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Atsilikti - taip ar ne? 
Laikas bėga. Ko nors belaukiantys džiaugiasi, kad tuoj 

gaus, tuoj turės. Kiti dejuoja, kad tas laikas senina, keičia 
žmones, bruka nuovargį ir ligas. Dar kiti nelaimingi, kad 
nebespėja su tuo laiku bėgti, visur ir su viskuo atsilieka. 

S U tuo atsilikimu nemaža painiava. Kyla daugybė 
klausimų, į kuriuos vienareikšmiškai neįmanoma at
sakyti. Pvz. kas nustato, nuo ko negalima atsilikti, 

koks turi būti gyvenimo stilius, ką turėti, kaip rengtis, ką 
mėgti ir ko nekęsti, ką šokti, kokias dainas dainuoti, kaip 
linksmintis, ką gerbti ir ką smerkti? „ Klausimų šimtai. Ir 
kiekvieną dieną gali jų šimtai atsirasti. Apibendrinus galėtu
me net klausti - kodėl tas, kodėl taip? Galimas dalykas at
sakymas būtų vienas: mada. Rodos, viskas ir paaiškėtų. Bet 
keltas klausimas vistiek ramybės neduotų - mada tai mada, 
bet iš kokių šaltinių ji trykšta? Kas galėtų ir tai patyrinėti -
sociologai, filosofai, politikai, teologai ar pranašai, jei dar 
tokių yra. Klausinėkit, tyrinėkit, bet kai kurie aukštieji pa
reigūnai drąsiai tvirtina, kad Vilniuje Gugenheimo muzie
jaus reikia. Kodėl ir kam reikia, atrodo, būtų jau kokio ne
mokšos klausimas. Juk negalima atsilikti nuo kažkokių 
avangardinių kūrybų, reikia duoti naują toną, nes kaip ki
taip, kai Vilnius beveik jau rytietiškas Paryžius. Atsilikėlius 
gąsdina ir Europa: būsi atsilikęs, vilksiesi iš paskos, gali 
rimtos finansinės paramos netekti. Štai jau net ES vadovai 
prabyla, kad mums laikas mesti tautinius simbolius į šiukšly
ną ir pradėti ugdyti vieningą ES piliečių visuomenę. O 
mums vis dar tauta gyvasties šaltinis, ir nėra dar jokio įtiki
nančio ženklo, kad klystame juo gaivindamiesi. Jau kai kur 
ir katalikai, reguliariai lankantys šventoves, tampa atsilikė
liais. O jauniems net nebepatogu būti ten, kur senesnieji 
renkasi. Žinoma, atsilikę ir rašytojai, kurie savo raštuose 
vengia blevyzgų, vulgarumo. Taigi, dalykai aiškūs. 

M AŽDAUG tokią dabartį gali matyti ar jausti kiek
vienas. Galbūt kai kam atrodytų, kad nereikėtų 
atsilikimo klausimų kelti "dėl šventos ramybės". 

Bet kai tas laiko bėgimas ir atsilikimas kertasi kai kada ga
na aštriai, darosi rimtesnės problemos. Liečia tai visas gy
venimo sritis, o svarbiausia besikeičiančias kartas, kai jau 
nebeįmanona nustatyti, kokiai amžiaus grupei koks žmogus 
priklauso, kas yra jaunas ir nuo kada jis jau senas? Šeimose 
artimuosius nėra taip sunku grupuoti, kas ir kurlink pasine
šęs, kokiomis naujovėmis užsikrėtęs; sunkiau, arba ir visai 
neįmanoma tai daryti politikams, visuomenininkams, meno 
kūrėjams, sociologams, pedagogams - visiems įvairias atsa
komybes prisiėmusiems vadovams, veikėjams, kalbantiems 
visų kitų vardu, arba daugelio skatinamiems reikštis origina
liai, kad nepasirodytume atsilikę. Ir susidaro paradoksas -
stengiamės pamėgdžioti tą daugumą, nes "visi taip daro", o 
drauge pataikaujam kokiai nors mažumai, nes to reikalauja 
lygiateisiškumas. Lietuvai, įsijungus į Europos sąjungą bei 
NATO, iškilmių kalbose ir skelbiamuose straipsniuose 
užtikrinamas valstybės saugumas. Yra pagrindo tuo tikėti. 
Tai tikrai nepaprastas "arkliukas", ant kurio gali joti visa 
užsienio politika. Tačiau ant to paties "arkliuko" atjoja ne
mažai neįprastų svetimybių, keliančių klausimus, kaip jas 
sutikti, kaip priimti ar nepriimti. Tada ir prasideda - vieni 
taip, kiti ne. O tai skaldo tautą, keičia pasaulėžiūras, kurios 
menkina mums naudingas tradicijas. Bet kokie įspėjimai, 
kad ne viskas mums tinka, kas tinka kitiems, susilaukia 
priekaištų apie atsilikimą, laisvių varžymą, dorovės saugoto
jų užsispyrimą. O, regis, turėtų būti kokia nors formulė, ku
ri derint\) visokeriopų pokyčių ir įsitvirtinusių vertybių 
balansą. CS 
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Šv. Jurgis Dail. Telesforas Valius 

Daugiareikšmė, tradicinė Jurginių šventė teprimena visiems ir nesibaigiančią kovą su Blogiu, kurio 
vardu iškyla imperijos ir žūsta tiesos kalavijo persmeigtos ... 

Į pilietinę visuomenę -
per bendruomenes 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Mums trūksta visko: darbo, pinigų, geros 
valdžios, tiesos ir teisingumo, nesavanaudiškų 
draugų, sveikatos, jau trūksta gryno vandens 
ir gryno oro. Nutylime, kad trūksta darbštu
mo, taupumo, atsakomybės, tiesos ir teisingu
mo savo elgesyje, bendravimo kultūros ir pa
stangų bendrauti. Skundžiamės, kad skauda 
galvą, tačiau nutylime, kad joje stokojame 
sveiko proto ir išminties, pirmenybę atiduoda
me vienadieniams interesams, pamiršdami 
idealus, rūpinamės vien buitimi, nesusimąsty
dami apie būtį. Verkšlename dėl pasekmių, 
nenagrinėdami ir nešalindami priežasčių. 
Jaunimas veržiasi į užsienius, į kitokią, palan
kesnę save išreikšti aplinką, o pastangų keisti 
aplinką savo šalyje vengia. 

Ilgai trukusi "klasių kova", "liaudies prie
šų" paieška ir naikinimas, "proletariato dikta
tūra", paniekinta krikščioniškoji artimo meilė 

iškreipė, sumaitojo žmonių santykius, nuvertino 
vieną didžiausių vertybių - bendravimą tarp 
žmonių. 

Komunistinio bendravimo pagrinde net 
užuominos apie meilę nebuvo, tas bendra
vimas rėmėsi santykiu su materija - turtu, 
preke. Visi sovietiniai žmonės buvo "tova
riščiai". Anot rusų filosofo N. Berdiajevo, -
tai niekingiausias žodis, reiškiantis žmonių 
bendravimą pagal turto paiešką, mainus bei 
dalybą (tovar išč - prekės ieškotojas). 

Sugriuvus blogio imperijai ir jos ideologi
jai, sovietmečiu kurpti "tovariščių" kolektyvai 
iširo, atsiskleidė slėptas susvetimėjimas, gru
bus individualizmas, visuomeniškumo, nes jis 
buvo dirbtinis ar prievartinis, neliko. Dabarti
nė karta nebeprisimena kaimų, bažnytkaimių 
gyvensenos Pirmojoje Lietuvos respublikoje, 

Nukelta į 10-ą psl. 
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~ RELIGI~IAME GYVENIME 
Popiežiaus Benedikto XVI 

išrinkimo 5-osios metinės 
buvo pažymėtos balandžio 
19 d. iškilmingais pietumis 
su kardinolais Vatikano apaš
tališkuosiuose rūmuose. Į 
pietus buvo pakviesti visi Ro
moj e gyvenantys Kardinolų 
kolegijos nariai. Vatikano 
spaudos salės direktorius 
kun. Federico Lombardi, SI, 
teigimu, norint teisingai įver
tinti šiuos 5 pontifikato me
tus, reikia prisiminti paties 
Šv. Tėvo kalbą, pasakytą po 
išrinkimo, 2005 m. balandžio 
20 d. Kalbėdamas apie savo 
tarnystės uždavinius jis pir
miausia paminėjo pareigą 
padėti šiuolaikiniam žmogui 
megzti ryšį su Jėzaus Kris
taus apreikštu ir Bažnyčioje, 
visų pirma Eucharistijoje 
sutinkamu Dievu; paminėjo 
pareigą megzti vis glaudes
nius ryšius su visomis Kristų 
išpažįstančiomis bendruo
menėmis ir siekti visų Jo mo
kinių vienybės; taip pat pa
laikyti atvirą ir nuoširdų dia
logą su kitomis tikybomis; 
padėti šiuolaikinei žmonijai 
atsakyti į jos kas kart vis dra
matiškiau keliamus klausi
mus apie žmogaus ir pasaulio 
gyvenimo prasmę. Kun. Lom
bardi tvirtina, jog Benediktas 
XVI labai nuosekliai vykdo 
šiuos uždavinius, nepaisy
damas jokių sunkumų ir įtam
pų. Tai patvirtina ir popie
žiaus pasisakymai, ir encikli
kos, ir jo aplankytos sinago
gos ir mečetės. 

Šiluvoje Marijos dieną 
švęsti balandžio 13 d. susi
rinkę gausūs piligrimai, arki
vysk. Sigito Tamkevičiaus pa
raginti, meldėsi prašydami 
Viešpaties gailestingumo vi
soms baisiosios katastrofos 
aukoms, skaudžią netektį iš
gyvenančiai lenkų tautai. Pa
maldoms vadovavęs arkivys
kupas priminė ir prieš 70 m. 
Katynėje įvykusią Lenkijos 
tragediją, kai ten sovietų bu-

vo sušaudytas šios valstybės 
elitas. "Žuvęs prezidentas 
buvo nuoseklus katalikas ir 
darė viską, kad jo tautoje bū
tų gerbiamos evangelinės 
vertybės, kurios modernioje 
Europoje dažnai yra igno
ruojamos, " teigė jis. Mišias 
koncelebravo Panevėžio vysk. 
J. Kauneckas, Telšių vysk. J. 
Boru ta, SJ, Vilkaviškio vysk. 
emerit. J. Žemaitis, Kauno 
arkivyskupijos augziliaras 
vysk. J. Ivanauskas, 40 kuni
gų. Pamoksle arkivyskupas 
iškėlė ypač didvyrišku gyve
nimu pasižymėjusio Kaišia
dorių vyskupijos kanaunin
ko, vėliau prelato Stanislovo 
Kiškio (1900-1995) pavyzdį. 
Jis, dukart kalintas, rizikavo 
būti įkalintas ir nubaustas 
aukščiausia, 15 metų baus
me, nes sovietmečiu versda
vo į rusų kalbą "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kroniką". 

Brazilijos vyskupų gru
pei baigiant vizitą Ad Limi
na, pop. Benediktas XVI at
sisveikindamas juos palygino 
su Emauso mokiniais, pasa
kojančiais apie Jėzų Amazo
nės miškų regiono platybėse, 
vyskupijose, parapijose ir 
visoje įvairialypėje bažnyti
nio gyvenimo tikrovėje. Jis 
priminė jiems, kad Bažnyčios 
gyvenimo židinys ir jos veiklą 
gaivinantis šaltinis yra Eu
charistija, ir reikia stengtis, 
kad Eucharistija būtų bend
ruomeninio ir liturginio gy
venimo centras. Popiežius 
įspėjo Brazilijos vyskupus 
prieš netinkama tikėjimo in
kultūravimo samprata aiški
namus liturginius eksperi
mentus, kurie nepriartina 
Kristaus, bet jį išstumia iš 
bendruomeninio gyvenimo 
dėmesio centro. Popiežius 
pasmerkė religinį sinkretiz
mą liturgijoje, kitų religijų 
elementų įjungimą į liturgiją 
vardan neteisingai supran
tamo Evangelijos dialogo su 
vietinėmis kultūromis. 

Įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, buvo labai svarbu atkurti diplomatinius santykius su 
kitomis pasaulio valstybėmis, kuriuos nutraukė 50 metų trukusi sovietinė okupacija. Lietuvos 
AT (atkuriamojo seimo) nutarimu vieni iš pirmųjų buvo atgaivinti Lietuvos ir Vatikano dip!o
matiniai santykiai. Lietuvos ir Vatikano santykių atkūrimo deklaraciją pasirašo tuometinis Sv. 
sosto specialus atstovas arkivyskupas A.J. Bačkis ir Lietuvos respublikos užsienio reikalų 
ministeris A. Saudargas Ntr. R. Urbakavičiaus iš Lietuvos centrinio archyvo 

Katalikų Bažnyčia Lietuvos 
istorijos verpetuose 

GITANA RUPŠLAUKIENĖ 

Prieš 92 metus lietuvių 
tauta atgimė, išeidama iš isto
rinės užmaršties. 1918 m. va
sario 16 dieną Nepriklauso
mybės aktu Lietuva vėl įrašo
ma į Europos politinį žemė
lapį. Šiame tautos kelyje į 
valstybingumą svarbų vaid
menį atliko Katalikų Bažnyčia 
ir dvasininkija. Katalikų Baž
nyčia Lietuvoje istorijos ver
petuose buvo tarsi laisvę sau
ganti tvirtovė. Iš kartos į kartą 
buvo perduodamos ne tik ka
talikiškos vertybės, dorovės 
normos, bet ir meilė tėvynei, 
laisvės siekiams. Gal todėl į 
šią tautos tvirtovę nuolat nu
krypdavo okupanto žvilgsnis, 
buvo stengiamasi riboti Baž
nyčios įtaką valstybės ir visuo
menės gyvenime. 

Jau XIX š., carinės prie
spaudos metais ryškėjo au
gantis Katalikų Bažnyčios 
dvasininkijos vaidmuo tauti
niame judėjime. Vyskupo M. 
Valančiaus vadovaujama dva
sininkija ėmėsi organizuoti 
lietuviškos spaudos spausdini
mą Prūsijoje ir slaptą gabeni
mą, platinimą Lietuvoje. Dva
sininkijos rūpesčiu kūrėsi ir 
veikė slaptosios lietuviškos 
mokyklos, plito blaivybės idė
jos. Vienas iškiliausių to meto 
dvasininkijos atstovų vysku
pas M. Valančius, kuris dar 
prieš 1863 metų sukilimą stei
gė lietuviškas parapijines mo
kyklas, kovojo su girtavimu, 
rūpinosi lietuviškų raštų leidi
mu ir platinimu liaudyje. Mi
nėtu laikotarpiu pradeda kur
tis ir pirmosios religinio po
būdžio organizacijos, būru
sios Kauno ir Seinų kunigų 
seminarijų klierikus: "Lietu
vos mylėtojai", "Šv. Kazimie
ro" draugija, "Šaltinis". Šių 
organizacijų tikslas - "palai
kyti žmonėse lietuvišką dva-

sią", ginti tautos interesus, 
kovoti dėl lietuvių kalbos gry
numo. 

XX š. pradžioje dvasinin
kija ir toliau rūpinosi lietuvių 
švietimu ir kultūra. Buvo ku
riamos draugijos liaudies švie
timui kelti: 1906 metais Mari
jampolėje - "Žiburio", Kaune 
- "Saulės", 1913 metais "Ry
to", skirta tuometinės Vil
niaus gubernijos lietuviams. 
Draugijos kūrė mokyklas, bib
liotekas, organizavo suaugu
siųjų mokymą, leido ir playno 
katalikišką literatūrą. Siai 
veiklai dažniausiai vadovavo 
kunigai. 

Lietuvių aktyvioji dvasi
ninkijos dalis rūpinosi įvairiais 
visuomenės sluoksniais. Pava
sarininkai ir ateitininkai rūpi
nosi jaunimo auklėjimu, būrė 
moteris (Lietuvos katalikų 
moterų draugija), kūrė katali
kiškas partijas ir pan. Katalikų 
Bažnyčiai rūpėjo ir tautos 
ekonomikos plėtra: buvo or
ganizuojamos kooperatinės 
bendrovės "Žagarė", "Vilija", 
kuriami bankai ir t.t. Negali
me nepaminėti ir dvasininki
jos įtakos labdaringai veiklai 
Pirmojo pasaulinio karo me
tais. Lietuvių draugija nuken
tėjusiems nuo karo šelpti, 
"Vaikelio Jėzaus" draugija be
globiams vaikams - tai tik ke
letas organizacijų, į kurių 
veiklą įsijungė dvasininkija. 

Bažnyčia, vienuolynai, ki-

tos religinės organizacijos mo
kė mylėti Dievą ir tėvynę, ska
tino puoselėti tautiškumą, 
skelbė valstybės idėją. Gal to
dėl ir po Lietuvos Nepriklau
somybės aktu randame net 
keturių dvasininkų pavardes: 
Vlado Mirono (1880-1953), 
Alfonso Petrulio (1873-1928), 
Justino Staugaičio (1866-
1943) bei Kazimiero Stepono 
Šaulio (1872-1964). Visimi
nėtieji 1918 m. vasario 16-
osios Lietuvos Nepriklauso
mybės akto signatarai pasižy
mėjo kaip dvasininkai, akty
viai dalyvavę lietuviškų mo
kyklų, draugijų steigime ir jų 
veikloje. Buvo aktyvūs Lietu
vių mokslo draugijos nariai, 
dalyvavę Lietuvos valstybės 
kūrime. 

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais, pasibaigus Pirmajam 
pasauliniam karui, Bažnyčios 
įtaka visuomenei nemažėjo. 
Visose pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose įvestas privalomas 
tikybos mokymas, kūrėsi nau
jos organizacijos bei draugi
jos, per kurias dvasininkija 
rūpinosi jaunosios kartos auk
lėjimu bei švietimu. Viso XX 
š. laikotarpiu Katalikų Bažny
čia išliko svarbiu moraliniu 
lietuvių tautos autoritetu, pa
dėjusiu iškęsti istorines ne
gandas ir apginti laisvę. 

"XXI amžius" 
(Atsiuntė 

mons. A. Svarinskas) 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauj:a stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 ake: hore Road „ . 104-3945 Doug Leaven Blvd. 
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Sausio 13-osios geopolitinis 
kontekstas 

ANTANAS TYLA, 
istorikas 

Šiandien Lietuva ir viso 
pasaulio lietuviai bei mūsų 
valstybės bičiuliai su pagarba 
prisimename Sausio 13-osios 
didvyrius, apgynusius Kovo 
11-osios ateitį, ateitį mums 
patiems džiaugtis Lietuvos 
valstybės pasiekimais ir pa
tiems kantriai susidoroti su 
epochos iššūkiais. 

Sausio 13-ąją ateidami 
čia, mes sugrįžtame į savo da
barties ir ateities praeitį ir vėl 
susitinkame su tais, kurie ta
da, prieš 19 metų, buvo čia, 
prie Parlamento, prie televizi
jos bokšto, prie Televizijos ir 
radijo komiteto, su kuriais 
kartu lydėjome ir laidojome 
mūsų didvyrius. Susitinkame 
su tais, kuriems tos dienos yra 
ne vien biografinė vertybė. 
Susirenkame, nes mums to 
reikia, kad pasisemtume stip
rybės ir pasitikrintume, ar mū
sų politinis ir visuomeninis 
mentalitetas tapatus Sausio 
13-osios didvyrių pareigai, at
sakomybei ir drąsai, ar mes iš 
tikrųjų tebegerbiame savo 
didvyrius, ar tinkamai suvo
kiame laisvę ir jos kūrinį -
Lietuvos valstybę. 

Sausio 13-oji buvo mūsų 
tautos ir suverenios Lietuvos 
valstybės priešprieša sovieti-

jo savo materialinius ir de
mografinius resursus. Lietu
vos pasipriešinimas baigėsi 
tuo, kad Rusija, padedant 
Prūsijai ir Austro-Vengrijai, 
okupavo ir aneksavo Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę ir pa
čią etnografinę Lietuvą. 

Tuo laiku nugalėjo Ivano 
Ill geopolitinė doktrina Vil
niuje, Katedros aikštėje, kur 
buvo nugriauti Valdovų rū
mai, iškilo visoje Rusijos im
perijoje surinktomis aukomis 
ir Rusijos iždo skirtomis lėšo
mis pastatytas paminklas Je
katerinai 11 su įžeidžiančiu 
užrašu "atplėštą susigrąžinta" 
("ottorgnuto vozvratych"). O, 
kad kitaip nebus, netoli buvo 
pastatytas paminklas 1863 me
tų sukilimo malšintojui ir lie
tuviškos spaudos uždraudimo 
ir kirilicos rašmenų įvedimo 
iniciatoriui Muravjovui-Kori
kui. 

Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės žemės savo laisvę 
bandė atkurti per du XIX am
žiaus sukilimus, kurie buvo 
žiauriai nuslopinti. Tačiau 
naujųjų laikų lietuvių tauta, 
pasiremdama pasaulyje dek
laruota tautų apsisprendimo 
teise, Lietuvos Tarybos Vasa
rio 16 dienos aktu atkūrė de
mokratinę Lietuvą su sostine 
Vilniuje ir taip išsivadavo iš 
visų okupacijų ir pradėjo nau-

Memorialinė kompozicija prie Seimo rūmų 

nės imperijos agresijai. Iš tik
rųjų tai buvo dviejų geopoli
tikos doktrinų - agresijos ir 
mūsų valstybinės laisvės - su
sidūrimas. Man, kaip istori
kui, suprantama, kad Sausio 
13-oji prasidėjo anaiptol ne 
1991 m. sausio 13-ąją, ir nesi
baigė ji tą pačią dieną. 

