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Lietuva ir Europa 
Lietuvoje švenčiamų nedarbo dienų sąraše kovo 29-oji 

įvardinta kaip Europos diena. Tai nauja, gyvenimo raidos iš
šaukta šventė. Nepriklausomybę atstačiusiai Lietuvai Europa 
tapo tarsi visų lūkesčių išsipildymo simboliu. Prasidėjus jungi
mosi į Europos sąjungą procesui, net ir linksmas šūkis buvo 
sugalvotas: opa, opa į Europą ... 

T ARTUM būtume užsimoję ir pasiryžę žengti į kažkokią 
nežinomą, naują šalį, lyg niekada nebuvę europiečiai. 
Taip daug kas tada atrodė neįprasta ir nepatirta tarsi 

perkant kokį loterijos bilietą ir tikintis laimėti. Entuziazmo 
netrūko nei miestuose, nei kaimuose. O iš tikrųjų juk buvome 
ne kas kitas, o tik europiečiai. Žinoma, daugiau gal geografine 
prasme, o 1918-1940 nepriklausomybės metų laikotarpiu šio 
to ir europietiško patyrę. Tik ta 50 metų trukusi sovietinė 
okupacija buvo mus atskyrusi nuo vakarietiškos Europos, kur 
skleidėsi ir tvirtėjo naujasis europietiškumas su kitokiomis 
idėjomis, bręstančiais tautų tarpusavio santykiais, geresniais 
ekonominių klausimų sprendimais. Ryškėjo 400 milijonų gy
ventojų daugiau žadanti nei prašanti sanglauda. Į tokią naują
ją Europą ir buvo užsimota žengti po nepriklausomybės at
statymo. Ir užmojis buvo ganėtinai vieningas. Net ir su oku
pantais kolaboravę Lietuvos vadovai pasisakė už jungimąsi į 
Europos sąjungą, kas ir įvyko, išlaikius reikalaujamus egza
minus, jei ir ne pačiais geriausiais pažymiais, tai patenkina
mais tikrai. Taigi Lietuva Europoje, ir tai tokioje, kokios dar 
niekada nėra buvę, tačiau vis dėlto krikščioniškoje, nors apie 
tai beveik nekalbama. Krikščioniškos Europos pabrėžimas 
kai kam gali atrodyti kaip užgaida diskriminuoti kitų tikybų 
ar rasių žmones, vis dėlto ieškančius krikščionių sukurtoje 
Europoje geresnio gyvenimo ... Kaip ten bebūtų, Lietuvai 
prieš akis naujas išbandymas, nevisai pažįstamas įsipareigoji
mas, kuris siūlo seniai jau laukiamą apčiuopiamą naudą -
pagerėjusią ekonominę būklę sruvenant iš Europos finansinių 
šaltinių nuolatinėms paramos srovelėms, kas jau prasideda. 

T OLYDŽIO besikeičiant politinėms bei socialinėms 
struktūroms, be perstojo plačiu mastu judant sėslumo 
atsisakantiems žmonėms, jiems kitaip nei įprasta gru

puojantis, Pasaulio lietuvių bendruomenė, besirūpindama 
tautos bei nepriklausomybę atstačiusios valstybės ateitimi, 
skatina specialiai sudarytas komisijas ar ir pavienius asmenis 
kurti tautos stiprėjimo bei lietuvybės išlaikymo vizijas, nes ti
kima, jog žvilgsniai ateitin padeda planuoti dabartinę veiklą, 
iššakotą uždaviniais, kurių ligi šiolei atlikti nereikėjo, o dabar 
jau reikia ir ateityje reikės. Nėra abejonės, kad daugeliui rū
pi, jog Lietuva, staigių ir stiprių pokyčių liečiama, nesilpnėtų, 
o prisitaikiusi prie naujovių stiprėtų Europos sąjungos sudėty
je. Tuo tarpu nėra jokių duomenų manyti, kad Lietuva ims 
panašėti į Amerikos žemyno emigrantų valstybes, kurių kul
tūros išsivystė ir tebesivysto tautybių bei rasių maišymo pa
grindu. Tačiau mažėjantis lietuvių skaičius Lietuvoje ir didė
jantis įsipilietinusių kitataučių skaičius gali keisti nepageidau
jamą vaizdą. Sunku dar spėlioti, koks jis būtų ir kaip atsilieptų 
į valstybės valdymą ir jos ateitį. Bet jau vien tik to klausimo 
kėlimas turėtų skatinti valstybės vadovus atitinkamai žvelgti į 
ateitį, gal net kai ką keičiant dabar, kad ta ateitis neatneštų 
nelaukiamų staigmenų. Dėl piliečių lygiateisiškumo klausimo 
nėra ir negali būti. Tačiau pati pilietybė neturėtų tapti tauti
nes apraiškas ar tautinę savimonę silpninančiu veiksniu. Ban
dymas pilietybę ir tautybę sulipdyti į viena kažką nauja būtų 
kenksmingas reiškinys, niekaip nepateisinamas ir net teisiškai 
neįmanomas, nes valstybę sukūrė ir nepriklausomybę atstatė 
tauta, ne kokių piliečių grupė. Todėl valstybė yra tautos nuo
savybė. Jokios sąjungos, jokia europietiška orientacija šitos 
tiesos neturėtų iškreipti. Tikėtina, kad Lietuvos vadq,vai ir iš
eivijos veikėjai dėl tautos ateities vienodai rūpinasi. C.S. 
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Lietuviška knyga 
VIKTORAS ALEKNA 

Šiemet vasario 23-26 d.d. 
Vilniaus parodų rūmuose buvo 
atidaryta Lietuvos knygų mugė. 
Ši knygų mugė veikė jau ne pir
mą kartą. Joje savo knygų par
davinėjo ne tik įvairios leidyk
los, bet ir pavieniai knygų leidė
jai, kurių šiuo metu Lietuvoje 
yra daug daugiau negu leidyklų. 
Knygas leidžia ir įvairios įmo
nės ar įstaigos, pavyzdžiui uni
versitetai, kurių šiuo metu Lie
tuvoje yra net penkiolika, ir net 
atskiri asmenys, kurie patys su
siranda spaustuvę ir už savo pi
nigus išleidžia paties parašytą 
ar parengtą knygą. 

Nors parodų rūmai yra Vil
niaus miesto vakarinėje pusėje 
Lazdynų rajone, bet ir šiemet į 
knygų mugę lankytojai, ypač 
jauni, plaukte plaukė visas ke
turias dienas: galbūt ir todėl, 
kad buvo platinamas reklaminis 
lapelis, kad mugėje bus galima 
nusipirkti knygų net 99% pigiau 
negu kur nors knygyne. Dabar 
knygų Lietuvoje kasmet išlei
džiama iki šešių tūkstančių, bet 
jų kainos neretai jau tris keturis 

kartus didesnės negu buvo prieš 
dešimt metų. Todėl daug kas, 
ypač jaunimas, norėdami pigiau 
nusipirkti kokią nors knygą, ir 
plūdo į knygų mugę. Deja, pi
gesnių negu miesto knygynuo
se knygų mugėje nepastebėjau. 
Tiesa, paskutinę mugės dieną, 
sekmadienį, pamačiau vieną 
bernioką, kuris ant stalo kampo 
buvo pasiklojęs keletą neplonų 
knygų ir jas pardavinėjo ne
brangiai Jpavyzdžiui, Gilberto
no Kito Cestertono romaną Tė
vas Braunas, 580 psl., išverstą į 
lietuvių kalbą ir išleistą 2004, 
pardavinėjo tik po penkis litus). 

Parodų rūmuose yra kelios 
salės, kuriose mugės metu vyko 
įvairūs susitikimai ne tik su lie
tuvių, bet ir su kitų šalių bei 
tautų rašytojais - mugės knygų 
autoriais. Susitikimus rengė lei
dyklos, jie trukdavo vieną va
landą, o prie knygų lentynų bu
vo galima susitikti ir su knygos 
autoriumi, gauti jo įrašą nusi
pirktoje knygoje. Kai ką į mugę 
viliojo ir tai. Juk mugėje dalyva
vo ne tik lietuvių, bet ir kelios 
dešimtys garsių užsienio rašy
tojų. 

O "Versmės" leidykla, vei
kianti Vilniuje jau gal dešimt 
metų, leidžia senovės Lietuvos 
valsčių knygas. Jau išleista try
lika ar keturiolika knygų: Plate
liai, Širvintos, Čiobiškis, Papilė, 
Veliuona, Laukuva ... Mugėje 
vyko "Versmės" konferencija, 
kurioje bm:;o sutiktas Musninkų 
valsčiaus (Sirvintų rajono) kny
gos pirmas tomas (1386 psl.). 

Musninkų valsčiui kadaise, 
dar nepriklausomoje Lietuvoje 
(1918-1949 m.), priklausė ir da
bartinės Ciobiškio bei Kerna
vės seniūnijos. Knygos antraš
tėje šie pavadinimai įrašyti ma
žesnėmis raidėmis, bet iš jų ma
tyt, kad knygoje bus kalbama 
ne tik apie Musninkų, bet ir 
apie Čiobiškio bei Kernavės 
praeitį, dabartį, gamtą, gyven
tojus, kalbą, kultūrą, buitį ... 
Skaitytojus galbūt labiausiai 
domins kaip tik ne Musninkai, 
o Kernavė, nes Kernavė yra pa
ti gražiausia Lietuvos vietovė. 
Ji taip pat yra viena iš seniausių 
minimų vietų Lietuvos istori
joje ir yra įtraukta į UNESCO 
vietovių paveldo sąrašą. 

Nukelta į 3-čią psl. 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
Lietuvos "Tikėjimo ir 

šviesos" visų devynių bend
ruomenių šventė surengta va
sario 5 d. Vilniaus Šv. Juozą.po 
kunigų seminarijoje. Sių 
bendruomenių, vienijančių 
protiškai neįgaliuosius, jų ar
timuosius bei draugus - jau
nus savanorius, tikėjimo 
džiaugsmo švente pasirinkta 
vasario 2 d. Šių metų susitiki
mo tema buvo "Viešpaties au
ginami, tampame taikos žmo
nėmis". Sveikinimo žodžius 
tarė Vilniaus Šv. Juozapo ku
nigų seminarijgs rektorius 
kun. Robertas Salaševičius, 
Lietuvos "Tikėjimo ir šviesos" 
bendruomenių koordinatorė 
Ilona Kušleikaitė, Rytų ir 
Vidurio Europos "Tarp jūrų" 
koordinatorius Darius 
Chmieliauskas. Bendruome
nės pasirodė vaidinimais, po 
kurių visi dalyvavo Mišiose. 
Visi Sviesos šventės dalyviai 
agapėje po Mišių dalinosi at
sivežtomis gėrybėmis ir dova
nėlėmis. 

Lietuvos katechetikos cent
ro (LKC) tarybos posėdis įvy
ko sausio 27 d. Centro direk
torius kun. Rimantas Gudlin
kis supažindino susirinkusius 
su šiandieniu tikybos moky
mu Lietuvoje. Pagal vyskupijų 
surinktus duomenis, galima 
pasidžiaugti gerėjančia būkle 
šioje veiklos srityje. Mokykli
nės ir sakramentinės kateche
zės atskyrimas pagal LVK gai
res nesumažino ir pradinukų 
tikybos pamokų lankomumo 
- daugiau kaip 70% pirmokų 
mokosi tikybos. Svarbiausias 
katechetikos centrų rūpestis -
parengti tikybos mokytojus 
dirbti pagal naująją katalikų 
tikybos programą. Aptarta 
programos sklaida vyskupijo
se, sklaidos finansavimas, 
naujos programos rengimo ir 
leidybos gairės. Susipažinta 
su kvalifikacine programa 
"Prekybos žmonėmis ir prosti
tucijos problema bei prevenci
jos galimybės" , kalbėta apie 
seminarų vyskupijose šia tema 
rengimą. Taip pat buvo aptarti 
seminarų rengimo bei pažy
mėjimų išdavimo klausimai. 

Kauno arkivyskupijos 
Caritas konferencija įvyko 
vasario 7 d. Konferencijoje 
dalyvavo Kauno arkivyskupo 
pagalbininkas vyskupas Jonas 
Ivanauskas, arkivyskupijos 
Caritas direktorius kun. Virgi
nijus Veprauskas bei reikalų 
vedėja Onutė Virbašiūtė, de-

kanai, vicedekanai, parapijų 
klebonai ir kunigai, Caritas 
grupių vedėjos bei darbuoto
j ai. Vysk. Ivanauskas perdavė 
arkivyskupo Tamkevičiaus 
sveikinimą, padėkojo už atlik
tus darbus, paragino dekanatų 
lygmeniu daugiau dėmesio 
skirti šiai veiklai. Kun. V. Vep
rauskas atkreipė dėmesį į be
sikeičiančią šios organizacijos 
misiją visuomenėje. Ji priside
da formuojant visuomenės 
krikščioniškąją savimonę, joje 
dalyvauja daugiau jaunimo, ji 
plėtoja bendradarbiavimą su 
teisėsauga, policija, mokyklų 
bendruomenėmis, seniūnijo
mis ir kt. Savo ataskaitoje O. 
Virbašiūtė pranešė, kad 2005 
m. Caritas veikė septyniuose 
arkivyskupijos dekanatuose, 
darbavosi 485 žmonės, suteik
ta įvairi pagalba 24,865 žmo
nėms už 1.2 mln. Lt. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos (LVK) pirmininkas 
arkivyskupas Sigitas Tamkevi
čius vasario 8 d. Kauno arki
vyskupijos kurijoje kartu su 
Į..VK Nuolatinės tarybos bei 
Svietimo komisijos nariais su
sitiko su Lietuvos universitetų 
rektorių konferencijos (LURK) 
atstovais. Tai buvo istorinis 
susitikimas, pirmą kartą susi
tikta aptarti bendradarbiavi
mo galimybių abiems šalims 
aktualiu akademinio jaunimo 
dvasinio ugdymo klausimu. 
LURK prezidentas, prof. Vy
tau to Kaminsko teigimu, 
aukštoji mokykla negali rengti 
vienpusiškus siauros srities 
specialistus nesirūpindama jų 
žmogiškuoju ugdymu. Akade
mine sielovada besirūpinan
tiems kapelionams galėtų tal
kininkauti ir pasauliečiai, ku
rie yra arčiau jaunimo, su
pranta jų poreikius. Nutarta 
parengti memorandumą, iš
dėstantį bendrus Bažnyčios ir 
universitetų tikslus akademi
nės sielovados srityje. 

Pasauliečių pranciškonų 
surengto popiečių ciklo su ses. 
Alma Vabuolaite, FDCJ, "Pa
žinkime šv. Pranciškaus pa
saulį ir pažvelkime į savąjį" 
pirmasis susitikimas įvyko va
sario 19 d. Marijampolėje. 
Ciklo tikslas yra ir paskatinti 
kiekvieną pažinti save, siekti 
darnos su Dievu, su savimi ir 
pasauliu, būti tyriems su šv. 
Pranciškumi. Buvo gilinamasi, 
ką reiškia šiandien būti ty
riems. Pabrėžtas teigiamų 
jausmų kryptingumas. 

Prisiminimai, įspūdžiai 
"Ne tau, Martynai, mėlynas dangus", - sakė rašytojas K. Barėnas 

ALĖ RŪTA 

Vyresnės kartos rašytojas Kazimieras Barė
nas gyvena prie Londono, Didžiojoj Britanijoj. 
Jis ten buvo pusę šimtmečio (beveik) vienas pa
čių svarbiausių rašto žmonių, veikėjų, knygų klu
bo ir spaustuvės "Nidos" vyriausias redaktorius, 
lietuvių raštijos darbuotojas, laisvės kovų pa
vergtai Lietuvai gelbėti organizacijų vadovas. 
Svarbiausia - rašytojas, išleidęs daug vertingų 
savos kūrybos - prozos - knygų, atspausdinęs ir 
daugelio kitų išeivijos rašytojų veikalų, be to, re
dagavęs ir leidęs kolektyvinius publicistikos 
straipsnių rinkinius. Jis pats buvo darbštus ir ori
ginalus publicistas, beveik visų išeivijos laikraš
čių, taip pat ir Tėviškės žiburių, bendradarbis. 
Kilme - aukštaitis (nuo Panevėžio), jau ir prieš 
Lietuvos okupacijas pasireiškęs periodinėje Lie
tuvos spaudoje. 

Su rašytoju K. Barėnu nebuvome pažįstami; 
tik išeivijoje - per spaudą ir kūrybą, vėliau - per 
asmeninius laiškus pasidarėme artimais kole
gom-draugais - ne tik su juo, bet ir su jo žmona 
Marija Barėniene, mokytoja, dailininke. Ir kai 
viename iš laiškų užklausiau - "ar aplankysite 
jau išsilaisvinusią Lietuvą, ar nuvyksite pasisve
čiuoti?" -Atsakė (laiške): "Jau ne tau, Martynai, 
mėlynas dangus ... " Tą posakį pavartodavo ir ki
tais atvejais. 

Kodėl? Gal kad matė nemažai negerovių 
ten po sovietų priespaudos? Gal kad sveikata į 
antrą pusę amžiaus silpnėjo? Gal kad turėjo var
gų su regėjimu? Nors buvo dar veiklus spaudos 
baruose, dar rašė (ar anksčiau parašytas), spaus
dino knygas, net ir Lietuvoje kai ką išleisdino„. 
Tačiau, atrodo, taip ir nebenuvyko aplankyti 
gimtinės.„ Nors žmona Marija jam visada padė
jo, jo raštus rėmė, jais džiaugėsi ... 

Apysakų, apsakymų, romanų rašytojas ... 
Knygų vardai yra Lietuvių enciklopedijoje; jo 
knygų idėjos, turinys, veikėjai, - tebėra daugelio 
skaitytojų sąmonėje ir širdyse. Realistas, gyveni
mą gerai pažinęs, žmonių charakterius atvėrė 
tikrus, spalvingus. Pavyzdžiui, knygoje Dvidešimt 
viena Veronika, - geros moters paveikslas taip 
ryškus, įvairus, spalvingas, įsimintinas ... Skaitai 
ir gėriesi. 

Kodėl K. Barėną prisimenu? Gal kad jau
čiuosi lyg skolinga jam kolegiškai - napaminėju
si prieš daugiau kaip metus padovanotos, atsiųs
tos iš Londono, gražiai Lietuvoje atspausdintos 
jo knygos -Apsakymų rinktinė. Deja, nebegalė
jau jos (dėl savo akių) paskaityti, bet jutau, kad 
joje telpa jo geriausi, parinkti paties autoriaus iš 
jo raštų lobyno apsakymai, gal jau buvę spaus-

Rašytojo, publicisto, redaktoriaus Kazimiero 
Barėno portretas, pieštas jo žmonos Marijos 

dinti, bet dabar - parinkti ir skaitytojams pa
teikti. Knyga minkštais viršeliais, gražiai iliust
ruota, antrame viršely- autoriaus, jau pagyvenu
sio, nuotrauka ir labai trumpas jo (gal raštų) ap
tarimas. Išleista, atrodo, vienoje iš antraeilių jo 
gimtinėje esančių leidyklų ... Kodėl ne Vilniaus, 
sostinės, ar Kauno kurioje iš pačių didžiausių 
leidyklų? Juk K. Barėnas - vienas iš pačių iški
liausių išeivijos realistinių rašytojų„. 

O gi kartais "atsikandame tų didžiųjų leidyk
lų". - "Ne tau, Martynai, mėlynas dangus ... " 
Prieš keliolika metų tik atlaisvėjusi Lietuva atsi
gręžė ir išeivijos rašytojų link, panoro kai ką 
perspausdinti iš jau už Atlanto išleistų knygų. 
Viena iš tų "didelių leidyklų" per~ausdino ir 
Kazimiero Barėno prozos knygą. Zinoma, ten 
buvo oficialus redaktorius, oficialus stilistas - jo 
pareiga prieš knygą spausdinant ištaisyti išeivi
jos rašytojo kalbą!.. Ir - ištaisė taip, kad autorius 
K. Barėnas nebegalėjo savo kūrinio (beveik!) 
atpažinti. Ištaisyta ir "gramatika", ir "sintaksė", 

ir stilius, net vietomis pakeisti žodžiai ar posa
kiai„. Ypač kur kalba artima autoriaus gimtinės 
tarmei, - dialogai, metaforinės sąvokos, būdin
gos vaizduojamų charakterių prigimčiai, to 
krašto žodžių vartosenai ... 

Buvo tokių oficialių leidyklos redaktorių 
taisomi ir kitų išeivijos autorių perspausdinami 
kūriniai, bet jų dauguma.„ nutylėjo. Nesiginčijo. 
Kiek pasiskundė spaudoje rašytoja Birutė Pūke
levičiūtė.„ O K. Barėnas - netylėjo! Jis pasi
priešino, nenorėjo priimti ... "Tai nebe mano kū
rinys! Kažkieno kito kalba ir stilius ... " 

Ilgai pasiginčijo spaudoje„. O tų didžiųjų 
leidyklų viršininkai ir redaktoriai tvirtino, kad 
išeivijos rašytojų "kalba atsilikusi, Lietuvos kal
bininkų naujoms kalbos taisyklėms, reikalavi
mams nebetinka" ir t.t. 

