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Užtektų vieno įstatymo 
Krizės, krizės - ekonominės, dvasinės, moralinės ... Gal 

dar kokios, nes "genys margas, o žmogaus gyvenimas dar 
margesnis", kaip skelbia sena lietuviškoji patirtis ar išmintis. 
Nemažai apie tas krizes rašoma. 

T
AČIAU dalykai dažnai tyčia ar netyčia supainiojami. 
Pvz. kaip gi galėtume ekonominei krizei priskirti 
faktą, kad prasiskolinęs Vilnius darbuotojams moka 

priedus, o gatvių valytojai, kiemsargiai dar neatlyginami už 
praeitų metų darbus; jų algos 300 litų mėnesiui. Juk ne iš 
piršto išlaužta tokia liūdna tikrovė. Tiksliau ją apibūdinant 
reikėtų tarti, kad tai moralinė krizė, palietusi atlyginimų 
nustatinėtojus ir paprasčiausios tarnautojų tvarkos prižiūrė
tojus. Tai skriauda ir neteisybė, pykdanti laisvėje gyvenan
čius piliečius, kelianti klausimą, kokioje laisvėje ir kas ja 
naudojasi? Taip ir susidaro ūkanotas įspūdis, kad iškovota 
laisvė ir nepriklausomybė skirta tik daliai tautos - išpūstai 

valdininkijai, buvusiems Maskvos pataikūnams, per 20 me
tų spėjusiems tapti turtuoliais - žodžiu, viršūnėms, ir tai to
kio aukščio, kad pažvelgus žemyn nieko nebematyti; o jeigu 
nieko nėra, tai koks rūpestis gali slėgti? Sekant spaudą į 
akis ir krinta tos viršūnės, jų veikla. O tą veiklą galėtume 
per daug neklysdami pavadinti - kova dėl gerai apmokamų 
pareigų. Todėl ne vienam pareigūnui labiausiai rūpi jis pats. 
Ir taip nuo vienų rinkimų iki kitų. O kai dėl visų šitų ar pa
našių negerovių tauta prarado kone pusę milijono žmonių, 
ataidi balsas iš viršūnių, girdi, visais laikais emigracija yra 
buvusi. Ne, ponai vadovai, tokios emigracijos niekada ne
buvo. Nebuvo nė tokio baisaus valdančiųjų egoizmo ir ci
nizmo. Štai kur tikroji ir didžioji krizė. Daug brangaus laiko 
sugaišta priimant krūvas įstatymų, potvarkių, dekretų, ge
riausiai suredaguotų raštų, o reikėjo tik vieno: "Mylėk savo 
artimą kaip pats save" ... 

LAISVASIS žmogus pats sau sukuria ir gamina įvai
riausias gėrybes, kad būtų lengviau ir patogiau gyven
ti. Tučiau jis sukuria ir bėdas, vargus, problemas. O 

tai atsiranda dėl to, kad tasai "sau" iškyla virš visko. Išmintis 
moko, kad laimės siekiuose pirmoji mintis turėtų būti apie 
kitus, o tik antroji apie save. Tai kelrodis vadovams. Jie 
bent maždaug pagal šitą išmintį turėtų rikiuoti savo planus, 
užmojus ir darbus. Nes toji išmintis žmoniją tvarkė, kai dar 
nei raštų, nei konstitucijų nebuvo, kai užteko įgimtos 
sąžinės ir sugebėjimo atskirti tiesą nuo melo. Kas galėtų 
įrodyti, kad gyvenant pagal čia minimą išmintį, kam nors ji 
kenktų ar ką griautų, kad valstybės vadovui "pirmoji mintis 
apie kitus" būtų nereikalinga, nenaudinga valstybei? 
Žinoma, niekam to įrodinėti nebereikia, nes gyvenimas nuo 
amžių tai jau yra įrodęs. Plušama, dirbama daugiau pagal 
madą, pagal šią valandą ir dieną, pagal kaimynų filosofijas, 
nuotaikas, reikalus. Nėra lengva vadovauti, užtat dauguma 
jų stengiasi rinktis bendradarbius, su kuriais lengviau 
susišnekėti, kurie artimesni. O tas ekonominis nuosmukis 
nestabdo rezidencijų atnaujinimo, algų tvarkymo iš vienų 
imant, kitiems pridedant - nieko. Ratas sukasi, kas bebūtų. 
O kad per pasaulį nuskrieja pranašiški įspėjimai, kad 
"dabar mus okupuoti būtų lengva, nes nebeturime dva
sios", argi tai svarbu, kai yra laisvė sakyti kas ką nori. Deja, 
tie laisvieji sakymai sukelia vienokias ar kitokias nuotai
kas. Galimas dalykas, viršūnių jos nepasiekia. O būtų idea
lu, kad tautą liečiančios bėdos visiems vienodai rūpėtų. O 
kad tai įvyktų, reikėtų ne pastatų atnaujinimo, bet dvasių_ių 
vertybių, kurios per okupacijas prarado savo blizgesį. CS 
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Siame numeryje 
Vardų parinkimas - 2, 7 psl. 

"Gyventi - vardan tautos, su tauta, tautoje!" - 3,5 psl. 
Klastotės ir nuolaidos - 5 psl. 
Naujų knygų lentynoje- 8 psl. 

Duona kasdieninė - 9 psl. 
Beveik du milijonai lietuviškai veiklai - l O, 11 psl. 

Žalgirio mūšiui - 600 - 13 psl. 
Pavasarinė šventė dideliems ir mažiems - 15 psl. 

Spaudos popietėje -
lietuviška daina 

Balandžio 11 d. vykusioje tradicinėje Tėviškės žiburių savaitraščio popietėje didysis jungtinis 
Toronto lietuvių dainininkų choras, atlikęs dviejų dalių programą Dainos sparnais Tėvynės 
žiburį nešuosi širdyje 

S. KATKAUSKAITĖ 

Praėjusiais metais Tėviš
kės žiburiai, vienintelis lietu
viškas laikraštis Kanadoj e, 
paminėjo savo įsteigimo 60-
metį. O šiemet balandžio 11 d. 
savaitraščio skaitytojai ir rė
mėjai rinkosi į 61-ąją popietę. 
Bėgant metams, keičiasi skai
tytojai, keičiasi laikraštis, tra
dicinė šventė irgi kaskart ki
tokia. Jose mažiau oficialių 
sveikinimų ar kalbų ir, kaip 
visada, neeilinė šventinė prog
rama. Šiemet popietės rengė
jai - Kanados lietuvių katali
kų kultūros draugija "Žibu
riai" ją paskyrė lietuviškai dai
nai. Dainų programa buvo 
pertraukta rimties akimirka, 
kai draugijos pirmininkė G. 
Paulionienė pakvietė tylos mi
nute pagerbti tragiškai žuvu
sio Lenkijos prezidento Lech 
Kaczynski ir kitų svarbių Len
kijos valstybės veikėjų atmini
mą. Balandžio 10 d. jie visi 
žuvo lėktuvo avarijoje pake
liui į Gudiją, 1940 m. Katynės 
aukų pagerbimo iškilmes. 

Tikriausiai, Anapilio so
dybos didžiosios salės scena 
nebuvo regėjusi tokio gausaus 
dainininkų būrio. Kaip prista
tė programos vedėja Aldona 
Remesat, pirmąkart pasiklau
syti šventei skirtų dainų pa
kvietė didysis dainų šventės 

Programos vadovės ir dirigentės: Dalia Skrinskaitė-Viskon
tienė (kairėje), Toronto Prisikėlimo parapijos mišraus "Vo
lungės" choro vadovė; šalia - muz. Nijolė Puranaitė-Beno
tienė, Toronto jaunimo choro vadovė, lietuviškų dainų kūrėja 

choras. Jame matėme ir plau
kų sidabru papuoštus veidus, 
ir jaunas šypsenas, nuolatinius 
ilgamečius choro "Volungės" 
choro dainininkus ir rečiau 
matytus žmones. 

Dainos mylėtoj ai, buvę 
choristai atsiliepė į Dainų 

šventės organizatorių kvieti
mą, ir taip pagrindinis "Vo
lungės" choras išaugo į didelį 
arti šimto dainininkų būrį. 
Šios popietės programoje da
lyvavo ir Toronto jaunimo 
choras bei vokalinė kamerinė 
grupė "Sutartinė". Prie di
džiojo choro prisijungė 6 vyrų 
dainininkų grupė, kuriuos 
rengia D. Grigutienė. Būsi
moje Dainų šventėje jie dai-

nuos su Punsko choru "Dzū
kija". 

Gausus ir įvairus pagal 
amžių ir dainavimo patirtį 
jungtinis choras, dvi jo diri
gentės Dalia Skrinskaitė-Vis
kontienė ir Nijolė Puranaitė
Benotienė, akompaniatorė 
Ilona Damašiūtė-Beresnevi
čienė ir pranešėja Aldona Re
mesat popietės dalyviams pri
statė dainų programą Dainos 
spamais Tėvynės žiburį nešuo
si širdyje. Ji, sudaryta pagal 
IX Dainų šventės repertuarą, 
leido mums pajusti šiai šven
tei parinktų ir specialiai su
kurtų dainų įvairovę ir grožį. 

Nukelta į 4-ą psl. 

Lenkijos prezidentui a.a. LECH KACZYNSKI ir jį lydėjusiems aukštiesiems 
pareigūnams lėktuvo avarijoje prie Smolensko žuvus, skaudžios netekties palies
tuosius, Kanados lenkų bendruomenės narius bei visą lenkų tautą nuoširdžiai 
užjaučiame, maldoje dalindamiesi liūdesiu ir prašydami Dievo Gailestingumo 
palaimos likusiems žuvusių artimiesiems - Kanados lietuvių bendruomenė 
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~ RELIGINIAME GY'ff ruIME 
Metinė Popiežiškosios 

biblinės komisijos visuotinė 
sesija vyko Vatikane balan
džio 12-15 d.d. Jai vadovavo 
kard. Williams Levada ir Ti
kėjimo doktrinos kongregaci
jos prefektas ir Biblinės ko
misijos pirm. Klemens Stock. 
Sesijos tema buvo "Biblijos 
įkvėpimas ir tiesa". Popiežiš
koj i biblinė komisija buvo 
įsteigta pop. Leono XIII 1902 
m., priskiriant jai tris uždavi
nius: populiarinti tarp katali
kų biblines studijas, moksli
niu būdu atsakyti klaidin
goms nuomonėms apie Šv. 
Raštą ir studijuoti naujus 
klausimus, naujas problemas, 
iškylančias biblinių mokslų 
srityje. 

LVK pirmininkas Kauno 
arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius lankėsi 
Maskvoje balandžio 6-8 d.d. 
Vizito metu jis aplankė 
Maskvos lietuvių katalikų 
bendruomenę bei susitiko su 
Rusijos Ortodoksų Bažnyčios 
patriarchu Kirilu, taip pat 
pabendravo su Ortodoksų 
Bažnyčios atstovu išoriniams 
ryšiams metropolitu Ilarionu 
bei Šv. Sosto nuncijumi Rusi
jai arkivyskupu Antonio Me
nnini. Metropolitas Ilarionas 
pasiūlė Kaune arba Maskvoje 
surengti dvišalį susitikimą ap
tarti artimesnius dvišalius 
santykius, bendravimą tarp 
Rusijos Ortodoksų ir Lietu
vos Katalikų Bažnyčių. Susi
tikimai su patriarchu Kirilu 
bei metropolitu Ilarionu bu
vo labai naudingi ne tik santy
kiams tarp Katalikų ir Orto
doksų Bažnyčių, bet ir tarp 
rusų bei lietuvių tautų, teigė 
arkivyskupas. 

Paroda "Nuo LKB kroni
kos iki Sąjūdžio. 1972-1988" 
atidaryta kovo 19 d. Kauno 
miesto muziejuje. Kovo 19-
oji įsimintina kaip Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos, 
atspindėjusios Bažnyčios 
persekiojimą sovietmečiu, 

gynusios tikinčiųjų teises ir 
perdavusios laisvajam pasau
liui žinią apie žmogaus teisių 
suvaržymus buvusioje Sovie
tų Sąjungoje, pirmojo nume
rio išleidimo 1972 m. diena. 
Atidarydamas parodą, buvęs 
LKB kronikos redaktorius 
arkivysk. S. Tamkevičius iš
reiškė norą atgaivinti istori
nę atmintį. Jis daugiausia dė
mesio skyrė apibūdinimui tų 
bebaimių, sumanių, šiam 
reikalui ištikimų ir iki galo 
atsidavusių žmonių, kurie 
dalyvavo pavojingoje pogrin
dyje veikloje, netgi buvo už 
ją teisiami ir kalinami. Buvo 
minimi aktyviausi kunigai, 
pagrindinę rengimo naštą 
nešusios seserys vienuolės ir 
pasauliečiai. Dėkingumo žo
džiu paminėti padėjusieji 
L.KB Kroniką perduoti į Va
karus ir ten platinti, kad apie 
persekiojimus Lietuvoje su
žinotų pasaulio visuomenė. 
Renginyje savo prisimini
mais ir dabarties iššūkių ver
tinimais pasidalijo ses. N. 
Sadūnaitė, mons. A. Sva
rinskas, kan. V. Vaičiūnas. 

Lietuvos jaunimo die
noms (LJD), kurios vyks Pa
nevėžyje birželio 26-27 d.d., 
registracija prasidėjo balan
džio 12 d. Registruotis gali
ma užpildžius anketą inter
nete, adresu: www.jaunimo
dienos.lt/ljd2010. Organiza
toriai tikisi sulaukti per 6,000 
įvairaus amžiaus dalyvių iš 
visos Lietuvos. Kaip rodo 
ankstesnių metų patirtis, 
daugiausia dalyvių susirenka 
grupelėmis, lydimi tikybos 
mokytojų, su jaunimu dir
bančių kunigų ar vienuolių. 
Šiemet kartu švęsti atvyks 
keli šimtai lietuvių iš kai
myninių šalių - Rusijos, Len
kijos, Gudijos. Tikimasi su
laukti jaunimo delegacijos iš 
Ispanijos, kur kitąmet vyks 
Pasaulio jaunimo dienos. 
Daugiau informacijos yra 
LJD 2010 tinklalapyje. 

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 20-mečio proga apdovanojo atmi
nimo medaliais Nepriklausomybės akto signatarus, 1990 
m. Lietuvos Aukščiausiosios tarybos - Atkuriamojo sei
mo narius. Atminimo medalis įteikiamas monsinjorui 
A. Svarinskui Ntr. iš Seimo tinklalapio 

Vardų parinkimas 
Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Vardu kartais tampa bet 
kuris žodis. Senovėj e tikėta, 
kad jie gali padėti atspėti 
žmogaus ateitį ir praeitį. Taip 
galima sužinoti, kokia bus to 
žmogaus "antroji pusė", kuo 
virs jo šeiminis gyvenimas. 
Antai, "Birutiečių" draugija 
vienijo moteris, kurios siekė, 
kad Vytautas motinos vaidi
lutės Birutės auklėjimo ir jau
nimo mokymo idealai tar
nautų kilniems lietuvių mote
rų savišvietos ugdymo tiks
lams. Valdovų žmonų dėka 
dvarai tapo miestų, apylinkių, 
šalies kultūrinio gyvenimo 
centrais (Barbora Radvilaitė, 
Bona Sforza, kunigaikštienė 
Morta, Tyzenhauzo artistė 
Dalia ir kt.). Dvaro vardų tra
dicijas turėjo visos Europos 
šalys. Lietuvos valdovai su 
žmonomis buvo stambiausi, 
daugiausia teisinių galių tu
rintys žemvaldžiai, už karo ir 
kitokią tarnybą dalijo žemes 
didikams ir Bažnyčiai. Ilgai
niui gauti dvarai tapo šeimų 
(Radvilų, Oginskių, Tiškevi
čių ir kt.) nuosavybe. Dvarai, 
ypač rezidenciniai, tik moterų 
dėka tapo kultūrinio gyveni
mo centrais, atliko visuome
nės telkimo vaidmenį, buvo 
svarbus tautos dvasinio pavel
do kaupimo, tautinio vieniji
mosi, literatūrinės kalbos for
mavimosi veiksnys. Daugelyje 
vardais pavadintų dvarų for
mavosi viešojo moterų ir vyrų 
elgesio, papročių, šeimos ir 
kitos bendrakultūrinio elge
sio tradicijos. 

Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių karūnavimo iškil
mėse giedamomis vardą šlovi
nančiomis giesmėmis gamta
dievystės žyniai ir vaidilutės 
pakylėdavo didžiuosius kuni
gaikščius į kosmogeninę hie
rarchiją. Didžiųjų kunigaikš
čių vardų galybė buvo įtvirti
nama per ypatingas ceremoni
jas, apeigas ir papročius. Mes, 
baltai, senovėje buvome vadi
nami ugnies garbintojų arba 
kerėtojų tauta. Lietuvos di-

<lieji kunigaikščiai ir karalius 
Mindaugas savo vardus įgijo 
per apeigas šventųjų ąžuolų, 
šaltinių apsupty, prie degan
čios amžinosios laisvės ugnies, 
kurią kurstė vaidilutės ir vy
riausiasis žynys. Vytautas, Al
girdas, Jogaila, Svitrigaila, 
Skirgaila, Vytenis, Traidenis 
ir kiti kunigaikščiai užėmė 
aukštesnę vietą - kažkur tarp 
žemės karalių ir dangaus val
dovų. Žynys klūpojo prieš 
Lietuvos didįjį kunigaikštį. 
Senieji ir naujieji didieji Lie
tuvos kunigaikščiai įsivaizda
vo esą Perkūno įpėdiniai. At
likdami jiems deramas vardo 
ir pareigų pašventinimo apei
gas, žyniai ir vaidilos prisimin
davo garsiųjų pirmtakų didvy
rių-milžinų vardus, kurių dos
numas leido puoselėti Lietu
vos valstybės didybę. Prigim
tinio lietuvių tikėjimo dainiai 
- žyniai ir vaidilos, gamtadie
vystės ideologai, norėjo irti
kėjo, kad jų valia dievams ir 
deivėms aukojamuose daik
tuose būtų išreikšta tam tik
rose apeigose. 

Mokslininkai nurodo dau
gelį šaltinių, iš kur mūsų pro
tėviai sėmėsi žinių rinkdami 
vardus savo atžaloms. Spėda
mas orą ar rinkdamas vaikui 
vardą dažnas žemaitis dėmesį 
kreipė į jį supančią gamtą. Po 
vaiko gimimo baltų gentyse 
prasidėdavo tikras vaidini
mas. Tėvas išnešdavo mažylį į 
lauką ir paskelbdavo vardą. 
Susirinkusiems kaimynams 
sakydavęs, esą rado kopūstuo
se ar gandras atnešė, tuo tarsi 
siekdamas suklaidinti dvasias, 
kurios bijodavusios kenkti pa
mestinukams, našlaičiams. 
Vardai, kaip tam tikri talisma
nai, vaikus saugojo ir nuo blo
gos akies, ir nuo prakeikimo. 
Baltai savo sūnų nevadino švel
niai: Gerutis, Laimutis, Skais
tutis, parinkdavo jiems stiprius 
vardus: Algirdas, Vytautas, 
Kęstutis, Vaidotas, Dauman
tas, Švitrigaila, Jogaila, Algi
mantas, Mindaugas. 

Nukelta į 7-tą psl. 

NUOMONĖ 

Apie 
Amžiną.ją 

• 
ugnĮ 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Pasirodo, patyliukais, sle
piant nuo patriotinės visuo
menės ir jos organizacijų va
dovų, Lietuvoje vyksta val
džios perversmas. Didžiųjų 
miestų savivaldybėse atsirado 
asmenų, kurie užgrobė kons
titucinę teisę vadovauti užsie
nio politikai, reiškia - ir vesti 
derybas su kitų valstybių vy
riausybėmis Lietuvos respub
likos politikos reikaluose. 

Iš žurnalo Varpas redak
toriaus Algimanto Zolubo 
trumpo rašinio vasario 25 d. 
visuomenės aktualijų portale 
"Slaptai" (slaptai.It) sužino
jau, kad su "Gazpromu", ma
nytina - su Maskva, Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių 
savivaldybėse atsirado asme
nų, kurie "davė leidimą įreng
ti aukurus" (Amžinajai ugniai 
- V.B.) kovojusiems "antihit
lerinės koalicijos pusėje" pa
gerbti. 

Autorius teisingai sako, 
kad "civilizuotose šalyse gar
bingai kovojusiems ir žuvu
siems priešų kariams buvo ati
duodami vienodi pagarbos 
ženklai ( ... ) taip elgėsi lietu
viai". Jis teisingai priminė, jog 
tik sovietai "barbariškai" elgė
si su priešiškos šalies kariais. 

Pirmiausia, bet kam gali 
kilti neišvengiamas klausimas: 
kiek seniai Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose dega 
Amžinoji ugnis pagarbioje 
vietoje įrengtuose aukuruose 
saviems Didvyriams ir Did
moterėms už pralietą kraują 
ir ašaras pagerbti? Kur jie?! 
Tik Kaune, Karo muziejaus 
sodelyje dega 1918-jų metų 
Lietuvos valstybės atstatymo 
kovose žuvusiems pagerbti 
įžiebta, okupantų užgesinta ir 
lietuvių vėl įžiebta Amžinoji 
ugnis. 