Senoji Lietuvos valstybė -
Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tystė - apėmė ne tik Lietuvą, 
bet ir baltarusių, rusų ir uk
rainiečių, latvių žemes. Kai 
Maskvos didysis kunigaikštis 
Ivanas Ill pasiskelbė visų ru
siškų žemių valdovu, jis save 
laikė ir pačios Lietuvos valdo
vu. Su tuo Lietuvos valstybė 
niekada nesutiko, pasiprieši
no ir tapo tos geopolitinės 
doktrinos kliūtimi. Ji kelis 
šimtmečius gynėsi nuo tos 
geopolitinės doktrinos, auko-

ją geopolitinę ateitį. Jau savo 
užuomazgose Lietuvos Taryba 
deklaravo, kad mes turime 
orientuotis ne į Rytus, ne į 
Pietus, bet į Vakarus. 

Sovietinės Rusijos geopo
litinė doktrina nesiskyrė nuo 
Rusijos carų imperinės dokt
rinos. Ji bandė sunaikinti jau
ną atsikūrusią Lietuvos vals
tybę, tačiau Lietuvos kariuo
menė atrėmė jos agresiją. So
vietinė Rusija, o paskui So
vietų Sąjunga pasirašė tarp
tautines Lietuvos valstybės 
pripažinimo sutartis. Per 22 
nepriklausomybės metus Lie
tuva integravosi, suartėjo su 
Vakarais, išsiugdė vakarie
tišką inteligentiją, ieškojo Va
karų valstybinės kultūros tra
dicijų plėtotės. Tačiau pagal 
Molotovo-Ribentropo paktą 
Lietuva vėl atsidūrė Rytų geo-

politinės doktrinos gniaužtuo
se. Sovietinė imperija niekuo 
nesiskyrė nuo carų imperijos, 
o savo represijų arsenalu net 
pralenkė carus. Visų represijų 
tikslas buvo sunaikinti lietu
vių valstybinės laisvės savimo
nę, savarankišką, provakarie
tišką lietuvių politinę ir kultū
rinę orientaciją kartu su jos 
saugotojais. 

Žiūrint iš šių dienų, nega
lima nesididžiuoti lietuvių 
tautos prisirišimu prie valsty
binės laisvės ir ryžtu atsikra
tyti totalitarinių režimų jungo. 
Sio siekio svarbiausi etapai 
buvo: 1941 m. birželio 23 suki
limas, 10 metų (1944-1953 m.) 
vykusi Lietuvos partizanų, 
laisvės kovotojų organizuota 
ginkluota kova su okupaciniu 
režimu ir jų ryžtinga 1949 m. 
Vasario 16 dienos Lietuvos 
Laisvės Kovų Sąjūdžio dekla
racija, o paskui Lietuvos Lais
vės Lygos, Lietuvos Sąjūdžio 
susiorganizavimas ir pagaliau 
išrinktosios Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos (Atkuria
mojo Seimo) Kovo 11-osios 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo deklaracija. Ji reali
zavo pusės šimtmečio kovų 
atkurti Lietuvos valstybę ir 
vilties grįžti į Vakarų pasaulio 
valstybių bendriją tikslą. Ją 
apgynė Sausio 13-osios didvy
riai. Tai svarbiausia jų atsako-

Ntr. iš seimo tinklalapio 

mybės ir pasiaukojimo geo
politinė prasmė. 

Sausio 13-oji ir agresijos 
prieš Parlamentą sustabdy
mas buvo ne tik Lietuvos vals
tybės pergalė prieš sovietinės 
imperijos iš viduramžių ei
nančią agresiją. Įvykiai Vil
niuje atsidūrė pasaulio valsty
bių visuomenės dėmesio cent
re. Mes jau buvome ne vienui 
vieni, kaip kad buvo ankstes
nio pasipriešinimo sovietinei 
okupacijai metu. Kruvinos ag
resijos sukrėsta Lietuva su
laukė moralinės ir materiali
nės pagalbos iš Latvijos, Esti
jos, Skandinavijos šalių, Euro
pos bendrijos ir kitų šio kon
tinento valstybių ir, bene svar
biausia, - iš pačios Rusijos, 
Baltarusijos, Ukrainos, Gru
zijos demokratinių jėgų. 

Nukelta į 5-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Baigiasi nuosmukis 
Lietuvos premjeras And

rius Kubilius balandžio 20 d. 
tvirtino, jog Lietuva gana 
greitai lipa iš nuosmukio ir 
2012 m. biudžeto deficitą 
galima sumažinti iki 3% 
BVP, siekiant 2014 m. įsivesti 
eurą. A. Kubilius taip pat 
tvirtino, kad šiuo metu for
malios daugumos seime ne
turinti vyriausybė gali priim
ti sunkiausius sprendimus. 
Paramą vyriausybės sprendi
mams pareiškė ir prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. 

Paskelbtas gedulas 
Balandžio 18 d. lėktuvo 

katastrofoje žuvusio Len
kijos prezidento Lech Ka
czynskio laidotuvių dieną 
Lietuvoje buvo paskelbtas 
gedulas. Anksčiau paskelb
tas trijų dienų gedulas bai
gėsi balandžio 14 d. vakarą. 
Tuo laiku ant valstybės ir 
savivaldybių institucijų bei 
įstaigų, kitų įstaigų, įmonių 
ir organizacijų, taip pat gyve
namųjų namų būna iškelta 
valstybės vėliava su gedulo 
ženklu. 

Vyriausybė taip pat siūlė 
fiziniams bei juridiniams 
asmenims balandžio 18 d. L. 
Kaczynskio ir jį lydėjusios 
delegacijos atminimą pa
gerbti dviem tylos minutė
mis. Lenkijos prezidento 
laidotuvės įvyko tą dieną 
Lenkijos pietiniame mieste 
Krokuvoje esančioje Vavelio 
katedroje. 

Įstaigų pertvarka 
Seimas balandžio 20 d. 

priėmė Sveikatos sistemos 
įstatymo pataisas, numa
tančias, kad sveikatos prie
žiūros įstaigos nuo liepos 
bus skirstomos į rajonines, 
regionines ir respublikines. 
Respublikinių ligoninių bus 
11, o regioninės ir rajoninės 
priklausys savivaldybėms. 
Brangiausios ir sudėtingiau
sios paslaugos bus sutelktos į 
du mokslo ir gydymo centrus 
- Santariškių ir Kauno me
dicinos universiteto klinikas. 

Dabar sveikatos siste
mos veikla organizuojama 
savivaldybių, apskričių ir 
valstybės lygiu, tačiau nuo 
liepos apskritys naikinamos 
ir dėl to valdžia turėjo apsi
spręsti, ką daryti su maždaug 
pusšimčiu ligoninių. Pasto
vių sveikatos priežiūros įstai
gų pertvarka kainuos nuo 
142.9 iki 206 mln. litų. 

Brangios paslaugos 
Valstybės kontrolė, pa

tikrinusi ministerijų 2007, 
2008 ir 2009 m. trijų ket
virčių pirkimus, nustatė, kad 
per tą laikotarpį teisinėms 
paslaugoms, konsultacijoms 
ir tyrimams ministerijos (be 
pavaldžių įstaigų) išleido 
tiek, kiek per metus kainuo
ja išlaikyti Teisingumo mi
nisteriją su jai pavaldžiomis 
14 įstaigų - 70 mln. litų. 

Išvada - kad ministerijos ir 
kitos institucijos ne visai pa
grįstai perka teisines, kon
sultavimo ir tyrimo paslau
gas, todėl nėra taupiai nau
dojamos biudžeto lėšas. Bū
tina nustatyti tvarką, kada 
galima pirkti tokias paslau
gas, ir tvarką, pagal kurią 
institucijos turėtų įrodyti 
tokių pirkimų pagrįstumą. 

Valstybės kontrolės at
stovai tvirtino, kad ministeri
jos privačioms advokatų 
kontoroms mokėjo tiek už 
teisinį atstovavimą, tiek už 
teisės aktų projektų paren
gimą, nors atlikti šiuos dar
bus priklausytų jų pačių dar
buotojams pagal kompeten
ciją ir pareigybių aprašą. 
Todėl susiformavo ydinga 
teisės aktų projektų rengimo 
tvarka. Būtina keisti įstaty
mus, tvarkančius teisės aktų 
rengimą, ir aiškiai nurodyti, 
kas turėtų rengti teisės aktus, 
nes šios paslaugos irgi labai 
dažnai perkamos iš advokatų 
įstaigų. 

Premjeras Andrius Ku
bilius pareiškė, kad, jo duo
menimis, ministerijų išlai
dos teisininkų ir kitų spe
cialistų paslaugoms pernai, 
palyginti su 2007 m., suma
žėjo penkis kartus ir dabar 
jos nuosekliai mažėja. 

Lieka koalicijoje 
Liberalų ir centro sąjun

ga (LiCS) lieka valdančio
sios Permainų koalicijos na
re, tačiau pasilieka sau teisę 
"išskirti savo prioritetus iš 
visos Vyriausybės priorite
tų", balandžio 19 d. pranešė 
LiCS vadovybė. Pasak LiCS 
pirmininko Gintauto Bab
ravičiaus, partijos vadovybė 
pirmadienį svarstė galimybę 
trauktis iš valdančiosios ko
alicijos, bet nutarė, kad to
kio žingsnio dar nežengs. 

Liberalcentristams neri
mą kelia kai kurių koalicijos 
partnerių elgesys balsuojant 
dėl tam tikrų sprendimų, to
dėl jie neįsipareigoja pa
laikyti visų Vyriausybės ir 
Permainų koalicijos inicia
tyvų bei balsavimų dėl inter
peliacijų ir pan. 

Klausimas dėl LiCS liki
mo koalicijoje kilo seimui 
nepriėmus Konstitucijos pa
taisos, įteisinančios tiesio
ginius merų rinkimus. LiCS 
savo pirmumais valdančio
joje koalicijoje G. Babravi
čius nurodė tiesioginius me
rų rinkimus, elektroninio 
balsavimo įteisinimą, sveika
tos sistemos bei apskričių 
reformų tęstinumą, "Sod
ros" reformą, priemonių 
ekonomikai gaivinti suak
tyvinimą, "peržiūrint ir kai 
kurias mokestins nuostatas". 
LiCS Seime turi 7 atstovus, 
partijai priklauso du minis
terių portfeliai - vidaus rei
kalų ir sveikatos apsaugos. 
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SIGINA KATKAUSKAITė 

Dukart per metus Turon
to Prisikėlimo parapijos salė 
pavirsta vartotų daiktų preky
viete. Dosnūs parapijiečiai su
neša apynaujus ir tinkamus 
vartoti daiktus, parduoda juos 
už nedidelę kainą. Surinkti 
pinigai tenka labai geram tiks
lui. Jie skiriami dviejų vargšų 
valgyklų Lietuvoje išlaikymui, 
todėl šiuos gerus darbus pa
remia ir tie, kurie atiduoda 
dalj savo turimo turto, ir tie, 
kurie ateina nusipirkti. 

Prisimenu savo pirmąjj 
apsilankymą tose patalpose, 
dviems dienoms pavirstančia 
prekyviete. Salėje ant stalų 
tarp kitų mūsų kasdieniniam 
gyvenimui reikalingų ir nela
bai reikalingų daiktų - suve
nyrai, dažnai su lietuviškais 
simboliais ir ženklais, drobės 
ir lino audiniai, tautinės juos
tos, medžio drožiniai -viskas, 
kas buvo būdinga lietuviškai 
buičiai ir interjerui, ką leng
vai galėjai atpažinti Vilniaus 
ar Melbumo, Kretingos ar 
Adelaidės, Lazdijų ar Turon
to, Čikagos ar Ukmergės lie
tuvio namuose. Juos priimi 
kaip lietuviškos kultūros ir sa
vimonės ženklus, kuriais buvo 
norima pažymėti savo gyveni
mą svetimoje šalyje, išsiskirti 
modernaus tautų katilo kraš
te, išsaugoti sau ir savo vai
kams, gal netgi vaikaičiams tą 
išskirtinumą. Pagal juos bet 
kuriame pasaulio kampe at
pažįsti jų savininkus - savo 
tautiečius ir mezgasi (arba ne) 
trapi bendrystės gija. 

Imdama i rankas drožinj 
ar austą naminj rankšluostį, 
išsiuvinėtą, mezginiais ap
kraštuotą, medinj Rūpintojėij 
ar keramikos dirbinj, dažnai 
pagalvoju - kieno rankos ji 
padarė, kokį kelią praėjo šis 
daiktas su buvusiu jo savinin
ku? Kaip jis pakliuvo iši toli
mą Šiaurės Amerikos miestą? 
Mamos, artimųjų dovana, pa
skubomis suvyniota i skarelę, 
kai karo audrai priartėjus, su
vokta, kad vienintelis išsigel
bėjimas nuo sovietinių prie
spaudų - kelias į Vakarus? Ar 
draugų ir giminaičių suveny
ras, perduotas per visas gele
žines sienas, tuos retus, sovie
tų valstybės atidžiai kontro
liuojamus apsilankymus? At
siųstas vėliau, bandant su
megzti suardytų šeimų ryšio 
gijas? Kiek jis guodė ir džiugi
no, šildė svetimoje žemėje ku
riamą gyvenimą, padėtas visų 
matomoje vietoje ar paslėp
tas atokiau, tik retkarčiais pa
liečiamas ranka, kaip prisilie
čiama prie itin brangių atlni
nimų klodo .•• Ir turbūt, liūd
noka todėl, kad žinau: dauge
lio šių daiktų savininkų aš nie
kada nesutiksiu - jie iš pra
džių pasitraukia iš viešojo gy
venimo, paskui tyliai išeina 
vienas paskui kitą, palikdami 
vai.kus, vaikaičius, o neretai 
tik šiuos daiktus, liudijančius 
apie jų būtąjį gyvenimą. 

Supranti, kad jau kitai 
kartai tie daiktai nieko nesa
ko. Thi nereikalingas namų 
balastas, kuris vieną gražią 

v 

Zmonės ir ženklai 
Mintys po dviejų nepriklausomybės datq 

dieną atsiduria čia, tarp dau
gybės kitų parduodamų eili
nių buities daiktų, bylodami 
apie likimo neišvengiamumą. 
Bet užtenka su dėmesiu prisi
liesti prie tų daiktų, ir jie pra
byla, dažniausiai apie meilę, 
gerumą, ilgesį •.. 

Atverčiu parduodamą 
knygą; iš jos iškrenta atvirukas 
su žaliu Vasagos keliu. Pažy-

išsaugoti ryši su paliktaisiais 
ir vienas su kitu. 

Nejučiomis užklysta min
tis. Per pastaruosius 20 nepri
klausomybės metų iš Lietuvos 
išvyko 400,000 tautiečių į airi
jas, anglijas, nyderlandus ir 
kitas pasaulio vietoves. Išvy
kėlių srautas nemažėja ir da
bar. Ką išsivežėme ar išsive
žame iš Lietuvos mes, k:urda-

Atvirukas su žaliu Vasagos keliu ir 1954 m. atspaudu 

mėtas 1954 m. antspaudu, iš miesi svetimoje visuomenėje, 
pašto ženklo, kainawsio tik 1 kas liks po mūsų? Ieškodama 
e, žvelgia dar jaunos karalie- atsakymo, kažkokia proga pa
nės Elžbietos veidas. Žvilgs- klausiau savo artimiausių 
niu perbėgu pirmuosius saki- draugų, ką jie, be asmeninių 
nius "Brangi mamyte ... ". buitinių daiktų, pasiėmė į la
'Ifumpas vasarojančių vaikų gaminą, važiuodami kurti sau 
laiškelis mamai, parašytas ge- ar savo šeimai naujo gyveni
rumo, susirūpinimo žodžiais. mo Kanadoje. Atsakymai bu
Žvilgsnis užkliudo parduoda- vo labai įdomūs. Mamos žie
mą akvarelę - kopos, pasviru- das, kažkada nelabai mėgsta
sios nuo Baltijos vėjo pušys, mas dėl formos, bet, jai mirus, 
toks savas ir pažįstamas peiza- tap~s šeimos relikvija ir dabar 
žas. Kitoje paveikslo pusėje 
užrašas -"Mielieji Liudyte ir 
Povilai, mūsų kartu praleis
toms vasaroms prisiminti ... 
Klaipėda, 1943 m." Ant stalo 
ištiesta tautinė juosta piršliui 
melagiui. Kas žino, ar buvo 
apjuostas tradicinis lietuviškų 
vestuvių veikėjas čia, užjūryje, 
ar juosta liko tik kaip buvusių 
tradicijų liudininkė? Tulpėmis 
išmegzta staltiesėlė; atsimenu 
tokias iš savo namų, mamos 
mėgstamiausias raštas; medi
nis paveikslėlis su gintarine 
Jūrate ir Kastyčiu ar 'Irakų 
pilies siluetas, drožinėta 
verpstė ... Vieni meniški, kiti 
gal savadarbiai, bet jie kalba 
apie buvusį poreikį išsaugoti, 
apginti savo savastį, neišnykti Lletu'riškos tautinės juostos 
daugiatautėje visuomenėje, "on 11ale" 

labai branginamas. Dukrų 
krikšto žvakės, suvyniotos i 
dėžutę ir kartu su keliaujančia 
šeima patyrusios dramatišką 
persikraustymą per Atlantą 
svetur; labai mylimos močiu
tės, deja, jau mirusios, pasiūta 
pagalvėlė, ir dabar jau kana
dietiškuose namuose spindu
liuojanti artimų.jų meilę ir ši
lumą; šeimos nuotraukos, 
mėgstamo kompozitoriaus 
natos. Daiktai, daugiausia 
kalbantys apie mūsų ryšius, 
labai privačius ir asmeniškus, 
su paliktais žmonėmis, šeima 
ar draugais. Ir beveik nieko, 
kas būtų susiję su istorija, kul
tūra, kas kalbėtų apie mūsų 
kilmę ir mus išauginusią ap
linką. 

Tu.d kokiais matomais 
ženklais liks pažymėta mūsų, 
naujųjų emigrantų, buitis ir 
mūsų gyvenimai? Kas liks po 
mūsų: kompiuteris, iPod, ne
šiojamas telefonas, garsaplokš
tė ir ausinės? Ką jie sakys apie 
mus: mūsų pastangas išsiskirti 
ar susilyginti su aplinka, kurią 
pasirinkome? Nesmagi tiesa: 
greičiausiai, susilyginti, kuo 
greičiau panaikinti bet kokius 
kitoniškumo ženklus. 1lumpi
namos pavardės, svetimkal
biai vardai vaikams, pirmieji 
jų žodžiai, ištarti svetima kal
ba, atitolina nuo savo pra
džios, savo kilmės šaknų, kaip 
nelabai pageidaujamo ženklo, 
nuo tos vienintelės prigimtine 
teise mums priklausančios 
vietos ir istorijos, nuo vienin
telio tikrai išskirtinio bruožo 
- nuo savo kultūros ir kilmės, 
kalbos. Kalba, turbūt, nyksta 
sparčiausiai. O praradus kal
bą, keičiasi ryšys su kultūra ir 
tos kultūros žmonėmis, tai yra 
su Lietuva. Neprisimenu, ku
ris iš rašytojų yra pasakęs, kad 
kalba - tai tautos namai. Pra
radę kalbą tarsi pametame 
raktą i namus. 

Ir dar vienas pastebėji
mas, rausiantis parduodamų 
lietuviškų knygų dėžėse. Ma
no kartos išeivijoje kažkodėl 
poetų ir rašytojų beveik nėra, 
nors pagal išsilavinimą jų ga
lėtų būti. Kai kurie atmetę 
Lietuvos, anot vieno išvykusio 
talentingo rašytojo, dabar dei
mantų fotografo, "paribio 
kultūrą, kaip neišbrendamą 
pelkę" pasitraukė nuo jos į 
Vakarus, kad patjrtų .•• kūry
binę sausrą. Čia daugiau 
laisvės, šilumos, galimybių 
saugiai ir pasiturinčiai gy
venti, bet jie netapo nei svar
besni, nei talentingesni nei 
buvo Lietuvoje. Pokarinė išei
vija mums davė daug poetų ir 
rašytojų, gausią lietuviškos li
teratūros leidybą, tiesa, nely
giavertę nei turiniu, nei stiliu
mi; paliko muzikinės kūrybos, 
dailės. Dabartinėje išeivijoje 
mūzos kol kas tyli arba praby
la svetima kalba. 