O ar išeivijos autoriai bei redaktoriai nesi
stengė išlaikyti taisyklingos mūsų gražios kalbos 
ir ją net perduoti jaunesnei kartai? Ar išeivija 
neturėjo savų kalbininkų? (Prof. A. Salys, prof. 
Pr. Skardžius, P. Jonikas ... ) 

Ne, išeivija - atsilikusi... Be to, vartosenoj 
" yra anglicizmas ... O ar Lietuvoje nėra slaviškos 

įtakos? Ir ten taip "moderni", jei kas kelintas 
žodis - būtinai svetimžodis? Ginčams nebūtų 
galo„. O ar pagalvojame, kad iš tikro kalbą kuria 
tauta, patys žmonės ... Tai kodėl reikia vengti K. 
Barėno gimto krašto tarmybių, bent - dialoguo
se, posakiuose? Bet mes - išėję, nutolę, užmir
šę„. "Nebe tau, Martynai, mėlynas dangus". K. 
Barėnui galime tik pritarti, ypač kalbos, raštijos 
įvairiais atžvilgiais. O gal su tėvynainiais suartė
sime, sutarsime? Juk visi puoselėjame mūsų gra
žią kalbą. Visi stengiamės sava kūryba ją tobu
linti, gražinti, apšvarinti nuo svetimybių ... 

Važiuojant iš Marijampolės Vilkaviškio link yra 
kaimelis Keturvalakiai - bažnytkaimis prie Raus
vės upelio. Minimas nuo 1613 m. Pirmoji Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo šventovė pastatyta 1714 
m., remontuota 1786 m., perstatyta 1950 m., vėl at
naujinta 1986-1990 m. Iš Keturvalakių apylinkės, 
Geisteriškių kaimo kilęs poetas ir žurnalistas Juo
zas 'fysliava (1902-1961). Nuo 1932 m. gyveno JAV. 
Dalyvavo "Keturių vėjų" sajūdyje, redagavo Vieny
bę, išleido penkias poezijos knygas. Palaidotas 
Vilniuje. Z. Bilevičiūtė 

Ir rašytojas K. Barėnas, kuris pykdamas 
anuomet sakė, kad nebenori ten būti " redak
torių" , "leidyklų" taisomas, perdirbamas, per
rašomas ... O dabar, vis dėlto išleido (ar ne Pane
vėžy?) - savo rinktinių apsakymų knygą. - Skai
tykit ir grožėkitės. K. Barėnas - yra Barėnas. 
"Mėlynas dangus" - dar jam ... Apsakymų rink
tinė yra lyg vainikas ant viso kūrybinio Kazimiero 
Barėno reikšmingos ir išliekančios prozos 
paminklo. 



Kokią tėvynę išdavė generolas Gustaitis? 
IGNAS MEDZIUKAS 

Pradėjus organizuoti avia
ciją 1919 m. sausio 30 d., su
darytas inžinerijos kuopos 
aviacijos būrys užėmė Kauno 
oro uoste vokiečių paliktus 
lėktuvų ir cepelino angarus ir 
prie jų stovėjusius pastatus. 
Čia buvo iš vokiečių nupirkti 
ir iš bermontininkų paimti 
kaip karo grobis lėktuvai. Tuo 
laiku Lietuvoje nebuvo lietu
vio ar Lietuvos piliečio, nusi
manančio apie aviaciją specia
listo. Todėl buvo samdomi Pir
mojo pasaulinio karo dalyviai: 
vokiečiai, rusai, anglai, pran
cūzai ir kiti svetimšaliai. Avia
cijos būrys kovo mėn. buvo pa
verstas inžinerijos bataliono 
kuopa, vėliau savarankiška 
aviacijos dalimi, turėjusia 9 
lėktuvus. Karo aviacijos mo
kykla įsteigta 1919.111.2 ir vei
kė iki tų pat metų gruodžio 18 
d. Tos laidos lakūnai ir žvalgai 
daug lėmė tolesnei aviacijos 
raidai. Vėliau paruošta dau
giau kaip 200 karo lakūnų. Ka
ro aviacijos išugdymui labiau
siai nusipelnė inž. aviacijos 
konstruktorius Antanas Gus
taitis, paskirtas aviacijos virši
ninku, brigados generolu. 

Antanas Gustaitis gimė 
1898 m. kovo mėn. Obelinės 
km., Marijampolės apskr. Ka
zio Gustaičio šeimoje. Mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje, pa
sižymėjo matematikoje. Gim
naziją, perkeltą į Jaroslavlį, 
Antanas Gustaitis baigė 1916 
m. Išlaikęs konkursinius egza
minus, įstojo į Petrapilio kelių 
inžinerijos institutą. Greit bu
vo mobilizuotas ir nusiųstas į 
artilerijos mokyklą. Kilus Ru
sijoje revoliucijai, grįžo į Lie
tuvą. Įstojo savanoriu į jos ka
riuomenę. 1919 m. kovo 15 d. 
buvo priimtas į aviacijos mo
kyklą. Joje besimokydamas 

--- kitiems kurso 

Antanas 
Gustai tis 

draugams 
dėstė mate
matiką. Tai bu
vo pirmoji la
kūnų grupė. 
Gydytojų ko
misija pripa
žino 30 jaunų 
vyrų, tinkamų 
būti lakūnais. 
Antanas Gus

taitis paskirtas būrininku ir vy
resniuoju bendrų pamokų kla
sėje, kartu įpareigojant jį būti 
vyresniuoju visų mokinių -
lakūnų grupių ir pirmos pilotų 
grupės. 

A. Gustaitis pats turėjo iš
mokti skraidyti. 1920 m. birže
lio 17 d. po 11 mėn. mokomųjų 
skraidymų ltn. A. Gustaitis bu
vo atlikęs 151 skridimą lėktu
vu "Albatros B 11". Jis buvo 
paskirtas aviacijos terminolo
gijos komisijos nariu, vėliau 
vadovu. 

A. Gustaitis, kaip karo la
kūnas, ore išbandė ne vieną 
aviacijos parko dirbtuvėse su
rinktą lėktuvą; pakilęs į 6000 
m aukštį liepos 13 d. nukrito 
ties Žagariškių kaimu. Skridu
sieji visi išliko gyvi, bet trims 
buvo sulaužytos kojos: vyr. ltn. 
Gustaičiui, ltn. Čemarkai ir 
eil. Heidrikiui, kiti buvo tik 
smarkiai sutrenkti. Visi buvo 
nuvežti į karo ligoninę. 

A. Gustaitis, padedamas 
mokomosios eskadrilės lakū
nų, sukonstravo ANBO L Tai 
buvo nedidelis lėktuvėlis 30 
AJ. 1925 m. spalio 27 d. A. 
Gustaitis buvo pasiųstas į Pa
ryžių, Aukštąją aeronautikos 
ir mechanikos konstrukcijų 
mokyklą. Grįžęs ėmė statyti 
lėktuvus, kurie pigiau kainavo 
negu galima buvo pirkti užsie
nyje tos rūšies lėktuvus. Ypa
tingai buvo vykęs ANBO VIll, 
kurio variklis buvo l 000 AJ, 

Lietuviška knyga 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Dabar Čiobiškis, Kernavė 
ir Musninkai - tik Širvintų ra
jono seniūnijos. Ir gyventojų 
šiose seniūnijose nėra labai 

daug. Bet čia žaliuoja daug gra
žių girių, tyvuliuoja ežerų, ~in
giuoja upės: Neris, Musė, Sir
vinta, čia 1944-1950 m. galingai 
kovojo Žalio Velnio Didžiosios 
kovos apygardos partizanų bū-

Torontietis Algirdas Kiaupa 2005 m. spalio 22 d. buvo apdova
notas "Emergency Medical Services" (EMS) - greitosios pagal
bos pavyzdingos tarnybos medaliu už 20-ties metų darbą šioje 
srityje. Nuotraukoje A. Kiaupai medalį įteikia Toronto EMS gar
bės vadas mjr.-gen. Richard Rohmer. Tai yra valstybinis 
apdovanojimas, kurį jam paskyrė Kanados generalinė guberna
torė Adrienne Clarkson 

horizontalus skridimo greitis 
buvo 430 km per valandą. Ka
ro aviacija planavo pastatyti 
šios rūšies 60 lėktuvų. 

1934 m. A. Gustaitis vado
vavo trijų lėktuvų ANBO IV 
skrydžiui - aplankė beveik vi
sas Europos valstybių sostines, 
padarė 10,000 kilometrų ke
lionę. 

1940 m. gegužės l d. A. 
Gustaitis buvo komandiruotas 
į SSSR, Maskvą. Iš šios kelio
nės grįžęs birželio 12 d. pasa
kojo žmonai, kad matęs daug 
rusų kariuomenės Lietuvos 
pasienyje. Nebuvę abejonės, 
jie yra pasiruošę ateiti čia. Au
diencijos pas prezidentą A. 
Smetoną negavo. Todėl jis tu
rėjo derintis prie vyriausybės 
linijos. Birželio 17 d. jis išleido 
karo aviacijai įsakymą: sovietų 
kariuomenę ir toliau laikyti 
mums draugiškos valstybės ka
riuomene ir su ja santykiau
jant laikytis visų mandagumo 
taisyklių, kiek aplinkybės lei
džia, teikti jai pagalbą ir padė
ti mūsų krašte žygio metu. 

Atvykėliai elgėsi kaip už
kariautojai, buvo išdidūs: tuo
jau pasirūpino ir pastatė sargy
bas, kad prie lėktuvų niekas 
negalėtų prieiti, net ir pats 
aviacijos viršininkas brig. gen. 
A. Gustaitis. Liepos viduryje 
kareivinėse ir įstaigose jau ka
bojo naujų vadų portretai. 
Rugpjūčio 7 d. įvedamas rusų 
kalbos dėstymas silpnai ją mo
kantiems karininkams, puska
rininkiams ir civiliniams tar
nautojams. 

Žmona mėgino įkalbėti, 
kad jis pasitrauktų į Vakarus, 
bet jis argumentavo, sakyda
mas, kad nors gyvenimas bū
siąs sunkus, bet kodėl inteli
gentai turį gelbėtis, palikdami 
liaudį jos likimui. 

Nukelta į 5-tą psl. 

riai, todėl ir istorikai, geografai, 
tautodailininkai, net kalbinin
kai turi ką pasakyti šiuolaiki
niam skaitytojui. Knygos auto
rių užrašai niekaip netilpo į vie
ną kad ir storą tomą, todėl skai
tytojams belieka laukti, o auto
riams dirbti, kad greitai "Vers
mė" išleistų ir antrą Musninkų 
valsčiaus tomą. 

O paskutinę mugės dieną -
vasario 26 knygų mėgėjams bu
vo pristatyta profesorįaus Juo
zo U zdilos knyga Seštokai. 
Daugeliui Lietuvos žmonių šis 
žodis primena, kad šeštokas -
tai Lietuvos mokyklos paauglys, 
mokyklą lank~s šeštus metus. 
O šios knygos Seštokai - tai ne
didelis miestelis Lazdijų rajQne. 
Autorius J. Uzdila, gimęs Seš
tokuose, šioje knygoje papasa
kojo ne tik apie vietovę, jos pra
eitį, bet ir apie tos vietovės 
žmones. Ir knygos sutiktųvių 
dieną salėje buvo nemažai Seš
tokuose gimusių bei augusių 
žmonių, kurie su įdomumu 
klausėsi, kas apie juos pasako
jama; 

Seštokai - tai ne pirmoji 
profesoriaus Juozo Uzdilos 
knyga. Ją išleido Vilniaus peda
goginis universitetas, kuriame 
knygos autorius dirba. Jo knygų 
rašymo polinkis - gana savitas. 
Savitai parašyti ir Seštokai. Bet 
šis rašinys - apie Vilniaus 2006 
metų knygų mugę. Todėl apie 
Šeštokus reiktų rašyti atskirai. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Lankėsi Belgijos karalius 

Lietuvoje kovo 20-22 d.d. 
valstybiniu vizitu lankėsi Bel
gijos karalius Albertas 11 ir 
karalienė Paola. Juos lydėjo 
šešių universitetų rektoriai, 
didelė verslininkų delegacija. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
su Belgijos valdovu pasikeitė 
nuomonėmis apie Lietuvos 
pasirengimą tinkamai pasi
naudoti Europos sąjungos 
struktūriniais fondais ir kitais 
aktualiais klausimais. Jie pasi
džiaugė Lietuvos ir Belgijos 
ekonominiu, akademiniu ir 
kultūriniu bendradarbiavimu. 
V. Adamkus padėkojo Belgi
jai, kuri pirmoji iš NATO šalių 
atsiuntė Baltijos šalių oro erd
vės policijos misiją į Lietuvą 
pirmąją jos narystės sąjungoje 
dieną. Po oficialios sutikimo 
iškilmės buvo pasikeista vals
tybiniais ordinais bei dovano
mis. V. Adamkus lydėjo sve
čius, apžiūrinčius sostinės se
namiestį, Trakus ir Kauną. 

URM Briuselyje 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Antanas Valionis 
kovo 20 d. dalyvavo Briuselyje 
vykusiame Europos sąjungos 
Bendrųjų reikalų ir išorinių 
santykių tarybos (BRIST) su
sitikime. Jame ES valstybių 
užsienio reikalų ministeriai 
aptarė pasirengimą kovo 23-
24 d.d. Europos vadovų tary
bos susitikimui, skirtam eko
nominio augimo, įdarbinimo 
ir energetikos klausimams. 
Taip pat svarstyti ES energeti
kos politikos klausimai, Gudi
jos prezidento rinkimų eiga ir 
rezultatai. 

A. Valionis dieną BRIST 
susitikime pabrėžė, kad svar
biausias ES energetikos poli
tikos tikslas turi būti izoliuotų 
energetikos rinkų, tokių kaip 
Baltijos valstybių, įjungimas į 
bendrą ES energetikos rinką. 
Jis pasiūlė imtis neatidėlioti
nų priemonių ir iki šių metų 
pabaigos patvirtinti pirmeny
binį ES energetinių jungčių 
planą. Jis taip pat pasisakė už 
kuo greitesnį paslaugų rinkos 
demokratinimą. Tai svarbus 
tolesnis žingsnis siekiant pa
veikios ES vidaus rinkos. 

Ministeris Rygoje 

Kovo 21 d. Lietuvos kraš
to apsaugos ministeris Gedi
minas Kirkilas, kalbėdamas 
Rygoje vykusio Lenkijos, Da
nijos, Vokietijos ir trijų Balti
jos valstybių gynybos ministe
rių susitikime, pasveikino ŠAS 
(NATO) pajėgų Šiaurės Rytų 
korpuso štabo (Multinational 
Corps N orth East) sprendimą 
2007 m. aktyviai įsitraukti į 
NATO užduoties Afganistane 
ISAF (International Security 
Assistance Force) vadovavi
mą. G. Kirkilo teigimu, ši už
duotis sustiprins Šiaurės Rytų 
korpuso svarbą ir įtvirtins jo 
veiklos pajėgumus. NATO pa
jėgų Šiaurės Rytų korpuso 
štabas yra įsikūręs Lenkijos 
mieste Sčecine. Jame šiuo me-

tu tarnauja trys Lietuvos kari
ninkai. G. Kirkilo teigimu, 
Šiaurės Rytų korpuso štabui 
aktyviai įsitraukus į Tarptauti
nių saugumo paramos pajėgų 
(ISAF) vadovavimą, Lietuva 
planuoja padvigubinti ja
me tarnaujančių karininkų 
skaičių. 

Kalbėdami apie Europos 
sąjungos gynybos ir saugumo 
politiką, gynybos ministeriai 
aptarė Lenkijos-Vokietijos
Slovakij os-Lietuvos-Latvijos 
greitojo reagavimo kovinės 
grupės kūrimo procesą. G. 
Kirkilas atkreipė kolegų dė
mesį į kai kurias problemines 
sritis, kaip strateginis oro per
vežimas bei kovinių grupių 
kūrimo derinimas su NATO 
greitojo reagavimo pajėgo
mis. Planuojama, kad penkių 
minėtųjų valstybių greitojo 
reagavimo kovinė grupė pus
metinį budėjimą ES greitojo 
reagavimo pajėgose perims 
2010 metų pradžioje. 

Smerkė rinkimus Gudijoje 

Lietuvos seimas Gudijos 
prezidento rinkimus pavadino 
neteisėtais, kovo 23 d. priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią su
rengti naujus laisvus rinkimus 
ir kreipėsi į pasaulio šalių vy
riausybes, kviesdamas pa
remti Gudijos demokratines 
jėgas bei pilietinę visuomenę. 
Taip pat kviečiama taikyti 
griežtas sankcijas Aleksandro 
Lukašenkos režimo atsto
vams. 

Užsienio reikalų komite
to pirmininko Justino Karoso 
pateiktam rezoliucijos pro
jektui pritarė 61 parlamenta
ras, prieš balsavo 6, susilaikė 
12 (daugiausia - Darbo parti
jos frakcijos narių). 

OMNI žiniomis, labiau
siai rezoliucijai priešinosi libe
raldemokratai Julius Veselka 
ir Egidijus Klumbys. 

Teismas dėl karo 
nusikaltimų 

Vilniaus apygardos teis
mas kovo 20 d. pradėjo nagri
nėti Antrojo pasaulinio karo 
metu padarytų nusikaltimų 
prieš žydus įtariamą Algiman
tą Mykolą Dailidę. Kaltina
masis, kuriam yra 85 metai, 
atvyko į teismą iš Vokietijos, 
kur jis gyvena nuo 2003 m., 
kai JAV !migracinių apeliaci
jų taryba jį deportavo. Kaip 
skelbia BNS, buvo nustatyta, 
kad per 11 Pasaulinį karą na
cių okupuotoje Lietuvoje, tar
naudamas naciams pavaldžio
je Lietuvos Saugumo policijo
je, jis dalyvavo suimant žydus, 
kurie mėgino pabėgti iš kalini
mo Vilniaus gete. Jam JAV 
pilietybė buvo atimta 1997 m. 
Jis 1950 m. nuvykęs į JAV pa
reiškė karo metu dirbęs miš
kininku. Kaltinamajame akte 
minima 15 asmenų, kurie A. 
M. Dailidei veikiant buvo per
sekiojami dėl etninių ar poli
tinių motyvų ir nepagrįstai 
buvo atimta šių civilių asmenų 
laisvė. RSJ 
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Bendradarbiavę su sauguIDo tarnybomis jos veikėjų ir toliau kaltina L. 
Walęsą, esą "Solidarumo" pra
džioje jis buvo saugumo tarny
bų informatorius. 

Po kelerius metus truku
sios ramybės Lenkijoje vėl kau
piasi audra dėl liustracijos. Be
maž kasdien į viešumą patenka 
agentų pavardės, opozicija ir 
valdančioji koalicija lenkty
niauja, kuri greičiau parengs 
liustracijos įstatymo pataisas. 
Įtampą dar pakaitino žinia, kad 
ir Katalikų Bažnyčia nusprendė 
pradėti dvasininkų liustraciją. 

Antikomunistinės opozici
jos veikėjas Jozef Konkel jau 
antrus metus studijuoja savo 
bylą Tu.utos atminties instituto 
Žešovo skyriuje. Kol kas išsiaiš
kino, kad nuo 1979 metų, kai 
įsitraukė į antikomunistinę 
veiklą, kiekvieną jo žingsnį sekė 
23 saugumiečiai ir 63 slapti sau
gumo bendradarbiai, galbūt jo 
draugai ar pažįstami. Tokių 
kaip J. Konkel Lenkijoje yra 
tūkstančiai. Jie turi nuskriaus
tojo statusą, kuris įgalina susi
pažinti su Tautos atminties ins
tituto archyvuose saugomomis 
jų sekimo bylomis, pažinti 
agentų bei slaptų bendradarbių 
pavardes ir jas paskelbti. J. 
Konkel savo persekiotojų pa
vardes perduoti ketina nefor
maliai organizacijai "Paskelbti 
tiesą". Tokių kaip ši organizaci
jų, kurių tikslas yra saugumo 
dokumentų skelbimas, jau ke
lios dešimtys. Individualų kelią 
pasirinko buvusi "Solidarumo" 
veikėja Barbara Niemiec, kuri 
karo padėties metu Jogailaičių 
universitete organizavo antiko
munistinį pogrindį. Ji paskelbė 
daugiau nei dvidešimt slaptų 
saugumo bendradarbių - Jogai
los universiteto darbuotojų -

pavardžių, tarp kurių 5 asmenys 
yra moksliniai bendradarbiai, 
iki šiol dirbantys Jogailaičių 
universitete. Kai kas tai vadina 
"laukine" liustracija, tačiau Jo
zef Konkel ir daugelis kitų, nu
kentėjusiųjų nuo komunistinio 
režimo, įsitikinę, kad tai yra is
torinio teisingumo išsipildymas. 

