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Kaip vanduo nuo žąsies 
Grįžta žąsys!.. Jų tvarkinga ir drausminga padangių ri

kiuotė ne vieną patraukia užversti galvą ir stebėti, šypsotis, 
atsidusti - ak, pagaliau jau pavasaris! .. 

KAI tos grįžtančios žąsys be perstojo klykia, smelkiasi ir 
kita mintis, prisimenamas dažnas posakis, būtent -
jam kaip nuo žąsies viskas nubėga. Sakyk ką nori, 

daryk ką nori - viskas nubėga kaip nuo žąsies. Tai vaizdinga 
apibūdinant žmonių santykius, jų būdą, jų užsispyrimą, nieko 
nepaisymą, perdėtą savarankiškumą. Ne visi tokie "kieti" 
žmonės, bet jų yra visur. Besidairant norom nenorom prieš 
akis iškyla ir būreliai "žąsinų", kurie vadinami pirmininkais, 
vadovais, politikais, net visuomenės elitu. Kai kurie jų labai 
garsiai klykia, skrenda tik viena kryptimi ir tik save temato, 
nors išrinkti visuomenės, kuri iš jų tikisi daug daugiau negu 
jie duoda, ir tai dažnai ne dėl nesugebėjimo, bet dėl užsispyri
mo veikti vien tik savo galva stengiantis patikėti savuoju "ne
klaidingumu", nes jeigu jau esi žmonių įgaliotas patikėtinis, 
be jokios abejonės turi būti virš visų kitų ir apie viską geriau
siai išmanyti. Žinoma, tokia vadovaujančio laikysena susilau
kia pagrįstų priekaištų, nepasitenkinimų ir kritikos. Išsivysto 
tai silpnesnė, tai stipresnė kova tarp išrinktojo ir rinkėjų, gai
šinamas pozityviam darbui skirtas laikas ir besipešant laukia
ma kadencijos pabaigos ir naujų rinkimų. Juo didesnė organi
zacija, juo plačiau tos negerovės nuskamba. Atitinkamai vei
kia ir žiniasklaida, dažnai gaunanti iš "žąsinų" pylos už susi
dariusių padėčių skelbimą bei komentarus. Tačiau kad ir Lie
tuvoj e vykdomų apklausų duomenimis, žiniasklaida žmonės 
daugiau pasitiki negu seimu ir net teisėjais. 

N E kiekviena kritika jau ir yra vertybė, su kuria reikėtų 
skaitytis. Vadovams neprivalu į viską reaguoti, tačiau 
išklausyti ir "antrąją pusę" išmintingas vadovas skatins 

savo pavaldinius ir pats tai darys. Bet tai teįmanoma tiems, 
kuriems vadovavimo samprata yra aiški ir jos netapatina nei 
su administravimu, nei su valdymu. Dažnos užuominos spau
doje apie kai kurių Lietuvos aukštųjų pareigūnų laikyseną 
verčia manyti, kad vadovavimas kaip toks tenai yra nustelbia
mas tarnautojiškų įgūdžių, seno įpratimo arba tik tokio pasi
ruošimo. O politinio susiklostymo skerspjūvis rodo, kad ne
paisant visų partinių vardų, tuo tarpu dar vis šalį valdo senųjų 
idėjinių draugų ratelis, tas rinkimų sąrašo pirmasis dešimtu
kas, kuriam, kaip spaudoje teigiama, visais laikais buvo gerai, 
ir dabar žūtbūt jie nori išlikti, nesumenkėti ir neprarasti savo 
asmeninės gerovės. Teigiama, kad bet kokia iniciatyva tai pa
keisti tampanti pasityčiojimo objektu, net stipria arogancija -
sakykit ką norit, viskas kaip nuo žąsies nubėga, nelaukiant, 
nesvarstant, iš karto atmetant, nes iniciatyva "ne mūsų". Net 
manoma, kad dabartiniams vadovams, išskyrus prezidentą, 
yra daug lengviau su viskuo tvarkytis formaliai nebepriklau
sant nuo Maskvos. Su jais neinantys pasirenka lengviausią 
kelią - nedalyvauti. O tik to ir tereikia įgudusiems "žąsi
nams". Ta prasme pasyvumas kenkia ir stato užtvaras bet ko
kiems pokyčiams. Čia prisimintini ir buvusio kariuomenės 
vado gen. mjr. J.A. Kronkaičio žodžiai: "Blogiui laimėti nieko 
daug nereikia - užtenka, kad doras žmogus būtų pasyvus". 
("Baltijos kelias", 2005, nr. 15). Peršasi išvada, kad neužtenka 
pasirašinėti po atvirais laiškais, kuriuose dėstoma rimta tiesa, 
išreiškiama pagrįsta kritika valdantiesiems. Tai tik vanduo 
nuo žąsies. Reikia jungtis į politinį darbą. O tam kelių yra ne 
vienas. Č.S. 

v 
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Paroda Mokslų akademijos bibliotekoje. Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojai su Utenos 
Adolfo Šapokos gimnazijos istorijos mokytojomis ir gimnazistėmis 

Kryžius-stogastulpis dr. Adolfui Šapokai pagerbti jo tėviškėje Grybelių kaime ir Velionies giminės 

v 

Istorikas Sapoka giminaičio akimis 
Adolfo Šapokos giminaitį Gintautą Šapoką kalbina Sigitas Birgelis 

- Kaip Jūsų šeimoje buvo 
saugomas dr. Adolfo Sapokos 
atminimas. 

Adolfas Šapoka buvo mano 
tėvelio pusbrolis. Jie kartu mo
kėsi Utenos vidurinėje mokyk
loje ir Panevėžio gimnazijoje, 
gyveno viename kambaryje. 
Adolfas buvo mano tėtės Juozo 
vestuvėse pabrolys ir mano se
sers Vidos Marijos Šapokaitės
Čigrienės krikštatėvis. 1941 m., 
kai mūsų mamą ir močiutę Al
biną Šapokienę vežė į Sibirą, 
traukinyje ji susitiko Adolfo 
Šapokos tėvą ir jo brolio Jono 
šeimą. Altajaus krašte Šapokos 
gyveno viename barake. Mano 
tėvas išvengė tremties, nes bu
vo susilaužęs koją ir gulėjo li
goninėje. 1947 m. jis nuvyko į 
Altajaus kraštą ir parsivežė 
dukras. Mama grįžo į Lietuvą 
nelegaliai, slapstėsi, buvo per
sekiojama. Kai aš gimiau, ma
mą uždarė į kalėjimą. Po kelių 

mėnesių per pažintis pavyko ją 
iš ten ištraukti. 

Mano tėvas susirašinėjo su 
Adolfu Šapoka, kai šis buvo 
emigracijoje. Adolfas jam rašė 
laiškus Grybo slapyvardžiu. 
Mūsų namuose, kiek prisime
nu, visada buvo Adolfo Šapo
kos leidiniai. Mus žavėjo jo 
meilė Lietuvai bei gyvenimo 
credo - "Raskime lietuvius Lie
tuvos istorijoje". 

Aš nuo mažens domėjausi 
didžiojo giminaičio knygomis ir 
darbais, rinkau apie jį medžia
gą. Artėjant 100-osioms gimi
mo metinėms paruošiau jo dar
bų bibliografiją, kurią prieš ke
letą dienų išleido Punsko Auš
ros leidykla. Bibliografija nėra 
visa, nes emigracijoje parašytų 
straipsnių čia tik maža dalis. 
Stengiausi surinkti visas žinu
tes, straipsnius, kurie buvo iš
spausdinti periodikoje. Bib
liografinę dalį padėjo sutvarkyti 
Alvida Diržauskienė, redagavo 

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė. 
Šį mažą darbą skiriu savo bran
gaus giminaičio, iškilc~us Lie
tuvos istoriko Adolfo Sapokos 
šviesiam atminimui. 

- Papasakokite plačiau apie 
garsųjį giminaitį. 

Adolfas Šapoka gimė 1906 
m. vasario 13 d. Grybelių kai
me, netoli Utenos. Kaip minė
jau, mokėsi Utenos vidurinėje 
mokykloje, vėliau - Panevėžio 
gimnazijoje. v 

Baigęs gimnaziją A. Sapo
ka įstojo į Lietuvos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakul
tetą, pasirinkdamas istoriko 
specialybę. Universitetą baigė 
1929 m. Tais pačiais metais bu
vo pašauktas atlikti karinės tar
nybos. 1930 -1932 m. Adolfas 
studijavo Prap.oje, Karolio IV 
universitete. Cia pažino čekų ir 
vokiečių literatūrą, rinko me
džiagą jam rūpimais klausimais. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Aukštųjų mokyklų vado

vai ir Bažnyčios hierarchai va
sario 9 d. Kauno arkivyskupi
jos kurijoje aptarė akademi
nės sielovados reikalus. Daly
vavo Vyskupų konferencijos 
nuolatinės tarybos ir vyskupų 
konferencijos švietimo tary
bos nariai kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, vyskupai 
Rimantas Norvila, Jonas Bo
ruta, SJ, ir Jonas Ivanauskas. 
Rektorių konferencijos prezi
dento Vytauto Kaminsko tei
gimu, universitetai jaučia 
spaudimą rengti tik siauros 
srities specialistus, tačiau turi 
ugdyti ir asmenybes. Bus pa
rengtas bendradarbiavimo 
memorandumas, kuriame bus 
išdėstyti bendri akademinės 
bendruomenės ir Bažnyčios 
tikslai. 

"Atgaivink" programos, 
vykusios nuo 2003 m. spalio 
12 d. iki 2006 m. sausio 8 d. 
užbaigimas buvo švenčiamas 
sausio 28-29 d.d. Panevėžio 
Šv. Petro ir Povilo parapijoje. 
Sausio 28 d. kun. Kęstutis Pa
lepšis skaitė paskaitą "Pasau
liečių gyvo dalyvavimo parapi
jos gyvenime bruožai". Mišias 
aukojo kun. Albertas Kaspe
ravičius. Sekmadienio Mišias 
aukojo Panevėžio vyskupas 
Jonas Kauneckas. Jis džiau
gėsi, kad tai vienintelė vysku
pijoj e parapija, kurioje taip 
gausiai dalyvauta programoje 
- daugiau kaip 200 dalyvių. 
Po Mišių Dievo Apvaizdos 
vienuolyne vyko agapė, me
ninė programa. 

Kun. Juozo Zdebskio, uo
laus dvasininko, Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komite
to steigėjo mirties 20-mečio 
paminėjimas įvyko Kaune, 
Kardinolo V. Sladkevičiaus 
muziejuje sausio 27 d. Susi
rinko daugiau kaip 100 daly
vių, kuriems velionio mokinys 
kun. Robertas Grigas pasako
jo savo prisiminimus. Taip pat 
kalbėjo kun. Zdebskio bend
ražygis mons. Alfonsas Sva
rinskas, bendradarbė ses. Bi
rutė Žemaitytė, arkivysk. Si
gitas Tamkevičius. Vakarą ly
dėjo giesmės, liaudies ir Sibi
ro tremtinių dainos, smuiko 
melodijos. Rudaminoje, Laz
dijų rajone kun. Zdebskio žū
ties XX metinės buvo pami
nėtos vasario 5 d. Mišias kon
celebravo Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tam
kevičius, Vilkaviškio vyskupas 

Rimantas Norvila, Kaišiado
rių vyskupas Juozapas Matu
laitis ir daugiau kaip 10 kuni
gų. Per pamokslą arkiv. S. Tam
kevičus priminė kun. Zdebskio 
asmenybės bruožus. Po Mišių 
salėje vyko minėjimas, kuria
me pasidalinta prisiminimais, 
buvo deklamuojami eilėraščiai 
ir giedamos giesmės. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
minėjimas vyko sausio 27 d. 
Marijampolės bazilikoje. Mi
šioms vadovavo vysk. Jonas 
Boruta, SJ, koncelebravo vys
kupai Jonas Kauneckas, Juo
zas Matulaitis, Rimantas Nor
vila, Jonas Ivanausk~s, Juozas 
Preikšas, Juozas Zemaitis, 
MIC, ir per dvidešimt kunigų. 
Pamokslą sakė vysk. J. Kau
neckas, aptaręs krikščioniško
jo tobulumo sampratą, iliust
ruodamas ją Evangelijos žo
džiais bei pal. Jurgio Matulai
čio mintimis ir gyvenimo pa
vyzdžiais. Minėjimas baigėsi 
tradicine bendra malda Pa
laimintojo koplyčioje. 

Fokoliarai iš Italijos Vale 
Ronchetti ir Peppino DiGia
como sausio 29 d. lankėsi 
Šiauliuose, kur jie dalyvavo 
Mišiose katedroje, bendravo 
su studentais ir dėstytojais 
Šiaulių universitete. Jie yra 
veiklūs Rytų Europos fokolia
rų judėjime, kuris puoselėja 
tarptautiškumą, ekumenišku
mą, vienybę. Kaip fokoliarų 
judėjimo įkūrėjos Chiara Lu
bich draugė, Vale Ronchetti 
supažindino susirinkusius su 
pirmais judėjimo žingsniais 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Šiaulių universiteto prorekto
riaus prof. Vaclovo Tričio tei
gimu, fokoliarų puoselėjamą 
dvasingumą būtina plėsti, ypač 
universitete. 

Studentų ateitininkų žie
mos akademija vyko vasario 1-
5 d.d. Šiauliuose. Kasmet kito
je vietovėje rengiamoje ~ad~
mijoje dalyviai klausėsi Siaulių 
universiteto dėstytojų paskaitų, 
sužinojo, jog Šiauliuose kadai
se gyveno ateitininkų vadas 
prof. Stasys Šalkauskis, kuris 
buvo išrinktas šio miesto gar
bės piliečiu. Vyko pažintinė 
ekskursija, bendravimas sustu
dentais bei moksleiviais ir savi
valdybės atstovais. Akademijos 
tema "Tiesa viena, bet ne vie
nintelė", siekta parodyti, kad 
yra daugybė būdų pažinti tiesą, 
bet visi keliai, įvairios tiesos 
veda vienos absoliučios Tiesos 
link. 

Europos lietuvių jaunimo sąskrydyje Trakuose 2005 m. vasarą atstovai susitiko su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi (viduryje) 

Trilypis šaltinis 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kovo 11-ąją sutinkame ir 
minime kaip prieš šešiolika me
tų įvykusį stebuklą, pasmerktų

jų prisikėlimą, antrosios Lietu
vos respublikos pradžią. To ste
buklo sulaukėme, nes jį būsiant 
tikėjome, Tėvynę mylėjome, jos 
šviesesne ateitimi vylėmės, už 
Tėvynę maldas ir aukas kovose 
sudėįome. 

Zmogus nėra vien bioso
cialinė būtybė, bet ir Dievo pa
veikslas; jis gyvas ne vien duo
na, jam duota vieta po saule, 
suteiktos teisės laisvai reikšti 
savo valią, turėti Tėvynę, kurti 
savo tautos valstybę. Teisė, lais
vė, valia, Tėvynė, valstybė - tar
si abstraktūs, nematomi daly
kai, tačiau užtenka bent vieno 
iš jų netekti - tai iškart skau
džiai pajusime. 

Lietuvos netekčių patirtis 
didelė ir skausminga, nesistori
nis likimas jai lėmė būti "ant 
vieškelio, ant didžio" tarp Rytų 
ir Vakarų, tarp skirtingų kultū
rų ir skirtingo civilizacijos laips
nio kaimynų, nenuoramų užka
riautojų. Gal todėl lietuvio vei
de dažniau rūpestį, o ne šypse
ną matome, todėl pakelės Rū
pintoj ėlis liūdnas, dainos ir 
giesmės graudžios, todėl ir po
etas ją pavadino "ašara Dievo 
aky". 

Suaugęs su dosnia ir ramia 
gamta, iš jos semdamas galias, 
ją garbindamas lietuvis išsiugdė 
sėslumo savybę, kurią amžiai 
jam įtvirtino kaip šeštąjį - Tė
vynės meilės - jausmą. Sis jaus
mas nebūdingas iš klajoklių ki
lusioms tautoms. Jei lietuvis sa
vo šalį savo noru ar prievarta 
palieka, suserga nostalgija -
Tėvynės ilgesio liga. Gal todėl 
iš tolimiausių kraštų parsigabe
name tautiečių kaulus, kad jie 
nors po mirties ramybę rastų 
Tėvynėje. 

Kaip vaikai šeimoje jaučia

si geriausiai, saugiausiai, taip 
žmonės savo tautoje; juos sieja 
bendras istorinis likimas, kalba, 
tikėjimas, papročiai, bendra te
ritorija - vieta žemėje. Kaip 
šeima, taip ir tauta turi savo 
būstą. Tas būstas - valstybė. 
Kiekviena tauta siekia sukurti 
savo valstybę, nes tik savoje ne
priklausomoj e valstybėje tau
tos būsena geriausia, ji nevar
žoma plėtoja savo etnokultūrą, 
socialinę gerovę, vykdo tautos 
būsto - valstybės - statybą ir 
tvirtinimą. Valstybę kurti, vie 
nyti, ginti nelengva. Istoriniai 

šaltiniai byloja, kad Lietuvos 
valstybės kūrimasis buvo sudė
tingas. Atskirų kunigaikštysčių 
vienijimosi idėja radosi iš porei
kio apginti ir apsaugoti tautą, 
sukurti jai saugų būstą - valsty
bę. Jai prireikė milžiniškų pa
stangų, teko naudoti prievartą, 
šalinti nepaklusniuosius, pra
lieti savo kraują, nes žmogui 
idealai sunkiau suvokiami, 
buities reikalai užgožia būties 
dalykus. 

Iš pietų ir rytų į lietuvių že
mes brovėsi slavai, Aukso orda, 
o iš Vakarų germanų gentys. 
Patyrę skausmingų nuostolių ir 
netekčių, lietuviai suvokė, kad 
būtina gerai apmokyta, organi
zuota, nuolat budinti kariuo
menė. Taip greta žemdirbystės 
radosi karyba, kuri tapo neat
siejama lietuvių gyvenimo dali
mi. Dar nesuvienyta į valstybę, 
lietuvių tauta sugebėjo ne tik 
pati apsiginti, bet išgelbėjo nuo 
Aukso ordos kaimynę Lenkiją 
ir visą Europą. 

Į pabaigą eina aštuntasis 
šimtmetis nuo Mindaugo krikš
to ir karūnavimo Lietuvos kara
liumi, nuo suvienytos Lietuvos 
pradžios. Per tuos šimtmečius, 

nors suvienyta, Lietuva ramy
bės neturėjo: buvo žūtbūtinių 
mūšių, karų, pergalių ir pralai
mėjimų, skaudžių netekčių, 
Lietuvą žeminančių sutarčių, 
okupacijų, tačiau tautoje nie
kad nebuvo užgesinta Tikėjimo, 
Meilės ir Vilties ugnis, kuri nu
švietė tautai kelią į Laisvę ir 
Nepriklausomybę. 

Didžiųjų kunigaikščių Lie
tuvos valstybė nebuvo tautinė, 

ji buvo kuriama "iš viršaus", ji 
neturėjo aiškiai išreikšto tautiš
kumo (mišrios vedybos pavel
dint ne etnines žemes), rėmėsi 
dinastijomis ir aukštesniais luo
mais. XX amžiaus pradžioje 
valstybės atkūrimas rėmėsi 
knygnešiais švietėjais, artojais 
savanoriais ir savo valstybės 
ištroškusia, tautiškai vieninga 
valstietija. Pirmasis organizuo
tas ir rimtas bandymas išsiva
duoti iš 110 metų trukusios rusų 
okupacijos buvo 1905 metų Di
dysis Vilniaus Seimas, pareika
lavęs autonomijos su Seimu 
Vilniuje ir po jo kilęs sukilimas, 
kuris, deja, buvo numalšintas. 
Reikėjo dar dešimtmečio akty
vios politinės veiklos - tiek Lie
tuvoje, tiek užsienyje. Tik pasi
baigus Pirmajam pasauliniam 
karui, 1918 metų vasario 16 die
ną, Lietuvos taryba su Jonu Ba
sanavičiumi priešakyje paskel-

bė atkurianti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Šiuo Nutari
mu Lietuvos valstybė, vadovau
damasi tautų apsisprendimo 
teise, buvo atkurta ant tautos, 
gyvenančios savo etninėse že
mėse, pamatų. Nutarimą įkūni
jo ir jį apgynė tautos šviesuo
liai, "žagres palikę dirvoj" ka
riai savanoriai. 

Tik porą dešimtmečių tru
kusią naujo tautos būsto statybą 
nutraukė okupacijos, per kurias 
tas būstas buvo griaunamas, 
naikinama pati tauta. Penkis 
dešimtmečius trukęs raudona
sis tvanas negrįžtamai nuskan
dino didelę dalį tautos, sugrio
vė jos būstą. Mykolaitis-Putinas 
"Rūstybės psalmėje" kreipėsi į 
Visagalį: 

O, Dieve teisingos rūstybės, 
Valdove vergų ir tironų! 
Perkūnais kerštingos teisybės 
Išpirki kančias milijonų. 

Į Visagalį kreipėsi psalmė
mis Kazys Inčiūra, Antanas 
Miškinis, maldomis Sibiro 
kankinės lietuvaitės, visa, ne
praradusi Tikėjimo, Meilės ir 
Vilties, tauta. Visagalis išgirdo: 
per Jo malonę, per tikrą stebuk
lą, 1990 metais tauta vėl kėlėsi. 
Kovo 11-ąją, vykdant tautos va
lią, buvo atkurtas Lietuvos vals
tybingumas, teisiškai įtvirtinta 
demokratinė Lietuvos valstybė 
- tautos būstas. 

Valstybės kūryba - tautos 
būsto amžių statyba - tęsiasi. 
Stebuklu ženklinta Kovo 11-oji 
- Antrosios Respublikos kūry
bos pradžia. 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
šventovė, konsekruota Telšių 
vyskupo Jono Borutos, SJ, da
lyvaujant Šiaulių vyskupui Eu
genijui Bartuliui, hierar
chams, svečiams ir parapijie
čiams, Mažeikių mikrorajone 
2005.X.9 
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Istorikas Sapoka giminaičio akimis 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Aštuonioliktaisiais Lietu
vos nepriklausomybės metais 
jam buvo pavesta redaguoti 
Lietuvos istoriją. Jis parašė įva
dinę dalį, visą penktąją dalį ir 
aštuntąją. Už Lietuvos istoriją 
buvo apdovanotas IV laipsnio 
Gedimino ordinu. 