Daugelis iš mūsų sėkmin
gai prigijo naujoje vietoje, Įsi-

tvirtino naujoje aplinkoje ir 
tapo jos dalimi, tik Lietuvai 
jau ne visad atpažįstama, nes, 
norėdami ar ne, prarandame 
svarbiausius atpažinimo ženk
lus - kalbą, tradiciją, kultūri
nę atmintĮ. Ir net ir suvokiant 
laisvo pasirinkimo kainą ir ne
išvengiamybę, kažkur giliai 
neduoda ramybės gal šiek tiek 
retorinis klausimas: ar galėtų, 
iškilus pavojui, Lietuva susi
grąžinti mus, kaip susigrąžino 
1918 metų mūsų tautiečius? 
Jie irgi buvo išblaškyti po pa
sauij, gyveno savo gyvenimus 
įvairiose pasaulio šalyse. Bet 
netgi per kelias kartas, užau
gusias padalintoje ir carizmo 
okupuotoje LDK, to meto 
tautiečiai, išsaugoję kultūrinę 
atminti ir savo idealus, susi
rinko i būrį, kaip susirenka 
išbarstyta šeima per didžiąsias 
šventes ar didelius pavojus, 
įvykdydami neįtikėtiną istori
nę misiją - atkurdami nepri
klausomą Lietuvos valstybę. 
Ar susirinktų mano, naujųjų 
emigrantų karta, jei dabarti
nei Lietuvai mūsų tikrai rei
kėtų? Atsakymo nežinau. 

Mano pačiai sau skirtą 
klausimą bando nuvyti mintis, 
kad toks nerimas dėl spartė
jančios kalbos ir kultūros, tau
tinės tapatybės netekties, dėl 
prarandamų Lietuvos žmonių 
- pirmalaikis. Pasisakymai 
elektroniniuose tinklaraščiuo
se, kartais šiurkštus dialogas 
tarp pasilikusių ir išvažiavusių 
rodo, kad Tėvynė nėra tik iš
galvota literatūrinė sąvoka, 
kaip tvirtina tas pats ne 
Lietuvoje gyvenantis rašyto
jas. 'Tui aiškus priklausomybės 
jausmas vienai vienintelei 
vietai, skirtai per giminės, 
protėvių istoriją, jos pradžių 
pradžią. 'Tus jausmas gali būti 
perduodamas per kelias kar
tas, nesvarbu, kur gyventum; 
gali ir išblėsti, jei asmeninių 
vertybių, pasirinkimų skalėje 
jis atsiduria kažkur apačioje. 
Per 20 gyvenimo metų emig
racijoje buvo progų įsitikinti, 
kad tautinės savasties pojūtis 
neišnyksta taip greitai. Daž
nai jis tik pasislepia po sveti
mos kultūros apnašu ir buities 
rūpesčių klodu. 

Steigiamos lietuviškos 
mokyklos visur, kur tik dides
ni lietuvių telkiniai, skaitome 
žinias apie tautiečių sambū
rius ir šventes. Noras atstatyti 
kiek susilpnėjusius ryšius ve
da svetimuose kraštuose gi
musius tautiečius iš pradžių i 
pažintines keliones, paskui į 
dalykinį bendravimą, Sugrįfi
mai koncertų scenas ir dainų 
šventes Vilniuje, profesinį 
bendradarbiavimą. 

Šią vasarą liepos pra
džioje Turonte vyks IX išeivi
jos lietuvių dainų šventė. Jai 
lietuviškų dainų mokosi jau 
ketvirtoji emigracijoje gimusi 
karta. Visa tai gal įrodymas, 
kad, keičiantis laikmečiui, kei
čiasi ir mūsų gyvenimą žymin
tys ženklai? Ir nebūtinai jie 
turi turėti kokią nors daiktinę 
formą. Nematerialius dalykus 
sunaikinti sunkiau, jie išlieka 
ilgiau. Labai norisi tuo tikėti. 



Uetavos sebno pinnininkė l. Degutienė prihna ~ 11*t'niltional valdybos pirminin
kę Huguette Labelle (antra ii delinės), kuri balandllo mėnesĮ pirmąkart lankėsi Lletuwje. 
Huguette Labelle yra žinoma kovos su korupcija specialistė ir patarėja, Įsigijusi šios veiklos 
patirties, dirbdama Kanados vyriausybėje Ntr. O. Po1aškavos iš seimo tinklalapio 

Sausio 13-osios 
geopolitinis kontekstas 

su Maskvos parama Lietuvoje 
Įkurta atvirai save prorusiška 
vadinanti partija, kuri iš es
mės yra Sausio 13-osios auklĮ 
atminimo paniekinimas. Man, 
kaip piliečiui, nesuprantamas 
ankstesnės kadencijos Seimo 
vadovybės abejingumas dėl 
14 seimūnų politiškai nepa
aiškinamos išvykos i Maskvą 
ir antivalstybinio elgesio ten. 
Man taip pat nesuprantama, 
kad atsiranda jėgų, .kurios no
ri išplėšti iš Lietuvos istorijos 
lapą, kutj parašė mūsų knyg
nešiai, dara.ktoriai ir lietuvių 
kalbos puoselėtojai, normin
toj ai, kad norima sunaikinti 
nacional:inę Lietuvos abėcėlę, 
kuri iš esmės yra valstybinės 
lietuvių kalbos neatskiriama 
dalis. Istorija moko, kad su 
kaimynais reikia sugyventi, 
tačiau ne kolaboruoti, išlikti 
oriais, vadovautis tarptauti
nės teisės normomis ir pado
rumo principais, neužmiršti 
pagarbos už valstybinę laisvę 
savo gyvybę paaukojusiems 
Sausio 13-osios didvyriams. 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Kruviną susidorojimą pa
smerkė Rusijos vardu kalbė
jęs jos prezidentas Borisas Jel
cinas. Maskvaje buvo sureng
ta 700,000 dalyvių protesto 
demonstracija, kuri pareika
lavo išvesti iš Baltijos šalių 
baudžiamuosius dalinius, teis
ti visus kaltininkus, bandžiu
sius įvykdyti perversmą Balti
jos šalyse. Rusijos :inteligentų 
kreipimesi Vilniaus jvykiai 
buvo jvard:inti kaip Pertvarkos 
sušaudymas ir precedentas at
kurti lagerius, represijas bei 
suirut~. Uetuvių pasiaukoji
mu Vilniuje sustabdyta sovie
tinė agresija Rusijoje buvo 
vertinama kaip parama Rusi
jos demokratinėms jėgoms. 
JAV laikraštis The New lVrk 
Tima įspėjo: "Žinoma, jeigu 
Rusija nusisuks nuo laisvės, la
biausiai nukentės estai, latviai 
ir lietuviai, kuriuos šiame šimt
metyje Sovietų Sąjunga trečią 
kartą 'vaduoja'nuo laisvės". 

Sovietinė imperija, jvyk
džiusi agresiją prieš Lietuvos 
televizijos ir radijo instituci
jas, nebedrįso pulti gynėjų ap
gulto Lietuvos parlamento. 
Jis tapo mūsų galutinio išsiva
davimo citadele ir placdarmu. 

Per atsikūrusios Lietuvos 
valstybės 20-metį mes daug 
pasiekėme, kad įsitvirtintume 
naujoje geopolitinėje erdvėje. 
Apie ką Lietuvos pokario par
tizanai tik svajojo, šiandien 
tapo tikrove; mes esame Eu
ropos Sąjungos ir transatlanti
nio NATO bendrijoje. 

Mes esame sąjungininkai 
su mūsų nepriklausomybę vi
sada gynusiomis Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis ir kito
mis demokratinėmis valsty
bėmis. Taip mes atsiribojome 
nuo šimtmečius mums grasi· 
nusios geopolitinės doktrinos. 
Šie mūsų geopolitiniai pasie
kimai yra adekvatūs Sausio 
13-osios didvyrių ryžtui, atsa
komybei, drąsai ir patvirtina 
mūsų ištikimybę jų pasiauko
jimui. Tučiau net ir turėdami 
tvirtus mūsų sąjungininkus, 

mes negalime užmiršti, kad 
Sausio 13-oji dar nesibaigė. 
Maskvoje aukšti pareigūnai 
skelbia, kad sovietinės impe· 
rijos žlugimas, o kartu ir mūsų 
išsilaisvinimas, esą buvusi geo
politinė katastrofa, teisina
mas nusikalstamas Molotovo
Ribentropo paktas. Neseniai 
Lietuvos žurnalistui buvo ne
vienareikšmiškai patarta ne
laužyti istorijos. Keičiasi mū
sų didžiojo kaimyno visuome
nės, taip entuziastingai smer
kusios Sausio 13-osios smurto 
organizatorius, nuostatos. Pa
gal žiniasklaidoje paskelbtus 
Rusijos gyventojų apklausos 
rezultatus, 58 proc. apklaus
tųjų nelaime laiko sovietinės 
imperijos žlugimą. Tiek pat 
apklaustųjų mano, kad dalis 
kaimyninių šalių teritorijos iš 
tikrųjų priklauso Rusijai. Ši
taip įsitikinusių skaičius didė
ja. 54 proc. rusų teigiamai ver
t:ina Stalino, kaip valstybės va
dovo, savybes. Rusijoje, kaip 
žinome, slepiasi Lietuvoje 
Sausio įvykių nusikaltimus 
padarę asmenys. Baltarusijos 
teisėsaugininkai pastaruoju 
metu tvirtina, kad perversmo 
ir žudynių organizatoriai gynė 
buvusią sistemą, todėl taria
mai turėjo teisę žudyti ir yra 
nebaustini. 

Mes tikime, kad mūsų 
santykiai su kaimynais gerės, 
plėsis, tačiau paminėti dalykai 
kelia nerimą. Tuo labiau, kad 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Rcsumx1ion Rd. TorontoON M9/\ 5GI 

Sausio 13-osios įvykiai pa
tvirtino, kad mūsų tauta iš 
tikrųjų drąsi tauta, kai reikia 
ginti savo valstybės laisvę. 
Linkiu, kad mes i!iliktume 
drąsūs dabar ir susiėmę u.ž 
rankų įveiktume visus sunk
mečio sukeltus sunkumus. 1hl 
ir būtų mūsų solidarizavimasis 
su Sausio 13-osios didvyriais ir 
jų atminimu. Ačiū. (Kalba 
netaisyta. Red.) 

Kalba, pasakyta iškilmin
game Seimo posėdyje, skirta
me Laisvės gynėjų dienai pa
minėti. Atsiuntė IDOlll. A Sva
rinskas. 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 47 metus Jiisą sute/kJas 5.03 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapi1a/as davė 3.42 min. dol. pelno lie1uvybės 
išlaikymui Kanadoje, lwmani1a1inei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms /ietuvią studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą! 
Prisiminkime mūsų Fondą gyvybės draudimuose 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 
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S. Harper pagerbė žuvusius 
Pamalu daųus virš Eu· 

ropos š~a, išsisklaidžius 
Islandijos ugnikalnio dulkių 
debesiui. Dėl pavojaus, kad 
oro kelionės i dulkių debe
sio gaubiamą Europą gali 
būti mirtinai pavaj:ingos, bu
vo atidėti savaitei visi skry
džiai, tarp jų ir ministerio 
pinnininko S. Harper kelio
nė į Lenkiją. Vietoje jos, mi· 
nisteris pirmininkas ir opo
zicinių partijų vadovai apsi
lankė didžiausioje lenkų ka
talikų šventovėje Mississau
gaje. Tun vyko gedul:inės pa
maldos pagerbiant žuvusius 
lėktuvo avarijoje Lenkijos 
prezidento Lech Kaczynski, 
jo žmonos ir dar 94 kitų žu
vusiųjų atminimą. Laidotu· 
vės įvyko balandžio 18 d . 
Krokuvoje. Lenkijoje nauji 
prezidento rinkimai numa
tyti birželio mėn. 

Kanados gen. pbema· 
torė Michaelle Jean 10 die
nų keliavo po Afriką. Ji lan
kėsi Dakare, Senegale, Kon
ge ir Ruandoje. Šiaje valsty· 
bėje ji - pirmoji oficiali Ka
nados atstovė, apsilankiusi 
po 1994 m. genocido. Konge 
Kanados atstovė kalbėjo par
lamente, perduodama kana
diečių patirtj, stiprinant de
mokrat:ines institucijas ir vi
suomenines organizacijas, gi
nant motenĮ ir vaikų teise.s, so
cialines permainas. Oen. gu· 
bematorė savo kalboje palietė 
ir skaudžią temą- apie Kongo 
moterų seksualinę prievartą 
kaip polit:inio susidorojimo 
būdą ir prievartautojų ne
baudžiamumą. Gen. guberna
torės įgaliojimai baigiasi šie
met rugsėjo pabaigoje. 

Paaal tarptautinę ap· 
kla•są, kurią atliko BBC ir 
apklausų centras, Kanados 
įvaizdis pasaulyje pablogėjo 
keliais punktais, bet vis dar 
lieka pakankamai geras. Ap
klausa parodė, kad Kanada 
ir Vokietija yra gana popu
liarios, turinčios pasitikėji
mą valstybės. Geriausiomis 
valstybėmis vertintojai pri
pažino Vokietiją ir Japoniją. 
Po II pasaulinio karo abi vals
tybės atsisakė bet kokių ka
rinių ketinimų ir vykdo tai
kingą politiką. Pagal šios ap
klausos rezultatus labiausiai 
nemėgstamos valstybės yra 
Iranas, Pakistanas, Šiaurės 
Korėja ir Izraelis. 

Miaisteris pirmininkas 
įgaliojo teisingumo ministe· 
rį peržiūrėti ir pakeisti esan· 
čią teistumo panaikinimo 
tvarką. Pagal dabartinius jos 
įstatymus kiekvienas nusi
kaltėlis, atlikęs bausmę ir 
nepadaręs nusikaltimo, turi 
teisę gauti teistumo panaiki
nimą, nepaisant padaryto 
nusikaltimo pobūdžio. Dau
gumai - 90% buvusių nusi· 
kaltėlių panaikinama bet ko
kie teistumo ženklai doku
mentuose. Vyriausybė ir vi
suomenė susirūpinusi, kad 

Karia Homolka ir panašūs į 
ją nusikaltėliai gali pasinau
doti visuotinėmis lengvato
mis, nuslepiant savo nežmo
nišką nusi.kaltimo pobūdį. 

Kvebeko liberaltĮ vyriau· 
sybės vadovas Jean Charest 
kreipiasi į teismą dėl taria· 
mo šmeižto, nori apginti sa
vo vardą ir orumą. Buvęs tei
singumo ministeris Mare 
Bellemare teigia, k:ad hoera
lai naudojosi savo įtaka ir 
vertė skirti teisėjais rėmu
sius liberalus asmenis, yra 
gavę paramos iš įtartinų sta· 
tybos verslo atstovų. 

Aštuonis Kanados aka· 
demilms sudomino Irano stu
dijų centras 1bronte. Jis yra 
pteigtas N orth York, kur yra 
gausi iraniečių bendruome
nė. Mokslininkai kreipėsi 
laišku į atitinkamas tarny
bas, prašydami patikslinti, 
kas finansuoja ir apmoka 
įvairias jų programas, kalbos 
kursus. Pasidomėjus išaiškė· 
jo ryšiai su Irano ambasada 
ir Irano vyriausybe. Studijų 
centras skelbia, kad jų tiks
las - supažindinti su Irano 
kultūra, farsi kalba ir istori
ja. lllčiau kaip rodo stebėji
mai ir pačių iraniečių pra
nešimai, studij'Ų centro at· 
stovus labiau domina vis di· 
dėjantis iraniečių studentų 
skaičius, iraniečių moksli
ninkų ir verslininkų veikla 
Kanadoje. 

Po Vankuverio olimpi· 
nių iiemos iaidynių prie
globsčio Kanadoje pasiprašė 
tik 22 dalyviai iš 9 valstybitĮ: 
Gruzijos, Ukrainos, Moldavi· 
jos, Rusijos, Rumunijos, Veng
rijos, Oanos ir kitų. Ankstes
niais 1994 metais po JtmAme. 
rican žaidynių pasiprašiusių 
politinio prieglobsčio sporti
ninkų ir trenerių skaičius bu
vo dešimteriopai didesnis. 

'\Uarą Montrealio mies
to vlešosioa alkitės ir_parkai 
taps cirko arenomis. Čia, ge
riausio pasaulyje cirko Cir
que du Soleil gimimo vietoje 
rengiamas tarptautinis cirkų 
festivalis. Jam Kvebeko pro
vincija ir Montrealio mies
tas skiria daugiau kaip 3 mln. 
dolerių. Festivalis vyks liepos 
5-20 dienomis, į jį kviečiami 
žymiausios pasaulio cirko 
grupės ir atlikėjai. 

St. John'1 mieste kasme
tiniame 39-ajame populia
rios muzikos Juno festivalyje 
daugiausia apdovanojimų 
gavo dainininkas Michael 
Bubi.e. Jis buvo pristatytas 6 
apdovanojimams, gavo 4, 
tarp jų- ir žiūrovų skiriamą 
premiją. Geriausiuoju pra
ėjusių metq nauju artistu 
pripažintas Drake, da:inų kū
rėju - K'naan. Nors dėl rūko 
ir Islandijos ugnikalnio dul
kių grėsmės i festivalį nega
lėjo atvykti kai kurie atlikė
jai, festivalio dalyviai St. 
John's gyventojams surengė 
gražią šventę. SK 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
NETRUKDĖ SKRYDŽIAMS 

Lietuvoje ugnikalnio 
dulkės iš Islandijos skry
džiams nekenkė, balandžio 
21 d. sąlygos jau buvo pa
lankios, teigė oro susisie
kimo paslaugas teikiančios 
įmonė "Oro navigacija", 
vienintelė problema buvo 
lėktuvų trūkumas. Atgijęs 
Islandijos ugnikalnis skry
džius Europoje sutrikdė nuo 
praėjusio balandžio 16 d. 
Atsakingos Lietuvos institu
cijos kurį laiką leido vizua
liuosius skrydžius, o nuo ba
landžio 18 d. oro erdvę ati
darė. Oro užterštumas ba
landžio 21 d. buvo aukštas 
įvairiuose miestuose, kaip 
rodė Aplinkos apsaugos 
agentūra, tačiau užterštumą 
lėmė ne vulkaninės dulkės, 
o vietiniai taršos šaltiniai: 
automobilių išmetami ter
šalai, keliamos dulkės nuo 
gatvių, pramonės ir energe
tikos įmonių tarša, indivi
dualių namų šildymas, žolės 
deginimas. Dėl Islandijos 
ugnikalnio dulkių sutrikęs 
oro susisiekimas Lietuvoje 
sutrukdė 28,700 žmonių, 
kurie ketino keliauti lėktu
vais, planams. 

LRT NUOSTOLIAI 
Lietuvos radijas ir tele

vizija (LRT) pernai patyrė 
10.6 min. litų nuostolių -
1.6 karto daugiau nei 2008 
m., kai patikrintas įmonės 
nuostolis siekė 6.565 mln. 
litų. LRT komercinės paja
mos, negalutiniais duome
nimis, sumažėjo 40.6%, pra
nešė Valstybės kontrolė. 
LRT pajamos 2008 m., ne
įskaitant valstybės paramos 
ir Europos sąjungos lėšų, 
buvo 35.236 mln. litų -
12.8% daugiau nei 2007 m. 
(31.229 mln. litų), skelbta 
2008 m. įmonės veiklos ata
skaitoje. LRT pernai sąnau
das sumažino 19%, tačiau 
LRT taryba, sumažėjus fi
nansiniams ištekliams, pa
liko galioti 2007-2008 m. 
patvirtintą programų trans
liavimo mastą ir programų 
struktūrą. Tui iš dalies lėmė 
nuostolingą LRT veiklą 

2009 m. Todėl LRT turi ieš
koti papildomų galimybių 
mažinti sąnaudas - darbo 
užmokesčio, autorinio atly
ginimo, programų trans
liavimo ir siuntimo bei kitas. 
Programų mastą ir struk
tūrą LRT taryba turėtų tvir
tinti atsižvelgusi į LRT meti
nę pajamų ir išlaidų sąmatą. 

KARJEROS DIENOS 

Vilniuje balandžio 15 d. 
pirmą kartą Lietuvoje vyko 
tarptautinės medicinos ir 
farmacijos darbuotojų kar
jeros dienos, kuriose medi
kus dirbti užsienyje kvietė 
13 įvairių šalių organizacijų. 
Mugėje įprastai siūloma 

daugiau darbo pozicijų, ne
gu būna kandidatų. Apie 

70% siūlomų darbų yra 
laikini, nuo mėnesio iki me
tų ar daugiau, todėl pasi
sėmę patirties ir sustiprinę 
savo finansinę padėtį me
dikai gali grįžti į savo šalį. 
Šiuo metu didžiausią pa
klausą Europoje turi anes
teziologai, greitosios pagal
bos darbuotojai, psichiatrai, 
radiologai, patologai, der
matologai, taip pat vidaus 
ligų gydytojai ir chirurgai. 
Nemažtantį jaunų protų 

nutekėjimą į užsienio šalis 
Kauno medicinos universi
teto (KMU) studijų reikalų 
prorektorius profesorius R. 
Jurkevičius pavadino di
džiuliu nuostoliu šaliai. 
KMU Medicinos fakultetas 
kasmet išleidžia 220-230 
gydytojų, 70-80 odontologų, 
80-90 farmacininkų. Išvyks
tant absolventams dirbti į 
užsienio šalis, Lietuva pra
randa pinigus ir protus. Ta
čiau Lietuva yra ES narė, 
gaunanti paramą ir sveika
tos priežiūros, ir kitoms 
ūkio šakoms, todėl atsiribo
ti negalima, teigė prorekto
rius. Jo teigimu, be to, Lie
tuvos universitetus baigusių 
medikų paklausa užsienio 
šalyse liudija jų įvertinimą 
bei pripažinimą. 