Džiugu, kad, žinia apie 
"ugneles" sklinda daug pla
čiau. Tam pradžią davė Eglės 
Samaškaitės straipsnis "So
vietų kariams pagarba už 
'Gazprom' pinigus", DELFI, 
2010 m. vasario 23 d. Tad gali
ma laukti, kad tokios keistos 
politikos apraiškos susilauks 
ir ne visai švelnaus atkirčio. 
Lietuviai nuo senovės karių 
tauta. Tikrai turėtų, kaip ir 
bandė ligi šiolei, pagerbti mū
sų žemėje žuvusių, net buvu
sių priešų, karius. Tam turėtų 
būti L.R. vyriausybės (o ne 
pašalaičių apsišaukėlių) vado
vaujamas bendras Pagarbos 
fondas, į kurį galėtų siųsti au
kas ir kitų šalių vyriausybės 
bei įvairūs "gazpromai" ir pri
vatūs viso pasaulio asmenys, 
nes mūsų žemėje ilsisi dauge
lio tautų karių kauleliai. 

(Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) 



"Gyventi -
vardan tautos, 

su tauta, 
tautoje 

Prof. ONA VOVERIENĖ 

"Niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas 
neiškėlė taip aukštai jo dvasios, ir niekas tiek 
nekentėjo kartu su žmogumi, kaip knyga. 
Prieš ją nublanksta visi pasaulio stebuklai, ji -
mokslo ir technikos laimėjimų lopšys, visų 
mūsų dvasinių galių motina. Kada nors kny
gos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviš
kosios ugnies pagrobimui- nes kuo mes gina
mės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne 
knyga ... " Justinas Marcinkevičius 

Tautos išlikimo požiūriu, pats didžiausias 
Lietuvos nepriklausomybės laimėjimas yra iš
laisvinta Tautos kūrybinė galia. Tiek knygų ir 
tiek jų autorių dar niekada Lietuvoje per visą 
jos sąmoningo gyvenimo tūkstantmetį neturė
jome. Tai - apyaušrio Lietuvos ženklas. Vil
niaus knygų mugėje (vasario 18-21 dienomis) 
nusitęsusios tūkstantinės žmonių eilės prie 
kasų ir įėjimo į knygų parodų sales, ir mano 
didžiausiam nustebimui - jaunų žmonių, ati
trūkusių nuo kompiuterių, - tai kitas apyauš
rio Lietuvos ženklas. Lietuva bunda. Po dvi
dešimties metų maldų aukso veršiui ir mate
rialistinės pinigų kulto tamsos atsiranda knygų 
skaitytojai - aušta Lietuvos rytas. 

Mariaus Kundroto monografijos sutiktu
vės Tauta amžių kelyje (2009) vienoje iš paro
dos salių ir gausus ja susidomėjusių skaitytojų 
būrys, pagyvenusių ir jaunų parodė dar vieną 
apyaušrio Lietuvos ženklą - pamažu, bet jau 
grįžtama prie tradicinių Tautos vertybių, tauti
nės savimonės gaivinimo. 

Mariaus Kundroto monografija Tauta am
žių kelyje - tai vienas reikšmingiausių (po 
prof. R. Grigo monografijų tautine tematika 
ciklo) dabartinės kultūros ir lietuvių tautoty
ros įvykių. Jos autorius kvalifikuotai ir dera
mu aukštu teoriniu lygmeniu perėmė iš jo 
pirmtakų, Tautos Jmltūros milžinų - Antano 
Maceinos, Stasio Salkauskio, Juozo Girniaus, 
Romualdo Grigo tautotyros estafetę. 

Mūsų Tautoje sakoma: "Istorija moko, 
pavyzdys ugdo". Kitas šios knygos privalumas, 
kad jos autorius - jaunas žmogus. Neabejoju, 
jog jauno žmogaus rezistencinė dvasia dabarti
nės "nepriklausomos LTSR" pirkliškai krimi
nalinei ideologijai, kuriant "gerovės valstybę" 
sau ir savo giminaičiams, taps pavyzdžiu dau
geliui jaunų žmonių dabartinio sumaterialėju
sio pasaulio sumaištyje. Jaunimas jau pradeda 
mąstyti, ne tik buities, jos malonumų, pilvo ir 
papilvės kategorijomis. Jaunų žmonių pasiro
dymas viešuosiuose politiniuose ir kultūros 
renginiuose jau rodo, kad kuo toliau, tuo dau
giau tarp jų atsiranda ieškančių gyvenimo 
prasmės ir tikslų, trokštančių kilnių idealų ir 
jų realizavimo, kuriant švarią, orią ir garbingą 
Lietuvą. 

Monografija Tauta amžių kelyje parašyta 
istorijos, politologijos ir tautotyros sandūroje. 
Tačiau visų pirma - tai istoriko žvilgsnis į lie
tuvių tautos nueitą kelią, jo vingius, tarpeklius 
tarp kalnų ir nuokalnes bei kryžkeles, lyginant 
jį su kitų pasaulio tautų istorijos keliais ir Tau
tos idėjos sampratos raida įvairiose valstybė
se. Monografiją daro šiuolaikiška jos auto
riaus, persikūnijančio iš istoriko į politologą, 
žvilgsnis į Tautos idėjos vietą įvairių šiuolaiki
nių ideologijų - liberalizmo, konservatizmo, 
socializmo, nacionalizmo ... ir globalizmo - ir 
jas atstovaujančių partijų kontekste. 

Be jokios abejonės, Lietuvos tautotyrinin
kai Mariaus Kundroto monografiją Tauta am
žių kelyje savo darbuose laikys kaip vieną iš 
dabartinės tautotyros teorinių atramų, nes 
joje pirmą kartą Lietuvos tautotyros istorijoje 
pagrindinis tautotyros objektas - tauta - yra 

Šventasis Tėvas Jonas Paulius 11, prieš 
penkeris metus, balandžio 2 dieną, iške
liavęs amžinybėn 

nagrinėjamas taip giliai: nuo pirmųjų tautinės 
minties atsiradimo ištakų - čekų reformato
riaus Jano Huso (1369-1415) ir prancūzaitės 
Žanos d'Ark, Orleano Mergelės (1412-1431), 
vedusių savo tautiečius į žūtbūtinę kovą prieš 
užsienio pavergėjus okupantus; ir taip plačiai 
- pasaulio mastu (apimant Tautos idėjos raidą 
Didžiojoje Britanijoje, JAV, Indijoje, Kinijoje, 
Vengrijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Japonijoje, 
netgi Korėjoje ir t.t. Parašyti savo Tautos isto
riją yra svarbus ir reikšmingas žygis. Tačiau 
parašyti pasaulio tautų istoriją jų sąmoningu
mo kelyje - tai jau žygdarbis. 

Prof. Romualdas Grigas savo kalboje kny
gos sutiktuvėse, jos tyrimo objektą apibūdino, 
kaip Tauta jos tėvynėje ir tauta pasaulyje, o jos 
aktualumą, kaip autoriaus bandymą atsakyti į 
to meto iššūkius. Svarbiausias iš jų - tautišku
mo nykimas Lietuvoje, tautiškumo erozija 
ideologinėse kryptyse, partijose ir valstybi
nėse Lietuvos institucijose. 

Išskirtiniu knygos bruožu prof. R. Grigas 
pavadino jos autoriaus minties brandą ir gilu
mą. Todėl jis net neabejoja, kad Mariui Kund
rotui, įsijungus į tautotyros tyrimų kryptį, ši 
mokslinė kryptis įgis pagreitį, suaktyvės, jos 
tyrimų tematika plėsis. Pagirtinas autoriaus 
požiūris į tautiškumą - universalumas, nagri
nėjant tautos idėjos plėtrą dviem požiūriais: 
l) tauta pasaulyje, nepriklausomai nuo to, ko
kia ta tauta, ir kokioje geografinėje erdvėje ji 
sukūrė savo valstybę; 2) lietuvybės ideologija 
ir jos istorija pačioje Lietuvoje. 

Popiežius Benediktas XVI-asis vienoje iš 
savo enciklikų pažymėjo, kad šiuolaikinis pa
saulis gyvena dvasios dykumoje ... Mariaus 
Kundroto monografijoje tautiškumas supran
tamas kaip priemonė, įtvirtinanti dvasinę kul
tūrą. Prof. R. Grigas išradingai, panaudojęs 
gražią metaforą, dvasinę dykumą palygino su 
realiąja dykuma, kurioje auga tik kupranuga
rių žolė. Bet koks, net ir menkiausias vėjelis, 
papūtęs iš bet kurios krypties, pakelia kupra
nugarių žolę, ir ji skraido vartydamasi po visą 
dykumą. Kupranugarių žolė be šaknų. Į kup
ranugarių žolę panašus ir žmogus, praradęs 
savo Tėvynę, arba ir gyvenantis joje, bet pra
radęs savo tautines vertybes. Jam visur gerai, 
kur gera ir sotu gyventi, o ciniškesni tokie 
žmogėnai net sako "Nusispjaut man ant tos 
Lietuvos!" 

Skaudu ir liūdna, kai lietuviai tampa nau
janomadais - zombiais ir mankurtais, geban
čiais tik vartoti ir turtėti. Daugelis jų pasaulio 
kryžkelėse tampa aukomis kapitalizmo gro
buonių, kartais ... net ir bedančių. 

NASA mokslininkai, tyrę tūkstančius 
galaktikų, naudodami tam žemės palydovus, 
nustatė, kad tarp jų visiškai nėra tapačių. Nors 
jų yra milijonai, bet kiekviena iš jų turi savo 
konfigūraciją. Taip ir su tautiškumu. Kiek
viena tauta, šalia universalių visoms tautoms 
būdingų ir priimtinų vertybių, turi savitas, 
unikalias. 

Nukelta į 5-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pagerbė žuvusius 

Lietuvos premjeras And
rius Kubilius balandžio 15 d. 
Varšuvoje pagerbė per lėk
tuvo katastrofą žuvusio Len
kijos prezidento Lech Ka
czynski ir jo žmonos Marijos 
atminimą. Prezidentūroje, 
kur pašarvota pirmoji Len
kijos pora, A. Kubilius Vy
riausybės vardu padėjo Lie
tuvos vėliavos spalvų - gel
tonos, žalios ir raudonos -
žiedų vainiką, priklaupė prie 
velionių karstų ir pasirašė 
užuojautų knygoje. 

Vyriausybinė delegacija, 
kurioje taip pat yra užsienio 
reikalų ir krašto apsaugos 
ministeriai, lankėsi Lenkijos 
parlamente, kur pagerbė aš
tuoniolikos toje pačioje ka
tastrofoje žuvusių Seimo ir 
Senato narių atminimą, pa
sirašė užuojautų knygose ir 
prie rūmų lauke uždegė žva
kutę. Lietuvos pareigūnai 
taip pat vyko į Varšuvos Bel
vederio rūmus, kur pašarvo
tas lėktuvo katastrofoje žu
vęs paskutinis Lenkijos pre
zidentas emigracijoje Ry
szard Kaczorowski, bei į pa
talpas, kur pašarvota 30 at
pažintų aukų. 

Lietuvos prezidentė Da
lia Grybauskaitė dalyvavo 
žuvusio Lenkijos prezidento 
laidotuvėse Krokuvoje balan
džio 18 d. Seimas balandžio 
13 d. pradėdamas visuotinį 
posėdį pagerbė žuvusio Len
kijos prezidento ir jį lydėju
sios delegacijos narių atmi
nimą. Lenkijos prezidentas 
L. Kaczynski ir dar 95 žmo
nės žuvo balandžio 10 dieną, 
kai prezidento lėktuvas su
dužo mėgindamas nutūpti 
Rusijos miesto Smolensko 
oro uoste. 

Vyriausybės 20-metis 
Balandžio 9 d. atidengta 

atminimo lenta ant buvusių 
Vyriausybės rūmų, kur da
bar įsikūrusi užsienio rei
kalų ministerija, pagerbiant 
pirmąją nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybę. Tuome
tinė premjerė Kazimira 
Prunskienė džiaugėsi, kad 
paminėti vyriausybės 20-me
čio susirinko dauguma pir
moj o ministerių kabineto 
narių, išskyrus du jau miru
sius ministerius ir sunkiai 
sergantį tuometinį vice
premjerą Algirdą Brazaus
ką. Pirmoji atkurtos Lietu
vos valstybės vyriausybė pri
siekė 1990 m. balandžio 11 
d. Joje dirbo 20 ministerių ir 
ji gyvavo 9 mėnesius. Ši vy
riausybė nustojo eiti savo pa
reigas 1991 m. sausio 11 d. 

Saugos Baltijos kraštus 
Balandžio 13 d. NATO 

gen. sekretorius Anders 
Fogh Rasmussen teigė, kad 
Sąjungos įsipareigojimai 
saugoti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos oro erdvę yra ilga
laikiai, o Prancūzija turėtų 

atsižvelgti į Baltijos šalių iš
sakytus nuogąstavimus dėl 
karinio laivo "Mistral" par
davimo Rusijai. 

NATO vadovas pabrėžė, 
kad jis negali viešai komen
tuoti gynybos planų, apie ku
rių kūrimą šių metų pra
džioje paskelbė britų savait
raštis The Economist ir kurių 
pastaruosius metus ne kartą 
viešai reikalavo Lietuvos 
prezidentė Dalia Grybaus
kaitė. A.P. Rasmussen taip 
pat patikino, kad NATO įsi
pareigojimai saugoti Baltijos 
šalių oro erdvę yra ilgalai
kiai, o Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai pačioms vykdyti oro 
policijos misiją labai brangu 
ir tai nebūtų tinkamiausias 
išteklių išnaudojimas. 

Lietuva ir kitos Baltijos 
šalys neturi oro erdvės pat
ruliavimui tinkamų orlaivių. 
Šiaurės Atlanto tarybos 
sprendimu, nuo 2004 m. Lie
tuvoje dislokuojami NATO 
šalių lėktuvai, kurie po kelis 
mėnesius saugo Baltijos ša
lių oro erdvę. Pernai NATO 
nusprendė pratęsti oro poli
cijos misijos Baltijos valsty
bėse terminą iki 2014 m. 
pabaigos, tačiau Lietuva, 
Latvija ir Estija siekia, kad 
misija būtų pratęsta bent iki 
2018 m., o galbūt paskelbta 
ir nuolatine misija. 

Nauja kontrolierė 
Balandžio 15 d. seime 

prisiekė naujoji valstybės 
kontrolierė Giedrė Švedie
nė, iki šiol vadovavusi Vals
tybės kontrolės 3-ajam au
dito departamentui. Penk
toji atkurtos nepriklauso
mos Lietuvos valstybės kont
rolierė G. Švedienė, ekono
mistė analitikė, pakeis 6 me
tus Valstybės kontrolei va
dovavusią Rasą Budbergytę, 
kuri gegužės mėnesį taps 
Europos Audito rūmų nare. 

Lankėsi Izraelio atstovai 
Premjeras Andrius Ku

bilius balandžio 12 d. Vil
niuje su Izraelio vicepremje
ru ir strateginių reikalų mi
nisteriu Moshe Yaalon ap
tarė dvišalius santykius ir pa
dėtį Vidurio Rytuose. M. 
Yaalon, kaip oficialus Izrae
lio valstybės atstovas, lydėjo 
"Gyvųjų maršo" dalyvius, 
kurie viešėjo Vilniuje ir lan
kėsi žydų genocido vietose, 
kultūros objektuose, susiti
ko su Lietuvos žydų bend
ruomenės, Lietuvos institu
cijų atstovais. 

Premjeras pasidžiaugė 
pastaraisiais metais stiprė
jančiu abiejų šalių bendra
darbiavimu politikos, eko
nomikos, kultūros, istorijos 
srityse. Taip pat buvo aptarti 
vizitai, kurie įvyks birželio 
mėnesį - Izraelio užsienio 
reikalų ministerio Avigdor 
Lieberman Lietuvoje, ir mi
nisterio Dainiaus Kreivio vi
zitas Izraelyje. RSJ 
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Spaudos popietėje - lietuviška daina 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Ir žinoma, įvertinti kiek
vieno - chorų vadovių ir jų 
talkininkų, dainininkų darbą 
ir pastangas, kad šventėje lie
tuviška daina skambėtų paki
liai ir įsimintinai, leistų kiek
vienam klausytojui vėl prisi
minti ar atrasti lietuviškos 
muzikos grožį. Thi pabrėžė 
jau pirmoji daugiabalsio cho
ro atliekama daina Daina aš 
gyvenu, atlikta diriguojant D. 
Viskontienei, būsimosios Dai
nų šventės meno vadovei ir 

Aldona Remesat, programos 
Dainos spamais Tėvynės iiburį 
nešuosi širdyje pranešėja 

dirigentei. Dainos žodžius pa
rašė torontietė N. Benotienė, 
muziką - L. Abaris. Neatsi
tiktinai jos pavadinimas Dai
na aI gyvenu tapo IX Dainų 
šventės motto. 

Tą pačią temą, tik labiau 
lyriška intonacija pratęsė 
Liaudi.es daina. Jos žodžių au
torius -poetas lyrikas Justinas 
Marcinkevičius, savo kūryba 
artimas lietuvių tautosakos 
pasaulėjautai. Eilėraštyje poe
tas išryškino liaudies dainos 
reikšmę mūsų šventėse ir kas
dieniniame gyvenime, jos 
prasmines gelmes; kompozi-

torius V. Miškinis sukūrė mu
ziką. Jungtinis choras jautriai 
ir subtiliai perdavė šios dainos 
lyrinę nuotaiką. Iš tiesų, liaudies 
melodijos glūdi mūsų sąmo
nėje; iškalbingas įrodymas -
salė iš karto pagyvėjo, išgirdu
si taip gerai pažįstamą ir po
puliarią liaudies dainą Sau/u~ 
tekėjo, aranžuotą R. Kliorie
nės. Įdomu buvo klausytis 
daugiabalsių sutartinių der
mių atsikartojimo šiuolaiki
nėje Čiūdrelės dainoje (ž. A. 
Šidlausko, m. L. Ahario ). Cho
ras pirmąją programos dalį 
užbaigė lietuvių liaudies daina 
Palankėj palankėj kartu su sė
dinčiaisiais salėje. 

Antroji dalis buvo pradė
ta Jono Govėdo daina Viešpa
ties pasaulis (ž. B. Brazdžio
nio). Ji buvo skirta šio pianis
to, kompozitoriaus, chorve
džio atminimui. Jonas Govė
das, ilgametis "Volungės" 
choro akompaniatorius, mirė 
prieš 5 metus, palikęs gausų 
kūrybos paveldą lietuvių išei
vijos ir visos Kanados muziki
niame gyvenime. Kelių išeivi
jos kartų pamėgtą ir dainuo
jamą O atsimenu namel~ .. (ž. 
V. Nemunėlio) atliko jauna
sis solistas Aras Puodžiūnas ir 
vyrų balsai, sugraudinę ne vie
ną sėdintį salėje. Dainai apie 
prarastos Tėvynės ir namų il
gesį kiekviena atlikėjų karta 
įnešė savų muzikinių niuansų, 
pritaikydami dainininkams, ir 
melodija tapo spalvingesne, 
įtaigesne. Labai gyvai ir žais
mingai nuskambėjo žemaitiš
kai padainuota Didel galva pe
lieda (muz. J. Tamulionio), 
primindama apie nykstančių 
Lietuvos tarmių savitumą ir 
žavesį. Dainos skirtingai ran
da kelią į atlikėjus ir klausyto
jus. Vienos pasimiršta, tik nu
skambėjusios, kitos greitai 
tampa visų nuosavybe. Toks 
likimas lemtas Lietuvoje atgi
mimo laikais sukurtai dainai 
Žemėj Lietuvos ąiuolai ialiuos 

Spaudos popietės vedija Gied
ra Paulionienė, Kanados lie
tuvių katalikų kultūros drau
gijos "Žiburiai" pirmininkė 

(ž. poeto S. Gedos, m. K. Va
siliausko ). Ją noriai ir mielai 
dainuoja tautiečiai visuose pa
saulio kampeliuose. Tud ir šio
j e popietėje, diriguojant N. 
Benotienei, prie choro prisi
jungė ir popietės dalyvių bal
sai. Programą užbaigė jaunat
viška ir šviesi Dainos spamai 
(ž. N. Benotienės, m. R. Klio
rienės ), diriguojant D. Vis
kontienei, ir pakili Esi, dan
gau (ž. B. Brazdžionio, m. D. 
Polikaičio ). 

Abiems dirigentėms D. 
Viskontienei ir N. Benotienei, 

pianistei l Beresnevičienei ir 
pranešėjai Aldonai Remesat 
įteiktos puokštės, visiems dai
nininkams ir tiems, kas prisi
dėjo rengiant spaudos popie
tę, padėkota nuoširdžiais plo
jimais. 

Visa programa, kurioje iš
girdome nedidelę, bet labai 
įdomią dalį būsimosios IX 
Dainų šventės repertuaro, nu
skambėjo kaip iškalbingas kvie
timas. Po 32 metų lietuvių iš
eivijos dainų šventė sugrįžta į 
Kanadą. Daugiabalsis, tūks
tantinis choras - dainininkai 
iš Toronto ir Čikagos, Klyv
lando ir Otavos bei kitų mies
tų, kuriuose yra dainuojančių 
lietuvių, kviečia į šventinius 
renginius Toronte liepos 2-4 
d.d. visus, kam įdomi ir brangi 
paveldėta iš senovės ir dabar
tinė Lletuvos muzikinė kultū
ra. Ją stiprina ir turtina nuo
lat atsirandantys talentai ir 
mūsų visų dėmesys jai. Savo 
ruožtu, lietuviška kultūra stip
rina ir jungia mus, gyvenan
čius atskiruose pasaulio mies
tuose ir žemynuose, ji - patva
riausia mūsų dvasinė jungtis 
su pačia Lletuva. 