Sovietinė okupacija Adolfą 
Šapoką aptiko einantį vyresnio
jo asistento pareigas Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 
Netrukus jis buvo atleistas. Ku
rį laiką dirbo Lietuviškosios en
ciklopedijos redakcijoje, kur vy
riausiasis redaktorius buvo Vac
lovas Biržiška. 1941 m. rugpjū
čio l d. Adolfas buvo Vilniaus 
universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto docentas. 

1944 metais A. Šapoka pa
sitraukė į Vokietiją, kur gyveno 
Neumarkte, o vėliau Hochfeldo 
tremtinių stovykloje. Čia dirbo 
pedagoginį darbą lietuvių gim
nazijoje ir technikos mokyklo
j e, rašė straipsnius, redagavo 
knygas. 

1948 m. jis persikėlė į Ka
nadą, kur dirbo vielų įmonėje, 
vėliau kailių dirbtuvėje. Nuo 
1949 m., kai Toronte pradėjo 
eiti katalikų savaitraštis Tėviš
kės žiburiai, buvo jo vyriausiasis 
redaktorius. Tėviškės žiburių 
redakcija įsikūrė Šv. Jono para
pijoje, klebonijos rūsyje. Patal
pos buvusios blogos, šaltos, 
drėgnos. 

A. Šapoka rašė publicisti
nius straipsnius ir mokslinius 
darbus, straipsnius į Lietuvių 
enciklopediją, studiją Vilnius 
Lietuvos gyvenime, kurią 1954 
m. išleido savo lėšomis. Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas užsakė parašyti Lietu
vos rytinių sienų studiją. Ją jis 
pradėjo rašyti, bet nebaigė. 

Adolfas pasirašinėdavo 

Adolfo Šapokos kapas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississau
goje 

Stanio, Mikulėno, Grybo ir 
kitais slapyvardžiais. A. Sapoka 
pasižymėjo ir kaip aktyvus vi
suomenininkas, buvo renkamas 
į Kanados lietuvių bendruome
nės tarybą, pirmininkavo Kana
dos lietuvių katalikų federaci
jai, priklausė Lietuvių katalikų 
kultūros draugijai, buvo Ateiti
ninkų federacijos tarybos narys. 

Sunkios darbo sąlygos pa
kirto Adolfo Šapokos sveikatą. 
1961 m. kovo 9 d. jis mirė kas
damas sniegą prie savo namų. 
Adolfas buvo palaidotas Park 
Lawn kapinėse. Mirus jo dukrai 
Aldonai ir žmonai, A. Šapokos 
palaikai perkelti į Šv. Jono lie
tuvių kapines Anapilyje, Missi
ssaugos mieste. 

Aušra, 2006 m. 3 nr. 

Dr. Adolfas Šapoka 1953 m. 

Dr. Adolfas Šapoka 1956 m. 

Paminklo statyba įgyja pagreitį 
2007-ųjų vasarą Vilniaus 

centre, Gedimino prospekte 
priešais Lietuvos vyriausybės 
rūmus iškils paminklas didžia
jam mūsų tautos sūnui dr. Vin
cui Kudirkai - Tautinės gies
mės kūrėjui, rašytojui, publi
cistui, kompozitoriui ir gydyto
j ui. Statybos iniciatorius -
Labdaros ir paramos fondas 
Vinco Kudirkos vardui įam
žinti. Savo surinktomis lėšomis 
Fondas apmokėjo konkursą 
paminklui suprojektuoti ir ho
norarus menininkams-archi
tektams (per 100,000 Lt), 
skleidė šio įžymaus žmogaus 
idėjas ir darbus visuomenėje. 
Patriotinį sumanymą parėmė 
nemažas būrys Lietuvoje ir už
sienyje gyvenančių tautiečių, 
keliolika įmonių, bendruome
nių bei visuomeninių organi
zacijų. Ypač Fondas dėkingas 
JAV Juno ir Pompano Beach, 
Floridos, lietuvių bendruome
nėms, paaukojusiems per 5,000 
dol., Kanados lietuvių bend
ruomenei - už 2000 dol. para
mą bei mūsų tautietei Alvinai 
O. Sabanas-Wells, M.D. iš Mi
čigano valstijos, paaukojusiai 

V. Kudirkos kapo paminklas 
Naumiestyje, Šakių apskrityje 
N tr. iš Lietuvos istorijos vaizdai 

5000 dol. asmeninių santaupų 
dr. Juozui Sabanui atminti. 

Darbas tęsiamas. Skulp
torius Arūnas Sakalauskas ir 
architektas Ričardas Krištapa
vičius parengė galutinį projek
tą, įdiegdami pačias naujau
sias apšvietimo, lazerių ir van-

dens technologijas. Be abejo, 
išaugo ir statybos kaina, kuri 
pasiekė 3.55 min. Lt. Vilniaus 
miesto savivaldybė nutarė 
2006-2007 metais jo statybai 
skirti l min. Lt. Tikimasi ir 
Lietuvos vyriausybės paramos, 
nes paminklas Lietuvos him
nui ir jo autoriui Vincui Ku
dirkai stovės būtent prie vy
riausybės rūmų. 

Tačiau lėšų, ypač šiuo me
tu, dar labai trūksta, nes jau 
reikia pirkti akmens medžiagą 
ir vykdyti kitus projektavimo 
bei derinimo darbus. Fondas 
viliasi, jog tautiečiai, kur begy
ventų, ir toliau rems paminklo 
statybą. Jūra Baužytė, 

Labdaros ir paramos fondo 
Vinco Kudirkos vardui įamžinti 

atstovė spaudai. Tel. 8-5 2460338 
Fondo adresas: Lietuvos vals

tybinis muziejus, Arsenalo g. 3, 
LT-01101, Vilnius. El.paštas: o.ab 
raiMe@xxx.lt Tel.+ 370 612 02523 
Tinklalapis internete: http://www. 
kudirkosfondas.lt 

Kaip paremti fondą? SEB 
Vilniaus bankas, sąskaitos nr. 
LT597044060001420086, banko 
kodas 70440, įmonės kodas 
192040617. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Lankėsi Lenkijos prezidentas 

Lietuvoje kovo 14 d. Vil
niuje oficialiu vizitu lankėsi 

Lenkijos prezidentas Lech 
Kaczynski su delegacija. Susi
tikime su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi pabrėžta, 
kad dvišalių santykių plėtrai 
yra padėti tvirti pamatai, ir 
abiejų valstybių vadovai sieks 
juos dar labiau stiprinti. Ener
getikos klausimu prezidentas 
Adamkus pakvietė Lenkiją 
prisijungti prie trijų Baltijos 
valstybių, pasirengusių kartu 
statyti trečiąjį Ignalinos ato
minės elektrinės bloką. Jo tei
gimu, energetinė nepriklauso
mybė - tai politinės nepri
klausomybės garantija. Prezi
dentai aptarė abiejų valstybių 
santykius su kaimyninėmis ša
limis, padėtį Ukrainoje ir Gu
dijoje. Jie sutarė dėl bendros 
pozicijos - būti matomais ir 
girdimais tarptautinėje bend
ruomenėje, ginti pagrindinius 
demokratijos principus. 

Lenkijos prezidentas sei
me susitiko su Lietuvos seimo 
pirmininku Artūru Paulausku, 
pasakė kalbą seimo posėdyje. 
Vėliau Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai kartu vyko į Mai
šiagalą, kur susitiko su kunigu 
Jozef Obrembskiu ir Lietuvos 
lenkų bendruomene. BNS ži
niomis, Lietuvos ir Lenkijos 
pareigūnai pasirašė sutartį dėl 
bendradarbiavimo kovojant 
su organizuotu nusikalstamu
mu bei kitais nusikaltimais, ir 
derins bendrus veiksmus pa
sienio teritorijose. 

Ekonominis augimas 
Vidurio ir Rytų Europos 

valstybių apžvalgoje Eastern 
European Outlook, finansų 
įmonių grupės SEB specialis
tų teigimu, nors Latvijoje ir 
Estijoje auga infliacija ir defi
citas, Lietuvos ekonomika ro
do pastoviausią ir sparčiausią 
augimą. Baltijos valstybių 
ekonomikos augimui didelę 
įtaką daro nedidelė paskolų 
palūkanų norma, smarkiai 
skatinanti vartojimą. Latvijoje 
sparčiai auga nominalusis 
darbo užmokestis. 

Stabilumą Lietuvos eko
nomikai garantuoja palyginti 
nedidelė infliacija ir priimti
nas einamosios sąskaitos defi
citas. Kai kurių žinovų nuo
mone, Lietuva yra vienintelė 
Baltijos valstybė, vis dar turin
ti galimybę įsivesti eurą nu
matytu laiku - 2007 m., nors 
SEB žinovai mano, kad Slo
vėnija greičiausiai įsives eurą, 
o dėl Lietuvos klausimas yra 
atviras, skelbia OMNI. 

Užbaigta siena 
Kovo 10 d. baigta ženklin

ti Lietuvos ir Gudijos valsty
bės siena, praneša URM. Pas
kutinis sienos ženklas - plūdu
ras Gilutės ežere. Tai pirmoji 
baigta pažymėti rytinė išorinė 
Europos sąjungos siena. Iki 
šių metų liepos mėnesio pla-

nuojama parengti visus reikia
mus sienos žymėjimo doku
mentus ir taip baigti įgyven
dinti Lietuvos ir Gudijos su
tartį "Dėl Lietuvos ir Gudijos 
valstybių sienos". Derybos dėl 
šios sienos prasidėjo 1992 m. 
sausio mėnesį, baigtos - 1995 
m. vasarį. 

Bendras Lietuvos ir Gu
dijos valstybės sienos ilgis yra 
676 km - 380 km sausumoje, 
296 km vandenų paviršiuje. Iš 
viso įrengti 1959 valstybės sie
nos ženklai. 

Pritarė KAM programai 
BSN praneša, kad kovo 

15 d. Lietuvos vyriausybė pri
tarė ir teiks seimui Krašto ap
saugos sistemos plėtros iki 
2014 m. programą. Programos 
pagrindiniai tikslai - pertvar
kyti kariuomenę taip, kad 
2014 m. 10% sausumos pajė
gų galėtų nuolat dalyvauti 
tarptautinėse operacijose, o 
50% būtų organizuoti, išmo
kyti ir apginkluoti ir bet kada 
galėtų būtų dislokuojami už 
Lietuvos ribų. Taip pat numa
tyta parengti karines oro pajė
gas ir karines jūrų pajėgas, 
prisidėti formuojant ir siun
čiant į tarptautines užduotis 
įvairaus dydžio karinius viene
tus, vykdyti objektų apsaugą 
ir gynybą, oro erdvės ir jūros 
stebėjimą, užtikrinti efektyvų 
krizių valdymo sistemos vei
kimą. 

Pirmauja emigracijoje 
"Eurostato" duomenimis, 

2005 m. daugiausia gyventojų 
emigravo iš penkių Europos 
sąjungos (ES) valstybių narių 
- Lietuvos, Olandijos, Latvi
jos, Estijos ir Lenkijos. Dau
giausia imigrantų sulaukė 
Kipras, Ispanija, Airija, Aust
rija, Italija ir Malta, skelbia 
BNS. 

Iš Lietuvos daugiausia iš
vyksta darbingo amžiaus jau
nimas. Penktadalį emigrantų 
pernai sudarė 25-29 m. jauni
mas, 20-24 metų jaunimas su
darė 16.3%, 30-34 metų am
žiaus grupės - 12.9%, 35-39 
metų-8.8%. 

Pernai į Lietuvą imigravo 
6,800 žmonių, daugiausia iš 
Didžiosios Britanijos, Rusijos, 
Vokietijos, JAV, Gudijos. 
Imigrantų didžioji dalis (85%) 
buvo darbingo 15-59 metų 
amžiaus gyventojai. Jų tarpe 
vyrai sudarė 56.3%. 

Vartotojų diena 
Kovo 15 d. minima Euro

pos vartotojų diena, kurios 
renginių svarbiausia tema -
vartotojų švietimas. Tą dieną 
seimo Konstitucijos salėje bu
vo surengta ksmferencija, su
organizuota Zmogaus teisių 
komiteto ir Vartotojų teisių 
apsaugos tarybos. Konferen
cijoje įvertinta dabartinė var
totojų teisių apsaugos būklė 
šalyje, įvardinti nauji iššūkiai 
bei aptarti tolesnės veiklos 
tikslai. Taryba 2005 m. išnag
rinėjo per 4000 skundų dėl 
vartotojų teisių pažeidimų. 
Daugiausia vartotojai skundė
si dėl įsigytų prekių ir teikia
mų paslaugų netinkamos ko
kybės, iš jų - 47 bylos dėl pro
duktų saugos įstatymo pažei
dimų. 2005 m. pabaigoje 
įsteigtas Vartotojoų švietimo 
centras. RSJ 
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JULIUS MARTIŠIUS 

1938 m. įstojau į Klaipėdos 
Prekybos institutą. Thi buvo vie
nintelė Lietuvoje aukštoji mo
kykla, ruošusi prekybos, bankų 
ir pramonės įmonių specialis
tus. Institutui vadovavo prof. 
Ernestas Galvanauskas, kuris 
tuo metu buvo ir Lietuvos fi
nansų ministeris. 1939 m. vo
kiečiams okupavus Klaipėdą, 
Prekybos institutas persikėlė į 
Šiaulius. 

Studijos ir pogrindžio veikla nys) sutarę susitikti šioje klebo
nijoje neva į "bažnyčios atstaty
mo darbų komiteto" posėdį 
atėję. Numatyta suburti komi
tetą iš įvairių partijų ir srovių 
atstovų. Sudarant šį komitetą, 
pagrindinį darbą atliko Felik
sas Maksvytis. Po savaitės Šv. 
Petro ir Povilo klebonijoje susi
rinko "bažnyčios atstatymo dar
bų komitetas", t.y. būsimasis 
VLIK. 

Pirmieji mokslo metai ins
titutui Šiauliuose buvo sunkūs: 
trūko patalpų, kai kurie dėsty
tojai paliko institutą. Mes, stu
dentai, pradėjome žvalgytis į 
Šiaulių miesto lietuvius versli
ninkus ir prekybininkus, sten
gėmės su jais susipažinti, už
megzti artimesnius ryšius. Aš 
tuo metu buvau instituto stu
dentų ateitininkų korporacijos 
"Gintaras" pirmininku ir, sa
vaime suprantama, ieškojau 
ryšių su Siaulių miesto lietu
viais verslininkais dešinės pa
kraipos. Dėmesį patraukė 
miesto centrinėje gatvėje, pa
čiame miesto centre esantis 
"Žiedo" knygynas. Netrukome 
susipažinti su to knygyno savi
ninku Feliksu Maksvyčiu. Jau
nas, energingas ir apsukrus 
verslininkas patraukė mus, stu
dentus, savo pažiūromis į Lie
tuvos ekonomiką, visuomeninį 
gyvenimą ir krašto ateitį. Mes, 
prekybos instituto studentai, 
tapome dažni "Žiedo" knygyno 
lankytojai. Čia mus traukė ne 
tiek knygyno prekės, kiek noras 
bendrauti su jo savininku Fe
liksu Maksvyčium, kuris visa
dos surasdavo laiko pabend
rauti su mumis. Greitai jis tapo 
mūsų ateitininkų korporacijos 
"Gintaras" mecenatu. Čia daž
nai lankydavosi krikščionių de
mokratų partijos ir įvairių kata
likiškų organizacijų vadovai bei 
nariai. 

"Žiedo" knygynas ne tiek 
dėl savo geografinės padėties 
Šiaulių mieste, kiek dėl savi
ninko Felikso Maksvyčio nuo
širdumo, sugebėjimo bendrau
ti, pasiaukojimo bendriesiems 
mūsų tautos reikalams, krikš
čionybei, buvo patikimiausios 
informacijos centras. Čia mes 
gaudavome naujausias žinias 
apie padėtį Lietuvoje ir pasau
lyje. Čia aš susipažinau su dr. 
Domu Jasaičiu, LKDP Šiaulių 
skyriaus vadu, kuris mane 
priėmė į šios partijos narius. 

1940 m. grupei Prekybos 
instituto studentų kilo mintis 
steigti savo kooperatyvą. Susi-

Algis MEDELIS 

darė steigiamoji grupė, kurią 
sudarė studentai: Ignas Burkus, 
Andrius Banionis, Alfonsas 
Karpis, Jonas Kaminskas ir aš, 
Julius Martišius. Mūsų kolegos 
Igno Burkaus dėdė dirbo Šiau
lių "Lietūkyje" vyr. buhalteriu 
ir jo dėka mes gavome pilną 
kreditą iš "Lietūkio" įmonės. 
Mums buvo perduotos dvi pre
kybos įmonės (parduotuvės) 
Vilniaus g-vėje. 1940 m. spalio 
mėn. įvyko mūsų kooperatyvo 
ataskaitinis-rinkiminis susirin
kimas. Tuo metu Lietuva jau 
buvo "tarybinė". Prekybos ins
tituto žydų tautybės studentai 
kartu su komjaunuoliais norėjo 
kooperatyvą paimti į savo ran
kas. Bet mes nenusileidome ir 
rinkimus laimėjome. Į koopera
tyvo valdybą buvo išrinktas mū
sų penketukas, t.y. buvę koope
ratyvo steigėjai. Mūsų koopera
tyvo darbe didelę įtaką turėjo 
F. Maksvytis, aktyviai mus skati
nęs ir davęs daug konkrečių 
patarimų. 

1940-tųjų metų vasarą aš 
atlikau gamybinę praktiką Lie
tuvos AB "Elektra" Kaune. 
Lapkričio mėn. pirmomis die
nomis turėjau grįžti į Šiaulius 
tęsti studijų. Vėlinių vakarą nu
ėjau į Kauno kapines Vytauto 
pr. Čia vakare prie Dariaus-Gi
rėno paminklo giedant Marija, 
Marija mane areštavo. Savaitę 
laiko buvau laikomas NKVD 
rūmuose. Tardymai vykdavo 
naktimis. Thi buvo mano pirmo
ji pažintis su KGB. Tardytojas 
buvo žydas ir kalbėjo lietuviš
kai. Per tardymą aš supratau, 
kad jie apie mane neturi jokių 
žinių, nes Kaune manęs niekas 
nepažinojo - aš buvau laikinai 
patekęs į Kauną. Vėliau sužino
jau, kad jų agentas apie mane 
teiravosi laikinoje mano darbo
vietėj e AB "Elektra". Visus 
man primestus kaltinimus (kad 
aš organizavau priešliaudinį 
mitingą Kauno kapinėse) aš 
griežtai neigiau ir visko išsigy
niau. Lapkričio 6 d. mane pa
leido ir griežtai įspėjo, kad 
Šiauliuose "mes susitiksime". 

Lapkričio 7 d. vakare trau
kiniu grįžau į Šiaulius. Iš gele
žinkelio stoties ėjau į savo butą 
Dvaro g. 123. Mano laimei, Vil
niaus gatvėje sutikau mažai pa
žįstamą studentą, bet jį užkal
binau. Jam pasisakiau kas esąs 
ir kad tik dabar grįžtąs iš vasa
ros praktikos. Jis, pasivedęs 
mane į šalį pasakė, kad 4 mano 
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Jei. Joronte 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 Jei. 905-306-9563 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 

draugai, studentų kooperatyvo 
valdybos nariai Ignas Burkus, 
Andrius Banionis, Alfonsas 
Karpis ir Jonas Kaminskas 
areštuoti. Aš esu paieškomas, 
mano butas yra sekamas. Ko
lega mane įspėjo, kad aš kuo 
greičiau dingčiau iš Šiaulių. Aš, 
dėkodamas Dievui, šalutinėmis 
gatvelėmis grįžau į geležinkelio 
stotį. Siauruoju geležinkeliu 
pasiekiau Pasvalį. Vėliau pės
čias per Vaškus, Linkuvą per
ėjau įsavo gimtąjį kaimą Labo
rus. Cia pabuvęs keletą dienų, 
keliaudamas naktimis vėl atvy
kau į Kauną. Iš AB "Elektra" 
gavęs rekomendaciją nuyykau į 
Radviliškio durpyną. Čia įsi
darbinau eiliniu buhalteriu. Gy
venau įmonės teritorijoje be
veik 2 km už miesto. Taip su
laukiau 1941 m. birželio 22 d. 
Mano draugai karo pradžios 
sulaukė Šiaulių kalėjime. Jiems 
bylos nebuvo sudarytos. Šiaulių 
kalėjimas buvo evakuotas į 
Gorkio miesto kalėjimą. Čia 
kaliniai buvo žiauriai kankina
mi ir žudomi. Iš 400 buvusių 
Šiaulių kalėjime kalinių gyvi li
ko tik keli. Keturi Šiaulių pre
kybos instituto studentai Ignas 
Burkus, Andrius Banionis, Al
fonsas Karpis ir Jonas Kamins
kas 1942 m. kovo mėn. Gorkio 
kalėjime buvo nuteisti mirti ir 
sušaudyti. 

1944 m. rudenį Raudonoji 
armija vėl okupavo Lietuvą. 
Mūsų ryšiai nutrūko. Visi bu
vome pasimetę, išsiskirstę. Ta
čiau su Feliksu mūsų santykiai 
išliko tvirti ir vienas kitu visiškai 
pasitikėjome. 1945 m. spalio 
mėn. gale jis pasikvietė ir papa
sakojo, kad iš Vilniaus buvo at
vykęs vienas LLA organizatorių 
- Petras Kiela. Jie buvo susiti
kę pas Šiaulių Šv. Petro ir Povi
lo šventovės kleboną kanaunin
ką Steponą Telksnį. P. Kiela in
formavo, kad Vilniuje veikia 
VLIK (Vyriausias Lietuvos iš
laisvinimo komitetas). Jam yra 
pavesta to komiteto skyrių or
ganizuoti Šiauliuose. VLIK per 
Svediją palaikęs ryšį su Anglijos 
vyriausybe. P. Kiela pasakojo, 
kad kilus karui tarp Vakarų 
valstybių ir Sovietų Sąjungos, 
Lietuvoje būsią nuleisti desan
tai. Reikia pasiruošti juos su
tikti ir rūpintis tvarkos įvedimu 
ir palaikymu šalyje. Jie (P. Kie
la, F. Maksvytis ir kan. St. Telks-

Mano šeima iš Sibiro grįžo 
1958 m. Labai sunkiai kūrėmės 
Klaipėdoje. Neregistravo. Ne
turėjome kur gyventi. Negavau 
darbo. Vienu metu galvojome 
vėl važiuoti į Sibirą. Pabijojome 
vaikų nutautėjimo. Pagaliau įsi
darbinau "Dailės" kombinate 
cecho apskaitininku. Per 29 tar
nybos metus pakilau karjeroje 
iki cecho vyresnio meistro. 1987 
m. išėjau į pensiją. Nuo 1989 
metų esu Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių s-gos Klaipė
dos skyriaus pirmininkas. Kiek 
leis Aukščiausias, dirbsiu visuo
meninį darbą, nors tuo būda
mas naudingas Tėvynei Lie
tuvai. 

