, 
siunčiamas neribotam laikui į 
Vokietijos Reicho koncentra
cijos stovyklą". 

1945 m. sausio 25 d. naktį 
Stutthofo koncentracijos sto
vyklos kaliniai evakuojami. 
823 kaliniai, stumdomi, mu
šami, nepaeinantys šaudomi, 
varomi toliau nuo greitai artė
jančio rusų fronto. Kun. Sta
sys Yla tai vadina "Mirties 
procesija". Toj procesijoj -
mirties marše lietuviai kaliniai 
- įkaitai. Jų tarpe ir kun. A. 
Lipniūnas. Ir čia, "Mirties 
marše", jis guodžia kitus, save 
pamiršęs. Stengiasi padėti ki
tiems. 1945 m. kovo pradžioje 
kalinius išlaisvino rusai. Ta
čiau kunigas susirgo ir 1945 
m. kovo 28 d. (Didįjį trečia
dienį) mirė, būdamas 65 metų. 
Jo užrašuose kun. S. Yla rado 
lapelyje parašytus žodžius: 
"Mirti nebijau, tik norėčiau 
dar būti naudingas tėvynei". 

Kentėjimo išmintis yra gyvenimo išminties dalis .... Tiktai Nukryžiuotojo mokykloje galime tikrai 
išmokti kentėti, nešioti skausmą kaip vainiką. (Nijolė Sadūnaitė) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentė Briuselyje 
Kovo 25 d. darbo vizito 

Briuselyje metu Lietuvos 
prezidentė Dalia Grybaus
kaitė susitiko su Baltijos ir 
Šiaurės (NB6) valstybių ir 
vyriausybių vadovais. Posė
džio metu aptarti aktualūs 
Europos Vadovų tarybos 
darbotvarkės klausimai, 
ilgalaikės ES ekonominės 
raidos perspektyvos. Prezi
dentė pabrėžė, jog labai 
svarbu pašalinti kliūtis eko
nomikos augimui, kurių vie
na svarbiausių - energetikos 
rinkos padalinimas Europos 
sąjungoje. Pasak valstybės 
vadovės, Lietuvai taip pat 
aktuali skurdo problema, 
kurią būtina spręsti kuriant 
naujas darbo vietas. 

EP pareigūnė 
Europos parlamentas 

kovo 25 d. pritarė siūlymui 
šiuo metu Valstybės kont
rolei vadovaujančią Rasą 
Budbergytę skirti Europos 
Audito rūmų nare. R. Bud
bergytę į šią ES instituciją 
lapkričio mėnesį delegavo 
seimas. Liuksemburge įsikū
rę Europos Audito rūmai 
tikrina, ar tinkamai renka
mos ir išleidžiamos ES lė
šos. Rūmuose dirba po vieną 
kiekvienos valstybės narės 
pilietį. R. Budbergytė Vals
tybės kontrolei vadovauja 
nuo 2005 m., prieš tai yra 
dirbusi Teisingumo ir Vidaus 
reikalų ministerijose. 

Ryšiai su Rusija 
Vyriausybės 2009 m. 

ataskaitos projekte tvirtina
ma, jog Europos sąjunga ir 
NATO iš esmės susitaikė su 
2008 metų Rusijos agresijos 
prieš Gruziją pasekmėmis, 
buvo nuolaidžiaujama Rusi
jai ir beveik nekreipiama dė
mesio į regiono valstybių 
mėginimus užtikrinti ES ir 
NATO įsipareigojimų Gru
zijai ir Ukrainai vykdymą. 
Naujosios JAV administraci
jos užsienio politikoje suma
žėjo Vidurio ir Rytų Euro
pos regiono vaidmuo, teigia 
projekto autoriai. 

Lietuvos valstybinio sau
gumo būklei skirtame sky
riuje atkreipiamas dėmesys, 
kad naujoji JAV administ
racija siekė vykdyti Rusijos 
"įtraukimo" politiką, o tai 
mažino Rytų ir Vidurio Eu
ropos regiono svarbą Va
šingtono politikoje. Vis tik 
ryšius su Rusija bei Kara
liaučiaus sritimi pernai su
stiprino ir pati Lietuva. 

VMI tyrimai 
Valstybinė mokesčių ins

pekcija (VMI) skaičiuoja, 
kad maždaug 223,000 gyven
tojų turės primokėti gyven
tojų pajamų mokesčio (GPM) 
dėl jiems taikyto pernelyg 
didelio neapmokestinamojo 
pajamų dydžio (NPD). Tuo 
tarpu iš VMI priemokas dėl 
jiems skaičiuoto pernelyg 

mažo NPD gaus maždaug 
330,000 gyventojų. Tokie duo
menys gauti ištyrus 900,000 
gyventojų duomenis, iš viso 
numatoma ištirti 1.5 min. 
gyventojų duomenis. 

GPM primokėti gali tek
ti ir tiems darbuotojams, ku
riems gaunant nedidelį atly
ginimą buvo taikytas NPD, 
tačiau jie gavo papildomų 
pajamų, papildomai užsi
dirbdavo kitame darbe arba 
l?agal autorines sutartis. 
Siuo metu minimalų atlygi
nimą uždirbančiam darbuo
tojui per mėnesį priklauso 
470 Lt NPD ir jis palaipsniui 
mažėja atlyginimui didėjant. 
Taip pat yra numatyta, kad 
metinis NPD negali viršyti 
5640 Lt arba 470 Lt per mė
nesį. Ankstesniais metais vi
siems dirbantiems būdavo 
taikomas vienodas NPD 
nepriklausomai nuo jo pa
jamų. 

Kontroliuos pirkimus 
Kovo 20 d. vykusiame 

energetikos ministerio Arvy
do Sekmoko ir IAE genera
linio direktoriaus Osvaldo 
Čiukšio susitikime su Vals
tybės saugumo departamen
to, Generalinės prokuratū
ros, Specialiųjų tyrimų tar
nybos ir Finansinių nusikal
timų tyrimų tarnybos vado
vais sutarta, kad ministerija 
ir specialiosios tarnybos ko
ordinuos savo veiksmus ir 
kontroliuos, kad viešieji pir
kimai Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) uždarymo 
darbams vyktų skaidriai, o 
atliekamų projektų ir darbų 
kainos būtų pagrįstos. To
kiais veiksmais siekiama ga
rantuoti, kad Europos sąjun
gos (ES) lėšos, skiriamos 
IAE uždaryti, bus naudo
jamos efektyviai. 

Taip pat pabrėžta, kad 
naujoji IAE vadovybė akty
viai bendradarbiaus su spe
cialiosiomis tarnybomis, kad 
būtų užkirstas kelias bet 
kokiam lėšų grobstymui ir 
kad būtų išsiaiškinta, ar tai 
nebuvo daroma ankstes
niuose IAE eksploatavimo 
nutraukimo tarpsniuose. 

Nepasitiki seimu 
Kovo 20 d. paskelbtais 

tyrimų centro "Vilmoms" 
atliktos apklausos duome
nimis, Lietuvos gyventojai 
labiausiai nepasitiki seimu, 
o patikimiausi, kaip ir ilgą 
laiką iki šiol, jiems atrodo 
ugniagesiai gelbėtoj ai. Jais 
kovo mėnesį pasitikėjo 
87.9% apklaustųjų, vasarį jų 
buvo 88.5%. Antra tarp pa
tikimiausiųjų - prezidento 
institucija, ja pasitiki 70.4% 
apklaustųjų, trečia bažnyčia 
- 62.1 %, ketvirta kariuome
nė - 49.5%, penktoje vietoje 
yra švietimas - 42.6%. Be 
seimo lietuviai labiausiai ne
pasitiki ir partijomis - pasi
tikėjimą reiškia tik 5.4% ap
klaustųjų. RSJ 
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Lietuva mus jungė, jungia ir jungs 

Kovo 11-osios minėjimo dalyviai (kairėje), susikabinę rankomis dainuoja tradicinę Kovo 11-osios dainą IMnėj Lietuvos; dešinėje - meninę programą atlieka 
Anapilio sodybos vaikų ir jaunimo choras "Gintarėliai", vad. Deimantės Grigutienės 

Atkelta iš 2-ro psl. Sigito Gedos, aranž. R. Kliorienės ). 

"Dvidešimtasis Lietuvos laisvės pavasaris -
didelis istorinis šuolis", -baigė kalbėtoja. Jai įteikus 
knygas ir seimo pirmininkės sveikinimą KLB pirmi
ninkei ir Kanados Tėvynės sąjungos skyriaus pirmi
ninkui Eugenijui ČUplinskui, ji priėmė dovaną ir iš 
vietinių Tėvynės sąjungos rėmėjų. 

putė (G. Grušo muzika), Pasaka apie debesėlį (mu
zika V. Miškinio, žodžiai J. Degutytės) ir Mes ateitis 
(muzika R. Kliorienės, žodžiai E. Laniauskienės). 
Vyresnio jaunimo "Gintarėliai" puikiai padainavo 
Sodauto, liet. liaudies dainą-sutartinę (išpl. A. No
viko ), Aš ir marw muzika (m. A. Noviko, ž. V. Tenu
kaitės) ir Daina. aš gyvenu (m. L. Abariaus, ž. N. Be
notienės). Abi grupės užbaigė koncertą daina Vieš
paties lelija (m. ir ž. G. Jautakaitės). 

Vyno ir sūrio vaišės laukė visų pasiskanavimo 
parapijos kavinėje, o širdyse liko V. Biretos paska
tinimas: "Švęsdami šią iškilią, garbingą Kovo 11-
osios sukaktį, iškelkime trispalvę mūsų širdyse, įsi
klausykime į šios šventės balsą, kuris burtų mus iš
laikyti savo kalbą, savąsias tradicijas, sutelktų kūry
bines jėgas lietuviškai kūrybai, jas ugdytume ir per
duotume ateities kartoms, kad galėtume išlikti 
lietuviais šiame krašte, kad toliau mes būtume gyva 
dalis Lietuvos". 

Po paskaitos scenoje susirikiavo jaunučiai cho
ristai "Gintarėliai", vadovaujami muz. Deimantės 
Grigutienės. Akompanuojant Vilmai Sabaliauskie
nei, šypsenas visiems sukėlė jų atliktos dainos Ro-

Padėkos žodžius tarus E. ČUplinskui, visi susi
rinkusieji, susikabinę rankomis dainavo tradicinę 
Kovo 11-osios minėjimo dainą Žemėj Lietuvos (ž. (Ntrs. K. Poškaus) 

Pavojus laisvei buvo didesnis negu gyvybėms 
(Donaldo Gedriko kalba, pasakyta Kovo 11-osios minėjime Montrealyje, QC) 

BRANGŪS BROLIAI IR 
SESERYS! PARAPIJIEČIAI, 
mes švenčiame mūsų Vals
tybės Nepriklausomybės at
kūrimo dvidešimtąsias sukak
tuves. Lietuva 2010-uosius pa
skelbė Padėkos už laisvę me
tais. Ir šiemet dažnai svars
tysime į Kovo 11-ąją vedusias 
istorines aplinkybes, visuome
nės lyderių vaidmenį, minėsi
me vidinę laisvę per okupaciją 
išlaikiusius, Nepriklausomybę 
apgynusius žmones. Lietuvos 
istorijoje minimos trys reikš
mingiausios datos: Sausio 13-
oji, Vasario 16-oji ir Kovo 11-
oji. Jos turėjo didžiausią reikš
mę Lietuvos valstybingumui 
XX amžiuje. Su pavojais ir 
širdžių drąsumu atkurta ir ap
ginta Lietuvos Nepriklauso
mybė. Istorija ne kartą įrodė, 
kad laisvė veltui nedalijama, 
nesuteikiama kaip dovana. 
Nepriklausomybę reikia iško
voti, saugoti ir apginti. 

Prieš 20 metų 2 milijonai 
lietuvių, latvių ir estų susikibo 
į 650 km gyvąją grandinę nuo 
Vilniaus iki Talino. Pirmas 
laisvesnis žodis, pirmieji susi
būrimai be raudonų vėliavų ir 
priverstinių dainų bei skan
duočių - tai pirmos laisvės 
dainos ir drąsūs užmojai -
nors parduotuvės buvo tuš
čios, prie benzino už talonus 
- eilės mašinų„. Nežiūrėjome 
į tai, tai buvo pati paskutinė 
smulkmena - nesijautėme su
gniuždyti ekonomine betvar
ke - tik jautėme - sovietinė 
mašina byra, joje nuo pat kūri
mosi pradžios neteisingas me
chanizmas išsikvėpė - bus 
sprogimas ... Jautė baltai, gru
zinai, pažangieji ukrainie
čiai..., jautė milijonai pačios 
Rusijos užgožtų rusų. Prisi-

minkime 1991-ųjų Sausio 13-
osios įvykius: iškilusį pavojų 
prarasti gimstančią viltį gy
venti laisvėje, žuvusius prie 
Vilniaus televizijos bokšto, 
pasiryžėlius savo kūnais su
stabdyti sovietų tankus prie 
Aukščiausiosios tarybos rūmų 
ir omono karius, ginančius so
vietų imperiją. Padėkokime 
Dievui už paaukojusius savo 
gyvybę ir jų įkvepiantį pavyzdį. 

Akivaizdi ir įspūdinga Są
jūdžio pergalė per rinkimus į 
Auščiausiąją tarybą (Atkuria
mąjį seimą) suteikė daug gali
mybių istoriją pasukti į naują 
ir lemtingą etapą. 1990 m. va
sario 24 d. pirmojo rinkimų 
turo sėkmė paskatino kuo 
greičiau surengti antrąjį turą. 
Kovo 6-7 d. galutinai paaiš
kėjo, kad Sąjūdžio deputatai 
ketino skelbti Lietuvos nepri
klausomybę per pirmąją 
Aukščiausiosios tarybos se
siją. Tuo metu dar ne visi Są
jūdžio deputatai buvo galuti
nai apsisprendę. Vieni manė, 
kad tai per daug drąsu, kiti -
kad reikia laukti geresnio lai
ko. Sąjūdis, kaip judėjimas, 
vienijo tautą žengiant labai 
atsakingą žingsnį. Skubėti ir 
ryžtingai veikti vertė vienas 
labai svarbus faktas. Tuo metu 
Maskvoje Sovietų Sąjungos 
prezidentas M. Gorbačiovas 
laukė papildomų įgaliojimų, 
kuriuos jis turėjo gauti kovo 
12 d. Vadinasi, jis laukė, kada 
galės geležiniu kumščiu su
tramdyti mūsų Lietuvos lais
vės veržimąsi... Sąjūdžio va
dovai suprato, kad skelbiant 
Lietuvos nepriklausomybę vė
liau - būtų pavėluota. 

Kovo 10-oji buvo pirmo
sios Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos (Atkuriamojo seimo) 

pirmosios sesijos atidarymo 
diena, prieš pat Sovietų Są
jungos deputatų suvažiavimą 
Maskvoje. Sąjūdžio deputatų 
posėdyje V. Landsbergis, kaip 
vienas iš Sąjūdžio vadų, buvo 
pasiūlytas kandidatu į pirmi
ninkus. Antras kandidatas į šį 
postą buvo Lietuvos komunis
tų partijos vadas A. Brazaus
kas. Per balsavimą A. Bra
zauskas gavo 38 balsus, o V. 
Landsbergis - 91. Taigi V. 
Landsbergis tapo Aukščiau
siosios tarybos (Atkuriamojo 
seimo) pirmininku. V. Lands
bergio taktika buvo labai grei
ta ir žaibiška. Pagrindinis tiks
las - kuo greičiau atkurti ne
priklausomybę. Brazauskas 
nenorėjo skubėti, jis siūlė at
sargiai, gražiuoju kalbėtis su 
Kremliaus valdžia. 

Man atrodo, tuometinė
mis sąlygomis Landsbergio 
taktika buvo pati priimtiniau
sia, nes tuomet neįmanoma 
buvo žinoti, kada ir kaip grei
tai užsitrenks geležinė uždan
ga. Pavojus Lietuvos respubli
kos laisvei buvo žymiai dides
nis, nei pavojus pačių lietuvių 
gyvybėms. Ir istorinį Kovo 
mėnesio 11 dienos vakarą -
10 val. 44 min. Lietuvos res
publikos Aukščiausioji taryba 
išreikšdama Tu.utos valią, iš
kilmingai paskelbė, kad nuo 
šiol Lietuva yra vėl Nepriklau
soma valstybė. 

Laisvė - trispalvės žiedas, 
Baltijos gintaro krantas. 
Ašara džiaugsmo išrieda -
Koks kitas žodis mums šventas! 
Laisvė - bažnyčių bokšta~ 
Prie kelio rymą smūtkelia~ 
Kaipgi dar mes neužtroškom, 
Kaipgi tremty nesušalom? 
Laisvė - žmonės sugrįžę 
Gyvi ir mirę parėję. 

Laisvė - mūs pilys ir kryžia~ 
Gaivūs lietuviški vėjai. 

Laisvė- tai mūsų žmonės, 
tai mūsų širdys, tai mūsų no
rai, tai mūsų gyvenimas. Ir ša
lies, ir asmens laisvė yra ne
ginčytinas gėris. Laisvė be ga
lo svarbi tikėjimui išpažinti ir 
pašaukimui įgyvendinti, todėl 
nevalia abejoti laisvės verte. 
Dabar, iš visų pusių -ir gyve
nime, o ypač internete - gir
dima įvairiapusė kritika, ne
pasitenkinimas Lietuvos eko
nomine, socialine bei juridine 
realybe yra taip pat ir laisvės 
dovana, kuria turime atsakin
gai naudotis suvokdami, kad 
ne kas kitas, o patys turime 
tvarkyti savo dabartį. Įžengusi 
į laisvę, tuos 20 metų Lietuva 
gyvena visiškai kitokioje tikro
vėj e, kurios net neįmanoma 
gretinti su sovietiniu sąstingiu. 