RASTI PALAIKAI 
Pirminės žinovų išvados 

dėl balandžio 17 d. rastų vy
ro palaikų tapatybės nusta
tymo ir jo mirties priežasties 
tvirtina, jog tai - kauniečio 
Drąsiaus Kedžio, o jo mirtis 
esą buvo nesmurtinė. Kau
no marių pakrantėje rastas 
žmogus miręs dėl bendro 
kūno atšalimo. Jį atpažino 
artimieji. D. Kedys dingo 
2009 m. spalio 5 d., kai Kau
ne buvo nušautas Kauno 
apygardos teismo teisėjas J. 
Furmanavičius ir D. Kedžio 
buvusios sugyventinės Lai
mutės Stankūnaitės sesuo 
V. Naruševičienė. J. Furma
navičių, buvusį seimo pirmi
ninko Viktoro Muntiano vi
suomeninį padėjėją Andrių 

Ūsą ir nenustatytą asmenį 
Aidą D. Kedys kaltino tvir
kinus ir seksualiai prievarta
vus jo mažametę dukrą. 
Mergaitės motiną L. Stan
kūnaitę ir tetą V. Naruševi
čienę kaunietis kaltino są
vadavimu. Vilniaus apygar
dos prokuratūra teismui yra 
perdavusi vadinamąją Kau
no pedofilijos bylą. Joje 
mergaitės tvirkinimu kalti
namas vienintelis A.Ūsas. 
D. Kedžiui prokurorai už 
akių buvo pateikę įtarimus 
dėl dviejų žmonių nužudy
mo. Paskelbta tarptautinė 
jo paieška. Balandžio 22 d. 
BNS pranešė, kad dėl dviejų 
žmogžudysčių ieškotas Drą
sius Kedys mirė užspringęs 
skrandžio turiniu. Jo krau
juje taip pat aptikta 3,7 pro
milės alkoholio, šalia jo bu
vo rastas butelis. RSJ 

Los Angeles, CA 
MOTERŲ KVARTETAS. 

Kalifornijos lietuvių bend
ruomenė visada buvo garsi iš
eivijoje poetu Bernardu Braz
džioniu, Dailiųjų menų klubu, 
muzikiniais talentais. Per 40 
metų čia gyvavo Vyrų kvarte
tas (Rimtautas Dabšys, Ema
nuelis J arašūnas, Antanas Po
likaitis, Bronius Seliukas ), o 
dabar susikūrė ir jau gražiai 
reiškiasi ir "trečiosios ban
gos" lietuvaičių Moterų kvar
tetas, vadovaujamas Gražinos 
Grinavičienės, kuri yra ir Lie
tuvių radijo programų prane
šėja, tarp kitų kelių pranešėjų. 
Moterų kvartetas sėkmingai 
koncertavo įvairiose progra
mose, žymiausiuose įvykiuo-

Moterų kvartetas Los Angeles, CA 

se, kaip Kovo 11-osios pami
nėjime, religiniame koncerte 
- Verbų sekmadienį. (Vikto
ras Ralys - dirigentas). Kvar
tetas žada vykti ir į Dainų 
šventę Toronte. 

Vyrų kvarteto mecenatas 
buvo Antanas Mikalajūnas, 

"Gintariniai aidai" Hamiltone transliuojami kiekvieną sek
madienį nuo 1-2 v.p.p. FM banga 93.3 ir per internetą 
http;//cfmu.msumcmaster.ca/. Nuotraukoje sėdi iš deši
nės Aldona Pietroantonio, Aldona Stanaitienė; stovi Amalija 
Gedrienė, Radijo programų vedėjas James Hayashi-Tennant 
ir lietuviškos radijo valandėlės vedėja Liuda Stungevičienė 

Garbės daktaras 
Kun. dr. Kęstučiui Thmakui, vizituojančiam profesoriui, 

š.m. balandžio 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto senatas 
nutarė suteikti garbės daktaro laipsnį. Jau 17 metų, kai kun. 
dr. K. Trimakas kasmet vyksta dėstyti teologiją bei psi
chologiją bakalaurams bei magistrantams Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos fakultete. Jis yra rengęs ir doktoran
tus, dėstydamas jiems šiuolaikinės mariologijos kursą. Yra 
išleidęs penkių religinės psichologijos knygų seriją ir kitus 
mokslinius darbus. Kun. dr. K. 'Ifimakas turi šiuos moksli
nius laipsnius: psichologijos doktoratą, teologijos licenciatą, 
du magistro laipsnius iš filosofijos ir psichologijos, bakalauro 
laipsnį iš anglų bei klasikinių lotynų ir graikų kalbų bei lite
ratūros. Yra dar dėstęs Klaipėdos universitete, Vilniaus 
pedagoginiame universitete, Siaulių universitete, Kauno ir 
Vilkaviškio kunigų seminarijose. VD universiteto Tuologijos 
fakulteto buvęs dekanas prel. prof. dr. Vytautas Vaičiūnas 
universiteto vardu kun. dr. K. Trimakui garbės daktaro 
laipsnį suteiks birželio 20 d. Čikagoje, kai bus švenčiamos jo 
50 metų akademinio darbo, 50 metų kunigystės ir 80 metų 
amžiaus garbingos sukaktys. JA 

išleisdinęs jų dainų muzikinę 

plokštelę, o Moterų kvarteto 
mecenatas yra Vitalius Lem
bertas, vienos iš kvarteto na
rių, Nijolės Vitkauskaitės
Lembertienės vyras. Kvarte
tas auga į profesionalumą. 
Sėkmės! Alė Rūta 

Australija 
Australijoje viešėjęs kau

nietis Edgaras Bričkus šių me
tų pradžioje buvo likęs be as
meninių dokumentų. Mandu
rah miesto parduotuvėje vagi
šius ištraukė jo rankinę, kurio
je buvo pasas ir piniginė. Dėl 
nelaimės jis pirmiausia krei
pėsi į Lietuvos garbės konsulą 
Australijoje Andrių Žilinską. 
Pastarasis atsakė, kad neturįs 
galimybių jam padėti. Po mė
ginimų įvairiuose konsulatuo
se pagaliau jam dokumentus 
parūpino Lietuvos ambasada 
Japonijoje, kuri aptarnauja ir 
Australijos lietuvius. JA 

Valstybinės 
šventės 

Tėviškės žiburių redakciją 

pasiekė du Lietuvos Sąjūdžio 
Vilniaus skyriaus tarybos pa
reiškimai, skirti Lietuvos vy
riausybei bei seimui, datuoti 
š.m. balandžio 7 d. Pirmas -
dėl valstybės švenčių, antras -
dėl Lietuvos Tūkstantmečio 
paminėjimo datos. Pirmajame 
siūloma turėti tik 4 valstybines 
šventes: Vasario 16-ąją Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mui paminėti, Rugsėjo 8-ąją 
senosios Lietuvos praeičiai 
paminėti, Kovo 11-ąją Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mui ir Liepos 6-ąją karaliaus 
Mindaugo karūnavimui mi
nėti. Antrame pareiškime pra
šoma nustatyti 1009 metų da
tą, nes dabar nurodomos da
tos yra net keturios. Pareiški
mus pasirašė Tarybos pir
mininkas L. Kerosierius ir 
nariai. Inf. 

London, ON 
GRAŽIAI PRAĖJO mūsų parapijos meti

nis susirinkimas. Nuoširdi padėka parapijos 
tarybai ir visiems susirinkime dalyvavusiems. 
Pristatytoji padėti rodo, kad mes dar galime 
viltingai žvelgti į ateitį. 

pijos klebono, kad gegužės 9, sekmadienį, po 3 
v.p.p. Mišių, negalėsime pasinaudoti parapijos 
sale savo įprastam pabendravimui prie kavutės 
ir pyragų, nes salė tą dien~ bus užimta. 

NUGRIAUNAMOS ŠILUVOS M. MARI
JOS šventovės pastato kertinis akmuo jau išim
tas. Bus ieškoma tam akmeniui tinkamiausia 
nuolatinė vieta. Kertinį akmenį galėsime visi 
pamatyti per Joninių šventę Laisvio-Petro 
Sergaučio dvare. 

KLB LONDONO APYLINKĖS valdyba 
rengia MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ, 
gegužės 2, sekmadienį, tuoj po 3 v.p.p. Mišių 
Mary Immaculate parapijos salėje. Bus trumpa 
programa ir vaišės su kavute. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

GAUTA ZINIA iš Mary Immaculate para-

SEKMADIENIŲ MIŠIOS aukojamos 
sekmadieniais 3 v.p.p. Mary Immaculate šven
tovėje, 1980 Trafalgar St., London, ON. 

Gegužės 2, sekmadienį, Mišios bus už a.a. 
Viktorą Staškūną. Inf. 



Montrealio lietuvių choro lėšų rinkimo pietuose sekmadienį, balandžio 11 d. l - g,arbės stalas: (sė
di iš k.) sol. Antanas Keblys, Aušros Vartų parapijos kleb. kun. Paulius Mališka, Sv. Kazimiero pa
rapijos kleb. kun. Aloyzas Volskis; (stovi iš k.) Silvija Staškevičienė, KLB Montrealio apylinkės 
pirm., Arūnas Staškevičius, Lietuvos garbės konsulas Montrealyje, muz. ir kantatos Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva kompozitorius Aleksandras Stankevičius ir žmona Gaila, Marle Jose Beaudoin 
(Aleksandro mama), vargonininkė Colette Favretti. 2 - prie loterijos stalo stovi organizatorės ir 
aukotojos (iš k.) Julija Adamonienė Joana Adamonytė, Aldona Morkūnienė ir Rasa Vaidilaitė
Pavilanienė. 3 - Rūpintojėlių meno kūrinių paroda. 4 - Montrealio lietuvių choras Šv. Kazimiero 
šventovėje ir vargonininkė Colette Favretti Ntrs. V. Lietuvninkaitės 

Kunigo netektis Putname, CT 
A.a. kun. dr. Zenonas 

Smilga, atšventęs 60 metų ku
nigystės jubiliejų, 83 m. am
žiaus, po sunkios ligos mirė 
kovo 16 d. Matulaičio slaugos 
namuose Putname. Kovo 4 d. 
kun. Izidorius Sadauskas au
koj o Mišias, minint kun. Z. 
Smilgos 60 m. kunigystės su
kaktį, o po pietų slaugos namų 
gyventojai susirinko pasi
džiaugti kunigo prasminga su
kaktimi su giesmėmis ir vai
šėmis. Šioje šventėje dalyvavo 
velionies kunigo brolio vaikai: 
Marytė Smilgaitė, Julius Smil-

ga ir Ramona Smilgaitė-Bar
dauskienė su vyru Tomu. Pats 
sukaktuvininkas dėl sveikatos 
pagerbime negalėjo dalyvauti. 

Velionis gimė 1926 m. ge
gužės 28 d. Luknėnų kaime, 
Plungės valsč., Telšių apskr. 
1944 m. baigė Telšių gimnazi
ją ir tais pačiais metais pasi
traukė į Vokietiją. Čia jis įsto
jo į Eichstaetto kunigų semi
nariją, kurią baigė 1950 m. ir 
buvo įšventintas kunigu Šv. 
Jono Laterano bazilikoje. 
Kun. Z. Smilga 1953 m. Gre
gorianume įsigijo teologijos 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 67 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

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

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

licenciato (magistro) ir vėliau 
filosofijos mokslų daktaro 
laipsnius. Kurį laiką kunigavo 
Haag mieste Vokietijoje. 1955 
m. atvyko į JAV-bes ir Nor
wich vyskupijoje kunigavo ke
liose parapijose. Ilgiausiai 
darbavosi Middleton, CT, Šv. 
Sebastijono italų parapijoje. 
Įvairias pareigas ėjo ir Lietu
vių kunigų vienybėje. Rūpi
nosi Lietuvos katalikų bažny
čia, ypač seminaristų šalpa ir 
seminarijomis. Sveikatai pa
blogėjus, kun. dr. Smilga apsi
gyveno Matulaičio slaugos na
muose. Visą laiką, kiek jėgos 
leido, patarnavo dvasiniuose 
reikaluose slaugos namų gy
ventojams. Kovo 20 d. buvo 
atnašaujamos gedulinės Mi
šios Matulaičio slaugos namų 
koplyčioje. Palaidotas Nekal
to Prasidėjimo Marijos vie
nuolyno Dangaus Vartų kapi
nėse. JA 

Pakeitimai 
Š.m. kovo 7, sekmadienį, 

po Mišių Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo šventovėje Čika
goje buvo pranešta apie para
pijoje įvyksiančius pasikeiti
mus. Arkivyskupas kardinolas 
Francis George kovo 5 d. šios 
parapijos administratoriumi 
paskyrė joje dirbantį kun. Jau
nių Kelpšą. Naujasis paskyri
mas įsigalios nuo š.m. liepos 1 d. 
Dabartinis Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos klebo
nas kun. Anthony Markus nuo 
liepos 1 d. pradės klebono pa
reigas eiti Sv. Pijaus X parapi
joj e Stickney miestelyje. JA 

Norintieji pasiskaityti 
apie Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kroniką ir kitą po
grindžio spaudos veiklą so
vietinės priespaudos metu 
gali daug žinių rasti ryšia
tinklyje atsidarę tinklalapį 
www .lkbkronika.lt. 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

St. Petersburgo, FL, lie
tuviai Kovo 11-ąją minėjo 
kovo 14 d. Šventė pradėta 
Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. Benediktas Jurčys, 
OFM, iš Lietuvos, kun. Jo
nas Šileika, OFM, iš Toron
to, Šv. Kazimiero misijos va
dovas kun. Bernardas Talai
šis ir kun. dr. Matas Čyvas. 
Pamokslą pasakė kun. B. 
Jurčys, OFM, taipgi primi
nęs, kad jo rūpesčiu steigia
mas Šv. Pranciškaus onkolo
gijos centras Klaipėdoje pa
dėti žmonėms kovoje su vė
žiu. Po pamaldų sugiedotas 
Lietuvos himnas. Toliau mi
nėjimas vyko Lietuvių klubo 
patalpose, kur po pietų at
likta minėjimo programa. Ją 
vedė lituanistinės mokyklos 
"Saulutė" vedėja Sotera Kun
gytė-Maksvytienė. Ji pasvei
kino susirinkusius ir mokyk
los vardu padėkojo už kvie
timą prisidėti prie šio minė
jimo. Ji taipgi pakvietė su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus, pianinu akompanuo
jant Arūnui Ambrukaičiui. 
Pasakė ir kalbą, apžvelgda
ma Kovo 11-osios įvykius ir 
iškeldama šios datos svarbą 
Lietuvos istorijoje. 

Meninę programą pra
dėjo lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių šokėjos su 
moterų šokėjų grupe "Aud
ra". Pašoko Kepurinę. Šokių 
mokytoja Rima Krikščikie
nė padeklamavo Putino ei
lėraštį Margi sakalai. Muz. 
G. Kuprevičiaus kūrinį Pre
liudas Čiurlioniui atminti 
pianinu paskambino Aistė 
Zalepūgaitė. "Saulutės" mo
kyklos mokiniai padainavo 
dainą Brangiausios spalvos, 
akompanuojant Astai Lu
kienei. Eilėraštį Lietuva dek
lamavo Rita N avickaitė, Ais
tė Zalepūgaitė, Gabija Bei
naravičiūtė, o eilėraštį Gim
tinė - Darius Lukas, Marijus 
Maksvytis ir Matas Blotnys. 
Monika Vilkialis perskaitė 
Nepavarkim laisvėj gyventi. 
Pabaigai "Saulutės" mo
kyklos mokiniai sudainavo 
Lietuva. Lietuvių klubo pir
mininkė V. Meiluvienė padė
kojo už programos atlikimą 
"Saulutės" mokyklai ir jos 
vedėjai S. Kungytei-Maksvy
tienei. Ji perskaitė ir JAV vals
tybės sekretorės Hillary Clin
ton sveikinimą. 

Britanija 
Hamshire grafystėje, Lie

tuvių sodyboje, kovo 20-21 
d.d. vyko Britanijos lietuvių 
bendruomenės suvažiavimas. 
Jo dalyvius pasveikino Lie
tuvos ambasadorius Londo
ne Oskaras Jusys ir įgaliotas 
ministeris Petras Ansas. Am
basadorius savo sveikinime 
pasidalino ir aštuonių mėne
sių darbo įspūdžiais amba
sadoje bei palinkėjo šiame 
krašte gyvenantiems tautie
čiams dalyvauti kultūrinėje, 

ekonominėje bei politinėje 
Lietuvos veikloje. Pasižy
mėjusiems lietuvių bend
ruomenės nariams ambasa
dorius įteikė Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos Už
sienio departamento padė
kos raštus. Sveikinimą atsiun
tė Lietuvos seimo pirmi
ninkė Irena Degutienė. Su
važiavime buvo svarstomi 
įvairūs Britanijoje gyve
nančių lietuvių reikalai. 
Buvo diskutuojama tema 
"Bendruomenė šiandien ir 
rytoj". Išrinkta nauja val
dyba. Jos pirmininke tapo 
dr. Renata Petkutė. 

Lenkija 
Punsko valsčiaus svetai

nėje vyko Bitininkų draugi
jos Punsko skyriaus susirin
kimas, kuriame dalyvavo 14 
bitininkų. Paskaitą skaityti 
buvo pakviestas dr. Algirdas 
Amšiejus, Kauno žemės ūkio 
universiteto Bitininkystės 
katedros vedėjas ir dėstyto
jas, bičių motinėlių auginto
jas ir garsus sodininkas. Su
sirinkusiems buvo pateiktos 
pačios naujausios žinios iš 
Prancūzijoje vykusio pasau
lio bitininkų suvažiavimo. 
Taipgi buvo rodomi filmai ar 
jų ištraukos. Paskaitininkas 
kalbėjo apie bičių ligas, jų 
gydymą, bitininkystės tech
nologiją bei techniką, pa
lengvinančią darbą, gerą bi
tininkystę, aplinkos užterši
mą ir galimą bičių išnykimo 
pavojų. Po paskaitos iškilo 
daug klausimų. Už įdomią 
paskaitą dr. A. Amšiejui pa
dėkojo skyriaus pirmininkas 
Petras Vitkauskas. Toliau bu
vo aptarti draugijos sky
riaus reikalai. Tikimasi, kad 
skyriaus narių skaičius ne
sumažės kylant narių mo
kesčiui. Mat jei būtų sky
riuje per mažai narių, pagal 
taisykles, jis negalėtų veikti 
ir naudotis teikiama Euro
pos sąjungos parama. 

Karaliaučiaus kraštas 
L. Rėzos lietuvių kultū

ros draugijos vyrų ansamblis 
"Pėnki vaiku" buvo įsteigtas 
1999 m. Jame dainuoja vy
resnio amžiaus lietuviai. 
Kiekvien~ sekmavdienį jie 
renkasi į Sventos Seimynos 
šventovę (Karaliaučiuje) repe
tuoti. Jiems vadovauja Algir
das Kamilavičius. Repertua
rą sudaro lietuvių liaudies, 
patriotinės, humoristinės bei 
žemaičių dainos. 2008 m. an
samblį papildė muzikinė gru
pė - liaudies kapela. Ansamb
lis nuolat dalyvauja įvairiose 
Karaliaučiaus krašte vyks
tančiose šventėse. Ansamblis 
koncertavo Klaipėdoje, Kau
ne, Rygoje, Druskininkuose, 
Pagėgiuose, taip pat Dainų 
šventėse Lietuvoje. Prieš 
Kalėdas Lietuvos konsulate 
Karaliaučiuje skambėjo an
samblio atliekamos dainos 
ir muzika. JA 
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FEL.TETONAS 

Vietoj sveikinimų įvairių minėjimų proga 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Lietuvoje gausu sukaklių ir jubiliejų, minėjimų. Kaip buvęs ''išeivis", jaučiu reikalą istorinę tiesą skelbUmt, pasigirti, kad ir išeivija daug neatsiliko anuomet nuo 
mūsų čia, dabartinių minėjimų, renginių. 1bdėl ~feljetonisto Brožviliaus nuo§irdų pritarimą pateikiu vieno minėjimo apralymą. 

Minėjimas su krize 
Bražvilius 

Mūsų draugija, žinoma, 
yra grynai patriotinė organi
zacija. Vien tik jos šūkis Iš 
prae'ities tavo sūnūs te stiprybę 
semia tai įrodo. Tudėl, kaip iš 
daugybės straipsnių bei foto
grafijų spaudoje žinote, ir net 
savo draugijos garbingos veik
los sukaktį paminėjome visai 
kaip reikiant. Anot valdybos 
kandidato Liuberkio taiklaus 
žodžio, paminėjome iš abiejų 
galų. Tučiau, kaip ir visi didin
gi istoriniai pasiekimai, mūsų 
minėjimas neišvengė didžio
sios krizės, apie kurią lietuviš
koji visuomenė būtinai turėtų 
būti painformuota. Gal ge
riausia pradėti nuo specialaus 
susirinkimo, tai yra nuo susi
rinkimo pradžios. Nuo atida
rymo. Vadinasi - nuo pirmi
ninko Žolpio prakalbos. 

