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Jis mirė, kad mes 
prisikeltume 

KUN. DR. KESTUTIS 
A. TRIMAKAS 

Evangelijose išlikę pasa
kojimai, kas atsitiko Velykų 
rytą, neslepia didelio Jėzaus 
mokinių susijaudinimo, nuste
bimo, netikėjimo, net vidinio 
ir išorinio sąmyšio. Tai rodo, 
kad atsitiko tai, ko jie nesiti
kėjo, nors Jis buvo jiems iš 
anksto pasakęs, kad bus nu
žudytas, tačiau po mirties pri
sikels iš numirusių. 

Visa ta istorija buvo per
duota Evangelijose iki dabar
tinių laikų - iki mūsų. Kad ir 
kaip mes dabar esame pripra
tę girdėti tą pačią istoriją kas
met kartojant Velykų rytą, kad 
ir kaip galime būti atbukę, vis 
vien stabtelėjus, pamąsčius, 
tikrovė gali pramušti mūsų 
pripratimo kevalą ir paliesti 
mus to fakto nuostaba. 

Aiškindamiesi to nuosta
baus fakto reikšmę ir prasmę, 
galime savo mintis vesti įvai
riomis kryptimis. Imkime ir 
pasekime viena iš jų. Ant gilių 
minčių tako užveda mus J ano 
Pauliaus II žodžiai, kurie nu
rodo įvykdytą Jėzaus norą: 
"Pats Dievo Sūnus savo įsikū
nijimu tam tikru būdu prisi
jungė prie kiekvieno žmogaus 
likimo". Popiežiaus žodžiuose 
slypi išvada, kad Dievo Sūnus, 
tapęs žmogumi, prisijungė 
prie visuotinio žmonių likimo 
- ir prie jų gyvenimo, ir prie 
jų mirties. Jis rinkosi mirtį, 
kadangi norėjo iš meilės pa
tirti tai, ką anksčiau gyvenu
sieji jau patyrė, o mes dar pa
tirsime - mirtį. 

Žinoma, mes pradedame 
suvokti, kodėl Jėzus nevengė 
mirties, kodėl prisipažino Me
siju, Dievo Sūnumi. Visa tai 
Jis darė, nes jungė savo likimą 
su mūsų likimu - mirtimi. Jo 
paties žodžiai taipogi duoda 
šviesos: "Nėra didesnės mei
lės, kaip to, kuris guldo savo 
gyvybę už draugus". Jis mirė, 
nes mus mylėjo. 

* * * 
Dar daugiau. Jėzaus elge

sys ir žodžiai, Jam prisikėlus 
iš mirties, atskleidžia dar kitus 
Jo norus. Pirmu žvilgsniu at
rodo, kad prisikėlęs Jis pir
miausia bando užmegzti mir
timi prarastą ryšį su savo mo
kiniais. Tai tiesa, bet dar dau
giau. Jis šalina kliūtis, kurios 
pastoja kelią žmonėms dalytis 
Jo likimu. Ir atveria jiems ke
lią priimti Jo dovaną - Jo 
nuostabų, dievišką likimą, Jo 
dievišką nesibaigiantį gyveni
mą. Taip, kaip Jis dalinosi 
žmonių likimu mirdamas, taip 
dabar kiekvienu susitikimu su 
žmonėmis Jis ruošė juos pri
imti Jo likimą - po žemiškos 
mirties išlikti gyviems Dievo 

vaikų gyvybe - galutinai prisi
kelti ir amžinai gyventi. 

Drąsa bailiems, atleidimas -
kaltiems 

Jo mokiniai... Užsirakinę 
iš baimės. Pamiršę visas Mo
kytojo pamokas. Sulaužę visas 
savo ištikimybės priesaikas. 
Pabėgę, nepasilikę su Juo 
skaudžiausioje Jo valandoje, 
- prislėgti savo kaltės, palaužti 
savo menkystės„. 

Ir staiga - Jis jų vidury. 
Spinduliuojantis ramybe ir at
laidumu: "Ramybė jums ... " 
Ne tik jiems Jis atleidžia, bet 
duoda galią atleisti ir kitiems: 
"Imkite Šventąją Dvasią. Kam 
nuodėmes atleisite, jos jiems 
bus atleistos". 

O jiems dar netikint savo 
akimis, Jis rodo jiems savo 
žaizdas - savo meilės jiems 
ženklus. Jis šalina kliūtis. 
Griauna sienas ... Kad jie šir
dimi grįžtų pas Jį, kad jie pri
simintų Jo pamokas - Jo am
žino gyvenimo žodžius, kad 
jie galėtų dalytis Jo likimu -
prisikelti iš mirties, kai ji bus 
juos ištikusi... 

Viltis nusivylusiems, 
Tiesa nepažinusiems 

Du Jo sekėj ai. Palikę J e
ruzal ę, kurioje jie atsirado 
sekdami Jį, Dovydo Sūnų, pa
žadėtą Izraelio karalių. Bet 
pažadas neišsipildė: Jis pra
laimėjo. "O mes manėme, kad 
jis išvaduos Izraelį" - išvaduos 
ne tik Izraelį, bet ir juos pa
čius iš jų kasdieninės bepras
mybės, nes duos prasmę jų be
prasmiam gyvenimui. 

Taip kalbėjo Nepažįsta
majam du Jo sekėjai, slinkda
mi iš J eruzalės Emauso link, 
palikę sudužusias viltis, kurias 
Jis sukėlė ir kurios buvo kilu
sios juose, kol Jis dar buvo gy
vas. Bet žiauriai nukryžiuotas, 
tik erškėčiais vainikuotas, Jis 
nesėdėjo Dovydo soste, o gu
lėjo kape. 

Kaip keista. Nepažįsta
masis, sutiktas kelyje, aiškin
damas Raštus, žadino juose 
panašius jausmus, kaip Dovy
do Sūnus, girdėtas Jeruzalėje: 
"Argi Mesijas neturėjo viso 
to iškentėti ir taip įžengti į sa
vo garbę?" Nepasijuto, kaip 
širdyje jie pritarė Jam - žino
ma, kad turėjo ... O kai laužė 
duoną, Jį atpažino: tai Jis - jų 
Viltis! Kančioje Jis laužė save, 
kad juos ištiesintų. Taip, ir Jis 
mirė, kad jie taptų Jo laimėta 
garbė. 

Atpažintasis paliko juose 
naują, nebepalaužiamą viltį, 
pagrįstą Jo prisikėlimo tiesa. 
Skubėdami dabar atgal į Jeru
zalę, jie jungė savo likimą su 
Jo likimu - prisikelti. 

Nukelta į 3-čią psl. 

Prisikėlęs Kristus skelbia visiems žmonėms ir visiems laikams amžinybės pergalę, nuritinančią ir 
sunkiausius abejonių bei silpno tikėjimo akmenis, kad nušviesėtų trumpų kasdienybės akimirkų, 
dūžtančių džiaugsmų aptemdomas dangus Tėvynėje ir toli už jos ribų ... 

(Vitražas nežinomoj šventovėj) 

''Pasilikite su mumis'' 
Šv. Velykų proga sveikinu jus, brolius ir seseris Kristuje, išsibarsčiusius 

po visus pasaulio kontinentus, kraštus, miestus ir kaimus. 
Dėl įvairių istorinių, asmeninių priežasčių lietuviai pasitraukė, emigravo iš Lietuvos į 

kitus pasaulio kraštus arba, ne savo valia, net buvo ištremti į tolimas Sibiro tundras. Kiek 
tenka man susipažinti su lietuviais ir jų šeimomis, parapijomis, misijomis ir bend
ruomenėmis pasaulyje, esu pastebėjęs, kad vieni prisimena Lietuvą su nostalgija bei ilge
siu, kiti didžiuojasi savo kilme, išlaiko religines ir tautines tradicijas su pasididžiavimu. O 
kiti, įsijungdami į vietinę visuomenę, atitolsta nuo savo tapatybės. 

Mes skaitome Luko Evangelijoje (25,13-35): po Jėzaus Kristaus kančios įvykių ir Prisi
kėlimo du apaštalai keliavo iš Jeruzalės į Emauso miestelį. Beeidami jie sutiko svetimą 
keleivį ir besikalbėdami su juo pakvietė: jau vakaras, "pasilikite su mumis" vakarienei (Lk 
24,29). Bevalgydami vakarienę jie atpažino, kad tas "svetimas keleivis" yra Prisikėlęs Jėzus 
Kristus. 

Švenčiant Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę, linkiu jums ir kasdieniniame gyvenime 
atpažinti Kristaus artumą ir nebijoti pasikviesti Jį "pasilikti su mumis". 

Tegul šios Velykos būna proga giliau jas įvertinti ir įprasminti įpinant savo šeimos bei 
mūsų lietuviškas religines tradicijas, kurios kyla iš mūsų tautinės prigimties ir padeda 
išreikšti Velykų šventės džiaugsmą. Net Popiežius Jonas Paulius II yra rašęs: "kiekvienai 
kultūrai krikščionys turi rodyti tinkamą pa&arbą, nes joms ne tik galima ką nors pasakyti ar 
duoti, bet ir daug ką išgirsti bei priimti. Siame kultūrų dialogo procese įžvelgiama, kas 
kiekvienoje jų yra gera ir teisinga, kartu siekiant pašalinti kliūtis kelyje į tikėjimą ... ", kad 
gyvasis Kristus visuomet būtų pripažintas ir pasiliktų su mumis. 

"Kas laimins mūsų žemišką kelionę, Rūpintojėli, jei nebus Tavęs? Rūpintojėli, 
Rūpintojėli, nepalik mūs krašto, nepalik širdžių" (giesmė: Rūpintojėlis). 

Linkiu visiems palaimintų Šv. Velykų! 

Jūsų prelatas Edmundas J. Putrimas, 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
Lietuvos šeimos centrų 

šeštoji metinė konferencija 
įvyko vasario 24-26 d.d. Kai
šiadoryse. Susirinkusiems kal
bėjo kardinolas A.J. Bačkis, 
Kauno arkivyskupas m~tropo
litas S. Tamkevičius, Siaulių 
vyskupas E. Bartulis ir Kaišia
dorių vyskupas J. Matulaitis. 
Pastarajam pasveikinus kon
ferencijos dalyvius, mėnraščio 
Artuma vyr. redaktorius Da
rius Chmieliauskas kalbėjo 
tema "Kuo katalikų šeima ski
riasi nuo kitų šeimų?" Kardi
nolas A.J. Bačkis antrąją kon
ferencijos dieną savo kalboje 
atskleidė nūdienės šeimos 
pastoracijos bruožus, apgai
lestavo, kad trūksta didesnio 
šeimų judėjimo. Kauno arki
vyskupas S. Tamkevičius pa
brėžė katalikų sąmoningumo 
politinėje erdvėje svarbą. Dr. 
P. Subačius išryškino dvi skir
tingas katalikiškosios šeimos 
sampratas. Jo teigimu, krikš
čioniška šeima sugriūna, kai ji 
valstybėje nebėra gairė. Vil
niaus arkivyskupijos šeimos 
centro direktorius, psicholo
gas A. Petronis atkreipė dė
mesį į tam tikrus sunkumus 
bei iššūkius šeimos, kur su
tuoktiniai būna skirtingų pa
saulėžiūrų. Vasario 26 d. pra
nešimą tema "Kartų vaidmuo 
perduodant tikėjimą šeimoje" 
skaitė dr. A. Stasiulevičiūtė. 

Lietuvos globėjas šv. Ka
zimieras Romoje, jo vardo 
kolegijoje kovo 4 d. buvo pa
minėtas Mišiose, kurioms va
dovavo mons. Kazimieras 
Dobrovolskis, dalyvaujant ko
legijos bendruomenei ir sve
čiams - ambasadoriams bei 
kitiems pareigūnams. Pa
mokslą sakė kolegijos d'(asios 
tėvas prel. Stanislovas Zilys. 
Zodį tarė kol~gijos vicerekto
ri us kun. P. Siurys. Vilniuje 
Šv. Kazimiero šventė buvo pa
minėta Vilniaus arki~atedroje 
bazilikoje, kur vyko Svč. Sak
ramento adoracija ir Mišios, 
kurias aukojo Vilniaus arki
vyskupas metropolitas kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis. 
Kovo 5 d. kardinolas Bačkis 
aukojo Mišias šv. Kazimiero 
šventovėje, kurioje minėtos 
jos atkūrimo ir pašventinimo 
15-sios metinės. 

Lietuvos globėjui šv. Ka
zimierui skirta mokslinė kon
ferencija vyko Klaipėdos uni
versitete kovo 3 d. Ją surengė 
Lietuvių katalikų mokslų aka
demijos Klaipėdos skyrius bei 

Klaipėdos universiteto Menų 
fakulteto Muzikologijos insti
tutas. Konferencijoje buvo 
pateiktas platus šv. Kazimiero 
fenomeno tyrinėjimų spekt
ras, įvairiai nušviečiantis šven
toj o dangiškąjį ir žemiškąjį 
gyvenimą, jo įvaizdį mene bei 
atspindžius kasdienybėje. 
Sveikinimo žodžiu ir įvadiniu 
pranešimu konferenciją pra
dėjo Telšių vyskupas doc. dr. 
Jonas Boruta, SJ. Kiti dvasi
ninkai nagrinėjo teologines 
temas, atskleidžiančias išskir
tinę šv. Kazimiero asmenybę, 
jo pasiaukojamo krikščioniš
ko gyvenimo apraiškas. Kon
ferencij5Jje taip pat buvo ap
žvelgti Sv. Kazimiero garbei 
skirti muzikos, dailės, litera
tūros kūriniai. Konferencija 
baigėsi Mišiomis Klaipėdos 
Kristaus Kūno šventovėje, ku
rias aukojo vysk. Boruta, SJ. 
Giesmes, skirtas šv. Kazimie
ro garbei, giedojo Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto 
Chorvedybos katedros mišru
sis choras. 

Lietuvos dailės muziejus 
kovo 3 d. perdavė Vilnaus ar
kivyskupijos kurijai 988 iki tol 
muziejaus saugotas ypatingos 
sakralinės, istorinės ir meni
nės reikšmės Vilniaus kated
ros lobyno vertybes. Nuo šiol 
Katalikų Bažnyčiai priklau
sančios vertybės yra įrašytos į 
Lietuvos saugomų kilnojamų
jų kultūros vertybių registrą. 
Vilniaus katedros lobynas 
perduot.5ls įgyvendinant Lie
tuvos ir Sventojo Sosto sutartį 
"Dėl bendradarbiavimo švie
timo ir kultūros srityje" ir va
dovaujantis Katalikų Bažny
čios nuosavybės teisės į kilno
jamąsias kultūros vertybes 
atkūrimo įstatymu, rašo BNS. 

Popiežiaus Jono Pauliaus 
11 pirmųjų mirties metinių iš
vakarėse Krokuvoje pasibaigė 
pontifikato tribunolo sesija, 
skirta Jono Pauliaus 11 paskel
bimo palaimintuoju procesui, 
pranešė Lenkijos spaudos 
agentūra PAP. Tribunolo na
riai paskelbė, jog apklausta 
100 liudininkų. Visi apklausų 
dokumentai, kurie sudaro du 
tomus, surašyti lenkų ir italų 
kalba ir bus perduoti Vatika
nui. Krokuvos Jono Pauliaus 
11 paskelbimo palaimintuoju 
tribunolo pirmininkas vysku
pas Tadeusz Pieronek pasakė, 
kad yra visos prielaidos, jog 
Jonas Paulius 11 iš karto būtų 
paskelbtas šventuoju. 

Kristus iš tiesų prisikėlė! 
Čia vienas kunigo Raniero 

Cantalamessa, popiežiaus na
mų pamokslininko, pamoks
las, pasakytas maždaug prieš 
dešimt metų. Raniero Canta
lamessa yra vienuolis, kapuci
nas, kuris kiekvieną Advento 
ir Gavėnios savaitę sako pa
mokslus Šventajam Tėvui, jo 
bendradarbiams, kardinolams, 
vyskupams bei vienuolijų vy
resniesiems Romoje. Popie
žius Jonas Paulius II niekuo
met, net prastai jausdamasis, 
nepraleisdavo jo pamokslų. 
Kun. Raniero Cantalamessa 
sako, kad išvykdamas iš 
popiežiaus namų matydavo 
valstybių galvas, laukiančias, 
kol Sventasis Tėvas priims, o 
popiežius tuo tarpu klausosi 
jo, paprasto katalikų kunigo, 
pamokslo. 

O ir dabartinis popiežius 
Benediktas XVI pasirinko 
Cantalamessa savo pamoksli
ninku. Man (Vincui Kolyčiui) 
yra tekę girdėti Cantalamessa 
kalbant konferencijose net du 
kartus. Aišku, ne Romoje, bet 
Amerikoje. 

Noriu, šiek tiek sutrum
pintai, perduoti jo Velykų pa
mokslą. 

Jis gyvas! 
Įsivaizduokime Kalvarijon 

kopiančias Jėzaus kapo aplan
kyti moteris. Nuliūdusias ir ty
lias. Staiga joms pasirodo an
gelas ir prabyla: "Kam ieškote 
gyvojo tarp mirusiųjų?" Mote
rys nustebo ir išsigando. Grei
tai nubėgo į viršutinį kambarį, 
kuriame buvo susirinkę apaš
talai, ir sušuko: "Mokytojas! 
Mokytojas! Jėzus! Jis gyvas! 
Jo jau nėra tarp mirusiųjų! 
Mes matėme angelus!" Tik
riausiai apaštalams teko jas 
tildyti ir raginti nešaukti visom 
iš karto. Bet jie tikriausiai iš 
moterų akių suvokė kažką ne
girdėto įvykus. 

Nuo tos akimirkos Jėzaus 
prisikėlimo žinia pradėjo savo 
ilgą ir šlovingą kelionę per am
žius iki pat pasaulio pabaigos. 
Niekas negali jos sustabdyti. 
Daugelis karalių bei valdžių 
bandė - pirmiausia sinagoga, 
kiek vėliau Romos imperija, 
ne taip seniai komunistų reži
mai tai neigti. Bet Jėzaus pri
sikėlimo žinia vis tiek sklido. 

Tikėjimas prisikėlimu 

Anot šv. Augustino, "Krikš
čionių tikėjimo esmė - Jėzaus 
prisikėlimas". Visi sutinka, 
kad Jėzus mirė. Jėzaus Naza
riečio mirtis yra istorinis fak
tas. Tačiau ne visi tiki Jį prisi
kėlus iš mirties. Taigi krikščio
nių tikėjimas yra Jėzaus prisi
kėlimas. Skelbdami Jėzaus pri
sikėlimą, skelbiame Jį mirus 
už mūsų nuodėmes. 

Tačiau kalbant apie Jėzaus 
mirtį, svarbiausia ne tai, kad 
Jis mirė, bet kad Jis atidavė 
savo gyvybę už mūsų nuodė
mes. Savo Sūnaus Jėzaus Kris
taus prisikėlimu Tėvas apvai
nikavo Jo gyvenimą, mirtį, žo
džius ir darbus. 

Bolševikų revoliucijos 
pradžioje viename Rusijos 

Prisikėlusio Kristaus pergalės šviesa telydi velykinį džiaugsmą 
išgyvenančius tautiečius tėvynėje ir už jos ribų 

mieste vyko viešas ateisto ir 
ortodoksų šventiko ginčas. 
Ateistas stovėjo ant pakylos ir 
rėžė kalbą prieš Jėzaus prisi
kėlimą. Pabaigęs nulipo įsitiki
nęs, kad jo teiginiai nenugin
čijami. Tuomet ant pakylos už
lipo šventikas. Pažvelgė į minią 
ir tarė: "Kristus prisikėlė!" Ir 
visi iki vieno drauge atsakė: 
"Iš tiesų prisikėlė!" Po to šven
tikas nulipo nuo pakylos. 

Prisikėlimo galybė 

Įtikėjus Jėzaus prisikėli

mu, reikia žengti naują žings
nį. Turime atrasti Jėzaus prisi
kėlimo galybę. Apaštalas Pau
lius laiške filipiečiams rašo: 
"Trokštu pažinti Jį, Jo prisikė
limo galybę ir bendravimą Jo 
kentėjimuose". (Fil.3,8-10). 
Jėzaus prisikėlimas yra tarsi 
didžiulis sprogimas dvasinėje 
visatoje. Jis buvo didžiulės 
energijos, iš kurios kyla visa 
kita energija, išsiliejimas. Sak
ramentai mums teikia malo
nę, mūsų skelbimas ir maldos 
yra veiksmingos ir galingos, 
nes Jėzus prisikėlė. Visa malo
nė, galybė ir Šventoji Dvasia 
kyla iš Jėzaus prisikėlimo. 

Vakarų pasaulyje Prisikė
limą vaizduoja žemėn par
blokštas kareivis ir aukštyn ky
ląs Jėzus su vėliava rankoje. 
Tuo tarpu ortodoksų ikonoje 
Jėzus ne kyla aukštyn, bet lei
džiasi žemyn. Kur? Į pragarus, 
kur Adomas ir Ieva laukia Jo. 
Vienoje pusėje regime Ado
mą, kitoje pusėje - Ievą, tie
siančius Jėzui ranką. Jėzus ima 
juos už rankų ir kelia į šviesą. 
Už jų stovi visi Senojo Testa-

mento teisieji žmonės. Kur 
mūsų vieta? Jei esi vyras, Ado
mo pusėje, jei moteris - Ievos. 
Ištiesk ranką, kad Jis galėtų 
tave iškelti į šviesą. Taigi visi 
mes turime tiesti rankas į Jėzų 
ir leisti Jam mus kelti aukštyn. 

