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Spaudos pavidalai 
Ryšių ir žinių skleidimo technologijai keičiantis, "ekra

ninis" periodinės spaudos pateikimas jau pradeda papildyti 
ar ir pakeisti daugelį šimtmečių gyvavusį "popierinį". 

T A periodinė spauda - laikraščiai, žurnalai - kokius 
buvome įpratę matyti ar įsivaizduoti, keičia savo pa
vidalus, prisitaiko prie bėgančio laiko ir techninės 

pažangos reikalavimų. Tiesa, dar ne visiems tai prieinama, 
ne visiems dar tos drastiškos reformos būtinos. Tačiau sykį 
atsiradusi ši priimtina naujovė labai greitai plinta ir verčia 
žiniasklaidos darbuotojus prisitaikyti. Šiuo metu dar ne visi 
gali ar nori sekti ir skaityti internetinius puslapius. Gyvena
me laikotarpiu, kai dar galime naudotis senąja sistema, pra
tindamiesi ir prie naujosios. Kaip ilgai ta dvejopa galimybė 
tęsis, sunku dar numatyti, nors diskusijų apie spaudos pavi
dalus jau galima užtikti nemažai. Reiškiama nuomonių, 
kad eiliniam žmogui dar nėra lengva atprasti nuo tų įprastų 
patogumų, kai kiekvieną rytą randi prie durų numestą 
dienraštį ir jį gali vartyti, skaitinėti valgydamas pusryčius ar 
po to važiuodamas autobusu į darbą, gali nešiotis jį bet kur, 
ir nereikia jokio techninio mechanizmo, atskiro daikto ži
nioms ar straipsniams skaityti, tokio daikto, kuris ne visur ir 
ne visada patogus nešiotis, tokio, kuris tave pririštų prie kė
dės ... Antra vertus, reikia dėmesin priimti ir tokius aiškini
mus: greitesnio šviežių žinių perdavimo niekas tuo tarpu 
negali atlikti kaip internetas. Net ir nakties metu spausdi
namos rytinės dienraščių laidos nebegali lenktyniauti su 
naująja technika. Tuo būdu laikraštis, kaip skubių žinių 
perdavėjas, turi nusileisti naujajai technikai. Žvelgiant į ne
tolimą ateitį, atrodo, kad laikraščių nauda ir jų išlikimas 
turės būti motyvuojamas kitomis reikmėmis. 

B ESIKEIČIANTYS informacijos pateikimo būdai, 
nėra abejonės, vienur daugiau, kitur mažiau atsilieps 
į skaitytojų skaičių bei nuomones apie pokyčių nau

dą. Reikės laiko, kol stipriau įsitvirtins naujovės, kol žmonės 
pripras jomis normaliai naudotis. Šiandien girdime dar ne
mažai nuomonių, kad po visų pertvarkų vis dėlto liks abi 
sistemos - popierinė ir elektroninė. Įsidėmėtina tik tai: kas 
liks žiniasklaidoje pastovu ir svarbiausia - tai jos kokybė ir 
patenkinantis atoliepis į paklausą. Taigi ir spaudos gyvavi
mo laipsnį lems ne tai, kokiu būdu žinios paduodamos, bet 
kas ir kuriam tikslui paduodama, kokia jų žurnalistinė ko
kybė. Tai pagrįsta paprasčiausia logika - kiekvienas perka 
tai, kas jam patinka ir kas reikalinga. Lietuviškosios spau
dos išeivijoje tikslas yra specifinis. Jos leidėjai ir darbuoto
jai dirba tai visuomenės daliai, kuriai rūpi lietuviškasis 
gyvenimas svetur ir iš viso Lietuva. Net jau ir ne lietuvių 
kalba kai kur skelbiami rašiniai tos visuomenės yra laukia
mi ir skaitomi. Žinoma, lietuvių kalba skelbiami straipsniai 
apie lietuvius ir Lietuvą, savaime aišku, yra ne tik gražus 
derinys, bet visa tai pabrėžia leidinio lietuviškumą, skatina 
neužmiršti tėvų bei senelių kalbos, kuri lietuvybės palai
kyme vis dėlto yra svarbiausias veiksnys. Kanadoje lietuviš
kajai periodikai atstovauja vienintelis išlikęs savaitraštis 
Tėviškės žiburiai. Pradėtas leisti 1949 metų pabaigoje, savo 
reikšmės nepraranda nė šiandien. Per 60 metų praplatėjo ir 
tas lietuviškasis gyvenimas. Atsirado žymiai daugiau ir 
kitokių domėjimosi taškų, kartais blaškančių, kartais tau
tiečius glaudinančių. Kas bebūtų, savaitraštis tęsia užimtą 
liniją ir stengiasi būti naudingas bei reikalingas. Balandžio 
11 Spaudos popietė nori tai pabrėžti. Rengėjai laukia gau
saus pritarimo. ČS 

v 

Siame numeryje 
Lietuvos Ganytojų laiškas - 2 psl. 

Vytautas Kamantas - įžymusis veikėjas - 3 psl. 
Buriuotojai vienijo lietuvius - 4 psl. 

"Praeities takais" - 7 psl. 
Keturi parkai-muziejai Lietuvoje (Tęsinys) - 8 psl. 
1-oji Pietų Amerikos Lietuvių šokių šventė- 9 psl. 

Akistatoje su istorija - l O, 11 psl. 
Ženklai pavasario belaukiant - 13 psl. 

Iš praeities.1974 metų Tėviškės žiburių spaudos vakaro dainininkės- Kristina Puidaitė, Dana 
Kozulytė, Rūta Čerškutė, Aldona Tautkevičiūtė, Nijolė Giedriūnaitė - gražiomis dainelėmis 
linksmina gausius vakaro dalyvius; apačioje - Toronto lietuvių vyrų choro "Aras" dainininkai 
atlieka vaidybinę programą 1981 m. TŽ spaudos pokylyje Ntrs. St. Dabkaus 

Signatarų jubiliejus 
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 

Atkuriamojo seimo deputatė 

Šiemet pavasaris jubiliejais turtingas, ge
rais darbais šlovingas, valdžios kukliais paža
dais viltingas. Šiemet švenčiame Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 20-metį! Ta proga 
mūsų "knygnešiai" surengė įspūdingą knygų 
mugę, kurioje vien tik pavaikštinėti buvo šven
tė, o ką bekalbėti apie galimybę nusipirkti, 
namo parsinešti, paskaityti ir širdį atgaivinti? 

Vieną gražiausių, istorijai vertingiausių ir 
Lietuvos paveldo įamžinimui reikšmingiausių 
knygų - Didžioji Lietuva, - paruošė ir išleido 
Kovo 11-osios signatarai. Įspūdingo tritomio, 
skirto Didžiajai Lietuvai sumanytoja ir įvykdy
toja - tai Signatarų klubo vadovė Birutė Va
lionytė, įgyvendinusi savo gyvenimo svajonę -
aplankyti visas Didžiosios Lietuvos pilis, jas 
nufotografuoti ir puošniu leidiniu mūsų Tau
tos turtą skelbti. Kad patys galėtume pasi
džiaugti, kad vaikai mūsų praeitimi galėtų pa
sididžiuoti, kad Pasaulio tautos pamatytų, 
įvertintų ir lietuvius gerbtų. 

Per keletą metų kelionių po Didžiąją Lie-

tuvą - nuo Baltijos iki Juodosios jūros, - buvo 
atrasta ir nuotraukose įamžinta ne tik lietuviš
kos pilys, bet ir rūmai, dvarai, šventovės. Tai 
yra viskas, ką lietė, kūrė, statė ir puoselėjo 
mūsų bočių rankos, ką ainių paveldui paliko 
jų širdys, ką daužė ir griovė, naikino ir pigino 
okupantai, plėšikai bei vagys. 

Trijuose tomuose, beveik 2000 puslapių 
sudėta viskas, kas išliko - nuo nūnai dar stūk
sančios pilies iki buvusių rūmų vartų plytinio 
fragmento ... Ir nepaisant to, kad šie likučiai 
tesudaro vos 10% buvusio dar prieš 150 metų 
dailininko Napoleono Ordos nupieštų Di
džiosios Lietuvos pilių skaičiaus, šiandieniniai 
išlikę statiniai rodo mūsų tėvynės galybę, tur
tus bei grožį. O svarbiausia, nė viena tauta, 
buvusi Didžiosios Lietuvos sudėtyje, nevadina 
mūsų okupantais, stengiasi išsaugoti tiek ma
terialųjį paveldą, tiek ir garbingą atmintį. 

Kaip šalia šio architektūrinio paveldo tri
tomio būtų tikęs mūsų teisinis turtas - 3 Lie
tuvos Statutai bei Kazimiero Teisynas! Juk jie 
prilygsta Romėnų teisei, tačiau ... 

Nukelta į 2-ą psl. 
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Reikia dvasinės pagalbos 
Lietuvos Caritas vasario 22 d. Marijampolėje surengė 

seminarą "Prekyba žmonėmis - priežastys, pasekmės ir 
pagalbos būdai". Vaikų globos namų darbuotojams bei stu
dentams skirtame seminare buvo nagrinėjami teisiniai pros
titucijos bei prekybos žmonėmis klausimai, kalbėta apie 
teikiamą dvasinę ir socialinę pagalbą nukentėjusioms mote
rims bei merginoms visoje Lietuvoje. 

Marijampolės kolegijos lektorė ir Tėviškės vaikų globos 
namų socialinė pedagogė Edita Vosylienė susirinkusiesiems 
pristatė prekybos moterimis pasisaugojimo priemones. Psi
chologė Audronė Thmošiūnienė skaitė pranešimą apie prie
žastis, sąlygojančias didesnį ar mažesnį merginų atsparumą 
prostitucijos rizikai. Teisinius prostitucijos ir prekybos žmo
nėmis požiūrius seminaro dalyviams pristatė Marijampolės 
policijos komisariato kriminalinės ONTB vyresnysis tyrėjas 
Vytautas Račius. 

Pareigūnas sutinka, jog visuomenėje prostitucijos tema 
yra ignoruojama, nors nei visuomenė, nei juo labiau teisėsau
gos pareigūnai to neturėtų daryti. Anot V. Račiaus, praėju
siais metais visoje Lietuvoje buvo pradėta tik 10 ikiteisminių 
tyrimų dėl prekybos žmonėmis atvejų. Vidutiniškai, iš visų pra
dėtų bylų tik 6 pasiekia teismą ir tik keturiose įtariamieji pri
pažinami kaltais. Visa ko priežastimi jis įvardija paklausą. 
Bausmės turi būti taikomos ne merginoms, užsiimančiomis 
prostitucija, bet vyrams, perkantiems moteris. Tačiau statistika 
nėra įspūdinga: per praėjusius metus Marijampolės apskrityje 
buvo sulaikyti tik 13 vyrų ir tik 6 jų gavo administracines 
nuobaudas. Už vertimąsi prostitucija nubausta 300 moterų. 

Kun. Andrius Šidlauskas ragino neatstumti suklupusios 
merginos, nes ne tik ji, bet ir visa visuomenė yra atitrūkusi 
nuo Dievo. Jo teigimu, sielos žaizdų gydymas prasideda nuo 
dvasinių vertybių perkainojimo. Anot jo, vyrai turi suprasti, 
kad pirkti moterį yra didelė nuodėmė. Ir tik visuotinis 
supratimas bus pirmas žingsnis į pasveikimą. 

Projekto "Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis 
aukoms" koordinatorė Vilkaviškio vyskupijoje teigė, jog 
vykdomos ne tik pasisaugojimo programos, bet taip pat 
gydomos jau esamos merginų fizinės ir psichologinės žaiz
dos. Per praėjusius metus Vilkaviškio vyskupijoje Caritas 
padėjo 30 merginų. Lietuvos Caritas informacija 

Signatarų jubiliejus 
Atkelta iš 1-mo psl. 

To, ko nepadarė signatarai ar Lietuvos istorijos entuzias
tas A. Liekis, to šalies Istorijos instituto kolektyvas net neįsi
vaizduoja. Šiandien Lietuva gyvena signatarų atkurtoje Lie
tuvoje. Atkurtoje pilnoje okupantų apsupty, ekonominės 
blokados apgulty, politinėje viso Pasaulio valstybių tyloje, 
bet karštai mūsų laisvei pritariančių visos Žmonijos širdyje! 
Ir mes laimėjome. Mūsų išmintingus, atsargius ir Lietuvai 
naudingus sprendimus rėmė Tauta, pritarė laisvės siekius 
vertinančios demokratinės jėgos tiek okupanto šalyje, tiek 
pasaulyje. Mūsų žinomiausius rezistentus ir kovotojus 
aukščiausiais apdovanojimais įvertino tarptautinės organi
zacijos. (Straipsnis sutrumpintas. Red.) 

Lietuvos Ganytojų laiškas 
Padėkos už laisvę metams 

BRANGŪS BROLIAI IR 
SESERYS! 

Pirmiausia, kviečiame ne
sivaržyti savo laisve didžiuo
tis, nes ją pasiekėme taikiomis 
ir kantriomis pastangomis, o 
daugelis pasaulio žmonių to
kios laimės stokoja. Ir šalies, 
ir asmens laisvė yra neginčyti
nas gėris. Laisvė be galo svar
bi tikėjimui išpažinti ir pašau
kimui įgyvendinti, todėl neva
lia abejoti laisvės verte. Iš visų 
pusių girdima kritika, nepasi
tenkinimas Lietuvos realybe 
taip pat yra laisvės dovana, 
kuria turime atsakingai nau
dotis suvokdami, kad ne kas 
kitas, o patys tvarkome savo 
dabartį. 

Įžengę į laisvę, gyvename 
visiškai kitokioje tikrovėje, 
kurios net neįmanu gretinti 
su sovietiniu slogučiu. Kaip gi 
lyginti prižiūrėtojo skirtą kali
nio davinį su laisvo žmogaus 
savarankiškomis pastangomis 
pelnyta duona. Todėl pagrįsti 
mūsų norai turėti daugiau la
bo, sulaukti teisingesnio atly
gio, sąžiningesnių teismų, iš
mintingesnio valdymo, nuo
širdžios atjautos silpniesiems. 
Juk nusižiūrime į Nepriklau
somybės dėka rodos ranka pa
siekiamą sočią ir ramią turtin
giausių šalių buitį. Tik supras
kime, kad išaugusius norus 
dera atsverti išaugusia atsa
komybe, kad visi be išimties 
dalijamės valstybės ugdymo 
pareiga. Maža to, kad niekas 
be mūsų Lietuvos gyvenimo 
nepakeis, nepraturtins ir ne
padarys visiems patogiu, nes 
kitų šalių gerovę sukūrė patys 
tų kraštų žmonės. 

Kartodami prastai išmok
tas gyvenimo laisvėje pamo
kas, įsidėmėkime, kad aštriau
si tarpusavio ginčai, valdančių 
partijų kaita, užkardos korup
cijai ir švaistymui negali tapti 
kliūtimi piliečių vienybei. Pir
muosius dvidešimt Nepriklau
somybės metų kalbėdami apie 
vienybę dažniausiai svarstė
me, kas kieno turi atsiprašyti, 
kas kam turi atleisti, ką daryti, 
idant praeities žaizdos netruk
dytų drauge atkurti klestinčią 
valstybę. Istorikai nuspręs, ko 
vertos buvo šios pastangos. 

Dabar sutelkime jėgas, idant 
visuomenėje nesiplėstų kitas 
gilus plyšys - mąstymo, idealų 
ir kalbėjimo skirtingais žo
džiais plyšys tarp vyresniųjų ir 
pookupacinės kartos. 

Norime ypatingai kreiptis 
į jaunus žmones, gimusius po 
Kovo 11-osios ar jos išvakarė
se ir nenešiojančius melo im
perijos įdago. Jūs kaip tik ren
katės savo kelią: studijas, dar
bą, Lietuvą ar emigraciją. 
Prieš septyniasdešimt metų, 
kai šalis stojo akistaton su pa
vergėjais, pirmoji Nepriklau
somybės karta - jauni kari
ninkai, studentai, valdininkai, 
ūkininkai - buvo tvirčiausia 
laisvės atrama. Jie buvo Birže
lio sukilimo valia, miško bro
lių branduolys, veiklios išeivi
jos stuburas. Linkime ir vilia
mės, kad šios N epriklausomy
bės augintiniai išvengs parako 
ir tremties. Drauge prašome 
patikėti, kad kaip anuomet, 
taip ir šiandien nuo laisvės 
kartos labiausiai priklauso to
lesnis laisvos Lietuvos kelias. 
Tebegalioja jums skirtas Jono 
Pauliaus 11 raginimas "ne nuo 
langų, o nuo pamatų pastatyti 
savo krašto ateitį". 

Jums ne visuomet lengva 
suprasti mus, vyresniuosius, 
nuolat mininčius patirtas 
skriaudas ir dvasinį luošini
mą. Mums dar sunkiau su
prasti interneto kartą, kuriai 
laisvė yra tarsi savaiminė duo
tybė, todėl šv. Valentino diena 
kelia daugiau emocijų, nei Va
sario 16-oji. Kviečiame abi 
puses patikėti vieni kitų gera 
valia bei meile Tėvynei, kad ir 
kokiais pavidalais ją reikštu
me, kad ir kaip prisidėtume 
prie laisvės įtvirtinimo. Raski
me sutarimą bent dėl dviejų 
dalykų ir drauge siekime jų 
visiško išsipildymo: 

Lietuva yra kraštas, kuria
me gera gyventi, į kurį norisi 
grįžti po kelionių ar studijų 
svetur, kuriame jauku kurti 
šeimą ir auginti vaikus, steigti 
verslą, kur save kūrybiškai 
reiškiame ir kitą suprantame 
gimtąja kalba; drauge tai vie
nintelis kraštas, kurio rytdie
ną mes patys galime sukurti 
pagal savo įsivaizdavimą, ku
rio sėkmė yra mūsų valioje; 

šiandienė Lietuva, jos tarp
tautinė vieta, visuomenės san
kloda, politika, kultūra, žmo
gaus teisės kyla iš krikščioniš
kosios Vakarų civilizacijos; 
todėl kiekvienas asmuo ir gru
pė, pasirinkdama skirtingas 
modernios tapatybės formas, 
raginama išlaikyti autentišką 
ryšį su krikščionišku paveldu 
ar bent palankią pagarbą šiai 
tradicijai. 

Atverkime širdis vilčiai ir 
meilei, nes nusivylimo, skau
daus neteisingumo jausmo 
sukeltas pyktis, priešiškumas 
savo Nepriklausomai valsty
bei yra blogis. Turime jį kaip 
galėdami tvardyti, nes jis ne
leidžia pasinaudoti laisve, už
auginti ir skinti laisvės vai
sius. Istorinis kelias, kuriuo 
nuo šv. Brunono ir Karaliaus 
Mindaugo laikų Dievas veda 
mūsų tautą, liudija, kad, pasak 
apaštalo Pauliaus, esame pa
šaukti laisvei (Gal 5,13). Ta
čiau gyventi atsakingoje lais
vėje reiškia narsiai rinktis tarp 
gėrio ir blogio. Šventojo Tėvo 
Benedikto XVI žodžiais, šis 
pasirinkimas yra pati mūsų 
esmė, nes "nepaisant visų pa
žangos formų žmogus liko 
tuo, kuo visada buvo, - laisve 
tarp gėrio ir blogio". 

Yra puikių vadovėlių, ku
rių dėka sužinome, kaip pasi
naudoti rinkimais, idant mūsų 
laisvę stiprintų brandi demok
ratija. Rasime konsultantų, 
kaip tvarkyti ūkį ir finansus, 
idant mūsų laisvė įgytų tvirtą 
ekonominį pagrindą. Tačiau 

renkantis tarp gėrio ir blogio 
mums gali padėti tik viena 
knyga ir tik vienas patarėjas -
Apreikštasis ir Įsikūnijęs Die
vo Žodis. Suvokime savo silp
numą, tykančias godumo, pa
vydo, puikybės pagundas ir 
ieškokime pagalbos neišsen
kančiame tikėjimo šaltinyje. 
Melskime Aukščiausiojo gai
lestingumo kiekvienam Ne
priklausomos valstybės žmo
gui ir palaimos mūsų visų gy
venimui laisvėje. Prašykime 
užtarimo Švenčiausiąją Mer
gelę, kurios nuolatine globa 
taip kliovėsi mūsų tėvai, pa
vedę Jai Lietuvos žemę. 