Kas ta tikrovė? Naujas 
technologinis amžius, seni 
avantiūristiniai kaimynai, ku
rie klastingai nori Lietuvą api
pančioti energetiniais ir re
sursiniais saitais, ar tai tik sun
kiai priimama realybė, kad to
kia nedidelė šalis negali egzis
tuoti viena sau. „ Ir ypač kai 
tokia įdomi geografinė padė
tis: kelias iš rytų į vakarus, o 
taip pat pilna judėjimo laisvė 
įvėlė į Lietuvos gyvenimą 
emigracijos realybę. Daugu
mas ministerijose vis spren
džia, ar emigracija padeda 
Lietuvai ar ne? Kiek išvažiuo
jančio jaunimo grįžta atgalios, 
ar nusprendžia likti kitoje ša
lyje„. Ar išsimokę specialistai 
gali saugiai grįžti namo ir būti 
užtikrinti, kad jų žinios bus 
panaudotos pagal paskirtį? 

Man atrodo, tas emigraci
jos proceso valdymas įmano
mas tik nepaprastai stipriai iš-

sivysčiusiai šaliai, kuomet pati 
šalis gali ir turi finansiškai už
tikrinti būsimo specialisto 
darbo vietą, kuomet išvažiuo
jantis žino - manęs laukia bū
tent čia - ir tik tuomet valsty
bė išsaugo savo pačios kūry
bingąsias pajėgas, o dabartinė 
Lietuva kenčia tik vienos 
krypties emigraciją - į Euro
pos šalis - mūsų kaimai kai
meliai tuštėja. 

Žinomas istorikas Alfre
das Bumbliauskas ne kartą 
viešumoje svarstė ikikrizinį 
periodą, įrodinėdamas, kad 
dabar Lietuva išgyvena bene 
patį turtingiausią, patį sėk
mingiausią savo istorijos tarps
nį. Apsigavo ne vien jis. Deja, 
tai tik išorinis laikinis blizge
sys. Matydami augančias BVP 
(Bendrojo vidaus produkto) 
rinkas, net ir įvairūs užsienio 
ekonomistai mus vadino Bal
tijos tigrais. O pasirodė, kad 
kaip ir anksčiau, esame dar 
labiau jauna ir pažeidžiama 
valstybė, priklausoma nuo už
sienio šalių rinkų ir pasaulio 
galingųjų. Bet ir tai ne pagrin
dinė priežastis - pati giliausia 
sunkumų ir dvejojimų priežas
tis glūdi pačiuose žmonėse. 

Man patiko taiklūs inter
netinio korespondento žo
džiai: tuomet, 1918 m. vasario 
16 dieną Lietuva buvo suvar
gusi, bet SVEIKA valstybė ... 
sveika protu, valdymu ir svei
ka socialiniuose sluoksniuose, 
o 1990-ųjų kovo 11-ąją Lie
tuva sirgo. Šią ligą galima pa
lyginti su vėžiu, iki šiol sklei
džiančiu metastazes. Šios li
gos vardas, jos priežastis - ko
laboravimas. 

Nukelta i 5-tą psl. 
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Zmogaus 
prisikėlimui 

(Gaudžiant šv. *o/kų varpams) 

Al vyturio giesmelę pabuauostu. 
Lietaus lašelį šildysiu delne. 
Yė~ rytas vėl pas mus svečiuose -
PrisikėNmo pasitikt eime. 

Su juo mes pasitikime GERUMĄ, 
(Kaip meilės gėlf artimui ;duot?) 
llvykime i.f sielos pykčio dūmus, 
7ežydi lypse1WS žmonių veiduos! 

Kad ateity 8,Yl!mtume ne veltui 
(Ne aš ir Jūs, bet Lietuva visa), 
Vlllpų usme skubėkim prisihlti 
su~, DORA. MALDOS ~VIESA. 
••• 
Al menu liūdną kaimo smiUkeŲ, 
Kryžiaus skausmą arimų fone. 
Jo dalelė tai sl.egia mane, 
Tai į GĖRIO iva;p:lynus vėl keli.a. 

Kaip gera~ kad tas skausmas i.fliko, 
Kad neiuos aukos verlę širdy. •. 
Kai velykinį varpq girti~ 
Pats prisikeli džiaugsmui Yėlykų. 

••• 
Ne visi Kristaus aukq pažįsta, 
Ne visi varpo gausmą supranta. 
Kiek tokių, kuriems nėr nieko švento, -
Padėk, Dieve, išvyti menkysų, 

Kristaus Prisikėlimo simboliai, sldei
dliantys dieviškąją ivies11 

Piešinys - Adelės Abromaitienės 

Kad pajustų žmogus savo kalt~ 
Kad tavąsias iaizdJ.ls pabučiuotų 
/Ji išbridfs iJ nuodėmių guoto, 
Aleliuja garsuos prisi/ratų. 

JANINA MARCINKEVIČJENĖ, Šakiai 

Pavojus laisvei ... 
Atkelta iš 4-to psl. 

Nors šis žodis jau netekęs aštrumo, apiblu
kęs nuo per dažno vartojimo, deja, patinka tas 
ar ne, kolaboravimo problema nėra praeities 
klausimas. Jei taip būtų, jis būtų jau pamirštas 
- žmogaus atmintis juk ne geležinė. Kolabora
vimo esmė, jo priežastys, o svarbiausia pasek
mės, tebėra neatvertos, tebeskendi mūsų savi
monės patamsiuose. 

1918 metais Lietuvoje, buvusioje po cari
nės Rusijos jungu, kolaborantų nebuvo. Be
veik. 1990 metais - kai kas teigia, kad beveik 
70% Lietuvos buvo apimta vėžio. Tuos 70% 
kažkas yra pavadinęs "žiguline lietuva". Bū
tent jie su sovietų Lietuvai primesta nomenk
latūra ir sovietiniu represiniu aparatu buvo 
pagrindinis režimo užpildas. Be šios kritinės 
masės, vien represijomis ir išdavikų sluoksn~ 
lio parama režimas nebūtų taip ilgai išsilaikęs. 

Įdomus paradoksas, kad bet būtent jie, ši
ta masė, supūdė, susargdino režimą taip, kad 
sovietinė santvarka žlugo. Tučiau, kaip ne gai
la, metastazės persimetė į naujai atgimusį da
rinj-Kovo 11-osios Lietuvą, 'Il'ečiąją respubli
ką. Gal Baltijos kelias ne tomis plytomis gris
tas? O ir geresnio materialinio gyvenimo iliuzi
jos taip pat iš&sldaidė. Iš tikrųjų mūsų augimas 
buvo didelis- bet tai tik lailrinaj - ir po pakilimo 
ištikusi krizė labiausiai parodė, kad ne Bendro 
vidaus produkto augimas yra svamiausia. 

Nėra jvykę visuomenės struktūrinių poky
čių. Nėra sugebėjimo krizę priimti kaip iššūkį 
- vieningai, solidariai. Kur tas solidarumas, 
kai tiesėme Baltijos kelią, kai stovėjome už 
Baltijos šalis susikibę kartu, kai su šypsenomis 
ėjome i pirmuosius Sąjūdžio mitingus? Ar čia 
tik nepasireiškia lietuviškasis susiskaldymas, 
pavydas bei materialinis egoizmas? Vėlgi tiki
masi, kad valdžia ir tik valdžia galiausiai viską 
išspręs ir nuties kelią iš krizės į šviesų rytojų. 
111.i vėl tos pačios bėdos, kurias dauguma lietu
vių pasiėmė iš sovietinio sąstingio. Kaip gi ga
lima lyginti prižiūrėtojo skirtą kalinio davini 
su laisvo žmogaus savarankiškomis pastango
mis pe1nyta duona? Thdėl pagrįsti visų lietu
vių norai turėti daugiau labo, sulaukti teisin
gesnio atlygio, sąžiningesnių teismų, išmintin
gesnio valdymo, nuoširdžios atjautos silpnie
siems. Tik reikia - ir būtina - suprasti, kad iš-

augusius norus būtina atsverti išaugusia atsa
komybe, kad visi be išimties dalijamės valsty
bės ugdymo pareiga. 

Maža to, kad niekas be mūsų Lietuvos gy
venime nepakeis, nepraturtins ir nepadarys 
visiems patogiu, nes, kaip ir kitų šalių gerovę 
sukūrė patys tų kraštų žmonės. Kartojant 
prastai išmoktas gyvenimo laisvėje pamokas, 
būtina įsidėmėti, kad aštriausi tarpusavio gin
čai, valdančių partijų kaita, užkardos korupci
jai ir švaistymui negali tapti piliečių vienybės 
kliūtimi. Pirmuosius dvidešimt Nepriklauso
mybės metų kalbėdami apie vienybę dažniau
siai svarstėme, kas kieno turi atsiprašyti, kas 
kam turi atleisti, ką daryti, idant praeities 
žaizdos netrukdytų drauge atkurti klestinčią 
valstybę. Tik mokslininkai-istorikai nuspręs, 
ko vertos buvo šios pastangos. Dabar būtina 
sutellrti jėgas, idant visuomenėje nesiplėstų ki
tas gilus plyšys- mąstymo, idealų ir kalbėjimo 
skirtingais žodžiajs, plyšys tarp vyresniųjų ir pa
okupacinės kartos. 

Pranešimą norėčiau užbaigti gražiais ir 
prasmingais žodžiais iš Lietuvos Vyskupų 
sveikinimo lietuvos nepriklausomybei: "Lie
tuva yra kraštas, kuriame gera gyventi, i kurį 
norisi grįžti po kelionių ar studijų svetur, ku
riame jauku kurti šeimą ir auginti vaikus, 
steigti verslą, kur save kūrybiškai reiškiame ir 
kitą suprantame gimtąja kalba; drauge tai vie
nintelis kraštas, kurio iytdieną mes patys gali
me sukurti pagal savo įsivaizdavimą, kurio 
sėkmė yra mūsų valioje; šiandienė Lietuva, 
jos tarptautinė vieta, visuomenės sankloda, 
politika ir kultūra. Atverkime širdis vilčiai ir 
meilei, nes nusivylimo, skaudaus neteisingumo 
jausmo sukeltas pyktis, priešiškumas savo Ne
priklausomai valstybei yra blogis. Turime jį 
kaip galėdami tvardyti, nes jis neleidžia pasi
naudoti laisve, užauginti ir skinti laisvės vai
sius. Istoriniame kelyje, kuriuo nuo Karaliaus 
Mindaugo laikų Dievas veda mūsų tautą - tik 
mes patys - ir niekas kitas - esame laisvės 
šaukliai. 'Dlčiau gyventi atsakingoje lai!Vėje 
reiškia narsiai rink.tis tatp gėrio ir blo,gio. Sven
tojo Tėvo Benedikto XVI žodžiais: Sis laisvės 
pasirinkimas yra pati mūsų esmė, nes nepai
sant visų pažangos formų ir struktūrų - žmo
gus lik.o tuo, kuo visada buvo, - laisve tarp gė
rio ir blogio". 

Ačiū Jums už kantrybę ir dėmesį! (Kalba 
netaisyta. Red.) Donaldas Geclrikas, 

Montreal, PQ 
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__ .....,. KANADOS ĮVYKIAI ...,.. __ 

Ekonomika stiprėja 
Kovo mėaesį Kanados 

doleris beveik susilygino su 
amerikietiškuoju. Valstybės 
ekonomika jau 9-as mėnuo 
iš eilės pasižymi gerėjančiais 
pagrindiniais rodikliais. 
Ypač atsigauna nekilnoja
mosios nuosavybės rinka, 
įmonių darbas, padidėjus 
medienos ir kitų statybai rei
kalingų gaminių pareikalavi
mui. Kanados finansų minis
teris Jim Flaherty, atsakyda
mas į Fraser instituto tyri
mus ir kritiką dėl neveiks
mingai panaudotų ekonomi
nio skatinimo lėšų, tvirtina, 
kad tai tiesioginis ekonomi
nio skatinimo politikos po
veikis. Finansų ministerio 
nuomone, būtent šis fondas 
leido išsaugoti 200,000 dar
bo vietų, pradėti tęstinius 
kelių, miestų gatvių remon
to, tiltų statybos ir atnaujini
mo darbus. Kanados bankų 
pastovumas ir saugumas pri
traukia kapitalą ir investuo
tojus, .kuriems kelia pasiti
kėjimą mūsų valstybės finan
sinė sistema, iš viso pasaulio, 
ir tai prisideda prie ekono
mikos stiprėjimo. 

Gnapėje "Ripts and De
mocracy'' šiuo metu nėra de
mokratijos ir taikos. Nesuta
rimai prasidėjo metų pra
džioje, kai staiga mirė jos 
buvęs vadovas, dažnai kalti
namas antiizraelinėmis nuo
statomis. S. Harper paskyrė 
tris naujus narius. Jie iš karto 
užprotestavo paramą trims 
Artimųjų Rytų visuomeni
nėms organizacijoms, kurios 
kritiškai atsiliepia apie Izra
elio politiką. Senbuviai gru
pės nariai parašė protesto 
laiškus, teigdami, kad paf.ei
džiamas bešališkumo ir de
mokratinių sprendimų prin
cipas. Parlamento užsienio 
reikalų komisija pasiruošusi 
svarstyti susiklosčiusią padė
tj. "Rights and Democracy" 
yra ne pelno visuomeninė or
ganizacija, įsteigta B. Mulro
ney vadovavimo laikais. Jos 
paskirtis ginti žmogaus tei
ses ir paremti demokratinius 
judėjimus pasaulyje. 

Valatybės vadovui miais
teriui pirmininkui S. Dar· 
per jau po olimpinių žaidy
nių buvo įteiktas apdovano
jimas - kanadietiško alaus 
"Molson" dėžė. Prieš olim
pines žaidynes Vankuveryje 
S. Harper ir JAV preziden
tas Barack Obama sukirto 
rankomis, pranašaudami le
do ritulio komandų pergalę 
kiekvienas savo valstybės ko
mandai. Abi pusės nutarė, 
kad pralaimėjęs perka alaus 
dėžę. Kaip žinoma, Kanados 
ledo ritulio komanda pelnė 
olimpinius aukso medalius. 
Neseniai JAV ambasadorius 
Kanadai David J acobson 
pristatė "Molson" ir ameri
kietiško alaus dėt.es i S. Har
per namus. Ministeris pirmi
ninkas ne visai tradicinį 

olimpinį laimikį pažadėjo 
perduoti Thronte esančiam 
sporto muziejui. 

Dinaęs Chalk River ato
miaės jėgaiaės moksliaia
kas Lachla• Cranswickt 41, 
dar nerastas. Sausio viduryje 
jis dingo iš savo namų Deep 
River miestelyje. 'fyrimai ro
do, kad po darbo mokslinin
kas grižo į namus, o tolesnis 
jo likimas nežinomas. Moks
lininkas buvo gamtos ir ke
lionių mėgėjas, bet mažai ti
kėtina, kad jis išvyk.o staiga 
ir niekam nepranešęs. Už
sienio ir Kanados spaudoje 
spėjama, kad australų kil
mės mokslininkas galėjo 
tapti teroristų taikiniu. Bet 
Chalk River atominės jė
gainės, kurioje gaminamas 
medicininis izotopas, admi
nistracija tvirtina, kad L. 
Cranswick darbai nebuvo 
slapti, straipsniai ir ataskai
tos apie jo darbus skelbia
mos spaudoje. 

lpsos Reid apklausa pa
rodo, kad kanadiečiai vis la
biau daugiau laiko leidžia 
prie kompiuterių ekranų. In
ternetu naudojasi 84.3% ka
nadiečių. Vidutiniškai per 
savaitę prie kompiuterio 
praleidžiama 19val.; prie te
levizorių ekranų -16. Vyrai 
prie .kompiuterių sėdi 1 valan
da ilgiau nei moterys. Kom
piuteriams daugiausia laiko 
(20 val. per savaitę) skiria 
18-34 m. jauni žmonės. Dar 
gana populiarus radijas - jo 
klausomasi vidutiniškai 9 
val. per savaitę. Laikraščių 
skaitymui skiriama 2.9 val., 
žurnalams - perpus mažiau 
laiko. 

Iiaiildnti ir sulaikytai 
..ienas iš nusikaltėllq, apvo
gusių mirštančią ligonę Th
ronto East General ligoni
nėje (Ontario ). Kai artimie
ji, budėję prie jos, nuėjo i 
kavinę, grižę pasigedo pa
puošalų, kuriuos turėjo ser
gančioji. Peržiūrėjus ligoni
nės saugos kamerų vaizdus, 
buvo rastos nusikaltėlių nuo
traukos. Jas parodžius per 
televiziją, po kiek laiko nu
statytos nusikaltėlių asmeny
bės. Panašios vagystės buvo 
ir kitose Toronto ir aplinki
nėse ligoninėse. Nusikalti
mai tiriami. 

