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Uraganai ir kas pojų? 
Žiaurių nelaimių vaizdai ilgai lieka žmonių akyse ir 

atmintyse. Juo didesnė tragedija, juo stipriau tie vaizdai lai
kosi įsikabinę į žmogaus sąmonę. 

P ERNAI vasarai baigiaptis uraganas "Katrina" nusiaubė 
New Orleans miestą. Zuvo daug nekaltų žmonių, kiti li
ko be pastogės, be namų, prarado viską, ką turėjo, buvo 

priversti keltis į kitas vietoves ir gyvenimą pradėti iš naujo. 
Ką tai reiškia, geriau suprasti tegali tie, kuriems kas nors pa
našaus yra atsitikę. Dėl tokių nelaimių vieni palūžta, kiti visa 
atlaiko, net sustiprėja. Stebint ir atjaučiant "Katrinos" palies
tuosius, norom nenorom ryškiau išnyra ir šalia pernykščio 
uragano greta atsistoja 1944-ųjų vasara, kai dešimtys tūks
tančių mūsų tautiečių, viską palikę traukėsi nuo raudonojo 
uragano, užliejančio visą rytų Europą. Ką jis reiškė, labai 
greitai patyrė tėvynėje pasilikę. Didysis istorinis lietuvių pasi
traukimas iš gimtojo krašto, aprašytas daugelyje knygų, doku
mentuotas nuotraukomis, laiškais, greitai tapo nauju tautos 
laikotarpiu, kokio istorijoje nėra buvę. Dar karui nepasibai
gus, jau rodėsi pakankamai ženklų, kad iš tėvynės pasitraukę 
lietuviai organizuojasi, ieško vieni kitų, nenorėdami išsiblaš
kyti tarp svetimųjų ir išnykti. O sekant politinę bei karinę rai
dą, nesunku buvo numatyti, kad grįžimo Lietuvon teks ilgo
kai palaukti. Tai skatino ir judresnį susiorganizavimą, juo la
biau, kad ir gerų organizatorių bei atitinkamos šviesuomenės 
netrūko. Tokių aplinkybių ir rimtų pastangų dėka šis naujasis 
tautos dalies laikotarpis iškėlė apsčiai patriotinių jėgų, išugdė 
būsimąsias, sukūrė nemažai tautinių židinių, kurie tebėra 
naudingi ir iš Lietuvos emigruojantiems, ir užsienio šalis 
lankantiems. Daugelis raudonojo uragano išvietintųjų gerokai 
pasidarbavo lietuvybei, ko gal nebūtų padarę tėvynėje. 

SV ITAIP šnekant taip ir norisi prisiminti seną lietuvių po
sakį: nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Šiuo atveju - jei 
ne tas raudonasis uraganas, kaip gi būtų susilipdžiusi to

kia glaudi, veikli ir istorinė išeivija, kaip būtų atsiradęs tasai 
skirtingas tautos laikotarpis? Žinoma, jokiam uraganui niekas 
nedėkoja, jokios tragedijos niekas nenori ir nelaukia, kad po 
jos galima būtų tikėtis kokios nors gerovės. Be to, tas virsmas 
iš blogo į gera nėra koks stebuklingo mygtuko spragtelėjimas. 
Tas virsmas yra darbas, kantrybė ir laikas. Kai tenka viską 
pradėti iš naujo, reikia turėti pakankamai dvasinės stiprybės, 
skatinančios dirbti, siekti, aukotis, stengtis atstatyti bent dalį 
kas sugriauta, prarasta, bent miniatiūroje sukurti aplinką, ku
ri būtų panaši į prarastąją. Žinotina, kad iš Lietuvos pasitrau
kusiųjų minia toli gražu nebuvo kokia rinktinė publika. Visais 
atžvilgiais ji buvo marga, be bendrinių pasitraukimo priežasčių 
turėjusi ir specifinių, o išsilavinimo atžvilgiu - nuo profesorių 
iki paprastų žemdirbių. Ir visiems buvo uždėtas tas pats ant
spaudas. Išsisijojimui reikėjo daugiau laiko ir kietesnio ryžto. 
Vienas dalykas betgi visus stipriai rišo - tai neapykanta oku
pantui ir tėvynės nostalgija. Ir tai buvo stipriausias variklis 
tautinės atsparos taškams kurti, kad kaip nors išsilaikytume ir 
dirbtume už tuos, kurie liko okupuoti, pavergti, persekiojami 
dėl tikėjimo, ideologiškai prievartaujami ir kartu rusinami. 
Taigi, kad blogoji būklė virstų gerąja reikėjo (ir visada reikės) 
vienybės, didelių pastangų ir kantrybės. Tikėkimės, kad tautai 
nebepasikartos kažkas panašaus į raudonojo uragano siaubą. 
Tačiau nūdien Lietuvai iškyla kitokio pobūdžio masiniai žmo
nių praradimai, net smegenų nutekėjimu pavadinimai. Tai 
jaunų žmonių intensyvi emigracija, tiesa, didinanti, vietomis 
ir stiprinanti, įsitvirtinusią išeiviją, bet vis tik kelianti klausimą, 
ar šitoks reiškinys kada nors galės išeiti į gera bendrine tautos 
reikalų prasme? Neįmanoma nei spėlioti, nei pranašauti, bet 
reiškinį iš visŲ. pusių atidžiau apžiūrėti vertėtų abiejose At
lanto pusėse. C.S. 
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Sventė po šventės 
Kovo 11-oji Toronte iškilmingai paminėta, skambiai apdainuota 

Dar tebeaidint Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
(Vasario 16-osios) iškilmių tri
mitams, vėl susirinkome švęsti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo (Kovo 11-osios). Tos 
abi šventės, tarsi viena kitą pa
pildydamos, traukte sutraukia 
būrius tautiečių, ir tai ne dėl to, 
kad kažkas iš kitur atvažiuos 
kalbėti, kad bus šaunus koncer
tas, vaišės, kad susitiksime pa
bendrauti, kad ... Susirinkome, 
nes "lietuviais esame mes 
gimę" ... 

Toronto Prisikėlimo para
pijos salė š.m. kovo 26 d., 4 val. 
p.p. tokių susilaukė per 300. 
Punktualumo prisilaikant (ačiū 
rengėjams), šventė pradėta sce
non įžygiuojant trylikai "Vo
lungės" choro dainininkių, pa
sipuošusių violetiniais apdarais, 
lyg primenant priešvelykinį lai
kotarpį. Prieš gausią ir susido
mėjusią publiką išsirikiavo: 
Daiva Blynaitė, Julija Danai
tienė, Judita Gabrienė, Žibutė 
Janeliūnienė, Danguolė Juoza
pavičiūtė, J anet Kriščiūnienė, 
Dana Pranaitienė, Rita Radžiū
naitė, Aldona Remesat, Laima 
Šeškuvienė, Ilona Tarvydienė, 
Laima Underienė, Rasa Buk
šaitytė-Wilkinson. Muz. Dan
guolei Radtke fortepionu 
akompanuojant, choro vadovei 

muz. Daliai Viskontienei diri
guojant suskambėjo Pasveikini
mo daina (muz. N. Sinkevičiū
tės, žodž. liet. liaudies ir Mai
ronio ), nedaug kam girdėta, 
įdomi, jau dainininkėms lei
džianti gerai pasireikšti. Šitaip 
pasisveikinus, Tėvynės sąjun
gos Kanados skyriaus Toronto 
židinio pirmininkas Kazimieras 
Manglicas, šventės rengėjų var
du, pradėjo minėjimą įvadiniu 
žodžiu, pabrėžęs Kovo 11-osios 
pergalę ir tautos džiaugsmą. 
Sugiedotas Tautos himnas, dar 
visiems stovint prisiminti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę, volun
gietėms giedant Eleonor Daly 
Ave Maria. Rimties minutės 
baigtos parapijos klebono kun. 
Augustino Simanavičiaus, 
OFM, invokacija. 

Susirinkusius sveikino Lie
tuvos gen. garbės konsulas Liu
das Matukas, KLB krašto val
dybos pirm. Rūta Žilinskienė, 
perskaičiusi ir PLB pirmininko 
Gabrieliaus Žemkalnio sveiki
nimą, ir KLB Toronto apylinkės 
pirm. Danutė Garbaliauskienė. 
Kalbėtojai priminė laisvės 
džiaugsmą ir Lietuvos stiprėji
mo viltį. Garbės svečius prista
tė ir toliau programai vadovavo 
Ne rijus Zelionka. Su viešnia iš 
Vilniaus, pagrindine kalbėtoja 
Lietuvos seimo nare Vince Vai-

Dabartinis KLJS pirmininkas 
Tomas Jonaitis 

Ntr. R. Jonaitienės 

devute Margevičiene supažin
dino PLB valdybos narė Vida 
Stanevičienė. 

Lietuvos seimo narė V V. 
Margevičienė neilgoje savo kal
boje prisiminė grįžimą iš trem
ties, Lietuvos idealizavimą ir 
nusivylimus, nelengva buvę pri
prasti ir atskirti ubagus nuo 
dvasios ubagų, tekę klausytis 
melo apie buvusį Lietuvoje pi
lietinį karą, apie partizanus ir 
stribus, tik privatūs žmonės, ir 
tai kone slaptai, apie tai kalbė
davosi. 

Nukelta į 2-ą psl. 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
Pasaulinės ligonių dienos 

proga Šiaulių vyskupijos kata
likų evangelizacijos centras 
kartu su Kraujo centru vasario 
13 d., Šv. Valentino dienos iš
vakarėse, kvietė visus parody
ti konkrečią meilę artimui ir 
tapti kraujo davėjais. Šiaulių 
universitete įrengta laikina 
ambulatorija, kurioje per pen
kias valandas susirinko dau
giau kaip 50 donorų. Jiems 
buvo surengtas Kuršėnų gru
pės "Spirit" koncertas. 

Katalikų bendruomenė 

"Gyvieji akmenys" Kaune va
sario 12 d. surengė Atsinauji
nimo dieną tema "Bendrystė 
ir bendruomenė: dovana ar 
iššūkis?" Vytauto Didžiojo 
universitete. Ses. Benedikta 
Rollin pirmojoje paskaitoje 
"Naujojo Testamento bend
ruomenė. Utopija?" atskleidė 
Jėzų kaip bendruomenės 
žmogų ir krikščioniškosios 
bendruomenės pamatą. Kita 
tema "Tikėjimo bendruome
nės Lietuvoje: lūkesčiai ir nu
sivylimai" paskaitą skaitė kun. 
Kęstutis Kėvalas, apie būtiny
bę kiekvienam krikščioniui 
turėti bendruomenę, kurioje 
jis galėtų išskleisti savo tikėji
mą. Atsinaujinimo dienos da
lyviai po pietų rinkosi į įvairias 
darbo grupes. Įvade į Mišias 
kun. Artūras Kazlauskas pa
brėžė, kad kol neišmoksime 
kartu melstis, nebus bendruo
menės. Mišioms vadovavo 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, SJ. Jis savo pa
moksle ragino praplėsti savo 
žvilgsnį, jaustis Bažnyčios 
nariais. 

Paskaitų ciklo "Lietuvos 
dailės istorijos eskizai" tę
sinys įvyko vasario 22 d. Kau
no arkivyskupijos muziejuje. 
Ciklas pradėtas sausio mėnesį 
pen]duose Lietuvos miestuo
se. Sią paskaitą skaitė vilnietė 
menotyros daktarė Skirmantė 
Žeimienė, aptarusi pamaldu
mą Švč. Jėzaus Širdžiai XIX 
š. pabaigoje ir XX š. pradžio
je. Švč. Jėzaus Širdies kultui 
Lietuvoje labai padėjo spau
da. Sėkmingas šių laikų Švč. 
Jėzaus Širdies atvaizdo pavyz
dys - 2000 m. Roko Cvirkos 
sukurtas vitražas Keturnau
jienos koplyčioje. 

Vysk. Motiejaus Valan
čiaus (1801-1875) gimtadienį 
vasario 24 d. šventė Marijam-

palės savivaldybės valančiu
kai. Marijampolės bazilikoje 
Mišias koncelebravo vysk. Ri
mantas Norvila, vysk. Juozas 
žemaitis, MIC, ir Vilkaviškio 
vyskupijos vysk. Motiejaus 
Valančiaus blaivybės sąjūdžio 
kapelionas kun. Antanas Mic
kevičius. Dalyviams susirinkus 
salėje buvo pristatyti vysk. Va
lančiaus gyvenimo momentai, 
ištraukos iš jo kūrinių. Skam
bėjo jaunimo dainos apie Lie
tuvą, laisvę ir vaikystę. 

Lietuvos pranciškoniško
jo jaunimo susitikimas įvyko 
vasario 18-19 15ii§~~~~ 
d.d. Vilniuje, 
Bernardinų 
mokykloje. Su
sirinko dau- ~;,.„„,,..,~„ 

giau kaip 50 
jaunuolių iš vi- _.____=:..:____ _ _,,, 
sos Lietuvos. Kun. Astijus 
Kungys, OFM, mokė juos apie 
brolystę, vėliau grupėse vyko 
diskusijos. Vakare Mišias au
kojo kun. Algirdas Malakaus
kis, OFM, vyko G. Storpirščio 
ir J. Krivicko koncertas. Pran
ciškoniškasis jaunimas yra 
prie Pasauliečių pranciškonų 
ordino besiglaudžianti organi
zacija, Europoje "YouFra" 
(Franciscan Youth) arba "Gi
Fra" (Gioventu Francescana). 

Šv. Damijono jaunimo ir 
šeimų maldos grupių, įkurtų 
Tiberiados bendruomenės, 
susitikimas vyko Vilniuje va
sario 10-11 d.d. Dalyvavo jau
nuolių iš Zarasų, Kauno, Ute
nos, Šiaulių, Panevėžio, Rygos 
ir Vilniaus. Po Mišių Bernar
dinų šventovėje, jaunimas iš
siskirstė į grupeles ir kartu su 
Tiberiados broliais atliko įvai
rias misijas - pagalbinius dar
bus. Per pietus dalyviai susiti
ko su kardinolu Audriu Juozu 
Bačkiu. Renginys baigėsi ado
racij a ir kardinolo palaimini
mu koplyčioje. 

Šiaulių universiteto Me
ninio ugdymo ir tikybos spe
cialybės studentai vasario 22 
d. į susitikimą universitete pa
kvietė vyskupą Eugenijų Bar
tulį. Jam studentai rodė meni
nę kompoziciją, skirtą Tėvo 

Stanislovo atminimui. Svečias 
studentams kalbėjo apie gėrio 
ieškojimą. Susitikime giedo
tos giesmės, pasidalinta min
timis. Vyskupas studentus ap
dovanojo knygomis, juos pa
laimino. 

Lietuvos karininkai Kanadoje 

Tautybių dienos parodoje Borden karinėje bazėje lietuvių skyrius. Iš kairės: vyr. ltn. Darius 
Paukštė, pik. Olegas Naliotovas, Toronto lietuvių šauliq kuopos vadas Vytautas Pečiulis, kpt. 
Nomeda Vitkauskienė, Irena Pečiulienė, vyr. ltn. Justinas Saulys, kpt. Rimantas Lidė 

VYTAUTAS PEČIULIS 

Regis taip neseniai atvyko 
pirmieji Lietuvos karininkai į 
Kanados karinę Bordeno bazę. 
1995 metais atvykę pirmieji du 
karininkai - buvo proga pama
tyti atsikūrusios nepriklauso
mos Lietuvos uniformuotus ka
riškius. Per dvylika metų teko 
sutikti 136 karininkus ir tris ci
vilius Krašto apsaugos ministe
rijos tarnautojus. Kažkodėl 
naujai atvykstantieji karininkai 
pavadinami numeriais. Pasku
tinė penkių karininkų grupė, 
atvykusi į Bordeno karinę bazę 
mokytis anglų kalbos, yra Mo
kymo doktrinų valdybos sky
riaus vadas plk. Olegas Nalio
tovas, Alytaus pirminio sveika
tos priežiūros centro, gydymo 
grandies Marijampolėje gydy
toja kpt. Nomeda Vitkauskie
nė, Karinių oro pajėgų sraig
tasparnių eskadrilės Panevėžyje 
grandies vadas kpt. Rimantas 
Lidė, Geležinio vilko Tauragės 
bataliono būrio vadas vyr. ltn. 

Justinas Šaulys ir Geležinio vil
ko štabo aprūpinimo Panevėžy
je kuopos vadas vyr. ltn. Darius 
Paukštė, žymimas 139 numeriu. 

Kanados gynyb9s ministe
rija remia mokymą Siaurės At
lanto sąjungos NATO progra
mos apimtyje, finansuoja mo
kymą ir išlaikymą, į kurį atvyks
ta daugiausia Rytų Europos 
valstybių karininkai, kad pa
siruoštų NATO narystei. Iš tri
jų valstybių - Lenkijos, Vengri
jos ir Cekijos, kurios pirmos 
buvo pakviestos į NATO, nė 
viena nebesiunčia savų karinin
kų. Kanados vyriausybė pir
muosius trejus metus apmoka 
kurso išlaidas tapusiai NATO 
narei. Ir vėliau gali siųsti, bet 
valstybė turi apmokėti susida
riusias išlaidas, jei nori naudo
tis šiomis paslaugomis. Artėja 
ir Lietuvos eilė , nes jau treti 
metai prasidėjo, kai Lietuva ta
po NATO nare. Dar viena gru
pė šių metų rudenį galės pasi
naudoti šia lengvata, o vėliau 
Lietuva turės apsispręsti, ar 

verta siųsti karininkus į Kana
dą. Artėja galimybė, kad teks 
matyti dar vieną grupę, o po 
jos baigsis karininkų atvykimas 
į Kanadą. To paties laukia ir ki
tos valstybės, kurios buvo kartu 
su Lietuva pakviestos į NATO. 
Mažėjant karininkų skaičiui iš 
Rytų Europos valstybių, kurios 
buvo sovietinės sferos įtakoje, į 
kursus pradėjo atvykti karinin
kai iš Azijos valstybių, buvusios 
Jugoslavijos ir Pietų Amerikos. 

Tradicija yra tapusi Borde
no bazėje rengti Tautybių die
ną. Surengiama paroda, kurio
je pristatoma kiekvienos valsty
bės menas, spaudiniai ir vaiši
nama atitinkamu maistu. Paro
da įvyko ketvirtadienio popietę 
ir vakare kovo 9 dieną. Joje da
lyvavo 18 valstybių ir buvo pa
skirstyta per dvi sales. Pirmojo
je buvo Lietuva, Latvija, Estija, 
Rusija, Serbiia ir Montenegras, 
Mongolija, Cilė ir Rumunija. 

Nukelta į 4-tą psl. 

Kovo 11-osios minėjime Toronto Prisikėlimo parapijoje buvo paminėta Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos 30-oji veiklos sukaktis, pagerbti buvę pirmininkai. Iš k. Zita Bersėnaitė-Cers, Sigita 
Bersėnaitė-Balzekienė, Laima Beržinytė-Seškuvienė, Darius Sonda, Ona Stanevičiūtė, Ričardas 
Punkris, Jurgis Valaitis Ntr. R. Jonaitienės 
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Sventė po šventės 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Ilgainiui ryškėjo tiesa, bet komunistinio 
dangstymosi dar ir dabar esama nemažai. Dau
gelis dalykų sprendžiama tik pagal raidę, kuri 
kai kam palankesnė negu moralinė atsakomybė, 
kurios beveik nesama. Tačiau dauguma lietuvių 
dar nepraradę tautinio sąmoningumo. Ateitis 
šviesėjanti, tauta "išsivalys, susitvarkys". Poezijos 
posmais užbaigė savo pranešimą, susilaukusį 
ovacijų. Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus 
pirm. Eugenijus Čuplinskas kalbėtojai įteikė 
skulptūrą "Erelis", padėkojo už atvykimą ir gal
imybę kartu švęsti tokią reikšmingą šventę. 

Gerą pusvalandį užtrukusi meninė dalis -
volungietės ir jaunas, geras solistas Arūnas 
Radtkė - skandino publiką paprastesniuose ir 
įmantresniuose sąskambiuose, leido pasidžiaug
ti muzikos ir dainų mėgėjams netaip dažnai 
pasitaikančiomis akimirkomis. Buvo puikiai 
atliktos aštuonios dainelės , daugiausia čia 
mažiau žinomų Lietuvos kompozitorių ir poetų, 
kai kurios drauge su solistu. O pastarasis pub
likos labai šiltai sutiktas su atskiromis arijomis iš 
W.A. Mozarto ir G. Puccini operų. 

Minėjimas baigtas K. Manglico padėka ir 
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos pirmininko 
Tomo Jonaičio žodžiu. Apibūdinęs Sąjungos 
veiklą, pristatė dabartinės valdybos narius ir 
visus pakvietė į kavinę, kurioje buvo surengta 
jaunųjų dailininkų paroda ir paruoštos vaišės 
Sąjungos 30 -ajam gimtadieniui atšvęsti. Snk. 



Karaliaučiaus lietuvių sielovada 
Rašo ten besidarbuojantis kunigas Andrius Eidintas 

2006 m. vasario 19-23 die
nomis Vokietijoje, Vasario 16-
osios gimnazijoje Hūttenfelde, 
įvyko Europos lietuvių katalikų 
kunigų suvažiavimas, į kurį bu
vau pakviestas ir aš, nes kuni
gauju Rusijoje, Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) srityje. 

Džiaugiuosi susipažinęs su 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos užsienio lietuviams katali
kams delegatu prelatu Edmun
du J. Putrimu. Išgirdęs mano 
pasakojimą apie dešimties me
tų sielovadinį darbą, prelatas 
paprašė parašyti šį laišką ir 
trumpai prisiminti savo istoriją, 
susijusią su tuo kraštu. 