Vokiečių okupacijos metais 
aš dirbau mokytoju Siaulių vi
durinėje ekonominėje mokyk
loje. 1942 m. gavau pakvietimą 
atvykti į vokiečių karinę ko
mendantūrą, nes buvau į kari
nę tarnybą šaukiamų metų. Ku
rį laiką slapsčiausi, bet dėl šei
myninės padėties turėjau dirbti. 
Įsidarbinau Šiaulių geležinke
liuose iešmininku. Stengiausi 
dirbti daugiausia naktimis, kad 
dieną galėčiau tęsti mokytojo 
darbą. 1943 m., kaip mokantis 
vokiečių kalbą, buvau perves
tas buhalteriu į geležinkelio 
valdybos ūkio skyrių. Darbo 
reikalais man dažnai reikėjo 
važinėti į Kretingą, Telšius, Ma
žeikius, Tuuragę. Tuo metu Lie
tuvoj e jau nemažai buvo po
grindinės antinacinės spaudos. 
Tas savo keliones aš panaudo
jau tos spaudos pervežimui į 
minėtus miestus. Į Šiaulius man 
tą spaudą pristatydavo Alek
sandras Sakas, Feliksas Maks
vytis, Lietuvos banko Šiaulių 
skyriaus direktorius Ignas ir 
kiti. 

Paminklas Šiauliuose 1863 m. rusų nužudytiems lietuvių 
sukilimo dalyviams Ntr. H. Paulausko 
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Kovojama dėl galios, o ne dėl religijos 
VILIUS BRAŽĖNAS 

Radikaliems arabams islamo tikėjimas ir 
pranašo Maho~eto garbė terūpi tiek, kiek 1917-
JŲ metų bolševtkams rūpėjo darbininkų ir vals
tiečių gerovė. Skirtumas toks, kad tada bolševi
kai tik svajojo apie pasaulinę valdžią ateityje, o 
Mahometo imperijos atkūrėjai į tai tiesia ranką 
dafo~_r, per dvasiškai sugniužusią Vakarų dvasinę 
k_ulturą. Ma_tome seno priežodžio "ant palinku
s!o. karklo visos ožkos lipa" - išsipildymą pasau
~1mu ~astu. Arabų radikalai skuba, kol Vakarų 
zmones dar tebemiega saldžiu dvasiniu tingumo 
miegu materialistinėje nirvanoje. Kol "nepaste
bi" glob~inių "dramblių", ateinančių iš Rytų, iš 
Vakarų. ir da~ar jau ir iš bruzdančių Vidurinių 
Rytų. Lietuvoje net gerai nuvokiantieji pasaulinę 
pad~tį. ve~gia ~albėti apie globalizmą - apie pa
saulines diktaturos kūnmą. 

Keista ty~~· Juk jau 2001. XIl.15 Kaune įvy
ko v~onf~rei;ic11a t.ema Globalizacija: lietuvių tau
ta szandzen zr rytoj. Yra net 19 konferencijos pra
nešimų turįs 160 puslapių leidinys LIETUVIŲ 
TAUTA IR PASAULIS serijos III numeris. Kon
ferencijos įžanginėje kalboje "globalizmas be 
priedangų" tarp kitko jau tada įspėjau: "Maho
m~to i~periją atstatyti ir likusiam pasauliui ją 
pnmestl musulmonų globalistai valdžios siekia 
teroru saviesiems ir terorizmu svetimiesiems". 
Apie arabų globalistinius užmojus esu po to ne
kartą rašęs mūsų spaudoje. Tučiau gal net dau
giau už rašiustiį apie tai žiną bei žinoti privalą 
tyli. 

Tad kyla keletas klausimų ir išraiškos besi
prašančių idėjų. 

•v Vi~ kalb.ama apie "civilizacijų karą", nors 
aisku, J.o~ .tai ~~ltūrų susirėmimas. Jei tai būtų 
senų c1v~h~ac11ų karas, arabai teroristai būtų 
bandę Nm1orko bokštus versti kupranugariais. 
Na, gal ~ar i: ~~am?.liais. yietoje to jie naudojo 
modermos c1vdizac11os pnemones - keleivinius 
lėktuvus. 

Jeigu teroristo bomba, nupiešta kaip Maho
meto turbanas, sukėlė tokio masto pasipiktini
mą dėl religijos įžeidimo, kodėl tam įsižeidimui 
įs~liepvsn?ti reikėjo net pusmečio? Šaržai danų 
lrukrastyje buvo paskelbti 2005 m. rugsėjį. Iranas 
~r Maskv~ ar abu drauge ne tuoj pat susiprato 
11ems pakištą progą nukreipti dėmesį nuo atomi
nių bombų ir dujinio terorizmo. Na, ir pasaulinio 
masto riaušių nesuorganizuosi per vieną mėnesį. 
. 9 ~uo krik~čion~bės atsiribojusiai (net kons

tltuc1101e!) ES ir semems nariams, net komuniz
mo pasmerkti negalinčiai "senai" Europai, pri
p~at~siai I?rie krikš~~onių tylos jų įžeidimų atve
J~ls, 1s~am1s~ų ~e~lm~a b1;1vo netikėta. Kosmopo
htų pnpratmtl pirmiausia save kaltinti vakarie
čiai nekreipia dėmesio į tai, kad kai kurie radi-

TORONTO 

kalai dvasininkai, kurie esą prieš paveikslus ap
skritai, platina šlykščius Pranašą įžeidžiančius 
piešinius - pačių radikalų sukurtus. Pamirštama 
ir galimybė, kad už to stovi ir pavydas Vakarams 
dėl ekonominės gerovės. 

Arabų globalinio terorizmo organizatoriams 
teroristinėje Irano valstybėje nerūpi nei religija, 
nei Irano skurdžiai: radikalų vadai stato ne duo
n?s kepyklas, ne islamo mečetes, o atominių 
gmklų gamyklas. Dabartinis Irano prezidentas 
dalyvavo įsiveržime į JAV ambasadą ir ambasa
d?s pe~~onal.o s'll:niekinime. Tuo buvo sutryptas 
vtenas 1s semaus1ų tarptautinių santykių princi
pų, kurio buvo laikomasi net barbariškais laikais: 
užsienio pasiuntiniams laiduojamas saugumas. 
Tad ko šiandien galima tikėtis iš tokio Irano 
dargi su atomine bomba? ' 

Aišku, nevalia įžeidinėti kitų tautų, kitų kul
tūrų, ypač kitų žmonių tikėjimo. Sutinku su man 
pareikšta nuomone: jei kalbėtųsi tikri mahome
tonai su tikrais krikščionimis, lengvai susikalbė
tų. Deja, Europos aukštybėse yra sumenkusi 
krikščioniška atmosfera, o visokie pasaulinės 
valdžios siekią globalistai yra materializmo, o ne 
tikėjimo apaštalai. 

Tad stovime prieš labai rimtus pasaulį, tad ir 
mūsų tautą, paliesti galinčius sprendimus. Mums 
svar?iausia .ne?elsiant reikia ir stiprinti tautinę 
dvasią, patnot1zmą - pagal ketvirtąjį Dievo Įsa
kymą - ir grįžti prie mūsų tėvų tikėjimo šviesos. 

Bronzinis kryžius (abi pusės). Autorius neseniai 
miręs kaunietis skulptorius Motiejus Narbutas. 
Kryžius gamintas sudėtinga ir originalia tech
nika - išdrožiant formas iš medžio 

Ntr. S. Sajausko 

VILNIUS 

FINNAIR SUMMER 2006 FLIGHTS 
FROM TORONTO TO NORTHERN EUROPE ON SALE NOW 

Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly non-stop to Northe~n Europe . between june 8 and September 7, 2006. 
C_'.111 and book today to save with the Early B1rd rates. ln addition, Finnair operates daily code-share 
fl1g~ts from Van.couver, Toronto and Montreal via London, U. K. and from New York with many con
vement connect1ons from Canada. Book online at www.finnair.com/ca or call us at 416 222-0740 
or 1 800 461-8651. 
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Silčiausia žiema 
Sudie žiema, sveikas pa

vasari! Paprastai su džiaugs
mu tariame šiuos žodžius, at
sisveikindami su žiemos šal
čiais ir vėjais, druska keliuo
se, žieminiais apsiaustais ir 
sniego kastuvais. Bet ne šie
met. Kanados oro specialistai 
tvirtina, kad 2005/06 žiema -
šilčiausia šį šimtmetį, bent jau 
nuo 1948 m., kai pradėtos re
gistruoti oro permainos. Vi
dutinė jos temperatūra buvo 
3.9 laipsniais aukštesnė nei 
paprastai, dažniau lijo nei sni
go. Didžiausius oro netikėtu
mus patyrė Albertos, Sasket
čevano provincijų ir Šiaurės 
teritorijų gyventojai. Čia tem
peratūra buvo aukštesnė net 
8 laipsniais. Didžiųjų ežerų 
vidurys taip ir liko neužšalęs. 
Mokslininkų stebėjimai rodo, 
kad pastarojo dešimtmečio 
žiemos yra šiltesnės palyginti 
su ankstesnėmis. Ar tai vi
suotinio atšilimo požymis, ar 
tiesiog nenuspėjamos g,amtos 
užgaidos, dar neaišku. Siemet 
šaltos Arktikos oro srovės, at
nešančios Kanadai jos tradici
nes žiemas, nukeliavo į Šiau
rės Europą ir Rusiją, ten su
keldamos daug netikėtumų. 

Afganistane tarnaujan
čius Kanados karius netikėto 
vizito metu pasveikino Kana
dos ministeris pirmininkas S. 
Harper. Pirmajai savo išvykai 
į užsienį ministeris pirminin
kas pasirinko gan pavojingą 
maršrutą. Kanados kariai nuo 
kovo mėn. perėmė vadovavi
mą NATO taikos misijai Af
ganistane. Čia itin suaktyvėjo 
išpuoliai prieš sandraugos ka
rius. Kanadiečiai jau patyrė 
skaudžių aukų. Ministeris pir
mininkas norėjo ne tik pakelti 
nuolatiniame pavojuje esan
čių karių nuotaikas, bet ir nu
raminti šios misijos kritikus, 
parodyti pasauliui, kad Kana
da pasiryžusi įvykdyti įsiparei
gojimus. Daugiau kaip pusė 
vėliausios apklausos dalyvių 
betgi pareiškė, jog norėtų sa
vo kareivius matyti namie. 
Kelionės metu ministeris pir
mininkas susitiko su Afganis
tano prezidentu H. Karzai, 
kuris padėkojo Kanadai už 
pagalbą, stengiantis sukurti 
demokratiją Afganistane. 

Konservatoriai pamažu 
keičia liberalų nubrėžtą vi
daus ir užsienio politiką. 
Jungtinių tautų posėdyje, bal
suojant už dokumentą, spren
džiantį, ar leisti grįžti namo 
iškeldintiems palestiniečiams, 
Kanada pirmą kartą balsavo 
prieš (kartu su JAV). Pen
kiems liberalų paskirtiems 
ambasadoriams pasiūlyta pa
likti postus ir grįžti namo, se
kant buvusio ambasadoriaus 
F. McKenna pavyzdžiu. Libe
ralai ir NDP tai vertina kaip 
diplomatinio darbo supolitini
mą, mėgdžiojant JAV. Pagal 
Kanados tradiciją diplomatai, 
pasikeitus partijoms, netruk
domi atidirbdavo susitartą 
laiką. 

Pražūtingoms bioteroriz
mo atakoms kelią gali užkirsti 
tik viso pasaulio mokslininkų 
bendradarbiavimas. Kanada 
šioje srityje yra pasiruošusi 
tapti vadove. Toronto univer-

siteto Jungtinis bioetikos 
centras (Joint Centre for Bio
ethics of U of T), laimėjęs 
pasaulinį pripažinimą už ori
ginalias idėjas ir sprendimus, 
siūlo, kad didžiųjų pasaulio 
valstybių (G-8) susitikime bū
tų aptariama ir bioterorizmo 
pavojus. Toronto bioetikos 
specialistai siūlo sudaryti 
tarptautinę mokslininkų gru
pę. Ji rūpintųsi, kad, diegiant 
biotechnologijas, nebūtų už
miršta atsakomybė už žmoni
jos saugumą. Grupė paruoš
tų tarptautinius nuostatus šio
je srityje ir stebėtų, kad jų bū
tų laikomasi. Atsargumas bū
tinas, kad biotechnologijos 
pasiekimai nebūtų panaudo
jami žmonijai priešingiems in
teresams. Bet taip pat labai 
svarbu, kad dėmesys saugu
mui nestabdytų naujų atradi
mų, tvirtina Toronto moksli
ninkai. 

Kanados Aukščiausias 
teismas leido sikhų studentui 
mokykloje nešiotis religinį si
dabro durklą ( dagger). Kve
beko mokyklos ir provincijos 
teismas yra uždraudę visiems 
studentams neštis į mokyklą 
bet kokias galimas ginklo rū
šis. Tačiau Kanados Aukščiau
sias teismas pripažino, kad si
dabrinis durklas yra labai 
svarbus religijos simbolis. Pa
gal sikhų ortodoksų religinius 
papročius jis turi būti visada 
nešiojamas su savimi. Teismas 
tvirtina, kad tai negrėsmingas 
ginklas. Oro linijose šie durk
lai yra draudžiami kaip ir kiti 
aštrūs daiktai, keliantys grės
mę keleivių ir lakūnų saugumui. 

Po ilgos kelio
nės į Europą Kana
dos indėnų gentis, 
gyvenanti 800 km į 
šiaurę nuo Vanku
verio, susigrąžino 
savo totemą. Haisla 
indėnų klanas jį pa
statė Kitaamat vie
tovėje 1872 metais, 
dėkodamas savo 
dvasioms, kad ap
saugojo jų klaną 
nuo tymų epidemi
jos. Tuometinis Šve
dijos vicekonsulas 
Britų Kolumbijoje 
slapčia supjaustė 9 
m. aukščio kedro 
stulpą ir 19~9 m. pa
dovanojo Svedijos 
Etnografijos muzie
jui. Po 77 metų ir il
gų derybų indėnų 
totemas grįžta ten, 
kur jis priklauso - į 
Kitaamat kaimą (Bri
tų Kolumbija). 

Kanada šiemet skyrė 46.5 
min. dol. UNICEF. Ši tarptau
tinė organizacija rūpinasi ser
gančiais vaikais visame pa
saulyje, ypač Afrikos žemyne. 
Jos nariai ir savanoriai taip 
pat daug dėmesio skiria sani
tarijai ir kitoms priemonėms, 
kurios padėtų išvengti mirti
nų susirgimų. Mažųjų sveika
tai didžiausią pavojų kelia uo
dų sukelta maliarija, tymai, 
plaučių ligos, vidurių šiltinė, 
išsekimas dėl prastos mitybos, 
ypač Afrikoje išplitusi HIV/ 
AIDS. Pasaulyje kasdien 29, 
000 vaikų miršta nuo ligų, ku
rias galima išgydyti. S.K. 
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<® AUJSlĮ TEVYl\JfJE 
POLICUOS IR CARITAS 

SUTARTIS 
Policijos generalinis ko

misaras Vytautas Grigaravi
čius ir krikščioniškosios lab
daros organizacijos - Lietuvos 
Caritas generalinis direkto
rius kun. Robertas Grigas ko
vo 7 d. pasirašė geros valios 
bendradarbiavimo sutartį ko
vojant su prekyba žmonėmis. 
Tikimasi, kad ši sutartis pa
gerins policijos ir visuomenės 
bendradarbiavimą kovojant 
su prekyba moterimis ir vai
kais, teikiant pagalbą nuken
tėjusiems nuo prekybos žmo
nėmis. Lietuvos policijos ir 
Caritas bendradarbiavimas 
tapo ypač aktyvus 2005 m., 
rašo BNS-LGTIC. Praėju
siaus metais Caritas projekto 
"Pagalba prostitucijos ir pre
kybos moterimis aukoms" 
darbuotojos suteikė pagalbą 
apie 110 prekybos žmonėmis 
aukų, iš kurių didžioji daugu
ma - merginos, sutikusios 
bendradarbiauti su policija. 
Lietuvos policijos ir užsienio 
kolegų perduotais duomeni
mis, pernai nuo prekybos 
žmonėmis Lietuvoje ir užsie
nyje nukentėjo apie 150 gy
ventojų. Lietuvos Caritas yra 
Lietuvos vyskupų konferenci
jai pavaldi savanoriškos kari
tatyvinės veiklos organizacija, 
teikianti vargstantiems socia
linę ir dvasinę pagalbą. Jos 
veikla finansuojama užsienio 
ir vietos rėmėjų, organizacijų 
įr privačių asmenų aukomis. 
Siuo metu joje dirba apie 
3,000 apmokamų darbuotojų 
ir savanorių. Lietuvos Caritas 
yra tarptautinės organizaci
jos Caritas Internationalis 
narys. 

VASAROS LAIKAS 
Kovo paskutinį sekma

dienį (kovo 26-osios naktį) 
Lietuvoje septyniems mėne
siams bus įvestas vasaros lai
kas. Jis įvedamas kasmet pas
kutinį kovo sekmadienį trečią 
valandą nakties, laikrodžių 
rodykles pasukant viena va
landa pirmyn. Kaip primena 
BNS-LGTIC, vasaros laikas 
atšaukiamas spalio mėnesio 
paskutinįjį sekmadienį ket
virtą valandą nakties, pasu
kant laikrodžio rodyklę viena 
valanda atgal. Sezoninį laiką 
turi dauguma Europos šalių. 
Teigiama, kad vasaros laikas 
teikia galimybę ilgiau naudo
tis šviesiu paros metu, taupyti 
elektros energiją. Europos 
laiko normų laikymasis, jas 
atitinkantys geležinkelių, oro 
uostų darbo grafikai leidžia 
sėkmingiau plėtoti tranzitą 
per Lietuvos teritoriją, taip 
pat prekybą su užsieniu. Pir
mieji vasaros laiką Pirmojo 
pasaulinio karo metais įvedė 
anglai - pristigus kuro ir de
gal ų, buvo nuspręsta geriau 
panaudoti saulės šviesą. Di
džiosios Britanijos pavyzdžiu 
pasekė nemažai pasaulio ir 
Europos šalių. 

GYVENIMO TRUKMĖ 
Lietuvoje yra didžiausias 

moterų ir vyrų gyvenimo 
trukmės skirtumas tarp visų 
Europos sąjungos šalių. ES 
statistikos organizacijos "Eu
rostat" duomenimis, moterys 
Lietuvoje vidutiniškai gyvena 
77.7 metų, o vyrai - 66.3 me
tų. Vidutiniškai ES atitinka-

mai - 81.2 metų ir 75.1 metų. 
Išvedus vidurkį, visose 25 ES 
narėse moterys gyvena 6 me
tais ilgiau negu vyrai. 
Zemiausias moterų ir vyrų 
gyvenimo trukmės skirtumas 
yra Maltoje (moterys 80.7 
metų, vyrai - 76.7 metų). Be 
to, Baltijos valstybių moterys 
užima tris pirmąsias vietas 
pagal amžių, kada susilaukia 
pirmojo vaiko: Estijoje - 24.6 
metų, Latvijoje - 24.7 metų 
ir Lietuvoje - 24.8 metų. 
Vėliausiai moterys gimdo Di
džiojoj e Britanijoje (29. 7 
metų), Ispanijoje (29.2 me
tų). Bendras 25 ES šalių vi
durkis yra 28.2 metų. 

AUGO TABAKO 
IMPORTAS 

Statistikos departamento 
duomenimis, į Lietuvą 2005 
m. tabako gaminių buvo iš
vežta už 173 mln. litų, 75% 
daugiau negu 2004 m. (99 
min. litų). Tabako išvežimas 
pernai, lyginant su 2004 m., 
išaugo 162%. Tabako gami
nius importuojanti bendrovė 
"House of Prince Lietuva" 
praneša, kad 2005 m. Lietu
voje žymiai išaugo visa legali 
tabako rinka. Didelę įtaką 
rinkos augimui turėjo pigių 
cigarečių įvedimas, kurių kai
nos konkuravo net su kontra
bandinėmis cigaretėmis. To
kiu būdu atkovota dalis nele
galios tabako produktų rin
kos. Į Lietuvą įvežami "Hou
se of Prince Lietuva", "JT In
ternational", "Philip Morris 
Lietuva", "British American 
Tobacco", "Gallaher Grou
pe" ir kitų firmų tabako ga
miniai. Tabako gaminius iš 
Lietuvos eksportuoja "Philip 
Morris Lietuva". 

SKOLININKAI NEPABĖGS 
Lietuvos antstolių rūmų 

valdytoja Asta Astrauskienė 
pranešė, kad dabar finansi
niai įsipareigojimai skolinin
kus pasieks ir užsienyje, rašo 
BNS-LGTIC. Užsienyje gyve
nantiems skolininkams teks 
už antstolių paslaugas sumo
kėti tos valstybės, kurioj e 
vyksta išieškojimas, įkainiais. 
"Sodros" duomenimis, indi
vidualios įmonės šių metų 
sausio l d. "Sodros" biudže
tui buvo skolingos 48. 7 mln. 
litų. Tiek skolingi 18,800 pri
vačių įmonių savininkai. 2006 
m. spalio mėnesį buvo priim
tas specialus Europos parla
mento ir tarybos potvarkis, 
suteikiantis galimybę ES ša
lims (senbuvėms ir naujo
kėms) išieškojimo procedū
ras vykdyti visose ES priklau
sančiose valstybėse, išskyrus 
Daniją. 