Lietuvos vyskupai 

Jeruzalės miesto aikštė. Velykų šventės proga visoje Bažnyčioje buvo skelbta rinkliava Šven
tosios Žemės katalikų bendrijai remti. Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas 
Leonardo de Sandri laiške visiems vyskupams ir tikintiesiems ragino palaikyti šią katalikų 
bendriją malda, dėmesiu ir kitokia parama Ntr. iš Bernardinų tinklalapio 



Vytautas Kamantas -
įžymusis veikėjas 

"Mažiau kalbų - daugiau darbų", - taip jis mus moko, 
80 metų sulaukęs š.m. kovo 25 d. 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Kas yra Vytautas Kaman
tas, žino dažnas mūsų tautie
tis, gyvenantis ne tik Šiaurės 
Amerikoje, bet ir kitur, įskai
tant ir Lietuvą. Jis keturias 
kadencijas, arba 16 metų, bu
vo Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybų pirmininkas 
(1978-1988 ir 1997-2003). 
2000 m. už nuopelnus Lietu
vai buvo apdovanotas Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino ordino Komandoro 
didžiuoju kryžiumi. 

Apie savo gyvenimą ir 
veiklą jis pasakoja, atsaky
damas į klausimus. 

- Kokius prisiminimus iš
sivežėte iš Lietuvos, kurią rei
kėjo kartu su tėvais palikti? 

- Daug gerų vaikiškų pri
siminimų liko mano atmintyje 
apie gražią Lietuvą, gimines 
ir draugus iš vaikystės laikų, iš 
mokyklų, iš kaimų ir mieste
lių, nes tėvai dau$ kur gyveno: 
Macikuose prie Silutės, Kau
no mieste, dvare prie Kaltinė
nų, Kriūkuose, kaime prie Za
rasų, Kudirkos Naumiestyje ir 
Šakiuose. Gimiau Lietuvos 
kariuomenės karininko Juozo 
Kamentavičiaus ir mokytojos 
Onos Kabašinskaitės šeimoje 
Macikuose. Daug vasarų pra
leisdavau pas senelius Kaba
šinskus Birštone. Šeimoje, 
mokyklose ir gimnazijoje (Sa
kių) girdėjau apie tėvynės 
meilę, Lietuvos istoriją, pat
riotizmą. Ta meilė išliko iki 
šiandien. Gerai atsimenu 
įspūdingas Vasario 16-osios 
iškilmes prie Karo muziejaus 
Kaune, kur išsirikiavę mokyk
lų mokiniai, kariuomenė ir 
didžiulė minia visi garsiai gie
dojome Lietuvos himną, grojo 
orkestrai, džiaugėmės nepri
klausomybe. 

Prisimenu, kai 1940 m. 
birželį Lietuvą okupavo sovie
tų Rusijos kariuomenė, o aš 
mačiau jų kolonas einančias 
ir važiuojančias kitoje p~sėje 
Nemuno prie Vilkijos. Zmo
nės kalbėjo, kad bus blogai. 
Ne trukus mano tėvą sovietai 
suėmė ir išvežė į koncentraci
jos lagerį, iš kurio jis negrįžo. 
Po metų, prasidėjus masi
niams trėmimams, aš buvau 
pas senelius Birštone. Ten 
1941birželio22 ankstyvą rytą, 
su bobute (taip aš vadinau 
savo močiutę), eidami karvių 
apžiūrėti, matėme kai neto
liese vieškeliu sovietų kariuo
menės kolonos važiavo ar pės
čios ėjo. Staiga pasirodė keli 
vokiečių lėktuvai, kurie pra
dėjo šaudyti į rusų kariuome
nę. Supratome, kad prasidėjo 
karas. Bobutė greitai guldė 
mane į griovį, o ji pati apglėbė 
mane, kad apsaugotų mano 
gyvybę. Per visą gyvenimą ne
užmirštu to ryto ir savo mo
čiutės meilės vaikaičiui. Vė-

liau per antrą sovietų okupa
ciją ji buvo išvežta į Sibirą ir 
ten mirė. 

- Jūsų išgyvenimai pali
kus tėvynę karo metu ir tuoj 
po jo? 

- 1944 m. vasaros pabai
goje bijodamas sėdėjau veži
me, kol mus pabėgėlius pra
leido per Vokietijos sieną. Toli 

Vytautas Kamantas 

girdėjosi sprogimai, vokiečių 
kariuomenė su tankais ir 
sunkvežimiais traukėsi, buvo 
liūdna ir baisu. Ilga virtinė ve
žimų važiavome Tilžės link. 
Mama rankose laikė dvejų 
metukų broliuką Mindaugą, 
tėtis (mano patėvis) vadelė
mis valdė arklius. Kai priva
žiavome netoli Tilžės, visi tu
rėjo palikti vežimus su maistu, 
drabužiais ir kitais daiktais. 
Arklius vokiečių kareiviai pa
siėmė ir nusivarė savo reika
lams, o vyrus atskyrė nuo mo
terų ir vaikų. Viską praradom. 
Verkėm, nes nežinojome, ar 
vėl pamatysim mūsų tėtį. 

Vokiečių pareigūnai aiš
kino, kad mus veš darbams į 
Drezdeną. Prieš tai turėjome 
apsiprausti didelėse patalpose 
po dušais ir apsivilkti švariais 
drabužiais. Moteris ir vaikus 
susodino į traukinį ir išvežė 
Drezdeno link. Man buvo bai
su, liūdna, gaila paliktų namų 
Lietuvoje, bet kartu keista ir 
įdomu. Pakeliui britų karo 
lėktuvai puolė ir apšaudė 
traukinį, o mes, išbėgę iš jo, 
netoliese gulėjom, meldėmės 
ir iš baimės drebėjome. Drez
dene vėliau visa šeima vėl su
sitikome ir buvome apgyven
dinti vienos vokiečių šeimos 
(liuteronų pastoriaus) namo 
viename kambaryje. Kitame 
kambaryje buvo apgyvendinta 
pulkininko Antano Rėklaičio 
šeima. Šeimininkai vokiečiai 
buvo mums labai geri, dalino
si savo maistu, drabužiais. Tė
vai dirbo ilgas valandas fabri
ke, aš lankiau vokiečių mo
kyklą, nes buvau per jaunas 
darbams (tėvai buvo mane 
"pajauninę"). 

Baisiausia gyvenimo nak
tis buvo 1945 m. vasario 13, 
kai amerikiečių ir britų lėktu
vai puolė ir per tris masinius 
bombardavimus susprogdino 
ir sudegino Drezdeno miestą, 
užmušė ir sužeidė mases civi
lių žmonių. Mes slėpėmės rū-

syje po nuo sprogimų dreban
čiu namu, labai bijojome ir 
meldėmės. Pirmiesiems puoli
mams pasibaigus aplinkinėse 
gatvėse mačiau šimtus (ar 
tūkstančius) sužeistų žmonių, 
bėgančių tolyn iš miesto cent
ro. Iki šios dienos tas bombar
davimas laikomas didžiausiu 
11-jo pasaulinio karo puolimu 
Vokietijoje, nužudęs daugiau
sia civilinių žmonių ir padaręs 
didžiausius nuostolius mies
tui. Kalbėta, kad to kultūrinė
mis vertybėmis pasaulyje ži
nomo miesto sunaikinimo rei
kalavo Sovietų Rusija. Kai 
lėktuvai puolė trečią kartą 
kitą dieną, mama liepė dvira
čiu važiuoti į netoli esantį ant 
kalnelio parką, kad bent dalis 
mūsų šeimos kartu nežūtume, 
gal kurie taip išliktume. Parke 
atsiguliau į duobę ir galvojau, 
kad žūsiu tik tada, jei bomba į 
mane tiesiog pataikys. Ačiū 
Dievui, mes visi išlikome gyvi. 

Tuoj po paskutinio bom
bardavimo aš dviračiu nuva
žiavau į priemiesčio (Klot
sche) traukinių stotį, nes su 
tėvais buvo sutarta, kad ten 
susitiksime po bombardavimo 
ir bandysime bėgti toliau į va
karus. Didžiausias džiaugs
mas buvo, kai suradau tėvus 
didžiulėje pabėgėlių masėje. 
Sunkiausia buvo patekti į vie
nintelį stotyje stovintį ir žmo
nėmis perpildytą traukinį. 

Kadangi mama ant rankų tu
rėjo mažą vaiką, tai jai (ir man 
su tėčiu) šiaip taip pa_,sisekė 
prieiti prie traukinio. Cia ge
raširdžiai žmonės stengėsi jai 
padėti, ji galėjo užlipti ant 
platformos prie durų ir ten 
stovėti, o mudu su tėčiu atsi
stojome tarp dviejų vagonų. 
Taip išvažiavome šaltyje į ne
žinomą ateitį iš sunaikinto 
miesto, kol prieš Bamberg 
miestą išlipome ir nuėjome į 
Pettstadt miestelį. Ten pas 
draugiškus ūkininkus balan
džio pradžioje sulaukėme 
amerikiečių, o po mėnesio -
karo pabaigos. 

Per kelionę išgyvenome 
daug visokio vargo, traukinį 
puldavo amerikiečių ir britų 
lėktuvai, kai kur reikėjo išli
pus iš traukinio eiti pėsčiomis 
per sudaužytus miestus ir ieš
koti kitų traukinių. Keliavo
me ilgai. Sutikome ir patyrė
me labai gerų vokiečių, dau
giausia senų ir moterų globos, 
nes vyrai buvo karo frontuo
se. Vėliau ketverius metus gy
venome skirtingose pabėgėlių 
stovyklose. Tėvai buvo Bam
berge, o aš lankiau ir baigiau 
Eichstaetto lietuvių gimnazi
ją, gyvenau Rebdorfo stovyk
loje. Tą gimnaziją baigė ir Val
das Adamkus, joje mokytoja
vo Stasys Barzdukas, Vincen
tas Liulevičius, Vytautas Ra
džius ir kiti mokytojai. 

(Bus daugiau) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Premjeras Maskvoje 
Premjeras Andrius Ku

bilius kovo 26 d. Maskvoje 
susitiko su Rusijos federaci
jos ministeriu pirmininku 
Vladimiru Putinu, kuris kvie
tė Lietuvą bendradarbiauti 
naujos Rusijos AE statyboje 
Karaliaučiaus srityje. A. Ku
bilius tvirtino, kad Lietuvos 
tikslas - Visagino AE pro
jekto įgyvendinimas, ir ne
svarstomas dalyvavimas ki
tuose branduolinės energe
tikos projektuose regione. 
Svarbiausia Lietuvai yra Bal
tijos šalių elektros rinkos su
kūrimas bei jos ijungimas į 
Europos elektros sistemą. 
Jis išsakė didelį susirūpini
mą dėl galimos grėsmės Kur
šių Nerijos gamtai ir apskri
tai dėl ekologinės taršos iš 
Karaliaučiaus pusės. 

V. Putiną domino, kaip 
Lietuvos vyriausybė reaguo
tų, jei Rusijos firmos įsigytų 
"PKN Orlen Lietuva", bu
vusią Mažeikių naftos bend
rovę. A. Kubilius teigė, jog 
bendrovės savininkai Lenki
joje tikina neplanuoją par
duoti šios įmonės. 

Lietuvos premjeras užsi
minė V. Putinui apie nebaig
tas tirti Sausio 13-osios ir 
Medininkų žudynių bylas. 

Naujas VSD vadovas 
Seimas balandžio l d. 

pritarė prezidentės Dalios 
Grybauskaitės siūlymui vals
tybės saugumo departamen
to vadovu skirti karinės žval
gybos karininką Gediminą 
Griną. Jis iki šiol buvo Ant
roj o operatyvinių tarnybų 
departamento prie Krašto 
apsaugos ministerijos laiki
nasis direktorius. 

VSD generalinio direk
toriaus laisva vieta liko per
nai gruodį iš šių pareigų at
sistatydinus Povilui Mala
kauskui. 1990 m. G. Grina 
baigė fizikos mokslus Vil
niaus universitete, krašto ap
saugos sistemoje pradėjo 
dirbti 1992 m. 2001-2004 m. 
jis ėjo Lietuvos gynybos ata
šė JAV pareigas. 

Vėlavimo kaina 
Premjero Andriaus Ku

biliaus nuomone, Ignalinos 
atominės elektrinės užda
rymo projektų vėlavimas 
Lietuvai kainuos šimtus mili
jonų litų, tačiau jis tiki, kad 
Europos sąjunga (ES) nenu
trauks paramos jėgainės už
darymui. Ignalinos AE Lie
tuva uždaro "iš europinio 
solidarumo", todėl tikimasi, 
kad šiam projektui ES po 
2013 metų suteiks papildo
mos paramos. Jis pabrėžė, 
kad išvadas turi padaryti už 
valstybinio saugumo klau
simus atsakingos institucijos. 

Energetikos ministeris 
Arvydas Sekmokas pareiškė 
esąs nepatenkintas šalies 
specialiųjų tarnybų darbu, 
tiriant Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymui skirtų 

lėšų iššvaistymą bei projektų 
vėlavimą. Kovo 31 d. viešai 
patvirtinta, kad bilijoninės 
vertės IAE uždarymo pro
jektus įgyvendinančios Rusi
jos įmonei priklausančios 
Vokietijos bendrovės "Nu
kem Technologies" patarė
jas Lietuvoje Kęstutis Pui
dokas yra buvęs Sovietų Są
jungos saugumo tarnybos 
KGB pareigūnas. 

Pasitraukė pareigūnas 

Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos (FNTT) va
dovo Romualdo Boreikos 
sprendimą trauktis iš šių 
pareigų premjeras Andrius 
Kubilius pavadino reikalin
gu žingsniu einant link skaid
resnės sistemos. Premjero 
sudaryta darbo grupė atlieka 
"gilią" institucijos ir jos 
vadovybės veiklos analizę. 

R. Boreiką trauktis iš 
pareigų dėl netinkamo FN
TT darbo viešai ragino kon
servatoriai, premjeras ir sei
mo pirmininkė Irena Degu
tienė. Žiniasklaida skelbė, 
kad atstatydinti FNTT va
dovą reikalavo ir prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. 

Parama partijoms 
Vyriausioji rinkimų ko

misija paskelbė gavusi 17 
politinių partijų finansines 
pirmojo šių metų ketvirčio 
ataskaitas. Iš viso šios parti
jos deklaravo surinkusios 
724,291 litą. Daugiausia au
kų gavo LiCS. Per tris mėne
sius jai pavyko surinkti 240, 
240 litų. Maksimaliomis -
39,000 litų - sumomis libe
ralcentristus parėmė Gin
taras Steponas Vyšniauskas 
ir bendrovė "Energetikos 
linijos". Įmonė "Visnoras" 
pervedė 36,000 litų. 

Nedaug nuo liberalcent
ristų atsiliko ir Liberalų są
jūdis. Jo sąskaita šiemet ya
sipildė 227, 725 litais. Siai 
partijai dosniausios buvo 
trys statybos įmonės. 

TS-LDK deklaravo su
rinkusi 202,149 litus aukų. 
Šią partiją daugiausia rėmė 
juridiniai asmenys. Didžiau
si - bendrovė "Statybos stra
tegija", įmonės "Baltisches 
haus" ir "Hidrostatyba". Rė
mėjų rasti praktiškai nepa
vyko tik valdančiajai koalici
jai priklausančiai Tautos pri
sikėlimo partijai. Ji gavo 
4,572 litus aukų. 

Opozicijoje esantys 
"tvarkiečiai" sulaukė 20,800 
litų paramos, socialdemok
ratai - 15,870 litų, valstiečiai 
liaudininkai - 7,550 litų, 
"darbiečiai" - 2,465 litų, 

Naujoji sąjunga - 520 litų. 
Pagal Politinių partijų ir 

politinių vajų finansavimo 
bei finansavimo kontrolės 
įstatymą iki ketvirčio pabai
gos visos Lietuvos politinės 
partijos Vyriausiajai rinkimų 
komisijai turi pateikti auko
tojų sąrašus. RSJ 
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Buriuotojai vienijo lietuvius 
B. STUNDŽIA 

Turonte švenčiant Vasario 16-ąją vyko šis tas 
kitoniško. Vietoje įprastų kalbų bureivis P. Kovas 
parodė eilę vaizdų ir vykusiai papasakojo apie bu
vusią jachtos "Ambersail" Lietuvos vardo tūkstant
mečiui paminėti skirtą kelionę aplink pasaulį, ku
rios metu aplankyta 19 vietovių, kur tik gyvena lie
tuvių. Lietuvoje buriavimas buvo mažai žinoma 
sporto šaka. Klaipėdos vokiečiai 1884 m. sudarė 
pirmą bureivių sambūrį, kurį pavadino "Memeler 
Segelverein". Lietuvai atgavus Klaipėdą, pirmoji 
kelioninė jachta "Budys", priklausiusi jūros skau
tams, įjūrą išplaukė 1926 m. Po kelerių metų įsistei
gė Klaipėdos jachtklubas. K. Mažono jachta "Gul
bė" per Baltijos ir Šiaurės jūras pasiekė Londoną ir 
Norvegijos sostinę Oslo. Tui jau buvo net Klaipėdos 
vokiečių palankiai įvertintas žygis. Pradžioje buria
vimas vystėsi tik Klaipėdoje. Įsisteigusi Lietuvos 
buriuotojų sąjunga nutarė šį sportą plėsti ežeruose 
ir įsteigė Buriavimo mokyklą, kuri veikė 1923-1937 
metais. Mokykloje visi mokiniai buvo vienodai ap
rengti, kartu gyveno ir mokėsi ne tik buriuoti, irk
luoti, bet buvo truputį supažindinami ir su jūreivi
nink:yste. 

1937 m. jachta "žalčių karalienė" tarptautinėse 
varžybose savo klasėje laimėjo pirmą vietą plaukda
ma apie Gotlando salą. 1938 m. Lietuvoje buvo su
rengtos pirmos tarptautinės buriavimo lenktynės. 
Deja, Lietuvai neilgai teko valdyti Klaipėdos kraštą 
ir uostą. 1939 m. visa pagrobė Vokietijos naciai. Jū
reivių, bureivių, jūros skautų ir jūros reikšm_r verti
nančių žmonių akys nukrypo į atstatinėjamą Svento
sios uostą. Tun stovėjo mokomasis karo laivas, pa
sienio policijos greitlaivis "Partizanas" ir keletas 
jachtų. Tuis pačiais metais šventojoje buvo vesti bu
riavimo pratimai jūros skautams. 1940 m. studentų 
korporacija "Jūra" 'Il'akų ežeruose surengė studen
tams dvejus buriavimo kursus. Tun apmokymą tvar
kė buvę Klaipėdos Buriavimo mokyklos auklėtiniai. 

Vokiečių okupacijos metu Kaune, Vilniuje ir 
Šiauliuose veikė buriuotojų klubai. Po karo Klaipė
doje vėl ėmėsi darbo buriuotajai. Stengtasi atstatyti 
paliktas aplaužytas jachtas ir vėl pradėti Kuršių ma
riose buriuoti. Vilniečiai perėmė 'Il'akuose išliku
sius burinius pastatus, o Kaune buriavimas suk
lestėjo atsiradus Kauno marioms. Vėliau okupantai 
rusai pradėjo išleisti į jūrą ir net netrukdyta daly
vauti "tarptautinėse" buriavimo varžybose Estijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje ir R. Vokietijoje. Viena jachta 
buvo atsiradusi net prie Švedijos krantų. Tuip išaugo 
nauja patyrusių bureivių karta. Nepriklausomybės 
vėjams papūtus, su trimis jachtomis "Lietuva'', 
"Audra" ir "Dailė" lietuviai išsiveržė iš Baltijos jū
ros, perplaukė Atlantą ir pasiekė Niujorką. Atsta
čius nepriklausomybę, jachtos "Lietuva" ir "Lais
vė", per jūras ir vandenynus apiplaukė žemės rutulį. 
Keli su įsigytomis jachtomis buriavo per Atlantą, o 
su nedidele 8.5 m jachta apiplaukė audringą Homo 
ragą. Susidarė eilė naujų bureivių klubų. Juos visus 
jungia Buriuotojų sąjunga. 

Tolimas plaukiojimas 

Svarstant Lietuvos 1000 metų vardo paminėji
mo iškilmių programą, Buriuotojų sąjunga pasiūlė, 
plaukiant jachta aplink pasaulį, aplankyti pagal ga
limybę įvairiose šalyse gyvuojančias lietuvių bend
ruomenes ir ten paminėti tą sukaktį. Laiko buvo 
mažai, o uždavinių šimtas. Reikėjo surasti jachtą, ją 
paruošti, surinkti rėmėjus, įgulas, įsigyti saugumo ir 
laivedos (navigacijos) įrangas, surinkti maistą, šal
dymo ir vandens gėlinimo įrangų nepamiršti. 