Kunigų praeitį vertinsianti 
komisija 

Lenkai jau buvo primiršę 
saugumo agento "Hejnal" afe
rą, kuri įaudrino ne tik Katalikų 
Bažnyčią. Taip paaiškėjo, kad 
ilgametis lenkų maldininkų glo
bėjas Amžinajame mieste, gana 
artimas velionies popiežiaus 
Jono Pauliaus 11 bendradarbis, 
domininkonas Konradas Hej
mo buvo ir komunistinių spe
cialiųjų tarnybų bendradarbis. 
Tučiau pastaruoju metu vėl su
grįžo saugumo užverbuotų ku
nigų tema. Visuomenėje links
niuojamos net aukštų Bažny
čios hierarchų ir patikimų po
piežiaus velionies bendradar
bių pavardės. Žibalo į ugnį įpy
lė Zakopanėje leidžiamas laik
raštis JYgodnik Podhalanski, ku
riame bendradarbiavimu su 
saugumu kaltinamas ne tik kal
niečiams, bet ir turistams gerai 
žinomas kunigas Miroslaw 
Drozdek (Miroslavas Drozde
kas) - opozicijos veikėjas, karo 
padėties metu priglaudęs Le
chą Walęsą (Lechą Valensą) ir 
pastatęs Fatimos Marijos šven
tovę kaip padėką už Jono Pau
liaus 11 gyvybės išgelbėjimą. Šis 
Ofaktas ir patys dvasininkai pa
skatino Katalikų Bažnyčią pra-

Samuelio J. Hariso kapas Arlingtono kapinėse 
Ntr. A. Dundzilos 

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

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet i:eriausiomis kainomis! 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų -
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės! 

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 

dėti apsivalymo procesą. Įsteig
ta sielovados komisija "Atmin
tis ir širdgėla", kuri vertins 
bendradarbiavimu su saugumu 
įtariamų kunigų veiklą. Į komi
siją galės kreiptis dvasininkai, 
kurie jaučiasi be reikalo apkal
tinti, ir kunigai bei pasauliečiai, 
kurie turi žinių apie kunigus 
agentus. Komisijai talkins isto
rikai, kurie pateiks išvadas ne 
tik apie slaptą kunigų veiklą, 
bet ir apie didvyrišką dvasinin
kų pasipriešinimą komunisti
niam režimui. 

Audringa liustracijos istorija 

Nuo pat komunizmo žlugi
mo ir demokratinių permainų 
lenkų visuomenėje yra karštų 
liustracijos šalininkų ir nema
žiau karštų jos priešininkų. Per 
keliolika metų slaptieji saugu
mo archyvai ir jų paslaptys ne 
kartą purtė politinį Lenkijos 
gyvenimą. Pirmieji asmenys, 
kuriems buvo sudarytos sąlygos 
pavartyti slaptųjų archyvų by
las, buvo vadinamoji Michniko 
komisija, kuri iki šiol vertinama 
labai prieštaringai. Be Gazeta 
Wyborcza vyriausiojo redakto
riaus Adamo Michniko, komisi
joje buvo trys istorikai. Vienas 
iš jų - prof. Jerzy Holzer (Ježis 
Holzeris) - kaip vėliau paaiš
kėjo, pats buvo slaptas saugu
mo agentas. Ši komisija, kuri 
veikė be jokio teisinio pagrin
do, turėjo galimybę pasklaidyti 
ir slaptumo ženklu pažymėtas 
bylas. Vienas iš komisijos narių 
prof. Andrzej Ajnenkiel (An
džejus Ajnenkielis) pripažino, 
kad matė sąrašą asmenų (dau
giau nei milijono žmonių), ku
riais domėjosi komunistinis 
saugumas. A. Michniko opo
nentai teigia, kad vėliau šias ži
nias Gazeta Wyborcza redakcija 
panaudojo savo politiniams 
tikslams. 

1992 metų birželį vidaus 
reikalų ministerio Antoni Ma-

cierewicz (Antonio Maciere
vičiaus) paruoštas slaptųjų 
agentų sąrašas, kuriame buvo 
64 seimo narių, prezidento kan
celiarijos ir paties tuometinio 
prezidento L. Walęsos pavar
dės, iš balno išvertė dešinės vy
riausybę, kuriai vadovavo žino
mas antikomunistinis veikėjas 
advokatas Jan Olszewski (Janas 
Olševskis). Prezidentas paleido 
seimą ir paskelbė pirmalaikius 
rinkimus, po kurių į valdžią su
grįžo kairieji. Liustracijos įsta
tymą Lenkijos seimas priėmė 
tik 1997 metais. Pagal šį, vis dar 
galiojantį, įstatymą informaciją 
apie bendradarbiavimą su sau
gumu privalo pateikti parla
mentarai, vyriausybės nariai, 
teisėjai. Kandidatai į parlamen
tą apie tai, kad buvo saugumo 
agentai, privalo viešai paskelbti 
rinkėjams, kandidatai į valsty
bės pareigybes - įstaigų vado
vams. Pats bendradarbiavimo 
faktas nėra baudžiamas, tik jo 
nuslėpimas - tą padarius 10 
metų negalima dirbti valstybės 
tarnyboj e. Jeigu įtariamasis 
bendradarbiavimu tai neigia 
arba kyla įtarimų dėl bendra
darbiavimo nuslėpimo, spren
dimą šiuo klausimu daro liust
racijos teismas. 

Agentai, bendradarbiai 
Prisipažinusių slaptų sau

gumo tarnybų ir jų bendradar
bių sąraše netrūksta žinomų 

politikos veikėjų pavardžių. 
Tačiau didžiausią sensaciją 
sukėlė įtarimai, mesti preziden
tui L. Walęsai, kurio pavardė 
su slapyvardžiu Bolek atsirado 
minėtame A. Macierewicz są
raše. 2000 metais liustracijos 
teismas pripažino, jog L. Walę
sa nemelavo pateikęs informa
ciją, kad nebuvo saugumo 
bendradarbis, o praeitų metų 
pabaigoje jis gavo nukentėju
siojo statusą. Tučiau dalis buvu
siųjų antikomunistinės opozici-

TORONTO 

Liustracija pakišo koją ir 
buvusio seimo pirmininko Jo
zef Oleksy politinei karjerai. 
2004 m. liustracijos teismas pri
pažino politiką "liustraciniu" 
melagiu. 

Liustruojami bus ir žurnalistai 

Per rinkimų vajų Teisės ir 
teisingumo partija žadėjo keisti 
liustracijos įstatymą, nes dabar 
galiojantis neišlaikė egzamino: 
liustracijos teismuose bylos 
trunka labai ilgai, o ir galutinis 
sprendimas irgi nėra viena
reikšmis. Kita įstatymo yda -
tai per mažas liustruojamų as
menų skaičius, neapimantis, 
beje, "ketvirtosios" valdžios -
žiniasklaidos ir akademinės 
bendruomenės atstovų. Teisės 
ir teisingumo partijos paruoš
tas naujas liustracijos įstatymo 
projektas gerokai koreguoja 
dabartinę praktiką. Pirma, iš
plečia liustruojamų asmenų są

rašą: ataskaitą dėl bendradar
biavimo su saugumo tarnybo
mis turės pateikti ne tik politi
kai (seimo, vyriausybės nariai), 
teisėjai, prokurorai, bet ir savi
valdybių tarybų nariai (prade
dant vaivadijomis, baigiant 
valsčiais), kandidatai į Radijo 
ir televizijos tarybą, kitas viešo
jo pasitikėjimo tarnybas ir aukš
tųjų mokyklų dėstytojai bei žur
nalistai. Tačiau - kitaip nei iki 
šiol - tai nebūtų asmens pareiš
kimai, o Tautos atminties insti
tuto išduoti pažymėjimai, ku
riuose būtų archyvinė informa
cija (pavyzdžiui, bendradar
biavimo pobūdis, laikotarpis, 
kiek parašyta skundų ir pan.). 
Liustruojamų asmenų bylose 
esantys dokumentai būtų pa
skelbti internete, tačiau be as
meninio gyvenimo faktų, pavyz
džiui, seksualinės orientacijos 
ar šeimyninio gyvenimo detalių. 

Živilė Makauskienė, 
"Omni.lt" iš Varšuvos 

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 Northern Europe between june 8 and September 7, 2006. 
Call and book today to save with the Early Bird rates. ln addition, Finnair operates daily code-share 
flights fTom Vancouver, Toronto and Montreal via London, U. K. and from New York with many con
venient connections 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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Renku medžiagą apie Lietuvos 
apdovanotuosius 

Jau keliasdešimt metų renku Lietuvos vals
tybės apdovanojimų istoriją, renku pačius Lietu
vos ordinus bei medalius, rengiu Lietuvos ir už
sienio muziejuose Lietuvos apdovanojimų paro
das Gų buvo jau 11 - Madride, Briuselyje, Var
šuvoje, Prahoje, Helsinkyje, Maskvoje, Kopen
hagoje etc.), rašau apie tai knygas. 

2001 ir 2003 metais išėjo dvi didokos mano 
knygos Už nuopelnus Lietuvai. Gaila, kad knygos 
labai sunkios (kiekviena jų sveria 3-4 kilogra
mus, todėl labai brangu siųsti paštu) ir jos be
veik nepasiekusios Kanados lietuvių. Abi knygos 
- 520 ir 709 puslapių skirtos 1918-1940 metais 
Lietuvos ordinais ir medaliais apdovanotiems 
žmonėms. Esu paruošęs ir dar du tos pačios 
knygos tomus, bet jau apie naujesnius laikus -
Lietuvos respublika po 1990 metų. Išėjo mano 
knygos apie Lietuvos apdovanojimus Danijoje, 
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Čekijoje ir Ispanijoje. 
Kartu darau dar didesnį projektą - 6 tomų 

enciklopediją Lietuvos karžygiai. Ji - apie Vyčio 
Kryžiaus kavalierius. Noriu šiais, sekančiais ir 
2008 metais išleisti po dvi knygas ir paskirti jas 
Lietuvos 1000-mečiui. 

Vyčio Kryžiaus kavalierių 1918-1940 metais 
buvo 1,770, ir turiu medžiagos apie visus. Kai 
kuriems (kurių medžiagos turiu daugiau) duosiu 
ir daugiau vietos (net iki 6 nuotraukų ar doku
mentų faksimilių). Apie kiekvieną noriu pateikti 
jo biografiją, jo žygdarbio (už kurį buvo duotas 
Vyčio Kryžius) aprašymą, o taip pat artimųjų 
prisiminimus. Todėl labai norėčiau paprašyti Vy
čio Kryžiaus kavalierių artimuosius: 1. Brūkšte
lėti nors 1-2 puslapius apie tai, kokį prisimenate 
Tėtį ar Senelį, koks jis buvo šeimoje, ką kiti apie 
jį pasakojo. Papasakokite apie šeimos likimą; 2. 
Paieškoti dar kelių nuotraukų apie jį (gal kariuo
menėje, gal vaikystėje, gal su šeima, kapo nuo
traukos). Galbūt koks nors dokumentas apie jį 
išlikęs. 

Man labai trūksta medžiagos apie Kanadoje 
mirusius Vyčio Kryžiaus kavalierius: 1. Dragu
nevičių Petrą (1899-1978 Londone); 2. Giedraitį 
Juozą (1892-1962 Hamiltone); 3. Januškevičių 
Česlovą (1901-2001 Montrealyje); 4. Kemežį 
Antaną (1896-1952 Kanadoje); Kulboką Juozą 
(1897-1979 Leamingtone); Mačiulaitį Joną 
(1899-???? Kanadoje); 7. Pabedinską Antaną 
(1898-1957 Turonte); 8. Preikšaitį Jurgį (1902-
???? KanadQ_je ); 9. Repšį Stepą (1898-???? Ka
nadoje); 10. SukįAntaną (1899-1985 Katerijoje); 
11. Viliušį Joną (1898-1988 Montrealyje ); 12. 
Zalatorių Joną (1894-1973 Bellevilyje ). 

Tikriausiai Kanadoje gyveno ir daugiau Vy
čio Kryžiaus kavalierių, apie kuriuos aš nežinau. 
Padėkite man ką nors surasti apie jų gyvenimą. 
Šeimoms galėčiau pateikti viską, ką radau apie 
juos Lietuvos archyvuose. Galiu elektroniniu 
paštu atsiųsti ir turimas nuotraukas, ir doku
mentų iš Valstybės archyvo kopijas. 

Pagarbiai-
Vilius Kavaliauskas, Blindžių 31-9, 

2004 Vilnius/Lithuania, kavaliauskas@aiva.lt 
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Kokią tėvynę išdavė generolas Gustaitis? 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Kuo daugiau šviesesnių žmonių liks, tuo 
sunkiau bus rusams užvaldyti kraštą. Jį labai slė
gė prievarta - kalbėjimas mitinguose, rašymas 
arba skaitymas jo vardu parašytų straipsnių. 

Rudenį gen. A. Gustaitis buvo paskirtas 
Lietuvos aviacijos likvidavimo komisijos pirmi
ninku. Daugelis lakūnų buvo paleisti į atsargą, 
suprantama, jie buvo kandidatai deportacijoms. 
Kita dalis, prižiūrima budrių komisarų, palikta 
tarnauti 29 šaulių korpuso tautinėje eskadrilėje. 
Paskutinis įrašas, padarytas A. Gustaičio, datuo
tas 1941 m. sausio 1 d.: "Išvykstu į atsargą". 

Nuo to laiko buvusio Lietuvos aviacijos 
viršininko brg. generolo Antano Gustaičio buvo 
sekamas kiekvienas žingsnis. Jo paskutinis veiks-

mas, prasidėjęs Šeštokuose, tragiškai baigėsi 
Butyrkų kalėjime. 

Duktė Rasa Gustaitytė apie savo tėvo likimą 
teiravosi Raudonojo kryžiaus tarptautiniame 
komitete. Iš jo ji sužinojo, kad Antanas Gustaitis 
miręs 1941 m. spalio 16 d. 

Iš tikrųjų Antaną Gustaitį 1941 m. liepos 7 
d. teisė SSSR Aukščiausia karinė kolegija, kaltin
dama jį tėvynės išdavimu, 58-1 a straipsniu, kuris 
numato mirties bausmę sušaudant su turto kon
fiskacija. Bet kokią tėvynę Antanas Gustaitis 
išdavė? 

Lietuvos prokuratūra ir valstybės saugumo 
komitetas įrodė, kad Antanui Gustaičiui kaltini
mas niekuo nebuvo paremtas. Lietuvos aviacijos 
istorijoje ir tautos atmintyje A. Gustaičio vardas 
visuomet bus aukštai vertinamas. 
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Liberalai persitvarko 
Montrealyje įvyko rinki

mus pralaimėjusios liberalų 
partijos pirmasis susirinki
mas. Paul Martin oficialiai at
sistatydino iš partijos vadovo 
pareigų, tuo pradėdamas rin
kiminį vajų partijos viduje. 
Susirinkime nutarta rinkti 
naują partijos vadovą ne vė
liau kaip gruodžio mėn. Taip 
pat pakeisti rinkimų įstatai. 
Kiekvienas kandidatas į vado
vo postą turi sumokėti 50,000 
dol. įnašą - tai 15,000 mažiau 
nei anksčiau. Gerokai suma
žinta rinkimams galimų išleis
ti lėšų suma. Kandidatų rinki
minės išlaidos neturi viršyti 
3.2 mln. - tai 2 mln. mažiau 
nei pagal ankstesnius įstatus. 
Tikimasi, kad šie pakeitimai 
leis varžytis dėl liberalų vado
vo posto jaunesniems partijos 
nariams. 

Liberalams praradus val
džią, jų rūpesčiai nesibaigia. 
Buvusiam liberalų privatumo 
komisijos vadovui ir J. Chre
tien patarėjui G. Radwanski 
iškelti kaltinimai išlaidumu, 
panaudojant valstybės lėšas 
prabangiam gyvenimui bei as
meniniams reikalams. G. 
Radwanski atsistatydino prieš 
pustrečių metų ir privalėjo 
sugrąžinti 82,000 dol„ nors jo 
iššvaistyta suma daug didesnė. 
Vyriausioji revizorė Sheila 
Fraser atrado, kad per trejus 
metus nežinia kur iššvaistyta 
šimtai tūkstančiai dolerių. Ba
landžio mėnesį vyks teismas. 
Jei visi kaltinimai pasitvirtins, 
už pasitikėjimo sulaužymą 
jam gresia iki 5 metų kalė
jimo, už sukčiavimą galima 
bausmė - iki 14 metų. Kartu 
su G. Radwanski tokie pat 
kaltinimai lėšų švaistymu pa
teikti kitam pareigūnui A. La
marche. 

Olimpinį 68 min. vertės 
užsakymą laimėjo Bombar
dier Inc. bendrovė. Kinijos 
užsakymu iki 2008 metų vasa
ros olimpiados ši Montrealyje 
įsikūrusi įmonė turi pagamin
ti 40 geležinkelio vagonų. Jie 
gabentų olimpiados svečius iš 
Pekino oro uosto iki miesto 
požeminio traukinio. Kanada 
27 km ruožui turi sukurti tech
nologijas, visas inžinerines 
sistemas ir vagonus, ~e bus 
surenkami vietoje. Si įmonė 
jau sėkmingai vykdo kitą ki
niečių užsakymą. Jie jau gami
na 361 geležinkelio vagoną 
būsimajam aukštumų keliui į 
Tibetą. Kinija tiesia geležin
kelį į Tibetą, ir jau atliekami 
pirmieji bandymai, kaip nau
jieji vagonai atlaiko aukštumų 
klimatą. Kai kuriose vietose 
bėgiai pakyla kalnais iki 5000 
metrų aukščio. Planuojama, 
kad rugsėjo mėn. naujuoju ge
ležinkeliu bus galima pasiekti 
Tibetą. 

Torontas taps pirmuoju 
Šiaurės Amerikos miestu, ku
riame, naudojant bevielę 
technologiją Wi-Fi, bus gali
ma bet kurioje vietoje naudo
tis internetu. Turėdami nešio
jamus kompiuterius verslinin
kai, politikai, žurnalistai, stu
dentai ar mokslininkai galės 
tęsti savo elektronines studi
jas bet kurioje miesto vietoje, 
ne tik bibliotekose, įstaigose 
ar specialiose kavinėse. Nuo 

liepos mėn. visuotinis interne
to ryšio tinklas veiks tik pačia
me miesto centre, vėliau bus 
išplėstas - 6 km spinduliu. Per 
trejus metus Toronto Hydro 
bendrovė žada visuotiniu be
vieliu internetu apsupti visą 
Torontą. Kai kas būgštauja, 
jog toks nuolatinis radijo lau
ko buvimas gali pakenkti svei
katai, tačiau kol kas ta sritis 
visai netyrinėta. 

Britą Kolumbijos univer
siteto studentai 2007 žiemos 
semestro paskaitose turės ga
limybę klausytis Nobelio pre
mijos laureato Carl Wieman 
paskaitų. Bri
tų Kolumbijos 
universiteto 
skiriama suma 
mokslo ir tyri
mo tikslams 
dvigubai dides-
nė, negu Colo-
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rado un-te, kur jis dirba. Tui ir 
nulėmė mokslininko pasirin
kimą. Carl Wieman, 54, gavo 
Nobelio premiją 2001 kartu 
su mokslininkų grupe už dar
bus atominės fizikos srityje. 
C. Wieman, dirbęs JAV uni
versitetuose 22 metus, žino
mas kaip puikus pedagogas, 
gavęs daugelį svarbiausių JAV 
Mokslo centro apdovanojimų. 
Jis bus antrasis Nobelio pre
mijos laureatas, mokantis Ka
nados studentus. Toronto uni
versitete dėsto kitas Nobelio 
premijos laureatas John Po
lianyi. 

Jau trečia savaitė, kai 24 
Ontario kolegijų studentai 
atostogauja, kol vyksta dar
buotojų-mokytojų, biblioteki
ninkų, konsultantų streikas. 
Daugiau kaip 150,000 stu
dentų, ypač baigiamųjų kursų, 
nerimauja, ar suspės įsigyti 
diplomus ir ieškoti darbo. 
Streikuojantys 9,000 mokyto
jų ramina, kad streikas nesu
trukdys nei mokslo planams, 
nei kokybei. Tarp nesusita
riančių pusių vyksta derybos. 
Vyriausybė kol kas stengiasi 
tarpininkauti, kad abi pusės 
išsiaiškintų ir kuo greičiau su
sitartų. Piketo metu, streikuo
tojams stabdant pravažiuo
jančius automobilius, sunkiai 
sužeistas vienas pedagogas. 

Sulaikytas pervažiuojant 
JAV-Kanados sieną kanadie
tis buvo uždarytas į JAV kari
nį kalėjimą. Jis kaltinamas, 
kad 1968 m. paliko savo kari
nę tarnybą ir išvyko į Kanadą, 
nenorėdamas kariauti Viet
name. Nuo to laiko jis ramiai 
gyveno Kanadoje, retkarčiais 
nukeliaudamas aplankyti arti
mųjų. Tučiau šįkart budresnė 
JAV pasienio tarnyba paste
bėjo, kad jo pavardė yra ieš
komųjų bėglių sąraše. Savaitę 
jis buvo laikomas kalėjime be 
jokio ryšio su savo artimai
siais. Seima netgi negalėjo 
pranešti sulaikytam kanadie
či ui, kad mirė jo brolis. Tik, 
istorijai iškilus į viešumą, po 
savaitės kariniai pareigūnai 
nusprendė nebebausti bėglio. 
Jie netgi nupirko lėktuvo bi
lietą iki Britų Kolumbijos ir 
palydėjo buvusį bėglį atgal į 
Kanadą. Oficialiai jis buvo iš 
karinės tarnybos atleistas po 
38 metų. S.K. 
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TEISUOLIO MEDALIS 

Pasaulio tautų teisuolio 
vardas ir medalis kovo 9 d. 
buvo įteiktas garsų rašytoją 
Icchoką Merą nuo nacių per
sekiojimo išgelbėjusiai lietu
vių šeimai - Dainauskams. 
Juozui, Bronislavai ir jų sūnui 
Petrui Dainauskams po mir
ties buvo suteiktas medalis 
iškilmėse Šiauliuose. Pasaulio 
tautų teisuolių medaliais pa
gerbiami asmenys, per Ant
rąjį pasaulinį karą gelbėję 
persekiojamus žydus. Pasau
lio tautų teisuolių vardai ir 
medaliai taip pat buvo suteik
ti Adolfui ir Zofijai Staškams 
(po mirties), Zosei ir Alek
sandrui Bielskiams, Bronei 
Vai tkai tytei-Vansauskienei 
(p.m.), Stasei Vaitkaitytei
Ruzgienei (p.m.), Petrui Gir
budui, Michalinai Legantie
nei (p.m.), Elenai Kaušytei 
(p.m.), Pranui, Onai Meš
kauskams bei jų vaikams An
tanui, Stevai ir Teodorai bei 
kitai šeimai - Petrui ir Zosei 
Meškauskams. Pasaulio tautų 
teisuolio vardus jau yra gavę 
apie 500 lietuvių. 