NULINĖ INFLIACUA 
Vasario mėn. metinė inf

liacija (vasarį, palyginti su 
2005 m. vasariu) siekė 3. 3%, 
o vidutinė metinė infliacija -
2.8%, praneša Statistikos de
partamentas (BNS). Vartoji
mo prekių kainos per vasarį 
sumažėjo O.l%, paslaugų kai
nos padidėjo 0.7%. Iš maisto 
produktų labiausiai - 4.5 % 
brango daržovės ir bulvės, o 
1.5% atpigo kava, arbatžolės, 
kakava, 1.4% - sūdytos žuvys. 
Būsto grupės kainas labiau
siai paveikė 1.3% pabrangęs 
karštas vanduo ir centralizuo
ta šiluma, 2. 7% - malkos. RSJ 

Vasario 16-osios šventės dalyviai - St. Catharines, ON, ir apylinkės lietuviai - su kun. Audriumi 
Šarka, OFM, š.m. vasario 25 d. Angelų Karalienės šventovės salėje Ntr. J. Bieliūno 

St.Catharines,ON 
VASARIO 16-0JI PAMINĖ

JA šeštadienį, vasario 25, 4 v.p.p. 
Sv. Mišias Angelų Karalienės 
šventovėje kun. Audrius Šarka, 
OFM, aukojo už kovojusius ir 
žuvusius dėl mūsų tautos laisvės. 
Kunigas pasakė ir patriotinių 
minčių pamokslą. Mišių pradžio
je Lietuvos ir Kanados vėliavas 
įnešė Jonas Karaliūnas ir Vincas 
Satkus. Mišių metu vargonavo ir 
gražiai pagiedojo giesmes Leoni
do Abario Psalmę ir MozartoAve 
Verum - muzikė Edita Morkū
nienė su dukrelėmis Rebecca ir 
Rachel. Mišios užbaigtos Tautos 
himnu. Po Mišių šventovės saliu
kėje vyko trumpa antroji minėji
mo dalis. Įžanginį žodį taręs 
pirm. Algimantas Zubrickas pa
kvietė atsistojimu ir tylos minute 

pagerbti visus, paaukojusius gy
vybę už tautos laisvę. Maironio 
kūrybą-dainą Oi, neverk, motinėle 
ir eilėraštį Nepriklausomybę atga
vus deklamavo Stasė Zubrickienė, 
palydint akordeonu Sigitui Zub
rickui. Kun. Audriui Šarkai, OFM, 
sukalbėjus maldą ir palaiminus 
stalą, vyko visų suneštinės vaišės, 
suorganizuotos Stasės Zubrickie
nės. Solidarumo įnašą ir aukas 
lietuvių Sibiro tremtinių mokyklai 
paremti, rinko Juozas Sendžikas. 
Minėjime dalyvavo 30 tautiečių. 

GAVĖNIOS SUSIKAUPI
MAS vyks sekmadienį, balandžio 
2, l v.p.p. Išpažinčių bus klauso
ma prieš šv. Mišias. Kviečiami vi
si St. Catharines ir apylinkės lie
tuviai dalyvauti. S. Zubrickienė 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. LSG 1 ES 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
.A. Trečios kartos paminklų statytojai. 
.A. Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
.A. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd„ Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 

• 
1'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAl 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSlRGlMAL 

~ [AUGĘ NAGAI 

~VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINJS GYDYMAS 

~ SENlORŲ PĖDŲPRTEŽIORA 

+ VAJKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAl 

+ PLOKŠČlAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACJJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

lNDĖKLAlS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLAN1NIUS DRAUDIMUS 

+ STERJLŪS ĮRANKIAI 

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

Wasaga Beach, ON 

Onutė Virbašiūtė, Kauno arki
vyskupijos "Caritas" reikalų ve
dėja, kalba apie Lietuvoje vykdo
mus labdaros darbus KLB Vasa
gos apylinkės surengtame suėji
me š.m. kovo 4 d. Ntr. K. Poškaus 

KLB VASAGOS APYLIN
KĖJE Vasario 16-osios proga au
kojo: $75 - A. Kanapka; $50 -
M. Juozaitienė; $40 - K.R. Poš
kai; $30- R.J. Dūdos, A. Masio
nienė, J.A. Vaškevičiai, N.N.; $25 
- M. Laurinavičius; $20 - V.E. 
Abramavičiai, M. Bemotas, B. 
Kasperavičienė, C. Pakštienė, O. 
Senkuvienė, E. Tribinevičienė, 
A.B. Zabulioniai, N.N.; $5 - A. 
Samsonas. 

Hamilton, ON 
PADĖKA 

Nuoširdžiai dėkojame Leo
nui ir Susan Klimaičiams už 
$2,000 (JAV) auką, atsiųstą per 
S. Dalių. Beruošdami naują vei
kalą Jus prisimename, nes be 
Jūsų aukos negalėtume gyvuoti. 
Ačiū, kad mūsų nepamirštate. 

"Aukuras" 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - TŽ leidėjai 

ne' /A.At..V: FOUR SEASONS 
IU".//'P'lll2'i REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna

mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

Co llingwoodo apy

linkėse kreipkitės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroni nis paštas: salvai tis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



"Bočių" choras, vadovaujamas muz. Algio Ulbino, dainuoja per Vasario 16 minėjimą Wasaga ~each 
vietovėje Ntr. K. Poskaus 

Leidinys apie lietuvių grupę 
Lietuviai prie Mičigano, jo autorius - dr. Remigijus N aužemys 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Vilniaus universiteto Svei
katos ir sporto centro docentas, 
socialinių mokslų daktaras, Lie
tuvos sporto žurnalistų federaci
jos ir nepriklausomų rašytojų są
jungos narys - Remigijus Nauže
mys parašė ir išleido istorinio po
būdžio knygą apie Beverly 
Shores miestelio lietuvius. Jos 
vardas - Beverly Shores lietuviai 
prie Mičigano (vietovė yra netoli 
Čikagos). Ši vertinga knyga pasi
rodė 2005 m. Vilniuje ir yra gana 
stambi - turi 322 didoko formato 
puslapius, yra gausiai iliustruota 
tos vietovės vaizdais ir mūsų tau
tiečių nuotraukomis. 

Rengdamas šį veikalą, dr. R. 
Naužemys tris kartus (1996-1997, 
2000 ir 2002 metais) lankėsi JAV, 
daugiausia Čikagoje, jos apylin
kėse ir Beverly Shores, kur rinko 
šiai knygai medžiagą. Autorius 
jos pradžioje duoda bendrų žinių 
apie JAV, Indianos valstiją, Be
verly Shores miestelį bei jo apy
linkes. Jis rašo apie vietos Lietu
vių klubą, Beverly Shores skyrių, 
lietuvius, amerikiečių organizaci
jas. Nepamirštas ir šios vietovės 
religinis gyvenimas. 

Daugiausia vietos užima 
apybraižos apie labiau pasižymė-

jusius tautiečius, o jų yra bent 
pora dešimčių, pradedant dr. 
Juozu Meškausku, baigiant dr. 
Jonu Račkausku. Glaustai rašo
ma ir apie kitus lietuvius, taip 
pat lietuvių bičiulius amerikie
čius. Pateikta knygos santrauka 
anglų kalba; be to - naudotos li
teratūros sąrašas. Labai gražiai 
atrodo knygos viduryje įdėtos 
spalvotos nuotraukos. 

Knygos pradžioje randame 
jos autoriaus dr. R. Naužemio 
pareiškimą, kuriame taip sako
ma: "Autorius dėkoja visiems, 
kurie prie šios knygos rengimo ir 
leidybos prisidėjo, pirmiausia -
patiems Beverly Shores lietu
viams, nuoširdžiai bendravu
siems, pasakojusiems, aiškinu
siems, gaišusiems laiką, o svar
biausia - parėmusiems knygos 
leidybą materialiai. Taip pat dė
koj a redaktoriui doc. dr. Jonui 
Šukiui, recenzentams doc. dr. 
Algiui Kasperavičiui, kunigui, vi
suomenės veikėjui Antanui Sau
laičiui, SJ, prof. hab. dr. Hen
rikui Šadžiui, JAV lietuvių bend
ruomenėms ir visuomenės vei
kėjui, žymiam žurnalistui, akty
viam spaudos darbuotojui Ed
vardui Šulaičiui, Lietuvos res
publikos nusipelniusiai mokyto
jai Angelei Našliūnienei". 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 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 51 MILIJONA DOLERIU 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 5.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 5.50% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 3.25% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.50% apmokėjimai 
3 m. term. indėlius ...... 3.65% 
4 m. term. indėlius ...... 3.75% 
5 m. term. indėlius ...... 4.00% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.25% 
2 m. ind. . ............. 3.50% 
3 m. ind. . ............. 3.65% 
4 m. ind ............... 3.75% 
5 m. ind. . ............. 4.00% 

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

Sekite kasdieninę informaciją api~ procentus TALKOJE. 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 

Yra pažymėta, kad šis veika
las buvo apsvarstytas ir jo leidy
bai pritarta Vilniaus universiteto 
Istorijos fakulteto Naujosios is
torijos katedroje 2005 m. kovo 
25 d. 

Knygą redagavo doc. dr. Jo
nas Šukys, į anglų kalbą vertė 
Antanas Kundrotas, grafinis api
pavidalinimas Eugenijos Mies
čionaitienės, dailininkas - Ri
mantas Tumasonis. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savin inkas Jurgis Kuliešius 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

St. Petersburgo, FL, ir 
apylinkių lietuviai vasario 1 d. 
buvo susirinkę į Lietuvių klu
bo salę pasiklausyti prof. B. 
Vaškelio paskaitos tema Lie
tuva 2005-siais metais. Subu
vimą pradėjo Lietuvių klubo 
kultūros būrelio pirm. A. Kar
nienė primindama, kad iki 
kovo 12 d. renkamos aukos 
neturtingiems, gabiems Vy
tauto Didžiojo universiteto 
studentams paremti. Prof. B. 
Vaškelis kalbėjo apie Lietu
vos ekonomiką, politinę ir 
moralinę krašto būklę. Pra
ėjusieji metai Lietuvai buvo 
pilni priešingybių. Pasak vieno 
istoriko, Lietuvos žmonės nie
kad taip gerai negyveno, kaip 
praėjusiais metais. Kiti sakė, 
kad pusė Lietuvos gyventojų 
pasigenda sovietinių laikų. 
Ekonomiškai 2005-tieji metai 
buvo labai geri. Daug naujos 
gamybos automobilių pasiro
dė gatvėse, išaugo miestuose 
dangoraižiai. Tvirtai laikosi, 
nebankrotuoja didieji preky
bos centrai. Prieš Kalėdas 
prekyba pakilo 40%. Tačiau, 
kaip tikėtasi Sąjūdžio laikais, 
nepasitvirtino visi lūkesčiai. 
Trūksta krašte saugumo, tur
tingi pasidarė turtingesni, 
vargšai - vargingesni. Apie 
46% Lietuvos gyventojų ilgisi 
stiprios vadovybės. Praėjusiais 
metais nemažai buvo politinių 
skandalų. Seime daug narių 
nieko neišmano apie partijas 
ar seimo darbą. Dabar Lietu
voje jau pradeda trūkti darbi
ninkų. Viena didžiausių kraš
to blogybių - lietuvių išvyki
mas į kitas valstybes. Po pa
skaitos visi prie kavutės ir py
ragaičių dalijosi paskaitos 
įspūdžiais. 

JAV lietuvių bendruome
nės Vyriausioji rinkimų komi
sija praneša, kad kandidatai į 
JAV LB XVIII tarybos rinki
mus turi būti šiai komisijai 
pristatyti iki kovo 21 d. šiuo 
adresu: 84-14 89th Street, 
Woodhaven, NY 11421. Taip
gi primenama, kad dar ne iš 
visų LB apygardų ir jų apy
linkių gauta rinkimų komisijų 
sudėtis, ir kad skelbiamas Lie
tuvių bendruomenės naujų 
narių registravimo vajus. N o
rima kuo daugiau užregist
ruoti Amerikoje gyvenančių 
lietuvių, nepriklausančių jo
kiai LB apylinkei. Rinkimuo
se balsuoti galės 18 metų ir 
vyresni lietuviai bei jų sutuok
tiniai nelietuviai, o taip pat -
neužsimokėję ir solidarumo 
įnašo. Elektroniniu paštu gali
ma užsiregistruoti iki balan
džio 28 d. lithuanianusa@
yahoo.com 

Gudija 
Laikraštyje Lietuvių go

dos, sausio mėn. laidoje, rašo
ma: "Mūsų laikraštis jau ne 
pirmus metus užbaigė, sulau
kęs džiaugsmingos žinios iš 
Kanados lietuvių katalikų 
centro, kad Lietuvių godoms 
ir vėl paskirta garbinga prel. 
J. Prunskio 1000 kanadiškų 
dolerių premija. Ši žinia ne 
tik maloniai nuteikia nau
jiems darbams, bet ir įparei
goja dirbti dar geriau, nuosek
liau, atidžiau įsiklausyti į skai
tytojų balsą. Nuoširdžiai dė
kojame Kanados lietuvių ka-

talikų centrui už tokį aukštą 
mūsų darbo įvertinimą. Vilia
mės ir toliau būti skaitomi, 
vertinami ir pastebimi". 

Astravo apylinkėse, 45 ki
lometrai nuo Vilniaus, nuo 
senų laikų gyveno lietuviai. 
Neatsitiktinai 1942-1944 m. ši 
apylinkė buvo priskirta tada 
vadinamajai petuvos genera
linei sričiai. Cia buvo įsteigtos 
lietuviškos mokyklos, valdžios 
įstaigose kalbama lietuviškai. 
Tačiau grįžus sovietams Astra
vas buvo atiduotas Gudijai ir 
tapęs rajono centru. Pasta
ruoju metu bandoma čia gai
vinti lietuvybę. Įsteigtas Ger
vėčių krašto Lietuvių bend
ruomenės Astravo skyrius, 
kuriam vadovauja Marija Pa
sečnik, puikiai kalbanti lietu
viškai. Ji subūrė Astravo lietu
vius, surengė specialius lietu
vių kalbos kursus. Pasak pir
mininkės, tai didelio darbo 
pradžia. Ji tikisi ateityje įsteig
ti lietuvišką sekmadieninę 
mokyklą. Astraviečiai pasva
joja ir apie lietuviškas pcųpal
das Astravo šventovėje. Siuo 
metu astraviečiai lietuviškose 
pamaldose gali dalyvauti tik 
Gervėčių šventovėje, 15 kilo
metrų nuo Astravo. 

Lenkija 
Prieš Naujuosius metus 

Lenkijos lietuvių bendruome
nės valdyba savo posėdyje pa
skirstė Kanados lietuvių fon
do ir Suvalkų lietuvių sambū
rio išeivijoje stipendijas Len
kijos lietuvių studentams. Sti
pendijų skirstytojai vadovavo
si šiais pagrindiniais princi
pais: studentas turi būti bai
gęs lietuvišką licėjų, pasižy
mėjęs lietuviškoje veikloje ir 
atsižvelgiant į studento mate
rialinę padėtį. Stipendijos pa
skirtos šiems studentams
ėms: A. Kuosaitei - Vilniaus 
universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų insti
tutas; R. Vektoriūtei - Kauno 
medicinos universiteto Medi
cinos fakultetas; D. Talandy
tei - Vilniaus pedagoginio 
universiteto Psichologijos fa
kultetas; B. Baguckaitei - Vil
niaus universiteto Komunika
cijos fakulteto Žurnalistikos 
institutas; L. Nevulytei - Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakul
tetas; D. Kuosaitei - Vilniaus 
universiteto Kauno humani
tarinis fakultetas; J. Bukaus
kaitei - Lietuvos žemės ūkio 
universiteto Miškų fakultetas; 
A. Marcinkevičiui - Varšuvos 
universitetas; D. Lukaševičiū
tei - Suvalkų aukštoji admi
nistracijos specialybės mokyk
la; A. Birgelytei - Vilniaus 
universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų insti
tutas; V. Nometkaitei - Vil
niaus universiteto Ekonomi
kos fakultetas; A. Severinui -
Vilniaus universiteto Istorijos 
fakultetas; M. Kaculytei- Vil
niaus universiteto Ekonomi
kos fakultetas; O. Paškevičiū
tei - Balstogės universitetas; 
l.D. Vainai - Balstogės poli
technikumo Mechanikos ir 
mašinų_, konstrukcijos fakulte
tas; D. Suščevičiūtei- Vilniaus 
universiteto Psichologijos 
fakultetas; L Dzemionaitei -
Suvalkų anglų kalbos kolegija. 
Buvo paduota 40 prašymų, 
paskirta 17 stipendijų. J.A. 
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Vargingas genialaus muziko kelias 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Šiemet 'risas muzikos pasanHs mini Mozarto 250 metų gimimo sukaktuves 

GEDIMINAS KURPIS 

Kadaise girdėjau posakį: kai angelai danguje 
Unbmina Dievą, jie groja (Jobann Sebastian) Bacilą, 
bet kai linbminasi patys- groja (Wolfgang Ama
deua) Mozartą. Neatrodo, jog tuo nusakoma, kad 
Mozarto muzika ne tokia rimta kaip Bacho. Abu 
kompozitoriai buvo labai produktyvū.1, abiejų kūri
niuose "perdaug natų", bert M.ozarto muzika galbūt 
hdsmingesnt, pilna vaitiš:to tyro džiaupno, išjudi
nanti platesnę jausmų sblę, smelkianti giliau i širdį. 
KĄ besakytum. Mor.artu buvo genialu kompozito
rim ir jo muzika - papru&usiai. dangillca 

Anbtyva pndlla 
1756 saUlio 27 dieną Salz.burge muzilro Leopoldo 

ir Marijos Onos M07.811ų leimoje gimė berniuku. Ji 
pakrikštijo Joanne1 Clllysostomus Wolfpngus Theo
philUI. Vėliau jis pata tų vardų litaniją sutrumpino 
(lotynizavo graikišŲ Teophilus į Amadeus, bet 
praamė liko ta pati, "Dievo mylim.aa") i Wolfgang 
Amadeus, bet, atrodo, draugai ir leima trumpino to
liau ir vadino jį "Wolfic". AJ ji toliau vadinsiu WAM. 

Jo muzikiniai plnmW ilryštėjo labai ankati. Bū
damas tetverią metų. tėvo pamokytas, sbmbino for
tepijonu. Sehnčiais metais jau pw:!ėjo komponuoti 
kūrinėlius, k.uriuOI tėvu uhalydavo. Septynerių me
tų "'vundertiodą", kartu su vyresne seaute Maria 
.Anna ("Nannerl"), tėvu ihežė į koncertinę kelionę 
po vabrų Europų. Koncertuodavo didik1! bei k.ara
liikuo1e dvuuose, kur jaunui.11 WAM atkreipė dau
gelio dėme•i 1avo gabumai•, ne tik kaip pianistas, 
improvizator ius, bet ir kaip daug žadąs kompozi
torius. 

Dvylikos metų WAM parašė savo pirmąją openĮ 
La finta semplice. Savo nepaprastą muzikinę atminti 
jis parodė būdamaa 14 metų, kai sykj išgirdęs 'Vati
kano Sibtino koplyčioje chonĮ giedant G. Allegrio 
MuennI, paralyb& devyniems balsams, vėliau užrašė 
vila kūrinio nata& il atminties. 

KapebneUterlB SalzbmJe, kmnpmitorh11 Vienoje 

1769 metais WAM buvo paskirtas Salzburgo ar
kivyskupo rūmų orkestro kapelmeisteriu. 1lĮ pačių 
metų pabaigoje 1u tėvu Yėl ilvylco i konc:ertiDę kelionę 
Italijon. Vuur entuziastiškai autiktas, apdovanotu -
išrinktai Bolognos ir Verono1 filharmonijos akade
mi,N nariu, popietiaua tituluotas "arvaliereu - grįm į 
Salzburgą. Arkivylk:upo rūmuose muzikai nebuvo 
labai gerbiami: WAM tėvui rdė, kad prie tamautojq 
pietų stalo jis ~sėdėjo tik aukičiau už virėjus". Galą 
gale, llUSipykęs IU nauju arkivyatupu, ihyko iJ Salz
burgo. Po tlUmPlf nesėkmingų kelionių, nepavykus 
gauti kapelmeisterio vietos VleDOa imperatoriaus rū
muose, pabuvęs kuri laią Salzburge, vis tiek perai
kėlė į Vi~ 

Vienoje, priel tėvo valią, vedė buto šeimininkės 
dukrllĮ Con1tanze Weber, muziko Ca.rl Maria von 
Weber giminaitę. Gtvo menkai apmokamų tarnybą 
imperatoriaus rūmuose - kamerinio orkestro muzi
kanto, bet daugiauaia laiko praleisdavo komponuo
damas. Vienoje, to meto muzikos sostinėje, WAM 
subrendo kaip kompozitorius, tačiau gyveno vargin
gai. Abu, jis ir Comtanze, nemokėjo tvarkytis su pi
nigaill, už kompozicijas jia kartais nieko negaudavo, 
kartais būdavo apmokamu dovanomis, o gautus 
pinigus dažnai išleisdavo vynui, lošdamas kortomis 
arba bilijardą. 

Grifdamas il Prahos 1791 metais WAM susirgo 
ir netrukus mirė. Gandais, kad jį iš pavydo nunuo
dijo imperatoriaus dvaro kapelmieiateris Antonio Sa
licri, patikėjo gal tik ruaų poetas Alebandr Pulk:ina!I 
ir kompozitoriua Nikolai Rimakij-Korsakov, kurie 
paralė apie tai opeą Momrt i Saliai. Gamiu, kad ji 
palaidojo bendroje vargetų_ bpo duob_ė.i~ irgi ~
sai teisingu. Dėl blogoe icDDOs finansmes padėties, 
žmonai buvo patarta užaakyti pigiausiu (lll klasės) 
laidotuves, ką ji ir padarė. Velioniel kūnas buvo il PI 
buto Rauhenlteinguse nuvežtu i šv. Stepono ka
tedrą, kur po 1:rwnl'lf apeigų viename il Ieninių al
torių, buvo nuveltu į Šv. Markery kapines (St. 
Mar:im Friedhof). Dėl blogo oro ir blogų kelių i ka· 
pines - St Marx priemiestis buvo mafdaug pora ki-
1.ometnĮ nuo katedroa - niekas nenorėjo paskui "gra
boriaua" velimą pėstute eiti. Po laidotuvių niekas 
neaidam.ėjo jo .kapaviete, tačiau tai nebuvo vargetų 
duobė. nrp kitko, nei to priemiesčio, nei kapinių 

kat'mdėl neradau nei viename iiuoJ1ikini1me Vicno1 
žemėlapyje. 