Ne taip jau paprasta surinkti 120 vyrų, suskirs
tyti į atskiras įgulas, kurių turėjo būti 11 ir surasti 
kiek.vienai įgulai vadą. Mažoje erdvėje uždarytiems 
visokio būdo, poreikių, pažiūrų vyrams išlaikyti ra
mybę, drausmę buvo jachtos vado pareiga. Pvz. vie
nas iš jų uždraudė vesti politinius pokalbius. Nepa
slaptis, kad atstačius nepriklausomybę politiniai ju
dėjimai, asmeniškos ambicijos, didesnių tautinių 
mažumų buvimas labai supriešino žmones. Dabar 
lietuviai, valdydami trumpą pajūrio ruožą, dar ne 
visai įvertina jūros reikšmę, tačiau jau atsiranda iš 
jaunosios kartos asmenų, bandančių Lietuvą priar
tinti prie jūros. Tu.m buvo gera proga 1000-mečio 
minėjimą surišti su jūrininkyste. Šį sumanymą, gal 

svajonę, siekė įgyvendinti jaunosios kartos gabūs 
vadybininkai, sėkmingi verslininkai, kūrybingi 
įstaigų darbuotojai, iš viso ryžtingi, veržlūs asmenys, 
nebijantys kartais ir pralaimėti. Su šūkiu "Vienas 
vardas Lietuva" nutarė pagal galimybę aplankyti 
daugelį po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių. 

Numatyta 60 pėdų jachta buvo surasta Vidur
žemio jūroje ir atplukdyta į Klaipėdą. Thi grynai 
lenktyninis pastatas su ilgu kyliu, kurio gale yra švi
no burbuolė. Jeigu kelioninės jachtos greitis būna 
10-15 mazgų Gūrmylių per valandą), tai ši jachta 
geram vėjui pučiant gali išvystyti 25-28 mazgų grei
tį. Didelį greitį gali išgauti didieji katamaranai 
(dviejų liemenų) 100-120 pėdų ilgio. 2005 m. kata
maranas "Olympic 11" apsuko žemės rutulį per 50 
dienų ir 17 valandų. Tuo tarpu kelioninėms jach
toms tokia kelionė, su sustojimais, trunka 10-12 
mėnesių. 

Palieka tėvynę 

Jachta "Ambersail" iš Klaipėdos išplaukė 2008 
m. spalio 5 d. vakare. Perkirtę Baltiją, Kylio kanalu 
pasiekė Šiaurės jūrą ir išplaukė į Atlantą, kur pirmą 
kartą sustojo Kanarų salose. Iš Kanarų ilgesnis ke
lias per Pietų Atlantą vedė iki Pietų Afrikos Cap
town uosto. Tun trumpai pabuvoję su vietiniais lie
tuviais ir litvakais, pasuko į rytus, į didįjį 40-tą geo-

Jachta "Ambersail" 

grafine lygiagrete einantį 
kelią, dar vadinamą "riau
mojančiu, ūžiančiu", vedan
tį į Australiją. Reikėjo be 
sustojimo praplaukti 6670 
jūrmylių, arba apie 12,450 
km. Įgulos vyrai žinojo, kad 
tas kelias yra audringas ir 
pavojingas, bet lydint laimei -
pavyks jį įveikti. Ir tikrai, 
buvo daug dienų, kai per 
jachtą ritosi dviejų namų Jachtos vadas L. 
aukščio bangos. Jachtai už- Thmk.vaitis 
lipus ant tokios bangos vir-
šūnės ir krintant į duobę, vis tiek tikiesi, kad ji iškils. 
Apie kokią nors pagalbą ir galvoti nebūtų verta. 

Po 29 dienų, praleistų jūroje, įgula Kalėdų die
nomis atsirado tarp laukiančių tautiečių Adelaide 
mieste, o 2009 metus pavyko sutikti Sydney. Aplan
kę N. Zelandijos tautiečius, stabtelėję nedidelėje 
Čatamo saloje, "Ambersail" patraukė į vakarus, į 
kitą ilgesnę kelionės atkarpą, vedančią Homo rago 
link. Kelyje audrų netrūko ir ne nuo visų pavyk
davo išsisukti. Pasitaikydavo plaukti ir per susiker
tančių bangų plotus. Ten vairuoti būdavo sudėtin
giau. Artėta ir prie legendinio Homo rago. Pavyko 
iškelti Lietuvos trispalves. Verta paminėti, kad trys 
Lietuvos bureiviai su maža 28 pėdų jachta irgi api
plaukė ši ragą. Pasirodo, kad prancūzų bureiviai iš 
mažo Argentinos uostelio apie Homą buriuoja su 

PrieHomoragopamin~o 

turistais. Žinoma, jie pasirenka tinkamą laiką ir 
orą. 

Namq link 

Pasukus į Atlantą "Ambersail" pasitiko atšiau
rus oras, kuris vargino plaukiančius bureivius. Ma
lonų sutikimą ir poilsį jie rado pasiekę Buenos Ai
res ir Montevideo. Thliau vyko beveik pramoginis 
buriavimas: Brazilijos pakrantė, Karibų jūra iki 
Miami uosto. Artinosi ruduo, ir buriuojant į šiaurę 
oras pradėjo atvėsti. Sustota Bostone, Niujorke, 
pasiektas Halifaksas, kur bureiviai tapo oreiviais, 
nes skrido į priėmimą-sutikimą Toronte, kur jų 
laukė keli šimtai tautiečių. Kol pasiekė Halifaksą L. 
Thmkvaičio vadovaujama įgula šalo, nes jau buvo 
ruduo, o jie dar neseniai šildėsi pietų saulėje. Palikę 
Halifaksą, pakėlę bures pasuko vėl pietų linkme, 
kur šilčiau, ir aplankė Ispanijos ir Portugalijos lie
tuvių bendruomenes. Artėjant prie namų uosto su
stota Londone ir Dubline. Baltijos jūroje jachtos 
vadovavimą perėmė P.E. Kovas, kuris ir supažindino 
torontiečius su buvusia aplink pasaulį kelione. 
"Ambersail" aplankė visas prie Baltijos jūros pri
einančias valstybes ir ten veikiančias lietuvių bend
ruomenes. Įvyko staigmena - netoli namų lūžo 
buomas, palaikantis pagrindinę didžburę. Išimties 
keliu greitai buomą sutaisė Kopenhagoje. Laimė, 
kad tai neįvyko nakties metu ir toli nuo krantų. 

Kai bureiviai pasiekė Rusijos St. Peterburgo 
uostą, nustebo, kad ten tvarka nepasikeitė. Negalėjo 
plaukti ir sustoti kur nori. Reikėjo paimti vedlį 
(locą), kuris nurodė kur geriau sustoti. Artėjant 
prie savo krantų, jau iš tolo pasimatė Klaipėdos 
žiburių šviesos. Jachtą pasitiko Jūros ir pakrančių 
stebėjimo tarnybos. 

2009 m. liepos 5 d. kelioninių laivų prieplaukoje 
buvo susirinkusi tūkstantinė minia, kuri laukė 
užduotį atlikusios atvykstančios jachtos. Lengviau 
atsiduso krante prie kompiuterių ir telefonų budėję 
vyrai ir moterys. Jie visą laiką su jachta palaikė ryš.į, 
įspėdavo apie artėjančias audras, jų kryptis ir 
stiprumą. Pasirodė, kad ne tik nelaimės, priespau
dos gali sutelkti tautą, bet ir reti žygiai, laimėjimai, 
kaip ir šis su prezidento laišku buriavimas. Prieš 
pora šimtų metų, išradus garo mašinas, atrodė, kad 
burių laikotarpis pasibaigė. Tučiau taip neįvyko. Per 
didelis buvo jūreivių prisirišimas prie burių. Tik di
delius burlaivius pakeitė dailių linijų, spalvingų bu
rių greitai bėgančios jachtos. Su jomis dabar plau
kioja tūkstančiai vyrų ir moterų. Skirtumas tarp jū
reivių ir bureivių yra tas, kad vieni iš to duoną užsi
dirba, o antri buriuoja pramogai. 

Vienas iš pastarųjų yra jachtos vadas Paulius 
Kovas, išaugęs bureivių šeimoje. Tėvas Jurgis yra 
daug kartų laimėjęs lenktynes. Lankantis Kauno 
jachtklube mane pavedžiodavo. Būdamas paauglys 
Paulius gavo medinę jachtą, kurią pats taisydavo ir 
prižiūrėdavo. 

Su šeima išraižė Baltijos jūrą. Iš Viduržemio jū
ros į Klaipėdą atplukdė nupirktą didesnę jachtą. 
Paulius yra baigęs Vilniaus universitetą ir dirba 
vadybininku ir konsultantu TV srityje. Yra išleistas 
albumas su visų plaukiojusių nuotraukomis ir 
trumpu kelionės aprašymu. Tik gaila, kad beveik 
išimtinai aprašyme panaudoti surusinti olandiški 
jūriniai terminai (įvardai) kaip: "grotas, škvalas, 
štormas, stakselis, šturvalas" ir .kt. 



Informacinės ir telekomunikacijų 
technologijos Lietuvos ūkio ateitis? 

Plačiau apie Lietuvos užsienio reikalų ministerio Audroniaus 
Ažobalio vadovaujančią Lietuvos verslo misiją Kanadoje 

REGINA RENČELIAUSKAITt: 
Kai kalbame apie Lietuvos verslą, mintys 

dažniausiai sukasi apie žemės ūkio produkciją 
- pieno produktus, mėsos gaminius arba alų. 
Nors ši produkcija niekur nedingo, tačiau pas
kutiniu metu teigiamos naujienos apie Lietu
vos ūkį atkeliauja kiek iš kitų sričių. Lietuvą 
sukrėtusi itin gili ekonominė krizė išryškina 
kitokį Lietuvos ūkio veidą - Lietuva vis labiau 
garsėja savo technologinėmis iniciatyvomis. 

Kiek ankstesniais metais tokios išimtys 
buvo Lietuvos lazerinių technologijų įmonės 
(pvz. EKSPLA) bei biotechnologijų/ farmaci
jos įmonės (pvz. SICOR BIOTECH). Dabar iš 
Lietuvos vis dažniau pasiekia naujienos apie 
Informacinių technologijų pasiekimus - Sau
lėtekio slėnį Kauno technologijos universite
to iniciatyvas, tarptautinio giganto Barclay's 
Lietuvoje įkurtą IT padalinį, lietuviškos kilmės 
bendrovės GetJar (www.getjar.lt) antros pa
gal dydį programų judamiems įrenginiams pa
saulyje pasiekimus, bei kitų bendrovių tokių 
kaip IB~ ketinimus pradėti verslo ryšius su 
Lietuva. Sios žinios nėra atsitiktinumas, Lie
tuva pirmauja pasaulyje pagal nešiojamųjų te
lefonų skvarbą - šimtui gyventojų tenka 150 
nešiojamųjų telefonų. Neseniai buvo paskelb
ta, kad Lietuva patenka ir į dešimtuką šalių 
labiausiai išvysčiusių šviesolaidinį internetą, 
aplenkiant net tokias išsivysčiusias šalis kaip 
Suomiją ar Olandiją (http://www.elektronika. 
lt/articles/communication/203660. 

Šių metų gegužės 3-4 d.d. Thronte įvyks 
2010 metų Lietuvos informacinių technologijų 
verslo misijos renginys, vadovaujamas Lietu
vos užsienio reikalų ministerio Audroniaus 
Ažubalio, atvykstančio į Kanadą su darbo vizitu. 
Renginio metu Lietuvai atstovaujančios bend
rovės sėkmingai savo veiklą vysto užsienio 
valstybėse - viena iš pirmaujančių Baltijos ša
lyse informacinių technologijų paslaugų teikė
jų AFFECTO Lietuva (www.affecto.lt), kuris 
specializuojasi sudėtingų, informacinių siste
mų kūrime, sistemų diegime, konsultavime, 
priežiūroje ir mokymuose; programinių įrangų 
bendrovė CID Baltic (www.cid.biz), kurios 
specializacija - kurti programinę įrangą nau
dojant moderniausias technologijas ir tiksliai 
ją pritaikyti klientų poreikiams; informacinių 
technologijų apsaugos programų teikėjas 
Critical Security (www.critical.lt), teikiantis 
inovatyvias ir kokybiškas informacinio saugu
mo užtikrinimo paslaugas organizacijoms; 
viena iš pirmųjų asmeninių kompiuterių, ko
pijavimo ir ryšių įrangos teikėjų INTA (www. 
inta.lt), kurios pagrindinė veikla - informaci
nių ir aukštųjų technologijų diegimas bei ap
tarnavimas; informacinių technologijų paslau
gų teikėjų iTREE (IN-VOLV) (www.itreefi
nance.com), visame pasaulyje teikianti savo 
paslaugas draudimo bendrovėms; informaci
nių technologijų sprendimų bendrovė Strate
gic Staffing Solutions Intemational (www. 
strategicstaff.com), kurios pagrindinė veikla -
informacinių technologijų specialistų paieška; 
ETRONIKA (www.etronika.lt) - IT sprendi
mų elektroniniam verslui ir finansinėms insti
tucijoms kūrėja, taikanti pažangiausias ir sau
giausias informacines technologijas; bendrovė 
BIS (www.bis.It), kuri specializuojasi kuriant 
didelius ir sudėtingus IT projektus Rytų ir Va
karų Europoje; tarptautinė vadybos konsul
tacijų bendrovė ERP (www.etp.eu), teikianti 
verslo ir technologijų strategijas, institucinių 
gebėjimų stiprinimui - sieks pristatyti savo 
veiklą bei ateities planus. 

Dviejų dienų renginyje bus organizuoja
mas verslo seminaras, kurio metu Lietuvos in
formacinių technologijų bendrovės, ne viene
rius metus sėkmingai veikiančios Europos są
jungos šalyse, Rusijoje bei Nepriklausomų 
valstybių sandraugos valstybėse pristatys savo 
kompanijų produktus, ateities planus, aptars 

bendradarbiavimo galimybes su Kanados in
formacinių technologijų bendrovėmis bei jų 
plėtros galimybes Lietuvoje, likusiose Baltijos 
šalyse, Europos sąjungoje bei Rytų Europos 
(Rusijoje ir NVS valstybių) rinkoje. 

"Artėjantis renginys- tai svarbus žingsnis 
Lietuvos ir Kanados informacinių technologi
jų bendrovių bendradarbiavimo srityje. Be to, 
tai pirmasis darbinis Lietuvos užsienio reikalų 
ministerio vizitas Kanadoje per Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpį", - sakė Lietuvos 
respublikos ambasadorė Kanadoje Gintė Da
mušytė. "Dėl susiklosčiusios sunkios ekonomi
nės padėties tiek Lietuvoje, tiek visame pa
saulyje, ne retai koncentruojamės tik į neigia
mus šalies gyvenimo aspektus. Džiugu, jog 
Lietuvos informacinių technologijų verslo mi
sijos renginys - tai puiki galimybė pristatyti 
mūsų šalį iš stipriosios pusės". Artėjantis ren
ginys atspindi šių metų pradžioje patvirtintą 
Lietuvos valstybės vykdomą politiką inovacijų 
srityje. Ministerių kabinetas pritarė Ūkio mi
nisterijos kartu su Švietimo ir mokslo ministe
rija parengtai Lietuvos inovacijų strategijai 
2010-2020 metams. Strategija siekiama sutelk
ti ir efektyviai valdyti valstybės išteklius ku
riant konkurencingą, naujausiomis technologi
jomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais 
grindžiamą žinių ekonomiką. Lietuvos inova
cijų strategija 2010-2020 metams - tai pirmas 
plataus masto ilgalaikis planavimo dokumen
tas, kuriame įtvirtinti ilgalaikiai inovacijų sri
ties tikslai ir siektini rezultatai. (http://www. 
lrvk.lt/naujienos/posedziu-sprendim ai/?nid = 
6187). "Ne vienerius metus dirbu informa
cinių technologijų srityje, todėl gegužės pra
džioje vyksiančiame renginyje įžvelgiu abipu
sę naudą - tiek Lietuvai, tiek Kanadai. Infor
macinių technologijų renginys Toronte - tai 
puiki galimybė pristatyti Lietuvos pasiekimus 
IT srityje, susipažinti su Kanados aktualijomis 
šioje rinkoje, užmegzti tarpusavio kontaktus. 
Šis renginys - tai papildomų investicijų, naujų 
darbo vietų kūrimo galimybės, kurios prisidės 
prie bendro Lietuvos ekonomikos atsigavi
mo", - mintimis dalinosi "CCI Interactive" 
pardavimų vadovė Julija Ruslys. 

"Septynerius metus trukęs Lietuvos eko
nomikos augimas trumpam stabtelėjo, pasi
tikdamas tarptautinę finansinę krizę. Ekono
miniai iššūkiai paskatino naujai suformuotą 
Vyriausybę peržiūrėti ekonomikos strategiją -
technologinių kompanijų investicijų pritrauki
mas, mokslo ir technologijų parkų plėtra bei 
IT paslaugų ir produktų eksportas tampa svar
biausiais pirmumais", - kalbėjo informacinių 
technologijų įmones vienijan~ios draugijos 
"lnfobalt" vadovas Edmundas Zvirblis, - "kita 
vertus, visas IT sektorius, pasinaudojęs septy
nerius metus trukusia ekonomikos plėtra, iš 
esmės sustiprėjo - informacinių technologijų, 
interneto ir telekomunikacijų rinkos išaugo 
kelis kartus". 

Prie 2010 metų Lietuvos informacijų tech
nologijų verslo misijos organizavimo prisidėjo 
būrys Kanadoje gyvenančių ir dirbančių IT 
srityje lietuvių, jų tarpe CCI lnteractive parda
vimų vadovė Julija Ruslys, OpenTuxt Solutions 
Generalinis direktorius Eugene Cherny, 
WindMobile Produktų vystymo vadovas Algis 
Akstinas ir kiti. Ambasada kviečia Lietuvos 
verslu, ypač informacinių technologijų klausi
mais susidomėjusius lietuvius, norinčius daly
vauti pirm., gegužės 3 d. verslo misijos rengi
nyje Ontario prekybos ir investicijų centre 
(Ontario 'Irade and Investment Centre, Eaton 
Centre, 35-asis aukštas), kreiptis į Lietuvos 
ambasadą Otavoje el.p. events@lithuanian 
embassy.ca, arba skambinti tel. 613 567-5458 
ext. 25. Programa, kuri vyks anglų kalba, bus 
paskelbta artimiausiu metu. Misijos dalyviai po 
susitikimų Thronte planuoja persikelti į Wa
shington, DC, kuriame vyks panašūs renginiai 
su JAV bendrovėmis. 
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Kritika partijoms 
'ftijų dienų pasitarime 

Montrealyje liberalų parti
jos atstovai išklausė daugiau 
kaip 50 visuomenės, ekono
mikos, politikos mokslų ži
novų siūlymų apie galimas 
Kanados visuomenės augi
mo kryptis. Pagal jų siūly
mus liberalai numatė pa
ruošti išsamią programą bū
simiems rinkimams. Šiame 
pasitarime buvo išsakyta kri
tikos valdančiajai ir opozi
cinėms partijoms. Buvęs Ka
nados atstovas Jungtinių 
Tu.utų organizacijoje, iš Ni
gerijos teroristų išvaduotas 
diplomatas Robert Fowler, 
padėkojęs ministeriui pirmi
ninkui už išgelbėjimą, negai
lėjo priekaištų užvis dažnes
nį pataikavimą rinkėjams, 
ypač tautinėms bendruome
nėms, tikintis palaikymo rin
kimuose ir atsižadant savo 
principų. Buvęs diplomatas 
su apgailestavimu priminė, 
kad dėl tų pačių priežasčių 
dabartinė Kanados vyriausy
bė atsisakė bešališkumo Ar
timųjų Rytų konflikte. 

Kanados vyriausybė su
rengė ne itin sėkmingą tarp
tautinį pasitarimą dėl Toli
mosios Arkties sienų nusta
tymo. Rengėjai susilaukė 
kritikos iš JAV valstybės sek
retorės H. Clinton, kad į pa
si tarimą nebuvo pakviesti 
nei inuitų bendruomenių va
dovai, nei kitų valstybių -
Suomijos, Islandijos ir Šve
dijos atstovai, ir priekaištų, 
kad bandoma skaldyti Ark
ties reikalų tarybą. Kanados 
užsienio reikalų ministeris 
Lawrence Cannon atsakė, 
kad šis pasitarimas - tik pasi
dalijimas nuomonėmis, ieš
kant visiems priimtinų spren
dimų ir geriau pasirengiant 
bendriems Arkties reikalų 
tarybos posėdžiams. 

Kanados karinė misija 
Afganistane, kaip ir nutarta 
parlamente, bus užbaigta 
2011 metais. Ši nuostata ne
sikeičia, nepaisant JAV vy
riausybės raginimo, kad ka
rinės pajėgos ilgiau pasiliktų 
karo veiksmų laukuose. Nuo 
misijos pradžios Afganistane 
žuvo 141 kanadietis. Gink
luotųjų pajėgų Afganistane 
vadovybė pranešė, kad nuo 
šiol apie atskirų karių žūtis 
nebus pranešama viešai. Tik 
pasibaigus metams, visuo
menei bus praneštas bend
ras žuvusiųjų karių skaičius. 