Otavoje, Valstybiniame 
meno centre vasarą, Kana
dos dienos išvakarėse bus 
atidengta Oskaro Petersono 
skul~ (autorė RuthAber
nethy). Žymus pianistas, kom
pozitorius, džiazo atlikėjas 
mirė 2007 m., sulaukęs 82 
m. Jis palik.o 200 koncertinių 
įrašų, daugybę mokinių ir 
muzikos gerbėjų. 'Dlrp jų -
ministeris pirmininkas S. 
Harper ir jo žmona Lau
reen. Jie vieni iš lėšų vajaus 
organizatorių, iki birželio 
mėn. pasiryžę surinkti apie 
$210,000 įžymiojo muziko 
paminklui. SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
NELANKO MOKYKLŲ 

Švietimo ir mokslo mi
nisterijos (ŠMM) duomeni
mis, surinktais iš savivaldy
bių, Lietuvoje mokyklos ne
lanko per 5,000 vaikų, iš jų 
daugiau nei 2,300 savivaldy
bės teigia nerandančios. Iš 
nesirodančiųjų mokymo įs
taigose vaikų dar 2,541 yra 
išvykęs į užsienį, 685 "nesi
moko dėl socialinių priežas
čių", kai kuriems esą "trūks
ta motyvacijos". Posėdyje 
su seimo Narkomanijos ir 
alkoholizmo pasisaugojimo 
komisija ministerijos atsto
vai tikino, kad šie duomenys 
- netikslūs, ne visoms savi
valdybėms pateikus infor
maciją. ŠMM atstovų teigi
mu, pateikti tikslius duome
nis trukdo sudėtinga vaikų 
registravimo sistema, pagal 
kurią yra keli apibrėžimai, 
pavyzdžiui, "nesimokančių" 
ir "mokyklos nelankančių" 
vaikų, pagal kuriuos mokyk
lose nesirodantieji skaičiuo
jami skirtingai. Neaišku ir 
kiek vaikų su tėvais paliko 
Lietuvą nieko nepranešę 
Migracijos departamentui. 
Šį klausimą ketinama toliau 
svarstyti seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitete. 

ATLEIDO 1400 
Dėl naikinamų apskri

čių viršininkų administra
cijų nuo kovo l d. atleidimo 
lapelius gavo 2,500 jose dir
bančių žmonių, tačiau iš jų 
nuo metų vidurio įstaigų 
darbams atlikti bus palikta 
1,100. Vidaus reikalų minis
teris Raimundas Palaitis tei
gė, jog tiek jų užteks tų pa
reigų atlikimui. Kai kuriuos 
šių įstaigų darbus perims sa
vivaldybės arba ministeri
joms pavaldžios įstaigos. 
Pirmiausia, anot ministerio, 
bus panaikinami tie etatai, 
kurie dvigubina kitų institu
cijų pareigas. Jeigu pervedi
mų kai kurių darbuotojų at
žvilgiu nebus atliekama, 
tuomet netekusieji darbo 
bus perkelti šešiems mėne
siams į Valstybės tarnybos 
karjeros tarnautojų rezervą. 
Per tą laiką gali būti pasiūly
tas siūlomas darbas, atitin
kantis jų kvalifikacijas. Bai
gus reformą, dėl sumažėju
sio tarnautojų skaičiaus per 
metus bus sutaupyta apie 30 
min. litų. 

DAR NEGERĖJA 
Savaitraščio "Veidas" 

užsakymu atlikta apklausa 
rodo, kad 77% apklaustųjų 
nemato jokių ekonomikos 
pagerėjimo ženklų, apie ku
riuos jau prieš kelis mėne
sius pareiškė premjeras 
Andrius Kubilius, o 11.8% 
yra įsitikinę, kad padėtis ne 
tik negerėja, bet ir toliau te
beblogėja. Šiokį tokį page
rėjimą teigė jaučiantys 8.6% 
didmiesčių gyventojų, o 
2.2% apklaustųjų tvirtino, 
kad pagerėjimo ženklų ma-

to gana daug. 65.2% ap
klaustųjų teigė, kad ši krizė 
sumažino pajamas, o 11.2% 
apskritai nuskurdino. 8.8% 
didmiesčių gyventojų teigė, 
kad per krizę padidėjo jų 
skolos, 6.2 % tvirtino, kad 
sumažėjo jų turto vertė, 
4.8% apklaustųjų prarado 
darbą. 

APSEMTI KELIAI 
Kovo 24 d. žiniomis, 

Lietuvoje dėl pavasarinio 
polaidžio apsemta daugiau 
kaip 35 kilometrai kelių Ši
lutės rajone ir Pagėgių savi
valdybėje, taip pat Panevė
žio rajone esantis kelias. Pa
sak Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos, vandens gylis 
apsemtuose ruožuose siekia 
nuo 25 iki 90 centimetrų. Eis
mas apsemtuose kelių ruo
žuose draudžiamas. 

NAUJA KONTROLIERĖ 
Seimas kovo 25 d. pri

ėmė nutarimą, kuriuo vaiko 
teisių apsaugos kontroliere 
:easkyrė teisininkę Editą 
Ziobienę. Ji teigė, kad viena 
pagrindinių problemų - ins
titucijų, atsakingų už vaiko 
teisių gynimą, darbo koordi
navimo trūkumas. Yra trys 
atskiri lygiai - vyriausybės 
institucijos, savivaldos insti
tucijos ir vaiko teisių apsau
gos kontrolierius. Vyriausy
bės institucijos koordinuoja, 
o savivaldos institucijos yra 
savarankiškos, - jos nepa
valdžios nei vaiko teisių 
kontrolieriaus institucijai 
nei vyriausybei. Dėl to ir ky
la nesusikalbėjimo klausi
mas, kai institucijos veikia 
skirtingai, ir jos nederina 
tarpusavyje veiksmų. Todėl 
vienose savivaldybės tie 
klausimai sprendžiami ge
riau, kitose - blogiau. 

ŠALPA AFGANAMS 
Vyriausybė kovo 24 d. 

nusprendė siųsti į Afganis
taną humanitarinės pagal
bos siuntinį, kurį sudarys 
Lietuvos karių nebenaudo
jami drabužiai ir patalynė 
už 95,000 litų. Projektą ruo
šė Krašto apsaugos ministe
rija (KAM). Šį turtą Lietu
vos kariuomenė kaip para
mą iš Švedijos kariuomenės 
neatlygintinai gavo 1999-
2004 m. Šiuo metu šis turtas 
pripažintas netinkamu (ne
galimu) naudoti Lietuvos 
kariuomenėje. Anot KAM, 
minėto turto perdavimas 
prisidės prie gyvenimo sąly
gų gerinimo, pasitikėjimo 
Lietuva ir jos veikla Afga
nistane stiprinimo bei prie 
saugumo ir pastovumo už
tikrinimo provincijose, ku
riose tarnauja Lietuvos ka
riai - Gore ir Zabule. Nuta
rimo įgyvendinimas bus fi
nansuojamas iš bendrųjų 
Krašto apsaugos ministeri
jai skirtų lėšų ir papildomų 
valstybės biudžeto lėšų ne
prireiks. RSJ 

===~ LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos pensininkų klubas "Auksinis ratelis" švenčia kazimieri
nes. Pirmininkė Helen Kurylo (pirma iš d.), vicepirmininkė Lucy Mikalajūnienė (pirma iš k.), 
paruošusios pietus, Kazimiera Kriščiokaitienė (3-čia iš d.) Ntr. L. Visockaitės-Poole 

London, ON 
DŽIUGUSIS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS at
kūrimo dvidešimtmetis, pa
reiškiant tautos ir valstybės 
valią, 1990 m. kovo 11 d., 10 
val. 44 min. vakare pažymėtas 
KLB Londono apyl. metinia
me susirinkime kovo 14, 
"Fairmont Lawn Bowling" 
klubo jaukioje patalpoje, su
sirinkus 32 KLB nariams. Jau 
veik įprastai, tik laikinai nuo
mojama patalpa gražiai pa
puošta tautiniais motyvais ir 
simboliais, suvenyriniais vieti
niais spaudiniais-lipinukų 
juostomis iš praėjusių prieš 
1990-tus dienų skelbiant-pra
šant Laisvės Lietuvai - "Free
dom for Soviet-occupied Li
thuania". Pirm. S. Keras ir A. 
Valaškevičienė vedė minėjimą 
įjungdami ir bendruomeninės 
veiklos metinės ataskaitos su
sirinkimą. Vicepirm. A. Valaš
kevičienė pateikė išsamų prieš 
metus vykusio susirinkimo 
protokolą. Iškilo vienintelė 
pastaba dėl rinkimų tvarkos 
skelbiant kandidatuojančius. 

Revizijos komisijos ir iždo 
būklės pranešimai labai pa
tenkinami. Galėtų Kanados ir 
JAV vyriausybės, įklimpusios 
į trilijonines skolas, pasimo
kyti, kaip finansus "netvarky
ti". Dėl to "sumanymų" proga 
D. Chainauskienė pasiūlė ke
lionei į IX Dainų šventę užsa
kyti autobusą norintiems į ją 
vykti, neapmokamą kelionę 
pageidaujantiems. Šis reikalas 
paliktas naujai į valdybos su
dėtį pakviestiems jaunimo at
stovams Teresei Naruševičiū
tei ir Arūnui Paransevičiui, 
visiems plojant. IX Dainų 
šventėje be pripildyto "bebi
lietinio" autobuso, iš Londo
no bus dar ir daug daugiau 
norinčių vykti (nors ne vi
siems dar suskubus $10 KLB 
nario įnašą susimokėti). Jau 
ne pirmą kartą ligšiol, (šįkart 
po gal kiek darbotvarkės eigos 
atžvilgiu netikslaus, bet ap-
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Ellans} 
Savininkas Jurgis Kulle§lus 

skritai tvarkingo susirinkimo 
vedimo), ir vėl visi pavaišinti 
kaip niekur kitur, "bekainiais" 
pilnais puikiais užkandžiais, 
skanumynais, kava ir kt. Tie
siog pietūs ... Katutės A.V. ir 
ponioms. O kaip nepaminėti 
Kovo 11-ajai pagerbti paruoš
tus su meile dailius lankstinu
kus, išdalintus dalyvaujan
tiems. Katutės valdybai. 

Edmundas Petrauskas 
GAVĖNIOS SUSIKAU

PIMĄ vedė svečias iš Lietuvos 
kun. Laurynas Grikietis, Kau
no Šv. Dvasios parapijos vika
ras ir katalikiškosios mokyk
los kapelionas. Prieš šv. Mi
šias buvo klausoma išpažin
čių, atnašaujant šv. Mišias 
kun. L. Grikiečiui talkino dia
konas dr. K. Ambrozaitis iš 
Toronto. Pamoksle svečias la
bai jautriai ir nuoširdžiai aiš
kino Gavėnios prasmingumą, 
naudingomis mintimis pratur
tindamas Gavėnios susikaupi
mą šv. Velykų belaukiant. Mi
šių metu gražiai pagiedojo 
"Pašvaistės" choristai. Po Mi
šių parapijos tarybos nariai 
pakvietė visus į salę vaišėms 
ir maloniam pabendravimui. 
Šį kartą susirinko nemažai pa
rapijiečių. Visi buvome paten
kinti svečio iš Kauno apsilan
kymu ir liekame dėkingi už jo 
pamokančius dvasinius žo
džius. A. Valaškevičienė 

KOVO 26, penktadienį, iš 
Prisikėlimo parapijos šven
tovės Šv. Jono lietuvių ka
pinėse palaidotas buvęs ilga
metis mūsų kaimyninės Delhi 
miesto lietuvių Šv. Kazimiero 

parapijos klebonas a.a. kun. 
Laurynas Kemėšis, 92 m. am
žiaus. Jis jau daugelį pastarųjų 
metų praleido Toronte lietu
vių slaugos namuose "Labda
ra". Palaidotas šalia savo bro
lio a.a. kun. Liongino Kemė
šio, mirusio 1979 metais. Reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
visai Delhi lietuvių parapijai. 

JEIGU YRA LONDONO 
apylinkėje ligonių ar negaluo
jančių lietuvių, kurie pagei
dauja kunigo apsilankymo, 
prašome pranešti Rūtai Dra
gunevičiūtei tel. 519-471-
5333. 

BALANDŽIO 4, sekma
dienį, Mišios bus aukojamos 
už Dragunevičių šeimos miru
sius. Inf. 

Hamilton,ON 
A.a. dr. VAIDOTUI KVE

DARUI mirus, nuoširdžiai už
jaučiame žmoną Birutę, sūnų 
Arą ir dukrą Eglę, brolį Vytą, 
vaikaičius ir visus gimines. 
Velionies prisiminimui Pagal
bai Lietuvos vaikams aukojo: 
$100 - S.A. Dubickai; $80 -
R.H. Kanteniai; $60 - T.P. 
Mureikai; $50 - A.R. Bražu
kai; $40 - C.R. Kybartai; $25 
- V.A. Beniušiai, A.P. Elvikiai, 
R.N. Zeliznak; $20 - L.M. 
Bakšiai, A.D. Enskaičiai, KE. 
Gudinskai, D. Gutauskienė, 
H. Liaukienė, H.J. Otto, F.A. 
Pietrantonio, A. Stanaitienė, 
G. Strimaitienė, V. Verbickie
nė, J .A. Vilimai, P.l. Zubai; 
$10 - M.E Gudinskai. Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja auko
tojams. 

KLB Vasagos-Staynerio apylinkės pirm. Rūta Poškienė (kai
rėje) įteikia padėkos dovanėlę Kovo 11-sios minėjimo kalbė
tojai Auksutei Ramanauskaitei-Skokauskienei 

Ntr. K. Poškaus 



Nauja fotomenininko 
Algimanto Kezio knyga 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Apsilankius A. Kezio "ga
lerijoje" teko stebėtis šio jau 
savo amžiaus 80-metį peržen
gusio vyro darbštumu ir užsi
spyrimu. Čia buvo proga pa
matyti vieną paskutiniųjų jo 
leidinių, 124 psl. didelio for
mato knygą Kraštovaizdžiai iš 
pusės pasaulio (toks pat pava
dinimas išspausdintas ir ang
liškai). 

Ši knyga yra lyg ir katalo
gas kovo 16 d. Vytauto Di
džiojo universiteto Menų ga
lerijoje atidarytai jo darbų pa
rodai, kurioje buvo laukiamas 
ir pats fotomenininkas. Tačiau 
šį kartą jis nusprendė į tolimą 
kelionę nesileisti. Knygoje al
fabeto tvarka vaizdai prade
dant Anglija ir baigiant Vo
kietija. Tarp jų yra tolimi kraš
tai - Brazilija, Izraelis, Japo
nija, Rusija bei kitos valsty
bės. Prie kiekvienos šalies 
vaizdų - trumpos apžvalgos 
apie tuos kraštus. (Jas paruo
šė Danutė Bruškys). 

Fotomenininkas Algimantas Kezys 

Šitokių knygų pradinis ti
ražas gana mažas (tik trys eg-

zemplioriai), nes vieno jų at
spausdinimas kainuoja dau
giau nei šimtą dolerių, nors 
yra galimybė už tą pačią kainą 
vėliau atsispausdinti norimą 
knygų skaičių. 

Tokiu būdu gimsta ir kitos 
Algimanto Kezio dabar lei
džiamos knygos, kurių per 
vienerius metus jis yra išlei
dęs apie dešimt. Jeigu jo lei
diniai su fotografijomis dau-

LEDAS AEFAIGERATION 

AIA CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO ŠILDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

B. Jareekul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 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 ...... 2.85% 
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. . ............. 2.653 •Narių santaupos 
5 m. ind. . ............. 2.85% apdraustos TALKOS 
PASKOLAS atsargos kapitalu 
Asmenines nuo ......... 3.90% 3 min. dol. ir Kanados 
Nekiln. turto 1 m ........ 3.90% valdžios iki $100,000.00 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

giau ar mažiau mums pažįsta
mi iš įvairių jo parodų, kalen
dorių, tai jo visuomeniniai, 
religiniai bei kultūriniai dar
bai, trukę ne vieną dešimt
metį, liks istorijos tyrinėto
jams tose mažų tiražų kny
gose kaip brangi archyvinė 
medžiaga, ir maži tiražai nė 
kiek nesumenkins jų vertės. 

A. Kezys ne tik fotogra
fas. Jis filmo juostoje yra įam
žinęs ir nemažai JAV lietuviš
kojo gyvenimo dokumentikos. 
Kartu su menininko fotopa
roda Vytauto Didžiojo univer
siteto Menų galerijoje Lie
tuvių išeivijos institute Kaune 
buvo parodyti trys A. Kezio 
filmai: "Skautų stovykla", 
"Lietuviai Los Angeles" ("Lie
tuviška sala") ir "Antras kai
mas" (spalvota filmo versija). 

Kai kuriose Lietuvos vie
tose išstatomi jo fotodarbai iš 
anksčiau ten vykusių parodų. 
Viena jų buvo surengta Su
valkijos muziejuje, įsikūrusia
me Paežerių dvare. Jame ro
dinius galima apžiūrėti ir 
dabar. 