WAM ldlrJbol lobial Ir Jq mrąto.lu 
WAM buvo ncpaprutai produktyvu& ir kūrybin

gas kompozitorius, kurio kūryba pasižymi ne tik gau
SlllllU, bet ir įvairybe. 1lup jo operų rasim.e ir puikią 
opera 'bujfa (Le nozze di Fi8afo, 1786), tra~mi~ 
operą (Don Giovanni, 1787), pwq vok:ilkąjĮ ~ 
(Die Entfuoung aus dem Serall, 1782), romantil!a\ 
(Die Zauberfloete, 1791), didaktinę (La clemen.za ~ 
Tilo, 1791). istorines JdomeMO, 1'f! di Cma (1781) 1r 

Mitridate, re di lbnto (1770); taip pat rečiau statomu 
Bartien und Ba.stienne (1768). Der S~or 
(1786), n re paaum (1775). 

Tarp vokalinių kūrinių ruime duetų, kvartetų, 
tercetų, apie 50 koncertinių arijų, k:ūrinilf chorui IU 

orkestru, 10lo dainų, apie 30 kanoną. 11 18 Mili11 ži
nomiausio• Mi.rsa brevis (1774), Kroenwtgsmuse 
(1779), Requian (paskutinil nebaigtu kūrinys, kuri 
užbaigė jo mokinys E Sueumayr, 1791 ). Iš llllllllkea
nių bažnytinių kūrinių pažymetini - Exultate, jubi/4~ 
(lm) irAve vaum eoqxa (1791).11 oricstrinės mu
ziko& kūrinių 45 simfonijos, apie 40 divertismentų, 
serenadą (Eine lcleine Nachtmll.JiJc, SemralliJ notuma, 
Ha/fner Samade ), marių, baleto kūrinėlių (Les peliU 
rien.s ), koncertinių kūrinių ivairiem11 inatrumentum 
(smuikui, fagotui, valtomai, fleitai ir arfai, fortepi-

Paminklas W.A. Moaartai Vleao1 mlest.o centre 
(lkulptorlus Wttor Tllgren, 119' m.) Ntr. G. Kurpio 

Pamillklu w.A. Moartai TAttltwŲrWAo/ kapin.ė1e 
Vienoje tarp kitq iymiq kom.po1itoriq antkapiq 
GarW1 luutqJtllyfe ("Bhlm«itf") Ntr. G. Karpio 

jonui). Sunku būtų juos visus ir išvardinti. 
11 viso WAM mums paliko 626 didesnius ar ma

f.emiua kūriDius. Kai kuriems il jų nert nebuvo davęl 
pavadinimo. Austrų teisininkas, poetas, gamtosaugi
ninkas ir muzikos mėgėjas Ludwig Alois Ferdinand 
Ritter von Koechel (1800-1877) padarė vėlemiema 
WAM gerbėjams ir jo muzikos mylėtoj111111 didelę 
pulaugą: visus WAM kūrinius Įrašė i savo sudarytą 
katalogą Chronologiscls-themati.rclse1 'J4!irzeiclsnLt 
1aemtlicher Tonwen\:e Wolfgang Amadei Mozam ir 
suteikė kiekvienai kompozicijai numeri. 'lbdėl dabar 
kiekvienas Mozarto kūrinys būna pažymėtas K 
(Koechel) arba KV (Koechel Veneichnia) inicialais 
ir individualiu numeriu. 

Parilaota pagarba lmmpozitomd 
Netrukus po WAM mirties visi atsitokėjo, kad 

muzikos pasaulis neteko reto talento. Paglll'ba jam 
buvo, ir yra, reiški.a.m.a ne tik Aultrijoje. Salzburge, 
Getreidegasse 9, kurio III aukito nuomotame bute 
WAM gimė ir gyveno 17 metų, dabar muziejua - ja
me šeimos portretai, pirmieji muzikos imtrumentai, 
kuriais jaunas WAM grojo. Neseniai. ten atidarytu 
naujas skyrius, kuriame mam trijų dimensijų mode
liais iliustruojamos jo operą inscenizacijos. Kitu 
WAM muziejus Salzburge - Mabrtplatz 8, namu, 
kuriame Mozartų šeima gyveno 1773-1787 metais. 

V1CD0je yra tokios gaibėa užaitarnavuaių 11 na. 
mų, nes per 9 metus Wolfgimg ir Comtam.e kraustėsi 
dešimt kartų. 'Ill.čiau Mozarto muziejus Įreoatu tik 
viename, Domga11e 5, kur jų šeima gyveno 1784-
1787. Tu.i vadinamasis "Figarohaus", nes čia buvo su
kurta Nozze di Frpro opera. Pažymėtinas ir kitu bu
tu, Singerstraase 7, antrame aukšte, dabar ~o
čių ordino nuosavybė, svečių patalpos prie vadina
mosios "Deutsc:hordenskirche". Vienoje aotinbmai 
pažymėtu ir Am Hof 14 (Colhtlto rūmai). kur lciia
metis Wolfgang davė savo pirmąji koncertų. Pami
nėtina, kad naujai putatytų Vienos StaaWpŲ rūmų 
1869 geguf.ės 25 dieų atidaryme skambėjo Mozarto 
operos [)qn Giovanni muzika. . 

WAM muziejus įrengtas ir Baden kurorte netoli 
Vienos, kur Mozartų šeima kartaia praleisdavo va
saras. Nuo Aultrijos neatailicka čekai: Prahoje, Mo
zartova 169, Vilia Bertnunb, dabar įreqtu WAM 
muziejus, ir turistų sezono metu vakarais čia 'Y)'bta 
vaidinimėliai-koncertai, kuriuose aktoriai vaidina 
"'Wolfie" ir jo draugus bei būna grojami/dainuojami 
WAM kūriniai. Tarp kitko, lioje viloje WAM buvo 
apaistojęs mofimt jo operoa Don GUmmni lpektakŲ 
Prahoa Dvaro teatre 1787 metais - liku1 kelioms 
valandoms iki premjero•, WAM čia paraiė lio1 
operos uvertiūnĮ. 

Salzburge dar paminėtina M.ozarto vardo muziki
nė institucija, išaugusi per eilę metų po jo mirtiea. 
Tu.i Mozarteum, kurią sudaro Valstybinė muzikos 
akademija ir fundacija Jnumationale Stiftvng Mo
zrut.eum, kuri rūpinasi Mozarto kūrybinių palikimu ir 
jo studijomis, turi savo archyvą, muziejų, biblioteką 
ir nert orkestrą. kuris bendradarbiauja su kasmet ren
giamai1 Salzburgo festivaliais. 

Nors W. A Mozarto kapavietė taip ir liko nežino
ma, jam kuklus paminklu pastatytas Vienos Ztmlral
friedhof kapinėse tarp ten palaidotų k:omp<rzitorių -
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johann 
St:rauaa, m ir jn, Johannel Bralima, Fnnz von Suppe. 
1Ų muzikų paminklėliai irgi kuklūs, žymiai kuklesni 
negu netoliese palaidotų Austrijos premjerų, Vienos 
burmistrų mauzoliejai 

Mintys palwipi ir padėb 
Šis straipsnelill tiesiog prašosi būti užbaigtu ci

tata iš kompozitoriaus ir muzikos istoriko David W. 
Barber įžvalgios ir su gera doze humoro parašytos 
knygelės: "Mozartas yra instrumentu Dievo rankose 
pamokyti mus nuolanh1mo. Kada tik besukuri mu
zikos k:iirinėij galvodama, kad tai ypatingai puilekęa 
darbu, tuojau tenka nuaižeminti, kai pagalvoji, kad 
Mozartas tmbūt parašė !ymiai geresnj tnid•maa de-

. tų. „ 
~~ iį straipmeli naudojausi- už Ų vi
siems autoriams labai ačiū - bostonilke Liduvifl en
ciklopedija (XIX t.), David W. Barber Bacls, 
Beetlwven, And The Boys, H . C. Robbins Landon 
Mozmt's La.st Yetu, 1791, turistinėmis D.K knygelėmis 
Vienna ir Alllltria, savo paties kelionių atsiminimais 
bei meile Mor.arto muzikai. 



Nemunas ties Vilkija 

Šv. Florijono skulptūra Vilkijoje 
Ntr. Z. Bilevičiūtės 

ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Vilkija - neįprasta kalnų gyvenvietė, lygu
momis garsėjančiame krašte. Prie pagrindinio 
Kaunas-Jurbarkas kelio įrengta apžvalgos 
aikštelė turistams, iš kur atsiveria reto grožio 
Nemuno vingių panorama. 

Vilkija nuo seno garsėjo savo muitine, kuri 
jau 1450 m. buvo minima Lenkijos pirklių do
kumentuose. Į Lietuvą pirkliai gabendavo šilką, 
druską, gelumbę. Iš Lietuvos išveždavo odos, 
linų pluoštą, kailius, medieną. Tuo metu per 
Vilkiją ėjo ir sausumos prekybos kelias Vilnius
Karaliaučius. Vilkija atsidūrė stambiausių 
prekybos kelių sankryžoje. Kadangi muitinėje 
pirkliai turėdavo sumokėti muito mokesčius, 
visa tai skatino Vilkiją klestėti. XVI š. buvo su
darytas Vilkijos valsčius, čia buvo Didžiojo 
kunigaikščio dvaras. 1512 m. Vilkijai suteiktos 
miesto teisės. 

Aukštai, ant Vilkijos kalno, tviska šven
tovės bokštai. Ji statyta 1900-1908 m., raudonų 

Dainų rinkinys 
Žymus Montrealio veikėjas, solistas Anta

nas Keblys yra įdainavęs-įgiedojęs iš viso 8 gar
saplokštes šešiuose albumuose. Juos išklausęs 
muzikos profesorius dr. Eugene A. Sterling 
(Mission College, Santa Clara, CA) š.m. sausio 
mėnesį apie baritoną rašo, kad šis 150 dainų/ 
giesmių rinkinys puikiai atspindi A. Keblio 
sodrų balsą, įsijautimą į kiekvieno kūrinio sti
lių ir savitą grožį, jo gabumą įvairioms kalboms. 
Dainos įrašytos vokiečių, italų, lotynų, anglų ir 
lietuvių kalbomis. Kiekvienoj gaidoj pasireiškia 
jo meilė dainai. Jam akompanavo įvairūs muzi
kai, daugiausia - Mme M. Roch, su kuria ilgai 
dirbo, bei kompoz. Aleksandru Stankevičiumi. 

Įrašai yra įvairūs stiliumi, istoriniu bei ge-

plytų, le!lgvo neogotikos stiliaus. Šventovė 
vadinasi Sv. Jurgio vardu. 

Vilkijoje veikia A. ir J. Juškų etninis kul
tūros muziejus (Kauno mažoji g. 2). Muziejaus 
pastate 1862-1863 m. gyveno kunigas-tau
tosakos rinkėjas Antanas Juška. Kitos Vilkijos 
įžymybės: koplytstulpis su Šv. Juozapo skulp
tūra (1992 m.), pastatytas minint 200-ąsias 
metine~, kai Vilkijai suteiktos Magdeburgo 
teisės; Sv. Florijono skulptūra, turinti saugoti 
miestelį nuo gaisrų, (tačiau pasak vietinių gy
ventojų, nevisada apsauganti). 

Vilkija turi senos konstrukcijos keltą per 
Nemuną, kuris kursuoja maršrutu Vilkija
Pavilkijys. Keltas yra nesaugus. Ringovėje, kur 
yra 6 km už Vilkijos Jurbarko link, pastatytas 
paminklinis akmuo, minint 1863 m. sukilimo 
135-ąsias metines. Toje vietoje buvo suimtas 
vienas žymiausių 1863 m. sukilimo vadų kuni
gas A. Mackevičius. 

Šv. Juozapo koplytstulpis Vilkijoje 
Ntr. Z. Bilevičiūtės 

ografiniu kontekstu - nuo lietuvių liaudies dai
nų iki operų, giesmių, klasikinių veikalų nuo 
18 iki 20 šimtmečio. Garsaplokštės yra Iš rytų 
šalelės, Liaudies dainos, Ko vėjai pučia, Religi
nės giesmės (2 CD), Klasikiniai kūriniai (2 CD), 
Lietuvių liaudies dainos ir klasikiniai kūriniai. 

Garsaplokštės viršelyje Ko vėjai pučia ra
šoma, kad A. Keblio rūpesčiu Montrealyje bu
vo sukurta ir atlikta kantata Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva (kompoz. A. Stankevičius). 1991 
m. kantata su prof. Vytauto Tetensko vado
vaujamu liaudies ansambliu buvo atlikta ir Že
maitijos šventovėse. Per savo karjerą A. Keblys 
yra surengęs daugiau kaip 100 solinių koncertų 
daugelyje pasaulio šalių. Gimęs 1921.Vl.14, 
nuo 1951 m. A. Keblys gyvena Kanadoje. Inf. 
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lO KULTURINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus-Baltijos knygų 

mugėje (2006 vasario 23-26 
d.d.) apsilankė rekordinis lan
kytojų skaičius - 55,200. Per
nai vykusioje Vilniaus knygų 
mugėje buvo sulaukta 53,250 
lankytojų, o 2003 metais, kai 
Vilniaus ir Baltijos knygų mu
gės vyko Vilniuje kartu, lanky
tojų buvo apie 43,000. Atrodo, 
kad Vilniaus knygų mugės po
puliarumas didėja ir netrukus 
galės gretintis prie Frankfur
to, Goeteborgo ar Varšuvos 
knygų mugių. 

1908 metais Šiauliuose 
pastatyti fabrikanto Chaimo 
Frenkelio rūmai baigiami res
tauruoti. Juose įsikurs "Auš
ros" muziejus: pirmasis aukš
tas bus skirtas Siaulių miesto 
istorijai, antrasis - dvarų kul
tūros parodai. Kitose 20 salių 
bus rengiamos parodos, mu
zikos festivaliai ir kiti rengi
niai. Rūmų restauravimas tru
ko kelis metus ir kainavo vals
tybei 4.5 min. litų, vietos savi
valdybei apie 1 min. Manoma, 
kad aplinkinio 1.5 hektaro 
sklypo sutvarĮcymui dar reikės 
4 min. litų. Šiuo metu rūmų 
teritorija yra labai skurdi: su
nykęs fontanas, skurdūs želdi
niai, apgriuvusi terasa, sulūžę 
suoleliai. A!naujintų rūmų 
pristatymas Siaulių visuome
nei planuotas šių metų kovo 
11 dieną. 

Lietuvos vyriausybės ku
tūros ir meno premijos už 
2005 metus buvo paskirtos ak
torei Gražinai Balandytei-Čy
gienei, poetui Algimantui 
Baltakiui, muziejininkui Ro
mualdui Budriui, fotomeni
ninkui Vitalijui Butyrinui, 
dailininkei Irenai Teresei 
Guobienei, dainininkui Edu
ardui Kaniavai, aktoriui Vy
tautui Grigoliui, dirigentui 
Vytautui Viržoniui, pianistei 
Mūzai Rubackytei, rašytojui 
Eugenijui Ignatavičiui, daini
ninkei Juditai Leitaitei, kino 
režisieriui Arūnui Žebriūnui 
ir kompozitoriui Giedriui 
Kuprevičiui. Premijų dydis 
apie 19,000 litų. (Pastaba: kul
tūros ir meno premijas kas
met atskirai skiria ir valstybė, 
ir vyriausybė; valstybinės pre
mijos yra dvigubai didesnės). 

Trys dešimtys talentingų 
vaikų, 8-14 metų moksleivių, 
remiami Almos Adamkienės 
labdaros ir paramos fondo, 
sukūrę muzikos veikalą pagal 
Hans Christian Anderseno 
pasakojimą Kiekvienam savo 
vieta, 2005 metų gruodį šok
dami, vaidindami, grodami ir 
dainuodami keliavo po įvai
rius Lietuvos miestus. Jiems 
padėjo vyresniajų grupė: dai
nininkai Jurga Seduikytė, Lu
kas Pačkauskas, muzikantas 
Hokšila ir italų dainininkas 
Andre Zappa. Koncertinė ke
lionė prasidėjo Kauno klube 
"Oazė", vėliau keliavo į Alytų, 
Kėdainius, Panevėžį, Klaipė
dą, Radviliškį, ir kelionę už
baigė Vilniaus muzikiniame 
klube "New York Club". Visi 
koncertai buvo nemokami. 

Šiam muzikos veikalui at
siųstas melodijas projekto 
Dainuokime kartu 2005 rė
muose atrinko ir aranžavo 
kompozitorius Žeraldas Povi
laitis. Dainininkė ir muzikinių 

laidų vedėja Jurga Šeduikytė 
prisipažino iš pradžių netikė
jusi, kad vaikai galėtų sukurti 
tokią puikią muziką ir tikrai 
prasmingus žodžius. Ander
seno pasaka Kiekvienam savo 
vieta kalba apie blogio ir gė
rio, turto ir skurdo priešprie
šą, o jos potekstė teigia, kad 
žmogui nėra svarbi kilmė -
kiekvienas turi gyvenime savo 
vietą. Projekto iniciatoriai ti
kisi, kad Lietuvos radijas ir 
televizija įrašys ir išplatins šį 
veikalą, kad kiekviena Lietu
vos mokykla galėtų turėti po 
įrašą. 

Muzikos informacijos ir 
leidybos centras pradėjo leisti 
autorinių koJllpaktinių plokš
telių seriją Siuolaikinis kom
pozitorius. Pirmoji šios serijos 
plokštelė- Valstybinės premi
jos laureato kompozitoriaus 
Jurgio Juozapaičio Bokštų 
kontrapunktai. Kompozitorius 
priklauso ryškią koncertinę 
muziką kuriančių kompozi
torių grupei, šalia Vytauto 
ĮJarkausko ar Anatolijaus 
Senderovo. Pasak kritikų, J. 
Juozapaitis rašo daug ir įdo
miai, naudodamas įvairiau
sias komponavimo technikas. 
Plokštelėje pateikiami penki 
1996-2004 metais parašyti kū
riniai. Kūrinius į plokštelę 
įgrojo smuikininkė Ingrida 
Armonaitė, klarnetininkas 
Algirdas Budrys, Čiurlionio 
kvartetas, Lietuvos kamerinis 
ir valstybinis simfoninis or
kestrai, Klaipėdos kamerinis 
qrkestras. Netrukus šioje 
Siuolaikinio kompozitoriaus 
serijoje pasirodys Nomedos 
Valančiūtės autorinė plokšte
lė Nymphaeum. 

Vilniaus universiteto 
merginų choras ''Virgo", besi
ruošdamas koncertinei kelio
nei į Norvegiją, kovo 7 dieną 
koncertavo Sv. Jonų švento
vėje. Koncerto programoje 
skambėjo užsienio bei Lietu
vos kompozitorių kūriniai: W. 
A. Mozarto (Ave Maria), Pab
lo Casals (Nigra sum), George 
Bizet (Agnus Dei), Antonio 
Stradella (Pieta Signore), J.S. 
Bacho (Ave Maria) bei lietu
viška Algirdo Martinaičio, 
Bangos Malakauskienės ir 
Onutės N arbutaitės chorinė 
muzika. Šią programą choras 
pakartojo Oslo mieste Lietu
vos ambasados rengiamame 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo penkioliktų metinių 
koncerte. Kovo 11 choras gie
dojo vienoje iš Oslo šventovių 
iškilmingose Mišiose, kuriose 
atliko Leo Delibes Mišias bei 
chorinės klasikos ir lietuviškos 
muzikos programą. 

Pernai rudenį 25 metų ju
biliejų paminėjęs choras "Vir
go" yra dalyvavęs apie 30 tarp
tautinių festivalių, koncertavo 
per 20 pasaulio valstybių, iš
leisdino 4 kompaktines plokš
teles. "Virgo" choristės daž
nai vadinamos Lietuvos kultū
ros ambasadorėmis, nes jos 
dažnai dalyvauja Lietuvos am
basadų rengtuose koncertuo
se (Oslo, Tokijo, Maskvoj, 
Buenos Aires), o užsienio 
gastrolėse pristato lietuvišką 
chorinę muziką bei sudėtin
gus klasikinius kūrinius. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 67 miliionus dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
90-179 d. term. ind .....•.... 1.80% Asmenines paskolas 
180-364 d. term. ind ••••••••• 2.00% nuo •••••••••• 6.50% 
1 metų term. indėlius ...•.... 2. 75% 
2 metų term. indėlius ...•.... 2.95% 
3 metų term. indėlius ...•.... 3.00% 
4 metų term. indėlius ...•.... 3.05% 
5 metų term. indėlius ...•.... 3.25% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 2.30% 
1 metų GIC-met. palūk. . •.... 3.50% 
2 metų GIC-met. palūk. . •.... 3.50% 
3 metų GIC-met. palūk ..•.... 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. . •.... 3.85% 
5 metų GIC-met. palūk. . •.... 4.00% 
RRSP, RRIF ''Variable" ••••••• 2.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.60% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.65% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind ... 3.75% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.25% 
Taupomąją sąskaitą iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ..•.... 1.50% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind ........•.... 3.75% 

Sutarties paskolas 
nuo ...•....•. 6.50% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .•....•. 5.25% 
2 metų .•....•. 5.50% 
3 metų .•....•. 5.60% 
4 metų .•....•. 5.65% 
5 metų .•....•. 5.75% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų ..•. 5.50% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

iPod 
... puiki dovana jaunimui, 

kuris atidaro ir naudoja sąskaitą 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVE 

JAUNIMAS NUO 16 IKI 25 METŲ AMŽIAUS 

PRISIKELIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(905) 333-5553 
TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 

Sėkmingi metai TALKOS kooperatyvui 
2006 m. kovo 4 d. įvyko TALKOS lietuvių kre

dito kooperatyvo 51-sis metinis narių susirinkimas 
Hamiltono Jaunimo centro salėje. Dalyvavo 75 na
riai ir svečiai - Toronto PARAMOS kr. koop. pirm. 
A. Šileika, Toronto PRISIKĖLIMO kr. koop. pirm. 
A. Simonavičius ir ižd. J. Adamonis-Danaitis, 
Montrealio LITAS kr. koop. pirm. A. Gaputis, Vil
niečių sąjungos pirm. B. Saplys. 