Iš popietės išsinešėme gir
dėtų dainų skambesį, savo
tišką muzikinį kvietimą į dai
nų šventę. O keletas laimin-

Choro akompaniatorė pianistė Ilona Damašiūtė-Beresuevi
lienė, šalia - Anita Pakalniškytė-Puodžiūnienė, Toronto 
Prisikėlimo parapijos jaunimo choro vadovė 

gųjų išėjo ir su tradicinės lote
rijos laimikiais: fotoalbumu 
Neregėta Lietuva (dr. Č. ir J. Ku
rų dovana), skanėstų rinkiniais. 

Už loterijos prizus, kurių 
kiekvieno vertė ne mažesnė 
kaip 200 dol., popietės rengė
jai dėkingi rėmėjams - "Para
mos" ir Prisikėlimo (Ibrontas ), 
TALKOS (Hamiltonas) ir LI
TO (Montrealis) lietuvių kre
dito kooperatyvams. Buvo ap
dovanoti ir Tėviškės iiburių 
leidėjai. Jiems Turonto Prisi
kėlimo kredito kooperatyvo 

J 

Solistas Aras Puodžiūnas, 
kartu su vynĮ grupe jaudi
nanliai padainavęs O atsilne
nunamelį ••• 

valdybos pirmininkas A. Si
monavičius perdavė piniginę 
dovaną (750 dol. ). 

Padėkojusi rėmėjams, 
"Žiburių" kultūros draugijos 
pirmininkė G. Paulionienė 
pakvietė visus dalyvius pa
bendrauti prie kavos ir užkan
džių stalų, pasidalinti įspū
džiais apie girdėtą programą 
ar įsigyti bilietų į Dainų šven
tę. Tiems, kas nespėjo nusi
pirkti, primename, kad jais 
prekiaujama Ticketmaster 
tinklalapyje arba tel. 1 416 
870-8000. Daugiau apie būsi
mosios lietuvių išeivijos IX 
Dainų šventės renginius ir da
lyvius galite rasti tinklalapyje 
www.dainusvente.ori:. 

(Ntrs. K. Poškaus) 

Lietuviai nebuvo vieni nyčios didžiąją koplyčią, kur vykdavo lietuviškos 
pamaldos. 

Antanas Glušauskas sukūrė piešinių ciklą "Lie
tuvių kultūros paminklai Lenkijoje". Jis ieškojo 
medžiagos apie nepelnytai užmirštus lietuvius. Pa
vyzdžiui, A Glušauskui pavyk.o išsiaiškinti, kad lie
tuvis lakūnas Marcinkus buvo vienintelis Lletuvos 
lakūnas, kovojęs Vakaruose, Prancūzijos ir Anglijos 
lakūnų gretose prieš Vokietiją. Didelis A. Glušaus
ko indėlis į lietuvių kultūros paminklų Lenkijoje 
apsaugą ir globą. Jis suprojektavo Dariaus ir Girėno 
paminklo memorialinę lentą, rūpinosi paminklo 
restauravimu. Jis prisidėjo pinigine rinkliava ir 
paminklo projektu lietuviams štuthofiečiams kuni
gui A. Lipniūnui ir inž. A. Šapalui, palaidotiems 
Pucko mieste, "lituanikos" skrydžio ir lakūnų mir
ties 50 metų proga jis sukūrė nemažai proginių 
atvirukų, kurie buvo dalijami paminklo restauravi
mo aukotojams. 

VYTAUTAS RUZGINAS 

Sukako 20 metų nuo 1990 m. Kovo 11-osios, 
kai Lletuvos respublikos Aukščiausioji taryba pasi
rašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. 
Lletuva tapo nepriklausoma valstybė. Rusija neno
rėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės ir įvedė 
desantininkų dalinius į Baltijos šalis. 

1991 m. sausio 13 d., gindami televizijos bokštą 
žuvo 14 žmonių ir šimtai buvo sužeisti. Lietuviai 
kovoje dėl savo nepriklausomybės nebuvo vieni. 
Juos rėmė ir pasaulis. Norėčiau paminėti išeivijos 
lietuvius Lenkijos Vroclavo mieste. Man tek.o ilgus 
metus bendrauti su vienu iš šio miesto lietuvių vi
suomenės draugijos nariu Antanu GlušausJru. Jis 
rašė apie Vroclavo lietuvių mitingus minint Lletu
vos nepriklausomybės atkūrimo paskelbimą. 
Vroclavo lietuviai kartu su lenkų "Solidarnosc" 
atstovais organizavo mitingus ir pasisakė prieš so
vietų smurtą Lietuvoje. Jie rėmė Lietuvos nepri
klausomybę. Skaitytojus noriu plačiau supažindinti 
su nenuilstančiu lietuvybės puoselėtoju Antanu 
Glušausku. Lletuvoje apie jį mažai žinoma. 

Antanas Glušauskas gimė 1909 metais Alytuje, 

mokėsi gimtojo miesto gimnazijoje. Bet, sovietams 
okupavus Lietuvą ir saugumui įtarus ryšiais su par
tizanais, A. Glušauskas buvo priverstas bėgti iš 

šalies. Pabėgęs į Lenkiją 
iš pradžių apsigyveno 
Elke, ten dirbo vaistažo
lių pramonėse, vėliau 
persikėlė į Vroclavą. Tun 
dirbo "Herbapol" įmo
nėje, buvo Vroclavo lie
tuvių skyriaus valdybos 
narys. A. Glušauskas 
stengėsi kuo daugiau lie
tuvių surasti kitose Len
kijos vietovėse. Jis labai 
sielojosi dėl Sausio tra-

Antanas Glušauskas giškų įvykių Lietuvoje ir 
džiaugėsi, kad atkurta 
nepriklausoma Lietuvos 

valstybė. "Vroclavo miesto, ypač svarbesnių gatvių, 
namai mirgėjo aplipdytais prieš Lietuvos pavergė
jus atsišaukimais", - rašė A. Glušauskas. 

Laisvalaikiu jis mėgdavo piešti, tapyti. Jo šven
tieji paveikslai puošia Vroclavo domininkonų baž-

Apie lietuvių išeivijos veiklą A. Glušauskas 
daug rašė spaudoje. Jo straipsniai buvo spausdi
namiAušroje, Šaltinyje ir kitur. A. Glušauskas labai 
domėjosi Lietuvos gyvenimu. Jis atvažiuodavo ap
lankyti savo giminių ir pažįstamų Lietuvoje. Su tuo 
šviesiu žmogumi man teko bendrauti Vilniuje. Ilgą 
laiką teko susirašinėti, keistis spaudos leidiniais. Jis 
tikėjo Lietuvos ateitimi. Mirė A Glušauskas 1995 
m. vasario 24 d. Jfupas (nr. 3, 185) 
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Klastotės ir nuolaidos 
(Iš laiško T6~ės sąjungos skyriams) 

Kalbjnjnbj (illtyrua sei
mui pava1d!ią L Smetcmi=ę). 
visuomeninės organizacijos 
gana vieningai sutaria, .kad 
v~ės k.al~ paskirti~ 
mafimmas pa!eistq Konsti· 
tuciją. siaurintų Lietuvos res
publikos suverenitetą. Kaip 
nurodyta LR. Konstitucijos 45 
str., ''pilie&Į tautinės bendri· 
jos savo tautinės .koltaros zei. 
blus, metimą, labdarą. savi
tarpio pagalbą tvarko sava· 
nnkillr•i„ i ir dabar savo srity
se bei uf.sienyje vartoja nori
mas vardų, pavardlių, vieto
vardtių formas, kurios atsi· 
spindi ir Lenko kortoje. Yra 
problema ne dėl tautiniq ma
tumą. o dėl valstybinės k.al
boa raitui lreliamą pretenzijų. 
dėl noro mažumai gauti privi
legijų, ir pažeisti daugumos 
piliečą teises. Siekiant netei
sėtų tikslų ldaato;ama net 
bendroji .kalbotyra, esą tikri
niai vardai nebėra kalbos da
lis, nutylimi Lietuvių pavar
diilf lodyna (v., 1985, p. 17, 
30), gramatikų tam prielta
raujani,s teipiai. 

Prof. V. Labutis pastebėjo 
(Lietuvos aidas, 2010.1.20), 
bd mus, vartojanaua oficia
liajame viešajame gyvenime 
valstybini( kalbą, bandoma 
gąsdinti Europos žmogaus 
teisių teisme (BŽTI'), tačiau 
be pagrindo. Prof. Vincas Ur
butis knygoje Lietuvos ka1ba.J 
ildavym (Antra laida. v~ 
2007 m.), primena, bd EŽTi' 
nereikalauja kitataučiq pilie
čiq pavard!iq dokumentuose 
rašyti atitinkamos kalbos raš-

menimia Priešingai. jis pabrė
tia kiemen01 valstybė& teisę 
jas111Šyliwls~ ~~ Eu
ropos 1°Anogau temą telSDUIS 
yra t.ik pa.siūlę8, bd tolimes
niame paao puslapyje kitatau
čio pilielio asmenvardis ga
lėtų biiti pateiktu ir ne vals
tybine kalba. 1bkią išlygą ir 
priėmė mūsų Konstitucinis 
teismas. Latrijoje šis princi
pu jau senokai jgywndinlaa. 

Nerimą kelia V)'rlausybės 
2010 m. sausio 12 d. posėdyje 
patvirtintu naujas vardų ir 
pavard!ių ratymo dokum.en· 
tuose įsta'l;ymo projeklaa, nu
matantis pagriDdiniame do
kumento įraše iteisinti amu:D· 
vard!iq raiymą įvairių lotyniš
ko pagrindo alfabetą vuto· 
janaų tautų kalbomis (pagal 
atitinkamos tautybė& asmens 
pageidavimą). Nors tai aki· 
vail.Miai riboja lietuviiką tikri· 
niųsvetimjbiųvado5eD1!. piei
tarauja Konstitucijai, Konsti· 
tacinio teismo išaiškinimui, 
Vyriausybė vis vien puh'Jhsi 
skubos tvarka ptatymo pro
jektą prastumti seime, o sei
mui įstatymą priėmus, siekti, 
bd . v.---:... • ..:-:. te' „ 1f ALWA1o&„1Mii111a 1Sm•s JI 
palllllkiai įvertildq. Bmnomi
nės krizės ir pilietinio bei mo
ralinio nuoanukio laikais 'VY
riausybės didžiausiu rl1peStis 
yra bet kuria kaina patenkinti 
40% Lietuvos lenkų ut.gaidu, 
Apie tai, .kad nelietuviškai pa· 
rašytus asmenvardtius mdai 
ba galės perskaifyti, negalvo
jama. Negi Vyriausybės nariai 
bua pamirlę priesaiką. kurią 
jie davė padėję ranką ant Lie-

tavos respublikos Konstitu
ėjos? 

Atėjusi i vald!ią Tėvynės 
sąjunga nuo 1997 m. labiau
siai nusipelnė stiprindama 
valstybingumą Lietuvos ry
tuose. Prid paakudDius rinki
mu taip pat kvietė biiti .labiau 
lietuviais, bet lietuviai vyksta 
iš Tėvynės ir nekuriamos 
jiems darbo vietos Vilniaus 
apskrityje; vab1Jbei ištikima 
Vilniaus apskrities administ
racija naikinama, kai kurias 
jOll paakirtis perduodant ne
aiškioms VibWws, Saeininkų 
rajoną administracijolllll; ne
perima Švietimo irmoblo mi· 
nisterlja 30 Vilniaus apabi· 
ties liel:!Mšb! mokyklą, o Vil
niaus, §alamntų rajonų ad
ministracijos, valdomos Len· 
kų rinkimų akcijos, jo1111 yra 
nepalankios; iki šiol nėra gali
mybės pasirinkti moblo vals
tybine kalba SO 1'Jbl Lietuvos 
seniūnijų; nesuvienodintu 
valstybinės kalbos egzaminas 
lietuvilkoms, lenkiJkoms ir 
rusiškoms mokykloms; pa· 
rengti Konstitucijai, teismų 
sprendimams prieltaraujan
tys Vardų ir pavardtiq rašy· 
bos. Uutiaiq ma!wną įstaty· 
ID.1Į projektai. Praiame laikytis 
LR. Kollltitucijos, pirmenybę 
tclkli švietimui valstybine bl
ba, priimti eytų Lietuvos įsi
jungimo programą, sudaryti 
galimybę grįžti įLietuvą emig· 
rantams, nepritarti VyriaulJ· 
bės parengtam vardų ir pa· 
vard!ių rašymo dokumentuo
se {statymo projektui. 

"V'dnijoa" draųija 

"Gyventi -vardan tautos"„. 
Atkelta ii 3-čio ps!. 

bės matmenų. Jis suteikia lmogui, tautai ir jos 
kultūrai k.ok.ybišbi Dallją jų gyvavimo, likimo 
ir išlikimo dimensiją- gyvenimo prasmę. 

'lllip ir lietuvių tauta turi savu, 11nikalia1 
vertybes - jos nuostabiausią pasaulyje blbą, 
mitologiją, senąsias lietuYillw darnu, sutarti· 
na, dainų šventes, Ullikalą pasaulyje b:yldir
bystės meną, pilkapių istoriją. 'Jlls vertybes 
būtina tyrinėti tautotyros kontebte, 'D.utos 
Dtorijm gchnėse idkoli naujų smtumų. 

'ThiitilJmmas yra vienu ii tautinės tapaty-

Prasmingas yra ir .knygos autoriaus Ma· 
rlaua Kw:uhoto ~ "Vietoje pabaigos ..• " jo 
monografijoje: "Zalgirio mūšio kritusiems 
kariams, XIX am!iaua sukilėliams, 1941 metų 
- rezistentams, pokario partizanams teko 
mirti u! savo talllą. Ultat IDUIDS, dirbantiems, 
mąstantiems, kuriantiems ir kovojantiems, 
tenb. ne ką lengvesnė u!duotis - vardan tau
tos, su tauta ir tautoje. •• GYVBNTll" 
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Apdovanoti mokslininkai 
GnpiKan•!lc!1oroml

m tyrimų mokaUnlnlrq ap
dovanoti Pioneer premija, 
kurią skyrė Kanados oro 
erdvės muziejus už pagalbą, 
išgelbėjusią 3 NASA astro· 
nautų gyvybes. Priei 40 m. 
sbyd!io Apollo -13 metu, 
ruoliantis grįžti įlem.ę, spro
go deguonies talpintuvas. 
Astronautai negalėjo skl:y
diio kapsulės atkabinti nuo 
pagalbinės, kad sėkmingai 
nusileistų l temę. Kanados 
'lbronto universiteto mo~ 
liDinką grupė buvo papraly
ta skubiai atrasti spn'!ll'limą, 
kaip išvengti nelaimė3. V18118 
pasaulis sekė neįspėjamos 
baigties trijų 'JAV utronautq 
sbydį, kol 'lbronto mobli
ninkai pasiūlė sprendimą. 
Jų abiiSavimai buvo teisin
gi, ir astronautai nusileido 
sėkmingai. 

Minl1terf1 pfnnlnlnb1 
S. Barper dalyvavo tarptau
tiniame pasitarime Valing
tone dėl branduolinio gink
lų sumdinimo ir ją atlieką 
saugumo. V)'rlausybės vado-
vu. praneidamas, bd vilos 
atominė& pramonės atliekm, 
daugiausia iš Chalk River 
atmninės jėgainės, bus gabe
namos į JAV n11kcmksmini
mui, ragino ir kitas valstybes 
labiau rūpintis pavojingų at-

lietų~~ ••• 
Mia11&cn1 pll""•n1nka1 

s. B'lllper .brtu ID JAV pre
zldmta B. Obama, daugeliu 
Europos valstybių vadovų 
dalyvavo Lenkijos preziden· 
to L.ech Kaczynski ir jo žmo
nos laidotuvėse. Lenkijos 
prezidentas ir bliolib vala
~ mibilĮ pereigiinų ir po
litiką iuvo balancliio 10 d., 
lėktuvui l1llkritua netoli Smo
lemko (Gudija), pakeliui i 
Katynės .žudynių minėjimą. 
S. Hmper po fūties ap!.im.D 
Lenkijos ambasadą <>tavoje, 
pam1cldamas uiuojautąl..m· 
kijos vyriausybei ir Kanadns 
lenkų bendruomenei dėl tra· 
giltos valstybės vadovų ir 
kitq96&nrmn1notok&s. Vi
są praėjusią savaitę Kanadns 
lenkų bmdruommėle, Imi· 
toYėse vyk.o gedu1iniai minė
jimai. Lenkijos pre2identas 
ir jo žmona palaidoti Kro
kuvoje, tūbtantmetėje Va
wlio katedroje, kur jau nuo 
14 limtmeao laidojami i!Y· 
miausi Lenkijos im.onės. 

Daugia kaip liK lama· 
dJei!iq aepritarill Afganista
no misijos pratęsimui. Ka
nados ministeris pirminiD
lw tvirtina, kad parlamento 
sprendimo iki 2011 m. liepos 
mėn. sugrŲinti karius bus 
Įaiktm\asi Gynybos ministe
ris Peter MacKay, viešėda
mas Kabule, pranešė, kad i 
.Afganistmą bus papildomai 
išsiųsta arti 100 karių, kurie 
reng1 afganų Kabulo ir .Kan
daharo policiją. bd galėtų 
perduoti jai valslJbinių ir ka
rinią objektų apsaugą. 

KDmenatorlq 'fJl'lam1· 
bt paliko jaunesnioji kabi· 
neto ministerė Helena Guer
gis. Jai buvo patikėta rūpin
tis moterų .reikalais, bet vie
DllS po kito skandalai ultem
dė jos politinę veiklą. Pir
mieji bręstančios politinės 
dramos ženklai pasirodė 
praėjusią vasarą, bi parla
mentarė sukėlė isterišką 
skandalą oro uoate. Vėliau 
policija sulaili jos vyrą. bu
vusi parlamento nari Jaffer, 
vairavusi .ilgėrul ir su kokai
nu. Dabar policija tiria mi
Disterės vyro li&lldoriwi ir p.
limo puinaudojimo politine 
f.monos įtaka ir vardu, politi
kės tarnybinius ir etikos pa· 
leidimus. 

Albm Giambrone, bu
v91 perspektyvua Ontario 
provillcijos liberalą politikas 
ir dabartinis 1bronto tram
porto komisijos (Tl'C) va· 
dovu, vienu metu kandida
tu i 1bronto miesto merus, 
nutarė atidėti politiko kar
jerą ilgwiiam ir nen"botam 
laikui Paskutiniu metu iš
rylkėjo nematai tarnybjnių 
ir etinių pateidimų. kuriuoa 
padarė greitai karjeros laip
tais kylantis politikas. A 
Giambrone pareiškė, kad 
puibaigus terminui jis ne
keli SIM)bnctidamros i mies
to 'Deybos nariui. 

"En'rinlmentic1 Com· 
muuiation1 Inc.", pagal 
Kanados vadybos konaulta
cijlĮ ir tyrimo instituto duo
menis, pripatinta pam ge· 
riaulia. duboviete milsq wls
tybėje. Darbuotojai tvirtina, 
bd taip!ISIWio paailikėjimas, 
abipusė vadybinmkq ir dar
buotoją paguba, vertinama 
kl11'ybinė savirailb stiprina 
lojalumą darbdaviams, pa
deda ir ugdomi socialiniai 
:ryšiai. Ne.retai 'Yisi kartu lan
ko sporto, kultiriniUB rengi
nius. Penkerius metus ildir
buaieji gauna savaitę papil· 
domų atoatogq ir 5,000 dol 
išlaidoms. Ši ptaiga geriau
siai ivertinta, apklausus 
40,000 Kanados darbuotojų. 

K'auadOI policija iBPė.ja 
vyresnio am!iaus kanadie· 
čiua nepasitikėti jokiais tele
foniniais skambintojais, ku
rie praio pinigų. Tie taip pat 
pataria nejsileisti į namus 
DeJ!aliS!~'ll· . d~~ausiai 
apsimetėliŲ MC'Pltnes pagal• 
bos darbuotojai&, nepasitik
rinus jų vardą ir jgaliojim.ų. 
Vankuveryje aukčiai, apsi
metę 78 m. močiutės vaikai
čiu, pakliuvusiu i bėdą. iš jos 
imliojo 10,000 clo11bronte 
kelios apgavikės aocialinėa 
pagalbos tamybos "Seniors 
for senion„vudu itildna pi
leiati į namus ir apvagia. Po
licija japėja, .kad, prieš atida
rant duris nelauktiems sve· 
čiaml, reikia įsitikinti, b11 
jie yra, paskambinus arti
mimiems, socialiD.Oi ptaigai 
arba policijai SK 
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~ MllSU TEVYl\IEJE 
LIETUVA PARODOJE 

Didžiausiame Kinijos 
mieste Šanchajuje gegužės 
l d. prasidėsianti "Expo 
2010" bus didžiausia iš visų 
iki šiol vykusių pasaulinių 
parodų. Per šešis mėnesius 
192 pasaulio valstybių, 50 
tarptautinių organizacijų, 

keliolikos stambių verslo 
korporacijų ir keliasdešimt 
pasaulio miestų paviljonus 
aplankys apie 70 mln. žmo
nių. Parodoje, kurios pa
grindinė tema - "Geresnis 
miestas, geresnis gyveni
mas", Lietuvos paviljono 
simboliu pasirinktas oro ba
lionas. Parodos svečiai bus 
kviečiami leistis į įsimintiną 
skrydį per Lietuvą, kurioje 
modernūs pastatai, atspin
dintys miestų pažangą, pui
kiai įsilieja į senosios archi
tektūros pastatų ansamblį. 