Vasario 16-oji 
Lenkijoje 

Punsko lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
92-ąsias minėjo š.m. vasario 
14 d. Lietuvių kultūros na
muose. Dalyvavo apie 400 
žmonių. Meninę programą at
liko moterų choro ansamblis 
iš Alytaus. Prieš minėjimą vy
ko pamaldos Punsko lietuvių 
šventovėje. Atskirai ši šventė 
paminėta ir Punsko lietuviš
kose mokyklose. Lietuvos 
konsulate Seinuose surengto 
minėjimo LLB pirmininkės 
kalboje pabrėžta lietuvių pa
reiga - išsaugoti tą Vasario 
16-osios nepriklausomybę, jos 
dvasią savo širdyse. JA 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI 
Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra pa
žymėta ant laikraščio lipdės 
su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnau
jinkite. Tuo sutaupysite ad
ministracijos laiką ir pašto 
išlaidas. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Los Angeles lietuvių bend
ruomenė sekmadienį, vasa
rio 21, minėjo Vasario 16-
ąją. Minėjimą surengė JAV 
LB Vakarų apygardos ir Los 
Angeles LB apylinkės valdy
bos. Jame buvo pagerbti ir 
apdovanoti nusipelnę tau
tiečiai. Minėjimą pradėjo 
JAV Vakarų apygardos val
dybos pirm. Antanas Poli
kaitis, pakviesdamas visus 
dalyvius sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Invoka
ciją sukalbėjo prel. Albertas 
Kontautas, atvykęs iš Bosto
no. Buvo prisimintas ir pa
gerbtas neseniai miręs Lie
tuvos generalinis garbės kon
sulas Los Angeles, CA, Vy
tautas Čekanauskas. Buvo 
perskaityti Lietuvų bend
ruomenėms skirti JAV prezi
dento B. Obama, Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio 
Audroniaus Ažubalio, Pa
saulio lietuvių jaunimo są
jungos sveikinimai. Pagrin
dinė kalbėtoja - Dalia Ci
dzikaitė, dienraščio Draugas 
vyr. redaktorė. Ji kalbėjo 
apie šių dienų lietuviškos vi
suomenės skaudulius, naują 
lygį pasiekusią emigraciją iš 
Lietuvos, dvigubos pilietybės 
problemą. Palygino "antra
bangių" ir "trečiabangių" 
JAV pasisakymus spaudoje. 
Kvietė ieškoti tiltų, kurie 
jungtų, o ne skirtų abi išeivių 
bangas. Šiais metais "Lais
vės" premijos laureatu tapo 
mons. Alfonsas Svarinskas, 
nenuilstamas laisvės kovoto
jas. Los Angeles LB apylin
kės pirmininkas dr. Rimtau
tas Marcinkevičius, "Lais
vės" premijos steigėjas, 1000 
dol. premiją ir pažymėjimą 
įteikė monsinjorui tarda
mas: "Su pagarba ir pasidi
džiavimu už kovą su okupan
tais dėl Bažnyčios, tikėjimo 
ir Lietuvos laisvės, už pasi
aukojantį darbą atkuriant ir 
stiprinant Lietuvos valsty
bę". JAV LB Švietimo tary
bos premija buvo įteikta il
gametei Los Angeles litua
nistinės mokyklos mokytojai 
Dalilei Polikaitienei. Lietu
vių fondas ir JAV LB Vakarų 
apygardos valdyba paskyrė 
paramą Los Angeles ir Oran
ge County lituanistinėms 
mokykloms. Meninės prog
ramos dalyje Los Angeles li
tuanistinės mokyklos moki
niai deklamavo Vytės Ne
m unėlio (Bernardo Braz
džionio) poeziją. Jaunimo 
ansamblis "Spindulys" (va
dovė Danguolė Varnienė) 
pašoko tautinių šokių, o 
Gražinos Grinkevičienės va
dovaujamas moterų kvarte
tas padainavo. 

Australija 
Adelaidės lietuviai Va

sario 16-ąją paminėjo vasa
rio 18 d. Lietuvių Namuose. 
Minėjime dalyvavo Dainius 
Kamaitis, Lietuvos ambasa-

dorius Japonijoje ir Austra
lijoje. Jį, atvykusį iš Japoni
jos, oro uoste su gėlėmis ir 
lietuviška vėliavėle pasitiko 
Adelaidės LB valdybos pirm. 
Elena Varnienė, Kristina 
Gudelytė, Jonas Stačiūnas ir 
Viktoras Baltutis. Svečiui 
Lietuvių Namuose buvo su
rengti iškilmingi sutiktuvių 
pietūs, kuriuose dalyvavo 
LB valdybos nariai, organi
zacijų pirmininkai ar jų at
stovai. Vakare vyko minėji
mo programa. Pradėjo LB 
apylinkės valdybos pirm. 
Elena Varnienė, pasveikin
dama ambasadorių bei visus 
dalyvius. Invokaciją, prisi
mindamas ir žuvusius už Lie
tuvos laisvę, sukalbėjo kun. 
Juozas Petraitis, MIC. Pa
grindinį žodį tarė Viktoras 
Baltutis. Meninei progra
mos daliai vadovavo Regina 
Veres. Pasirodė lietuvių mo
kyklos mokiniai, deklamuo
dami eilėraščius, šokdami 
tautinius šokius. Du J. Mar
cinkevičiaus eilėraščius skai
tė Linas Pocius. Savo poezi
įos paskaitė poetė Lidija 
Simkutė. Choro "Lituania" 
moterys padainavo Lauksiu 
tavęs ateinant. To paties var
do mišrus choras, vadovau
jamas Jono Pociaus, atliko 
keletą populiarių lietuviškų 
dainų. Galingai nuskambėjo 
daina Žemėj Lietuvos. Pabai
goje kalbėjo Lietuvos amba
sadorius D. Kamaitis, pasi
džiaugęs gera proga susitikti 
su Adelaidės lietuviais, daly
vauti Nepriklausomybės mi
nėjime ir su jais pabendrauti. 
Po to vyko suneštinės vaišės 
ir pabendravimas. 

Vasario 13, šeštadienį, į 
Adelaidę atvyko kunigas se
lezietis Hermanas Šulcas ir 
vedė rekolekcijas. Tos die
nos vakare klausė šventovėje 
išpažinčių ir pasakė pamoks
lą. Sekmadienį atnašavo Mi
šias ir pasakė pamokslą. Po 
pamaldų vyko Užgavėnių 
pietūs. Kun. H. Šulcas papa
sakojo apie savo gyvenimą 
našlaičių namuose, neveng
damas gražaus humoro. 

Gudija 
Gudijos lietuviai susirū

pinę dėl tvarkos keliauti į 
Lietuvą. Jie nori, kad kaip 
galima greičiau tuo klausi
mu būtų pasirašyta sutartis 
tarp Lietuvos ir Gudijos, kad 
pasienio gyventojai, 50 kilo
metrų nuo Lietuvos sienos, 
galėtų be vizų važiuoti į Lie
tuvą. Gervėčių lietuvių bend
ruomenės garbės pimininkas 
Alfonsas Augulis buvo susi
tikęs su Lietuvos prezidente 
Dalia Grybauskaite. Pasta
roji domisi Gudijos lietuvių 
problemomis ir palaiko jų 
pageidavimą. Gudijos val
džia, pasak Lietuvos diplo
matų, tvirtina, kad yra pasi
rengusi netrukus pasirašyti 
sutartį. Bet iš tikrųjų šios su
tarties pasirašymas vis nuke
liamas. JA 



8 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2010.III.30 Nr.13 

Keturi parkai-muziejai Lietuvoje 
'Ięsinys iš 12 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Stripeikiai - kaimelis Aukštaitijos valstybinio 
parko kamputyje, netoli Minčios girios, tarp dviejų 
ežerėlių. Kaimas minimas Livonijos ordino metraš
čiuose nuo 1357 m., bet kasinėjimų duomenys rodo, 
kad čia gyventa dar žymiai anksčiau. Kadaise kai
mas su visu Labanoro dvaru priklausė Vilniaus vys
kupui. Jam duoklę kaimiečiai mokėjo medumi ir 
vašku. Taigi, bitės čia irgi jau seniai gyvena. 

"Senovinės bitininkystės muziejų" šiame kaime 
įkūrė Bronius Kazlas, "prisiekęs" bitininkas 1984 
metais. Muziejaus sodyba su daugeliu tautodaili
ninko A. Patiejūno sukurtų ąžuolinių skulptūrų iš
sidėsčiusi prie Tuuragno upelio. Įvairūs bičių aviliai 
- kelminiai, dreviniai, gulstieji, statieji, skulptūri
niai - surikiuoti per tris kilometrus pamiškėje ant 
kalvos. Vienas avilys, kurį būtų galima pavadinti 

Bičių deivė Austėja 

"paradiniu", turėjo vieną sieną iš stiklo. Galima bu
vo stebėti, kaip bitės darbuojasi savo avilyje. Pa
grindiniame muziejaus pastate galima apžiūrėti įvai
rius bitininkų įrankius, aprangą, senoviškus medsu
kius. Nuotraukose senoviniai bitininkavimo epizo-

"!maginus International" serijos pavasarinis 
koncertas "Sacred Spring" įvyko kovo 7, sekmadie
nį, Toronto Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo 
menėje. Thi buvo labai graži, pavasario gaivų dvelks
mą nešanti muzikinė popietė. Pirmoje koncerto da
lyje smuikininkas Jeremy Stephen Buzash ir pianistė 
dr. Janina Kuzmas (1 iš k.) atliko L.v. Beethoveno 
sonatą smuikui ir pianinui Spring (Pavasaris), opus 
24. S. Rachmaninovo Songs (dainos) -10 dainų at
liko sopranas Inga Filippova-Williams ir dr. Janina 
Kuzmas. Antroje dalyje pati koncerto rengėja Jani
na Kuzmas atliko l. Stravinskio The Ri.te of Spring 
(Pavasario apeigos 1 apie pagoniškosios Rusijos pa
vasarines apeigas. Sis kūrinys savo laiku iššaukė pa
sipiktinimą ir kontroversiją dėl išskirtinio stiliaus, 
garsų primityvumo. Vilija Bijūnaitė 

Svečiuose pas 
bitutes 

Dekoratyvinis bičių avilys 

dai, piešiniuose - įvairūs augalai ir gėlės, iš kurių 
bitės medų renka. 

Muziejuje yra ir lietuvių mitologijoje aprašyta 
ir gražiai iš ąžuolo išdrožta bičių dievų porelė -
Austėja ir Bubilas (Babilas, Baubilas, Bičbirbinis ). 
Austėja - bičių ir medaus deivė, šeimos gausintoja, 
ištekančių ir nėščių moterų globėja. Bubilas - tranų 
ir midaus dievas, vyriškosios vaisingumo jėgos sim
bolis. Austėja turi saugoti avilius ir jų dovanas nuo 
besaikio vartojimo, o Bubilas - demoniška dievybė 
-yra besaikis vartotojas. Pagal A.J. Greimą Austėja 
ir Bubilas yra opozicinė pora, kurioje Austėja - kul
tūrinis požiūris, o Bubilas - griaunantis ir jai truk
dantis. 

Deivė Austėja pirmą sykį buvo paminėta 1580 
m. žemaičių dievų sąraše. Austėjos vardas siejamas 
su žodžiais "austi", "ausyti" (greitai skraidyti, šen 
bei ten bėgioti, audinėti, rinkti medų, austi korius, į 
kuriuos bitės krauna medų ir augina perus). Mito
logijoje Austėja iš pradžių turėjo bitės pavidalą, tik 
vėliau - žmogaus. Bubilo vardas kildinamas iš bičių 
būbimo (dūzgimo), sklindančio iš avilio. Bitės ir me
džiai, kurių drevėse jos gyveno, buvo laikomi šventais. 

Šiame muziejuje lankiausi 2005 m. vasarą. 
Pasitaikė graži, giedra diena, todėl buvo malonu 
pasivaikščioti tarp avilių ir dūzgiančių (būbiančių?) 
bitelių. Prie paradinio avilio praleidau ilgiau, nes 
buvo įdomu stebėti bičių triūsą. Mano bendrakelei
vis ir vedlys, jau ne pirmą kartą į muziejų atvedęs 
savo svečius, man daug ir nuoširdžiai aiškino apie 
muziejaus skulptūras, jų reikšmę, avilių struktūras, 
bičių gyvenimą bendrai, jų spiečius, medaus naudą, 
jo gydomąsias savybes. Nesu bitininkas, bet labai 
įdomu buvo jo klausytis apie tokius dalykus, kurių 
kasdieniniame gyvenime, ypač mieste, nesutinki ir 
jais tiesiog nerandi laiko domėtis. Jo beklausyda
mas aš ir pats atsiminiau, kai man mažam truputį 
pakosėjus duodavo karšto pieno su medum. Turbūt 
ir seniems medus su karštu pienu padėtų, bet mes 
Kanadoje turime "Buckley's mixture", kurios net 

Bičiuolis gina bičių avilį medyje nuo meškos 

nereikia šildyti. Gydytoja ir rašytoja, Vaižganto pre
mijos laureatė, Filomena Taunytė savo labai popu
liariose (ypač kaimuose) knygose, medų dažnai siūlo 
receptuose nuo visokių "kvarabų". Beje, prie mu
ziejaus įvažiavimo gali nusipirkti ir gryno, šviežio, dar 
gėlytėmis kvepiančio medaus stiklainį - su korio gaba
liukais ar be jų. (Bus daugiau) 

Ntrs. autoriaus 

Sukaktuvinis tautybių festivalis 
Š.m. gegužės 28, 29 ir 30 d.d. Mississaugoje 

vyks jau 25-asis daugiakultūrinis tautų festivalis Ka
rasauga (www.carassauga.ca). 1985 m. pirmajame 
festivalyje su savo paviljonais dalyvavo apie 10 
įvairių tautų. Kasmet šis renginys tobulėjo ir išsi
plėtė į daugiau kaip 20 tautų daugiakultūrinę vieno 
savaitgalio šventę . Mississaugos merė Hazel Mc
Callion yra viena šio, bene vieno didžiausių Ontario 
privincijos renginio, steigėja ir rėmėja. 

Šių metų jubiliejinio Karasaugos festivalio pa
viljoną Anapilio parapijos patalpose ruošia Suvalkų 
krašto lietuvių išeivijos sambūris. Šia proga malo
niai kviečiame visą lietuvių bendruomenę aktyviai 
įsijungti ir prisidėti visuomeniniu darbu, atsilanky
mu ir finansine parama organizuojant lietuvių pa
viljoną. Daugeliui Kanadoje gyvenančių lietuvių 
labai svarbu palaikyti šį gražų ir prasmingą renginį. 
Festivalio metu, pristatydami savo kultūrą, tradici
jas ir meną šalia kitų tautų puoselėjančių savo tau
tiškumą Kanadoje, atkreipiame dėmesį į tai, kuo 
didžiuojamės ir ką branginame. Kelių kartų išsau
goto kultūros lobio pristatymas tai kartu pasakoji
mas apie atgimusią Lietuvą plačiai ir daugiatautei 
Kanados visuomenei. 

Gegužės 15, šeštadienį, 100 City Centre Dr., 

Mississaugoje įvairių tautų festivalio dalyviai pa
kvies visus į savo paviljonus. Pasus ($10) į šį renginį 
bus galima įsigyti iš anksto parapijose ir kituose 
centruose. Vaikams 12 metų ir jaunesniems įėjimas 
nemokamas. Raginame kuo daugiau šeimų įsijungti 
į šį savitai įdomų renginį ir, perkant pasą platinamą 
lietuvių centruose, paremti savąjį paviljoną. 

Karasaugos programoje numatomi Toronto 
tautinių šokių grupės "Gintaras", "Atžalynas'', 
liaudies kapelos "Sūduva'', Anapilio sodybos vaikų 
ir jaunimo choro "Gintarėliai" pasirodymai. 

Šiais metais lietuvių paviljone lankysis svečias 
iš Lietuvos, įžymus skrabalininkas Regimantas 
Šilinskas. Jis yra koncertavęs beveik visose Europos 
šalyse. Skrabalais įmantriai groja ne tik liaudies, 
bet ir klasikinius kūrinius. Koncertuoja su simfoni
niais ir kameriniais orkestrais. Klausytojai žavisi 
nepaprastu atliekamų kūrinių originalumu. 

Tad paskutinįjį gegužės savaitgalį kviečiame 
kuo daugiau lankytojų užsukti į svetingą Anapilio 
sodybos pastogę. Atsiveskite draugus, gimines ir 
pažįstamus. Galėsite pasivaišinti skaniais šeiminin
kių pagamintais patiekalais, pagurkšnoti lietuviško 
alaus, paragauti naminių pyragų ir pasiklausyti 
šmaikščiai atliekamų lietuvių liaudies kūrinių. 

Janina Dzemionienė 
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DAINA Aš GYVENU ! 

2010 M . LI EPOS 2 • 4 O.D. TORONTE, KANADOJE 

KVIEČIAME VISUS Į DAINŲ ŠVENTĘ 
DAINŲ ŠVENTĖS KONCERTAS 

Sekmadieni, liepos 4, 2 v.p.p. 
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga 

Bilietų kainos: $40.00 ir $45.00 

Juos galima pirkti su kredito kortele (prašyti Lithuanian Song Festival) 

• telefonu 1-416-870-8000 

• internetu www.ticketmaster.ca 

---------------------------------------------------------------------------------------------~·-
DĖL PLATESNĖS INFORMACIJOS APLANKYKITE 

www.dainusvente.org. Ten pat galima pirkti bilietus ir paremti šventę. 

Toronte visus bilietus antrąjį mėnesio sekmadienį galima pirkti Prisikėlimo parapijoje, 
Lietuvos kankinių parapijoje ir Toronto Lietuvių Namuose 

Penktadienį, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.) 