TALKOS valdybos pirm. A. Enskaitis, pasvei
kinęs susirinkusius, pristatė valdybos, kredito k-to 
ir raštinės tarnautojus. Balsų skaičiavimo komisi
jon pakvietė M. Joniką, A. Kamaitį, V. Apanavičių, 
R. Choromanskytę, J. Krištolaitį. Perskaitė 22 mi
rusių 2005 m. narių pavardes, kurių atminimas pa
gerbtas atsistojimu. 

Praeitų metų narių susirinkimo išsamų proto
kolą, priimtą be pataisų, perskaitė sekr. M. Gudins
kas. Pranešimuose pirm. A. Enskaitis pažymėjo, 
kad metai užbaigti su geru pelnu, o 50 metų TAL
KOS sukaktis buvo paminėta dalyvaujant 200 narių 
ir daug svečių su šaunia vakariene; išleistas sukak
tuvinis leidinys, o vasaros metu surengta gegužinė. 
2005 m. TALKA atidarė naują tinklalapį, kur na
riai per savo kompiuterius gali būti aptarnaujami. 
TALKOS raštinėje narių patogumui yra pažeminta 
dalis kasos langelių, kad klientai galėtų būti aptar
nauti jiems sėdint. Raštinėje įvesta nauja aliarmo 
sistema. TALKA užbaigė metus su 53.6 mln. dol., 
paaugo beveik trimis mln. dol. Gautas rekordinis 
pelnas - daugiau kaip 700,000 dol., kuris išdalintas 
nariams papildomai išmokant taupytojams 22% 
prie gautų per metus palūkanų ir skolininkams 
12% prie per metus sumokėtų nuošimčių ir dar 
kiekvienam nariui paskirta po du "patronage" šė
rus 50 dol. vertės, kas sudarė 78,600 dol. Dabar tie 
nariai jau turi po 12 tokių (akcijų) šėrų 300 dol. 
vertės. Lietuviška veikla paremta 46,350 dol. TAL
KOS valdyba ir toliau stengsis mokėti nariams už 
indėlius aukščiausius nuošimčius, o paskolas teikti 
žemiausiais nuošimčiais. 

Valdybos ižd. S.J. Dalius savo pranešime pažy
mėjo, kad praeitais metais TALKOS kapitalas pa
augo nuo 50.7 mln. dol. iki 53.6 mln. dol. ir metinis 
padidėjimas yra 2.88 mln. dol. arba 5.67% daugiau 
negu 2004 m. Narių indėliai įvairiose sąskaitose 
pakilo iki 48.5 mln. dol. Metinis padidėjimas 2.63 
mln. dol. arba 5.75% daugiau negu 2004 m. Vienam 
nariui indėlių vidurkis 2005 m. buvo 30,761 dol. 
(29,161 dol. - 2004 m.). 

Nariams išduotos įvairios paskolos sudaro 
44.4 mln. dol. Metinis paskolų išdavimas nariams 
padidėjo 1.64 mln. dol. arba 3.85% daugiau išduota 
negu 2004 m. Išduotos paskolos sudaro 82.83% vi
so turimo TALKOS kapitalo. Narių skolininkų tu
rėjome 431 ir paskolų vidurkis yra 103,056 dol. Per 
2005 m. blogų neišieškomų paskolų nebuvo; visos 
paskolos buvo saugiai išduotos, laiku apmokamos 
ir nuostolių neatnešė. TALKA per 2005 m. turėjo 
pajamų 2,614,960 dol. Pajamų buvo gauta 224,721 
dol. daugiau kaip 2004 m. arba 9.4%. Išlaidų buvo 
padaryta 2,441,241 dol. Išlaidų susidarė daugiau 
161,385 dol. arba 7.07%. 

Didžiausią padarytų išlaidų dalį sudarė na
riams indėlininkams išmokėti nuošimčiai už įvai
rius indėlius 1,176,230 dol. Papildomai prie to na
riams išmokėta taupytojams 22% prie gautų per 
metus palūkanų ir skolininkams 12% prie per me
tus sumokėtų nuošimčių, kas papildomai sudarė 
410,508 dol. Papildomai 22% buvo išmokėti ir vi
soms RRSP RRIF sąskaitoms. Ir dar priedo po du 
"patronage" šėrus kiekvienam nariui, kas sudarė 
78,600 dol. Tuo būdu nariams iš viso išmokėta 
1,665,338 dol. arba 63.68% nuo visų gautų pajamų. 
Palyginus su Toronto lietuvių kooperatyvų išmokė
tais nariams per 2004 m. nuošimčiais, vaizdas toks: 
PARAMA išmokėjo 55.85%, PRISIKĖLIMAS 
49.3%, TALKA 66.35%. Palyginimas už 2005 m. 
buvo nepadarytas, nes ne iš visų gauti duomenys. 

Turnautojų algoms su pensija ir draudimais iš
mokėta 304,589 dol. arba 11.64% nuo visų gautų 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.A 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 

pajamų. Valdybai ir Kredito komitetui išmokėta 
28,491 dol. arba 1.08% nuo visų gautų pajamų. 
Gautas pelnas 123,731 dol. Tokiu būdu per 2005 
m. gautos pajamos pasiskirsto išlaidų atžvilgiu 
maždaug tokiu santykiu: nariams išmokėta su visais 
priedais 63.68%, tarnautojams 11.64%, valdybai 
1.08%, administracijos išlaidos 15.30%, aukos 
1.77%, mokesčiai 1.87% ir gautas metinis pelnas 
4.73%. 

Apmokėjus visas išlaidas, TALKOS valdyba 
dalį gauto pelno paskyrė lietuviškiems reikalams 
paremti. Tu.m tikslui paskirta ir išmokėta 46,350 
dol. šiems vienetams: $5,500 - sporto klubui "Ko
vas" Hamiltone; $5,000 - Vilniaus krašto lietuvių 
mokykloms paremti; $4,500 - Vysk. M. Valančiaus 
lietuvių mokyklai Hamiltone; po $3,500 - Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje, KLB Krašto valdybai, 
tremtinių iš Sibiro grįžimui paremti; $3,000 - Ka
nados lietuvių muziejui-archyvui; $2,000 - Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungai, savaitraščiui Tėviškės ži
buria~ žurnalui Pasaulio lietuvis, Mažosios Lietuvos 
fondui; $1,500 - Kanados lietuvių fondui; po $1,000 
- tautinių šokių grupei "Gyvataras", vyrų chorui 
"Aras" Toronte; po $750 - radijo programai "Gin
tariniai aidai", Hamiltono lietuviams skautams, 
Hamiltono ateitininkams, Aušros Vartų parapijos 
chorui; po $500 - Vaikų dienos centrui, Pagalbai 
Lietuvos vaikams, sporto klubui "Lithuanian AC", 
XXXV-jai Kanados lietuvių dienai, VIII-jai Dainų 
šventei Čikagoje; po $300 - Kanados lietuvių žur
nalistų sąjungai, žurnalui Lituanus, $250 - parama 
Kovo 11 minėjimui. Iš viso per 51 veiklos metus 
TALKA lietuviškai veiklai paremti išmokėjo 
934,871 dol. Gautas metinis pelnas 123,731 dol. 
pervestas į atsargos kapitalą. TALKA šiuo metu 
yra sukaupusi 4,291,432 dol. arba 8.0% nuo viso 
turimo kapitalo, tad mūsų kooperatyvas stovi stip
rioje finansinėje būklėje. 

Kredito komiteto pirm. B. Mačys pranešė, kad 
per 2005 m. leista išduoti asmeninių paskolų 
570,344 dol., riboto kredito 4,373,100 dol., nekilno
jamo turto 5,160,830 dol. ir komercinėms pasko
loms 7,178,965 dol. Iš viso leista išduoti 130 paskolų 
17,283,239 dol. Nepatenkintų atmestų paskolų bu
vo - 2, prailgintų terminu - 17. Didžiausios pasko
los buvo išduotos automobiliams pirkti - 10 pasko
lų - 315,297 dol., antroje vietoje asmeniškoms iš
laidoms - 18 paskolų - 159,771 dol., namų pageri
nimui 5 paskolos - 31,698 dol. Mažiausia leista 
paskola giminių pagalbai - 2,500 dol. 

Auditorius (Chartered Accountant) Retford 
perskaitė savo pranešimą angliškai. Revizijos k-jos 
pirm. G.J. Skaistys pranešė, kad per metus turėjo 
13 posėdžių atskirai nuo valdybos. Kas mėnesį bu
vo tikrinamos kompiuterio suvestinės, iškeisti če
kiai, bankų pranešimai, peržiūrimi paskolų prašy
mai, tikrinami dieniniai apyvartos dokumentai. 
Dukart per metus buvo tikrinta pagrindinė ir tar
nautojų kasos. Pagal reikalavimus visi tarnautojai, 
valdybos bei komitetų nariai yra pasirašę asmeniš
kas deklaracijas, liečiančias paslapčių išlaikymą. 
Patikrinus jokių šių taisyklių pažeidimų nepaste
bėta. Komiteto nuomone, TALKOS operacijos yra 
vedamos prisilaikant kredito unijų įstatymų ir tai
syklių, siūlo išsiuntinėtas prieš susirinkimą apyskai
tas patvirtinti. Pristatytos apyskaitos narių susirin
kimo plojimu buvo patvirtintos, ir taipgi patvirtinta 
auditorium Retford & Lane 2006 m. 

Rinkimuose į valdybą aklamacijos būdu trejų 
metų laikotarpiui perrinkti Algis Enskaitis, Stasys 
Kareckas, o į kredito komitetą - Antanas Jusys. 
Diskusijose Vilniečių sąjungos pirm. B. Saplys 
nuoširdžiai ir jausmingai dėkojo valdybai ir visam 
narių susirinkimui už didelę kasmetinę paramą, 
skiriamą Vilniaus krašto lietuvių mokykloms. 

Nesant daugiau klausimų, pabaigoje loterijos 
būdu nariams išdalintos įėjimo premijos: 8 po $25 
ir 2 premijos po $50. Susirinkimas atliktas per 
l val. Stasys Dalius 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Vincas Korsakas, BUSIME 
KARTU. Eilėraščiai. Redaktorius 
Kostas Fedaravičius, korektorė 
Pranė Fedaravičienė, sudarytojas 
Vytautas Jonas Armonavičius. Vir
šelis Redos Konovalovienės. Ti
ražas 200. Leidykla "Jonava" (Kau
no g. 6, LT-55176 Jonava). Jonava, 
UAB "Dobilo" leidykla "Jonava", 
2005 m., 120 psl. Thi Vinco Korsako 
(1928-2005), Lietuvos kaimo rašy
tojų sąjungos nario, septintoji kny
ga, sudaryta iš keturių skyrių. Juose 
ir pavergtos Tėvynės vargai, ir lais
vės džiaugsmai, ir stiprus meilės 
jausmas artimiesiems. 



Toronto Aukštesniųjų lit. kursų mokytojos su viešnia iš Kauno. Iš k. Jolita Žabienė, vedėja Nijolė 
Benotienė, "Caritas" veikėja Onutė Virbašiūtė, Sigina Katkauskaitė Ntr. N. Benotienės 

Išlydėjus tremtinį 
Prikelkim iš kapų mirusius, kad gyviesiems su
teiktume stiprybės. Tegul kalba vienerių metų 
tremtinys, iškentėjęs kaip didelis nusikaltėlis 

Antanas Stankevičius 1940-2005 

Antanas gimė Pavištyčio km., Vilkaviškio ap
skrityje. Tėvas buvo Lietuvos kariuomenės atsar
gos karininkas, kurį laiką - Vilkaviškio apskr. Šau
lių būrio vadas. 

1941 m. šeimą su 4 mažais vaikais ištrėmė į Si
birą. Liko Antanuko ir jo dvynės sesutės Marytės 
brangenybės: lėlė ir medinis žirgelis, kurio galvą 
glaudė prie savo veidelio. Sibire apgyvendino Kras
noj arsko krašte, Tuškyro raj. Greitai nauja gyvybė, 
nenujausdama vargo, pareiškė teisę gyventi. Gimė 
Ramutė, Sibiro vėtros nenustelbė Motinos lopšinių 
ir raudų. Be žinios dingo tėvelis. Mirė vyriausias 

broliukas, sulaukęs vos 5 metų. Gulėjo beržo kars
tely, negalėdamas užmerkti blakstienų. Lyg stikli
nės akutės žvelgė į pasaulį, į kurį likimas taip trum
pai leido žiūrėti. Motinos širdim išmatuotas neri
mas dėl likusiųjų, kurie rausė juodžemį ieškodami 
šaknų. Labai džiaugėsi radę vieną saldžią, bet, pa
sirodo, buvusi nuodinga. Prie jų sėlino mirtis. Gal 
gerojo angelo sparnas apsaugojo nuo šmėklos. 
Motina, su vaikais slapta grįžusi į Lietuvą, greitai 
mirė. Mergaites Marytę ir Ramutę paėmė auginti 
giminės, o broliai Saulius ir Antanas užaugo vaikų 
namuose. 

Antanas po tarnybos armijoj dirbo Marijam
polės mieste tekintoju. Jis turėjo gražų balsą, vaidi
no Marijampolės dramos teatre.Visi jį pažino
jusieji su liūdesiu palydėjo į paskutinę kelionę. 
Nuoširdžiausia užuojauta žmonai Gražinai, dukrai 
Eglei ir sūnui Dainiui. Julija Klišonytė-Šelmienė, 

Savanorių veikla 
"Labdaroje" 
Ilgamečiai savanoriai geriau 

susipažino su naujuoju savanorių 
koordinatoriumi Ričardu Liš
kausku, ir kartu bando įveikti 
slaugos namų iššūkius. Nors dau
gelis pasiaukojančių savanorių 
yra kruopštūs, vis dėlto mums 
reikia daug daugiau rankų, kad 
daugiau galėtume nuveikti. Ypač 
mums reikalingi leidimus turin
tys maitintojai. Gyventojų skai
čius, kuriems sudėtinga patiems 
pavalgyti, padaugėjo. Todėl 
mums labai reikalingi savanoriai, 
kurie išmokę galėtų būti kvalifi
kuotais maitintojais. Daug sava
norių yra pareiškę pasitenkinimą 
atlikdami kažką gero kitiems. 
Taip pat jiems patiems smagu 
bendrauti su gyventojais. Tai su
teikia jiems viltį vėl susitikti. Jei-

gu kas pažįsta žmonių, galinčių 
pasiaukoti valandai ar dviem val
gio metu (8 v.r., 12 v., 5 v.p.p.), 
prašoma paskatinti juos susisiekti 
su savanorių koordinatoriumi 
kuo greičiau. Jis tuo metu galės 
organizuoti maitinimo kursus. 

Pavasaris atneša mums ge
resnių orų, ir daugelis mūsų gy
ventojų laukia, kada galės eiti 
pasivaikščioti. Tačiau kai kuriems 
reikalinga pagalba. Jeigu kas ga
lėtų aplankyti gyventoją ir išvesti 
jį laukan trumpam pasivaikščioji
mui kieme arba aplink mūsų pa
statą, prašomi užsiregistruoti pas 
savanorių koordinatorių ir tapti 
"Labdaros" slaugos namų dar
buotojų dalimi. Muzika taipgi 
yra labai svarbi daugeliui "Lab
daros" gyventojų. Muzikantai, 
kurie pastoviai galėtų pagroti 
tradicinių lietuviškų melodijų, 
dainelių, yra labai gyventojų įver
tinami. Skambinantys fortepi-
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

Seminarijos 3-4, Marijampolė 

jonu, grojantys vargonais arba 
akordeonu kviečiami pasidalinti 
savo talentu su gyventojais kiek 
tik įmanoma. 

Turintys norą pasireikšti, pa
rodyti susidomėjimą, palinksmin
ti gyventojus muzika, prašomi 
taip pat kreiptis į savanorių ko
ordinatorių. Jeigu kas norėtų bet 
kaip patalkininkauti, prašomi 
susisiekti su Ričardu telefonu: 
416 232-2112, ext. 412; arba el. 
paštu volunteers@labdara.ca. 

Inf. 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOG ITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 141 milijoną dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.75% už 30-89 d. term. indėlius 
1.80% už 90-179 d. term. indėlius 
2.00% už 180-269 d. term. ind. 
2.10% už 270-364 d. term. ind. 
2.75% už 1 m. term. indėlius 
2.95% už 2 m. term. indėlius 
3.00% už 3 m. term. indėlius 
3.05% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
2. 75% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.50% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.50% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.80% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 5 m. GIC invest. pažym. 
2.00% RRSP & RRIF (variable) 
3.60% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.65% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 6.50% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.15% 
2 metų ...... 5.40% 
3 metų ...... 5.65% 
4 metų ...... 5.65% 
5 metų ...... 5.85% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 5.50% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRA VELER'S CHEQUES) 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) ĮLIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lrad. i' trečiad. l"l.IO 9 YJ: - 3.30 v.p.p.; ketvitad. ir penklad. l"l.IO 9 v.r. -8 v.v. 

LN skyrtuJe - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 Y.p.p.; 
Royal York skyriuje • šešta.d. nuo 9 Y.r. - 1 Y.p.p. 

SKYRIAI: 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239 

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

Matininkas 
TOMAS A. SENKUS, BSc, OLS , O.UP 

ONTARIO LAND SURVEYOR 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

TEL: (416) 237-1893 

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

Galvojat parduoti nuosavybę ar 
sužinoti jos vertę, nemokamai 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar "condominium". 

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 22 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

Rf~t-1( West Realty Inc. 
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\I~ 

l:> E 1'-1 ~~L C:: ~ f:.it. E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
2373 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

RFDMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated •. „_. 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W lCS 
Tel. ( 416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas paglindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje O. 47 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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. 

9-0 SPORTAS 

Komanda "Lithuanian AC" apvainikuota aukso medaliais vasario 
25 d. Guelph mieste. Stovi: trenerio padėjėjai Jonas Putrimas, Min
daugas Leknickas, treneris Stepas lgnatavičius, žaidėjai: Michael 
Sinila, Jared Eversheed, Aras Puodžiūnas, Tauras Zenkevičius, Lu
kas Gabrys, Adomas Craig, Domas Grigutis, Justinas Jareckas, 
Paulius Putrimas, Linas Vilkelis, Rimas Rekus. Ši komanda vasario 
mėnesį sužaidė 6 rungtynes. Vasario 10 d. įveikė Windsor "Riverside" 
komandą rezultatu 38:22. Vasario 11 d. nugalėjo Kitchener "K-W 
Wipers" 34:30 ir tą pačią dieną nusileido Waterloo ''Wildhawks" ko
mandai 36:38. Waterloo komandai atsilyginta vasario 25 d. rezul
tatu 43:33. Tą dieną įveiktos dar dvi komandos: Guelph "CYO" 
40:37 ir North Toronto 48:35. Komanda dėkoja rėmėjams: CANADA 
CLEAN FUELS už $900 auką ir kredito kooperatyvui "Parama" už 
$250 auką. Ntr. P. Vilkelio 

Bernie Geofl'rion (Boom Boom), Kanados ledo 
ritulio legendinis žaidėjas, vėliau treneris, nesulaukė 
jam skirtų iškilmių. Tą pačią dieną, kai Montrealyje 
žaidėjai ir sirgaliai buvo pasiruošę atsisveikinti su 
sporto veteranu ir jo kaip žaidėjo 5-uoju nr., jis mirė 
nuo skrandžio vėžio Atlantoje. B. Geoffrion yra 
laimėjęs 6 Stanley taures, dukart geriausio žaidėjo i.......i--=~-=!!!m 
vardą, Harto prizą, skiriamą geriausiam metų žai-
dėjui ir daugelį kitų apdovanojimų bei garbės titulų. Paskutiniais 
metais jis treniravo Montrealio ledo ritulininkus. Jie pagerbė Bemie 
Geoffrion atminimą tą dieną vienu ir vieninteliu įvarčiu žaidime ir 
pergale prieš Niujorko "Rangers " komandą. S.K. 

Komanda "Lithuanian AC", kovo 3-5 d.d. Newmarket mieste vėl lai
mėjusi aukso medalius. Stovi treneriai: V. Juzėnas ir S. lgnatavičius. 
Žaidėjai: Andrius Dauginis, Tauras Zenkevičius, Adomas Craig, Ri
mas Rekus, Domas Grigutis, Paulius Putrimas, Lukas Gabrys, Li
nas Vilkelis, Michael Sinila, Lucas Kartavičius, Aras Puodžiūnas. 
Trūksta Jared Eversheed ir Igno Brazdeikio. Komanda iš eilės įvei
kė: IEM Newmarket 66:27, Lindsay ''Wildcats" 53:25, East Gwillim
bury "Huskies" 27:22, Peterborough "Power'' 43:25 ir baigmėje vėl 
IEM Newmarket 39:28. Komanda nuoširdžiai dėkoja treneriui 
Stepui lgnatavičiui už paaukotą laiką ir $500 auką. P.V. 

Lietuviai slidinėtojai St-Donat, Kvebeke š.m. kovo 17-19 d.d. 
Ntr. T. Jonaičio 

Žinios iš Lietuvos 
• Ketvirtą pralaimėjimą iš 

eilės ULEB Eurolygos vyrų krep
šinio varžybose "Top 16" D gru
pėje patyrė bei galimybę patekti 
į ketvirtbaigmę prarado Kauno 
"Žalgiris", svečiuose 69:81 nusi
leidęs "Winterhure FC Barcelo
na" (Ispanija) komandai. Nege
riau sekasi ir Vilniaus "Lietuvos 
ryto"klubui, trečią kartą iš eilės 
pralaimėjus Maskvos CSKA 
krepšininkams 69:79. 

• Kauno sporto halėje vyko 
tradicinis Lietuvos moterų krep
šinio lygos (LMKL) žvaigždžių 
dienos renginys. Žiūrovai buvo 
nustebinti rungtynėmis, per ku
rias LMKL žvaigždės kovojo su 
Lietuvos politikos, pramogų 
verslo ir žiniasklaidos atstovais. 
"Superberniukams", atstovavo 
Lietuvos respublikos seimo pir
mininkas A. Paulauskas, krašto 
apsaugos ministeris G. Kirkilas, 
LR seimo pirmininko pav. V. 
Gedvilas, TV laidų vedėjai A. 
Valinskas ir M. Mikutavičius, 
žurnalistai R. Petrauskas ir L. 
Kunigėlis, baigęs krepšinio karje
rą R. Skaisgirys, grupės ŽAS na
rys L. Zareckas ir prezidento pa
tarėjas D.Gudelis. Rungtynių ka
muolį išmetė LMKL pirm. V. U s
paskichas. Rungtynes, žaidžiant 
tris kėlinukus po 8 minutes, lai
mėjo moterų žvaigždės 54:49. 