GRIPO NUOSTOLIS 

Išankstiniais apskaičiavi
mais, Lietuva dėl paukščių 
gripo gali patirti apie 100 
mln. litų nuostolių. Žemės 
ūkio ministerija pranešė, kad 
paukščių laikytojams numa
tomos kompensacijos iki 
100% patirtų nuostolių. Lie
tuvoje yra 174,260 paukščių 
laikytojų, auginančių 9.08 
mln. paukščių, iš jų 6.95 mln. 
paukščių auginama paukšti
ninkystės įmonėse, 2.1 mln. -
ūkininkų ūkiuose. Iki šiol ne
nustatyta nė vieno paukščių 
gripo atvejų, tačiau kovo pra
džioje suradus paukščių gripu 
užsikrėtusias gulbes Lenkijo
je, manoma, kad liga per ke
lias savaites gali pasiekti ir 
Lietuvą. 

ATPIGOMĖSA 

BNS praneša, kad Lietu
vos mažmeninėje rinkoje per 
pastaruosius šešis mėnesius 
atpigo kiaulienos produktai, 
tačiau duona ir miltai pabran
go. Žemės ūkio ir maisto pro
duktų rinkos duomenimis, 
nuo 2005 m. spalio iki 2006 
m. kovo kiaulienos nugarinė 
atpigo iki 13.7 lito už kilo
gramą, šoninė - iki 8.8 lito, 
kumpis - iki 9.6 lito. Vištiena 
atpigo iki 5.8 lito, vištienos ir 
kalakutienos krūtinėlės - iki 
10.9 lito ir 16.2 lito atitinka
mai už kilogramą. Pabrango 
kvietiniai miltai 6% iki 1.41 
lito, balta duona - 7.3% iki 
2.6 lito, o juoda - 2.4% iki 
2.6 lito už kilogramą. 

NARKOTIKŲ PREKYBA 

Lietuvos teisėsaugininkai 
atskleidė nusikaltimą, kai, 
paslėpę po bananais, lietuviai 
į Europą laivais iš Ekvadoro 
plukdė kokainą. Finansinių 
nusikaltimų tyrimų tarnyba 
(FNTT) dvejus metus stebėjo 
pinigų srautus, siunčiamus 
per "Western Union" padali-

nius. Paaiškėjo, kad per staty
tinius pinigus į Pietų Ameriką 
siuntė teisės studentas Z. De
gutis su draugu. Ekvadore gy
vena jo pusbrolis, anksčiau 
bandęs iš Ekvadoro į Lietuvą 
atvežti 8 kg kokaino. Dirbant 
kartu su Ekvadoro prokuro
rais, Lietuvos pareigūnams 
pavyko nustatyti, kad iš Lie
tuvos, Latvijos, Gudijos ban
kų buvo pervesta mažiausiai 
du su puse mln. JAV dolerių. 
BNS žiniomis, lietuviai Ekva
dore pirko gryną kokainą, 
kainavusį apie 1,000 JAV do
lerių už kilogramą - Europo
je - 30,000, o parduodant ma
žesniais kiekiais - 100,000 do
lerių. Nupirktą kokainą lietu
viai paslėpdavo tarp bananų, 
kurie laivais keliavo į Bulga
rijos uostą Varną, Estijos sos
tinę Taliną ir Rusijos Sankt 
Peterburgą, kur narkotikai 
buvo užkasami slaptavietėse. 
Didžioji dalis buvo parduoda
ma Rusijoje, mažesnė - Lie
tuvoje. Kai kurie lietuviai kal
tininkai buvo sulaikyti, kiti -
išteisinti. Kovo viduryje Lie
tuvos pareigūnai su iš Ekva
doro besilankančiais proku
rorais aptarinėjo bendrą 
veiksmų planą prieš narkoti
kų prekeivius. 

VARTOS GAMTINES 
DUJAS 

Lietuvoje steigiama nau
ja įmonė, kuri plėtos suslėgtų 
gamtinių dujų naudojimo au
tomobiliuose programą. Pro
jektu, kurio vertė - apie 14.5 
mln litų, domisi "neįvardija
mas užsienio investuotojas", 
o vėliau jis būtų finansuoja
mas iš bankų kreditų, rašo 
BNS. Suslėgtomis gamtinė
mis dujomis sostinėje netru
kus bus varomi 104 "Karosa" 
autobusai, kurie dabar kurui 
naudoja dyzelinius <legalus. 
Gamtinių dujų naudojimo 
automobiliuose studiją atliko 
bendrovė "Pacific Baltija". 
Suslėgtos dujos būtų 55-57% 
pigesnės negu benzinas ir dy
zeliniai <legalai bei 20-25% 
pigesnės, negu suskystintos 
dujos, gaunamos iš naftos. 
Lietuvos gamtinės dujos au
tomobiliams buvo naudoja
mos nuo 1987 m., veikė 5 sto
tys. Tačiau šie <legalai neatlai
kė konkurencijos. Jos dabar 
naudojamos namų šildymui 
ar maisto gaminimui. 

SUKTYBĖS TELEFONU 

Tęsiasi suktybės, kurios 
vykdomos telefonu pranešant 
apie artimųjų neva padarytas 
avarijas. Policijos pareigūnais 
prisistatantys praneša apie 
avariją ir prigąsdina, kad rei
kalingi pinigai nuostoliams 
atlyginti. Tokiu būdu apgau
nami vaikai ir vyresnio am
žiaus gyventojai, kuriems aiš
kinama, kad su avariją pada
riusiais giminaičiais negalima 
susisiekti, pareigūnas ateisiąs 
pinigų arba vertingų daiktų 
pasiimti. Vienai gyventojai 
pavyko sukčių apgauti, jam 
atėjus į jos butą pinigų pasi
imti, jį sulaikė tikri policijos 
pareigūnai. RSJ 

• Šv. Katalikų Bažnyčia, tikroji Kristaus karalija ant žemės, karščiau
siai mano numylėtoji! Jei tave užmirščiau, tegu būna užmiršta mano deši
nioj~ tegu mano liežuvis pridžiūsta prie gomurio, jei aš tavęs neatsiminčiau, 
jei aš tavęs nelaikyčiau, mano mieliausioji Motina, už visų didžiausią savo 
linksmybę! (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Kovo 11-osios minėjime Londone. Iš kairės - Linas Naujokaitis, S. Keras ir klebonas kun. K. Kaknevi
čius minėjimo metu domisi spauda, kurioje gausu atsiliepimų apie Kovo 11-ają Ntr. A. Valaškevičienės 

London, ON 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS atkūrimo diena Kovo 
11-oji buvo paminėta kovo 11 d. 
padėkos šv. Mišiomis Šiluvos 
Marijos šventovėje. Klebonas 
kun. K. Kaknevičius Mišias atna
šavo už laisvės kovotojus, buvo 
pasakytas tai progai pritaikytas 
pamokslas. Mišių pabaigoje su
giedotas Tautos himnas. Po Mišių 
parapijos salėje visus susirinku
sius šventės proga pasveikino 
KLB Londono apylinkės pirm. S. 
Keras. Jis pabrėžė, kad Kovo 11-
oji - tai daugumos mūsų vilties 
išsipildymo diena. Buvo paminėti 
svarbiausi istoriniai įvykiai, atve
dę į šią datą. Tuip pat išklausėme 
S. Kero įrašytą Vilniaus radijo 
transliuojamą LR ATpirmininko 
V. Landsbergio kalbą, pasakytą 
iškilmingame Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos posėdyje minint 
2-asias Kovo 11-sios atkūrimo 
metines. Susirinkusiems buvo pa
teikta Lietuvos ir vietinės spau
dos straipsnių apie Lietuvos ne
priklausomos valstybės atkūrimą 
1990 metais kovo 11-ąją. Buvo 
perskaitytas tik ką gautas LR sei
mo narės Irenos Degutienės svei
kinimas Kovo 11-osios proga. 
Minėjimo pabaigoje klausėmės 
Londono lietuvių "Pašvaistės" 
choro dainų įrašų, vaišinomės 
skania kava ir pyragaičiais. A.V. 

GERA NAUJIENA! Londo
ne jau galima nusipirkti skanios 
lietuviškos kelių rūšių duonos. 
Skubėkite į "Slovianski Delica
tessen" parduotuvėlę, kuri įsikū
rusi 1100 Commissioners Rd.E., 
tel. 519 668-2234. Čia galėsite 
nusipirkti ir daugiau kitų lietu
viškų bei europietiškų maisto 
produktų. Inf. 

Hamilton, ON 
A.a. JONO KAŽEMĖKO at

minimui Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $60 - B. Kairaitie
nė, A. Šimkus; $50 - aukotojas 
nežinomas. 

A.a. JUOZUI RAGUCKUI 
mirus, reikšdami užuojautą jo 
žmonai Vandai, dukroms Laimai, 
Ramonai, sūnui Arūnui ir jų šei
moms Pagalbai Lietuvos vaikams 
aukojo: $50 - V. Raguckienė ir 
šeima; $40 - T.P. Kareckai; $20 -
G. Agurkienė, E. Beržaitienė, A. 
Bungardienė, D.A. Enskaičiai, 
E.K. Gudinskai, A. Volungienė, 
G.K. Žukauskai; $15 - S. Kalvai
tienė; $10 - A. Didžbalienė, J. 
Juozaitienė, V.P. Šidlauskai; $5 -
F.M. Gudinskai. 

Nuoširdžiai dėkojame auko-
jusiems. PLV komitetas 

JOHN ir LORETOS (MA
ČYTĖS) SMITH dukrelės krikš
tynos įvyko š.m. kovo 11 d. Auš
ros Vartų par. šventovėje. Ji yra 
Bernardo ir Danutės Mačių vai
kaitė. Krij<:što apeigas atliko kleb. 
kun. A. Sarka, OFM. Savo pa
moksle apibūdino krikšto reikš
mę ir palaimino mergaitę duoda
mas jai vardą - Jasmine. Krikšto 
tėvai buvo Loretos brolis ir John 
sesutė. Po religinių apeigų visi 

svečiai, kurių buvo gana daug, 
rinkosi į Jaunimo centro salę, 
kur laukė jų puikios vaišės. 

Loreta ir John padėkojo E. 
Bajoraitienei už gražiai papuoš
tus vaišių stalus ir visiems sve
čiams už dalyvavimą jų dukrelės 
krikštynose. Mūsų linkėjimai Jas
minai: Tu tokia jaunutė, Rytme
tinė aušra l Vai mylės Tave gėlės, 
lydės paukščių daina. 

M. Biekšienė 

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 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 11..6 
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% 
2 m. term. indėlius ...... 3.50% 
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. lnd. . ............. 4.00% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 



Montrealio lietuvių choras 

Montrealio choras koncertuoja per Vasario 16-osios minėjimą 

1982 m. naujai susibūręs 
choras, kartu su vadovu muziku 
Aleksandru Stankevičiumi, įrašė 
ir naują plokštelę, pavadintą Ka
lėdos. Ją platindami koncerta
vome Baltimorėje ir Niujorke, 
JAV-se. 

Po penkerių metų pertrau
kos vel atsirado proga suburti 
Montrealio dainininkus ir pri
jungti dainininkes iš Otavos 
Montrealio kompozitoriaus 
Aleksandro Stankevičiaus ir poe
to Henriko Nagio kantatai Kry
žių ir Rūpintojėlių Lietuva atlikti. 

Vėl po 18 metų pertraukos 
choras sujungė kai kuriuos Mont
realio dainų vienetus - Aušros 
Vartų parapijos chorą, Šv. Kazi
miero parapijos chorą, dainos 
vienetą "Melodija" ir Montrealio 
vyrų oktetą - ir jau 2005 metais 
sėkmingai koncertavo Kanados 
lietuvių dienomis Toronte. 

Šiuo metu dažnai tenka kon
certuoti su Montrealio lietuvių 
vaikų choru. Tada jungiasi trys 
dainininkų kartos, ir visi dainuo
jame kartu. Tokie renginiai mūsų 
dainininkams būna labai įspū
dingi. Močiutės ir tėvukai dai
nuoja kartu su dukromis ir vai
kaičiais. Loreta Čičinskaitė sakė: 
"Aš visada prisiminsiu, kai pirmą 
kartą koncertavau su savo dukra. 
Mes kartu dainuojame dainas, 
kurias aš dainavau kai man buvo 
8 metai". O Heraldas Celtorius 
pridėjo, kad "pabendravimui su 

labai jaunais, truputį vyresnės 
kartos ir su tokiais kaip aš - gra
žiausiai sujungti tegali tik daina, 
turėti progą suburti mūsų vienetą 
ir įsijungti į tokią didelę grupę, 
tai gyvenimo svajonė". 

Po to koncerto atsirado kitas 
tikslas pratęsti šio choro veiklą, 
būtent - 8-toji Lietuvių dainų 
šventė. Nusprendėm "atsiliepti 
dainai". Valio! Lapkričio pra
džioje pastebėjome, kad atsirado 
maža problema - kaip surinkti 
daug pinigų ir pasiųsti mūsų nau
jai gyvuojančios grupės daini
ninkus į Dainų šventę. Yra šei
mų, kuriose dalyvauja 4 ir 5 as
menys, todėl išlaidos numato
mos labai didelės. Pradėjome 
rinkti pinigus. Na, gera mintis 
kilo - surengėme Naujųjų metų 

sutikimą. Šis renginys mums ne 
tik finansiškai labai padėjo, bet 
atgaivino ir Montrealio bendruo
menės veiklą. Atsirado daugiau 
kaip 140 žmonių-kaip stebuklas 
mūsų mažame telkinyje. Tą va
karą vyko koncertas, loterijos, 
"napoleono" varžytinės, šokiai, 
buvo pardavinėjamas V. Luko
šiaus gamintas alus. Visi dalyviai 
prisidėjo prie bendro stalo, todėl 
labai skaniai pavalgėme. Visi 
sunkiai dirbo ir atsirado fantas
tiškas vakaras. Čia mūsų Mont
realis! 

Vasario 16-tos proga vėl 
koncertavome, ir labai puikiai 
pasisekė koncertas, kuris jau bu-

Ntr. S. Staškevičienės 

vo aprašytas Tėviškės žiburiuose. 
Planuojame daugiau rengi

nių lėšoms telkti - pardavinėsime 
"Montrealio choro alų", o birže
lio mėnesį koncertuosime savo 
bendruomenei. Tikimės, kad visi 
atkeliaus į Montrealį paragauti 
mūsų alaus ir padainuoti kartu 
sumumis. 

"Choras man duoda drau
gystės ryšių ir ugdo meilę Lietu
vos dainai ir muzikai", - teigia 
Vilija Bulotienė. Todėl į Dainų 
šventę "Atsiliepk daina" ruošia
mės labai rimtai. Jau nuo pat pra
džios, mūsų skaičius ėmė didėti. 
Visi labai smagiai repetuojame 
kiekvieną trečiadienį. Mūsų va
dovas Aleksandras Stankevičius 
labai smarkiai dirba su visais 
Montrealio vienetais ir visada 
stebisi, kaip greitai dainininkai 
išmoksta dainas. Jis taip pat pa
baigė užrekorduoti neįrašytas 
dainas, kad dainininkai galėtų 
toliau repetuoti. (Dabar jau visos 
dainos įrašytos ir patalpintos 
tinklalapyje). 

"Sunku įsivaizduoti savo gy
venimą be lietuviškos dainos, 
smagių repeticijų, susitikimų kas 
savaitę su draugais ir įspūdingų 
koncertų su kitais chorais. Visi 
atsiminimai lieka širdyje", - sako 
choristė Živilė Jurkutė-Blayney. 
Tikimės, kad ši Dainų šventė, ku
ri vėl atgaivino mūsų mažą tel
kinį, mus visus sujungs liepos 
mėnesį. Atsiliepkim daina! 

Andreja Celtoriūtė 

Montrealio choras, besirengiantis dalyvauti 8-ojoje Dainų šventėje Čikagoje š.m. liepos mėn. l eil. iš k.: 
Ramunė Ramanauskaitė, Vilija Bulotienė, Aldona Morkūnienė, Rasa Pavilanienė, Catherine Ricard, 
Stephanie Stankevičiūtė, Ginta Jurkutė-Piečaitienė, Živilė Jurkutė-Blayney; 11 eil.: Daiva Jaugelytė
Zatkovic, Loreta Čičinskaitė-Castanheiro, Jeanne Benienė, Lara Strauss, Andreja Celtoriūtė-Beniušie
nė; 111 eil.: Michael Beniušis, Rytis Bulota, Antanas Mickus, Antanas Keblys, Alenas Pavilanis, Heraldas 
Celtorius. Trūksta: Danos Jaugelienės, Algio Jurėno 

• 
'PEDOS S'PECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS lR 

GRYBEUNlA I SUSTRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETINĖ NEJAUTRA lR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRJEŽI ŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČJAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKJMAI 

+ PĖDOS DEFORMACI JŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINWS 

INDĖKLAJS 

+ PRITMAME VISUS 

PLANINTIJS DRAUDIMUS 

+ STERJLŪS ĮRANKIAI 

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

nrAl.A„V: FOUR SEASONS 
Mf/r"lnl\.; REALTV LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 

~-liiijį'I ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna

mi us, ūkius, žem es 

Wasagos, Staynerio ir 

Co ll ingwooclo a py

li nkėse kreipki tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-65 7-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 
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E;> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Šv. Kazimiero misijos St. 
Petersburge, FL, metinis susi
rinkimas įvyko sausio 31 d. 
Lietuvių klubo salėje. Jį pra
dėjo misijos komiteto pirm. 
V. Juška, pasveikindamas su
sirinkusius ir pakviesdamas 
susirinkimui pirmininkauti A. 
Čėsnaitę, sekretoriauti L. Pet
kuvienę. Invokaciją sukalbėjo 
kan. B. Talaišis. Sekretorė 
perskaitė praėjusiais metais 
mirusių misijos narių pavar
des. Susirinkimas juos pager
bė atsistojimu ir tylos minute. 
Taipgi sekretorė perskaitė ir 
praeito susirinkimo protoko
lą. Apie finansinius misijos 
reikalus kalbėjo finansų sek
retorė Aurelija Robertson. 
Revizijos komisijos pranešimą 
padarė pirm. A. Čėsnaitė pa
dėkodama finansų sekr. Aure
lijai Robertson už gerai tvar
komas knygas. Misijos pirm. 
V. Juška kalbėjo apie 2005 
metų įsipareigojimus St. Pe
tersburgo vyskupijai, padėko
jo komiteto nariams, revizijos 
komisijai, Mišių skaitovams, 
muz. A. Jurgučiui, misijos va
dovui kan. B. Talaišiui bei 
kun. dr. M. Čyvui. Misijos va
dovas iškėlė keletą klausimų 
dėl misijos finansinių reikalų. 
Susirinkimas įpareigojo misi
jos komitetą ir jos vadovą tuos 
reikalus aptarti bei sutvarkyti. 
Po susirinkimo visi vaišinosi 
užkandžiais ir kava. 

Ispanija 
Lietuvos konsulas Valen

cijoje S. Labutis lankėsi Ali
kantės provincijoje, kur susiti
ko su lietuvių bendruomenės 
nariais, dalyvavo lietuvių sek
madieninės mokyklos "Malū
nėlis" naujų patalpų Guarda
mo vietovėje atidaryme. Pa
sak Alikantės lietuvių bend
ruomenės pirm. K. Valančiū
tės-Funkienės, tėvai vaikus į 
mokyklą atveža iš aplinkinių 
rajonų, Alikantės ir Torevie
chos miestų. Mokyklos vedėja 
- R. Valiūnienė. Mokykloje 
vaikai mokomi lietuvių kal
bos, istorijos, geografijos, dai
lės, lietuvių liaudies šokių ir 
žaidimų. "Malūnėlio" mo
kykla veikia nuo 2005 m. ir 
joje mokosi įvairaus amžiaus 
22 vaikai. 