MARIJONO MIKUTAVIČIAUS KONCERTAS/POBŪVIS (vietos nenumeruotos) 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD, Mississauga 
įėjimas bilietai @ $ 45.00 = 

Šeštadienį, liepos 3, 7 v.v. (durys atsidaro 6 v.v.) 

MIESTELIO VAKARONĖ (choristams ir vaikams iki 7 m. įėjimas nemokamai) 

TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Teranto 

$ __ _ 

įėjimas bilietai @ $ 10.00 = 
$ __ 

Sekmadienį, liepos 4, 7 v.v. 

POKYLIS IR ŠOKIAI "Miško balsai" 
INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., M1ss1ssAUGA 

vakarienė ir šokiai bilietai @ $100.00 
$ __ _ 

vakarienė ir šokiai - stalai po 1 O asm. stalai @ $1000.00 = 
$ __ _ 

tik šokiai - pradžia 9 v. v. bilietai @ $ 35.00 = 

Prašome čekį l "money order" rašyti: 
IX Lietuvių dainų šventė 

Siųsti: Bilietai, IX Dainų šventė, 
l Resurrection Road, Toronto, 

Canada M9A 5Gl 

Siunčiu už bilietus iš viso: 

Pridedu auką: 

IŠVISO: 

TICKETS ARE PRICED CAN$/US$ AT PAR. KANADOS IR JAV DOLERIAI VERTINAMI VIENODAI 

$ __ _ 

$ __ _ 

$ __ _ 

= 
$ __ _ 

Vardas, pavardė---------------------
Gatvės adresas 

Miestas 

Pašto kodas 

El. paštas 

-----------------------
_________ Provincija/valstija ______ _ 

Telefonas ---------

Tik apmokėti bilietai bus siunčiami. Bilietai, užsakyti po 2010 m. birželio l d., nebus 
siunčiami paštu. Juos galima atsiimti Dainų šventės informaciniame centre, Toronto Airport 
Marriott viešbutyje nuo liepos 2 d. 

D Bilietus pasiimsiu informacijos centre D Prašau bilietus man atsiųsti paštu 

M l L MAN T A S lmmigration & Translation Services 
Teikia paslaugas Kanados imigracijos srityje. Patirtis nuo 1999 m. 

Platesnė informacija teikiama www.milmantasimmigration.com. 

Verčia dokumentus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 
(Federalinės valdžios akredituota vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301F647435 7528 E info@milmantasimmigration.com 

2010.III.30 Nr. 13 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 

li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Operos solistė Violeta 

Urmana (Urmanavičiūtė) 
Niujorko Metropolitan ope
ros rūmuose dainavo Oda
belos partiją Giuseppe Verdi 
operoje Attila. Paskutinis 
(dešimtasis) šios operos 
spektaklis buvo kovo 27 die
ną. Solistę Niujorko kritikai 
įvertino labai puikiai. Septy
nis operos spektaklius diri
gavo žymus italų dirigentas 
Riccardo Muti. Stengiantis 
prisivilioti 68 metų amžiaus 
sulaukusį R. Muti Metropo
litan operos debiutui, jam 
buvo leista pasirinkti ir laiką, 
ir operą, ir dainininkus bei 
visą kitą pagrindinį persona
lą (scenografą, režisierių ir 
kt.). R. Muti pasirinko retai 
statomą dėl jos sudėtingos 
muzikos Verdi operą Attila, 
o vienam iš pagrindinių vaid
menų pakvietė Violetą Ur
maną. Ir atrodo, kad solistė 
neapvylė R. Muti pasitikėji
mo, nei klausytojų bei kriti
kų, kurie Niujorke kartais 
būna negailestingi. 

Odabelos vaidmuo buvo 
Violetos aštuntas Niujorko 
Metropolitan operos sceno
j e. Ji jau pakviesta 2010-
2011 m. sezoną dainuoti pa
grindines partijas Giacomo 
Puccini operoje Tosca ir Ri
chard Strauss ~erojeAriad
ne auf Naxos. S. m. pavasarį 
ji žada pasirodyti Lietuvoje: 
balandžio 24 d. drauge su sa
vo vyru Alfredo Nigro Klai
pėdos valstybiniame muzi
kiniame teatre planuoja pri
statyti įdomią programą. Be 
kitų operų arijų žada padai
nuoti Casta diva ariją iš Vin
cenzo Bellini operos Norma 
beiLiebestod ariją iš Richard 
Wagner Tristan und !solde. 

Mezzosopranas Elina Ga
ranča tapo latvių dovana 
Niujorko Metropolitan ope
rai. Debiutavo 2008 m. Ro
sinos rolėje Gioacchino Ros
sini operoj e Barber of Seville, 
2009-2010 m. sezone ji atliko 
pagrindinį vaidmenį George 
Bizet operoje Carmen. Au
gusi muzikų šeimoje Elina 
pradėjo dainuoti dar jauna. 
Pirmoji jos dainavimo moky
toj a buvo mama, vėliau ji 
baigė Latvijos muzikos aka
demiją. Ji jau yra gerai žino
ma Latvijoje ir Europoje, tu
ri įrašiusi porą kompaktinių 
plokštelių. Gražaus stoto ir 
gražaus balso dainininkei ža
dama puiki karjera operų 
pasaulyje. Elinos nuotrauka 
puošė Opera News sausio 
2010 m. viršelį kartu su Geor
ge Hall straipsniu su nuotrau
komis apie jos laimėjimus. 

Lietuvos dailės muzie
juje Vilniuje iki kovo 1 die
nos vyko baltiškojo gintaro 
inkliuzų paroda iš Palangos 
gintaro muziejaus. Lankyto
jai galėjo pamatyti 214 ginta
ro rodinių su gyvūnų, vabz
džių ir augalų fragmentais. 
Grožėtis inkliuzais lankyto
j ai galėjo per padidinimo 
stiklus, įmontuotus specia-

liose parodinėse vitrinose. 
Vienas iš įdomiausių rodi
nių, pasak parodos rengėjos 
Reginos Makauskienės, - tai 
inkliuzas su jame užkonser
vuotu drieželiu. Ši paroda 
nuo 2009 m. balandžio iki 
spalio mėnesio buvo Biolo
gijos centre Austrijos Linzo 
mieste, kuris su Vilniumi da
linosi Europos kultūros sos
tinės vardu. 

Vytauto Didžiojo univer
siteto senatas už nuopelnus 
mokslui ir kultūrai garbės 
daktaro vardus suteikė prof. 
Birutei Galdikaitei, prof. To
mui Venclovai, prof. And
reas F. Kelletat, o universi
teto garbės profesoriaus var
dą - prof. Bronislavui Gen
zeliui. "Mums didžiulė gar
bė, - kalbėjo ta proga VDU 
rektorius prof. Zigmas Ly
deka, - kad šie žymūs žmo
nės sutiko tapti mūsų uni
versiteto bendruomenės na
riais. VDU garbės daktarų 
ir profesorių tradicija pradė
ta dar 1922 metais, tačiau 
savo svarbos neprarado iki 
šių dienų: ji padeda išlaikyti 
ryšį su Lietuvai ir universite
tui nusipelniusiomis asme
nybėmis, išreikšti jiems savo 
dėmesį ir pagarbą". 

Birutė Marija Galdikaitė 
visame pasaulyje žinoma ant
ropologė, gamtosaugininkė, 

o rangu t angų tyrinėtoj a. Ji 
yra šiuolaikinės primatologi
j os, gamtos apsaugos spe
cialistė, keleto knygų apie 
orangutangus autorė. Atei
tyje B. Galdikaitė žada bend
radarbiauti su VDU: skaityti 
kursą VDU studentams, kvies
ti VDU Gamtos mokslų fa
kulteto studentus dirbti Pa
sir Panjang Orangutangų 
globos centre. Prof. Tomas 
Venclova - poetas, intelek
tualas, publicistas, literatū
ros tyrinėtojas, Yale univer
siteto profesorius, soviet
mečio disidentas. Už aktyvią 
pilietinę poziciją jam 2009 
m. buvo suteiktas metų Tole
rancijos žmogaus vardas. Su 
VDU jį sieja priklausymas 
Atkuriamajam Senatui, apsi
lankymai universitete ir čia 
skaitytos paskaitos. 

Andreas R Kelletat, Main
zo Johannes Gutenbergo 
universiteto profesorius, pa
saulyje žinomas germanis
tas, Rytų ir Šiaurės Europos 
valstybių literatūros, kultūri

nių ryšių tyrinėtojas, tarp
kultūrinio bendradarbiavi
mo puoselėtojas. Jis nuo 
2000 m. rėmė mokslinius ty
rimus, dėstytojų stažuotes ir 
studentų mainus, daug kartų 
viešėjo VDU, skaitė paskai
tas, vedė doktorantų semi
narus, rengė mokslines kon
ferencijas. Prof. B. Genzelis, 
filosofas, politinis veikėjas, 
12 metų buvo VDU Istorijos 
katedros profesorius, daly
vavo Lietuvos Konstitucijos 
rengimo komisijoje, rengė 
Mokslo, studijų ir švietimo 
įstatymus. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179dienų ... „„ .. „ ... „ ... 1.25% 
180-364 dienų „„„„„„„. 1.25% 
1 metų „„„„.„„.„„„„„„„„ 1.25% 
2 metų „„„„„„„.„„„„„„„. 1.50% 
3 metų .„„„„„„„„„„.„„„„ 1.75% 
4 metų „„„„„„„.„„„„„„„. 2.00% 
5 metų „„„„„„„„„„„.„„„„ 2.50% 

Taupomoji sąskaita 1.25% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.25% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk taupymo sąskai1a O .2 0% 

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

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„„„. 1.25% 
1 metų „.„„„„„„„ .. „.„„„„„ 1.30% 
2 metų „„„„„„„„„.„„„„„„. 1.90% 
3 metų „.„ .. „.„.„„„.„.„.„„ .. 2.25% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„. 2.50% 
5 metų „„„„„„.„„ .. „.„„„„„ 3.00% 

RRSP, RRIF ir TFSA 

TFSAatviras, kintantis.„ .. „„„„ 3.00% 

RRSP ir RRIF atviras, kintantis... 1. 2 5 % 
1 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 1.55% 

2 metų „„„„„„„„„„„„„„ „ 2.15% 
3 metų „„„„„„„.„.„„„„„„ 2.50% 
4 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 2.75% 
5 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 3.25% 

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 laikas: 

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

Antradieniais 9:00 - 3:30 
Ketvirtadieniais 12:00- 7:00 
Sekmadieniais 9:00 -12:30 

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

Sutarties paskolas 
nuo „.„„.„ „.„„.„„.„„„„ „ „. 7.00o/o 

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

Su nekin1ančiu nuošimčiu 
lmetų .„.„.„„„„„„„.„„.„„„.„„„. 3.25% 
2 metų „„„„„„„.„„„„„„„.„„„„„ 3.50% 
3 metų .„.„.„„„„„„„.„„.„„„.„„„. 4.00% 
4metų.„„„„„„„„„„„„„„ .. „„„„„ 4.25% 
Smetų„„.„„„.„„„„„„„„„.„„„„„ 4.75% 

Su kintančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 3.00% 

Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto UŽ51atu„„.„„.„„„„„„.„„„ 3.25% 

• Suteikiame CMHC apdra ustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąiiningas patarnavimas 

Kviečiame susipažinti su mūsų nauja vedėja 

LINDAMOROZ 

Linda Moroz patyrusi ilgametė finansininkė, įgijusi patirtį dirbdama 

šiose institucijose, Crown Life, Ukrainian Credit Union, Canadian lm

perial Bank of Commerce ir Buduchnist Credit Union, taip pat yra kvali 

fikuota nekilnojamo turto paskolų specialistė . 

Linda Moroz pradės dirbti š. m. kovo 23 d. Kviečiame narius apsi

lankyti bankelyje i r susipažinti su nauja vedėja. Oficialus vedėjos pristaty

mas bus per bankelio metinį narių susirinkimą balandžio 18 d. 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc OLS, OLIP 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M98 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com 

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

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Orlho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street Wes t 

(prie naujos 'l'ARAMOS') 
Toronto ON, M8W IC5 

Tcl. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Įspūdingas renginys 

Šalčininkų gimnazijos saviveiklininkai su gimnazijos direktoriumi Vidmantu Žiliu 

Š.m. kovo 6 d. LK Kari
ninkų ramovėje įvyko rengi
nys, skirtas Nepriklausomybės 
atkūrimo dvidešimtmečiui pa
minėti. Renginys prasidėjo 
kun. Roberto Grigo malda. 
Dalyvavo ir turiningą kalbą 
pasakė tuo metu buvęs AT 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis, renginio daly
viams priminęs apie audringus 
tų dienų įvykius, užsienio vals
tybių reakciją į Baltijos valsty
bėse vykstančius pokyčius. Pa
sisakė LR krašto apsaugos 
ministerė Rasa Juknevičienė, 
LR Sąjūdžio pirmininkas, 
LTS narys Rytas Kupčinskas, 
Šalčininkų Lietuvos tūkstant
mečio moqklos direktorius 
Vidmantas Zilius ir kt. 

Šalčininkq gimnazijos saviveiklos kolektyvo pasirodymas 

Renginyje dalyvavo daug 
tų audringų, kovos į laisvę įvy
kių dalyvių, garbingų svečių, 
Lietuvos kariuomenės ir vi
suomeninių organizacijų at
stovų, buvusieji disidentai ir 
politiniai kaliniai - Nijolė Sa
dūnaitė, Alfonsas Svarinskas 
ir kt. Po pasisakymų vyko iški
lių, Lietuvai nusipelniusių 
žmonių apdovanoįimai. Ren
ginys pasibaigė Salčininkų 
Lietuvos tūkstantmečio mo
kyklos saviveiklininkų pasiro
dymu, kurį vainikavo audringi 
plojimai. Jonas Česnavičius 

(Ntrs. autoriaus) Apdovanojamas prof. Vytautas Landsbergis 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:~'·-Q-~---....--\~~- .I.j __ ~-~ 

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

(905) 333-5553 

~W~\I~ 

DENT~L C:~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l • .Matiu 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE 



Poetui Antanui Miškiniui - 105 
Apie anuos laikus, apie baudžiavas, rekrū

tus, knygnešius savo eilėmis priminė Antanas 
Miškinis. Jis priminė ir tą lemtingą metą, kai 
lietuvių tauta, nešusi šimtametį carų jungą, ry
žosi jo nusikratyti. Lletuvos Valstybės atkūri
mo metraštį jis tik į tris posmelius sudėjo. 

Praėjo metų eisenos. 
Tekėjo tykiai upės. 
Paskui pakflo nuotaika, -
Pakilęs buvo ūpas. 

Ir vieškeliai sudundo, 
Beržai žemelėn sviro -
Žagres palikę dirvoj, 
Karan išėjo ryrai. 

Vumi l.aisvi sugrįžo. 
Kitiems rankas pašovė, 
Tretiems ant o/gaus "lauko 
},,lediniai kryžiai stovi 

Šiemet A Miškinio 105-osios gimimo me
tinės (gimė 1905.I.29). 1918 m. vasario 16-tą 
rašytojui tebuvo 13 metų, tačiau sunkų kelią i 
Nepriklausomybę jam į krūtinę jau buvo įlie
jusi motulė, todėl ir Lietuvos džiaugsmus, ir 
negandas nuoširdžiai išgyveno, gražiai apdai
navo. Likimas jam lėmė Nepriklausomos Lie
tuvos laikais mokslus baigti, pasiekti literatū
rinės kūrybos brandą. Tučiau Tėvynei ir rašyto
jui vėl buvo uždėtos vergo grandinės. 

1945-1948 m. A. Miškinis dirbo redakto
riumi Valstybinėje grožinės literatūros leidyk
loje, dalyvavo pogrindinėje antisovietinėje re
zistencijoje. 1948.11.11 kartu su kitais 23 as
menimis buvo suimtas ir apkaltintas tuo, kad 
priklausė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai ir 
iki 1944 m. bendradarbiavo jos slaptame laik
raštyje Laisvės kovotojas, dalyvavo Bendrojo 
demokratinio pasipriešinimo sąjūdyje (BDPS), 
buvo jo prezidiumo narys, redagavo Tuuro 

apygardos leidžiamą laikraštį Laisvės fvalgas, 
1947 m. redagavo BDPS memorandumą Jung
tinių Tuutų organizacijai (Pasirašė Kauno sla
pyvardžiu). 

1948 m. A. Miškinis buvo nuteistas 25 
metams kalėti. Kalėjo Kauno, Vtlniaus, Dab
rovlago, Mord.ovijos, Ozerlago, Omsko kalėji
muose ir lageriuose. 1956 m. rudenį buvo pa

leistas ir grįžo į Lietuvą. 
Apsigyveno pas žmoną 
Betygaloje. Dėl teis
tumo, tremties ir įrašo 
pase Kaune ir Vilniuje 
gyventi neturėjo teisės. 
Tremtyje A. Miškinis 
sukūrė savo sopulingą

sias Psalmes, kurias galima priskirti prie pačių 
geriausių pasipriešinimo laikotarpio literatū
rinių kūrinių (išspausdintos 1989 m.). Nebe
sulaukęs Nepriklausomybės atgavimo, A Miš
kinis mirė 1983 m. gruodžio 16 d. Vilniuje. 
Palaidotas Antakalnio kapinėse. 