Pasakykite mano broliams 
Ką mes turime daryti iš

girdę Jėzaus prisikėlimo žinią? 

Turime ja pasidalyti. Pats Jė
zus moterims, skubančioms 
prie Jo kapo, pasirodė ir tarė: 
"Eikite ir pasakykite mano 
broliams (mokiniams), kad ke
liautų į Galilėją, ten jie mane 
pamatys" (Mt.28,10). Ši žinia 
skirta ne tik Jo mokiniams, bet 
ir kiekvienam iš mūsų. Mes 
privalome skelbti Prisikėlimą 
visiems, kurie, nors ir vadinasi 
krikščionys, yra pakrikštyti, 
bet nedalyvauja Mišiose ir ap
skritai nesirūpina gyventi 
krikščioniškai. Mes turime 
skleisti tą žinią savo draugams 
ir šeimoms. 

Tai nėra tik kunigų parei
ga. Seniau Mišių pabaigoje ku
nigas lotyniškai sakydavo "Ite 
missa est". Šiuos žodžius gali
me išversti "Mišios baigėsi". 
Tačiau lotynų kalba žodis 
missa taip pat reiškia "siunti
mą" arba "įgaliojimą". Taigi 
Mišių pabaigoje skamba pa
liepimas: "Eikite ir skelbkite 
žmonėms" . Kiekviena proga 
pasistenkime dalintis savo ti
kėjimu su kitais ir skelbkime 
Jėzaus prisikėlimą. Jis gyvas 
tarp mūsų. Jis prisikėlė! 

Vertė-
Vincas Kolyčius 

• Kuomet žmogaus siela Šventosios Dvasios pagauta pakyla ir nuskrieja į tas aukštybes, 
kur Švč. Trejybė savo amžinumoje neapsakoma, neišreiškiama, begaline garbe spindi - šviečia, 
ir kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimi šį pasaulį, kaip jis išrodo menkutis, mažas. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 



Mažieji Lukšių vaikų darželio "Ąžuolėlis" dainininkai Ntr. A. Garmutės 

Auga tėviškėj beržai ... 
ANTANINA GARMUTĖ 

Ir auga tėviškėj vaikai. Juos 
visus tėviškė augina. Taip dai
navo mažieji Lukšių vaikų dar
želio auklėtiniai moksleivių 
konkurso Lietuvos kovų už lais
vę, kariuomenės bei netekčių is
torija r~nginyje, surengtame šią 
žiemą Sakių rajone, Zyplių dva
re. Zanavykų krašte šis vyres
niųjų klasių moksleivių konkur
sas surengtas jau septintą kartą. 
Renginys vyko seno dvaro paro
dų salėje, kuri po rūpestingos 
buvusių arklidžių atnaujinimo 
(Lukšių seniūno skulptoriaus 
Vido Cikanos pastangomis) yra 
viena didžiausių šios paskirties 
patalpų šalyje. Renginį organi
zavo Sakių rajono švietimo sky
rius (Sofija Liudžiuvienė ). Ne
paisant nepalankaus žiemiško 
oro ir "vietinio" gripo epidemi
jos, ren_ginyje dalyvavo 10 mo
kyklų: Sakių, Kidulių, Barzdų, 
Lukšių, Slavikų, Gelgaudiškio, 
Kudirkos Naumiesčio ir kt. 

Renginį ved~ mokyJojai 
Asta Urbaitienė (Sakių "Zibu
rio" gimnazija) ir Darius Jaka
vičius (Lukšių V. Grybo vid. m
la ). Renginio metu vyko raši
nio, piešinio, dainos konkursai. 
Veikė kraštiečių R. Amonienės 
ir kt. kūrėjų tapybos ir skulptū
ros, rankdarbių parodos. 

Renginio organizatoriai 
gražiai padėkojo garbingam 
mecenatui kraštiečiui, Laisvės 
kovų dalyviui Vytautui Kluo
niui, atvykusiam iš Kauno. Kar
tu su juo į Zyplius atvyko ir ra
šytojas dramaturgas Eugenijus 
Ignatavičius, buvęs politkalinys, 
žinomas tautos vertybių puose
lėtojas, kuris čia susirinkusiems 
pademonstravo vieną iš savo 
paskutiniųjų kūrinių - doku
mentinį fil,!Ilą Stirna apie Lais
vės kovas Zemaitijoje. 

Viktorinos dalyviai, remda
miesi istoriniais šaltiniais, raštu 
atsakinėjo į pateiktus klausi-

mus. Pavyzdžiui: Kas vadovavo 
lietuvių aktyvistų frontui? Kas 
buvo Vietinės rinktinės vadas? 
Kas vykdė pokario represijas 
Lietuvoje? Kaip apibūdintumėt 
Sniečkaus asmenybę? Ką žino
te apie rezistencijos dalyvį Kar
dą? ir t.t. Iš viso buvo pateikti 
46 klausimai. 
v Rašiniai geriausiai sekėsi 
Sakių "Varpo" gimnazijos moks
leivėms Mildai Pilionytei ir Eg
lei Matusevičiūtei. Dar - Brigi
tai Kupstaitei iš Lukšių viduri
nės mokyklos. Piešiniuose pir
mąją vietą laimėjo Rita Lope
taitė, antrąją - Monika Grigo
šenkaitė. Geriausiai klausimus 
"krimto" šakiečiai Martynas ir 
Eglė. Visi viktorinos dalyviai 

buvo apdovanoti knygomis ir 
diplomais. Negausu žmonių Ša
kių rajone - vos 37 tūkstančiai 
gyventojų. Jų skaičius skaus
mingai mažėja. Tačiau - kiek 
čia talentų, nerimastingos sie
los asmenybių! Dailininkų, 
poetų, gimtojo krašto mylėtojų. 
Ir koks didelis dvasinis poten
cialas slypi šių žmonių širdyse. 
Su kokiu užsidegimu, jau
natvišku entuziazmu krašto 
mokytojai, kultūros darbuoto
jai kūrena tautiškumo ugnelę, 
realizuoja ir savo talentus, ir 
kasdieniu kukliu pasišventėlių 
darbu ugdo meilę Tėvynei 
jaunosios kartos širdyse. O visa 
tai duoda rezultatus ir palieka 
pėdsakus istorijoje. 

Vyresniųjų klasių moksleiviai raštu atsakinėja į viktorinos klau
simus, Zypliai, 2006 m. Ntr. A. Garmutės 

Konkurso garbės svečiai: rašytojas dramaturgas Eugenijus lg
natavičius ir Laisvės kovų dalyvis Vytautas Kluonius su renginio 
šeimininku - Lukšių seniūnu skulptoriumi Vidu Cikana 
(viduryje), Zypliai, 2006 m. Ntr. A. Garmutės 

Jis mirė, kad mes ... Save gyvą palaidojęs keliasi, paliestas Prisi
kėlusiojo meilės žiežirbos žaizdose: "Mano Vieš
pats ir mano Dievas!" Atkelta iš 1-mo psl. 

Užtikrinimas abejojusiam, 
meilė nemylėjusiam 

Tomas. Mokytojo mirtimi jautėsi apviltas. 
Daugiau nieku netikės, tik tuo, ką pats palies. 
Atsiskyrė nuo kitų: laižyti savo žaizdas jam pa
kako savęs. Kiti tegul dorojasi su jų pačių prob
lemomis. Surūgęs. Užsispyręs. Individualistas: 
viskuo abejojantis, nieku nebetikįs, nieko ne
mylįs, viską palaidojęs ledinėje širdyje. Viską -
ir save patį. Kas jį beprikels? 

Prisikėlusis Tomui rodo dėl jo patirtas žaiz
das, kaip paskutinį įrodymą. Meilės įrodymą, 
prisikėlimo žiežirbą: "Tomai, pridėk čia pirštą ir 
apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk 
mano šoną; jau nebebūk netikintis, - būk tikin
tis". Tai Meilės maldavimas mylėti. 

Tomas niekada daugiau nebebus vienas. Jo 
atgijusioje širdyje vis skambės šis pripažinimas, 
dėl kurio jį lydės Jo širdies Viešpats visą žemišką 
gyvenimą, per mirtį - į amžiną prisikėlimą. 

* * * 
Taip, iš mirties prisikėlęs Jėzus Kristus kiek

vienu susitikimu ruošė ir teberuošia mirtinguo
sius patirti tą patį, ką ir Jis - prisikėlimą. Nusi
kaltusiems atleidžia. Netikinčiuose pažadina ti
kėjimą. Nusivylusiems įžiebia viltį. Suledėjusiose 
širdyse užkuria meilę. O baimės apimtiems Jis 
duoda drąsos sekti Jį ir sudėti savo likimą į žaiz
dom žėrinčias Jo rankas. Taip mirtingieji yra Jo 
paliečiami tapti nemirtingais. 

Velykų rytą sutinkame Jį, kad Jis ir mus pa
liestų ... 

2006.IV.ll Nr.15 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 

llal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Moldovoje 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus lankėsi Moldo
vos sostinėje Kišiniove kovo 
30 ir 31 d.d. Susitikime su 
Moldovos prezidentu Vladi
miru Voroninu jis pabrėžė, 
jog per pastaruosius kelerius 
metus Lietuvos ir Moldovos 
santykiai gerokai išsiplėtė, 
buvo pradėti įgyvendinti nauji 
dvišaliai projektai, rašo BNS
OMNI. Lietuva jau pradėjo 
steigti diplomatinę atstovybę 
Moldovoje. Šalių vadovai ap
tarė energetikos tiekimo Mol
dovai klausimus, jos veiksmus 
siekiant artimo bendradarbia
vimo su Europos sąjunga. 

V. Adamkus taip pat susi
tiko su Moldovos premjeru 
Vasile Tarlevu, su parlamento 
pirmininku, kalbėjo visuoti
niame parlamento posėdyje. 
Jis pabrėžė, kad Lietuva pa
laikys Moldovos strateginį pa
sirinkimą vykdyti eurointegra
cines reformas. 

Augo ekonomika 

Lietuvos vyriausybė savo 
2005 m. veiklos ataskaitoje 
pažymėjo, kad narystė Euro
pos sąjungoje ir ŠAS (NATO) 
suteikė Lietuvai galimybę da
lyvauti rengiant visai Europai 
svarbius sprendimus, aktyviai 
įsijungti į daugelį tarptautinių 

užduočių ir prisidėti prie tai
kos palaikymo pasaulyje. Kaip 
skelbia BNS, ataskaitoje pa
brėžiama, kad 2005 metais pa
rengtos ir apibrėžtos svarbios 
reformų kryptys - Valstybinė 

Lisabonos strategijos įgyven
dinimo programa, kurioje nu
matytos konkrečios priemo
nės, užtikrinančios ekonominį 

augimą ir darbo vietų kūrimą 
per artimiausius trejus metus. 

Griežta iždo politika są
lygojo sėkmingą kovą su šešė
line ekonomika - 2005 m. su
rinkta daugiau kaip l bln. litų 
viršplaninių pajamų. Pernai 
taip buvo plėtojama socialinė 
apsauga, didinamos pensijos. 

Vienas pagrindinių vy
riausybės tikslų - mažinti ša
lies ekonominio išsivystymo 
lygio atsilikimą nuo ES šalių 
vidurkio. Praėjusiais metais 
ekonomikos augimas pradėjo 
didėti. Vyriausybė žada ieško
ti naujų verslo skatinimo 
būdų. 

Sutartys dėl perdavimo 

Lietuvos seimas kovo 30 
d. patvirtino Lietuvos ir JAV 
sutartis dėl perdavimo ir abi
pusės teisinės pagalbos bau
džiamosiose bylose. Sutartys 
buvo pasirašytos pernai bir
želį, skelbia BNS, Lietuvai jau 
esant nauja Europos sąjungos 
valstybe nuo 2004 m. 

Sutartys suteikia abiejų 
šalių policijai ir prokurorams 
naujų instrumentų kovojant 
su terorizmu, organizuotu nu
sikalstamumu, kitomis sun
kiomis nusikalstamumo for
momis. Jos taip pat leidžia 
sudaryti bendras tyrimo gru
pes, naudoti vaizdo technolo-

gijas liudijimo procese, pasi
keisti informacija apie nusi
kaltėlių naudojamas banko 
sąskaitas. 

Išteisintas meras 

Vilniaus apygardos teis
mas kovo 30 d. paskelbė ištei
sinamąjį nuosprendį, kuriuo 
pripažino sostinės merą Ar
tūrą Zuoką ir tris su bendrove 
"Rubicon group" susijusius 
asmenis nekaltais byloje dėl 
trukdymo pasinaudoti rinki
mų teise per 2003 metais vy
kusius Vilniaus mero rinki
mus. Teisėjų kolegija pripaži
no, kad pernai žemesnės ins
tancijos teismo priimtas ištei
sinamasis nuosprendis yra tei
sėtas ir pagrįstas. 

A. Zuokas džiaugėsi teis
mo nuosprendžiu, teigdamas, 
jog bylą prieš jį organizavo 
suinteresuoti politikai ir Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūnai. Jis žada 
reikalauti bylą klastojusių pa
reigūnų atsakomybės. Gene
ralinė prokuratūra prašė teis
mą A. Zuoką pripažinti kaltu 
dėl Vilniaus tarybos nario Vil
manto Drėmos papirkimo, jo 
laisvės neteisėto atėmimo. 

Grįžo į darbą 

Prezidento Valdo Adam
kaus patarėjai Rytis Muraška 
ir Edminas Bagdonas, atsista
tydinę iš pareigų kovo 6 d., ki
lus abejonėms dėl būstų įsigi
jimo prestižiniame Turniškių 
rajone skaidrumo, sugrįžo į 
buvusias darbovietes. Prezi
dentūroje globojęs užsienio 
politiką bei koordinavęs visų 
patarėjų darbą, E. Bagdonas 
gavo Rytų Europos ir Viduri
nės Azijos departamento am
basadoriaus ypatingiems pa
vedimams postą. 

R.Muraška grįžo į Valsty
bės saugumo departamentą, 
gavo žemesnes pareigas negu 
turėjo prieš išeidamas dirbti į 
Prezidentūrą. Užsienio reika
lų ministeris Antanas Valionis 
teigė, jog vasarnamių statybos 
pardavimo aplinkybės yra ti
riamos, laukiama rezultatų. 
Juos gavus bus atsižvelgta į 
tai, ar vyko "kokių nors nege
rų dalykų". 

Nebalsuotų rinkėjai 

BNS užsakymu kovo mė
nesį atliktos gyventojų ap
klausos "RAIT" duomenimis, 
stiprėja rinkėjų nusivylimas 
politinėmis partijomis. Treč
dalis apklaustųjų neketina 
dalyvauti savivaldybių tarybų 
rinkimuose, o tie, kurie ateitų 
balsuoti, atiduotų balsus kont
roversiškos reputacijos Viktor 
Uspaskicho vadovaujamai 
Darbo partijai. 20.5% ap
klaustųjų atsakė, kad savo bal
sus atiduotų Darbo partijai, 
11.1 % - parlamentaro And
riaus Kubiliaus vadovaujamai 
Tėvynės sąjungai, 8.8% -
premjero Algirdo Brazausko 
Socialdemokratų partijai. Ei
liniai savivaldybių tarybų rin
kimai įvyks kitų metų pra
džioje. RSJ 
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GENOVAITĖ GUSTA!TĖ 

Sukaktis buvo paminėta 
sekmadienį, kovo 19 (gimimo 
diena - kovo 14-oji), šVenčiau
siosios Mergelės Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo šventovėje, 
Vilniuje. Sukakties šventišku
mą parodė atsiųstas kardinolo 
A.J. Bačkio ir jo pavaduotojo J. 
Tunaičio sveikinimas, linkėji
mai, giedoti atėjęs Mokslų aka
demijos choras (vadovas V. 
Verseckas), daugelio rankose 
gėlės. 

Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Vaclovas Aliulis. 
Remdamasis sekmadienio pir
muoju skaitiniu (Iš Išėjimo kny
gos Neturėk kitų Dievų ( ... ), 
psalme bei evangelija pagal Jo
ną (Viešpatie, tu turi amžinojo 
gyvenimo žodiius), kunigas at
skleidė dabartinio žmogaus pa
žiūrą į dekalogą, kurio trys pir
mieji įsakymai neretai pralei
džiami. Tudėl ragino - "Pradė
kim, brangieji, nuo pirmojo" 
klausė - Ar tikrai Dievas turi 
aukščiausią vietą mano gyveni
me? Ir dabar turi būti Aukš
čiausias, ne tik tuomet, kai sto
sim prieš Dievo teismą. Susie
damas mintį su šiuolaikinio 
žmogaus blaškymusi, klaidžio
jimu, teigė: "Kristus yra Dievo 
galybė ir išmintis, būtina gy
venti pagal Jį, o ne pagal ekst
rasensų, astrologų aiškinimus". 
Sustojo prie šeimos padėties, 
paragino vyrus - "gerbiamieji 
vyrai, būkite tėvais, gerais tė
vais. Nepalikite keturių kampų 
moteriai". Sustojo ir prie įsi
viešpatavusio vartotojiškumo. 
Teigė, klausė: "Pakrikštyta siela 
- Dievo šventovė, o kas joje 
viešpatauja? Ar ne Gariūnai? 
Jų reikia, bet ne sieloje. Kaip 
reikia tiesos, išminties, kaip jų 
trūksta dabar. Tulaimina Dievas 
ir šventoji Dvasia". 

Neilgame pamoksle vyravo 
išminties, tiesos žodis, o balsas 
skambėjo džiugiai, pakiliai, 
įkvėptas šventosios kunigystės. 
(Mišių pabaigoje kunigas padė
kojo visiems, padėjusiems pasi
melsti, marijonų vienuolijai, 

''Kaip reikia tiesos, išminties ... '' 
Iš kun. Vaclovo Aliulio pamokslo, pasakyto per savo 85-tį 

chorui už bičiulystę; nereikėjo 
priminti, kviesti). Po Mišių Šei
mos centre prasidėjo sveikini
mai. Bene pirmas tarp jų stovė
jo buv~s CK sekretorius Lion
ginas Sepetys su žmona. (O, 
kokią rožių puokštę ji laikė ... ). 
"Tui pažintis nuo Sąjūdžio tary
bos metų'', - paaiškina kunigas 
Vaclovas. Sveikintojų būryje 
kantriai laukia sukaktuvininką 
po Ameriką vežiojusi J. Damu
šienė su dukrva Ginte. Už jų -
ateitininkai, Zidinio redakcija, 
Mantas Adomėnas, asmeninė 
gydytoja, statybininkai, pastatę 
namą šalia šventovės Vilniuje; 
jame, anot kunigo, ir įsikūrė 
marijonų vienuolynukas, dau
gybė kitų. (Vėliau pajuokavo -
"Atėjau į šventovę 6 val. ryto, 
išėjau 18 val. vakare ... "). 

Kunigas Vaclovas, marijo
nas -vienintelis, kurio mokyto
jai, auklėtojai buvo arkiv. Jur
gio Matulaičio bendražygiai, 
priklausė Jo pirmajai, sutelktai 
kohortai. Brandos atestatą su
spėjo gauti dar nepriklausomo
je Lietuvoje - birželio 15 d. 12 
val., o po kelių valandų jau 
šliaužė tankai su penkiakampe 
žvaigžde. 

Marijampolėje buvo padė
tas tvirtas humanitarinių moks
lų, ypač kalbų, pamatas. Antai, 
vokiečių kalbos mokyta 8 me
tus, lotynų - 7, senosios graikų 
- 6, prancūzų - 4. (Vėliau, jau 
kunigaudamas, pats prie jų pri
sidėjo anglų, italų, lenkų, rusų, 
gudų (kaip prasitarė - "iš sim
patijų engiamai tautai"). O apie 
auklėtojų skiepytą dvasią jau
nuolių širdyse galima numanyti 
iš vardinių sveikinimo, pasiųsto 
prof. P. Būčiui. (Sveikinimas, 
tiesa, ankstesnio laiko - 1927 
m. - kuomet būsimasis kunigas 
- jauniausias iš aštuonių, bro
lių, seserų - tėvų namuose mei
liai vadintas Vaciuliu, bet gali
ma drąsiai tvirtinti, - marijo-

ni.ška auklėjimo dvasia mokyk
loje išliko nepasikeitusi). 