- Mūsų draugija, be pasi
gyrimų, galima pasakyti, sėk
mingai išgyveno 26 metus pu
rendama dirvonus tautos tar
nyboje. Net neatsisukant per 
toli į praeitį, visi prisimename, 
kad užpraeitais metais, be pa
sigyrimų galima sakyti, gražiai 
ir iškilmingai paminėjome 25 
metų- reiškia ketvirčio šimt
mečio - Mūsų draugijos sėk
mingos veiklos sukaktį- dėstė 
pirmininkas. - Šiemet, ger
biamieji, minėsime dvejų me
tų sukaktį nuo 25 metų sukak-

ties minėjimo, kuris, tikimės, 
bus dar sėkmingesnis negu 
pernykštis, kuriuo, kaip visi 
prisimename, sėkmingai pa
minėjome vienerių metų su
kaktį nuo 25 metų sukakties 
paminėjimo ... 

Pirmoje eilėje sėdįs Bar
tušonis kumštelėjo žmonai ir 
pro ūsą pašnibždėjo: 

- Jeigu kas ir prisimena 
sėkmingą paminėjimą, tai tik 
jau ne pats pirmininkas: mudu 
su Zabiliejum jį, lyg užgesusią 
Grabnyčių žvakelę, namo par
gabenome ... 

- Tššš!.„ - nutildė vyrą 
Bartušonienė, - klausykis! Jai 
buvo įdomu, kaip pirmininkas 
išdėstys krizę, apie kurią visi 
žinojo. 

- Valdyba nutarė, kad iš
kilmingumui pakelti šiemet 
minėsime ne tik dvejų metų 
sukaktį nuo 25 metų jubilie
jaus minėjimo, bet ir ... -klau
sytojus akimis apmetęs, Žol
pys įsmeigė žvilgsnį į praeities 
horizontus, kažkur virš pasku
tinėje eilėje sėdinčio Perčiu
lionio galvos ir pareiškė: - Mi
nėsime drauge ir 27 metų 
draugijos gyvavimo sukakti. 
Reiškia bus dvigubo jubilie
jaus minėjimas! 

Susirinkimas nuplojo dvi
gubo jubiliejaus minėjimui. 

- Tučiau su liūdesiu širdy
je turiu pranešti, kad minėji
mo iškilmingumui ir visai Mū
sų draugijos veiklai gresia ne
tikėtai iškilusi krizė ... - Tuip 

Tarptautinis 
muzikos festivalis 

"Sugrįžimai" 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Š.m. kovo 24 d. Šiaulių didžiojoje 
"Saulės" koncertų salėje prasidėjo jau 
dvyliktasis "Sugrįžimų" festivalis, kuriame 
dalyvauja šiuo metu užsienyje gyvenantys 
lietuviai muzikai, talkinami vietinių bei 
svetimtaučių. 

Per iki šiol buvusių 11 festivalių su
rengta beveik 200 koncertų. Juose dalyva
vo 350 atlikėjų iš 26 šalių, esančių 3 konti
nentuose - Europos, Amerikos ir Azijos. 
Su jais buvo atvykę 49 užsieniečiai, kurie 
kartu su Lietuvos muzikais atliko net 45 
Lietuvos kompozitorių kūrinius. Koncer
tuose dalyvavo Lietuvos valstybinis simfo
ninis, Lietuvos kamerinis, Darmstadto fil
harmonijos (Vokietijoje) simfoninis or
kestras, valstybinis choras "Polifonija'', ki
ti meniniai kolektyvai, solistai. Paruošta
me leidinyje gausu sveikinimų (lietuvių ir 
angly kalbomis). 

Siais metais pirmoji koncertavo smui

pagaliau Žolpys priėjo prie 
specialaus susirinkimo pa
grindinio klausimo, padarė 
atitinkamą įvadą, pervėrė aki
mis trečioje eilėje užsislėpusį 
Papukaitj ir balsiai perskaitė 
garsųjį laišką. 

Jau ir prieš susirinkimą 
niekam nebuvo paslaptis, kad 
krizę sukėlė naujausias Drau
gijos narys Belezaras Papu
kaitis su savo pusbrolio iš Lie
tuvos laišku. Mat Papukaitis 
parašė pusbroliui pasigirda
mas, kad įstojęs i Mūsų drau
giją ir pasidžiaugdamas nepa
ilstančia jos veikla, tai yra kaip 
mes viską gražiai sočiai, sod
riai ir iškilmingai minime ir 
t.t. O jo pusbrolis, atrodo, vie
nas iš tokių, kurių nė Sibiras 
nepamokė tinkamai įvertinti 
mūsų didvyriškos veiklos, tik
rai galima sakyti, ėmėsi lietu
viškos išeivijos skaldymo. Laiš
ke Papukaičiui jis neįsigilin
damas į savo pusbrolio pat
riotinę veiklą, pastatė nei šio
kį nei tokį galima sakyti, pro
vokuojantį, klausimą: "Tu man, 
Belezarai, geriau parašyk, ką 
jūs ten darote Lietuvai? ... " 

Papukaitis, nebūdamas 
Mūsų draugijos narys vetera
nas, nežinojo, kaip čia dabar į 
tokį sudėtingą klausimą atsa
kyti, tad kreipėsi patarimo į 
didžiausią autoritetą - į patį 
pirmininką ŽOlpį. Laišką per
skaitęs pirmininkas labai susi
jaudino ir sušaukė specialų 
valdybos posėdį. Valdyba dar 

kininkė Dalia Stulgytė-Schmalenberg (Vokietija). Paskutinis koncertas rengiamas gegužės 
15 d. Kauno filharmonijoje. Jame dalyvaus Lietuvoje gyvenantys atlik.ėjai- solistai Deividas 
Staponkus, Raimundas Baranauskas. Jiems akompanuos pianistė Aušra Motuzienė. 

Koncertuos ir Amerikos menininkai. Gegužės 9 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 
kartu su solistu Liudu Norvaišu pasirodys vargonininkas Virginijus Barkauskas. 

labiau susijaudino ir sušaukė 
specialų narių susirinkimą. 

Tuigi, kaip matote, supa
žindinęs susirinkimą laišku, pir
mininkas ir toliau sėkmingai 
gynė Mūsų draugijos garbę: 

- Esu tvirtai įsitikinęs, jog 
Mūsų draugijos kelias buvo ir 
yra tiesus, kaip Anastazijaus 
K.arpuliausko šventinės brič
kos dišlius. Mes tvirtai laikė
mės patriotinės linijos, griež
tai bodami Mūsų draugijos 
šūkio: - n prae'ities tavo sūnūs 
te stiprybę semia!" Kadangi 
tvarkomės demokratiškai, tad 
ir dėl Papukaičio pusbrolio 
laiško turime pasisakyti de
mokratiškai. Siuo ir perlei
džiu žodį specialiam susirin
kimui. Liaudžiai, taip sakant. 

Iš liaudies pirmiausia pra
bilo jau nuo pat susirinkimo 
atidarymo iškeltą ranką lai
kiusi Rubežienė. 

- Negaliu suprasti, kaip 
kas nors gali kelti tokį keistą 
klausimą - ką jūs darote Lie
tuvai? Juk mes viską darome 
lietuviškai! Dainuojame lietu
viškas dainas, sakome lietu
viškas prakalbas, šokame lie
tuviškus šokius, geriame lietu
višką krupniką, valgome lietu
višką kugelį ... Ko dar tas Pa
pukaičio pusbrolis tenai gali 
norėti? ... - klausimu i klausi
mą atsakė Rubežienė ir atsi
sėdo. 

Po jos balsą gavo Minėji
mų komisijos antrasis vicepir
mininkas Zabiliejus. Iškalbiai 
ir džentelmeniškai išgyręs Ru
bežienę ir visus jos argumen
tus, ėmėsi apginti Mūsų drau
gijos Minėjimų komisijos nuo
pelnus. 

- Tiems, kurie manytų, 
jog mes nepakankamai atlie
kame savo pareigą Lietuvai, 
kad mūsų veikla per menka, 
norėčiau atsakyti čia pat ir vi
sų akivaizdoje, kad minėji
mais mes drąsiai galime teigti 
pralenkią bet kokią kitą mūsų 
mieste veikiančią draugiją. 
Pavyzdžiui, jeigu sudėtume 
vienon krūvon vien tik mūsų 
minėjimams ir piknikams pri
keptą kugelį, drąsiai galiu 
teigti, sukrautume Gedimino 
kalną. Dešromis, jau nekal
bant apie kopūstus, jeigu su
dėtume galą su galu, galėtų 
pasiekti nuo Kauno pilies ligi 
Vilniaus Katedros. 

- Lietuviškomis dešro
mis!... - pabrėžė Rubežienė. 

- lietuviškomis dešromis, 
kaip ponia Rubežienė teisin
gai pastebėjo, - pakartojo Za
biliejus. 

- Gal tik nugėrimo srityje 
Patyrusių medžiotojų ir meš
keriotojų klubas mus pralen
kė - kiek nusileido Zabiliejus. 

- Prašau balso dėl tvar-

kos! -šūktelėjo Motiejus Bon
kevičius, siūlyčiau per lengvai 
neužleisti garbės ir šioje srity
je: atsiminkime, kad medžio
tojai ir meškeriotojai mėgsta 
kai ką padidinti, tai gal padidi
na ir savo pasiekimus tautinė
je veikloje ... 

Čia atsistojo moterų lygy
bę ir teises visada narsiai gi
nanti Šešerienė: 

- Gal ir gali būti ginčų dėl 
išgėrimo, bet negali būti jo
kios abejonės dėl tortų, kuriais 
taip tvirtai remiasi Mūsų drau
gijos Moterų ratelio veikla. 
Niekas tenedrista pasakyti, 
kad Mūsų draugijos moterys 
nieko nedaro Lietuvai: Lietu
vos labui mūsų prikeptais tor
tais galėtume Kauno Laisvės 
alėją iškloti! 

- Mūsų tortai tautinių 
spalvų kremais padabinti, -
prie moterų patriotizmo įro
dymų prisidėjo Rubežienė. 

Susirinkimas, žinoma, pri
tarė moterų patriotiniams tor
tams stipriu ir ilgu plojimu. 

Tuda labai energingai bal
so paprašė Revizijos komisi
jos kandidatas Perčiulionis. 
Jis vienu atsikvėpimu išrišo 
visą reikalą: 

-Akivaizdoje visų šių fak
tų, įrodančių Mūsų draugijos 
pavyzdingą veiklą aš siūlau 
griežtai pasmerkti bet kokius, 
bet kieno, šiapus ar anapus, 
skleidžiamus piktus gandus 
prieš Mūsų draugijos gerą var
dą. Ir šis pareiškimas susilau
kė audringo pritarimo. 

Sulaukęs taip stiprios mo
ralinės paramos savo pastan
gose išbristi iš krizės, pirmi
ninkas ŽOlpys lengvai atsidu
so ir nusprendė pereiti į prieš
puolį. 

- Sutinku su tamstomis, 
gerbiamieji: mes galime di
džiuotis savo veikla. Iš tikrųjų, 
metus šalin kuklumą, be pasi
gyrimų, galima pasakyti, reik
tų nurodyti visą eilę kitų mūsų 
atliktų reikšmingų minėjimų, 
Tėvynės palikimo minėjimai, 
Amerikon atvykimo minėji
mai, valdybos narių gimtadie
niai, Mūsų draugijos finansi
nių rėmėjų derlingos visuo
meninės veiklos jubiliejų mi
nėjimai ir rezidencijų įsigiji
mo sukakčių minėjimai ... 

- Jubiliejiniai piknikai! 
(Pirmojo pikniko sukakčiai 
paminėti), - iš vietos pašokęs 
pridėjo Zabiliejus. 

- Tiesa - ir piknikai! O 
kur dar pagerbimai ir atsidė
kojimo šventės? - Zabiliejaus 
mintį toliau tęsė pirmininkas 
ŽOlpys. 

- Ir viskas lietuviškai. Thu
tiškoje dvasioje, - iš salės galo 
šūktelėjo Revizijos komisijos 
pirmininkas Šleputis. 

Nukelta i 12-tą psl. 
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IEIDAINU 
ŠVENTĖ 
Hlrl·iilijii+IHIH 

DAINA Aš GYVENU ! 

2010 M. LIEPOS 2 - 4 O.D. TORONTE, KANADOJE 

KVIEČIAME VISUS Į DAINŲ ŠVENTĘ 
DAINŲ ŠVENTĖS KONCERTAS 
Sekmadieni, liepos 4, 2 v.p.p. 
Hershey Centre, 5500 Rose Cherry Place, Mississauga 

Bilietų kainos: $40.00 ir $45.00 

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

• telefonu 1-416-870-8000 

• internetu www.ticketmaster.ca 

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

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

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

Penktadienį, liepos 2, 8.30 v.v. (durys atsidaro 7.30 v.v.) 
MARIJONO MIKUTAVIČIAUS KONCERTAS/POBŪVIS (vietos nenumeruotos) 

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

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

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

TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL, 901 DIXON RD, Toronto 
įėjimas bilietai @ $ 10.00 

$ __ _ 
Sekmadienį, liepos 4, 7 v.v. 

POKYLIS IR ŠOKIAI "Miško balsai" - BILIETŲ UŽSAKYMAI PRllMAMI TIK IKI BIRŽELIO 15 D. 

INTERNATIONAL CENTRE, 6900 AIRPORT RD., M1ss1SSAUGA 

vakarienė ir šokiai bilietai @ $100.00 = 
$ __ _ 

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

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

Prašome čekį Į "money order'' rašyti: 
IX Lietuvių dainų šventė 

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

Canada M9A 5Gl 

$ __ _ 

Siunčiu už bilietus iš viso: = 
$ __ _ 

Pridedu auką: 
$ __ _ 

IŠVISO: = 
$ __ _ 

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

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

~-------------------------------------------------------------------------------------

Miestas 

Pašto kodas 

El. paštas 

____________________ Provincija/valstija ____________ _ 

____________________ Telefonas 

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

D Bilietus pasiimsiu informacijos centre 

Ar pastebėjote, kad ... 
(Iš to paties vardo knygos) 

• Drabužinė yra tokia vieta, kur reikia 
mokėti, kad atgautum paltą. 

• Jungtinių Tautų kareivis yra vienintelis, 
negalintis mirti dėl savo tėvynės. 

• Pavydūs žmonės tik tada nepavydi, kai 
mato savo draugą sergantį. 

• "Ačiū" nieko nekainuoja visur, tik ne 
telegramoje. 

D Prašau bilietus man atsiųsti paštu 

• Prie komunistų valdžios galėjai daryti 
viską ... kas tau buvo įsakyta. 

• Žmogus rasto žiedo neneša į radinių 
skyrių, kai tas žiedas su įrašu: "Tavo amži
nai ... " 

• Jeigu nieko neturintys neprašytų nieko 
daugiau, tai būtų daug lengviau visus paten
kinti. 

• Viskas, kas žmogui suteikia malonumą, 
yra nelegalu, nemoralu arba tukina. 

Liudas Stankevičius, Montreal, QC 
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~ KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos dailės muzie

jus kovo viduryje Vilniaus 
Radvilų rūmuose atidarytą 

išeivijos dailininkų kūrinių 
parodą Dovana nepriklauso
mai Lietuvai papildė aštuo
niasdešimt aštuoniais daili
ninko Česlovo Janušo kūri
niais, kuriuos porai dešimt
mečių muziejui paskolino 
JAV gyvenąs dailininko sū
nus Saulius Janušas. Nuo bir
želio mėnesio Č. Janušo pa
veikslai bus rodomi Palangos 
gintaro muziejuje ir Juod
krantės Miniatiūrų muzieju
je. Nuo rudens jie bus per
kelti į Klaipėdą, Prano Dom
šaičio galeriją. 

Česlovas Janušas gimė 
1907 metais Ukrainos Feo
dosijoje. 1922 metais atvyko 
į Lietuvą, 1926 metais baigė 
Klaipėdos lietuvių gimnaziją 

ir buvo priimtas į Kauno me
no mokyklą. Baigęs meno 
mokyklą, mokytojavo Pasva
lio komercinėje mokykloje, 
Šiaulių ir Kauno gimnazi
jose, Kauno pirmojoje dai
liųjų amatų mokykloje. Nuo 
1931 metų dalyvavo visose 
Lietuvos dailininkų sąjungos 
rengtose parodose. 1938 me
tais Kaune buvo surengta ap
žvalginė jo kūrybos paroda. 

Po Antrojo pasaulinio ka
ro dailininkas gyveno Vaka
rų Vokietijoje. 1945 metais 
Wuerzburge įsteigė dailės 
studiją, kuri buvo viena iš 
pirmųjų pokario Vokietijoje. 
Dalyvavo parodose, sukūrė 
dekoracijų lietuvių tautinio 
ansamblio (vad. Gasparo Ve
ličkos) pastatymams, vaikų 
teatrui, Wuerzburgo dramos 
mėgėjų kolektyvui. Buvo vie
nas iš Pasaulio lietuvių daili
ninkų sąjungos steigėjų 
(1948). 1950 metais su šeima 
atvyko į JAV, dirbo Eastman 
Kodak Co. reklamos skyriu
je Manhattane. Surengė ke
lias personalines parodas. 
Dauguma Č. J anušo kūrinių 
vaizduoja gamtą, ypač jūrą. 
Lietuvoje jo paveikslų ne
daug, kur kas daugiau jų pa
siliko JAV, Vokietijoje ir ki
tur užsienyje. 

Klaipėdos Žvejų kultū
ros rūmuose kovo 26 dieną 
buvo pagerbti Klaipėdos 
dramos teatro režisierius Po
vilas Gaidys, per keturis de
šimtmečius pastatęs daugiau 
kaip 80 spektaklių, Klaipė
dos dramos teatro aktorius 
R. Pelakauskas ir Klaipėdos 
muzikinio teatro solistas V. 
Pupšys. Jie buvo apdovanoti 
Padėkos kauke už didžiulį 
indėlį ir pasiaukojimą teatro 
menui. Kovo 28 dieną Žvejų 
kultūros namuose buvo pa
gerbti įspūdingiausius sezo
no vaidmenis sukūrę akto
riai - R. Pelakauskas, Valen
tina Leonavičiūtė, Regina 
Arbačiauskaitė, Kęstutis Ma
cijauskas, Regina Šaltenytė, 
Viačeslavas Mickevičius. 

Jiems buvo įteiktos "Snoro" 
banko premijos. Bankas pa
skyrė 20,000 litų paramos ir 

Klaipėdos dramos teatrui, 
kuris išgyvena sunkius lai
kus. Po apdovanojimų žiūro
vai ir apdovanotieji buvo pa
kviesti į P. Gaidžio režisuoto 
E.E. Schmitto spektaklio 
Jausmų tektonika premjerą. 

Klaipėdos dramos teat
ras dėl avarinės būklės buvo 
uždarytas 2007 metais. Uosta
miesčio visuomenė labiau 
pritarė senojo istorinio teat
ro rekonstrukcijai negu nau
jo pastato statybai, todėl ba
landžio 14 dieną buvo pasi
rašyta 20.66 mln. litų dramos 
teatro rekonstrukcijos sutar
tis tarp valstybės įmonės 
"Lietuvos paminklai" ir ke
turių statybos bendrovių. 
Pastato rekonstrukcija turė
tų būti baigta po ketverių 
metų. Klaipėdos dramos teat
ras yra seniausias Lietuvos 
teatro pastatas, kuriame teat
ras įsikūrė dar XVIII š. 

Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje Kaune balandžio 
15 dieną buvo atidaryta Žal
girio mūšio 600-osioms meti
nėms skirta paroda Lietuvos 
karys Žalgirio mūšyje. Paro
doje pristatoma XIV-XV š. 
Lietuvos karių ginkluotė -
kalavijai, kovos kirviai, šal
mai, ietigaliai, strėlgaliai, 
raitelių ir žirgų apranga, 
bombardos, akmeniniai svie
diniai ir pirmieji parakiniai 
ginklai. Visi rodiniai yra rasti 
Lietuvoje archeologinių ka
sinėjimų metu. Parodoje taip 
pat išstatyti J an ir Tadeuš 
Stykų nutapyti Žalgirio pa
noramos eskizai, šeši paveiks
lai, kurių bendras ilgis apie 
10 metrų. Paroda Karo mu
ziejuje veiks iki birželio 13 
dienos, po to bus perkelta į 
Seimo rūmus. Liepos 15-
rugpjūčio 31 dienomis vėl 
bus grąžinta į Karo muziejų. 

Kristijono Donelaičio 
300 metų gimimo sukaktu
vės bus 2014 metais. Tuos 
metus seimas yra numatęs 
paskelbti lietuvių grožinės 
literatūros pradininko, poe
mos Metai autoriaus K. Do
nelaičio metais. Kultūros 
ministerija jau yra paskyrusi 
lėšų keliems tų metų projek
tams paremti: Vilniaus uni
versitetui poemą Metus pa
rengti ispanų kalba, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos ins
titutui - parengti K. Done
laičio Raštus, UAB "Druka" 
išleisti Bernardo Aleknavi
čiaus leidinį Kristijpno Done
laiao poltretas, VšĮ Sv. Jono gat
vės galerijai - surengti parodą 
Skulptoriai skaito Donelaitį. 