Pirmą kartą į Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) kraštą nuvykau 
1994 m. būdamas Telšių ( dabar 
jau Vyskupo Borisevičiaus) ku
nigų seminarijos seminaristas, 
kunigo kanauninko Anupro 
Gauronsko pakviestas. Po to 
iki pat studijų pabaigos visas 
atostogas praleisdavau Kara
liaučiaus (Kaliningrado) krašte. 
Matydavau, kaip nuoširdžiai 
kunigas kanauninkas patarnau
davo visiems be išimties tikin
tiesiems, kokios tautybės jie be
būtų. Mačiau, kaip žmonės jo 
laukdavo, kaip aktyviai daly
vaudavo bažnytiniame gyveni
me, priiminėdavo šv. Sakra
mentus, kiekvienas norėdavo 
pabūti šalia kunigo, su juo pasi
šnekėti. Visa tai džiugino ir 
stiprino bręstantį mano misio
nieriškąjį pašaukimą. Pamenu, 
kai kunigas kanauninkas vežė 
mane, klieriką, į autobusų stotį 
po paskutinių žiemos atostogų, 
nedrąsiai paklausė, ar nesutik
čiau po kunigystės šventimų at
vykti į Karaliaučiaus kraštą sie
lovadiniam darbui jau kaip ku
nigas. Nedvejodamas priėmiau 
jo kvietimą sakydamas: "Jei 
Viešpats dovanos šią brangią 
kunigystės sakramento malonę, 
man bus nesvarbu kur tarnauti, 
nors ir Afrikoje, svarbu, kad 
vyskupas leistų išvykti". 

1996 m. rugsėjo 8-ąją dieną 
Kretingoje Viešpaties Apreiš
kimo Švč. M. Marijai parapijos 
šventovėje Telšių vyskupijos 
vyskupas Antanas Vaičius pa
šventino kartu su broliu Aureli
jumi Griciumi, OFM, kunigu ir 
paskyrė į Karaliaučiaus sritį sie
lovadiniam darbui: tame krašte 
gyvena daug lietuvių bei kitų 
tautų tikinčiųjų. 

Nuvykus į Karaliaučių Mask
vos Dievo Motinos arkivysku
piją, arkivyskupas-metropolitas 
Tadeuš Kondrusievič rugsėjo 
11-ąją dieną įteikė paskyrimo 
dekretą, kuriame buvo parašy
ta, jog esu paskirtas Karaliau
čiau~ (Kaliningrado) Švento
sios Seimynos parapijos vikaru 
su teise aptarnauti Razdolnoje, 

Zalesje, Bolšiakovo, Slavsko, 
Sovetsko, Nemuno ir Krasnoz
namensko parapijas. 

Praėjus metams po šio pa
skyrimo, 1997 m. rugsėjo 13 
dieną arkivyskupas-metropoli
tas įteikė naują paskyrimo dek
retą, kuriame buvo parašyta, 
jog esu paskirtas klebono pa
reigoms į Tilžės (Sovetsko ), 
Gastų (Slavsko) ir Ragainės 
(Nemuno) parapijas. Apsigyve
nau Tilžėje, naujai statomoje 
šventovėje, kuri buvo pradėta 
statyti 1992 m. pabaigoje kuni
go kanauninko Anupro Gau
ronsko ir vietinių tikinčiųjų 
iniaciatyva. 1999 m. arkivysku
pas-metropolitas Tadeuš Kond
rusievič įteikė dar du paskyri
mo dekretus: viename buvo nu
rodyta, jog esu paskirtas dar 
vienos - Lazdynėlių (Krasnoz
namensko) - parapijos klebo
nu; antrajame buvo parašyta, 
jog esu paskirtas dviejų deka
natų - Sovetsko ir Černiachovs
ko (Įsručio) - dekanu. Kadangi 
Karaliaučiaus srityje gyvena 
apie 18000 vien tik lietuvių ka
talikų, (kiek dar kitų tautybių!), 
o kunigai tik du iš Lietuvos, 
kartu su kunigu kanauninku 
Anupru Gauronsku nuspren
dėme pasikviesti į sielovadinę 
talką sesutes vienuoles iš šv. 
Kotrynos, mergelės kankinės, 
seserų kongregacijos. 1999 m. 
susitikome Kaune su šio ordino 
generaline sesute Armela. Su
sitikimo metu išsakėme realią 
padėtį ir pakvietėme jų kong
regacijos sesutes atvykti į Tilžę 
ir padėti kunigams sielova
diniame darbe. Sesutė įdėmiai 
išklausė ir pažadėjo ieškoti se
sučių, kurios sutiktų vykti. Po 
metų, 2000 m. kovo mėnesio 19 
dieną, oficialiai įsijungė į sielo
vadinį darbą trys sesutės: dvi iš 
Lietuvos ir viena Lenkijos lietu
vaitė. Jos sėkmingai tarnauja 
iki šiol. 

Tų pačių 2000 m. rugpjūčio 
20 dieną Maskvos Dievo Moti
nos arkivyskupijos, arkivysku
po-metropolito Tadeuš Kond
rusievič buvo iškilmingai kon-

sekruota naujai pastatyta Tilžės 
Kristaus Prisikėlimo parapijos 
šventovė, o kitą dieną buvo pa
šventinta ir šv. Pranciškaus pa
rapijos Gastuose koplyčia. 

Pasinaudodamas proga, jog 
rašau Jums šį laišką, dar kartą 
noriu padėkoti tiek Jums, tiek 
ir visiems Amerikoje gyvenan
tiems katalikams už dvasinę, 
ypač už finansinę paramą, su
teiktą per kunigą Mons. J .R. 
Šarauską, kuris tuomet dirbo 
Amerikos Vyskupų konferenci
joje ir rūpinosi Rytų Europos 
kraštais, tarp jų ir Rusija. Nuo
širdžiai dėkoju Jums. Telaimina 
Dievas ir teatlygina Jums gera 
sveikata ir ilgais, prasmingais 
gyvenimo metais. 

Baigdamas keletą sakinių 
parašysiu ir apie gyvenimą lie
tuvių Karaliaučiaus krašte. 
Dauguma jų yra gyvenimo ap
linkybių aukos, jie Stalino 
laikais buvo ištremti į Sibiro 
platybes, kur daug metų kentė 
šaltį ir alkį. Po bausmės atliki
mo jiems nebuvo leista grįžti į 
Tėvynę Lietuvą, tad apsigyveno 
kiek galėdami arčiau jos Kara
liaučiaus krašte, ypač palei Ne
muno upę, pagal kurią ir yra iš
sidėsčiusios mano aptarnauja
mos parapijos. Nepaisant sun
kių gyvenimo sąlygų, žmonės 
neprarado savo tautiškumo: lie
tuviai išsiskiria iš kitų tautų tuo, 
jog aplink jų namus gražiai su
tvarkyta aplinka, ant palangių 
ir darželiuose žydi gėlės, ren
kasi į savo parapijų šventoves, 
koplyčias arba į L.R. konsula
tus paminėti lietuviams bran
gių tiek religinių, tiek ir valsty
binių švenčių. Manosiose para
pijose gyvena apie aštuonis 
tūkstančius lietuvių. Dauguma 
ne dėl savo kaltės vos suduria 
galą su galu, o kai kurie visiški 
vargšai. Tokiems žmonėms į pa
galbą ateina Motina Bažnyčia 
ir pagal savo galimybes spren
džia ne tik dvasines, bet ir so
cialines problemas. 

Nukelta į 5-tą psl. 

Kun. Andrius Eidintas su jaunimu Karaliaučiaus srityje 

Šv. Kotrynos kongregacijos seselė Karaliaučiuje bendrauja su lietuviais 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidento pranešimas 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus kovo 28 d. sei
me perskaitė metinį praneši
mą. Jis apgailestavo, kad už 
viešojo intereso ir teisingumo 
šūkių neretai slepiasi sava
naudiškumas, cinizmas ir 
siauri partiniai interesai. Ver
tindamas Lietuvos laimėji
mus, V. Adamkus atkreipė dė
mesį, kad sparčią ūkio plėtrą, 
visuomenės demokratėjimą ir 
laipsnišką gerovės kilimą su
stiprins efektyvus Europos są
jungos paramos panaudoji
mas, tačiau tą paramą turi ly
dėti valstybės valdymo, švieti
mo ir mokslo, socialinės para
mos ir sveikatos apsaugos re
formos. 

Prezidentas pabrėžė vals
tybės valdymo tobulinimo bū
tinybę, remiantis demokrati
zavimo, decentralizavimo ir 
valdžios priartinimo prie žmo
nių principais. Lietuvos stra
teginis tikslas - aktyviau ieš
koti konkrečių sprendimų 
energetinių tiltų statybai ir 
Lietuvos energetikos sistemos 
įjungimui į bendrąją Europos 
energetikos rinką. Jis žada 
pateikti naują Teismų įstaty
mo redakciją bei kitus teisės 
aktus, tvarkančius teisėjų at
ranką, skyrimą, karjerą ir pa
našius klausimus. V. Adam
kus taip pat pabrėžė socia
linės paramos sistemos tobuli
nimo svarbą. 

Atlyginimas būtinas 

Lietuvos seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas prita
ria, kad būtina reikalauti iš 
Rusijos okupacijos žalos atly
ginimo. Jis pabrėžė, jog be
veik visuose susitikimuose su 
Rusijos pareigūnais ar atsto
vais jis kelia šį klausimą. 

Lietuvos sąjūdžio taryba 
kovo 22 d. taip pat paprašė 
prezidentą Valdą Adamkų gin
ti šį siekį, iškelti jį kovo 23 ir 
24 d.d. vykusioje tarptauti
nėje Europos-Rusijos konfe
rencijoje, rašo BNS. Turne fo
rume prezidentas teigė, jog 
okupacijos žalos atlyginimas 
- tai ne tik finansinis, bet 
ir moralinio pripažinimo klau
simas. 

Diskusija dėl SSRS oku
pacijos žalos atlyginimo atgi
jo, kai Lietuvos politologai 
Česlovas Laurinavičius bei 
Raimundas Lopata pareiškė 
nemanantys, jog šiuo metu 
reikėtų garsiai priminti Rusi
jai apie okupaciją, kad Lietu
va neliktų izoliuota nuo kitų 
Europos šalių, su kuriomis 
Rusija gerina santykius. Ru
sija iki šiol atsisako pasmerkti 
Baltijos valstybių okupacijos 
faktą, o Vladimirui Putinui 
tapus prezidentu, pradėta 
teigti, esą Baltijos kraštų oku
pacija tebuvo savanoriškas 
prisijungimas prie Sovietų Są
jungos. Lietuvoje tebegalioja, 
(nors ir nėra įgyvendinamas) 
įstatymas, įpareigojantis vy
riausybę derėtis su Rusija dėl 
80 bln. litų atlyginimo. 

Uždraudė Gudijos 
transliacijas 

Lietuvos radijo ir televizi
jos komisija (RTK) kovo 29 d. 
nusprendė, kad kabelinių te
levizijų operatoriai turi nu
traukti valstybinės Gudijos te
levizijos platinimą Lietuvoje. 
DELFI žiniomis, toks spren
dimas priimtas atsižvelgiant į 
seimo priimtą rezoliuciją, lai
kančią Gudijos prezidento 
rinkimus neteisėtais. 

Kovo 25 d. reportaže vals
tybinė Gudijos televizija kal
tino Lietuvos užsienio reikalų 
ministerį Antaną Valionį, Lie
tuvos ambasadą ir Europos 
sąjungos užsienio politikos 
vadovą Xavier Solana aktyviai 
prisidėjus prie protestų Mins
ke organizavimo. 

Nauja pilietybės tvarka 
Lietuvos vyriausybė kovo 

29 d. patvirtino naują Lietu
vos pilietybės klausimų spren
dimo ir prisiekimo Lietuvai 
tvarką, kuri įsigalios nuo ba
landžio l d., skelbia BNS. Pa
gal naująją tvarką savivaldy
bių vykdomųjų institucijų dar
bus dėl Lietuvos pilietybės 
vykdys migracijos tarnybos, o 
kai kurių pilietybės klausimų 
sprendimą prezidento institu
cija perduos Vidaus reikalų 
ministerijai. 

Nutarimo projekte siekia
ma nustatyti prašymų ir doku
mentų dėl Lietuvos pilietybės 
suteikimo, atsisakymo, grąži
nimo ir palikimo pateikimo, 
nagrinėjimo bei sprendimų 
šiais klausimais priėmimo 
tvarką. 

Patrauklumas verslui 
Patraukliausių verslui 

valstybių įvertinime Lietuvai 
teko 35 vieta. Šiame įtakingo 
verslo žurnalo The Economist 
tyrimų padalinio "Economist 
Intelligence Unit" parengta
me įvertinime Latvija užėmė 
34, o Estija - 20 vietą. Pirmoje 
vietoje, kaip ir anksčiau, yra 
Danija. Slovakija užėmė 24 
vietą, Čekija - 27 vietą, Slovė
nija - 31 vietą, Vengrija - 33 
vietą, o Lenkija - 37, skelbia 
BNS-OMNI. Bulgarija buvo 
43 vietoje, Rumunija - 48 vie
toje, Kinijai teko 50 vieta, Ru
sijai - 62 vieta, o Ukrainai -
68 vieta. 

Nuteistas nusikaltėlis 
Vilniaus apygardos teis

mas kovo 27 d. buvusį Lietu
vos saugumo policijos valdi
ninką Algimantą M. Dailidę 
nuteisė už dalyvavimą nusi
kaltimuose prieš žydus per 
Antrąjį pasaulinį karą nacių 
okupuotoje Lietuvoje, tačiau 
ligotas ir 85 m. nuteistasis, 
teismo sprendimu, jau yra ne
pavojingas visuomenei, todėl 
nuo baudžiamosios atsakomy
bės atleidžiamas, ir jo bau
džiamoji byla nutraukiama, 
nes praėjo daugiau kaip 60 
metų nuo byloje minimų įvy
kių. O A.M. Dailidė per tą lai
ką daugiau nebuvo nusikaltęs 
ir patekęs į teisėsaugos aki
ratį. RSJ 
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GENIUS PROCUTA 

Šių metų 88-oji Vasario 16-
oji, didžiausiame - milijonini
ame Naujosios Zelandijos 
Aucklando mieste buvo 
ypatinga. Saulei tekant didžiulė 
specialiai pagaminta septynių 
metrų ilgio ir daugiau kaip 3 
metrų pločio Lietuvos trispalvė 
vėliava pakilo į 77 metrų aukštį 
virš vandens ant Aucklando 
uosto-įlankos tilto didžiosios 
arkos (800 pėdy ilgio) aukšči
ausios dalies. Sis tiltas vadi
namas "Auckland Harbour Bri
dge", buvo pastatytas 1959 m., 
yra daugiau kaip kilometro il
gio, jungia centrinį ir pietinį 

Lietuva Naujoj Zelandijoj 
Vasario 16-oji, ypatingai pagarsinta tame krašte ir naujas 

Lietuvos garbės konsulas Aucklande 
miestą su šiauriniais (North 
Shore) priemiesčiais. Viduryje 
uosto-įlankos esantis didžiulis 
tiltas, panašiai kaip garsusis 
Sydney miesto tiltas, yra aiškiai 
matomas iš visų pusių. 

Ši Vasario 16-oji tūkstan
čiams Aucklando miesto gyven
tojų tapo masine lituanistine 
"pamoka", nes dvi miesto radi
jo stotys ir didžiausias dien
raštis The New Zealand Herald 

Iš k. į d.: naujasis Lietuvos garbės konsulas Jurgis Pečiulaitis 
kalbasi su Aucklando uosto-įlankos tilto tarnautoju, laikančiu 7 
metrų ilgio Lietuvos vėliavą prieš jos pakėlimą Vasario 16-ąją; 
šalia - buvęs NZLB pirmininkas archit. Vacys Procuta 

Ntr. archit. A. Procutos 

paskelbė ir paaiškino - The flag 
of Lithuania is flying on the 
Auckland Harbour Bridge to
day to celebrate the republic's in
dependence. Vėliavos pakėli
mui dar prieš aušrą susirinko 
apie 20 Aucklando lietuvių ir jų 
šeimos narių tilto papėdėje. 
Saulei tekant penki iš jų drau
ge su tilto pareigūnais užlipo 
18 metrų į virš tilto esančią 
siaurą platformą pakelti trispal
vę ant 12 metrų aukščio stiebo. 

Nepriklausomybės paskel
bimo šventė buvo atšvęsta sek
madienį vasario 19, Eugenijos 
Petraškienės namų sode, kur 
susirinko apie pusšimtis žmo
nių (mažam lietuvių telkiniui, 
tai didelis skaičius) iš Aucklan
do ir kitų vietovių. Tiems, kurie 
neturėjo progos būti pakeliant 
ar nuleidžiant didžiulę Lietuvos 
vėliavą ant Aucklando tilto, 
sekmadienio suėjime galėjo ją 
pamatyti iš visai arti, paliesti ją, 
pasidžiaugti, jos fone nusifoto
grafuoti. .. Visą dieną plevėsa
vusi Vasario 16-tą virš milijoni
nio miesto, sekmadienį ji šiltai 
gaubė ir glaudė pusšimtį suėju
sių lietuvių ir jų artimųjų, iš
tempta tarp vešlių sodo medžių, 
nusileidusi į jų lygį ir širdis. 

Gerai atsimenu, kai prieš 
47 metus (vysk. Vincentui Briz
gi ui lankantis pas Naujosios 
Zelandijos lietuvius) virš pag
rindinio įėjimo į Aucklando 
universitetą, valandai ar dviem 
pro Filosofijos seminaro svetai
nės langą buvau iškabinęs Lie
tuvos trispalvę, kai besilankan
tis lietuvis vyskupas buvo pa
kviestas universitetan katalikų 
studentų draugijos kalbėti apie 
Lietuvą ir drauge pasimelsti už 
sovietų pavergtus lietuvius. 
Tuomet, tik Aucklando studen
tų savaitraštis Craccum trum
pai pastebėjo, kad Lietuvos vė
liava buvo iškelta virš pagrindi
nio įėjimo į Aucklando univer
sitetą. Kas galėjo prieš maž
daug pusšimtį metų tame gra
žiame krašte pagalvoti, kad di
džiausiame N. Zelandijos mies
te vienoje iš labiausiai matomų 
vietų visą dieną plasdės laisvos, 
nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos vėliava ir kad greitai 
po Vasario 16-os, trijų dienų 
(vasario 27-kovo 1) valstybi
niam vizitui atvyks pats Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus su žmona, lydimas užsienio 
reikalų ministerio ir kitų pa
reigūnų? 

Kairėje - Vasario 16-ąją saulei tekant didžiulė Lietuvos vėliava pakeliama ant Aucklando (Naujosios Zelandijos) uosto-įlankos tilto, 
ji ten plevėsavo pakilusi virš vandens 77 metrus; dešinėje - Eugenija Petraškienė, laukianti svečių, savo sodelyje prieš Vasario 16 
minėjimą Aucklande šalia didžiulės trispalvės, plevėsavusios virš Aucklando įlankos Ntr. archit. A. ir V. Procutų 

Lietuvos karininkai Kanadoje 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Antroje - Makedonija, Slo
vėnija, Malaizija, Tailandija, 
Bosnija ir Hercegovina, Korėja, 
Ukraina, Albanija, Slovakija ir 
Bulgarija. 

Lietuvos skyrių parengti 
padėjo Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa, kurią aukomis 
parėmė Kanados lietuvių bend
ruomenės Krašto ir Toronto 
apylinkės valdybos, Kanados 
lietuvių fondas, Tautos fondas 
Kanadoje ir asmeninėmis au
komis parodoje atsilankę tau
tiečiai. 

šių stalą paįvairino Janinos 
Gurklienės pagaminti patrauk
lūs suvožtinukai ir arbūzėlis, 
apkaišytas užkandžiais ežio pa
vidalu. Lietuvių kampelis vi
liojo lankytojus maisto įvairu
mu. Labai pasižymėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošusi kpt. N o
meda Vitkauskienė, kuri buvo 
parodos pažiba. Kitų valstybių 
karininkai, atėję į lietuvių kam
pelį, būtinai norėjo prisiminimui 
su ja padaryti nuotraukų. Lietu
vių skyrius susilaukė aukšto įver
tinimo iš Kanados karininkijos 
ir kitų tautybių lankytojų. 

kei pirm. Teresė Pargauskienė 
su vyru. Du asmenys dalyvavo 
iš Orilijos vietovės. Dvasiš
kiams atstovavo kun. Vytautas 
Staškevičius ir kun. Algimantas 
Žilinskas. Iš šaulių kuopos, ša-

lia minėtų moterų, dalyvavo 
Vytautas Pečiulis, Kazimieras 
Pajaujis ir Alfonsas Stunguris. 
Taip pat dalyvavo Kanadoje 
viešinti buvusi Punsko lietuvių 
licėjaus direktorė Marytė Čer
nelienė ir svečias iš Lietuvos 
Nerijus Petrulėnas. Paroda sky
rėsi nuo anksčiau buvusių tuo, 

Naujasis Lietuvos garbės 
konsulas 65 metų amžiaus Jur
gis Audronis Pečiulaitis, kau
niškių, dabar jau mirusių, ilga
mečių N.Z. lietuvių inž. Jono ir 
Hortensijos Pečiulaičių sūnus, 
gerą pustuzinį metų, formaliai 
nustojus veikti N.Z.L.B., at
stovauja vietiniams lietuviams 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės suvažiavimuose. Ilgai dir
bęs Fordo bendrovėje jis su
kaupė nemažą patyrimą visuo
meninėse sporto organizacijo
se; Zelandijoje skleidė palyginti 
naujo sporto "rugby" plėtotę 
Lietuvoje, kurį pats jaunystėje 
žaidė ir atvykstančių lietuvių 
sportininkų priėmimą ir pasi
rodymus organizavo. 

Formaliame Naujosios Ze
landijos vyriausybės pranešime 
iš Wellingtono, datuotame va
sario 24, yra sakoma: "The New 
Zealand Ministry or Foreign 
Affairs and Trade presents its 
compliments to the Ministry of 
Foreign Affairs of the Republic 
of Lithuania and has the hon
our to refer to the Embassy's 
TPN No. 58/2006 of February 
2006 seeking appraval to the 
appointment of Mr. Jurgis 
Audronis Pečiulaitis as Hono
rary Consul of the Republic of 
Lithuania to N ew Zealand, re
sident in Auckland and with 
consular jurisdiction throught
out New Zealand. The New 
Zealand Ministry of Foreign 
Affairs and Trade takes this op
portunity to renew to the Mi
nistry of Foreign Affairs of the 
Republic of Lithuania the assu
rances of its highest considera
tion". 