Paskutinio kovo šešta
dienio vakarą vienai valan
dai buvo prigesintos Otavos 
parlamento rūmų ir kitų sos
tinės pastatų, Turonto televi
zijos bokšto ir daugiaaukščių 
dangoraižių šviesos. Žemės 
valanda, prieš trejetą metų 
prasidėjusi Australijoje, Syd
ney mieste, kasmet susilau
kia vis didesnio būrio daly
vių. Ir šiemet pasaulyje be
veik 1 bln. gyventojų, 4,000 
miestų, 120 valstybių atsilie-

pė į kvietimą saugoti plane
tos orą, aplinką nuo taršos, 
taupiau naudoti nykstančius 
natūralius gamtos išteklius. 

Kvebeko provincijos par
lamentas priėmė įstatymą, 
pagal kurį valstybinių įstaigų 
lankytojai ar tarnautojai pri
valo atidengti veidus, jei tai 
reikalinga atpažinimui ir 
bendravimui. Įstatyme ne
įvardinta nė viena religinė 
grupė. Jis buvo parengtas ir 
priimtas po nesusipratimo 
su viena kalbos kursų lanky
toj a. Ji ne tik atsisakė ati
dengti veidą, atsakinėdama 
mokytojui, bet ir kalbėdavo, 
atgręžusi nugarą į kitus klau
sytojus ar versdama juos nu
sigręžti, pagaliau pamokos 
atsakinėjimui pareikalavo 
atskiro kambario. Mokyto
jams atsisakius vykdyti nepa
baigiamus išskirtinius reika
lavimus, ji padavė į teismą 
valstybinių kursų administ
raciją už religinių įsitikinimų 
varžymą, reikalaudama ne
mažos pinigų sumos. Naujasis 
įstatymas apsaugo valstybės 
tarnautojus ir įstaigas nuo 
teismo ieškinių ir kaltinimų. 

Saskatchewan provinci· 
ja atstatė nutrauktus mokė
jimus Kanados Pirmosios 
tautos (indėnų ir inuitų) uni
versitetui. Prieš kurį laiką, 
išaiškinus nepateisinamus 
išlaidavimus ir piktnaudžia
vimus lėšomis, jiems buvo 
nutraukta valstybinė para
ma. Po ilgų derybų ir per
mainų universiteto valdymo 
ir finansinės kontrolės gran
dyse universitetui bus išmo
kėta daugiau kaip 5 mln. dol. 
Nutarta, kad Reginos univer
sitetas prižiūrės finansinę 
tvarką ir lėšų naudojimą šioje 
čiabuvių mokymo įstaigoje. 

Kanados inuitai - šiau
rėje gyvenančios žvejų ir me
džiotojų bendruomenės ne
tikėtai sulaukė Europos są
jungos valstybių paramos. 
Jos vieningai pasisakė prieš 
draudimą prekiauti baltųjų 
lokių medžioklės gaminiais. 
Kaimyninė JAV yra pasiū
liusi uždrausti baltųjų lokių 
medžioklę, tvirtindama, kad 
jų mažėja. Tarptautiniame 
pasitarime, kur dalyvavo 175 
valstybių atstovai, balsuojant 
nulėmė europiečių balsai. 

Kanados vardyno sąra
še jau daugiau kaip 130 metų 
populiariausias vardas nau
jagimėms - Sarah. Pagal var
dų registro įrašus, pradėtus 
1801 m., šis vardas visada 
buvo populiariausiųjų de
šimtuke. Prieš šimtmetį mer
gaitėms dažniausiai buvo pa
renkami ir Mary, Margaret, 
Annie, Elizabeth vardai. 
Šiuo metu juos pakeitė Ema, 
Olivia ir Emily. Praeityje 
berniukams buvo renkami 
William ir John vardai; jau 
keleri metai dažniausiai pa
sirenkami Ethan, Matthew, 
Joshua. SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
DOKUMENTŲ RAŠYBA 

Kovo 24 d. vyriausybė 
pritarė siūlymui leisti var
dus ir pavardes dokumen
tuose rašyti ne tik lietuviš
kais, bet ir kitais lotyniško 
pagrindo rašmenimis. Sei
mas tokią nuostatą dar turės 
patvirtinti. Naujasis įstaty
mo projektas kiek patobu
lintas lyginant su ankstesniu 
siūlymu, siekiant, kad ati
tiktų Lietuvos konstitucinę 
doktriną. Premjeras And
rius Kubilius tikisi, jog įsta
tymas būtų pradėtas įgyven
dinti nuo 2011 m. sausio l 
d., o per tą laiką bus kreipia
masi į Konstitucinį teismą. 
Leisti pavardžių rašybą ne 
vien lietuviškais rašmenimis 
ilgą laiką prašo lenkų tau
tinė mažuma. Konstitucinis 
teismas 1999 m. paskelbė, 
kad vardas ir pavardė pilie
čio pase turi būti rašomi 
valstybine kalba, o pernai 
nurodė, kad nelietuviškais 
rašmenimis vardas ir pavar
dė gali būti rašomi tik paso 
kitų įrašų skyriuje. Dabar 
yra pasikeitusi vardo ir pa
vardės samprata - jie dabar 
nelaikomi "kalbos dalyku", 
o asmens nuosavybe. Įstaty
mo projekte pabrėžiama, 
kad asmenvardžiai "neturi 
leksinės reikšmės". Su tokia 
nuomone nesutinka dalis 
valdančiųjų konservatorių 

frakcijos, kurie priešinasi 
asmenvardžių rašymo lais
vumui. 

MAŽĖS VAISTŲ KAINOS 
Siekdamas greičiau su

mažinti vaistų kainas, nuo 
balandžio l d. pradėjus ri
boti jų antkainius, seimas 
nustatė konkretų laikotarpį, 
per kurį gamintojams ir da
liai tiekėjų reikės deklaruoti 
vaistų kainas. Vaistų gamin
tojus ir didmenininkus, ku
rie medikamentus pirks ne 
tiesiogiai iš gamintojų, o iš 
kitų didmenininkų, įparei

goti vaistų kainas deklaruoti 
nuo balandžio l iki 10 d., o 
deklaruotos kainos įsiga
liotų nuo gegužės l d. Todėl 
balandžio l pradėjus regu
liuoti nekompensuojamų 
vaistų kainas, nauji antkai
niai įsigalios nuo gegužės l 
d. Vaistai realiai atpigs mė
nesiu vėliau, nes sausį pri
imant įstatymą dėl kainų ri
bojimo, nebuvo numatyta, 
kada vaistų gamintojai turi 
deklaruoti kainas. 

SMURTAS PRIEŠ VAIKUS 
Vaiko teisių apsaugos 

tarnybai vadovavusi (5 me
tus) Rimantė Šalaševičiūtė 
paskutiniais kadencijos me
tais nagrinėjo 195 smurto 
prieš vaikus atvejus. 'fyrimų 
dėl smurto skaičius per me
tus palyginti su 2008 m. išau
go ketvirtadaliu, o nuo ka
dencijos pradžios 2005 m. -
4 kartus. Skundų dėl smurto 
prieš vaikus kiekis apskritai 
nebuvo didžiausias Vaiko 

teisių apsaugos kontrolie
riaus tarnyboje praėjusiais 
metais - daugiausia pareiš
kėjai kreipėsi dėl savivaldy
bių vaiko teisių apsaugos 
skyrių veiksmų ar neveiki
mo (239 skundai), tačiau 
ataskaitoje teigiama, jog 
smurtas šiandien yra "viena 
iš skaudžiausių problemų 
vaiko teisių apsaugos srity
je". Dažniausiai pasitaikan
ti smurto prieš vaikus forma 
- psichologinis smurtas, 
dažnai naudojamas kartu su 
fiziniu smurtu, tačiau skun
dų gauta ir dėl vaikų patir
tos seksualinės prievartos 
(35). Tarp Vaiko teisių ap
saugos kontrolieriaus įstai
gai žinomų smurto (fizinio, 
seksualinio, psichologinio) 
prieš vaikus atvejų vyrauja 
smurtas prieš vaikus šeimo
je. 2009 m. Vaiko teisių ap
saugos tarnyboje iš viso pra
dėti 704 tyrimai, 297 iš jų -
tarnybos iniciatyva. 

SUIMTAS PAŠTO 
VADOVAS 

Kovo 31 d. atleistas Lie
tuvos pašto vadovas And
rius Urbonas, įmonei laiki
nai vadovauja bendrovės 
pašto tinklo tarnybos direk
torius Aidas Ignatavičius. 
Vilniaus miesto 2-asis apy
linkės teismas tą dieną leido 
14 dienų A. Urboną suimti 
dėl įtarimų prievartavus tur
tą ir ketinimo sukčiauti. 
Naujienų portalo delfi.lt 
žiniomis, A. Urbonas suk
čiavimo būdu galėjo užval
dyti apie 100,000 litų bei iš 
vieno kauniečio verslininko, 
kuriam "Swedbank" buvo 
pagerintos paskolos grąžini
mo sąlygos, per tarpininkus 
reikalavęs perpus mažesnės 
sumos. Įtariama, kad A. Ur
bonas yra organizuotos gru
pės organizatorius. Proku
ratūros teigimu, praėjusį 
mėnesį sulaikyti ir suimti 
dar du įtariamieji. Susisieki
mo viceministeris sakė, kad 
pašto valdybos pirm. Rim
vydo Vaštako teigimu, suk
čiavimo ir turto prievartavi
mu įtariamo A. Urbono pri
imti sprendimai bus peržiū
rėti. Susisiekimo ministerija 
ieškos nuolatinio pašto va
dovo. Anot R. Vaštako, 
įmonės veikla dėl A. Urbo
no atleidimo nesutriks. Per
nai rudenį Lietuvos paštui 
atėjęs vadovauti A. Urbonas 
į įmonės generalinio direk
toriaus pareigas buvo pa
skirtas valdybos be konkur
so. R. Vaštakas pripažino, 
kad A. Urbonui pradedant 
eiti Lietuvos pašto vadovo 
pareigas, šio asmens spe
cialiosios tarnybos netik
rino. Ankstesniam Lietuvos 
pašto vadovui Ernestui Vai
deliui Specialiųjų tyrimų 
tarnyba pernai rudenį pa
teikė įtarimus dėl piktnau
džiavimo tarnyba ir kyšinin
kavimo. RSJ 

=====::::::: LIETUVIŲ TELKINIUOSE ....---

PaininėtOS a.a. Vinco Verbicko 
mirties metinės 

Kovo 20 mūsų apylinkėje 
buvo neeilinis šeštadienis. Tą 
vakarą Collingwoodo Šv. Ma
rijos šventovėje vyko priešve
lykinės pamaldos. Jos turėjo 
prasidėti 5 v.p.p., bet jau 4 
v.p.p. žmonės rinkosi į šven
tovę. Šitos pamaldos buvo 
svarbios ne tik Collingwoodo 
gyventojams, bet ir mūsų Va
sagos lietuviams, nes jos buvo 
skirtos a.a. Vinco Verbicko 
mirties metinėms paminėti. 
(Velionies sesutė Lina Ver
bickaitė buvo šias Mišias už
prašiusi). 

Mano kelias į Kanadą ėjo 
maždaug lygiagrečiai su gau
sia Verbickų 6 asmenų šeima. 
Mūsų abejos šeimos traukėsi 
iš Lietuvos 1944 m. liepos 
mėn. ir susitiko vėl tik emig
racijos lageriuose Vokietijos 
(Bremenhafen), kur mes lau
kėm vizų. Verbickų šeimoje 
jauniausia buvo Linutė (apie 

Hamilton,ON 
A.a. IRENOS JOKUBY

NIENĖS atminimui, užjaus
dami dukras Jolantą ir Kristi
ną, sūnų Paulių, seserį Anitą 
Puodžiūnienę bei jos šeimą, 
Pagalbai Lietuvos vaikams au
kojo: $40- G.P. Breichmanai; 
$30 - A.D. Dronsatavičiai; 
$20 - E . Beržaitienė, K.E. 
Gudinskai, D. Gutauskienė, 
R. Jasin, A. Laugalys, B. Liš
kauskienė, H.J. Otto, S. Pana
vienė, J. Paškevičienė, F.A. 
Pietrantonio, A. Stanaitienė, 
A.V. Stanevičiai, V. Verbic
kienė, J .A. Vilimai, S.S. Zub
rickai; $10 - R. Bartninkienė, 
M.E Gudinskai; $5 - M. Bo
rusienė. Nuoširdžiai dėkoja
me aukotojams -

PLV komitetas 
KOVO 11-0JI HAMIL

TONE. Hamiltono ir apylin
kės lietuviai kovo 20 d. minė
jo Kovo 11-ąją. Minėjimą pra
dėjo TS pirm. Lionginas Paš
kus, pasveikinęs visus ir kvie
tęs Hamiltono lietuvių pa
rapijos kleb. kun. Audrių Sar
ką maldai. Po gražių maldos 
žodžių tylos minute buvo pri
siminti žuvę dėl tautos lais
vės. Po to kvietė visus nors 
trumpam mintimis grįžti į Lie
tuvą. Pristatė minėjimui vesti 

l TRUMPAI l 
• Didž. Britanijos Londo

ne, užėjus ekonominei krizei, 
vis sunkiau lietuviams susirasti 
darbą. Nemažai jų gyvena Rytų 
Londone, kur dauguma kai
mynų yra ateiviai iš Azijos. Su
gyventi su jais lietuviams ne
sunku. 

• Ispanijos Andaluzijoje 
yra įsikūrę nemažai lietuvių, 
kuriuos taip pat palietė ekono
minė krizė. Tačiau bedarbiai 
gauna 800 eurų nedarbo išmo
ką tris mėnesius už kiekvienus 
legaliai išdirbtus metus. JA 

A.a. Vinco Verbicko mirties metinių Mišios St. Mary's šven
tovėje, Collingwood, ON. Nuotraukoje matyti "1Hnity Band", 
kun. Pillon, Lina Verbickaitė ir kt. Ntr. R. Namiko 

9 m.), o aš Vincą Verbicką pri
simenu, nes mudu daug laiko 
praleidome žaisdami stalo 
tenisą bei futbolą. 

Nepraeina nei jokios 
šventės, nei minėjimo mūsų 
Vasagos apylinkėje be Linutės 
pagalbos. Lina Verbickaitė 

Hamiltono McMaster univer
siteto studentų radijo lietuvių 
valandėlės "Gintariniai aidai" 
vedėją Liūdą Stungevičienę. 
Ji trumpai apibūdino, ką reiš
kia mums visiems Kovo l l
oji, perskaitė JAV sekretorės 
H. Clinton bei kitus sveikini
mus. Gražiai sveikino Hamil
tono lietuvių bendruomenės 
pirm. Angelė Vaičiūnienė. Po 
sveikinimų buvo pristatyta šio 
minėjimo pagrindinė kalbė
toj a viešnia Lietuvos seimo 
narė Auksutė Ramanauskai
tė-Skokauskienė. Ši labai vaiz
džiai ir plačiai apibūdino Lie
tuvos partizanų veiklą, papa
sakojo apie savo vaikystės die
nas, kai turėjo slapstytis pas 
savo senelę, ar pas svetimus 
žmones, kartais teko slėptis 
rūsiuose ar palėpėse ir būti 
kurį laiką be maisto, lankyti 
mokyklą svetima pavarde. 
Prisiminė savo tėvus, kai juos 
areštavo, kaip žiauriai tardė 
ir kankino. Motina buvo nu
teista 8 metams laisvės atėmi
mu, o tėvą po ilgo ir žiauriaus 
tardymo, nuteisė ir sušaudė. 

Toliau vyko meninė dalis, 
kurią pradėjo smuikininkė 
Audra Balytaitė ir gitaristas 
Geistautas Spokis. Gražiai at
liko duetą Tėvyne, tu mano tė
ryne, paskui dainavo solo, pri-

(nuo 1919 metų) 

(Collingwood gimnazijos mo
kytoja) organizuoja kalėdi
nius pobūvius, pensininkų 
(Bočių) susirinkimus, vasaros 
gegužines, tradicines šventes 
ir kt. visada su entuziazmu ir 
šypsena. R. Namikas, 

Wasaga Beach, ON 

tardamas gitara. Pasirodė 
"Aukuro" aktoriai Marija 
Kalvaitienė ir sūnus Kęstutis 
su tai progai tinkamais eilė
raščiais. Aušros Vartų parapi
jos choras, vedamas muz. Da
rijos Deksnytės, gražiai atliko 
minėjimui parinktas dainas, o 
aktoriai tarp dainų padekla
mavo dar kelis patriotiškus 
eilėraščius. Pabaigoje Amalia 
Gedris visiems padėkojo ir 
kvietė sugiedoti Lietuvos 
himną, pasivaišinti suneštais 
gardumynais bei kavute. 

SauH Ste. Marie, ON 
PAVASARINIS susitelki

mas su Mišiomis Sault Ste. 
Marie apylinkės lietuviams 
bus Šv. Jeronimo šventovėje 
gegužės 2, sekmadienį, 3 v. 
p.p. Išpažinčių bus klausoma 
pusvalandį prieš Mišias. Susi
telkimą ves kun. Vytautas 
Staškevičius. 

Sudbury, ON 
PAVASARINIS susitelki

mas su Mišiomis Sudburio 
apylinkės lietuviams bus Kris
taus Karaliaus šventovėje 
gegužės l, šeštadienį, 3 v.p.p. 
Išpažinčių bus klausoma pusva
landį prieš Mišias. Susitelkimą 
ves kun. Vytautas Staškevičius 

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

.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

.A. Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



''Praeities takais'' 
Marijampoliečio Jono Šidlausko fotoalbumas 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Lietuvą turbūt reikėtų va
dinti fotografų šalimi, nes joje 
nemaža dalis žmonių fotogra
fiją pasirinkę kaip hobį, o dau
gelis fotomenininkų yra su
laukę ir tarptautinio pripaži
nimo. Kai fotografas Algi
mantas Kezys Čikagoje reng
davo kasmetines parodas, ne
mažai kūrinių sulaukdavo iš 
Lietuvos, kurie dažnai laimė
davo prizus. 

Šiomis dienomis mus pa
siekė Marijampolėje gyvenan
čio fotografijos mėgėjo Jono 
Šidlausko fotoalbumas, pava
dintas "Praeities takais". Tai 
96 puslapių leidinys, pilnas 
gana įspūdingų fotografijų, 
daugiausia vaizduojančių 
žmones, bet yra ir gamtos mo
tyvų. Iš šio leidinio sužinome, 
jog J. Šidlauskas gimė 1927 
m. Vilkaviškio apskrityje, Vir
balio mieste. Dirbdamas Lie
tuvos kino studijoje, puikiai 
susipažino su fotografija ir la
bai ją pamėgo. Jis yra vienas 
seniausių "Sūduvos" fotoklu
bo narių. 

Savo laiške fotografas ra
šo: "Man bedirbant kino stu
dijoje, teko važinėti po Lietu
vą ir daryti įvairius reporta
žus. Bendravau su šalies laik
raščiais ir žurnalais fotogra
fijos srityje. Esu susukęs filmą 

Fotomenininkas 
Jonas Šidlauskas 

apie Budavonės tragediją, kai 
mano dėdė kunigas profeso
rius dr. Justinas Dabrila suki
tais dviem kunigais - kun. 
Vaclovu Balsiu ir kun. Jonu 
Petrika komunistų buvo nu
žudyti ir išniekinti Budavonės 
miškelyje. Bet to filmo Lie
tuvoje nenori parodyti. Mano 
mokslo draugas apie šį įvykį 
net eilėraštį sukūrė". 

Pasirodo, Lietuvoje apie 
komunistų darbus dar ne vis
ką galima viešai demonst
ruoti. 

Beje, J. Šidlausko albumo 
leidybą parėmė AB "Mari
jampolės grūdai" (direktorius 
Petras Sidaras) ir Darbo parti
jos miesto tarybos narė Vaida 
Grigaitytė. 

LeidinLgalima įsigyti pas 
autorių J. Sidlauską adresu: 
Draugystės g. 23-25, LT 68236 
Marijampolė, Lithuania. Kai
na nenurodyta. 