Mažojoje Lietuvoje gyve
nęs liuteronų pastorius K. 
Donelaitis savo poemą Me
tus rašė 1765-1775 metais, o 
pasakėčias 17 40-17 43 me
tais. Yra išlikusios šešios pa
sakėčios: Lapės ir gandro čės
nis, Rudikis jomarkininks, 
Šuo Didgalvis, Pasaka apie 
šūdvabalį, Vilks provininks ir 
Aužuols gyrpelnys. Tai pir
mieji šio žanro kūriniai lietu
vių literatūroje. GK 
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Prisikėlimo 
Kredito Kooperatyvas 

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

Taupomoji sąskaita 1.25% 
Kasdieninių palūkanų 

čekių sąskaita iki 0.25% 

Amerikos dolerių kasd 
palūk tmpymo sąskai1a O .2 0% 

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

GIC SUTEIKIAME 

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

RRSP, RRIF ir TFSA 

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

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

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

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

ANAPILYJE: 
Tel.: 905-566-0006 
Fax: 905-566-1554 
Darbo laikas: 

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

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

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

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

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLAS 

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

Su kin1ančiu nuošimčiu 
1, 2, 3 metų „„„„„„„„„„„„„„„ 3.00% 

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

• Suteikiame CMHC apdra ustas 
nekilnojamojo turto paskolas 

• Suteikiame komercines 
nekilnojamojo turto paskolas 

Keliaujant į Europą 
neužmirškite įsigyti 

AMEX EURO ČEKIŲ ir 
GRYNŲ PINIGŲ 

NAUDOKITĖS 
"INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet 
sąiiningas patarnavimas 

Kviečiame susipažinti su mūsų nauja vedėja 

LINDAMOROZ 

Linda Moroz patyrusi ilgametė finansininkė, įgijusi patirtį dirbdama 

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

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

fikuota nekilnojamo turto paskolų specialistė . 

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

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

mas bus per bankelio metinį narių susirinkimą balandžio 18 d. 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc OLS, OLIP 

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

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

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., O rlho. D ip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

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

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

Į pilietinę visuomenę -
per bendruomenes 

Atkelta iš 1-mo psl. 

natūralaus bendruomenišku
mo vykdant sunkesnius dar
bus (talkos), pagalbos nelai
mės ištiktiems ar neįgaliems 
bendruomenės nariams, o 
mokytis bendravimo naujo
mis sąlygomis, pasirodo, - ne
lengva. Svarbiausiu procesu 
laikome pilietinės visuome
nės, kuri yra valstybės pama
tas ir turinys, ugdymą ir telki
mą bendram reikalui. Šio pro
ceso pradžia ir pagrindas yra 
žmonių bendravimas. 

Įsigalėjusi biurokratija 
(valdininkų valdymas), parto
kratij a (vienpartinis valdy
mas), timokratija (turtuolių 
valdymas) skatina visuomenę 
burtis į visuomenines organi
zacijas ir atremti tokias de
mokratijos grimasas, ydas. 
Lietuvoje visuomeninių orga
nizacijų skaičius jau siekia ke
lis tūkstančius, tačiau tokių, 
kurios tenkintų įvairius vietos 
gyventojų poreikius, atstovau
tų jų interesams santykiuose 
su valstybinėmis institucijo
mis, spręstų vietines proble
mas iki šiol nebuvo. Tučiau be 
paskatų "iš viršaus" (geras pi
lietiškumo apraiškos ženklas) 

tokios organizacijos staiga 
pradėjo kurtis. Thi - seniūnijų 
ir parapijų bendruomenės -
tikri, biurokratijai nepavaldūs 
visuomeniniai savivaldos židi
niai. Šie visuomeniniai dari
niai, laisvanoriškai susikūrę ir 
įregistruoti nustatyta tvarka, 
įgyja teises ir galią spręsti dau
gelį bendruomenės uždavinių, 
organizuoti bendruomenę su
tartiniams veiksmams ar dar
bams, atstovauti bendruome
nės reikalams savivaldybėse, 
kitose valstybės institucijose. 
Bendruomenė, sutelkusi savas 
ar pasitelkusi iš šalies teisi
ninkų pajėgas, jau įveikia 
bendruomenės nariams stato
mas biurokratines kliūtis, iš
mintingesni, labiau politiškai 
išprusę bendruomenės nariai 
jau gali patarti rinkėjams, de
maskuodami kandidatų į val
džias nerealius pažadus, infor
muoti bendruomenės narius 
apie naujus įstatymus, naujas 
galimybes pasinaudoti valsty
bės teikiama parama. Jei mo
kyklose pilietiniam ugdymui 
šioks toks dėmesys yra skiria
mas, tai suaugusiems pilietiš
kumo mokyklų nėra. Vietos 
bendruomenė yra priimti
niausia, nieko nekainuojanti 

LEDAS REFRIGERATION 

AIR CONDITIONING 8t HEATING 

PRIEISEZONINIS ORO llLDYMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

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

~W~\I~~ 

DENT~L C::~~E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. l. Matiu 

2373 Bloor St. West 

Tet. (416) 763-5677 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>V"A..L LEPA..GiE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

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 

bendravimo erdvė, pilietišku
mo mokykla. 

Tokia padėtis administ
ruojamos savivaldos, t.y. val
dymo "iš viršaus", šalininkus 
tenkina, nes, nesant opozici
jos "iš apačios", lengva visuo
menės nuomone manipuliuo
ti, patogu ją administravimo 
būdu valdyti, trumpai tariant, 
biurokratiniu būdu savivaldą 
paversti diktatūra. Dėl pasta
rosios priežasties itin prieši
namasi tiesioginiams seniūnų 
ir merų rinkimams, nors nau
jausia apklausa rodo, kad di
džioji visuomenės dalis to pa
geidauja. Negalima, žinoma, 
tikėtis, kad visuomenė tikrai 
išsirinks tik labai gerus seniū
nus bei merus; tai priklausys 
nuo visuomenės pilietiškumo, 
jos gebėjimo vertinti ir rinkti 
kandidatus ne rinkimų metu 
keliamų emocijų pagrindu, o 
atsižvelgus į jų dorovę, inte
lektą, visuomenei naudingą 
veiklą, lojalumą tautai ir jos 
valstybei. 

Pradžioje minėta bend
ravimo reikšmė yra itin svarbi. 
Žinotina, kad ir tautos forma
vosi istorinio likimo bendrys
tėje; teisūs tie, kas tautos es
miniu bruožu laiko istorinio 
likimo bendrystę. Kiekviena, 
istorinio likimo bendrystėje 
gimusi tauta, siekia valsty
bingumo, nes tik savoj e, ne
priklausomoj e valstybėje ji 
pasiekia optimalią būseną, 
gali plėtoti savo etnokultūrą. 
Thutos, pasirinkusios demok
ratinį valdymą, savo valstybes 
kuria ir tvirtina pilietinės vi
suomenės pagrindu. 

Tikriausias ir tiesiausias 
kelias į dorą, pareigą ir atsa
komybę prisiimančią pilietinę 
visuomenę turi eiti per bend
ruomenių kūrimą bei telkimą, 
jų saviugdą. Bendravimas ska
tina bendrystę, iš bendrystės 
gimsta bendruomeniškumas, 
iš bendruomeniškumo - pilie
tiškumas, o iš pastarojo - pi
lietinė visuomenė, - demok
ratinės valstybės pagrindas ir 
turinys. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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Vaistai - sveikatos ar pelno 
šaltinis? 

Atsakyti į tokį klausimą, 
pristatydama vyriausybės svei
katos pertvarką, viešai pasiūlė 
naujoji Ontario provincijos li
beralų vyriausybės sveikatos 
ministerė Deb Matthews, iš 
karto sukėlusi didelį nepasi
tenkinimą vaistų pramonės ir 
pardavimo tinkluose. 

Kažkada vyriausybė pro
vincijoje leido gaminti ir pre
kiauti vaistų kopijomis - po
puliariais, jau užpatentuotais 
vaistais ( Generic Drugs ), tikė
damiesi, kad jie bus pigesni. 
Tuip neatsitiko. Ontario gy
ventojai ir vyriausybė, per
kanti juos pagal Drug Benefit 
planą, už šiuos vaistus moka 
daug brangiau nei kitos vals
tybės, nors jų Ontario provin
cija užsako daugiausia. Šioje 
provincijoje 1 gyventojas už 
vaistus moka 10. 7% daugiau 
nei kitose provincijose. 

Provincijos vyriausybės 
pasiūlymas paprastas, jis gina 
valstybės, padedančios pensi
ninkams pagal Ontario Drug 
Benefit planą, ir gyventojų, tu
rinčių kitokias sveikatos drau
dimo formas, interesus. Siū
loma, kad vaistų gamintojai 
sumažintų gaminamų vaistų 
kainas 50%, o vaistinės atsi
sakytų mainais už prekybą 
gaunamo priedo - arti $1 bln. 
Tuda vaistai būtų daug piges
ni. Savo ruožtu vyriausybė ža
da $100 min. skirti vaistinėms 
už papildomas paslaugas, ku
rias jos atlieka - vaistų daliji
mą, konsultacijas, vaistų pri
statymą į namus, kraujospū
džio tikrinimą ir kt. Vaistų ga
mintojų ir pardavėjų atsaky
mas buvo neigiamas. Jie teisi
nasi, kad didelis pelnas, gau
namas už vaistus, reikalingas 
ir skiriamas modernizuoti 
pramonei, naujų vaistų ban
dymams. Vaistų pardavėjai 
nenori atsisakyti farmacijos 
įmonių duodamų milijonų, 

kurie esą padengia tuos papil
domus darbus, aptarnaujant 
vaistinės klientus. 

Pasipriešinimas pertvar
kai parodytas konkrečiais 
veiksmais. Uždarytos dvi vais
tinės, kitos trumpina darbo 
laiką, buvo pranešta, kad teks 
mokėti už vaistų pristatymą į 
namus. Ir neatsitiktinai pir
miausia tai buvo padaryta 
Londone (ON), sveikatos mi
nisterės Deb Matthews, kuri 
visai neseniai pakeitė e-health 
ir kitais skandalais pagarsėjusį 
D. Caplan, rinkiminėje apy
linkėje. Shoppers Drug Mart 
pavyzdžiu ketina sekti ir kitos 
vaistinės. Šią politinę ir eko
nominę dramą aštrina ir tai, 
kad kovoje susikerta ir šeimy
niniai interesai. Vyriausybės 
atstovės, reformos diegėjos 
Deb Matthews sesers vyras 
D. Peterson - priešingoje pu
sėje. Jis atstovauja vaistų pre-

kybos verslui, yra Shoppers 
Drug Mart tarybos narys. Vais
tų pramonės specialistai bau
gina, kad vidutinės apyvartos 
vaistinė pagal siūlomą refor
mą gali prarasti $300,000 per 
metus, arba apmok.ėjimą trims 
vaistinės specialistams. Jie 
gąsdina ir didesnėmis vaistų, 
jų išdavimo paslaugos kaino
mis. Dabar ši paslauga kai
nuoja Įvairiai, jos įkainis nėra 
nustatytas. Vaistinės darbuo
tojai sako, kad vaistų išdavimo 
pagal receptą savikaina $14. 
Vyriausybė yra nustačiusi, kad 
mokestis pensininkams ir so-

WEPAYMORE 

vens. Vaistų pardavimo per
tvarka galbūt nebus naudinga 
privatiems pirkėjams, bet mi
nisterė siūlo per artimiausią 
mėnesį visiems - vaistų ga
mintojams, pardavėjams ir 
pirkėjams be išankstinio prie
šiškumo ir bauginimų svarstyti 
būsimas permainas, kad abi 
pusės surastų geriausią spren
dimą. 

Sveikatos ministerija šia
me ginče turi dar vieną slaptą 
"ginklą". Jau prieš dvejus me
tus buvo pagamintos pirmo
sios automatinės vaistinės 
Med-Centre. Jos bandomos 

Ontaoo pays mare for common generic medicinos than many Gthor juri<dictions 

Emalilpn1 : Gabapentin : Metformm : Rantidine 
(blood pO!SSiUl'e niedia- ; (e„ilep>y drug) : (diab.!tos ,,,..;ic.ation) : (for gastrointestinal 
! 1on) 10 n'lg do!of!: · ~00miido$• ; 500mg,Jo,e : di~rd~r~) 150 m.~ das~ 

ONTARJO : ONTARIO : ONTARIO : ONTARIO 

51A~ts '48.7 cents : 9.7cenb ; 40.4cents 
U.S. : U.S. : u.s. : u.s. 
10 '-Cnts · 1s.4 ccn1s ; 6.9'-lmts • 7 c;cnt:s 

NEWZEALAND NEWZEALAND NEWZEALANO ; NEW2EALANO 

2Ac:ėnts 31.6ccnts 1.6Gcnts : 2.5 ccnts 

FRANCE. : F'AANCE; FRANCE, : FllANCE, 
G(RMANY.l.J.K. : GE!lMANY. 1.lK. : GERMANI'. U-1<. ; G~RMANY, U.K. 

14.2cents ' 43.7 cents . 5.7 C'Cnts : 28.6cents 

Palyginkime, kokie vaistų kalnų sldrtnmal 

cialiai remtiniems asmenims 
būtų tik $7. Po pertvarkos kai
na gali padidėti iki $8. Įspėja
ma, kad, priverstinai sumaži
nę vaistams kainas, didžiosios 
verslovės Shoppers Drug Mart, 
Rexall geriau prisitaikys prie 
bet kokių permainų, nes jas 
gelbsti prekyba kitomis pla
taus vartojimo prekėmis. Ne
išgyvens mažosios, nepriklau
somos vaistinės. Deb Mat
thews primena, kad per pas
kutinius ketverius metus pro-

Netrukus pratęsti savo recep
tą ar įsigyti vaistų galėsime ir 
automatinėse vaistinėse Med
Centre 

vincijoje atidaryta naujų 140 
vaistinių; jų dabar yra 3,300; 
tarp jų - 1,500 nepriklauso
mų; ministerės nuomone, ne
lengvai, bet dauguma išgy-

dviejose ligoninėse. Med
Centre kioskas panašus į au
tomatą, kuriame galime nusi
pirkti šokolado, ledų ar gėri
mo. Tik automatinėje vaisti
nėje yra ir elektroninio vaizdo 
ryšio, ir magnetinio kopijavi
mo įranga (scan). Elektroni
niu ryšiu galima bendrauti su 
vaistinės (panašu į Call cent
rą) tarnautoju, kuris gali pa
tikrinti recepto ir pirkėjo duo
menis, atsakyti i klausimus. 
Užmokėjus pinigais ar korte
le, receptas sugrąžinamas, o 
vaistai pasiekia pirkėją. Nau
josios automatinės vaistinės 
Med-Centre bus labai naudin
gos nutolusiose nuo sveikatos 
įstaigų gyvenvietėse, pasitar
naus naktį, kai įprastos vaisti
nės nedirba. Med - Centre 
vaistines (jos vieneto gamy
bos kaina - $80,000), gamina 
Oakville Pharma Inc (Onta
rio ). Įmonė jau turi užsakymą 
pagaminti 600 vienetų tokių 
automatinių vaistinių. 

Vaistų pramonės specia
listai teisūs, tvirtindami, kad 
niekas nepakeis žmogiškojo 
betarpiško ryšio. Bet šiandien 
daugelyje įstaigų turime auto
matinius atsakovus, kuriais 
kartais esame patenkinti, kar
tais ne. Esu tikra, vaistinės 
neišnyks, kad ir kaip gąsdintų 
pertvarkos priešininkai, tik 
jos bus priverstos rasti naujus 
aptarnavimo būdus ir tarnauti 
ne vien pelnui, bet daugiau 
žmonių sveikatos labui ir jų 
gerovei. 

Pagal Canadian Press 
parengė S. Katkauskaitė 
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TAUPOMOJI 
545KAITA 

"TFSA" !Neapmokestinama 
taupomoji sąskaita) 
Kasdieninių kintamųjų palūkanų 

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 iškeičiamas 1.00% 

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

l metų 
2 metų 

3 metų 
4 metų 
5 metų 

3.00% 
1.25% 
1.75% 
2.50% 
2.60% 
3.10% 

PAPILDOMA TAUPOMOJI 1.20% 

"Planas 24" Kasdieninių 
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 

nuoši mčia i ir 
nemokami čekių 

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 dienų 

,__ __________ _, 270- 364 dienų 
JAV DOLER I Ų KASDIENINIŲ 1 metų 
PALŪKANŲ 0.20% 2 metų 

0.50% 
0.50% 
0.70% 
0.10% 
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 palūkanų 
1 metų 

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

2 metų 
3 metų 
4 metų 

5 metų 

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

PENSIJŲ FONDAI 
Kasdieninių 
kintamųjų palūkanų 

l metų 
2 metų 
3 metų 

Komercinės kredito paskolos suteikiamos 4 metų 
1--pa_g_al_p_a_re_ik_al_av_im_ą ______ -l 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 nuošimčioi gali 
būti keičiami be įspėj imo 

f:t:H 
PARAMA 

7.0% ir aukščiou www.parama.ca 

AKTYVAI per $185,000,000 
Palankūs nuošimč ia i. Malonus ir sąžiningos 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 Kelv 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 
60-jų ŠALFASS sporto žaidynių 

TVARKARAŠTIS 
60-jų sukaktuvinių ŠALFASS sporto žaidynių, įvyksian

čių balandžio 30, gegužės l ir 2 dienomis, Klyvlande, OH, 
varžybinėje programoje vyks krepšinio, tinklinio, stalo teni
so 2010 m. pirmenybės. Numatytos kėgliavimo (bowling), 
plaukimo ir merginų (17-19 m.) krepšinio pirmenybės ne
įvyks dėl dalyvių stokos. 

Krepšinis vyks -vyrams A, B ir C, moterims ir vaiki
nams A (1991 m. gimimo ir jaunesniems). Dalyvauti 
užsiregistravo iš viso 30 krepšinio komandų iš 13 sporto 
klubų. Visos krepšinio rungtynės, visas 3 dienas vyks: 
Euclid Sports Plant, 20001 Euclid Ave., Euclid, OH ir 
Boromeo (Seminary) Fieldhouse, 28700 Euclid Ave., 
Wickliffe, OH. Penktadienį, balandžio 30, 7 v.v.-10.30 v.v., 
šeštadienį, gegužės l, 8 v.r.-4.30 v.p.p., sekmadienį, gegužės 
2, 8.15 v.r.-3.30 v.p.p. Krepšinio koordinatorius - Vidas 
Tatarūnas, tel. 440 209-0440; el.paštas vtatarunas@att.net. 

Tinklinis vyrams vyks tik šeštadienį nuo 8.30 v.r., o 
mišrioms komandoms - tik sekmadienį, nuo 8.30 v.r., 
Cleveland East Side Turners, 1622 East 55th St., Cleveland, 
OH 44103. Tel. 216 391-9669. Dalyvauti užsiregistravo 5 vy
rų ir 4 mišrios komandos iš 4 sporto klubų. Tinklinio koordi
natorius - Petras Stungys, tel. 440 974-9736; el.paštas pstungys 
@parker.com. 

Stalo tenisas vyks tik šeštadienį, gegužės 1, nuo 11 v.r., 
Cleveland Table Tennis Association, Masonic Building, 
3615 Euclid Ave., Cleveland, OH ( 4-tas aukštas). Įvažiavi
mas į autoaikštę ir įėjimas į Masonic Bldg., - iš Euclid Ave. 
Prie įėjimo pareigūnai nurodys kur eiti. Dalyvauti užsire
gistravo apie 20 žaidėjų. Stalo teniso koordinatorius - Al
girdas Bielskus, tel. 216 481-3785. LSK "Žaibas" 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Prienuose vykusiose Lie

tuvos krepšinio lygos (LKL) 
ketvirtbaigmės serijos antro
siose rungtynėse Prienų "Rū
dupis" pralaimėjo Kauno "Žal
giriui" 77:100. Pergalė žalgi
riečiams pravėrė pusiaubaigmės 
duris, nes serijoje iki dviejų per
galių Kauno klubas iškovojo 
pergalę "sausu" rezultatu - 2:0. 
Pusiaubai__gmėje "Žalgirio" var
žovas - "Siauliai". 

• Pirmą kartą Portugali
joje surengtose tarptautinėse 
sportinio ėjimo "Grande Pre
mio de Mira" varžybose mo
terų 5 km nuotolio nugalėtoja 
tapo Kristina Saltanovič. Lie
tuvos sportinio ėjimo atstovės 
rezultatas - 22 minutės ir 42 
sekundės. Antrąją bei trečiąją 
vietas užėmė varžybų šeimi
ninkės - M. Goncalves (25:00) 
bei S. Leitao (25:39). 

• Azerbaidžano sostinėje 
Baku Europos imtynių čem
pionate, paskutinę dieną grai
kų-romėnų imtynių varžybose 
Mindaugas Mizgaitis (120 kg) 
kovoje dėl bronzos medalio 
įveikė Ivaną S. Ivanov iš Bul
garijos. 