Gudija 
Šeši kilometrai nuo Ger

vėčių į pietus yra Girių kai
mas, XX-jo šimtmečio pra
džioje turėjęs 100 sodybų su 
per 600 gyventojų. Jame gyve
no darbštūs, pamaldūs seno
sios Lietuvos dzūkai, kaip ra
šoma Lietuvių godose. Jie va
sarą pėsčiomis eidavo pamal
doms į Gervėčių šventovę, o 
žiemą važinėdavo arkliais. Kai 
kraštą užvaldė sovietai, Girių 
ūkininkai buvo suvaryti į ko
l ūkius. Pamažu Giriūnų kai
mas, kaip ir kiti kaimai, ištuš
tėjo ir paseno. Jaunimas išva
žinėjo į miestus mokytis ar ge
resnių gyvenimo sąlygų susi
rasti. Iš kaimiečių sovietai 
atėmė žemę, arklius ir veži
mus. Senyvo amžiaus žmo
nėms nebuvo kuo į šventovę 
nuvažiuoti, o pėsčiomis eiti 

buvo per sunku. Girių kaimo 
šviesuolė Jadvyga Kasevičienė 
pasiūlė suremontuoti seną 
koplyčią kaimo kapinėse, pa
statytą baudžiavos laikais Lie
tuvos bajoro Zenkevičiaus. 
Pradžioje daug kas šaipėsi- iš 
kur ji gausianti kunigą. O ji 
atsakydavo: kai bus koplyčia, 
atsiras ir kunigas. Po didelių 
kliūčių koplyčia buvo sure
montuota. Ir dabar čia Girių 
ir gretimų kaimų žmonės ren
kasi melstis. Gervėčių klebo
nas aukoti Mišių atvyksta 
kiekvieną sekmadienį, 4 v.p.p. 

A.a. Adolfas Petrikas, Mi
cėjų kaimo populiarus gyven
tojas, mirė sausio pradžioje. 
Velionis buvo laikomas žy
miausiu šio kaimo ir apylinkių 
muzikantu, pasižymėjusiu 
smuikininku. Be jo neapsiei
davo vestuvės, krikštynos ir 
kitos šventės. Po poros sa
vaičių mirė ir Adolfo žmona. 
Ši žinia sujaudino Gervėčių 
krašto lietuvių bendruomenę. 

Australija 
Lietuvos prezidentas V. 

Adamkus vasario 27 d. lankėsi 
Australijos sostinėje Kanbe
roje ir susitiko su Australijos 
generaliniu gubernatoriumi 
M. Jeffrey ir ministeriu pirmi
ninku J.W Howard. Buvo ap
tarti dvišalių santykių, politi
kos, ekonomikos, kultūros bei 
Europos sąjungos klausimai. 
Prezidentas V. Adamkus pažy
mėj o, kad malonu viešėti 
Australijoje, minint abiems 
kraštams 15-tąsias diplomati
nių santykių metines. Austra
lijai tai buvę gerovės metai, o 
Lietuvai tuo laiku reikėjo at
statyti valstybę, grįžti į euro
atlantinę tautų bendruomenę. 
Prezidentas taipogi pažymėjo, 
kad Lietuvos ir Australijos ka
riai sėkmingai dalyvauja tarp
tautinėse misijose Afganis
tane, prisidėdami prie saugu
mo ir pastovumo išlaikymo 
pasaulyje. Tačiau jis apgailes
tavo, kad australų verslininkai 
dar "neatrado" Lietuvos. Lie
tuvoj e palyginti esą nedideli 
valstybiniai mokesčiai, neuž
šąlantis jūrų uostas Europos 
sąjungos ir Rytų kryptimi. Lie
tuvos prezidentas pakvietė 
Australijos ministerį pirmi
ninką kartu su australų verslo 
žmonėmis patogiu laiku ap
lankyti Lietuvą. Australijos 
generalinis gubernatorius pri
minė, kad lietuviams, kaip ir 
kitų tautų emigrantams, teko 
nelengva pokario išeivių dalia. 
Lietuviai Australijoje tapo ge
ri šio krašto piliečiai, darbu 
prisidėdami prie jo ekonomi
nės gerovės, kartu puoselė
jant ir savo tautines tradicijas 
bei papročius. Ministeris pir
mininkas J. Howard teiravosi, 
kaip Lietuva vertina savo na
rystę Europos sąjungoje. 
Australijos generalinis guber
natorius Sir Michael J effrey ir 
jo žmona Marlene vasario 27 
d. surengė garbės pietus Lie
tuvos prezidentui Valdui 
Adamkui ir jo žmonai Almai. 
Juose dalyvavo Australijos lie
tuvių diplomatijos, Australi
jos valdžios bei Lietuvos dele
gacijos atstovai. J.A. 
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LIJANA ŠATAVIČIŪTĖ 

2006 m. vasario 15 d. lie
tuvių tekstilės patriarchas An
tanas Tamošaitis būtų šventęs 
savo gimimo šimtmetį. Likus 
pusmečiui iki garbingo jubilie
jaus dailininkas paliko šį pa
saulį. Tačiau liko jo nuveikti 
darbai, Vilniuje liko jo įsteigtas 
tautodailės centras - Anastazi
jos ir Antano Tamošaičių gale
rija "Zidinys", kurio jaukumas 
sušildo kiekvieną, prisilietusį 
prie lietuviška dvasia alsuo
jančios dailininko kūrybos, jo 
surinktų tautodailės rinkinių, 
galerijoje sklindančios galeri
jos šeimininko dvasinės auros. 

Dailininko Tamošaičio šimtmetis 
Paminėtas dailininko Antano Tamošaičio gimimo šimtmetis 

2000 m. visam laikui į Lie
tuvą iš Kanados sug_rįžęs A. Ta
mošaitis rūpinosi "Zidinio" ga
lerijos įrengimu, iš užjūrio par
gabentų vertingų tautodailės 
rinkinių ir savo bei Anastazijos 
Tamošaitienės dailės kūrinių 
parodomis, kūrė čia veiksian
čių audimo dirbtuvių planus. 
Dailės patriarchas siekė, kad 
galerija netaptų tik meno ver
tybių muziejumi, jis norėjo, 
kad čia poškėtų staklės, kad 
jaunimui rūpėtų liaudies 
menas. A. Tamošaitis įspaudė 
gilius pėdsakus lietuvių dailės 

Dail. Antanas Tamošaitis 
Kanadoje 1976 

kelyje, kreipusius ją liaudišku
mo, modernios klasikos link
me. Dailininkas ne tik pirma
sis XX šimtmetyje išplėtojo 
profesionaliąją tekstilę Lietu
voje, bet ir kilimuose išplatino 
tautinį stilių. Kuo galėtų būti 
patrauklus A. Tamošaičio pa-

Tekstilininkė Rita Pauliukevičiūtė prie 1998 m. apginto savo 
baigiamojo magistro darbo Arnotas. Kūrinys rodomas šiuo 
metu "Židinio" galerijoje, veikiančioje Vilniaus dailės akademi
jos Tekstilės katedros studentų darbų parodoje, skirtoje An
tano Tamošaičio gimimo šimtmečiui paminėti Ntr. G. Zemlicko 

vyzdys jaunajai kartai? Ar ak
tualus šiandien kūryboje tauti
nis savitumas? 

Į šiuos klausimus bandė 
atsakyti Anastazijos ir Aųtano 
Tamošaičių galerijoje "Zidi
nys" vasario 23 d. atidaryta Vil
niaus dailės akademijos Teks
tilės katedros studentų darbų 
paroda Tradicijų ataudai jau
nųjų tekstilininkų kūryboje, 
skirta A. Tamošaičio gimimo 
šimtmečiui. Joje, be paties dai
lės patriarcho kūrinių, rodomi 
jaunųjų tekstilininkų, apdova
notų 1996 m. dailininko įsteig
ta premija, darbai. Taip pat ir 
tie, kuriuose savitai interpre
tuojama lietuvių liaudies dailė. 
Per dešimtmetį A. Tamošaičio 
premiją laimėjo dvylikos Teks
tilės katedros studentų darbai 
(neskaičiuojant kitų katedrų 
auklėtinių premijuotų kūri
nių). 

Prieš atidarant parodą me
notyrininkė Lijana Natalevi
čienė perskaitė dailininko su
kakčiai skirtą pranešimą Anta
nas Tamošaitis ir liaudies meno 
tradicijų tąsa jaunųjų teksti
lininkų kūryboje. Jame buvo iš
ryškintas A. Tamošaičio nuei
tas gyvenimo kelias, pabrėžta, 
kad dailininko sukaupta patir
tis svarbi ir kitomis istorinėmis 
sąlygomis. Pranešėja teigė, kad 
tautinį savitumą lietuvių pro
fesionaliojoje dailėje lėmė il
galaikiai istoriniai procesai, 
todėl etninio savitumo šiuolai-

kinėje kūryboje negalima at
mesti vienu ypu, padvelkus vie
noms ar kitoms madoms, įsivy
ravus globalizacijos tendenci
joms. 

Pranešimas apie garbingą 
sukaktuvininką buvo įtrauktas 
į tą dieną Vilniaus dailės aka
demijoje (VDA) surengtos 
tarptautinės mokslinės konfe
rencijos Mano pasaulis: nauja
sis subjektyvumas dizaine prog
ramą. (Kiti pranešimai buvo 
skaitomi VDA Gotikos salėje). 
Pasiklausyti pranešimo apie 
garbės profesorių A. Tamošaitį 
ir apžiūrėti studentų parodos į 
galeriją susirinko gausus būrys 
VDA dėstytojų, studentų, gru
pelė konferencijoje dalyvavu
sių dailininkų ir menotyrir~inkų 
iš Jungtinės Karalystės. Svie
sus A. Tamošaičio atminimas 
buvo pagerbtas tylos minute. 
Jį priminė specialiai šiai su
kakčiai išausta juosta, puošusi 
nuotraukoje įamžintą besišyp
sančio dailininko atvaizdą. 
A. Tamošaičio gimimo šimt
metį šiais metais galerijoje ke
tinama paminėti ir kitu būdu. 
Neseniai aukštąsias mokyklas 
baigusios merginos - istorikė 
Rasuolė Dindaitė ir mokytoja 
Violeta Gudaitė iki šių metų 
spalio l d. ketina "Židinio" ga
lerijoje nusiausti sau tautinius 
drabužius. Jau pradėtą projek
tą, kuriam vadovauja mergi~as 
galerijoje išmokiusi austi "Zi
dinio" darbuotoja tekstilininkė 

Prie staklių palinko Violeta Gudaitė ir Rasuolė Dindaitė. 
Merginos audžia sau tautinius drabužius pagal Li_et~vių tau!?
dailės instituto išeivijoje remiamą projektą Tautimų drabuzių 
audimas pagal XIX š. - XX š. l pusės rinkinius. Projektas skirtas 
Antano Tamošaičio šimtmečio sukaktuvėms paminėti 

Ntr. G. Zemlicko 

Ramutė Raciūtė, remia 
Lietuvių tautodailės institutas 
Kanadoje. Šis projektas - tai 
pagarbos ženklas lietuvių dai
lės patriarchui, tai įrodymas, 
kad jo pradėtas tautinių verty
bių puoselėjimas neprarado 
vertės ir šiandien. 

Studentų darbų parodoje 
buvo galima išvysti ne tik ant
rakursių privalomas užduotis -
aplikacijas lietuvių liaudies 
meno tema (kurioms vadovau
ja prof. Regina Sipavičiūtė ), 
bet ir vyresniųjų kūrinius, net 
bakalaurų ir magistrų baigia
muosius darbus. Jaunieji me
nininkai interpretuoja tautinį 
paveldą rinkdamiesi etnografi
nes temas, liaudiškus orna
mentus, plėtodami liaudies 
dailės stilizacijos pobūdį ar pri
mityvo tendencijas. Tautodai
lės įtaką rodo kūrinių poetiš
kumas, liaudiška pasaulėjauta, 
mąstymas simboliais, plastinės 
formos ekspresija ir dekoraty
vumas. Liaudies meno poveikis 
jaunųjų kūrybai dažnai gilesnis 
nei tvirtina jie patys. Etnopsi
chologinės autoriaus savybės, 
pasąmonėje glūdinti protėvių 
kūrybos patirtis, skiepyta su 
gimtąja kalba, formuota Lietu
vos gamtos, mitų, liaudies dai
nų, lemia vienų ar kitų raiškos 
priemonių atranką ir savitą jų 
plastinę interpretaciją. 

Ko galėtų šiandien pasi
mokyti iš A. Tamošaičio jauni 
menininkai? Turbūt paprastu
mo grožio, neįmantrios raiš
kos, kūrinio vidinės kultūros. 
Pasimokyti, kaip santūriu me
niniu žodžiu galima palikti erd
vės žiūrovo mąstymui. 

Skirtingai nuo dabartinių 
dailininkų, A. Tamošaitis ne
priklausomoje Lietuvoje plėto
jo tautinį savitumą kitomis ap
linkybėmis. Anuomet, po Pir
moj o pasaulinio karo valsty
bingumą atkūrusioje šalyje 
tautinis stilius dailėje buvo 
valstybės politikos skatinamas, 
todėl dailininkai natūraliai rin
kosi liaudiškas formas kūrybo
je. Emigracijos laikotarpiu tau
todailės interpretacija kūry
boje siejo dailininką su tėvyne, 
leido pabrėžti savo tautinį iš
skirtinumą. Šiandien situacija 
visai kita. Prieš jaunų meninin
kų akis iškyla platus išraiškos 
priemonių laukas, o liaudies 
menas - tik maža jo dalis. To
dėl A. ir A. Tamošaičių galeri
joje sukaupti liaudies meno 
turtai gali paskatinti jaunuolius 
įgyvendinti prasmingas tau
tines idėjas. 

Ka-i-rėje velykiniai margučiai (Ntr. iš Lithuanian Easter Eggs, Antanas Tamošaitis); dešinėje- "Židinio:' ~a~erij~s ved~Ja.1:~i~utė Luko~evi~ienė (deši~ėj~· ~~; s.u 
projekto Tautinių drabužių audimas pagal XJX š. - XX š. J pusės rinkinius, kurį remia Lietuvių tautodailes mstitutas 1se1v1JOJe, vykdyt0Jom1s - Rasuo e m ai e ir 
Violeta Gudaite (Ntr. G. Zemlicko) 



Tautinės kultūros centre 

Veršvos ansamblis. Sėdi iš dešinės: vadovė J. Gedvilaitė-Šimaitienė, dailininkas L. Juozonis ir 
straipsnio autorė 

dirkos, jo varpo, mums reikia Maironio". Nie
kur kitur - tik Veršvos ansamblyje - išgirsite 
nuostabią melodiją, skirtą Maironio eilėraščiui 
Nuo Birutės kalno (m. V. Milašausko ). Atva
žiuokite, broliai, pasiklausyti: Kanadoje arba 
JAV sėdę į lėktuvą, tik sumerksite blakstienas, 
susapnuosite spalvotą sapną - ir jau Lietuva. 
Ne tik šiame centre yra dainuojama apie meilę 
tėvynei. Daina dar nemirė, ne ... 

Bačinskų šeima: dainininkai Aurėja ir Tomas, 
antroje eilėje tėvai 

Buvo sutįkta straipsnio autorės kūryba. Ją 
mokytoja A. Sernienė vertino teigiamai. Malo
niai buvo kalbama apie L. Juozonio iliustraci
jas. Tuos žodžius pagyvino salės puošmenos: 
verpimo ratelis su linų kuodeliu, gražuolės ver
bos molio vazoje ir kita tautinė atributika. Su
sirinkusiems patiko knygelės Sauliuk, paklau
syk viršelis: sena lietuvė vvirbalais mezga gimtąją 
žemę. Prie jos kojų - Zaltytis. Kai ši knygutė 
pateko į vaikų darželį, mažieji klausytojai vir
šelį supeikė: toks didelis ežeras, o jame plūko 
tik trys žuvytės. Knygutė Linksmas dvaras skirta 
jaunesniems autorės vaikaičiams. Viršelyje jie 
laipioja raidelėmis kaip kopėčiomis. Lapo vi
duryje L. Juozonis nupiešė savo mamą, santū
riai besišypsančią. Salei buvo parodytas roma
no Liepsna viršelis: baisioje kančioje skęstąs 
jaunas žmogus, rankoje - juoda nuodų taurė. 
Ak, tai Ugnius. Dvidešimtmetį pasiglemžė 
ugnis, užkurta alkoholio. 

ALDONA GRICIENĖ 

Ten, kur Nemunas, Nerį apkabinęs,/ Neša 
per pievas, per laukų platybes ... (A. Mickevi
čius) stūkso sena ir garbinga Kauno pilis. Už 
jos R. Antinio Kanklininkas rūsčiai bara jauni
mą, kad nedainuoja lietuviškų dainų. Visai ar
tutėliai - Tautinės kultūros centras. 

Viena popietė buvo skirta dainoms, belet
ristikai ir iliustracijoms. Kad iš Lietuvos išnyktų 
šešėliai, Veršvos mišrus vokalinis ansamblis, 
vadovaujamas J. Gedvilaitės-Šimaitienės, už
dainavo Himną Kaunui. Jo autoriai ž. P. Šer
nas, m. V. Kursa. A. Šernienė iš mūsų klasikų 
išrinko gražiausius žodžius ir jais klausytojus 
įvedė į dainų pasaulį: "Mums taip reikia Ku-

Vėl dainos. Prieš auditoriją - vaikai: Aurė
j a ir Tomas Bačinskai. Dainuoti apie tremtį, 
apie sunkų kelią atgal į tėvynę juos išmokė ne 
choro vadovė, bet mama ir tėtis, Sausio 13-
osios naktį budėjęs Sitkūnuose, saugojęs Lie
tuvos laisvę. 

Jau nebus tų dienų 
Ar žinai? - Tų dienų jau nebus, 
Kai su laumžirgiu skristi 

norėjom, 

Kai vaivorykšte švietė dangus, 
O jos tiltais ir mus nešė vėjai. 

Tai jaunystės dienų atspindžiai, 
Tai pakilusios svajos ir viltys. 
O kai žemėje esam svečiai, 
Ku,r, žmogau, dar vetžiesi 

pakilti? 

Lemties smiltys ir pėdas 
užpūs, 

(Laiko bangos vis dūžta į 
krantą), 

O gyvenimo knygos lapus 
Dar vis verčiam. Ar viską 

suprantam? 

Aš žinau - jau nebus tų 
dienų, 

Renginio pabaigoje dainavo visa salė. An
samblio vadovė užtraukė: Kiek rovė - neišrovė, 
l Kiek skynė - nenuskynė. l Todėl, kad tu - šven
tovė. l Todėl, kad tu - Tėvynė. Teatro žmogus A. 
Vieraitis pagavo žodžius ir melodiją, o po jo -
visi. 

Kai su laumžirgiu mintys 
skrajojo ... 

Bet dar vis laiko pieva einu ... 
Ar palaiminsi, Dieve, rytojų? 

*** 
Dienų tėkmė ... 
Ir lyg užburti 
tirpsta metai ... 
Tas laikas skuba 
kaip vanduo upe. 
Kas šitaip spėriai suka 
mūsų lemties ratą?
Vėl naują datą 

reik rašyt lape. 

Kiek kartų vis mąstai -
gyventa, dirbta, kurta 
ir gėrio semta 
laimės šuliny. 
O rūmų vis nėra ... 
Tai gal širdy tie turtai, 
kuriuos kasdien 
su meile dalini? 

Metų tėkmės dovana 
Nereikia nuo liūdesio bėgti. 
Per prievartą keist jį džiaugsmu. 
Tikiu - širdžiai vėl bus ramu: 
Ir jūra audringa atlėgus 
Alsuoja bangelių žaismu. 

Kai liūdna, pasikviečiu tylą, -
Joje ir prasmė, ir viltis. 
Mąstau, o tyla lyg prabyla, 
Paguodžia, kad vėl ateity 
Saulės spinduliu laimė lakstys. 

Kaip upė tas bėgantis laikas: 
Nusenka. Patvins - vėl pilna. 
Skaudi netekties aimana, 
Deja, nuo jos bėgti nereikia: 
Tai metų tėkmės dovana -
Pabūt su prasminga tyla. 

Janina Marcinkevičienė 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus universiteto rek

torius akademikas Benedik
tas Juodka š.m. vasario 15 die
ną iškilmingo Vilniaus miesto 
tarybos posėdžio metu buvo 
apdovanotas Žygimanto Au
gusto medaliu už autoritetin
gą ir patrauklų Lietuvos 
mokslo, studijų ir kultūros re
prezentavimą, aktyvų dalyva
vimą miesto projektuose, 
puoselėjančiuose kultūros pa
veldą, senąsias miesto tradici
jas, mokslus ir menus. Bene
diktas Juodka Vilniaus uni
versitetui vadovauja trejus 
metus, anksčiau buvo mokslo 
reikalų prorektorius, Lietuvos 
mokslų akademijos pirminin
kas. Rektorius rašo moksli
nius straipsnius, skaito paskai
tas užsienio aukštosiose mo
kyklose, gamtos mokslų fakul
teto studentams dėsto jau 35 
metus. 

Žygimanto Augusto ir Bar
boros Radvilaitės medalius Vil
niaus miesto savivaldybė įtei
sino 2000 metų gruodį. Jais 
siekiama pagerbti Vilniui la
biausiai nusipelniusius žmo
nes, įvertinti jų veiklą įvairiose 
srityse, skatinti juos dirbti sos
tinės labui, aktyvinti vilniečių 
visuomeninę ir labdaringą 
veiklą. Medalių autorius dai
lininkas Petras Repšys. Žygi
manto Augusto medaliu ap
dovanojami vyrai, Barboros 
Radvilaitės medaliu - mo
terys. 

Žygimantas Augustas apsi
gyveno Vilniuje 1544 metais 
kaip didysis Lietuvos kuni
gaikštis. Jis laisvai kalbėjo 
italų, lenkų, vokiečių, lotynų 
kalbomis, buvo puikus orato
rius, mėgo knygas, tapybą, 
Vilniuje įkūrė pirmąją 
paveikslų galeriją. Barbora 
Radvilaitė gimė Vilniuje, gavo 
puikų išsilavinimą, buvo viena 
iš šviesiausių moterų Europo
j e. 2005 metų vasarį Barboros 
Radvilaitės medaliu buvo ap
dovanota Vytauto Landsber
gio fondo valdybos pirminin
kė Gražina Ručytė-Landsber
gienė. 

