
Nr. 12 (2871) 2005 MARCH-KOVAS 22 * LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY * tevzib@pathcom.com * Nr. kaina - $1

Gyvybė nugalėjo mirtį
KĘSTUTIS A. TRIMAKAS 

Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės. 
Mirtį nugalėjęs viešpatauja 
gyvybės Valdovas. (Velykų sekvencija)

Kristaus Bendrija Velykų šventė
je ne tik mini, bet ir išgyvena Jo prisi
kėlimą iš mirties. Ši Bendrija skelbė 
ir tebeskelbia, kad Jėzus Kristus lei
dosi savo priešų nužudomas, bet, pri
siėmęs mirtį kaip žmonių nuodėmės 
pasekmę, savo dieviška galia iš mir
ties prisikėlė. Savo prisikėlimu Jis 
nugalėjo mirtį. Toje Bendrijoje Kris
taus pergalė pritaikoma kiekvienam 
žmogui, kiekvienam mirtingajam, ku
ris savu noru įsijungia į ją.

Be abejo, svarbu mums vis labiau 
tą tikrovę branginti, ypač dabar, kai 
vėl skamba Velykų varpai ir kai vėl 
Bendrijoje ją išgyvename. Tad kas ta 
mirtis, kas ta gyvybė ir ta kova tarp 
jų, ir kas ta Kristaus pergalė?

Mirties įsigalėjimas
Pradžioje mirties nebuvo. Kūrė

jas mirties nesukūrė. Jis sukūrė žmo
nes, kad amžinai gyventų. Pirmieji tė
vai nepaklausė Jo: nepaklusnumu įsi
leido mirtį. Išplėtę akis tėvai stebėjo 
pirmą mirusįjį - jų pačių sūnaus Kai
no brolžudiškai nužudyto Abelio 
kraujuojantį lavoną. Po to metų me
tais žmonės matė nebesuskaičiuoja- 
mai daug lavonų. Kiek gimė, tiek mi
rė. Mirė brangūs tėvų pagimdytieji. 
Tėvai liūdėjo mirusių vaikų. Dar daž
niau vaikai liūdėjo juos pagimdžiusių 
tėvų. Liūdėjo vieni kitiems brangiais 
tapusieji, kartu gyvenę, bet staiga vie
ni nuo kitų mirties išskirti. Jei žmo
nės sugebėjo vieni kitų liūdėti, tai 
kaip dieviškai labiau jų liūdėjo jų 
Tvėrėjas, net kviesdamas pas save jų 
sielas. Dieviškos meilės paslaptis... 
Dėl pačių žmonių ir dėl savo, kaip 
žmonijos Autoriaus, ištikimybės, Jis 
pažadėjo, jog žmonių nusižengimą ir 
jo pasekmę - mirtį atitaisys Moters 
Pagimdytasis (Pr. 3, 15). .

Gyvojo pergalė
Žmonijos Autorius pažadą jau 

įvykdė. Jo Atsiųstasis, Moters Pagim
dytasis, atitaisė žmonių nusižengimą, 
per kurį juose įsigalėjo mirtis. Amži
nai Gyvasis prisiėmė žmogaus gyvybę 
ir savyje sukaupė visą nelaimingą nu- 
sikaltusios žmonijos patirtį. Kokia 
našta, kurią Jis gyvas turėjo pakelti! 
O vis dėlto tą Kryžių Jis užnešė ant 
aukos kalno. Ir leidosi nužudomas. 
Moteriai-Motinai antrą kartą skaus
me Jį gimdant tuo metu, Jis mirė. Mi
rė visų žmonių mirtimi. Tačiau mirtis 
Jo nenugalėjo. Išniręs iš ledinio mir
ties glėbio, Jis prisikėlė. Nuo tada Jis 
galėjo dalintis savo pergale su visais 
žmonėmis, tapusiais Jo seserimis ir 
broliais.

Tad štai kas yra Velykos. Štai ko
kią tikrovę turime suvokti šioje šven
tėje ir per visas savo gyvenimo die
nas. Dar daugiau - tokią tikrovę mes 
galime patirti... Kristaus pergalę 
prieš mirtį. Ta pergale Jis dalinasi su 
mumis. Ne tai, kad mums iš viso ne
bereikės mirti: kūnu mirsime, bet Jo 
galia, metui atėjus, iš mirties būsime 
prikelti. Prisimintinos ir vertos išgy
venti yra dar dvi tikrovės, kurios iš

plaukia iš Kristaus pergalės ir pa
lengvina mums ją pritaikyti sau ir ki
tiems: viena tikrovė — tai Eucharisti
ja; kita - Kristaus vietininko skelbia
ma ir vykdoma gyvybės kultūra.

Prisikėlęs lieka šu mumis
Kristaus pergalės prieš mirtį di

dysis vaisius yra tai, kad Jis pasilieka 
su mumis padėti mums persiimti Jo 
pergale. Prisikėlęs iš mirties ir grįžęs 
pas savo Tėvą, Jis nepaliko mūsų vie
nų “našlaičiais”, bet pasiliko su mu
mis nepaprastu, bet tikru būdu, gyvas 
Eucharistijos aukoje ir sakramente 
kaip tik tam, kad padėtų mums pasi
naudoti Jo pergalės vaisiais. Didžiau
sia žmonijos ir tuo pačiu mūsų nelai
mė yra ne mirtis, bet nusižengimas 
prieš Dievą, dėl kurio įsigalėjo mirtis. 
Kristus lieka su mumis naikinti ne tik 
mirties, bet ir Dievui nusižengimo 
galią. Likdamas su mums, Jis kasdien 
šventųjų Mišių metu sudabartina sa
vo ant kalno atliktą Auką, kuria Jis 
atsiteisia Tėvui už mūsų, žmonių, nu
sižengimus, o taip pat mus maitina 
savo Kūnu, kad panašėtume į Jį ir 
įgytume galią priešintis nuodėmei.

Paskelbtieji 2004-2005 Eucharis
tijos metai tepadeda mums įsigilinti į 
šią didžią tikrovę, kad Kristus visada 
lieka ir liks su mumis.

Gyvybės, ne mirties kultūra
Kristaus vietininkas Jonas Pau

lius II 1995 metais enciklikoje Evan- 
gelium vitae (Gyvybės evangelija) vi
sus, o ypač tikinčiuosius skatino kurti 
ir plėsti gyvybės kultūrą. Jis teigė, kad 
pasaulyje sparčiai plinta nusistaty
mas, kuriuo nevertinama žmonių gy
vybė, ypač kitų gyvybė. Tą žmonių su
kurtą ir juos pačius bei kitus veikian
čią idėjų, vertybių ir siekių atmosferą 
jis pavadino mirties kultūra, kuri pla
čiai pasireiškia negimusiųjų kūdikių 
žudymu (abortais), eutanazija, savi
žudybe, terorizmu, genocidu ir kt. 
Mirties kultūrai atsverti popiežius ra
gino kurti ir plėsti gyvybės kultūrą, ku
ri yra žmonių gyvybę, kaip Dievo do
vaną branginančių idėjų, vertybių ir 
siekių atmosfera.

Mirties kultūra tęsia Kaino brol
žudišką darbą. Ji plinta ypač šiais lai
kais, kai Vakarų pasaulis nutolo nuo 
Dievo ir Kristaus. Šimtmečiais buvo 
menkinamas Kristaus vaidmuo, pa
skelbta Dievo “mirtis” (Nietzsche), 
žmogui paneigta nemirtinga siela. 
Dėl to sumažėjo pagarba žmogaus 
gyvybei. Mirties kultūra tapo žmogaus 
laidojimo procesija. Tol, kol žmonės 
verčiau renkasi eiti tokioje procesijo
je, jie tols nuo Kristaus prisikėlimo 
pergalės.

Gyvybės evangelija skelbia, kad 
žmogaus gyvybė yra Dievo dovana: ją 
būtina gerbti, saugoti bei puoselėti, 
už ją nuolat dėkoti Kūrėjui. Dievas 
duoda žmogui ne tik kūno, bet ir ne
mirtingos sielos gyvybę, taip pat su
dievintą Dievo vaikų gyvenimą, nu
pelnytą žmonėms Kristaus kančia, 
mirtimi ir prisikėlimu. Tik vertinant 
Dievo dovanotą trejopą gyvybę, tik 
gyvybės kultūroje įmanoma plėtoti pil
nutinį žmogaus gyvenimą ir tuo pačiu 
naudotis Kristaus prisikėlimo galia.

Nukelta į 3 ią psl.

Šv. Velykų Prisikėlimas - viltis ir kelias į amžinybę... Dail. Genė Valiunienė

Musų jungtis - Kristus
BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE,

“Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai ki
tur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami 
Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi” (Apd 2, 46).

Mes skaitome Apaštalų darbų knygoje apie pirmuosius krikščionis, kurie po 
Kristaus prisikėlimo rinkdavosi^drauge Viešpaties šlovinti, laužė ir dalino duoną - 
Eucharistiją - “maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės jungtį, velykinį 
pokylį” (Sacrosanctum consilium, 47).

Šiandien galima apibūdinti Bažnyčią kaip eucharistinį susirinkimą. Tad šv. Pau
lius rašo: “Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena 
duona, tai ir mes drauge esame vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona” 
(I Kor 10, 16-17).

Mūsų lietuviškos katalikiškos parapijos ir misijos užsienyje negali būti vien tau
tinė, visuomeninė susirinkimo vieta. Stengdamiesi išlaikyti kalbos ir kultūros pag
rindus, mes, kaip krikščioniška tauta, vis dėlto turime nuolat siekti atnaujinti kristo- 
centrinę dvasią mūsų šeimose, parapijose, bendruomenėse ir savo tautos veide. 
Švenčiant Eucharistijos metus, popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje “Eccle- 
sia de Eucharistia” ragina mus arčiau, susipažinti su Kristumi, atnaujinti savo tikė
jimą bei visą dvasinį gyvenimą, ypač aktyviai dalyvauti sekmadienio Mišiose.

Kristaus prisikėlimas tesuteikia visiems atnaujintą dvasinį gyvenimą ir viltį. Jo 
malonė tebrandina mumyse velykinių sakramentų vaisius, suteikdama stiprybės iš
pažinti ne tik žodžiais, bet ir darbais šį išganymo slėpinį, skelbti Viešpaties kančią 
ir prisikėlimą, ir pripažinti, kad “jisai yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pa
baigos” (Mt 28, 20). Palaimintų ir džiugių šv. Velykų!

Prel. Edmundas J. Putrimas, Velykos, 2005 metai
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Mons. Alfonso Svarins

ko 80-osios gimimo ir 50- 
osios kunigystės metinės bu
vo paminėtos sausio 23 d. 
Kaune. Arkikatedroje bazili
koje aukojamų Mišių konce- 
lebracijai vadovavo arkivys
kupas S. Tamkevičius. Jubi
liatas pamoksle išreiškė su
sirūpinimą dėl Lietuvos dva
sinės, tautinės ir dorovinės 
būklės. Po Mišių minėjimas 
vyko kardinolo V. Sladkevi
čiaus memorialiniame bųte- 
muziejuje. Renginį vedė Švč. 
Jėzaus Širdies parapijos kle
bonas kun. V. Veprauskas bei 
muziejaus vedėja Irena Pet- 
raitienė. Arkivyskupas Tam
kevičius įteikė mons. Sva
rinskui padėkos raštą, pasi
džiaugė jo asmenybės vienti
sumu, ištikimybe Dievui ir 
Tėvynei, atliktais darbais. 
Jubiliatas papasakojo apie 
žmones, kurie jo gyvenime 
padarę didžiausią įtaką. Pri
siminimais apie bendravimą 
sti juo pasidalino įvairūs kal
bėtojai, sveikino pareigūnai 
ir kiti svečiai.

Istorikas kun. Vincas 
Valkavičius, VDU garbės 
daktaras, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė sausio 12 d. Hud
son, Massachusetts valstijo
je, JAV-se. Gimęs 1929 m. 
tame pačiame miestelyje, V. 
Valkavičius mokėsi Bostone, 
1953 m. įšventintas į kunigus. 
1980 m. įgijo istorijos magist
ro laipsnį Bostono kolegijo
je, dirbo įvairiose amerikie
čių ir lietuvių parapijose, 
nuo 1962 m. Šv. Jurgio lietu
vių parapijos klebonas Nor
wood. Jis aktyviai dalyvavo 
visuomeniniame išeivijos gy
venime, bendradarbiavo žur
naluose Lituanus, Historical 
Journal of Massachussetts, 
Polish American Studies. 
Kun. Valkavičius rinko ir ty

rinėjo informaciją apie JAV 
lietuvių išeivijos istoriografi
ją. Jis rašė anglų kalba, išlei
do 13 knygų, parašė 65 
straipsnius, 37 knygų apžval
gas, 15 įvairių enciklopedinių 
straipsnių. Jis taip pat yra pa
skelbęs straipsnių apie len
kus, latvius, estus, airius ir al
banus. Už didelį indėlį Ame
rikos lenkų istorijos tyrinėji
muose jam buvo paskirta pir
moji “Amicus Poloniae” pre
mija ne lenkų kilmės istori
kui. 1997 m. kaip muzikas, is
torikas, lietuvių išeivijos vei
kėjas kun. Valkavičius buvo 
apdovanotas Gedimino ordi
nu. 1999 m. pavasarį jis dėstė 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
diasporos istoriją. Savo ar
chyvą jis dovanojo Vytauto 
Didžiojo universiteto Lietu
vių išeivijos institutui.

Kardinolas A. J. Bučkis 
sausio 31-vasarįo 2 d.d. Vati
kane dalyvavo Šventojo Sos
to Katalikiškojo auklėjimo 
kongregacijos visuotiniuose 
posėdžiuose, į kuriuos susi
rinko 25 kardinolai ir vysku
pai iš viso pasaulio. Susitiki
mo metu buvo apžvelgta tre
jų pastarųjų metų veikla. 
Svarstytas katalikiškų uni
versitetų programos bei ug
dymas, vertinimo kriterijų 
suvienodinimas pagal Bolo
nijos procesą, diplomų bei 
laipsnių pripažinimas. Buvo 
aptarti kunigystės kandidatų 
formavimo sunkumai, padė
tis viso pasaulio kunigų semi
narijose. Diskusijose apie 
katalikiškų mokyklų proble
mas kalbėta apie vienuolių ir 
pasauliečių bendradarbiavi
mą, katalikiško ugdymo ta
patumo išsaugojimą. Nors 
kunigų skaičius nekinta, pa
šaukimų srityje pastebėtas jų 
padaugėjimas Afrikoje ir Azi
joje, sumažėjimas Europoje.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Šįmet sueina 120 metų nuo prel. Mykolo 

Krupavičiaus gimimo ir 35 metai nuo jo mirties. 
Šia proga teko arčiau susipažinti su Petro Mal- 
deikio parašyta monografija, Mykolas Krupavi
čius, išleista Lietuvių krikščionių demokratų są
jungos 1975 metais Čikagoje. Knygoje sutelkta 
medžiaga pasinaudota ruošiant šį rašinį.

Lietuvos istorijoje prel. Mykolo Krupavi
čiaus pavardė siejama su Lietuvos Žemės refor
ma, Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tu ir Pasaulio Lietuvių Bendruomene. Šiose sri
tyse jis buvo pirmūnas, vadovas ir apaštalas. “Sa
vo ryžtingu veiklumu, savo lietuviškų vertybių 
saugojimu ir savo idealizmu jis yra pavyzdys bei 
kelrodis lietuvių ateities veiklai. Jokia išeivių 
pasiekta ir įvairiuose kraštuose iš kitų pasisavin
ta materialinė gerovė neturėtų nuvesti į Krupa
vičiaus puoselėtų bei atstovautų Lietuvos reikalų 
pamiršimą. Dideliu savo veiklumu visų iškylan
čių lietuviškų problemų bei reikalų atžvilgiu jis 
yra tapęs lietuvio veikėjo, kovotojo ir išeivijos 
žadintojo simboliu” (psl. 11).

Šiame rašinyje arčiau susipažinkime su įdo
miomis, bet mažiau žinomomis Mykolo Krupa
vičiaus gyvenimo pradžios detalėmis. Jo tėvas, 
turėdamas jau penkiasdešimt metų, ieškodamas 
geresnio uždarbio, išvyko į Ameriką, Lietuvoje 
palikdamas žmoną su keturiais mažais vaikais ir 
nedidele pinigų suma pragyvenimui. Tėvui Ame
rikoje nesisekė ir jis šeimai negalėjo padėti. Ga
vęs šlavėjo darbą fabrike, buvo mašinos sunkiai 
sužeistas. Kaip invalidas, pateko į valstybinę 
prieglaudą. Čia, šluodamas gatvę, jis buvo prava
žiuojančio sunkvežimio sužeistas ir mirė.

Anais laikais ūkininkų vaikai, baigę pradžios 
mokyklą, toliau nesimokydavo, bet susirasdavo 
darbo ūkyje. Mykolui Krupavičiui namie nebuvo 
tokio nuolatinio darbo. Jis praleisdavo nemaža 
laiko kaimynystėje esančioje kalvėje ir ten išmo
ko mažiau sudėtingų darbų. Kalvio darbas jam 
patiko ir jis neabejojo, kad užaugęs bus kalvis. 
Motina nebuvo patenkinta tokiu jo pasirinkimu. 
Ji norėjo sūnui poniškesnės profesijos ir įstatė jį 
į valsčiaus raštinę mokytis raštininko darbo.

Prie šių dviejų galimybių prisidėjo dar dvi. 
Jam esant 15 metų pro jo gyvenvietę prajojo gu- 
sarų būrys su orkestru priešakyje. Jam labai pa
tiko gusarų uniforma, arkliai, trimitai. Jis pasiry
žo mesti kalvystę, atsisakyti raštinės darbo ir pa
sidaryti gusarų muzikantu. Tuo tarpu jo motina 
apie tai nenorėjo nei girdėti. Tam nesutarimui 
galą padarė prajodamas ir sustojęs Rozalijos 
Krupavičienės užeigoje pailsėti meno studentas, 
busimasis lietuvių dailininkas Antanas Žmuidzi
navičius. Po ilgesnio pokalbio jis nurodė Veive
rių mokytojų seminariją, kur mokslas buvo priei
namas ir neturtingiems jaunuoliams. Su laiku jis 
į tą seminariją įstojo ir ją baigė kaip pažangus 
mokinys.

Išėjęs iš seminarijos su revoliucinėmis 
nuotaikomis jis įsijungė į to meto revoliucines 
audras. “Kur dabar ramiai besėdėsi? O jei ir bū
tum norėjęs ramybės, tai jos nebūtų davę drau
gai ir kaimynai... Su keliais draugais teko likvi-

duoti Igliaukos ir Jastrakio alkoholinių gėrimų 
monopolius, sulietuvinti Mikališkio valsčiaus 
raštinę ir net savo Igliškėlių mokyklą,” savoylZsz-

Prel. Mykolas Krupavičius
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minimuose rašė Mykolas Krupavičius. Įsigijęs 
mokytojo teises, bet negalėjęs gauti darbo Lietu
voje, pasirinko Lenkiją. Gyvendamas Rutkuose, 
M. Krupavičius buvo susidraugavęs su viena pra
silavinusia ir visais atžvilgiais jam patinkama 
mergina ir buvo apsisprendęs ją vesti. Apie tai 
parašė savo motinai. Nuo tų vedybų jį sulaikė 
motinos įspėjimas: “Vaikeli, tu toks lietuvis, kaip 
sugyvensi su lenke, kas bus su jūsų vaikais?” (psl. 
37).

Dirbęs dvejus metus Lenkijoje jis susilaukė 
to meto, kai ir Kauno gubernijoje pradėta leisti 
lietuviams mokytojams dirbti pradžios mokyklo
se. Tad jis gavo darbą Papilėje. Ten jis pirmą kar
tą išėjo į lietuvišką visuomeninę veiklą, kurią su 
laiku pastebėjo vietos policija. Jis buvo perspėtas 
liautis savo pasikėsinimais nuversti esamą tvar
ką. Pirmieji darbo metai lietuviškoje mokykloje 
baigėsi gana skaudžiai. Paaiškėjo, kad Lietuvoje 
jis toliau negalės dirbti mokytojo darbo. Prieš 
akis iškilo kiti pasirinkimai. Viena galimybė bu
vo įstoti į tokią mokyklą, kur įstojimui užtektų 
mokytojų seminarijos išsimokslinimo. Ją baigus, 
būtų galima pasilikti Lietuvoje. Jo dėmesys nu
krypo į miškininkų mokyklą. Nuvykęs į miškinin
kų mokyklą jon buvo priimtas. Tačiau sužinojęs, 
kad baigęs mokyklą apie darbą Lietuvoje nega
lėjo net svajoti, savo prašymą atsiėmė. Atpuolė 
miškininko profesija. Jam liko tik kunigų semi
narija, apie kurią jis anksčiau taip pat neretai pa
galvodavo. Dabar posūkis į kunigystę jam atrodė 
geriausias pasirinkimas. Nusprendė stoti į kuni
gų seminariją. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 
jau būdamas gyvenimo užgrūdintas, ūsuotas dvi
dešimt trejų metų vyras.

Dėl lietuviškos veiklos ir seminarijoje turėjo 
sunkumų. Tik vyskupo Antano Karoso įsiterpi
mu buvo įšventintas subdiakonu ir išvyko į Pet
rapilio dvasinę akademiją. Ten išvyko ne tiek sa
vo noru, kiek susidariusių aplinkybių verčiamas. 
Jei nuo jo būtų priklausę, būtų pasirinkęs studi
juoti kuriame nors katalikiškame Vakarų Euro
pos universitete. Būdamas trečiame kurse M. 
Krupavičius jau buvo pasirinkęs disertacijos ma
gistro laipsniui gauti temą - Kristaus prisikėlimo 
problema. Profesorius Pranas Būčys ir vėliau jo 
įpėdinis atkalbinėjo nuo tos temos, sakydami, 
kad ji esanti per sunki. Tada jis pasirinko kitą te
mą - lietuvių apologetikos istorija, kurios prof. P. 
Būčys taip pat nenorėjo, nes jai nėra pakanka
mai medžiagos. Tada jis norėjo rašyti apie seno
vės lietuvių mitologiją. Bet ir čia profesorius ne
sutiko, galvodamas, kad tas klausimas iš viso ma
žai teištirtas. Pagaliau M. Krupavičius sutiko pa
imti profesoriaus pasiūlytą temą Šventojo Augus
tino mokslas apie popiežiaus neklaidingumą”.