Pratęsdamas tą pateiktą trumputį Valsty
bės atkūrimo metraštį, gal nujausdamas neto
limas negandas, poetas rašė: 

Kur mes tave nuvesim 
Ir dovanų ką duosim? 
Šiandieną gilios mintys 
Įsimetė veiduosin. 

Panaši padėtis Tėvynėje šiandien, kai dau
geliui nebekyla klausimai, kur nuvesim Lietu
vą, ką jai duosim; kartais pasigirsta kitokie 
klausimai: kur ji mus nuvedė, ką ji mums davė. 
Štai kodėl tiems, kas išgyveno prarastą Nepri
klausomybę, patekę į vergijos grandines, pra
ėjo Sibiro kalvarijas, patyrė atgautos nepri
klausomybės džiaugsmą, vėl įsimeta gilios, ta
čiau neramios mintys. Varpas nr. 3(185) 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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TSIŲSTA PAMINĖTI 

K.un. Pranas Bieliauskas 
Vilniaus dienora.ftis, 1915.XII. 
26-1919.XI.26; Voruta Ilakai 
2009; 200 psl. ir kieti viršeliai, 
nuotraukomis iliustruotas lei
dinys. Redagavo Gražina Za
leckytė; išleido Viešoji įstaiga 
"Voru tos" fondas, Naujoji g. 
16 LT-21111 'IIakai; tiražas 
1000 egz„ kaina nepažymėta. 
Tikroviškai atskleidžiama to 
meto Vtlniaus lietuvių veikla, 
apibūdinti veikėjai ir organi
zacijos. Dienoraštis tapęs iš
liekančiu liudininku, o tai su
daro ypatingą jo vertę. 

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 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Tigro metai ir šeima 
Neseniai pagal kiniečių 

astrologinį kalendorių prasi
dėjo Tigro metai. Thivano sta
tistikos tarnyba pagal dauge
lio metų stebėjimus jau žino, 
kad šiemet gims daug mažiau 
kūdikių. Pagal astrologų aiški
nimus, Tigro metai pažymimi 
nenuspėjamomis ir staigiomis 
permainomis, galimais konf
liktais, neramumais, todėl ne
laikomi sėkmingais. Šeimos 
stengiasi gimdyti vaikus Dra
kono ženklu pažymėtais me
tais - tai visuotinės gerovės ir 
asmeninės sėkmės ženklas. 
Per paskutinįjį ciklą Drakono 
metais gimė 50,000 kūdikių 
daugiau nei ankstesniais Tig
ro metais. Taivane yra pats 
mažiausias pasaulyje kūdikių 
gimstamumas: 1,000 Tuivano 
gyventojų tenka 8.29 gimimai, 
vidutiniškai pasaulyje 1,000 
gyventojų tenka 20 kūdikių. 
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"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita ) 
Kasdieninių kintamųjų pa lūkanų 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

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

l metų 1.45% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.75% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.30% 
l metų iške ičiamos 1.25% 

1--------------1 Neša metines or sudėtines 

l metų 
2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
1.50% 
2.00% 
2.75% 
2.95% 
3.50% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Plana s 24" Kasdieninių 
palūkan ų čeki ų / taupomo ji 
Balansas: $0 - $4,999.99 0.025% 
$5,000.00 - $9,999.99 0.100% 
$10,000.00 - $24,999.99 0 .150% 
$25,000.00 - $59,999.99 0.250% 
Virš $60,000.00 0 .500% 

PLANAS 24 
Aukštesni 

nuošimči a i ir 
nemokomi čekių 

patarnavimai 

palūkanos 

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

l metų 1.30% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.50% 
5 metų 3.00% 
l metų iškeičiamos 1.00% 
l metų JA Y dolerių 0.50% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 d ienų 
90- 1 79 dienų 

180- 269 d ienų 
,_ __________ _, 270- 364 dienų 
JAV DOLE RIŲ KAS DIE N INIŲ l metų 

0.70% 
0.70% 
0.70% 
0.70% 
0.90% 
1.10% 
1.50% 
1.75% 
2.00% 

PALO KANŲ 0.20% 2 metų 
3 metų 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 5 metų 
PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 

mažesniais nuošimčiais 

Atviras, kintamų jų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

l metų 

3.00% 1----------1 

2.25% 
3.10% 
3.60% 
4.00% 
4.00% 
4.60% 

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

Kasdienin ių 
kintamųjų pa lūkanų 
l metų 
2 metų 

3 metų 
Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareikalavimą 

1--------------i 5 metų 

1.20% 
1.50% 
2.00% 
2.75% 
2.95% 
3.50% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

Visi pateikti nuošimčiai gali 
būt i keičiami be jspėjimo 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

MH 
PARAMA 

www.param a .ca 

ltll""AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs n uoš imč iai . Malonus ir sąž ini ngas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207-9239 P irm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9-1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Kelv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uždaryto 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PAR~ 

~< E S '''\ t ~l Ja\ S 
AR~r s~ruoto 

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

• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4707 
El.paštas: kkesminas@hotmail.com 
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9-0SPORTAS Puokštė olimpiados nugalėtojams 

Jaunas boksininkas 

Lukas Grikšas lanko "Brebeuf High School", jam 16 metų. 
Jis pradėjo boksuotis prieš 4 metus, yra Lietuvos 2006 m. čem
pionas, 52 kg. Mes į Kanadą atvykome prieš 1.5 metų, ir jis 
pradėjo čia boksuotis. Buvo nuvykęs į Ontario čempionatą 
(2009.X.29-2009.XI.1), užėmė 3 vietą ir gavo teisę vykti į Ka
nados čempionatą Halifakse (2010.11.23-27 d.d.), kur laimėjo 
2 vietą. Boksavosi 81 kg svorio grupėje, nors jo tikrasis svoris 
yra 73 kg. Laimėjo dvi rungtynes. Pirmą dieną kovojo su prie
šininku iš Kvebeko ir laimėjo 11-9, antrą kovą laimėjo prieš 
boksininką iš Ontario 14-0, bet trečią kovą baigmėje pralaimė
jo prieš 18-metį iš Kvebeko. Lukas treniruojasi Mississaugoje. 
Jo treneris yra Chris Johnson, 1992 m. (Barcelonos olimpia
doje) antros vietos laimėtojas. Treneris nori, kad mūsų sūnus 
Lukas vyktų į 2012 olimpines žaidynes Londone. Dabar jis 
sunkiai dirba ir ruošiasi 2012 olimpiadai. Tikisi, kad gal bus 
galimybė nuvykti į Londoną. D. Grikšienė 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Panevėžyje vykusioje 

Lietuvosv krepšinio lygos 
(LKL) "Zvaigždžių dienoje" 
labiau patyrę žaidėjai įrodė 
vis dar turį ko pamokyti jauni
mą. Pagrindiniame šventės 
renginyje - "Erelių" ir "Vil
kų" rinktinių draugiškoje dvi
kovoj e - pergalę 109:104 
šventė vyresnėliai. LKL istori
joje iš jaunesnių krepšininkų 
sudarytai "Erelių" komandai 
tik kartą pavyko įveikti "Vil
kus", kurie tarpusavio dviko
vose nugalėjo jau ketvirtą kar
tą. Paskutiniame ir viename iš 
labiausiai intrigavusių kon
kursų - "Oro karaliaus" var
žybose - nugalėjo aukščiau
sias jo dalyvis, Vilniaus "Lie
tuvos ryto" komandos 208 cm 
ūgio krepšininkas australas 
Aron Baynes, įveikęs keturis 
varžovus. 

so medalį iškovojo Raimonda 
Gedutytė (svorio grupė iki 78 
kg). Kaip pranešė Lietuvos 
dziudo federacija, mūsų šalies 
sportininkė nugalėjo keturias 
Anglijos atstoves. Sunkiasvo
rė Sandra J ablonskytė apdo
vanota sidabro medaliu. Ji 
įveikė dvi sportininkes, o baig
mėje nusileido Europos jauni
mo vicečempionei A. Fleming. 

• Kroatijoje pasibaigusia
me asmeniniame Europos 
šachmatų čempionate 26-erių 
metų Viktorija Čmilytė (ELO 
koeficientas 2485) iškovojo 
sidabro medalį. Didelio 
džiaugsmo nebuvo po pralai
mėjimo baigmėje, tačiau šian
dien viskas atrodo kitaip, -
':Lietuvos žinioms" teigė V. 
Cmilytė. Esu laiminga dėl 
bendro rezultato. Man pavyko 
didžiąją dalį varžybų pirmauti, 
pavyko gerai sužaisti nemažai 
partijų. Tačiau svarbiausia, 
kad įvykdžiau vyrų šachmatų 
didmeistrio normatyvą - jau 
anksčiau turėjau sukaupusi 
du balus, o dabar uždirbau ir 
trečiąjį. VP 

Vankuverio žiemos žai
dynės - 2010 jau liko tik at
mintyje ir nuotraukose. Kaip 
niekada, daug kartų į aukš
čiausią stiebą kilo vėliava su 
klevo lapu, skambėjo O, Ca
nada, išdalinti nugalėtojų me
daliai, o kartu ir su jais tradi
cinės gėlių puokštės. Tikriau
siai, ne vienas pastebėjo: 
olimpinės puokštės buvo tik
rai nekasdieniškos, gaivios sa
vo žaluma. 

Kokia turi būti olimpinė 
puokštė, taisykles joms, kaip 
ir varžyboms, aprangai, ki
tiems olimpiniams simbo
liams, numato Tarptautinis 
olimpinis komitetas. Siekiant 
vienodo pagarbos reiškimo, 
vengiant bet kokio galimo iš
skyrimo ženklų, taisyklės api-

DAINA AUGAITIS, 
gimusi ir augusi Delhi-Till
sonburgo apylinkėje ir dabar 
dirbanti vyriausia kuratore 
Vancouver Art Gallery, buvo 
pakviesta VANOC - Olimpi
nio komiteto dalyvauti "Re
markable Canadian" (Žymių 
kanadiečių) programoje nešti 
olimpinę ugnį. Vasario 8 d. ji 
bėgo 500 metrų su olimpine 
liepsna Vankuverio priemies
tyje, Surrey, BC. Estafetė su 
olimpiniu fakelu yra taikos, 
brolystės ir šviesos simbolis 
ir yra Olimpinių žaidynių 
kvieslys. Kanadoje Vankuve
rio žaidynių liepsna keliavo 
45,000 kilometrų per 106 die
nas - tai buvo jos ilgiausia 
kelionė žaidynių istorijoje. 
Nuotrauka - iš olimpiados 
tinklalapio 

• Simonai Krupeckaitei 
nepavyko apginti pasaulio 
čempionės titulo. Danijos sos
tinėje Kopenhagoje prasidė
jusiose dviračių tako pasauli
nėse pirmenybėse 27-erių me
tų Lietuvos sportininkė 500 
metrų atskiros pradmės lenk
tynėse, kuriose triumfavo 
2009-siais, šįkart nusileido 
australei A. Meares. Tačiau 
mūsiškė pranoko likusias 19 
dviratininkių ir iškovojo si
dabro medalį. Bronzos meda
liu pasipuošė ir Vilija Serei
kaitė. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

• Kendal mieste pasibai
gusiame atvirajame Anglijos 
dziudo čempionate (English 
Open) moterų varžybose auk-

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 ake hore Road „ . 104-3945 Douo Leaven Blvd. 

"',; Miss . auga L5 lES Mi i auga, O LSN OA5 
............ __ _.... www.water. id dental.ca www.9thlin d ntal.ca 

brėžia, kad olimpinės puokš
tės aukštis turi būti tarp 20-30 
cm, o plotis ne didesnis kaip 
25 cm. Gėlių spalvos turi ati
tikti pasirinktos olimpinės 

Vankuverio žiemos olimpia
dos - 2010 puokštė 

spalvos gamą. Olimpinio ko
miteto rengėjai siūlo pasirink
ti gėles, labiausiai būdingas 
olimpinių žaidynių rengėjos -
valstybės kraštovaizdžiui. Tad 
kartu su medaliais teikiama 
gėlių puokštė jos gavėjui irgi 
atskleidžia to krašto bruožus, 
ji tampa vertingu olimpiniu 
suvenyru. 

Turino olimpinių žaidynių 
nugalėtojams buvo įteiktos 
rododendrų, azalijų ir kame
lijų puokštės, Pekino olimpia
dos puokštėse vyravo rožės. 
Siūloma vengti gėlių ar žalu
mynų su stipriu kvapu, nes kai 
kurie sportininkai gali būti 
jiems alergiški, taip pat atsi
sakoma spygliuotų šakelių, 
~ad jos nežeistų gavėjo rankų. 
Ziemos žaidynėms svarbu pa
sirinkti šalčiui atsparesnes 
gėles. 

Vankuverio olimpiados 
rengėjams buvo nelengva nu
spręsti, kokias gėles pasirinkti 
puokštei, kad ji atspindėtų 
Vakarų Kanados gamtą ir tra
dicijas. Buvo paskelbtas kon
kursas gėlininkams, kurį lai
mėjo ne pelno organizacijos 
Just Beginnings Flowers (Sur
rey) ir Margitta's Flowers (Siau-

rės Vankuveris) gėlininkės. 
Jos buvo pasirinktos iš 58 

pretendentų ne tik už gėlių 
dėstymo meną, bet ir labai 
svarbų darbą visuomenei. Just 
Beginnings Flowers turi spe
cialią programą moterims. 
Šioje įstaigoje moterys, išėju
sios iš įkalinimo vietų, sveiks
tančios nuo priklausomybės 
narkotikams ar nukentėjusios 
nuo smurto, yra mokomos 
puokščių dėstymo ir kitų gėli
ninkystės įgūdžių. Šis užsiėmi
mas joms padeda greičiau at
statyti sunkių išgyvenimų pa
žeistą dvasinę ramybę ir sutei
kia galimybę užsidirbti pragy
venimui. 

Gėlininkės Vankuverio 
Olimpiniam komitetui pasiūlė 
23 puokščių pavyzdžius. Iš jų 
buvo pasirinkta žalioji: žalia
lapė chrizantema (Spider 
Mum), apsupta uogų ir žalu
mynų šakelėmis. Ši chrizante
mos rūšis vasarą auga ir žydi 
Br. Kolumbijoje gėlynuose, 
tačiau žiemą jos žiedų teko 
ieškoti Quik's Farm Ltd. 
(Chilliwack, Br. Kolumbija) 
šiltnamiuose. Kitus augalus -
hypericum uogas ir plačiala
pio paparčio, žolės (Monkey 
Grass ), aspidistros lapus teko 
atskraidinti iš Ekvadoro. Visa 
tai suvyniota į perdirbamą po
pierių ir apjuosta karališko
sios !Ilėlynos spalvos kaspinu. 

Sios gėlininkės ir 22 jų pa
galbininkės sudėjo 1800 puokš
čių pirmųjų pagrindinių ir 
sportininkų su fizine negalia 
olimpiadų nugalėtojams. Di
džioji dalis puokščių išdalinta 
pirmosiose žaidynėse; liku
sios atiteko žmonių su fizine 
negalia žaidynių nugalėto
jams. 

Pagal Canadian Florist 
tinklalapį parengė SK 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninė žalo a ts iradu i s ryšium su kūno 

užal jimu išievk jima 
• imigracija į anadą 
• te tam ntų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• n kiln jam turt pirkima /parda ima 
• kon ultacijos Lietuvos re publika eisės klau imai 

295 The West Mali 6th Floor Turonto ON MY 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fa 416 236-1809 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

HIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

.,_ Vl Tl Ė EJA TRA IR 

HIRURGl l GYDYMA 

.,_ ENIORŲ PĖDŲ PRI ŽIŪRA 

LIGO JUS PRJIMAME: 
352 WILLSON T.E. A CA TER Ont. TEL. (905 648-9176 



Julija Kriščiūnaitė su vaikais 

DANGUOLĖ LELIENĖ 

Artėjanti IX Dainų šven
tė - renginys, kuriam sunku 
išlikti abejingu. Kažkur repe
ticijų kuluaruose sklando gan
das, kad Dainų šventės klau
sytojus džiugins apie 1200 na
rių jungtinis choras. Tiek na

transporto paslaugas" - tikino 
pašnekovas. 