• Estijoje vykusiose Eu-

ropos jaunimo džiudo taurės 
varžybose Lietuvos sportinin
kai iškovojo keturis medalius. 
Aukso medalį svorio grupėje 
iki 81 kg pelnė Mindaugas 
Lenčiauskas, sidabro apdo
vanojimai atiteko Vilijai Gu
zaitei (63 kg) ir Žilvinui Za
barskui ( + 100 kg), o bronzos 
medaliu tenkinosi Renalda 
Gedutytė (70 kg). 

• Lietuvos ledo ritulio 
jaunių (iki 18 metų amžiaus, 
U-18) rinktinė po alinančios 
kovos rezultatu 2:3 pralaimė
jo pasaulio čempionato I po
skyrio B grupės rungtynes Di
džiosios Britanijos komandai. 
Neiškovoję nė vienos pergalės 
Lietuvos jauniai priversti atsi
sveikinti su I-uoju poskyriu. 

• Lietuvos moterų tinkli
nio čempionato mažojoje 
baigmėje bronzos medalius 
iškovojo "Achema KKSC" 
komanda, namuose kovoje 
dėl trečiosios vietos 3:1 įvei
kusi Lietuvos jaunių rinktinę 
bei laimėjusi seriją iki dviejų 
pergalių 2:0. Pirmose rungty
nėse dėl bronzos "Achema 
KKSC" varžoves nugalėjo 
3:0. VP 

DĖMESIO TŽ PRENUMERATORIAMS! 
Leidėjai prašo jus atsilyginti už prenumeratas. 

Pasitikrinkite prenumeratos užsibaigimo datą, atspausdintą ant 
adreso lipinuko (address label). Kanados vyriausybės finansinė 
parama pašto išlaidoms apmokėti yra gaunama pagal apmokėtų 
prenumeratų skaičių. Be šios paramos mūsų pašto išlaidos, siun
tinėjant jums TŽ būtų apie du trečdalius aukštesnės. Prašome 
jūsų supratimo šiuo svarbiu klausimu - įrodyti Kandos vyriausy
bei, kad TŽ gyvavimas mums yra aktualus. TŽ leidėjai 

Vietoj sveikinimų įvairių 
• • •• 

m1neJ1mų proga 
Atkelta iš 8-to psl. 

- Taigi, lietuviškai, - suti
ko pirmininkas, - tad man 
tenka garbė ginti Mūsų drau
gijos garbę ir atmesti Papu
kaičio iškeltą pakaltinimą 

Mūsų draugijai. 
-Tai ne mano kaltinimas, 

- šoko aiškintis Papukaitis, -
tai juk mano pusbrolis Lietu
voje iškėlė klausimą "ką jūs 
darote Lietuvai?" - kaip gir
dėjote, pagal jį mes, taip sa
kant, lyg ir per mažai rūpina
mės ateitimi... Ir aš tik. .. ma
niau ... norėjau ... kaip žinote„. 

Neradęs užuojautos užsi
tarnavusių narių tarpe, sumi
šęs Papukaitis atsisėdo, atro
do, susigėdęs dėl savo gimi
nės Lietuvoje. 

Čia labai jau reikšmingai 
balso paprašė ligi šiol prie 
prezidiumo stalo tylomis sė
dėjęs ir tik daug pasakančiai 
stalą pieštuko trintuku baks
nojęs Mūsų draugijos vicepir
mininkas Karulionis. 

- Man labai įdomus vie
nas reikalas: kaip toks laiškas 
su tokiu klausimu praėjo pro 
cenzūrą? 

Pastatęs šitokį klaustuką 

vicepirmininkas, paslaptingai 
šypsodamasis, vėl atsisėdo 
pieštuko trintuku baksnoti 
stalą. Tik nebuvo aišku, ar Ka
rulionis tuo papeikė sovietų 
cenzorių už blogą pareigų ėji
mą, ar įtarė Papukaitį negar
binga visuomenine veikla. 

Bartušonis vėl alkūne 

kumštelėjo savo žmonai. 
- Cenzorius, ko gero, ty

čia laišką praleido, - pašnabž
dėjo jis, - Mūsų draugijai su
skaldyti... 

IŠ LIETUVOS 
SPAUDOS 

Seisminės stotys 
Pirmoji bus sumontuota 

Paberžėje (Kėdainių raj.). 
Specialistai galės matuoti že
mės virpesius ir numatyti že
mės drebėjimo pavojų. Stočių 
įrengimą paskatino 2004 me
tais įvykęs žemės drebėjimas 
Karaliaučiaus srityje. Antrąją 
stotį įrengti ketinama Žemai
tijoje. (ELTA) 

Maisto bankas 
Kaune atidarytas Maisto 

banko padalinys. Jis veikia 
kaip tarpininkas tarp maisto 
gamintojų, prekybininkų ir 
nevyriausybinių labdaros or
ganizacijų; padeda mažinti 
skurdo lygį. (Kauno diena) 

Devyni amatai 
Darius Petraitis, 36 m. 

kaunietis teisininkas, dirba 
net devyniose darbovietėse. 
Jo sugebėjimais pirmiausia 
susidomėjo Kauno savivaldy
bės antikorupcijos komisija. 
Pradėjo domėtis ir prokura
tūra. O daugelis piktinasi, kad 
vienas žmogus, sėdi ant devy
nių kėdžių, kai tiek daug pasi
ruošusių specialistų ieško įsi
darbinimo. Lietuvos rytas 

- O gal Papukaitis pats tą 
laišką parašė? - atšnibždėjo 

Bartušonienė, - vos tik įstojęs 
nariu bando Mūsų draugijos 
valdžią nuversti ... 

Šiuo, galima sakyti, neaiš
kiu momentu į minėjimų 
aruodą nelauktai didelį kultū
rinį įnašą įžėrė valdybos kan
didatas Liuberkis. 

- Kad ateities kartos ži
notų apie mūsų pasišventimą 
ir galėtų iš mūsų veiklos pasi
semti stiprybės, siūlyčiau iš
leisti specialų leidinį, istorijai 
paliekant juodu ant balto mū
sų protokolų knygose surašy
tas visas minėjimuose pasaky
tas prakalbas, - atidarė nau
jus horizontus Liuberkis. Tai 
išgirdusi moterų teisių ir lygy
bės gynėja Šešerienė nepra
leido progos įsiterpti: 

- Mes nuskriaustume at
einančių kartų lietuves mote
ris, jeigu drauge su prakalbo
mis nepaliktumėm tortų bei 
kugelių receptų! 

Protingai pritaręs Šeše
rienės papildymui, Liuberkis 
toliau dėstė savo istorinį pa
siūlymą, kuris ištikrųjų išvedė 
Mūsų draugiją iš krizės. 

- Sykį atsisukę veidu į 

ateitį, turime giliau pažvelgti 
ir į būsimojo šių metų minėji
mo esmę ir surišti jį ne tik su 
:eraeitimi, bet ir su ateitimi. 
Siemet mes turėtume pami
nėti ne tik 27 metų Draugijos 
veiklos sukaktį, ne tik dvejų 
metų sukaktį nuo 25 metų 
veiklos jubiliejaus minėjimo, 
bet ir trejų metų sukaktį iki 

būsimojo 30 metų veiklos ju
biliejaus minėjimo ... Tokiu 
būdu mes savo minėjimą pa
darysime dar prasmingesniu 
ir, surišdami Mūsų draugijos 
praeitį su ateitimi, savo veiklą 
paminėsime, taip sakant, iš 
abiejų galų. 

Susirinkimas, pagautas val
dybos kandidato Liuberkio 
minties gilumo, triukšmingai 
pritarė istoriniam minėjimų 
esmės papildymui. 

Tokiu būdu Mūsų draugi
jos garbė buvo apginta ir atei
ties veiklos gairės tvirtai nu
smaigstytos, nenukrypstant 
nei į kairę, nei į dešinę nuo 
tvirto vidurio kelio, grįsto Mū
sų draugijos šūkio: Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia! 

Išeinant iš susirinkimo 
sekretorius Ačys metė mums 
visiems įsidėmėtiną mintį vi
cepirmininkui Karulioniui: 

- Tai turėtų būti gera pa
moka visoms sklandžiai vei
kiančioms organizacijoms ne
priimti narių nė vieno prieš 
tai gerai neištyrus, kokios rū
šies pusbrolį kandidatas turi 
Lietuvoje - ramų darnos my
lėtoją, ar neatsakingą išeivijos 
skaldytoją. Todėl, kaip skaitė
te spaudoje, ir šių metų Mūsų 
draugijos veiklos sukakties 
paminėjimas įvyko patriotinio 
šūkio dvasioje. Kad ir šis mi
nėjimas praėjo sėkmingai liu
dija tai, jog pirmininką Žolpį, 
Bartašonis su Zabiliejumi 
pargabeno namo lyg užgesu
sią Grabnyčių žvakelę. 

------· 1111111111111111111111 
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Namą ar butą perkant, 
parduodant Jums sąžiningai 

patarnaus ir patars 

DAliVA 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 

• 
PEOOS SPEClllLISTllS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KUL O SKAUSMAI 

~ PĖDO KAUSMAI 

• VAIKŲ l E OS 
NESKLANDUMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TA I YMAS RT PEDr JA I 

IND KAI 

LJGO JUS PRJIMAME: 
352 WILLSON T.E. A A TER Ont. TEL. (905 648-9176 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Lietuviai dirba Lietuvai 
Dviračiais į Lietuvą grįžtantys Kembridžio studentai 

burs užsienio lietuvius 

Brazilijos lietuvių atžalynas 

Mažučiai 
Iš tylos, 
Iš laukų 
Ir iš paukščio 
Giesmės, 
Linksmo juoko 
Vaikų 
Mano dienos 
Skambės„. 

Laikas leisis, 
Užges, 
Užgesins 
Ir žvaigždes, 

Be manęs, 
Be tavęs 
Po plačiąsias 
Erdves„. 

Mes - mažučiai, 

Menki 
Virš dienos, 
Virš nakties, 
Virš takelio 
Brydės, 

Virš gerumo 
Širdies„. 

Žolelė 
Apniukus, rūškana 
Diena, 
Suskamba 
Posmo rimas„. 
Vos girdima 
Asfalto pragare 
Žolelė kaltis 
Ima„. 

Į saulę stiebiasi 
Trapus 
Gyvybės 
Atradimas„. 

VALERUA VILČINSKIENĖ, Lietuva 

Lemties spalvos 
Gyvenimas - tai kelias, 
kuriuo einame: 
ieškojimai, svajonės, 
laimės ratai, išspręstos lygtys, 
sudainuotos dainos, 
džiaugsmo šviesa, 
kokios nebuvom matę. 

taip pat mūs kelio 
vingių atkarpa. 
Eini, stebiesi, 
lyg būtum ant akmens 
suklupęs netikėtai. 
K/,ausi save - už ką? 

Kembridže įsikūrusio 
"Anglia Ruskin" universiteto 
studentų iš Lietuvos bendruo
menė balandžio 12 dieną pra
dėjo žygį dviračiais "Aš + Tu 
= kmLT" (Aš+ Tu= karšta 
meilė Lietuvai) iš Aberdyno 
Škotijoje, per Skandinaviją, 
Estiją ir Latviją į Lietuvą. 

Keletas studentų bei sa
vanoriškai prisijungsiančių 
dviračių mėgėjų planuoja pa
keliui aplankyti Lietuvos am
basadas ir lietuvių bendruo
menes bei pasiekti šiauriausią 
Europos tašką Norvegijoje -
Nordkapo iškyšulį. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos ir visų pakeliui 
esančių ambasadų palaikomo 
žygio tikslas - įrodyti, kad ir 
išeivijoje gyvenantys lietuviai 
gali aktyviai prisidėti prie Lie
tuvos ateities kūrimo inves
tuodami, užsiimdami labda
ringa veikla, organizuodami 
pilietiškumą skatinančius pro
jektus ir balsuodami rinki
muose. 

kelionė turėtų siekti daugiau 
kaip 8,000 km. Studentai ti
kisi Vilnių pasiekti birželio 10 
dieną. 

Pakeliui žygeivius lydės 
vietos lietuvių bendruomenių 
savanoriai. Sustojimo vietose 
kartu su bendruomenėmis 

rengiamose vakaronėse bus 
kalbama apie lietuvybės iš
saugojimą, pilietinių ir para
mos projektų pradėjimą ir 
vykdymą. Su dviratininkais 
kartu keliaus paroda "Lietu
viai dirba Lietuvai" apie gim
tąja šalimi besirūpinančius 
lietuvius užsienyje. 

Daugiau informacijos 
apie žygį galima rasti "Anglia 
Ruskin" universiteto lietuvių 
studentų bendruomenės tink
lalapyje www.aruls.co.uk. 

URM Informacijos ir viešųjų 
ryšių departamentas 

Spaudos ir viešųjų ryšių 
skyrius, tel. 236 2915 

Skersvėjų gūsiai, 
netekčių viražai -

Lemties spalvas 
Aukščiausias sudėlioja: 
ruoželis juodas, 
atkarpa balta. 

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, Šakiai 

"Anglia Ruskin" universi
teto studentai Manvydas 
Džiaugys ir Marius Puluikis 
jau yra parvažiavę dviračiais 
iš Londono į Vilnių. Per per
nykštį žygį "Grįžtam'09" jie 
numynė 25,000 km. Šių metų 

Pagrindiniai dviračių žygio "Aš + Tu = km.LT" (Aš +Tu = 
karšta meile Lietuvai) dalyviai Marius Puluikis ir Remigijus 
Balandis (iš k. pirmas ir trečias) 
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Toronto Prisikėtimo parapijos ~ 
teatro studija "Zalios lankos" -pasirodė Kanados lietuvių die- <C nų programoje 2009 m. spalio > 10 d. su vaidinimu Samuilo 
Marš ako "Katės namai". 
A. Minkevičiaus nuotraukoje 
ožys - Aidas Slapšys 

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

1918 m. vasario 16 Lie- no proseneliai ir praprose- ar tai reiškia, kad aš viską ti, nors nežinau, koks joje 
tuva įgyvendino viltį būti neliai gimė ir gyveno Lietu- žinau, ar liko dar daug neži- bus gyvenimas. Visiems rei-
laisva. Kai tiek daug visko voje. Lietuva - mano Tėvy- nomų dalykų. Supratau, kad kia ją mylėti. Lina Dailidaitė 
įvyko Lietuvoje, aš ją myliu nė. Algimantė Dunaitytė ir tą pačią knygą skaityda- *** 
ir gerbiu. Lietuva visada ko- *** mas, kaskart atrandu vis Mes mylim savo šalį, vi-
vojo už laisvę ir ryžosi lai- Vasario šešioliktoji - naujų dalykų. Linas Širvaitis sada stengsimės ją apginti. 
mėti. Aš Lietuvą labai my- Lietuvos Nepriklausomybės *** Nenorime, kad mūsų mies-
liu. Visada norisi pamatyti paskelbimo diena. Lietuva Lietuva - tai mažas pa- tus griautų tankai, kad žmo-
Airiją ar kitą kokią nors šalį, yra brangiausia už visas ki- saulio lopinėlis, kuriame nėms tektų kentėti skaus-
bet mes juk dar nematėme tas valstybes, pati mylimiau- mes gyvename ir jį mylime. mą. Nenorime, kad mus nie-
kitų Lietuvos miestų, jos už- sia ir gražiausia. Daug kartų Ir, jeigu užpuls Lietuvą, mes kintų, kad tektų kęsti paže-
kampėlių. Lietuva yra mie- ją puolė, bet lietuviai gynė turėsime kovoti ir jokiu bū- minimą. Todėl turime kovo-
liausia iš visų šalių. Aš au- savo laisvę. Lietuva didėjo du negalime jos prarasti ir ti už savo laisvę. Juk mes 
ginsiu Lietuvą savo širdelė- ir mažėjo, labai nuliūdau tai negalime jos įskaudinti. Ir nekalti, nieko blogo nepa-
je. Juk tai mano tėvynė, čia išgirdęs ir stengiausi, kuo man Lietuva yra geriausia. darėme kitiems ir norime 
gimė visi mano šeimos na- daugiau sužinoti apie Lie- Aš ją mylėjau, myliu ir mylė- gyventi laisvi. 
riai ir aš čia gyvenu. Juk ma- tuvos istoriją. Aš nežinau, siu. Aš joje norėčiau gyven- Povilas Rimas 

Vasario 16-osios minėjimo Anapilyje vasario 21 d. dali meninės programos atliko Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblio "Gintaras" vaikų grupė 
Ntr. K. Poškaus 
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PADĖKA 

AtA 
v 

ANDRIUS RADZEVICIUS 
1962.10.13 - 2010.04.13 

Nuoširdžiai dėkojame klebonams kun. Vytautui 
Staškevičiui ir kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už 
laidotuvių šv. Mišias, Turonto "Fire Service" ir "Turonto 
Professional Fire Fighters' Association" už garbės sargy
bą laidotuvių namuose ir prasmingas atsisveikinimo 
apeigas po laidotuvių Mišių, solistams Rimui Paulioniui 
ir Deimantei Grigutienei, ponioms Ritai Karasiejienei ir 
Daliai Nausėdienei už didelę pagalbą ruošiant laido
tuves, visiems, kurie Andriaus atminimui skyrė aukas 
Lietuvos Suvalkijos krašto našlaičiams, visiems, kurie 
Andriaus pašarvojimą ir laidotuves papuošė gėlėmis, 
visiems Andriaus draugams ir pažįstamiems, kurie gau
siai dalyvavo palydint jį į pomirtinį gyvenimą, ir visoms 
moterims, kurios sunešė pyragus tradiciniams pusry
čiams po šv. Mišių. 

Tėvai Ona ir Leonas Radzevičiai 
Sesutės Laura Abarienė ir Linda Medelienė 
Tetos Dana Žėkaitė ir Elena Smith 

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 Six Point Road 

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

~< E S '''\ l ~l Ja\ S ART s·ruo10 
PAMINKLAI 

• granitas, bronza, medis 
• nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos 
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

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

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233·3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

201 o m. gegužės 5 ir 19 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2010 m. gegužės 5 ir 19 d.d. 
Visi paketai turi būti i mūsų pagr. raštine; 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

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

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

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS 

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

SUPERINTENDENTAS·PRIŽIŪRĖTOJAS 
SĄLYGOS: 

,.. Turi mokėti anglų ir lietuvių kalbas ir turėti savo automobi lį . 

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

ir registruotas senatvės pensijos planas. 
,.. Reikia bendradarbiauti su administracija, gyventojais ir valdyba. 
,.. Piniginis 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 

Pensininkų ratas mesį i įvairių projektų finansi
nį tvarkymą. Visi tam pasiūly
mui pritarė. Ryšiams palaikyti 
su "Vilniaus Manor" gy
ventojais bus prašoma, kad jie 
naudotųsi pasiūlymų dėžute, 
ten įmestų savo nuomones, 
pasiūlymus ar nusiskundimus. 
Valdyba kas mėnesį prieš po
sėdį juos patikrins. 

Kodėl ratas? Ratas pa
prastai sukasi. Taip sukasi ir 
Toronto lietuvių pensininkų 
klubas, kuris pirmą kartą už
registruotas 1978 m., taigi 
prieš 32 metus. Per visą tą lai
ką ratas sukosi: daugelis iške
liauja į Anapilį, o jų vieton vis 
ateina nauji. Bet gyvybės dar 
yra. 

Kiekvienais metais yra 
ruošiamas metinis susirinki
mas, į kurį yra kviečiami visi 
nariai. Šiais metais visuotinis 
susirinkimas įvyko kovo 31 d. 
"Vilnius Manor'' pensininkų na
muose. Buvo padaryti valdy
bos pirmininko, iždininko, re
vizijos komisijos ir revizoriaus 
pranešimai, patvirtinta 2009 
m. apyskaita, patvirtintas revi
zorius šiems metams ir vyko 
rinkimai. Reikėjo išrinkti ke
turis narius į valdybą. Balsuo
jama slaptu balsavimu. Iš
rinkti šie asmenys: J. Kiškū
nas, V. Mašalas, A. Malinaus
kas ir V. Kolyčius. 

Valdyba paprastai renkasi 
posėdžiui kartą per mėnesį, 

dažniausiai mėnesio pirmąjį 
trečiadienį. Kadangi šiais me
tais pirmąjį trečiadienį, ba
landžio 7, "Vilnius Manor" 
patalpose buvo rengiami Ve
lykų pietūs, tai valdybos posė
dis įvyko balandžio 8 d. Buvo 
perskaitytas praėjusio susirin
kimo protokolas ir pasidalinta 

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

~-A~ 
u 
s 
T 
u 
v 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukita kokyb6. 

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

(prie Ellans) 
Savininkas Jurgis Kulle§/us 

pareigomis. Naujos valdybos 
pirmininku išrinktas J. Mor
kūnas, vicepirmininke - L. 
Mačionienė, iždininku - V. 
Mašalas ir sekretoriumi - J. 
Nešukaitis. Revizijos komisi
joje liko S. Prakapas ir D. 
Zieleniewska. 

V. Mašalas davė naujų pa
siūlymų Revizijos komisijai, 
kad jų darbas nebūtų tik pa
viršutinis, bet - atkreipti dė-

Reiškiame padėką A. Als
bergui, kuris daugelį metų bu
vo valdybos pirmininkas ir vis
kuo rūpinosi. 