Tai tiek įdomybių iš jaunystės “išspausta” iš 
Prano Maldeikio monografijos pačios pirmosios 
dalies. Prel. Mykolas Krupavičius nebuvo sveti
mas nei “Tėviškės žiburių” skaitytojams. Ten 
1954 m. 6 nr. tilpo jo straipsnis apie Wilsoną ir 
Eisenhoverį. Prelatui jau mirus Pranas Alšėnas 
1971 m. 6 ir 7 nr. išspausdino “Mykolas Krupavi
čius laiškuose”.

Mykolas Krupavičius gimė 1885 m. spalio 
mėn. 1 d. Balbieriškyje, Marijampolės apskrity
je. Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 4 d. Čikagoje. 
Savo paskutinės valios pareiškime tarp kitų 
dalykų nurodė: “Ant pastatyto prie kapo kry
žiaus turėtų būti toks sakinys: Lietuvi, tebūnie 
tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų te
būnie Tau Tavo tėvynė Lietuva. Tie žodžiai yra 
švento Augustino. Mano prijungti prie jų tik 
žodžiai ‘Lietuvi’ ir ‘Lietuva’“ (psl. 387).

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Per crucem ad lucem
Per kryžių į šviesą

Kristus išpranašavo savo 
kančią ir mirtį, tardamas žo
džius, užrašytus Mato 20,19- 
19 evangelijoje: “Štai mes ei
name į Jeruzalę, žmogaus sū
nus bus išduotas vyriausiems 
kunigams ir Rašto žinovams; 
jie pasmerks jį mirti ir pa
duos jį pagonims tyčiotis, 
plakti ir prikalti ant kryžiaus, 
ir trečiąją dieną jis atsikels iš 
numirusių”.

Šv. Paulius dar labiau iš
ryškina Kristaus kančią: 
“Žodis apie kryžių tiems, ku
rie eina į pražūtį, yra kvailys
tė, o mums, einantiems į iš
ganymą, jis yra Dievo galy
bė... Žydai reikalauja stebuk
lų, graikai ieško išminties, o 
mes skelbiame Jėzų nukry
žiuotąjį, kuris žydams yra pa
piktinimas, pagonims - kvai
lystė, bet pašauktiesiems - 
tiek žydams, tiek graikams - 
mes skelbiame Kristų, kuris 
yra Dievo galybė ir Dievo iš
mintis. Dieviškoji kvailybė iš
mintingesnė už žmones ir 
dieviškoji silpnybė galinges
nė už žmones” (IKor 1,18-23).

Garsus amerikiečių pa
mokslininkas vyskupas Ful
ton Sheen dažnai priminda
vo, kad modernusis pasaulis, 
neigdamas asmeninę kaltę ir 
pripažindamas tik socialinius 
nusikaltimus, nereikalaujan
čius asmeninės atgailos, o tik 
viešų, išviršinių reformų, at
skyrė Kristų nuo kryžiaus. 
Rytai (komunizmas) ir Vaka
rai - (kapitalizmas), pasinau
dodami šio niekingo, aklo 
užmojaus pasekmėmis, su
naikino - bent jie taip manė 

Gyvybė nugalėjo...
Atkelta iš 1 -mo psl.

Mirties kultūros ir gyvybės kultūros rodo, kad 
šiais laikais pasaulyje tebevyksta kova tarp mir
ties ir gyvybės jėgų. Kol bus prieš Dievą apsi
sprendžiančių žmonių, tol tęsis toji kova tarp 
blogio ir Dievo gėrio, tarp mirties ir gyvybės. 
Tačiau Kristaus prisikėlimas iš mirties garan
tuoja Dievo ir Jam ištikimų žmonių pergalę.

***
Velykos kaip tik yra tam, kad tie, kurie 

stengiasi būti Dievui ištikimi, susibūrę Kristaus 
Bendrijoje, prisimintų, švęstų ir išgyventų Jo 
prisikėlimo tikrovę, Jo buvimą su jais Eucharis
tijoje ir, paveikiami Jo pergalės prieš mirtį ir 
blogį, džiugiai gyventų ir dalintųsi su kitais vis 
pilnesniu Dievo vaikų gyvenimu. Velykos yra 
Dievo pergalės šventė.

Lietuvos karalienės Mortos ir Lietuvos karaliaus Mindaugo medaliai, nukalti Vilniuje minint 
Lietuvos krikšto 750 metų sukaktį. Jų autorius - Juozas Kalinauskas Nuotr. S. Sajausko

- pačius krikščionybės pa
grindus. Komunizmas, pasi
rinkęs kryžių be Kristaus 
kaip kankinimo priemonių 
simbolį, prievartavo, terori
zavo nekaltus žmones kon
centracijos stovyklose, šaudė 
bei plovė smegenis, versdami 
paklusti ir aukotis be meilės 
socialist inei-diktatoriškai 
santvarkai. Kryžius be Kris
taus yra auka be meilės.

Vakarai (kapitalizmas) 
pasirinko Kristų irgi be kry
žiaus. Bet Kristus be aukos, 
kuri sutaiko pasaulį su Die
vu, yra mažareikšmis. Toks 
sentimentaliai atvaizduotas 
nudievintas Kristus, pritai
kintas žmonių užmačioms, 
kasdieninėje ar akademinėje 
gyvenimo plotmėje pristato
mas daugiau ar mažiau kaip 
mitas. Kristus be kryžiaus 
tampa ne kas kita, kaip sle
giantis demokratijos pirmta
kas arba humanistas, kuris 
skelbė brolybę be ašarų 
(vysk. Sheen).

Kai Kristus buvo nukry
žiuotas, visi nekantriai laukė 
jo žodžio. Budeliai buvo tik
ri, kad jis ims šaukti, kaip 
šaukdavo visi kiti nukryžiuo
tieji.

Jau Seneka (m. 65 a.d.) 
sakė, kad prikaltieji prie kry
žiaus keikdavo savo motiną 
ir dieną, kurią gimė, keikda
vo budelius ir spjaudydavo 
ant praeivių galvų. Ciceronas 
(m. 43.b.c.) rašo, kad nukry
žiuotiesiems ne kartą tu
rėdavo nupjauti liežuvį, kad 
sustabdytų jų baisius piktžo
džiavimus. Fariziejai tikėjosi, 

kad ir Kristus, užmiršęs savo 
meilės evangeliją, pratrūks 
keiksmų litanija.

Kalvarijos kalne stovėję 
trys kryžiai yra trejopai išgy
venamos kančios simboliai. 
Jie buvo pažymėti didžia 
kančia, visi nukryžiuotieji 
kentėjo, bet kaip nevienodos 
vertės buvo jų kančia ir kaip 
nevienodos buvo tos kančios 
pasekmės.

a. Kančia gali būti atpir
kimo kančia, kaip mūsų die
viškojo Išganytojo kančia. Jo 
kryžius buvo atpirkimo kryžius.

b. Kančia gali ir turi būti 
prisikėlimo kančia, kaip ge
rojo latro kančia Kalvarijos 
kalne. Kančioje jis rado kelią 
į Dievą, į atgailą, į prisikė
limą naujam, tobulesniam 
gyvenimui.

c. Kančia gali būti ir žū
ties kančia, kaip blogojo lat
ro kančia ant kryžiaus, nuve
dusi jį į nusiminimą ir pražūtį.

Kristus savo kančia ir 
mirtimi parodė, kad tik kry
žiaus kelias veda į amžiną 
garbę. “Nėra danguje vaini
kuotų karūnomis, kurie čia 
žemėje nenešė kryžiaus” 
(Spurgeon). Kristus mums 
rodo kryžių ir karūną. Kar
tais mes savo rankas tiesiame 
į karūną. Tačiau Jis, Amžino
ji Tiesa, mums sako imti kry
žių, kad per jį laimėtume ka
rūną.

1983 m. į Kryžių kalną 
Lietuvoje buvo atneštas ir 
ten pastatytas naujas kryžius 
su tokiu įrašu: “Sužaliuos po 
kryžiumi vystanti rūta, vėl 
nušvis lietuvio skruostai 
.ašaroti. Tik visi to siekime 
darbu, nebijodami pasiau
kojimo. Visi nuoširdžiai 
melskime Viešpaties pagal
bos”. K.V.Sk.

iii SAVAITĖ LIETUVOJE
Prezidentas Izraelyje .
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus kovo 16 d. daly
vavo holokausto aukų pager
bimo iškilmėse Jad Vašem 
muziejuje ir specialioje sesijo
je pasakė kalbą “Kuriame 
ateitį gerbdami praeitį”. Jo 
teigimu, Lietuva ryžtingai ko
vos su senuoju ir naujuoju an
tisemitizmu ir gerbs nužudytų 
žydų atminimą, pabrėžė, kad 
XX amžius visada primins 
apie žydų tautos tragediją - 
holokaustą.

“Deja, tuo laiku nepa
vyko sustabdyti ir vietinių ko
laborantų, kurie padėjo naci
ams vykdyti baisias savo už
mačias”, sakė prezidentas. 
Lietuva, kaip ŠAS ir Europos 
sąjungos narė prisidės prie 
pastangų, kurios neš taiką ir 
saugumą Artimuose Rytuose 
gyvenančioms tautoms.

Sprendimas suprantamas
Kelių Europos valstybių 

vadovai pareiškė suprantą 
prezidento Valdo Adamkaus 
poziciją nevykti į pergalės 
prieš nacius 60-mečio minėji
mo iškilmes Maskvoje gegu
žės 9 d. Kai kurie net pripaži
no būtų buvę nustebinti, jei V. 
Adamkus būtų sutikęs vykti.į 
Maskvą.

Jis Izraelyje kovo vidury
je dalyvavo holokausto aukų 
pagerbimo renginiuose, susi
tiko su Vokietijoe užsienio 
reikalų ministeriu Joshka 
Fischer, Švedijos premjeru 
Gran Persson, Olandijos pre
mjeru Jan Peter Balkenende, 
Danijos ministeriu pirminin
ku Anders Fogh Rasmussen 
bei kitais Europos valstybių 
politikais. V. Adamkus teigė, 
jog visuose pasikalbėjimuose 
buvo parodytas visiškas Lietu
vos pozicijos supratimas.

Rusijos federacijos tary
bos pirmininkas Sergejus Mi
ronovas pavadino “istorine 
klaida” Lietuvos ir Estijos 
prezidentų atsisakymą daly
vauti Pergalės 60-ųjų metinių 
iškilmėse, teigdamas, jog “ka
da nors lietuviai ir estai apgai
lestaudami prisimins šį nepa
aiškinamą politinį demaršą”.

Kliudys euro įvedimui
Ministeris pirmininkas 

Algirdas Brazauskas pripažįs
ta, kad didesnė negu reikalau
jama infliacija Lietuvai gali 
tapti rimta kliūtimi 2007 m. 
įsivesti eurą. Vienas iš kriteri
jų į euro zoną siekiančiai 
patekti valstybei yra tai, kad 
jos pastarųjų metų vidutinė 
metinė infliacija turi būti ne 
didesnė negu trijų Europos 
sąjungos (ES) valstybių narių, 
kuriose kainos yra pastoviau
sios. Infliacijos rodiklių vidur
kis plius 1.5%.

A. Brazausko teigimu, 
Lietuvai, norint atitikti rei
kalaujamus kriterijus, teks 
smarkiai pasitempti, ypač 
2006 metais. Padėtį palengv
ina tai, kad lito kursas yra 
susietas su euru. Ekonomikos 
žinovai paskelbė, jog Finansų 
ministerijos numatoma 2005 
m. Lietuvos vidutinė metinė 
infliacija (2.9%) yra per dide
lė, kad 2007 m. sausio 1 d. 
galėtų įsivesti eurą. Infliacijos 
lygis gali viršyti net 3%, jei 
žalios naftos kainos dar 3-4 

mėnesius išliks tokios aukštos 
kaip dabar.
Pritarė komisijos išvadoms

Lietuvos seimas kovo 17
d. patvirtino aukštų pareigū
nų sąsajas su KGB rezervu 
tyrosios seimo laikinosios ko
misijos išvadas, nepaisant to, 
kad išvados susilaukė daug 
seimo narių kritikos dėl jų pa
viršutiniškumo, raginimų pa
reigūnams atsistatydinti, siū
lymų komisijos darbą pratęsti. 
DELFI žiniomis, patvirtintos 
sąsajos seimo pirmininko pa
vaduotojo Alfredo Pekeliūno, 
užsienio reikalų ministerio 
Antano Valionio ir Valstybės 
saugumo departamento vado
vo Arvydo Pociaus. A. Peke
liūnas neigė priklausęs KGB, 
A. Pocius - niekad nedavęs 
sutikimo narystei. A. Valionis 
pripažino apie įtraukimą į re
zervą žinojęs ir apie tai infor
mavęs reikiamus pareigūnus.

Komisija nusprendė, kad 
šiuos tris pareigūnus skiriant į 
šiuo metu jų užimamas parei
gas nebuvo pažeisti jokie ga
liojantys teisės aktai, ir jie ne
kelia grėsmės valstybės sau
gumui. KGB rezervistų są
rašai kol kas nebus viešinami. 
Seimo narys Petras Gražulis, 
siekdamas, kad įvardinti pa
reigūnai atsistatydintų, ketina 
pradėti bado streiką.

Steigs parlamentinę grupę
Balandžio pabaigoje Lie

tuvos, Lenkijos ir Ukrainos 
parlamentų vadovai ketina 
Kijeve pasirašyti trišalės par
lamentinės grupuotės įsteigi
mo aktą. Tokiu bendradar
biavimu stengiamasi dar la
biau sustiprinti per 2004 m. 
Ukrainoje kilusią politinę kri
zę užsimezgusius trišalius san
tykius.

Vilniuje kovo 18 d. vyko 
trijų valstybių parlamentarų 
susitikimas, kurio metu sude
rinti grupuotės statuto ir 
steigimo projektai. Lietuvos 
seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas ir Ukrainos Aukš
čiausiosios rados pirmininkas 
Vladimiras Litvinas pritarė 
grupuotės steigimui, sausio 
pabaigoje susitikę Ukrainos 
prezidento Viktoro Juščenkos 
inauguracijos iškilmėse. Len
kijos seimo pirmininkas Vlo- 
dzimežas Cimoševičius šiai 
iniciatyvai pritarė.

Patvirtino darbų planą
Lietuvos vyriausybė kovo 

14 d. patvirtino savo 2004- 
2008 metų programos įgyven
dinimo planą. Jame paminėta 
beveik 1000 numatomų vy
riausybės darbų - naujų prog
ramų projektai, investiciniai 
projektai, teisės aktų projek
tai. Kuriant planą buvo re
miamasi keturių valdančių 
partijų programomis, skelbia 
DELFI. Jis yra suskirstytas į 
19 skyrių - ekonomikos ir ver
slo plėtojimo, finansų, socia
linio draudimo, pagalbos šei
mai ir vaikams, darbo, svei
katos apsaugos ir kita. Opozi
cinė seimo Liberalų ir centro 
frakcija programą apibūdino 
kaip nekonkrečią, neambicin- 
gą, persmelktą biurokratine 
dvasia. Svarbių vyriausybės 
numatytų darbų yra atidėti į 
kadencijos pabaigą. RSJ



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2O05.III.22. Nr. 12

Kaip gyveni, lietuvi?
VIKTORAS ALEKNA
Kadaise jau mėginau pa

pasakoti, kaip lietuviai gyvena 
Nepriklausomoje Lietuvoje. O 
šiandien? Kai prisimindami 
1990 metų kovo vienuoliktąją, 
šiemet minime jau penkiolikos 
metų sukaktį, o senieji lietu
viai prisimename ir 1940 metų 
birželio 15 d., kada Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona 
ryžosi nepaklusti Sov. Sąjun
gos ultimatumui ir traukėsi be
ginklis iš Lietuvos, o paskui jį 
nuėjo ir nemažas pulkas gink
luotų karių, o likusieji okupan
tų gniaužtuose jau po penkių 
dienų pradėjo burtis į kovų dėl 
laisvės dalyvių būrį...

Šiandien jau labai maža 
dalis dabartinės Lietuvos pilie
čių prisimena, kaip jie gyveno 
vadinamaisiais Smetonos lai
kais. Ir beveik neliko tų, kurie 
išgirdo, kad lietuviai jau 1918 
m. vasario 16 d. pasirašė nepri

klausomybės aktą, o 1919 me
tų pradžioje ir savanoriais nu
ėjo ginti Nepriklausomos Lie
tuvos. O juk šiandien jau užau
go ir tokia karta, kuri jau ne
prisimena ir sovietinės okupa
cijos. Tik gal daug kam į akis 
krinta, kad dabartinė laisva ir 
nepriklausoma Lietuva daro 
tiek daug visokių klaidų, jog 
Lietuvoje atsiranda ir tokių 
tautiečių, kurie nebenori gy
venti dabartinėje Lietuvoje.

Kodėl? Juk per penkioliką 
metų lietuviai susipažino jau 
su keturiais prezidentais, išsi
rinko jau penktą seimą, krašto 
gerove rūpinasi jau trylikta vy
riausybė. Tai ar lietuviams vis 
taip labai nesiseka išsirinkti 
tinkamą, patikimą valdžią? 
Turbūt tikrai taip. Keitėsi mi
nisterial pirmininkai, dar daž
niau keitėsi ministeriai. O štai 
dabartinę vyriausybę iš viso 
buvo sunku sudaryti: dabarti
niam min. pirmininkui kelis 

kartus teko ieškoti ministerių 
kandidatų, kad prezidentas 
pagaliau sutiktų naują vyriau
sybę tvirtinti. O ir patvirtinus 
laisva žiniasklaida ir visuome
nė tiesiog kasdien priekabiau
ja bent pusei ministerių, kai 
kuriems naujojo seimo na
riams. Ir girdėti, kad jau pats 
min. pirmininkas šnekąs, jog 
būtų gerai, jei šiai naujajai vy
riausybei pavyktų išsilaikyti 
bent porą metų. O blogai dar 
ir tai, kad į dabartinį seimą 
atėjo nemažai tokių seimūnų, 
kurie nesupranta net valstybės 
tvarkymo abėcėlės.

Dėl to kalta ir tauta? Ro
dos, daug brangaus tautos 
kraujo buvo išlieta, ypač per 
pirmąjį kovų dėl laisvės de
šimtmetį. Dešimt kartų dau
giau tautiečių liejo kraują viso
kiose Vorkutose, Karagando- 
se, visokiuose Magadanuose, 
Norilskuose... Ak, dešimtys 
tūkstančių šauniausių tautos 

sūnų savo kaulelius jau baigia 
barstyti po visokias amerikas, 
australų as, kanadas, venezue- 
las... Ak, ir šiandien, jau pasta
raisiais penkiolika laisvės ir 
nepriklausomybės metais, šim
tai tūkstančių Lietuvos pilie
čių, daugiausia aukštuosius 
mokslus baigusių jaunuolių, 
bėga iš Tėvynės į visokias airi- 
jas gatvių šluoti, langų valyti, 
net save pardavinėti... Jau ge
rai, jei kokia nors gydytoja gali 
parašyti savo tėvams į Tėvynę, 
kad jai sekasi Norvegijoje 
braškes skinti, kur nors Ameri
koje ar Kanadoje paliegusią 
senelę slaugyti. O Anglijoje, 
Olandijoje ar Vokietijoje ir sa
vo kūną pardavinėti...

Liūdna. Kodėl? Juk ir Lie
tuvoje lyg ir neblogai. Lietuvos 
piliečiai turi milijoną lengvųjų 
automobilių, du šimtus tūks
tančių visokių sunkvežimių ir 
autobusų. Daugiau kaip kas 
trečiam žmogui žmogiukui 
mašina. Penkiolika aukštųjų 
mokyklų, jas lanko šimtas 
tūkstančių jaunuolių. Niekur 

Europoje nėra tiek daug 
aukštųjų mokyklų lankytojų. 
Beje, galima pasigirti, kad į 
Lietuvos aukštąsias mokyklas 
atvažiuoja ne tik europiečių, 
arabų, kinų, japonų... O kiek 
visokių užsienio keliautojų at
važiuoja į Lietuvos kaimų so
dybas pailsėti, pasigėrėti nuos
tabia Lietuvos gamta, Kerna
ve, Trakais, Neringa...

Gražu gražu mūs Lietuvo
je. Ir pinigų, atrodo, užtenka. 
Ne, pinigų neužtenka. Visų 
pirma vyriausybėm - kiekvie
na vyriausybė iš anksto turi su
siskaičiuoti, kiek pinigų gali iš
leisti, jei nori gražinti šalį, ge
rinti žmonių gyvenimą. Vis
kam reikia pinigų. O iš kur jų 
imti, jei šimtai tūkstančių žmo
nių nedirba ir net nenori dirb
ti, jei milijonas šalies hektarų 
dirvonuoja, jei verslovių vado
vai taip gudriai sugeba darbi
ninkams mokėti atlyginimus, 
kad daug darbininkų moka la
bai mažus mokesčius.

Nukelta į 5-tą psl.

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Kasmet vykstanti knygų 

mugė Vilniuje yra tarptautinis 
ir vienas svarbiausių mūsų vi
daus gyvenimo kultūros rengi
nių.