NESAUGUS TILTAS 
Balandžio 15 d. Vilniaus 

rajone važiuodamas medi
niu tiltu įlūžo karius vežęs 
sunkvežimis, su kariais vy
kęs į pratybas. Jis įlūžo Pab
radės poligono apylinkėse 
važiuodamas mediniu tiltu 
per Žeimenos upę. Iš pra
džių įlūžo vienas ratas, o kai 
kariai bandė ištraukti sunk
vežimį, įlūžo ir antras ratas. 
Sunkvežimis įstrigo tilto 
konstrukcijoje. Nutarta su
laukti krano, kad šis saugiai 
nukeltų mašiną nuo tilto. 
Kariai per įvykį nenuken
tėjo. Dėl įvykio bus pradė
tas tarnybinis patikrinimas. 

181 GAISRAS 
Lietuvoje balandžio 15 

d. ugniagesiai gelbėtoj ai 
atvirose teritorijose užge
sino 181 gaisrą. Per juos 
išdegė beveik 450 hektarų 
ploto. Vilniaus apskrityje 
kilo 64 tokie gaisrai, išdegė 
net 250 hektarų, pranešė 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
selbėjimo departamentas. 
Siemet Lietuvoje atvirose 
teritorijose iš viso kilo dau
giau kaip 1500 gaisrų, išde
ginusių beveik 3400 hektarų 
pievų. Ugniagesiai gyvento
jus įspėja, kad daug žalos 
gamtai padarantys gaisrai 
pievose ypač sparčiai plinta 
ir juos greitai užgesinti labai 
sunku, nes dažnai arti nėra 
vandens šaltinių. 

PERKASI TURGUJE 
Tyrimų bendrovės RAIT 

atlikta Lietuvos gyventojų 
apklausa rodo, kad 51 % 
Lietuvos gyventojų drabu
žius perka turguje. Tačiau 
per kelerius metus pirkėjų 
sumažėjo. 40% viršutinius 
drabužius perka prekybos 
centruose, beveik trečdalis 
(31 % ) - padėvėtų drabužių 
parduotuvėse. 18% Lietu
vos gyventojų teigė, kad 
viršutinių drabužių nei sau, 
nei savo šeimos nariams per 
paskutinius 6 mėnesius ne-

pirko. 2007 m. jų buvo 57%. 
Palyginti maža dalis lietuvių 
viršutinius drabužius pirko 
firminėse drabužių išpar
duotuvėse, užsienyje, inter
netu ar užsisakė iš katalogų 
(atitinkamai 8%, 4%, 3% ir 
l%). Padidėjo skaičius žmo
nių, kurie visai nepirko vir
šutinių drabužių. Siemet jų 
yra 18%, o 2007 m. buvo 
11 %. Manoma, jog tai gali
ma sieti su sunkmečiu. Kiti 
viršutinių drabužių pirkimo 
įpročiai beveik nepasikeitė. 

IŠLYDĖTI KARIAI 
Tauragėje balandžio 13 

d. buvo išlydėti į tarptautinę 
misiją Afganistane vykstan
tys Lietuvos vadovaujamos 
Goro provincijos atkūrimo 
grupės vienuoliktosios pa
mainos (PAG-11) ir Valsty
binės paramos elemento 4-
osios pamainos (NPE-4) 
kariai. Karius į misiją išly
dėjo krašto apsaugos vice
ministeris Rimas S. Jonaitis, 
kariuomenės vadas gen. ma
joras Arvydas Pocius, Sau
sumos pajėgų vadas brisa
dos generolas Jonas V. Zu
kas, karių artimieji. PAG-11 
karių pamainos daugumą 
sudaro Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kęstučio mo
torizuotojo pėstininkų bata
liono kariai. Kęstučio bata
lionas - pirmasis Lietuvos 
kariuomenės padalinys į mi
siją Afganistane vyksiantis 
jau antrą kartą. PAG-11 pa
maina misijos vykdymą per
ims gegužės mėnesį, kur 
šiuo metu be maždaug 150 
Lietuvos karių ir civilių, tar
nauja ir dirba Danijos, Gru
zijos, Japonijos, JAV, Ru
munijos ir Ukrainos kariai 
bei civiliai. Pagrindinė misi
jos užduotis - padėti Afga
nistano valdžiai plėsti įtaką 
provincijoje, užtikrinti sau
gumą ir sudaryti tinkamas 
sąlygas provincijai atkurti. 

LĖŠOS KAUNUI 
Siekdama kompensuoti 

šalies savivaldybių negautas 
pajamas, daugiausia lėšų -
38.9 min. litų - Finansų mi
nisterijos siūlymu vyriausy
bė kovo 31 d. paskyrė Kau
no miestui. Vilniaus biudže
tas pasipildė 7.6 mln. litų, 
Klaipėdos - 3.2 mln. litų. 
Tarp daugiausia lėšų gau
siančių savivaldybių - Vil
niaus, Mažeikių rajonų savi
valdybės ir Alytaus savival
dybė - numatoma skirti ati
tinkamai 14.4 mln. litų, 8.1 
mln. litų ir 8 mln. litų. Ma
žiausiai lėšų gaus Birštono 
savivaldybė - jai bus per
vesta tik 83,900 litų, Vilka
viškio rajono - 804,500 litų. 
Iš viso šalies savivaldybėms 
vyriausybė skirs 224 mln. li
tų. Lietuvos savivaldybių 
draugijos tinklalapyje tei
giama, kad 57 savivaldybės 
2009 m. negavo apie 396 
mln. litų numatytų mokes
tinių pajamų. RSJ 

=======: LIETUVIŲ TELKINIUOSE ......_ __ _ 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
20-mečio minėjimas Argentinoje 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-
ųjų metinių šventė vyko prie lietuviško pa
minklo "Rūpintojėlis", pačiame Berisso mies
to centre. Dalyvavo Lietuvių kultūros draugi
jos "Mindaugas" pirmininkas Leonardo Pe
rotti Czeszunas, Lietuvių kultūros drau$ijos 
"Nemunas" vardu - Alejandra Pumar Zeb
rauskas, lietuviškos radijo valandėlės "Ecos 
de Lituania" vardu - Isabel Kalvelis, kiti lietu
vių draugijų bei bendruomenės nariai, Buenos 
Aires provincijos lietuvių bendruomenės kara
lienė Camila lturbe Gasunas, vaikų bendruo
menės karalienė Malena Tanevitch Braziunas. 

Minėjimą koordinavo Juana Trinskis. Pra
dėtas tylos minute už mirusius bendruomenės 
narius ir lietuvius, kurie paaukojo savo gyveni
mą dėl Lietuvos laisvės. Buvo sugiedoti Argen
tinos ir Lietuvos himnai. 
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Iš praeities. Pradėta lietuvių jaunimo veikla 
tęsiama ir šiandien •.• 

Bendruomenės narės Micaela Campagna 
ir Marina Flammini perskaitė lietuviškai ir is
paniškai specialius Lietuvos prezidentės Da
lios Grybauskaitės, Lietuvos Seimo pirminin
kės Irenos Degutienės, Užsienio reikalų mi
nisterio Audroniaus Ažubalio, Užsienio lietu
vių departamento generalinio direktoriaus Ar
vydo Daunoravičiaus, Pasaulio lietuvių bend-

Kovo 11-osios minėjimas Berisso, Argentinoje 

ruomenės valdybos pirmininkės Reginos Na
rušienės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
vadovo Kęsto Pikūno sveikinimus. 

Agustina Kavaliūnas pasakė kalbą, skirtą 
šiai istorinei Lietuvos datai. Reikia pabrėžti, 
kad trys mergaitės, kurios aktyviai dalyvavo 
minėjime, kalba lietuviškai ir neseniai grįžo iš 
Vokietijos, Vasario 16-osios gimnazijos. 

Tuo pačiu metu, kai Berisso mieste vyko 
minėjimas, Lietuvos respublikos ambasada 
organizavo minėjimą savo patalpose, kuriame 
dalyvavo Lietuvių kultūros draugijos "Nemu
nas" valdybos pirmininkas Esteban Dulke, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos narys ir radi
jo valandėlės "Ecos de Lituania" vedėjas Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis, Lietuvių kultūros 
draugijos "Mindaugas" vicepirmininkas Raul 
Petronis. Organizavo: Lietuvių kultūros drau
gija "Nemunas" (Berisso ), Lietuvių kultūros 
draugija "Mindaugas" (Berisso ), Lietuviška 
radijo valandėlė "Ecos de Lituania"; prisidėjo: 
Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB), Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS). Inf. 

London, ON, lietuviai, gausiai susirinkę i Gavėnios rekolekcijas, kurias vedė kun. Laurynas 
Grikietis 



Visuomeninis labdaros ir kultūros 
fondas Los Angeles, CA 

(Lithuanian Assistance Foundation, Inc., Santa Monica, California) 

ALĖ RŪTA 

Šį Fondą 1991 m. įsteigė 
verslininkas Albinas Markevi
čius, buvęs kanadietis iš Mont
re alio, šiuo metu Lietuvių 
kredito unijos Kalifornijoj ve
dėjas. Jis sako, kad tai ne jo ir 
žmonos Vitos (Milaknytės), 
sūnaus Mariaus ir dukters Zi
nos, ne šeimos, o Visuomeni
nis fondas (Lietuvių milijoni
nio fondo pavyzdžiu), tik daug 
mažesnis. Yra ir daugiau žino
mų asmeninių fondų - Sinkių, 
Kazickų. 

Labdarai yra poeto B. 
Brazdžionio fondas - literatū
rą studijuojantiems studen
tams stipendijos; yra Kazimie
ro Barono, taip pat rašytojų 
vardu - Lemberto, Mariaus 
Katiliškio, Vyt. Alanto fondai, 
įsteigti jų šeimų narių ar skai
tytojų-gerbėjų, priminti apie 
jų prozos ir poezijos knygas. 
Daugelis jų rašė ... dirbdami 
fabrike (Alantas, Gliauda, 
Jurgis Jankus ... ) rašė nakti
mis. Taigi prisiminkit, skaity
kit knygas (ne vien iš interne
to ... ) apie Lietuvą, jos istoriją, 
apie vergovių laikus, kovas už 

London, ON 
MŪSŲ PARAPIJA dar su

silaukė velykinių sveikinimų 
iš vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, vysk. Juozo Tunaičio ir 
vysk. Eugenijaus Bartulio. 

VYKUSIAME mūsų para
pijos Tarybos posėdyje buvo 

laisvę ... Tai kultūrai, literatū
rai remti fondai. Lietuvių 
bendruomenės įsteigtas mili
joninis fondas įvairiems tiks
lams: Lituanistinėms mokyk
loms, lietuvių studentams sti
pendijoms, knygoms leisti, lie
tuvybei... 

Albinas Markevičius įstei
gė šį "Lithuanian Assistance" 
fondą įvairių žmonių (visuo
menės) prašomas. Seni žmo
nės prašė jį, gal kaip Lietuvių 
kredito unijos vedėją, vykdyti 
po jų mirties testamentus, 
kitais įvairiais tikslais. Na, jis 
ir pasiryžo: pasamdė tvirtą 
advokatą, pakvietė kelis di
rektorius, kaip buvusį Kali
fornijoj garbės konsulą Vy
tautą Čekanauską (dabar jau 
mirusį),__gal jo vietoj - dukterį 
Daivą Cekanauskaitę, savo 
paties dukterį, baigusią moks-
1 us Ziną Markevičiūtę, dar 
pora įtakingų žmonių. Tai ir 
sudarė šio Fondo direktorių 
Tarybą, o jis pats, Albinas 
Markevičius, vadovas. 

Ką "Lithuanian Assistan
ce" fondas jau per 20 veiklos 
metų yra nuveikęs? Vykdo 
testamentus tiems, kurie pa-

pasiūlyta visiems parapijie
čiams išsiuntinėti naują prof. 
Romo Mitalo paruoštą para
pijiečių sąrašą su adresais ir 
telefonais. Jei kas nors tokiam 
siūlymui nepritartų, prašome 
tuo reikalu kreiptis į prof. R. 
Mitalą. 

JONINĖS bus rengiamos 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
taupomąją sąskaitą ...... 0.25% 
čekių sąskaitą iki ....... 0.25% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 0.50% 
180 dienų indėlius ...... 0.50% 
1 m. term. indėlius ...... 1.50% 
2 m. term. indėlius ...... 1.90% 
3 m. term. indėlius ...... 2.40% 
4 m. term. indėlius ...... 2.65% 
5 m. term. indėlius ...... 2.85% 
RRSP ir RRIF 

TAUPOMĄ SĄSKAITĄ, ATLEISTĄ 

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

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

(Variable} · · · · · · · · · · · · · .0.50% •Nemokami čekių sąskaitų 
1 m. ind. · · · · · · · · · · · · · · 1 ·503 apmokėjimai 
2 m. ind. . ............. 1.90% 
3 m. ind. . ............. 2.40% 
4 m. ind. . ............. 2.65% 
5 m. ind. . ............. 2.85% 
PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 3.90% 
Nekiln. turto 1 m. . ...... 3.90% 

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

ATIDARYKITE TALKOJE NAUJĄ sumos draudimu 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

prašo, bet vykdo ir kitokius -
kultūros, politikos ir apskritai 
lietuvybės darbus... Pavyz
džiui, kai A. Markevičius ilgus 
metus buvo ALTos, Kaliforni
jos skyriaus pirmininkas, jis 
ruošdavo Kovo 11-osios minė
jimus, žmonės norėdavo (po 
programos) pietauti. Tai jis 
samdydavo šeimininkes (pvz. 
Genovaitę Plukienę), skaniai 
visus vaišindavo, o užmokant 
- prašė čekius rašyti "Lithua
nian Assistance" vardu. Tad 
likęs už pietus pelnas eidavo į 
tą Fondą; taip pat, laidotuvių 
metu - už gedulo pietus bei 
kitomis progomis. 

Šiemet Kovo 11-osios mi
nėjimą sėkmingai surengė ki
tas pirmininkas ALTos - Algi
mantas Žemaitaitis, su pa
kviesta iš Lietuvos gera kalbė
toj a Birute Valionyte, Kovo 
11-osios signatare, taip pat su 
menine, muzikine programa. 
Po minėjimo buvo pietūs, ku
rių pelnas - "Lithuanian Assis
tance" fondui. Iš to Fondo 
daug kas gauna ne tik para
mos, bet ir dirbama lietuvy
bei, Lietuvai... Taigi, mes, kali
forniečiai, vis su Lietuva ... 

birželio 27, sekmadienį, Lais
vio-Petro Sergaučio dvare. 
Tarybos posėdyje nutarta šią 
šventę kasmet ruošti trečiąjį 
birželio mėnesio sekmadienį. 

NUGRIAUNAMOS ŠI
LUVOS M. MARIJOS šven
tovės pastato kertinis akmuo 
jau išimtas ir bus ieškoma tam 
akmeniui tinkamiausia nuo
latinė vieta. Kertinį akmenį 
galėsime visi pamatyti per Jo
nini ų šventę Laisvio-Petro 
Sergaučio dvare. 

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

MIŠIOS sekmadieniais 
aukojamos 3 v.p.p. Mary Im
maculate šventovėje, 1980 
Trafalgar Street. 

BALANDŽIO 25, sekma
dienį, Mišios bus už a.a. An
taną Grigutį ir Vincentą Na
ruševičių. Inf. 

Vardų parinkimas 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Nuo tos akimirkos, kai 
gaudavo vardą, mažas ir silp
nas vaikelis tapdavo aplinki
nių gerbiamu kilnaus vardo 
savininku. Antai Vytauto var
das ilgainiui siejosi su vadova
vimu, ryžtu, siekiu nugalėti, 
sugebėti burti bendraminčius 
kovai už šventus tautinius ir 
valstybinius idealus. Lietuvoje 
veikia dešimtys Vytautų klu
bų, į kuriuos buriasi įvairių 
profesijų atstovai, kuriuos vie
nija jų vardo pirmtako di
džiojo kunigaikščio Vytauto 
charizmatiška asmenybė. Iš
rinkti vaikui vardą yra didelė 
atsakomybė, tačiau ar jos pai
so šalies gyventojai? 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

Dalias mieste, Texas 
valstijoje, įsteigta nauja Lie
tuvilJ bendruomenės apylin
kė. Sioje apylinkėje tautie
čiai pradėjo burtis prieš vie
nerius metus pastangomis 
Kęstučio Truškūno, atvyku
sio gyventi į Dallas miestą iš 
veiklios Los Angeles lietu
vių bendruomenės. 2009 m. 
pradžioje susirinkęs mažas 
lietuvių būrelis paminėjo Va
sario 16-ąją. Vasarą į Jonines 
susirinko gausesnis tautiečių 
būrys. Taipgi kilo mintis su
rengti lietuviškas pamaldas. 
2009 m. gruodžio 1 d. įvyko 
steigiamasis apylinkės susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
17 asmenų. Išrinkta valdyba 
su pirmininku K. Truškūnu. 
Po mėnesio apylinkė turėjo 
ir savo susirinkimams patal
pas. Jas parūpino valdybos 
narė Virginija Hoots su savo 
vyru, kuris yra vieno banko 
viceprezidentas. 2010 m. va
sario 8 d. JAV LB krašto val
dyba priėmė naują apylinkę 
į JAV lietuvių bendruomenę. 
Siais metais Vasario 16-ąją 
surengė Dallas LB valdyba. 
Sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai, skambėjo lie
tuviškos dainos. 

Australija 
Geelongo LB apylinkės 

valdyba vasario 21 d. suren
gė Vasario 16-osios minėji
mą. Jį pradėjo LB apy!inkės 
valdybos pirm. Stasys Sutas, 
pasveikino minėjimo daly
vius, priminė šventės svarbą, 
taipgi ir Kovo 11-ąją. Tylos 
minute buvo pagerbti žuvę 
už Lietuvos laisvę, perskaity
ti Lietuvos prezidentės, už
sienio reikalų ministerio, 
Lietuvos garbės generalinio 
konsulo Andriaus Žilinsko 
iš Melburno sveikinimai. 
Žiūrovai stebėjo dvi vaizda
juostes apie Vilnių ir Lietu
vą. Meninę programą atliko 
"Lino" ir "Gegutės" šokėjai, 
vad. Loretos Tigani ir Regi
nos Bendokienės, Romo 
Zenkevičiaus vadovaujama 
dainos grupė "Aidai" ir cho
ras "Viltis", vad. Aldonos 
Scano. Pasibaigus progra
mai vyko pietūs. 

Vasario 27 d. Geelonge 
vyko etninių grupių šventė 
"Pako Festa". Joje su savo 
programomis pasir9dė etni
nių grupių klubai. Sioje kas
metinėje šventėje visada da
lyvauja Geelongo lietuvių 
bendruomenė. Joje galima 
nusipirkti įvairių prekių ir 
paragauti įvairiausių Azijos 
ir Europos tautybių valgių. 
Šventės didžiausias pasiro
dymas - spalvingas paradas. 
Jame šiemet dalyvavo dau
giau kaip 100,000 žiūrovų. 
Lietuvių tautinių šokių šokė
jai ir choristai, apsirengę 
tautiniais drabužiais, atkrei
pė žiūrovų dėmesį. Lietuvių 
vežimas buvo papuoštas vė
liavomis ir tautinių spalvų 

balionais. Vidury stovėjo 
kryžiastulpis. Po parodos vy
ko kultūriniai pasirodymai. 
"Lino" ir "Gegutės" šokėjai 
gerai pasirodė ir žiūrovų bu
vo palankiai įvertinti. Neatsi
liko ir dainos grupė "Aidai", 
atlikdama 4-rias dainas. 

Gudija 
Gervėčių krašte, Girių 

kaimo vidury, stovi pamink
las Vytautui Didžiajam, pa
statytas 1934 m. Paminklą 
statė Šv. Kazimiero draugi
jos darbuotojai: Povilas Lau
rinavičius, Mikas Mažeika, 
Tamošius Petrikas, Simas 
Ravaitis, Simas Lukša. M. 
Mažeika buvo geras kalvis ir 
paminklui nukalė geležinį 
kryžių. Lėšoms telkti buvo 
rengiami vakarai su dai~o
mis ir vaidinimais. Visi Sv. 
Kazimiero draugijos nariai 
priklausė chorui, kuriam va
dovavo Antanas Bubulis, 
Miciūnų kaimo skaityklos 
vedėjas. Choras su savo dai
nomis garsėjo ir už Gervėčių 
krašto ribų. Tarp choristų 
buvo ir gerų vaidintojų. Vai
dinimus "Gedimino sap
nas", "Ant bedugnės krašto" 
ir kitus režisavo Girių kaimo 
skaityklos vedėjas Valenti
nas Krečius ir Tamošius Pet
rikas. Visų vakarų įėjimas bu
vo apmokamas. Tokiu būdu 
buvo renkamos lėšos pa
minklo statymui. Be to, Gi
rių kaimo žmonės prisidėjo 
aukomis. Paminklą pašven
tino kunigas Viskanta. Iškil
mėse dalyvavo dar vtrys kuni
gai - Kraujalis, Cibiras ir 
Stašys. Paminklą žmonės iš
saugojo per ilgus sovietinius 
metus. 1998 m. paminklas 
buvo atnaujintas. Daugiau
sia prie šio darbo organizavi
mo prisidėjo Alfonsas Augu
lis ir tautodailininkė Birutė 
Kuckaitė. 