J. Šidlauskas - pirmasis 
autorius, "Sūduvos" fotoklu
be surengęs savo personalinę 
parodą. Jis apdovanotas dau
geliu diplomų, piniginėmis 
premijomis, yra laimėjęs lau
reato ženkliuką bei diplomą. 
Leidinyje spausdinamos ir ra
šytojo J. Marcinkevičiaus 
mintys. Jis teigia, kad "kūryba 
- tai toks klausimas apie gy
venimą, kurį išgirdęs savyje 
žmogus visam laikui susi
mąsto". J. Šidlausko nuotrauka iš asmeninio albumo 

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: TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% NUO VALSTYBĖS MOKESČIŲ -
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% (Tax-free savings account - TFSA) 

INDĖLIAI: MOKAME PALŪKANAS: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 0.50% 
1 m. ind. . ............. 1.50% 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 
ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

London, ON 
SVEIKINAME visus Ve

lykų švenčių proga, šiais Lie
tuvos vyskupų paskelbtaisiais 
Padėkos Dievui už Lietuvos 
laisvę metais, ir linkime vi
siems savyje ugdyti tikrąją vi
dinę laisvę, kuri remiasi ne 
savo, o Dievo valios vykdymu. 

MŪSŲ PARAPIJĄ Vely
kų proga sveikina arkiv. Sigi
tas Tamkevičius, SJ, vysk. Jo
nas Ivanauskas ir vysk. Ri
mantas Norvila. 

NORINČIUS VYKTI iš 
Londono bendru autobusu į 
IX LIETUVIŲ DAINŲ 

ŠVENTĘ Toronte, prašome 
kreiptis į Teresę arba Liną Na
ruševičiūtes iki gegužės 16 d. 
telefonu 519-657-1751. Dainų 
šventės renginių bilietus pra
šome kiekvieną įsigyti patiems 
telefonu 1-416-870-8000 (nu
rodant "Lithuanian Song 
Festival") arba tinklalapyje 
"ticketmaster". 

PRIMENAME, kad aukos 
TIKINČIAJAI LIETUVAI ir 
toliau priimamos kiekvieną 
sekmadienį iki Sekminių. 

BALANDŽIO 11, sekma
dienį, Mišios už Vaičiulių šei
mos mirusius. Inf. 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Minint Kovo 11-ają Čika
gos Midway orouosto Avia
cijos veteranų salėje buvo 
prisiminti lakūnai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. 
Renginį organizavo Lietuvos 
generalinis konsulatas Čika
goje, S. Dariaus ir S. Girėno 
komitetas bei Čikagos ir Vil
niaus susigiminiavusių mies
tų komitetas. Minėjime vyko 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno atnaujintos atmini
mo lentos atidengimas. Ren
ginyje dalyvavo vietos tau
tiečiai, Čikagos miesto pa
reigūnai bei užsienio valsty
bių diplomatai (konsulatų 
pareigūnai). Programai va
dovavo Čikagos aviacijos de
partamento darbuotoj a Erin 
O'Donnell, savo įžangos žo
dyje priminusi, kad susirink
ta ypatinga proga - paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 20-metį ir žy
miems lietuvių lakūnams ati
dengti atminimo lentą. Ji pa
kvietė šaulius įnešti vėliavas 
ir sugiedoti JAV bei Lietuvos 
himnus. Pristatė minėjime daly
vaujančius Čikagos miesto pa
reigūnus bei užsienio valstybių 
diplomatus. Sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos generalinė konsu
lė Čikagoje Skaistė Aniulienė. 

Gražiai lietuviškai pa
sveikino Čikagos aviacijos 
departamento direktorė Ro
semarie S. Andolino. Čika
gos mero Richard Daley svei
kinimą perskaitė Čikagos 
miesto tarptautinių ryšių de
partamento direktorius Kha
led Elkhatib. Kalbėjo susigi
miniavusių Čikagos-Vilniaus 
miestų komiteto pirminin
kas Stanley Balzekas ir JAV 
LB tarybos narys Algiman
tas Bamiškis. Lietuvių šaulių 
sąjungos vadas Mykolas Aba
rius ir jo pavaduotojas Linas 
Orentas apdovanojo būrį 
žmonių, kurių pastangomis 
Midway orouoste kabos lie
tuvių lakūnams atminimo, 
lenta. Minėjime dalyvavo ir 
iš Vašingtono atvykęs Lietu
vos gynybos atašė (atstovas) 
JAV-bėms bei Kanadai pava
duotojas plk. ltn. Mindaugas 
Abalikšta. Po apdovanojimų 
atminimo lentą atidengė Či
kagos aviacijos departamen
to direktorė R.S. Andolino 
ir Lietuvos generalinė kon
sulė Čikagoje S. Aniulienė. 

Argentina 
Lietuvos nepriklauso

mybės 92-ųjų metinių minė

jimas vyko vasario 16 d. prie 
lietuviško "Rūpintojėlio" pa
čiame Berisso miesto centre. 
Jame dalyvavo Lietuvių kultū
ros draugijos "Mindaugas" 
pirmininkas Leonardo Pe
rotti Česūnas, taipgi Lietu
vių kultūros draugijos "Ne
munas" pirmininkas Este
ban Dulke, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos na
rys ir radijo valandėlės 
"Ecos de Lituania" vedėjas 

Juan Ignacio Fourment Kal
velis. Prie paminklo buvo su
giedoti Argentinos ir Lietu
vos himnai. J. Kalvelis pasakė 
kalbą. Renginį organizavo Lie
tuvių kultūros draugija "Ne
munas" ir lietuviška radijo va
landėlė "Ecos de Lituania". 

Australija 
A.a. Teresė Jurgelaitie

nė, 95 metų amžiaus, veikli lie
tuvių bendruomenės darbuo
toja, mirė kovo 4 d. Melbur
ne. Velionė gimė 1915 m. sau
sio 26 d. ir augo tarp 4-rių 
brolių. Buvo jauniausia, nors 
visų lepinama, užaugo tvirto 
charakterio, ypač mylinti ir 
paslaugi kitiems. Ji Melbur
no lietuvių bendruomenėje 
visada buvo energinga, lai
minga, mokanti bendrauti ir 
padėti. Prisidėdavo prie kiek
vienos organizacijos darbų, 
rūpesčių bei sėkmės. Velio
nė padėjo ir vargstantiems 
Lietuvoje, pasiuntusi daugy
bę siuntinių. Daugelį metų 
T. Jurgelaitienė surinkdavo 
nemažai aukų ir Melburno 
vaikų ligoninei per "Good 
Friday Appeal". Ji suorgani
zuodavo loterijas, išplatin
davo bilietus ir gautą pelną pa
skirdavo įvairiems tikslams 
- laikraščiui Tėvynės aidai, 
skautams, našlaičiams Lietu
voje ir kitiems. Jos vaizduo
tė, kaip rašoma Tėviškės ai
duose, neturėjo ribų. 

Lenkija 
Lietuvos ambasada Len

kijoje kartu su Lenkijos lie
tuvių draugijos Varšuvos sky
riumi paminėjo Kovo 11-oios 
20-metį. Susirinkusius pa
sveikino Lietuvos ambasa
dorius Egidijus Meilūnas, 
primindamas, kad Kovo 11-oji 
yra ypatingos svarbos ir reikš
mės diena tūkstantinėje Lie
tuvos istorijoje. Jis taipgi pa
reiškė, kad Varšuvos lietu
viai aktyviai dalyvavo Lietuva;; 
laisvinimo darbuose. Ta proga 
jis įteikė Lietuvos nepriklau
somybės dvidešimtmečio at
minimo medalius Lenkijos 
lietuvių bendruomenės at
stovams, prisidėjusiems prie 
Lietuvos išlaisvinimo bei 
puoselėjimo lietuvybės Len
kijoje. Apdovanoti: Lenkijos 
lietuvių draugijos Varšuvos 
skyriaus pirmininkė Birutė 
Uzdilaitė, lituanistinės mo
kyklos Varšuvoje steigėja, 
pirmoji mokytoja ir vedėja 
Irena Aleksaitė-Tarek bei bu
vusi ilgametė Lenkijos lietu
vių draugijos Varšuvos sky
riaus vadovė Irena Kriauž
lienė, vienas aktyviausių lie
tuvybės puoselėtojas, atsa
kingas už ryšių palaikymą 
tarp Solidarumo ir Sąjūdžio 
Rimas Vaina, kuriam skirtą 
medalį priėmė jo sūnus. Me
ninę programą atliko Lietu
vos pianistai Rokas Zubovas 
bei Sonata Zubovienė kartu 
su skaitove Jovita Vitkaite iš 
atliekamų koncertų ciklo 
"Čiurlionio pasaulis". JA 
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Keturi parkai-muziejai Lietuvoje 
'Ięsinys iš 13 nr. 

GEDIMINAS KURPIS 

Grūto parko sovietmečiu nebuvo (buvo tik 
Grūto kolūkis netoliese), nes visos šio parko skulp
tūros/statulos stovėjo Lietuvos miestuose, garbin
giausiose vietose. Mano pirma mintis apie Grūto 
parką - ačiū Dievui, kad jos visos čia, o ne garbin
gose vietose. Žinau, kad daugeliui išeivių Grūto 
parkas - tai ko ne prakeikta, velnio apsėsta vieta. 
Aš jo negarbinu, bet ir nesmerkiu. Turp kitko, Grū
to parke ne vien tik sovietmečio "ponų" skulptūros. 
Bet norėčiau pradėti nuo parko istorijos. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1989-1991 
metais, daug sovietmečiu statytų paminklų buvo 
nuversti ir jie dūlėjo sandėliuose, kiemuose, įmonių 
patvoriuose. Dalis jų buvo apgadinta, kiti pavogti 
metalo prekeivių. Kilo daug įvairių pasiūlymų -
vieni norėjo šiuos paminklus sunaikinti, kiti - sau
goti kaip muziejinius rodinius. 1998 m. Kultūros 
ministerija paskelbė konkursą šių nuverstų sovie
tinių paminklų parodai įrengti. Ją laimėjo viešoji 
įstaiga "Hesonos klubas", įsikūrusi Grūte prie 
Druskininkų. Šios įstaigos vadovas Viliumas Mali
nauskas parodą įrengti pasiūlė savo lėšomis, ne
prašant finansinės paramos iš valstybės. Be to, jis 
savo siūlyme pabrėžė, kad būtų naudinga įrengti 

Garvežys ir tremtinių vagonas 

turistinį objektą šio Pietų Lietuvos kampelio plėt
rai. Parko rengimo darbai pradėti 1999 m. pradžioje, 
o parkas oficialiai atidarytas 2001 m. balandžio 1 -
melagių dieną. 

Parko steigėjas Viliumas Malinauskas soviet
mečiu buvo Grūto kolūkio pirmininkas. Kaimynai 
apie ji gražiai atsiliepia, sako, dirbdavęs kartu su 
visais, o kai reikėdavo ravėti kolūkio daržoves, atsi
vesdavo ir visą savo šeimyną, ir vaikus, lysvėse dar
buotis. Matyt, jis buvo gabus ir apsukrus verslinin
kas, nes pasibaigus sovietmečiui tuoj pamatė Dzū
kijos gėrybių - grybų reikšmę. Pradėjo juos supirkti 
ir eksportuoti, ir tuo praturtėjo. Dabar jis verčiasi ir 
vynuoginių sraigių auginimu, kurias taip pat ekspor
tuoja. 

Įrengti Grūto parką kainavo jam nemažai, mili
jonus, nes reikėjo nusausinti niekieno nenaudo
jamą pelkę, atsigabenti sunkias metalines, akmeni
nes ar betonines skulptūras, padaryti medinį taką, 
kuriuo lankytoj ai galėtų sausi vaikščioti ir po lietaus, 
pastatyti keliolika pastatų - restoraną, meno galeri
ją, "agitpunkto" pavyzdį, "Kultūros namus" su so
vietiniais plakatais ir kitais propagandos objektais, 
įrengti zoologijos sodą (vištides, tvartus, aptvaras ir 
t.t.). 

Išvažiavus iš Vilniaus-Druskininkų kelio į kairę, 
netrukus pakliūvi parko automobilių aikštelėn. Prie 
tos aikštelės įrengti erdvūs tualetai (ne sovietinio 
tipo - naudodamas vien nosį jų nerastum), stovi 

Zoologijos sodelyje - kupranugaris 

Groto parkas 
(be isterijų) 

suvenyrų ir užkandžių parduotuvėlė. Tuliau paėjėjus 
- parko kasa. Įėjimas dabar kainuoja 20 Lt suaugu
siems, pensininkams - 10 Lt, vaikams nemokamai. 
Už kasos, kairėje pusėje stovi sovietmečio gyvulinis 
vagonas ir garvežys (Sibiro trėmimus priminti), 
dešinėje ilga skelbimų lenta. Kadaise ant jos buvo 
iškabinti protesto laiškai iš Vakarų lietuvių bend
ruomenių, korespondencija su Lietuvos valdžia 
apie parko steigimą. 

Toliau - kairėje gražiai ant salelės pastatyta 
"Raseinių Magdė" (Kryžkalnio paminklo raudonar
miečiams skulptūra). Už jos restoranas-kavinė, ga
linti aptarnauti 250 lankytojų. Tun galima paragauti 

įvairių skanių dzūkų grybų patiekalų (keptų baravy
kų, voveryčių sriubos) , bet yra ir vadinama "nostal
gijos meniu": "kilkės po russki" (kilkės, svogūnai ir 
100 gr. vodkos), rusiški barščiai. Už restorano -
meno galerija, suvenyrų parduotuvė. Restoranas 
gražiai išpuoštas - palubėj ant gegnių prisodinta iš
kimštų gyvūnėlių (bebras, apuokas, voverytė ), o 
užuolaidos padarytos iš suvertų ant virvių konko
rėžių. 

Dešinėje - zoologijos sodas. Daug rūšių įdomių 
vištyčių ir gaidžiukų (daugelio jų prieš tai savo gy
venime nebuvau matęs), povų, papūgų, apuokų, 
pelėdų, strausų, gulbių, ančių. Yra ir zebrų (kažkas 
kadaise juos pavadino asiliukais su pižamomis), 
kupranugaris, kengūra (mačiau ją patvory su vilkšu
niu "bučiuojantis"), lamos, šernų šeima su šerniu
kais. Tun yra ir "Lunaparkas" su įvairiomis soviet
mečio supynėmis, karuselėmis. O po to jau praside
da takas su statulomis iš kairės pusės, melioracijos 
grioviu dešinėj, o už jo spygliuotų vielų tvora su 
sargybų bokštais, iš kurių seniau grodavo sovietines 
dainuškas. 

Statulos - ne vien leninai ir stalinai. Yra ir kitų 
sovietinių "ponų ir herojų", netgi ir zarasiškė 
Marytė Melnikaitė su automatu ir čebatais. Yra ir 
suoliukų, kur gali atsisėsti ir pailsėti. Įdomu, kad 

"Gulago" tvora ir sargybos bokštas 

atsisėdus ant suoliuko nesimato skulptūrų, matosi 
tik ošiantis miškas. Bet man labiausiai patiko skulp
tūra vienos Kauno "aktyvistės". Jos vardo, nei 
skulptoriaus neminėsiu, bet statuloje gražiai nuau
gusi mergina ir tiek. Galėjo būti Hollywoodo aktorė, 
bet blogu laiku negeroj vietoj atsirado ir jauna žu
vo. Apėjus ratu visą "galeriją" vėl atsirandi prie 
restorano. 

Turėčiau paminėti ir "Kultūros namus". Ten 
radau įvairių rodinių, ne tik sovietinių, bet ir kelias 
partizanų "žaliūkų" nuotraukas, žemėlapį su parti
zanų organizacine schema. Įdomu buvo pamatyti, 
kaip atrodo kompartijos bilietas, kurio anuomet 
negalima buvo niekam parodyti arba, neduok Die
ve, prarasti. Sutinku su savo pažįstamų ir draugų, 
pragyvenusių sovietinį rojų, nuomone, kad Grūto 
parkas jiems padeda paaiškinti savo vaikams ir vai
kaičiams, o gal ir užsienio vakariečiams turistams, 
apie sovietinį gyvenimą. Vengrai irgi turi panašų 
parką apie 30 km nuo Budapešto, vadinamą "Szobor 
park", kurį netiksliai reklamuoja kaip vienintelį 
visoj Europoj. 

Graži skulptūra tarp sovietinių poną 

Buvau Grūto parke kelis kartus, bet po pirmo 
apsilankymo, kai apžiūrėjau statulas ir kitus pasta
tus, svarbiausias kelionės tikslas būdavo parko 
restorane skanių grybų pavalgyti, apžiūrėti iš naujo 
zoologijos sodą (ar gal sodelį, nes jis nedidelis, bet 
įdomus), paskui po Druskininkų pušynus pasi
vaikščioti, grįžtant į Vilnių nusipirkti šviežių grybų 
iš pakelėje sėdinčių dzūkų grybautojų ir parsivežti į 
Antakalnį, kur mano "globėja" juos skaniai pa
ruošia. (Bus daugiau) (Ntrs. autoriaus) 



1-oji Pietų Amerikos Lietuvių 
šokių šventė 

1-oji Pietų Amerikos Lietuvių šokių šventė, surengta lietuvių draugijos "Nemunas" šimtmečio 
jubiliejaus proga 

2009 metų gruodžio 20, sekmadienį, Beri
sso mieste, Argentinoje, Savivaldybės sporto 
salėje vyko 1-oji Pietų Amerikos Lietuvių šo
kių šventė. Ji surengta lietuvių draugijos "Ne
munas" šimtmečio jubiliejaus proga. "Nemu
nas" - seniausia lietuvių draugija Pietų Ame
rikoje. Šioje šventėje dalyvavo daugiau kaip 
300 šokėjų iš keturių šalių. Ansambliai: "Gran
dinėlė" iš Lietuvos, "Žaibas" iš JAV, "Ąžuoly
nas" iš Urugvajaus. Iš Argentinos - vaikų šo
kių ansambliai: "Dobiliukas" (Lietuvių Susi
vienijimas Argentinoje, Lanss Oeste ), "Min
daugas" (Lietuvių draugija "Mindaugas", Be
risso) ir "Skaidra" (Lietuvių draugija "Nemu
nas", Berisso). Jaunimo šokių grupės: "Dobi
las" (Lietuvių Susivienijimas Argentinoje, 
Lanss Oeste ), "Inkaras" (Argentinos Lietuvių 
centras, Buenos Aires, sostinė), "Nemunas" 
(Lietuvių draugija "Nemunas"), "Mindaugas" 
(Lietuvių draugija "Mindaugas"). Jaunųjų 
veteranų grupės: "Griaustinis" (Lietuvių 
draugija "Nemunas") ir "Spirgučiai" (Lietuvių 
draugija "Mindaugas"). Veteranų grupės: "Pi
piras" (Lietuvių draugija "Nemunas") ir" "Ug
nė" (Argentinos Lietuvių centras). Sokių 
Šventės vyriausias vadovas Jose Pulikas. 

Renginyje dalyvavo per 1000 žiūrovų, tarp 
jų - ypatingasis Lietuvos respl!blikos ambasa
dorius Argentinoje Vaclovas Salkauskas, Be
risso miesto Savivaldybės meras Enrique 
Slezack, Buenos Aires provincijos Vyriausybės 
Imigrantų departamento generalinis direkto
rius Raimundo Marmori, prel. Edmundas 
Putrimas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 

(PLJS) ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) valdybos narys Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis, Argentinos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas (ALB-ALOST), Jorge Brazaitis, 
Lietuvių draugijos "Nemunas" šimtmečio 
rengimo k-to pirmininkas, Alfredo Dulkė. 

Lietuvių draugija "Nemunas" gavo specia
lius sveikinimus iš Lietuvos respublikos prezi
dentės Dalios Grybauskaitės, Lietuvos res
publikos seimo pirmininkės Irenos Degutie
nės, L.R. Užsienio reikalų ministerio Vygau
do Ušacko, Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento generalinio direktoriaus Arvydo 
Daunoravičiaus, Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos pirmininkės Reginos Naru
šienės. Buenos Aires provincijos vyriausybės 
gubernatorius Daniel Scioli ir Berisso miesto 
savivaldybės meras Enrique Slezack paskelbė 
visus Lietuvių draugijos "Nemunas" šimtmečio 
renginius, ypatingai Pietų Amerikos šokių 
šventę, kaip "kultūrinį paveldą". 

Gruodžio 20 d., prieš koncertą La Platos 
miesto katedroje vyko šv. Mišios, kurias auko
jo vietinis kunigas, koncelebruojant prel. Ed
mundui Putrimui ir kun. Augustinui Steigvi
lui. Pietų Amerikos šokių šventę organizavo 
Lietuvių draugijos "Nemunas" valdyba (Beris
so) ir Lietuvių draugijos "Nemunas" šimtme
čio rengimo komitetas. Rėmėjai: Lietuvos 
respublikos ambasada Argentinoje, Buenos 
Aires Provincijos vyriausybė ir Berisso miesto 
savivaldybė. 