Tuo metu Maironio mo
kyklos salėje DŠ kūrinius mo
kėsi vaikučiai. Pertraukos me
tu pakalbinau tris mokytojas: 
Juliją Kriščiūnaitę, Janet Kriš
čiūnienę bei Dianą Calderon. 

rių, iki šventės likus 100 die- - Kaip kilo mintis vaiku
nų, yra užsiregistravę ir akty- čius suburti į Maironio mokyk
viai mokosi dainas. Džiugina los chorą ir ar jis įsteigtas tik 
ir tai, kad kone kiekvieno To- DŠ repertuarui išmokti? 

ronto lietuvių bendruomenės "2009 metų rugsėjį, kai 
nario, pasitikrinusio savo gali- vaikučiai susirinko į mokyklą, 
mybes, gebėjimus ir nusitei- nutarėm išnaudoti muzikos 
kimą, yra garbės reikalas vie- pamokėles DŠ repertuarui iš
nokiu ar kitokiu būdu prisidė- mokti. Tuo vaikučiai įgaus 
ti prie šventės organizavimo. daugiau lietuviško dainavimo 
Štai muzikinį išsilavinimą tu- įgūdžių, o kartu tai bus ir mū
rintieji choro nariai laiko pa- sų mažas indėlis į tradicijos 
reiga padėti pasiruošti jo ne- išsaugojimą" - pasakojo mo
turinčiam choristui. kytoja Diana. - "Šiai mokyk-

Dvi "Volungės" choro lai atidaviau 10 savo darbo 
narės ir muzikos mokytojos metų, todėl turiu patirties. 
Janet Kriščiūnienė bei Diana Praeitai DŠ mokyklos chorą 
Calderon DŠ dainas nutarė ruošėme su "Volungės" vadove 
išmokyti Maironio mokyklos Dalia Viskontiene. Kaip ir 
mokinius. Tai, kad vyksta in- tuomet, taip ir dabar esu 
tensyvus darbas šeštadieniais, akompaniatorė". 
įsitikinau apsilankiusi šioje "Mokome visus vaikus 
mokykloje. Prie salės durų su- muzikos pamokėlėse, bet į 
kinėjosi Paulius Sukauskas, į chorą įeis po keletą iš kiek
repeticiją atlydėjęs savo vai- vienos klasės ir jų bus apie 
kučius - Žarą ir Andriejų: dvidešimt" - patikslino Janet 
"Vaikai noriai dainuoja, nes Kriščiūnienė, viena iš Mairo
žino, kad vasarą vyks kažkas nio mokyklos choro įsteigimo 
nepaprasto. Vaikai buvo per iniciatorių. Privalu paminėti, 
maži, kai DŠ vyko Čikagoje, kad Janet dukra, jaunutė To
todėl nemanau, kad jie įsi- ronto universiteto studentė 
vaizduoja, kokiam renginiui Julija Kriščiūnaitė, yra oficia
jie dabar ruošiasi. Aš daina- lioji šio choro vadovė. 
vau "Sutartinėje", bet dideli - Nugirdau, kad Jūs, Juli
chorai ne man. Aš mieliau bū- ja, labai švariai dainuojate. Kur 
siu žiūrovas, padėsiu administ- Jūs išlavinote balsą? Papasakok 
raciniuose reikaluose, teiksiu apie save ... 

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. balandžio 7 ir 21 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. balandžio 7 Ir 21 d.d. 
Vi i pak tai turi būti į mū ų pagr. ra "tinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

* coupon i valid only at Marguti -Py anka" head o 1ce. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Iš mažos širdies kilę darbai 

atveria dangų 
"Būdama 10 metų pradė- O į mokyklą vaikai vis tiek 

jau groti smuiku. Vieną dieną šeštadieniais susirenka. Taip 
su juo dar ir uždainavau. Iš- ir buvo nuspręsta suburti šį 
girdusi tai mama, nusprendė chorelį. Labai patogu, nes vai
leisti į Etobicoke jaunimo kai paruošiami čia, pamokų 
chorą. Vėliau dar tekodai- metu. Sutaupom laiko ir mes, 
nuoti Toronto vaikų chore, su ir tėvai, kuriems nereikia pa
kuriuo daug koncertuoda- pildomai vykti į repeticijas. 
vom. Vėliau Etobicoke menų Turime ir tokių vaikų, kurie 
mokykloje (Etobicoke School lanko ir kitus chorus, todėl į 
of the Arts) lankiau muzikos mūsų repeticijas ateina jau 
teatro pamokas. Ten grojau mokėdami. Jie pasikartoja 
smuiku ir dainavau. Tik pas- dainas, šalia dar draugą pa
kutinėje 12 klasėje intensyviai moko. Ir jiems gerai, ir mums. 
mokiausi dainuoti, nes ruo- Prie mūsų choro prisijungė ir 
šiausi studijoms Toronto uni- vaikai iš skautų organizacijos, 
versitete. Jau šiais metais ti- kurie kas antrą šeštadienį at-

Čikagoje. Jos tiesiog labai 
unikalios, melodingos. Vai
kams kartais sunku įsisavinti 
ritmą, bet, dažnai kartojant, 
ir tai įveikiame". 

Mokytoja Diana tikino, 
kad "šis repertuaras yra tikras 
išbandymas mums visiems. Ne 
toks lengvas, kad vaikams ne
reikėtų galvoti, suprasti. Bet 
tik iki tol, kol išmokstama. 
Vaikams patinka, kad kai ku
riose dainose jie gali judėti. 
Pavyzdziui, Drum drum drum
bacėlė, kur paprasta žaidimų 
skaičiuotė paversta įdomia ir 
nuotaikinga daina. Bet reper-

Maironio mokyklos choras su Julija, Diana ir Janet 

kiuosi gauti bakalauro laipsnį 
(Bachelor of Arts in Music 
Voice ). Su universiteto choru 
"Macmillan Singers" dainavo
me Niujorke Lincoln Centre, 
Montrealyje, Kingstone. Esam 
dainavę Roy Thompson Hall 
su Toronto simfoniniu orkest
ru "Die Zauberfloete" ir su 
garsiais dirigentais Agnes 
Grossman, Alberto Grau, Ro
bert Cooper, Helmut Rilling, 
Maria Guinand, Lydia Adams 
ir kitais. 

Universitete jau ketverius 
metus mokausi ne tik dainuo
ti. Su žymiu latvių kilmės diri
gentu Ivars Taurins išmokau 
diriguoti klasikinę muziką, di
rigavau chorams su Doreen 
Rao ir Lori-Anne Dolloff, 
mokausi groti klarnetu, džia
zo ir dainų improvizacijos, vo
kalinės pedagogikos. Mairo
nio mokyklos mokinių moki
nimas dainuoti man yra tam 
tikra patirtis, įgijimas prakti
nių įgūdžių. Todėl argi ne 
nuostabu, kai gali savo porei
kius suderinti su tokiu garbin
gu tikslu - padėti pasiruošti 
Dainų šventei?!". 

eina pažaisti sporto salėje. O 
po treniruotės dar susėda pa
simokyti dainų. 

Oficialiai Maironio mo
kyklos chorą sudarys 22 daly
viai, bet repetuojame su kur 
kas didesniu vaikų skaičiumi. 
Mat negalime laikyti mūsų 
choro nariais vaikų, kurie yra 
kitų chorų dalyviai. O Julijai, 
kaip studentei, čia tikrai gera 
praktika. Anksčiau ji pati bu
vo Maironio mokyklos choro 
dainininkė. Šaunu, kad tokie 
jauni žmonės imasi tokių gerų 
darbų. O aš, kaip mama, Juli
jai nusprendžiau truputį pa
dėti" - pasidžiaugė savo dukra 
mokytoja Janet Kriščiūnienė. 

- Kokia vaikų reakcija į 
DŠ, į pasiruošimą jai? 

"Yra visaip. Pradžia buvo 
sunki. Bet kai vaikai pramoks
ta dainą ir ji jiems patinka -
mielai dainuoja. Muziką iš
mokstame greitai. Tik kartais 
turime bėdų su žodžiais. Tai 
ieškom būdų, kaip vaikams 
palengvinti, išspausdiname 
žodžius atskirai, kartojam 
juos be melodijos ir t.t.". 

- Kokio dydžio yra Mairo- -Ar patinka ir ar nėra sun-
nio mokyklos choras? kus DŠ repertuaras? 

"Šį chorą sudaro vaikai, 
kurių tėveliai neturi laiko ar 
galimybių prijungti jų prie ki
tų chorų besiruošiančių DŠ. 

Choro vadovė Julija tvir
tino mėgstanti lietuviškas dai
nas, - "nes teko dainuoti Dai
nų šventėse ir Lietuvoje, ir 

tuaras pakankamai ir sunkus. 
Jau vien todėl, kad labai įvai
rus rimto prasme. Yra dainų, 
kuriose kaitaliojama net tak
to sudėtis. Tai nėra lengva net
gi "ragavusiems" muzikinio 
rašto. Kartu repertuaras ir la
bai uždegantis, nes niekas la
biau neužgrūdina, kaip sunku
mai kelyje. Gal tik pradėję 
mokytis nežinomos dainos, 
vaikai mažiau rodo entuziaz
mo". 

Tuo tarpu vaikai tvirtino, 
kad jiems smagu dainuoti su 
draugais. Linas Kairys norė
tų, kad dainuotų visas pasau
lis. Matui Biskiui labiausiai 
patinkaAš esu daina. 

Linas Aleknevičius labai 
nori dainuoti DŠ, nes jaučia 
pasididžiavimą Lietuva, tė
vais, savimi ... 

Aidui Slapšiui įdomiausia 
daina Pasveikinkit vieni kitus, 
o buvimas chore praturtina 
gyvenimą, nes išmoko dai
nuoti ir tuo džiaugtis. Dar jam 
įdomus dalykas, kai repetuo
jant mokytoja Janet parodė, 
kaip susirasti "The magic but
ton" tam, kad lengviau būtų 
dainuoti. 

Padėkojusi ir palinkėjusi 
sekmės, atsisveikinau su Mai
ronio mokyklos vaikučių cho
ru ir dorų tikslų siekiančiomis 
mokytojomis. 

(Ntrs. autorės) 
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PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAI TETAI 

A t A 
REGINAI GEIDUKYfEI 

iškeliavus amžinybėn 2010 m. kovo 4 d., nuoširdžiai dė
kojame prelatui Jonui Staškevičiui už maldas koply
čioje bei aukotas šv. Mišias ir palydėjimą i amžinojo 
poilsio vietą, kun. Vytautui Staškevičiui už maldas ka
pinėse. Ačiū solistei D. Radtkei už gražų giedojimą šv. 
Mišių metu. Dėkojame visiems už dalyvavimą koply
čioje, pareikštas užuojautas, užprašytas šv. Mišias ir 
dosnias aukas Lietuvos našlaičiams. Dėkojame p.p. 
Mačiams už paruoštus puikius pietus, o draugėms už 
pyragus. 

Jūsų visų parodytas nuoširdumas guodžia mus. 

Liūdintys - dukterėčia Aldona Stanaitienė, 
Andria, Andrius, 1bmas su šeimomill, 

Diana ir Linas 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
afhliated 

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.affiliatedlnsurance.ca • rickd@affiliatedinsurance.ca 

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

A t A 
TĖVELIO 

ANTANO BUMBULIO, 
ilgamečio Tėviškės žiburių puoselėtojo ir rėmėjo, 

buvusio spaustuvės vedėjo, netekus, gilią užuojautą 

reiškiame jo dukroms VIDAI ir RIMAI su šeimomis. 

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija "Žiburiai" 
-savaitraščio "Tėviškės iiburiai" leidėjai 

A t A 
ALGIRDUI JUODAGALVIUI

JUDD 
mirus, jo žmoną IRENĄ, sūnų PAULIŲ ir dukrą 

DALIĄ su vyru nuoširdžiai užjaučiame -

Alina ir Kazys Žilvyčiai 

MIELAM 
v v 

a.a. JAUNUCIUI KUNCAICIUI 
iškeliavus amžinybėn, žmonai ANELEI, dukrai 
MARYTEI ir sūnui VYTAUTUI reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Hanau gimnazijos bendraklasių vardu -
Regina Petrauski.enė 

JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry· 
wall), dažymo, plytelių dėjimo, elektros įvedimo, "plumbing" dar
bus. Skambinti. Algiui tel. 905 824-9821 arba 41'; 882-8531. 

LABDAROS 
FONDO ŽINIOS 

• Kovo 23 d. Slaugos na
muose įvyko pirmas naujos 
valdybos posėdis. Buvo pa
sveikinti nauji nariai - dr. K. 
Ambrozaitis, Ona J urėnaitė, 
Algimantas Nakrošius, Rima 
Pilipavičiūtė ir aptarti ateities 
planai. Ypatingas dėmesys 
buvo atkreiptas į Slaugos na
mų skolą (mortgage), kuri sie
kia daugiau kaip 6 milijonus. 
Sprendžiant būdus kaip ska
tinti aukas, Algis Pacevičius 
pasisiūlė nemokamai surašyti 
testamentus asmenims, kurie 
aukotų savo testamentuose 
"Labdaros" Slaugos namams. 
Dėkojame adv. Algiui Pacevi
čiui už šią iniciatyvą. Prašome 
susisiekti su jo advokatų bend
rove dėl platesnės informaci
jos. Per metinj susirinkimą A 
Ginčauskas aukojo $50 - ačiū 
jam. 

• Kitas valdybos posėdis 
bus balandžio 21 d., 7 v.v. 
Slaugos Namuose. Inf. 

SKAJTYTOJAI PASISAKO 

JAU LIETUVIŲ NĖRA 
Gaila, kad lietuviškas Tu

ronto institucijas perima val
dyti ne lietuviai. Negi jau nėra 
sugebančių lietuvių? Laikui 
bėgant tų institucijų tik lietu
viški vardai beliks. 

Stasys Prakapas 

PAREMKITE Tėvilkb tiburiu 
auka ar rėmėjo prenumerata, 
testamentiniu palikimu. li anks
to dftingi- TŽ WitUjai 

*f:are:s: are based on roundttip and t he traVel departure date must be priar to 04/30/2010. Mi1imum stay: the night betWeen Saturday and Sunday. Maximum stay: .3ū days. Child discount: 25% discOl.rn: for dlildren baween 2 and 11 years old_ 
No Stopovers. CĄD200.00 cancellation ftt ~ until 1 day prior to departure. Cenain oonditiom and restria:ions: may apply. Offer is s:ubjea: to limite d ava ilability, change and withdrawal without notice. Taxes may varyfrom CAD175.00 - CAD42.S.OO 
approximately dependingon destination. 
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&&Tėviškės žiburių!!'!!' 
„ 

POPI 19:Tll: 
2010 m. balandžio 11, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje 

MENINĘ PROGRAMĄ "Dainos sparnais tėvynės žiburį nešuosi širdyje" atliks Toronto jaunimo choras, vokalinė-kamerinė 

grupė "Sutartinė " ir 'Volungės" IX Dainų šventės choras. Diriguos Nijolė Benotienė ir Dalia Viskontienė, akompanuos Ilona Beres. 

POPIETĖS PRADŽIA - 2.30 v.p.p. MENINĖS PROGRAMOS - 3.00 v.p.p. 
Bilietai užsakomi TŽ administracijoje tel. 905-275-4672. Bilieto kaina$ 25 asmeniui (koncertas ir užkandžiai) . 

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

Vasaros kursai Vilniuje 
Kalbos praktikos centras rcl..ingua Lituanica" mok.o lietu

vių kalbos išeivius ir užsienio šalių piliečius, supažindina su 
Lietuvos kultūra bei žmonėmis. Intensyvūs lietuvių kalbos va
saros kursai "Lingua Lituanica" centre šiais metais vyb rug
pjūčio 2 - 14 d. Numatomos pradedančiųjų, pažengusiųjų ir 
mokančių.jų grupės. Kursą sudaro SO akademinių valandų: 44 
akad. val. lietuvių kalbos pratybų ir 6 akad. val. apžvalginių 
Lietuvos istorijos, lietuvių literatūros ir etnokultūros paskaitų. 
Kalbos praktikos centre taikomi įvairūs mokymo metodai, pa
dedantys greičiau išmokti kalbą ir laisviau jaustis aplink.oje. 
Nuolat atnaujinama "Lingua Lituanica" centre esanti galerija, 
kursų dalyvius supažindins su Lietuvos menininkais (tapyto
jais, fotomenininkais). Kursų metu numatoma įvairi kultūrinė 
programa: ekskursijos po Lietuvą. susitikimai su žinomais Li~ 
tuvos žmonėmis ir lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais. 
Daugiau informacijos !!!!!r.linn1Ht.lt arba jnfo@ligm1pHtJt 

MES JŪSŲ LA.UKIAMEI 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 
kai yra aukščiausios 

kainos ir 
GERIAUSIA PIRKTI, 

kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ar i namus 416-231-4937 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(nuo 1919 metų) 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

U pietus nuo Bloor, netoli lslington) 
Toronto, ON M8Z 2X3 

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

.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

TRUMPAI 
• Pusiaužiemio šventėje 

PervaJk.oje, kurioje nuolat gy
vena 23 šeimos, š.m. sausio 23 
d. vyko senovinis tradicinis 
"gintaro aukojimas". Kas norė
jo, susmulkinto gintaro saują 
galėjo sviesti į ugni. Buvo susi
rinkę pusantro šimto svečių. 