Jurgio Pečiulaičio sumany
tas ir suorganizuotas Lietuvos 
vėliavos iškėlimas virš Auck
lando uosto tilto šių metų Va
sario 16-tą buvo puikus įvadas į 
jo Lietuvos garbės ~onsulo pa
skyrimą ir pareigas. Siuo "lietu
višku precedentu" jau pasinau
dojo maža estų bendruomenė 
ir kiek didesnė graikų- iškelda
mos savo tautines vėliavas va
sario 24 (estų) ir kovo 24 (grai
kų) nepriklausomybių šventėse. 
Esu tikras, kad lietuviškoji tri
spalvė kiekvienais metais Vasa
rio 16-ąją plevėsuos aukštai virš 
šio gražaus Ramiojo vandenyno 
Aucklando miesto ir jo įlankos, 
kur man teko jaunystėje gy
venti. 

kad šį kartą nebuvo leista lan
kytojų vaišinti stipresniais gė
rimais. 

Dėl susidariusių aplinky
bių parodos rengėjai, Kanados 
karinės bazės vadovybė, nesi
ima atsakomybės dėl įvykių, 
kurių pasitaiko alkoholio įta
koje. 

Kuopos šaulės - Irena Pe
čiulienė ir Anelė Paįaujienė, 
padedamos Marytės Cernelie
nės, paruošė parodos rodinių ir 
maisto stalus. Kaip visuomet, 
maisto stalą puošė Irenos Pe
čiulienės pagaminti - aukštas 
šakotis, platus skurzdėlynas, 
beržo šaka, pintinė baravykėlių 
ir išdidi baravykų šeima. Neat
siliko Aldonos Stungurienės 
Napoleono tortas ir Anelės Pa
jaujienės lietuviškas sūris. Vai-

Parodoje atsilankė rekor
dinis lietuvių skaičius - 30 as
menų. Kanados lietuvių bend
ruomenei atstovavo pirm. Rūta 
Žilinskienė su trimis valdybos 
nariais, KLB Toronto apylinkei 
pirm. Danutė Garbaliauskienė 
su vyru, Kanados lietuvių fon
dui pirm. Algis Nausėdas su 
žmona, Tautos fondui Kanado
j e Bronius Saplys ir Ernestas 
Steponas; Vasagos apylinkės 
pirm. Rūta Poškienė su pen
kiais palydovais, Delhi apylin-

Tautybių dienos proga Borden karinėje bazėje atsilankę Toronto, Mississaugos ir kitų apylinkių 
lietuviai Ntr. V. Pečiulio 



v 

Atrasti Ciurlionio rankraščiai 

---
Studijuoja atrastus M.K. Čiurlionio rankraščius. Iš. k.: muzikologas dr. Darius Kučinskas, VUB 
rankraščių skyriaus darbuotoja Virginija Bagdonavičienė, M.K. Čiurlionio namų Vilniuje direkto
rius Stanislovas Urbonas ir muzikologas dr. Jonas Bruveris 

GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Vilniaus universiteto bib
liotekos rankraštyne atrasta ne
žinomų, niekieno neminėtų 
M.K. Čiurlionio rankraščių, ku
rie beveik keturiolika metų ra
miai ilsėjosi kompozitoriaus se
sers profesorės Jadvygos Čiur
lionytės fonde. Čia kovo pra
džioje juos ir aptiko muzikolo
g,as Darius Kučinskas, M.K. 
Ciurlionio kūrybą tyrinėjantis 
nuo 1990 m. (Šiuo metu jis ren
gia chronologinį kompozito
riaus kūrybos katalogą, numa
tytą išleisti šiemet). Dėl jo kai 
kurių duomenų patikrinimo au
torius ir atėjo į rankraštyną, 

kur labai netikėtai pavyko su 
kaupu. Rado, patikrino, ko ieš
kojo, be to, aptiko, ko visai ne
ieškojo - pluoštelį (vienuolika 
lapų) nežinomų kompozito
riaus rankraščių. 

Tai ankstyvojo (1897 -1900 
m.) dar studentiško laikotarpio 
bandymai: Antante styginių 
kvartetui, fortepijoninės pjesės 
Vivace preliudas fortepijonui 
(gal juodraštis orkestrui?) d
moll, orkestrinis kūrinys Largo, 
pagrįstas lietuvių liaudies dai
nos Motule mano tema, dar vie
no orkestrinio kūrinio dalis, 
taip pat dvi dalys sonatos smuikui 
ir fortepijonui (nebaigtos). 

D. Kučinsko teigimu, radi
nio priklausymą ankstyvajam 
kompozitoriaus kūrybos laiko
tarpiui, jo tikrumą patvirtina, 
be rašysenos, kai kurių kompo
navimo įpročių ypatumai, taip 
pat fiziniai rankraščių požymiai 
- to laiko popieriaus, pieštuko, 
rašalo savybės. Doc. dr. J. Bru
verio nuomone, rankraščių ver
tė yra ir ta, kad jie praplečia iki 
šiol nusistovėjusią pažiūrą į 
M.K. Čiurlionio kūrybos žanri
nę apimtį. Pasirodo, jis bandė 
kurti muziką smuikui ir fortepi
jonui. Be to, anot J. Bruverio, 
radinys žadina viltį, kad nežino
mų kompozitoriaus kūrinių gali 
būti ir kitur, pvz. Juozo Zilevi
čiaus ir Juozo Kreivėno lietu
vių muzikologijos archyve Či
kagoje, ar kompozitoriaus Ju
liano Karilo { Carrillo) archyve 
Meksikoje (Ciurlionis žavėjosi 
jo kūryba). 

Vienuolika lapų su natomis 
atspindi turbūt vieną laimin
giausių laikotarpių Čiurlionio 
gyvenime: jau baigta Varšuvos 
konservatorija (1899 m. supa
gyrimu), iš kunigaikščio Ogins
kio dovanų gautas naujas piani
nas, sukurta pirmoji lietuviška 
simfoninė poema Miške. Be to, 
kokios laimingos atostogos tėvų 
namuose Druskininkuose (jas 
aprašė Atsiminimuose sesuo 

Jadvyga). "Kastukas parvažiuo
ja namo su diplomu! Telegrama 
sukrėtė visus - ir didelius, ir 
mažus. Nors mažieji neįsivaiz
duoja kas tas diplomas, ar tai 
naujas Kastuko draugas, ar la
gaminas, kuriame paprastai yra 
žaisliukų ir saldainių". Tėvas su 
vaikais išeina pasitikti grįžtan
čio. Pasirodo J ankelio vežimas, 
bet (" ... niekas iš jo neiššoka, 
niekas neatbėga pasitikti. Jan
kelis sustoja ir trumpai sako: 
'Jūsų sūnus eina pėsčias'. 

Pėsčias, nes išsiilgęs gimtųjų 
smėlynų, pušų ošimo, kurį įam
žino savo pirmojoje simfoni
nėje poemoje Miške"). 

Netikėtas atradimas (pana
šiai kaip anuomet telegrama ... ) 
taip pat paveikė "didelius ir 
mažus" - rankraštyno darbuo
tojus, žurnalistus (televizijoje 
net "Panorama" apie tai pa
skelbė), muzikologus. Po ketu
riolikos metų tylaus, nežinomo 
tūnojimo, rastųjų rankraščių li
kimas pasikeis. Kaip su džiaugs
mu pranešė bibliotekos direk
torė Birutė Butkevičienė, jie 
bus perduoti į restauracinį sky
rių, iš kur sugrįš be dėmelių, 
įplyšimų, sveikais, neužsilanks
čiusiais kampučiais. Ir prasidės 
naujas jų gyvenimas rank
raštyne, reikia manyti taip pat 
muzikologijoje. 

Karaliaučiaus lietuvių sielovada 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Ieškome rėmėjų, kurie 
remtų maitinimą ir džiaugia
mės radę, kas benamiams žmo
nėms penkias dienas per savai
tę įpiltų nors po vieną litrą karš
tos sriubos.„ Kartu su sesutė
mis vienuolėmis ieškome žmo
nių, kurie finansiškai paremtų 
varge gyvenančiuosius. Ypač 
gaila vaikučių. Už gautus pini
gėlius sesutės perka tai, kas bū
tiniausia: drabužius, avalynę, 
knygas, sąsiuvinius, rašiklius ... 

Kasmet organizuojame 
vargšams vaikams vasaros sto
vyklas prie jūros, ten juos mo
kome tikėjimo tiesų, žaidžiame 
su jais ir t.t. Ir kunigai, ir sese
rys, ir Tilžėj e įsikūręs L.R. kon
sulatas, nuomojantis parapijai 
priklausantį pastatą, nuošir
džiai rūpinasi sielovada. Už 
nuompinigius galime lankyti 

parapijose gyvenančius tikin
čiuosius, teikti jiems sakramen
tus, susimokėti už vandenį, šilu
mą, elektrą. 

Mums, kunigams, nėramo
kamas joks atlyginimas, gyve
name ir dirbame tik iš meilės ir 
pagarbos to krašto katalikams. 
Už laidotuves neimame jokios 
aukos, nes, žinant jų materiali
nę padėtį, būtų beširdiška ir 
nekrikščioniška. Už sakramen
tų teikimą irgi retai kuris gali 
paaukoti. Pagrindinis kunigo 
pragyvenimo šaltinis yra pinigi
nė auka už šv. Mišių intencijas, 
kurių, deja, visus tuos dešimt 
metų reikėjo ir tebereikia nuo
lat prašinėti vyskupų, kunigų ir 
pasauliečių. 

Baigdamas drįstu kreiptis į 
Jus: ar negalėtumėte finansiš
kai paremti vargšų žmonių? Aš 
pažadu kartu su seserimis vie
nuolėmis: pinigai tikrai bus pa-

naudoti pagal paskirtį ir 
atsiskaityta pagal pirkimo kvi
tus. Teatlygina Jums Dievas už 
gerus darbus! 

Su nuoširdžia pagarba, dė
kingumu ir maldomis -

Andrius Eidintas, 
Tilžės Kristaus Prisikėlimo 

parapijos klebonas, 
2006 m. kovo 3 d. 

P.S. El.paštas: cat.sovietsk 
@baltnet.ru; darbo tel./faks. 
(40161) 37-1-58; 3-91-58; 
mob. tel. 905 2412000 

• Viešpatie, kaip aš Tave my
liu. Duok, kad ir mylėčiau, ir mylėti 
nenustočiau niekados. Širdis mano 
dega. Norėčiau iki paskutiniam 
savo kraujo lašeliui paaukoti už 
Tave, viską atiduoti, visko išsižadėti 
- ir gyvenimo, ir visko, kad tik tavo 
garbė augtų ir Tavo Bažnyčia tarptų 
ir kiltų. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 
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__ ...... , KANADOS ĮVYKIAI ... , __ _ 

Pagrobtieji kanadiečiai laisvi 
Po ilgų derybų, paieškų ir 

staigios karinės operacijos 
trys krikščionių taikos misijos 

Iš kairės - Harmeet Singh Soo
den ir J ames Loney 

kariai - du kanadiečiai, ang
las - išlaisvinti ir grįžo namo 
pas artimuosius. Juos prieš 4 
mėnesius buvo pagrobusi Ira
ko teroristinė grupė ir laikė 
nelaisvėje, grasindami nužu
dyti. Pagrobėjai reikalavo, kad 
mainais už juos būtų paleisti 
visi kalinami irakiečiai. Keletą 
kartų belaisviai buvo parodyti 
per televiziją, bandoma šanta
žuoti. Prieš pora savaičių ket
virtasis belaisvis amerikietis 
Tomas Fox buvo rastas negy
vas. Manoma, kad jis galėjo 
būti nušautas bandant pabėgti 
iš nelaisvės. Sveikindamas na
mo sugrįžusius kanadiečius 
J ames Looney ir Harmeet 
Sooden, Kanados ministeris 
pirmininkas S. Harper asme
niškai padėkojo JAV prezi
dentui W. Bush už paramą 
išlaisvinant pagrobtuosius. 
Išlaisvinimo žygyje, vadovau
jant anglų kariškiams, daly
vavo JAV, Kanados specialio
sios grupės bei irakiečiai. 

Prieštaringi vertinimai 
lydi Kanados valdžios ir imig
racijos pareigūnų sprendimą 
išsiųsti atgal šalyje neteisėtai 
esančius atvykėlius iš Portu
galijos. Jau išsiųsta 190 žmo
nių, kitiems ruošiami doku
mentai. Tikslus nelegalių at
vykėlių skaičius nežinomas. 
Spėjama, kad vien Ontario 
provincijoje jų yra bent 15, 
000, visoje šalyje - 200,000. 
Šio sprendimo priešininkai 
tvirtina, kad be reikalo atgal 
siunčiami jauni darbštūs žmo
nės, reikalingi čia. Kanados 
Namų statybininkų sąjunga 

(Home Builders Association) 
parašė laišką valdžios parei
gūnams, kad šie žmonės rei
kalingi darbui statybose. Ta
čiau Imigracijos ministerija 
tvirtina, kad yra programos, 
pagal kurias galima teisėtai 
pasikviesti trūkstamus darbi
ninkus. Pagal ją kasmet žemės 
darbams atvyksta dešimtys 
tūkstančių meksikiečių, brazi-
1 ų, taip pat statybos darbi
ninkų. 

Prie šiaurinio Britų Ko-
1 umbij os kranto nuskendo 
keltas. Juo plaukė 101 žmo
g~s (kartu su įgula). Keltas 
"Siaurės karalienė" (Queen 
of the N orth) dėl nežinomų 
priežasčių nukrypo nuo savo 
įprastinio kelio ir, atsimušęs į 
salą, pradėjo skęsti. Laivo įgu
la sugebėjo visus buvusius ke
leivius iškeldinti į atvykusius 
nelaimės vieton gelbėjimo lai
vus. Tik vėliau pasigesta po
ros, kuri pagal visus duome
nis buvo laive. Laivas yra nu
skendęs maždaug 1200 pėdų 
gylyje, todėl paieškos jame 
neįmanomos. Komisija tiria 
avarijos priežastis. Kol kas 
nenustatyta jokių kelto valdy-

mo ar navigacijos prietaisų 
gedimų, vyrauja nuomonė, 
kad tai laivo įgulos klaida. 
Praėjusiais metais skaudžią 
avariją patyrė keltas Horse
shoe įlankoje. 

Kanados ir Danijos geo
logai pradeda bendrą projek
tą Arktikoje. Abiejų šalių spe
cialistai tyrinės ledjūrių dug
ną. Jie nori ištirti kelią povan
deniniams laivams ir arktinės 
jūros dugne slypinčius gali
mus gamtos išteklius - mine
ralus, naftą, dujas. Tyrinėjama 
teritorija yra tik pora tūkstan
čių km nutolusi nuo Rusijai 
priklausančio Lomonosovo 
kauburyno (ridge ). Danų ir 
Kanados geologai tikisi įrody
ti, kad šis kauburynas yra 
Šiaurės Amerikos žemyno na
tūrali tąsa. Jei jų spėjimai bus 
patvirtinti moksliniais faktais, 
Siaurės Amerikos šalys gali 
pareikalauti teisės kontroliuo
ti visą plotą, tai yra gerokai 
toliau nuo kranto nei 200 jūr
mylių. Tada kanadiečiai ir da
nai galės pareikšti nuosavybės 
teises į laivų eismą ir po van
deniu slypinčius turtus. Kana
da vien šiais metais projektui 
skiria daugiau kaip 30 mln. 
dol. Tačiau Rusija stengiasi 
įrodyti, kad šis povandeninis 
iškilimas yra Sibiro žemės tą
sa. Savų interesų čia turi ir 
Norvegija bei JAV. 

Kanados Šiaurės gyven
tojų verslas - ruonių me
džioklė praėjusi savaitgalį ta
po gyvulių globos aktyvistų 
protesto taikiniu. Jau anks
čiau Kanadoje lankėsi Brita
nijos įžymybės P. McCartney 
ir jo žmona. Jie ragino nu
traukti ruonių medžioklę ir 
daugiau dėmesio skirti turiz
mo verslui, skatindami atsisa
kyti pirkti Kanados parduo
damas jūrų gėrybes. Medžiok
lės sezono pradžioje, Šv. Lau
ryno upės žiotyse, prie Mag
dalenos salos, protestuotojai 
stengėsi sutrukdyti medžioto
jams. Dviem valtimis juos ly
dėjo stebėtojai iš JAV ir vie
tiniai gyvulių globos aktyvis
tai. Viena iš stebėtojų valčių, 
susidūrusi su medžiotojų lai
veliu, apvirto, kitoje vietoje 
irgi įvyko stebėtojų ir medžio
tojų susidūrimas. Prieš me
džioklės sezono pradžią buvu
si Prancūzijos kino žvaigždė 
Brigita Bardot lankėsi Otavo
je, tačiau jai nepavyko susitik
ti su ministeriu pirmininku. S. 
Harper atsisakė susitikti su 
pasaulyje žinoma gyvulių glo
bėja. Visi jie grasina pasauli
niu Kanados eksportuojamų 
jūros gėrybių prekybos boiko
tu. Vien JAV stalui per metus 
yra patiekiama jūragyvių už 3 
bln. dol., žvejyba ir medžioklė 
- pagrindinis šalies Šiaurės 
gyventojų verslas. 

Paguoda Afganistane 
esantiems Kanados kariams -
kvapnios "Tim Horton" kavos 
puodelis ir saldžioji spurga. 
Sios populiariausios greito 
maisto bendrovės savininkai 
nutarė atidaryti "Tim Hor
ton" kavinę Kandahare. Tai 
nelengva misija šalyje, kur 
stiprėja teroras ir pasikėsini
mai į taikdarius ir užsienie
čius. S.K. 
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ELEKTRONINĖ 

BIBLIOTEKA 
Mokslinė elektroninė 

biblioteka eLIBRARY.LT 
jungia įvairias mokymo įstai
gas, aukštąsias mokyklas bei 
kolegijas, kurių medžiaga tal
pinama šiame tinklalapyje. 
Kovo 22 d. pasirašyta bend
radarbiavimo sutartis su Ge
nerolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademija dėl moks
linių straipsnių, tyrimų, kon
ferencijų medžiagų bei leidi
nių talpinimo. Mokslinė elekt
roninė biblioteka pradėjo 
glaudų bendradarbiavimą su 
Lygių galimybių kontrolie
riaus įstaiga ir Lygių galimy
bių plėtros centru, suteikiant 
galimybę supažindinti Pasau
lio lietuvių bendruomenę su 
Lietuvoje įgyvendinamomis 
programomis lygių galimybių 
plėtros srityje. Registruotų 
nuolatinių skaitytojų yra dau
giau kaip 5,000. Direktorius 
- Algirdas Aušra, el.pašto 
adresas info@elibrary.lt. 

DOSNŪS AUKOTOJAI 
Lietuvos valdovų rūmų 

atkūrimą parėmė 81 m. Vep
riųkaimo, Uk
mergės rajo
no gyventoja 
Nijolė Bas
tienė, š.m. va
sario mėnesį 
paaukojusi 
10,000 Lt. Už 

jos suteiktą paramą Valdovų 
rūmų paramos fondas įteikė 
jai Garbės statytojo diplomą 
ir dovanų su Valdovų rūmų 
atributika. N. Bastienė ir jos 
vyras a.a. Juozas Bastys yra 
dovanoję lėšų Maironio sody
bos atkūrimui, Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžiui, Armė
nijos skaudžiai nelaimei, Rai
nių kankinių atminimo įam
žinimui, Blokados fondui, 
Kryžkalnio šventovės staty
bai, Veprių Kalvarijų atstaty
mui. 

MOTERYS PARTUOJE 
Darbo partijos narėmis 

yra tapusios net 7,371 Lietu
vos moterys, skelbia BNS, tuo 
tarpu vyrų narių skaičius 
siekia 6,827. Net pusėje iš 60-
ies partijos skyrių moterys at
stovės gausumu lenkia vyrus. 
Daugiausia Darbo partiįos 
narių - 560 - kėdainiškės. Cia 
skirtumas tarp vyrų ir moterų 
yra didžiausias, lyginant su 
kitais Lietuvos skyriais. Dar
biečių vyrų Kėdainiuose yra 
tik 301. Vyrai didžiąją Darbo 
partijos narių dalį sudaro vi
suose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose bei jų rajonų sky
riuose. Daugiausia vyrų- 476 
- turi Vilniaus miesto skyrius, 
moterų politikių skaičius sos
tinėje siekia 317. Darbo parti
ja Lietuvoje vienija 14,198 
narius ir yra populiariausia 
šalyje. 

VEŽĖ DAUGIAU 
KROVINIŲ 

Statistikos departamento 
žiniomis, krovinių vežimas 
pernai, palyginti su 2004 m., 
išaugo 8%-iki 110.5 mln. to
nų. Vežimas kelių transportu 
sudarė 50.1 %, geležinkelių -
44.6%, jūrų - 4.7%, vidaus 
vandenų - 0.6%, Lietuvos 
aviabendrovių lėktuvais -

0.01 % visų vežimų. 2005 m. 
vežta 457.8 mln. keleivių, 
4.1 % daugiau negu 2004 m. 
Didžioji dalis keleivių 
(97.9%) - kelių transportu. 

UŽSIENIO KALBOS 
"Eurobarometro" tyrimo 

duomenimis, 69% Lietuvos 
gyventojų sutinka, kad kiek
vienas Europos sąjungos gy
ventojas, be savo gimtosios, 
turėtų mokėti bent dvi už
sienio kalbas. Prieš 4 metus 
net 47% ES gyventojų teigė, 
kad viena iš pagrindinių prie
žasčių mokytis užsienio kalbą 
yra jos panaudojimas atosto
gų metu užsienyje. 2005 m. 
jau tik 35% nurodė šią prie
žastį kaip vieną pagrindinių. 
DELFI praneša, kad pernai 
net 32% apklaustųjų nurodė, 
kad pagrindinė priežastis mo
kytis naujų kalbų yra jų varto
jimas darbe ir komandiruotė
se į užsienio šalis. Populia
riausios ES šalyse išlieka ang
lų, prancūzų ir vokiečių kal
bos. Lietuvoje 93% apklaus
tųjų renkasi anglų, 43% -
rusų ir 34% -vokiečių kalbas. 
Prancūzų kalbą nurodė tik 
6% Lietuvos gyventojų. Šiuo 
metu daugiausia Lietuvos gy
ventojų be savo gimtosios 
moka rusų kalbą. Ja gali susi
kalbėti 79% Lietuvos gyven
tojų. Angliškai kalba 26% ap
klaustųjų. 