Dėkodami "mūsų Geradė
jams marijonams" auklėtiniai 
rašė: "Melsime pirmiausia, kad 
Jis (Dievas) padėtų mums iš
augti karštais plienine valia(!) 
Katalikų Bažnyčios gynėjais ir 
gerais tėvynainiais". (Sveikini
mas su visais parašais saugo
mas Vilniaus universiteto bib
liotekos rankraštyne, P. Račiū
no fonde - F187-3183, nr. 25). 
Tukia dvasia išugdytas 19-metis 
išeina i gyvenimą ir pasirenka 
Kauno kunigų seminariją, ją 
baigia 1944 metais. Kun. Vaclovas Aliulis, MIC 

Iš kairės: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, prof. Sof'lja 
Salienė-Vašk.elytė ir kun. Vaclovas Aliulis, MIC, prezidentūroje. 
2002.VI.16 Ntr. A. Žižiūno 

Prasideda darbas parapijo
se. Iš jų prisimena neilgą laiką, 
atiduotą Vilniaus Kalvarijoms. 
Kokia poezija čia dvelkė Kry
žiaus kelio stočių lankymas va
saros rytais! Paskui keli metai 
Kauno kunigų seminarijoje (vi
cerektorius), po to (1978)- Vil
nius, Lietuvos vyskupų liturginė 
komisija, kurioje dirbo nuo 
1965 m. (Komisija rengė litur
ginių knygų vertimus, maldy
nus, katvekizmus. Jis redagavo 
ir kun. C. Kavaliausko Naujojo 

Laiko vandeny 
Pasišokėja dienos stirnos 

šuoliu 
Ir nustriksena vasaros veja, 
Rudens spalvų paletėje 

prapuola, 
Snaigių plaštakėm dingsta 

pusnyje ... 

Ir taip kasmet. Pavasario vis 
laukiam, 

Kada kaštonai degs žiedų žvakes, 
Kada šienu pakvips žalia 

palaukė, 

Ao/vos margaspalvę šventę švęs. 

Žiūri - vėl toliai gerves išvilioja, 
Ant stalo duona iš šviežių 

rugių, 

Antaninius ragauji tarsi rojuj, 
Ražienas žiemai raiko noragu. 

Sugrįžta paukščia~ rudenį 
išskridę, 

Grįžta vaika~ anūkais vedini. 
Dienos negrįžta, tik lemtingos 

brydės 

Lieka įbt'ėžtos laiko vandeny. 

Testamento vertimą, o abu kartu 
- kun. b-· Liesio išverstą Psal
myną. Siandien, palyginus tų 
leidinių kalbą su mūsų žinia
sklaidoje įsigalėjusia valdiška, 
netekusia skonio, kvapo kalba, 
ji negali netraukti, nežavėti. 
Koks žodžio taiklumas, sodru
mas, skambumas!). 

O Sąjūdžio metais, kaip 
pats išsireiškia, "buvau be saiko 
įsitraukęs į visokias veiklas". 
Viena jų - žurnalo Katalikų pa
saulis tvėrimas, leidimas (po 

Patirtis 
Tau atrodo, 
kad dienos vienodos -

ta pati kasdienybė pilka. 
Netiesa! 
Su dienom pamažu 
plaukia godos, 
žarsto patirtį 
laiko ranka. 

Patirtis vis kita -
nuostabesnė. 

Ją kasdien dalini 
su diiaugsmu. 
Gėrio spindulį 

nori atnešti, 
būti šiluma 
savo namų. 

Dienos kinta, 
jei patys to norim -
nuo rutinos 
pabėgt nesunku. 
Ne gamta keičia jas 
ir ne oras-
patirtis suka laiką 
ratu. 

pusės šimto metų religinės 
spaudos draudimo). Buvo ir 
žurnalo vyriausiasis redakto
rius (1989-1991) ir leidyklos 
direktorius (1990-1993); žur
nalas tuomet ėjo šimtatūkstan
tiniu tiražu ... 

1993-ieji kunigo gyvenime 
atnešė didelių pasikeitimų: ge
neralinėje marijonų kapituloje 
(įvykusioje po 54 metų pertrau
kos) jis buvo išrinktas vienuoli
jos vicegenerolu ir persikelia į 
Romą šešeriems metams. Thn 
būdamas nemažai važinėja, lan
ko marijonus. Pajuokauja, kad 
Miunchene 1994 m. per Vasario 
16-tos minėjimą, surengtą Vo
kietijos lietuvių bendruomenės, 
giedojo kartu su Violeta Urma
navičiūte; teko jos klausytis ir 
Romos operoje. 1997-aisiais, 
kai buvo minimas palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
70-osios mirties metinės, Mišias 
aukojo kartu su Jonu Paulium 
11 jo koplyčioje. Tuko ir kitomis 
progomis su popiežiumi susitik
ti, bent kartą per metus paduoti 
ranką. 

Eruditas, mokantis tiek 
kalbų, kunigas Vaclovas Aliulis 
dabar bendradarbiauja su ke
liomis leidyklomis: marijonų, 
talkininkų centru Kaune, Lietu
vių katalikų MA, Katalikų pa
saulio leidiniais, yra labai myli
mas mūsų žiniasklaidos - tiek 
spaudos, tiek radijo. (Kaune 
veikiančiame Marijos radijuje, 
atliekančiam tokį reikalingą, 
svarbų katalikiško švietimo dar
bą, aiškina Šventąjį raštą; yra 
nuolatinis kalbėtojas įvairiais 
klausimais kultūringoje profe
sionalioje laidoje rusų kalba). 
Be to, šiemet Aidų leidykla ke
tina išleisti atsiminimų knygą -
Per metų dirvas. Be jos rengia 
knygą apie šviesaus atminimo 
marijonų provincijolą kun. Pra
ną Račiūną. O kur dar straips
niai spaudoje, ne tik žurnaluo
se? Ko ne Figaro? ... 

Telydi Viešpaties malonė, 
teskamba balsas taip džiugiai, 
pakiliai, kaip tą sekmadienį Vil
niaus šventovėje. 

Tas žemės grožis 
Graži ta mūsų žemė! 
Ir žaibai žavingi, 
kai skrodžia dangų 
blizgančia strėle. 

Eini per ją smagia~ 
diiaugies, kad ji spalvinga, 
gėries kiekviena 
pievos gėle/e. 

Gėries vaivorykšte, 
kai po lietaus iškyla, 
kregždžių viražais, 
sklandymu grakščiu 
ir tais takais per tankmę 
kvapnaus šilo, 
kur gamtos pasakų 
lapus verčiu. 

Tai kas, kad metų grandinė/ė 
vis ilgėja, 
kaskart labiau 
prislėgdama pečius. 

Kol žavi mus žieda~ 
rugių dulksna pavėju~ 
tas žemės grožis 
dar suteiks vilčių. 

Lietuviškas šventinis menas - iš tolimos praeities j tolimą 
ateitj.„ 

.JANINA MARCINKEVIČIENĖ 
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Netekome šviesaus lietuvybės šulo 
JONAS LEKEŠYS 

2006 metų kovo 17 d., eidamas 99-tuosius 
metus, šį pasaulį paliko žymus rašytojas ir žur
nalistas Kazimieras Barėnas. Senosios pokari
nės kartos ateiviai į Jungtinę Karalystę jį prisi
mins kaip lietuviško žodžio puoselėtoją. Visą 
savo gyvenimą išeivijoj K. Barėnas paskyrė lie
tuviškam žodžiui ir čia jis nuveikė neapsakomai 
daug. Aš tikiu, kad kas nors iš draugų ar kolegų 
parašys ir išsamiai papasakos apie K. Barėno 
nuveiktus didžiulius darbus, kuriuos atliko šis 
nuostabiai darbštus ir talentingas žmogus. O aš 
čia tik trumpai paliesiu K. Barėną kaip žmogų, 
rašytoją ir lietuviškos spaudos nepailstamą dar
buotoją. 

Kazimieras Barėnas gimė 1907 m. gruodžio 
30 d. nemažoje lietuvio ūkininko šeimoje. Tėvai 
ūkininkavo Stanionių kaime, prie Panevėžio. 
Vos paaugęs Kaziukas ganė miške gyvulius ir gy
veno vienišame vaikiškame pasaulyje, kurį jis 
vaizdžiai atkūrė vėliau savo raštuose. Jau nuo 
savo vaikystės K. Barėnas pamilo lietuvišką 
knygą, be mokyklos jis išmoko skaityti ir su kny
gomis bendravo iki savo mirties. 

K. Barėnas pradėjo rašyti dar besimoky
damas gimnazijoj, daugiausia eilėraščius. Pri
klausė J. Lindės-Dobilo suburtai Meno kuopai, 
vienerius metus pats jai vadovavo, redagavo ir 
leido laikraštį. Pirmieji jo grožiniai kūriniai -
apsakymas buvo išspausdintas Kultūros žurnale 
(1930, nr. 5) ir eilėraščiai 1931 metų Lietuvos 
ūkininko kalendoriuje. 

1929 m. K. Barėnas baigė Panevėžio gimna
ziją, 1933 m. Vytauto Didžiojo universitetą, hu
manitarinių mokslų fakultetą. Vėliau, iki 1943 
m., jis dirbo šios aukštosios mokyklos administ
racijoje. Uždarius universitetą, K. Barėnas pra
dėjo dirbtiAteities dienraštyje, kur susipažino su 
daugeliu žinomų rašytojų. 

Artėjant Rytų frontui, jis pasitraukė į Vokie
tiją ir čia, sunkiomis sąlygomis, dirbo keliuose 
lietuviškuose leidiniuose. 

1947 m. K. Barėnas persikėlė į Angliją. Apie 
dešimt metų jis dirbo tekstilės fabrike Eccles 
mieste, suko siūlus, prižiūrėjo stakles ir rašė. 
Rašė ant spalvotų skiautelių, kurias jis rasdavo 

fabrike. Taip gimė jo pirmo
sios knygos: Giedra visuomet 
grįžta, 1953; Karališka diena, 
1957, išvertė porą prozos 
knygų: J. Steinbeko Tarp 
pelių ir ryrų, 1950; J. Hiltono 
Sudie, pone Čipse, 1952. 

1957 m. K. Barėnas 
pakviečiamas redaguoti Eu
ropos lietuvį ir šį darbą jis 
vykusiai dirbo apie 20 metų. 

Per tą laiką EL suklestėjo, išaugo ir tapo rimtu 
įdomiu savaitraščiu. 

1957-1973 metais K. Barėnas vadovavo ir 
Niujorko Knygų klubui, kuris išleido apie 120 
išeivijos rašytojų knygų. 1964-1980 Nidos seri
joje leistas ir literatūros metraštis Pradalgės, 
kurio sumanytoju ir redaktoriumi buvo K. 
Barėnas. Iš viso išėjo dešimt didelės apimties 
tomų. 

Zymiausius kūrinius K. Barėnas sukūrė gy
vendamas Londone: Tūboto gaidžio metai, 1969, 
Beragio ožio metai, 1982, Meškos maurojimo 
metai, 1990. Neturime pamiršti ir knygos Brita
nijos lietuviai 1947-1973 ir Britanijos lietuviai 
1974-1994. 

Visos K. Barėno knygos buvo sutiktos palan
kiai. Už knygą Tuboto gaidžio metai jis buvo 
apdovanotas V. Krėvės premija; du kartus įver
tintas Lietuvių rašytojų draugijos už novelių 
romaną Dvidešimt viena Veronika ir novelių 
rinkinį Pati apatinė pakopa. Už knygą Beragio 
ožio metai PLB JAV Bendruomenės kultūros 
komisija jam paskyrė aukščiausią premiją. 1997 
metais K. Barėnas pagerbtas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordinu. 

Kazimieras Barėnas juokaudamas kartais 
sakydavo, kad jam būtų laikas išeiti į pensiją -
neišėjo. Tai jam neleido krūvos darbų. Iki mir
ties, turėdamas šviesų protą ir puikią atmintį, jis 
nepadėjo plunksnos ir rašė jau sirgdamas. 
Sunkios ligos metu pasišventusiai jį globojo jo 
ilgo gyvenimo draugė, sekretorė ir žmona ponia 
Marija. Ji mašinėle perrašė visus jo kūrybos 
rankraščius, ilgais bendro gyvenimo metais rū
pinosi savo mylimo vyro gerove. Aš sutinku, kad 
už sėkmingo vyro yra mylinti moteris. 

Atliekame visus paruošimo • 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

ir spausdinimo darbus. 
Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
S avininkas Jurgis Kuliešius 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jareckul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 
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----i1 KANADOS ĮVYKIAI 

Susitiko trys vadovai 
Kanados ministeris pir

mininkas St. Harper dalyvavo 
trišaliame susitikime su JAV 
ir Meksikos prezidentais 
Meksikoje. Čia nebuvo pa
siekta jokių svarbių susitari
mų. Kanadiečius tik nudžiugi
no JAV prezidento G. Bush 
pažadai atnaujinti derybas dėl 
minkštosios medienos preky
bos. Lig šiol JAV yra atsisa
kiusi pripažinti, kad muito 
mokesčiai Kanados medienai 
yra per dideli, nors tai pripa
žįsta ir NAFTA. Tačiau Kana
dai lieka mažai vilčių, kad bus 
grąžinta 5 bln. dol vertės pra
eities permokos. Su Meksikos 
vadovu V. Fox aptartas bend
radarbiavimas švietimo ir sau
gumo srityse. Kanadiečiai ir 
amerikiečiai nusivylę, kad St. 
Harper nepavyko susitarti dėl 
pasienio kontrolės. Nuo 2008 
m. kanadiečiai ir amerikie
čiai, pervažiuodami sieną, tu
rės pateikti pasus. Bijomasi, 
kad tokia pasų kontrolė pa
kenks turizmo verslui ir eko
nominiams ryšiams tarp abie
jų šalių, ypač Kanadai. 

Kanados parlamentas 
pradėjo darbą. Jau išrinktas 
parlamento pirmininkas Peter 
Milliken, ėjęs šias pareigas ir 
liberalų valdymo metu. Nors 
rinkimus laimėjo konservato
rių partija, ji neturi daugu
mos, todėl jos laukia nelengvi 
parlamentiniai darbai. Minis
teris pirmininkas St. Harper 
savo įžanginėje kalboje nu
matė labai konkrečius darbus, 
kuriuos parlamentui ir sve
čiams Sosto kalboje pristatė 
gen. gubernatorė Michaelle 
Jean. Konservatorių veiklos 
programa konkreti, pagrįsta 
rinkiminiais pažadais. Tai vy
riausybės atsiskaitomumo ak
tas, kova su nusikalstamumu; 
sveikatos srityje konservato
riai pasiryžę sutrumpinti lau
kimo laiką pagalbos reikalin
giems ligoniams. 

Ralph Klein, ilgiausiai iš
buvęs savo poste Albertos 
provincijos ministeris pirmi
ninkas, baigia savo sėkmingą 
karjerą netikėtu būdu. Nese
niai įvykusiame provincijos 
pažangiųjų konservatorių par
tijos visuotinėje konferencijo
je buvo balsuojama už pasiti
kėjimą dabartiniais vadovais. 
Visada populiarus R. Klein, 
ketvertą kartų laimėjęs rinki
mus ir daugumos vyriausybę, 
gavo tik 55% balsų. Jų pakak
tų laimėti rinkimus, tačiau per 
maža likti partijos vadovu. R. 
Klein buvo ketinęs dirbti iki 
2008 metų. Tačiau šis balsavi
mas jį paskatino pakeisti pla
nus - atsistatydinti šių metų 
pabaigoje. Jau ryškėja nauji 
kandidatai į jo kėdę, jų tarpe 
Preston Maning ir dar penki 
kiti. R. Klein sugebėjo taupiai 
šeimininkauti, per savo vado
vavimo metus panaikindamas 
22 bln. provincijos skolą, ska
tindamas ekonominį augimą 
ir socialines permainas visuo
menėje. 

Dar vienas Kanados tai
kos misijos kareivis žuvo Af
ganistane, nuo karo veiksmų 
pradžios - jau 12-asis. Žuvęs 
kareivis buvo palaidotas su vi
sa karine pagarba. Dabar at-

liekamas tyrimas, nes iškilo 
abejonių, ar tikrai šis kareivis 
ir amerikiečių medikas žuvo 
susirėmime su teroristais, 
kaip buvo pranešta, ar nuo 
"draugiškų šūvių". Taip pat 
kanadiečiai susirūpinę, kad 
pasikeitus šalies vadovybei, 
jau nebepakeliama vėliava 
virš Parlamento rūmų Otavo
je, gavus žinią apie žuvusius 
karius. 

Kanados prerijoms gre
sia sausra. Tokias išvadas po 
daugelio stebėjimų ir lygini
mų padarė Albertos universi
teto ekologijos profesorius. 
Pati blogiausia 1930 metų 
sausra, kurią dar prisimena 
žemdirbiai, pavertė derlingą 
žemę dulkėmis. Bet ateitis ga
li būti dar blogesnė. Dėl vi
suotinio atšilimo Vidurio Ka
nadai truks vandens, jo koky
bė bus abejotina. Didelė dalis 
stepių gali pavirsti dykra, pri
menančia dykumas JAV vaka
ruose. Todėl jau dabar Kana
dos vakaruose turėtų būti ri
bojamas pramonės kiekis, gy
ventojų skaičius. Kalgario ir 
Edmontono miestams ypatin
gai gresia ta krizė, nes, au
gant pramonei, gausėja gyven
tojų. Dėl pramonės ir laukų 
drėkinimo sistemų, buitinio 
vandens naudojimo vandens 
atsargos gali katastrofiškai su
mažėti. Dalis vandens išga
ruoja dėl 4 laipsniais aukštes
nės temperatūros, taip pat 
pastaraisiais dešimtmečiais 
čia iškrenta mažiau lietaus. 

Manitobos teismas ruo
šiasi svarstyti patį didžiausią 
metisų genties ieškinį. Gen
ties atstovai jį teismui pateikė 
prieš 25 metus, o ginčas dėl 
žemės nuosavybės prasidėjo 
gerokai anksčiau - prieš 136 
metus. Metisų genties indėnai 
tvirtina, kad pagal 1870 m 
Manitobos aktą jiems priklau
so beveik visas Vinipegas ir 
žemės prie Assinibione ir 
Raudonosios upės. Pareiškė
jai norėtų gauti daugiau že
mės savo poreikiams ir atlygi
nimą iš vyriausybės už paim
tas žemes bei naudojimąsi ja. 
Jei teismas išspręs bylą pirmų
jų gyventojų naudai, vyriausy
bė turės mokėti bilijonus do
lerių. Savo ruožtu atsakovai 
tvirtina, kad jie yra įvykdę mi
nėtame akte prisiimtus įsipa
reigojimus. 

Popiežius Benediktas XVI 
ketina aplankyti Kvebeko 
miestą. Čia 2008 m. birželio 
mėnesį vyks Tarptautinis Eu
charistinis kongresas; laukia
ma daug svečių iš viso pasau
lio. Tikimasi, kad popiežius 
bus jų tarpe. 

Kanadiečių šeimos paja
mos didėja 2%. Pastebimai -
4.8% padidėjo vidutinis savai
tės uždarbis. Dviejų ar dau
giau asmenų šeima per metus 
vidutiniškai uždirba 54,000 
dol. Tokius sveikintinus poky
čius nulėmė spartus ekonomi
nis augimas, gerėjantis kana
diečių užimtumas pilnu laiku, 
sumažėjo šeimų, gyvenančių 
žemiau skurdo ribos. Per šį 
laiką visiškai nepakito pensi
ninkų, vienišų žmonių pa
jamos. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
REKLAMUOS VILNIŲ 

Vilniaus miesto savival
dybė kovo 29 d. paskelbė rek
laminio oro baliono skrydžių 
pirkimo konkursą, besiruo
šiant reklaminiam vajui. Vil
nių, kaip 2009 m. Europos 
kultūros sostinę, trejus metus 
reklamuos specialus sostinės 
simbolika papuoštas oro ba
lionas. BNS žiniomis, planuo
jama, kad oro balionas pradės 
skraidyti nuo šių metų rudens 
ir skrydžius tęs iki 2009 m. 
rudens. Oro balionas skrai
dins to pageidaujančius vil
niečius ir svečius. Numatoma, 
kad jis turės atlikti ne mažiau 
kaip 50 skrydžių Vilniuje, 7 
skrydžius per sostinėje ren
giamas tarptautines parodas, 
20 skrydžių per kitus Lietuvos 
renginius. Mažiausiai 90 skry
džių oro balionas turės atlikti 
kitose ES valstybėse, ir 12 -
Sąjungai nepriklausančiose 
Europos valstybėse. 

KALBINĖS STOVYKLOS 

Populiarėja tarptautinės 
kalbinės jaunimo stovyklos, 
kur renkasi jaunimas iš įvairių 
kraštų mokytis užsienio kal
bų. Tryliktus metus į užsienio 
stovyklas "KALBA" vyksta ir 
moksleiviai iš Lietuvos. Kal
binės vasaros stovyklos suda
rytos tokiu principu, kad mo
kymasis vyksta intensyviai, 
tačiau vaikai ir paaugliai to 
neįvardija kaip mokymosi. 
Priimami dalyviai nuo 10 iki 
21 metų tobulinti anglų, vo
kiečių, prancūzų, ispanų, ita
lų kalbų žinias kalbų centruo
se užsienyje. Informacija tei
kiama tinklalapyje www.kal
ba.It. 

SULAIKYTA KONTRA
BANDA 

Vilniaus rajone kovo pa
baigoje buvo sulaikytas iš 
Latvijos tranzitu per Lietuvą 
į Ukrainą važiavęs vilkikas, 
kuriame aptikta daugiau kaip 
274,000 pakelių kontrabandi
nių cigarečių. Sulaikytų rūka-
1ų vertė siekia daugiau kaip 
pusę milijono litų. Cigaretes 
"L&M" ir "Saint George" su 
rusiškomis banderolėmis net 
nesistengta paslėpti. Gaben
toj ai tikėjosi, jog Latvijos 
muitinės antspaudai apsau
gos nuo papildomos kontro
lės ir patikrinimų. Buvo du 
vairuotojai-vienas latvis, vie
nas lietuvis. 