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos 
"Nemunas" informacija 

1-sios Pietų Amerikos Lietuvių šokių šventės dalyviai atlieka meninę programą 

SYPSENOS 

Ginčijasi latvis ir lietuvis, 
pas kuriuos anksčiau telegrafas 
atsirado. 

Latvis: - Pas mus archeologai 
100 m po žeme rado varinę vielą, o 
tai įrodo, kad mes naudojome te
legrafą jau prieš 100 metų. 

Lietuvis: - O pas mus ar
cheologai įsikniso į žemę 300 m 
ir ... nieko nerado, o tai įrodo, 
kad mes jau turėjome bevielį 
telegrafą. 

LEDAS AEFAIGEAATION 
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PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 
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Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

2010.IV.6 Nr.14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 

li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus universiteto 

(VU) dainų ir šokių ansamb
lis pripažintas geriausiu 2009 
metų ansambliu Lietuvoje. 
Kovo 27 d., VU Gamtos 
mokslų fakulteto Didžiojoje 
auloje jam buvo įteiktas 
"Aukso paukštės" apdova
nojimas. Ta proga įvyko iškil
mingas koncertas. Ilgus me
tus ansamblis puoselėja per 
amžius išsaugotas lietuvių 
tautinio meno tradicijas, da
lyvaudamas dainų šventėse 
ir studentų festivaliuose Lie
tuvoje ir užsienyje. Šiais me
tais jis mini 70 metų įsteigi
mo sukaktį. 

Ansamblio koncertuose 
galima išgirsti ne tik liaudies 
instrumentų orkestrą, bet ir 
birbynių kvintetą, kanklių 

orkestrėlį, liaudišką kapelą 
su smuikais, akordeonu, tri
mitu, armonika, kontrabosu. 
Ansamblio choras dainuoja 
lietuvių liaudies ir kompozi
torių harmonizuotas dainas, 
pritaria šokėjams ir orkest
rui, neretai ir patys daini
ninkai įsitraukia į šokius. 
Ansamblis nuolat atsinauji
na. Šiuo metu jo meno va
dovas yra Eugenijus Čiplys, 
šokių vadovė Birutė Mažri
mienė, choreografė Indrė 

Alaburdienė, koncertmeis
terė Nelė Celešienė, choro 
vadovė Dovilė Mačiukaitė, 

orkestro vadovė Virginija 
Alenskienė. 

Kauno miesto teatralai 
kovo 25 d. miesto rotušėje 
buvo pagerbti tradicinėmis 
"Fortūnos" statulėlėmis. Jos 
buvo įteiktos aktoriams Ine
sai Paliulytei, Dainiui Svo
bonui, Rolandui Kaziui ir 
Liubomirui Laucevičiui, An
tanui Tarasevičiui, režisierei 
ir dramaturgei Agnei Dily
tei, režisieriui ir choreogra
fui Andriui Kurieniui, sce
nografei Janinai Malinaus
kaitei. "Fortūnos" diplomai 
įteikti šviesų dailininkui Vla
dimirui Šerstabojevui, solis
tei Rūtai Zaikauskaitei, diri
gentui Juliui Geniušui, akto
riams Antanui Kurkliečiui, 
Tomai Vaškevičiūtei ir To
mui Rinkūnui. Apdovanoji
mai skiriami nuo 1996 metų. 

Kultūros ministerijos 
2009 metų premijos paskir
tos keturiolikai asmenų ir 
M.K. Čiurlionio muziejui. 
Asmenines premijas gavo 
Vilniaus universiteto bibliote
kos Retų spaudinių skyriaus 
vyr. bibliotekininkas Petras 
V. Račius už nuopelnus Lie
tuvos valstybės kalbai, rašti
jos istorijai ir knygos menui; 
Vilniaus universiteto biblio
tekos Restauravimo skyriaus 
restauratorius-knygrišys Jo
nas Daunoravičius už biblio
tekininkystės, bibliografijos, 
knygotyros mokslinius tyri
nėjimus bei praktinę veiklą. 

Marijampolės kultūros cent
ro direktorė !raida Skirpstie
n ė apdovanota už aktyvią, 
kūrybingą veiklą kultūros 

centruose. Premijomis už tra-

dicinės kultūros puoselėjimą 
apdovanotos etnologė Nijo
lė Marcinkevičienė, tauto
dailininkė Odeta Bražėnie
nė ir Žiūrų kaimo folkloro 
ansamblio vadovė Marcelė 
Paulauskienė. Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muzie
jaus darbuotoja Danutė Sel
činskaja apdovanota už mu
ziejininkystės ir rodinių res
tauravimo darbus. Už publi
cistinius kūrinius apdovano
ti rašytojas, žurnalistas Rim
vydas Stankeviči13s, dailės 
kritikas Kęstutis Sapoka ir 
fotografijos ir kino kritikas 
Skirmantas Valiulis. 

Premijos už geriausiai 
parengtus ir įvykdytus vaikų 
ir jaunimo kultūrinio švieti
mo projektus paslsirtos Vals
tybiniam M.K. Ciurlionio 
dailės muziejui, dailininkei 
Rūtai V. Katiliūtei, Anykščių 
kultūros centro Troškūnų 
skyriaus renginių organiza
torei Jolantai Pupkienei ir 
Gelgaudiškio kultūros cent
ro renginių organizatorei Li
nai Uždravienei. Balio Bu
račo fotografijos meno pre
mija paskirta fotomeninin
kui Romualdui Požerskiui. 

Meno kūrėjų draugijos 
premija paskirta dailės isto
rikei dr. Marijai Matušakai
tei. Ji yra viena žymiausių ir 
autoritetingiausių Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
dailės istorijos tyrinėtojų. 
Mokslininkė parašė kelias 
dešimtis mokslinių straips
nių, knygas XVI-XVIII š. 
portretas Lietuvoje (1984), 
Senieji Lietuvos kunigaikščių 
portretai (1997), Procesijų al
torėliai Lietuvoje (1998), Se
noji medžio skulptūra ir deko
ratyvinė drožyba Lietuvoje 
(1998), Apranga XVI-XVIII 
š. Lietuvoje (2003), Karalienė 
Barbora ir jos atvaizdai 
(2006), Lietuvos skulptūra 
iki XVII š. vidurio (2007), Iš
ėjusiems atminti (2009). 1998 
m. M. Matušakaitė pelnė 
Vyriausybės meno premiją, 
2007 m. apdovanota DLK 
Gedimino ordinu, 2009 m. 
Valstybine kultūros ir meno 
premija. 

"Gatvės muzikos diena" 
organizuojama jau ketvirtą 
kartą visoje Lietuvoje gegu
žės 1-ąją. Renginio sumany
tojas Andrius Mamontovas 
pabrėžia, kad "Gatvės muzi
kos diena" yra šventė, kurią 
Lietuvos žmonės dovanoj a 
patys sau, be jokių "inicia
tyvų iš viršaus". Pasak jo, 
"Jau nekyla abejonių, kad ši 
šventė yra reikalinga, visų 
laukiama ir po truputį tampa 
tradicija". Į šią šventę kviečia
mi įsijungti ir lietuviai, gy
veną už Lietuvos ribų. Per
nai Lietuvoje "Gatvės mu
zikos dieną" šventė 44 Lie
tuvos miestai ir miesteliai, o 
taip pat ir lietuvių telkiniai 
Minske ir Briuselyje. Infor
macija apie šį renginį skel
biama interneto tinklalapyje 
gatvesmuzika.lt. 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 tmpymo 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 kin1ančiu 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 West 

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

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Akistatoje su istorija 
Dokumentinio televizijos filmo 

"Šimtas paskutinių valandų" apžvalga 

S. KATKAUSKAITĖ do knygą tokiu pačiu pavadi- netgi politinis naivumas. leš

Ne taip seniai Lietuvos 
spaudoje ir tinklalapiuose bu
vo aprašytas Lietuvos prezi
dentės Dalios Grybauskaitės 
susitikimas su moksleiviais. 
Vaikai pasižymi atvirumu ir 
tiesmukiškum.u, jie dar nemo
ka ir nesistengia įtikti, tad 
klausimų buvo visokių. Vienas 
iš jų pasirodė nelengvas. Pa
klausta, ką darytų Lietuvos 
prezidentė priešui užpuolus 
Lietuvą - pasiliktų ar pasi
trauktų į užsienį kaip prieška
rinis prezidentas A Smetona, 
valstybės vadovė neatsakė į 

klausimą taip tiesiai ir atvirai, 
kaip buvo paklausta. Šią skai
tytą istoriją prisiminiau nese
niai po 'Turonto Lietuvių Na
muose rodyto dokumentinio 
kino filmo "Šimtas paskutinių 
valandų". Nepriklausomos 
valstybės žlugimo, jos okupa
cijos aplinkybės ir paskutinieji 
vyriausybės veiksmai buvo ne 
tik istorikų, bet ir daugelio 
lietuvių svarstymų, pokalbių 
ir ginčų tema. Sovietinių isto
rikų pateikiama versija buvo 
vienareikšmė, tuo tarpu doku
mentai, amžininkų, liudininkų 
ir tų įvykių dalyvių prisimini
mai liudija apie demokratijos 
ir agresijos konfliktą, nelygių 
jėgų susidūrimą ir skaudžias 
ilgalaikes pasekmes. 

Prieš kelerius metus, atsi
radus galimybei pasinaudoti ne 
tik Lietuvos, bet ir kai kuriais 
Rusijos, kitų užsienio valsty
bių archyvais, istorikas, žurna
listas, rašytojas, dabartinio 
seimo deputatas ir NSGK 
(valstybinio saugumo ir gyny
bos komiteto) pirmininkas dr. 
Arvydas Anušauskas ir žurna
listė Gražina Sviderskytė pa
bandė pažvelgti į tas skau
džias 1940 metų birželio die
nas ir valandas, įvykius ir žmo
nes, kurie priėmė arba nepri
ėmė sprendimų, ilgiems de
šimtmečiams nulėmusių Lie
tuvos - ir mūsų - likimus. Po 
trejų filmavimo, archyvų tyri
nėjimo metų, daugybės po
kalbių su įvykių liudininkais 
ar dalyviais, istorikais buvo 
sukurtas 14 serijų filmas Slap
tieji XX a. archyvai. Bet įdo
mios medžiagos buvo surink.ta 
daugiau, vėliau autoriai išlei-

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 
nuošimčiai labai žemi. 

Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

nimu. (Apie ją buvo rašyta kant tiesos, buvo pasinaudota 
Tėviškės žiburių laikraštyje). archyviniais dokumentais iš 
Istorinių dokumentinių filmų Rusijos archyvų, lig šiol buvu
serija buvo apdovanota Lietu- sių neprieinamais, apsilankyta 
vos TVR konkurso "Pra- veiksmo vietose, Lubiankos 
giedruliai" pirmąja premija. (Maskva) ir Vilniaus kalėji-

Filmuotas 20-ojo šimtme- muose, daugybė susitikimų ir 
čio Lietuvos istorijos pasako- pokalbių JAV ir Izraelyje, Vo
jimas suskirstytas į dalis pagal kietijoje ir Lenkijoje, kitose 
temas. Tai pasakojimai apie valstybėse. Nors daug doku
prieškarinius mėnesius, karo mentinės medžiagos sunaikin
ir pokario rezistenciją, skau- ta ar kol kas nerasta, archyvi-

Daugiaserijinio filmo ir knygos Slaptieji XX a. archyvai auto· 
riai istorikas, publicistas dr. A. Anušauskas ir žurnalistė 
Gražina Sviderskytė 

džią Kauno žydų žudymo is
toriją, vadinamąją "Garažo 
bylą", pabėgėlius anapus "gele
žinės sienos", korupciją prieš
karinėj e Lietuvoj e, valstybės 
aukso atsargų likimą, ameri
kiečių ir britų žvalgybos veiklą 
sovietų užgrobtose teritori
jose ir kt. 

Pirmasis šios serijos fil
mas "Šimtas paskutinių valan
dų" atskleidžia Lietuvos vy
riausybės veiksmus ir sprendi
mus 1940 metų birželio mė
nesį. Filmo kūrėjai pabandė 
atkurti to tragiško laikmečio 
nuotaiką, psichologinę, politi
nę ir karinę įtampą, kurią jau
tė Lietuvos politikai ir žmo
nės. Pasiremdami istorikų ko
mentarais, dokumentų kopi
jomis ir nuotraukomis, pasi
telkdami aktorius, Lietuvos 
karius ir šaulius, autoriai ban
do išryškinti tuometinės Lie
tuvos vyriausybės narių elgesį 
ir motyvus, priimant SSSR ul
timatumus. Filme ryškėja kai 
kurių Lietuvos tuometinių 
valdininkų įtartini, slapti ry
šiai su sovietų valdžia, palan
kumas Maskvos režimui ar 

nių filmų ir nuotraukų kadrai, 
vaidybinės paskutiniųjų vy
riausybės egzistavimo dienų 
scenos, atkurtos pagal prisi
minimus, leido aiškiau įsivaiz
duoti tų dienų įvykius ir pas
kutinius politinius sprendi
mus. 

Nieko nestebina tuometi
nės stalininės Rusijos vyriau
sybės cinizmas, katės ir pelės 
žaidimas su Lietuva. Dabar 
žinome, kad turėdami jau pa
sirašytus slaptuosius protoko
lus, jie jautėsi visagaliais Rytų 
Europos erdvėje. Bet Lietu
vos vyriausybė psichologinio 
smurto ir nežinomybės aki
vaizdoje, pagal filmo medžia
gą atrodė apgailėtinai pasime
tusi, plaukianti pasroviui pa
gal įvykius ir nuolankiai žvel
giant i į Maskvos pusę. Už
mirštos patriotinės kalbos; 
karo vadai ir lietuviška kariuo
menė, kuria taip didžiuotasi, 
tarsi poilsiauja prieš didelę 
audrą, nežinodami, kur dėtis. 
Šito neryžtingumo fone dar 
labiau išryškėja raudonarmie
čių iš pasalų nužudyto Lietu
vos pasienio sargybinio, iki 
galo atlikusio savo tarnybinę 
pareigą, žmogiškoji vertė ir 
prasmė. 

Nukelta i 11-tą psl. 

PAREMKITE Tėviškės žibu
rius auka ar rėmėjo prenu
merata, testamentiniu patiki· 
mu. Iš anksto dėking! -

1Zleidijai 

~-A~ 
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus. 

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

ari namus 416-231-4937 
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E 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

TEL. (416)252-6741 
413 ROYAL YORK RD„ TORONTO ON 

(prie Ellans) 
Savininkas Jurgis Kulla§lus 



Akistatoje su 
istorija 

Atkelta iš 1 O-to psl. 

Kas nulėmė tokį vyriausybės elgesį, sunku 
atsakyti: praktiškas suvokimas, kad susiduria
ma su stipresne grėsminga jėga, išankstinis 
nuolankumas, pasitikėjimo likučiai prieši
ninko padorumu, ar tiesiog abejingumas, jau 
nebesirūpinant, kas bus su Lietuva ir jos žmo
nėmis. Tik iš vieno kito vyriausybės kabineto 
nario girdisi nedrąsus siūlymas - nepriimti že
minančių ultimatumų, nors simboliškai pasi
priešinti. Bet tie siūlymai neišgirsti. 

Su tokiu pat nuolankumu ant sovietinio 
naikinimo mašinos, be jokio kaltės įrodymo, 
reikalaujant SSSR vyriausybei, aukojami du 
Lietuvos patriotai - vidaus reikalų ministeris 
K. Skučas ir valstybės saugumo departamento 
direktorius A. Povilaitis. Tik prezidentas A. 
Smetona dar bando prieštarauti nemoraliam 
ir neteisingam sprendimui - nei Skučas, nei 
Povilaitis niekuo nenusikaltę, jie abu Lietuvai 
ar kam nors kitam nepadarė nieko blogo. Bet 
į šią jo pastabą irgi atsakoma tyla. 

Kokia buvo baigtis, jau žinome - prezi
dentas A. Smetona pasitraukia į Vokietiją, vy
riausybė pasilieka, paklusdama Maskvos dik
tatui. Daugelis paskutinio nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės kabineto narių neišvengė 
žūties kalėjimuose ar tremtyje, dar keli prisi-

Knygos Slaptieji XX a. archyvai viršelis 

vuose dar saugoma daug paslapčių, jie kol kas 
neatveriami. Darbo bus ir ateities istorikams. 

Šis filmas apie praeitį, bet, pasižiūrėjus jį, 
nenoromis kyla minčių ir apie šiandieninį Lie
tuvos gyvenimą, apie valstybės žmonių ir vy
riausybės santykius ir pasitikėjimą. Lietuva 
dėl savo geopolitinės padėties dar ne kartą 
bus sunkių susidūrimų ir pasirinkimų kryžke

,-------------------------. lėse. Tud, kaip matome iš fil
mo, ne vis tiek kokie asmenys 
lemiamu momentu priims 
lemtingus sprendimus. 

Dar tebestūkso Lietuvoje D pasaulinio karo liudininkai -
sovietiniq karią statyti gynybos ir puolimo bunkeriai Pietą 
Lietuvoje 

lig šiol vyriausybę mes ren
kame ir laukiame, kad ji spręs
tų daugiausia ekonominės ge
rovės reikalus. Ir tik vaikai sa
vo netikėtu klausimu primena, 
kaip svarbu, kad žmonės, ku
riems patikime valstybės vairą 
ir ateitį, būtų ir stiprios asme
nybės, suvokiančios savo pa
reigą ir atsakomybę ne tik da
lindami ordinus ar medalius 
ar priimdami šventinius para
dus, bet ir tada, kai reikia su
telkti žmones savo valstybės 

taikė ir sėkmingai tarnavo jau komunistinei 
Lietuvai. Ar galėjo būti kitaip? Filmo kūrėjai 
pabrėžia, kad vienareikšmių atsakymų nėra ir 
negali būti. Istorija daugiasluoksnė, atidengus 
vieną sluoksnį, atsiveria nauji nežinomi klo
dai. Dar yra neatsakytų klausimų, nes archy-

gynybai. Sąjūdžio ir 1991 m. sausio įvykiai pa
tvirtino, kad kartais fizinei grėsmei galima pa
sipriešinti ir vienybe, tikėjimu savo teisumu ir 
pasitikėjimu tais vadovais, kurie kartu būna ir 
pavojaus valandą. 

(Ntrs. iš tinklalapio) 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Kompiuteryje - inuitų 
kalba 

Netrukus eskimai ir inui
tai, gyvenantys tolimoje šiau
rėje ir turintys kompiuterius, 
elektroninius laiškus galės ra
šyti savąja inuitų kalba. Vieną 
iš labiausiai paplitusių šiaurės 
indėnų kalbų gimtąja laiko dau
giau kaip 80% inuitų, ją supran
ta ir gali bendrauti beveik 90% 
Nunavut teritorijos gyventojų. 
Microsoft Canada, bendradar
biaudama su Nunavut teritori
jos kalbų ministerija ir paveldo 
išsaugojimo grupėmis, į kom
piuterių programas Windows 
XP ir Vista įvedė ir inuitų kalbą 
- arti vieno milijono žodžių, iš 
jų 5,000 naujadarų, įvardijančių 
daiktus, veiksmus, kurių anks
čiau neturėjo ši šiaurės žvejų ir 
medžiotojų tautinė bendruo
menė. Tikimasi, kad negausių 
tautų grupių kalbas perkėlus į 
elektroninių ryšių sistemą, ska
tins jų platesni vartojimą, ma
žins išnykimo grėsmę. SK 

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

PACE LA W FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojįmu, išieškojįmas 
• imigracija i Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• pal ikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvo respubl įkos teisės klausimais 

295 The Wcst Mali, 6th Floor, Toronto, O M9C4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. pa.~t a~: lam rs@pacclawfinn.com 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.;_)~-~_l"'}_""':-...___ • ......__ ., i ..... 
--.. ""'(ų-'~ ~-\l}--~-!""-~ 

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

(905) 333-5553 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" (Neapmokestinama 
taupomoji sąska ita) 
Kasdieninių kintamųjų pa lūkanų 3.00% 
l metų 1.50% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.75% 

INVESTICINĖ 
S4SKAITA 

"G l C" l N D Ė L1 A l 
(Pelno padalinimas netaikomos) 
l metų 1.45% 
2 metų 2.00% 
3 metų 2.75% 
4 metų 2.75% 
5 metų 3.30% 
l metų iškeičiamos 1.25% 

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

4 metų 2.95% 
5 metų 3.50% 

PAPI L DOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasdien inių 
palūkanų 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 

nuošimčia i ir 
nemokomi čekių 

potornovimoi 

JAV DOLE R I Ų KAS DI EN INIŲ 

PALO KANŲ 0.20% 

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS 

palūkanos 

"G l C" l N D Ė L1 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 JAV dolerių 0.50% 

TERMINUOTI 
INDĖLIAI 
30- 89 d ien ų 
90- 1 79 dienų 
180- 269 dienų 
270- 364 dienų 
l metų 
2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

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

Iškeičiami prieš terminą 
mažesniais nuošimčiais 

Atviros, kintamųjų palūkanų 
Uždarytos, kintamųjų palūkanų 
l metų 

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

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

PENSIJŲ FONDAI 

2 metų 

3 metų 
4 metų 

5 metų 

Kasdieninių 
kintamų jų 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 keič iami be jspėiimo 

ASMENINĖS PASKOLOS MH S.0% ir aukščiau 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 
7.0% ir aukščiau 

PARAMA 
www. para ma. ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palan kūs nuoš imč iai . Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas. 
2975 Bloor W 416-207·9239 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv-Penk 9-8 Šeši 9· 1 
1573 Bloor W 416-532-1149 Pirm-Treč 9-3:30 Ketv 9-6 Penk 9-3:30 Šeši Uidaryla 

L l E T U V l Ų K R E D l T O K O O P E R A T Y V A S P A R_~ 

~< 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 
Toronto baltiečių vyrų ledo ritulio -VARZYBOS 

"BALTIC CUP PLAYOFFS" 
Kovo 19 d. ESTAI nugalėjo LATVIUS 3:2 
Kovo 26 d. LIETUVIAI (TKL) susilygino 

su LATVIAIS {TLH) 2:2 

LIETUVIAI-ESTAI 
balandžio 8, ketvirtad. , 6.15 v.v. - 7.15 v.v. 