NEMANDAGŪS 
VAIRUOTOJAI 

Du trečdaliai vairuotojų 
teigia, kad Lietuvos keliais 
važinėjantys jų kolegos yra 
nemandagūs, 20% mano, kad 
etikos taisyklių vairuotojai 
laikas tik kada savo kelyje su
tinka geresnę negu jo paties 
mašiną. Kas penktą vairuo
toją erzina nedrausmingi pės
tieji, o kas dešimtą - prieka
būs policininkai. OMNI ži
niomis, 60% apklaustųjų la
biausiai erzina vairuotojai, 
nesilaikantys eismo taisyklių. 
Kovo pabaigoje atlikta ap
klausa parodė, kad baigia su
nykti stereotipas, jog moterys 
vairuoja blogai. 42% respon
dentų mano, kad geras vai
ruotojas yra tas, kuris nesuke
lia eismo įvykių, o 40% ap
klaustųjų tvirtina, kad toks 
vairuotojas būtinai laikosi 
eismo taisyklių. 

LIETUVIŠKAS ŽAIDIMAS 
BNS žiniomis, kompiute

rinis žaidimas "PSI: SYBE
RIAN CONFLICT", prista
tomas kaip pirmasis Lietuvo
je sukurtas komercinis rea
laus laiko strategijos žaidi
mas, netrukus bus pritaikytas 
Rusijos, Latvijos bei Šiaurės 
Amerikos valstybėms ir plati
namas šiose rinkose. Jau ku
riant žaidimą jis buvo prista
tytas JAV vykusioje kompiu
terinių žaidimų parodoje 
"Electronic entertainment 
expo", kur sulaukė didelio 
kompiuterinig žaidimų leidė
jų dėmesio. Zaidimą sukūrė 
kompiuterinių žaidimų kūrė
jų komanda "Wireframe 
Dreams", žaidimo prekinis 
ženklas priklauso Lietuvos 
įmonei "Orbis avia" .RSJ 

LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE ...._ __ _ 

Hamilton, ON 
AUŠROS VARTŲ PARAPI

JOS Didžiosios savaitės šv. Mi
šių tvarka: bal. 12, ketvirtadienį 
šv. Mišios - 7 v.v., bal. 14, penk
tadienį pamaldos - 3 v.p.p., bal. 
15, šeštadienį Velyknakčio apei
gos ir šv. Mišios - 8 v.v., bal. 16 
Velykų šv. Mišios - 7 v.r. ir 10.30 
v.r., St. Catharines, ON - 4 v.p.p. 

A.a. ANTANUI TĖVELIUI 
mirus, reikšdami užuojautą žmo
nai Elenai Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $50 - A.Z. Stanai
čiai; $40 - N.H. Otto; $30 - R. 
Bagdonaitė-Feeney, E.M. Kle
vas; $20 - L. Beržaitienė, E.K. 
Gudinskaį,; D.M. Jonikai, E. 
~epčytė, Z.V. Vaičiūnai, A.K. 
Zilvyčiai; $10 - G. Agurkienė; $5 
- F.M. Gudinskai. 

A.a. ANTANINOS ASME
NAVIČIENĖS aštuntąsias mir
ties metines prisimindamas, vyras 
Juozas Asmenavičius Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo $500. 
Nuoširdžiai dėkojame aukoju
siems - PLV komitetas 

50 metų LFB studijų 
savaitėms 

JAV ir Kanados Lietuvių 
fronto bičiuliai šią vasarą vėl 
rinksis į Dainavos stovyklavie
tę, Mičigano valstijoje, kurioje 
rugpjūčio 20-27 d.d. įvyks jubi
liejinė 50-oji lietuviškų studijų 
ir poilsio savaitė. Joje bus ap
žvelgti per 50 metų nuveikti 
darbai, svarstomi ateities pla
nai. Savaitės metu įvyks ir vi
suotinis JAV ir Kanados LFB 
suvažiavimas. Platesnė infor
macija apie tai bus spaudoje 
skelbiama vėliau. Tuo tarpu 
prašome bičiulius rezervuoti 
kalendoriuje rugpjūčio 20-27 
dienas šiam gražiam jubiliejui 
paminėti. LFB inf. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Savin inkas Jurgis Kuliešiu s 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Winnipeg, MN 
PALYDĖJOME į kapines 

mūsų lietuvių bendruomenės na
rę a.a. Oną Jančiukienę-Navic
~aitę, gimusią 1924 m. liepos 26, 
Sv. Onos atlaidų dieną. Mirė Vi
nipege š.m. kovo 16 d. Su savo 
vyru Alfonsu ir dviem mažom 
dukrom į Kanadą atvyko 1951 m. 
Vinipege kurį laiką dirbo resto
ranuose-virėja, bet daugiausia 
rūpinosi savo šeima ir dukrų Al
donos bei Birutės auginimu. Ji ir 
jos vyras, darbštus, gabus namų 
statytojas, daug padėjo statant ir 
išlaikant lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovę Vinipege. Onutė, kaip 
ją čia draugai vadindavo, buvo 
labai draugiška ir daug padėdavo 
mūsų šventovėje ir ruošiamuose 
renginiuose. Dukra Aldona, pasi
puošusi tautiniais drabužiais, 
dažnai atstovaudavo mūsų bend
ruomenei įvairiomis progomis. 
Visi J ančiukų šeimoj buvo darbš
tūs, gabūs ir pasiruošę padėti ki
tiems. Vinipego lietuviai reiškia 
užuojautą a.a. Onutės vyrui Al
fonsui, dukroms Aldonai ir Biru
tei bei svainiui Vytautui. J.G. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

LIETUVOS KARIUOME
NĖS KARININKAI 1918-1953, 
V tomas. Išleido Lietuvos nacio
nalinis muziejus (Arsenalo g. l, 
LT-001100 Vilnius). Tiražas 1000. 

Wasaga Beach, ON 
WASAGA BEACH IR APY

LINKĖS pensininkų klubo žinia
raščio Kopų balsai š.m. kovo nu
meryje aprašoma vietinių lietu
vių veikla. Kovo 8 d. suorgani
zuotoje išvykoje į Casino Rama 
dalyvavo pilnas autobusas klubo 
narių, kurie grįžo vieni su leng
vesnėm, kiti su pilnesnėm kiše
nėm. Balandžio 12 d. įvyks meti
nis pensininkų klubo susirinki
mas, naujos valdybos rinkimai. 
Norintys kandidatuoti prašomi 
pranešti Rūtai Poškienei telefo
nu 705-429-0790. Praėjusiais me
tais kas mėnesį vyko iškylos (Bar
rie, Owen Sound, Casino Rama) 
ir kiti renginiai (paskaitos, Joni
nės, "bingo", "Oktoberfest", 
sriubos popietė, talentų popie
tė). Kartu su žiniaraščiu nariams 
išsiuntinėta trumpa anketa, 
kurioje nariai prašomi surašyti 
pasiūlymus ir pastabas - kas pa
tiko, kaip galėjo būti geriau - ir 
grąžinti pirmininkei R. Poš
kienei. 

KLB VASAGOS APYLIN
KEI Vasario 16-osios proga $50 
aukojo Aldona Vitkienė. 

Šiame daugiatomyje leidiny
je spausdinamos Lietuvos ka
riuomenės karininkų ir karo ka
pelionų biografijos. Leidinį pa
rengė redakcinė komisija - pir
mininkė Birutė Kulnytė (LNM) 
Vilnius, 2005 m„ 424 psl. 

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 



Atsiliepkim giesme! 
Kanados Londono lietuvių giesmių rinkinys 

Mėgdami ne tik pramoginę, 
tautinę ir klasikinę muziką, bet 
gerbdami ir mylėdami lietuviškas 
giesmes, Ontario Londono aš
tuoniukės dainininkų būrelis pa
rengė ir įgiedojo iš plataus jiems 
žinomų, giedotų giesmių reper
tuaro - krikščioniškų pamaldų, 
didžiųjų ir jubiliejinių švenčių 
dvidešimt vieną giesmę (su dviem 
solo) kompaktinėj~ disketėje At
siliepkim giesme! Siame dailiai 

išleistame rinkinyje randamos 
Gavėnios, Advento, kalėdinės ir 
velykinės, jubiliejinės giesmės -
nuo O, Kazimierai kilnus, Prisikė
limo himnas, Štai čia širdis, Einu 
su viltim~ iki O, angele, Tėve mūsų 
ir Pulkim ant kelių. Giesmininkų 
okteto, iš keturių sopranų, trijų 
altų ir tenoro, akompaniatorius 
vargonais Andrius Petrašiūnas, 
jn., plačiai dirbąs ir žinomas Lon
dono kanadiečių muzikiniame 

gyvenime ir už jo. Gieda Dalia 
Armstrong, Mirga Bendoraitis, 
Felicija Jokubpreikšas, Rita Miš
kinis, Dalia Mitalas, Gražina Pet
rauskas, Edmundas Petrauskas ir 
Eli Vilembrektas. 

Dailus disketės viršelis, per
lenktai vaizduojąs Kanadgs Lon
dono lietuvių katalikų Siluvos 
Marijos šventovės pagrindinio 
altoriaus (kaip ir viso šventovės 
pertvarkymo, archit. A. Kulpavi
čiaus kūrinio) didingą, žavinčią 
panoramą. Pati disketė, pasigė
rėtinai spalvingai, kaip ir viršelis, 
papuošta šventovės archit. A. 
Kulpavičiaus originalaus Merge
lės Marijos vitražo detale. Abu 
parengti "Mealla Media Graphic 
Design" (www.meallamedia.com). 
Disketę ne pelno tikslu, savo pa
stangomis ir lėšomis, su giedan
čiųjų stipriu pritarimu, parengė 
ir išleido dantistė dr. Dalia And
rulionis-Armstrong. Padėka pasi
rengiant, Londono simfoninio 
orkestro smuikininkei Reginai 
Audet. Atsiliepkim giesme! užsa
koma kreipiantis laikinai į: 
"Giesmės", 394 Piccadilly St., 
London, ON N6A 1S7; tel. 519 
438-8983; internetu: edpet@ro 
gers.com. Priimamos tik pašto/ 
bankų piniginės perlaidos, išmo
kamos "Giesmės-E. Petrauskas", 
kaip aukos išleidimo išlaidoms 
sumažinti. "Giesmės" su pasiun
timu - $20 kan. arba $18 JAV. 

Edmundas Petrauskas, 
394 Piccadilly St., London, ON 

N6A 1S7 

Amerikos lietuvių fondo spaudos konferencija 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

LF spaudos konferencijoje, 
įvykusioje š.m. kovo 8 d. PLC, 
Lemonte, LF tarybos pirm. Vy
tautas Kamantas informavo ži
niasklaidos atstovus apie kovo 7 
įvykusį LF posėdį. Buvo išklau
syti komitetų pirmininkų prane
šimai, ir "Knutte & Associates" 
firmos nuodugniai tikrinusios LF 
knygas, pranešimas, kad viskas 
rasta tvarkoje. Knygas tikrino ir 
LF Kontrolės komisija - jos ve
damos tvarkingai. 

Posėdyje buvo aptarti LF na
rių suvažiavimo balandžio 29 d. 
organizaciniai reikalai. LF narių 
suvažiavimui yra gauta septynių 
kandidatų į LF t-bą sutikimai. 
Tai: Ramūnas Astrauskas, Rimas 
Domanskis, Rimantas Griškelis, 
Daina Kojelytė, Almis Kuolas, 
Algirdas Saulis ir Marija Ma
žeikaitė-Utz. Bus renkami 6 na
riai į LF t-bą trejų metų laikotar
piui. 

Į Kontrolės komisiją renka
mi 3 nariai vienerių metų kaden
cijai. Sutiko kandidatuoti: Kazys 
Laukaitis, Dalia Povilaitienė ir 
Vytas Vaitkus. Kandidatus į tary
bą ir Kontrolės komisiją bus ga
lima siūlyti ir suvažiavime;, No
minacijų komisija: Saulius Cyvas 
(pirm.), Robertas Vjtas ir Ra
mona Steponavičiūtė-Zemaitienė. 

Buvo priimta, kad studentų 
stipendijų prašymo anketos turi 
būti pasiųstos į LF raštinę iki ko
vo 15, o kiti prašymai- iki balan
džio 15. Anketos gaunamos LF 
tinklalapyje www.lithfund.org. 

V. Kamantas pranešė ir apie 
tarybos posėdyje nagrinėtus LF 
prioritetus šiems metams. Tai 
nauji nariai, glaudesni ryšiai su 
LF nariais, su LB ir visuomene, 
LF augimas, gero vardo išlaiky
mas ir stiprinimas. Paramos pir
menybė bus teikiama JAV lietu
viškoms institucijoms. Bus tęsia
mas LF darbas. LF t-bos pirmi
ninkas priminė, kad per 44 LF 
veiklos metus aukomis ir paliki
mais buvo sukaupta 16.29 min. 
dolerių, iš kurių 1,316,704 dol. 
buvo padovanoti Lietuvai. Pa
grindinis LF kapitalas yra apie 
14,711,395 dol., o visas turtas su
daro 15,282, 868 dol. 

Vytenis Kirvelaitis perdavė 
LF pelno skirstymo k-to pi~m. 
Ramonos Steponavičiūtės-Ze
maitienės pranešimą apie stu
dentų stipendijoms skirti pako
misės sudėtį, kurią sudaro Tadas 
Kulbis (pirm.), Jūratė Budrienė, 
Juozas Polikaitis, Andrius Tumu
lis ir dr. Svajus Asauskas. Sąrašas 
gali būti papildytas dar vienu as
meniu. Jie posėdžiaus gegužės 
pradžioje, o pelno skirstymo ko
mitetas - birželio 10. Jis taip pat 

'PĖDOS S'PEClllLISTllS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAl SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETINĖ NEJAUTRA fR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRlEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
fR EISENOS SUTRIK IMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAJS 

INDĖKLAIS 

+ PRJIMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

pristatė naują anketą-prašymą, 
skirtą žiniasklaidai. 

V. Kamantas dėkojo adm. 
Laimai Petroliūnienei ir jos tal
kininkėms už rūpestingą darbą. 
Paminėjo Liepsną - LF žinialapį 
tiesioginiam ryšiui su LF nariais 
palaikyti. Pasidžiaugė jo puikiu 
išleidimu. LF v-bos pirm. Sigita 
Balzekienė paminėjo naujus į LF 
įstojusius narius: vasario mėn. -
3, iki kovo 7 - 8, ir 4 narius kan
didatus. Alina Bičkienė yra LF 
įgaliotinė Čikagai. Iš viso LF turi 
17 įgaliotinių. Pranešė apie Bro
niaus Masioko stipendijų fondą 
Gen. Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos studentams pa
remti. Jį įsteigė Filomena Masio
kienė iš Kanados, paaukojusi 
20,000 dol. (Šis specialios paski!
ties fondas yra LF sudėtyje). Sį 
kartą buvo nedaug klausimų. Į 
juos atsakė V. Kamantas ir S. Bal
zekienė. 

P.S. Žiniasklaida, norinti 
gauti paramos iš LF, šiais metais 
irgi turi užpildyti prašymo anke
tą ir prisiųsti ją LF iki bal. 15 d. 

PAREMKITE Tėviškės žibu
rius auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu 
palikimu. 

Iš anksto dėkingi -
TŽ leidėjai 

RE;MA~ FOUR SEASONS 
~J"P'I 1 REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius , žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy
lin kėse kreipkitės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektronin is paštas: salvai tis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos ambasadorė G. 
Damušytė ypatingiems reika
lams kovo 1 d. Balzeko lietu
vių kulSūros muziejuje susiti
ko su Cikagos lietuvių visuo
mene. Susirinkimą pradėjęs 
muziejaus pirmininkas S. Bal
zekas pasidžiaugė garbingos 
viešnios apsilankymu. Su ja 
susirinkusius supažindino 
Lietuvos generalinis konsulas 
Čikagoje A. Daunoravičius, 
apžvelgdamas ambasadorės 
diplomatinę tarnybą. Ji buvo 
ŠAS (NATO), Austrijos am
basadorė, vadovavo Lietuvos 
delegacijai Europos saugumo 
bei bendradarbiavimo organi
zacijoj e Vienoje, darbavosi 
Nuolatinėje Jungtinių tautų 
misijoje Niujorke. Ambasa
dorė G. Damušytė kalbėjo 
apie Lietuvos karių grupę, ku
ri vadovauja Afganistano Qo
ro provincijos atstatymui. Sių 
karių misija - sudaryti sąlygas 
dirbti teisėtai krašto vyriausy
bei. Skurdi Goro provincija 
yra kalnuotoje krašto dalyje. 
Dauguma žmonių beraščiai, 
neišvystytas krašto ūkis. Lie
tuvos kariai yra įsikūrę viena
me kaimelyje, neto}i nuo pro
vincijos sostinės Cagčarano 
miesto. Pagrindinė jų užduo
tis - atstatyti saugią ir pasto
vią aplinką provincijoje, suda
ryti sąlygas ūkio reformoms, 
atstatyti taip pat nevyriausy
binių organizacijų veiklą. 
Krašte užterštas vanduo, kurį 
žmonės geria ir maistui var
toj a. Todėl siaučia įvairios 
ligos. Užsimota nešvarius šal
tinius išvalyti arba juos panai
kinti. Goro provincijoje dar
buojasi 9 gydytojai iš Lietu
vos. Ketinama pasiųsti ir dau
giau gydytojų, nes yra papli
tusios užkrečiamos ligos. Vyk
doma ir švietimo programa, 
norima suteikti pagrindinių 
žinių žemės ūkio vystymui. 
Susitikimą organizavo Lietu
vos generalinis konsulatas ir 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus. 

Virginijgs valstijos Nor
folk mieste SAS (NATO) vy
riausioje persitvarkymo vada
vietėje vasario 15 d. įvyko Lie
tuvos valstybinės vėliavos pa
gerbimas. Lietuvos ir JAV-bių 
vėliavos buvo iškilmingai iš
keltos aikštėje prie vadavietės 
štabo. Į susirinkusius kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius JAV
se V. Ušackas ir vadavietės 
vado pavaduotojas D. Brita
nijos Karališkojo karo laivyno 
admirolas Sir M. Stanhop. 
Minėjime taipgi dalyvavo Lie
tuvos gynybos atašė JAV-se 
pik. R. Petkevičius, vadavie
tės kariniai ir civiliai tarnauto
jai, lietuvių išeivijos, JAV val
džios atstovai ir kiti svečiai. 
Po iškilmių buvo priėmimas, 
surengtas ambasadoriaus V. 
Ušacko ir admirolo M. Stan
hop. 

Norvegija 
Šiame krašte 2000 m. bu

vo įsteigtas Norvegijos fonqas 
"A Hand to Children". Sis 
fondas dabar finansuoja pro
jektą "Šeimos". Jis remia ir 
dešimt mažeikiečittšeimų, au
ginančių 40 vaikų. Sios šeimos 
gauna maisto, drabužių, pata
lynės, vitaminų, vaistų, moky
mo priemonių. Dviem šei-

mom suteiktos ir gyvenamos 
patalpos. Norvegijos fondas, 
remiamas Norvegijos milijo
nierės l.E. Nicolaisen, įsigijo 
namą Mažeikiuose ir įsteigė 
dvylikos vietų laikinosios glo
bos įstaigą bei vaikams dienos 
centrą, kur maitinami nepasi
turinčių šeimų vaikai, galintys 
čia užsiimti įvairia veikla, 
ruošti pamokas. Taipogi gera
darės l.E. Nicolaisen rūpes
čiu, Mažeikiuose parūpinta 
10 darbo vietų. Ji yra didelio 
kirpyklos tinklo "Nikita" Nor
vegijoje savininkė. Dalį savo 
pelno skiria labdarai. 

Ukraina 
Lietuvos prezidentas V. 

Adamkus kovo 11 d. lankėsi 
Kijeve ir susitiko su Ukrainos 
prezidentu V. Juščenko. Su
rengtose iškilmėse jam buvo 
įteikta Ukrainos Metų žmo
gaus premija. Į Kijevą prezi
dentas išskrido po Kovo 11-
osios iškilmių Vilniuje ir grįžo 
atgal tos pačios dienos vakare. 
Ukrainoje Metų žmogaus ti
tulas yra teikiamas nuo 2001 
metų. Pirmuoju šios premijos 
laureatu buvo popiežius Jo
nas Paulius 11 (2001 m.), o 
2002 m. Metų žmogaus pre
mija buvo paskirta Lenkijos 
prezidentui A. Kwasniewski, 
po poros metų- Italijos minis
teriui pirmininkui S. Berlus
coni. 2004 m. premija paskirta 
Gruzijos prezidentui M. Saa
kaskvili. 