AUKŠTOS ŽEMĖS 
KAINOS 

BNS skelbia, kad žemės 
kainos Vilniuje pasiekė nepa
prastas aukštumas. Du bend
rovės "Palangos statyba" ak
cininkai senamiestyje, Šv. Mi
kalojaus ir Pranciškonų gat
vių sankirtoje iš privataus as
mens nusipirko 4.5 aro skly
pą už 4 mln. litų (l aras = 
100 kv. m.). Sklype, kuris yra 
tuščias, bus statomas keturių 
aukštų viešbutis, ir jis priklau
sys "Palangos statybos" val
domam viešbučių tinklui. Dėl 
didelės žemės kainos gyve
namasis plotas šioje vietoje 
būtų neįperkamas. Sumokė
tos kainos neatpirks ir vieš
butis, tačiau jo vertė visuomet 
išliks didelė, bendrovės vado-

vybės įsitikinimu. Tokia kaina 
mokama, nes Vilniaus sena
miestyje beveik nebėra laisvų 
sklypų. Yra dar senų apleistų 
pastatų, ligoninės korpusų, 
kurie ateityje gali virsti vieš
bučiais arba gyvenamaisiais 
pastatais, tačiau, kai jie bus 
privatizuojami, jų kaina gali 
būti milžiniška. 

NAUJI SKRYDŽIAI 
Lietuvos oro linija "fly

LAL", ruošdamasi vasaros 
sezonui, atidarys dešimt nau
jų skrydžių iš Palangos oro 
uosto, skelbia DELFI. Nuo 
balandžio 10 d. bus skrydžiai 
į šešis Vokietijos miestus -
Kiolną, Hamburgą, Hanove
rį, Berlyną, Frankfurtą ir 
Miuncheną. Dar keturi marš
rutai atidaromi į Sankt Peter
burgą, Dubliną, Oslą ir Mask
vą. Naujais skrydžiais tikima
si aptarnauti vasarą Baltijos 
pajūrio kurortuose poilsiau
jančius Vokietijos piliečius 
bei dažnai keliaujančius Lie
tuvos uostamiesčių versli
ninkus. 

DAUGIAU NARŠYTOJŲ 
Per pastaruosius dvylika 

mėnesių dvidešimties popu
liariausių interneto tinklala
pių Lietuvoje lankytojų skai
čius daug nepakito, tačiau 
lankytojo atidarytų puslapių 
vidurkis jose išaugo daugiau 
negu du kartus - nuo 290 iki 
787. Rekordą pasiekė tinkla
lapis www.One.It. Nuo 2005 
sausio iki 2006 sausio, Lietu
vos interneto naršytojų ("in
ternautų") amžius kyla. Lan
kytojų nuo 35 iki 44 m. am
žiaus grupėje auditorijos da
lies rodiklis išaugo beveik 
ketvirtadaliu ir siekė 20.7% 
šių metų sausio mėnesį. Kaip 
ir prieš metus, internete vy
rauja specialistai ir tarnauto
j ai bei studentai, užimdami 
atitinkamai 34% (specialistai 
ir tarnautojai) bei 31 % (stu
dentai) interneto vartotojų 
auditorijos. Augantis specia
listų ir tarnautojų skaičius ro
do, kad internetas vis daž
niau pasitelkiamas darbe ir 
profesinėje veikloje. 

LĖTINA LEZ PLĖTRĄ 
Pirmajai valstybėje Klai

pėdos laisvajai ekonominei 
zonai (LEZ) tenka lėtinti įsi
bėgėjusį investuotojų paieš
kos ir reklamos vajų, nes yra 
žemės trūkumas. Kai kurioms 
Klaipėdoje investuoti pano
rusioms įmonėms net tenka 
atsakyti neigiamai. Klaipėdos 
LEZ valdymo bendrovės pir
mininko teigimu, LEZ nėra 
būdas greitai ir nebrangiai 
plėsti pramonę, o priemonė 
sukurti stiprią ekonomiką ir 
įsteigti darbo vietų, sukurti 
pramonės šakų rinkinį ir pri
traukti kokybiškų investicijų. 
LEZ bendrovė šiais metais 
tikisi atsikratyti paskutinių 
pusės milijono litų nuostolių, 
susikaupusių per tuos metus, 
kai zona neturėjo žemės nuo
mininkų. Užbaigus 2006 m. 
projektus, investicijos išaugs 
iki pusės bilijono. Klaipėdos 
LEZ įsisteigė ar dar steigiasi 
įmonės "Neo Group", "Linas 
ir Viza", "Skuba'', Yazaki" ir 
kitos. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ii-----
Hamilton, ON 
HAMILTONO PENSININ

KŲ KLUBAS kviečia visus į pa
vasario Pensininkų balių, kuris 
įvyks šeštadienį, gegužės 6, 3 v.p. 
p. Hamiltono Jaunimo centro sa
lėje. Skanų šiltą maistą paruoš 
p.p. Mačiai, o smagią meninę 
programą atliks Hamiltono AV 
parapijos choras. Bilietus į balių 
galima įsigyti sekmadieniais po 
Mišių Jaunimo centro salėje arba 
skambinant Aldonai Matulic tel. 
905 383-0146. P. Pranckevičius 

A.a. JUOZO RAGUČIO at
minimui Vaikų dienos centrui au
kojo: $20 - L. Kriaučiūnienė, dr. 
K. ir J. Zanon; $15 - E. Dauge
lienė. 

A.a. POVILO GIRNIAUS 
atminimui Vaikų dienos centrui 
aukojo: $40 - I.B. Wilkinson; $20 
- Z.J. Rickai. 

Nuoširdžiai užjaučiame mi
rusiųjų artimuosius ir dėkojame 
už aukas. VDC komitetas 

A.a. POVILUI GIRNIUI 
Hamiltone mirus, reikšdami už
uojautą jo žmonai Irenai, p9sū
niams Kęstučiui ir Alvydui Seš
tokams bei visiems giminaičiams, 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
po $20 - S. Dalius, J. Gimžaus
kas, P. Styra, J.L. Stungevičiai, J. 
Stankus, J. Krištolaitis. J.K. 

A.a. POVILUI GIRNIUI mi
rus, reikšdami užuojautą jo žmo
nai Irenai, sūnums - Kęstučiui, 
Arvydui ir jų šeimoms, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $30 -
E.M. Klevas; $20- N.A. Ankus, 
RM. Gudinskai, E.K. Gudinskai, 
V. Raguckienė, A. RimJsienė, B. 
Stanienė, Y.E. Tiriliai, Z.V. Vai
čiūnai, A. Volungienė; $15 - E. 
Grajauskienė, A.S. Urbonavičiai. 

A.a. ANTANO TEVELIO at
minimui Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo $10 - L Vasiliaus
kienė. Dėkojame aukojusiems -

PLV komitetas 
KLB HAMILTONO APY

LINKĖS VALDYBA rengia Ta
lentų vakarą ir kviečia jaunus ir 
senus, didelius ir mažiukus daly
vauti šiame renginyje ir parodyti 
savo gabumus dainuojant, šo
kant, mezgant, siuvant, meistrau
jant ar deklamuojant - visi suge
bėjimai tinka šiam vakarui. Ren
ginys įvyks gegužės 13 d., 5 v.p.p. 
AV parapijos Jaunimo centre. 
Registracija telefonais: 905-527-
5037 -Angelė; 905-592-9719 -
Dalia. Registruokitės patys ir pa
raginkit draugus! Tulentams įėji
mas nemokamas, žiūrovams - su
augusiems $5, studentams $3, 
vaikams iki 12 metų nemokamai. 
Visi bus pavaišinti gardumynais 
ir kava, veiks baras. Bilietai plati
nami sekmadieniais po Mišių. 

Inf. 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Su saulėtekio auksiniais spinduliais 
KRISTUS KĖLĖS 

ir Jo garbė mumyse viešpataus! 

sveikiname visus ir linkime, 
kad Aukščiausiojo atneštoji 

gyvenimo šviesa 
lydėtų visus Jūsų kelius -

KLB Londono apylinkės valdyba 

"Pilėnų" opera jau netoli 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagoje dalinami lapeliai, 
kurių viršuįe matome įrašą - Su
kaktuvinė Cikagos lietuvių operos 
šventė. O ta sukaktis - 50 metų. 
Tai pastebi ne tik mūsų tautiečiai: 
apie šį sukaktuvinį - kompoz. 
Vytauto Klovos Pilėnų oReros 
pastatymą kovo 7 d. rašė Cika
gos dienraštis Chicago Tribune, 
savo straipsnį pailiustruodamas 
nuotrauka iš repeticijų Jaunimo 
centre. 

Į 1956-sius pažvelgus 
Šių eilučių autoriui yra tekę 

stebėti šio reto lietuvių muzikinio 
vieneto atsiradimą prieš 50 ryetų. 
Ta mintis gimė 1956-siais Cika
goje tuo metu, kai veikė vyrų cho
ras, vadovaujamas muz. Vlado 
Baltrušaičio. Jis šiam vienetui 
eradėjo vadovauti nuo 1954 m. 
Sis muzikas jau Lietuvoje dirbo 
operoje, dainavo, o Amerikoje 
jis tapo vargonininku, vėliau -
chorvedžiu. Jis savo chorinį vyrų 
vienetą išmokė dainuoti dvi iš
traukas iš Verdžio operos Rigo
letto. 

Tui, atrodo, paskatino imtis 
Rigoletto pastatymo, juo labiau, 
kad šiai operai yra reikalingas tik 
vyrų choras. Kadangi pats chor-

vedys yra buvęs Rigoletto vaid
mens atlikėjas ir norėjo ją sudai
nuoti, tai operos dirigentu buvo 
pakviestas kitas čikagietis - mu
zikas Aleksandras Kučiūnas. 
Pirmosios operos premija įvyko 
1957 m. kovo 30 ir 31 d. Rigoletto 
vaidmenį čia viename pastatyme 
dainavo Algirdas Brazis, kuris, 
sulaukęs 90 m. amžiaus, tebegy
vena Čikagoje. Kadangi lietuvių 
solistų turėta nepakankamai, tai 
tenoro dalį atliko latvis V. Salna 
(vėliau dainavo lenkas tenoras S. 
Wicik ir kt.). 

Muzikos kritikas ir kompo
zitorius V. Jakubėnas Aidų žur
nale (!957 m. nr. 5) apie šį pir
mąjį Cikagos lietu~ių operinį 
bandymą taip rašė: "Cikagos vyrų 
choras atliko stambų ir sėkmingą 
žygį. Mūsų visuomenė galėjo pri
siminti kadaise taip mėgstamą 
Kauno operą, mūsų dainininkai 
profesionalai turėjo galimybę 
prisiminti senas laimingas die
nas, o debiutantai ir mėgėjai - iš
bandyti savo jėgas. Pavykęs žygis 
padidina už tėvynės ribų gyve
nančių tautiečių savigarbą ir su
teikia pasiryžimo tolesniems su
manymams". 

Nukelta į 7-tą psl. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki l 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 MILIJONĄ DOLERIŲ 

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. ind. . ............. 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 



Lietuviškos veiklos keliu 
Stasys Dalius, žvelgiantis iš 85-tojo gimtadienio 

Stasys Dalius gimė 1921 m. 
balandžio 12 dieną penkių vaikų 
šeimoje, Šetekšnėlių dvare, Ši
monių valsč., Panevėžio apskr. 
Tėvas - Juozas Dalibaras ir mo
tina Ona Sakalauskaitė. Stasys 
pirmuosius pradžios mokslus ėjo 
Stelmužėje. Vėliau mokėsi Zara
sų ir Salų žemės ūkio mokyklose, 
Belvederio pienininkystės mo
kykloje. Pastarąją baigęs dirbo 
Sintautų pieninėje. 

1944 metais spalio mėnesį 
pasitraukė į Vokietiją, kur gavo 
darbą Lauenburg pieninėj, Po
meranijoje. Čia rusams apsupus 
buvo pagautas ir uungtas į Rau
donąją armiją, iš kurios po trum
po laiko pavyko pasprukti į Va
karus. 1947 m. gruodžio 12 dieną 
"General Sturgis" laivu pasiekė 
Kanados krantus ir apsistojo 
Kvebeko provincijoje - dirbo ka
syklose. Apsigyvenęs Norandoje, 
įsijungė į visuomeninę lietuvių 
veiklą. 1951 metais atvyko į Ha-

Stasys Dalius 

miltoną ir gavo darbą Ontario 
provincijos ligoninėje. Tuojau įsi
jungė į visuomeninę veiklą. Daug 
padėjo organizuojant Lietuvių 

enciklopedijos leidimą. Darbavosi 
Tautos fondo, KLB ir Pensininkų 
namų valdybose. Buvo krašto ta
rybos atstovu, Pasaulio lietuvių 
seimo atstovu ir kt. Suorganizavo 
būrelį Vasario 16 gimnazijos Vo
kietijoje rėmėjų. Ir pats daug au
kojo lietuvybės reikalams. Da
bartinis KL žurnalistų sąjungos 
sekretorius, daug bendradarbia
vęs laikraščiuose: Lietuvyje, Ži
buriuose Vokietijoje, Pasaulio lie
tuvyje, Tėviškės žiburiuose, Dirvo
je, Karyje ir kitur. Yra parengęs 
šiuos leidinius: Lietuviai Hamil
tone, Hamiltono Lietuvių koope
ratyvo TALKA 50 metų sukakties 
leidinį, Kanados lietuvių dienos 
leidinį ir kt. 

Jubiliatas mėgo keliauti po 
pasaulį ir yra parašęs kelionių 
knygas: Palmių pavėsy 1971 m., 
Svečiose šalyse 1989 m., Kituose 
kraštuose 1993 m., Kalnų perėjose 
1996 m. ir Srauniose upėse 2002 
metais. Stasys Prakapas 

"Pilėnų" opera jau netoli 

Į Prisikėlimo džiaugsmą jungiasi 
ir gamta (Iš dail. A. Abromaitienės 

atvirukų rinkinio) 

• Mūs veikliame gyvenime 
būtinai turime būti įpratę į vi
dujinį dvasišką gyvenimą, į 
nuolatinę dvasinę maldą, tu
rime mokėti atjausti savo širdyje 
Viešpatį Jėzų, statyti save ir savo 
darbus Dievo akivaizdoje. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Atkelta iš 6-to psl. 
Tačiau kritikas toliau rašiny

je klausia: "Ar sėkmingas Ri
goletto pastatymas rodo, kad 
įkurta pastovi opera?" Jis ragino 
nebūti per dideliems optimis
tams. Kaip dabar matome, dide
lis optimizmas kaip tik ir buvo ta 
priežastis, kuri kurstė pirmųjų 
entuziastų ryžtą tęsti pradėtą 
darbą iki dabar rengiamo auksi
nio jubiliejaus. Kitais metais sekė 
Faustas, po jos Carmen, Trubadū
ras, Aida ir kitos operos. 

O jubiliejiniai metai bus ap
vainikuoti Pilėnų pastatymu, ku
ris Čikagos lietuvių scenoje pir
mą kartą buvo atliktas 1994-siais, 
bet tik su kitais solistais. Šiemet 
turėsime ne tik kitus solistus, bet 
ir nemažai naujų choro narių. 
Trūkstant vyriškų balsų 8 cho
ristai atvažiuos iš Lietuvos. 

V. Radžius ir V. Momkus 

ČLO svarbų vaidmenį turi 
valdyba, ypač jos pirmininkai -
Vytautas Radžius ir Vaclovas 
Momkus. Jie abu yra ir ilgiausiai 

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

paminklų stiliuje. 
A Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
A Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
A Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

• 
1'EOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAJ 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSlRGlMAJ 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VI ETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENTORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
1/7".Nl"""illJ\ I TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRlIMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

operos chore daiv.uojantieji. Be
je, dabartinis CLO valdybos 
pirm. V. Momkus šias pareigas 
eina jau dešimt metų (20 m. jis 
buvo vicepirmininkas). O operos 
chore dainuoja jis 46 metus. Jis 
apgailestauja, kad chore trūksta 
vyrų, nes mirtis juos labai išreti
no, o naujų nelabai atsiranda. 
Tačiau moterų chorisčių čia ne
trūksta, nes į chorą vis įsijungia 
naujai iš Lietuvos atvykstančios. 
Dabar chorą sudaro 63 asmenys. 

Pirmininkas pažymėjo, jog 
solistai iš Lietuvos atvyksta ba
landžio 17 d., ir tada prasidės in
tensyvios repeticijos premjeros 
vietoje - Morton vid. mokyklos 
Chodl auditorijos Ui turi 2,457 
vietas) scenoje. Ten bus ruošia
masi operai, kuri įvyks balandžio 
30 d., 3 v.p.p. V. Momkus išdavė 
paslaptį, jog Pilėnų pastatymas 
kainuos 110,000 dol. (vien or
kestrui reikės sumokėti 50,000 
dol.) Parduoti bilietai negali pa
dengti visų išlaidų, todėl į talką 
įsijungia mūsų tautiečiai savo 
aukomis. Nemažą sumą skiria ir 
Lietuvių fondas. 

Edmonton, ALTA 
MINĖDAMAS savo žmonos 

Birutės deši:rptąsias mirties meti
nes, Kostas Zolpis, KLB Edmon
tono apylinkės veikėjas, atsiuntė 
$1000 našlaičių kaimui Vaiko tė
viškės namai Lietuvoje paremti. 
Dosniam ir nuolatiniam aukoto
jui nuoširdžiai dėkojame. Šis kai
mas yra reikalingas nuolatinės 
aukotojų pagalbos, nes valdžios 
teikiamos paramos nepakanka 
net būtiniausiam išlaidom. 

KLKM dr-jos centro valdyba 

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

nr hl.At..V: FOUR SEASONS 
llU'/./'rll2'.I REALTY LIMITED 

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

Parduodan t, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarna

mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

Co llingwoodo apy

linkėse kreipkitės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

A.a. Anicetas Simutis, 
pirmasis Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose, 97 
m. amžiaus, mirė kovo 8 d. 
Niujorke. Velionis gimė Tirkš
liuose, Mažeikių apskr. 1930 
m. baigęs Kauno "Aušros" 
gimnaziją, studijavo ekonomi
nius mokslus Vytauto Didžio
jo universitete Kaune. Studi
jas tęsė Kolumbijos universi
tete Niujorke, įsigydamas ma
gistro laipsnį. Nuo 1936 m. 
įvairiose pareigose darbavosi 
Lietuvos generaliniame kon
sulate Niujorke, tapdamas ir 
generaliniu konsulu. 1991 m. 
paskirtas Lietuvos ambasado
riumi Jungtinėse Tautose. Ve
lionis buvo aktyvus ir lietuvių 
išeivijos veikėjas. Lankėsi ir 
skaitė pranešimus Argentino
j e, Brazilijoje, Urugvajuje, 
Venezueloje. 1953 m. parengė 
ir išleido Pasaulio lietuvių ži
nyną. Stengėsi išplėsti Niujor
ko lietuvių prekybos rūmų 
veiklą. Buvo lietuvių spaudos 
bendradarbis. Už nuopelnus 
lietuvybei A. Simutis apdova
notas LDK Gedimino di
džiuoju kryžiumi. 

Ispanija 
Šio krašto Almerijos pro

vincijoj e įsisteigė Lietuvių 
kultūros, švietimo ir informa
cijos centras, kurio vadovė -
Violeta Lopetienė. Jo paskir
tis - vienyti čia gyvenančius 
lietuvius, padėti jiems išsau
goti tautines tradicijas ir jas 
perduoti kitai kartai. Norima 
sukurti mažą lietuvišką salelę. 
Steigiamos lietuviškos mokyk
los, biblioteka, buriamasi į 
tautodailės ir meno saviveik
los būrelius. Norima sužinoti, 
kaip užsienyje sekasi kitoms 
lietuvių bendruomenėms. Ieš
koma bendrininkų bendram 
projektui vykdyti. Netrukus 
ketinama paskelbti fotografi
jų parodą - konkursą Lietuviai 
Ispanijoje. Tuo norima paro
dyti pirmuosius žingsnius ir 
sukurti vienos jauniausios lie
tuvių bendruomenės foto 
metraštį. Prašoma atsiliepti 
kitų kraštų lietuvių bendruo
menes ir dalyvauti šiame kon
kurse. El. paštas: centro.cul
tura.lituana@gmail. com 

Rusija 
Murmansko lietuvių bend

rijos "Lietuva" nariai pami
nėjo Vasario 16-ąją. Visiems 
dalyviams, kurių buvo 70, iš
dalinti Lietuvos himno tekstai 
su trumpa informacija apie 
Lietuvą, jos istoriją, kelią į 
nepriklausomybę. Visi kartu 
giedojo Tautos himną, prita
riant Lietuvos dainų šventės 
choro ir orkestro įrašui. Buvo 
išgyventas iškilmingas ir jaudi
nantis momentas. Murmans
ko tautinių mažumų centro 
valdybos pirm. O. Babuškina 
pasveikino susirinkusius, labai 
įvertinusi lietuvių indėlį tauti
nių mažumų veikloje. J. Pau
lauskaitė padainavo Lietuva 
brangi, o vyrų trijulė - Tau, se
sute, puikios gėlės. Vyresnės 
kartos penketukas - V. Paukš
tys, V. Mrazauskas, V. Sutkus, 
K. Sutkaitis ir A. Masiukas 
(su akordeonu) įspūdingai pa
dainavo Balnokim, broliai, žir
gus ir susilaukė stiprių ploji-

mų. Po programos visi vaiši
nosi didžkukuliais ( cepeli
nais). Pasisotinus vyko 
lietuviška vakaronė, užtrukusi 
nuo pietų iki vėlyvo vakaro. 
Daug padainuota, linksmai 
pasišokta. 