Šveicarija 
Prieš dvejus metus Že

nevoje buvo įsteigtas sekma
dieninis lietuvių vaikų dar
želis "Ratas" Lietuvos atsto
vybėje prie Jungtinių Tautų 
biuro. Darželį lanko vaikai 
iš lietuviškų ir mišrių šeimų. 
Jį suorganizavo Eglė Kačku
tė. Mokytojai - "Rato" tėvų 
grupė ir kviestiniai. Darželis 
įsteigtas 2008 m. vasario 3 d. 
Jo tikslas - vaikams suteikti 
galimybę pabūti lietuviškoje 
aplinkoje, išmokyti juos lie
tuviškų žaidimų, dainelių, 
sudaryti teigiamą Li~tuvos 
įvaizdį jų sąmonėje. Siemet 
vasario 2 d. "Rato" darželis 
linksmai šventė savo antrąjį 
gimtadienį. Jis pradėtas pa
mokėle, kurią vedė seserys 
Joana ir Vita Danytės. Pa
kalbėta gimtadienio tema. 
Vyko įvairūs žaidimai, pa
dainuota viena kita dainelė. 
Vaikai buvo pavaišinti ma
myčių keptais pyragais, pyra
gaičiais. Buvo uždegta dvejų 
metų gimtadienio žvakė ir 
sugiedota Ilgiausių metų. JA 
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KNYGOS 

Naujų knygų lentynoje 
"Bandžiau nupiešti bėgančio laiko paveiksliukus •.• " 

S. KATKAUSKAITė pastebimų jau naujosios Lietu.vos ir jos žmonių gy

Thip naujosios knygos pratarmėje savo kūrybos 
temas skaitytojams pristato rašytojas česlovas Sen
kevičius. Tuje pat knygos pratarmėje rašytojas prisi
pažįsta rašąs ". „apie gyvenimą, kurį mačiau kaip 
kapojamo, tašomo ąžuolo skiedras, kaip dyglius, 
įstrigusius širdin, kad susimaišytų juoko ir skausmo 
ašaros, ir būtų lengviau keliauti ne į tą pusę, kur 
norėta, planuota.„" 

Rašytojas Č. Senkevičius priklauso tai lietuvių 
išeivijos rašytojų kartai, kuri savo literatūros bandy
mus pradėjo ankstyvaisiais jaunystės metais dar 
prieškarinėje Lietuvoje. Jų gyvenimai ir profesinės 
svajonės buvo pertraukti karo, kelionių ir kūrimosi 
svetimoje valstybėje. 1lĮ metų patirtis ir atspindėta 
rašytojo apsakymų .knygose, laikraščiuose spausdin
tuose kūriniuose. Daugelio pokarinės išeivijos rašy
tojų jau nebėra; tik vienas kitas, tarp jų ir mano ap
tariamosios knygos autorius, tęsia literatūrines išei
vijos tradicijas. 

Apsakymų rinkinys Trys iki šimto - knyga, 2009 
m. išleista Kaune, autoriaus kraštiečių Pasvalio M. 
Katiliškio bibliotekos darbuotojų pastangomis. 
Knygos aplanke skaitytojams pristatomas rinkinio 
autoriaus česlovo Senkevičiaus gyvenimas ir kūry
ba, dabar sklindanti ir Lietuvoje. Gimęs Joniškėlyje, 
Pasvalio rajone, vaikystės ir jaunystės metus pralei
do kitose Aukštaitijos vietose. Pakruojyje pradėjo 
pirmuosius žurnalistinius žingsnelius, kuriuos ne
trukus pertraukė II Pasaulinis karas. Jo audrų at
blokštas iki Kanados, Turonto, rašytojas ir žurnalis
tas įsijungė i lietuvių kultūrinę veiklą, išsaugoda
mas aukštaitišką tarmę bei neskubrų bendravimo 
būdą, švelnų humorą, kurį aptiksime ir kūrybos 
puslapiuose. 

Gyvenimas nebuvo palankus jaunystės norams, 
bet potraukis rašytiniam žodžiui neišblėso per visą 
gyvenimą. 'lrylika metų Č. Senkevičius, aktyvus 
skautų judėjimo narys, redagavo Skautų aido žurna
lą, vėliau tapo Tėvilkės iiburių redaktoriumi, kur 
dirba ir šiuo metu. Ilgametis skautų veikėjas ir 
skautų leidinio vadovas apdovanotas skautijos ordi
nais. č. Senkevičius už kultūrinę-visuomeninę veik
lą 2002 metais apdovanotas WK Gedimino Riterio 
kryžiaus ordinu; TėviJkės nb-urių laikraštyje darbo 
20-mečio proga jam paskirta Kanados Lietuvių 
bendruomenės kultūrininko-visuomenininko pre
mija. 

Daugelį metų atskiri Č. Senkevičiaus apsaky
mai buvo spausdinami lietuviškuose išeivijos laik
raščiuose. Pirmoji apsakymų rinktinė Ketvirtoji upė 
buvo išleista Vilniuje 2000 m„ po ketverių metų -
Penki taškai Turonte. Pirmosios dvi knygos ap<Įova
notos Lietuvių rašytojų draugijos premijomis (Čika
ga). Il'ečiasis apsakymų rinkinys 'Dys iki šimto išleis
tas vėl Lietuvoje. 

Č. Senkevičiaus apsakymų rinkinius jungia ne 
vien matematiškai skambantys pavadinimai, bet ir 
įsimintini išeivijos gyvenimo ir patirties paveikslai. 
Juose vaizdžiai ir įtaigiai papasakotas iš savo kultū
ros išblokšto žmogaus gyvenimas ir pastangos prisi
taikyti jame, neprarandant kultūrinės ir tautinės sa
vasties, ne visad sėkmingi bandymai ją perduoti jau 
svetimame krašte gimusiems vaikams. 

Aptariamame rinkinyje 'Dys iki limto surinkti ir 
ankstesniais, ir paskutiniais metais parašyti apsaky
mai. Pastaruosius atpažinsime iš apsakymuose 

venimo nuotrupų, patirtų apsilankius Lietuvoje po 
daugelio dešimtmečių, po akistatos su jaunyste ir 
kartais ne visai atpažįstama tėviškės dabartimi. Bet 
perskaičius visą rinkinj, pagrindinę jo apsakymus 
jungiančią temą galima nusakyti vienu žodžiu -
pasirinkimai. Nedideliuose apsakymuose ši svarbi 
kartais išorinio poelgio, kartais vidinio apsispren
dimo akimirka tampa veikėjų moralumo, tautinės 
savivokos, asmenybės brandumo matu arba jo 
tragedija. Apsakymuose Du kareiviai ir Nutol!tantys 
žingsniai tie pasirinkimai labai svarbūs, nulėmę kito 
žmogaus teisę gyventi. Kartais apsakyme vaizduoja
miems žmonėms labai svarbiu tampa nedidelis pa-

Dys iki limto. česlovas Senkevi.čius. Novelės, ap
sakymai, Kaunas - Pasvalys, 2009. 

siryžimas pasielgti pagal moralės, pareigos jausmą, 
taip išsaugant savo ryšius su šeima ar vienu artimu 
žmogumi, savo kultūra, tradicijomis ( aps. Susi
tikimas prieangyje). 

Knyga padalintai trejetą skirsnių. Pirmojo 
skirsnio Blaškomos skiedros pavadinimas taikliai 
apibrėžia pagrindinių veikėjų lemtį. Veikėjai kaip 
medžio skiedros, pokarinės ar dabartinės emigraci
jos atskelti nuo pagrindinio kamieno - savo tautos 
ir gimtinės, atblokšti už Atlanto. Dažniausiai juos 
jungia tas pats bruožas - bandymas išsaugoti tai, 
kas atsivežta iš Tėvynės, ir liūdnas suvokimas, kad 
gyvenimas svetimoje kultūroje ir svetimoje šalyje 
kažką nesugrąžinamai atima ir naikina. Bet viena 
grupė apsakymų veikėjų tą jaučia ir bando prie
šintis, kurdami lietuviškas organizacijas ir dalyvau
dami tautinėje veikloje; kita grupė priima svetimas 
permainas kaip neišvengiamybę, pasukdami mate
rializmo ir susvetimėjimo keliu. Kai kuriuose apsa
kymuose sutinkame ir mano kartos - dabartinius 
imigrantus, ieškančius gerovės ir vietos po svetimu 
dangumi, už savo pasirinkimus sumok.ančius skau
džią kainą-prarastą meilę ar netgi gyvenimą (Ame-

rika, Medinio velniuko pamokslas). Rašytojas keliais 
pagrindinių veikėjų gyvenimo tarpsniais parodo, 
kas nulemia apsisprendimą: materialinė gerovė ar 
jausmai, išskaičiavimai ar pripažinimo troškimas, 
baimė, politinė būtinybė ar paprastas padorumas, 
atsakomybė. 

Autorius skirsnyje Dygliai nevengia literatūri
nio šaržo ar ironijos, parodydamas, kaip naujosios 
buities patogumų ir gerovės siekiai greitai nutildo 
patriotines kalbas ir ketinimus dirbti Tėvynės, vi
suomenės labui (Yelnio kooperatyvas, Suvažiavimas, 
Milijonierių klubas). Kituose apsakymuose autorius 
parodo, kaip dūžta asmeninės laimės siekis, susidū
rus su neteisingai suprasta pareiga ir egoistišku po
reikiu valdyti kitą žmogų ar savanaudiškumu (Žalia 
sktybėlaitė, 'Dys iJd limto, Vienas centas). Apsakyme 
Prikaltas angeliukas jautriai pavaizduotas pasirinki
mas tarp asmeninių jausmų galimybės ir kilnesnio 
dvasios pašaukimo. 

Skirsnyje Saulei sugrįžtant paprastų žmonių, 
dažniausiai šeimų likimai kalba apie nelengvas 
gyvenimo pamokas, išsaugant gerumo ir prieraišu
mo vienas kitam jausmus, savo kalbai ir kultūrai, 
tėvų ir senelių tikėjimui ir tradicijoms. Apsakymuo
se Dovilė, Močiutės rol:ytė, Statybininkai paliečiami 
tėvų ir vaikų, gimusių jau po svetimos valstybės 
dangumi, santykiai ir pražūtingas susvetimėjimas. 
Rinkinyje skaitysime ir apsakymų, kuriuose svars
tomas žmogaus ir tautinės bendruomenės santykis, 
prasmingesnio gyvenimo siekiai, bendraminčių pa
ieškos. Apsakymuose Įstrigęs kqmelu, Grįiimas ir 
kituose paminėtas grįžimo namo, į išlaisvintą tėvynę 
motyvas. Šiuose apsakymuose, kaip ir gyvenime, 
veikėjų mintyse ir kalbose skamba baimė, abejonės 
- ar galima sugrąžinti tai, kas prarasta; kur yra na
mai; savotiškas išvažiavusiųjų kaltės jausmas, aki
vaizdus suvokimas, kad yra neišvengiamas skirtu
mas tarp pasilikusių ir sugrįžusių. Apsakyme Roza 
autorius prisiliečia prie gilesnės filosofinės temos 
apie nusikaltimus visuomenei ir atskiram žmogui, 
asmeninę atsakomybę ir moralinį dviveidiškumą. 
Simbolizmas pasitelk.iamas atskleidžiant nuo gam
tos ir savo bendruomenės atitrūkusio žmogaus 
dramą šiuolaikiniame urbanistiniame pasaulyje 
apsakyme Kapinės, turto ir skurdo, socialinės nely
gybės sandūrą vaizdelyje Durys. Apsakyme Pirami
dė, panaudojus politinę alegoriją ir satyrą, atsklei
džiama buvusios sovietinės imperijos esmė, valdžios 
ir minios santykis. 

Rinkinio apsakymams, kaip ir visai lietuviškai 
literatūrai socialine tematika, būdingas neįkyriai 
pamokomas stilius, brėžiama aiški riba tarp gero ir 
blogo elgesio, ir parodomas atpildas už blogus pasi
rinkimus ar darbus. Veikėjų kalba aiški, nuosekli, 
artima gyvenimiškajai kalbėsenai. Rašytojas Č. 
Senkevičius - trumpojo žanro novelės, apsakymo 
meistras, į pora puslapių gebantis sutalpinti svar
biausius literatūrinio herojaus gyvenimo atsitikimus 
ar poelgius. 1iksliai ir nedaugžodžiaujant aprašoma 
veiksmo laikas ir vieta, charakteriams leidžiama 
atsiskleisti per dialogus ar vidinius apmąstymus, 
nevengiama rašyti pirmuoju asmeniu, padidinant 
pasakojimo įtaigumą. Rašytojo kalba ir žodynas pa
prasti ir šiuolaikiški; tik paryškinant veikėjų aplinką, 
knygoje surasime vieną kitą svetimžodį ar frazę, to
dėl apsakymai skaitomi lengvai, vienu atokvėpiu. 
Turiniu ir mintimi jie savotiškai pratęsia ir papildo 
vienas kitą. 

Tu.d perskaičius visą knygą, tie atskiri litera
tūriniai vaizdai atmintyje susilieja į vieną paveikslą, 
leisdami suvokti išblokšto iš Tėvynės tautiečio ir jo 
šeimos sudėtingas būsenas, daromus neretai sun
kius pasirinkimus ir sprendimus dabarties ir praei
ties sandūroje. Užvertus paskutinį puslapį pasilieka 
įspūdis, kad daugelis apsakymų knygos veikėjų -
sutikti ir pažįstami žmonės, gyvenantys tarp mūsų. 

Pavasario stebukla,i Ir tu, hnogau, pabusk iš nemos Meteoritas? 
miego, Šiaurės Latvijos laukuose atsirado 

Nulvito ltai dangus Miške iibutės galveles jau rodo, Atverki savo širdį ir rankas, "krateris". Svarstoma, kas galėjo tai pa-
Saulutes spinduliais žaismingaiB O samanos žaliuoti net pradėjo Sušils širdis, dings nuotaika bejėgė, daryti - nukritęs meteoritas ar žmogaus 
Ir tirpsta ledas pamai;u, Čia medžiai bunda, girdisi iš sodo: Pajausi laimės plaukiančias bangas. ranka? Kai žinia apie tai pasklido, žmo-
Pauklteliai skraido čia laimingi, "Klausykit, jau pavasaris atėjo!" Aroi ne tau rv>•v-„.1;„ ll;„ 8 •. r-..... -~, nės ėmė plūsti per iikininko pievas, no-

·o· .Y-'......., OJ.., UIU&riuJ rėdami pažiūrėti, kas tai yra? Už apžiū-
Gamta atbunda, kaip gražu! Ir lapai pumpurus paruošę skleuti, Argi ne tu paverst džiaugsmu gali? 
Gandrai parskrido, pempės klykia, Žiedeliai gi nuo jų neatsilieka. Pradžiugink širdį tą brangiausią turtą rėjimą pradėjo imti po latą. Geologas 
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Jau saulelė vėl atkopdama 
budina svietą ... Atšilo. Pum
purėliai pabrinko, o pietiniuo
se šlaituose pražydo pirmo
sios žibutės. Prisirinkau pilną 
dubenėlį, surišau puokštelė
mis ir sėkmingai pardaviau. 
Dabar, suspaudusi delne pini
gėlius, drąsiai einu parduotu
vėn pirkti. Juk Velykos čia pat, 
o parduotos žibutės manga
rantuoja šventinį stalą! 

Palei daugelį vitrinų pra
einu nuleidusi galvą ir net ne
žvilgteliu nei į skilandžiais -
dešromis lūžtančias lentynas, 
nei į skanėstais viliojančius 
prekystalius. Pinigėlių per 
mažai. Tai tik vaikystėje buvo 
galima valandų valandas pra
stoviniuoti ties kavinės vitrina 
ir mintimis gardžiuotis už stik
lo stovinčiais tortais. O senat
vė protingesnė - ko akys ne
mato, tai ir širdis neskauda ... 
Skubu į tuos skyrius, kur man 
įperkami produktai - kruo
pos, bulvės, aliejus, duona ... 
Na, šiuokart ir kelis kiaušinius 
už žibutes nusipirksiu, juk Ve
lykos! 

Dedu į krepšelį mažąją 
pakuotę, ir žvilgteliu į delną -
ar užteks? Užteks, ir dar liks. 
Tiesiu ranką į sūrį ir atsi
traukiu ... Negali būti? Užsi
dedu akinius ir nustėru: vietoj 
buvusios 6 Lt., varškės sūrio 
kaina patrigubėjusi! Taigi, net 
šventėms jo nusipirkti neiš
galiu ... Na, ką gi, užteks ir 
keptų bulvių - jos liko nepa
brangusios. Tereikia nusipirk
ti aliejaus ... Bet ir čia smūgis 
- šis pensininkų gelbėjimosi 
ratas pabrango trigubai! 

Nukabinusi nosį kicenu 
prie duonos lentynos, ir net 
akyse aptemo: mano juodoji 
ruginė pabrango dvigubai!!! 
Gal nusipirkti nors pusę ke
paliuko? Bet duonelės kepa
liukas toks mažas, kad jo ne
pjausto ... Išsirenku kitos duo
nos mažiausią gabaliuką ir 
stoju eilėn prie kasos ... Slenku 
namo, o galvoje sumaištis. 
Taip džiaugiaus saulute, pir
mosiomis žibutėmis - papil
domu lėšų šaltiniu! Jau, jau 
maniau, prastūmiau patį sun
kiausą ir brangiausią žiemos 

laiką bei tikėjausi palengvė
jimo su kiekvienu parduotu 
rūgštynių lapeliu, žemuoge ar 
grybuku ... O čia šitoks ne
girdėtas dvigubai-trigubas 
kainų šuolis! 

Labai panašu, kaip ir 
prieš Sausio 13-ąją. Tada irgi 
buvo kainos užkeltos, ir prem
jerė pareigybės neteko ... Tan
kai po miestą šlaistėsi, jedinst
vininkai puolė seimą, liejosi 
kraujas ... Dabar irgi - kainų 
šuolis, Kirkilui pareikštas ne
pasitikėjimas, streikuoja dėl 
algų mokytojai... O kas bus 
toliau? 

Velykom pasnigo. Gau
siai, kaip visą žiemą nebuvo. 
Ir nuotaika, lyg prieš Kalėdas 
- išgyvensiu, ar buto išlaidos 
mane pribaigs? Išgyvenau. Ir 
kaip pempės pabaly džiaugs
mingai klykia "gyvi, gyvi", taip 
ir pensininkai pavasarį atsi
duso - vėl likom! (Štai iš kur 
Velykų vardas!). Taigi, var
guoliai, ištempę žiemos ne
gandas, džiaugiasi - vėl likom, 
vėl likom! Nesušalome, nenu
badmyriavome, nenugalabijo 
koks nevidonas už litą ... Vėl 
likome dar vienai vasarėlei, 
sočiam rudenėliui ir baltai žie
mužei ... kuri sugrįžo kartu su 
velykiniu sniegu. O su sniegu 
- ir šoktelėjusios išlaidos duo
nai kasdieninei. Gera dovana 
šventėm. 

Tik šios išlaidos nesibaigs 
kartu su žiema, kaip mokestis 
už šilumą. Nesumažės ir pava
sariui atėjus. Mokėsime dvi
gubai už duoną ir vasarą. O 
tai reiškia - nieko nesutaupy
sime žiemai nei su grybais, nei 
su uogom ... O tai reiškia, kad 
ateinanti žiemužė gali būti 
paskutinė daugeliui iš mūsų ... 
Mąstau, ką dar galima būtų 
padaryti, kad atitolinus bado 
šmėklą? Butas jau parduotas 
ir suvalgytas. Į senelių namus 
- eilės keleriems metams, ir 
pirmenybė teikiama užrašan
tiems butą prieglaudai. Mano 
bendrabučio kambarys - ad
ministracijos nedomina. Netgi 
gaunama pensija nedengia 
prieglaudos išlaidų! 

Reikia ieškoti darbo, nors 
iki kitų metų, o tada pažadėta 
grąžinti neteisėtai atimtas 
pensijas. Susidarytų dvejų me-

Ntr. B. Saplio 

tų skirtumas - taigi ir kainų 
padidėjimas ne taip jaustųsi. 

Ieškau reklamoje norin
čio auklės. Bet ... pirmiausia 
paklausia amžiaus. Netinku. 
Klausia išsilavinimo. Netinku. 
Klausia kalbų, virimo ir kitų 
darbų ... Vis netinku ir netin
ku. Pagaliau! Reikia pusei 
dienos pasūpuoti mažylį!!! Ir 
aš tinku! Lekiu paknopstom, 
kad kas kitas nenustvertų. Su
tinku ir skalbti, ir plauti, ir 
virti už pusę kainos. Sutinku 
ne tik sūpuoti, vežioti ir po 
kiemą vaikštinėti. Pažadu iš
mokyti mažylį deklamuoti, 
dainuoti ir nesiožiuoti. Galė
jau pažadėti ir akademiku jį 
išauginti, kad tik neišbrokuo
tų mano žilos galvos, nudirbtų 
rankų ir suvargusių kojų ... 