Lenkija 
Lenkijos lietuvių laikraš

tyje Aušra šių metų pradžioje 
išspausdintas pokalbis su da
bartiniu Lenkijos seimo Tau
tinių ir etninių mažumų ko
misijos pirmininku E. Czyk
win, gudų kilmės ilgamečiu 
seimo nariu. Pirmiausia jis pa
žymėjo, kad lenkai paribio re
gionuose, kur gyvena lietuviai, 
gudai ir ukrainiečiai, yra įsiti
kinę, jog jie atlieka savo tau
tai ir valstybei misiją, priešin
damiesi tautinėms mažu
moms, nes jos keliančios grės
mę Lenkijos interesams. Ta
čiau kitaip kalba Lenkijos vi
daus reikalų viceministeris 
Czartoryski, kuriam pavaldus 
yra Konfesijų ir tautinių ma
žumų departamentas. Pasak 
jo, Lenkijos tautinės mažu
mos esanti vertybė, kuri pra
turtinanti valstybės kultūrą -
tokia politika vadovaujasi 
krašto vyriausybė. E. Czykwin 
pabrėžia, kad yra svarbu siek
ti, jog taip tautinės mažumos 
būtų vertinamos, ne tik užsie
nyje, bet ir provincijoje, ypač 
kad taip įsisamonintų paribio 
regionų savivaldybių valdinin
kai. Praėjusiais metais atlik
tas gyventojų surašymas paro
dė, kad mažumų skaičius są
rašuose yra žymiai mažesnis, 
negu tikėtasi. Tam tikra pras
me esanti pačių mažumų prob
lema. Mažumų žmonės ven
gia deklaruoti savo tautybę. 
Tautinių mažumų komisija 
priėmė pirm. E. Czykwin pa
siūlymą organizuoti išvažiuo
jamuosius posėdžius. Pirmas 
toks komisijos posėdis įvyks 
gegužės mėn. pas lietuvius 
Seinuose ir Punske. Pirminin
ko ir komisijos svarbiausias 
veiklos tikslas - įgyvendinti 
Tautinių mažumų įstatymą, 
priimtą praėjusiais metais 
Lenkijos seime. J.A. 
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HENRIKAS KUDREIKIS 

1756 metais sausio 27 die
ną Austrijos Salzburgo mieste 
gimė berniukas, kuris buvo pa
krikštytas Johannes Ch.ryzos
tomus Wolfgangus 'Tuophilus 
vardu. Tėvai: Augsburge gimęs 
smnikjnjnkas .ir kompozitorius 
Leopoldas Mozartas .ir mama 
austrė, taip pat kilusi iš muzi
kalios šeimos, dainininkė An
na Maria Perti.. 

Tik pradėjęs vaikščioti 
nuolatos sekė savo 4,5 metų 
vyresnę seserį Maria Anna, 
malonybiniu vardu Nannerl, 
kai ji skambindavo klavesinu. 
Būdamas penkerių metų, jau 
sukūrė pirmą labai mažą muzi
kos kūrinėJĮ. Aštuonerių metą 
sulaukęs parašė pirmą sim
foniją. 

Per savo gyvenimo 36 me
tus Mozartas sukūrė daugiau 
kaip 600 muzikos kūrinių: 17 
Mišių (ar jų dalių), 30 litanijų 
ar religinių giesmių, 17 sonatą 
.ir kantatą su orkestro palyda, 
24 operas (daug jų mažai žino
mos), 63 arijas-dainas su pia
nino palyda, 18 kantatą, 38 pia
nino sonatas ir fantazijas (su 2 
rankom), 32 pianino kompozi
cijas 2 ir 4 rankom, 40 sonatų 
bei variacijų pianinui ir smui
kui, 12 tercetą ir kvartetą pia
ninui, 33 duetus ir tercetus pu
čiamiesiems instrumentams, 9 
pučiamųjų kvartetus, 51 simfo
niją, 36 divertismentus, sere
nadas ir kasacijas, 28 mažes
nius kūrinius orkestrui ir 56 
šokius orkestrui. 

Nuo mažens Mozartas 
ypatingai mėgo italų klasikinę 
muziką. Jo muzikoje galima 
jausti itališką įtaką .ir melodin
gumą. Kiekvienas Mozarto kū
rinys yra skirtingas. 

Apie Mozarto gyvenimą 
Holyvudo filme Mozartas pa
rodomas kaip pusiau idiotas. 
Nėra ko stebėtis: nuvertina
mas muzikos genijus, nes vo
kiškos kilmės. Puikų Mozarto 
gyvenimo kelio filmą sukūrė 
austrų filmų bendrovė. Mozar
tą vaidina žymus austrų akto-

Lietuviškos verbos - tai pava
sario grožis, gamtos prisikėli
mas, lyg stebuklingas takas, 
vedantis Į dldjjĮ Velykų Prisi
kėlimą 

Muzikos genijaus sukaktis 
davau, kad girdžiu nežemišką 
muziką. 

Kitas Mozarto muzikos 
nuotykis laukė manęs Kanados 
prerijų mieste Vmipege. Laiki
nai atleistas iš darbo miške, 
važiuodamas pro Vinipegą, nu
tariau aplankyti draugą, buvusį 
miškinį, dabar auto mechani
ką. Gavau butą ir laikiną darbą 
- kasti sniegą nuo geležinke
lio. Belankydamas lietuvių 
choro repeticijas, sutikau būrį 
lietuvaičių inteligenčių, dabar 
tarnaičių, vietos sanatorijoje. 
Kaip tik tuo laiku mieste lan
kėsi vienas iš žymesnių Ameri
kos orkestrų - Minneapolis 
simfonija. Sumaniau į koncertą 
pakviesti vieną iš lietuvaičių. 
Tinkama kandidatė iš jų būrio 
atrodė jauniausia, mano am
žiaus, rašanti poeziją .ir buvusi 
Kauno jaunimo teatro aktorė 
P. Nedrasiai pasiūliau. Ji su
tiko. 

Prieš du šimtus penkiasdešimt metų gimė W.A. Mozartas 

Wollpų Amadeus Mozart 

rius Hans Holt. Visas Mozarto 
gyvenimas nuo ankstyvos jau
nystės prabėga pro akis. 'Jiium
fas Vienoje, Mannheime, Pa
ryžiuje, Prahoje, Romoje, bet 
ir nepasisekimai bei nusivyli
mai tuose pačiuose miestuose. 

Asmeninis Mozarto gyve
nimas ne rot.ėmis klotas. Vedė 
vokietę Konstancą Weber, kuri 
dažnai sirgdavo ir nemokėjo 
padėti žymiam kompozitoriui. 
Vienoje gyvenimas tais laikais 
buvo brangus, kartais net trūk
davo pinigų anglims šalčių me
tu. Kartą sušalę susikibę šoko, 
kad sušiltų. 'Tuko komponuoti 
menkus šokius, už kuriuos gau
davo kelis guldenus. 

Mozartą vis dažniau pra
dėjo kamuoti karštis. Vieną 
naktį Mozartui gulint lovoje, 
priėjo keista juoda skraiste ap
sisupęs aukštas žmogus. Prie 
lovos padėjo pinigų maišelį .ir 
tarė, kad jo ponas prašo Mo
zartą parašyti Requiem Milias 
už neseniai mirusią savo žmo
ną. Nors šis žmogus buvo tik 
turtuolio tarnas, Mozartą jis 
baisiai išgąsdino. Mozartas li
kusias trumpo gyvenimo die
nas tikėjo, kad tai buvo prana
šas iš ano pasaulio. Pradėda
mas Requiem kompoziciją, 

Konstancai pareiškė Requiem 
rašąs savo laidotuvėms. Filme 
rodoma, jog Mozartas bandė 
dalyvauti Requiem dalyje Lac
rimosa, bandė diriguoti, trūko 
tenoro, Mozartas bandė gie
doti, bet greit grįžo namo. 

1791 m. gruodžio 5 d. di
dysis muzikos genijus paliko ši 
pasaulį. Jo laidotuvės - liūd
niausias jo gyvenimo momen
tas: pigiame lentiniame, Vie
nos elgetoms ir beturčiams 
skirtame karste, nuvežtas ir 
Įstumtas į bendrą beturčiams 
skirtą duobę, kurią pašventino 
kunigas. Laįdotuvėse niekas 
nedalyvavo. Zmona Konstanca 
nežinojo net kurioje vietoje 
Mozartas palaidotas. Niekas 
nežino ir šiandien. Šiais metais 
austrų ir kitą tautą mokslinin
kai buvo pradėję manyti, kad 
surado Mozarto kaukolę. 'l}'ri
mai tai paneigė. 

Mozarto jubiliejaus proga 
Lietuvoje suvaidinta pirmą 
kartą pilna Mozarto opera Uf
burtoji fleita. Dalyvavo Lietu
vos ir daug žymių pasaulio so
listą. Kaip didelis Mozarto ger
bėjas mielai būčiau dalyvavęs. 
Deja. 

••• 
Mano Mozarto pažinimas 

prasidėjo 1943 m. pavasarį. Tik 
grižęs iš Rytų fronto, apsišvari
nęs specialioje vočių pirtyje, 
sudeginęs visus savo drabužius, 
vaikščiojau patenkintas nauju
tėle uniforma. Aplankęs Auš
ros Vartus, ėjau pro Filharmo
nijos salę. Paskaičiau, kad šian
dien, 2 val. Mozarto programa, 
bet vidun neketinau eiti. Tuliau 
einant kažkas man sudavė per 
petį. Priešais stovėjo jaunas 
priešlėktuvinių dalinių viršila 
.ir klausė, ar aš moku vokiškai. 
Klausė, ar žinau, kur Vilniaus 
Filharmonija. Sužinojau, kad 
jis - mokytojas iš Berlyno, di-

delis klasikinės muzikos mėgė
jas. Paaiškinau, kad aš buvęs 
gimnazijos ir kariško orkestro 
muzikantas, apie Mozartą šiek 
tiek sužinojau tik bažnytinėje 
muzikoje. Pakvietė mane pa
laikyti draugystę, nupirksiąs 
man bilietą. Mokėti neleidau. 
P.irmą kartą gyvenime įžengiau 
i Filharmonijos salę. Prisime
nu, kad buvo atlikta Mozarto 
45-ta (Haffnerio) simfonija ir 
serenada MaJ.oji naktia muzi
ka. Nepaprastai sužavėtas, 
pirmą kartą gyvenime įžengiau 
i gilesnę muziką. 

Atsidūrėme prie Lietuvos 
etnografmės sienos, pro kurią 
kasdien .ir kas naktį Lietuvon 
veržėsi šimtai raudonųjų tero
ristą. Jie plėšė ir žudė Vl1nijos 
lietuvius ir kitus civilius. 

Vieną dieną aš .ir veterina
ras Myk.olas sėdome ant ark
lių. Abu žemaičiai nutarėme 
pasižiūrėti, kaip atrodo Vilni
jos lietuvių kaimas. Kaimo var
das, rodos, Vosiūnai. Įjojus į 
kaimą, viename name girdėjosi 
pianino muzika. ArkŲ pririšau 
prie medžio .ir prislinkau prie 
sienos. Koks malonus mano 
nustebimas: kažkas skambino 
Mozarto pianino sonatą. Bet 
mane pamatė ir pašaukė j vi
dų. Kaip graži muzika, tokia 
buvo ir pianistė, 17-kos metų 
pedagogikos studentė. 

Vengiant britą nelaisvės, 
likimas atvedė mane i Salzbur
gą. Kiek galėdamas lankiau 
klasikinės muzikos koncertus, 
ypač kai buvo atliekama Mo
zarto muzika. Gėrėjausi Mo
zarto operomis: Uiburtoji flei
ta, Idomeneo, Pabėgimas il 
Seaglio, Don Giovanni, Coso 
fan tute (jos visos tokios). Nie
kad neužmiršiu sekmadienių 
Salzburgo katedroje. Mozarto 
šv. Mišias atlikdavo Mozarteu
mo orkestras ir choras. Jaus-

Per sniego audrą autobusu 
pasiekėme miesto salcr. Prog
ramoje: Wolfgang Amadeus 
Mozart, Robert Schumann, 
Domenico Scarlatti. Puiku. 
Nors žinojau, kad jai labiau 
patinka slavų muzika, bet ir ji 
tarė - puiku. Pradėjus Mtdqjq 
nakties muzikq, staiga ėmiau 
visas drebėti, tikriausiai iš 
džiaugsmo. Buvau atsidūręs 
7.emiausioje savo gyvenimo pa
kopoje, nes kasdien dirbau pli
koje prerijoje 400 (C .ir F) šal
tyje. h gerai apsirengus ledinis 
lygumos vėjas perpūsdavo 
kiaurai. 'Tukdavo apsirišti visą 
veidą. O dabar šilta salė, puiki 
Mozarto muzika, ašaros krito 
kaip pupos. Nusisukau nuopa
nelės P. Negražu buvusiam 
kareiviui verkti. Tikiuos, kad ji 
mano susijaudinimo nepa
stebėjo. Th.i retas gyvenimo 
nuotykis. Visa tai prisimenu su 
dideliu malonumu lygiai po 58 
metų. 

Panelę P. po daugelio metą 
sutikau poezijos vakare Los 
Angeles mieste. Ji mane atpa
žino ir labai maloniai pasvei
kino. Ji jau buvo žymi lietuvių 
poetė ir beletristė„ 

Vilniaus universiteto choras 
ED\(ABQAS ŠULAITIS 

Vilniaus universiteto merginų choras 
"Virgo" yra vienas žinomiausių ne vien 
tik Lietuvoje, bet .ir labiausiai išgarsėjęs 
Lietuvos muzikinis vienetas pasaulyje. 
Choras per savo 25 gyvavimo metus yra 
aplankęs dešimtis šalių įvairiuose konti
nentuose ir ten surengęs daugybę kon
certų. 

Sį merginų chorą turėjo laimės 
pažinti ir klausytis JAV gyvenantys lietu
viai, kai jis čia koncertavo 1990 m. liepos 
mėn„ taip pat 1992 bei 1994 m. vasarį (šį 
kartą jis buvo užsukęs ir i kaimyninę 
Kanadą). Pernai "V1rgo" choro merginos 
vėl buvo užsukusios į Amerikos konti
nentą, tačiau ši kartą nukeliavo į Argenti
ną ir Meksiką, kur dalyvavo pasauliniame 
chorų festivalyje. 

Istorinės knygos puslapiuose 
Neseniai iš šio kolektyvo vadovės Ra

sos Gelgotienės gavome 152 psl. knygą 
Choro magija, kurią parašė kartu su cho
riste Odeta Vasiliauskaite. Joje YJa labai 
daug informacinės medžiagos. Cia ran
dame .ir atpasakotą choro istoriją nuo jo 
įsikūrimo 1980 m. Rašoma, jog tuometi
nis Vdniaus universiteto Filologijos .ka
tedros dekanas J. Balkevičius sumanė 
įsteigti dainininkių būreJi. Jam vadovauti 
buvo pakviesta Vdniaus konservatorijos 
studentė Loreta Levinskaitė (ji pradinį 

muzikinį išsilavinimą jP.' o Mažeikių vaikų 
muzikos mokykloje). Šis vokalinis an
samblis netrukus išsiplėtė iki merginų 
choro, o kitais metais čhormeistere buvo 
pakviesta iš Leningrado konservatoriįos i 
Lietuvą sugrįžusi R. Gelgotienė. Sios 
muzikės daugiau nei 10 metą dirbo kartu. 
Nuo 1992-ųjų, kai L. Levinskaitė išėjo 
vadovauti dabartiniam Mykolo R&nerio 
universiteto mišriam chorui, R. Gel
gotienei talkina chormeisterės Rita 
K.raucevičiūtė ir Raminta Gocentienė. 

Apie tolesnę šio vieneto veiklą knygo
je taip rašoma: "Per pastaruosius 15 metą 
choras 'Virgo' tapo 12 tarptautinių kon
kursų laureatu, daugelio festivalių 
dalyviu, koncertavo 25 užsienio šalyse. 
Chore dainuoja apie 50 įva.irių specialy
bių VU studenčių. Kasmet Į 'V.irgo' pri
imamos 20-25 naujokės, todėl per 25 
metus chore dainavo daugiau nei 600 
merginų. Kolektyvo repertuare - kelios 
dešimtys muzikos kūrinių nuo Renesanso 
iki šių dienų. Kasmet choras surengia 20-
30 koncertų. 'Ii'adiciniai tapo .kalėdinės 
muzikos koncertai šv. Jonų šventovėje 
bei Universiteto mokslo metą pradžios iš
kilmėse. Įvairias temines programas, 
stambių formų kūrinius choras atlieka 
Muzikos valandoje ŠV. Jonų šventovėje. 
'Vugo' yra nuolatinis Lietuvos dainų šven
čių, studentų dain1Įšvenčių Gawkamus, 
tarptautinio Stasio Simkaus koncerto da
lyvis. Choro pasiekimai jamžinti kasetėse 

bei kompaktinėse plokštelėse. 
Lietuvai įstojus i Europos sąjungą, 

'Vllgo' taip pat atvėrė naują savo biografi
jos puslapį - 2005-aisiais choras pradeda 
trejų metą bendradarbiavimą ES projek
te Open to Every Citizen, skirtame 
Europos kalbų mokymui per dainą. lbkiu 
būdu kolektyvas įkūnija Universiteto edu
kacinės ir kultūrinės misijos viziją. 
Projekto tikslas - supažindinti su ES 
kalbomis per chorinę muziką, įvairių šalių 
liaudies dainas. Projektas truks trejus me
tus. Jame dalyvauja šešių šalių chorai: 
lietuvių, latvių, estą, anglų, italų .ir ispanų. 
Chorai partneriai paruoš po tris visų šalių 
liaudies dainas, kalbininkai pateiks dainų 
tekstą kalbinę analizę. Koncertų ir susi
tikimų metu chorų pradinis tikslas buvo 
praturtinti būsimų uhienio kalbų specia
listų mokymą per dainą Įvairiomis 
kalbomis". 

Čia minimoje knygoje sužymėti per 
ketvirtį amžiaus atlikti "VllgOn koncertai, 
duotas choro repertuaras, pateiktas spau
dos, kuri rašė apie jo pasirodymus, są
rašas ir kai kurios ištraukos iš jos. Th.ip 
pat išskaičiuotos žymiausios koncertų 
salės, duota diskografija, nupasakotos ke
lionės autobusais, traukiniais ir lėktuvais. 
Iš knygos sužinome, jog daugiausia kon
certuota Vakarų Europos valstybėse. 
Pavyzdžiui, ŠVeicarijoje lankytasi net 9, o 
Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje - 8 
kartus. 



Nepriklausomybės koncertas 
IRENA KALVANAITĖ-PAVILANSKIENĖ 

Jau šešioliktą kartą šventėme Nepriklauso
mybės atkūrimo šventę. Daug sunkumų patyrė
me, dar didesni išbandymai laukia ateityje. Kovo 
11 d. - tai data iiliai įsirė~si į daugelio Lietuvos 
žmonių širdis. Sia proga Sv. Ignoto šventovė pa
kvietė į nuostabų koncertą šios šventės dienai 
pažymėti. Renginį pradėjo Lietuvos kariuome
nės Šv. Ignoto šventovės rektorius kpt. Rimas 
Venckus, linkėdamas išgyventi tikrą džiaugsmą, 
gyvenant nepriklausomoje, laisvoje šalyje. 

Smuikininkė Audronė Šarpytė koncerto metu 
Koncertą pradėjo naujai susikūręs kameri

nis orkestras "Musica sacra". Jo steigėja žinoma 
smuikininkė, Toronto kamerinio orkestro "Lyra" 
vadovė Audronė Šarpytė. Atkūrus nepriklauso
mą Lietuvą, atsirado galimybė surišti nutrūkusių 
muzikinių tradicijų gijas. Į kamerinį orkestrą 
"Lyra" Audronė pakvietė savo tautiečius muzi
kus. 1998 m. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėjime įvyko pirmasis or
kestro "Lyra" koncertas. Hamiltono, Mark
hamo, Mississaugos koncertų salėse suskambo 
lietuviška muzika. 

Netrukus didelę profesionalios muzikės pa
tirtį turinti bei jautrios meninės sielos smuiki
ninkė Audronė Šarpytė atvyko į Lietuvą. Ji čia 
sutelkė bendraminčių būrį ir įsteigė kamerinį 
orkestrą "Musica sacra". Jo branduolį sudaro 
profesionalūs muzikai - Dalia Lapėnaitė, Ra
mutė Petrikaitė, Antanas Valuckas, Jūratė Juo
delienė. Audronė norėtų, kad orkestro repertua
re skambėtų sakralinė muzika, kuri, kaip ji sako, 
"veda į visišką žmogaus būsenos harmoniją, su
artina sielas, perduoda žmogaus išgyvenimus, 
suteikia džiaugsmo ir ramybės". 

Koncertą orkestras pradėjo J. Naujalio kū
riniu Svajonė. Tai ypatingo emocinio susikaupi
mo reikalaujanti muzika. Pirmieji akordai su
skambo maksimalia šio kūrinio intencijos išraiš
ka. Tarsi įprasmindami praeities, ateities beiam
žinybės akimirkas. 

Didelis Audronės Šarpytės intonacinis sta
bilumas, subtilūs dinaminiai niuansai atsiskleidė 
G .F. Haendelio Sonatoje nr. 4 smuikui ir vargo
nams. Ypač išsiskyrė lėtosios dalys, kurios buvo 
persipynusios menine jausmine išraiška. Subtili 
ir kartu giedrą skausmą išgyvenanti smuiko me
lodija jautriai pynėsi su J. Landsbergytės vargo
nų muzikos garsais. Tobulas šių dviejų meninin
kių ansambliškumas atsiskleidė ir G. Kuprevi-

čiaus Preliude M.K. Čiurlionio atminimui. Tai 
tarsi naujas prisilietimas prie M.K. Čiurlionio 
kūrybos prasmės. Smuikininkė, šviečiant žva
kėms, smuiko melodijos garsais tapė skausmo, 
pereinančio į aistrą drobę. Muzika tarsi bylojo 
apie mūsų tautos nueitą sunkių išbandymų kelią. 
Jaudinančiai didingą J.S. Bacho fugą d-moll var
gonavo Audronės Sarpytės bendramokslė Jūratė 
Landsbergytė. Žymi vargonininkė yra koncerta
vusi ir Toronte. Jos subtilus vargonų gausmas 
aidėįo ir Toronto Prisikėlimo šventovėje. 

Sv. Ignoto šventovės vargonininko baritono 
E. Puzynios atliktos G.E Haendelio arijos Dig
nare ir Largo paliudijo, kad šio kompozitoriaus 
kūriniai artimi dainininko sielai, kuris juos jau
čia tiesiog fiziškai. Atlikėjo skleidžiama dvasinė 
aura išliko ilgam. 

Iš tikro reikėtų pasidžiaugti, kad šių dienų 
religinė muzika pasiekia profesionalią sceną. 
Galime paminėti, kad E. Puzynia įsteigė ir vado
vauja Jaunimo chorui, kuris subtiliais dinami
niais niuansais atskleidė J. Gudavičiaus dainos 
Kur giria žaliuoja grožį. Įdomiai J.S. Bacho Mag
nificat soprano ariją Quia respexit atliko V. Va
luckienė. Daug vokalo spalvų ir emocijų prirei
kė jauniausiai koncerto atlikėjai A. Šivickytei. 
Solistė, akompanuojant orkestrui, pagiedojo G. 
CacciniAve Maria. 