Gudija 
Gardino lietuvių bend

ruomenė Lietuvos nepriklau
somybės šventę paminėjo va
sario 17 d. Gardino katedroje 
bazilikoje Mišias lietuvių kal
ba koncelebravo Gardino vys
kupas A. Kaškevičius su kuni
gais P. Kukliu ir K. Žaliu. Pas
tarasis pasakė prasmingą pa
mokslą, ragindamas tautiečius 
nepamiršti lietuviškų šaknų, 
neatsižadėti tautinės dvasios, 
neužmiršti tautinių papročių, 
visur ir visada išlikti lietuviais. 
Vargonams pritariant giedojo 
mišrus Lietuvos mokslo aka
demijos choras. Pamaldose 
dalyvavo Lietuvos konsulė 
Gardine D. Mockuvienė ir kiti 
konsulato darbuotojai, Gardi
no lietuvių bendruomenės 
valdybos pirm. A. Dirginčius, 
vicepirm. E. Konstantinovas, 
"Vilnijos" draugijos valdybos 
vicepirmininkai N. Balčiūnie
nė ir E. Gečiauskas, Gervėčių 
klubo pirm. A. Augulis, Ger
vėčių parapijos klebonas kun. 
L. Nestiukas. Po Mišių visi 
klausėsi choro atliekamų lie
tuviškų dainų bei giesmių, va
dovaujant V. Verseckui. Pui
kiai skambėjo: Lietuva brangi, 
Tris dienas, Tris naktis, Kur 
giria žaliuoja, Kur bėga Šešupė, 
Jaunimo giesmė, Užtrauksim 
naują giesmę, broliai, Marija, 
Marija. 

Lenkija 
Punsko valsčiaus bitinin

kų susirinkimas įvyko šių me
tų pradžioje. Jame dajyvavo ir 
svečių iš Lietuvos: Ukininko 
patarėjo korespondentas ir Ei
tutės ratuotos redaktorius J. 
Adomaitis, Kauno žemės ūkio 
universiteto Bitininkystės ka
tedros vedėjas dr. A. Amsie
jus. Pastarasis skaitė paskaitą 
ir atvežė dovanų - naujausio 
bitininkystės leidinio P. Karo
so Bitininkavimo mokykla 20 
egz. Susirinkusius pasveikino 
Punsko bitininkų skyriaus 
pirm. P. Vitkauskas, kuris pa
darė ir pranešimą. Skyriui pri
klauso 24 bitininkai. Valdybai 
pavyko surengti išvyką į Lie
tuvos bitininkų šventę. Su
rengti du susirinkimai su pa
skaitomis. Jas skaitė dr. A. 
Amsiejus ir doc. V. Salinka. 
Gauta Europos sąjungos pa
rama vaistams nuo bičių "Var
rozės" ligos. Visi skyriaus biti
ninkai įrašyti į Seinų apskri
ties veterinarijos inspekcijos 
sąrašus. Bitininkai privalo 
laikytis geros bitininkavimo 
praktikos. Ypač reikia rūpin
tis bičių šeimų sveikatingumu. 
Bitynuose vis dažniau lankosi 
įvairios tikrinimo tarnybos. 
Dr. A. Amsiejus savo paskai
toje kalbėjo apie bitininko 
darbo problemas: pirmas ap
siskraidymas, maisto patikri
nimas bei papildymas, oro ir 
drėgmės pasikeitimas avily
je, bičių užpuolimo priežas
tys, amerikietiškojo puvinio 
požymiai ir jo natūralus gydy
mas. J.A. 
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Toronto lietuvių choras 
"Volungė" šiais metais ruošia
si ne vien liepos mėnesį Čika
goje įvyksiančiai VIII lietuvių 
dainų šventei, bet ir 30-mečio 
jubiliejui. Prabėgę metai tarsi 
nevalingai kviečia pamąstyti, 
prisiminti tuos žmones, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu buvo 
susiję - nėra "Volungės" dalis, 
bet jų dvasia yra neatskiriama 
nuo choro dvasios. 

v Mūsų tautos genijus M.K. 
Ciurlionis Apie muziką rašė: 
"Tos dainos (lietuvių liaudies), 
tai tarytum, brangaus marmu
ro uolos, ir laukia jos tik geni
jaus, kurs mokės iš jų pagamin
ti nemirštamus veikalus (62 
psl.). Ir ateis laikas, kada mūsų 
kompozitoriai atidarys tą už
burtą viešpatiją (mūsų senose 
dainose) ir semdami iš tų turtų 
savo įkvėpimui, atras širdyje 
seniai nejudintas stygas, ir tuo
met visi gerai suprasime save, 
nes bus tikra lietuvių tautos 
muzika". 

Šis rašinys apie moteris, 
kurių likimai skirtingi, bet jas 
sieja lietuviška muzika. Pirmoji 
savo gyvenimą paskyrė lietuvių 
liaudies kūrybos rinkimui, kau
pimui ir išsaugojimui, o antroji, 
anot M.K. Čiurlionio, "atradu
si užburtą viešpatiją, semiasi 
turtų savo įkvėpimui". 

Kanklės - mano likimas 
Su Daiva Čičinskiene susi

tikome Vilniuje, jos bute An
takalnio gatvėje. Kambaryje 
galybė knygų, ant sienų kabo 
paveikslai su Lietuvos vaizdais. 
Čia ir tautinė juosta, kuria šei
mininkė galbūt buvo apjuosta 
po sėkmingo koncerto, ir vaza 
liaudiškais motyvais, autentiš
kos kanklės ... Net ir nesutikęs 
šių namų šeimininkės, pasaky
tum, kad čia gyvena lietuviai, 
giliai ir nuoširdžiai puoselėjan
tys lietuviškas tradicijas. 

Ant stalo atsiradus kavai 
su pyragaičiais, palengva nu
klydome į Daivos reikšmingų 
prisiminimų labirintus. 

"Mano tėvelis labai gra
žiai grojo smuiku ir gitara, bet 
jis, deja, karo metais dingo be 
žinios. Ir mamos, ir tėvelio šei
mose būdavo nuolat dainuoja
ma. Mes su seseria eidamos į 
mokyklą Kulių miestelyje, 
Plungės rajone, dainuodavom 
lietuvių liaudies dainas. Daug 
jų mokėjom. Bematant įsigyda
vom uodegą- prie mūsų prisi
jungdavo ir kaimynų vaikai. O 
mokykloje viena gabi mokyto
ja Jovita Balsevičiūtė-Jonkienė 
turėjo kankles dar iš tų laikų, 
kai Kauno kanklininkų drau
gija jas gamindavo ir platin
davo. Tada pirmą kartą ir pri
siliečiau prie kanklių. 

Mokytoja J. Jonkienė bu
vo 'visų galų meistras'. Ji mokė 
ir matematikos, ir anglų kal
bos, kai nebuvo mokytojų, ir 
muzikos, ir, žinoma, skambinti 
kanklėmis. Dar pradžios mo
kykloje buvome vaidinę opere
tę. Neprisimenu, kaip ji vadi
nosi. TeJ?risimenu, kad aš 
vaidinau Spargalką. Dabar šiai 
mokytojai 95-eri, ir mes iki šiol 
bendraujame, padainuoja
me ... 

Būdama 14-os sumaniau 
stoti į Klaipėdos muzikos mo
kyklą mokytis dainavimo. Kol 
balsas subręs, mokytojai patarė 
mokytis liaudies instrumentų 

Uždengti muzikos voratinkliu 
Apie tiltą, jungiantį dvi muzikes Lietuvoje ir volungiečius Toronte 

skyriuje. Taip aš nuo 1952 metų 
ir pradėjau 'dardėt' su kanklė
mis. O vėliau atsisakiau min
ties mokytis dainuoti, galvo
dama, kad kanklės yra mano 
likimas ... " 

Matydama su kokia meile 
Daiva ima kankles, kaip ji pirš
tais paliečia stygas, supratau, 
kad ji nesigaili savo gyvenimą 
paskyrusi kanklėms ir lietuvių 
liaudies muzikai. Ji, rodydama 
nuotraukas, džiaugėsi, kad 
"pamatė daug pasaulio" - teko 
koncertuoti įvairiose pasaulio 
šalyse. Mat "1957 metais, įsto
jus į Muzikos akademiją, bu
vau pakviesta į universiteto 
dainų ir šokių liaudies ansamb
lį, kuriame užsibuvau 39 me
tus. Esu laiminga, kad teko 
dirbti ir koncertuoti su žymiais 
žmonėmis - Petru Budriu, 
'Lietuvos' ansamblio vadovu, 
Antanu J onušu, įžymiu birby
nininku. Universiteto ansamb
lyje grojo ir buvęs seimūnas 
Romualdas Ozolas. Su šiuo an
sambliu koncertavom nepa
prastai daug, čia prabėgo visa 
mano jaunystė, mano vyras -
irgi buvęs ansamblietis". 

Daiva Čičinskienė su savo pamėgtomis kanklėmis 

Vėliau Daiva iš universite
to ansamblio veteranų subūrė 
koncertuojančią grupę - Liau
dies muzikos ansamblį "Kank
leliai", kuris gyvuoja jau 37 
metai. Kartu su Lietuvos atgi
mimu prasidėjo ir autentiškų 
kanklių atgimimas, todėl 
"Kankleliai" nuo koncertinių 
ir didelių kanklių perėjo prie 
mažesnių, o ir pati grupė pasi
darė judresnė. "Būdavo pasi
imame kankleles po pažasčia 
ir keliaujam grodami per Lie
tuvos bažnyčias" - pasakojo 
Daiva, kuri labai dėkinga Ka
nados lietuviams, 1989 metais 
padovanojusiems giesmynėlių. 
"Nuo tada ir prasidėjo gilini
masis į giesmes. Anksčiau, kai 
ekspedicijose rinkdavom liau
dies dainas, tai apie giesmes 
bijodavom užsiminti - tuomet 
tai buvo labai pavojinga. Jei ne 
sovietinė santvarka, kokį loby
ną galėjo senoliai mums atver
ti!" - apgailestavo pašnekovė. 

Daiva Čičinskienė yra pa
ruošusi ir išleidusi keturis lie
tuvių liaudies dainų dainynė-

lius: Augo liepelė, Dainuok se
sele, Tu berželi žaliasai ir Giedu 
dainelę. Daiva džiaugėsi, kad 
"smagiausia buvo išgirsti iš vie
no kunigo: dar sovietiniais lai
kais Lietuvos knygynuose pa
sirodžius pirmajam dainynėliui 
Augo liepelė, visa kuniių se
minarija iš jo dainavo. Si kny
gelė buvo išleista 30,000 eg
zempliorių tiražu ir stebėtinai 
greitai išpirkta. Esu laiminga, 
kad paskiausiai išleistu dainy
nėliu Giedu dainelę naudosis ir 
volungiečiai Toronte". 

Prisimindama viešnagę 
Kanados Toronte, kuriame ne 
tik viešėjo, bet ir mokė kanklia
vimo meno, D. Čičinskienė sa
kė esanti laiminga sutikusi ga
bius "volungiečius" - Žibutę 
Janeliūnienę, Juliją Danaitie
nę, Teodorą Pabrėžą, Ingą Pi
voriūtę ir kitus, su kuriais pa
vyko suburti nedidelį ansamb
lėlį, vėliau koncertavusį, pa
įvairinusį pamaldas. Daiva 
džiaugėsi, kad jos dvasios 
įkvėptos lietuvaitės Žibutė ir 
Julija, mokė vaikus skambinti 
kanklėmis, tęsė koncertinę 
veiklą Kanadoje. O dabar šiai 
veiklai priblėsus, vėl galėtų at
vykti, uždegti meile kanklėms, 
jų muzikai ir "palikti degti pa
tiems ... " 

Kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė (dešinėje) ir Daiva Čičinskienė 

Darbas - mano pomėgis 
Kalbantis su Daiva, į sve

čius užsuko smulkutė šviesia
plaukė mergina, kurios išvaiz
da niekuo neišdavė jos talentų. 
Susipažinome su kompozitore 
Nijole Sinkevičiūte. Daiva, su
radusi kompozitorės pavardę 
B. Zubricko knygoje Lietuvos 
kompozitoriai, paprašė auto
grafo. Kompozitorė juokavo, 
pasiūliusi ant savo nuotraukos 
pripiešti barzdą ar ilgą nosį. 
Skambus Nijolės juokas nuolat 
paįvairindavo mūsų pokalbį: 
"Abi su Daiva gyvenom Lietu
voj, bet susipažinom per 'ame
rikonus"'. 

N. Sinkevičiūtė džiaugėsi 
turinti begales darbų, dirbanti 
su daugybe kolektyvų ir esanti 
tuo patenkinta: "Dirbu radijo 
ir televizijos vaikų chore, mo
kau vaikus muzikos teorijos, 
kompozicijos, rašau ir groju 
vaikams kūrinius". 

Paklausta, ar kurti muziką 
išmokstama, ar tai ateina iš 
kažkur giliau - kompozitorė 
susimąstė: "Aš nežinau, ar gali
ma išmokti tokio dalyko ... Ma
no tėvelis buvo garsus chorve
dys Kybartuose, turėjo daug 
kolektyvų, dalyvavo dainų 
šventėse kaip dirigentas. Ta
čiau jis kaip ir nieko manęs ne-

mokė - neturėjo laiko, bet mes 
abi su seserim turėjom gerą 
praktiką, matydamos jo dar
bus bei dalyvaudamos juose. 
Su pianiste seserimi nuo pat 
mažens pasikeisdamos akom
panuodavom tėtės chorams. 
Kartais jis vesdavosi mus į pa
mokas. Mama, nors ir ne mu
zikantė, bet turėjo gerą klausą 
ir buvo dainuojanti visuose tė
čio choruose iš eilės". 

Nijolė Sinkevičiūtė pradė
jo komponuoti anksti· "Labai 
rūpėjo susikurti akomponi
mentą kokiai nors dainelei. 
Tiesiog dariau tai, kas patiko, 
ką norėjau. Pabaigusi vidurinę 
mokyklą, kadangi daugiau nie
ko nemokėjau, tik gerai groti 
pianinu ir pasirašyti tai ką no
riu, - nusprendžiau gilintis į 
chorvedybą. Dar anuomet bu
vau iš draugių subūrusi 
ansamblį, tapusį laimėtoju pir
mame Dainų dainelės konkur
se. Mokiausi Kauno J. Gruo
džio konservatorijoje, vėliau 
Valstybinėje muzikos akademi
joje. Pamenu, pastebėjęs mane 
dėstytojas A. Kubiliūnas pa
prašė atnešti tai, ką buvau su
kūrusi, neklausdamas, ar noriu 
mokytis kompozicijos, ar ne. 
Jis darbui su manim pasidarė 
individualią programą. Taip 
man ir neliko kito kelio, kaip 
tapti kompozitore ... " 

Paklausus, ar jaučiasi pa
tenkinta, ką daranti, atsakė: 
"Dirbu mielai, o kai, dirbant 
su muzikais ir muzika, dar gali 
iš to ir gyventi - ko daugiau 
reikia?! Darbas man - 'hobis'. 
Man pasisekė". 

Kuklumas - dar viena ir 
graži Nijolės savybė. Po kelių 
dienų sužinojau, kad sukom
pozitore kalbėjom po ką tik 
pasibaigusio jos autorinio ir 
netradicinės muzikos koncerto 
Klaipėdoje Carpe diem (lietu
viškai - Džiaukis akimirka), 
kur skambėjo jos chorinė kan
tata Saulės kelias, apdainuo
janti Zodiako ženklus, bei kiti 
kūriniai. Koncerte dalyvavo 
Lietuvos Radijo ir televizijos 
vaikų choras (vadovė Regina 
Maleckaitė ), Klaipėdos choras 
"Aukuras" (vadovas Alfonsas 
Vildžiūnas ), skambino Sonata 
ir Rokas Zubovai (fortepijo
nas), Zenonas Bagavičius (mu
šamieji) bei liaudiškas orkest
rėlis. 

Lietuvos laikraščiai rašė: 
"N. Sinkevičiūtės choriniai kū
riniai suaugusiems ir vaikams 
skambėjo ne vienoje Dainų 
šventėje. Jos kompozicijos 
nuolat atliekamos konkursuo
se ir festivaliuose šalyje bei už
sienyje. Kompozitorė yra kon
kurso Dainos moksleivių cho
rams bei S. Šimkaus premijų, 
skiriamų už chorinę kūrybą, 
laureatė. Neseniai kompozi
torė išleido fortepijoninių pje
sių knygą Mozaika. 

N. Sinkevičiūtės muzika 
melodinga, kupina humoro ir 
netikėtumų. Jos harmonizuotų 
liaudies dainų ciklus Vaizdeliai 
mėgstame dainuoti ir mes, vo
lungiečiai, nes jie, lyg savotiški 
minispektakliai, kuriuose sma
gu dalyvauti ir, tikime, klau
sytis. 

Kompozitorės kūrinį Ta ta 
to dainuosime ir Vili-oje lietu
vių dainų šventėje, kuris, tikiu, 
suteiks ne vieną džiaugsmo 
akimirką ir atlikėjams, ir klau
sytojams. 



Autorė, rašanti širdimi 
Visa, kas brangiausia šioje 

žem~e, galima pajusti tik širdi
mi. Zydinčią žemę, rasotus ry
tus, tylius saulėlydžius, ežero 
bangavimą, žmogaus buvimą 
šalia. Tokia yra Vidos Vosylie
nės poezijos rinktinė Byra si
dabro lašai. Labai laukta knyga, 
pakerinti savo paprastumu, 
nuoširdumu, žmogiška šiluma. 

Vida Vosylienė į literatūri
nį gyvenimą atėjo nuo pirmųjų 
poezijos pavasario konkursų ir 
yra nuolatinė jų dalyvė, prizi
ninkė, diplomantė, jos vardas 
įsiminė, nes poezijoje daug šilu
mos, šviesos, meilės. Meile ji 
alsuoja ir bendraudama su ap
linkiniais žmonėmis. Kiekvie
nas žmogus, bendraudamas su 
Vida, bus apgaubtas jos meile 
ir rūpesčiu, kiekvienam ji ras 
gerą žodį. Gal dėl to, kad gyve
na prie gražaus Paežerių ežero, 

o gal dėl to, kad šalia V. Kudir
kos tėviškė, Vida Vosylienė my
li savo kraštą ir visa tai atsi
spindi jos kūryboje. Daugelis 
jos posmų virtę dainomis, ku
rios papuošia ne vieną renginį. 

Vidą vis dar prisimena jos 
mokiniai, nors prieš daugelį me
tų ji uždarė mokyklos duris. Mo
kiniai niekada nepamiršta tik
rojo mokytojo. Ji vis dar kviečia
ma į renginius mokykloje, jai vis 
dar rašomi sveikinimo atvirukai. 
Buvę mokiniai vis dar grįžta į 
tuos laikus, kai sulaikę kvapą 
klausė Mokytojos didžiosios gy
venimo pamokos. 1994 m. Vida 
Vosylienė įstojo į Lietuvos Kai
mo rašytojų sąjungą, yra nuolati
nė šios sąjungos organizuojamų 
konkursų dalyvė, prizininkė. Nuo 
1996 metų nuolat bendradar
biauja išeivijos laikraštyje Ka
nadoje Tėviškės žiburiai. 

Į gyvenimą palydėjusi dau
gelio savo kolegų knygų, šį kar
tą Vida Vosylienė Paežerių 
pagrindinėje mokykloje prista
tė savo knygą, brandintą ne vie
nerius metus. Smagu, kad jos 
pagerbti susirinko ne tik buvę 
kolegos, artimieji, draugai, bet 
ir plunksnos bičiuliai. Knygos 
redaktorius Nepriklausomų ra
šytojų sąjungos pirmininkas 
Vladas Buragas savo sveikini
mo kalboje minėjo, kad šią kny
gą redaguoti nebuvo taip pa
prasta, kadangi kūrybos apimtis 
buvo didelė, tačiau labai skam
bi, pilna tėviškės vaizdų, para
šyta su meile ir viltimi. 

Sveikinimo žodį tarė Pa
ežerių pagrindinės mokyklos 
direktorė V. Petkevičienė, kole
ga ir kaimynas Vytautas Gri
nius, poetė D. Milukaitė, bend
ruomenės pirmininkas R. Moc
keliūnas. Paežerių pagrindinės 
mokyklos mokytojai, skaityda
mi autorės kūrybą, sugebėjo at
skleisti visą slypintį poezijos 
posmuose gimtinės grožį, žo
džio skambesį, metaforą, min
ties gilumą. Renginio vedėja ir 
kompozicijos autorė mokytoja 
Lina Skaistgirienė labai suma
niai sujungė į vieną visas rengi
nio gijas, parodydama knygos 
brandumą ir autorės meilę gim
tajam kraštui. Renginį papuošė 
mokytojų ansamblio vad. J. Sta
nevičius, padainuodamas ne 
vieną autorės tekstu sukurtą 
dainą. Smagu, kad artėjančio 
jubiliejaus proga jos gyvenimą 
papuoš pirmoji knyga Byra si
dabro lašai. 