Taigi, jau priimta ir pla
nuoju savo pajamas: pensija 
bus taupoma už šilumą susi
mokėti žiemą, atlygis už vaiko 
priežiūrą - maistui, o per lais
vą pusdienį - grybausiu ir uo
gausiu. Žiūrėk, dar ir drabu
žėlį iš "Humanos" reikalin
giausią nusipirksiu. Dabar di
džiausias rūpestis - nesusirgti, 
nes vaistai iškart praryja visus 
centus, ir nuskandina skolo
se ... Ne susirgti, nesuklupti ir 
iki Naujųjų metų ištverti. O 
po jų premjeras pažadėjo grą
žinti atimtas pensijas! Tada ir 
galėsiu pabūti tik garbinga 
pensininkė. Nors porą mete
lių ramiai iki mirties ... 

O jeigu negrąžins? Juk 
vilkina, jau septyniolika metų 
vilkina žemės grąžinimą ... O 
jeigu grąžins, bet ne visus, 
kaip padarė su rubliniais in
dėliais? O kad ir visus - jie 
jau dvigubai-trigubai nuvertė
jo per šį kainų šuolį ... Juodos 
mintys gesina mano džiaugs
mą ir tylom formuoja nuovo
ką, kad šis beviltiškas kapano
jimasis tik pratęsia agoniją, 
bet neišsprendžia esmės. O 
esmė - tai akivaizdus senukų 
genocidas, vykdomas tos pa
čios, kaip ir 50 metų buvusios 
ir niekur nepražuvusios, sovie
tinės valdžios ... Juk jos šūkis -
nėra žmogaus ir nėra proble
mos! O mes juk - kaip akmuo 
ant kaklo tiems, kurie stato 
Valdovų rūmus, tvirtoves sau
gumiečiams. O mums skirtus 
ES pinigėlius grąžina atga
lios ... Ir kam pasiskųsi, pasi
guosi, kai pusė Lietuvos pa
bėgo pasaulin duoneliauti? 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
"Baroko dueta~", mez

zosopranai Saulė Serytė ir 
Renata Dubinskaitė, nese
niai debiutavęs Klaipėdoje, 
kovo 28 d. dalyvavo Vilniaus 
Bernardinų šventovėje vyku
siame koncerte Cantio sacrum, 
kuriame skambėjo senosios 
religinės muzikos giesmės. 
Kartu su vargonininke Audra 
Telksnyte ir fleitininku To
mu Kastravicku, duetas atli
ko XVII š. kompozitorių ari
jas ir duetus - Giovani Leg
renzi maldą Marijai, ištrau
kas iš Giovanni Pergolesi 
Stabat Mater ir Alessandro 
Scarlatti Salve Regina, arijas 
iš J ahann Sebastian Bacho 
Pasijų pagal Joną ir duetus iš 
jo sakralinių kantatų. 

Saulė Šerytė, pradėjusi 
studijas Lietuvos muzikos 
akademijoje, vokalo studijas 
tęsė Graz'e (Austrijoje), tobu
linosi tarptautiniuose meist
riškumo kursuose, dalyvavo 
operos pastatymuose, kon
certuose bei festivaliuose. 
Renata Dubinskaitė nese
niai pradėjo savo muzikinę 
karjerą dalyvaudama "Trium
fo arka 2009" konkurse. Mo
kosi dainavimo privačiai pas 
prof. V. Prudnikovą, domisi 
baroko muzika. "Baroko due
tas" planuoja ciklą koncertų, 
skirtų XVII šimtmečio voka
linei muzikai, ruošia prog
ramą Baroko kelionė, kurio
je bus pristatyti duetai ir ari
jos iš italų, prancūzų, vokie
čių bei britų baroko muzikos. 

Lietuvos kompozitorių 
sąjunga išleido Ritos Alek
naitės-Bieliauskienės mono
grafiją Vytautas Laurušas. 
Gyvenimo realybės ir kūrybos 
interpretacijos, skirtą pami
nėti kompozitoriaus ir peda
gogo Vytauto Laurušo 80 
metų jubiliejų. Monografi
joje įdėtos dokumentų kopi
jos, kurios atskleidžia kom
pozitoriaus diplomatinę veik
lą, bei prisiminimai žinomų 
kultūros žmonių, kaip Dona
tas Katkus, Vytautas Lands
bergis, Rimas Geniušas, Ro
dionas Ščedrinas bei Saulius 
Sondeckis. Monografija bu
vo sutikta balandžio 10 die
ną Taikomosios dailės mu
ziejuje. Vakaro programoje 
- V. Laurušo muzika, kurią 
atliko Šv. Kristoforo kameri
nis orkestras ir solistai: Al
girdas Janutas (tenoras), 
Algirdas Budrys (klarnetas), 
Davidas Geringas (violonče
lė), Petras Geniušas (forte
pijonas). 

Vytautas Laurušas 1956 
metais baigė Lietuvos vals
tybinės konservatorijos pro
fesoriaus Juliaus Juzeliūno 
kompozicijos klasę. 1963-
1975 m. buvo Lietuvos aka
deminio operos ir baleto 
teatro direktorius ir meno 
vadovas, 1971-1983 m. Lie
tuvos kompozitorių sąjun
gos pirmininkas, 1983-1994 
m. Lietuvos muzikos akade
mijos rektorius, vėliau Lie
tuvos muzikos akademijos 

Kompozicijos katedros pro
fesorius. 1988 m. už operą 
Paklydę paukščiai laimėjo 11 
premiją Maskvos konkurse. 
1980 m. apdovanotas Lietuvos 
valstybine premija, 2003 m. 
DLK Gedimino ordinu, 2005 
m. Lietuvos valstybine kultū
ros ir meno premija. 

Vilniaus miesto savival
dybės choras "Jauna muzi
ka", vadovaujamas meno va
dovo ir vyr. diriiento Vaclo
vo Augustino, Sv. Kotrynos 
šventovėje surengė du vely
kinius koncertus. Pirmasis, 
balandžio 2 buvo religinis 
Šv. G ralio paslaptis, kuriame 
choro mažoji sudėtis (15 dai
nininkų) atliko italų baroko 
meistrų kompozicijas kartu 
su Rūta Tamutyte (violonče
lė), Donatu Bagursku (kont
rabosas) ir Dainium J ozėnu 
(vargonai). Programoje -
kompozitorių Stefano Fabri 
ir Alessandro Melani polifo
niniai penkiabalsiai motetai 
bei Domenico Scarlatti Sta
bat Mater. 

Bala,ndži,o penktosios (ant
ros Velykų dienos) koncer
tas Velykos Buenos Airėse bu
vo pilnas argentinietiško tem
po ir žaismingo džiaugsmo. 
Programoje Astor Piazzol
los, Alberto Ginasteros ir 
kitų argentiniečių kompozi
torių chorinės miniatiūros, 

soliniai kūriniai akordeonui 
bei gana neįprastas Martin 
Palmieri Mišių ir tango jun
ginys, kurį atliko mezzosop
ranas Brigita Bublytė, akor
deonistas Raimundas Sviac
kevičius, pianistas Vytautas 
Lukočius, choras "Jaunamu
zika" ir Šv. Kristoforo kame
rinis orkestras. 

Valstybiniame Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
muziejuje kovo 24 dieną vie
šėjo kompaktinių plokštelių 
leidyklos "Celestial Harmo
nies" vadovas Eckhart Rahn, 
kuris pristatė penkių kom
paktinių plokštelių albumą 

Visi MK. Čiurlionio kūriniai 
fortepijonui. Pirmąsias tris 
plokšteles įrašė vokiečių pia
nistas Nikolaus Lahusen; 
jam netikėtai mirus, paskuti
niąsias dvi plokšteles įrašė 
pianistas Rokas Zubovas. 

Įrašai buvo daromi Vo
kietijos radijo stočių - Bava
rij os radijo Muenchene ir 
Bremeno - koncertinių įra

šų studijose. Prie kiekvienos 
plokštelės pridėta graži kny
gutė su išsamiais muzikolo
go Dariaus Kučinsko paaiš
kinimais, iliustruota M.K. 
Čiurlionio dailės ir grafikos 
darbais, nuotraukomis, mu
zikinių rankraščių iliustraci
jomis. Projekto sumanytojas 
Eckhart Rahn, kuris Lietu
vai padovanojo šį neįkaino
jamą M.K. Čiurlionio muzi
kos rinkinį, prieš 20 metų 
nebuvo girdėjęs apie M.K. 
Čiurlionį, pats neturi jokio 
asmeninio ar istorinio ryšio 
su Lietuva, ir ši jo viešnagė 
buvo pirmoji Lietuvoje. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

90-179dienų ... „„ .. „ ... „ ... 1.25% Taupomojisąskaita 1.25% 
180-364 dienų „„„„„„„. 1.25% Kasdieninių palūkanų 

1 metų „„„„.„„.„„„„„„„„ 1.25% čekių sąskaita iki 0.25% 
2 metų „„„„„„„.„„„„„„„. l.50% Amerikosdoleriųkasd 
3 metų .„„„„„„„„„„.„„„„ 1·75% palūktaupymosąskai1a 0.20% 
4 metų „„„„„„„.„„„„„„„. 2.00% Amerikos dol GIC 
5 metų „„„„„„„„„„„.„„„„ 2·50% 1 met ""rm 1·nd 1 00°Į 

ų u:; • „„„„„„ . 70 

GIC SUTEIKIAME 

1 metų "cashable" „„„„. 1.25% Asmenines paskolas 
1.30% nuo „.„ .... „„„ .... „„„„ ..... „.„ 5.00% 1 metų „.„„„„„„„ .. „.„„„„„ 

2 metų „„„„„„„„„.„„„„„„. 
3 metų „.„ .. „.„.„„„.„.„.„„ .. 
4metų „„„„„„„„„„„„„„„. 

1.90% Sutarties paskolas 
2.25% nuo „.„„.„ „.„„.„„.„„„„ „ „. 7.00% 

2.50% NEKILNOJAMOTURTOPASKOLAS 
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 

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

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

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

• Suteikiame CMHC apdra ustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąiiningas patarnavimas 

Kviečiame susipažinti su mūsų nauja vedėja 

LINDAMOROZ 

Linda Moroz patyrusi ilgametė finansininkė, įgijusi patirtį dirbdama 

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

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

fikuota nekilnojamo turto paskolų specialistė . 

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

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

mas bus per bankelio metinį narių susirinkimą balandžio 18 d. 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc OLS, OLIP 

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

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

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

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

Tcl. (416) 207-0885 
www.RoyalYorkOrtho.com 
Kviečiame mažus ir didelius! 

Beveik du milijonai lietuviškai 
veiklai 

PARAMOS kredito kooperatyvo metinis narių susirinkimas 

Š.m. kovo 28 d. Thronto 
Lietuvių Namuose įvyko PA
RAMOS kredito kooperatyvo 
58-asis metinis narių susirin
kimas. Sekmadienio popietę i 
Karaliaus Mindaugo menę 
rinkosi gausus būrys PARA
MOS narių bei besidominčių 
kooperatyvo veikla. Užsire
gistravusių narių būta 295. 
Pirmiausia žodį tarė buvęs 
PARAMOS kredito koopera
tyvo valdybos pirmininkas bei 
dabartinis valdybos narys 
Audrius Šileika. Jo nuopelnai 
yra itin reikšmingi, užtikri
nant PARAMOS kooperatyvo 
gerą valdymą bei veikos rezul
tatus. Thi pabrėžė padėkos žo
dyje buvusiam pirmininkui 
Rita Urbonavičius-Muir, da
bartinė valdybos pirmininkė. 

Pasveikinusi susirinkusius 
narius bei džiaugdamasi, kad 
yra daug susidomėjusių PA
RAMOS aktualijomis, kredi
to kooperatyvo valdybos pir
mininkė Rita Urbonavičius
Muir oficialai pradėjo 58-ajį 
metinį narių susirinkimą, kurį 
ir vedė. Dar sykį visus supa
žindino su PARAMOS valdy
bos nariais, vadovaujančiais 
bei aptarnaujančiais darbuo
tojais. Malonu buvo matyti 
susirinkime ir kooperatyvo il
gamečius senbuvius Stasį Gri
galiūną bei Alviną Ramanaus
kienę ir svečius iš TALKOS, 
Prisikėlimo kredito koope
ratyvų. Algirdas Vaičiūnas 
perskaitė sąrašą 2009 metais 
mirusiųjų PARAMOS narių, 
kurie buvo pagerbti tylos mi
nute. 

PARAMOS kredito ko
operatyvo metinio susirin
kimo darbotvarkė buvo pri
imta be pakeitimų ar papildy
mų. "2009 metai buvo užimti 
ir pokyčių pilni metai ne t ik 
pasaulyje, bet ir PARAMO
JE", - taip pradėjo valdybos 
pirmininkė Rita Urbonavi
čius-Muir savo pranešimą. (Ji 
nuo 2009 m. rugpjūčio mėne
sio perėmė valdybos pirmi
ninkės pareigas). Sakė, kad 
PARAMAI praeiti metai buvo 
teigiami ir sėkmingi. Nors fi
nansinės ataskaitos rodikliai 
sulėtėjo, palyginus su sparčiu 
augimu praeityje, "aš džiau
giuosi galėdama pranešti, kad 
metus baigėme viršydami pla
nus - bendras turtas šiais me
tais padidėjo beveik $8 milijo
nais, dabar suma siekia $188,-
561,934". Pabrėžė, kad sie-

Buvę PARAMOS vedėjai Stasys Grigaliūnas ir Alvina Rama
nauskienė metiniame kredito kooperatyvo susirinkime š.m. 
kovo 28 d. 

PARAMOS kredito kooperatyvo metiniame susirinkime 2010 
m. kovo 28 d. Iš k.: valdybos pirm. Rita Urbonavičiūtė-Muir, 
gen. direktorius Einar Medri ir valdybos narė Ramunė 
Pleinytė-Čygienė 

kiant spręsti neaiškumus, PA
RAMA ėmėsi specialių prie
monių, bandydama mažinti 
išlaidas visose srityse, tuo ga
lėdama stabdyti numatomą 
p elno mažėjimą. O ir veiklos 
išlaidos sumažėjo daugiau nei 
$192,000, sakė, kad "nenuspė
jamos ekonominės sąlygos ga
li paveikti mus, bet mes tikime 
finansiniu stabilumu, kuris 
pagrįstas praėjusios veiklos 
sėkme. To dėka, mes galime 
pasi tikti rytojaus iššūkius". 
Tvirtai ir aiškiai pasakė, kad 
"ir toliau tobulinsime PARA
MĄ išlaikydami ryšius su pra
eitimi. PARAMA ir toliau liks 
ištikima savo bendruomenei", 
detaliai išvardijo lietuviškas 
organizacijas bei klubus, ku
riems 2009 metais PARAMA 
aukojo $39,800. O per visus 
58-eris PARAMOS finansinės 
veiklos metus lietuviškai veik
lai yra skirta $1,867,500! Baig
dama pranešimą, pirmininkė 
savo bei valdybos vardu padė-