• Lietuvos dviratininkė Dia
na Žiliūtė vėl pasirodė dvirati
ninkių viršūnėse. Šveicarijoje 27-
ą kartą vykusiose "Giro del Lago 
Maggiore GP Knor" dviračių 
lenktynėse, "Safari-Pasta Zara" 
komandai atstovaujanti D. Žiliū
tė, iškovojo antrą vietą. 

• Septintąją šio sezono per
galę sportinio ėjimo varžybose 
"Alcanena Meeting" (Portugali
ja) iškovojo S. Milušauskaitė. 
Lietuvos ėjikė 3000 metrų nuėjo 
per 12 minučių 28.37 sekundes. 
Antrą vietą, 11.82 sek. atsilikus, 
laimėjo ispanė l. Henriques. 
• 2006 metų Lietuvos vyrų di
džiosios rankinio taurės laimė
toj a pirmą kartą tapo Vilniaus 
"HC Vilnius" komanda, atsako
mosiose baigmės rungtynėse 
namuose 31:25 įveikusi praėjusio 
sezono prizo laimėtoją Panevėžio 
"Viking Malt" komandą. 

• Connecticut valstijoje 
(JAV) vykusiose uždarų patalpų 
lengvosios atletikos varžybose 
300 m bėgimą laimėjo Deividas 
Šeferis (35.14 sekundės). Tai 
geriausias sezono rezultatas tarp 
Lietuvos bėgikų. V.P. 

Atitaisymas. "TŽ" nr. 11 ži
nutėje apie buvusį garsų Lietuvos 
krepšininką įsivėlė klaida. Turėjo 
būti Karnišovas, ne Marčiulionis. 
Atsiprašome. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



;acJAUNIMO ZODIS 
Moksleiviai žvelgia į Kauną 

Toronto Aukštesniuosiuose lituanistiniuose kursuose 

Viešnia iš Kauno Onutė Virbašiūtė (viduryje apkabinusi baltą moksleivę) tarp Toronto Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų moksleivių Ntr. N. Benotienės 

Kauno "Caritas" vargšų maitinimo virtuvės vedėja Onutė Virbašiūtė su Toronto Maironio mokyk
los mokytojomis Ntr. V. Zubrickienės 

* 
Į klasę pasikvietėme Onutę 

Virbašiūtę, kuri dirba Kauno ar
kivyskupijos "Caritas" organiza
cijai. Ji mums papasakojo, kaip 
vaikai ir kiti žmonės gyvena Lie
tuvoje. Man pasidarė labai gaila 
klausytis. Kai aš kartais noriu ko
kio nors brangaus daikto, kurio 
man tikrai nereikia, bet tik no
riu, nes kiti vaikai turi, ir to daly
ko negaunu, tai aš pykstu ir būnu 
nelaiminga. Šita viešnia mums 
papasakojo, kaip kiti vaikai netu
ri gerų batų, drabužių, negali eiti 
į mokyklą, arba neturi net kąsne
lio duonos. Kai aš klausau tokių 
pasakojimų, man kyla didžiulis 
klausimas - kodėl taip yra? Ko
dėl Dievulis padarė vienus vaikus 
laimingus ir turinčius viską, ko 
tik jie užsinori, o kiti vaikai eina 
miegoti alkani. Mano tėveliai 
mane labai myli, ir aš žinau tą, 
nes jie man padeda ir pasirūpina, 
kad aš būčiau sveika ir laiminga. 
Lietuvoje yra kiti tėvai, kurie 
siunčia savo vaikus elgetauti, pra
šyti pinigų ir kai vaikai grįžta na
mo, tuos pinigus liepia atiduoti, 
kad tėvai galėtų pirkti sau alko
holio, o vaikai ir toliau lieka al
kani. Todėl ta organizacija ''Cari
tas" susidarė, kad padėtų to
kiems vaikams. Kai vaikams rei
kia maisto, drabužių ar tik su kuo 
nors pasikalbėti, jie eina į "Cari
tas" įsteigtus namus. Ten gauna 
sriubos ir duonos riekę. Man irgi 
užėjo noras padėti tiems vai
kams, nes jie yra vaikai kaip ir 
aš, tik neturi visų galimybių, ku
rias aš turiu. Mano mokykloje 
prieš Kalėdas kiekviena klasė 
gauna šeimą, kuriai reikia pagal
bos, ir tada mokiniai suneša 
maisto, drabužių, žaislų ir viską, 
ko reikia tai šeimai. Po dviejų sa-

Kauno "Caritas" vargšų maitinimo virtuvės vedėja Onutė Virbašiū
tė, kalbėjusi su mokiniais Maironio mokykloje N tr. V. Zubrickienės 

vaičių mes tuos visus daiktus su
vyniojam ir sudedam į dėžes. 
Prieš išvežant tas dėžes, net ir 
mums smagu žiūrėti į tiek daug 
dovanų. Man tikrai yra gaila vai
kų, kurie nieko neturi, todėl aš 
jiems stengiuosi padėti. 

Rūta Rudminaitė, 10 sk. 

* 
Šiandien pas mus atvažiavo 

Onutė Virbašiūtė. Ji yra Lietuvos 
"Caritas" veikėja. Ji mums pasa
kojo apie vaikus, kurie neturi ko 
valgyti ir kaip ši organizacija 
jiems padeda. Kai ji pasakojo, 
man buvo labai liūdna, nes, kai 
pagalvoju, kiek daug aš visko tu
riu ir dar prašau, o tie vaikai nie
ko neturi. O. Virbašiūtė taip pat 
pasakojo, kad turtingi žmonės 
mažai aukoja, tai man pikta pasi
darė, nes tie, kurie turi daugiau 
pinigų, negu jiems reikia, jie nie
ko neduoda. Tai tokie žmonės 
yra savimeiliai. O. Virbašiūtė pa
sakojo apie sriubos virtuvę. Ten 
kas dieną ateina vargšai žmonės 
ir vaikai pavalgyti. Man atrodo, 
kad mes turėtume aukoti jiems 

daugiau pinigų, kad jie galėtų 
daugiau sriubos išvirti, arba jiems 
nusiųsti konservuoto maisto, kad 
nebūtų alkanų žmonių Lietuvoje. 

Dainius Ramanauskas, 10 sk. 

* 
Vos pramerkusi akis įlėkiau 

į klasę, atsisėdau ir sužinojau, 
kad šiandien ateis viešnia iš Lie
tuvos. Nežinojau apie ką ji kal
bės, bet galvojau, kad bus ilga ir 
neįdomi paskaita. Tikrai apsiri
kau, vos įėjusi į klasę Onutė Vir
bašiūtė pradėjo kalbėti apie skur
dą ir dosnumą, apie vargą ir ge
raširdiškumą, apie vaikus ir su
augusius, apie moteris ir vyrus, 
kuriems gyvenimas nebuvo leng
vas. Ji kalbėjo, kaip tėvai vertė 
mano amžiaus vaikus elgetauti ir 
prašyti pini~, o iš kitų šalių žmo
nės padėjo. Si moteris, kuri šian
dien pas mus apsilankė, buvo 
ypatinga, nes ji matė skurdą, bet 
nenusisuko, o aukojo savo laiką, 
savo širdį. Onutei Virbašiūtei no
rėčiau padėkoti, kad atvyko pas 
mus, nes man tai padarė labai di
delį įspūdį. Aurelija Jučytė, 11 sk. 
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
6 

)L~\:1 kviečia visus kartu atšvęsti 
jos 30-tąjį gimtadienį 

MENO PARODA 
P RI S IKĖ LIMO PARAPIJOS KAVI NĖJ E (vyno ir s ūrio va išės) 

2006 m. kovo 26 d. - po Kovo 11-osios minėjimo 

Parodoje - jaunų lietuvių menininkų kūryba. 

Po minėjimo pabendraukime, pasivaišinkime, 
kartu atšvęskime šią istorinę sukaktį! 

XII-asis PLJ kongresas 
Antrasis Kanados atstovų posėdis 

RŪTA SAMONYTĖ 

Kanados atstovų pasiruošimai šių metų Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui vyksta pilna jėga. Vasario 26 d. įvyko antrasis at
stovų posėdis Prisikėlimo parapijos patalpose. Buvo kalbama apie 
įvairius Kongreso registracijos bei mokesčių reikalus. Mažinant 
atstovų finansines išlaidas, buvo nutarta keliais būdais surinkti lė
šų. Bus parduodami koldūnai bei kiti skanumynai ir įvairios pre
kės (marškiniai, butelio atidarymo raktai ir t.t.) su kongreso užra
šu ir emblema. Taip pat bus išsiunčiami laiškai Kanados lietuvių 
bendruomenės nariams prašant finansinės paramos. 

Vėliau vyko svarstymai, kaip skleisti informaciją apie Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą ir Kanados atstovus lietuvių bend
ruomenėje. Kadangi pats Kongresas bus Kanadoje, yra svarbu in
formuoti Kanados lietuvius apie įvykius ir juos supažindinti su 
tais jaunuoliais, kurie atstovaus Kanados lietuvių bendruomenei. 
Lentos su žiniom apie Kongresą ir Kanados atstovus bus pakabin
tos parapijose bei lietuvių susirinkimo vietovėse. Bus proga ir su 
pačiais atstovais pasikalbėti ir pasidalinti mintimis. Kongreso 
skelbimai jau buvo skleisti per Hamiltono lietuvių radijo valandė
lę. Jeigu daugiau žinių norėtumėte gauti, prašome aplankyti 
kongreso interneto tinklalapį www. kongresas.org. 

Dabartinis KLJS valdybos narys ir PLJK Kanados atstovas 
Saulius Simonavičius vedė pokalbį apie vadovams reikalingas sa
vybes. Buvo pasisakyta, kad vadovas turėtų būti kantrus, pagar
bus, atidžiai klausyti kitų nuomonės. Aptartos ir kitos teigiamy
bės. Vadovo elgesys tiesiogiai paveikia grupės veiklą, bet ir kiek
vienas grupės narys turėtų būti savotiškas "vadovas", atsakingas 
už savo darbą ir reikalui esant kitiems patarti ir padėti. Ši diskusija 
buvo vertinga siekiant patobulinti Kanados atstovų grupės veiklą, 
kad kiekvienas turėtų geresnį supratimą apie kitų nuomones ir 
pasiruošti šio kongreso temai apie vadovavimą. Kitas Kanados at
stovų susirinkimas bus kovo 25 d. Dėkojame Prisikėlimo parapijai 
už leidimą pasinaudoti patalpomis. 

Toronto skautų žiemos iškyloje "Romuvoje" š.m. vasario 11-12 d.d. 
Kairėje vadovas-brolis Arūnas kuria laužą; dešinėje - reikėjo ir 
malkų atsikasti žiemos iškyloje Ntr. R.R. Otto 

2006 m. vasario 12 d. žiemos iškyloje "Romuvos" stovyklavietėje. Po 
skautų Įžodžio naują broli Matą SriubiškĮ sveikina Kanados rajono 
vadas v.s. Romas Otto Ntr. A. Dailydės 
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AtA 

KAROLIUI KIREJEVUI 
iškeliavus amžinybėn Floridoje, jo seserims skautininkei 
MĖTAI KAZAKEVIČIENEI ir OLGAI KARPIENEI 
bei visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia -

Toronto akautininkių-skaulininkų draugovė 

AtA 

KOSTUI VĖGIUI 
mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai JANINAI 
ir jo artimiesiems -

7bny ir Donna Filippelli su šeima, Algirdas ir Lynn 

Jasiūna~ Kęstutis ir Sharon Jasiūna~ 
Petras ir Elena Stepanauskai 

AtA 

ALBINUI ARTIČKONIUI 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną DANUTĘ ir dukrą 

DALIĄ CHODOČINSKIENĘ-
červinskų šeima 

PADĖKA 
ur_...._;_JH• ~-; 1.--w; 1-n--.:. ••• "'J„~ ... , ..... , ... •Js 6'...,.. ACllUIJC' ••• 

.llsWngi, kelilluji ;,. grįiti namo" •. . 

AtA 
IRENA LUKOŠEVIČIENĖ 
mirė 2006 m. sausio 28 d. 1bronte, Kanadoje 

Netekus Irenos, mamos, mamutės, skaudžiose liūdesio va
landose buvome apsupti giminių, draugų, pažįstamų, bendra
darbi1.1 ir visuomenės meilės. Amžinai liksime visiems dėkingi, 
kad buvote ir esate su mumis, kad visų pmiminimais Irena gy
vens mūsų širdyse amžinai ... Dėkojame V.Baliūnienei ir 
B.Kazlauskaitei, priėmusioms aukas ir Mišių intencijas, klebo
nui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už maldas ir 'lbronto 
skautininkams už sargybą prie karsto. 

Nuošird!iai dėkojame Mildai Lenkauskienei, Romui Otto 
ir Vincui Piečaičiui, kurie atsisveikindami laidojimo namuose ir 
šventovėje taip jautriai priminė Irenos ištikimybę ''Dievui, Tė
vynei ir artimui", jos bendruomeninę. tautinę ir kultūrinę veiklą 
lietuviškoje visuomenėje ir Lietuvoje, jos profesinį ats:idaWną ~ 
cialinės pagalbos srityje ir jos besąlyginę meilę šeimai ir draugams. 

Dėkojame buvusiems Pl.B pirmininkams VytautuiKaman
tui ir Broniui Nainiui, kurie išsiuntė asmeniškus laiškus plačiai 
lietuvių bendruomenei, buvusiems kolegoms ir bendradar
biams pranešdami liūdną žinią. Per juos ir jų iniciatyvą, susilau
kėme daug laiškų ir pajutome nuoiird!ią paramą iii visų pasau
lio kampų. 

Niekada neužmiršime įspūdingų ir prasmingų laidotuvių 
Mišių ir reiškiame nuoiirdžią padėką muz. Daliai Viskontienei 
ir Danguolei Radtke bei choristams, kurių pastangomis išlyd~ 
jome lren\ giesmėmis, kurias ji taip mylėjo. Dėkojame 
dr.Juditai Cuplinskienei už skaitymus, diakonui dr. Kaziui 
Ambromčiui už jautrų pamokslą, prel. Edžiui Putrimui ir Iam. 
Arūnui Brazauskui, OFM, atnašavusiems Mišias ir atlikusiems 
apeigas kapinėse. Dėkojame poniai Birutei Stanulienei uf vai
šes ir visiems, kurie prie jų prisidėjo. 

Dėkojame visiems už gėles ir uf aukas Prisikėlimo parapi
jos persikėlimo vajui, Kanados Alzheimerio draugijai, "Vaiko 
tėviškės namams", Montrealio universitetui. Giliai vertiname ir 
kartu melsim.ės už Irenos vėlę Mišiose, kurias užprašė giminės 
ir draugai Kanados, JAV ir Lietuvos šventovėse. 

Nuoširdžiai dėkojame už gilią meilę, kurią patyrėme iš 
visų-

Petras Lulwlevilius, Ina, Morkus, Matas ir Nerija Sungailas, 
Rasa, Paulius, 1bmiu, Daina, Vaiva ir Darius Kumi 

Peržengė amžinybės slenkstį 
1lems, kurie tiJd bnogaus ne

marumu, amžinuoju gyvenimu, 
mirtis yra ne pabaiga, o tiltas i 
amžinybę, į žmogaus neminingu
mq. Th.ip rašė Irena Lukoševičie
nė savo knygoje Ant amžinybės 
slenksčio. 

2006 m. sausio 28 d. po ilgos 
ligos ji peržengė tą slenksti, pa
likdama liūdinčius -vyrą dr. Pet
rą Lukoševičių, dukras Rasą ir 
Paulių Kurus, Iną ir Morkų Sun
gailas su šeimomis, gimines bei 
draugus. Netektis didelė ir skau
di, nes Irena visu savo gyvenimu 
liudijo meilę žmogui. šeimai ir tė
vynei. Palaidota lietuvių šv. Jono 
kapinėse, Mississaugoje, ON. 

Irena Kemežytė-Lukoševi
čienė gimė Simavėliškių dvare 
1924 m. rugsėjo 24 d. Augo ir mo
kėsi Marijampolėje. Vokiečių 
okupacijos metais mokytojavo 
Leipalingio vidurinėje mokyklo
je. 1944 m .• artėjant bolševikų in
vazijai antrą kartą, visa šeima 
traukėsi i Vakarus, bet prie Dan
cigo pakliuvo i rusų kariuomenės 
apsupimą. Tėvų skatinama, Irena 
mna pabėgo i Vakarų Vokietiją. 
Po ilgesnės kelionės apsistojusi 
Freiburge, du semestrus studija
vo Freiburgo universitete; laisva
laikiu lankė Taikomosios dailės 
mokyklą, kurioje pas A ir A 'Ik
mošaičius mokėsi audimo meno. 
1948 m. emigravo i Kanadą. 

Atlikdama darbo sutarą. stu
dijavo Montrealio un-te sociolo
giją. Baigusi studijas magistrės 
laipsniu, dirbo trisdešimt septy
nerius metus prie Montrealio un
to įvairiose šeimų konsultacijos 
įstaigose. Lietuvai atstačius ne
priklausomybę, nuo pat 1990 m. 
reguliariai važinėjo į Lietuvą. kur 
Kauno medicinos akademijoje 
slaugos skyriuje sudarė socialinio 
darbo įvadinę programą ir skaitė 
paskaitas medicinos seserims ir 
studentams. Nuo 1992 m. įsijun
gė į Kanados valdžios teikiamą 
paslaugų tarnybą nuskurdintiems 
kraštams (CESO lntemational 
Services ). Profesiniais reikalais 
aplankė Lietuvą keturiolika kar
tų. 1994 m. Kauno medicinos 
akademijos senatas už plėtojimą 

A.a. Irena Lukoleriaen6 

socialinės slaugos programos 
Irenai Lukoševičienei suteikė 
Garbės profesorės vardą. 

Savo profesijoje nebuvo teo
retikė, bet plačiai praktiška so
ciologė. Sugebėjo padėti žmo
nėms visur ir visada, ypač išgyve
nantiems artimųjų netekti ar sun
kią ligą. Kiekvienam turėjo už
jaučianti žodį, tiesų patarimą. 
Thikli savo pastabose, logiška ar
gumentuose, ji gerbė ir kito nuo
monę. Dažnai skaitė paskaitas 
susirinkimuose, bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje. Iš savo 
darbo patirties išleido dvi knygas: 
Gyvenimo ciklai 1994 m. ir Ant 
amžinybės slenkslio 1996 m. Gy
venimo cikluose autorė laiko šei
mą pagrindine sveikatos visuo
menės ląstele. Meilė, pasitikėji
mas. atvirumas ir pagarba vieni 
kitiems yra pagrindiniai darnaus 
sugyvenimo elementai. Ypatin
gas dėmesys skiriamas jaunimo 
problemoms šeimos rėmuose. 
Knygoje Ant amžinybės sknksčio 
gvildena mirties ir su ja susitaiky
mo klausimą; duoda visą eilę su
gestijų, kaip priimti sunkią ligą, 
mylimo asmens praradimą, kaip 
atjausti kito skausmą. 

Velionė mėgo visuomenę ir 
organizacinę veiklą. Montrealyje 
suorganizavo tautinių šokių gru
pę; lietuvaičių skaučių ''Vaivos" 
draugovę, vėliau išaugusią į "Ne
ringos" tuntą. Jos rėmuose dar
bavosi skaučių tautodailės grupė 
"Vaivorykštė", kuri surengdavo 

PADĖKA 
AtA 

FEIJKSAS 
ANKUDAVIČIUS 
mirė .2005 m. gruodžio 31 d., 
palaidotas šv. Jono lietu'Viq 
kapinėse Mississauga, ON. 

Nuoširdus ačiū klebonui kun. A šarkai, OFM, už velio
Dies aplankymą ligoDinėj, sukalbėtą Rožinį, šventas Mišias ir 
laidojimo apeigas. Tu.ip pat svečiui -prel J. Staikevičiui už au
kotas Mišias ir dalyvavimą laidotuvių apeigose. Dėkojame už 
Mišių skaitymus atlikusiems Laimai Stončienei ir Danieliui 
Rukšėnui, Mišioms patarnavusiems D. Šablinskaitei ir K. Gu
dinskui ir vargonininkei Deimantei Grigutienei su Vilte. 

Visiems, velionį palydėjusiems į amžinojo poilsio mtą. 
nuoiirdžiai dėkoju, o ypač karsto ndėjams. Laima Stončienė 
ir Jonas Andrulis apibūdino Felikso gyvenimą įspūdingais 
žodžiais ir prisimjnjmais, už ką tariame nuoširdų ačiū. 

Dėkojame visiems už prisiminimą ir užuojautą liūdesio 
valandą, už dalyvavimą kalbant Ro.žinį, Aušros Vartų šven
tovėje laidotuvių Mišiose, užprašiusiems šv. Mišias, atsiun
tusiems gėlių, ponioms už pyragus ir D.B. Mačiams už skanius 
pietus. Did!iausia padėka mano sesutei Bronei Rukšėnienei, 
jos vaikams, Danuk:ui ir Emilijai Rukšėnams ir Elytei bei 
Martynui 'llnydams, kurie globoja mane visą laiką. 

Liūdi-

fmona Bitutė, seserys ir brolis su leimomis 

savo darbų parodas visuomenei. 
Irena pati mėgo rankdarbius ir 
yra išaudusi daug gražių kilimų. 
Priklausė Lietuvių akademiniam 
sambūriui ir 'Ikutodailės institu
tui. Išėjusi į pensiją, su -vyru persi
kėlė gyventi i 'lbrontą arčiau savo 
dukrų šeimų. Ketverius metus 
Pasaulio lietuvių bendruomenėje 
buvo vicepirmininkė kultūros rei
kalams. 

Irenos sukurta iemia su jau
nu agronomu Petru Lukoševičiu
mi 1950 m. Montrealyje, užaugi
nusi dukras Rasą ir Iną, ligi pat 
jos amžiaus galo išliko mažyte 
meilės, susiklausymo ir lietuvy
bės tvirtove. Šeši vaikaičiai - 'lb
mas, Vaiva, Daina, Darius, Matas 
ir Nerija auga pavyzdingais lietu
viais: gerai kalba lietuviškai ir 
priklauso visai eilei lietuviškų or
ganiuicijų ir grupių. 