Vida Vosylienė skaito savo kūrybą 

Janina Kurtinaitienė, 
Lietuvos Kaimo rašytojų sąjungos 

Vilkaviškio skyriaus pirmininkė 

v 

Cikagietės menas Marijampolėje 
Atidaryta Stankūnienės menų galerija 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Čikagoje gyvenanti daili
ninkė Magdalena Birutė Stan
kūnienė yra gerai žinoma abie
jose Atlanto pusėse: Amerikoje 
ir tėvynėje Lietuvoje. Jos daug 
darbų yra privačiose kolekcijo
se ir muziejuose įvairių žemy
nų. Knygos apie dailininkę bei 
kūrybos katalogą yra plačiai pa
sklidę po pasaulį. M.B. Stankū
nienės mecenatiška bei visuo
meninė veikla vargu ar turi 
konkurentų. Ji yra apdovanota 
JAV LB kultūros tarybos pre
mija ir LDK Gedimino ordinu. 

Apie pačią dailininkę, kuri 
pernai atšventė savo garbingą 
amžiaus sukaktį (80-metį), jau 
esame ne kartą rašę. Tačiau da
bar ir vėl reikia bent trumpai 
paminėti jos naujausią laimė
jimą. 

Žurnalistas iš Marijampo
lės Algis Vaškevičius elektroni
niu paštu pranešė (atsiuntė ir 
nuotraukų), kad Vasario 16-
osios proga Marijampolės Kul
tūros namuose iškilmingai ati
daryta Magdalenos Stankūnie
nės menų galerija. Į šias iškil
mes atsilankė labai daug žmo
nių, o pati galerija atrodė šviesi, 
erdvi ir tikrai graži. Atidarymo 
juostelę, perkirpo miesto meras 
V. Brazys ir LR seimo narys A. 

Rimas. Buvo tikėtasi, kad į ati
darymo iškilmę atvažiuos Vil
kaviškio krašto muziejaus di
rektorius Antanas Žilinskas ir 
čia pasakys pagrindinę kalbą, 
tačiau svečias negalėjo atva
žiuoti. Kalbėti teko žurn. A. 
Vaškevišiui, kuris pernai viešė
damas Cikagoje ir pačioje Lie
tuvoje turėjo progą nemažai 
bendrauti su dailininke. Jo kal
ba gausios auditorijos buvo šil
tai priimta. "Jaudinausi, bet at
rodo, pavyko neblogai; perskai
čiau neseniai Magdutės atsiųstą 

Bala,ndžio mėnuo Lietuvoje 

laiškelį, kuris labai tiko", - pa
žymėjo A. Vaškevičius. "Po kal
bos ne vienas asmuo paspaudė 
ranką, bet gailėjausi, kad pačios 
Magdutės nėra, nes jai buvo 
skirti tie širdingi žodžiai". Taip 
pat pažymėjo, kad apie čikagie
tės galerijos atidarymą plačiai 
rašė Marijampolėje bei kituose 
miestuose išeinanti spauda. 
Sveikiname dail. M.B. Stankū
nienę su šiuo jos nauju laimėji
mu! Jis be abejo, visiems lai
kams primins šią iš Suvalkijos 
kilusią kūrėją. 

Dail. M.B. Stankūnienė 

rl.l 
·r.l L. STANKEVIČIUS - Tas, kuris visuomet laukia kitų. 

~ • Skaičiau, kad iškritus pirmam sniegui Lietu-
0 vaje, buvo labai daug avarijų. 
oo - Ten ir be sniego būna užtektinai avarijų. 
,~ • Kas yra punktualus žmogus? 

• Mano gydytojas liepė numesti dešimt kilo
gramų, nes kitaip jis manęs nepagydys. Tai ką aš 
turėčiau daryti? 

- Ieškokite kito gydytojo. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus paveikslų galeri

joje buvo įteikta šeštoji Lietu
vių PEN centro premija "Me
tų vertėjo krėslas" už geriau
sią grožinės literatūros kny
gos, išleistos 2005 metais, ver
timą į lietuvių kalbą. Iš 17 
kandidatavusių vertėjų Verti
nimo komisija (pirmininkas 
Antanas A. Jonynas) premijai 
išrinko vertėją Aidą Krilavi
čienę "už kūrybingą lietuvių 
kalbos leksikos, gramatikos ir 
sintaksės stilistinių klodų pa
naudojimą verčiant iš suomių 
kalbos Mika Valtario romaną 
Mikaelis klajūnas". Premiją 
sudaro gražus krėslas, diplo
mas ir piniginė premija. 

A. Krilavičienė 1987 metais 
baigė Vilniaus universiteto 
Kauno vakarinį fakultetą, įsi
gijo lietuvių kalbos ir literatū
r~s specialybę. Dirbdama 
"Sviesos" leidykloje redakto
re, ji savarankiškai mokėsi 
suomių kalbos, vėliau tobuli
nosi J aveskiulos ir Helsinkio 
universitetų kalbos kursuose 
Suomijoje. 1996 ir 1999 me
tais, versdama rašytojo M. 
Valtario romanus, laimėjo 
Suomijos literatūros informa
cijos centro stipendijas. Pir
moji A. Krilavičienės išversta 
knyga - M. Valtario romanas 
Sinuhė egiptietis pasirodė 1997 
metais. Nuo to laiko įvairios 
leidyklos išleido trylika jos iš 
suomių kalbos išverstų knygų, 
Metų ir Nemuno žurnalai iš
spausdino jos šiuolaikinių 
suomių rašytojų prozos ver
timų. 

Vilniaus universiteto Se
nato salėje buvo sutiktas Pen
kiakalbis aiškinamasis met
rologijos terminų žodynas. Tai 
pirmasis bandymas į vieną lei
dinį sudėti ir susisteminti su 
matavimais susiįusius lietuviš
kus terminus. Zodyno auto
riai ir sudarytojai - VU Fizi
kos fakulteto Radiofizikos ka
tedros docentas dr. Vytautas 
Valiukėnas ir Kietojo kūno 
elektronikos katedros profe
sorius habil. dr. Pranas J. Ži
linskas. Žodyne pateikiama 
7,780 su matavimais ir bandy
mais susijusių lietuviškų ter
minų, jų atitikmenys anglų, 
prancūzų, vokiečių ir rusų kal
bomis, ir trumpas jų apibūdi
nimas, kad terminas būtų tin
kamai vartojamas. Prieduose 
pateikiami nemetriniai Lietu
voje vartoti bei nemetriniai 
JAV ir D. Brįtanijos matavimo 
vienetai. Zodyną išleido 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas. Lietuviškus ter
minus patvirtino Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija. 

Lietuvos paštas vasario 
25 dieną išleido pašto ženklą, 
skirtą garsaus prieškario metų 
kolekcininko Jono Kazimiero 
Vilčinskio grafikos darbų rin
kiniui Vilniaus albumas. 
Ženkle matosi Vilniaus Auš
ros vartų gatvės vaizdas. Gy
dytojas, kolekcininkas J.K. 
Vilčinskis gimė 1806 metais 
J asonyse, Ukmergės apskrity
je. Baigęs Vilniaus universite
to Medicinos fakultetą toliau 
tęsė studijas Paryžiuje. Jau
nystėje pradėjęs kaupti meno 
kūrinius, susijusius su Lietu
vos praeitimi, jis matė, kaip 
greitai nyksta nesaugomi kul
tūros ir dailės paminklai; 1846 
metais pradėjo leisti litografi-

jų, chromolitografijų, metalo 
raižinių technika atliktų grafi
kos darbų rinkinį Vilniaus al
bumas norėdamas supažin
dinti Lietuvos visuomenę su 
svarbiais architektūros ir dai
lės paminklais, žymiais visuo
menės ir kultūros veikėjais. 
Buvo išleistos šešios albumo 
serijos. Lietuvos valstybinia
me muziejuje šiuo metu sau
gomas 381 Vilniaus albumo 
lakštas. 

Vilniaus kongresų rū
muose vasario 24 d. įvyko sep
tintas koncertas iš ciklo Visi 
G. Mahlerio simfoniniai kūri
niai. Programoje - Gustav 
Mahlerio Simfonija Nr. 7 e
mol ir Ludwig van Beethoven 
Trigubas koncertas C-dur, op. 
56. Lietuvos valstybinis or
kestras, diriguojamas Gintaro 
Rinkevičiaus, pakvietė į šį 
koncertą tris žinomus solis
tus: smuikininkę Liana Isa
kadzę, violončelininką Sergej 
Rolduginą ir pianistą Arkadij 
Zenziperį. L. van Beethoveno 
Trigubas koncertas, baigtas 
1804 metais, tuo įdomus, kad 
scenoje vyksta trijų solistų 
varžybos, kurios kelia solis
tams aukščiausio profesiona
liškumo ir meistriškumo rei
kalavimus. Tam tikra prasme 
šis kūrinys tampa sudėtinga 
užduotimi ir organizatoriams 
- kaip vienu metu suburti sce
noje net tris talentingus solis
tus. G. Mahlerio simfonija, 
kartais vadinama Nakties dai
na, retai kada atliekama gal
būt dėl to, kad labai ilga -
trunka kone pusantros valan
dos - ir tragiška, liūdna. 

Klaipėdos valstybiniame 
muzikiniame teatre vasario 
25-26 dienomis - Johann 
Strausso operetės Šikšnospar
nis premjera. Libretą, pagal 
prancūzo R. Benedix: komedi
ją Kalėjimas bei H. Meilhaco 
ir L. Halevy vodevilį Kūčios, 
adaptavo K. Haffneris ir R. 
Genee, suteikdami jam XIX 
š. pradžios Vienos "biurgerių" 
gyvenimo - šokių, linksmybių, 
ištvirkavimo - koloritą. Ope
retės fabula - žavi apgavystė. 
Aistringas medžiotojas Ei
sensteinas savo žmoną Rosa
lindą laikė "miela, bet per
skaityta knyga". Pastaroji, pa
sitelkusi moterišką žavesį ir 
gudrumą, sugebėjo įrodyti sa
vo vyrui, kad jis tą knygą skai
tė paviršutiniškai, praleido 
įdomiausius puslapius. 

Spektaklio kūrėjai - dirigen
tas Stanislavas Domarkas, reži
sierius Ramūnas ~ubrys, sce
nografas Artūras Simonis, kos
tiumų dailininkė Jolanta Rim
kutė, choreografas Aurelijus 
Liškauskas, chormeisteris Vla
dimiras Konstantinovas. Vaidi
no: Mindaugas Gylys, Egidijus 
Bavykinas (Eisensteinas), Da
lia Kužmarskytė, Svetlana 
Konstantinova (Rosalinda), Ri
ta Petrauskaitė, Rasa Ulteravi
čiūtė (tarnaitė Adelė), Kęstutis 
Nevulis, Virgis Pupšys (Falkas), 
Aurelija Dovydaitienė, Nadež
da Kašajeva (kunigaikštienė 
Orlovska ), Andrejus Kalinovas, 
Deividas Norvilas (Alfredas), 
Arturas Kozlovskis, Gintautas 
Platukis (kalėjimo direktorius 
Frankas) ir Sarūnas Juške
vičius, Stasys Rezgevičius (ka
lėjimo prižiūrėtojas Fro
šas). G.K. 
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KAS~S VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketv1rtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeštad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANA~ILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. 1r penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 1.80% Asmenines paskolas 
180-364 d. term. ind. . .....•• 2.00% nuo ......••.. 6.50% 
1 metų term. indėlius ........ 2.75% 
2 metų term. indėlius ........ 2.95% 
3 metų term. indėlius ........ 3.00% 
4 metų term. indėlius ........ 3.05% 
5 metų term. indėlius ........ 3.25% 
1 metų "cashable" GIC ...... 2.30% 
1 metų GIC-met. palūk. . ....• 3.50% 
2 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.50% 
3 metų GIC-met. palūk ....... 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.85% 
5 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
RRSP, RRIF ''Variable" ....... 2.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind ... 3.60% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.65% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind ... 3.75% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.25% 

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% 

Taupomąją sąskaitą iki ...... 1.00% Duodame CMHC 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% apdraustas nekilnojamo 
Amerikos dol. kasd. pal. turto paskolas 

taupymo sąsk. . ....... 1.50% 
Amerikos dol. GIC 1 metų Duodame komercines 

term. ind .•.........•• 3.75% nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne p~lnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

iPod 
... puiki dovana jaunimui, 

kuris atidaro ir naudoja sąskaitą 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVE 

JAUNIMAS NUO 16 !Kl 25 METŲ AMŽIAUS 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su ŠTURMU 
Sl_UNTINIAI Į LIETUVĄ 

LEKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmi~as iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
N1agara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;~:: ·{j_;?--"::-~~-"\'j}:.~:: k,~-~ 

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. 

Jaunesnei Dainavai jau penkiasdešimt! 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Amerikoje turime dvi garbingas "Dainavas". 
Apie vie!lą iš jų - "Dainavos" meno ansamblį -
Aldona S:gmlkštienė jau yra rašiusi Tėviškės ži
buriuose. Sis meno ansamblis ką tik atšventė 60 
n_ietų gyvav_im? sukaktį. Šiame rašinyje prisimin
sime antrąią, Jaunesnę Dainavą - tai Dainavos 
jaunimo stovyklavietė prie Manchester Michi
~an valstij?je, JAV. Šioji Dainava yra api~ 75 my
has nuo Wmdsoro, ON. Pastaroji Dainava šiemet 
švenčia savo auksinį jubiliejų. Stovyklavietė ap
ima 226 akrus (apie 113 ha) ploto, su 10 akrų 
eže~ėliu. Yra salė susirinkimams, koplyčia, šven
tove. pušyne, ~viejų aukštų apšildomas pastatas 
su virtuve. Tiup pat yra du atskiri bendrabučiai 
berniukams ir mergaitėms, virtuvė ir valgykla 
paplūdimio paviljonas, administracijos nameli~ 
ir garaž~s. Bendra talpa vasaros metu yra 210 
lovų. Damava yra populiari jaunimo ir kitų sto
vyklaujančių grupių, suvažiavimų bei konferenci
jų vietovė. 
v. _ ~ks buvo pin:zasis įspūdis apsilankius ir ay
zzure1_us stovyklai pramatomą nuosavybę? Sis 
klausimas buvo atsakytas Broniaus Polikaičio 
DAINAVA 30 leidinyje: "Gerai prisimenu kai 
niūrią spalio mėn. dieną nuvykome į tą ūkį i~ kai 
pro daržinę ir tvartą įkopėme į kalnelį. Prieš 
mu_s atsivėrė gražus vaizdas. Kai paėjome dar 
to!iau, kur dabar yra mergaičių bendrabutis, 
vaizdas dar pagerėjo. "Spyglio" ežerėlis, o už jo 
Rambyno kalnas, nors ir ūkanotą dieną atrodė 
tikrai ža~i~~ai. Vie~a iš seselių, kuri jau' daugelį 
stovyklai smlomų vietų yra mačiusi, tuojau pat 
pa_sak~, _kad čia ti~ai stovyklai vieta ... Tačiau pa
grmd~ms spr_endimas tą vietą pirkti ar ne, pri
klause Amerikos Lietuvių Romos katalikų fede
ra~9.os y~.rybai! kurios posėdis įvyko po poros sa
~aicių C!kag~Je (1955 m. lapkričio 4-5 d.d.). Po 
ilgokų diskusiJų stovyklos kūrimo entuziastai lai
mėjo, ir sprendimas padarytas šią vietovę pirkti 
ir ten įkurti jaunimo stovyklą". 

Buvo nupirktas bevardis, apleistas ūkis su 
e~e~ėliu. Po t~ vykusiame konkurse šia!Il pirki
mu~ buv? parinktas Dainavos vardas. Sį vardą 
parinko ir konkursą laimėjo kanadietė Dainora 
Juozap~vičiūtė: Ti~imasi ją Dainavoje vėl pa
matyti SĮ rudenĮ, kai ten JAV Darbo dienos sa
vaitgalį bus švenčiamas Dainavos "gimtadienis". 
Ta proga Dainavos direktorių taryba planuoja 
surengti koncertą su vaišėmis. 

Sukakties proga teko su dabartiniu Daina
v~s dir.~~torių t_arybos. pirmininku Kastyčiu 
Gie_d~~icm. daugiau pasikalbėti. Pirmiausia jis 
pasidžiauge JAV LB Krašto valdybos nutarimu 
2006-sius metus skelbti Lietuvių jaunimo sto-

vyklų metais. Krašto valdybos pranešime iš
skiriama Dainavos stovyklavietė, kuri šiemet 
šve!1č~a savo 5?-~ies metų sukaktį. Nors stovyk
!aVIete buvo uzpirkta 1955 metais, ir po to reikė
JO pastatų bei kitų įrengimų. Pirmoji jaunimo 
stovykla įvyko 1957 metų vasarą. Thigi pasirinkti 
2006 metai šių sukakčių minėtuvėms. 

Kastytis Giedraitis tarybai vadovauja jau 
tre~ią ka~enciją, o vienos kadencijos ilgis yra 
treJi metai. Aptardamas savo turimas pareigas 
pašnekovas jas kukliai susumavo: "Nemanau 
kad daug skiriuosi nuo kitų, kurie vienaip ar ki~ 
taip dirba ir prisideda prie lietuviškos veiklos. 
Ar vadovaujant ar kokiu nors kitu būdu priside
da prie Dainavos išlaikymo, nes suprantu jos 
reikšmę ir todėl jaučiu pareigą prisidėti". Jo tei
gimu, santykiai su taryboje atstovaujamomis or
ganizacijomis yra geri. Finansiškai ir darbu dau
giausia prisideda ateitininkai ir skautai. 

Teiraujantis apie stovyklos lėšas ir reikia
~us remo~tus, pirmininkas išryškino naujai stei
giamo Damavos fondo svarbą. Fondo kapitalas 
!iktų kaip ilgalai~ė ~n~esticija, o palūkanos būtų 
mvestuo1amos VIS didmant pradinę sumą. Tokiu 
būdu, kai Dainavai prisireiks didelio remonto ar 
naujos statybos, fondas tokiems reikalams galės 
paskirti didesnę sumą. 

Toliau teko kalbėtis su dr. Marium Laniaus
ku, ilgamečiu Dainavos direktorių tarybos nariu 
ir naujai steigiamo Dainavos fondo komiteto 
pirm~ninku. Fondui vadovaus atskira direktorių 
grupe. Numatoma turėti penkis direktorius. Du 
iš)ų bus Dain~vos direktorių tarybos pariai, o 
kiti trys bus Damavos tarybos paskirti. Sie fondo 
pat~kėtiniai tvarkys fondo pinigų investavimą. 
Damavos stovyklos kasdieniniams reikalams 
~~tų nall:dojami pinigai, surinkti iš stovyklaujan
cių grupių nuomų, o kapitaliniams remontams 
padengti talkon ateis Dainavos fondas. 

Dr. M. Laniauskas su malonumu prisimena 
savo tėvelį Simoną Laniauską, kuris buvo Dai
navos stovyklos globos komiteto Klyvlando mies
te pirmininku visą dešimtį metų. "Mano šeima 
per metų metus vasaras praleisdavo Dainavos 
stovykloje, ir tėtis mums perdavė meilę Dainavai 
pabrėždamas svarbumą ją išlaikyti ateinančiam~ 
kartoms". 

Ne sau, o ateinančių kartų labui yra planuo
jamas piniginis vajus. "Mielai priimsime bet ko
~ą.auką, i;ies suprantame, kad ne visi gali stam
bi_a~ aukot~, bet vi~ vien nori prie šio tikslo prisi
detl. Įvertmame visų dosnumą ir nuoširdžiai dė
kojame visiems Dainavos rėmėjams. Tikimės, 
~ad J?ainava to~!au susilauks mūsų visų prita-
rimo ir paramos . N k It . 11 t l u e a1 -ąps. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



Vasario 16-sios minėtuvės Argentinoje. Po iškilmingų Mišių, giedant Šv. Cecilijos chorui, sodelyje prie 
lietuviško kryžiaus padedant gėles; iš kairės: laikinasis reikalų patikėtinis Arvydas Naujokaitis, 
ALOSTarybos pirm. Julius Mičiūdas, vicepirm. Jurgis Brazaitis, Lietuvos garbės konsulas dr. Jonas 
M. Daujotas, klebonas kun. Augustinas Steigvilas, MIC Ntr. Info-biuro 

Jaunesnei ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Asmuo, paaukojęs ne ma
žiau kaip $100, tampa Daina
vos fondo rėmėju. Yra įvairūs 
rėmėjų laipsniai: geležinis 
$100-$499, bronzinis $500-$999, 
sidabrinis $1,000-$2,499, auksi
nis $2,500-$9,999, platininis 
$10,000 ir daugiau. 

Sidabrinio, auksinio ir plati
ninio laipsnio rėmėjai gaus Dai
navos auksiniam jubiliejui spe
cialiai sukurtą dovanėlę. Rėmė
jai, šio fondo vajaus laikotarpiu 

Algis MEDELIS 

paaukoję $500 ar daugiau, bus 
pažymėti lentelėje, iškabintoje 
Dainavos stovyklavietėje. 