kojo nariams, kad lieka ištiki
mi PARAMAI. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Einar Merdi, kooperatyvo 
generalinis direktorius ( CEO), 
pranešimą padarė anglų kal
ba. "2009 metais finansinis ne
stabilumas visus mus sukrėtė, 
susidūrėme su neužtikrinta ir 
gana neigiama ekonomine 
būkle'', - kalbėjo Einar. Tu
čiau mūsų valdyba bei admi
nistracija, pabrėžė kalbėtojas, 
stengiasi nuodugniai planuoti 
visas galimas strategijas ryt
dienai, atsižvelgiant i konser
vatyvų daugelio praėjusių me
tų finansinio valdymo planavi
mą. Generalinis direktorius 
pasidžiaugė 2009 metais išau
gusiais finansiniais rodikliais: 
indėliai padidėjo beveik iki 
$176 milijonų, paskolos išau
go iki $152 milijonų, einamoji 
kasa bei investicijos šoktelėjo 
beveik iki $2.5 milijonų. Bai
gėme metus, džiaugėsi Einar, 
su aukštu finansinių įsiparei
gojimų rodikliu - 21.9%, ku
ris gerokai viršijo reikalavi
mus. Savo pranešime nuosek
liai išdėstė nuošimčių staigų 
kitimą, kuris pusiau sumažino 
ir pajamas- $667,000. Thi 2009 
metų suma, gauta prieš nuo
šimčių paskirstymą nariams. 
Kasdieninės išlaidos gerokai 
sumažintos, tačiau PARAMA 
išmokėjo beveik $328,508 pel
no savo nariams. 

~~~·~ 
DENTAL ~ lTun"Oill 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leaven Blvd. 

Nukelta i 11-tą psl. 

~ Mississauga, ON LSG !ES Missi sauga, ON LSN OAS 
~--~ www.watersidedcntal.ca www.9thlincdental.ca 



PARAMOS kredito kooperatyvo metiniame susirinkime 2010 m. kovo 28 d. Toronto Lietuvių 
Namuose. Nuotraukoje - didžioji dalis tarnautojų 

Beveik du milijonai .•. 

Naudingas nuošimtis bu
vo skolininkams, o ir indėli
ninkams PARAMA stengėsi 
mokėti didesnius nuošimčius 
nei kitos finansinės įstaigos. 
Jis pasidžiaugė, kad grynasis 
PARAMOS pelnas išaugo 
daugiau nei dvigubai - $436, 
000, palyginus su praėjusių 
metų nurašymais, susijusiais 
su "Asset Backed Commer
cial Paper". O ir rezultatus 
pasiekėme visų mūsų narių 
paramos ir pasitikėjimo dėka, 
savo pranešime džiaugėsi 
Einar. 

Paskolos ir jų rezervas iš
augo iki $889,000, nebuvo di
delių nurašymų, buvo itin ma
žas negrąžintų paskolų skai
čius. Jis taip pat atkreipė 
dėmesį, kad naujosios TFSA 
sąskaitos išaugo iki $1.3 mili
jono per metus. Smulkiau api
būdino TFSA esmę bei kvietė 
susirinkusius narius ir jų drau
gus atsidaryti šią sąskaitą. Aiš
kindamas apie PARAMOS 
kasdieninius šiuolaikiškus pa
tarnavimus, kaip internetinė 
bankininkystė, elektroninės 

kortelės naudojimas, skatino 
įsijungti narius bei jų draugus 
į šių paslaugų vartojimus, tap
ti naujais kooperatyvo nariais. 
Padėkos žodžiu baigė savo 
pranešimą. 

Revizijos komiteto pra
nešimą perskaitė pirm. Algir
das Vaičiūnas, trumpai apibū
dino komiteto metinę veiklą, 

pasidžiaugė, kad rengiant re
vizijos planą, naudingą pagal
bą teikė auditorius Riek Bels
by. Baigdamas pranešė, kad 
baigia savo kadenciją PARA
MOS kredito kooperatyvo 
valdyboje. Nuoširdus 15 metų 
Algirdo Vaičiūno darbas susi
rinkusių pagerbtas padėkos 
plojimu. Ilumpiausias susi
rinkimo pranešimas - kvalifi
kuotų revizorių (Retford La
ne Bates, LLP), kurių vardu 
kalbėjo Joseph P. Bates. Jis 
pasidžiaugė, kad kredito ko
operatyvas atitiko visus stan
dartinius, pagrindinius reika
lavimus, atkreipdamas susi
rinkusiųjų narių dėmesį, kad 
daug Kanados kredito koope
ratyvų praėjusiais metais tu
rėjo nuostolių, o PARAMA -
ne! Rankų pakėlimu 58-ojo 
PARAMOS susirinkimo daly
viai priėmė metinę finansinę 
ataskaitą bei patvirtino kvali
fikuotų revizorių firmą 2010 
metams. 

Vyko rinkimai. Šiais me
tais Algirdas Vaičiūnas baigė 
trejų metų kadenciją. Po 15 
metų nusprendė pasitraukti iš 
pareigų revizijos komitete ir 
PARAMOS valdyboje. Valdy
bos pirmininkė Rita Urbona
vičius-Muir nuoširdžiai jam 
padėkojo už ilgalaikį darbą 
bei patarimus. Valdybos pir
mininkė padėkojo ir Linui Ba
laišiui, kuris šiais metais taip 
pat baigė savo trejų metų ka
denciją, nuspręsdamas po 12-

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

kos metų pasitraukti iš pa
reigų PARAMOS valdyboje. 
Jo nuopelnas - kad, atnaujino 
PARAMOS finansinius do
kumentus pagal kintančius 
Ontario provincijos reikalavi
mus. Rita U rbonavičius-Muir 
nuoširdžiai padėkojo savo bei 
valdybos vardu Linui Balai
šiui už atliktą darbą. Buvo 
renkami penki nariai į valdy
bą. Kandidatavo šeši: Kęstu
tis Draudvila, 'Ibmas Kuras, 
Arūnas Morkūnas, Ramunė 
Pleinytė-Čygienė, Monika Spu
das, Andrius Vaidila. Metinio 
susirinkimo dalyviai išklausė 
visų kandidatų trumpus prisi
statymus. Kol mandatų komi
sija, kuriai pirmininkavo Ri
mas Kuliavas, skaičiavo rin
kėjų balsus, susirinkusieji bu
vo pavaišinti gardžia G. K.o
belskienės bei jos talkininkių 
paruošta vakariene, kurios 
patarnautojai - gražus būrys 
moksleivių, kurių dauguma -
PARAMOS nariai. 

Po ilgos pertraukos paaiš
kėjo rinkimų rezultatai. Arū
nas Morkūnas, Ramunė Plei
nys-Čygienė, Kęstutis Draud
vila, Audrius Vaidila ir Tumas 
Kuras, buvo išrinktieji į PA
RAMOS kredito kooperatyvo 
valdybą. Valdybos pirmininkė 
Rita Urbonavičius-Muir pa
sveikino išrinktuosius, linkė
dama veiklių ir energingų me
tų naujiems valdybos nariams 
bei PARAMOS vadovybei ir 
jos tarnautojams. Nebuvo jo
kių klausimų ar sumanymų. 

Ingrida Pivoriūtė 
(Ntrs. K. Baliūnaitės) 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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TAUPOMOJI 
54SKAITA 

"TFSA" !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 3.00% 
l metų 1.25% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 

INVESTICINĖ 
54SKAITA 

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

l metų 1.25% 
2 metų 1.75% 
3 metų 2.50% 
4 metų 2.60% 
5 metų 3.10% 
l metų iškeič iamas 1.00% 

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

4 metų 2.60% 
5 metų 3.10% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasd ien i n ių 
palūkanų čekių / taupomoji 
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 
nemokami če kių 

patarnavimai 

palūkanas 

"G l C" l N D Ė LI A l 
(Taikomas pelno padalinimas) 
l metų 1.10% 
2 metų 1.50% 
3 metų 2.30% 
4 metų 2.40% 
5 metų 2.90% 
l metų iškei6amas 0.85% 
l metų JAV dolerių 0.40% 

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

1--------------1 270- 364 d ienų 

JAV DOLER I Ų KASDIENINIŲ 1 metų 
PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 

0.50% 
0.50% 
0.70% 
0.70% 
0.90% 
1.00% 
1.50% 
2.00% 
2.50% 

3 metų 
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI 4 metų 

NEKILNOJAMO TURTO 
5 metų 

PASKOLOS Iškeičiami prieš terminą 
mažesniois nuošimčiais 

Atviras, kintamųjų palūkanų 
Uždarytas, kintamųjų pa lūkanų 

1 metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

2.25% 
3.10% 
3.35% 
4.00% 
4.50% 
5.20% 

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų pa lūkanų 

l metų 
2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
pagal pareika lavimą 

1-------------1 5 metų 

1.20% 
1.25% 
1.75% 
2.50% 
2.60% 
3.10% 

RIBOTAS KREDITAS SU 
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 
3.50% ir aukščiau 

ASMENINĖS PASKOLOS 
5.0% ir oukščiou 

ASMENINIS RIBOTAS KREDITAS 

Visi poteikti nuošimči ai gali 
būti keič iami be įspėj imo 

f:t:H 
PARAMA 

7.0% ir aukščiau www.parama .ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmenin is 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 Uždaryta 
LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

,;)~~-~;t-':'::-~-\i,i-~ ;.)"..;,,,.":;:-..<. 

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

(905) 333-5553 
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9-0SPORTAS 
Politikai prie šachmatų 

lentos 

Lietuvos politikus dažniausiai esame įpratę matyti posėdžių 
salėse ar tribūnose. Viršuje - prie šachmatų lentos tradicinėse 
"Žaibo" varžybose, skirtose Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo 20-mečiui, susitiko dviejų Seimų 1990 Aukščiausiosios 
tarybos -Atkuriamojo seimo deputatas, Nepriklausomybės 
akto signataras M. Stakvilevičius (pirmas iš dešinės), šalia jo 
dabartinio seimo na:cys G. Songaila. Kairėje - seimo pirmi
ninko pavaduotojo Č. Juršėno padėjėjas St. Juršėnas. Apa
čioje - "Žaibas" varžybų nugalėtojams skirtą taurę įteikia 
seimo narys Julius Sabatauskas (viduryje) 

Ntrs. O. Posaškovos iš Seimo tinklalapio 

60-jų ŠALFASS sporto žaidynių-įvykių 
TVARKARAŠTIS 

BALANDŽIO 30, penktadienį, SUSIPAŽINIMO VA
KARAS, Lietuvių klube, Cleveland, OH. 5 v.p.p.-10 v.v. -
bufetas, $10.75 asm.; 8.30 v.r.-12.30 v.p.p. - "Karaoke"; 
"Beer Pong" varžybos, $5 asm., registracija 10.30 v.v., žaidi
mai 11 v.v.;VS9ecialūs gėrimai visą vakarą. 

GEGUZES l, šeštadienį, Lietuvių klube: 11 v.r.-11 v.v. 
- bufetas, $10.75 asm. ir maistas išsinešimui; 8 v.v.-10 v.v. -
Romo Dambrausko koncertas, įėjimas $15 asm.; 10 v.v.-12 
v.n. DJ ir šokiai (po koncerto), įėjimas $10 asm. po 10 v.v.; 
"Cash Bar" specialūs gėrimai; specialūs autobusai kursuos 
tarp viešbučių ir Lietuvių klubo. 

GEGUŽĖS 2, sekmadienį: 10 v.r. šv. Mišios Šv. Kazi
miero lietuvių šventovėje; 11 v.r.-3 v.p.p. Lietuvių klubo res
torane "Gintaras" - bufetas, $10.75 asm., "gyva" muzika 
(Live Music ). 

ADRESAI: Lietuvių klubas ir restoranas "Gintaras", 
877 East 185-th Street, Cleveland, OH, 44119. Šv. Kazimie
ro lietuvių šventovė, 18022 Neff Road, Cleveland, OH, 
44119. 

P.S. 60-jų ŠALFASS žaidynių sportinių varžybų tvarka-
raštis skelbiamas atskirai. Cleveland LSK "Žaibas" 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth . 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

ĮVAIRIOS ZINIOS 

Šiaurės trauka ir 
pamokos 

Baltoji Šiaurės gamta dar 
stipresnė už žmogų. Tai gali pa
tvirtinti du neseni įvykiai. D. 
Britanijos kino operatorius Ed 
Wardle ir panoręs likti nežino
mu fotografu iš Kalifornijos 
bandė įrodyti, kad jie gali išgy
venti savo jėgomis Baltojoje ty
los zonoje, sukurdami doku
mentinį kino filmą ar nuotrau
kose atspindėdami gyvenimą 
sniegynuose. Užkariauti balto
sios tylos zoną jau nuo rašytojo 
J ack London laikų bandė aukso 
ir nuotykių ieškotojai. Vie
niems pasisekdavo grįžti, kiti 
ten ir paliko. 

Anglų kino operatorius Ed 
Wardle "National Geography" 
televizijos programų užsakymu 
ketino parengti seriją kino fil
mų apie išgyvenimo patirtį Yu
kon šiaurėje prie nuošalaus Tin 
Cup ežero. Jis pasiryžo ten gy
venti 3 mėnesius, pats rūpintis 
maistu ir pastoge. Bet šiaurės 
gamta buvo stipresnė: po 7 sa
vaičių palydovinio ryšio prie
monėmis filmuotojas paprašė 
sugrąžinti namo. Per tas savai
tes, maitindamasis mėlynėmis, 
smulkiomis žuvelėmis ir sume
džiotais šiaurės žvėreliais, jis 
numetė 28 svarus ir pajuto įvai
rių sveikatos sutrikimų. Savo 
kino filmą apie baltosios tylos 
zoną atidėjo ateičiai. 

Ne geriau sekėsi fotografui 
iš Kalifornijos. Amerikietis, ap
sigyvenęs šiaurėje toli nuo žmo
nių, neapskaičiavo savo maisto 
atsargų. Po kiek laiko pritrūko 
maisto ir bandė pats pasiekti 
artimiausią gyvenvietę. Po 17 
dienų kelionės šiaurės sniegy
nais jis pritrūko fizinių jėgų ir, 
pamatęs skrendantį sraigta
sparnį, paprašė pagalbos. Jam 
sraigtasparnio lakūnai numetė 
maisto, o vėliau sniego rogėmis 
neprityrusį šiaurės tyrinėtoją 
atvežė į miestelį. Visų nuosta
bai, kad ir labai suvargęs, foto
grafas pirmiausia pasuko ne į 
medicinos įstaigas, bet į resto
raną. Po kelių dienų, atsigavęs 
ir prisikrovęs jau pakankamai 
maisto atsargų, vėl sugrįžo į 
šiaurę, tik, neaišku, ar ilgam. 

Gimusi skraidyti 
Vieno Bolivijos keleivinio 

skrydžio metu keleivei 24,000 
pėdų aukštyje prasidėjo gim
dymo sąrėmiai. Laimei, tarp 
keleivių atsirado gydytojas ir 
netgi medicinos sesuo. Jie ir 
padėjo ateiti į pasaulį mažylei, 
pasirūpino mama. Gražiai nau
jąją Bolivijos pilietę pasveikino 
šios valstybės skrydžių verslovė. 
Jie pasiūlė ore gimusiai mažylei 
nemokamus skrydžius iki 21 
metų viena skrydžių linija. Mer
gytei taip pat įteiktas kvieti
mas, sulaukus tinkamo am
žiaus, nemokamai mokytis Bo
livijos aviacijos mokykloje. 
Naujagimės mama savotiškai 
padėkojo skrydžio verslovei 
TAM ir lėktuvo įgulai, pavadi
nusi ore gimusią dukrelę Tami. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokyb6. 

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

{prie Evans] 
Savininkas Jurgis Ku/Ješlus 

Š.m. kovo 26 d. Giedraičio klubo sodyboje įvyko Hamiltono 
Daumanto vardo sk. vyčių būrelio įžodis. Nuotraukoje nauji 
skautai vyčiai su tėvūnais. Sėdi iš k.: M. Senkus, M. Lattanzi, 
K. Brazauskas, K. Špokas; stovi tėvūnai - A. Dailydė, R. 
Otto, R. Bartninkas, G. Senkus Ntr. A. Jusio 

'PĖDOS S'PEC/ALISTAS 
HIROPODI ROBERTASNEKRAŠAS 

„ PTRŠTŲ DEFORMACIJOS 

IR 

E.JAUTRA IR 

Cl-ITRURGINIS GYDYMA 

.,_ SEN IORŲ P DŲ PRJ · 210RA 

352 WI L. (905) 648-9176 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAIVA DALINDA 
B.A. broker 

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

Tinklalapis: www.dalindateam.com 

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

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 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra ankščiau ios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ar į namus 416-231-4937 



Mokinio elgesio 
pagrindinės taisyklės 

Mokinys visada ir visur el
giasi taip, kad nepakenktų ge
ram savo ir gimnazijos vardui: 
jis yra siela ir kūnu švarus, 
tvarkingas, visada tiesus, ku
pinas nuoširdaus noro apginti 
silpnesnį bei jaunesnį ir patar
nauti vyresniam, myli savo 
kraštą ir dailiai elgiasi. 

• Mokinys, brangindamas 
savo ir savo mokyklos vardą, 
gerbia savo mokytojus, auklė
tojus bei pažįstamus ir susiti
kęs sveikina juos gimnazijos 
nustatyta tvarka. 

• Tiesus ir tvarkingas mo
kinys sąžiningai vykdo visus 
gimnazijos administracijos nu
tarimus, tvarkančius mokinio 
mokslinį, dorovinį bei religinį 
gyvenimą. 

• Tvarkingas mokinys 
punktualiai lanko pamokas, 
nesivėluodamas į jas ir neap
leidinėdamas jų; dėl svarbios 
priežasties negalėdamas at
vykti į pamokas, praneša apie 
tai savo klasės šeimininkui. 

• Mokinys, brangindamas 
laiką ir tvarką, vaikščioja gat
vėse mokslo metu ne ilgiau 
kaip iki 20 valandos, tik šven
čių išvakarėmis gali užtrukti 
iki 22 val. 

• Švarus ir tvarkingas mo
kinys visur ir visada palaiko 
švarą, tvarką ir higieną: turi 
susitvarkęs plaukus, dėvimąją 
uniformą, visus savo mokslo 
įrankius, dėvi visada švarius 

baltinius, apavus; lanko nusta
tytą pirtį, nerūko, negeria 
svaigiųjų gėralų ir t. t. 

• Tvarkingas mokinys 
lanko kino teatrus, spektak
lius, koncertus, paskaitas, sve
timus ar savo vakarėlius būry
je (mokytojui vadovaujant), 
pavieniui (mokyklos administ
racijai leidžiant) arba su tė
vais. 

• Mokinys, lankydamasis 
gimnazijos nustatytos tvarkos, 
be Pedagogų tarybos leidimo 
nedalyvauja jokiose organiza
cijose. 

• Tvarkingas ir mylįs savo 
kraštą mokinys gerbia ir sau
goja valstybės, visuomenės ir 
privatišką turtą: nenaikina jo 
ir negadina; sugadintus, pra
rastus ir sunaikintus daiktus 
taiso ar atperka savo lėšomis. 

• Mokinio ženklą mokinys 
visada turi turėti prie savęs, 
nes už gimnazijos sienų ženk
las jam atstoja vidaus pasą. 

• Gimnazijos administra
cija, saugodama gimnazijos 
tvarką ir mokinio gerovę, ne
silaikančius šių taisyklių mo
kinius baudžia, o nebesudrau
džiamus šalina iš gimnazijos. 

(Šių taisyklių buvo laiko
masi Valstybinėje Šiaulių ber
niukų gimnazijoje Lietuvos ne
priklausomybės (1918-1940) 
laikais. Ką apie tai sakytų šių 
dienų moksleiviai? Parašyki
te. Red.) 

Repetuoja Toronto "Gintarėlių" jaunesnioji grupė 

~W~\l~L~~ 
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Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

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

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo , a t iradu i ry~ium u kūno 

užalojimu, i ie k jirna 
• imigracija į Kanadą 
• te tam ntų udaryma 
• palikimų tvarkyma 
• n kilnojamo turto pirkima /parda irnas 
• konsultacijos Lietuvos re publika teisės klausimais 

295 T he We. t Mall 6th F loor: Turonto, ON M9 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklahpi. : WW\ pacelawfirm com El. pašta~: !awvcrs@pacelawfirm com 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-metį, Kovo 11-osios išvakarėse Seimo 
rūmuose buvo surengta Lietuvos vaikų piešinių paroda "Gimiau laisvoje Lietuvoje". Parodai 
savo piešinius pateikė Vilniaus Simono Daukanto pagrindinės, Mikalojaus Daukšos viduri
nės ir Kėdainių "Aušros" vidurinių mokyklų moksleiviai. O. Posaškovos nuotraukoje (iš 
Seimo tinklalapio) Lietuvos ministeris pirmininkas A. Kubilius su jaunaisiais parodos darbų 
autoriais 

v 

Zalgirio mūšiui - 600 
Dar viena svarbi data bus 

minima šią vasarą. Liepos 15 
dieną sukanka 600 metų nuo 
jungtinės Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenės pergalės Žalgi
rio mūšyje 1410 m. 

Lietuvos respublikos sei
mas, pažymėdamas istorinės 
pergalės šiame mūšyje reikš
mę, stiprinant Lietuvos vals
tybingumą, ugdant pasididžia
vimą Tėvynės istorija ir ple
čiant abipusę istorinę partne
rystę su Lenkija, nutarė 2010-
uosius paskelbti Žalgirio me
tais. Seimo ryšių su visuomene 
skyrius ta proga skelbia vaikų 
ir jaunimo piešinių konkursą 
"Zalgirio mūšiui - 600". 

Kviečiami dalyvauti iki- Žalgirio mūšis, graviūra 
mokyklinio ir vyresnio am-
žiaus vaikai ir jaunuoliai. Pie- būtina užklijuoti informacinę nojami prizais. Geriausieji 
šiniai gali būti atlikti pasirink- etiketę (autoriaus vardas, pa- darbai bus atrinkti parodai 
tinai bet kuriuo būdu - tapy- vardė, klasė, amžius, mokyk- Seimo rūmuose, spausdinami 
ba ar grafika, koliažas, foto- los arba namų adresas, tele- leidinyje "Seimo kronika". 
montažas ar kita technika, bet fonas). Konkursiniai darbai Konkursui atsiųsti darbai ne
ne didesni kaip A3 formato bus vertinami pagal amžiaus grąžinami, jie tampa Seimo 
lakštai. Darbo antroje pusėje grupes, nugalėtojai apdova- nuosavybe. 

Konkursui darbai turi būti atsiųsti iki 2010 metų birželio l dienos adresu: 
Konkursui "Žalgirio mūšiui - 600". Ryšių su visuomene skyrius, 

Komunikacijos departamentas, Seimo kanceliarija. 
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius. Tel. pasiteirauti (8 5) 239 6211, el. paštas vasink@lrs.lt 

Kviečiame visus lietuviškų mokyklų moksleivius ir lietuvių kilmės vaikus dalyvauti šiame 
konkurse, piešiniuose įamžinti šią Lietuvos istorijai ir mums visiems svarbią datą. Parengė SK 

Iš Vasario 16-osios minėjimo užsiėmimų, vestų Toronto Maironio mokykloje Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos narių š.m. vasario 20 d. Užsiėmimų vadovai-vės Ntr. A. Šimonėlienės 
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l\fiRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
PETRONELĖ 

(PETRAUSKAITĖ) STOČKIENĖ 
gimė Vtlkaviškyje, Lietuvoje, mirė 1bronte 2010 m. 
balandžio 8 d., einanti 89-uosius gyvenimo metus. 
Anksčiau mirė jos vyras Vladas. Petronelė buvo 
ypatinga moteris ir Dievo tarnaitė. Ji liks amžinai visų 
širdyse. Su daugybę mielų prisiminimų liūdi jos vaikai 
Raimundas, Ramona, Bronius, Birutė (John) ir Jurgis 
(Turry), ir vaikaičiai Lisa, Michael, Jason, Claire, 
Gavin, Sydney, Natalie ir C.Olton. Mūsų šeima yra dė
kinga Labdaros Slaugos namams už suteiktą jaukumą 
ir priežiūrą. Norintys gali jos atminimui aukoti Lab
daros Slaugos namams. 

ILGAMEČIAM LIEl'UVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO TARYBOS NARIUI 

AtA 
BRONIUI KROKIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai JUZEI ir 
dukrom JŪRATEI, RAMUNEI, DANUTEI ir RASAI su 

šeimomis. Lietuvių tautodailės institutas 

AtA 
ANDRIUI RADZEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, 
reiškiame gilią užuojautą tėvams ONAI ir LEONUI 
RADZEVIČIAMS, sesutėms LAURAI ir LINDAI, taip 