Vilniaus mažojo teatro 
vadovas Rimas Tuminas š.m. 
vasario 1 7 dieną Varšuvos 
"Studio" teatre pristatė Carlo 
Goldoni komediją Triufaldi
IJO, arba Dviejų ponų tarnas. 
Sis spektaklis yra ilgalaikio 
bendradarbiavimo (nuo 2001 
metų) su Varšuvos "Studio" 
teatru rezultatas. Anksčiau 
režisierius R. Tuminas šiame 
teatre tik gastroliavo su spek
takliu Revizorius - šis yra pir
mas jo pastatymas. Jam talki
ninkavo scenografas Adomas 
Jacovskis, kostiumų dailinin
kė Aleksandra J acovskytė, 
kompozitorius Faustas Latė
nas. Režisierius Rimas Tumi
nas, po premjeros Varšuvoje 
išvyko į Goeteborgą (Švedija), 
kur ~iesto teatre pastatė An
ton Cechovo Vyšnių sodą. 
Prieš dvejus metus jis čia reži
savo Fiodor Dostojevskio 
Idiotą. Be vadovo likusiame 
Vilniaus mažajame teatre kas 
vakarą vyksta įvairūs spektak
liai, o dienomis režisierius 
Raimundas Banionis su teatro 
aktoriais repetuoja Thornton 
Wilder pjesę Per plauką nuo 
žūties, kurios premjera pla-

nuojama balandžio pradžioje. 
Kauno kameriniame teat

re š.m.kovo 4 ir 5 dienomis 
įvyko ilgai laukta premjera 
Dešimt dienų iš Vilio gimtadie
nio; tai dviejų dalių spektaklis 
pagal postmodernizmo klasi
ko Georg Tabori pjesę Peep
show, kurią iš vokiečių kalbos 
išvertė Kęstutis Navakas. 
Spektaklio statytojai: režisie
rius Stanislovas Rubinovas, 
scenografas Sergėjus Bocullo, 
kompozitorius Giedrius Kuy
revičius, aktoriai - Rasa Ci
žauskaitė, Kristina Kazakevi
čiūtė, Alma Masiulionytė, 
Aleksandras Rubinovas, Asta 
Steponavičiūtė, Violeta Ste
ponkutė, Daiva Škelevaitė ir 
Egidijus Tamošiūnas. Pasak 
vieno teatro kritiko, "Georg 
Tabori pjesėje kaleidoskopiš
kai keičiasi veiksmo vietos ir 
situacijos, žaižaruojantį hu
morą permuša tragiška gaida, 
šią, savo ruožtu, išstumia ro
mantiškos, net melodramatiš
kos scenos_,, o jas - buitiniai 
vaizdeliai. Cia kiekvienas gali 
atsirinkti pagal skonį ir išpru
simą ... " 

Dailininkė Dalia Dokšai
tė gimė ir gyvena Vilniuje. Jos 
tėvas Bronius Dokšas buvo 
aukštos kultūros, kilnios sie
los žemaitis, sovietų persekio
tas už rezistencinę veiklą. 
1994 metais Dalią sudomino 
savita Japonijos kultūra, tapy
ba sumi-e technika. Susisiekė 
su japonu suni-e meistru Mu
rayama ir, jo paraginta, įstojo 
į japonų dailininkų suni-e 
meistrų sąjungą. Nuo 1995 
metų kasmet dalyvauja šios 
sąjungos rengiamose parodo
se Japonijoje. Jos darbai japo
nams labai patinka. Pasak kri
tikų, jie yra dvasingi, subtilūs, 
laisvi. 1996 m. už darbą Vėjas 
laimėjo tų metų parodos 
"Grand prix". Grįžusi į Lietu
vą, Dalia organizuoja su kole
gomis dailininkais (ypač su 
Vilniuje susiorganizavusios 
"Tušo kelias" stu~ijos nariais) 
meno stovyklas Zemaitijoje, 
moko sumi-e technikos. 

Pasak Dalios, Žemaitiją ir 
Japoniją labiausiai sieja san
tykis su gamta. "Gamtos gro
žio kultas, emocinis bendravi
mas su gamta yra neatskiria
ma japonų gyvenimo dalis. Ne 
kartą, būnant Japonijoje, kar
tu su draugais japonais teko 
gėrėtis raudonųjų klevų lapų 
žydėjimu, mėnesiena, pirmo
siomis snaigėmis, akmeniu, 
kuris kiekvieną dieną yra šalia 
mūsų. Tik neskubėk, sustok, 
įsiklausyk, įsižiūrėk, pamatyk, 
pajausk. Manau, kad šis dvasi
nis ryšys su gamta labiausiai 
sieja mus ir japonus. Mes, bal
tai, turėjome tą ypatingą ryšį 
su žeme, augalu, akmeniu, 
paukščiu, tikėjimą į gyvybės 
energijos nemirtingumą, jos 
ciklišką atsinaujinimą, į kos
minės gyvybės tapatumą tarp 
žmogaus, augalo, gyvulio, va
balo, žalčio. Mes iki šiol dar 
tai saugome, dar nenukirtome 
šaknų su mūsų tautos dvasine 
praeitimi" - rašė Dalia Dok
šaitė žurnale Žemaičių žemė. 
Jos darbuose dažnai vyrauja 
Žemaitijos tematika. Ji savo 
kūrinius rodo Japonijoje, kar
tais Vilniuje. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pinnad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeštad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekrnad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekrnad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 1.80% 
180-364 d. term. ind ......... 2.00% 
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% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .........• 6.50% 

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 16IKI 25METŲAMŽJAUS 

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. 

Vakaronė sriubos virtuvėms 
Lietuvoj paremti 

Kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, Prisikėlimo parapijos Sriubos vakaronėje laimina duoną, kurią 
laiko viešnia iš Kauno Caritas veikėja Onutė Virbašiūtė Ntr. R.D. Puterių 

Sekmadienį, vasario 26, Prisikėlimo parapi
jos salėje Toronte įvyko jau tradicija tapusi va
karonė sriubos virtuvėms Lietuvoj paremti. Šią 
vakaronę ruošė Prisikėlimo parapijos taqbos 
labdaros sekcija, vadovaujama dr. Juditos Cup
linskienės. Vakaro pagrindinis asmuo - iš Kau
no atvykusi Onutė Virbašiūtė - Kauno arkivys
kupijos Caritas reikalų vedėja. Aukos priimamos 
per Prisikėlimo parapiją, l Resurrection Road, 
Etobicoke, ON. Cekius rašyti: Alkaniems Lietu
voje. 

Prieš daugiau nei 12 metų, norėdama konk
rečiu projektu paminėti Prisikėlimo parapijos 40 
m. gyvavimo sukaktį, klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, pasiūlius ir parapijos tary
bai pritarus, buvo nutarta suteikti vienkartinę 
paramą "Betanijos" sriubos virtuvei Vilniuje. Iš 
šios kuklios pradžios išaugo daugiametis projek
tas, kurio dėka kas mėnesį lėšomis remiamos dvi 
didelės sriubos virtuvės Lietuvoje - tai Vilniaus 
"Betanija" ir Kauno Caritas valgyklos. Taip pat 
parama buvo teikiama ir pranciškonų sriubos 
valgyklai Kretingoje. Šalia vienkartinės paramos 
bei aukų iš įvairiausių Lietuvos bendrovių, To
ronto Prisikėlimo parapijos parama yra vieninte
lė, kuri pastoviai teikiama kas mėnesį. 

Šių metų vakaronę ruošė Prisikėlimo parapi
jos tarybos globoje sudarytas sriubos vakaronės 
organizacinis komitetas, vadovaujamas dr. Ju
ditos Čuplinskienės. Vakaras praėjo su dideliu 
pasisekimu. Prie baltomis staltiesėmis bei tulpių 
žiedais papuoštų stalų susėdo apie 350 dalyvių, 
kurie stiprinosi B. Stanulienės ir V. Birštono su 
talkininkais pagal receptą iš Kauno Caritas sriu
bos valgyklos pagaminta kruopų sriuba su juoda 
duona ir vaisių sulčių gaiva. Parapijos jaunimas 
aptarnavo stalus. Vakaro nuotaiką sudarė spe
cialiai muzikės Dalios Viskontienės atrinktos 
giesmės, kurios savo turiniu nuteikė dalyvius su
sikaupimui, maldai, apmąstymui ir darbui. 

Dalyviai tinkamai susikaupę sugiedojo gies
mę Laimink, Dieve, mūsų suėjimą - tikime, esi 
tarp mūsų. Tavimi dalinamės kaip duona, vande
niu ir amžinu žodžiu. Giedojimui vadovavo stu
dentė D. Paškauskaitė. Parapijos labdaros sekci
jos pirm. dr. Judita Čuplinskienė padėkojo vi
siems už parodytą solidarumą su gyvenimo nu
skriaustaisiais. Ji priminė šių sriubos vakaronių 
pradžią 1993 m. Thi jau daugiau kaip 13 m. tę
siama tradicija, kuri dosnių geradarių aukų dėka 
prisideda prie kasdieną maitinamų apie 1,000 
žmonių per Kauno Caritas ir Vilniaus "Betani
jos" sriubos valgyklas. Kas mėnesį išsiunčiama 
po $1,250 kiekvienai sriubos valgyklai. Prisikėli
mo parapijos buhalterio kun. Eugenijaus Jurgu
čio, OFM, apskaičiavimu, ligšiol šiam projektui 
iš viso suaukota ir persiųsta į Lietuvą $402,582. 
Dabartiniu kursu pervertus į litus, tai daugiau 
kaip milijonas litų paramos! 

Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. Bač
kis laiške vakaronės dalyviams, apibūdindamas 
dabartinę padėtį Vilniaus sriubos valgykloje, ra
šo: "Ši žiema itin šalta, ypač tiems be namų. 'Be-

Sriubos vakaronėje Edita Putrimienė prie pulto, 
apdengto dovana Prisikėlimo parapijai -
padėkos juosta iš Kauno Ntr. R.D. Puterių 

tanija' maitina po 500 kasdien. Sudarėme Vil
niaus seminarijos paruošiamojo kurso studen
tams progą darbuotis "Betanijoje", kad patirtų 
vargan patekusių žmonių sunkumus - įgyvendi
name tarnystę vargo broliams ... pamažu atsiran
da ir daugiau savanorių ... Suteikiame pagalbą iš
ėjusiems iš įkalinimo institucijų, kad jie patirtų 
žmogaus šilumą. Šešis kartus per savaitę paval
gydiname 112 vaikų, 125 išėjusius iš kalėjimų, 80 
benamių, 183 senyvo amžiaus skurdo spaudžia
mus. Išlaidos: vienai sriubos porcijai - du su pu
se lito. Šeštadieniais išduodamas sausas maisto 
davinys parsinešti į namus sekmadieniui". 

Nukelta į 11-tą psl. 



Vakaronė sriubos ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Dėmesys tada pakrypo į Kauną ir dr. J. Čup
linskienė pristatė šio vakaro kalbėtoją Onutę 
Virbašiūtę: nuo 1993 m. seselės A. Pajarskaitės 
pakviesta jungėsi į karitatyvinį darbą; 2003 m. 
arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu paskirta 
Kauno arkivyskupijos Sielovados komiteto nare, 
organizavo įvairius renginius, kurių tarpe - Eu
charistinis kongresas. Už labdaros veiklą Kaune 
savivaldybės apdovanota "gerumo plyta". "Tai 
žmogus, kuris kasdieniaju gyvenimu liudija savo 
tikėjimą" - baigė dr. J. Cuplinskienė. 

Onutė Virbašiūtė apibūdino Kauno arkivys
kupijos labdaros veiklą: Kaune, Jonavoj, Jurbar
ke, Kėdainiuose, Raseiniuose ir Ukmergėje. 
Yra 99 parapijos - Caritas veikia 77. Darbuojasi 
485 karitiečiai. Kauno Caritas jungia arkivysku
pijos parapijas ir kitų institucijų Caritas grupes. 
Apima senelių lankymą, senelių namus, vaikų 
užimtumą, kalinių globą, stovyklų organizavimą, 
sriubos valgyklas bei specialių užduočių organi
zavimą. Pavyzdžiui, lapkričio mėnesio pabaigoj 
buvo visoje Lietuvoje suorganizuota užduotis 
nupirkti maisto produktų ir juos Advento metu 
per visą gruodžio mėnesį paskirti vargšams para
pijose. Sriubos v~lgyklon Kaune kasdien sueina 
500-800 žmonių Sančiuose (Kęstučio gatvėje) ir 
Petrašiūnų parapijoje. Kūčių vakarienėje dalyva
vo 150. Dalyvauja ir tie, kurie nesupranta Kūčių 
prasmės, bet ateina pasitempę, kiek gali išsipuo
šę. Pabendrauja ir su Kauno arkivyskupu S. 
Tamkevičium, kuris kasmet šioje Kūčių vakarie
nėje dalyvauja. 

Arkivyskupijos labdaros apimtyje, taip pat 
veikia 6 vaikų dienos centrai. Jie išaugo iš sa
vaitgalinio vaikų maitinimo ir jų dėka šiandien 
globojamas 261 vaikas. Aštuoniose parapijose 
savaitgaliais maitinamas 241 vaikas. Prahos 
miestas siunčia lėšų remti šeimoms ir skatinti 
šeimų bendravimą - šiuo projektu remiami 254 
vaikai. Italijos Brescia Caritas remia projektą Iš 
gatvės į mokyklą, kuriuo tiesiogiai remiami 55 
vaikai. Veikia vaistinėlė, kuri per metus suteikė 
pagalbą vaistais 687 asmenims. Įsteigti slaugos 
namai 8 parapijose - dirba 31 slaugytoja. Slau
gomi 49 ligoniai - daugiausia senyvo amžiaus, 
~aikų apleisti. Įsteigti parapijiniai senelių namai: 
Sančių senelių namųose gyvena 9, Vilijampolės 
- 8, Rumšiškių - 18. Sančiuose vadovauja seselės 
pranciškjetės. Rukloje (už Jonavos) didžiulis 
vargas. Zmonės nemoka savimi pasirūpinti -
pragėrė butus, prarado namus, yra daug vaikų. 
Tai buvusi rusų armijos buveinė, kurioje dabar 
apsigyveno vargdieniai. Iš išdaužytų namų langų 
lenda vaikai. Dabar ten įsteigė maitinimo punk
tą, kuriame kasdien maitinami 85 vaikai ir 50 su
augusių. Lietuvos kariuomenės pulko vadovybė 
duoda maisto. 

Pagrindiniai Kauno Caritas sriubos valgyk
los rėmėjai yra Toronto Prisikėlimo parapija, 
Kauno miesto savivaldybės socialinės rūpybos 
skyrius bei pavieniai aukotajai. Onutė pasakojo: 
"Atsikūrus Lietuvos nepriklausomybei, atsivėrė 
ligi tol po geležine uždanga slėptos visos žmonių 
gyvenimo žaizdos - moralinis nuosmukis. Atsi
rado ir naujų bėdų - atsiskyrus nuo Rusijos ža
liavų šaltinių, dą_ug fabrikų bankrotavo, atsirado 
daug bedarbių. Zmonėms buvo sunku prisitaiky-

Toronto Prisikėlimo ,parapijos Labdaros sekci
jos pirm. dr. Judita Cuplinskienė su viešnia iš 
Kauno Onute Virbašiūte Sriubos vakaronėje 

Ntr. R.D. Puterių 

ti prie pakitusių gyvenimo sąlygų. Išplito girtuok
lystė, vaikai buvo verčiami elgetauti, kad šeima 
pramistų ir dar liktų tėvų girtavimui. Taigi dirba
me su įvairaus amžiaus žmonių grupėmis - nuo 
vaikų iki žilagalvių bejėgių senelių". Daugiausia 
pagalbos/paramos sulaukiama iš Toronto Prisi
kėlimo parapijos - tai nuolatinė parama, kuri 
padeda planuoti žinant, kad lėšos kas mėnesį 
tikrai ateis. Taip pat pagalbos daugiausia sulau
kiama iš Vokietijos, Olandijos, Italijos Caritas. 
Mažiau sulaukiama dėmesio iš Lietuvos valstybi
nių institucijų, o ir naujai praturtėję lietuviai dar 
nepratę dalintis su kitais. "Kai norisi nuleisti 
rankas, mums tai neleidžia padaryti jūsų Prisikė
limo parapijos pavyzdys". 

Savo pokalbį Onutė paįvairino skaidrėmis 
didžiuliame ekrane. Pokalbį baigė turininga 
Motinos Teresės citata: Gyvenimas yra svajonė -
įgyvendink ją. Gyvenimas yra iššūkis - priimk jį. 
Gyvenimas yra pareiga - įvykdyk ją. Gyvenimas 
yra džiaugsmas - dalinkis juo. Gyvenimas yra kry
žius - apkabink jį! 

Gerb. Onutė tada įteikė dovaną - lininį 
rankšluostį su įrašu: Prisikėlimo parapijai nuo 
Kauno arkivyskupijos - Kauno Caritas; o klebo
nui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, įrė
mintos padėkos pačių vargingiausių žmonių var
du nuo Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus. 
~astarojo sveikinimas taip pat įteiktas dr. Juditai 
Cuplinskienei, pažymint jos ilgametį rūpestį ir 
nuolatinę pagalbą. Onutė nuo savęs įteikė varinį 
varpelį: "Būkit girdima Lietuvoje - kai skambin
sit, duokit, kad Jus išgirstų!" 

Vakaras baigtas Prisikėlimo parapijos tary
bos pirmininkės Rūtos Girdauskaitės padėkos 
žodžiu, po kurio nuaidėjo baigiamoji bendra 
giesmė - šv. Pranciškaus malda: Mes norim nešti 
Tavo taiką, kur neapykanta, leisk skleisti Tavo 
meilę; kur įžeidimas, Tavo atlaidumą; kur abejonė 
- tikėjimą Tavim. 

Gabija Petrauskienė, rengėjų vardu. 
Rengėjai: Prisikėlimo parapijos tarybos labdaros 

sekcijos globoje veikiantis specialus 
Sriubos vakaronės komitetas 

• Jei valia prašyti, tai duok, Viešpatie, kad aš 
būčiau Tavo Bažnyčioje nelyginant ta mazgotė, puod
kelė, kuria viską valo, o suvartoję meta šalin kur į 
tamsiausią ir bjauriausią kampą, tegul ir aš taip su
vartotas ir sunaudotas, kad tik Tavo Bažnyčioje būtų 
nors koks kampelis geriau išvalytas, kad tik Tavo 
name būt šiek tiek švariau ir skaisčiau. 

Iš pal. Jurgio Matulaičio užrašų 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"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 • PH~IG~NĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES CEKIAI (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 SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

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 
kaitė, laimėjusi Ispanijoje vyku
sias tarptautines "Santa Eulalia" 
sportinio ėjimo varžybas, 10 km 
nuotolį Lietuvos sportininkė nu
ėjo per 44 minutes ir 16 sekun
džių pasiekdama naują šalies re
kordą. Ankstesnis rekordas 44:20 
pasiektas dar 1988 metais S. Ei
dikytės Leningrade (Sov. Sąjun
goje). 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Susitikus dviem Lietuvos 

krepšinio galiūnam daug prana
šesnis buvo Vilniaus "Lietuvos 
rytas", namuose 98:68 įveikęs 
Kauno "Žalgirį". Euroly~os 
TOP 16 rungtynėse Kauno "Zal
giris" išvykoje jau penktą kartą iš 
eilės patyrė pralaimėjimą atkrin
tamosiose varžybose, 64:68 pra
laimėdamas Malaga "Unicaja" 
krepšininkams. 

• Kalgaryje (Canada) vyku
siame pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionate Lietuvos šokių ant 
ledo pora, 2000-ųjų metų pa
saulio pirmenybių bronzos me
dalininkai, Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas užėmė ketvir
tą vietą. Laisvoje programoje jie 
užėmė antrą vietą (99.75 balo), o 
bendroje įskaitoje Lietuvos šokė
jai surinko (195.87 balo) ir vos 
0.87 balo atsiliko nuo bronzos 
medalius laimėjusių amerikiečių 
(truputį abejotinas teisėjų objek
tyvumas - V.P.). 

• Rusijoje vykusiose pasau
lio moterų šachmatų pirmenybė
se Lietuvos šachmatininkė Vikto
rija Čmilytė pusiaubaigmėje pra-

laimėjo rusei A. Galiamova'i ir 
turėjo pasitenkinti ketvirta vieta. 

• Egipte vykusiame atviraja
me Afrikos šiuolaikinės penkia
kovės čempionate Lietuvos at
stovė Donata Rimšaitė iškovojo 
bronzos medalį. 18-metė penkia
kovininkė surinko 5344 taškus 
(šaudymas 1000, fechtavimasis -
876, plaukimas - 1252, jojimas 
1148, bėgimas - 1068). 

• JAV vykusiose "LSU Re
lays" universitetų lengvosios at
letikos estafečių varžybose lietu
vaitė Alina Varpiotaitė su Alaba
ma valstijos Birmingham koman
da estafetėje 400+ 200+ 200+ 
800 m sugaišo 3 minutes, 57.92 
sekundes ir užėmė antrą vietą, o 
estafetėje 4 po 800 m lietuvaitė 
su komandos draugėmis nuotolį 
įveikė per 9 minutes, 16.41 se
kundžių ir užėmė trečią vietą. 