Įsikūrusi “Litexpo” rū
muose, ji truko keturias die
nas: nuo vasario 10 iki 14 d. 
Joje, be Lietuvos, dalyvavo

Knygų mugės lankytojai - daugiausia jaunimas
Lenkijos, Gudijos, Japonijos, 
Švedijos, Slovakijos leidėjai - 
132 leidyklos. (Iš Lietuvos - 72; 
tarp jų - Alma litera, Baltos 
lankos, Tyto alba, Vaga, Švie
sa, mininti 60-tį, Mintis, Lietu
vos rašytojų sąjungos ir kt. Be 
jų dar dalyvavo M. Mažvydo 
biblioteka, Lietuvos valstybinis 
muziejus). Kaip ir tikėtasi, lan
kytojų suplaukė labai daug - 
net 55,000, pernai - 50,000. 
Norintiems patekti į knygų ka
ralystę sekėsi nelengvai: eilė 
nuo kasų driekėsi iki pat miš
kelio, be to, stovėjo ne po vie
ną, o kupetom, būriais. Pate
kus į mugę, prie kai kurių sten
dų tikra spūstis.

Skaitytojai veržėsi dėl ke
lių priežasčių: norėdami knygų 
nusipirkti pigiau, gauti rašyto
jų autografą ar tiesiog pasidai
ryti, susipažinti su literatūros 
naujienomis. Jų norai rengėjų 
bei leidėjų rūpesčiu, atrodo, 
buvo patenkinti su kaupu.

Tarp daugybės įvairiausių 
renginių (jų priskaičiuota iki 
150) įvyko ir nekasdieninių pa

Šeštoji knygų mugė
Dalyvavo knygų 132 leidyklos iš įvairių šalių. 

Domėjosi 55,000 lankytojų
simatymų diena, skirta susiti
kimams su užsienio rašytojais. 
Jų į šeštąją Vilniaus mugę iš

Australijos, Danijos, Didžio
sios Britanijos, Islandijos, Ita
lijos, Latvijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Suomijos ir Vokieti
jos atvyko 15. Didžiausio dė
mesio susilaukė australe, iš
verstos į 20 kalbų knygos Erš
kėčių paukščiai autorė Coleen 
McCullough. (Knygos pirmojo 
leidinio sėkmė nustebino ir 
autorę, ir leidėjus; leidinio tei
sės buvo parduotos anuomet 
už pasakišką kainą - 1.9 min. 
JAV dolerių).

Nemėgstanti šlovės, ne
mėgstanti mugių (“jautiesi 
kaip apžiūrimas mėsos gaba
las”) Vilniun užsukti, pakeliui 
į Romą, sutiko prikalbinta Ri
tos Baltušytės {Lietuvos ryto 
korespondentės Sidnyje), susi
bičiuliavusios su rašytoja. Pa
tekusi Vilniun, viešnia matyt 
nesigailėjo, nes autografo lau
kiančių apsuptyje kalbėjo: 
“Man patinka jūsų šviesūs vei
dai. Nors dabar žiema, jūs šyp
sotės ir visiškai neprimenate 
akmeninių švedų”. (Pakvietusi 
autorę, leidykla “Tyto alba”, 

be pakartotinai išleistų Erškė
čių paukščių, 2004 m. išleido 
dar jos istorinį romaną Morga
no kelias).

Tikros skaitytojų apgulties 
susilaukė ir britų rašytojas 
Melvin Burgess, pakviestas lei
dyklos “Alma litera”, jo knygų 
- Heroinas, Darant tai, Bilis El- 
votas - leidėjos. Rašytojo te
mos, atpažįstamos iš minėtų 
pavadinimų, skirtos paauglių 
gyvenimui, narkotikams, sek
sui. Vienoje jo knygos rekla
moje atvirai pripažįstama: “Tai 
knyga, kurios tavo tėvai neno
rėtų, kad tu skaitytum”.

Be australės, brito, į mugę 
atvyko danų literatūros garse
nybė - Jens Christran Gron- 
dahl, pakviestas taip pat “Al
ma litera” leidyklos. Jis - vie
nas skaitomiausių rašytojų ne 
tik Danijoje; jo kūriniai išvers
ti į 22 kalbas. Anglų bei ameri
kiečių kritikų laikomas vienu 
įžvalgiausių romanistų, pačių 
danų - XX a. jų literatūros vir
šūne. Jo romanas Spalio tylėji
mas (išverstas ir į lietuvių kal
bą) JAV buvo išrinktas į “2001- 
ųjų metų knygos” dvidešimtu
ką. Kita autoriaus knyga Luką 
(irgi išversta į lietuvių kalbą) 
Danijoje laimėjo aukso laurų 
premiją.

Garsenybių mugėje netru
ko - ne vien britų (minėtų, ne
minėtų), prancūzų, danų, italų 
ir kt. Atvyko į Vilnių, taip pat 
artimesnių kaimynų: latvė No
ra Ikstena, suomė Anja Snell
man, pakiršinanti visuomenę 
kiekviena savo knyga (apie 
šiuolaikinio žmogaus moralę, 
modernios moters gyvenimą). 
Tikra įdomybė buvo į lietuvių 
kalbą išverstos rusų žurnalistės 
J. Tregubovos romanas Krem
liaus digerio pasakėlės. Roma
nas sukėlęs nemenką subruz
dimą Rusijos politikų viršūnė
je. Pasakėlės mugėje buvo pri
statytos oi kaip šmaikščiai, 
kandžiai: ant šūsnies knygų 
pastatytą prezidento V. Putino 
portretą prilaikė dvi jaunos, 

dailios merginos, kurių viena 
vilkėjo marškinėliais su nuogo 
moters kūno piešimais. Iškal
bingiau nepasakysi - aukštoji 
Kremliaus politika ir... seksas. 
Įdomus derinys: netoli tų Pa
sakėlių knygas apie savo politi
ką pardavinėjo A. Terleckas.

Tarp dešimčių leidyklų sa
vo stendą turėjo Lietuvos radi
jas ir televizija, pateikęs ne 
vieną kompaktinių plokštelių. 
Iš jų lankytojus traukte traukė 
Lietuvos krepšinio istorija (nuo 
pat pirmųjų žingsnių iki šių 
dienų). Istorija susilaukė (kaip 
ir dera lietuviams) didžiulio 
susidomėjimo.

Lankytojus traukė ir 
“Akordeono muzikos riteris” 
tas riteris tai daugelio atminty
je dar tebegyvas Algirdas Lo- 

Literatūros korifėjai J. Aputis (kairėje) ir R. Granauskas 
kartu pasirašinėjo ant savo naujų knygų Knygų mugėje
čeris. (Plokštelės sumanytoja, 
sudarytoja ir pavadinimo auto
rė - muzikologė Zita Kelmic- 
kaitė).

Buvo ir poezijos. Tai Salo
mėjai Nėriai skirta plokštelė 
Pavasario svaigulys, sudarytas, 
įskaitytas autorės Rūtos Stali
liūnaitės. Kompaktinė plokš
telė išleista ir kompozitoriui, 
dirigentui, pianistui Baliui 
Dvarionui. Ją galima laikyti 
paminkline, nes ji autentiška, 
su jo atlikimu; tai didelė, ver

tinga dovana kompozitoriaus 
gerbėjams.

Į mugės renginių progra
mą įėjo ir įvairių premijų įtei
kimas - laureatų apdovanoji
mas. Reikšmingiausiam kny
gos meno konkursui 25 leidyk
los pristatė 118 knygų, išleistų 
2004 m. Pirmoji premija (3,500 
Lt) paskirta dail. Šarūnui Leo
navičiui už jo paties ir poeto 
Aido Marčėno knygą vaikams 
Žmogaus žvaigždė, išleistą 
“Žaros” leidyklos. (Iliustraci
jos kėlė tiesiog visuotinį susi
žavėjimą). '

Antrąją (2,500 Lt) gavo 
dail. Eugenijus Karpavičius už 
knygą Leonas Strioga, sudarytą 
Giedrės Jankevičiūtės (išleistą 
Dailininkų sąjungos leidyk
los). O trečioji (1,500 Lt) teko 
dail. Alfonsui Žviliui už Aca
demia et universitetas Vilnensis 
(Vilniaus universiteto steigimo 
dokumentai; sudarytojas Do
mas Butėnas, leidykla “Kul
tūra”).

Prabėgo keturios dienos, 

praėjo dešimtys renginių, apsi
lankė tūkstančiai, liko įspū
džiai - labai geri, tiek savų, tiek 
svečių. Antai latvė atsistebėti 
negalėjo: kiek jaunimo, ne taip 
kaip pas mus, kur vien pagyve
nusios moterys. Lenkas, išvaži
nėjęs po panašias muges, pri- 
porino mūsiškės profesionalu
mą, nors ji tik šeštoji. Japonas 
įvertino panašiai, išskyrė bran-, 
durną, organizuotumą, profe
sionalumą. Taigi “valio!” orga
nizatoriams, leidėjams.
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Patriotizmo mokykla Šakiuose
Jau šešti metai Šakiuose vyko Zanavykų kraš

to Laisvės kovų istorijos konkursas. Šįkart “Žibu
rio” gimnazijoje, kur susirinko moksleiviškos ko
mandos (po du moksleivius ir juos paruošęs moky
tojas) veik iš visų rajono mokyklų.

Jau kelinti metai konkursą savo dalyvavimu 
pagerbia kviestiniai svečiai iš Kauno - “Tauro” 
apygardos “Žalgirio” rinktinės partizanas Juozas 
Armonaitis-Triupas, Laisvės kovų dalyviai sovieti
nių lagerių politiniai kaliniai, Vytautas Kluonius. 
Atvyko ir rašytojas Eugenijus Ignatavičius bei 
tremtinys prof. Stanislovas Sajauskas. Jie pasveiki
no konkurso dalyvius artėjančios Nepriklausomy
bės dienos proga, palinkėjo nugalėti konkurse.

Paguodė tuos, kuriems nepasiseks nugalėti, 
nes dalyvavimas patriotinio konkurso baigmėje 
yra gražus'laimėj imas. Ta proga Vytautas Kluonius 
įteikė konkurso organizatoriams 3000 Lt auką, 
skirdamas ją šiam tradiciniam konkursui rengti 
ateityje.

Reikli konkurso komisija, sudaryta iš įvairių 
mokyklų istorijos mokytojų bei Lietuvos savanorio 
kapitono Kęstučio Lisausko, mokinių žinias verti
no trijų balų sistema. Suvedus rezultatus, paaiš

kėjo, kad trijų prizinių vietų nepakaks, nes kai ku
rių mokyklų komandos surinko po lygiai taškų.

Nugalėtoja pripažinta Gedžiūnų pagrindinės 
mokyklos komanda - 9 kl. moksleivės Sadona Ar- 
batauskaitė ir Aušra Martinkevičiūtė.

Dvi antrosios vietos paskirtos Šakių “Žiburio” 
gimnazijos ir Lekėčių vidurinės mokyklos koman
doms. Trys trečiosios vietos - Gelgaudiškio, Šakių 
m. “Varpo” ir Plokščių vidurinių mokyklų koman
doms. Nugalėtojai buvo apdovanoti garbės diplo
mais, kuriuos įteikė Krašto apsaugos ministerijos 
Šakių teritorinės kuopos kapitonas Kęstutis Li
sauskas.

Neliko be dovanėlių visi konkurso dalyviai, 
kuriuos svečiai iš Kauno apdovanojo knygomis re
zistencine tematika. Jie atvežė ir rašytojos A. Gar
mutės dovaną — kiekvienam autografuotas apy
braižų tomelis.

Nuotaikingi ir pakylėti visi atsisveikino su Ša
kiais, dėkingi mokytojai Aldonai Urbaitienei ir ki
tiems organizatoriams už jų pastangas gaivinti ir 
puoselėti neiškreiptą Lietuvos laisvės kovų istori
ją. St.S.

Moksleivių konkurso nugalėtojos Gerdžiūnų pa
grindinės mokyklos devintokės Sidona Arbatauskai- 
tė ir Aušra Martinkevičiūtė Nuotr. S. Sajausko

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Ji įvyko š.m. kovo 2 d. 

PLC, Lemonte. Jai vadovavo 
žum. Edvardas Šulaitis, LF 
valdybos narys spaudos rei
kalams. Pasveikinęs visus, 
kvietė pasisakyti LF tarybos 
pirm. Vytautą Kamantą. Jis 
sakė, kad tarybos posėdis bu
vo labai ilgas, darbingas. Bu
vo priimti svarbūs ir geri nu
tarimai, kurie padės LF-dui 
ateityje sėkmingai vykdyti sa
vo misiją — sutelkti kuo dau
giau lėšų lietuvybės išlaiky
mui.

Posėdyje buvo patvirtin
tas naujasis įstatų pakeitimo 
projektas. Originalas yra ang
lų kalba, kuris kartu su lietu
višku vertimu netrukus bus 
išsiųstas LF nariams ir spau
dai.

LF tarybos garbės pirm, 
dr. Antanas Razma paaiški
no, kad su LB buvo rastas su
sitarimas dėl pakeitimų įsta
tuose. “Tikimės, kad LB bus 
patenkinta ir suvažiavimas bus 
našus”.

LF valdybos pirm. Arvy
das Tamulis sakė, kad pasku
tinis pasikalbėjimas su LB 
grupe įvyko praėjusią savaitę. 
Sausio gale įnašai į LF buvo 
15,962, 679 dol. Atskaičius 
Lietuvos nepriklausomybės 
pradžioje LF visuotiniame 
narių suvažiavime padarytą

Milijonų palūkanos - lietuvybei
Amerikos Lietuvių fondo spaudos konferencija

Amerikos lietuvių fondo spaudos konferencijoje dalyvavę žiniasklaidos atstovai ir LF dar
buotojai: sėdi V. Radžius, A. Tamulis, V. Kamantas, dr. A. Razma; stovi: A. Reneckis, L. 
Petroliūnienė, A. Šmulkštienė, V. Malinauskienė, Ed. Šulaitis Nuotr. Ed. Šulaičio

sprendimą - Lietuvai skirti 
1,248,562 dol. iš pagrindinio 
kapitalo, dabartinė įnašų ver
tė yra 14,700,000 dol. Valdy
ba siekia sutelkti kuo dau
giau naujų narių, ir iš dabar
tinių narių laukia įnašų padi
dinimo. Jei yra daugiau įna
šų, tai LF gali daugiau pa
remti lietuvybės išlaikymo 
darbus. Tie darbai remiami iš 
LF pelno, gaunamo iš investi

cijų, o pagrindinis kapitalas 
yra saugomas ateičiai.

Buvo priminta ir 2005 m. 
LF dr. Antano Razmos vardo 
švietimo premija, kuriai pa
raiškas prašoma siųsti iki 
2005 m. birželio 15 d.: LF dr. 
A. Razmos vardo premijos 
komisijai, c/o Lietuvių Fon
das, 14911 - 127th Street, Le
mont, IL 60439. Paraiškoje 
reikia įrašyti: premijos kandi

dato vardą, pavardę ir orga
nizacijos pavadinimą; pasi- 
tamavimas per praėjusius 5 
m. švietimo srityje, atsižvel
giant į premijos gaires; ku
riam tikslui būtų panaudota 
laimėta 25 tūkstančių dol. 
premija; ar pasiekti rezultatai 
švietime atlikti valstybinėje 
institucijoje, pelno nesiekian
čioje organizacijoje, organi
zacijoje, siekiančioje asmeni

nio pelno; jei reikia, platesnę 
informaciją galima pateikti 
atskirame lape; premijų kan
didatai, asmenys arba organi
zacijos negali savęs rekomen
duoti. Toliau sekė eilė klausi
mų, liečiančių įstatus, į ku
riuos buvo atsakyta.

Bus nepriklausomas revi
zorius, profesionalas, kuris 
tikrins LF knygas.

Nustatytos LF tarybos 
teisės ir išvardinti LF v-bos 
darbai nariams. Jei LF turėtų 
užsidaryti, tai LF pinigai tu
rėtų eiti toms organizaci
joms, kurios turi tą patį tikslą 
kaip ir LF. Inkorporacijos ak
te pasakyta, kad LF remia 
lietuvišką veiklą. Jei LF turė
tų užsidaryti, būtų tariamasi 
su LB ir būtų išrinkta patikė
tinių (trustees) grupė, kuri 
turėtų laikytis LF inkorpora
vimo tikslo - skirstyti pinigus 
lietuvybės reikalams.

LF primena, kad prašy
mai studentų stipendijoms 
būtų siunčiami iki kovo 15, o 
prašymai projektams - iki ba
landžio 15. Dar buvo paaiš
kinta dėl 1,248,562 dol. skirtų 
Lietuvai. Tai ne vienintelė 
parama. Lietuvoje visą laiką 
yra remiami Vilnijos krašto 
mokytojai, Lietuvos skautai, 
ateitininkai ir t.t. Smulkesnės 
informacijos apie paramą ga
lima rasti LF tinklalapyje in
ternete.

Kaip gyveni....
Atkelta iš 4-to psl.

Ir vyriausybės griebiasi pas
kutinės išeities - skolinasi iš už
sienio turtuolių. Iš pradžios tų 
skolų turėjo lyg ir nedaug: kelis 
bilijonus. Bet kasmet skolos ne
mažėja. Štai 2002 metais skolų 
turėta jau dvidešimt tris bilijonus 
litų, o 2003 m. skolos padidėjo 
dar trimis bilijonais. Kaip su sko
lomis vyriausybė dorojosi 2004 
metais, dar neteko spaudoje 
skaityti, bet tikriausiai nė centu 
nesumažino.

Štai kodėl vyriausybėms ne
siseka. Neatrodo, kad seksis ir 
dabartinei vyriausybei. Visų pir
ma jau todėl ūkio ministeris - ži
nomas milijonierius - jau susikir
to su finansų ministeriu. Antra, 
seime šį kartą nemažai tokių sei- 
mūnų, kuriems svarbesnis savo

asmeninis uždarbis, negu vals
tybės reikalai.

O kaip tokie savanaudžiai 
pateko į seimą? Štai kas blogai: 
per dvylika vyriausybių Lietuvos 
piliečiai pasimetė, kad jau visai 
nežinojo ką daryti - ką į seimą 
rinkti. Todėl ir naująjį dabartinį 
seimą rinko tik 46 procentai Lie
tuvos piliečių ir iš tų dažnai tie, 
kuriuos kandidatai sugebėjo 
papirkinėti agurku ar ledų porci
ja. Negalima pagirti ir tų piliečių, 
kurie nėjo balsuoti. Juk kandi
datų sąrašuose buvo ir tikrų Tė
vynės mylėtojų, tikrų sąžinin- 
gųjų---

Štai kodėl ir vyriausybėje 
maža dorųjų, ir seime trūksta net 
raštingų valstybininkų. O lietuvių 
dauguma patenkinta tik todėl, 
kad Lietuva pagaliau yra lygia
teisė Šiaurės Atlanto ir Europos 
sąjungose. Tiki, kad taip bus 
ilgai.

Jurininkai ir 
valstybinė kalba

BRONYS STUNDŽIA
Ar Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigais ruo

šiami jūreiviai Rusijos laivynui? Praeitų metų 
dienraščio Klaipėda priede Jūra rašinyje Renkasi 
jūriniškas specialybes užkliuvo man Laivininkys
tės mokyklos pareiškimas: “Bėję, noriu pabrėžti, 
mes esame vieninteliai, kurie priimame ir moko
me rusų kalba busimuosius jūreivius”.

Kažin ar verta tuo direktoriui Vytautui Be- 
nečiui džiaugtis? Nesinori tikėti, kad stojantys į 
mokyklą rusakalbiai per 15 metų neišmoko lie
tuvių kalbos. Manau, kad rusiškose mokyklose 
dėstoma lietuvių kalba. Tad kur susidaro neiš
sprendžiama liūtis? Turbūt bus teisinamasi, kad 
dėstytojai ir mokytojai nemoka lietuvių kalbos. 
Tad reikia klausti, ar tie mokytojai tik dabar at
vyko iš Rusijos, ar per 15 metų vengė lietuviškai 
kalbėti.

Prisimenu laikus, kai atsikūrė Vilniaus uni
versitetas. Kai kurie buvusio lenkų universiteto 
dėstytojai pramoko lietuviškai ir dirbo toliau. 
Vieną tokį turėjome ir chemijos laboratorijose.

Greičiausiai tie mokytojai anksčiau dirbo 
parduotose užsienio bendrovėse, kur į lietuvių 
kalbą nebuvo kreipiama daug dėmesio. Kai ku
rie jų dar nesusitaikė su mintimi, kad negyvena 
Rusijoje. Turbūt jų yra mažuma, nes dauguma 
susitaikė su esama padėtimi.

Praeitais metais į mokyklą buvo numatyta 
priimti apie 200 pirmakursių. Įdomu, ar ten bus 
ir lietuviškos klasės? Greičiausiai bus naudojami 
iš rusų paimti olandiški jūriniai terminai, kurie 
Vakaruose bus nereikalingi, nes tarptautinė lai
vininkystės kalba yra anglų.