BAIGMĖ 
(dvi geriausios komandos žaidžia po "elimination round ") 

balandžio 16, penktad., 6.30 v.v. - 8 v.v. 

ATEIKITE PAREMTl MŪSŲ KOMANDĄ! 

Mastercard Olympic lce Pad 
400 Kipling Ave., Etobicoke, ON 

Įėjimas nemokamas "TORONTO KLEVO LAPAI" 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Suomijoje pirmą kartą 

surengtas "Iceman chalenge 
2010". Varžybas laimėjo Lie
tuvos galiūnas Žydrūnas Sa
vickas. Varžybos vyko ant 
sniego ir ledo spaudžiant 10-
18 laipsnių šaltukui. Žydrūnas 
laimėjo 3 rungtis, dviejose bu
vo antras. Antrą vietą užėmė 
Didžiosios Britanijos galiūnas 
T. Holland, trečią vietą - ga
liūnas iš Ukrainos K. Iljin. 

• Simonai Krupeckaitei 
pavyko iškovoti aukso medalį 
Danijos sostinėje vykusiame 
pasaulio dviračių tako čem
pionate. 27-erių Lietuvos dvi
ratininkė laimėjo keirino 
rungties varžybas. Tai buvo 
ketvirtas S. Krupeckaitės me
dalis pasaulio pirmenybėse 
Danijoje. Anksčiau ji iškovojo 

l 

sidabrą 500 m lenktynėse bei 
du bronzos medalius - 200 m 
asmeninėse sprinto ir su Gin
tare Gaivenyte komandinėse 
sprinto lenktynėse. 

• Kovo 27-osios rytą tarp
tautiniame Al Forsano sporto 
kurorte pasibaigė trumpas -
vos 2 kilometrų ilgio "Abu 
Dhabi Desert Challenge 
2010" dykumų maratono spe
cialusis greičio ruožas, skirtas 
žiūrovams. Jame ekipažas iš 
Lietuvos - latviškuoju "OSCar 
03" automobiliu važiuojantys 
Benediktas Vanagas ir Saulius 
Jurgelėnas užėmė puikią ant
rąją vietą. Deja, Lietuvos eki
pažas turėjo pasitraukti iš to
lesnio "Abu Dhabi Desert 
Challenge 2010" dykumų ma
ratono. Vykusiame kitame 

LiJOT žinios 

greičio ruože lietuvių auto
mobiliui "OSCar 03" šokant 
nuo kopos, traumą patyrė Be
nedikto Vanago šturmanas 
Saulius Jurgelėnas. Kaip 
DELFI pasakojo B. Vanagas, 
jo kolegai skilo stuburo 
slankstelis, ir sraigtasparniu 
jis buvo išgabentas į ligoninę. 

• Aukso medalius Turki
joje Rytų Europos keturiolik
mečių teniso čempionate dve
jetų varžybose iškovojo lietu
vaitės - Justina Mikulskytė ir 
Akvilė Paražinskaitė. Lietu
vos mergaičių duetas lemia
moje dvikovoje 6:3, 6:3 nuga
lėjo bendraamžes iš Estijos. 

• Čekijoje vykusiose Tarp
tautinės sportinių šokių fede
racijos pasaulio įvertinimo 
varžybose "Brno Open 2010" 
klasikinių šokių programoje 
Kauno "Sūkurio" šokėjai D. 
Vėželis ir L. Chatkevičiūtė 
užėmė antrąją vieta. VP 

l 
http ://balticcup. blogspot. com Sumažintas minimalus darbo užmokestis 

tik pirmą kartą įsidarbinusiems 
Lietuvos jaunimo organi

zacijų taryba (LiJOT) spau
doje pasirodžiusius siūlymus 
jauniems darbuotojams tai
kyti sumažintą darbo užmo
kestį vertina pozityviai bei siū
lo panašius problemos spren
dimo būdus, tačiau pabrėžia, 
kad toks darbo užmokestis 

tai paskatintų samdyti jaunes
nius darbuotojus, kurie ypač 
skaudžiai susiduria su nedar
bo problemomis. Tokia prak
tika yra taikoma kai kuriose 
Europos valstybėse ir yra gana 
suprantama. Juk pirmą kartą 
įsidarbinantį jauną žmogų rei
kia mokyti daugelio dalykų", 
- komentuoja Sarūnas Fro
lenko, LiJOT pirmininkas. 

- gali būti taikomas tik pirmą 
kartą įsidarbinantiems asme
nims. Tokia praktika galėtų 
paskatinti jaunų žmonių ne
darbo mažėjimą, kuris Statis
tikos departamento duomeni
mis, 2009 m. pabaigoje siekė 
net 33.3%, kai visos šalies -
13.8%. 

Kanados lietuvaitė Renata Adamczyk laimėjo du ypatingus 
universiteto krepšinio apdovanojimus. Ji priklauso Hamilto
no "Kovo" sporto klubui. Praėjusią vasarą ji buvo Kanados 
lietuvių moterų komandos geriausia gynėja, įmetusi daugiau
sia taškų. Wilfrid Laurier "Golden Hawks" komandoje antrus 
metus paskirta ''West defensive player" 

"Jaunų žmonių darbo 
būklė ateityje gali dar labiau 
pablogėti. Tai ne tik neleidžia 
jaunimui pilnavertiškai jung
tis į visuomenę, bet ir sukelia 
socialinę atskirtį, didina nusi
kalstamumo ir socialinių ne
ramumų riziką. Reikia pir
maujantį dėmesį skirti nedar
bo priežasčių pašalinimui. 
Valstybės išteklius reikia orien
tuoti į priemones, padedan
čias parengti jauną žmogų 
sėkmingam įsijungimui į dar
bo rinką. Jei būtų patvirtintas 
sumažintas minimalus darbo 
užmokestis pirmą kartą įsi
darbinantiems jauniems žmo
nėms, tikėtina, jog darbdavius 

Tačiau, pasak LiJOT va
dovo, jei jaunam žmogui tai 
jau nebe pirma darbovietė -
sumažintas minimalus darbo 
užmokestis negali būti taiko
mas. LiJOT pritartų ir siūly
mui, kad skatinant darbdavius 
įdarbinti jaunus žmones, ypač 
įsidarbinančius pirmą kartą, 
darbdaviams būtų teikiamos 
mokestinės ar kitos lengvatos. 

Plaukimo pirmenybės 
Šiaurės Amerikos lietuvių plaukimo pirmenybės įvyks 

š.m. gegužės l, šeštadienį, John Carroll universiteto (JCU) 
Johnson Natatorium (baseine). Formalus JCU adresas: 20700 
North Park Boulevard, University Heights, OH. Varžybas 
rengia Klyvlando LSK "Žaibas". Registracija ir apšilimas -
nuo 5 v.p.p. Varžybų pradžia 5.45 v.p.p. Programa apima 
visus stilius. Šuolių į vandenį ir estafečių nebus. Dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių kilmės plaukikai. Išankstinė dalyvių 
registracija iki balandžio 16 d. adresu: Pilypas Taraška, 
30054 Truman Ave., Wickliffe, OH 44092. Tel. 440 944-6112; 
faksas: 866 481-8883; el.paštas: ptaraska @yahoo.com. 
Pilnesnes informacijas gauna klubai ir mums žinomi 
plaukikai. ŠALFASS-gos centro v-ba 

• 
1'EOOS S1'EC/ALISTAS 

HIROPODlST ROBERTAS NEKRAŠAS 

LTGO IUS PRllMAME: 
352 Wl LSON T.E. A CAST R Ont. TEL. (905) 648-9176 

Tokie siūlymai buvo su
formuluoti ir 2009 m. spalį 
rengtame atvirame Jaunimo 
reikalų tarybos (JRT) posėdy
je "Jaunimo nedarbas ir užim
tumas". "Darbdaviai skeptiš
kai žiūri į darbo pirmą kartą 
ieškančius, nes būtina inves
tuoti į jų parengimą darbui, 
jei jie nėra iškart pasiruošę vi
siškai atlikti darbdavio skirtas 
pareigas. 

Būtina įvertinti galimybes 
palengvinti darbdavio finansi
nę naštą įdarbinant darbo 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fhliated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠE1RIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,... konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,... dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

praktikos dar neturintį jau
nuolį, pvz. dalį darbo užmo
kesčio teikti iš struktūrinių 
fondų arba mokėti mažesnę 
negu minimali algą", - teigia
ma po posėdžio parengtame 
dokumente, kuris šiemet buvo 
pristatytas ir Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijai. 

Lietuvos jaunimo organi
zacijų taryba (LiJOT), įkurta 
1992 m., yra didžiausia nevy
riausybinė jaunimo organiza
cija Lietuvoje, vienijanti 59 
didžiausias šalies jaunimo or
ganizacijas ir regionines jau
nimo organizacijų sąjungas, o 
tai yra apie 200,000 jaunų 
žmonių. 

Jaunimo reikalų taryba 
( JRT) yra prie Jaunimo reika
lų departamento prie Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terijos visuomeniniais pa
grindais veikianti kolegiali pa
tariamoji institucija, kuri su
daroma lygiateisės partnerys
tės pagrindu iš valstybės insti
tucijų, įstaigų ir Lietuvos jau
nimo organizacijų tarybos de
leguotų atstovų. 

Daugiau informacijos: 
Šarūnas Frolenko, tel.: (659) 
33875, el.paštas: prezidentas 
@lijot.lt 

Lietuvos jaunimo organi
zacijų taryba, Didžioji g. 8-5, 
LT-01128 Vilnius, tel./faks . 
(5) 279 10 14, el.paštas: lijot 
@lijot.It www.lijot.It. Užsi
prenumeruokite LiJOT nau
jienlaiškį ir visuomet žinosite, 
kas vyksta: www.lijot.It! Inf. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
PRENUMERATORIAMS: 

jeigu savaitraščio pristaty
mas vėluoja daugiau kaip 3-4 
dienas, pateikite savo adresą 

KANADOS PAŠTO 
BENDROVEI 

telefonu 1-800-267-1177 
arba el. paštu, tinklalapyje 
www.canadapost.ca (pasirin
kite Resources skyriuje 
"Contact us", tada "General 
Customer Service") 



v 

Zenklai pavasario 
belaukiant 

Kai iš speigo išplaukia saulė, pasidžiaukime pušynu, 
ryškesnė nei vasara jų spyglių žalumu. Prie upokšnio gluos
nių šakos jau dengias rausvai gelsvom spalvom, viršūnės net 
raustelėjusios. Brenda per pušynus geltonai žali karklynai, 
ruduoja apsikarsčiusios sėklų auskarais uosių šakos. Akina
mai rausta baltųjų beržų kamienai. Kadagiai kone visai už
snigti. Saulės tiek daug, kad net prisimerkti reikia. Kažko
kia prislopinta melsvai gelsva šviesa persmelkia ežero ledą. 
Užsižiūrėjus į tolį persmelkia numelsvėjęs sniegas - o gal 
jau ledu pavirtęs ... 

Vasaris skuba užleisti savo pavasarėjančias dienas tik
ram pavasario mėnesiui - kovui. Palydėdami vasarį ir pasi
tikdami sugrįžtančius paukščius, palydėsime vyturio giesme. 
Mylime ir laukiame sugrįžtančio taikaus kaimyno gandro, 
su visais mandagiai pasisveikinančios pempės. Bet labiau
siai mus džiugina pirmasis žemės pasiilgusio plūgo palydė
tojas vieversėlis, giedantis nuo ankstyviausios aušros iki 
žvaigždžių patekėjimo. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Vasario 16-osios minėjimas Toronto 

Maironio mokykloje 

Vieversio sugrįžimo diena - vasario dvidešimt ketvirto
ji, simbolizuojanti pavasarį. Ji dar vadinama šv. Motiejaus 
diena. Sakoma: "Vieversys per Motiejų ir akmenį prikelia, 
našlaičiams ašaras nušluosto". Mūsų tėvai sakydavo: jei vie
versėlio šventės dieną geri orai - šiluma, ankstyvas pavasa
ris. Jei artojų linksmintojas ir bičiulis parskrenda keliom 
dienom prieš Motiejų, teks šerkšną nuo šermukšnių krėsti, 
o sniegas pavasariu pakvips. Jei vasaris ne šaltas - Atvelykis 
bus baltas. Jei vasaris šaltas - rugpjūtis bus labai karštas. Jei 
vasario antrąją kyla pūga, žiema ilgai karaliaus. Saulėta die
na pranašauja ankstyvą pavasarį. Kai parskrenda vyturėlis 
ir tuoj suka lizdą, tai bus gražus pavasaris ir ruduo. Dangus 
mėlynesnis, debesys virsta kamuoliais - tai pirmasis artė
jančio pavasario ženklas. Šarka patarška apie pavasarį tarš
ka. Nutūps ant tvoros - sausą pavasarį pranašauja. 

Rasa Norkutė, Klaipėda 

l - iš Vasario 16-osios minėjimo užsiėmimų, vestų Toronto Maironio mokykloje Kanados lie
tuvių jaunimo sąjungos narių š.m. vasario 20 d. (Ntr. A. Šimonėlienės); 2 - mažieji užsiėmi
mais švenčia Vasario 16-ąją. Užsiėmimus stebi mokyklos vedėja Aldona Šimonėlienė (d.) 
Ntr. P. Sukausko); mokyklos mokiniai klausosi pasakojimų apie Lietuvą (Ntr. A. Šimonėlienės) 

-z 

Atsiuntė mkt. VALERUA VILČINSKIENĖ, Gelgaudiškio vidurinė mokykla, 
3 B klasė, Šakių rajonas 

Miela mano Lietuvėlė ... 
Mano Lietuvėlė - pati 

mieliausia šalelė. Joje žydi 
gėlės, čia smagiausios vasa
ros, švelni žolelė. Tavyje šil
tesnė saulė nei kitur, tu švie
si ir laisva. Tavo saulė šypso
si kiekvieną vasarą ir pava
sarį, į pakrantę dūžta ban
gos, vaikai tarp jų šokinėja 
ir dainuoja. Ant šakelės 
miega paukštis, žolėje šo
kuoja varlytė. Smagu ir šilta. 
Čia mes visi statome namus, 
gyvename. Mūsų kraštas va
dinasi Lietuva ... 

Ričardas Pašukas 

*** 
Lietuva - mylimiausias 

pasaulio kraštas. Čia aš au
gu. Lietuva labai jauki ir vi
sų žmonių mylima. Čia kei
čiasi įvairūs metų laikai. Čia 
labai gražūs saulėlydžiai. 
Čia nėra žemės drebėjimų, 
uraganų, o svarbiausia, nėra 
potvynių. Čia vaivorykštės 
šviečia ryškiai, debesys slen
ka pamažu. Čia laimingi, 
taikūs žmonės, jie myli vieni 
kitus. Čia ryškiausi ir gra
žiausi saulės spinduliai, 
skaidriausi debesų lašai. Čia 
žiemos baltos, baltos, opa-

vasariais ir vasarom saule 
šviečia gėlės, rudenį krenta 
auksaspalviai lapai. Lietu
voje augo, kovojo, ją gynė 
mūsų protėviai. Šį kraštą 
ginsime ir mes, nes mes visi 
gyvenome ir gyvename ma
žame pasaulio trupinėlyje -
Lietuvoje. 

Inga Urbanavičiūtė 

*** 
Lietuva - mano šeima, 

namai, giminės, draugai. Jos 
spinduliai man nušviečia 
taką. Aš joje gyvenu, matau 
jos dangų, čia gimiau, au
gau, pamačiau, kokia ji ma-

ža kaip smėlio trupinėlis, 
kaip lašas, iš dangaus nukri
tęs. Mes ją gynėme nuo 
priešų, kad ji išliktų tokia, 
kokia buvo. Mes ją mylime, 
gerbiame, nes joje mūsų na
mai, mūsų šeima. Mes gi
mėme ir gyvensime čia, kur 
gyveno, &imė mūsų seneliai 
ir tėvai. Cia liks mano prisi
minimai, atmintis, čia aš bu
vau laiminga. Augdama aš 
ją auginsiu savo širdyje, ne
svarbu, kas jai nutiktų. Visa
da džiaugsiuosi - čia mano 
Tėvynė. 

Samanta Kamaitytė 
Mažoji vilnietė švenčia Ver
bos dieną 

PWS 13-ojo Kongreso atstovai Kovo 11 minėjime Toronto Prisikėlimo parapijoje kovo 21 d. vaišino Toronto Prisikėlimo yarapijiečius kava ir pyragais, pasi
dalino įspūdžiais. Iš kairės: Aneta Krakauskaitė, Audra Rusinaitė, KWS pirm. Rūta Samonytė, Aras Ruslys, Daina Sablinskaitė, Tomas Kuras. Trūksta 
Vilijos Yčaitės; dešinėje - Kanados lietuvių jaunimo sąjungos valdyba ir PWS valdybos atstovas Petras Vaičiūnas (11 eil., 2-as iš deš.) 
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MIRTIES PRANEŠIMAS 

Mus paliko 

a.a. STASYS JAUGELIS 
(1922.Iv.28-2010.ill.22) 

Su gailesčiu pranešame, kad Stasys Jaugelis mirė kovo 
22 d., paliestas Alzheimerio ligos, sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Velionis paliko sūnų Algį (Vida), dukras Rūtą (Jim) ir Ritą 
(Simon), vaikaičius Nicolas, Sophie, Laila, Oną, Tumą ir 
Kristiną (Giovanni) kartu su pravaikaite Marina. Gimęs 
Kėdainiuose, velionis karo metu pasitraukė su tėvais ir 
giminaičiais iš Lietuvos. Baigęs Vokietijos Hanoverio uni
versitetą mechanikos inžinerijos specialybę, atvyko į Ka
nadą ir, atidirbęs sutartį aukso kasykloje, atsikvietė tėvus į 
Montrealį. Šeima prisimena malonias vasaras praleistas 
vasarnamyje ant Dainavos ežero kranto Laurentian kal
nuose, Kvebeko provincijoje, plūduriuojant su baidarėmis 
ir burlaiviu. Vasarnamį, baidares ir burlaivį velionis pastatė 
savo rankomis. Šeima dėkinga už gailestingą priežiūrą, su
teiktą velioniui "Papa Stan" "Delta View Habilitation 
Centre" per paskutinius trejus metus. 

Laidotuvių pamaldos įvyko kovo 29 d., 11 val. "Sacred 
Heart" vienuolyno koplyčioje, 3900 Arthur Drive, Delta, 
BC. Po laidotuvių buvo vaišės. Velionies pelenai buvo palai
doti Montrealio Notre Dame des Neiges kapinėse Jaugelių 
šeimos kapavietėje. 

ŠEIMA 

• 
PADEKA 

AtA 
ANTANUI URBONUI 

mirus, dėkojame klebonui kun. A. Simanavičiui, 
OFM, už atlaikytas šv. Mišias, diakonui dr. K Ambro
zaičiui už maldas laidotuvių namuose ir palydėjimą į 
kapines. Nuoširdi padėka karsto nešėjams, visiems už 
užprašytas šv. Mišias, D. Radtkei už giedojimą šven
tovėje, už aukas "Heart & Stroke Foundation", už 
gražias gėles, J. Gurklienei už skanius pietus, ponioms 
už pyragus. Ačiū visiems palydėjus a.a. Antaną į am
žino poilsio vietą. 