Dr. M. Laniauskas norėtų, 
kad Dainavos auksinės sukak
ties proga būtų sutelkta $50,000. 
Jis primena, kad Šiaurės Ame
rikoje yra šimtai ar net tūkstan
čiai lietuvių, kurie džiaugėsi ar 
tebesidžiaugia Dainavos gražia 
gamta ir dvasine atgaiva. "Ne
svarbu kur begyventume, svar
bu tik, kad suprastume visų mū
sų išeivijos lietuvių stovyklavie
čių ("Neringos", Vasagos, "Ro
muvos", "Rako" ir kt.) svarbu
mą. Ar tai nebuvo JAV LB kraš-

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA-visuomet 2eriausiomis 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., Mlsslssauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905·306·9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba] ums 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 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

to valdybos tikslas 2006-uosius 
metus paskelbti 'JAV lietuvių 
jaunimo stovyklų metais'? To
dėl labai skatinu visus remti vi
sas stovyklavietes, atsižvelgiant 
į jų auklėjimo reikšmę išeivijos 
lietuvių ateities kartoms". 

Dainava kas keletą metų 
išleidžia stovyklos metraštį. 
Toks leidinys planuojamas ir 
50-mečio proga. Stovyklavietės 
35-tųjų metų sukakties leidi
nyje randame tokius stovyklos 
apibūdinimus: Stovykla - Dai
nava - Lietuva!, Dainava - tai 
mūsų mažoji Lietuva!, Dainavos 
kūrėjai augino mus Lietuvai! 

Dainava kviečia naujai at
vykusius iš Lietuvos jungtis 
bendran darban. "Su trečiosios 
bangos įnašu Dainavos ateitis 
liks tokia pat šviesi, svarbi ir 
reikšminga, kiek ji buvo iki 
šiol... Esu tikras, kad visos orga
nizacijos, besinaudojančios sto
vykla, kviečia ir laukia trečio
sios bangos įsijungimo lietu
viškon veiklon", toliau kalbėjo 
dr. M. Laniauskas. 

Kaip jau minėta, yra suda
rytas Dainavos fondo steigimo 
komitetas. Įvairiose vietovėse 
yra asmenų, kurie sutiko būti 
ryšininkais, kad galėtų kitiems 
pateikti daugiau informacijos 
apie fondo įsteigimą. Ryšininku 
Kanadoje sutiko būti Marius 
Gudinskas iš Hamiltono, ON. 
Jau dabar aukas galima siųsti 
iždininkui Albertui Sušinskui, 
5348 Richards Drive, Mentor, 
OH 44060, USA. Prašoma če
kius rašyti Dainava Foundation, 
Inc. vardu. 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

2006.IV.11 Nr. 15 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

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.; kelvi1ad. 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 SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Praėjusią savaitę Čikagoje 

žaidė NBA krepšinio lygos India
na "Pacers" komanda, kurioje 
reiškiasi Šarūnas J asikevičius, su 
Čikagos "Bulls"komanda, kurio
j e žaidžia Darius Songaila. Per 
2000 Lietuvos krepšinio sirgalių, 
apsirengusių Lietuvos trispalvės 
spalvų marškinėliais, užplūdo 
Cikagos "United Center" areną 
ir per rungtynes sukėlė tokį spek
taklį, kuris gerokai nustebino jau 
prie visko pripratvsius amerikie
čius. Didžiausia Cikagos sporto 
bazė dar nebuvo mačiusi tokios 
gausios užsienio sirgalių invazi
jos, atvykusios pagerbti Lietuvos 
krepšinio ŽVJtigždžių. Po kiekvie
no taiklaus S. Jasikevičiaus meti
mo "lietuviška" tribūna pavirsda
vo tikrą "pragaro mašina". 
"Bulls" krepšinio sirgaliai, ame
rikiečiai, stebėjosi "geltonai
žaliai-raudonų" beprotišku šėls
mu, bet atrodo, kad patiko, nes 
kai kuri~ irgi įsisuko į lietuvių 
verpetą. Sarūnas žaidė 19 minu
čių ir savo sirgaliams atsidėkojo 
įmesdamas 9 taškus. O Darius 
yra susižeidęs ir tuo spektakliu 
turėjo džiaugtis sėdėdamas ant 
suolo. Gyva aistruolių banga, ku
ri kaskart subanguodavo lietuvių 
tribūnose, į save atkreipė visų 
dėmesį. Didžiausia laimė lietu
vius aplankė kai "United Center" 
arenos skliautais nuskambėjo 

Lietuvos krepšinio sirgalių him
nu jau tapusi Marijono Mikutavi
čiaus daina "Trys milijonai". 
Daina taip patiko, kad varžybų 
organizatoriai dar kartą buvo pri
versti pakartoti šią populiariau
sia tapusią dainą. 

• Sekmadienį namuose 104: 
78 sutriuškinęs Kėdainių "Nevė
žio" klubą, Vilniaus "Lietuvos 
rytas" tapo Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) reguliariojo sezono 
nugalėtoju. Galutinė varžybų 
lentelė: l. Vilniaus "Lietuvos 
:rytas", 2.VKauno "Žalgiris", 2. 
Siaulių "Siauliai", 4. Kėdainių 
"Nevėžis", 5. Vilniaus "Sakalai", 
6. Klaipėdos "Neptūnas", 7. Pa
nevėžio "Panevėžys", 8. Kauno 
"Atletas". 

• Tarptautinės šachmatų fe
deracijos (FIDE) paskelbtame 
geriausių pasaulio šachmatinin
kų įvertinime pasaulio pirmeny
bių bronzos medalininkė Vik
torija Čmilytė (ELO koeficientas 
2470) užima dvyliktąją vietą. 
Taip pat Viktorija DELFI orga
nizuojamuose geriausio Lietuvos 
sportininko rinkimuose tapo ko
vo mėnesio laureate. 

•Vilniuje pasibaigusiose 
Lietuvos teniso žiemos pirmeny
bėse čempionais tapo vilniečiai 
Rolandas Muraška ir Irina Cy
bina. V.P. 

LIETUVA - ESTIJA 
~oro~ ;~h~~~itu~ 

š.m. balandžio 21, penktadienį, 7.30 v.v. 
lceland Arena Rink #1 Mississaugoje 

Ateikite paremti mūsų komandą! 

Įėjimas nemokamas "TORONTO KLEVO LAPAI" 

TORONTO 

Jaunučių 
krepšinis 
Šiaurės Amerikos lietuvių 

jaunučių krepšinio pirmenybės 
įvyks gegužės 27-28 d.d. Toronte. 
Vykdo Toronto "Aušra", vad. 
Raimundo Paškausko. Išankstinė 
komandų registracija - iki balan
džio 20 d. šiuo adresu: R. Paš
kauskas, 159 Evelyn Ave., Toron
to, ON, M6P 2Z6; tel. 416-604-
9261; el.paštas: rpask@sympa
tico.ca. Dalyvauti kviečiami ŠAL
FASS-gos klubai bei kiti sporto 
vienetai, atlikę 2006 metų regist
raciją ŠALFASS-je. 

ŠALFASS e. valdyba 

v 

~aidynės 
Cikagoje 

56-osios Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės šiemet 
vyks Čikagoje gegužės 19-20-21 
d.d. V~kdys ASIS- "Lituanica" ir 
LSK "Zalgiris". Zaidynių progra
moje - krepšinis (vyrų A ir B, mo
terų, vaikinų ir merginų), tinklinis 
(vyrų, moterų ir mišrių), plauki
mas, šachmatai ir stalo tenisas. 

Išankstinė krepšinio ir tink
linio komandų registracija iki ba
landžio 15 šiuo adresu: Dr. Do
natas Siliūnas, 5116 Illinois Ave., 
Lisle, IL 60532-2014. Tel. 630-
852-3204. Faksas: 630-852-4026; 
el.paštas: dsiliunas@aol.com. 
Tinklalapis: www.lituanica.org 
Papildomas ryšys: Svajūnas Ma
silionis, tel. 708-691-3018; el.paš
tas: zalgirisOl@yahoo.com 

Šakų vadovai: Plaukimo -
Algis Norkus, 3 Hardwick Ct., 
Aurora, IL 60506. Tel. 630-466-
4661 namų ir 708-651-1052 ( cell). 
El.paštas: norkuskmn@alo.com 
Šachmatų - Paulius Majauskas, 
5445 Lee Ave., Downers Grove, 
IL 60515. Tel. 630-769-1010; 
el.paštas: PMajauskas@gmail. 
com. Stalo teniso - Algirdas Vit
kauskas, 905 Warner Ave., Le
mont, IL 60439. Tel. 630-257-
3182; el.paštas: Algirdasv2005@ 
comcast.net. ŠALFASS e. valdyba 

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. 



;Jf JAU~IMO ZODIS 
Septyniolikmetis Vygis apie "Neringą" 

Jaunuolio pasisakymas apie Šiaurės Amerikos lietuvybės skleidėją 

Vygis Kuncas 

"Neringa" nebuvo vien sto
vyklavietė, o svarbi dalis mano 
jaunystės išgyvenimų. Kiekvie
nais metais nekantriai laukiau 
vasaros atostogų džiaugdamasis, 
kad vėl jas praleisiu gamtoje tarp 
seniai matytų draugų ir naujų pa
žinčių. 

Stovykla paliko neišdildomų 
prisiminimų apie valandas, pra
leistas dainuojant prie laužo, apie 
nusileidimą virve į tvenkinį, apie 
rungtyniavimą su draugais per 
"Sporto šventę" ir apie pažintis 
per linksmą išdykavimą. Stovyk-

Lietuvių jaunimo būrys "Neringos" stovyklavietėje Ntr. L. Bailey 

"Neringos" vadovų būrys vaidina Nojaus arkos personažus. Iš 
kairės: Vaida Simonavičiūtė, Kristina Lingertaitytė, Tomas Kuras, 
Aistis Juška, Vida Žiaugraitė Ntr. L. Bailey 

los vadovai visados mus užėmė 
pamokėlėmis apie tautodailę, 
tautosaką, meną, dainavimą, 
rankdarbius. Man parodė, išaiš
kino ir jaukiai įdiegė, ką reiškia 
būti lietuviu. Kiekvienais metais 
dalyvavau vaidinimuose apie Lie
tuvos istoriją. Likau giliai palies
tas lietuvių simbolių per vėliavų 
pakėlimus ir nuleidimus, kurių 
metu giedojom Lietuvos, Ameri
kos arba Kanados himnus. Pa
maldos miške, varpai, medinės 
koplytėlės, supinti su senaisiais 
lietuvių papročiais - neatskiria
mi prisiminimai visų "Neringos" 
stovyklautojų. 

Santykiai su "Neringoje" su
tiktais stovyklautojais išliekama
no gyvenimo giliausios ir stip
riausios draugystės. Jų niekuo
met nepamiršiu. Kai buvau dar 
mažas stovyklautojas, vis žiūrėjau 
į vyresniuosius, stebėdamas jų el
gesį su pavydu. Vėliau pasijutau 
pavyzdys jaunesniems su didele 
atsakomybe už savo elgesį. 

Šiandien stebiuosi, kad gy
venau su šimtais jaunų lietuvių, 
kurie, kaip ir aš, išgyveno nepa
kartojamą, "dvigubą" lietuvišką 

gyvenimą Šiaurės Amerikoje. 
Tas mus labai sujungė ir tuo pa
čiu praturtino. Dabar su tais pa
čiais neringiečiais susitinku visa
me pasaulyje per šokių arba dai
nų šventes, per Lietuvių dienas ir 
per jaunimo kongresus. Esu susi
pažinęs su neringiečių draugais 
lietuviais, o aš neringiečius supa
žindinau su kitais lietuviais per 
tokius renginius. Mūsų ratelis di
dėj a, ir pasaulis tarsi mažėja. 
Įvertinu, kad viskas prasidėjo 
nuo "Neringos" vasaros dienų, 
kurių vaisiai nesibaigia! 

Norinčius daugiau sužinoti 
apie "Neringos" programas lietu
vių bei anglų kalbomis vaikams 
arba šeimoms kviečiame apsi
lankyti www.neringa.org tinkla
lapyje arba skambinti vedėjai 
Vidai Strazdienei 978-582-5592, 
rašyti el.paštu vida@neringa.org 

Iki pasimatymo "Nerin-
goje"! Vygis Kuncas 

KLJS 30-mečio proga Kovo 11-sios minėjime kovo 26 d. Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose jaunų 
menininkų paroda. Nuotraukoje dalis menininkų ir parodos organizatorė Livija Jonaitytė (l eil. antra iš k.) 
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VIIl-oji Lietuvių dainų šventė 
Po trijų mėnesių skambės dainos VIII-ojoje Lietuvių dainų 

šventėje. Penkiasdešimt keturi chorai iš trisdešimties miestų ir ke
turių valstybių kruopščiai ruošiasi šiai tautos šventei, kurios rengi
niai vyks 2006 m. liepos 1-2 d.d. Čikagoje. Pati Dainų šventė bus 
"University of Illinois UIC Pavilion". Dainų šventės būstinė -
"Sheraton Chicago Hotel and Towers" Speciali kaina Dainų 
šventės dalyviams bei žiūrovams yra $119 nakčiai už kambarį. 
Kambarių skaičius su šia specialia kaina yra ribotas, todėl pasku
bėkite užsisakyti kambarius iš anksto. Iš Sheraton viešbučio į vi
sus Dainų šventės renginius bus galima nemokamai nuvykti užsa
kytais autobusais. 

Visa Dainų šventės informacija (renginiai, bilietai, nakvynės, 
t.t.) yra Dainų šventės interneto tinklalapyje (www.dainusvente. 
m:g). Neturinčius interneto, kviečiame sekti spaudą, kurioje teik
sime Dainų šventės informaciją. 

Šeštadienis. liepos l. Choristų repeticija, - nuo 8 v.r. "UIC 
Pavilion". Mugė - nuo 9 v.r. "Sheraton Chicago Hotel and 
Towers". Susipažinimo vakaronė ir "Jazz Land" koncertas - 8 v.v. 
Park West 

Sekmadienis. liepos 2. Mugė - nuo 8 v.r. "Sheraton Chicago 
Hotel and Towers". Sv. Mišios - 9 v.r. "Sheraton Chicago Hotel 
and Towers". VIII-oji Lietuvių dainų šventė - 2 v.p.p. "UIC 
Pavilion". Dainų šventės pokylis - 7 v.v. "Sheraton Chicago Hotel 
and Towers". 

Bilietus į Dainų šventę galite įsigyti "Ticketmaster" bilietų 
agentūroje (JAV skambinkite tel. 800-277-1700, Kanadoje skam
binkite tel. 416-870-8000) arba "UIC Pavilion" bilietų kasoje. 
Pirkdami "UIC Pavilion" bilietų kasoje išvengsite papildomo 
"Ticketmaster" mokesčio. "UIC Pavilion" bilietų kasa dirba pir
madienį - penktadienį 12 v.p.p - 6 v.v., o šeštadienį 12 v.p.p. - 4 v. 
p.p. Bilietų kaina yra $22-32 suaugusiems ir $12-22 vaikams iki 12 m. 
Bilietus į Susipažinimo vakaronę ir Dainų šventės pokylį galite 
įsigyti užpildę bilietų anketą, kurią rasite www.dainusvente. 
org/bilietai. Susipažinimo vakaronės bilietų kaina yra $30. Pokylio 
bilietų kaina yra $60 suaugusiems, $45 jaunimui iki 20 m. ir $30 
vaikams iki 12 m. VIII-osios Lietuvių dainų šventės 

organizacinis komitetas 

Jaunųjų skautų darbai 
"Labdarai" 

Toronto lietuvių slaugos na
mai "Labdara" turi erdvias ir gra
žias patalpas. Kiekvienas kampe
lis yra panaudotas šių slaugos na
mų gyventojų patogumui. Kiek
vienas aukštas turi savo būdingą 
išvaizdą. Daug geradarių pasi
darbavo kurdami savitą meninį 
"Labdaros" vidų. Buvo suaukota 
nemažai paveikslų, įvairių meno 
dirbinių, šiltų kraštų egzotinių 
augalų. Sumaniai buvo sukompo
nuoti nuotraukų stovai, infor
muojantys apie kiekvieno aukšto 
gyventojus. Netgi buvo atgabenti 
narveliuose čiulbantys paukšte
liai. Bendromis pastangomis bu
vo sukurta šilta ir jauki namų ap
linka. 

Šį šilumos ir jaukumo įspūdį 
dar labiau sustiprino Toronto lie
tuvių jūrų skautų darbai žemuti
niame "Labdaros" aukšte. Jau
nieji jūrų skautai, vadovaujami 
dailininkės Snaigės Šileikienės, 
labai išradingai išdekoravo apa
tinio aukšto sienas. Jie sukūrė 
plačios gatvės įvaizdį. Iš abiejų 
gatvės pusių mes matome ryškiai 
ir gražiai nudažytus namus su di
deliais langais. Langų užuolaidos 
atitrauktos, ir ant palangių maty
ti tupintis katinas, šeimininko 
užmirštas ąsotėlis su vandeniu ir 
stikline, puikuojasi vazonai su 
raudonomis tulpėmis. Kampe 

prie namo stovi šluota su kibiru, 
šuniukas dairosi pakėlęs uodegą, 
pasiruošęs lyg kažkur bėgti. Be
veik prie kiekvieno namo yra pa
dėta vazonų su gėlėmis. Gėlės ne 
tik puošia, bet ir kviečia užeiti. 
Užeiti į koplyčią, į "Community 
Hall", į kirpyklą ir į kitas patalpas. 

Apatinio aukšto sienų išde
koravimas atliktas su fantazija, 
išradingai, kruopščiai. Šį darbą 
atliko Saulius Sergautis, Gintas 
Šileika, Audrius Punkris, Angie 
Birgiolaitė, Andrius Birgiolas, 
Maksas Gorys, Samanta Gorys, 
S. Kulikauskas, Peter Morys, An
na Morys. Darbas buvo pradėtas 
2002 m. lapkričio 2 d., patobulin
ta ir užbaigta 2005 m. liepos 24 
d. Tai liudij~ įrašai vienos sienos 
kamputyje. Sie jaunieji jūrų skau
tai nusipelnė didelės pagarbos ir 
padėkos. 

"Labdaros" namų gyvento
jai, darbuotojai, administracija ir 
visi Slaugos namų lankytojai ta
ria Toronto lietuvių jūrų skau
tams, jų vadovei dailininkei Snai
gei Šileikienei labai labai nuošir
dų ačiū. Jie paliko tai, ką kiek
vienas žmogus turėtų palikti -
gerus ir taurius darbus. Keisis 
"Labdaros" namų gyventoj ai ir 
jų lankytojai, bet šių skautų dar
bas visada džiugins akį. 

AldonaB. 
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AtA 

dr. ANTANUI PACEVIČIUI 
iškeliavus į amžinybę, 

netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
SOFIJĄ bei visus jų šeimos artimuosius -

Anapilio parapijos choras 

PADĖKA 
AtA 

SIGITAS BARŠAUSKAS 
mirė 2006 m. sausio 17 d. Toronte, Kanadoje 

Mūsų šeima reiškia gilią ir nuoširdžią padėką visiems, 
dalyvavusiems Sigito laidotuvėse, išlydint jį į amžino gyve
nimo Viešpaties namus. 

Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas, šiltus pa
guodos žodžius ir aukas. Giliai vertiname ir kartu melsimės 
už Sigito vėlę Mišiose, kurias užprašė giminės ir draugai 
Kanados, JAV ir Lietuvos šventovėse. Nuoširdi padėka 
Prisikėlimo parapijos kunigams už aukotas šv. Mišias; 
Danguolei Radtke už vargonavimą Mišių metu, Daliai Vis
kontienei ir Rimui Paulioniui už giedojimą; diakonui dr. K. 
Ambrozaičiui už pamokslą ir atsisveikinimo žodžius kapi
nėse; Viktorui Rupšiui ir Rom Villani - už vaizdžiai nu
šviestą Sigito gyvenimą ir atsisveikinimo žodžius; Birutei 
Stanulienei už suruoštus laidotuvių pietus. 

Nuoširdžiai dėkojame už gilią meilę, kurią patyrėme iš 
visų - Žmona Aušra, dukros Indrė, Daiva ir Kistina 

su šeimomis, tėvelis Vincas Baršauskas, broliai 
Algis ir Vitas, sesuo Irena su šeimomis 

PADĖKA 
AtA 

JUOZUI RAGUCKUI 
mirus 2006 m. kovo 10 d., 

patyrėme daug paguodos ir pagalbos siunkiuoju laiko
tarpiu. Nuoširdus ačiū Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. Audriui Šarkai, OFM, už velionies Juozo lankymą na
muose, ligoninėje, už suteiktą Ligonio sakramentą, maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas šv. Mišias už a.a. Juozo 
sielą ir palydėjimą į kapines - ačiū labai. 

Nuoširdi padėka p. Stungevičienei už pranešimą apie 
a.a. Juozo mirtį ir pareikštą užuojautą per Lietuvių radijo 
valandėlę. Ačiū Daliai T. už gražų skaitymą per šv. Mišias, 
vargonininkei už gražų giedojimą šventovėje. Nuoširdus 
ačiū karsto nešėjams, visiems už aukas šv. Mišioms už a.a. 
Juozo sielą, už aukas vėžio ligai gydyti, taip pat už gražias 
gėles, kurios puošė velionies karstą, už pareikštas užuojau
tas ir dalyvavimą laidotuvėse. 