Neatrodo, kad Kalbos komisija prižiūri, ar 
vartojama valstybinė kalba, ar ji neteršiama. 
Skaitant kai kuriuos laikraščius reikia beveik 
žodyną pasitelkti. Turėtume imti pavyzdį iš lat
vių, kurie be šiokio tokio kalbos mokėjimo ne
duoda pilietybės. Net nepalaikome jų,- kai rusai 
dėl to juos puola.
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NEPATENKINTI 
DEMOKRATIJA

Vasario mėnesį 58% Lie
tuvos gyventojų buvo nepa
tenkinti tuo, kaip Lietuvoje 
veikia demokratija, o 41% tei
gė esą patenkinti, rašo ELTA- 
DELFI. “Baltijos tyrimų” vie
šosios nuomonės apklausos 
duomenimis, tik jaunimas iki 
30 metų (57%) yra labiau pa
tenkintas demokratijos veiki
mu. Tik vienos partijos - Li
beralų ir centro sąjungos - rė
mėjai palankiau vertina de
mokratijos veikimą - 50% jų 
vertina teigiamai (48% nei
giamai). Pusė Lietuvos gyven
tojų mano, kad reikalai šalyje 
krypsta į gerąją pusę (48% 
teigia, kad eina blogyn). Vis 
tik nuomonių apklausų rezul
tatai turi būti vertinami labai 
atsargiai, teigia VDU Politi
kos mokslų ir diplomatijos 
instituto direktorius prof. L. 
Donskis. Pavyzdžiui, “demok
ratijos” sąvokai gali būti pri
skiriamas nevienodas, net 
prieštaringas turinys. Jo nuo
mone, apklausose pateikiami 
klausimai turi būti labiau pre
ciziški.
“VILNIAUS RENESANSAS”

JAV Pancūzijoje leidžia
mam laikraštyje International 
Herald Tribune kovo 4 d. iš
spausdino straipsnį, kuriame 
Vilnius vadinamas nuostabiu 
baroko miestu, turinčiu di
džiausią senamiestį iš visų 
Baltijos valstybių. Senamies
tyje dauguma pastatų atnau
jinta laikantis rieoklasicizmo 
ar baroko tradicijų. Nekilno
jamasis turtas Vilniuje ir to
liau brangs, ypač dėl to, kad 
po Lietuvos narystės Europos 
sąjungoje neberizikinga joje 
pirkti, ir Lietuva siekia tapti 
viena iš pirmųjų naujųjų ES 
narių, prisijungsiančių prie 
euro zonos. Butų kaina — nuo 
2000 iki 3700 eurų už kvadra
tinį metrą. Straipsnio autorius 
Justin Keay teigia, jog Vilnius 
gali būti “naujoji Praha”, kur 
antruosius namus įsigyti no
rintys gali rasti tinkamą būstą. 
Vis gerėjantis susisiekimas su 
Vilniumi iš kitų Europos 
miestų irgi vilioja užsienio 
pirkėjus.

NAUJA MONETA
Lietuvos bankas kovo 15 

d. išleido į apyvartą 50 litų 
proginę monetą, skirtą Ker
navei. Moneta iš serijos “Lie
tuvos istorijos ir architektūros 
paminklai” pristatyta senojoje 
pagoniškosios Lietuvos sosti
nėje - Širvintų rajone esan
čioje Kernavėje. Tai yra ketu
riasdešimt pirmoji Lietuvos 
banko išleista proginė mone
ta, pirmoji, į kurią perkeltas 
prieš 600 metų nukaltos lietu
viškos monetos vaizdas su ar
chaišku Vyčiu. Kitoje jos pu
sėje atgaminti XIII-XIV š. 
Kernavės piliakalniai ir Pa
jautos slėnis. Moneta išleista 
2,000 tiražu. Ji nukalta Lietu
vos monetų kalykloje iš 925 
prabos sidabro ir sveria 28.28 
gramo. Ją galima įsigyti Lietu
vos banko kasoje Vilniuje, 
taip pat skyriuose Kaune ir 
Klaipėdoje. Šiais metais Lie
tuvos bankas planuoja išleisti 
dar 4 progines monetas. 50 
litų sidabrinės monetos bus 
skirtos kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui, Lietuvos valsty

biniam muziejui, Didžiojo 
Vilniaus seimo 100-mečiui, o 
500 litų auksinė ir 1 lito apy
vartinė moneta - Valdovų 
rūmams.

PASKIRSTYTOS LĖŠOS
Kovo 16 d. iš Vyriausybės 

rezervo paskirstyta daugiau 
kaip 1.5 mln. litų. Seimo kont
rolierių įstaigai skirta 160,000 
litų tarptautinės konferenci
jos organizavimo išlaidoms iš 
dalies padengti. Kultūros 
ministerijai paskirta 146,000 
litų, Vilniaus apskrities vir
šininko administracijai - 100, 
000 (Kalesninkų mokyklai 
mokykliniam autobusui įsigy
ti). Kūno kultūros ir sporto 
departamentui skirta 50,000 
litų (sportinių šokių čempio
nato ir teisėjų kongreso ren
gimui), Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui — 
100,000 (mokykliniam auto
busui įsigyti - mokiniams į 
Punsko valsčiaus lietuviškas 
mokyklas vežti). Lietuvos es
perantininkų sąjungai skirta 
250,000 litų (kongreso rengi
mui). Kitos sumos nuo 71,000 
iki 150,000 litų paskirtos 
įvairioms savivaldybėms bei 
Vilkaviškio vyskupijos kurijai.

ŠEŠĖLINĖ EKONOMIKA
Šešėlinės ekonomikos da

lis Lietuvoje siekia apie 
18.9% bendrojo vidaus pro
dukto, neskaičiuojant nelega
lios veiklos, o daugiau kaip 
pusė šešėlinės ekonomikos 
pajamų tenka prekybos, staty
bos ir pramonės sektoriams, 
skelbiama www.bernardinai.lt 
naujienose (toliau BRND). 
Tokius duomenis Vyriausybės 
ir Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos konferencijoje 
pristatė Statistikos departa
mento generalinis direktorius 
Algirdas Šemeta. Oficialiai 
neapskaitytos ekonomikos su
kurta pridėtinė vertė siekė 
9.58 bin. litų, 2002 m. duo
menimis, dar maždaug 650 
mln. litų siekia nelegalios 
veiklos pajamos, gaunamos iš 
nelegalios alkoholio gamybos 
ir prekybos, sekso paslaugų, 
prekybos vogtais automobi
liais. Vyriausybė siūlys seimui 
suvaržyti operacijas grynai
siais pinigais bei griežčiau 
kontroliuoti jų išgryninimą. 
Pažangą padarė Šiaurės vals
tybės - Islandija, Suomija, 
Danija ir Švedija, užimančios 
atitinkamai antrą, trečią, ket
virtą ir šeštą vietas. Pirmąją 
vietą užima Singapūras. Pa
saulio informacinių technolo
gijų ataskaita apima 101 vals
tybes, nustato ITT įtaką šalių 
plėtrai ir konkurencingumui.

LAIKO MAŽIAU KARVIŲ
Žemės ūkio ministerijos 

duomenimis, Lietuvoje per
nai 7.2% sumažėjo karvių lai
kytojų. Pernai jų buvo 181, 
250, arba 14,000 mažiau negu 
2003 m. pabaigoje. Ypač su
mažėjo smulkių pieno ūkių 
savininkų. Lyginant su 2003 
m. pabaiga, pieno gamintojų, 
laikančių iki 5 karvių, skaičius 
sumažėjo 7.98% iki 164,790. 
Ūkių, laikančių daugiau kaip 
20 karvių skaičius, 2004 m. 
padidėjo 26.49% - nuo 910 iki 
1,200. Nors 2004 metais su
mažėjo tiek pieno gamintojų, 
tiek jų ūkiuose laikomų kar
vių skaičius, karvių produk
tyvumas padidėjo 3.1%, skel
bia BRND. RSJ

Hamilton, ON
VASARIO 16-TOSIOS

PROGA KLB krašto valdybai 
aukojo: $100 - J. Krištolaitis; 
$50 - P. Sakalas; $40 - R. Bulo
vas; $25 - K. Gudinskas, P. Ka- 
reckas; $20 - D. Gutauskas, M. 
Jonikas, J. Stankus, A. Pareštis; 
$10 - A. Deksnienė. Iš viso - 
$330. S.K.

Calgary, ALTA
VASARIO 16-TOSIOS MI

NĖJIMAS įvyko kovo 12, šešta
dienį, 3 val.p.p. Šv. Cecilijos 
šventovėje, kur Mišias aukojo 
prel. Edis Putrimas iš Toronto. 
Pamaldų metu buvo pakrikšty
tas Rasos ir Remigijaus Rima- 
vičių sūnus Adomas. Po Mišių 
minėjimas toliau vyko “Chi
nook Park Community” salėje 
5 v.p.p. Programoje buvo su
neštiniai pietūs, loterija, dai
nos, šokiai. Veikė baras su lie
tuvišku “Švyturio” alumi.

“SAULĖTEKIO”, Kalga- 
rio lietuvių bendruomenės lei
dinio, pavasarinė laida paskel
bė nuotraukomis pailiustruotą 
Veronikos ir Arvydo Krausų 
kelionių aprašymą, sveikinimą 
Velykų švenčių proga, paragino 
bendruomenės narius susimo
kėti metinį $15 mokestį. Lietu
vos gen. garbės konsulas dr. A. 
Vyšniauskas pasidžiaugė, kad 
jau ir Albertoje gaunamas lie
tuviškas “Švyturio” alus. Iš
spausdintas kun. V. Staškevi
čiaus pranešimas apie artėjau-' 
čias Kanados lietuvių dienas ir 
ta tema rengiamą Kanados lie
tuvių muziejuje-archyve paro
dą, kuriai labai reikia LD vaiz
duojančių rodinių, suvenyrų ir 
kitos Lietuvių dienas prime
nančios medžiagos. Kalgariečių 
gyvenimas pavaizduotas atskiru 
nuotraukų puslapiu. Inf.

Ottawa, ON
KRIKŠTAS. Danika, Sofi

ja Nicole Balsevičiūtė, gimusi 
2004 m. birželio 7 d. Otavoje, 
buvo pakrikštyta š.m. sausio 29 
d. Saint-Jean-Baptiste švento
vėje. Krikšto apeigas atliko 
kun. V. Skilandžiūnas. Krikšta
tėviai buvo: Eric Zegers ir Vida 
Kairys.

Diakonas SAULIUS RUM
ŠAS, OP, vienuolis domininko
nas iš Lietuvos, baigęs teologi- 
HBPMmport/Exporn

SIUNTINIAI i LIETUVA£ ».

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINTAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR
. CHIRURGINIS GYDYMAS

NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

KLB Wasaga. Beach apylinkės valdyba (iš k.): J. Dudienė, S. 
Valickis, R. Poškienė, L. Verbickaite-Sawitz Nuotr. K. Poškaus

jos studijas Prancūzijos univer
sitete, dabar profesoriauja Ka
nados sostinėje domininkonų 
kolegijoje. Šį semestrą jis dėsto 
labai įdomų kursą: “Bažnyčios 
Tėvų antropologija” (Eėtre hu- 
main dans la thėologie des 
Pėrės. Quelques regards sur 
L’anthropologie des Pėrės 
grecs).

LIETUVIŠKOS PAMAL
DOS - kovo 20 dieną, 14 vai., 
St. Elizabeth Church. Kor.

Winnipeg, MB
Ukrainiečių bendruomenei 

Vinipege pareiškus protestą, 
Manitoboje vasario mėnesį bu
vo išimtas iš apyvartos Manito- 
bos alkoholinių gėrimų par
duotuvėse Krymo vynas, kurio 
etiketėse buvo vaizduojamas 
Stalinas kartu su Rooseveltu ir 
Churchilliu Jaltos konferenci
joje 1945 m., švenčiant tos su
tarties 60-metį. Ukrainiečiai 
džiaugėsi Manitobos alkoholi
nių gėrimų komisijos greitomis 
pastangomis pašalinti 1998 m. 
“port” ir “sherry” vynus, pa
puoštus žiauraus diktatoriaus 
atvaizdu.
Wasaga Beach, ON

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠVENTĖS proga 
Kanados lietuvių bendruome
nei aukojo: $100 - G.D. Sakus; 
$50 - M. Laurinavičienė, A.

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

♦ VAIKŲ EISENOS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI 

Kanapka; $40 - V. Abramavi- 
čius, A.V. Ulbinai, D.L. Mači- 
kūnai, K.R. Poškai; $30 - O. 
Senkuvienė; $25 — J.A. Kusins- 
kiai, M. Juozaitienė, N. Ston
kienė, R.J. Dūdos; $20 - M. 
Bernotienė, A. Masionienė, E. 
Tribinevičienė, B. Kasperavi
čienė, B. Zabulionis, J. Lenkai
tis; $10 - G.J. Petkevičiai, L. 
Petravičienė, T. D. Tarvydai; $5 
- Erikas Petrus, B. Sriubiškis; 
$15 - N.N.

Druskininkų kurorto įsteigimo 
data laikomi 1837 metai. Tada 
farmacininkai jau buvo ištyrę 
mineralinius vandenis, paruošę 
.įų naudojimo rekomendacijas. 
Sis dekoratyvinis akcentas žymi 
150-ąsias kurorto įsteigimo me
tines Nuotr D. Meilūno

FOUR SEASONS 
REALTY LIMITED

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
VVasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę Šalvaitytę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844 

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

http://www.bernardinai.lt
mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Usionių (Gudijoje) J. Leko sekmadieninės lituanistinės mokyklos mokiniai nusifotografavo su 
Vilnijos draugijos pirmininku, besirūpinančiu šio krašto švietimu, dr. Kazimieru Garšva

Nuotr. iš Lietuvių godos

O LIETUVIAI PASAULYJE

Premija — 25,000 dolerių
• Remiantis 2000 m. ir 2004 m. Lietuvių fondo 

tarybos nutarimais, LF pelno skirstymo komisija 
paskyrė 2005 m. nedalomą 25,000 US dolerių švie
timo premiją, kuri bus skiriama asmeniui arba or
ganizacijai Lietuvoje arba užsienio šalyse pasitar
navusiems lietuvybės išlaikymui bei pilietiniam, 
tautiniam ir humanistiniam ugdymui mokyklose ir 
universitetuose, tobulinant lietuvių valstybinę 
kalbą ir švietimą. Švietimo premijai paskirti yra su
daryta komisija iš šešių švietimo žinovų: trys iš už
sienio ir trys iš Lietuvos. Šiai komisijai vadovauti 
yra pakviesta LF tarybos narė Sigita Balzekienė. 
Komisijos nariai: dr. Algirdas Grigonis, dr. Algir
das Monkevičius, Stasė Petersonienė, Dalilė Poli- 
kaitienė ir dr. Zigmas Zinkevičius.

Premijos gairės
LF dr. Antano Razmos vardo švietimo premija 

yra skiriama Lietuvoje ir užsienio šalyse (išskyrus 3 
ir 5 nr.) už: 1. Švietimo darbus puoselėjant lietuvy
bę. 2. Pilietirų, tautinį ir humanistinį ugdymą. 3. 
Lituanistinių mokyklų steigimą užsienio šalyse, 
Vilniaus ir Karaliaučiaus kraštuose ir Suvalkų tri
kampyje. 4. Paramą socialiai apleistiems vaikams ir 
jų grąžinirflūl įmokyklas. 5. Vaikų, jaunuolių asme
ninės drausmės skatinimą: kovą su agresijos prob
lema, į kitus ir į save, narkomanija, alkoholizmu ir 
rūkymu Lietuvos mokyklose. 6. Naujų mokymo 
strategijų ir technologijos taikymą mokyklose. 7. 
Specialųjį ugdymą. 8. Pedagogų rengimą ir tęstinį 
mokymą. 9. Išplėtojimą visiems suaugusiems 
prieinamojo tęstinio švietimo.

Paraiška
1. Premijos kandidato vardas, pavardė ir orga

nizacijos pavadinimas. 2. Pasitamavimas per pra

ėjusius penkerius metus švietimo srityje, atsižvel
giant į premijos gaires. 3. Kuriam tikslui būtų 
panaudota laimėta 25,000 US dolerių premija? 4. 
Ar pasiekti rezultatai švietime atlikti: i) vals
tybinėje institucijoje? ii) pelno nesiekiančioje orga
nizacijoje? iii) organizacijoje, siekiančioje as
meninio pelno? 5. Reikalui esant, platesnę infor
maciją galima pateikti atskirame lape. 6. Premijų 
kandidatai, asmenys arba organizacijos, negali sa
vęs rekomenduoti. 7. Rekomenduojamų kandidatų 
paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau 2005 m. 
birželio 15 d. šiuo adresu: “Lietuvių fondo dr. Raz
mos vardo premijos komisija”, c/o Lietuvių fondas, 
14911 127th St., Lemont, IL 60439 USA.

Žiemojančios žąsys Ontario ežero pakrantėje 
Nuotr. Z. Bilevičiūtės

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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 49 MILIJONUS DOLERIŲ

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckul
Tek 416-370-3539 
arba 416-825-3328
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas.........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75%

. INDĖLIAI:

PASKOLAS 
Asmenines nuo.................4.30%
nekiln. turto 1 m................. 4.60%

90 dienų indėlius .............1.50%
180 dienų indėlius .......... 1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.25%
2 m. term, indėlius........... 2.55%
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................1.00%
1 m. ind...............................2.25%
2 m. ind................................2.55%
3 m. ind...............................3.00%
4 m. ind............................... 3.40%
5 m. ind............................... 3.85%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ

TINKLAPIS: www.talka.net

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Amerikos lietuvių taryba 

drauge su estų ir latvių centri
nėmis organizacijomis per savo 
atstovybę Vašingtone - Jungtinį 
Amerikos pabaltiečių komitetą 
kreipėsi į JAV kongreso atstovą 
John Shimkus, prašydama JAV 
kongrese pateikti rezoliuciją, 
raginančią Rusijos vyriausybę 
pripažinti ir pasmerkti Baltijos 
valstybių okupaciją. Atsiliepda
mas į šį prašymą, kovo 9 dieną 
jis pateikė atitinkamos rezoliu
cijos siūlymą. Joje raginama, 
kad Rusijos vyriausybė aiškiai ir 
nedviprasmiškai pripažintų ir 
pasmerktų neteisėtai Sovietų 
Sąjungos 1940-1991 metais 
įvykdytą Baltijos valstybių Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos okupa
ciją ir aneksiją. Kiti kongreso 
nariai taip pat bus kviečiami 
tapti rezoliucijos siūlymo rėmė
jais (kosponsoriais). Atitinka
ma rezoliucija dar laukia prista
tymo senato rūmuose. Lietuvių 
organizacijos ir visuomenė bus 
kviečiami kreiptis į savo atsto
vus, raginant juos prisijungti 
prie šios rezoliucijos ir balsuoti 
už jos priėmimą. Šios rezoliuci
jos priėmimas iš dalies atsvers 
Maskvos bandymą savaip aiš
kinti Antrojo pasaulinio karo 
pabaigą, kurios pasekmės atne
šė Lietuvai ir kitoms valstybėms 
Sovietų Sąjungos okupaciją.

Lietuvių klubo St. Peters- 
burge, FL, susirinkimas įvyko 
š.m. sausio 15 d. šio klubo pa
talpose. Jį pradėjo klubo pirm. 
A. Kamiene, padėkodama už 
gausų narių dalyvavimą. Vienos 
minutės tyla ir atsistojimu pa
gerbtos Sausio 13-tosios aukos. 
Taip pat prisiminti praėjusiais 
metais mirę klubo nariai. Per
skaityta 10 pavardžių. Praeito 
susirinkimo protokolą skaitė R. 
Mastienė. Apie klubo gerą pa
talpą bei jų finansinę būklę pra
nešimą padarė pirm. A. Kar- 
nienė. Ji pasveikino naujus klu
bo valdybos narius: I. Adic- 
kienę, E. Čelkį ir finansų sekre
torę A. Čėsnaitę, padėkojo ir iš 
valdybos pasitraukusiems na
riams: J. Labanauskui, G. Ci- 
bienei ir finansų sekretoriui J. 
Kirtikliui. Informacinius prane
šimus padarė klubo sekr. R. 
Kilbauskienė ir finansų sekr. J. 
Kirtiklis. Revizijos komisijos 
pirm. P. Petraitis pasidžiaugė, 
kad gerai tvarkomos iždo kny
gos. Valdybos narė E. Radvilie
nė, kuri su vyru Zigmu vado
vauja barni, kalbėjo apie pasta
rojo reikalus. A. Kamius, kuris 
redaguoja Lietuvių žinias, padė
kojo organizacijų korespon
dentams, biuletenio skaityto
jams bei prenumeratoriams, 
administratoriui dr. P. Budinin- 
kui ir jo padėjėjoms H. Žitkie- 
nei bei P. Vaškelienei. Bibliote
kos vedėja M. Andrejauskienė 
pareiškė padėką asmenims, pa
dovanojusiems knygų bibliote
kai, Lietuvių fondui už finansi
nę paramą siunčiant knygas į 
Lietuvą, o taip pat savo padėjė
jai - E. Kiaunienei. D. Adomai
tienė, tautinių šokių grupės 
“Audra” vadovė, suminėjo pra
ėjusių metų pasirodymus bei 
dalyvavimą Lietuvių tautinių 
šokių šventėje Čikagoje. Klubo 
choro pirm. Aurelija Robertson 
išvardijo visus choro pasirody
mus, pažymėdama 2004 m. 
gruodžio 18 d. popietę, kurioje 
atsisveikinta su pasitraukusiu

choro vadovu dr. B. Kazėnu. Po 
susirinkimo visi dalyviai vaiši
nosi valdybos moterų paruoš
tais užkandžiais ir kavute. 
(Lietuvių žinios, 343 nr.)