Didelį įspūdį paliko ir susikaupimo dvasią 
perteikė F.A. Rossler-Rosseti Koncertas D-dur, l 
d. Allegro Assai. Jį atliko V. Oškinis (fleita), J. 
Landsbergytė (vargonai) ir kamerinis orkestras 
"Musica sacra". Jaunojo fleitininko stabilaus ir 
išraiškingo atlikimo dėka atsispindėjo kompozi
toriaus komponavimo savybės. Beveik juvelyriš
kai nudailintos smulkiausios ritminės detalės, 
žaisminga spalvų visuma sulaukė didelio klausy
tojų susižavėjimo. Orkestro ir vargonų pritari
mas, manau, jaunajam atlikėjui buvo didelis iš
bandymas ir puiki sceninė bei muzikinė patirtis. 

Ypač šiltai nuskambėjo V.V. Landsbergio 
Poezijos giesmės. Girdėjome įvairių žanrų liau
dies dainas ir paties autoriaus sukurtus posmus. 
Gitaros ir vargonų minimalistinis pritarimas, at
likėjo vidinis susikaupimas naujai perteikė liau
dies dainos grožį, o savo sukurtuose posmuose 
autorius pasirinko ne nuoseklų tekstą, o greičiau 
simbolių kalbą - netikėti sugretinimai to, kas lyg 
ir visiems žinoma, skatina apmąstymus. 

Koncertas paliko didelį įspūdį klausytojams. 
Ir buvo malonu šią dieną švęsti Šv. Ignoto šven
tovėje, skambant profesionaliai, sielą pamaloni
nančiai muzikai. 

Skamba V.V. Landsbergio Poezijos gi.esmės 

Kamerinio orkestro "Musica sacra" atlikėjai ir Šv. Ignoto šventovės jaunimo choras 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas š.m. vasarį 
išleido Visuotinės lietuvių en
ciklopedijos IX tomą (nuo 
Juocevičius Juozas iki Khiva). 
IX tome yra daugiau kaip 
5000 straipsnių, gausiai iliust
ruotas: pateikta 1,100 iliustra
cijų, iš jų - 330 portretų. Kny
gos apimtis - 800 puslapių, li
tuanistikai skirta 24.5%; 
straipsnius šiam tomui parašė 
570 autorių. IX enciklopedi
jos tomas buvo pristatytas šių 
metų Vilniaus-Baltijos knygų 
mugėje. Visus 20 tomų pla
nuojama išleisti iki 2009 metų. 

Vilniaus žemutinės pilies 
ir valdovų rūmų ansamblio 
raida pristatyta naujoje kny
goj e Vilniaus žemutinė pilis 
XW a. -XIX a. pradžioje: 2002-
2004 m. istorinių šaltinių pa
ieškos. Knygą sudaro trylikos 
istorikų ir menotyrininkų, pu
santrų metų dirbusių Lietu
vos, Lenkijos, Rusijos, Itali
jos, Vatikano ir Vokietijos ar
chyvuose, bibliotekose ir mu
ziejuose, ataskaitos. Knygoje 
duodami istoriniai šaltiniai, 
suskirstyti į šešis teminius sky
rius, kuriuose medžiaga gru
puojama chronologiškai pagal 
ikonografinius šaltinius, d!lo
menis apie XIV-XVI š. Ze
mutinę pilį, XVI-XVIII š. Val
dovų rūmų statybas. 

Leidinyje taip pat įdėti Vil
niaus žemutinės pilies atvaiz
dai iš senųjų ir XVIII š. miesto 
planų, Vilniaus panoramų, 
akvarelių, piešinių. Duodama 
žinių apie Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovo dvare 
dirbusius architektus ir amati
ninkus, rezidencijos ir pilies 
pastatų išvaizdą, vidaus patal
pų įrangą; duodamos šalti
niuose rastos žinios apie pili
ninkus, pilies vartininkus, rak
tininkus, sargybinius, rotmist
rus, Aukštutinės pilies prižiū
rėtojus, šildomas rūmų patal
pas, pilies laikrodį, vandentie
kį, sieninius kilimus, baldus ir 
t. t. Taip pat skelbiami ir Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių 
apsilankymų Vilniuje duome
nys, aprašyti iškilmingi ir kas
dieniniai istoriniai įvykiai, val
dovų įžengimo į Vilnių ir išvy
kimo ceremonialai, karnavali
nės šventės, pramogos, teatro 
renginiai, buitis. 

Lietuvos muzikos bend
ruomenė vasario 20 d. minėjo 
vieno žymiausių lietuvių kom
pozitorių, muzikos pedagogo 
ir teoretiko, visuomenės vei
kėjo profesoriaus Juliaus Ju
zeliūno 90-ąsias gimimo meti
nes. Iškilmingame koncerte 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentų simfoni
nis orkestras, diriguojamas 
Roberto Serveniko, grojo 
prieš 45 metus sukurtą simfo
ninę suitą Afrikietiški eskizai, 
drauge su studentų choru at
liko 1957 m. parašytos operos 
Sukilėliai fragmentus. Kovo 
10 d. Lietuvos valstybinėje fil
harmonijoj e minėjimas buvo 
tęsiamas su kompozitoriaus 
chorine simfonija Lygumų 
giesmės, Rusijos kovotojui už 
žmogaus teises Andrej Sacha
rovui skirtu Dėkojimu (violon
čelei ir kameriniam orkestrui) 
ir Koncertu vargonams, smui
kui ir kameriniam orkestrui. 

Julius Juzeliūnas (1916-
2001), ilgametis muzikos ir 
teatro akademijos kompozici
jos katedros profesorius nuo 

1952 metų išugdė per 40 kom
pozitorių. Tyrinėjo neeuropi
nes muzikos kultūras, keliavo 
po Afriką ir Aziją. Daug 
meistriškai parašytų kompozi
toriaus kūrinių laimėjo tarp
tautinį pripažinimą. Baletas 
Ant marių kranto buvo pasta
tytas Vilniuje, Rygoje, Taline, 
Lvove. 1991 metais už savo 
kūrybą laimėjo Valstybinę 
premiją. 1988 m. kompozito
rius pradėjo aktyvią veiklą Są
jūdyje, buvo aistringas orato
rius. Dar planuojama visa eilė 
J. Juzeliūnui skirtų koncertų: 
Klaipėdos koncertų salėje; 
Kauno muzikinis teatras žada 
R,astatyti J. Juzeliūno operą 
Zaidimas (1968), Vilniuje var
gonininkas profesorius Leo
poldas Digrys, choras "Jauna 
muzika" ir Vilniaus styginis 
kvartetas taip pat ruošia kon
certinę programą. 

Saulius Mykolaitis, Lie
tuvos valstybinio dramos teat
ro aktorius ir režisierius, vie
nas talentingiausių vidurinio
sios kartos teatro kūrėjų, va
sario 18 d. staiga mirė eida
mas 40-sius gyvenimo metus. 
Po studijų Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje 1992-
1994 m. dirbo Vilniaus valsty
biniame mažajame teatre, 
nuo 1994 m. buvo Lietuvos 
valstybip.io dramos teatro ak
torius. Siuose teatruose jis su
kūrė per dvidešimt įsimintinų 
vaidmenų Eimunto Nekro
šiaus, Oskaro Koršunovo, 
Gintaro Varno spektakliuose. 
Paminėtini Merkucijus Kęstu
čio Antanėlio muzikiniame 
veikale Meilė ir mirtis Verono
je, Astolfas barokinėje Pedro 
Calderon de Ia Barca dramoje 
Gyvenimas - tai sapnas, Aza
zello Michail Bulgakovo 
Meistras ir Margarita, Benvoli
jus William Shakespeare tra
gedijoje Įstabioji ir graudžioji 
Romeo ir Džuljetos istorija. 

Nuo 1990 metų pradėjęs 
vaidinti ir kurti muziką spek
takliams, S. Mykolaitis dirbo 
ir režisieriumi: Lietuvos val
stybiniame dramos teatre su
kūrė Danilo Charmsg Stop 
mašina (2000), Anton Cecho
vo Ivanovą (2002), Oskaro 
Koršunovo teatre - Jevgeni
jaus Griškoveco Miestą 
(2005). Nemažai savo kūrybi
nės energijos S. Mykolaitis 
atidavė teatrui vaikams. 
"Keistuolių teatre" pastatė 
Alexander Milne Mikę Pūkuo
tuką (2005), Lietuvos valstybi
niame dramos teatre Antoine 
de Saint-Exupery Mažąjį princą. 

Kazimieras Barėnas 
(1907-2006), rašytojas ir ilga
metis lietuvių bendruomenės 
veikėjas D. Britanijoje, po 
sunkios ligos mirė kovo 17 
dieną. 1929 metais baigė Pa
nevėžio gimnaziją, studijavo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakul
tete. 1930-1943 m. dirbo 
VDU administracijoje. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją, vė
liau į D. Britaniją. Parašė ne
mažai romanų bei novelių: 
Giedra visad grįžta (1953), Ka
rališka diena (1957), Atsitikti
niai susitikimai (1968), Tūboto 
gaidžio metai (1969), Kilogra
mas cukraus (1978), Beragio 
ožio metai (1982), Meškos mau
rojimo metai (1990), Pati apa
tinė pakopa (1992), Dvidešimt 
viena Veronika (1997), Ap
sakymų rinktinė (2004). G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI per 67 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 16/KJ 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') 

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

Iš ateitininkų veiklos 
Kas atlikta per 2003-2006 metus? Kasmet 

skelbiamas metinis šūkis, į kurį įeina metinė veik
los tema. Juo vadovaujasi visos sąjungos tų metų 
susirinkimams ir stovykloms. Kun. Stasio Ylos 
parašyto Ateitinįnkų vadovo trečioji laida su priedu 
yra paruo}ta. Siuo projektu rūpinasi dr. Algis 
Norvilas. SAAT dvasios vadovo kun. dr. Kęstučio 
Trimako iniciatyva buvo išspausdintos Adelės Dir
sytės maldaknygės Marija, gelbėki mus naujos lai
dos lietuvių ir anglų kalba, biografinės brošiūros A 
Voice from Sjberia: Adele Dirsyte's Struggle Against 
Tyranny ir Sauksmas iš Sibiro: Adelė Dirsytė ir 
kalėjime sukurta maldaknygė; išspausdinami ir pla
tinami lankstinukai lietuvių ir anglų kalba, įvykdyti 
trys vajai, pasiunčiant informaciją apie A. Dirsytę 
ir medžiagą šimtui lietuvių kilmės parapijų JAV ir 
Kanadoje; taip pat pasirūpinta finansine parama 
išleisti monografiją Adelė Dirsytė: gyvenimas ir dar
bai. Įsteigtas Adelės Dirsytės fondas. Vykdomas 
parašų rinkimas peticijai kreipiantis į Lietuvos 
prezidentą, seimo pirmininką ir min. pirmininką 
sudaryti galimybes ieškoti A. Dirsytės palaikų, kad 
jie būtų perkelti į Lietuvą. 

Surengta ateitininkų jubiliejinė stovykla Dai
navoje, kuriai vadovavo jubiliejinės stovyklos ren
gėjų komiteto pirmininkė dr. Onutė Daugirdienė. 

Vadovybės posėdyje kun. dr. Kęstutis Trimakas 
apžvelgė po 2005 m. jubiliejinės stovyklos tiek išei
vijos, tiek Lietuvos ateitininkų veiklą plėtojant po
piežiaus Jono Pauliaus 11 skelbtą gyvybės kultūrą. 
Anot jo, ši kultūra yra artima ateitininkijai: jos es
mė randama Prano Dovydaičio T[ijuose pamati
niuose klausimuose, prof. Stasio VSalkauskio raš
tuose ir Adelės Dirsyt~s veikloje. Sios kultūros ug
dymas derinasi ir su SAAT paskelbta 2005-2006 
veiklos metų tema Gyvenkime, kurkime, veikime 
per Kristų, taip pat su 2006 m. ateitininkų kongreso 
šūkiu Kristuje gyvenkime ir kurkime. Išspausdinęs 
jubiliejinėje stovykloje skaitytą savo paskaitą Gyvy
bės kultūra, mirties 'kultūra' ir lietuvių tauta, jis pla
tino ją, užmezgė ryšį su tuo judėjįmu besidomin
čiais tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. Si brošiūra davė 
pradžią gyvybės kultūros leidinių serijai: Lietuvoje 
jis išspausdino biografinį leidinį Jonas Paulius JI: 
gyvenimas, idėjos, veikla, o šiuo metu spaudai ren
gia gyvybės kultūros ugdymo ir veiklos gaires. Pla
nuojame suburti iniciatyvinę grupę gyvybės kultū
ros idėjai skleisti ir ja puoselėti. SAAT dvasios va
dovas tikisi, kad tiek Lietuvos, tiek išeivijos ateiti
ninkai, atkreipę dėmesį į gyvybės kultūros puoselė
jimą, tinkamiau atsilieps ir į gausias dabarties 
problemas bei nauju įnašu praturtins ateitininkiją 
ir lietuvių visuomenę. Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
pranešė, kad AF valdybos pirmininkas Liūtauras 
Serapinas yra tos pačios nuomonės, jog reikia prieš 
kongresą sustiprinti peticijos (A. Dirsytės palaikų 
ieškojimo reikalu) parašų rinkimą, kad kongreso 

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos dvasios va
das kun. Kęstutis Trimakas ir pirmininkė Nijolė 
Balčiūnienė Ntr. K. Razgaičio 

metu būtų galima įteikti surinktus parašus Lietuvos 
prezidentui, seimo pirmininkui ir min. pirmininkui. 

Ateitininkų namų ir tinklalapių www.ateitis. 
Qig pranešimą padarė Pranas Pranckevičius. Aki
vaizdžiai, su skaidrėmis parodė kaip svetainė vei
kia. Visus kvietė ten lankytis ir siųsti įvairius aprašy
mus ar straipsnius su nuotraukomis dr. Romualdui 
Kriaučiūnui, el.paštu romask@acd.net. Paruošta 
medžiaga tada yra persiunčiama Pranui Pranckevi
čiui perkelti į tinklalapius. Ten apsilankę rasite visų 
JAV ir Kanados ateitininkų veiklos tvarkaraštį, ku
rį veda Lidija Ringienė, j.ringus@comcast.net. Jai 
prašome siųsti visas savo renginių, susirinkimų, re
kolekcijų, iškylų datas su trumpa renginio infor
macija. 

Ateitininkų šalpos fondo pirmininkas dr. Vy
tenis Damušis pranešė apie buvusį suvažiavimą, 
supažiųdino kaip pinigai yra skirstomi, kaip kreip
tis į ASF prašant paramos: reikia užpildyti tam 
tikrą anketą, kuri yra randama www.ateitis.org. 

AF tarybos JAV atstovė Ramunė Kubiliūtė 
pranešė, kad ji palaiko ryšį su Lietuvos AF valdy
ba, taryba ir kongreso ruošos komitetu, ragino kuo 
gausiau vykti į kongresą. Ji sutiko būti ryšininke 
kongreso ruošoje skelbiant kongreso informaciją. 
Ji dar pranešė, kad prel. Edis Putrimas su grupe iš 
Kanados vyksta į Lietuvą rugpjūčio 3-20. Mielai 
priims tuos, kurie su ta grupe norėtų kartu keliauti 
į Lietuvą ir likti kongresui. Visa kelionė bus su
tvarkyta agentūros Kanadoje susisiekiant su 
ASTRA (Best Way to Travel) astra.bestway@on. 
aibn.com, tel. 416 249-7710. Prel. Edžio Putrimo 
el.pašto adresas yra putrimas@uzsielovad!i.org. 

Dr. Algis Norvilas, kuris rūpinasi su SAAT 
išleisti kun. Stasio Ylos Ateitininkų vadovo trečią 
laidą pranešė, kad AV ruoša eina prie galo. Tiki
masi, kad Ateitininkų vadovo trečioji laida bus 
mūsų rankose prieš kongresą. v 

Nijolė Balčiūnienė, SAAT pirmininkė 

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba (ŠAAT) 2003-2006 m. l eil. iš k.: dr. Ona Daugirdienė, Marytė 
Newsom, pirm. Nijolė Balčiūnienė, sekr. Loreta Grybauskienė, Laura Lapšytė; 11 eil.: ižd. dr. Aloyzas 
Pakalniškis, vicepirm. dr. Petras V. Kisielius, dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Trimakas, Kazys 
Razgaitis, Vytas Maciūnas. Trūksta Dariaus Polikaičio, Kristinos Bandžiulienės 

timtaučiai lietuvius maišo su ru- riuose, būtų literatūrinis nusikal
SKAITVTOJAI PASISAKO sais. Anglijoje buvo atidaryta lie- timas. Poemos, nevykusiai pava

RUSYBĖS 
Lietuviai negali atsikratyti 

rusybių. Niujorke Queens ra
jonas jau turi lietuvišką maisto 
parduotuvę. Ją atidarė septyne
rius metus Airijoje gyvenęs lietu
vis Romualdas Sapaitis. Naujoji 
parduotuvė pateikė pirkėjams 
apie 1000 pavadinimų gaminių, 
kurių tarpe yra daug atvežtų iš 
Lietuvos. Tai džiuginantis daly
kas. Parduotuvė vadinasi "Old 
Vilnius". Apačioje to užrašo yra 
lietuviškai užrašyta "Parduotu
vė", o po jo rusiškom raicĮėm už
rašyta "Magazin Baza". Stai čia 
visą reikalą gadina tas rusiškas 
užrašas ir kam jo reikia? Todėl 
nereikia stebėtis, kai kurie sve-

tuviška maisto parduotuvė, ir ji dintos The Tale of an Adder, ver
buvo pavadinta "Katiuša". timas ne tiesiai iš lietuvių, bet iš 

L. Stankevičius, prancūzų(!) kalbos yra labai ne
Montrealis vykęs: anglų kalba nelanksti, ne

ŽALČIO PASAKA 

Mane sudomino Jūsų savait
raštyje (2006.11.21, psl. 8) tilpęs 
straipsnis Eglė - žalčių karalienė 
angliškai, kuriame teigiama, kad 
į anglų kalbą}šversta ir neseniai 
rasta poema Zalčio pasaka turėtų 
būti išleista atskiru leidiniu ( ang
liškai) ir dalinama Palangoje be
silankantiems turistams, besido
mintiems ten esančia "Egl~ -žal
čių karalienė" skulptūra. Sis su
manymas yra girtinas, tačiau iš
leisti šią poemą tokiame vertime, 
kuris pateikiamas Tėviškės žibu-

poetiška, netiksli, kartais grubi ir 
net juokinga. Ar su tokiu verti
mu verta eiti į tarptautinę viešu
mą? Prieš žengiant šį lemtingą 
žingsnį reikėtų paieškoti tikrai 
gero vertėjo-poeto ir pagalvoti 
ar nevertėtų šiam tikslui išleist 
šią pasaką ne kaip poemą, bet 
kaip lietuvių tautosakinės prozos 
pavyzdį. Gerą prozinį šios pasa
kos vertimą galima rasti Stepo 
Zobarsko sudarytoje knygoje Li
thuanian Folk Tales ( Gerald J. 
Rickard, Brooklyn l, NY, 1959). 

Vytautas Matulionis, 
Cleveland 



Atsimeni, kai ... 
Toronto ateitininkų sendraugių atsiminimų vakaras su skaidrėmis 

Jubiliejinės ateitininkų stovyklos "Atsimeni, kai ... " minėtuvėse dalyvavę ateitininkai 

2005 metų vasarą Dainavos 
stovyklavietėje prie Manchester, 
Michigan, vykusi ateitininkų ju
biliejinė stovykla sutraukė nema
žai įvairių kartų dalyvių. Iš To
ronto dalyvavo maža saujelė atei
tininkų. Tai buvo proga, ypač nu
tolusiems nuo aktyvios ateitinin
kiško gyvenimo veiklos, prisimin
ti savo nueitą kelią ateitininkiš
kos šeimos rėmuose. 

Keletas vakarų jubiliejinėje 
stovykloje buvo praleista prie 
lauželio prisimenant asmenis, 
kurie mums padarė išskirtinį 
įspūdį, ar tai globėjo vaidmenyje, 
ar fuksų priežiūroje pereinant į 
studentavimo pakopą. Prisiminta 
ir išskirtini mūsų nueito kelio 
momentai - įdomesnės stovyk
los, įsidėmėtini žiemos kursai 
moksleiviams bei studentams, 
vienį kitų lankymai įvairių telki
nių Siaurės Amerikoje ateitinin
kų šeimos švenčių proga ir t.t. 

Ypatingo dėmesio šioje sto
vykloje susilaukė neužprogra
muotas vakaras, praleistas "Bal
tųjų rūmų" didžiojoje salėje prie 

kompiuterio ekrano peržiūrint 
kolegos Kazio Razgaičio įvai
riausių stovyklų, šeimų švenčių, 
suvažiavimų skaidrių nuo 1960-
70 m. laikotarpio. Skaidres pra
dėjome žiūrėti dviese. Bematant 
prisidėjo po vieną, po du, irstai
ga susidarė geras per 20 asmenų 
būrys. Be atodūsio aidėjo "Atsi
meni, kai..." įvadai į prisiminimų 
kupinus atpasakojimus atmintinų 
išgyvenimų, santykių su asmeni
mis -vadovais, globėjais, kolego
mis; prisiminėme ir jau mirusius, 
kurie mums padarė neišdildomą 
įspūdį. Tai buvo puikus "Atsime
ni, kai..." prisiminimas tikrai gra
žaus ateitininkiškos šeimos nu
eito kelio. 

Grįžus į namų kasdienybę, 
mums, torontiečiams kilo noras 
pasidalinti šiais prisiminimais su 
1960-70 m. laikotarpio kolego
mis ir išgyventi tai, ką patyrėme 
jubiliejinėje stovykloje. Kaziui 
Razgaičiui sutikus praplėsti savo 
skaidrių montažą ir jį pritaikyti 
Toronto publikai, surengėm pri
siminimų vakarą Anapilio paro-

i::::::===::::::1ATSIŲSTA PAMINĖTl1:==== 
Adelė Motiejaitienė, ŠLA

VANTŲ MOKYTOJA. Išleido ir 
spausdino UAB "Utenos spaus
tuvė" (Užpalių g. 83, Utena 281-
97). Tiražas 300 egz. Utena, 2006 
m., 214 psl. 