Jus visus prisiminsime ilgai savo širdyse-

žmona Zita ir sūnus Antanas su šeima 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

Statyba Labdaros slaugos namų uždengto Įėjimo užbaigta. Oficialus atidarymas bus gegužės 2 
d. Iš kairės: Angelė Abromaitytė - vajaus kopirm., architektas Edis Makauskas, Giedra Pau
lionienė-kopirm. ir Erikas Harela- slaugos namų administratorius Ntr. A. Ambrozaitienės 

Tėviškės žiburių redakcija 
gavo kun. A. Saulaičio, SJ, lie
tuvių ir anglų kalbomis išspaus
dintą, gražiai pailiustruotą 
lankstinuką-prašymą paremti 
Lietuvoje sėkmingai veikian
čias jėzuitų gimnazijas Kaune ir 
Vilniuje. Turp kitko jame rašo
ma: "Nuostabu, kad mūsų rė
mėjai mielai gimnazistus sti
pendijomis globoja. Kiti sudaro 
sąlygas abi mokyklas vystyti ir 
tobulinti". Primenama, kad 
1570 m. įsteigta Vilniaus jėzuitų 
gimnazija mini 440 m. veiklos 
sukaktį. Norintys paremti šias 
svarbias katalikiškas švietimo 
įstaigas gali savo aukas siųsti 
adresu: Baltic Jesuit, Advance
ment Office, 1380 Castlewood 
Dr., Lemont, IL, 60439, USA, 
tel. 630 243-6234; el-paštas lith 
jesuit@hotmail.com. Inf. 

Norintieji pasiskaityti 
apie Lietuvos Katalikų Bažny
čios kroniką ir kitą pogrindžio 
spaudos veiklą sovietinės 
priespaudos metu gali daug 
žinių rasti ryšiatinklyje atsi
darę tinklalapį www.lkbkro
nika.lt. 

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

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dė
jimo, elektros įvedimo, "plum
bing'' darbus. Skambinti Algiui 
tel. 905 824-9821arba416 882-
8531. 
ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

1f.1.U.~A~ 
DE.NTAL ~ ~ 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 
115 Lakeshore Road E. 
Mississauga, ON L5G l E5 

......._ _ __, www.watersidedental.ca 

(905) 785-3900 
104-3945 Doug Leavens Blvd. 
Mississauga, O N L5N OA5 
www.9thlincdcntal.ca 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. Wesl, Toronlo, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-304 2 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2010 m. balandžio 7 ir 21 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. balandžio 7 ir 21 d.d. 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300• ~ s300• 

c~~on is valid o~~~t~'e=~~~~Pysanka" head off1ce. off 

------•1111111111111111111111 
RC>Y'".A..L LEP.A.CiE 
------•1111111111111111111111 

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 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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liliTėviškės :žiburių~, 

-
2010 m. balandžio 11, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje 

MENINĘ PROGRAMĄ "Dainos sparnais tėvynės žiburį nešuosi širdyje" atliks Toronto jaunimo choras, 
vokalinė-kamerinė grupė "Sutartinė ", Dzūkijos vyrų vienetas 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 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ect ion Rd. Toronto ON M9J\ 5G l 

PRANEŠA, kad 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, 
kurio metu bus pateikta finansinė apyskaita, 

ivyks š.m. balandžio 18, sekmadieni, 12.30 v.p.p. 
trečio aukšto salėje "D" Toronto Lietuvių Namuose, 

1573 Bloor St.W. Toronto, ON 

Narių registracija nuo 12 v.p.p. 
Kvorumui nesusirinkus 12.30 v.p.p. , susirinkimas prasi
dės po pusės valandos (t.y. 1 v.p.p.) , nežiūrint dalyvau
jančių narių skaičiaus. Susirinkimo darbotvarkėje įtraukta 
valdomųjų organų pranešimai, finansinė apyskaita, rinki
mai bei einamieji reikalai. 
Bus renkami 4 asmenys į Tarybą ir 1 asmuo į Kontrolės ko
misiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti. 
Fondo nariai, norintys kandidatuoti į Fondo tarybą arba 
Kontrolės komisiją, prašomi kreiptis į Nominacijų komi
siją, kurią sudaro: Vytautas Bireta, tel. 416-261-4312, 
Gražina lgnaitytė , tel. 416-762-2059 ir Ina Sungailienė, 
tel. 416-614-7736. Kandidatus galima pristatyti iki š.m. 
balandžio 14 d. 

VISI FONDO NARIAI YRA KVIEČIAMI DALYVAUTI SUSIRINKIME. 

Kanados lietuvių fondo taryba 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9J\ 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jii.sų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuviiĮ 01ganizacijoms davė 2.38 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.63 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.40 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

~W~\I~ 

DENT~L C::~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

Maloniai kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio "GINTARAS" 55-mečio koncertą 

"Sušokim šokimė~ ... „ 
š.m. balandžio 18, sekmadienį, 4 v.p.p. Anapilio salėje 

•BUS LOTERIJA VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS •VEIKS BARAS• 

Bilietai platinami sekmadieniais Anapilio ir Prisikėlimo parapijose, 
taip pat repeticijų metu. 

Bilieto kaina $20. Dėl smulkesnės informacijos skambinti 
Nijolei tel. 905-270-2091 

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS 

IEŠKO TARNAUTOJO, 
kuris gyventų ir dirbtų "Vilnius Manor" pastate kaip 

SUPERINTENDENTAS·PRIŽIŪRĖTOJAS 
SĄLYGOS: 

,.. Turi mokėti anglų ir lietuvių kalbas ir turėti savo automobilį . 

,.. Pareigos: pastato priežiūra, švara ir pataisymai pagal sutartį. 
,.. Atlyginimo dalis: nemokamas dviejų miegamųjų butas, sveikatos priedas 

ir registruotas senatvės pensijos planas. 
,.. Reikia bendradarbiauti su administracija, gyventojais ir valdyba. 
,.. Piniginis at lyginimas pagal susitarimą. 

PAREIŠKIMUS (RESUME) SIŲSTI IKI Š.M. BALANDŽIO 30 D. 
"Vilnius Manor", J. Slivinskas, 1700 Bloor St. W., Toronto, ON M6P 4C3 

Tel. 416-762-1777 arba cell 416-278-6279 el. paštas VM 1700@rogers.com 

11111111111111111111 .... 1111111111111111111111 
RC>V"~L LEP~C:iE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 

Criminal & Copyright Law 
• kriminaliniai nusikaltimai 
• autorinės te i sės ( copyright) 

pažeidimas 
• parašo patvirtinimas 

ADVOKATĖ 

IRMA ŠIRVINSKAITĖ 
B.A„ LL.L„ LL.B 

647-501-3852 
75 Mutual St., Toronto, ON, 

MSB 2A9 

IX Lietu.tų dainą šven
tės, vyksiančios 'lbronte š.m. 
liepos 2-4 d. d., bilietai bus 
parduodami Prisikėlimo pa
rapijoje balandžio 11 d. ir Tė
vis"kės žiburių spaudos popie
tėje Anapilyje balandžio 11 d. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 
• Sveikiname visus Velykų 

švenčių proga šiais Lietuvos 
vyskupų paskelbtaisiais Padė
kos Dievui už Lietuvos laisvę 
metais ir linkime savyje ugdyti 
tikrąją vidinę laisvę, paremtą ne 
savo, o Dievo valios vykdymu. 

• Mūsų parapijas Velykų 
švenčių proga sveikina arkiv. 
Sigitas Tamkevičius, SJ, vysk. 
Jonas Ivanauskas, vysk.Riman
tas N orvila. 

• Velykų šventėms Lietu
vos kankinių šventovę labai gra
žiai išvalė Irena Paznėkienė, 
Laima Išganaitienė ir Teklė 
Sankauskienė, o gėlėmis Kris
taus kapą bei Velykų altorių iš
puošė mūsų parapijos KLK mo
terų draugijos skyrius. Kavute 
ir pyragaičiais po Mišių parapi
jos salėje vaišino Anapilio mo
terų būrelis. 

• Toronto arkivyskupas pri
mena iš vienų namų į kitus na
mus persikraustantiems katali
kams, kad jų valdžiai duotas 
ankstesniuose namuose nuro
dymas, jog remia katalikiškas 
mokyklas, naujoje vietoje pra
randamas ir automatiškai įra
šoma, kad remia viešąsias mo
kyklas. Todėl reikia patiems pa
sirūpinti, kad toji parama kata
likiškoms mokykloms vėl būtų 
atnaujinta. 

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis tarp mūsų knygelių 
kovo-balandžio laida. Taip pat 
galima įsigyti: sausio-vasario 
Lithuanian Heritage numerį, įvai
rių garsaplokščių ir knygučių 
vaikams. 

• Mišios balandžio 11, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Anelę 
Pajaujienę ir Paznėkų šeimos 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagoje Gerojo Ganytojo 
šventovėje, balandžio 11, sek
madienį, 2 v.p.p. už a.a. Joną ir 
Vladą Paliulius; Delhi Sv. Ka
zimiero šventovėje, balandžio 
10, šeštadienį, 3 v.p.p. už Vili
mų ir Baltučių mirusius. 

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. 

Šv. Velykų proga Tėviškės 
žiburius sveikino: Lietuvos prem
jeras Andrius Kubilius, Lietu
vos seimo pirm. Irena Degutie
nė, Juozas Dapšauskas (Krikš
čionybės žiniasklaidos tarny
ba), Žilvinas Beliauskas, Išeivi
jos idėjų centras, Reda Kiselytė 
(Rokiškio "Romuvos" gimnazi
jos bibliotekos vedėja), kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ. 

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 

• Prisikėlimo parapijos va
dovybė ir parapijiečiai sveikina 
Tėviškės žiburių redakciją ir 
darbuotojus jų metinės šventės
spaudos popietės proga ir kartu 
dėkoja už nuolatinį parapijos 
žinių spausdinimą laikraštyje. 

• Per Prisikėlimo Mišias 
Velykų rytą giedojo specialus 
šventinis choras, o per 10.45 v.r. 
Mišias - parapijos vaikų choras. 
Balandžio 18 d. giedos parapi-
jos "Retkartinis" choras. v 

• Lietuvos pranciškonų Sv. 
Kazimiero provincijos provinci
jolas kun. Astijus Kungys, OFM, 
praleido Velykas lankydamas 
Toronto Prisikėlimo parapiją ir 
vienuolyną. Jis prisidėjo prie 
visų Didžiosios savaitės apeigų, 
o per Velykas aukojo 10.45 v.r. 
Mišias ir pasakė pamokslą. 

• Balandžio 6 d. palaidotas 
a.a. Vladas Gulbinas, 92 m. Pa
liko žmoną Paulę ir sūnus Joną 
ir Edvardą. Lietuvoje mirė a.a. 
Vanda Malinauskienė, Birutės 
Tamošiūnienės pusseserė. 

• Parapijoj dirbantys kuni
gai dėkoja visieyis už sveikini
mus ir dovanas Sv. Velykų pro
ga, taip pat už aukas parapijai 
ir vienuolynui. Dėkoja ir muzi
kos vadovėms D. Viskontienei, 
D. Radtke ir A. Puodžiūnienei, 
parapijos chorams, "Volungės" 
chorui, skaitovams, kurie prisi
dėjo prie Didžiosios savaitės ir 
Velykų liturgijos, V. Siminkevi
čienei, kuri ne tik švenčių pro
ga, bet ir per visus metus sko
ningai puošia altorius gėlėmis, 
parapijos tarybos visuomeninei 
sekcijai už kavos ir pyragų paruo
šimą, o J.B. Greičiūnams už žmo
nių aptarnavimą Velykų dieną. 

• Metinis parapijos susi
rinkimas vyks balandžio 18 d., 
12 v.d. parapijos salėje. Susirin
kimo metu bus padaryti visų 
parapijos tarybos sekcijų meti
nės veiklos pranešimai ir renka
ma pusė tarybos narių. Visi yra 
kviečiami susirinkime dalyvauti. 

• Vartotų drabužių ir daik
tų pavasarinis išpardavimas 
vyks šios parapijos salėse š.m. 
balandžio 23 d., nuo 10 v.r. iki 
9 v.v. ir balandžio 24 d. nuo 9 v.r. 
iki 12 v.d. Išpardavimo ruošos 
darbai prasidės balandžio 20 
d., 9 v.r. Kviečiami visi į talką, 
ypač vyrai, nes yra tokių darbų, 
kurių moterys negali atlikti. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 11: 8 v.r. už a.a. Joną ir 
Nataliją Baltakius; 9 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius; 
10.45 v.r. už a.a. Vilę Miliaus
kienę - l met., už a.a. dr. Sigitą 
Kazlauską - 5 met., už a.a. Ka
zimierą, Ireną ir Bronių Arda
vičius; 12.15 v.d. prašant Petro
nėlei Pečiulienei sveikatos. 

l AUKOS l 
A.a. Emilijos ir Mato Šim

kūnų mirties prisiminimui (ba
landžio 4-5 d.d.) sūnus Algirdas 
Siriūnas ir šeima, sūnus Wil
liam Siriūnas ir šeima, duktė 
Birutė Marcolini ir šeima Tė
viškės žiburiams aukojo $100. 

A.a. Janinos Narušienės 
10 metų mirties atminimui 
sesuo Alina ir Kazys Žilvyčiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
J. Bernatavičienė aukojo $50. 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
įprastu laiku, 11.15 v.ryto. Pa
maldų metu vyks sekmadienio 
mokyklos tikybos pamokos ir 
po jų konfirmantų pamoka. 

Lietuvių Namų žinios 
• Toronto Lietuvių Namų 

visuotinis narių susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 25 d., 12 v.d. 
Vytauto Didžiojo menėje. LN 
nariai bus pavaišinti pietumis. 

• Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 11, 11-2 val. malo
niai kviečiame visus apsilankyti 
LN svetainėje pietums. 12.30 v. 
p.p. Velykų bobutė apdovanos 
vaikučius, o Moterų būrelis sve
čius pavaišins velykiniais mar
gučiais ir pyragais. 

• 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 mu
zikantu. Kadangi vietos ribotos, 
dėl išankstinės rezervacijos pra
šome skambinti tel. 416 892-4323. 

• Popiečių metu nemoka
ma mašinų stovėjimo aikštelė 
nuo 11 v.r. iki 6 v.v. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Grįžtame prie knygų ba
landžio 10 d. 

• Dėmesio! KLB vicepirm. 
švietimo reikalams V. Bireta 
pranešė, kad Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija skelbia lietu
viškų tekstų konkursą "Mano 
Lietuva", skiriamą Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 20-
osioms metinėms. Jame kvie
čiami dalyvauti užsienio lie
tuviai - vaikai ir jaunjmas nuo 
6 iki 21 m. amžiaus. Siuo kon
kursu siekiama skatinti jaunimą 
apmąstyti Lietuvos valstybei 
reikšmingą sukaktį, suteikti ga
limybę jų kūrybinei saviraiškai, 
stiprinti tautinę ir pilietinę savi
monę, ryšius su Tėvyne, puo
selėti lietuvybės dvasią. Kon
kurso laimėtojai bus apdova
noti Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos atminimo dova
nomis; geriausi kūriniai bus pa
skelbti ministerijos tinklalapyje 
www.urm.lt. Konkursas vyks iki 
2010 m. rugsėjo 30 d. imtinai. 
Daugiau informacijos - kon
kurso nuostatuose. Prašome 
kreiptis į mokytojus. Živilė 

Pranciškonų "Kretingos" 
stovyklavietės Vasagoj šios va
saros stovyklų laikas: lietuviškai 
nekalbantiems liet. kilmės vai
kams - liepos 4-17 d.d., lietu
viškai kalbantiems - liepos 18-
31 d.d. Šeimų stovykla vyks rug
pjūčio 1-7 d.d. Registracijos 
blankus galima gauti parapijos 
raštinėje ar per internetą www. 
kretinga.com. Norintys daly
vauti šeimų stovykloje prašome 
rašyti Nidai Kartavičienei el. 
paštu: nidag@sympatico.ca. 

Atitaisymas. TŽ nr. 13, 15 psl. 
skelbime apie Atvelykio pietus 
Lietuvių Namuose netiksliai pa
skelbtas laikas. Turi būti - Atve
lykio pietūs nuo 11 val. ryto; 
Velykų bobutė - 12.30 v.p.p. 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame 

Lietuvių liuteronų Išgany
tojo parapijai už $1,000 auką 
šv. Jono lietuvių kapinių ma
šinų vajui. Kapinių valdyba 

~ MOI\JTREAisme 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje Prisikėlimo Mišios pra?ėtos tra.d~
cine procesija, kurioje nešini žvakutes dalyvav? ~?m1teto nariai, 
skaitovas D. Gedrikas, mergaitės, patarnautojai Ir kleb. kun. P. 
Mališka, kuris pasakė prasmingą ir t~iklų P.~mokslą. Cho:~s 
giedojo tradicines giesmes ~: _Yely~ų ~·e~mę 1s kan~atos KrJ~ių 
ir Rūpintojėlių Lietuva. Mistas u~?.a1ge Hae.~.del~o. Al:!~UJa .. 
Chorui vadovavo muz. A. Stankev1cms. Po M1s1ų VISI va1smos1 
komiteto paruoštais užkandžiais, vynu i~ ka~a. B.u~o.vmal?nu 
matyti seniai neregėtus žmones, atvykus11;1s 1s. arti Ir ~s tohau. 
Klebonui pranešus, kad atsigavęs po sunkios hg?s. ~?h.stas ~
tanas Keblys jau gieda su parapijos choru, dalyVIat z1mą sutiko 
šiltomis "katutėmis". 

LK Mindaugo-Neringos šaulių kuopos susirinki~~s įvyks 
balandžio 18 d. po 11 val. Mišių Aušros Vartų par. saleJe. 

Balandžio' 10 d. Aušros Vartų šventovėje pakrikštytas 
Adam Gabriel Abre-Givis, mūsų parapijiečių Anitos ir Vytauto 
Givių vaikaitis. DS . . . 

Skiautinė - "Quilt of Belongmg", 30 m Ilgumo Ir 3.5 m 
aukštumo, atstovaujanti indėnų genčiai ir iš visų pasaulio šalių 
kilusiems Kanados gyventojams bus išstatyta Maison de Ia c~l
ture Frontenac 2550 Ontario St. East, Montreal, QC (pne 
Frontenac metr~ stoties), nuo balandžio 28 d. iki birželio 6. d. 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 12 val. iki 7 v.v. ir šeštadie
niais nuo 12 val. iki 5 v.p.p. Lietuvių skiautę paruošė Kristina 
Bendžiūtė-Makauskienė ir Danutė Staškevičienė. Inf. 

Šv. Kazimiero parapija 
Velykų rytą, 8 val., Kristaus Prisik.ėlimo ~v. Miši~s iškilmin

gai atnašavo kleb. kun~ ~oy:.as Volski~: ~ka1t.ova~ Zigmas Sku
čas Andrius Dasys nese kryz1ų procesIJOJ apbnk sventovę. Var
go~avo Colette Favretti. Cho~edžio padvėjėja. ~eanie Benienė 
parinko giesmes Velykoms. S~bst~s .Guy Zen.ai~1s kart~ s~ ~ho
ru giedojo Palaimink mus Viespatte Ir Koks didis tu. Uzba1grnnt 
šv. Mišias choras skambiai giedojo Aleliuja. Po pamaldų para
pijiečiai ir svečiai nuėjo į salę. Parapijos komitetas paruoše ska
nius velykinius pusryčius su margučiais. VL 

AD.ANIONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE . BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E„ SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TB...: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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

Montrealio lietuvių kredito uniios LITAS 
METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
Įvyks 201 O m. balandžio 25, sekmadienĮ, 

Aušros Vartų parapijos salėje, 
1465 rue de Seve, Montreal 

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS 

nuo 11.30 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
Šv. Pranciškaus onkologijos centro darbuotojai - direktorė 

Aldona Kerpytė, LiudovikavPakalkaitė, kun. Benediktas Jurčys.' 
OFM, - lydimi kun. Jono Sileikos,. OF~, kovo ~~ d. ~pl~~ke 
Tėviškės žiburių redakciją, papasakojo apie savo v1esn3:~es S1a1;1-
rės Amerikoje tikslus, paliko platesnės informac11os ~p1e 
Klaipėdoje statomą centrą vėžio liga serganti.ems žmo~e~s 
pagelbėti. Projektą remia.Lie!~vos, E.uropo.s scp~ngos bei ~·t~ 
šalių geranoriškos instituc11os .bei pa".'1ema1 geradana1: 
Pašventinus 2.4 ha sklypą, statyba 1au pradeta. Centro adresas. 
Vilniaus g. 2A, LT-97129 Kretinga. 

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

Prisikėlimo parapijos kavinėje 

Kviečiame visus narius dalyvauti Valdyba 