Amerikos lietuvių taryba, 
jungianti ir atstovaujanti septy
niolikai centrinių Amerikos or
ganizacijų, ragina Lietuvos pre
zidentą Valdą Adamkų ir kitus 
oficialius Lietuvos pareigūnus 
nevykti gegužės 9 d. į Maskvoje 
rengiamą pergalės šventę. Tai 
bus sąmoningai surežisuotas 
propagandinis spektaklis. Ge
rai žinome, ką šis “išvadavi
mas” reiškė ir atnešė Baltijos 
tautoms. Aukščiausio valstybi
nio lygio dalyvavimas tokiame 
renginyje nesiderintų su išgy
venta tragedija ir Lietuvos 
istorine atmintimi.
Gudija

A.a. Leonas Karklėnas, 
Vilniaus krašto mokytojas, lie
tuvybės kovotojas, mirė 2004 
m. gruodžio 15 d. Vilniuje. Jis 
gimė 1920 m. Benekainių mies
telyje, Lydos apskr. Velionis vis 
pabrėždavo, kad esąs Benekai
nių lietuvis. Jis daug kovojo, 
kad būtų atsteigta Vytauto Di
džiojo gimnazija Vilniuje. Jis 
varstė Vilniaus savivaldybės, 
švietimo ir mokslo ministerijos, 
prezidentūros bei vyriausybės 
duris, kad vėl veiktų ta gimnazi
ja, kuri ilgus metus buvo lietu
viško jaunimo dvasinio bei tau
tinio ugdymo šaltinis. Už lietu
vybę Vilniaus žemėje kovojo ir 
velionies tėvas Klemensas Kark
lėnas. Leonas didžiąją savo gy
venimo dalį paaukojo Vilniaus 
krašto mokykloms, dėdamas 
pastangas, kad mokiniai išmok
tų lietuvių kalbą, pažintų savo 
tautos praeitį. Prieš pat velio
nies mirtį jo namuose lankėsi 
Vilniaus Fabijoniškių vidurinės 
mokyklos moksleiviai, kad ga
lėtų užrašyti Leono Karklėno 
pasakojimą apie Jo legendinį 
mokytoją Praną Zižmarą, dvi
kovoje įveikusį lenkų karinin
ką, įžeidusį Lietuvą. Jis tada sa
kė moksleiviams: “Neleiskite, 
mieli vaikai, kad Lietuvą nie
kintų savi ir svetimi. Ginkite 
tautos garbę”. Velionies liūdi 
žmona Vanda, taipgi buvusi 
mokytoja, du sūnūs ir vaikai
čiai, o taip pat lietuviškų etni
nių žemių tautiečiai. (Lietuvių 
godos, 2004 m., 12 nr.)
Naujoji Zelandija

Šio krašto imigracijos mi- 
nisteris P. Swain uždraudė dirb
ti šešiems lietuviams, turin
tiems tik turistų vizą. Lietuviai 
šaltkalviai ir suvirintojai į Lyt
telton uostą iš Vokietijos atvy
ko š.m. sausio 29 d., norėdami 
pataisyti vienam vokiečiui pri
klausantį laivą. Keturi vyrai gy
veno dviejuose jūriniuose tal- 
pintuvuose ir kiti du laive. Kol 
jų problema bus išspręsta, lie
tuviai apgyvendinti viešbutyje. 
Valdžiai esą juos įskundęs N. 
Zelandijos profesinių sąjungų 
vadovas T. Hanson. Pastarasis 
apkaltino darbdavius, kurie pa
sak jo, bando apeiti imigracijos 
įstatymus, apgyvendindami už
sienio darbininkus jiems pri- 
klausiančiuose laivuose. Jei už
sieniečiai ir toliau atiminės dar
bus iš vietinių gyventojų, kaip 
kad yra buvę žvejybos pramo
nėje, profesinė sąjunga imsis 
streikų. (Mūsų pastogė, 2005 
m., 7 nr.). JA.

http://www.talka.net
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Balandžio 9, šeštadienį, 
Montrealio muzikos mėgėjai 
po šešerių metų pertraukos vėl 
išgirs Vytauto Bučionio, jn, 
muziką. Tai tas pats buvęs ber
niukas, o dabar jau aštuonio
likmetis jaunuolis, apie kurio 
koncertą 1995 m. rašė pirma
me puslapyje The Montreal 
Gazette ir Le Journal de Mont
real, ištraukas iš koncerto 
transliavo pagrindinės Mont
realio televizijos stotys, o kal
bino tokie radio žurnalistai, 
kaip neseniai miręs Peter 
Gzowski.

Kas pažįsta Vytautą, jo 
idealistinė asmeninė pozicija 
kelia tokią pat pagarbą, kaip ir 
jo pianisto bei kompozitoriaus 
talentas. Šiemet kanadietė 
Meg Howald užbaigė jau antrą 
dokumentinį filmą apie šio 
jauno žmogaus muziką ir gyve
nimą “Eclipse”. Jame kalba jo 
tėvai, mokytojai ir visai pašali
niai žmonės. Kanadoje ilgus 
metus dėstęs amerikiečių kom
pozitorius Allan Crossman pa
žymi V. Bučionio kūrybos ypa
tingai retą individualumą bei 
daugiaplaniškumą, sąsajas su 
Messiaen ir Bartok bei natūra-

Jauno muziko kūryba
Vytauto Bučionio, jn, koncertas Montrealyje

Vytautas Bučionis
lų ir spontanišką socialinių ir 
gamtinių įspūdžių perdirbimą į 
muzikines struktūras, panau
dojant ir lietuvių liaudies mu
ziką, ir džiazą, ir net populia
riąją muziką.

Vytauto muzikinių nau
jovių troškulys, atrodo, neturi 

ribų. Tačiau Vytautas Bučionis, 
jn, nėra vien tik kompozito
rius. Jo mokytojas, buvęs Mc
Gill konservatorijos direkto
rius, o prieš tai The Montreal 
Gazette klasikinės muzikos kri
tikas, Carl Urquhart pažymi, 
kad per savo trisdešimties me

tų mokymo praktiką jis nėra 
matęs jautresnės muzikinės 
klausos žmogaus. Kitas Vytau
to išskirtinis bruožas yra natū
ralus troškimas bendrauti su 
žiūrovais, o ne tik gerai atlikti 
kūrinį. O kad tai jis moka, pa
tvirtina jo dažnas dalyvavimas 
geriausių McGill konservato
rijos studentų “Gala” koncer
tuose, bei neseniai gauta pres
tižinė Vera Black stipendija.

Pasakojimas apie Vytautą 
būtų nepilnas, jei nepaminėtu
me 1998-2000 metų laikotar
pio, kurį Vytautas praleido 
Lietuvoje su garsiu kompozito
riumi Jurgiu Juozapaičiu. Su 
juo bendraudamas Vytautas 
sukūrė savo pirmuosius mo
dernius kūrinius - keturiolikos 
dalių Paukščių siuitą bei Penkis 
preliudus viena tema M. K. 
Čiurlionio atminimui. Tai už
tikrino jo išrinkimą Vilniaus 
jaunųjų muzikantų festivalyje, 
leido jam sėkmingai pasirodyti 
ir Vilniuje, ir Montrealyje, ir 

Los Angeles. Vytauto Bučio
nio asmeniškai ar kitų pianistų 
atliekami jo kūriniai skambėjo 
taip pat Kvebeko Civilizacijos 
muziejuje, Seydye Bronfman 
menų centre, Kanados muzi
kos savaitės “Gala” koncerte, 
kasmetiniuose labdaros kon
certuose Kvebeko Granby 
mieste bei Montrealio Dzezu 
salėje, dalyvaujant tokioms 
Kvebeko žvaigždėms, kaip 
Alain Dumas, Marie-Denise 
Pelletier, Sylvain Cossette if 
Richard Sequin.

“La Scena Musicale” pa
skelbto koncerto, kurį remia ir 
Montrealio lietuvių kredito 
unija Litas, pirmoje dalyje Vy
tautas Bučionis atliks klasiki
nius kūrinius. Antrojoje dalyje 
klausytojai išgirs visą Paukščių 
suitą bei naujausius Vytauto 
Bučionio kūrinius. Koncertas 
įvyks toje pačioje, kaip prieš 
šešerius metus, puikios akusti
kos Vincent dTndy muzikos 
mokyklos didžiojoje salėje. Bi
lietai - prie įėjimo arba telefo
nu 514-806-9746. Koncerto 
metu savo kūrinius komentuos 
pats autorius.

Viktoras Mockus

RAMONA YČIENĖ
Daug autobusų, traukinių ir lėktu

vų mus gabeno per naktis į tolimas 
vietas, naujus kraštus. Esam aplankę 
visą eilę Amerikos miestų. Gal nema
tėm jų rotušių ar muziejų, bet gerai 
pažinom jų parapijų sales, Lietuvių 
namus ir šiltus žmones. Apsidžiau
gėm, kai tolimoj Kalifornijoj buvo 
progos pasimaudyti jūroje ir pašokti 
Sadutę. “Disneyland” — telieka turis
tams.

Apvažiavom ir mūsų brangią Ka
nadą nuo Kvebeko iki Vankuverio, 
kur žiūrėjom nustebę į vadovę Ritą, 
kuri kaip chameleonas, pasidarė žalia 
kaip tas kirminėlis, kuris vartėsi jos 
lėkštėje tarp austrių.

Nuvažiavę į koncertų vietoves, vis 
klausiame: Kokia bus salė? Ar per 
maža? Ar slidi? Ar vėl šoksim ant rie
dančios platformos parade? Ar šals 
kojos šokant čiuožykloje? Gal vėl bus 
proga įrodyti vadovams, kad mes mo
kam savo šokius užsimerkę. Mažame 
Prancūzijos kaimelyje pasirodėm cir
ko palapinėje. Pasiutpolkės sūkury 
elektra išsijungė ir likom visiškoje 
tamsoje. Akordeonas ir kojų atmintis 
mūsų nenuvylė. Kiek nustebintų vei
dų, kai po poros minučių šviesos užsi-

Kai Toronto “Gintaras” keliavo...
Atsiminimai, jo sukaktuvinio koncerto belaukiant

Toronto gintariečiai Trakų pilyje prieš daugelį metų

degė ir kiekvienas toliau šoko savo 
vietoje! Lydimas gausaus publikos 
plojimo, koncertas baigėsi tradiciniu 
šokiu, perkrikštytas toje palapinėje - 
ne Aštuonytis, o I don ’t need this.

Taip pat niekad nežinojom, kokio
se patalpose mięgosim. Kartais vieš
butyje, kartais privačiuose namuose, 
kur yra tik stogas ir sienos. Kartais 
bendrabučiuose su bulgarais arba ka- 
ribiečiais. Atsimenu, kai viename 
bendrabutyje skambėjo nežmoniški 
riksmai iš rūsio. Mes prie to riksmo 
prisidėjom, kai pavargę ir išprakaitavę 
po repeticijos, buvo mūsų eilė išsi
maudyti lediniame vandenyje.

Kartą mūsų miegamuoju kamba
riu tapo autobusas. Prancūzijoje kelia
vom per ilgą naktį, kol mūsų vairuoto
jui Jean-Claude pritrūko jėgų. Jis mus 
nuvežė į netoliese esantį jo ūkį. Kol 
Jean-Claude pas žmoną šiltoje lovoje 
sapnavo, jo kieme pilnas autobusas 
gintariečių bandė miegoti. Vieni užlin
do po autobusu, kiti viršuje, treti per 
pusiau uždarytas akis laukė ryto su 
daina, kai karvių skambalai visus išju
dino.

Tos kelionės, tie bendri įspūdžiai 
ir nuotykiai jungia mus ir šiandien. Vis 
dar, kai susitinkam, nusišypsom ir 
sakom: “Ar atsimeni...?”

Dainų šventė - “Atsiliepk daina”
NIJOLE BENOTIENE

Artėjančios dainų šventės “Atsi
liepk daina” organizaciniai darbai spar
čiai juda į priekį. Paruošta ir jau veikia 
dainų šventės internetinė svetainė 
www.dainusvente.org. Šventės organi
zatoriai visus skatina joje apsilankyti. 
Pradėta išankstinė chorų registracija, 
kuri irgi įdėta internetinėje svetainėje. 
Jeigu šiuo laiku nėra žinomas pilnas 
choro narių skaičius, organizatoriai vis 
tiek ragina registruotis, o atsiradus pa
taisymams, juos bus galima atlikti ir vė
liau. Internetinėje svetainėje apsilan
kiusieji ras informacijos įvairiais klausi
mais, pasigrožės sukurta šventės emble
ma, įkvėpimo įgaus pasiskaitę meno va
dovės R. Kliorienės ir organizacinio ko
miteto pirmininko dr. A. Polikaičio svei
kinimus.

Didelis darbas atliktas šventės re
pertuaro parinkime. Šis darbas buvo 
pradėtas jau seniai. Repertuaro komisi
ja, vadovaujama vyriausios meno va

dovės Ritos Kliorienės, buvo sudaryta 
norint įtraukti ir aprėpti plačiai išsi
sklaidžiusius lietuvius įvairiuose Kana
dos ir JAV bendruomenių telkiniuose. Į 
komisiją buvo pakviesti: Jonas Govėdas 
(Toronto), Bronius Kazėnas (St. Peters
burg), Birutė Mockienė (New Jersey), 
Raimundas Obalis (Rochester), Darius 
Polikaitis (Chicago), Alma Preisaitienė 
(Chicago), Viktoras Ralys (Los Ange
les), Faustas Strolia (Chicago), Šiaurės 
Amerikos muzikų sąjungos pirminin
kas, ir Dalia Viskontienė (Toronto).

Dalia Viskontienė kartu su Rita 
Klioriene praėjusioje 1991 m. dainų 
šventėje buvo šventės repertuaro muzi
kinės komisijos pirmininkės ir šventės 
dirigentės. Jų chorinė ir organizacinė 
praktika išeivijoje ir Lietuvoje yra atžy
mėta valstybiniais prezidento apdova
nojimais. Taip pat yra pakviesti jaunimo 
atstovai: Kęstutis Daugirdas (Chicago), 
Kristina Kliorytė (Cleveland), Alenutė 
Skrinskaitė (Toronto), nes dedamos 

pastangos ir tikimasi gausaus jaunų bal
sų įsijungimo į ateinančią šventę: orga
nizacinio komiteto pirmininkas dr. A. 
Polikaitis visą savo laisvalaikį skiria 
šventės darbams, o darbų kiekvieną die
ną vis daugėja. Užsakyta salė ir pasira
šytos sutartys dėl paslaugų, sukurtas 
šventės logo, pradėjo veikti dainų šven
tės internetinė svetainė, renkamos lė
šos, užsakyti viešbučiai, toliau plėtojami 
organizaciniai ryšiai su KLB valdyba. 
Šiuo metu KLB atstovauja kultūros ko
misijos pirmininkas Algirdas Vaičiūnas, 
su kuriuo A. Polikaitis palaiko ryšius. A. 
Vaičiūno pateiktomis žiniomis, dėl 
šventės jau yra numatytas biudžetas, ku
ris greitu laiku bus patvirtintas KLB val
dybos.

Pašnekinus vieną kitą vyresnės kar
tos choristą, pasigirsta nelabai entuzias
tingi balsai: dainų šventė išeivijoje jau 
pavėluota; nebeliko kas dainuoja, ne
ateina į chorus nauja pamaina, be to, vy
resnioji karta nelabai ryžtasi net ir gal
voti apie tolimas keliones į šventės 
miestą - Čikagą.

Kokios abejonės? Kas baugina? - 

paklausiau šventės meno vadovės R. 
Kliorienės.

Abejonės? Čia truputį per stiprus žo
dis. Jei būčiau abejojus, būčiau niekad 
nepradėjus šio darbo. Kaip tik atvirkš
čiai, mano nuomonė yra priešinga dauge
liui, kurie seniai kalba, kad niekam išeivi
joje nebeįdomu dainuoti. Man rodos, kad 
žmonės yra seniai išsiilgę dainavimo, kaip 
kadaise dainuodavom, ir viliuosi, kad 
pradėjus organizuoti daug kas jungsis prie 
šio darbo.

Organizacinio komiteto pirminin
kas A. Polikaitis, taip pat kaip ir Rita, 
būdamas jaunos kartos atstovas, yra ge
rai apgalvojęs ir išanalizavęs mūsų 
bendruomenės mozaiką. Jis puikiai su
pranta, kad esame įvairių kartų, įvairių 
bangų, skirtingų nuomonių ir įvairių gy
venimo patyrimų suformuoti žmonės. 
Jis tiki, kad pagarba vieni kitiems vyraus 
šios šventės ruošime ir įvykdyme. Mūsų 
panašumai, toliau tęsia Audrius, jungia 
mus į vieną bendruomenę, bet skirtu
mai paįvairina gyvenimą toje bendruo
menėje. ---------------- ------

Nukelta j 9-tą psl.

http://www.dainusvente.org
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Čiurlionio kūryba vargonais C1KULTMEJE VEIKLOJE
Iš pokalbio su muzike Jūrate Landsbergyte, koncertavusia Toronte

Š.m. vasario 19 Toronto Prisikėlimo para
pijos šventovėje įvyko Gavėniai skirtas koncer
tas Viską, ką darome iš meilės, yra malda. Jame 
klausytojai galėjo žavėtis neįprastu vargonų 
skambesiu, kur gaudė varpais, tyliai skambėjo 
varpeliu, fleita, obojumi, grėsmingai riaumojo. 
Klausytojai girdėjo ir trumputes muzikines pje
ses. Vargonavo viešnia iš Lietuvos - žymi var
gonininkė ir muzikologė Jūratė Landsbergyte. 
Atliko J.S. Bacho, M.K. Čiurlionio, E Bajoro ir 
F. Liszto kūrinius. Kartu buvo skaitomi Gavė
niai pritaikyti skaitiniai, o “Volungės” choras 
giedojo J. Govėdo, G.N. Allen, M. Durufle ir J. 
Tamulionio giesmes su N. Benotienės ir R. Ta- 
gorė žodžiais.

Po koncerto pakalbinau šią žymią muzikę.
— Esate minėjusi, kad būdama 5-erių metų 

pradėjote muzikuoti. Ar tai buvo Jūsų pačios no
ras, ar šeimos tradicija?

— Mano Mama, muzikos pedagogė Rita 
Kučinskaitė-Sakalienė, tuomet dirbusi Vilniaus 
Aukštesniojoje muzikos mokykloje, anksti 
įžvelgė manyje muzikinius gebėjimus. Tėtis — 
taip pat muzikas, pianistas, profesorius Vytau
tas Landsbergis. Todėl mūsų šeimoje buvo sa
vaime suprantamas dalykas, kad aš turiu gauti 
meninį išsilavinimą. Būdama 5 metų pradėjau 
mokytis groti pianinu gabių mažamečių mo
kykloje. Vėliau mokantis M.K. Čiurlionio me
no mokykloje, profesoriaus L. Digrio pastan
gomis buvo įsteigta vargonų klasė. Jis įrodė, 
kad vargonai gali būti toks pat koncertinis inst
rumentas, kaip smuikas, fleita, fortepijonas ar 
bet kuris kitas. Tai, kad aš būdama 14 metų 
pradėjau mokytis vargonų klasėje, buvo mano 
Tėčio idėja.

— Jūsų sesuo ir brolis taip pat menininkai?
- Sesuo Birutė Cechanavičienė-Landsber- 

gytė - muzikologė, o brolis Vytautas V Lands
bergis — poetas, kino režisierius, privačios kino 
įr yijdęo^studijos “A propps” steigėjas. Jis žino
mas kaip filmų — Dabar ir mūsų mirties valandą,

J. Landsbergytes sudus Vytautas
Visa teisybė apie mano tėvą, Iš niekur į niekur ir 
kitų, autorius. Taip pat Vytautas yra išleidęs tris 
poezijos ir dvi pasakų vaikams knygas.

- Auginate du sūnus. Kur ir ką jie studijuoja ?
- Abu sūnūs mokosi M.K. Čiurlionio menų 

gimnazijoje. Vyresnysis 17 metų Gerdenis stu
dijuoja tapybą, ir tai jam labai gerai sekasi. O 
14 metų Vytautas eina muziko keliu - pučia 
fleitą. Nors jis ir turi savo mokytojus, bet aš su 
juo daug dirbu ir pati. Tai mano tarsi dar viena 
specialybė. Mes kartu koncertuojam Vokietijo
je ir Lietuvoje. Prieš atvažiuodami čia, koncer

Dainų šventė...
Atkelta iš 8-to psl.

Daug metų yra praėję nuo Septintosios dai
nų šventės, todėl daug ką reikia apgalvoti iš nau- 
jo, aptarti, ištirti ir pabandyti. Audrius tiki, kad 
visi turėsime daug kantrybės sprendžiant dainų 
šventės neaiškumus ir nesklandumus, o entu
ziazmo išlaikymas yra būtinas per ateinančius 
pusantrų metų iki pačios šventės, vienbalsiai pri
taria abu šventės vadovai.

tavome Vilniaus Šv. Jonų šventovėje, kuri pasi
žymi puikia akustika. Fleita ten skambėjo įspū
dingai.

J. Landsbergyte su sunumi Gerdeniu koncerto 
metu

- Esate pirmą kartą Kanadoje. Kaip Jums 
čia patinka?

- Atvykau Lietuvos ambasados kvietimu, 
kuri Vasario 16-osios proga Otavoje organiza
vo priėmimą kitų šalių ambasadoriams ir diplo
matams. Jiems grojau didingais vamzdiniais su 
daugybe registrų vargonais Notre Dame šven
tovėje. O čia Toronte, jaučiuose kaip namie - 
Lietuvoje. Didelė, graži Prisikėlimo parapijos 
šventovė, nuoširdūs žmonės. Nuostabu, kad 
šventovė yra ir lietuviškos kultūros židinys To
ronte. Turėjau progą girdėti puikiai dainuojan
tį “Volungės” chorą, mačiau vaikų choro repe
ticiją. Girdėjau pasakojant, kad čia vyksta įvai
rūs sporto, folkloro, labdaros renginiai.

- Šiandien koncerte daugelis klausytojų 
pirmą kartą išgirdo M.K. Čiurlionio Kunniūs, at
liekamus vargonais, ir liko sužavėti...

- M.K. Čiurlionis yra atradimas žymiems 
kompozitoriams, tokiems, kaip, pavyzdžiui, 
Messiaejanas (Mesijanas). Kai kurie M.K. 
Čiurlionio kūriniai turi konstruktyvų polifo- 
niškumą. Pavyzdžiui, šiandien Jums girdėtas 
muzikinis peizažas Marios yra tarsi parašytas 
vargonams. Čiurlionis mėgo gilius bosus, kurių 
fortepijone nėra, o vargonais juos gali išgauti 
pedalais. Gelmė, žvaigždžių švytėjimas, tarsi 
sukurtas keliais linijų sluoksniais, kurie persi
pina viens per kitą. Vargonais galima ryškiau 
atkurti spalvas - tyliai skambančią fleitą su 
tremolatu, obojų, skaidrų varpelį ir kitus. Tai 
nuostabus muzikos ir dailės ryšys.