Vmcas K.olyčius 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais 

295 The Wcst Mali, 6th Floor, Toron10, ON M9C4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. pašta~: !anycrs@pacęlawfirm.com 

DABAR YRA GERA 
PROGA PARDUOTI 

namą/condo, 

kai yra aukščiausios 
kainos ir 

GERIAUSIA PIRKTI, 
kai ipotekos (morgičių) 

nuošimčiai labai žemi. 
Prižadu gerą patarnavimą. 

SKAMBINTI 

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

ari namus 416-231-4937 

(nuo 1919 metų) 
& Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 

M l L M A N T A S lmmigration & Translation Services 

& Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal kl ientų pageidavimus. 

& Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų . Teikia paslaugas Kanados imigracijos srityje. Patirtis nuo 1999 m. 

Platesnė informacija teikiama www.milmantasimmigration.com. 

Verčia dokumentus iš anglų į li etuvių ir iš lietuvių į anglų ka lbą 

(Federa linės valdžios akredituo ta vertėja) 

Kreipkitės į DALIĄ MILMANTAS, CCIC, licenzijuotą Kanados imigracijos konsultantę 
T 647 342 7301 F 647 435 7528 E info@m ilmantasim migratio n.com 

& Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 



Susitikimas su ministeriu 
Lietuvos užsienio reikalų ministeris Aud

ronius Ažubalis atvyksta į Kanadą su darbiniu 
vizitu. Jį lydės verslo delegacija, kuri Kanados 
verslo partneriams pristatys Informacinės ir te
lekomunikacijų technologijos {IT} sektorių bei 
septynias kartu iš Lietuvos atvykusias IT įmo
nes. Užsienio reikalų ministerio A. Ažubalio 
susitikimas su plačiąja lietuvių visuomene 
į~ks sekmadienį, g~ės 2 d. 4 v.p.p. Toronto 
Lletuvių Namuose. Siame susitikime ministeris 
A. Ažubalis aptars Lietuvos politiką, o verslo 
delegacijos vadovas Aidas Kavaliauskas pada
rys trumpą pranešimą apie Lietuvos IT sekto
rių. Visi yra kviečiami dalyvauti. 

Ontario investicijų ir prekybos centre Tu
ronte gegužės 3 d. yra rengiamas Lietuvos vers
lo misijos seminaras, kuriame Lietuvos atstovai 
ir Kanados partneriai aptars prekių ir paslaugų 
pardavimo klausimus bei investicijų skatinimo 
priemones. Užsienio reikalų ministeris A. Ažu
balis pasakys pagrindinę kalbą seminaro verslo 
pietuose, taip pat susitiks su aukštais Ontario 

provincijos pareigūnais - Ekonominės plėtros 
ir prekybos ministere Sandra Pupatello, tarpvy
riausybinių reikalų ministere Monique Smith, 
ir kitais. 

Gegužės 4-5 d.d. ministeris A. Ažubalis tęs 
savo programą Otavoje, kur susitiks su užsienio 
reikalų ministeriu Lawrence Cannon, gynybos 
ministeriu Peter MacKay, pilietybės, imigraci
jos ir daugialrultūrinių klausimų ministeriu Ja
son Kenney, Parlamento pirmininku Peter 
Milliken, Senato užsienio reikalų komiteto pir
mininke Raynell Andreychuk ir kitais pareigū
nais. Gegužės 4 d. vakare ministeris bus pagerb
tas Baltijos federacijos rengiamame Baltijos 
vakare Parlamente. 

Verslo delegacija liks Turonte ir tęs savo 
programą darbiniais vizitais Inovacijų sinergi
j os centre Markhame {Innovation Synergy 
Centre Markham) ir OpenText IT įmonėje, 
taip pat parlamentaro Thny Ruprecht kvietimu 
apsilankys Ontario provincijos parlamente. 

Lletuvos ambasados inf. 
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ARTĖJANČIOS MOTINOS DIENOS proga, 
gegužės 2., sekmadienį, 2 v.p.p. 

kviečiame į "!MAGI
NUS INTERNATIO
NAL" serijos koncertą 
"lm Wunderschoenen 
Monat Mai" ("Nuosta
biai gražų gegužį") To
ronto Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo 
menėje. Šiemet šven
čiant kompozitoriaus Robert Schumann 200 metų gimimo 
jubiliejų, jo kūrinius atliks pianistė dr. Janina Kuzmas ir 
baritonas William Lewans. V. Bijūnaitė 

RINKIMAI 
Kanados lietuvių bendruomenės Krašto tarybos Thronto apy

linkės rinkimų komisiją sudaro: pirm. B. Jurienė, nariai - L. Vaš
kevičienė, D. Steponaitienė, R. Samonytė, B. Kazlauskaitė. Kan
didatų pareiškimai turi būti pristatyti į KLB raštinę ne vėliau kaip 
iki balandžio 30 dienos; pareiškimų anketas galima gauti KLB 
raštinėje telefonu 416-533-3292 arba el. paštu klb@on.aibn.com. 
Rinkimai turi vykti 2010 gegužės 30 dieną. KLB Toronto apylinkė 

ATSIŲSTA PAMIN~TI 

~~l TEIRAUKITĖS PAS MUS! 
a(filiated 

PERKAME LITUANISTICA., 2009/ 

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

išeivijos dailininkų 

KASIULIO, RIMŠOS, GUDAIČIO 
KŪRINIUS 

Elektroninis paštas: 

balticart@bredband.net 

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

JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
PAREMKITE Tėviškės žiburius auka ar rėmėjo prenumerata, testa- wall), dažymo, plytelių dėjimo, elektros įvedimo, "plumbing" 
mentiniu palikimu. Iš anksto dėkingi - TŽ leidijai darbus. Skambinti Algiui tel. 905 824-9821 arba 416 882-8531. 

T.55/Nr. 3-4(79-80), Lietuvos 
mokslų akademijos leidinys, 96 
psl. ir viršeliai; redagavo Aušra 
Gapsevičienė ir Aurelija Juš
kaitė; tiražas 185 egz. Leidyklos 
adresas: Lietuvos mokslų aka
dem!jos Vrublevskių bibliote
ka, Zygimantų 1/8, LT 01102 
Vtlnius. Bibliotekos direktorius 
dr. Sigitas Narbutas. 

MŪSŲ LIETUVA, kovas, 
2010, Brazilijos lietuvių žurna
las lietuvių ir portugalų kalbo
mis; daug spalvotų iliustracijų, 
puošnus leidinys; redaktorius 
Vytautas J. Bacevičius; adresas: 
Rua !nacio, 671-Sao Paulo/SP, 
Brasilia. 

• Fal'\..~ are bast.-..d on roundtnp and are valtd for travel berwttn S/01/10 6/25/10. Minimurn stay: the night betwttn _Sonurday and Sunday. Maximum stay: 30 days. Ch1ld d1scoum: 25'o discoum for ch1ldren be~n 2 and 11 ~ars old. No Srnpovers. 
CAD200.00 c~nceU.;niou foe up umil 1 day prior lO departure. (<!n.un condmons and resmetions m.iy apply. Off~r 1s. subJOCl co lirniced dVd1lab1licy, ch<1nge cu1d wnhdraw.11 YilllhOm nouc::e. Taxes nldy vdry from CADl 75.00 CA0425.00 approx1111ac('ly 
d~~ndmg on dėcmauon. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 
• Ateinantį sekmadienį mū

sų parapijoje bus renkama To
ronto arkivyskupijos įsakyta 
antroji "ShareLife" rinkliava. 

• Pirmosios Komunijos 
šventė Lietuvos kankinių šven
tovėje bus gegužės 9, sekmadie
nį, 9.30 v.r. Mišių metu. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena bus birželio 6, sek
madienį. Pamaldos už mirusius 
- kapinių koplyčioje 3 v.p.p. 

• Lietuvos kankinių šven
tovėje vasarinė Mišių tvarka 
prasidės birželio 13, sekmadie
nį. Tą dieną jau bus aukojamos 
Mišios tiktai 10 val. ryto. 

• Toronto arkivyskupija rei
kalauja, kad šią vasarą kiekvie
noje parapijoje vieną sekmadie
nį apsilankytų misijonierius ir 
pasakytų pamokslą apie pasauli
nes misijas, prašydamas joms 
aukų. Mūsų parapijoje toks mi
sijonierius lankysis liepos 11 d. 

• Toronto arkivyskupo laiš
ko lietuviškas vertimas apie 
skaudžius katalikų dvasiškių 
nusikaltimų atvejus yra įdėtas į 
arkivyskupijos tinklalapį: www. 
archtoronto.org . 

• Anapilio knygyne plati
nama Žodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laida ir nau
jausia Lithuanian Heritage žur
nalo laida. Taip pat galima įsi
gyti knygelių vaikučiams bei 
įvairias garsaplokštes (CD) vai
kams bei suaugusiems, ir auto
mobiliams lietuviškų lipinukų. 

• Mišios gegužės 2, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Uršulę 
Paliulytę (l metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagoje Gerojo Ga
nytojo šventovėje, gegužės 2, 
sekmad., 2 v.p.p. už a.a. Kazi
mierą Dargytę-Arlauskienę; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovė
je, gegužės l, šeštad., 3 v.p.p. 
už a.a. kun. Lauryną Kemėšį. 

Pokalbi su Kauno arkivys
kupu Sigitu Tamkevičiumi, SJ, 
įrašytą jam besilankant Kana
doje 2009 m. rudenį, anglų kal
ba galima matyti katalikiškame 
tinklalapyje http://www.saltand
lighttv.org/witness/. 

Organizacijas kviečiame 
skelbti savo renginius TŽ tink
lalapio veiklos kalendoriuje. 
Rašykite tevzib@rogers.com. 

MOTERIS, kalbanti lietuviš
kai ir angliškai, ieško slaugės, 
auklės ar namų tvarkymo dar-

Prisikėlimo parapijos 
žinios 

• Šį sekmadienį per 10.45 
v.r. Mišias giedos parapijos jau
nimo/vaikų choras, o kitą sek
madienį parapijos "Retkarti
nis" choras. 

• Šį pirmą mėnesio šešta
dienį Gyvojo rožinio draugijos 
nariai 10.30 v.r. renkasi Rožinio 
maldai ir po to 11 v.r. dalyvauja 
Mišiose. 

• Parapijos Pirmos Komu-
nijos iškilmės vyks šį sekmadie
nį per 10.45 v.r. Mišias. Norin
tieji išvengti susigrūdimo Mi
šiose ir autoaikštėse yra prašo
mi dalyvauti kitose Mišiose. 

• Mišios už novenai paves
tas gyvas ir mirusias motinas 
bus aukojamos ka_,sdien per visą 
gegužės mėnesį. Siokiadieniais 
7 v.v., šeštadieniais 9 v.r., o sek
madieniais 10.45 v.r. 

• Gegužinės pamaldos vyks 
šiokiadieniais po 7 v.v. Mišių, 
šeštadieniais Marijos litanija 
bus skaitoma po 9 v.r. Mišių, o 
sekmadieniais Marijos litanija 
bus giedama po 10.45 v.r. Mišių. 

• Bilietai į Dainų šventės 
renginius, kurie vyks liepos 2-4 
d.d. Toronte, bus platinami šioj 
parapijoj sekmadieniais gegu
žės 16 d. ir birželio 13 d. 

• Parapijos tarybos Labda
ros sekcija, kuri organizavo ir 
įvykdė pavasarinį parapijos var
totų daiktų ir drabužių išparda
vimą dėkoja visiems, kurie pri
sidėjo prie šio projekto darbu, 
daiktais, pyragais ir aukomis. 
Išpardavime gautas $26,363.54 
pelnas bus naudojamas tik lab
darai Lietuvoje ir kitur. 

• Pranciškonų "Kretingos" 
stovyklavietėj, Vasagoj, vyks šios 
stovyklos: lietuviškai nekalban
tiems lietuvių kilmės vaikams -
liepos 4-17 d.d., lietuviškai kal
bantiems - liepos 18-31 d.d., šei
mų su vaikais - rugpjūčio 1-7 d.d. 
Registracijos blankus galima gau
ti parapijos raštinėj ar per inter
netą www. kretinga.com. 

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 2: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
Oną Svarinskienę; 10.45 v.r. 
Pirmos Komunijos einančių 
vaikučių intencija, už Mišių no
venai pavestas gyvas ir mirusias 
motinas, už a.a. Magdaleną ir 
Krilavičių ir Matusevičių šeimų 
mirusius; 12.15 v.d. už a.a. Jur
gį Šimaitį. 

bo. Loreta 647 998-6405. „,---A· U- K- 0- 5---... , 
ATLIEKAME visus vidaus ir 
išorės remonto darbus. Dažo
me, dedame grindis, plyteles. 
Mūrininko darbai - plytos, ak
muo. Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). 

CO STRUC ION 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 

A.a. V. Siminkevičiaus at
minimui P. Saplienė KLB mu
ziejui-archyvui aukojo $500. 

Lietuvos Vaikų dienos cent
rams $200 aukojo Vytautas 
Birštonas. "Caritas" nuošir
džiai dėkoja už auką. VB 

"Caritas" Vaikų vartai į 
mokslą a.a. Vlado Gulbino at
minimui aukojo: $80 - M.A.A. 
Janeliūnai; $50 - J.E. Kallun
gal, F.R.A.V. Mačiuliai, D. Mac 
Pherson, Office of the Fire 
Marshall; $30 - B.T. Stanuliai; 
$20-L. Einikienė, D. Skukaus
kienė, B. MacPherson ir Ed 
Gulbinas, M. Ng; $10 - B. Pich
ler, A. Skučas, A. J urcevičienė, 
A.l. Gudavičiai, R. Berentas, 
E. Sargautis. 

Lietuvos "Caritas" federa
cijai remti komitetas Toronte 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams. VB 

Išganytojo parapijos 
žinios 

• Sekmadienį pamaldos su 
Šv. Komunija įprastu laiku -
11.15 v.ryto; po jų vyks konfir
mantų pamoka bei Moterų 
draugijos susirinkimas. Vyks 
valdybos ir revizijos komiteto 
rinkimai. Specialiuose vokuose 
renkamos aukos "Vanagų" jau
nimo stovyklai Lietuvoje pa
remti. Bilietus į Dainų šventės 
renginius platina Rūta Žilins
kienė. 

• Moterų draugijos vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavi
mas vyks gegužės 29, šeštadie
nį, 8 v.r.-2 v.p.p. Daiktus ir dra
bužius prašome pristatyti šven
tovėje gegužės 28, penktadienį, 
6 v.v.- 8 v.v. 

Lietuvių Namų žinios 
• Praėjusį sekmadienį To

ronto Lietuvių Namuose įvyko 
metinis visuotinis narių susirin
kimas. LN pirmininkas G. Sli
žauskas pristatė susirinkimo 
pirm. M. Rusiną, kuris vedė vi
są susirinkimo eigą. Vyko pra
nešimai - pirmininko, iždinin
ko, visuomeninių reikalų k-to 
p-kės ir revizorių. Po praneši
mų buvo diskusijos. Joms pasi
baigus įvyko rinkimai. Buvo 
renkami 4 kandidatai į valdybą; 
gautos 6 paraiškos. Į valdybą 
išrinkti: A. J onušas, R. Snow
den, J. Norkus ir dr. R. Zabie
liauskas; kandidatais liko A. 
Kynas ir E. Steponas. Baigiantis 
susirinkimui visi LN nariai buvo 
pavaišinti pietumis. Sugiedoję 
Tautos himną skirstėsi namo. 
Nuoširdžiai dėkojame LN mo
terų būrelio narėms, padėju
sioms prie narių registracijos, 
susirinkimo vedėjui M. Rusi
nui, nominacijų komisijai A. 
Kaminskui, A. Morkūnui, R. 
Kuliavui, sekretorėms D. Maša
nauskaitei ir J. Stasiulevičienei. 

Maironio mokyklos 
žinios 

• Jaunųjų ir vyresniųjų dar
želių mokiniai maloniai kviečia 
mamytes ir močiutes bei tėve
lius į Motinos dienos pagerbi
mą gegužės 8 d., 11 v.r., mokyk
los auditorijoje. Bus kavutė su 
pyragaičiais ir mokinių pasiro
dymai. Lauksime visų! 

• Dėmesio, tėveliai! TCD
SB reikalauja, kad mokiniai už
siregistruotų gegužės mėnesį 
ateinantiems metams (2010-
2011). Registracijos blankai bus 
išdalinti gegužės 8 d. Živilė 

• Baltiečių vakaras vyks 
Otavoje gegužės 4 d. Visi kvie
čiami dalyvauti. Registruotis 
KLB raštinėje tel. 416 533-
3292 arba el. paštu klb@on. 
aibn.com. Tuo pat metu Ka
nadoje lankysis naujasis Lie
tuvos respublikos užsienio rei
kalų ministeris A. Ažubalis. 
Susitikimas su visuomene - ge
gužės 2 d., 4 v.p.p. Toronto Lie
tuvių Namuose. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Fotografo David Trautrimo 
paroda "The Spyfrost Project" 
vyks Toronte, LE galerijoje 
(1183 Dundas St. W., tel. 416 
532-8467, tinklalapis le-gal:: 
lery.ca) nuo balandžio 28 iki 
gegužės 30 d. Atidarymas - ba
landžio 30 d., 7-lOv.v. D. Traut
rimas šioje parodoje rodo savo 
sukurtas instaliacijas - iš kas
dienybės prietaisų pastatytus 
futuristinius "karinius" įran
kius. Inf. 

~ MOI\JTREAismE 

Kuo. Laurynas Grikietis susipažino su Aušros Vartų parapijos 
choristais; stovi choro vadovas Antanas J. Mickus, sėdi cho
ristės Nijolė Matusevičiūtė-Forster ir Ina Varkalaitė 

Ntr. L.Polichauskaitės 

Aušros Vartų parapija 
Lietuvių burlentininkų klubas rengia Motinos dienos pie

tus sekmadienį, gegužės 9, po Mišių parapijos salėje. Bus že
maitiškų blynų su padažu, giros, kavos, pyragaičių ir lietuviška 
muzika. Kaina $10. 

Montrealio lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras" buvę 
nariai organizuoja suvažiavimą ir pokylį Aušros Vartų parapi
jos salėje šeštadienį, gegužės 15, vakare. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Šeštadienį, balandžio 24, Dana Urbonavičienė pakartojo 

labai populiarių cepelinų gaminimo demonstraciją Šv. 
Kazimiero parapijos virtuvėje. Daugiau ir daugiau žmonių, 
lietuvių kilmės ir mišrių šeimų nori išmokti gaminti senus lietu
viškus patiekalus. Organizatorės Alice Skrupskytė ir Daiva 
Jaugelytė-Zatkovic jau planuoja kitą lietuviškų patiekalų 
pamoką rudenį. Po pamokos mokiniai valgė savo paruoštus 
cepelinus. VL 

ADANlONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST. .. SUITE 555. MONTREAL. 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 

KLB žinios 
• KLB Krašto valdybos po- tus klausimus. KLB Krašto 

sėdis įvyko balandžio 6 d., kuria- valdybos atstovė šiame komi
me buvo aptarti Baltiečių va- tete yra Rūta Žilinskienė. 
karo ir susitikimo su Lietuvos • Kovo 11 Lietuvos Nepri
respublikos užsienio reikalų mi- klausomybės atkūrimo dieną, 
nisteriu bei jo vadovaujama de- prie Ontario parlamento rūmų, 
legacija reikalai. parlamento nario T. Ruprecht 

• Krašto valdybos posėdyje iniciatyva, buvo pakelta Lietu
kovo 8 d. dalyvavo IX Dainų vos trispalvė. Pakėlimo ceremo
šventės rengimo komiteto ko- nijoje dalyvavo būrys tautiečių. 
pirmininkai Rasa ir Paulius Ku- • Artėja rinkimai į KLB 
rai. Jie papasakojo apie jaunu- Krašto tarybą. Rinkimų komisi
veiktus darbus ir kas dar būtina ją sudaro: pirm. R. Poškienė, 
padaryti, atsakė į jiems pateik- nariai V. Bireta ir R. Žilinskienė. 

Labdaros fondo žinios 
• Labdaros fondo lėšų tel- ba per balandžio 21 d. posėdį 

kimo komitetas posėdžiavo ba- išklausė vedėjo R. Berg prane
landžia 27 d. visoms detalėms šimą ir susipažino su Slaugos 
aptarti oficialiam uždengto namų kasdienine administraci
įėjimo atidarymui, kuris įvyks ja, pasiekimais bei rūpesčiais. 
sekmadienį, gegužės 2, 2 v.p.p. Posėdžio metu aptarta Labda
Prie įėjimo bus atidengta bron- ros švietimo fondo stipendijų 
zinė lenta, dėkojant Labdaros atnaujinimas ir paskirti valdy
Slaugos namų mecenatams, ku- bos atstovai Gražina Laurinai
rie prisidėjo prie šio projekto tytė ir Algimantas Nakrošius, 
įvykdymo. Po to bus vaišės ir abu buvę gimnazijos mokyto
gyva muzika gyventojams, sve- jai, sudaryti komitetą kartu su 
čiams ir lankytojams. Kviečia- Lietuvių Namų atstovais. Kitas 
me aplankyti Slaugos namus ir Labdaros fondo valdybos pa
kartu pasidžiaugti mūsų pasie- sėdis bus gegužės 18, 7 v.v. 
kimais. Labdaros fondo valdy- Slaugos namuose. GP 