• Arizona (JAV) valstijos 
universiteto lengvosios atletikos 
varžybose Darius Draudvila už
ėmė antrą vietą dešimtkovės 
rungtyje. 

• Jau aštuntą pergalę šiame 
sezone iškovojo Sonata Milušaus-

• Japonijos sostinėje vyku
siose Tarptautinės sportinių šo
kių federacijos (IDSF) "Grand 
Slam" serijos varžybose antrą 
vietą klasikinių šokių progra
moje užėmė Kauno "Sūkurio" 
klubo nariai A. Bižokas ir E. 
Daniūtė. 

• Pasaulio moterų šachmatų 
čempionato ketvirtbaigmėje Vik
torija Čmilytė 3:1 nugalėjo Gru
zijos atstovę M. Čiburdanidze ir 
iškopė į pusiaubaigmę. 

• Pagrindinį prizą tradicinė
se šachmatų žaibo varžybose "Sei
mo taurė 2006", kurios buvo skir
tos Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 16-osioms metinėms, 
iškovojo Lietuvos muitinės depar
tamento Informatikos skyriaus 
darbuotojas tarptautinis meistras 
Virginijus Dambrauskas. 

• Atvirųjų Portugalijos spor
tinio ėjimo pirmenybių nugalėto
j a moterų 20 km rungtyje tapo 
Sonata Milušauskaitė, nuotolį 
nuėjusi per l valandą 33 minutes 
ir 15 sekundžių.V.P. 

Plaukimo pirmenybės 
programa apims visus stilius. Dalyvių registracija 
iki gegužės 13 d. imtinai pas varžybų vadovą šiuo 
adresu: Algis Norkus, 3 Hardwick Ct., Aurora, IL 
60506, USA. Tel. 630 466-4661 namų ir 708 651-
1052 darbo; faksas 630 897-5084; el. paštas: 
norkuskmn@aol.com. Išsamią informaciją gauna 
sporto klubai ir mums žinomi plaukikai. Norintys 
dalyvauti prašomi kreiptis į Algį Norkų. 

Jos įvyks š.m. gegužės 20, šeštadienį, Marmion 
Academy, 1000 Butterfield Rd., Aurora, IL. Rengia 
Čikagos ASK "Lituanica". Varžybų pradžia 3.30 v. 
p.p. Dalyvauti kviečiami vyrai, moterys (vyresni ir 
jaunesni), berniukai, mergaitės. Dalyvių skaičius 
neribojamas. Nei šuolių, nei estafečių nebus, tačiau 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

' 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus 

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

SALFASS e. valdyba 

Olimpinėse žaidynėse Torine dalyvavo ir Lietuvos biatlonininkė 
Diana Rasimovičiūtė Ntr. A. Pliadžio 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

grupę i Lietuvą su prelatu E. Putrimu 
nuo RUGPJŪČIO 3 d. iki 20 d. 
Bilietų išpardavimai keliaujantiems 

vasarą į Lietuvą. 

Dėl išsamesnės informacijos - SKAMBINKITE. 
Taip pat taikome nuolaidą visiems, 

perkantiems kelionių draudimą. 

416 209-7737 (mobilus) 

Tel: 416 249-7710 1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749 



;&CJAU~IMO ZODIS 
Argentinos lietuvių jaunimo veikla 

Argentinos lietuvių jaunimas, susirinkęs Berisso mieste vienos iškilmės metu 

Vasario 5 d. Avellanedos 
mieste susirinkome lietuviškoje 
parapįjoje kartu su ALOST na
riais. Sv. Mišias aukojo kun. Au
gustinas Steigvilas. Mišiose daly
vavo choras iš Buenos Aires, ku
ris giedojo lietuviškai. Susirinki
me dalyvavo Julio Mičiudas (Lie
tuvių centro pirmininkas), Jorge 
Brazaitis (Lietuvių susivienijimo 
Argentinoje pirmininkas) ir at
stovai iš "Nemuno" ir "Mindau
go" kultūros draugijų. Vėliau 
prie lietuviško paminklo padėjo
me gėles, Lietuvos garbės konsu
lato atstovas dr. Juan Martin 
Daujotas pasveikino šios šventės 
proga. Vakaro vaišes organizavo
me kartu su LR ambasada Ar
gentinoje. 

Vasario 9 d. "Nemuno" lie
tuvių kultūros draugiją aplankė 
Yale universiteto slavų literatū
ros profesorius Tomas Venclova. 
Jis skaitė savo eilėraščius visiems 
susirinkusiems žiūrovams per tą 
vakarą. ALJS prisidėjo prie "Ne
muno" lietuvių kultūros drau
gijos veiklos ir scenoje visą kalbą 
išvertė į ispanų kalbą ALJS pir
mininkas Juan Ignacio Fourment 
Kalve lis. 

Vasario 10-13 d.d. Argenti
nos lietuvių jaunimo sąjunga kar
tu su "Nemuno" lietuvių tautinių 
šokių grupe iš "Nemuno" lietuvių 
kultūros draugijos (Berisso mies
tas, Argentina) apsilankė Urug
vajaus lietuvių kultūros draugijos 
patalpose. Iš Lietuvos atvyko 
folkloro ansamblis "Gegutala" iš 
Vytauto Didžiojo universiteto. 
Per šias dienas maloniai pabend
ravome, žaidėme įvairius lietuviš
kus žaidimus ir dainavome lietu
viškas dainas. Vasario 11 d. abi 
grupės kartu koncertavome su 
vietine šokių grupe "Ąžuolynas" 

Florencio Sanchez teatre. Vasa
rio 12 d. "Nemuno" šokių grupė 
pasirodė Urugvajaus lietuvių 
draugijos patalpose. 

Vasario 16 d. Rosario mieste 
prie paminklo tautinei vėliavai 
susirinko ALJS pirmininkas Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis, 
ALOST pirmininkas Jorge Bra
zaitis, renginio organizatorius 
Ruben Repšys (Lietuvių sociali
nis klubas) ir atstovai iš "Nemu
no" ir "Mindaugo" kultūros 
draugijų (Berisso miestas). Iškė
lėme Argentinos ir Lietuvos vė
liavas, giedojome Lietuvos him
ną, abiejų valstybių himnus pa
grojo kariuomenės orkestras. 
Renginį savo atvykimu pagerbė 
LR ambasados atstovas Algi
mantas Rastauskas ir užsienio 
vyriausybių atstovai. 

Vasario 19 d. Berisso pagrin
dinėj e šventovėje šv. Mišias au
kojo kun. Augustinas Steigvilas. 
Mišiose dalyvavo "Mindaugo" 
choras, kuris giedojo lietuviškai. 
Po to visi susitikome prie Imig
rantų paminklo (Berisso yra 

Imigrantų provincijos sostinė), 
kur padėjome gėles ir giedojome 
Lietuvos himną kartu su "Min
daugo" choru. Renginį organiza
vo "Mindaugo" kultūros draugi
ja, ženkliai prisidėjo ir "Nemu
no" kultūros draugija bei Argen
tinos lietuvių jaunimo sąjunga. 

Vasario 21 d. "Nemuno" kul
tūros draugijos patalpose įvyko 
%ventė, skirta Vasario 16-ajai. 
Sventėje dalyvavo ir turistai bei 
visi lietuviai, norintys aplankyti 
Berisso miestą ir pabendrauti su 
Argentinos lietuviais. Vakaro 
metu svečiai visus vaišino lietu
viškais saldainiais, kartu kepėme 
dešreles ir gėrėme lietuviškus gė
rimus. Paminėdami Lietuvos ne
priklausomybės dieną sugiedo
jome Lietuvos himną. 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, 

Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybos pirmininkas 

(ALJS) 
(kalvelis jif@hotmail.com), 

Lietuviškos radijo valandėlės 
"Ecos de Lituania" vedėjas 

( ecosdelituania@yahoo.com.ar) 

Argentinos lietuvių jaunimo atstovai Berisso mieste prie Imigrantų 
paminklo lietuviško renginio metu 

Urugvajaus lietuvių tautinių šokių grupė "Nemunas" ir svečiai šokėjai iš Lietuvos Argentinoje 
00 ,----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~ L. STANKEVIČIUS 
;:;;: • Kas yra evoliucija? 
~ - Kai esi jaunas, tai stiklinėje yra tavo pienas. 
~ - Kai esi vyresnis, tai stiklinėje yra tavo alus. 
O - Kai esi senas, tai stiklinėje yra tavo dantys. 
oo • Ką reiškia apsikeisti nuomonėmis? 
~ - Tai reiškia įeiti į bokso kabinetą su savo 
~ nuomone, o išeiti - su jo nuomone. 

>00 

• Koks yra skirtumas tarp dantisto ir mokytojo? 
- Dantistas prašo atidaryti burną, o mokyto

jas prašo užsičiaupti. 
•Ar gydytojai turi daug priešų šiame pasaulyje? 

- Taip, bet daugiau aname pasaulyje. 
• Kuo skiriasi seimo rūmai nuo autobuso? 

- Autobuse jaunimas neužleidžia vietos seniems, 
o seimo rūmuose seniai neužleidžia jaunimui. 
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~ 12-asis PASAULIO LIETUVIŲ 
.... JAUNIMO KONGRESAS 

ivvks 2006 m. birželio 23 - liepos 9 d.d. 
Toronto, Hamillono ir Montrealio miestuose 
KARTU VYKSIME Į DAINŲ ŠVENTĘ ČIKAGOJE 

www.kongresas.org 

Kanados lietuvių fondas remia KONGRESĄ! 
Ačiū už jūsų visų aukas kongresui! --..,._ ~ 

~ ""C?' ~ 

Kviečiame rašyti čekius "KLB - KONGRESAS" 
ir siųsti Ruošos komitetui: "KONGRESAS 12" 

1 Resurrection Road, Etobicoke, ON M9A 5G1 CANADA 

Vilkiukas Lukas Janowicz padeda Birutės draugovės skautėms kepti 
tortus "napoleonus" Toronto skautų-čių Kaziuko mugei, įvykusiai 
š.m. kovo 5 d. Prisikėlimo parapijos salėse Ntr. Steponaitienės 

• Toronte šv. Kazimiero 
šventė su skautų-čių Kaziuko 
muge kovo 5 d. Prisikėlimo para
pijos patalpose praėjo įdomiai ir 
sėkmingai. Mugė buvo atidaryta 
8.30 v.r. Tunt. v.s. M. Rusinas pa
sveikino visas išsirikiavusias 
draugoves ir padėkojo už gražų 
paviljonų papuošimą, pakvietė 
dvasios vadą s. kun. Augustiną 
Simanavičių, OFM, sukalbėti 
maldą. Prie paviljonų pasilikus 
mažai skautų-čių daliai, visi kiti 
ėjo į šventovę Mišių, kurias atna
šavo pats dvasios vadas su kitais 
kunigais. Po Mišių salė jau buvo 
pilnutėlė lankytojų, ir mugės pa
viljonai puikiai veikė: liepsnelių 
ir giliukų "Kiškių" dr-vė su dr-ke 
s. D. Petrauskiene; paukštyčių 
"Rūtos" dr-vė su dr-ke V. Naru
šyte; prityrusių skaučių "Mirgos" 
dr-vė su <Jr-ke V. Lemon; vyr. 
skaučių "Zidinys" su dr-ke s. J. 
Neimaniene; vilkiukų dr-vė sus. 
M. Leknicku; DLK Mindaugo 
dr-vė su dr-ku v.sl. M. Sungaila ir 
globėju v.s. dr. A. Dailyde; skau
čių "Dainos" dr-vė su dr-ke V. 
Skilandžiūniene; bebrų laivas su 
v.valt. P. Bekeriu ir R. Punkriu; 
skautininkų-kių dr-vės buvo už
ėmusios sceną su dr-kais K. ir J. 
Batūromis. Jiems talkino skauti
ninkės, o loterijos bilietus plati
no v.s. P. Saplienė ir s. E. Kaza-

kevičius. Salės viduryje - tunti
ninkai su loterija, o šalia "Romu
vos" vald. sekretorius s. A. Ka
minskas, priiminėjęs nario mo
kestį, aukas ir atsakinėjęs į klau
simus apie "Romuvą"; šalia jo -
skautiškas tiekimo skyrius su 
vedėju ps. D. Sonda ir J. Sondai
te. Du sk. vyčiai nešiojo didelę 
dešrą, skirtą loterijai. 

Kaziuko mugę aplankė ir Či
kagos akademikai skautai. Jie at
sivežė "Bočių" lietuviškos rugi
nės duonos, kurią greit pardavė. 
Daug prisidėjo ir Tėvų komitetas 
su pirm. Dana Biskiene ir ižd. A. 
N ausėdu bei jų talkininkais, vai
šindami mugės dalyvius ir svečius 
skaniais cepelinais, koldūnais, 
kugeliu, kopūstais su dešrelėmis 
ir sriuba. Visos draugovės sko
ningai ir gražiai buvo įrengusios 
savo paviljonus, pilnus įvairiausių 
daiktelių bei kepinių, saldumynų. 
Mugėje dalyvavo Kanados raj. 
vadas v.s. Romas Otto ir KLB 
krašto vald. pirm. v.s. R. Žilins
kienė bei kiti svečiai, rėmėjai, 
daug tėvelių, kurių pagalba vi
suoment reikalinga. Mugės sta
lams ištuštėjus, 2 v.p.p. ji buvo 
uždaryta. Tuntininkai v.s. M. Ru
sinas ir v.s. R. Baltaduonytė-Le
mon visiems rengėjams ir lan
kytojams, o ypatingai klebonui už 
salę, nuoširdžiai padėkojo. EM. 

Buvusi lit. kursų moksleivė savo žinias perduoda jaunimui. Iš k.: 
Maksytė Olekaitė, Emilija Gutauskaitė, Vaiva Dzemionaitė, Ramunė 
Samonytė, Laura Valadkaitė ir Elenutė Zubrickaitė 

Ntr. N. Benotienės 
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KLUBO NARIUI 

A t A 
JUOZUI RAGUCKUI 

mirus, 
jo žmonai VANDAI, dukroms LAIMAI ir RAMONAI, 
sūnui RON bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas ''Ąžuolas" 

A t A 
IRENA FELICIJA GIRŠAITĖ -

ALEKNEVIČIENĖ 
mirė 2006 m. kovo 10 d. Timmins and District 

ligoninėje, sulaukusi 91 metų amžiaus. 

Liko liūdintys vaikai J anas 
Aleknevičius, Alina Kasperait ir 
Irena Aleknevičiūtė-Pigeon, visi 
gyvenantys Timmins, ON, sesuo 
Elena Varankienė ir jos vyras 
Tadas, dukterėčios Rasa Mc
Kean ir Dalia Varankaitė. Jos 
tėvai buvo Paulina ir Ferdinan
das Giršos. Velionės pasiges visi 
draugai Christ Lutheran parapi
joje. 

Irena gimė 1914 m., Pirmo
jo pasaulinio karo metu. Su savo 
vyru Jonu susituokusi išgyveno 
37 metus. Ji mylėjo savo tėvynę 
ir džiaugėsi būdama Kanados 
piliete, išgyvenusi Timmins 
mieste nuo 1949 m. Jos šeima ir 
artimieji prisimena jos entuziaz
mą lietuviškai dainai ir tauti
niams šokiams. Ji labai mėgo sa
vo pasirinktą bibliotekininkės 
darbą. 

Pasiilgsime visi jos besąly
giškos meilės, švelnumo, nuošir
dumo ir malonaus, pasitikinčio būdo. Ji buvo mūsų gyveni
mo saulė. Pašarvota Lessard-Stephens laidotuvių namuose, 
ją lankė draugai kovo 13 d., palaidota kovo 14 d. Timmins 
Memorial kapinėse po gedulinių pamaldų Christ Lutheran 
šventovėje. Jos šviesiam atminimui pagerbti kviečiama au
kas skirti Tėviškės žiburiams. 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų . 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

~-1 34 Dundas St. West, Toronto, O N. M8X l X3 Fax: (41 6) 233 -3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. balandžio 5 irl 9 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. balandžio 5, 12 ir 26 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* saoo* off fo r l pa rcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head o . 1ce. 

Iškeliavo žyDiusis arkivyskupas 
Aukščiausiai iškilęs lietuvis 

Katalikų Bendrijos hierarchi
joje ir Vatikano valstybės val
dyme turbūt bus buvęs arkivysk. 
Paulius Marcinkus, miręs savo 
namuose Sun City, AZ, š.m. va
sario 20 d. Palaidotas Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse Čika
goje. 

Ankstyvųjų Lietuvos išei
vių Marcinkų sūnus Paulius gi
mė Cicero, IL, mieste, kuriame 
jau kūrėsi stipresnis lietuviška
sis gyvenimas, sudaręs sąlygas 
lengviau išlaikyti savo tautinę 
tapatybę. Į tą aplinką būsimasis 
arkivyskupas atėjo 1922 metais 
sausio 15 d. Su daugeliu kitų lie- liarijoje. Pastebėti jo gabumai 
tuvių vaikų baigė Šv. Antano lie- administravimo srityje, noras 
tuvišką parapijos mokyklą. Vė- siekti aukštesnio mokslo 1952 
liau mokėsi Quigley kolegijoje ir metais nuvedė jį į Romą, kur jis 
Mundelein kunigų seminarijoje. Grigaliaus universitete įsigijo 

Kunigystės šventimus pri- teisės daktaratą, pasiruošęs 
ėmęs 1947 m., vikaravo ir ne- dirbti diplomatinėje tarnyboje. 
tĮukus buvo pakviestas dirbti Buvo pasiųstas dirbti į Bolivi
Cikagos arkivyskupijos kance- jos, vėliau į Kanados nunciatū-

ras. Nuo 1959 metų pradėjo 
darbą Vatikano sekretoriate 
anglų kalbos vertėju, tapo po
piežiaus Pauliaus VI asmeniniu 
sekretoriumi anglų kalbos kraš
tams, tvarkė jo keliones. 

1968 metais paskirtas vado
vauti Vatikano finansų sekreto
riatui, po metų (1969.1.6) įšven
tintas vyskupu, tapo valstybės 
banko valdytoju. Popiežius Jo
nas Paulius 11 1981 metais jį pa
kėlė į arkivyskupus ir paskyrė 
praprezidentu vidaus reika
lams. Iškilus Italijos bankų skan
dalams, kurie palietė ir Vatika
ną, arkivysk. P. Marcinkus pa
sitraukė iš pareigų, grįžo į JAV 
ir iki mirties dirbo sielovados 
darbą, aptarnaudamas ir Ari
zonoje gyvenančius lietuvius. 

Pažymėtina, kad žymiojo 
arkivyskupo ll!irtį paminėjo ir 
populiarusis S. Amerikos sa
vaitraštis Time kaip neeilinės 
asmenybės netektį. Snk. 

Apie kunigą knygnešį Karolį Perekšlį 
Visais amžiais žmonės kal

bėjo savo gimtąja kalba ir visa
dos rūpinosi ją išlaikyti, tvirtinti, 
tobulinti ir gražinti. Nėra tokios 
menkos tautos, nėra tokio nie
kingo žemės užkampio, kur ne
būtų vartojama sava kalba. Kal
ba yra bendras meilės ryšys, vie
nybės motina, pilietiškumo tėvas, 
valstybės sargas. Sunaikink ją, -
sunaikinsi santaiką, vienybę ir 
gerovę. Sunaikink ją, - užtemdysi 
saulę danguje, sumaišysi pasau
lio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. 

M.DAUKŠA 
Lietuvių kalba. Jos reikšmė 

šiandien ... Ar mes branginame 
lietuvių kalbą? Kokią kalbą 
šiandien girdime gatvėje? Ar 
susimąstome, kaip nereikia kal
bėti? Kalbininkai nuolat prime
na apie lietuvių tautai gresiantį 
pavojų, kad dėl kitų kalbų po
veikio gimtoji kalba darkoma ir 
galinti sunykti. 

1983 metais grupė Lietuvos 
kultūros veikėjų pakvietė visuo
menę pažymėti Knygnešio die
ną. Jai parinktas buvo įžymiojo 
mūsų knygnešio Jurgio Bielinio 
gimtadienis - kovo 16-oji. Šią 
iniciatyvą aktyviai palaikė Lie
tuvos kraštotyrininkai, mokyto
j ai, bibliotekų, redakcijų dar
buotojai. Jų pastangomis įvyko 
šios Dienos renginiai. Tad var
tau istorinius šaltinius ir sugrįž
tu į praeitį ... 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Po 1863 metų sukilimo ir 
lietuviškos spaudos uždraudi
mo lietuvių tauta atsidūrė ant 
išnykimo ribos. Spaudos drau
dimas truko 40 metų. Prasidėjo 
knygnešių judėjimas. Po bau
džiavos panaikinimo katalikų ir 
kitų konfesijų dvasininkų elitas, 
spaustuvininkai didesnį dėmesį 
skyrė lietuvių kalbos išsaugoji
mui. Iškilo būtinybė rūpintis le
galiomis religinėmis knygomis 
lotynišku - lietuvišku raidynu. 