- Kokie Jūsų ateities planai?
- Šie metai yra M.K. Čiurlionio jubilieji

niai metai. Ta proga vasarą Druskininkuose su 
amerikiečiais muzikais rengiame tarptautinę jo 
kūrybos studijų savaitę ir muzikos festivalį. Ru
denį Lietuvos filharmonijoje koncertuosime 
kartu su vokiečių fleitistu Carsten Hustedt. 
Planuoju išleisti kompaktinius įrašus, kurių 
vienas yra Čiurlionio kūrinių, ir leidinį apie 
transkribuotus Čiurlionio kūrinius, dar ne
skambėjusius vargonais, - natas Vakariniai var
pai. Taip pat savo eilės laukia kompaktinė 
plokštelė Baltijos peizažai su vokiečiu fleitistu. 
Ruošiami ir kiti įrašai su žymiais atlikėjais, kur 
mes pristatysim latvių, lietuvių ir estų muziką 
bei sąsajas su Vokietija. Be to, dar turiu 
parašyti eilę muzikologinių straipsnių, kurie 
yra pagrindinis mano darbas.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi - Danguolė Lelienė

Junkimės visi į šį taip reikalingą chorinės 
muzikos išeivijoje išlaikymui darbą, burkimės į 
dainos vienetus, kvieskime draugus ir ruoškimės 
dainų šventei “Atsiliepk daina”.

Meno vadovė R. Kliorienė praneša, kad re
pertuaro knygos bus atpausdintos tik vasaros pa
baigoje, o kad choristai galėtų jau dabar pradėti 
mokytis, netrukus įdėsime dainų natas svetainė
je. Visi apsilankiusieji svetainėje galės atsispaus
dinti dainų šventės dainas ir pradėti jų mokytis.

Visus maloniai kviečiame aplankyti dainų 
šventės “Atsiliepk daina” naujovę - šventės sve
tainę - www.dainusvente.org.

Tarptautinis Jascha Hei
fetz vardo smuikininkų kon
kursas Vilniuje, Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijoje, 
baigėsi vasario 20 dieną. Kon
kurse varžėsi 29 smuikininkai 
iš 16 valstybių. Vertinimo ko
misijoje, kuriai pirmininkavo 
žymus smuiko virtuozas Gi
rion Kremeris, buvo profeso
riai Jurgis Dvarionas ir Petras 
Radzevičius (Lietuva), Tatja
na Grindenko (Rusija), Dana 
Pomerancaitė-Mazurkevič 
(JAV), Alexandr Fischer 
(Švedija) ir Igor Vološin 
(Prancūzija). Pirmoji premija 
šiame konkurse nebuvo pa
skirta - komisijos narių teigi
mu, iš daugelio talentingų 
jaunuolių nė vienas neišsisky
rė ypatingais gabumais. Ant
roji premija paskirta dvide
šimtmetei olandų smuikinin
kei Lisa Jacobs. Trečiąją vietą 
pasidalino estė Anna-Liisa 
Bezrodnaja, taivanietis Chiu- 
jan Ying ir lietuvaitė Diana 
Galvy dytė.

Specialiu diplomu apdova
nota lietuvaitė Agnė Dovei- 
kaitė. V. Landsbergio fondo 
prizą gavo japonas Tadasuke 
Ujimai už atliktą Vytauto Bar- 
kausko~ Silhouette smuikui 
solo; “Šaltinio” prizas už ge
riausiai atliktą virtuozinį kūri
nį teko rusui Čingiz Osmano- 
vui, “Litmuz” prizas skirtas 
geriausiam lietuvių konkurso 
dalyviui teko D. Galvydytei. 
Lietuvaitė Justina Zajančaus- 
kaitė apdovanota už geriau
siai atliktą J. Heifetz tran
skripciją. Publikos prizas ati
teko olandei L. Jacobs.

Šiųmetinis konkursas bu
vo antrasis. Pirmasis įvyko 
2001 metais minint Vilniuje 
gimusio J. Heifetz 100-sias 
gimimo metines, sekantis 
konkursas numatomas 2009 
metais. Šiuos konkursus ren
gia Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija ir Lietuvos kultū
ros fondas. Maestro Jascha 
Heifetz savo muzikinę karjerą 
pradėjo Kaune kaip šešiame
tis vunderkindas, europinį pri
pažinimą pelnė 1912 metais 
Berlyne, o pasaulinę šlovę 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, kurios nuo 1917 metų tapo 
jo antroji tėvynė. Jo meistriš
kumas tapo pavyzdžiu, kuriuo 
lyginami visi šių laikų smui
kininkai.

Prof. Eduardas Gabnys 
išrinktas naujuoju Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 
(LMTA) rektoriumi. Šiame 
poste jis pakeitė nuo 1994 
metų dvi kadencijas akademi
jai vadovavusį muzikologą 
Juozą Antanavičių. Ketu
riuose LMTA fakultetuose 
(trijuose Vilniuje ir viename - 
Kaune) šiuo metu studijuoja 
1,150 studentų. Į kai kurias 
studijų programas, kaip pvz. 
televizijos režisieriaus ir ope
ratoriaus, muzikos, teatro ir 
kino vadybos specialybes, 
nauji studentai priimami tik 
kas ketveri metai, nes jų pa
reikalavimas nėra užtenkamai 
didelis. E. Gabniui teks pasi
darbuoti derinant akademijos 
profesūros pedagoginį darbą 
su jų menine veikla, nes be
veik penktadalis profesorių 
yra iškilūs menininkai.

Naujasis rektorius yra bai
gęs akordeono klasę Lietuvos 
muzikos akademijoje, 1982-

1986 metais stažavosi Kijevo 
konservatorijoje, tobulino 
kvalifikaciją tarptautiniuose 
akordeono muzikos interpre
tacijos kursuose Lenkijoje ir 
Austrijoje, Salzburgo “Mo- 
zarteum’e”. Nuo 1986 metų 
E. Gabnys yra vienas iš Lietu
vos akordeonistų sąjungos va
dovų, Lietuvos ir Baltijos vals
tybių akordeonistų draugijų, 
tarptautinių akordeono muzi
kos festivalių meno vadovas 
ar vertinimo komisijų narys. 
Akordeonininkų duete su Ge- 
nadij Savkovu ir Baltijos 
akordeonų kvintete grojantis 
E. Gabnys sakosi norintis tęsti 
ir savo koncertinę veiklą, iš
laikyti atlikėjo kvalifikaciją, 
kad galėtų ne tik žodžiu, bet 
ir pavyzdžiu ugdyti savo stu
dentus.

Lietuvos valstybiniame 
operos ir baleto teatre jau 
ruošiamasi svarbiausiai šio se
zono premjerai - Giuseppe 
Verdi epinės operos Likimo 
galia (La forza del destino) - 
balandžio 8 dieną. Šioje retai 
statomoje operoje dalyvaus 
visi teatro kolektyvai, masinė
se scenose pasirodys net 140 
artistų - solistų, choristų, šo
kėjų, mimų, fechtuotojų ir kt. 
Scenovaizdis spektaklio metu 
keisis net šešis kartus, atlikė
jams siuvama per 400 kostiu
mų. Pastatymui vadovauja D. 
Britanijoje gyvenanti režisierė 
Dalia Ibelhauptaitė; scenog
rafija jauno brito Giles Cadle, 
šviesos efektai Mimi Jordan 
Sherin (JAV), kostiumai Juo
zo Statkevičiaus (Paryžius), 
choreografija Arthur Pita 
(Pietų Afrika). Pagrindinius 
vaidmenis atliks solistai Sigu
tė Stonytė, Sandra Janušaitė, 
Vytautas Kurnickas, Vytautas 
Juozapaitis, Dainius Štumb- 
ras, įneša Linaburgytė, Laima 
Jonutytė, Vladimiras Prudni
kovas, Vytautas Bakula. Šią 
operą kompozitorius sukūrė 
Sankt Peterburgo imperato
riškųjų teatrų direkcijos užsa
kymu, kur ir įvyko jos prem
jera 1862 lapkričio 10 dieną.

Akademiko Jono Lanku
čio (1925-1995), lietuvių dra
maturgijos tyrinėtojo, litera
tūrologo 80-sios gimimo meti
nės buvo paminėtos vasario 
pabaigoje Rašytojų klube su
rengtoje mokslinėje konfe
rencijoje, kurioje pranešimus 
skaitė lietuvių ir latvių litera
tūros tyrinėtojai, teatrologai. 
Lietuvos mokslų akademijos 
bibliotekoje vyko jubiliejinė J. 
Lankučio knygų paroda. Mi
nėjimo renginius užbaigė atsi
minimų vakaras Rašytojų klu
be, kuriame savo atsiminimais 
dalinosi literatūros profeso
riai, akademikai. J. Lankutis 

, gimė Gargžduose, 1953 m. 
baigė lituanistikos studijas 
Vilniaus universitete. Nuo 
1957 m. Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto skyriaus 
vadovas, nuo 1984 m. institu
to direktorius. Parašė mono
grafiją Lietuvių dramaturgijos 
raida, knygas Justino Marcin
kevičiaus draminė trilogija, 
Etiudai apie Juozą Grušą, Lie
tuvių egzodo dramaturgija. 
Pastarojoje knygoje nagri
nėjo išeivijos dramaturgų 
Antano Škėmos, Algirdo 
Landsbergio, Kosto Ostraus
ko kūrybą. G.K.

http://www.dainusvente.org
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 
v.v.; šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 
12.45 v.p.p. ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; 
antradieniais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 
v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind................1.25%
180-364 d. term.ind............. 1.30%
1 metų term.ind.....................1.55%
2 metų term.ind.....................2.00%
3 metų term.ind.....................2.40%
4 metų term.ind.....................2.80%
5 metų term.ind.....................3.10%
1 metų “cashable” GIC. . .2.00%
1 metų GlC-met. palūk. .. .2.50%
2 metų GlC-met. palūk. .. .2.50%
3 metų GlC-met. palūk. .. .2.60%
4 metų GlC-met. palūk. .. .3.10%
5 metų GlC-met. palūk. .. .3.50%
RRSP, RRIF “Variable” ... .1.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .2.25% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .2.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .2.85% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .3.35% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .3.75% 
Taupomąją sąskaitą iki ... .1.00% 
Kasd.pal.čekių sąsk.iki ... .1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................0.65%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind..........................2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................5.25%

Sutarties paskolas
nuo.......................5.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų ................ 4.00%
2 metų ................ 4.40%
3 metų ................ 4.80%
4 metų ................ 5.25%
5 metų ................ 5.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .. . .4.25%

Duodame CMHC 
| apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas. Nekilnojamo turto paskolas iki 
95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. ir EURO 
valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spausdiname 
asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas, inteme- 
tinė bankininkystė.
________ Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė________
Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

Maloniai kviečiame pasinaudoti 
PAVASARIO PASLAUGA

VIENŲ METŲ GIC

2.50%
VIENŲ METŲ GIC JAV VALIUTA

2.00%
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

Investicijos už
Daugiau kaip penktadalis visų Kanados in

vesticijų randa rinką už Kanados ribų. Karibų 
salos duoda didžiausias mokesčių lengvatas, 
nors netoli nuo jų atsilieka ir Airija. Ne visos in
vesticijos laikomos teisėtomis, tačiau ribą tarp 
teisėtų investicijų ir sukčiavimo nelengva nusta
tyti. Net Kanados ministeris pirmininkas Paul 
Martin savo privatų prekinį laivyną “Canada 
Steamship Lines”, kurį prieš perimdamas Kana
dos ministerio pirmininko pareigas perleido sa
vo sūnums, buvo įregistravęs ir apdraudęs Kari
bų salose. Investicijos JAV rinkoje yra labai su- 
mažėjusios. Finansų ministeris Ralph Goodale 
guodžiasi, kad dauguma kraštų išgyvena tą pačią 
krizę ir ieško būdų, kaip panaikinti tas mokesčių 
užuovėjas šalyse, kurios neproporcingai pagal 
savo ekonominį pajėgumą ir dydį teikia investici
jų lengvatas.

Prieš trejus metus įsisteigusi privati oro li
nija “Jetsgo”, negalėdama konkuruoti su kito
mis oro linijomis, prasiskolino ir turėjo paskelbti 
bankrotą. “Jetsgo” staiga sustabdė visus skry
džius kovo 11 d. rytą. Tai supykdė visuomenę, 
nes kovo antrąją savaitę yra moksleivių atosto
gos, ir daugelis keliauja. Daugiau kaip 17,000 įst
rigusių keleivių pateko į labai sunkią padėtį. Bu
vo sukrėsti ir tos oro linijos 1,200 tarnautojų, ku
rių dalis, nežinodami apie įvykį, atvyko į darbą, 
kurio jau nebebuvo. Po “Jetsgo” uždarymo jau 
kitą dieną veikiančios oro linijos pakėlė savo bi
lietų kainas nuo 16% iki 50%.

Nauja vieno dolerio moneta su bėgiko Terry 
Fox atvaizdu pasirodys Kanadoje balandžio 4 d. 
Moneta išleista minint Tery Fox 25-metį nuo jo 
“Vilties maratono” pradžios. Jam, 21 metų am
žiaus jaunuoliui, dėl kaulų vėžio buvo amputuo
ta koja. Išeidamas iš ligoninės jis nutarė bėgti 
per visą Kanadą ir tuo sutelkti lėšų vėžio ligos ty
rimams. Beveik pusiaukelėj, po 143 dienų bėgi
mo ir jau sukerus apie 6,000 kilometrų, jis turėjo 
savo maratoną nutraukti dėl išsivysčiusio plaučių 
vėžio. Minė jis 1981 m1. Jo Vardu kasmet beveik 
visuose Kanados miestuose yra minima “Fox 
Vilties maratono” diena, kurios dėka jau yra su
aukota daugiau kaip 350 milijonų dol. vėžio ligos 
tyrimo reikalams.

Praeitų metų antrąją Kalėdų dieną įvykęs

Kanados ribų
žemės drebėjimas Indonezijoje ir tą Azijos že
myno dalį nusiaubęs cunamis pareikalavo apie 
trečdalį milijono žmonių gyvybių. Kanados vy
riausybė yra paskyrusi 170,000 dol. sukurti nau
jam superkompiuteriui, kuriuo galima būtų nu
statyti kaip išvengti tokių ar panašių nelaimių 
Kanadoje. Pasirodo, kad prieš 300 metų tokio 
stiprumo žemės drebėjimas nusiaubė Kanados 
vakarines pakrantes ir Japonijos salas. Tai mini 
Kanados čiabuviai. O Japonijos istorijoje šis 
1700 metų sausio 26 d. įvykis yra užrašytas kaip 
cunami, kuris nusiaubė jos žuvininkystės laivyną 
ir pakrančių gyvenvietes.

Minimalios kalėjimo bausmės įvedimas ka
napių augintojams yra svarstomas Kanados par
lamente. Nusikaltėlių pinigais gerai apmokami 
advokatai sugeba švelninti jų padėtį, o teisėjai 
skiria per mažas bausmes. Kanapių augintojai, 
vykdydami kriminalinį nusikaltimą, mažai rizi
kuoja, o pelno milijonines sumas. Kanados įsta
tymai turi panašių atvejų, kurie numato minima- 
lines bausmes. Manoma, kad minimali dvejų 
metų kalėjimo bausmė už kanapių auginimą gali 
būti priimama parlamente.

Brangstant naftos gaminiams, “Suncor 
Energy Ine.” nutarė investuoti apie 10 bilijonų 
dol. į bituminio skalūno ir alyvos smėlio perdir
bimą į nerafinuotą alyvą, kurią jau būtų galima 
naftotiekių vamzdžiais tiekti į alyvos rafinavimo 
įmones. Tai pagrįsta skaičiuojant, kad už žaliavos 
statinę (apie 115 litrų) bus mokama bent 28 JAV 
dol. Šiuo metu rinkos kaina siekia daugiau kaip 
50 JAV dol. “Suncor” įmonė Albertos provinci
joje tikisi jau šio dešimtmečio pabaigoje išvystyti 
apie pusės milijono statinių tiekimą kasdien.

Buvęs Kanados medicininės tarnybos sky
riaus viršininkas Paul Cochrane nuteistas 12 
mėnesių kalėjimo bausme už kyšių ėmimą. 1996- 
2000 metų laikotarpiu jis priėmė įvairių dovanų, 
kurių vertė gali būti didesnė kaip 200,000 dol. 
Viskas buvo perplaunama per čiabuvių indėnų 
priežiūros ir rūpybos centrus. Jis gaudaVtr‘maši- 
nas, apmokėtas keliones į Karibų salas, turisti
nes keliones jūromis, bilietus į koncertus bei le
do ritulio rungtynes ir net grynų pinigų. Jis bus 
taipgi teisiamas ir už vengimą mokėti valsty
binius mokesčius. AKV

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS ŽINIOS

• 2004 metų aukų pakvitavimai išsiųsti. 
KLB krašto valdyba dėkoja V. Baliūnienei, B. 
Kazlauskaitei, S. Piečaitienei, M. Povilaitienei, 
M. Stanevičiui, V Stanevičienei, J. Stasiuleyi- 
čienei, M. Vasiliauskienei, A. Vaičiūnui, R. Ži
linskienei ir Prisikėlimo kredito kooperatyvui 
už pagalbą.

• KLB pirm. R. Žilinskienė ir vicepirm. V 
Stanevičienė susitiko su Vilniaus vicemeru 
prof. dr. Kęstučiu Masiuliu.

• KLB KV pirm. R. Žilinskienė dalyvavo 
Estijos generalinio konsulo ir Kanados estų 
bendruomenės priėmime 87-tos nepriklauso

mybės šventės proga bei Toronto policijos va
do Julian Fantino pagerbime, vadą pasveikino 
ir įteikė jam atminimo lentelę.

• KLB KV kultūros komiteto pirm. A. 
Vaičiūnas dalyvavo Lietuvos ambasadorės S. 
Jakštonytės Vasario 16-tos šventės surengtame 
priėmime Otavoje.

• Krašto valdybos nariai susitiko su JAV 
LB valdybos pirm. Vaiva Vėbraite-Gust.

• KLB KV pirm. R. Žilinskienė ir visuo
meninių reikalų komiteto pirm. E. Punkrienė 
dalyvavo Jean Augustine, M.P., Etobicoke-La
keshore priėmime. R.L.Ž

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Algis MEDELIS QUEEN SYREN A TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

KELIONĖS | VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Į LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.L - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)

Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking”)

(905) 333-5553

Toronto Įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 805-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

TORONTE 
ETOBICOKE ~ 

ir 
MISSISSAUGOJE

http://www.rpcul.com
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Jaunieji krepšininkai “Žvaigždžių dienoje s.m. kovo 5 d.
Lemonte, IL Nuotr. E. Šulaičio

Žinios iš
• Kauno “Žalgiris” Euro- 

lygos F grupės rungtynėse Atė
nuose 78:83 pralaimėjo vietos 
“Panathinaik” krepšininkams ir 
galutinai prarado viltis patekti į 
ketvirtbaigmę.

• Vilniaus “Lietuvos tele- 
komo” krepšininkės pirmąsias 
ketvirtbaigmės rungtynes 73:77 
pralaimėjo Maskvos “Dinamo” 
klubui.

• Portugalijoje vykusiose 5 
km sportinio ėjimo varžybose 
Sonata Milušauskaitė užėmė 
antrąją vietą. Ji nuotolį įveikė 
per 22 min. 27.4 sek. Nugalėto
ja buvo portugalė V. Santos 
(21:53,8).

• Suomijoje vykstančio pa
saulio jaunimo (iki 21 metų) 
biatlono čempionate Lietuvos 
atstovė Diana Rasimovičiūtė 
12.5 km lenktynėse užėmė 
šeštą vietą.

. - ’.(JAV .studentų varžybose 
trečiąsias vietas iškovojo du lie
tuviai studentai - Alabama vals
tijoje 1500 m bėgime V. Petru- 
liavičius (3 min. 56.08 sek.) ir 
Floridoje 3000 m kliūtiniame 
bėgime L. Šilkauskas (9 min. 
34.08 sek.).

• Atėnuose (Graikija) pa-

Lietuvos
sibaigusiose tarptautinėse šach
matininkų varžybose “Acropo
lis 2005”, kuriose dalyvavo 62 
atstovai iš 14 šalių, Lietuvos 
atstovas, tarptautinis didmeis- 
teris Eduardas Rosentalis, su
rinkęs 6 taškus iš 9 galimų, 
užėmė šeštąją vietą.

• Norvegijoje vykusių pa
saulio aviamodeliavimo taurės 
varžybų “F-l-B” lėktuvų mode
lių rungtyje Lietuvos atstovas 
Rolandas Mackus laimėjo tre
čiąją vietą.

• Pasibaigusio vyrų ranki
nio klubų Lietuvos lygos čem
pionato reguliariojo sezono nu
galėtojais tapo titulą ginantys 
Kauno “Granito - Kario” ran
kininkai.

• JAV surengtose lengvaat
lečių varžybose Lietuvos dau- 
giakovininkė Austrą Skujytė 
laimėjo disko metimo rungtį, 
įrankį nusviedusi 48.12 m.