Juozapas Romualdas Bagu
šauskas, Arūnas Streikus, LIE
TUVOS KULTŪRA. Sovietinės 
ideologijos nelaisvėje 1940-1990. 
Dokumentų rinkinys. Redaktorė 
Rima Dulkinienė. Dailininkas 
Romas Dubonis. Leidėjas: Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras (Di
džioji g. 17/1, LT-011128 Vilnius). 
Vilnius, 2005 m., 486 psl. 

GENOCIDAS IR REZIS
TENCUA, 2005, 2(18). Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras. Redaktorė 
Rima Dulkinienė. Dail. Alfonsas 
Žvilius. Redakcijos adresas - Di
džioji g. 17/1, LT-011128 Vilnius. 

Laurel Schunk, A CLEAR 
NORTH LIGHT (Lithuanian Tri
logy, Bk. l). Romanas apie jauno 
dailininko, protestanto Petro Si
monaičio išgyvenimus nacių ir 
sovietų okupacijos metu, teigia
mai įvertintas ( 4.5 žvaigždėmis) 
ir aprašytas knygų tinklalapyje 
www.amazon.com. St Kitts Press, 
2001 m., 332 psl. 

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 

dų salėje Mississaugoje, ON. Ne
žinojome, kiek dalyvaus, bet 
kompiuterinio pašto bei Tėviškės 
žiburių skelbimo dėka pasklido 
žinia, kad kviečiami buvę ir esan
tys sendraugiai į skaidrėmis pa
įvairintą prisiminimų vakarą 
1960-70 laikotarpio "Atsimeni, 
kai..." Subruzdėjo arti 50 asme
nų. Prie vietinių netikėtai prisi
dėjo sendraugiai iš Čikagos, Det
roito, Filadelfijos. Vaišinomės 
gardžiais iš namų suneštais ska
numynais. Kalbų niekam netrū
ko, o po turiningo ir be galo įdo
maus skaidrių montažo pasklido 
ir stovyklų metu išmoktų dainų 
pynės. Vakaras truko 4 valandas. 
Namo skirstėmės pilni labai ma
lonių prisiminimų ir ne vienas 
paminėjo, kad būtų gera sen
draugiams vėl kada sueiti. 

Nuoširdi padėka Kaziui Raz
gaičiui, kuris nepabūgo Toronto 
žiemos šalčių ir praleidęs ilgas 
valandas rengdamas specialiai pri
taikytą skaidrių programą mus 
sušildė ir praturtino nueito bend
ro kelio prisiminimais. Dalyvė 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas elekt
roniniu paštu -

tevzib@pathcom.com 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOG ITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 142 milijonus dolerių 

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

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

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

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

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) Į LIETINĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracl. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

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

ONTARIO LAND SURVEYOR 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

TEL: (416) 237-1893 

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

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

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

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

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\I~ 

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

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

Tel. (416) 763-5677 

RFDMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated •. „_. 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 mln. dol., 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

9-0 SPORTAS 
IV-oji Tautinė olimpiada 

Ji įvyks š.m. birželio 29 - lie
pos 2 dienomis Panevėžyje ir yra 
skirta geriausiems sportininkams 
lietuviams, kaip Kūno kultūros ir 
sporto departamento pranešime 
rašoma. Dalyvaus 19-25 metų 
Lietuvos ir užsienio lietuviai 
sportininkai, kurių, įskaitant tei
sėjus, trenerius ir kt., gali suva
žiuoti per 2500. Olimpiados 
programą sudarys 19 sporto ša
kų. Iškilmingas atidarymas vyks 

v 

Panevėžyje birželio 30 d. 
Pirmoji Lietuvos Tautinė 

olimpiada buvo surengta Kaune 
1938 m. liepos 17-31 d.d. Antro
sios teko ilgai laukti- net iki 1998 
metų. Trečioji vyko Šiauliuose 
2002m. 

Į IV-tąją Tautinę olimpiadą 
kviečiami atvykti ir išeivijos 
sportininkai bei svečiai. Regist
racija el.paštu paketums@ one. 
Įį. Inf. 

Sachmatai 
Šiaurės Amerikos lietuvių 

šachmatų pirmenybės įvyks š.m. 
gegužės 20-21 d.d. PLC, Lemon
te, IL 14911, 127th St., 60439. 
Varžybas vykdo ASK "Litua
nica". Bus žaidžiama šveicarų 
sistema. Išankstinė registracija 
iki gegužės 13 d. pas varžybų va
dovą, adresu: Paulius Majauskas, 
5445 Lee Ave., Downers Grove, 
IL 60515. Tel. 630 769-1010; el. 

Algis MEDELIS 

paštas: PMajauskas@gmail.com. 
ASK "Lituanicos" tinklalapis: 
www.lithuanica.org. Papildomas 
ryšys: Vytautas Nasvytis, ŠAL
FASS-gos šachmatų vadovas, tel. 
216 631-0210. 

Laimėtojui teks dr. Algirdo 
N asvyčio Pereinamoji taurė, 
įsteigta 1982 m. Numatomos ir 
piniginės premijos. 

ŠALFASS Inf. 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA-visuomet 1: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. 

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 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 

TORONTO 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Vilniaus "Lietuvos ryto" 

krepšininkai užbaigė ULEB Eu
rolygos sezono paskutines rung
tynes, laimėdami išvykoje prieš 
Bamberg GHP (Vokietija) ko
mandą 72:56, bet į sekantį ratą 
nepateko. 

• Iš pareigų atsistatydino 
Kauno "Zalgirio" krepšinio ko
mandos vyriausias treneris Anta
n~s Sireika. Naujuoju Kauno 
"Zalgirio" komandos vyriausiuo
ju treneriu paskirtas 39-erių me
tų buvęs žalgirietis Ainaras Ba
gadskis. 

• FIBA moterų Eurolygos 
b~igmės varžybose Brno mieste 
(Cekija) Vilniaus "Lietuvos tele
komas" rezultatu 63:65 pralai
mėjo "Samara" VBM-SGAU 
(Rusija) krepšininkėms ir kovoje 
dėl trečios vietos 62:77 nusileido 
Valenciennes "Olympic" (Pran
cūzija) komandai. 

• Seoul mieste (Pietų Korė
ja) vykusiame XV-ame pasaulio 
olimpinių komitetų (ANOC) ge
neraliniame suvažiavime Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) pirmininkas Artūras Po
viliūnas perrinktas vėl ketverių 
metų laikotarpiui ANOC vykdo
moj o komiteto nariu Europai. 

• 91 vyras ir 72 moterys daly
vavo Vilniuje vykusiose Lietuvos 
"samba" imtynių pirmenybėse. 
2004 metų pasaulio čempionė pa
nevėžietė Ieva Klimašauskienė 
(svorio kategorija iki 64 kg) įveikė 
visas varžoves ir tapo nugalėtoja. 

• Lietuvos jaunių ir jaunučių 
delegacija dalyvavo Estijos Voru 
mieste vykusiose tarp!autinėse 
"džiudo" varžybose. Cempionų 
vardus bei aukso medalius jau
nių amžiaus grupėje iškovojo 
kaunietė Renalda Gedutytė ( 40 
kg) ir panevėžiete Viktorija Bal
taitė (52 kg), tarp vaikinų -
elektrėniškis Vykintas Varkulis 
(50 kg) ir vilnietis Anatolijus 
Vaineris (66 kg).V.P. 

"Aušros" žinios 
Raimundas Paškauskas pa

skirtas naujuoju klubo pirminin
ku. Valdyba dėkoja Edžiui 
Punkriui už įdėtą darbą vadovau
jant klubui praėjusius 2 metus. 
E. Punkris ir toliau bus komandų 
treneris. Inf. 

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. 
ln addition, Finnair operates daily code-share flights from Vancouver, Toronto and 
Montreal via London, U.K. and from New York with many convenient connections 
from Canada. Book online at www.finnair.com/ca or call us at 416 222-0740 
or 1 800 461-8651. 

FlnnRIR. 



;&CJAUNIMO ZODIS 
Montrealio vaikų choras ruošiasi 

Dainų šventei 
Stebėdami Montrealio litua

nistinės mokyklos mokinių muzi
kinį talentą, Aleksandras Stan
kevičius ( chorvedis, kompozito
rius, muzikas) ir Zivilė Jurkutė
Blayney (mokyklos vedėja) 2005 
metų rudenį subūrė Montrealio 
vaikų chorą. Pagrindinis tikslas -
suvienyti jaunus lietuvaičius-lie
tuvaites per lietuvišką muziką ir 
dainas, brandinti vaikų, susido
mėjusių muzika, dainavimo 
meistriškumą ir, svarbiausia, su
pažindinti juos su turtinga lietu
viška muzikine kultūra bei tradi
cijomis. Koncertuodami vaikai 
išmoksta veikti su bendruomene 
ir turi progų susitikti su tautie
čiais iš įvairių vietovių. 

Montrealio lietuvių vaikų choro dainininkių grupė, besidominti 
lietuviškomis dainomis Ntr. D. Blayney 

Keturiolika vaikučių prisi
jungė prie naujo choro ir smagiai 
mokosi dainų, rengia koncertus 
ir rimtai mokosi Dainų šventės 
repertuarą. Žinia apie vaikų cho
rą greitai pasiekė lietuviškas pa
rapijas, ir jau po kelių repeticijų 
vaikų choras buvo yakviestas gie
doti per Mišias Sv. Kazimiero 
šventovėje bei per Grybų pietus. 

Montrealio lietuvių vaikų choras koncertuoja Ntr. D. Blayney 

Nuo to laiko Montrealio vai
kų choras jau keletą sykių kon
certavo vietinėse parapijose. 
Choristai smagiai ir rimtai kas 
šeštadienį po lituanistinės mo
kyklos pamokų mokosi VIII-to
sios dainų šventės dainas. Iki šiol 
jau išmoko 18 dainų. Visi laukia 
šventės Atsiliepk daina. 

Živilė Jurkutė Blayney 

Montrealio lietuvių vaikų choras koncertuoja drauge su suaugusių choru Ntr. D. Blayney 

Jaunimo kongresas 
Kviečiame visus į XII-ąjį Pasaulio 

lietuvių jaunimo kongresą Kanadoje! 
Šią vasarą jaunimas iš maždaug 23 kraštų susi

tiks Kanadoje š~ęsti XII-ojo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso. Sis įspūdingas renginys, kuris vyks
ta kas 3 ar 4 metai, laukia ir jūsų dalyvavimo. Iki 
šiol užsiregistravo 11 šalių: Argentina, D. Britanija, 
Gruzija, Ispanija, JAV, Kanada, Latvija, Lenkija, 
Švedija, Urugvajus, Vokietija. Kiekvienam kongre
sui yra parenkama bendra tema, kuri yra disku
tuojama studijų dienomis. Šio kongreso tema -
Vadovavimas. 

Per šį kongresą studijų dienos vyks birželio 26-
30 d.d. "Kretingos" stovyklavietėje. Studijų dienų 
programoje: pranešimai, susirinkimai, nutarimai, 
diskusijos, seminarai, išvyka į vietinę lietuvių bend
ruomenę ir turistinė kelionė. 

Atstovai iš skirtingų pasaulio šalių diskutuos 
šešias vadovavimo temas: 1. Projektų ir organizaci
jų vadovavimas; 2. Kur eina lietuvių filantropija 
dabar? Kur eis lietuvių filantropija ateity?; 3. 
Ąsmens pašaukimas ir narystė bendruomenėje; 4. 
Zmoniškųjų išteklių valdymas; 5. Elektroninis raš
tas ir lietuvių kalba; 6. Popierinė ir internetinė ži
niasklaida. Rengėjų komitetas nori išgirsti iš jūsų 
kokios temos tiktų studijų dienomis - prašom ap
lankyti tinklalapį www.kongresas.org ir pridėti 
savo nuomones. 

Vienas iš daugelio kongreso tikslų yra stiprinti 
lietuvių bendruomenes, ypač jaunimo sekciją, išlai
kyti lietuvišką vadovybę. Kviečiame visus lietuvius 
prisidėti prie XII-ojo kongreso Kanadoje, atšvęsti 
lietuvybę kartu su kitais kraštais. Kanados ir kitos 

bendruomenės sueikime kartu, parodykime savo 
stiprybę ir ryžtą mūsų bendruomenėje. 

Galimybė yra bendrauti per kongreso tris 
savaitgalius. Pradėsime kongresą Toronto mieste 
birželio 24-25 d.d. Formaliai pradėsime XII-ąjį 
kongresą pokyliu šeštadienį Lietuvių Namuose. 
Toliau - Hamiltone ar Dainų šventėje liepos 1-2 
d.d. Montrealyje liepos 8-9 d.d. formaliai baigsime 
kongresą bendru pokyliu. Sueikime, pasidalinkime 
mintimis, pasidžiaukime suėjimu šią vasarą Ka
nadoje! 

Daugiau informacijų galite rasti interneto 
tinklalapyje www.kongresas.org. Laukiame jūsų 
dalyvavimo XII-ame kongrese - Kanadoje. 

Raminta Slapšytė, Rengimo komiteto iždininkė 

Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleivės 
Kristina Pabedinskaitė (kairėje) ir Daina Šablins
kaitė skaito "Jaunimo žodį" Tėviškės žiburiuose 

Ntr. N. Benotienės 
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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! 

------- -----~ z;;;:;;::;- ~ 

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

1 Resurrection Road, Etobicoke, ON M9A 5G1 CANADA 

• 
Vaikų ir jaunimo choras 

"Gintarėliai" 

"Gintarėlių" choras, pasižymėjęs gražiais koncertais, su savo vadove 
Deimante Grigutiene. Jis taip pat rengiasi dalyvauti 8-ojoje Dainų šven
tėje Čikagoje š.m. liepos mėn. l eil. iš k.: vad. D. Grigutienė, Lina Samo
nytė, Dominykas Grigutis, Andrius 'Irussow, Austė Grigutytė; 11 eil.: Li
nas Vilkelis, Austėja Vaškevičiūtė, Diana Pečiulis-Carranza; 111 eil.: 
Daina Vilkelytė, Viltė Grigutytė, Povilas Grigutis; Iv.: Arnoldas Valunto
nis, Veronika Jonuškaitė, Anikė Rudnickaitė; V eil.: Rasa Šiaučiūnaitė, 
Tomas Trussow. 'frūksta: Aro ir Lino Repečkų Ntr. A. 'Irussow 

Nuo vaikystės laikų Deiman
tei Grigutienei brendo mintis ir 
noras derinti žmonių dainavimo 
garsus. 1983 m. Deimantė baigė 
Kauno Juozo Gruodžio muzikos 
konservatoriją. Vėliau studijas 
tęsė Vilniaus Valstybinėje muzi
kos akademijoje, kur 1988 m. įsi
gijo chorinio dirigavimo specia
lybę. Dar būdama studentė pra
dėjo dirbti Kauno Politechnikos 
instituto (KPI) absolventų chore 
chormeistere bei KPI merginų 
chore. 

Apsigyvenusi Kanadoje, pa
ūgėjus keturių vaikų šeimai, da
vė jiems muzikos ir dainavimo 
pagrindus. Kūrėsi keturių vaikų 
dainavimo būrelis. Vaikams pati
ko. Jų žavus dainavimas sudomi
no ir draugus. Galiausiai, 2001 
metų rugsėjo mėnesį Deimantė 
subūrė vaikų chorą "Gintarėliai". 
Juos priglaudė svetinga Anapilio 
sodyba. Daug ištvermės reikala
vo darbas su vaikais nuo 4 iki 8 
metų amžiaus. Choro vadovei te
ko būti motina ir mokytoja vienu 
laiku. Nuosekliai dirbant jau 
2001 metų lapkričio mėnesį įvyko 
pirmas "Gintarėlių" viešas pasi
rodymas Ontario Delhi lietuvių 
telkiny. Jie giedojo Delhi lietu
vių šventovėje per Mišias.Vėliau 
-jų pirmas koncertas Delhi para
pijos salėje. Emocijos, išgyventos 
ą,cenoje, buvo džiaugsmingos. 
Ziūrovai teigiamai įvertino vaikų 
pastangas ir dainavimą. 

Repeticijose Deimantė didi-

no reikalavimus chorinio an
sambliškumo, gražaus balsų de
rinimo. Rezultatai buvo greit pa
stebimi. 2002 m. kovo 11 d. "Gin
tarėlių" choras atliko W.A. Mo
zarto A ve Veru m su Audronės 
Šarpytės vadovaujamu kameriniu 
orkestru "Lyra". Pasirodymas 
buvo sėkmingas ir viltingas. Tai 
buvo ypatingo svarbumo įvykis 
dar trumpame "Gintarėlių" gy
venime. Vaikai pradėjo jausti dai
navimo malonumą - jie įgijo vidi
nį pasitikėjimą. Atsivėrė durys į 
Ontario ir Kvebeko provincijų 
norinčias juos išgirsti lietuviškų 
bendruomenių būstines. 

"Gintarėliai" tobulino savo 
dainavimą, besiruošdami kelio
nei į 2003 metų Dainų ir šokių 
šventę Vilniuje. Giedojimas Kau
no Archangelo Mykolo švento
vėje ir Vilniaus arkikatedroje pa
liko daugelį jaudinančių išgyve
nimų. Dainų šventės eisena nuo 
Katedros aikštės iki Vingio parko 
- tai džiaugsmo ir nepakarto
jamų įspūdžių momentai. 

Koncertinis patyrimas padė
jo formuoti "Gintarėlių" daina
vimo stilių. Pasitikėjimas savo jė
gomis davė daug gražių rezulta
tų. 2005 m. pavasarį "Gintarė
liai" išleido savo pirmą CD plokš
telę Pavasaris gimtinėje. 2006 m. 
vasario 14 d. Toronto chorų "Ki
wanis" festivalyje "Gintarėliai" 
jaunimo iki 14 m. amžiaus kate
gorijoje laimėjo pirmąją vietą. 

Leonardas Jonuška 
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A t A 
ONAI NAVICKAITEI -

JANČIUKIENEI 
mirus, 

gilią užuojautą reiškiame jos vyrui ALFONSUI, 

dukroms - ALDONAI ir BIRUTEI bei svainiui 

VYTAUTUI- Bunny ir Juozas Grabiai 
Evaristas Fedaras 

Anapus saulės mes susitiksim, 
Su pamiltaisiais žemės draugais. 

BRANGIAM IR MYLIMAM VYRUI 

A t A 
ANTANUI TĖVELIUI 

išėjus į amžinuosius Viešpaties namus, 

giliame liūdesyje likusiai žmonai ELYTEI, reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą ir dalinamės šios didžios 

netekties skausmu -

Vanda, Jonas Stankai ir šeima, Čikaga, JAV 

PADĖKA 
A t A 

IRENAI LESKAUSKAITEI -

MORKUNIENEI, 
mūsų mylimai žmonai ir mamai 2005 m. lapkričio 28 d. 
palikus mus ir iškeliavus į amžinajį Dievo prieglobstį, 

dėkojame kun. Pijui Šarpnickui, OFM, už jai suteiktą 
Ligonio sakramentą. Reiškiame padėką diakonui dr. K. 
Ambrozaičiui už velionės lankymą ligoninėje, prel. E. 
Putrimui už maldas laidotuvių namuose ir laidotuvių 
metu, kun. Vytui Staškevičiui ir klebonui kun. Augus
tinui Simanavičiui, OFM, už aukotas gedulines šv. 
Mišias ir pasakytą prasmingą pamokslą. 

Dėkojame muzikėms - D. Viskontienei ir D. Radt
kei už giedojimą laidotuvių Mišių metu, karsto nešėjams, 
virtuvės personalui ir ponioms už skanius pyragus. Ačiū 
M. Povilaitienei ir B. Kazlauskaitei už aukų rinkimą. 
Nuoširdi padėka draugams, giminėms ir pažįstamiems 
už dalyvavimą bei pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje, už aukas Prisikėlimo parapijos persikėlimo 
fondui ir užsienio lietuvių sielovadai, užprašytas šv. 
Mišias ir gražias gėles. 

Su meile ir nuoširdumu liekame dėkingi -

ryras Juozas ir sūnus Arūnas 

~~ 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 

MYLIMAI MOTINAI 

A t A 
VERONIKAI OTTIENEI 

mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui ROMUI, su 

tokiu pasiaukojimu ir pasišventimu ilgus metus ją 

slaugiusiam. Ilsėkis ramybėje, miela Veronika -

Alicija ir Henrikas Saliai, Juno Beach, FL 

PADĖKA 
MYLIMAI ŽMONAI IR MOTINAI 

A t A 
VANDAI BENTNORIENEI 

mirus, 
reiškiame nuoširdžią padėką prelatui J. Staškevičiui 
už maldas, vargonininkei, ponioms už pyragus, šei
mininkei už paruoštą pusryčių stalą, dalyvavusiems 
laidotuvėse, užprašiusiems šv. Mišias ir pareiškusiems 
užuojautą. Šeima 

PADĖKA 
MYLIMAI DUKTERIAI IR SESUTEI 

A t A 
KRISTINAI CHROLAVIČIŪTEI 

mirus 2006 m. sausio 30 d., 

dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
Audriui Šarkai, OFM, už velionės aplankymą ligo
ninėje, maldas laidotuvių namuose, atnašautas šv. 
Mišias ir palydėjimą į kapines. Nuoširdus ačiū gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems už gražias gėles, 
užuojautas, aukas Lietuvos našlaičiams ar kitokiai šal
pai. 

Esame dėkingi karsto nešėjams, Lilijai Turūtaitei 
ir Vytautui Mašalui už giedojimą šv. Mišių metu, 
J. Gurklienei už paruoštus pusryčius. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems lai
dotuvėse -

motina Marija Chrolavičienė, sesuo Rita Chrolavičiūtė, 
broliai - Juozas ir Edis Chrolavičiai su šeimomis 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

(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 

KLF ŽINIOS 

KLF valdybos posėdis įvyko 
kovo 20 d., Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. Dalyvavo 
pirmininkas A. Nausėdas, sekre
torė D. Baltrušytė-Sher, iždinin
kė V. Jonušonienė, narys R. Ka
lendra, KLB atstovė V. Stanevi
čienė ir administratorius L. Bazi
liauskas. Pirmininkas pranešė 
apie Fondo dalyvavimą Vasario 
16-osios minėjime, ten gauta per 
700 dol. įnašų. Svarstyti reikalai 
besiruošiant KLF metiniam susi
rinkimui, kuris įvyks sekmadienį, 
balandžio 23, 2 v.p.p. Lietuvių 
Namuose. 