VELYKŲ PIETU~. , 
š.m. balandžio 7 d., 12 v.d., _,~= 

"Vilnius Manor" 111-čio aukšto menėje, · ' 
~ • ŠILTI PIETŪS SU VYN U • PYRAGAI + KAVA 
91 Programą atliks choras "Daina" 

• Ievos Simonaitytės vardo 
14-oji premija š.m. sausio 22 d. 
buvo įteikta Aglonėnuose tos 
vietovės ižXmiajam kultūrinin-

Bilietai - $20 asmeniui. Stalai numeruoti. Užsisakyti iki 
balandžio 5 d., 8 v.v. pas: B. Tamošiūnienę (416-761 -9992) 

ar V. Strimaitienę (416-762-7792) 
Rengėja - V. Strimaitiene 

kui Jonui Cepui. Apie jį sako- • - - ---- ' 

:1~ ~~s Lal;:S~~ viską - ~ ATVMEalolnYiaiKkvliOečiamPelaEpsTilaUnkOyti SE, l 
• Spirginant 20 laipsnių f 

šalčiui kaimuose pradinių Ida- j v b l d v • 11 k d· · 1 2 3 o ~ . k s.m. a an z10 , se ma 1enĮ, . v.p.p. 
sių moksleiviai, dantimis a-
lendami, turi naudotis lauko L I ETUVIŲ NAMŲ SVETA I N EI E, 
tualetais. Nėra kur nusiplauti ) kur ta proga Velykų bobutė 1 
rankų, nebent jas sniegu apsi-
trina. (Ji&katų ekspresas) apdovanos vaikučius, o Moterų būrelis svečius 

•
l pavaišins velykiniais pyragais ir margučiais. Į VIiniaus radijo laide8 uiaie

nhd girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
.kHz odniu, 31 m bangos ruof.e. , Toronto LN moterų būrelis ~ 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ec1 ion Rd. Toronto ON M9/\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jiisą sute/Idas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.42 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitatinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių 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. 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

------· 
"Knygos Lietuvai" 

vajus Toronte 
"Kn11os Lietuvai" vajus 

Turonte vyksta sėkmingai. Į 
mūsų prašymą atsiliepė nema
žai tautiečių aukodami uhienio 
lietuvių autorių knygas. Thi: iš 
Turonto - A. Basevičius, V. 
Dimskienėt-. J. Karasiejus, G. 
Procuta, J. Sim.kus, M. Zubric
kienė; iš Hamiltono - T. And
riukaitienė. Nuoširdi padėka 
knygų aukotojams. Tu.p pat dė
kojame Kanados lietuvių fon
dui už 250 dol, LN Vyrų būre
liui už 120 dol., Angelei Šim
kienei už 100 dol bei Margari
tai Zubrick:ienei už SO dol. au
kas knygų persiuntimo išlaidom 
į Lietuvą padengti. 'Ilūkstant 
lėšų knygų persiuntimui i Lie
tuvą, "Knygos Lietuvai" vajus 
laikinai sustabdomas. Mieli 
tautiečiai, prašome finansiškai 
paremti šį projektą aukojant 
lėšų šiam kilniam tikslui. Šis iš
eivijos kultūrinis lobis yra labai 
pageidaujamas Lietuvos biblio
tekose. Remdami "Knygos Lie
tuvai,, vajų prisidėsime prie iš
eivijos kultūrinio paveldo iš
saugojimo. Skambinti V. Kul
niui, tel. 416-769-1266. lnl • 

ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo· 
me, dedame grindis, plyteles. 
MiiriDhlko darbai - plytos, ak· 
muo. Skambinti Vytautai tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). 
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Išganytojo parapijos 

žinios 
• Didžiojo penktadienio 

pamaldos su Sv. Komunija vyks 
balandžio 2 d., 11.15 v.ryto. Anapilio žinios 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka AnapŲyje: D. ket
virtadienį - 7 v.v. Svč. Sakra
mento įsteigimo pamaldos; D. 
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus 
kančios ir mirties pamaldos; D. 
šeštadienį - 7 v.v. Kristaus pri
sikėlimo pamaldos; V. sekma
dienį - 7 v.r. Susitikimo su Pri
sikėlusiu Kristumi pamaldos. 
Velykų dieną 11 v.r. Mišių ne
bus. Paskutinės Mišios tą dieną 
bus 9:30 val. ryto. 

• Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo "Vilniaus rū
mų" D. ketvirtadienį- 6.30 v.v.; 
D. penktadienį - 2.30 v.p.p.; D. 
šeštadienį - 6.30 v.v.; Velykų 
dieną - 9 v.r. Atgal į "Vilniaus 
rūmus" maldininkus autobusėlis 
parveš po tos dienos pamaldų. 

• Kovo 26 iš Prisikėlimo 
parapijos šventovės Šv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidotas 
dabar jau mūsų aptarnaujamos 
kaimyninės Delbi miesto lietu
vių Sv. Kazimiero parapijos 
buvęs ilgametis klebonas a.a. 
kun. Laurynas Kemėšis, 92 m. 
amžiaus. Jis jau keleta pasku
tiniųjų metų praleido Toronte 
lietuvių slaugos namuose "Lab
dara". Palaidotas šalia savo 
brolio a.a. kun. Liongino Ke
mėšio, mirusio 1979 m. Gimi
nių Kanadoje jis jau nebeturė
jo. Juo rūpinosi buvę Delhi pa
rapijiečiai K.A. Ratavičiai. 

• Didįjį penktagienį bus 
renkama rinkliava Sventajai 
Žemei. 

• Toronto katedroje kasmet 
kovo 17 d. rengiamos šv. Patriko 
garbei Mišios, kuriose kviečiami 
dalyyauti įvairių tautybių atsto
vai. Šiais metais, tautiniais dra
bužiais pasipuošę, aukas nešė: 
Alma Ramanauskaitė, Rūta Rė
kutė, Rimas Rėkus, Alma Pa
liulytė ir Kostas Palhflis. Gautas 
padėkos laiškas iš Sv. Patriko 
Mišių organizacinio komiteto, 
kuriame dėkoja už mūsų jau
nuolių dalyvavimą ir mini, kad 
gavo daug pagyrimų už lietmjškų 
tautinių drabužių grožį. Siuo 
lietuvių atstovavimu rūpinosi 
"Gintaro" tautinių šokių vado
vas Romas Janušonis. 

• Mišios balandžio 4, sek
madienį: 7 v.r. Prisikėlusio 
Kristaus pasitiki~o pamaldos; 
9.30 v.r. už Lidiją Sarkienę; Va
sagoje Gerojo Ganytojo šven
tovėje, balandžio 4, sekmadie
nį, 2 v.p.p. už a.a. Vincą Ver
bicką ir Mariją Verbickaitę
Venton; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje balandžio 3, šešta
dienį, 3 v.p.p. už žuvusius parti
zanus Strazdų kaime 1951 m. 

Anapilio moterų būrelis 
Tėviškės žiburiams paaukojo 
$300. Savaitraščio leidėjai dė
koja už paramą. 

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 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Velykų dieną per Prisikė
limo Mišias giedos parapijos 
"Retkartinis" choras. 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka: D. ketvirtadienį 
Eucharistijos įsteigimo Mišios 
7 v.v. su procesija po Mišių ir 
privačia adoracija iki 9 v.v. D. 
penktadienį 2.30 v. p.p. "Volun
gės" choro giesmės, 3 v.p.p. 
Zodžio, Kryžiaus pagarbinimo, 
maldų ir Komunijos apeigos su 
privačia adoracija iki 6 v.v. D. 
šeštadienį Velykų vigilijos apei
gos 7 v.v. su ugnies ir krikšto 
vandens šventinimu, skaitiniais 
ir Komunija (be Mišių). Privati 
adoracija nuo 9 v.r. iki 9 v.v. 
Velykų dieną Prisikėlimo Mi
šios 7.30 v.r. ir kitos Mišios sek
madienio tvarka: 9 v.r., 10.45 
v.r. ir 12.15 v.d. Latvių katalikų 
misijos Mišios jų kalba l v.p.p. 

• Parapijos metinis susirin
kimas vyks balandžio 18 d., 12 
v.d. parapijos salėje. 

• Santuokai ruošiasi Ričar
das Kulikauskas su Mary J oe 
Leonardo. 

• Kun. Benediktas Jurčys, 
OFM, buvęs Šv. Kazimiero pro
vincijos provincijolas, lankėsi 
parapijoj praeitą sekmadienį, 
koncelebravo 10.45 v.r. Mišiose 
ir pasakė pamokslą. Jo ir dviejų 
savanorių darbuotojų tikslas 
buvo supažindinti šios parapijos 
žmones su Onkologijos centru, 
kurį Lietuvos pranciškonai stato 
Klaipėdoje. Dabartinis provinci
jolas kun. Astijus Kungys, OFM, 
atvyksta balandžio 2 d. praleisti 
Velykų šioje parapijoje. 

• Žodis tarp mūsų kovo ir 
balandžio mėnesių knygutės, 
yra padėtos šventovės priean
gyje. Visi yra kviečiami jas įsi
gyti ir naudoti. Kaina $5. 

• Jau laikas registruoti vai
kus vasaros stovykloms, kurios 
vyks "Kretingos" pranciškonų 
stovyklavietėj, Vasagoj, tokia 
tvarka: lietuvių kilmės vaikams, 
kurie nekalba lietuviškai - lie
pos 4-17 d.d., lietuviškai kalban
tiems liepos 18-31 d.d. Stovykla 
šeimoms - rugpjūčio 1-7 d.d. 

• Velykų dienos Mišios: 
7.30 v.r. Prisikėlimo Mišios -
už mirusius parapijiečius, gera
darius ir kunigus; 9 v.r. už a.a. 
Mariją ir Juozą Vaserius ir Lora 

• Velykų ryto pamaldos su 
Šv. Komunija vyks įprastu laiku 
-11.15 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Lietuvių Namų valdybos 

posėdis - kovo 31 d., 7.30 v.v. 
LN posėdžių kambaryje. 

• Ateinantį sekmadienį, 
balandžio 4, per Velykas, tradici
nių sekmadieninių pietų nebus. 
Lietuvių Namai bus uždaryti. 

• Balandžio 9 d., 8 v.v. "Lo
kyje" įvyks G. Paškevičiaus au
torinis akustinis koncertas. Tai 
pirmas šio žymaus Lietuvoje 
dainų autoriaus ir atlikėjo kon
certas Toronte. Kviečiame visus į 
susitikimą su šiuo garsiu muzi
kantu. Kadangi vietos ribotos, 
dėl išankstinės rezervacijos pra
šome skambinti tel. 416 892-4323. 

• LN ieško virėjų. Kreiptis 
tel. 416 532-3311. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas įvairioms šeimyninėms 
šventėms. 

• LN internetinis tinkla
lapis, lietuvių kalba: www.toron
tolietuviunamai.com, anglų 
kalba: www.lithuanian ban
guethalls.ca. GS 

Lietuvių Namų Kultūros 

komisija tęsia dokumentinių 
filmų "Slaptieji XX amžiaus 
archyvai" rodymą. Lietuvių 
Namuose tam reikalui yra re
zervuotos patalpos gegužės 9 ir 
23 dienoms (sekmadieniams). 
Norintieji įsigyti dokumentinio 
filmo "The Soviet Story" diską 
savikaina prašomi skambinti 
tel. 416-769-1266, V. Kulniui. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Dėkojame Aldonai Biš
kevičienei, mūsų ilgametei Ve
lykų bobutei, kuri aplankė 
kiekvieną klasę kovo 27 d., pa
sikalbėdama su vaikais ir jiems 
išdalindama saldainius. Ją ly
dėjo mkt. Jūra Sondaitė ir Pau
lius Sukauskas. 

• Kovo 27 d. Algis N ausė
das vedė įdomų pokalbį aukš
tesniuosiuose lituanistiniuose 
kursuose tėveliams ir mokslei
viams apie KLF veiklą. Jam dė
kojame. 

• Balandžio 3 d. Velykų 
atosto$os. Grįžtame balandžio 
10 d. Zivilė 

Corsi; 10.45 v.r. už a.a. Veroni- l AUKOS l 
ką Dunderienę - 3 met., už a.a. •· __________ „_ 
Balį Radzevičių, už a.a. Mariją Kunigunda Dervaitienė 
Leikūnienę; 12.15 v.d. už a.a. savo vyro Jono septynerių me
Vladą Simonaitį - 7 met. tų mirties sukakčiai paminėti 

Šv. Jono lietuvių kapinių 
administracija prašo visus iki 
š.m. gegužės l d. nuo savoka
paviečių nusiimti dirbtines gė
les ir dirbtinių gėlių vainikus, 
padėtus žiemos metu. Nenuim
tus dirbtinus papuošalus vėliau 
nuims kapinių administracija. 
Papuošalai nebus saugomi. 

IX Lietuvių dainų šventės, 
vyksiančios Toronte š.m. liepos 
2-4 d. d., bilietai bus par
duodami Prisikėlimo parapijoje 
balandžio 11 d. ir Tėviškės ži
burių spaudos popietėje Anapi
lyje balandžio 11 d. 

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

paaukojo $100 našlaičių kai
mui Vaiko tėviškės namai Lie
tuvoj e. Aukotajai nuoširdžiai 
dėkoja KLKM dr-jos centro 
valdyba. 

A.a. Antano Bumbulio at
minimui Tėviškės žiburiams 
aukojo: $60 - J.P. Seyfried; 
$40 - A. Sekonis. 

A.a. E. Underienės atmi
nimui I.R. Dainora Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis "Gintaras" švenčia 
savo 55 metų veiklos sukaktu
vinį koncertą balandžio 18, sek
madienį, 4 v.p.p. Anapilio salė
je. Bilietai platinami sekmadie
niais Anapilio ir Prisikėlimo 
parapijose ir repeticijų metu. 
Bilieto kaina - $20. Informaciją 
teikia Nijolė tel. 905 270-2091. 

~ MOI\JTREAisme 
Aušros Vartų parapija 

Atvelykio Mišiose balandžio 11 d., 11 v.r. Šv. Kazimiero 
šventovėje Aušrosv Vartų parapijos choras drauge su Montrealio 
lietuvių choru ir Sv. Kazimiero parapijos choru atliks kantatą 
Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva (žodžiai H. N agio, muzika A. 
Stankevičiaus). Po Mišių salėje bus pietūs ir loterija Montrealio 
lietuvių chorui paremti. Auka $20. 

A.a. Goduberta Čepaitytė-Rudinskienė, 90 m. amžiaus, 
mirė kovo 17 d. Ji buvo viena iš KLKM dr-jos Montrealio skyr. 
steigėjų, pirmosios valdybos narė, nuoširdi ir uoli skyriaus gar
bės narė. Po gedulinių Mišių Aušros Vartų šventovėje kovo 25 d. 
palaidota Notre Dame des Neiges kapinėse prie seniau mirusio 
vyro Prano, vieno iš Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 
steigėjų ir ilgamečio jo vedėjo. Liūdi sūnus Algis (Joanne ), 
Viktoras-Rimas, duktė Rūta (Riek), vaikaičiai Ina, Tomas, 
Kristina, Peter, Elyse ir Erik, sesuo Irena Vazalinskienė su sū
num Gyčiu ir jo žmona Irena. Velionės prisiminimui Vaiko tė
viškės namams surinkta $250 aukų. 

A.a. inž. Stasys Jaugelis, buvęs montrealietis, 87 m. amžiaus, 
mirė kovo 22 d. Delta, Britų Kolumbijoje. Laidotuvių Mišios 
buvo atnašautos kovo 29 d. Sacred Coeur parapijos koplyčioje. 
Liūdi sūnus Algis su žmona Vida, dukterys Rūta su vyru Jim ir 
Rita su vyru Simon. Vaikaičiai: Nicolas, Sophie, Laila, Ona, To
mas ir Kristina su vyru Giovanni bei pravaikaitė Marina. Se
serys Ona ir Juzė bei žmona dr. Aldona mirė seniau. Palaikai 
sudeginti, bus laidojami vėliau Montrealyje prie žmonos Notre 
Dame des Neiges kapinėse. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Verbų sekmadienį, kovo 28, po šv. Mišių parapijos komite

tas suruošė kugelio pietus. Suėjo daug parapijiečių ir svečių. 
Atšvęstas Justino Kisieliaus 83 metų gimtadienis. Jo visi sūnūs 
ir jų šeimos dalyvavo. Pelnas skiriamas šventovės remontui. 

Didžiosios savaitės pamaldų laikas: Didijį ketvirtadienį - 6 
v.v.; Didijį penktadienį - 3 v.p.p.; Didijį šeštadienį 6 v.v.; Vely
kų ryto Prisikėlimo Mišios 8 v.r. Po šv. Mišių visi kviečiami į sa
lę kavutei. 

Sekmadienį, balandžio 11, po šv. Mišių visi kviečiami į pa
rapijos salę pietums. Bus loterija. Atšvęsime Atvelykį. MZ, VL 

ADAIVIONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE SH , SUITE 555, MONTREAL QUE. H2L 1 L3 
. 51 4-286-1985 PV<: 51 4-286-1981 

Joana Adamonis A.l. B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Parama komunizmo aukų 
paminklui 

Kanados generalinė gubernatorė Michaelle J ean, atidary
dama parlamento sesiją tradicine kalba kovo 3 d., pranešė apie 
vyriausybės paramą Valstybinio paminklo komunizmo aukoms 
pastatyti. Ministeris pirmininkas Stephen Harper 2009 m. lap
kričio mėnesį Berlyno sienos griūties 20-mečio iškilmėse pa
sveikino Tribute to Liberty (TTL) organizaciją už iniciatyvą ku
riant šį projektą. "National Capital Commission" 2009 m. rug
sėjo 10 d. priėmė TTL siūlymą sostinės teritorijoje statyti pa
minklą, kuris vadinsis "A Memorial to Victi~s of Totalitarian 
Communism, Canada, a Land of Refuge". Siais metais bus 
skelbiamas paminklo projekto konkursas, numatyta, kad statyba 
bus baigta 2011 m. rudenį. TTL pirmininkė Alide Forstmanis pa
brėžė, kad paminklas primins komunizmo aukų kančias ir pažy
mės Kanados garbingą tradiciją teikiant prieglobstį laisvės 
trokštantiems. Informacija teikiama tinklalapyje www.tribu 
tetoliberty.ca, el.paštu info@tributetoliberty.ca, tel. 416 535-
2815, ext. 234. Int 

"ROMUVOS INC." 
metinis susirinkimas 
Įvyks š.m. balandžio 19, pirmadienį, 7 v.v. 

Prisikėlimo parapijos kavinėje 

Kviečiame visus narius dalyvauti Valdyba 