• Pirmajame Tarptautinės 
sportinių šokių federacijos 
(IDSF) “Grand Slam” serijos 
varžybų rate Italijoje antrąją 
vietą klasikiniuose šokiuose 
užėmė kauniečiai A. Bižokas ir 
E. Daniūtė. V.R

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) “Mažyliai”, įveikę 
“Milžinus” Lemonte, IL, š.m. kovo 5 d. surengtose “Žvaigždžių 
dienoje” Nuotr. E. Šulaičio

• Kaunietis plaukikas Ro
landas Gimbutis, studijuojantis 
Barkley universitete (JAV), 
tapo NCAA Pacific - 10 konfe
rencijos čempionato nugalėtoju 
ir rekordininku. Jis Long 
Beach vykusiose pirmenybėse 
su draugais D. Dragnaja, J. Ti- 
liu ir M.Cavič plaukė estafetę 4 
po 100 jardų laisvu stiliumi ir 
užėmė pirmąją vietą - 2 min. 
49,77 sek. Tai naujas konferen
cijos rekordas. R. Gimbutis 
ir jo kolegos laimėjo ir trum
pesnę estafetę - 4 po 50 jardų 
laisvu stiliumi (1:18,33). Indivi
dualinėse varžybose Rolandas 
100 jardų laisvu stiliumi nu
plaukė per 42,54 sek. ir buvo 
antras.

• Lietuvos dviratininkas A. 
Baranauskas, atstovaujantis 
Prancūzijos “VCRoubaix” ko
mandai, laimėjo 120 km lenk
tynes “Esplechin” Belgijoje. Jis 
artimiausius persekiotojus ap
lenkė net 1 min. 20 sek. Kitas 
Lietuvos dviratininkas V. Kau
pas, atstovaujantis Belgijos ko
mandai “Jartazi-Revor”, Pran
cūzijoje “Grand Prix de Lillers” 
lenktynėse, užėmė trečiąją 
vietą.

• Sekmadienį Lietuvos pa
jūryje pasibaigusio dešimties 
Rusijos, Latvijos bei Lietuvos 
komandų tarptautinių futbolo 
varžybų “Palangos Juzė - 2005” 
nugalėtoja tapo Klaipėdos 
“Atlanto” komanda, baigmėje 
2:1 įveikusi Šilutės “Šilutę”. 
Trečioji vieta atiteko Lietuvos 
jaunimo (iki 19 metų) rinktinei. 
V.P.

MINIATIŪRA
Kartu

Dovanojo-man ^brandžią 
mintį. Ji labai brangi. Šiandien 
ji gyvena manyje. Ji sergėtoja 
nuo gyvenimo vėjų, audrų, per
mainų, sumaišties ir praradi
mų. Aš dėkinga žmogui. Mes 
kartu, bet labai, labai toli.

Reda Kiselytė, 
Rokiškio “Romuvos” gimnazi

jos bibliotekos vedėja

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 134 milijonus dolerių

m. term, indėlius

MOKA UZ:
1.00%Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind. 
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.55% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.40% už 3 m. term, indėlius 
2.80% už 4 m. term, indėlius 
3.10% už 5
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.60% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.10% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
2.85% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.35% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo..........5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų .
2 metų .
3 metų .
4 metų .
5 metų .

- su keičiamu 
nuošimčiu .

4.00%
4.40%
4.80%
,5.25%
,5.50%

,4.25%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SA9KAITU IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES) 
PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!

GALITE PATIKRINTI SAVO BALALNSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 
Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 

£ PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) I LIETUVĄ IR.KITUR 
IEŠKOTE DOVANOS?

PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS
KASOS VALANDOS

PtmacL antrad. r treoad. nuo 9 vx - 330 vpp.; ketvirtad. r penkiad. nuo 9 vr. - 8 v.v. 
LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p.

Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p.
SKYRIAI:

1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

ROYAL LePAGE
BHMHHMHBnMIilIlHlllllllllllllll

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

2261 Sloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416)763-5161 

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

MasterCard Cirrus

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca *

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, SSc ols ollp 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

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

RATHBURN/PONY TRAIL, sku
biai parduodamas 4 miegamųjų 
“townhouse”, atnaujinta virtuvė, 
nauji langai (2004) į pietų/rytų 
pusę. Namas puikioje būklėje, 4 
prausyklos, arti parduotuvių, 
transportacijos. Prašo $253,700.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIULba 

416-879-4937
(nešiojamas)

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937

.................. ■■■! I....... ......... .I . .........— .

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS
EHBHNMRd

Nemokamas namų įvertinimas

25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomoįimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

RE^MKK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų -416 769-3577

DENTAL CARE

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. <416)763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(Į vakarus nuo 'f-lurontario)

Tel. 905 271-7171

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb.

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija i Kanadą
♦ testamentu sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto. ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

•Kaziuko mugė įvyko kovo 
6 d. didžiojoje Anapilio salėje. 
Visa Toronto skautija ją paruošė 
- gražiai papuošė paviljonus ir 
apkrovė stalus meniškais pa
veikslais, tautinėm juostom, lėkš
tėm bei įvairiais rankdarbiais, 
daugybe pyragų-pyragėlių, sal
dainių ir kt. Devintą vai. tunti- 
ninkai s. M. Rusinas ir s. R. Bal- 
taduonytė-Lemon pakvietė mu
gę atidaryti kun. V. Staškevičių, 
kuris atrišo tautinių juostų maz
gą visiems tai palydint plojimais 
ir šūkiais.

Po atidarymo skautai-tės ėjo 
į šventovę pasimelsti, padėkoti 
šv. Kazimierui už globą. Mišias 
atnašavo klebonas prel. J. Staš
kevičius, pasakęs ir gražų pa
mokslą. Giedojo “Angeliukų” 
choras, vadov. muz. L. Turūtai- 
tės. Po Mišių visi vienetai sku
bėjo į mugę. Juos sekė tėvai ir 
svečiai.

Visi domėjosi gražiais pavil
jonais - Birutės vyr. skaučių d- 
vės (dr-kė s. Dalia Steponaitienė 
ir jos padėjėjos), “Kretingos” 
prit. sk-čių d-vės (dr-kė Rūta 
Stauskienė), “Palangos” jūrų sk. 
laivo su meniška būre (vadovai 
Rikis Punkris ir Paulius Bekeris), 
“Dainos” sk-čių d-vės (dr-kė Vi
da Skilandžiūnienė), “Ukmer- 
gės-Mirgos” prit. sk-čių dr-vės 
(dr-kė Rūta Stauskienė), “Trakų 
pilies” sk. vyčių būrelio (dr-kas 
Jonas Didžbalis), DLK Min
daugo sk-tų dr-vės (dr-kas M. 
Sungaila, s. R. Kalendra ir v.s. dr. 
A. Dailydė), Paukštyčių dr-vės 
(dr-kė Kristina Yčaitė), Vilkiukų 
dr-vės (dr-kas Aras Ruslys), 
Rumšiškių “Vaidilučių” dr-vės 
(dr-kė Vilija Pečiulytė). Salės 
viduryje buvo įsikūrusi “Romu
va” (pirm. j.s. Rimas Sriubiškis, s. 
Algis Kaminskas), šalia jų tun- 
tininkai, apsikrovę laimikiais, 
platino loterijos bilietus; prie jų 
tiekimo skyrius su uniformom, 
ženkliukais ir visa, kas reikalinga 
uniformai (vedėja j.s. Elena Na- 
mikienė).

Sceną užėmė skautininkės- 
kai su savo laimikiais, kuriuos

Toronto lietuvių skaučių Birutės draugovė Kaziuko mugėje 
Mississaugos Anapilio salėje su savo rankdarbiais

Nuotr. K. Poškaus

Kaziuko mugėje Mississaugos Anapilio salėje, kur su savo 
rankdarbiais vyravo skautiškasis jaunimas. TUo būdu jis sutelkia 
lėšų savo veiklai Nuotr. K. Poškaus
dalino laimėtojams, o bilietus 
pardavinėjo v.s. D. Keršienė, v.s. 
V. Sendžikas ir v.s. Liuda Sendži- 
kienė. Skautybės fondo atstovė 
ps. A. Sergautienė priėmė aukas 
fondui.

Tėvų komiteto (pirm. ps. 
Ona Narušienė, ižd. D. Karosas 
ir komiteto nariai) dėka mugės 
svečiai valgė skanius cepelinus, 
kugelį, koldūnus. Mugę aplankė 
svečiai iš Hamiltono, Vasagos ir 
net iš Ročesterio “Romuvos”

stovyklautojai skautininkai A. 
Gečas su žmona ir sūnumi. Da
lyvavo ir Kanados rajono vadas 
v.s. Romas Otto.

“Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntininkai bei tėvų komitetas, 
dėkingi klebonui prel. J. Staške
vičiui už pagalbą ir Anapilio 
sodybos pirm. J. Andruliui už lei
dimą pasinaudoti sale.

• Kaziuko mugės loterijai 
$20 aukojo Irena Žemaitienė.

F.M.

TEL (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Atliekame visus paruosimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Gres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

VILNIUS

Tel: (416)233-4601
SO00* - 8000*
€>0ff for 1 parcel

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

Point. Click. Its that quick!
Check out the Canada Revenue Agency’s Web site 
for all the answers to your income tax questions.

cra.gc.ca

■ Canada Aganca du r«wiu
Agency du Canada V<UT1<1Q<1
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Jaunimo choras “Gintarėliai” su vadove D. Grigutiene (kairėje, III 
eil.) atliko dalį meninės programos Vasario 16-tosios minėjime 
Anapilyje, Mississaugoje š.m. vasario 20 d. Nuotr. K. Baliūnaitės

^JAUNIMO ŽODIS
Lietuvių patriotinės poezijos konkursas

ATSIŲSTA PAI\41N

Gausus būrys Toronto Lituanistinių kur
sų moksleivių dalyvavo a.a. Balio Gaidžiūno 
testamentu įsteigtame Lietuvių patriotinės 
poezijos konkurse. Vasario mėnesį gavome 
minėto konkurso rezultatus. Pirmąją vietą ir 
piniginę $100 premiją laimėjo 11 skyriaus 
moksleivė Virginija Pečiulytė už eilėraštį 
Tėvynė Lietuva. Konkurso vertinimo komisi
ja, atsižvelgdama į konkursui pateiktų 
eilėraščių skaičių ir jų kokybę, premijų 
paskyrė daugiau, negu buvo numatyta, todėl 
antrųjų premijų piniginė vertė sumažėjo.

Ramunė Samonytė, Liepa Levandaus- 
kaitė, Viktorija Pečiulytė, Gintarė Ragainytė 
ir Andrytė Juknevičiūtė laimėjo Il-sias vietas 
ir $25 premiją.

Paskyrus premijas, liko gražių eilėraščių, 
rašo JAV LB Klyvlando apylinkės valdybos 
narė švietimui Vida Bučmienė, kuriems pre

mijų nebeliko, todėl vertinimo komisija 
nutarė dėmesio vertų, nepremijuotų eilėraš
čių autoriams išsiųsti pagyrimo raštus.

Trys moksleiviai iš Toronto Lituanistinių 
aukštesniųjų kursų gavo minėtus pagyrimus 
(honorable mention): Rasa Kisielytė, Ed
vardas Paulionis, Algis Puteris, Daina Šab- 
linskaitė ir Alvydas Bražukas.

Mokinių džiaugsmas ir pasididžiavimas 
įvertinimais buvo labai didelis, todėl reiškiu 
didžiausią padėką vertinimo komisijos na
riams: L. Kavaliūnaitei, N. Vucianienei, R. 
Balytei, švietimo atstovei V. Bučmienei ir 
JAV LB Klyvlando apylinkės valdybos pirmi
ninkui A. Gudėnui, nepagailėjusiems laiko ir 
dėmesio jaunosios kartos lietuvių atžalų 
ugdymui toli nuo Tėvynės.

Nijolė Benotienė (Lit. kursų vedėja)
Vincas Rastenis, TARP 

KAIRĖS IR DEŠINĖS, TARP 
LIETUVOS IR AMERIKOS. 
Straipsnių rinkinys. Sudarytoja 
Daiva Dapkutė. Dailininkė Kor
nelija Buožytė. Leidykla “Versus 
Aureus”. Vilnius (?), 2004 m., 
686 psl. Leidinys gaunamas: L. 
Sabaliūnas, 6593 Fleming Creek 
Drive, Ann Arbor, MI 48105,

USA. Kaina: 20 US, 24.50 Kan.
Zigmas Zinkevičius, LIE

TUVIŲ TAUTOS KILMĖ. Moks
lo ir enciklopedijų leidybos insti
tutas. Redaktorė Agota Sriubie- 
nė. Dailininkas Albertas Broga. 
Techninė redaktorė Elvyra Vol- 
kienė. Vilnius, 2005 m., 328 psL 
Tiražas - 800 egz.

Lietuva
Lietuva yra gražiausias kraštas, 
Jos kaimai, miestai ir ežerai, 
Aš aplankiau seniai, seniai, 
Bet atsimenu, kaip atostogavom ten linksmai.

Miela tu man, mano tėvyne
Šalis, kur tankūs miškai žaliuoja, 
Kur sraunios upės ir upeliai vingiuoja, 
Kaip grybai auga kaimai ir miesteliai, 
O juose girdis skambios dainelės.

HomeLife 
Experience Realty Inc. 

Ieškote pirkti?
•Padedu nuomininkams tapti
savininkais.

♦Paaiškinsiu, kaip pradėti, 
padėsiu nusipirkti.

Skambinkite: 905 896-1177 
Tinklalapis: www.rickpunkris.comRikis Punkris 

REALTOR

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

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

Lft/juan/an Air/ines
GSA

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS
ASTRA SKIPAITĖTATARSKY
Norintiems keliauti su grupe i Lietuvą š.m. 
birželio 27-29 d.d. turime vietų žemiausiomis 
kainomis skrendant "Air Canada" ir Lietuvos oro 
linijomis. Skambinkite 416-209-7737.

Vilniuje, Kaune ir Palangoj, 
Daug grožio, bet skirtingo kiekvienam, 
Palangoje buvo bangų ir smėlio, 
Kaune ilgiausia upė - Nemunas.

Dainos, patarlės ir legendos, 
Lietuva turi seniausią kalbą. 
Ir patį gražiausią meną, 
Kurį tautiniuose šokiuose šokame.

Lietuva yra gražiausias kraštas, 
Trakų pilis ir Kryžių kalnas ir bažnyčios, 
Ir pats skaniausias pasaulyje maistas, 
Tai tokia Lietuva yra vaikų lietuvių širdyse.
Andrytė Juknevičiūtė (II vieta)

Tolimas kelias
Tolimas kelias Europos širdyje. 
Ėjo kančios ir pergalės keliu. 
Vaikai didvyriai milžinai.
Ypatinga jos kalba.
Ne veltui protėviai ją gynė.
Epušės ir beržai miškuose žaliuoja. 
Laukai pavasario lietumi nuplauti, 
Ir saulės išbučiuoti.
Engėjas ją daug metų skriaudė, bet 
Tauta visvien tvirta, kaip ąžuolas, 
Uždega meilę ir pasididžiavimą mumyse. 
Vilties jėgų kupina —
Ar pažįstate? Tai mūsų Lietuva!
Ramunė Samonytė (II vieta)

Taip man brangus šio krašto grožis, 
Kur žydi darželiuose lelijos ir rožės. 
Kur rūtų vainikai Nemunu plaukia, 
Kur Eglė Žilvino prie jūros laukia.

Ir vieversėliai melsvoj padangėj, 
Čiulba ir ulba Lietuvai brangiai. 
Čia prakaitą liejo mūsų seneliai, 
Dirbo ir triūso mūsų tėveliai

Visad laikysiu tave širdyje, 
Tu Lietuvėle tėvyne mana. 
Miela tu man būsi visur visada, 
Tėvyne mano, brangi Lietuva.
Viktorija Pečiulytė (II vieta)

Tėvynė
Žydėki kaip rožė, 
Gili kaip naktis. 
Jos nepaprastas grožis, 
Džiugina mūsų akis. 
Daina nuostabi, 
Gėlė graži, 
Tu man esi, 
Tėvynė brangi.
Nesvarbu kur keliausiu, 
Toli ar arti.
Iš širdies ją vadinsiu, 
Gimtinė garsi.
Nepamiršiu aš jos, 
Ir net jos kalbos, 
Mano motulės — 
Brangios Lietuvos!
Gintarė Ragainytė (II vieta)

Alft CANADA®

“BEST WAY TO TRAVEL”
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke. ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. Iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710
1-800-715-5767

416 209-7737 (mobilus)
Fax: 416 249-7710

Pietų Amerikos atstovų būrys lietuvių jaunimo suvažiavime Argentinoje sausio mėn. Viduryje - 
kanadietis Andrius Rusinas Nuotr. T. Jonaičio

http://www.rickpunkris.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
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MIRTIES PRANEŠIMAS
A.a. ONA BALAIŠIENĖ-ANTANAVIČIŪTĖ,

gimusi Rusijos Sankt Petersburge 1909 m., mirė St. 
Catharines, ON, 2005 m. sausio 11, antradięnį “The 
Hotel Dieu Hospital”. Velionė buvo Lietuvos šaulių 
sąjungos narė, dainavo chore Kaune, našlė anksčiau 
mirusio mylimo vyro Domininko Balaišio. Nuliūdime 
paliko dukterį Dianą (A.J.) Scogin iš St. Catharines, 
ON, sūnų Eduardą (Lene) Balaišį iš Huntsville, ON, 
mylimus vaikaičius Nathan, Rachel ir Onytę, mylimą 
seserį Bronę Kaune ir jau mirusius tris brolius.

AtA
RŪTAI VAŠKEVIČIŪTEI-STANKIENEI 

mirus,

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dr. PAULIŲ, jų 
vaikus, tėvus ALDONĄ ir JONĄ VAŠKE
VIČIUS, brolį JONĄ ir seserį DALIĄ ir kartu 
liūdime -

Ona ir Vacys Račiūnai, Vida ir Arūnas Duliūnai, 
dr Ligija. ir dr. Kristoforas Englertai ir

Kristina ir Virgus Volertai

AtA

MAGDALENAI STANKAITIENEI
mirus,

jos dukras AGOTĄ, MARYTĘ ir sūnus JUOZĄ, 

GEDIMINĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame -
Eugenija ir Kostas Gapučiai

MIRTIES PRISIMINIMAS

AtA
ANTANO RINKŪNO
20-jų mirties metinių prisiminimui

Gyvenimas - tai kaip graži kelionė: 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal, 
Vis priešais mus nežinoma vilionė 
Klaikus ir kerintis tartum sirenos GAL? 
Akyse gi, tartum kaleidoskope,
Vaizdų vaizdai, bet efemeriški, trumpi..: 
Kelionėj veriasi ir gyja sopės -
Eini ir eidama imi ir suklumpi.:. (Jonas Aistis)

J. Rinkūnienė ir šeima

Marguente Lougteed

Colette Blais Lougheed

Catherine Coe

Don Arrowsmith

James Ranger

Alain Pilon Danielle Lapalme Bill McLaughiur

Lynn CadieuxJulie Richardson Cynthia Macir Ken McNally

1952-2005

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager
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Į TORONTO |
Prisikėlimo kredito koope

ratyvo darbo valandos Velykų 
švenčių laikotarpiu: kovo 24, ket
virtadienį - 9 v.r. - 8 v.v.; kovo 25, 
penktadienį - uždaryta; kovo 26, 
šeštadienį - 9 v.r. - 1 v.p.p.; kovo 
27, sekmadienį — uždaryta; įpras
tos darbo valandos prasidės pir
madienį, kovo 28. Anapilio sky
riuje: kovo 24, ketvirtadienį -1 v. 
p.p. - 8 v.v.; kovo 25, penktad. - 
uždaryta; kovo 26, šeštad. — už
daryta; kovo 27, sekmad. - užda
ryta; įprastos darbo valandos 
prasidės pirmad., kovo 28.

“Paramos” kredito koope
ratyvo darbo valandos Velykų 
švenčių laikotarpiu: kovo 25, D. 
penktadienį, uždaryta. Kitomis 
dienomis dirbama įprastomis 
valandomis.

Sol. Violeta Urmana bus 
girdima šį šeštadienį, kovo 26 per 
CBC FM 94.1 radijo stotį 1.30 
v.p.p. Ji dainuos pagrindinį vaid
menį Pietro Mascagni Cavalleria 
rusticana operoje Niujorko Met
ropolitan rūmuose. Praeitą šešta
dienį ji dainavo G. Verdi operoje 
Don Carlos ir buvo girdima per 
tą pačią radijo stotį, ne per TV, 
kaip buvo klaidingai paskelbta. Inf.

Kanados lietuvių kunigų 
vienybės posėdis įvyko kovo 9 d. 
Prisikėlimo par. patalpose. Daly
vavo kunigai ir tuo metu atvykęs 
Kauno arkivyskupijos augziliaras 
vysk. Jonas Ivanauskas. Buvo ap
tarti einamieji reikalai ir išrinkta 
nauja valdyba: pirm. kun. Vy
tautas Staškevičius, ižd. kun. 
Audrius Šarka, OFM, sekr. Pet
ras Šarka OFM. Inf.

TĘVI SKĘS ŽIBURIŲ

2005 m. balandžio 3, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS Montrealio choras “MELODIJA”, vad. A. Stankevičiaus.
DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta vakariene. Veiks baras.

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p.
Meninės programos pradžia - 4.30 v.p.p.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais “TŽ” admi
nistracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. BILIETO KAINA-S30 asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu).

Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai
Balandžio 7 d. KLB Krašto valdybos rengiamam bend

ruomenės susitikimui su LR seimo pirmininku Artūru Paulausku 
klausimus (prie jų pridedant vardą, pavardę) prašome KLB 
Krašto valdybai pateikti: 1) el.paštu KLB@Kanada.ca arba 2) raš
čiukus su klausimais įdėti į tam tikslui skirtas dėžutes parapijų 
patalpose ar Lietuvių Namuose, ne vėliau sekmadienio, balandžio 
3 (žiūr. skelbimą). Inf.

KLB KRAŠTO VALDYBA RENGIA 
visuomenės susitikimų 
su oficialiu vizitu Kanadoje viešinčiu 

LR seimo pirmininku ARTURU PAULAUSKU 
š.m. balandžio 7, ketvirtadienį, 7 v.v.