Valdyba vienbalsiai patvir
tino iždininkės V. Jonušonienės 
finansinę apyskaitą, apimančią 
vasario 6 - kovo 20 laikotarpį. 
Administratorius L. Baziliauskas 
pranešė, kad gautus finansinės 
paramos prašymus perdavė Pel
no skirstymo komisijai, kad pa
kvietimai į metinį susirinkimą 
kartu su Fondo finansine apy
skaita ir nario dalyvavimo įgalio
jimo kortele bus išsiuntinėjami 
visiems Fondo nariams prieš ko
vo mėn. pabaigą. 

Kitas valdybos posėdis įvyks 
po KLF metinio susirinkimo. 

Danguolė Baltrušytė-Sher, 
sekretorė 

KLB ŽINIOS 

• Valdybos posėdis įvyko ko
vo 8 d. Be valdybos narių praneši
mų, buvo nutarta Tarybos suva
žiavimą šiais metais rengti Vasa
gos apylinkėje spalio 14 d. 

• Vasario 16-osios proga au
kojo: $100 - J. Lukšys; Windsoro 
apylinkėje: $100 - S. Kizis; $60 -
J. Kizis; $50- S. Kėkštas, Č. Ku
ras; $20 - D. Naikauskas, R. 
Dumčius, J. Barisas, Z. Mistau
tas, B. Barisas, O. Giedriūnas, C. 
Vucenovic, A. Thutkevičius; $10-
A. Babonas, A. Kozulis. Dėkoja
me visiems aukojusiems. 

• Primename visiems susi
mokėti solidarumo įnašą. 

• KLB raštinėje galima gauti 
CD Mano n,,amas (kaina $20), 
taip pat R. Zemaitytės-De luliis 
knygą Lietuvių literatūros skai
tiniai (kaina $50). 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



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 i Lietuvą 

DĖMESIO: kandidatų nominacijos į valdybą ir revizijos komisiją priimamos 

iki balandžio 3 d. 

Medžiotojųir "JAURAS" o žūklautojų klubo ' , . . ~ 
TRADICINIS 

•A av=rn• 2oosm. g) A Y A U ~ balandžio 22, 

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. 

Programoje vyrų choras "ARAS", 

jaunimo kapela "Sūduva", šokių muzika 

6 val. vak., 

Toronto 

Lietuvių 

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- Namuose 
9425, LN sekmadien io popietėse, pas (1573 Bloor St.W.) 

narius ir prie įėjimo. Kaina$25. 

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

PRANEŠA, kad 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO METU 
BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA, 

Įvyks š.m. balandžio 23, sekmadienĮ, 2 v.p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Street West 

Narių registracija nuo 1.30 v.p.p. 
Kvorumui nesusirinkus 2 v.p.p., susirinkimas prasidės po 
pusės valandos, nežiūrint dalyvaujančių narių skaičiaus. 
Bus renkami 5 asmenys į Tarybą ir 1 asmuo į Kontro lės 

kom isiją ba igusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti. 
Tam tikslu i yra sudaryta nominacijų komisija, kuriai gali
ma pristatyti kandidatus iki balandžio mėn. 11 dienos. 
Komisiją sudaro: Algis Nausėdas, tel. 416-231-1423; 
Joana Kuraitė-Lasienė, tel. 416-251-0473; Jurgis Kulie
šius, tel. 416-232-9546. 

Fondo nariai, norintys kandidatuoti į Fondo tarybą 
prašomi kreiptis į aukščiau išvardintą komis iją. Taryba 

Lietuvių kalbos ir kultūros praleisti keturias puikias vasaros 
vasaros kursai organizuojami Vy- savaites Vytauto Didžiojo univer
tauto Didžiojo universitete Kau- sitete. Laikas: 2006 m. liepos 25 
ne. Universitetas turi patirties or- d. - rugpjūčio 22 d. Trukmė: 4 sa
ganizuojant lietuvių kalbos kursus vaitės (2 savaitės). Sudaromos 3-
ir semestro/metų trukmės studijas jų lygių grupės: pradedančiųjų, vi
užsieniečiams bei užsienio lietu- durinio lygio ir pažengusiųjų. 
viams. Kiekvienas kursų dalyvis Daugiau informacijos galima rasti 
turės galimybę susitikti su įvai- interneto tinklalapyjehttp://www. 
riais žmonėmis iš viso pasaulio ir vdu.lt/LTcourses/. 

i TORONTO i 
Dr. Gintarė Sungailienė, 

lietuvė dantų gydytoja Mississau
goje, vienai dienai atidarė savo 
kliniką "Waterside Dental" nepa
jėgiantiems susimokėti už dantų 
gydymą. Jos geri darbai buvo ap
rašyti The Toronto Star šeštadie
nį, kovo 25 ir antradienį, kovo 28 
d. Per vieną dieną ji priėmė apie 
40 pacientų - tris kartus daugiau 
negu normaliai. Ji ir jos trys pa
galbininkės tą dieną dirbo nemo
kamai, o medicininės įrangos fir
ma "Henry Schein Ash Arcona" 
paaukojo reikmenis tos dienos 
darbui. Kilusi iš Lietuvos, kur 
dantų taisymas yra nemokamas, 
rašo žurnalistas Curtis Rush, ji 
stebisi, kad tiek daug Mississau
gos gyventojų neturi draudimo 
pagrindinei dantų priežiūrai. 

Vincė Vaidevutė Margevičie
nė, Lietuvos seimo narė, kalbėju
si Tėvynės s-gos Kanados sky
riaus surengtuose Kovo 11-osios 
minėjimuose, Įydima dr. Juditos 
ir Eugenijaus Cuplinskų, kovo 28 
d. lankėsi Tėviškės žiburiuose, do
mėjosi savaitraščio leidyba, ap
lankė Anapilio sodybą bei šios 
parapijos kunigus. Viešnia į Lie
tuvą išskrido kovo 29 d. 

i AUKOS i 
A.a. Zigmo Rimšos 5-rių 

metų mirties prisiminimui žmona 
Ramutė Rimšienė Tėviškės žibu
riams aukojo $500. Nuoširdus 
ačiū už stipresnį savosios spau
dos parėmimą. 

A.a. Povilui Girniui mirus, 
reikšdami užuojautą žmonai Ire
nai ir jos šeimai bei visiems arti
miesiems, Janina ir Juozas Šarū
nai, St. Catharines, ON, Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. 

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 si oje srityje nuo 1987 m .. 
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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 

Toronto tautinių šokių grupės 

"A TŽAL '/NAS" 
"35-mečio TILTAS" 

2006 m. balandžio 29, šeštadieni 

KONCERTAS 
3.30 v.p.p. 

Runnymede Collegiate Institute mokyklos salėje 
(569 Jane Street, prie Dundas St.W.) 

BALIUS 
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 

6 v. v. užkandžiai, 7 v. v. karšta vakarienė su vynu 
ir "šou" grupės "TARP KITKO" pasirodymas 

veiks baras, šokiai 

Bilietus užsisak)'ti pas Klevą ar Violetą Petrylą 
tel. 416-253-7327 
www.atzalynas.ca 

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

VELYKINIU09E PIETUOSE 
š.m. balandžio 23, sekmadienį, 1 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje 
\ , , (1573 Bloor St. W, Toronto) 

..... ~-ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA 
~ - Velykų senelė su dovanėlėmis 

' . 
' 

1 NUOTAIKINGA MUZIKINE PROGRAMA 

Bilietus galite įsigyti LN raštinėje tel. 416-532-3311, 
sekmadienio popietėse arba skambinant 

Aldonai tel. 416-762-1497. 
Įėjimas: suaugusiems - $20, vaikams 10-16 m. - $10, 

vaikams iki 1 O m. - nemokamai 
RENGĖJAI - Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Lietuvių Namai 

Kompozitorės Ramintos Šerkšnytės 
ir kitų baltiečių kompozitorių kūriniai 
bus atliekami "New Music Concerts" or
ganizacijos rengiamame koncerte balan
džio 30 d. Jos muzika Toronte buvo gir
dima 2003 m. sausio mėn. koncerte, kar
tu su Onutės Narbutaitės, Broniaus Ku
tavičiaus ir Osvaldo Balakausko kūri
niais, taip pat surengtame "New Music 
Concerts". Gimusi 1975 m., R. Šerkšnytė 
tada nustebino Toronto Star dienraštyje 
recenziją rašiusį William Littler savo kū
riniu "The Oriental Elegy", kuris pirmą 
kartą buvo išgirstas tame koncerte. Dėl 
artėjančio koncerto vietos ir laiko bus 
pranešama kitame TŽ numeryje. 

Pasaulio anykštėnų bendrija 
pirmoji Lietuvoje pradėjo burti saviškius, pasklidusius po Tėvynę 
ir po visą pasaulį, įsteigė organizaciją, kuri kviečia kraštiečius į jos 
organizuojamus renginius. Visi anykštėnai kviečiami užsiregist
ruoti bendrijon atsiliepiant el.paštu anykstenai@gmail.com. 
Bendrijos pirmininkas - prof. Antanas Tyla. 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Balandžio 2, sekmadienį, 
savo maldose prisiminėme pirmą
sias mirties metines a.a. popie
žiaus Jono-Pauliaus 11, kuris labai 
rūpinosi mūsų tėvyne Lietuva. 

• Balandžio 7 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje Mi
šios by.s ir vakare 7 val., o po Mi
šių -VSventoji valanda prie išsta
tyto Svenčiausiojo. 

• Lietuvos kankinių švento
vėje vaikučių Pirmosios Komuni
jos iškilmės bus balandžio 23, At
velykio sekmadienį, 9.30 v.r. Mi
šių metu. 

• Balandžio 23, Atvelykio 
sekmadienį, 11 v.r. Mišių metu 
bus kun. Vytauto Staškevičiaus 
iškilmingas įvesdinimas į klebono 
pareigas. Apeigas atliks Toronto 
vyskupas pagalbininkas John 
Boissonneau. Kviečiame visus 
parapijiečius ir apylinkės lietu
vius iškilmėje dalyvauti. Po Mišių 
bus galima pasivaišinti kavute su 
skanėstais ir pabendrauti su vys
kupu ir naujuoju klebonu. 

• Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka Anapįlyje: D. ketvirta
dienį - 7 v.v. Svč. Sakramento 
įsteigimo pamaldos; D. penkta
dienį - 3 v.p.p. Kristaus kančios 
ir mirties pamaldos; D. šeštadie
nį - 7 v.v. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos; V. sekmadienį - 7 v.r. 
Prisikėlusio Kristaus pasitikimo 
pamaldos. Velykų dieną 11 v.r. 
Mišių nebus. Paskutinės Mišios 
tą dieną bus 9.30 val. ryto. 

• Mišios balandžio 9, sek
madienį: 9.30 v.r. už Valadkų ir 
Stripinių mirusius; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje balandžio 9, sekma
dienį, 2 v.p.p. už a.a. Petsą Bri
dicką (l metinės); Delhi Sv. Ka
zimiero šventovėje balandžio 8, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už 1951 m. 
balandžio 10 d. Strazdų kaime 
žuvusius 7 partizanus. 

Šiluvos šventovių centrui 
aukojo: $2,000 - G.D. Sakai; 
$500 - R. Vaišvilaitė, Anapilio 
moterų būrelis; $300 - A. Augai
tienė; $200 - P. Dalinda; $100 -
K.G.VBalytos, K.A. Pajaujai. 

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$200 aukojo O. Juodikienė. 

Sudbury apylinkės lietuviai 
suaukojo Tikinčiajai Lietuvai 
$480. Stambesnes sumas aukojo: 
$100- M. Venskuvienė, A. Ruk
šys; $50 - K. Šviežikas, A. Al
brechtienė, S. Petrėnienė. 

Anapilio moterų būrelis Tė
viškės žiburių leidybai paremti 
aukojo $300. Savaitraščio leidė
jai dėkingi už dosnią paramą. 

Julius Sinkevičius atsiuntė 
$100 auką Tremtinių grįžimo fon
dui paremti. Aukotojui nuošir
džiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo „Ret
kartinis" choras. Norintys įsi
jungti į šį chorą prašomi skam
binti D. Viskontienei, 416-231-
9351. 

• Šį ketvirtadienį, balandžio 
6 prasideda metinės rekolekci
jos, kurias ves prel. V. Vaičiūnas, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakulteto dekanas. Re
kolekcij ų tvarka: Mišios, pa
mokslas ir išpažintys prieš Mišias 
ketvirtadienį - 7 v.v., penktadie
nį „Vilnius Manor" patalpose-9 
v.r., parapijoj - 11 v.r. ir 7 v.v., 
šeštadienį - 10 v.r. ir 4 v.p.p., 
sekmadienį - 8 v.r., 10.45 v.r. ir 
12.15 v.d. Rinkliava rekolekcijų 
vedėjui ir jų išlaidoms padengti -
penktadienį ir šeštadienį. 

• Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka: Did. ketvirtadienį, 7 
v.v. Mišios, po jų procesija ir ado
racija iki 9 v.v.; Did. penktadienį, 
2.30 v.p.p. - solistų Anitos 
Pakalniškytės-Puodžiūnienės, 
Arūno Radtke ir „ Volungės" 
choro religinės !Iluzikos koncer
tas, 3 v.p.p. - Zodžio liturgija, 
Kryžiaus pagarbinimas, Komuni
ja ir adoracija iki 5 v.p.p.; Did. 
šeštadienį, 7 v.v. - VelyJ<:ų vigili
jos apeigos be Mišių, su Sv. Rašto 
skaitiniais, ugnies ir krikšto van
dens šventinimu ir Komunija. 
Kristaus karsto lankymas nuo 9 
v.r. Velykų dieną- 7.30 v.r. iškil
mingos Prisikėlimo Mišios su 
procesija. Kitos Mišios - sekma
dienio tvarka. 

• Diak. Jonas Šileika, OFM, 
praeitą rudenį keletą mėnesių 
dirbęs šioj parapijoj, Kennebunk
port, ME, pranciškonų vienuoly
ne balandžio 23 d. bus įšventin
tas į kunigus. Po to jis atvyks į 
Torontą dirbti mūsų parapijoje. 
Parapijos taryba rengia jo primi
cijų iškilmingą vakarienę gegužės 
7 d., 4 v.p.p. po Mišių parapijos 
salėje. Bilietai jau platinami sek
madieniais salėje. 

• Pakrikštyti: Vilkas Maris 
ir Rudy Lucius, Andros (Vaivars) 
ir Mark E. Szwarc sūnūs. 

• Santuokos sakramentą pri
ėmė Linas U nderys su Blythe 
Williams. 

• Metinis parapijos susirin
kimas, kuriame bus padaryti pra
nešimai ir renkama pusė parapi
jos tarybos narių, vyks balandžio 
23 d., 12 v.d. parapijos salėje. 

• Mišios sekmadienį, balan
džio 9: 8 v.r. už a.a. Juozą Jonai
tį; 9 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 10.45 v.r. už a.a. Mag
daleną Pargauskienę - 10 met„ 
už a.a. Kazimierą Bartešką, už 
a.a. Joną Morkūną; 12.15 v.d. už 
a.a. Balį Milmantą. 

Prisikėlimo kredito koope
ratyvo darbo valandos Velykų 
švenčių laikotarpiu: Did. penkta
dienį ir Velykų dieną - uždaryta. 

"Paramos" kredito koopera
tyvas Did. penktad. bus uždarytas. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, 11.15 v. ryto 

Verbų pamaldas organizuoja 
Moterų draugįja. Apmąstymo 
žodį tars Rūta Zilinskienė. 

• Did. penktadienio pamal
dos įvyks 11 v. ryto, o Velykų -
11.15 v. Abejose pamaldose bus 
dalinama Šv. Komunija. 

• Visais Gavėnios sekmadie
niais iki pat Velykų specialiuose 
vokeliuose yra renkamos aukos 
Vanagų liuteronų stovyklą pa
remti. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 2 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 135 sve
čiai. Pranešimą padarė ir su sve
čiais supažindino LN moterų bū
relio narė A. Biškevičienė. 

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

Maironio mokyklos žinios 
• Dėmesio, tėveliai! Malo

nėkite atvežti mokinius laiku į 
mokyklą - 9 v.r. Prašome nevė
luoti. 

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

• Balandžio 15 d. pamokų 
nebus - Velykų savaitgalis. Živilė 

Muziejaus-archyvo žinios 

• Šią savaitę mūsų archyvu 
naudojasi dr. G. Colallilo, kuri 
rašo straipsnį knygai apie įvairių 
tautybių šventoves bei kitas senas 
institucijas Toronto College gat
vės rajone. Jai !mvo pristatyta 
Prisikėlimo bei Sv. Jono parapi
jos istorija, pateiktos knygos ang
lų kalba apie Kanados lietuvius, 
parodytos parapijų veiklos istori
nės nuotraukos. Taip pat iš ar
chyvo rinkinių renkama medžia
ga Montrealio Sv. Kazimiero pa
rapijos istorijos parodai, rengia
mai Montrealyje parapijos šimt
mečio proga. 

MOK.YfOJA IŠ LIETUVOS mo
ko lietuvių ir anglų kalbos ir ma
žus, ir didelius. Skambinti tel. 
416 536-8084. 

IEŠKOME MOTERS dienos me
tu prižiūrėti l m. vaiką Otavoje 
nuo birželio pradžios. Skambinti 
tel. 613 825-4016. 

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 

Montrealio lietuvių būrys, dalyvavęs Montrealio "Special Olympics" lėšų telkimo pokylyje š.m. balan
džio l d. "Butfet Sorrento" salėje, LaSalle Ntr. P. Pingitore 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Didžiosios savaitės pamal
dos Aušros Vartų šventovėje: 
Did. ketvirtadienį ir Did. penkta
dienį 6 v.v. Did. šeštadienį - 5 v. 
p.p.; Prisikėlimo Mišios - 7 val. 
ryto, o dieninės - 11 val. Antrą
ją Velykų dieną Mišios 11 val. 

Tradiciniam Katalikių mo
terų dr-jos rengiamam Velykų 
stalui balandžio 23 d. jau galima 
užsisakyti stalus. Kreiptis į G. 
Kudžmienę tel. 514 365-5624. 
Klebonas kun. V. Gedvainis jau 
pažadėjo loterijai lininę staltie
sę, o dail. Alvyra Povailaitienė -
paveikslą. Tikimasi daug svečių, 
kurie bus gražiai priimti, ska
niais valgiais pavaišinti ir praleis 
jaukią popietę pažįstamų ir bi
čiulių tarpe. Montrealio Vaikų 
choro vadovai muz. A. Stanke
vičius ir Ž. Jurkutė-Blayney dir-

Šv. Kazimiero parapija 
Didžiosios savaitės pamal

dų tvarka: Did. ketvirtadienį - 6 
v.v.; Did. penktadienį - 3 v.p.p.; 
Did. šeštadienį - 6 v.v., Velykų 
Prisikėlimo pamaldos - 8 v.r. 

Kovo 17 d. po ilgos ligos mi
rė a.a. Edwig Krasauskienė, 89 
metų. Liūdi jos dukterys Anne 
(a.a. Edward Parry), Adelė 
(Charles LeCavalier), Edwig 
(Robert Bohemier) ir sūnus 
Richard (Susan Mateus) su šei
momis. Palaidota Notre Dame 
des Neiges kapinėse šalia vyro 
a.a. Adolfo Krasausko. 

Kovo 16 d. Toronte staiga 
mirė buvęs montrealietis a.a. 
Kenneth Greibus, 63 metų. Liū
di brolis Ben (Nancy Kriščiū
nas) su šeima. Sūnus a.a. Alfon
so Greibaus ir a.a. Janina Na
vickas-Greibus. Šeima prašė au
kas Kenneth vardu siųsti "Giant 
Steps Foundation of Montreal", 
11 Hillside St., Westmount, QC, 
H3Z 1V8. 

Sekmadienį, balandžio 2 
Šv. Elzbietos draugija prieš su-

basu vaikais, ruošdami gražią 
programą svečiams palinksmin
ti. Paremdami šį renginį parem
site ir Vaikų choro dalyvius, be
siruošiančius vvykti į VIII-ąj ą 
Dainų šventę Cikagoje. 

LK Mindaugo-Neringos 
šaulių kuopos metinį susirinki
mą malda pradėjo kuopos kape
lionas klebonas kun. V. Gedvai
nis. Pirm. A. Žiukas pakvietė 
prisiminti mirusius šaulius tylos 
minute. Susirinkimą vedė A. 
Urbonas. Į kuopą įstojo Petras 
Paulauskas. Jo šaulio priesaiką 
priėmė klebonas kun. V. Ged
vainis. Valdyba pasiliko ta pati. 
Susirinkime, be kitų svečių, da
lyvavo Lietuvos pik. ltn. Jurij 
Parfenčik ir bendr. pirm. A. 
Staškevičius. D. Urbonavičienė 
ir J. Kuzmickienė visus pavai
šino skaniais cepelinais ir ka
vute. D.S. 

G. Zenaitis, veiklus Šv. Kazi
miero parapijos veikėjas, solis
tas ir žymus paukščių stebėto
jas, apie kurį Botanikos parko 
žurnale Ouatre Temps rašoma, 
kad jis sudaręs 371 Botanikos 
parke matyto paukščio sąrašą 

Ntr. P. Pingitore 

sirinkimą surengė išleistuves 
Reginai Aleskevičienei, Nijolės 
Šukienės seseriai. Regina pra
leido 10 mėnesių Montrealyje 
ir daug padėjo Draugijai bei 
parapijai. V.L. 

ADAMONIS 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 

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 

METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyks 2006 m. balandžio 30, sekmadienį, 

Aušros Vartų parapijos salėje, 
1465 rue de Sėve, Montrea/ 

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS 

nuo 12 val. iki 1 val. p.p. 

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. 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pa
gražinsiu jūsų kiemo vaizdą! 
Danius Lelis: 647-519-2299 (ne
šiojamas). 