pat jų šeimoms ir visiems artimiesiems. 

Su liūdesiu -
LABDAROS fondo valdyba 

(nuo 1919 metų) 
.&. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles . 
.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų pageidavimus . 
.&. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.&. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

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

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

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. balandžio 7 ir 21 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

201 o m. balandžio 7 ir 21 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 

s3c~~o: is valid o~~~t~.e=~~~~Pysanka" head :a::• 

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS 

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

SUPERINTENDENTAS·PRIŽIŪRĖTOJAS 
SĄLYGOS: 

,.. Turi mokėti anglų ir l ietuvių kalbas ir turėti savo automobilį. 
,.. Pareigos: pastato priežiū ra, 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 atlyginimas 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 VM1700@rogers.com 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠ I ES GRANI TAS 

PRO FESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

~< E S JV\ l ~Į J.\ S 
AR'f S'fUDlO 

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

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parūpinu keliaųjantiems i uisienį Ir at
-.ykstantlems i Kanadą. Skambinti Mariui Rusinai tel. 416 588-
.2808 m. 26 dienos m.etu. 

ATSI STA PAMINĖTI 

SĄJŪDŽIO ŽINIOS, nr. 
92, Lietuvos Sąjūdžio leidinys. 
Šiame nwneiyje rašo: V. Lands
bergis, A. Zolubas, V. Uogelė, 
P. Jakučionis ir kt. Vyr. redak
torius Danas Kaukėnas. Sąjū
džio adresas: Gedimino pr. 1, 
Vilnius LT-01103; tel. (8S) 
212-4881; faksas (85) 212-
4848. 

CONSTRUCTION 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 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



KANADOS LIETUVIU FONDO ZINIOS 

• Kanados liet.mų fondui 
įnašai, atplaukę per 2010 pir
mąjį metų ketvirtį, buvo nema
ži skaičiumi ir didumu. Sausį, 
vasa.tj bei kovo mėn. įnašų buvo 
gauta: $100 KLF narystės įnašą 
įmokėjo N. Bates, A Stankevi
čius, Anapilio parapijos choras 
"Angeliukai", Kalgario lietuvių 
choras, Montrealio choras 
"Melodija" ir Turonto Jaunimo 
choras. Papildomą įnašą su nu
rodymu padarė edmontonietis 
dr. V. Kadis su $20,000 įnašu 
(anksčiau jnešęs $50,124.60). 
Jo įnašų metinis pelnas yra ski
riamas Vilniaus un-to studentų 
stipendijoms. Vasario 16-osios 
proga papildomus nario įnašus 
atsiuntė H. Butkevičius $200 ir 
S. Urbantas $100. Vasario 16-
osios minėjimo proga Anapilyje 
KLF aukojo V. Nausėda, A Si
monavičius ir A Stanevičius po 
$100; 1: Šiurna, B. Tumulionie
nė ir J. Zenkevičius po $50; K. 

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

Dalyta, L. Matukas, V. Paulio
nis ir P. Stauskas po $40; V. 
Dimskienė, J. Gurklienė, kun. 
J. Šileika ir l. Paškauskas po 
$20. N.N. aukojo $5. 

•A.a. dr. V. Kvedarui mi
rus Hamiltone, jo atminimui 
KLF aukojo J. Gedris - $50 ir 
P. Armonas, Z. Čečkauskas, J. 
Krištolaitis, A Rimkuvienė, J. 
Stankus ir AK. Žilvytis po $20. 
Thip pat Hamiltone a.a. J. Stan
kaičio mirties atminimui J. 
Gimžauskas ir J. Krištolaitis 
aukojo po $20. Iš viso įna!l11 
Fondo pagrindiniam kapitalui 
per 2010 pirmąjį metų ketvirtį 
buvo $21,805. 

• Kanados lietuvių fondas 
d~koja visiems aukotojams už 
jų aukas ir primena visiems, 
kad geras būdas prisiminti mi
rusiuosius yra aukojant KLF 
mirusiųjų vardu. Tuip pat ragi
name nepamiršti Fondą ruo
šiant savo testamentus. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jfisų sutelkt.as pagrindinis kapitalas Fonde per 47 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.38 min. dol„ 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

PERKAME 
išeivijos dailininkų 

KASIULIO, RIMŠOS, GUDAIČIO 
KŪRINIUS 

Elektroninis paštas: 

balticart@bredband.net 

LEDAS RliFRIGliRATION 

AIR CONDITIONING A HEATING 

PRIElsEZONINIS ORO lll.DYMO SIS'IEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareekal 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

(~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
~fft/iated 

RIČARDAS ir RIMA DREŠERIAI 
Affiliated lnsurance Management Inc. 

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

,.. konkurencinės kainos - pritaikysime planą 
Jūsų reikmėms 

,.. dėmesingas patarnavimas, lietuviškai arba angliškai 

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

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

• KLF 2010 m. stipendi
joms gaires bei anketos pareiš
kimą studentai gali gauti Fondo 
raštinėje. Visi Kanados lietuvių 
studentai turi pateikti stipendi
jai gauti pareiškimus, kurie bus 
svarstomi KLF 'Turybos susirin
kim.e. Tiktai kvalifikuoti pareiš
kimai pagal KLF nustatytas gai
res, įskaitant KLF narystę, bus 
svarstomi KLF Turybos. Gairės 
bei anketa anglų kalba, nes to 
reikalauja Kanados valdžios 
įstatymai. Visi stipendijų pa
reiškimai turi būti įteikti KLF 
raštinei ne vėliau kaip š.m. 
gegužės 31, pirmadienį. 

• 2009 m. gauto pelno 1.010 
m. paskirstymas buvo svarstomas 
KLF Thrybos susirinkime š.m. 
balandžio 12 d Pareiškimų vertė 
iš visų Kanados lietuvių organi
zacijų gauta daugiau kaip 
$642,000, o pelno skirstymo suma 
siekia $230,350. KLF Thrybos 
paskirstymų nutarimai bus pa
skelbti spaudoje ateityje. Inf. 

SKAJTYTOJAI PASISAKO 

PADĖKOS LAIŠKAS 

Brangūs lietuviai! 
Karštai sveikinam visus, 

nuoširdžius lietuvius gyvenan
čius tolimoje Kanadoje ir lin
kime Jums Dievo palaimos 
kasdieniniame Jūsų gyveni
me. Mes, tėvai, savo ir dukros 
Dominykos vardu širdingai 
visiems dėkojame už Jūsų rū
pesti mūsų dukra, sergančia 
vėžio liga. Mes savo maldose 
dėkojam Dievui, kad sutik.o
me tokius žmones, kurie už
jautė ir suprato mus sunkioje 
gyvenimo padėtyje. Meldžia
mės, kad ir Jūsų Dievas neap
leistų ir laimintų kasdieninia
me gyvenime, kaip ir mus. 

Dominyka jaučiasi neblo
gai. Pabaigė 46 chemijos tera
pijas. 'fyrimai yra geri, kol kas 
jokių vėžio persimetimų nėra, 
nors buvo ir plaučiuose. Prie 
Balstogės klinikos tyrimams 
ir švietimams pasilikom ketu
riems metams. Inksto vėžys 
buvo labai aštrus, ir gydytojai 
nori stebėti ir saugoti, kad ne
sugrįžtų atgal. Dominykos or
ganizmas nėra atsparus. Pa
veiktas chemijos gaudo infek
cijas. Aš, jos mama, nedirbu, 
nes dažnai reikia lankytis pas 
gydytojus. Mano priežiūra dar 
bus jai ilgai reikalinga. 

Jūsų piniginė auka paden
gė kelionės išlaidas į Balstogę, 
taip pat pagelbėjo užpirkti 
vaistus iš Vokietijos. Stengia
mės pinigus naudoti reikalin
giausioje situacijoje. Džiau
giamės tuo, kad Dominyka 
yra su mumis šiame pasaulyje, 
ir kiekviena diena, praleista 
su ja, mus pastiprina dvasiš
kai. Nuo spalio mėn. 2009 m. 
pradėjo lankyti vaikų darželį. 
Savyje turi daug drąsos, mei
lės, supratimo ir tokios stipry
bės, kokios mes, tėvai, netu
rim. Su Dievo pagalba pama
žu sugrįžtam į normalų gyve
nimą. Nors vieni kitų nepažis
tam., bet Jūsų niekada neuž
miršim. Dar kartą dėkojame 
už Jūsų aukas ir parainą. Savo 
maldose visada Jus prisimin
sim. 

Jolanta ir Darius šarkai, 
Suvalkai, Lenkija 
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Pavasarinė šventė 
dideliems ir mažiems 

Labiausiai šventini Atvelykio popietėl stalą papuošė IDBl'gučių 
kraitelė ir pavasarinią gėlių puokštės. Moterų būrelio narės ir 
ją talkininkės skanumynais apkrovė trejetą stalų. Velykų 
Bobutės dovana - minkštas meškiukas teko ir 14 mėn. Marty
nui, Ginto ir Vidos Tumosų vaikaičiui Ntrs. autorės 

Kartu su pavasariu ateina ir Prisikėlimo šventė, kviesdama 
šeimas ir tautiečius prie bendros maldos, vaišių stalo ir pasida
linti džiaugsmu su visais. Jau daugelį metų Turonto Lietuvių 
Namų moterų būrelis kviečia mažus ir suaugusius tautiečius į 
Lietuvių Namuose rengiamas Atvelykio vaišes. Ir šiemet joje 
dalyvavo arti šimto svečių. Visi galėjo pasigėrėti kraitelėje su
dėtais dailiausiais raštais išmargintais margučiais. Vaikams 
visada dosni Velykų bobutė (A. Biškevičienė) savo vežimėlyje 
surado dovanų. O suaugusius popietės svečius labiausiai vilioja 
skanumynų stalai. Šiemet sumanios šeimininkės savo pyragais, 
sausainiais ir kitais nekasdieniniais kepiniais apkrovė tris 
stalus, vaišindamos visus atėjusius į sekmadieninę Lietuvių 
Namų popietę. V. Bijūnaitė 

-KVIECIAME 
i susitikimą su Lietuvos respublikos užsienio 

reikalų ministeriu 

AUDRONIU AŽUBALIU 
ir jo vadovaujama delegacija 

š.m. gegužės 2, sekmadieni, 4 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose 

Tiviius žiburių leidėjai - KLKKD "Žiburiai" reiškia silią 
padėką visiems mecenatams, rėmėjams, talkininkams, 
sveeams, tarnautojams ir bendradarbiams, prisid~jusiems 
prie popietės pasisekimo. 

POPIETĖS PROGA AUKOJO: 
$750 - Prisikėlimo kredito kooperatyvas; $500 - Montrealio 
kredito unija "Litas"; $250 - drs. B.C. Joniai; $150-A Vaiš
noras; $100 - kun. V. Staškevičius, S.V. Piečaičiai, dr. R.A. 
Kark.ai, V.E. Krikščiūnai, P.R. Kurai, A Sungailienė, dr. E . 
Birgiolas; $60- K.R Poškai; $50 - V.B. Biretos, L.D. Garba
liauskai; $30 - l. Ross, dr. E. Puodžiukas; $25 - A. Benotas, 
J. Gustainis, A Sagevičius. 

LANDSCAPING. Žolės pjovimas, velėnos dėjimas, krūmų ir 
medllų apkarpymas ir pjovimas. Gėlių sodinimas. Pavasario ir 
rudens aplinkos sutvarkymas. Skambinti VALDUI 416-909-2464 
(cell). 

ATLIEKAME visus vidaus ir išorės remonto darbus. Dažome, 
dedame grindis, plyteles. Mūrininko darbai - plytos, akmuo. 
Skambinti Vytautui tel. 905 272-2816 arba 647 400-1153 (cell). 

JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienq (dry· 
wall), dalymo, plytelių dėjimo, elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui teL 905 824-9821arba416 882-8531. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 
• Mūsų parapijoms velyki

nius sveikinimus dar atsiuntė 
vysk. Juozas Tunaitis ir vysk. 
Eugenijus Bartulis. 

• Balandžio 17, šeštadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidotas a.a. Andrius Radze
viči us, 47 m. amžiaus, sūnus 
mūsų parapijiečių Leono ir 
Onos Radzevičių. Jo liūdi tėvai, 
seserys su šeimomis ir visi gimi
nės bei artimieji. 

• Šį praėjusį sekmadienį 8 
v.v. "Salt and Light" televizijos 
programa rodė pokalbį anglų 

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį per 10.45 v.r. 
Mišias giedojo parapijos "Ret
kartinis" choras, o šį sekmadienį 
giedos parapijos jaunimo choras. 

• Parapijos raštinė, su sek
retore Valerija Siminkevičiene, 
veikia nuo pirmad. iki penktad., 
nuo 9 v.r. iki 4 v. p.p. Raštinės 
telefonas 416 533-0621; faksas 
416 533-7247; el.paštas Resur
rection@on. aibn.com. 

• Pakrikštytas: Evan Dean, 
Alicijos (Raškauskaitės) ir 
Dean Rudd sūnus 

kalba su arkiv. Sigitu Tamkevi- • Santuokos sakramentą 
čium, SJ. Programa buvo karto- priėmė Ričardas Kulikauskas ir 
jama pirmadienį, ir dar bus kar- Mary Joe Leonardo. 
tojama balandžio 22, ketvirta- • Šį sekmadienį bus daro-
dienį, 8 v.v. ir balandžio 23, penk-
tadienį, 12.30 val. dienos metu. ma antroji Toronto arkivysku

pijos metinio "ShareLife" va
• Toronte yra mirusi a.a. 1· aus rinkliava. Šiai rinkliavai 

Bronė Červinskienė, 86 m. am-
vokeliai buvo prisegti prie pra-

žiaus. Ji pašarvota Turner & eito sekmadienio biuletenių. 
Porter laidotuvių namuose prie 
Roncesvalles gatvės. Maldos • Parapijos metiniame su-
prie karsto bus balandžio 22, sirinkime, kuris vyko praeitą 
ketvirtadienį, 7 v.v., 0 laidotu- sekmadienį, buvo išrinkti/per
vių pamaldos ten pat laidotuvių rinkti tarybos nariai: dr. Judita 
koplyčioje bus balandžio 23, Čuplinskienė, Rūta Girdaus
penkt~dienį, 11 v.r. Ji bus laido- kaitė, Lina Kuliavienė, Juozas 
jama Sv. Jono lietuvių kapinėse. Morkūnas, Gabija Petrauskienė, 

• Mūsų jaunųjų Pirmosios Daina Puterienė, Edita Putri
Komunijos šventė Lietuvos kan- mienė, Dalia Melnykaitė-Rocca, 
kinių šventovėje šiais metais Ina Radžiūnienė, Ilona Thrvydie
bus gegužės 9, sekmadienį. nė, Raimundas Valadka, Janė 

• Pavasarinė kapinių lan- Vingelienė ir Linas Zubrickas. 
kymo diena - birželio 6, sekma- • Praeitą sekmadienį per 
dienį. Pamaldos už mirusius bus visas Mišias vietoj pamokslo 
kapinių koplyčioje 3 v.p.p. buvo skaitomas Toronto arki-

• Lietuvos kankinių šven- vyskupo Thomas Collins laiš
tovėje vasarinė Mišių tvarka kas, išverstas kun. Vyto Staš
prasidės birželio 13, sekmadie- kevičiaus į lietuvių kalbą, apie 
nį. Tą dieną jau bus aukojamos šių laikų Bažnyčios problemas 
Mišios tiktai 10 val. ryto. - kunigų nusikaltimus. Laiškas 

• Toronto arkivyskupo laiš- padėtas šventovės prieangyje 
ko lietuviškas vertimas, liečian- ant biuletenio staliuko. 
tis skaudžius katalikų dvasiškių • Pavasarinis vartotų daik
nusikaltimų atvejus, yra padė- tų ir drabužių išpardavimas 
tas mūsų šventovėje. vyks šį penktadienį, balandžio 

• Anapilio knygyne plati- 23, nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir ba
nama žodis tarp mūsų knygelių landžio 24, nuo 9 v.r. iki 12 v.d. 
kovo-balandžio laida. Taip pat Išpardavimą organizuoja para
galima įsigyti knygelių vaiku- pijos tarybos labdaros sekcija, 
čiams bei įvairių garsaplokščių. kuriai pirmininkauja D. Nausė-

• Mišios balandžio 25, sek- dienė ir dr. J. Čuplinskienė. 
d 9 30 v St · J v • Mišios sekmadienį, ba-ma .: . v.r. uz a.a. asi us-

kevičių; 11 v.r. už parapiją; Va- landžio 25: 8 v.r. už gyvus ir mi
sagoje Gerojo Ganytojo šven- rusius parapijiečius; 9 v.r. už 
tovėje, balandžio 25, sekmad., a.a. Jūrą Šeškutę; 10.45 v.r. už 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v.ryto. Pamaldų metu 
vyks sekmadienio mokyklos ti
kybos pamokos vaikams ir po 
jų konfirmantų pamoka. Pa
maldose renkamos specialios 
aukos "Vanagų" jaunimo vasa
ros stovyklai paremti. 

• Sekmadienį prieš ir po 
pamaldų bilietus į Dainų šv~n
tės renginius platina Rūta Zi
linskienė. 

• Moterų draugijos susirin
kimas įvyks gegužės 2 d. po pa
maldų. Vyks valdybos ir revizi
jos komiteto rinkimai. 

• Pamaldose buvo prisi
minta a.a. Ana Gibataitė-Ste
ponienė, gimusi 1910 m. balan
džio 15 d., mirė 1981 m. liepos 
22 d. (Ana balandžio 15 d. būtų 
šventusi savo 100-ąjį gimta
dienį). Paliko liūdinčius: Mary
tę Petrylienę, Valę Kalmyer ir 
Margaret MacDonald. 

LN Kultūros komisija 
• Gegužės 9 d., po Motinos 

dienos minėjimo, 2.30 v.p.p., 
filmas "Žvalgybos pulkininkai". 
Atskleidžiamas tragiškas liki
mas Lietuvos žvalgybos vadų, 
kurie buvo suimti Lietuvoje 
prieš sovietų okupaciją, išvežti 
į Maskvą ir ten sušaudyti. 

• Gegužės 23, sekmadienį, 
2 v.p.p., filmas "Pučai ir teroras 
Lietuvoje". Po 1926 m. pervers
mo Lietuvoje kilo įtampa dėl 
Lenkijos globojamų antivalsty
bininkų politinės ir kriminali
nės veiklos. Filmui paruošti me
džiaga buvo surinkta iš lenkų 
karinio archyvo. V. Kulnys 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Toronto Lietuvių Namų 
vyrų būrelis paaukojo Maironio 
mokyklai $150. Dėkojame. 

• Tėvų komitetas paruošė 
Atvelykio vaišes mokytojams. 
Nuoširdus ačiū. 

• Balandžio 17 d. aukštesnių
jų lit. kursų pamokos vyko Don 
Bosco katalikų gimnazijoje, kur 
moksleivis Danielius Kuliešius 
buvo pagerbtas kaip lietuvių 
kalbos "Student ambassador". 
Jam buvo įteiktas pažymėjimas 
iškilmėje, kurioje dalyvavo Kata
likų švietimo skyriaus atstovai iš 
32 skirtingų etninių bendruo
menių. Živilė 

2 P P v J ckų sve1'mos miru a.a. Joną BalaišĮ., už a.a. Danielių 
v. · · uz a - Kanados lietuvių kunigą sius; Delhi Šv. Kazimiero šven- Pečiulį, už a.a. Matą Romeiką; 

d v o G b · vienybė kasmet siunčia kunigą 
tovėje, balandžio 24, šeštad., 3 12.15 v .. uz a.a. ną uo ienę. aplankyti lietuvių Jelkinius va-
v.p.p. už a.a. Eleną ir Vladą l AUKOS l karų Kanadvoje. Siemet vyks 
Vindašius. •----------„. Montrealio Sv. Kazimiero pa

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis "Gintaras" praeitą 
sekmadienį, balandžio 18, Ana
pilio sodybos salėje atšventė 
savo veiklos 55 metų sukaktį 
smagiu koncertu "Sušokim 
šokimėlį". Ir gražiai sušoko 17 
šokių grojant Vito Balytos 
kaimo kapelai. Ansambliui va
dovauja Romas Jonušonis. Jo 
veiklą remia 12 narių tėvų ko
mitetas, šokėjų tėvai, bend
ruomenė. Dlv. 

A.a. Vlado Nausėdos atmi
nimui vietoj gėlių, užjausdami 
jo žmoną Verą ir visus artimuo
sius, Stefa ir Algis Medeliai Tė
viškės žiburiams aukojo $25. 

MOTERIS, kalbanti lietuviš
kai ir angliškai, ieško slaugės, 
auklės ar namą tvarkymo dar
bo. Loreta 647 998-6405. 

PARDUODU 1991 m. Oldsmo-
bile automobilį, labai gerai iš
laikytą. Tel. 416-533-9880. 

rapijos klebonas kun. Aloyzas 
Volskis. Jis aukos Mišias Kal
gario apylinkės lietuviams šeš
tad., gegužės 15, 10 v.r. St. Bo
naven ture šventovėje, 1600 
Acadia Dr. S.E. Po Mišių su
neštinės vaišės Rimos ir Ar
dians Jurevičiūtė-Uritos na
muose. Sekmad., gegužės 16, 
11 v.r. kun. Volskis aukos Mi
šias Edmontono lietuviams Ed
montono Lietuvių Namų kop
lyčioje. Inf. 

~ MOI\JTREAisme 

Kun. Laurynas Grikietis, Loreta Polichauskaitė ir klebonas 
kun. Paulius Mališka Ntr. A.J. Mickaus 

Aušros Vartų parapija 
Lietuvos karaliaus Mindaugo-Neringos šaulių kuopos me

tinis susirinkimas įvyko balandžio 18 d., po 11 val. Mišių Aušros 
Vartų parapijos salėje. Visus pasveikino ir metinę veiklos apžval
gą pateikė kuopos vadė Dana Urbonavičienė. Revizijos komi
sijos pranešimą skaitė Albinas Urbonas.yaldybą sudaro: Dana 
Urbonavičienė - kuopos vadė, Antanas Ziūkas - pavaduotojas, 
Ruth Žiūkas - iždininkė, Ilona Vaičaitienė - sekretorė, parengi
mams - Aleksandras Piešina ir Petras Paulauskas. Revizijos ko
misijos pirm. Albinas Urbonas. 

Bostono moterų kvartetas "Jaunos širdys" giedos Aušros 
Vartų šventovėje gegužės 9 d., per 11 val. Mišias, Motinos die
nos proga, o ne kaip buvo skelbta anksčiau. 

A.a. Vytauto Sabalio atminimui Vaiko tėviškės namams su
rinkta $825 aukų. DS 

Rekolekcijos įvyko Montrealio Aušros Vartų šventovėje š.m. 
vasario 28 d. Mišios buvo 10 v.r. Rekolekcijas vedė kun. Laurynas 
Grikietis iš Kauno. Visi gražiai giedojo tradicines Gavėnios 
giesmes ir Aušros Vartų choras, varg. Colette Favretti, dirigavo 
choro vadovas Antanas J. Mickus. Buvo įdomus ir gražus pa
mokslas. Kun. Laurynas Grikietis pagyrė mūsų naują kleboną 
kun. Paulių Mališką ir prašė jį saugoti kaip deimantą. Po Mišių 
visi parapijiečiai nusileido į salę pabendrauti su rekolekcijų 
vedėju. Vaišės buvo paruoštos Loretos Polichauskaitės. Po 
vaišių kun. L. Grikietis tuoj pat buvo nuvežtas į Montrealio ge
ležinkelio stotį. Jis išvažiavo pas Otavos lietuvius. AJ". Mickus 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Elzbietos draugijos susirinkimas įvyks sekmadienį, 

gegužės 2. Po šv. Mišių draugija paruoš lengvus užkandžius ir 
kavutę prieš susirinkimą. VL 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQU E, BROU ILLETTE, C A STELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST. „ SUITE 555. MONTR AL. QUE. H2L 1 L3 
TEL: 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 UTAS 
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. 

DAINŲ ŠVENTĖS INFORMACIJA 

EIDAINU 
ŠVENTĖ 

-

TORONTO 2010 

KONCERTO PAČIOS GERIAUSIOS VIETOS GREITAI IŠPERKAMOS! NEDELSKITE UŽSISAKYTI SAVO BILIETUS! 

Bilietai į visus savaitgalio renginius pardavinėjami tinklalapyje www.dainusvente.org 
BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI: • bal. 24: Metiniame Neringos aukų v~juje, Putnam (CT), seselių sodyboje 

• bal. 25: Lietuvių Namų metiniame susirinki:rye, Toronte • bal. 25: Sv. Kazimiero parapijoje, Klyvlande 
• bal. 30, geg. 1-2: SALFASS varžybose Klyvlande 

PASVEIKINKITE VIENI KITUS - PASKELBKITE SAVO VERSLĄ šventės koncerto programėlėje, 
- informacija tinklalapyje www.dainusvente.org arba skambinti tel. 416 616-1600 