Prisikėlimo parapijos salėje
Seimo pirmininkas A. Paulauskas atsakys į dalyvių klausimus. 

Prašoma juos iš anksto raštu pateikti.
(Žr. kronikos žinutę apie klausimų įteikimo tvarką)

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad

42 metinis narių susirinkimas
ir 2004 metę apyskaita

įvyks 2005 m. balandžio 24, sekmadienį, 3 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 

LABDAROS FONDO narių 

metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2005 m. balandžio 10, sekmadienį,

1 v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario 

Dalyvaujančių registracija prasideda 12 vai.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko

ir sekretorių,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų;

3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 2004 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko,

c) slaugos namų, d) statybos ir remonto, e) “Lokio” 
svetainės, f) visuomeninės veiklos, g) švietimo fondo, 
h) bingo;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 2004 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 2005 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. “Labdaros” įstatų tvirtinimas
13. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 nariai),

b) revizijos komisijos (1 narys/ė);
14. Einamieji reikalai ir sumanymai;
15. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių Namų valdybą bus renkami penki 
nariai. Valdybos kadenciją baigia: T. Gurevičius, E. Pamataitis, 
V. Valiulienė, M. Valadka. Bus renkami 4 nariai į valdybą - 3 
metams. Iš revizijos komisijos kadenciją baigia D. Butrimas. Bus 
renkamas narys/ė į revizijos komisiją - 3 metams.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuo
jamo kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoš
tos specialios anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūly
tojai (ne mažiau kaip du nariai), pasirašytų nominacijos anketas 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų 
ir įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary 
Public), pristatyti į LN raštinę ne vėliau 2005 m. balandžio 8 d., 
10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, 
nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas galima gauti LN 
raštinėje.

Toronto Lietuvių Namų valdyba

Susirinkimo metu bus pateikta 2004-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai 
(2 narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją). Norintieji kandidatuoti 
prašome pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 532- 
3400 iki jalandžio 15 d. Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų 
komisija

Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti 
kredito kooperatyvo knygelę. VALDYBA

Ambasados 
pranešimas

Lietuvos ambasada Kanadoje, 
kovo 11 d. minėdama Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 15-ąsias 
metines, Baltijos šalių filmų festi
valyje Otavoje Kanados publikai 
pristatė režisieriaus Algimanto 
Puipos filmą Vilko dantų karoliai.

Lietuvos ambasadorė Kana
doje Sigutė Jakštonytė sveikinda
ma šventės svečius pažymėjo, kad 
šiandien minime Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo dienos 15- 
ąsias metines, kai Lietuva paskelbė 
nepriklausomybę po penkis de
šimtmečius trukusios sovietinės 
okupacijos įrodydama pasauliui iš
tikimybę demokratijos ir laisvės 
vertybėms. Pristatydama filmą Vil
ko dantų karoliai ambasadorė mi
nėjo, kad filmas Vilko dantų karo
liai primins mums tą skaudų laik
metį Lietuvos istorijoje, kai lietu
vių tauta kentėjo masinius trėmi
mus į Sibirą.

Baltijos šalių filmų festivalis 
Kanados sostinėje Otavoje yra tra
dicinis ir vyksta jau 5-ą kartą. Jo 
tikslas - supažindinti Kanados ki
no mylėtojus su Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių kinematografijos tra
dicijomis bei šiuolaikinėmis kino- 
menininkų idėjomis. Festivalį or
ganizavo Lietuvos respublikos am
basada bendradarbiaudama su 
Lietuvos kino studija bei Kanados 
filmų institutu ir Kanados bibliote
ka ir archyvais.

Po filmo peržiūros Lietuvos 
ambasada surengė priėmimą Ka
nados vyriausybės atstovams, Ka
nadoje dirbantiems užsienio šalių 
diplomatams, lietuvių bendruome
nės atstovams bei kitiems festivalio 
svečiams. Šventės metu taip pat 
buvo organizuota plakatų su Lietu
vos vaizdais paroda bei platinama 
turistinė informacija apie Lietuvą.

LR ambasada Kanadoje

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas 2005 m. kovo 30, trečiadienį, 1 v.p.p., 

“Vilnius Manor7’ pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus;
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijos

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas

4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, 
c) revizijos komisijos, d) revizoriaus (auditor)

5. Diskusijos dėl pranešimų
6. 2004 metų apyskaitų tvirtinimas
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 2005 metams
8. Rinkimai: 4 narių į valdybą, 1 nario į revizijos komisiją
9. Einamieji reikalai
10. Susirinkimo uždarymas

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas 
prasidės po pusės valandos ir bus teisėtas, nepaisant daly
vaujančių narių skaičiaus.

DĖMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į 
Toronto lietuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos 
komisiją turi būti pristatyti į raštinę ne vėliau kaip pirmadie
ny kovo 28, 12 vai. VALDYBA

SKUBIAI IEŠKOME MEDŽIAGOS PARODAI!
Kanados lietuvių dienu proga rengiama 

PARODA
Kanados lietuvių muziejuje apie buvusias Lietuvių dienas 
TRŪKSTA NUOTRAUKŲ, PROGRAMŲ IR PLAKATŲ 
Galintys jų paskolinti arba padovanoti prašomi skambinti 

tel 905-566-8755

mailto:KLB@Kanada.ca
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Anapilio žinios
• Kovo 13, sekmadienį, pa

krikštyta Jono-Viliaus ir Lisos 
(Wilby) Pakštų duktė Emma-Sera.

• Kovo 16, trečiadienį, pa
laidotas a.a. Juozas Kazimieras 
Zažeckas, 91 m. amžiaus.

• Tikinčiajai Lietuvai aukos 
priimamos ištisą Velykų laiko
tarpį.

• Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka Anapilyje: D. ketvirta
dienį - 7 v.v. Švč. Sakramento 
įsteigimo pamaldos; D. penkta
dienį - 3 v.p.p. Kristaus kančios 
ir mirties pamaldos; D. šeštadie
nį - 7 v.v. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos; V sekmadienį - 7 v.r. 
Susitikimo su Prisikėlusiu Kristu
mi pamaldos. Velykų dieną 11 v. 
r. Mišių nebus. Paskutiniosios 
Mišios tą dieną bus 9.30 vai. ryto.

• Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo Islington pože
minių traukinių stoties D. ketvir
tadienį - 6.30 v.v.; D. penktadie
nį - 2.30 v.p.p.; D. šeštadienį - 
6.30 v.v.; Velykų dieną - 9 v.r. At
gal į požeminių traukinių stotį 
maldininkus autobusėlis parveš 
po tos dienos pamaldų.

• Šie metai yra Šv. Tėvo pa
skelbti Švč. Sakramento metais. 
Todėl kviečiame parapijiečius 
ypatingai gausiai dalyvauti mūsų 
šventovėje D. ketvirtadienį 7 v.v. 
Švč. Sakramento įsteigimo pa
maldose.

• Mišios kovo 27, V. sekma
dienį: 7 v.r. Susitikimo su prisikė
lusiu Kristumi pamaldos; 9.30 v. 
r. už a.a. Joną Morkūną; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 v. 
p.p. už a.a. Stepą ir Vincą Ignata
vičius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje kovo 26, D. šeštadienį, 3 
v.p.p. už parapiją.

Tikinčiajai Lietuvai Sudbu
ry mieste suaukota: $670. Stam
besnes sumas aukojo: $200 - J.B. 
Stankai; $100 - M. Venskuvienė, 
A. Rukšys; $50 - L. Kulnys, S. 
Petrėnienė.

Tremtinių vaikų namams Vil
niuje $300 aukojo J. Kairiūnaitė.

Vaikučių leidiniui Kregždutė 
$100 aukojo J. Kairiūnaitė.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $200 aukojo J. 
Kairiūnaitė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$300 aukojo F. Mockus su vaikais 
(tėvų ir senelių Veronikos ir 
Roko Jurgulių atminimui).

A.a. Juozo Siminkevičiaus 
35 metų mirties atminimui dukra 
Prima Saplienė ir sūnus Vitas Si- 
minkevičius Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A.a. Edvardui Laukiui mi
rus, nuoširdžiai užjausdama jo 
žmoną Pranutę, sūnų Edvardą su 
šeima, dukras Nijolę ir Ireną su 
David, B. Sadauskienė ir šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

Balio Sakalo 90-tam gimta
dieniui pagerbti E. Žalienė Tė
viškės žiburiams aukojo $90.

Seminaras apie sveikatos 
priežiūrą įvyks balandžio 7, ket
virtadienį, 7.30-9.30 v.v. St. Law
rence Centre for the Arts, 27 
Front St. East. įėjimas nemoka
mas. Įvairūs visuomeninės svei
katos priežiūros žinovai kalbės 
tema “Putting the Care in Health 
Care” ir atsakys į klausytojų 
klausimus, siūlymus. Rengia Št. 
Lawrence Centre FORUM ir 
Ontario Prevention Clearing
house įstaigos. Informącija - in
terneto tinklalapyje http://forum. 
stlc.com.

Vasaros laikas prasideda 
sekmadienį, balandžio 3. Laikro
džių rodykles galima pasukti 
viena valanda pirmyn šeštadienio 
vakare, balandžio 2.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Vysk. P. Baltakis, OFM, 

lietuvių pranciškonų provincijo
las kun. B. Jurčys, OFM, išeivijos 
sielovados vadovas prel. E. Putri
mas ir parapijoj dirbantys kuni
gai Šv. Velykų proga sveikina vi
sas parapijoj veikiančias organi
zacijas, visus parapijiečius ir ge
radarius bei visus lietuvius, linkė
dami tos ramybės, kurią žada 
prisikėlęs Kristus.

• Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka: Didįjį ketvirtadienį 7 
v.v. Mišios ir procesija su Šven
čiausiu po Mišių. Adoracija iki 9 
v.r. Didįjį penktadienį 3 v.p.p. 
Žodžio liturgija, Kryžiaus pagar
binimas ir Komunija. Adoracija 
iki 5 v.p.p. Per pamaldas bus da
roma rinkliava Šv. Žemėj vei- 
kiančiom parapijom ir švento
vėm paremti. Po pamaldų bus ro
domas Kristaus kančios filmas 
parapijos salėj. Didįjį šeštadienį 
šventovė bus atdara adoracijai 
nuo 9 v.r. Velykų vigilijos apeigos 
su Švento Rašto skaitiniais, ug
nies ir krikšto vandens šventini
mu ir Komunija 7 v.v. Velykų 
dieną Prisikėlimo Mišios 7.30 
v.r., dienos Mišios 9 v.r. (angliš
kai), 10.45 v.r. ir 12.15 v.p.p. (lie
tuviškai).

• Metinis parapijiečių susi
rinkimas - balandžio 17 d., 12 v.d. 
parapijos salėj. Bus renkama pu
sė parapijos tarybos narių. Kas 
norėtų kandidatuoti, ar gavus su
tikimą, pasiūlyti kitus, gali skam
binti bet kuriam nominacijų ko
misijos nariui: B. Čepaitienei 
416-621-2343, dr. O. Gustainie
nei 416-249-7393 ar J. Morkūnui 
416-233-1920.

• Labdaros sekcija rengia nau
dotų drabužių ir daiktų išpar
davimą š.m. balandžio 22 d. nuo 
10 v.r. iki 8 v.v. ir balandžio 23 d. 
nuo 9 v.r. iki 12 v.d. Daiktus 
atvežti į salę nuo balandžio 19 d.

• Mišios Velykų sekmadienį, 
kovo 27: 7.30 v.r. Prisikėlimo Mi
šios, kuriose bus paminėti mirę 
parapijiečiai ir parapijos gerada
riai, neseniai miręs a.a. kun. Liu
das Januška, OFM, ir kiti parapi
joj dirbę ir jau mirę kunigai; 9 v.r. 
už a.a. Bronę Liutikienę; 10.45 v. 
r. už a.a. Balį Radzevičių, už a.a. 
Vladą (10 metinės) ir Mariją (3 
metinės) Miceikus ir a.a. Vytą 
Miceiką (1 metinės) ir už a.a. 
Vincą Normantą; 12.15 v.p.p. už 
a.a. Joną Vizgirdą.
Išganytojo parapijos žinios

•Didžiojo penktadienio pa
maldos su Šv. Komunija 11 v.r.

• Velykų ryto pamaldos su 
Šv. Komunija įprastu laiku 9.30 v.r.

• Kovo 15 d. mirė a.a. Eval
das Jankus, gimęs Pagirupio kai
me, Tauragės apskrityje. Palaido
tas kovo 17 d. Šv. Jono kapinėse, 
Mississaugoje.

Kovo 11-tosios minėjimas
Kovo 11-tosios minėjimas Toronte praeitą 

sekmadienį, kovo 20, Prisikėlimo parapijos salėje 
susilaukė labai gausaus tautiečių dalyvavimo. Mi
nėjimą pradėjęs K. Manglicas, pasveikinęs susi
rinkusius, kvietė visus sugiedoti Tautos himną ir 
tylos minute pagerbti žuvusius už laisvę. Kun. P. 
Šarkai, OFM, sukalbėjus invokaciją, programos 
vedėja D. Botyrienė pristatė garbės svečius. Svei
kinimo žodžius tarė Lietuvos gen. garbės konsu
las L. Matukas, KLB krašto valdybos pirm. R. Ži
linskienė, perskaičiusi ir PLB pirmininko G. 
Žemkalnio sveikinimą, bei “Tėvynės sąjungos” 
Kanadoje pirm. E. Čuplinskas, supažindinęs su 
svečiu iš Lietuvos, pagrindiniu šios šventės kalbė
toju seimo nariu Juliumi Dautartu, šiltai ir nuo
širdžiai kalbėjusiu gerą pusvalandį. Citatomis pa
iliustruotuose pasakojimuose kalbėtojas pabrėžė 
tautinės linkmės ugdymo būtinumą, palietė kos- 
mopolizmą bei kitas tautos vienybę ardančias

Lietuvių Namų žinios
• Kovo 20 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 167 svečiai, 
pranešimą padarė Kultūros ko
misijos nariai V. Kulnys ir S. Škė
ma. Svečių knygoje pasirašė S. 
Norvaiša iš Bostono.

• Kovo 20 d. vyko LN Kultū
ros komisijos pasitarimas apie 
ateities veiklą. Numatytas balan
džio mėnesio filmų rodymo tvar
karaštis.

• Kovo 25, Didįjį penktadie
nį ir Velykų dieną, kovo 27, Lie
tuvių Namai ir svetainė “Lokys” 
nedirbs, nebus ir sekmadieninių 
pietų.

• Balandžio 3, sekmadienį, 1 
v.p.p. įvyks “Velykų stalas”. 
Meninėje programoje - muzikos 
ir poezijos pynė, vaikučius svei
kins Velykų “bobutė” su dova
nėlėmis, bus šiltas maistas su vy
nu. Visus kviečiame dalyvauti. 
Platesnės informacijos teirautis 
tel. 416 532-3311.

• “Labdaros” ir Lietuvių 
Namų metinis visuotinis narių 
susirinkimas įvyks balandžio 10, 
sekmadienį, 12 v.d. LN Karaliaus 
Mindaugo salėje.

• 2005 m. balandžio 10 d. 
LN Vytauto Didžiojo menėje 
įvyks skulptoriaus Gintaro Re- 
pečkos medžio drožinių ir meta
lo bei akmens skulptūrų, bei 
Lietuvos skulptoriaus iš Vilniaus 
medžio drožinių paroda. Atida
rymas 12 vai. Visi rodiniai skirti 
pardavimui. Rengia LN Kultūros 
k-ja. G.B.
Maironio mokyklos žinios

• Kovo 26 d. nebus pamo
kų - pavasario atostogos.*

• Kovo 12 d. kiekviena 
klasė ką nors apie Velykas 
išmoko: 8 sk. dažė margučius 
su Daivos Rudminienės pagal
ba; 6 sk. ir 7 sk. irgi dažė mar
gučius, piešė velykinius atvi
rukus; 5 sk. mokėsi apie Velykų 
prasmę ir klausėsi pasakų; 4 sk. 
matė filmuką; 3 sk. padarė 
vatinius viščiukus; 1 sk. atvi
rukus karpė margučių forma; 
darželinukai irgi atliko įvairių 
velykinių darbelių.

•Balandžio 2 d., Atvelykio 
savaitgalį, Velykų “bobutė” at
vyks į mokyklą.

Muziejaus-archyvo žinios
• Tęsiasi “Gintaro” an

samblio jubiliejausparoda, kuri 
dabar dar papildyta vėlesnių 
laikų nuotraukom. Visi kviečia
mi apsilankyti.

• Dr. R. Mažeikaitė balan
džio 1-17 d.d. bus išvykus į Vil
nių, kur dalyvaus su pranešimu 
tarptautinėje konferencijoje, 
skirtoje Lietuvos istorijos šal
tinių problematikai. Per šį laiką 
muziejus bus atidarytas sek
madieniais 10.30 v.r. - 5 v.p.p. 
ir pirmadieniais 1 v.p.p. - 6 v.v. 
Primename, kad knygos pri
imamos tik susitarus su R. 
Mažeikaite, nes nebegalim pri
imti jau turimų knygų.

MONTRE
Aušros Vartų parapijos 

ŽINIOS
Velykinė procesija ir Prisi

kėlimo Mišios Aušros Vartų pa
rapijoje bus 7 vai. ryto. Po Mi
šių visi kviečiami į salę pasisvei
kinti ir pasivaišinti.

Itadicinis Velykų stalas 
Atvelykio sekmadienį balan
džio 3 Aušros Vartų salėje gau
sus skaniausiais valgiais, įvai
riausiais tortais ir vynu tikisi su
laukti daug svečių. Tai puiki 
proga praleisti jaukią popietę 
tarp rečiau sutinkamų tautiečių 
ir paremti KLKM dr-jos Mont- 
realio skyriaus ateities darbus. .

A.a. Dana-Marija Stan- 
kus-Lapinienė, 47 m. amžiaus, 
staiga mirė vasario 14 d. Po ge
dulinių Mišių Aušros Vartų 
šventovėje vasario 25 d. palai
kai sudeginti ir kovo 19 d. palai

KLK moterų dr-jos Montrealio skyriaus tradicinis

š.m. balandžio 3, sekmadienį, 12 vai.
. Aušros Vartų parapijos salėje 
t ♦ VAIŠĖS ♦ LOTERIJA ♦ VYNAS ♦ 
[Ap)Programą atliks Suvalkų krašto muzikinė grupė,

v vadovas Vitas Balyta
Auka $20, moksleiviams $10 

KVIEČIAME GAUSIAI DALYVAUTI Rengėjos

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E„ SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue de Sėve
Montreal (Quebec H4E 2A8)

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

“BALTIC TREE SERVICE”. 
Žiemą yra geriausias ir svei
kiausias laikas nugenėti me
džius ir krūmus. Nelaukit pava
sario! Darbas garantuotas. Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.) 
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinai tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
ČESLOVO SENKEVIČIAUS 
knygą (vedamųjų rinkinį) Penki 
taškai... galima gauti pas spau
dos platintojus Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijų knygynuose 
arba Tėviškės žiburiuose. 

įtakas. Kalba palydėta ilgais plojimais ir V. Stane
vičienės įteikta Kanadą primenančia dovanėle. 
Atsakydamas į dovaną, J. Dautartas Kovo 11 die
nos medalius už meilę tėvynei įteikė R. Žilinskie
nei, Eugenijui ir Juditai Čuplinskams, Vidai ir Al
fonsui Stanevičiams, Birutei ir Vytautui Biretoms 
bei Kazimierui Manglicui.

Meninę fortepijono muzikos programą, su 
atidumu išklausytą, ir nuoširdžiais plojimais įver
tintą, atliko pianistė muz. Leokadija Paulauskai- 
tė-Kanovičienė, McMaster universiteto ir Kara
liškosios konservatorijos studentės Andrea Lee, 
Silvia Li ir Anna Dobrowski. Jos visos buvo apdo
vanotos gėlėmis. Pabaigoje visiems dėkojo ir pa
sivaišinti kvietė K. Manglicas. Viskas sklandžiai 
atlikta per nepilnas dvi valandas. Minėjimą rengė 
“Tėvynės sąjunga”, susilaukusi finansinės para
mos iš KL fondo, KLB krašto valdybos, Prisikėli
mo kr. kooperatyvo, Paramos kr. kooperatyvo, 
Kanados lietuvių tautos fondo ir Prisikėlimo pa
rapijos. S.

doti Filadelfijoje, PA, greta 
anksčiau mirusių tėvų. liūdi vy
ras Algis, uošviai Hilda ir Zig
mas Lapinai ir kiti artimieji.

A.a. Petras Šukys, 54 m. 
amžiaus, mirė kovo 15 d. Po ge
dulinių Mišių Šv. Kazimiero 
šventovėje kovo 19 d. palaido
tas St. Martin mauzoliejuje La
vai, QC. Liūdi žmona Nijolė, 
našlė motina Stefanija ir kiti ar
timieji. D.S.

Sv. Kazimiero parapijos 
žinios. Velykų savaitės apeigos 
vyks Didįjį ketvirtadienį - 6 v.v.; 
Didįjį penktadienį - 3 v.p.p.; Di
dįjį šeštadienį - 6 v.v.; Velykų 
rytą Prisikėlimo Mišios 8 v.r. 
Tradicinis Velykų stalas po Mi
šių. Šv. Elzbietos draugijos susi
rinkimo balandžio mėnesį ne
bus, nukeltas į pirmą gegužės 
sekmadienį. VL

JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.________
CLEAN FOREVER. Valome kil
imus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - 
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet kuri
uo laiku tel. 416 503-1687.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklalapis www.tzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. 
Skaitytojai kviečiami susi
pažinti su juo ir siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu - 

tevzib@pathcom.com

PUNIA
CONSTRUCTION LTD.

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

http://forum
stlc.com
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com