Gilų pėdsaką švietėjiškoje 
veikloje paliko vyskupas Motie
jus Valančius. Jis ne tik tenkino 
katalikų religines reikmes, bet 
ir palaikė lįetuvių raštingumą ir 
Bažnyčią. Zmonės, nebegauda
mi religinių knygų gimtąja kal
ba, noromis nenoromis turėda
vo naudotis lenkiškomis. Švie
tėjas vyskupas Motiejus Valan
čius buvo knygnešių laikotarpio 
pradininkas. Jis pirmas parodė 
kelią į Prūsus. Jam vadovau
jant, per 1867-1870 metus buvo 
įsteigta knygnešių organizacija. 

Spaudos draudimo laiko
tarpis neaplenkė ir Suvainiškio 
krašto. Rašytiniuose šaltiniuose 
yra išlikę informacijos apie ku
nigą, slaptųjų lietuviškų mokyk
lų organizatorių, knygnešį-Ka
rolį Perekšlį. Jis mokėsi Kauno 
kunigų seminarijoje. Į kunigus 
įšventintas 1887 metais ir pa
skirtas Edriejavo vikaru (Klai
pėdos raj.). 1890-1897 metais -
Panell!unėlio vikaras (Rokiškio 
raj.). Cia kunigaudamas talkino 
klebonui Jonui Katelei mokant 
vaikus lietuviško rašto, važinė-

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Sav ininkas J u rg is Kuliešius 

damas po kaimus pats mokyda
mas ir klausinėdamas moki
nius. Prisidėdavo savo lėšomis. 
1898 metais perkeltas filialistu į 
Suvainiškį (Rokiškio raj.). Čia 
dirbdamas taip pat bendradar
biavo su knygnešiais. Didelę 
įtaką švietėjiškoje Karolio Pe
rekšlio veikloje turėjo Rytų 
Aukštaitijos "svieto budintojas" 
kunigas Jonas Katelė. Kaip ra
šo istoriniai šaltiniai, kunigas 
Jonas Katelė pats ugdėsi savo 
darbo talkininkus, nors su vika
rais jam ilgą laiką nesisekė. Tik 
kunigas Karolis Perekšlis nie
kad neatsisakydavo Jonui Kate
lei padėti. Suvainiškyje dirbda
mas Karolis Perekšlis užmezgė 
ryšius su kunigu knygnešiu Pet
ru Bružu ir kitais knygnešiais. 

Kunigas, knygnešys Karolis 
Perekšlis mirė 1921 metais 
gruodžio 22 die:gą. Jis palaido
tas Suvainiškio Svento Jokūbo 
bažnyčios šventoriuje. Gerbda
mi švietėjo atminimą, kapą iki 
šių dienų prižiūri vietiniai gy
ventojai. 

Nepaprastu greičiu skrieja 
laikas. Sekundė. Minutė. Va
landa. Diena. Savaitė. Mėnuo. 
Metų laikai. Gyvenimas ... Pil
kas ir prasmingas. Trumpas lyg 
akimirka. Su negandomis ir su 
džiaugsmu ... Branginkime se
kundę, minutę, valandą, die
ną ... Branginkime gyvenimą, 
lietuvišką žodį, tautos istoriją, 
jos šviesuolius ... Jie to verti. 

Reda Kiselytė, 
Rokiškio "Romuvos" 

gimnazijos bibliotekos vedėja 

l AUKOS l 
Tautos fondui Kanadoje Va

sario 16-osios proga aukojo: $100 
- L. Balsienė, L. Baumgard, S.J. 
Sinkevičiai, D. Vaidilienė; $75 -
V. Pečiulis; $50 - l. Adomavičie
nė, J. Krasauskas, L. Linkūnaitis, 
V. Norvaišienė, J. Šimkus, J.J. 
Zenkevičiai, A. Vaidila; $40 -
B.V. Palilioniai; $25 - V. Butkys, 
A. Dobienė, B. Saplys, A. J. Zala
gėnai; $20 - M. Barteškienė, M. 
Jasionytė_, O. Jonušienė, S. Kir
šinas, J. Zulienė; $10 - Iz. Gata
veckas, O. Narušienė, A.A. Su
kauskai; $5 - N.N. Visiems auko
jusiems nuoširdi padėka. 

Tautos fondo Kanadoje valdyba 

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



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 

Medžiotojų ir žūklautojų klubas"TAURAS" JI 
maloniai kviečia Į TRADICINĮ METINĮ ~l 

]l~J-~!Ų 2006 m. 
balandžio 22, 
šeštadienį , PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras "Aras", 

jaunimo kapela "Sūduva". 6 val. vak., 
Toronto Lietuvių 
Namuose 

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. Šokių muzika. 
Įėjimas $25. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namų 

sekmadienio popietėse , pas J. Šimkų tel. 416 231-9425, 
pas klubo narius ir prie įėjimo. 

(1573 Bloor St.W.) 

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. 

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 .. 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 
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lf/ ''TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ'' 
• 

SPAUDOS POPIETE 
2006 m. balandžio 30, sekmadieni, 4 v.p.p. 

DIDŽIOJOJE ANAPILIO SALĖJE 
~~~-~--~~-

+ Istoriko dr. Adolfo Šapokos 100-mečio paminėjimas + 
+ Vaikų ir jaunimo choro "Gintarėliai" meninė programa + 

+ Dvi loterijos + Šilta vakarienė su vynu + 

Bilietus užsisakyti TŽ administracijoje, tel. 905-275-4672 
Bilieto kaina - $40 asmeniui 

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

Lietuviškos vestuvės Meksikoje 
Š.m. vasario 24 d. į pietus \' -,, 

nuo Cancun, gražiame Riviera ,,.. 
Maya ruožo kurorte (prie Ka
ribų jūros), jaukioje katalikų 
koplytėlėje sumainė žiedus To
ron te gimusi ir augusi Vilija 
Karkaitė su David Munoz, gi
musiu ir augusiu JAV-jose. Jau
nieji ir visi kiti vestuvių daly
viai nuskrido į Meksiką, į šią iš 
anksto suplanuotą šeimyninę 
šventę. Jaunuosius prie alto
riaus atvedė jų tėvai: Vilija pri
siartino, lydima dr. Rimo ir 
Aušros (Gylytės) Karkų; o Da
vid palydėjo Gerald ir Ruth 
Munoz. Juos taip pat lydėjo še
šios pamergės ir šeši pabroliai, 
jų tarpe jaunosios sesuo Adria
na bei brolis Darius ir jaunojo 
brolis Eric. Vietiniam kunigui 
atlikus apeigas, jaunoji padėjo 
gėlių puokštę prie Guadalupe Vilija Karkaitė, lydima tėvų dr. Ri
Marijos statulos. Išėjus iš kop- mo ir Aušros Karkų, Meksikoje 
lyčios visi dalyviai buvo nufo- žengia į koplyčią, kur ji susituokė 
tografuoti (kai kurie basi) sto- su David Munoz š.m. vasario 24 d. 
vintys minkštame paplūdimio Ntr. l. Ross 
smėlyje po saulėtu dangum. Vakarui artėjant vaišės pradėtos gražiai 
išpuoštame ir skaniais patiekalais svečius pavaišinti pasiruošusiame 
to paties kurorto restorane. Jo ypatingas bruožas, suteikiantis ele
gantišką ir kartu jaukią atmosferą - tai imponuojantis, ypatingai 
aukštas, smailus stogas, sukurtas iš pintų džiovintų palmių lapų. Jau
niesiems įžygiuojant į šią šventę juos pasitiko tėvai su duona, druska 
ir vynu. Be to, pamergės, apsijuosusios lietuviškom juostom, su 
jaunąja labai gražiai atliko Sadutę. Saldžiųjų vaišių stalą taip pat 
puošė iš Kanados atsivežtas raguolis. Pasivaišinę dalyviai smagiai 
linksminosi prie vietinio orkestro išradingos šokių muzikos. Į šias 
vestuves iš įvairių vietovių Kanadoje ir JAV-bėse suskrido net 80 as
menų. Jaunieji, kurie susipažino gyvendami Kalifornijoje, neseniai 
įsikūrė Niujorko miesto centre. I.R. 

A.a. Jonui Govėdui atsiskyrus nuo mūsų beveik prieš metus, 
muzikinis jo įnašas Kanadoje dar vis aiškiai pastebimas. Sekmadie
nio rytą važiuojant į Mišias, per radiją (CBC FM 94.1) teko išgirsti 
chorų muzikos koncertą. Staiga dėmesį atkreipė pranešėjo dainos 
pristatymas: "Toronto Bach Children's Chorus toliau atlieka dainą 
- Newfoundland folk song The Great Big Sea, arranged by John 
Govedas". Įžanga į šią dainą - fortepijono skardūs, ryškūs garsai 
prieš pasigirstant vaikų balsams. Tuoj ir prisiminiau, kaip mes visa
da su malonumu sekdavome tokį charakteringą Jono Govėdo 
mūsų dėmesio pagavimą ir užbūrimą ... Tai liaudies dainai pasibai
gus, pranešėjas antrą kartą pabrėžė, kad ji buvo aranžuota "by 
John Govedas". I.R. 

VASAROS LAIKAS prasideda sekmadienį, balandžio 2. 
Laikrodžių rodykles galima pasukti viena valanda pirmyn šeštadie
nio vakare, balandžio 1. 
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Anapilio žinios 

• Nuoširdžiai dėkojame mū
sų Gavėnios susikaupimų vedėjui 
prel. dr. Vytautui Vaičiūnui už 
tokias dvasinės atgaivos kupinas 
dienas. 

• Praėjusį sekmadienį 9.30 
v.r. Mišiose kartu su "Angeliu
kais" giedojo "Dainos" choras, 
vadovaujamas Lilijos Turūtaitės. 

• Ateinantį savaitgalį Lietu
vos kankinių ir Gerojo Ganytojo 
šventovėse bus renkama ,!lntroji 
rinkliava "Share Life", o Sv. Ka
zimiero šventovėje - "Share 
Lent". 

• 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 
John Boissonneau. Kviečiame 
visus parapijiečius ir apylinkės 
lietuvius iškilmėje dalyvauti. Po 
Mišių bus galima pasivaišinti ka
vute, skanėstais ir pabendrauti 
su vyskupu bei naujuoju klebonu. 

• Anapilio knygyne galima 
gauti velykinių bei kitom progom 
tinkamų sveikinimo atvirukų. 

•Mišios balandžio 2, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Joną Če
rešką; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje ba
landžio 2, sekmadie!1į, 2 v.p.p. už 
a.a. Oną ir Juozą Simkevičius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
balandžio l, šeštadienį, 3 v.p.p. 
aukotojo intencija. 

Tremtinių vaikaičių na
mams Vilniuje $200 aukojo J. 
Kairiūnaitė. 

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $100 aukojo J. 
Kairiūnaitė. 

VISŲ DĖMESIUI! Šį sek
madienį, balandžio 2 visų trijų 
parapijų salėse prieš Mišias ir 
po Mišių, Lietuvių Namuose ir 
"Vilniaus" rūmuose bus renka
mas KLB Toronto apylinkės 
solidarumo įnašas. D.S. 

A.a. Emilijos ir Mato Šim
kūnų 9 metų mirties prisimini
mui (balandžio 4 į 5 d.d.), sūnus 
Algirdas Siriūnas ir šeima, duktė 
Birutė Marcolini ir šeima, sūnus 
William Siriūnas ir šeima Tėviš
kės žiburiams aukojo $100. 

Kovo 11-osios minėjimą pra
eitą sekmadienį (kovo 26), 4 v.p. 
p. surengė Tėvynės sąjungos Ka
nados skyriaus Toronto židinys, 
vad. Kazimiero Manglico. Daly
vavo arti 300 žmonių. Pagrindinę 
kalbą pasakė Lietuvos seimo na
rė Vincė Vaidevutė Margevičie
nė. Meninę dalį atliko 13 "Vo
lungės" dainininkių, vad. muz. 
Dalios Viskontienės; akompana
vo muz. Danguolė Radtke. Solo 
dainavo sol. Arūnas Radtke. 
Programą vedė Nerijus Zelionka. 
Po maždaug dvi valandas truku
sio minėjimo Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. Tomas 
Jonaitis pakvietė visus aplankyti 
gretimoj salėj įrengtą jaunųjų 
dailininkų parodą ir pasivaišinti 
Sąjungos 30-ojo gimtadienio pro
ga. (Plačiau kt. nr.) Dlv 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo parapi
jos jaunimo choras, o Julija Krikš
čiūnaitė atgiedojo psalmę. Šį sek
madienį giedos parapijos "Ret
kartinis" choras. 

• Šis šeštadienis yra mėne
sio pirmasis. Gyvojo Rožinio drau
gijos nariai kalba Rožinį 10.30 
v.r. ir 11 v.r. dalyvauja Mišiose. 

• Santuokai ruošiasi Linas 
Underys su Blythe Williams. 

• Sį ketvirtadienį, kovo 30 ir 
balandžio 4 d. bus tęsiamas Ga
vėnios seminaras Kristaus kančia 
mene. Jį veda Toronto univer
siteto profesorė dr. Jennifer 
Harris. 

• Metinės parapijos rekolek
cijos, kurias ves Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos fakulteto 
dekanas prel. dr. Vytautas Vai
čiūnas, prasidės balandžio 6, ket
virtadienį, 7 v.v.; penktadienį 11 
v.r. ir 7 v.v.; šeštadienį 10 v.r. ir 4 
v.p.p. su Mišiomis pamokslu ir 
išpažinčių klausymu bent pusę 
valandos prieš Mišias, o sekma
dienį įprasta Mišių tvarka. "Vil
niaus Manor" namų gyventojams 
Mišios, pamokslas 9 v.r. penkta
dienį, išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias. 

• Lietuvoje mirė a.a. Marytė 
J ančėnienė, Alvyros Ališauskie
nės sesuo; Kalifornijoj mirė a.a. 
Manfredas Prišmantas, Vandos 
Vaitkienės ir Rūtos Bekerienės 
sūnėnas ir Virginijos Puzerienės, 
Julijos Yčienės ir Edvardo bei 
Paulius Bekerių pusbrolis. 

• Šį sekmadienį, balandžio 2, 
visose Toronto arkivyskupijos pa
rapijose bus daroma metinio "Sha
re Life" vajaus pirmoji rinkliava. 

• Pavasarinis vartotų daiktų 
ir drabužių išpardavimas, kurį 
rengia parapijos tarybos labdaros 
sekcija, vyks balandžio 28-29 d.d. 

• Mišios sekmadienį, balan
džio 2: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už Paulionių 
ir Kliorikaičių šeimų mirusius; 
10.45 v.r. už a.a. dr. Sigitą Kaz
lauską, už a.a. Eleną Pivorienę, 
už a.a. Vladą Simonaitį - 3 met.; 
12.15 v.d. už a.a. Zitą Didžbalienę. 

Kanados lietuvių fondo vi
suotinis metinis narių susirinki
mas įvyks š.m. balandžio 23 d., 2 
v.p.p. Toronto Lietuvių Namuo
se. Bus renkami 5 nauji nariai į 
tarybą ir 1 į kontrolės komisiją. 
Daugi~u informacijos - sekančia
me TZ numeryje, fondo skel
bime. 

Patikslinimas. TŽ 2006.III. 7 
laidoje, straipsnyje apie ameri
kietį karį besikuriančioje Lietu
voje, užrašas po nuotrauka yra 
neteisingas, ne toks It. Harris pa
minklas prie Vašingtono esančio
se Arlingtono kapinėse. Taip pat 
panaudota nuotrauka yra ne A. 
Dundzilos. Lt. Harris paminklą 
Arlingtone esu daug kartų lankęs 
ir fotografavęs, apie tai rašęs 
spaudoje. Pagarbiai-

Antanas Dund.zila, JAV 

Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienio pamaldos 
11.15 v. ryto su Šv. Komunija. 
Pamaldų metu vyks tikybos pa
mokos vaikučiams. Prieš ir po 
pamaldų bus renkamas KLB To
ronto apylinkės solidarumo įna
šas. Po pamaldų bus konfirmantų 
pamoka. 

• Verbų sekmadienio pamal
das balandžio 9 d., 11.15 v. ryto 
organizuoja parapijos Moterų 
draugija. Apmąstymo žodį tars 
Rūta Zilinskienė. 

• Did. Penktadienio pamal
dos įvyks 11 v. ryto ir Velykų 
11.15 v. AJ:>ejose pamaldose bus 
dalinama Sv. Komunija. 

Lietuvių Namų žinios 
• Kovo 26 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 155 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino Kultūros komisijos 
pirm. A. Kulnys. Svečių knygoje 
pasirašė T. Vaidotienė iš Austra
lijos. Taip pat LN lankėsi ir svei
kinimo žodį tarė LR seimo narė 
Vincė Margevičienė. 

• Kovo 22 d. Lietuvių Na
muose įvyko LN valdybos narių 
posėdis, kuriame pasiskirstyta 
pareigomis. Lietuvių Namų va
dovais išrinkti: pirm. R. Sonda, 
vicepirm. K. Janušonis, sekr. V. 
Ruškienė, ižd. A. Aisbergas; Lab
daros ir slaugos namų vadovais 
išrinkti: pirm. L. Radzevičius, 
vicepirm. A. Malinauskas, sekr. 
L. Baziliauskas, ižd. A. Aisbergas. 

• Labdaros valdybos posėdis 
įvyks balandžio 5 d., 7 v.v. Slau
gos namuose; Lietuvių Namų -
balandžio 12 d., 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje. 

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

• Balandžio 23, sekmadienį, 
1 v.p.p. įvyks tradiciniai LN vely
kiniai pietūs, dalyvaujant Velykų 
bobutei su dovanėlėmis vaiku
čiams, ir menine programa. Bi
lietai bus platinami sekmadienio 
popiečių metu. Suaugusiems $20, 
vaikams iki 10 m. nemokamai, o 
nuo 11-16 m. $10. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. K. 

Kirajevo atminimui $100 aukojo 
L.J. Yčai. Taip pat $100 aukojo 
A. Rukšys. Slaugos namų komi
tetas dėkoja visiems už aukas, 
kurios priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St.W., Toronto, 
ONM6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dėmesio tėveliai! Malonė

kite atvežti mokinius laiku į mo
kyklą - 9 v.r. Prašome nevėluoti. 

• Balandžio 8 d. Velykų bo
butė žada mus aplankyti ... su pin
tine skanumynų! 

• Balandžio 15 d. pamo~ ne
bus - Velykų savaitgalis. Živilė 

Muziejaus-archyvo žinios 
• Muziejaus-archyvo išlaiky

mui a.a. Franciška Radzevičiūtė
Klimienė palikimu aukojo $500. 

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

Toronto Lietuvių Namų Moterų būrelis, rengiantis kasmet LN kalėdines vaišes ir Velykų pietus, kurie 
šiemet įvyks balandžio 23 d. Ntr. G. Bijūnienės 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Su Aušros Vartų klebonu 
kun. V. Gedvainiu galima susi
siekti šiomis dienomis: pirma
dienį, trečiadienį, ketvirtadienį 
ir sekmadienį tarp 9 v.r. ir 12 
val., antradienį, penktadienį 
tarp 1 v.p.p ir 6 v.v., o šeštadienį 
- nuo 9 v.r. iki 6 v.v. Skambinti 
tel. 514 766-5755 ar 514 554-
2249. 

Susitaikymo sakramento 
pamaldos Aušros Vartų parapi
joj vyks balandžio 8, šeštadienį, 

4.30 v.p.p. Balandžio 9 d., po 11 
v.r. Mišių klebonijoje - parapi
jos komiteto posėdis. 

LK Mindaugo-Neringos 
šaulių kuopos metinis susirinki
mas balandžio 2, sekmadienį. 

KLK moterų dr-jos Mont
realio skyriaus valdyba ir narės 
stropiai ruošiasi tradiciniam Ve
lykų stalui balandžio 23 d. per 
Atvelykį. Programą atliks Mont
realio Vaikų choras. Jauni daini
ninkai pasirodys su naujomis 
dainomis ir kitokiomis staigme
nomis. D.S. 

Po 60 vedybinio gyvenimo metų, 

teta EMILUA ir dėdė JUOZAS PAUNKSNIAI 
vis dar ginčijasi kaip jaunavedžiai. 

Abu yra ilgamečiai, myli
mi rėmėįai lietuviškos spau
dos (TZ ir Nep. Liet.), 
Montrealio Aušros Vartų ir 
Šv. Kazimiero parapijų, stu
dentų ir jaunimo veiklos, ypač 
skautų, ateitininkų, Mont
realio lietuviškos mokyklos 
bei Akademinio sambūrio. Jų 
parama didelė ir liečia gerus 
žmones bei geras organizaci
jas Kanadoje, Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Mes, visa Ptašinskų šeima, su didele meile linkime Tetai 
ir Dėdei stiprios sveikatos ir saulėtų, nerūpestingų dienų. 
Bučiuojame Jus apkabinę-

Lydija, Algis, Vytukas, Angelė, Anita, 
Aleksandra, Krista, Sebastijonas, Andrius ir Aleksas 

ADAMC>NIS CASTELLI INSUIRANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

ANAPILIUI REIKALINGAS 
PAJĖGUS DARBININKAS, PAGEIDAUTINA VEDUSIŲ PORA 

> Penkios darbo dienos per savaitę 
>Pasitaiko dirbti vakare ir sekmadieniais 

(už tokį darbą mokama atskirai) 

> Galimybė gauti dviejų miegamųjų butą 

Dėl atlyginimo ir smulkios informacijos skambinti: 

ANTANUI MATULAIČIUI 
TEl. 416·622·8599 

"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.) 

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

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. 

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 