Irena paliko šviesų atmini
mą. Tikime, kad Aukščiausiasis 
leidžia jai iš amžinybės su meile 
stebėti pasilikusius žemėje ir pa
sidžiaugti savo prasmingo gyveni
mo vaisiais. 

Aųelib Suųailieni 

l AUKOJO l 
Tmtds ŽIBURIAMS 

$300 - B. Vyčinas; $50 - J. 
Kari, G. Petrauskienė, A Battis
ton, A. Lukošiūnienė; $40 - J. 
Zonys; $30-B. Danaitis, W. WJS
niewski; $2S - J. Kojelis; $20 - J. 
Pacevičienė, A Rllnkus, R. Mar
lin; $15 - R. Oeverdon; $10 - S. 
Paulaitis, 'l: Bartkuvienė, J. Ga
čionis, S. Jaugelis, P. Juškevičius, 
E. Bersėnas, J. Mačiulaitis, J. Mi
kaila, S. Mackevičius, V. Verbi~ 
kienė; $5 - B. Valiukėnas, A Pe
sys, J. Ruslys. 

Rėm.ėjo prenumeratą at· 
sinntė: $65 - J. Valiulis, P. K.ra
veckas; $60 - L. Grabošas, A. 
Norkeliūnas, V. Gudaitis, S. Ja
nušonis, V. Dubickas, L Kažemė
kas, A Kalnėnas, A Albrechtas, 
B. Augaitis, K. Stan.kus, E. 'Ii'ei
manis, A Plenys, D. Barkauskie
nė, J. Gylienė, dr. J. Sakalauskas, E. 
SkiotyB, B. Ramanauskas, N. Ar
davičius, E. Januška, B. Jasevi
čius, BA Kozulis, J. Pacevičienė, 
A. Misiūnas, M. Butrimas, E. 
Dainius, H. Paškevičius, C. Pakš
tas, K. Matkevičius, A Girnius, 
B. Aušrotienė, N. Liačienė, J. 
Mackevičius, B. Lukošius, K. 
Narbutas, AG. Sokolovas, J. Ka
raliūnas, O. Svarinskas, J. Gata
veckas, V. Kupcikevičius, A. Opa
navičius, V. Petrulis, L Skripk:u
tė, A Cowen, S. WJ.Cks, V. Liesu
naitis, P. Annoųs, R. Pocauskas, 
B. Saulėnas, J. Šeidys, B. 'llunu
lionis, A. Pacevičius. 

Garbės prenumeratą at· 
sinntė: $100- dr. JJ. Vmgilis, dr. 
M Uleckienė, M. Petronis, V. Au
gėnas, A Battiston, K. Krivickie
nė, J. l fola1nai:tis; $80 - J. Kaf.e
mėkas; $70- P. Skučas, L Kairie
nė, J. Dabrowski, E. Jasevičienė, 
A. Patašius, L. Urbonienė, A. 
Masaitis, v. 'llunulaitis, J. Ardys, 
D.A. Misiulis, Z. Augaitienė, J. 
Ruslys, J. Dabkus, A Staškevi
čius, L. Strumila, H. Lapinas, J. 
Pranekus. J. Vaičekonis. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsdami 
reguliarią prenumeratą prideda 
ir auką. 

MINTYS 
• Duok, Dieve, kad mes būm

me pagauti tas didelės vienos min
ties - dėl Balnylios dirbti, vatgti, 
kentėti; kad Bažnyčios kentijima~ 
vargai ir žaizdos būtų mūsų var
gai&, kęsmais ir žaizdomis mūaų 
mJia. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 



TOLIAU KURKIME LIETUVĄ. KARTU 

Sveikinu užsienio lietuvių bendruomenes Kovo 11-osios -
mūsų šalies Nepriklausomybės atkūrimo - dienos proga. 

Laisva ir nepriklausoma Lietuva - Europos sąjungos ir 
NATO narė - visų lietuvių, gyvenančių Tėvynėje ir už jos 

ribų, pastangų vaisius. 

Dėkojame Jums už veiklą, puoselėjančią tautines vertybes. 
Jūs esate lietuviškumo židiniai, telkiantys užsienyje 
gyvenančius tautiečius ir atstovaujantys mūsų šaliai. 

Europinė integracija mūsų atsikūrusiai jaunai valstybei 
kelia naujus uždavinius, kuriuos galime išspręsti 

tik glaudžiai dirbdami kartu. 

Svarbiausias tikslas, kur begyventume ir ką bedirbtume, -
bendromis pastangomis toliau kurti demokratinę, 

klestinčią, apsišvietusią Lietuvą, jos pilietinę visuomenę. 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinis direktorius 

Antanas Petrauskas 
2006 m. kovo 11 d. 

Kovo 11-osios šventės proga Tėviškės žiburius pasiekė 
sveikinimai, skirti Kanados lietuviams. Sveikina Lietuvos 
seimo narė Irena Degutienė, primindama, kad "patriotizmo ir 
laisvės siekio ugnis ( .. ) daro stebuklus". PLB valdybos 
pirmininkas Gabrielius Zemkalnis savo sveikinime primena, 
kad "Kovo 11-oji - Lietuvos pavasaris ( ... ) darbų pradžia, ir 
tęsinys, ir įsipareigojimų pildymas". 

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 

METINIS SUSIRINKIMAS 
šaukiamas 2006 m. kovo 29, trečiadienį, l v.p.p., 

''Vilnius Manor'' pensininku namuose, 111 aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario. Registracija nuo 12 val. 

DARBOTVARKE: 
l. 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. Įstatų pakeitimas 
5. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, 

e) revizijos komisijos, d) revizoriaus ( auditor) 
6. Diskusijos del pranešimų 
7. 2005 metų apyskaitų tvirtinimas 
8. Revizoriaus ( auditor) tvirtinimas 2006 metams 
9. Rinkimai: 5 narių į valdybą (3 - trims metams, 2 -

vieniems metams), 3 narių į revizijos komisiją 
10. Einamieji reikalai 
11. Susirinkimo uždarymas 

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

DEMESIO! Nominaciniai pareiškimai kandidatuoti į Toronto 
lietuvių pensininkų klubo valdybą arba revizijos komisiją turi būti 
pristatyti į raštinę ne vėliau kaip pirmadienį, kovo 27, 12 val. 

VALDYBA 

4 Dundas St. West, Toronto, O N. MSX l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. kovo 8 ir kovo 22 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. kovo 22 ir balandžio 5 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
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PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

43 metinis narių susirinkimas 
ir 2005 mety apyskaita 

įvyks 2006 m. balandžio 2, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario 

Susirinkimo metu bus pateikta 2005-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai 
(2 narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją). Norintieji kandidatuoti 
prašomi apie tai pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 
532-3400 iki kovo 29 d. Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų 
komisijai. 

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

VALDYBA 

9K ~!N~Ė ~!~:o~:u~~~:~r:a:ri~ 
VINCĖ VAIDEVUTĖ MARGEVIČIENĖ 

HAMILTONE kovo 24, penktadienĮ, 2 v.p.p. Jaunimo centro salėje. 
Meninę programą atliks Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, 
vad. Darijos Deksnytės, "Aukuro" aktorė Marija Kalvaitienė , Lilijos Turūtaitės 
ir Vytauto Mašalo vokalinis duetas 

TORONTE kovo 26, sekmadienĮ, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Meninę programą atliks "Volungės" dainininkės, vad. Dalios Viskontienės, 
ir Arūnas Radtke, tenoras 

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti šioje mūsų lūkesčių išsipildymo šventėje 

Rengia "Tėvynės sąjunga" 

Lietuvių kredito kooperatyvo 

PARAMA 

54-asis 
METINIS SUSIRINKIMAS 
2006 m. balandžio 9, sekmadienį, 3 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 
* Narių registracija prasidės 2 val. po pietų 
* Prašome narius atsinešti banko knygutes 

VYKS LOTERIJA! 
LAIMIKIS - lėktuvo bilietas į Lietuvą 

DĖMESIO: kandidatų nominacijos į valdybą ir revizijos komisiją priimamos 

iki balandžio 3 d. 

Mackenzie House muziejuje paveikslų ir literatūros apie Lie
balandžio 22 ir 23 d.d. nuo 12 v.d. tuvą. Muziejaus adresas - 82 
iki 4.30 v.p.p. Toronto lietuvės Bond St. (2 gatvės į rytus nuo 
skautės rengia parodą ir gamins Yonge, į pietus nuo Dundas). 
lietuviškos kulinarijos pavyzdį - Įėjimas - $4, pensininkams ir 
varškėčius. Toronto savivaldybės paaugliams $2.75, vaikams $2.50. 
spaudos tarnyba praneša, kad Muziejaus telefonas 416 392-
parodoje bus audinių, juostų, mar- 6915, el.paštas: machouse@ toron
gučių, gintaro papuošalų bei to.ca. 

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI. Sekite savo prenumeratos bai
gimosi datą, kuri yra pažymėta ant laikraščio lipdės su jūsų adresu. 
Nelaukite priminimo - laiku ją atnaujinkite. Tuo sutaupysite admi
nistracijos laiką ir pašto išlaidas. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 
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U TORONT@ru~ 
Anapilio žinios 

• Mūsų šventovėse šiais me
tais Gavėnios susikaupimus ves 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos fakulteto deka
nas prel. dr. Vytautas Vaičiūnas. 

• Gavėnios susikaupimas 
Wasaga Beach miesto Gerojo 
Ganytojo šventovėje bus kovo 
22, trečiadienį, 2 v.p.p. 

• Gavėnios susikaupimas 
Delhi miesto Šv. Kazimiero šven
tovėje bus kovo 23, ketvirtadienį, 
3v.p.p. 

• Gavėnios susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje 
vyks nuo kovo 24, penktadienio, 
iki kovo 26, sekmadienio. Susi
kaupimo dienų tvarka: kovo 24, 
penktadienį - Mišios su pamoks
lu 11 val. ryto; kovo 25, šeštadie
nį - 11 val. ryto, o jaunom šei
mom bei jaunimui - 7 val. vaka
ro; kovo 26, sekmadienį - pa
mokslai ir Mišios bus įprasta sek
madienio tvarka. Išpažinčių susi
kaupimo vedėjas klausys kasdien 
prieš ir po Mišių. 

• Anapilio autobusėlis Ga
vėnios susikaupimo metu veš 
maldininkus nuo "Vilniaus" rū
mų Anapilin penktadienį ir šešta
dienį 10.30 v.r. ir atgal parveš po 
susikaupimo pamaldų. Sekma
dienį autobusėlis veš maldinin
kus įprasta sekmadienio tvarka. 

• Kovo 26, sekmadienį, 
12.30 val. po Gavėnios susikau
pimo Anapilyje mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius 
rengia pabendravimo su prel. 
Vytautu Vaičiūnu vaišes parapi
jos salėje. 

• Ateinantį savaitgalį Wasa
ga Beach miesto Gerojo Ganyto
jo šventovėje Mišios bus ne sek
madienį, bet šeštadienį (kovo 25) 
2 v.p.p„ kad parapijos kunigai 
galėtų tą sekmadienį dalyvauti 
Anapilyje vyksiančiose pabend
ravimo vaišėse su prel. dr. Vy
tautu Vaičiūnu. 

• Balandžio 23, Atvelykio 
sekmadienį, bus kun. Vytauto 
Staškevičiaus iškilmingas įvesdi
nimas į klebono pareigas 11 v.r. 
Mišių metu. Apeigas atliks To
ronto vyskupas pagalbininkas 
J ohn Boissoneau. Kviečiame 
visus parapijiečius ir apylinkės 
lietuvius iškilmėje dalyvauti. Po 
Mišių bus galima pasivaišinti ka
vute su skanėstais ir pabendrauti 
su vyskupu ir naujuoju klebonu. 

• Mišios kovo 26, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Delfiną Zulo
nienę (V metinės); 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje kovo 25, šeštadienį, 2 
v.p.p. t1Ž a.a. Anelę Gelažienę; 
Delhi Sv. Kazimiero šventovėje 
kovo 25, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Petrę Pekarskienę. 

Išeivijos Lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo E. 
Ališauskienė (a.a. Prano Ališaus
ko atminimui). 

Anapilio sodybai $200 auko
jo Wasaga Beach Gerojo Gany
toj o moterų būrelis, Wasaga 
Beach apylinkės lietuvių pensi
ninkų klubas. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$300 aukojo F. Mockus ir vaikai 
(tėvelių a.a. Marijos ir Roko 
atminimui); $100 - J. Karl. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ me
tinė spaudos popietė įvyks 
2006 m. balandžio 30, sekma
dienį, Anapilio salėje. Jau pra
dėti ruošos darbai, telkiami 
laimikiai didžiajai meno lote
rijai. Galintys tokių laimikių 
paaukoti yra prašomi juos 
įteikti TŽ administracijoje. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Parapijiečiai ir joje dirban

tys pranciškonai giliai užjaučia 
vysk. Paulių Baltakį, OFM, Flo
ridoj mirus jo broliui Pranui. 

• Parapijos metinės rekolek
cijos, kurias ves Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos fakulteto 
dekanas prel. V. Vaičiūnas, prasi
dės balandžio 6, ketvirtadienį, 7 
v.v. ir tęsis penktadienį 10 v.r. ir 
7 v.v.; šeštadienį 10 v.r. ir 4 v.p.p., 
o sekmadienį įprasta Mišių tvar
ka. Išpažinčių bus klausoma pusę 
valandos prieš kiekvienas Mišias. 

• Ekumeninės pamaldos vyks 
kovo 22 d., 7 v.v. Pamokslą sakys 
liuteronų Išganytojo parapijos 
klebonas kun. A. Zilinskas. Šį 
sekmadienį, kovo 26, 11.15 v.r. 
tęsiant ekumenines pamaldas, 
Išganytojo šventovėje pamokslą 
sakys mūsų parapijos diakonas 
dr. K. Ambrozaitis. 

• Pirma iš parapijos tarybos 
religinės sekcijos rengiamų trijų 
paskaitų apie Kristaus kančią 
mene, kurią skaitys Toronto uni
versiteto prof. dr. Jennifer Harris, 
vyks parapijos patalpose šį ketvir
tadienį, kovo 23, 7.30 v.v. 

• Toronto arkivyskupijos 
"Sharelife" rinkliavos vyks balan
džio 2 d„ gegužės 7 d. ir birželio 
11 d. Visi yra kviečiami prisidėti 
aukomis, nes surinktos lėšos ski
riamos kunigų seminarijai išlai
kyti bei įvairioms labdaros orga
nizacijoms, kurios per metus ap
tarnauja keletą šimtų tūkstančių 
žmonių. 

• Pirmai Komunijai besiruo
šiančių vaikučių tėvų susirinkimą 
šaukia vaikučių mokytoja ses. 
Paulė kovo 26 d., po 10.45 v.r. 
Mišių parapijos posėdžių kam
baryje. Bent vienas iš tėvų yra 
prašomi būtinai dalyvauti. Pir
mos Komunijos iškilmės vyks ge
gužės 7 d., per 10.45 v.r. Mišias. 

• TTC automobilių aikštė, 
šalia Islington požeminio trauki
nio stoties, sekmadieniais yra ati
daryta visiems nemokamam nau
dojimui. Nuo tos autoaikštės iki 
parapijos yra tik 400 metrų. Pra
šom parapijiečius, kuriems ne
sunku pasivaikščioti, naudotis ta 
autoaikšte ir tuo palengvinti vy
resniems parapijiečiams rasti vie
tos parapijos autoaikštėse. 

• Parapijos biuletenis yra 
siuntinėjamas elektroniniu paštu 
visiems, kurie to pageidauja. No
rintys gauti biuletenį elektroni
niu paštu yra prašomi palikti savo 
elektroninį adresą parapijoj resu
rrection@on.aibn.com. 

• Mišios sekmadienį, kovo 
26: 8 v.r. už a.a. Elvyrą Rozenber
gienę; 9 v.r. už a.a. Bronių Kišoną 
- 2 met.; 10.45 v.r. už a.a. Tomą 
Prakapą, už a.a. Pranutę ir Juozą 
Siminkevičius ir už a.a. Oną Dač
kienę; 12.15 v.d. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius. 

A.a. Jono Kažemėko atmini
mui, reikšdami užuojautą šeimai, 
Petras, Irena Zubai atsiuntė Tė
viškės žiburiams $25 auką. 

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 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, kovo 26 

11.15 v.r. ekumeninės pamaldos 
tęsiamos Išganytojo šventovėje. 
Pamokslą pasakys svečias kuni
gas iš Prisikėlimo parapijos. 

• Sekmadieniais renkamos 
specialios aukos Vanagų jaunimo 
stovyklai Lietuvoje paremti. Pra
šome naudoti vokelius. 

• Artūras Paulaitis, gimęs 
1917 m. sausio 25 d. Klaipėdos 
krašte, mirė kovo 12 d. Toronte, 
sulaukęs 89 m. Paliko liūdinčią 
žmoną Martą, dukras Rūtą Skel
don, Christiną Paulaitis, Dinah 
Whiteside ir sūnų Martyną; vai
kaičius - Audrą, Eleną, Juliją, 
Lucą, Geoff, Sam, J acqueline ir 
Natalie. ArJūras buvo palaidotas 
kovo 16 d. Sv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 19 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 185 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino Kultūros komisijos 
narys A. Kynas. Svečių knygoje 
pasirašė S. Mitalienė iš Otavos. 

• Kovo 19 d. Lietuvių Na
muose įvyko metinis visuotinis 
LN ir Labdaros narių susirinki
mas, kuriame dalyvavo per 150 
Lietuvių Namų narių. Susirinki
mą vedė advokatas A. Pacevičius. 
Valdybos nariai pristatė savo pra
nešimus bei atsakė į narių pa
teiktus klausimus, kurių buvo ne
mažai. Susirinkimo pabaigoje 
įvyko balsavimai į valdybą, į kurią 
šiemet buvo renkami 5 nariai ir 
vienas į revizijos komisiją. Į val
dybą išrinkti trejiems metams: K. 
Janušonis, V. Ruškienė, L. Ra
dzevičius, R. Sonda ir dvejiems 
metams - A. Aisbergas. Į revizi
jos komisiją trejiems metams -
G. Kobelskienė. 

• LN ir Labdaros valdybos 
narių susirinkimas - kovo 22 d., 
7 v.v. Lietuvių Namų seklyčioje. 

• Balandžio 22 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžiotojų
žūklautojų klubo "Tauras" tradi
cinis metinis balius. 

v • Įvairių vaizdajuosčių platina 
S. Skėma, tel. 416 762-8646 arba el 
paštu vkulnys@hotmail.com. 

Maironio mokyklos žinios 

• Kovo 25 d. grįžtame prie 
knygų po poilsio pertraukos. 

• Balandžio 15 d. pamokų 
nebus - Velykų savaitgalis. 

Pik. Arūn,?s Dudavičius, Ge
nerolo Jono Zemaičio Lietuvos 
karo akademijos viršininko pava
duotojas, Kovo 11-osios proga 
atsiuntė Tėviškės žiburiams gražų 
sveikinimą, kuriame savaitraščio 
darbuotojams ir visiems Kanados 
lietuviams linki "prasmingų ir 
brandžių darbų. Būkite stiprūs ir 
galingi savo tautos dvasia". 

Adv. Nerijus Petrulėnas, Ka
nadoje viešintis teisininkas iš Vil
niaus, vasario 3 d. aplankė Tėviš
kės žiburių redakciją, domėjosi 
mūsų darbais, pokalbyje papasa
kojo apie savo patirtį dirbant tei
sėsaugos srityje, apibendrino 
įvairiai apibūdinamą dabartinę 
padėtį Lietuvoje. 

Savaitraščio Literatūra ir 
menas š.m. vasario 24 d. laidoje 
Aldona Ruseckaitė rašo apie ve
lionę Norą Kulpavičienę. Jau 
vien tik straipsnio antraštė Nora 
Kulpavičienė niekada nerašė apie 
mirtį, tik apie darbus„. įvertina 
velionę kaip buvusią darbščią 
išeivijos kultūrininkę, redaktorę, 
su kuria straipsnio autorė palai
kiusi korespondencinį ryšį. Ci
tuojami velionės pasisakymai. 
Visą puslapį užėmęs straipsnis 
pailiustruotas dviem nuotrau
kom. Inf. 

MOKAU LIETIMŲ KALBOS. 
Skambinti tel. 416 536-8084. 

~ MONTREAJ9ue 
Aušros Vartų parapija 

Montrealio arkivyskupija 
2006 m. kovo 9 d. leido Aušros 
Vartų parapijai palikti dabartinį 
komitetą ir pridėti du naujai iš
rinktus narius. Tai galios iki šių 
metų gruodžio mėn., kai turės 
~ūti nauji komiteto rinkimai. 
Siuo metu komitetą sudaro Dai
na Vasiliauskienė - sekretorė 
Romas Staškevičius - iždinin~ 
kas, Janina Blauzdžiūnienė -
renginių vadovė, Albinas Urbo
nas - ūkio reikalams, Eugenijus 
Dainius ir Bronius Niedvaras -
komiteto nariai. Naujai išrink
tos narės -Andrėja Beniušienė 
ir Silvija Staškevičienė. 

Po ilgesnės pertraukos nuo 
kovo 26 d. po Mišių salėje vėl 
bus galima pasivaišinti cepeli
nais. 

Minėdama a.a. vyro Petro 
pinyąsias mirties metines, Nijo
lė Sukienė Vaiko tėviškės na
mams aukojo $50. D.S. 

Sol. Elena Grumbinienė iš Lie
tuvos ir Aušros Vartų parapijos 
vargonininkė Yoonsil Song AV 
šventovėje prie vargonų 

Ntr. A.J. Mickaus 

Lietuvių slidinėjimo savaitgalį St-Donat kovo 17-19 d.d. organiza
vo Bulotų šeima (Rytis Bulota - sėdi l iš d.) Ntr. T. Jonaičio 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

lEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ( ext. 26) dienos metu. 
"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.) 

FAX: (514) 766-1349 

IEŠKOME MOTERS dienos me
tu prižiūrėti l m. vaiką Otavoje 
nuo birželio pradžios. Skambinti 
tel. 613 825-4016. 
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūs
ta per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 416 503-1687. 