Ačiū Hamiltono pensininkų klubo "Ąžuolas" nariams 
už pareikštą užuojautą Tėviškės žiburiuose. Ypatingas ačiū 
Šv. Jono lietuvių kapinių raštinės darbuotojams, kad padėjo 
perkelti mano dukrytės Aldonos palaikus prie a.a. Juozo 
(tėtės) kapo. Ačiū labai. Dėkoju Danutei ir Bernardui Ma
čiams už pagamintą skanų maistą pusryčiams. Taip pat vi
soms ponioms už skanius pyragus. Nuoširdus ačiū už viską 
visiems. Liūdinti -

žmona Vanda, vaikai ir vaikaičiai 

(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 

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

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

vasarą į Lietuvą. 
Dėl išsamesnės informacijos - SKAMBINKITE. 

Taip pat taikome nuolaidą visiems, 
perkantiems kelionių draudimą. 

416 209-7737 (mobilus) 

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

~ 134 Du ndas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. balandžio 5 irl 9 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

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

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

Mackenzie House muziejuje 
balandžio 22 ir 23 d.d. nuo 12 v.d. 
iki 4.30 v.p.p. Toronto lietuvės 
skautės rengia parodą ir gamins 
lietuviškos kulinarijos pavyzdį -
varškėčius. Toronto savivaldybės 
spaudos tarnyba praneša, kad pa
rodoje bus audinių, juostų, margu
čių, gintaro papuošalų bei pa
veikslų ir literatūros apie Lietuvą. 
Muziejaus adresas - 82 Bond St. 
(2 gatvės į rytus nuo Yonge, į pie
tus nuo Dundas). Įėjimas - $4, 
pensininkams ir paaugliams 
$2.75, vaikams $2.50. Muziejaus 
telefonas 416 392-6915, el.paštas: 
machouse@toronto.ca. 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 
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2006 m. balandžio 30, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį/ 
Dr. ADOLFO ŠAPOKOS gimimo 100-mečio proga -
dr. Rasos Mažeikaitės paskaita+ archyvinės medžiagos paroda 

MENINĘ PROGRĄMĄ atliks Anapilio jaunimo choras 
"GINTARELIAI", vad. D. Grigutienės 

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais). 
PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta vakariene. Veiks baras. 

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p. 

Programos pradžia - 4.30 v.p.p. 
STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais "TŽ" admi
nistracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. BILIETO KAINA-$40 asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu) . 

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

Medžiotojų ir žūklautojų klubaS'TAURAS" •. 
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ 41 

J'~~-~IŲ 2006 m. 
balandžio 22, 
šeštadienj, PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras "Aras", 

jaunimo kapela "Sūduva". 
Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. Šokių muzika. 

Įėjimas $25. Pakvietimai gaunami Lietuvių Namų 
sekmadienio popietėse , pas J. Šimkų tel. 416 231-9425, 

pas klubo narius ir prie įėjimo. 

6 val. vak., 
Toronto Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor St.W.) 

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO 

VELYKŲ PIETUS 
įvyks balandžio 18, antradienį, 1 v.p.p. 

"Vilnius Manor" 111-čio aukšto menėje 
(1700 Bloor St. W, Toronto) 

~ KARŠTI PIETŪS ~U : u ~PYRAGAI t iu:~A 
~ Bilietai - $15 asmeniui gaunami pas 

J.Morkūną, 416-233-1920 ir S.Kuzmicką, 416-769-1351 

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 B/oor 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 

komisiją baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti. 
Tam tikslui 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 komisiją. Taryba 

Toronto Lietuvių pensinin
kų klubas kovo 26 d. surengėme
tinį susirinkimą "Vilnius Manor" 
salėje. Jį vedė A. Vaičiūnas. Buvo 
perskaitytas praėjusių metų pro
tokolas. Padaryti valdybos pirmi
ninko B. Saplio, iždininko, revizi
jos komisijos pranešimai, vyko 
diskusijos dėl pranešimų ir kiti 
reikalai. Į valdybą išrinkti: R. 
Sonda, A. Alsbergas, E. Nami
kienė, J. Morkūnas, J. Nešukai
tis; į revizijos komisiją: S. Praka
pas, V. Kulnys ir Lina Ramonas. 
2005 metais kluba§ parėmė Tė
viškės žiburius, KLZ s-gą, sporto 
klubą "Gintaras" ir TLPK chorą 
"Daina". Balandžio 5 d. klubo 
susirinkime išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. J. Ne
šukaitis, vicepirm. E. Namikienė, 
ižd. B. Saplys, remonto reikalams 
A. Aisbergas ir renginiams J. 
Morkūnas. Revizijos komisija: 
pirm. V. Kulnys, nariai - S. 
Prakapas ir Lina Ramonas. S.P. 

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjunga išleido jau ketvirtą knygą 
Jūrų suvilioti, paruoštą buv. jūri
ninko Bronio Stundžios. Knyga 
iš jūrininkų gyvenimo, skatinanti 
jaunimą domėtis jūrų tarnybo
mis; ji 211 psl., patogaus formato 
ir lengvai skaitoma. Ją galima įsi
gyti Prisikėlimo parapiįos kioske. 

KLZ sąjunga 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 
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Sveikiname 
"Tėviškės žiburių" redakciją, bendradarbius 

ir visus šio laikraščio skaitytojus 
su džiaugsminga 

ALELIUJA šių šv. VELYKŲ proga 
Tegu pirmieji pavasario žiedai primena mums 

kančią nugalėjusį ir prisikėlusį KRISTŲ. 
Tegu Jo meilė ir šiluma apsilanko mūsų širdyse! 

Visos ateitininkiškos šeimos vardu -

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKŲ TARYBA 

Koncertas "BALTIC CURRENTS" 
Jll;Tl~OS SROVĖS'' 

Kviestinė kompozitorė RAMINTA ŠERKŠNYTĖ 
smuikininkas Fujiko Imajishi + mezzosopranas Patricia Green 

New Music Concerts ansamblis + vadovas Robert Aitken 

PROGRAMOJE - baltiečiai kompozitoriai 
Raminta Šerkšnytė + M.K. Čiurlionis + Algirdas Martinaitis 

Helena Tulve + Andris Dzenitis 

Canada Council Conseil des Arts 
for the Arts du Canada to ront da rt sbou nei l 

An arm's lenglh bod y oi the Ci ty oi Toron t o 

www.NewMusi.cConcerts.com 

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

VELYKINIUOSE PIETUOQE 
š.m. balandžio 23, sekmadienį, 1 v.p.p. 

Toronto Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje 
\ , , (1573 Bloor St. W, Toronto) 
,~t ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA 
~ - Velykų bobutė su do~anėlėmis ~ 
' ' 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 11-16 m. - $1 O, 

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

Toronto tautinių šokių grupės 

"A TŽAL )(NAS
11 

"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 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Balandžio 5, trečiadienį, iš 
Lietuvos šventovės Šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidotas a.a. dr. An
tanas Pacevičius, 91 m. amžiaus. 

• Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka AnaQilyje: 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. 

• Anapilio autobusėlis veš 
maldininkus nuo "Vilniaus" rū
mų D. ketvirtadienį - 6.30 v.v.; 
D. penktadienį - 2.30 v.p.p.; D. 
šeštadienį - 6.30 v.v.; Velykų die
ną - 9 v.r. Atgal į "Vilniaus" rū
mus maldininkus autobusėlis 
parveš po tos dienos pamaldų. 

• 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 
vyskupu ir naujuoju klebonu. 

• Ryšium su Lietuvos kanki
nių šventovėje įvyksiančiomis 
naujojo klebono įvesdinimo apei
gomis, Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje Atvelykio 
savaitgalį Mišios bus ne sekma
dienį, bet balandžio 22, šeštadie
nį, 2 v. p.p. 

• Mišios balandžio 16, sek
madienį: 7 v.r. Prisikėlusio Kris
taus pasitikimo pamaldos; 9.30 
v.r. už a.a. Emiliją Zakarževskie
nę; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje balandžio 16, sekma
dienį, 2 v.p.p. užva.a. Algirdą 
Trumpicką; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje balandžio 15, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Eleną Gai
levičiūtę. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$200 aukojo A. Petschar. 

Šiokiadieninės šv. Mišios iš 
Toronto Šv. Mykolo katedros yra 
transliuojamos per tris televizijos 
kanalus: l) per VISION TV - nuo 
pirmadienio iki penktadienio 8 
v.r. ir 12 v.d., o šeštadieniais 8 v.r.; 
2) per CTS Television - nuo pir
madienio iki penktadienio 10.30 
v.r.; 3) Salt & Light Television -
nuo pirmadienio iki šeštadienio 
2.30 v.r., 11v.r.,3 v.p.p. ir 10.30 v.v. 

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

"Paramos" kredito koope
ratyvas Did. penktad. bus užda
rytas. 

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 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį pasi

baigė metinės parapijos rekolek
cijos su giedotinėm Mišiom, ku
rių metu gražiai giedojo rekolek
cijų vedėjas prel. V. Vaičiūnas ir 
"Volungės" choro moterų grupė. 
Po keturių savaičių darbo Kana
doje rekolekcijų vedėjas praeitą 
pirmadienį grįžo į Lietuvą. 

• Parapijos susirinkimas, tu
rėjęs įvykti balandžio 23 d., nu
keltas į gegužės 28 d. 

• Didžiosios savaitės pamal
dų tvarka: D. ketvirtadienį 7 v.v. 
paskutinės vakarienės Mišios su 
procesija ir adoracija po Mišių, 
D. penktadienį 2.30 v.p.p. "Vo
lungės" choro ir solistų A. Pakal
niškytės ir A. Radtke religi~ės 
muzikos koncertas, 3 v.p.p. Zo
džio liturgija, Kryžiaus pagarbini
mas, Komunija ir adoracija prie 
Kristaus karsto iki 5 v.p.p.; D. 
šeštadienį šventovė bus atdara 
adoracijai nuo 9 v.r., o 7 v.v. vx_ks 
Velykų vigilijos pamaldos su Sv. 
Rašto skaitiniais, ugnies ir krikš
to vandens šventinimu ir Komu
nija. Velykų dieną 7.30 v.r. Prisi
kėlimo apeigos su procesija ir 
Mišios, kurių metu giedos rinkti
nė parapijos choristų grupė. Kitos 
Mišios: 9 v.r. anglų kalba, 10.45 
v.r., per kurias giedos parapijos 
jaunimo choras, ir 12.15 v.d. Lat
vių katalikų Mišios jų kalba bus l 
v.p.p. Po Prisikėlimo Mišių KLK 
Moterų dr-jos parapijos skyriaus 
narės vaišins visus parapijiečius ir 
svečius kava ir pyragaičiais, o po 
kitų Mišių visus aptarnaus J.B. 
Greičiūnų šeima. 

• Su maldomis iš laidotuvių 
namų į krematoriumą buvo paly
dėta a.a. Elena Ostrowski, 81 m. 
Paliko vyrą Stasį, vaikus Joną, 
Petrą, Vladą ir Susan Wiessler su 
šeimomis. 

• Sekmadieniais po Mišjų 
platinami bilietai į kun. Jono Si
leikos, OFM, primicijas, kurios 
vyks š.m. gegužės 7 d., 4 v.p.p. 
Jo kunigystės šventimai vyks ba
landžio 23 d. Kennebunkporto 
lietuvių pranciškonų vienuolyne. 

• Vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimas vyks š.m. balandžio 
28-29 d.d. parapijos salėse. Ren
gėjai prašo grąžinti darbininkų 
uniformas Qei per klaidą jos atsi
dūrė kieno nors namuose), iš
kepti pyragų, kurie bus pardavi
nėjami, daiktus pradėti vežti į sa
lę ne anksčiau kaip balandžio 26 
d. Išpardavimo darbininkai yra 
prašomi statyti automobilius au
toaikštėj už kelio, kad klientams 
liktų vietos arčiau salės. Išparda
vimo reikalais kreiptis į dr. J. 
Čuplinskienę 416 533-7425 ar B. 
Čepaitienę 416 621-2343; dides
nių baldų reikalais į B. Biretienę 
416 261-4312; dėl kitų daiktų - į 
D. Nausėdienę 416 231-1423. 

• Mišios Velykų dieną, ba
landžio 16: Prisikėlimo Mišios 
7.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius, už parapijoj dirbusius 
ir jau mirusius kunigus; 9 v.r. už 
a.a.Vincą Normantą, už a.a. Hen
riką Sukauską; 10.45 v.r. už a.a. 
Elzbietą Sondienę, už a.a. Balį 
Radzevičių, už a.a. Praną Pranai
tį; 12.15 v.d. už a.a. Juozą Vyš
niauską. 

"Romuvos" metinis susirin
kimas š.m. balandžio 26 d., 7 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose. Inf. 

A.a. dr. Antanas Pacevi
čius, 91 m. amžiaus, ilgesnį lai
ką sirgęs, mirė balandžio 3v d. 
Palaidotas balandžio 5 d. Sv. 
Jono lietuvių kapinėse Missi
ssaugoje, ON. Velionis buvo 
vienas iš Kanados lietuvių fon
do steigėjų, aktyvus kitų lietu
viškų organizacijų dalyvis bei 
rėmėjas. 

Išganytojo parapijos žinios 
•Didžiojo penktadienio pa

maldos 11 v.r. su Šv. Komunija. 
Velykų pamaldos taip pat su Sv. 
Komunija sekmadienį, 11.15 v.r. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 9 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 145 sve
čiai. Pranešimą padarė ir su sve
čiais supažindino Moterų būrelio 
pirm. B. Bedarfienė. 

• Labdaros valdybos narių 
susirinkimas - gegužės 3 d., 7 v.v. 
Slaugos namuose, Lietuvių Na
mų - balandžio 12 d., 7 v.v. Lie
tuvių Namų seklyčioje. 

• Lietuvių Namų ir Labda
ros revizijos komisija pasiskirstė 
pareigomis: pirm. V. Kulnys, vi
cepirm. E. Bubulis, sekr. G. Ko
belskienė. 

• Balandžio 9 d. įvyko Lie
tuvių Namų valdybos ir pagalbi
nių būrelių (moterų, vyrų ir kul
tūrinės komisijos) susitikimas. 
Po bendrų pietų įvykusiose dis
kusijose kiekvieno būrelio nariai 
išsakė savo norus, pageidavimus 
bei pateikė pasiūlymus, kokius 
norėtų matyti Lietuvių Namus 
ateityje. Susirinkimas praėjo ge
ranoriškoje ir draugiškoje aplin
koje. 

Maironio mokyklos žinios 
• Balandžio 15 d. pamokų 

nebus - Velykų atostogos. 
• Lietuvos kankinių parapi

jai nuoširdus ačiū už $1500 auką. 
• S. Masioniui ir K. Batūrai 

esame dėkingi už padovanotas 
knygas. 

• Velykų bobutė, tautiniais 
drabužiais pasipuošusi, su pinti
nėle skanumynų aplankė kiek
vieną klasę, išdalino saldainius ir 
pasišnekėjo su mokiniais; darže
linukai dar pasiklausė jos nuo
stabių velykinių pasakų! Moki
niai Aras Pabedinskas ir Daiva 
Ramanauskaitė ją lydėjo. Nuo
širdžiai dėkojame Aldonai Biš
kevičienei. Ačiū Romui Puteriui 
už nuotraukas. 

• Tėvų komitetas gardžiai 
pavaišino mokytojus Velykų pro
ga. Jiems ačiū visų vardu. 

• Visų abiturientų tėvai (8 
sk. ir Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų paskutinių metų mokslei
vių) kviečiami į posėdį balandžio 
22 d., 9.15 v.r., mokytojų Įcam
baryje. Zivilė 

A.a. Alfonso Dausos XXX
IX-jų mirties metinių atminimui 
duktė Aldona ir žentas Mečys 
Empakeriai Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

Į Kanados karinę Bordeno 
bazę trumpam kursui atvyko mjr. 
Evaldas Stakaitis. Jis prisijungė 
prie anksčiau atvykusių pilnam 
kursui penkių Lietuvos karinin
kų. Karininkai bus Bordene iki 
birželio pradžios. V.P. 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūs
ta per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 416 503-1687. 

PARDUODU SKLYPĄ Vasagoje 
50x150 pėdų, 59th Street South 
(akla gatvė), netoli lietuvių šven
tovės, yra vanduo ir kanalizacija. 
Prašoma kaina $85,000. Skam
binti tel. 416 233-2540 arba 705 
429-6639 Raimundui arba Elenai. 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešio
jamas). 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Susitaikymo sakramento pamaldos Aušros Vartų šventovėje 
šeštadienio vakare, balandžio 8 praėjo labai įspūdingai ir iškilmin: 
gai. Sekmadienį Verbų procesijoje ir Mišiose .~alyva~? J?-eįprast~i 
daug tikinčiųjų. Abi dienas visos iškilmės prae10 pakiho1e nuotai
koje. Po Mišių klebonas kun. V. Gedvainis pakvietė prie altoriaus 
Angelę ir Bronių Niedvarus ir, atsidėkodamas jiems už. vi~oker~?
pą pagalbą, įteikė popiežiaus palaiminimą. Klebonas taipgi žadeJO 
prisiminti ir aplankyti visus, kurie jam pagelbėjo. 

Atvelykio sekmadienį, balandžio 23 į tradicinį Velykų stalo 
renginį ruošiasi atvykti daug svečių. KLK mo.terų ~~-jo~ narės ta
riasi ir planuoja, kaip gražiausiai atvykstančms pmmti. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Didžiosios savaitės pamaldų tvarka: D. ketvirtadienį Mišios 6 

v.v.· D. penktadienį pamaldos 3 v.p.p.; D. šeštadienį pamaldos 6 
v.v.'Velykų Prisikėlimo Mišios 8 v.r. Po Prisikėlimo Mišių visi kvie-
čiami į parapijos sal~ lengvi~~s užkandži.~ms:. v• • • • 

Balandžio 5 d. Sv. Kazimiero parapijos simtmec10 mmetuvių 
komitetas buvo susirinkęs posėdžio. Komitetas labai dėkoja tiems, 
kurie jau paskolino savo labai senas nuotraukas. Dar reikia nuo
traukų iš visų parapijos veiklos dešimtmečių, ypač prieš 1956 me
tus. Prašom parašyti antroje nuotraukos pusėje savo vardą, kada 
nuotrauka daryta ir kokia proga. Nuotraukos bus grąžinamos savi
ninkams. Komitetas dar vis ieško buvusių parapijiečių, kurie šiuo 
metu gyvena nebe Montrealyje. Komiteto el.paštas sv.kazimie
rolOO@hotmail.com. V.L. 

KLK moterų dr-jos Montrealio skyriaus tradicinis 

VELYKŲ STALAS 
š.m. balandžio 23, sekmadienį, 12 val. 

Aušros Vartų parapijos salėje 
Programoje - Montrealio yaikų choras, vadovai -

muz. A. Stankevičius ir Zivilė Jurkutė-B/ayney 

+ VAIŠĖS + LOTERIJA+ VYNAS + 
Auka - $20, moksleiviams - $1 O 

KVIEČIAME GAUSIAI DALYVAUTI 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE 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. 

MANO VAIKYSTĖS VELYKOS 
Maža buvo ta mūsų bažnytėlė, apsupta beržais, alksniais ir krū

mokšniais. Čia pat upelis, vasarą šnarėdavo sraunia srovele, o pavasa
rį, prieš Velykas, pavirsdavo galinga upe ir garsi~i š~iokš~amas, grieb: 
davo žilvičių šakeles, išraudamas mažus krūmelms Ir nesdavo kartu Į 
pievas durpynus, ten palikdamas savo grobį lėtai įtekėdavo į Rausvės 
upę. Č:ia buvo mano pavasaris, čia bėgo mano vaikystė, o Velykų 
nuostabus rytas, lyg reflekcija paliko mano atminty. Velykų išvakarėse 
ruošdavomės šiai didelei šventei. Tą vakarą, prieš Velykas, iš tolimes
nių vietovių atvažiuodavo giminės, draugai ir pažįstam~ - nakyynė.1!, 
niekas nenorėjo vėluotis į Prisikėlimą. Velykų rytą, saulei neteke1us is
eidavom pavasario pažliugusiu takeliu į bažnyčią. Prisiminimuos, kaip 
gyvą regiu Velykų procesiją. Seneli~. kunigas. nušvitus~u ve!dll:, iškeltai? 
rankom pagarbiai neša monstranciJą, mergmos, pas1puosus10s baltais 
drabužiais, neša bažnytines vėliavas ir altorėlius su šventųjų paveiks
lais. Aplinkui dvelkia pavasaris, virp~a širdį ankso/Vieji p~~ščių_bal
sai, tarp sniego kauburėlių palenkus10s galvutes pumos z1buokles, o 
tekanti saulė nudažo dangų auksinėm spalvom, berdama į žemę pava
sario spindulius. Garsūs varpų dūžiai skelbia pasauliui Kristaus prisi
kėlimą, iš krūtinių galingai veržiasi giesmė Linksma diena mums nušvi
to, aidas nuplaukia beržų viršūnėmis, o žemę gaubia rimtis ir palaima. 
Ir šaukia mane beržai, upelis, vaikystė, ir vėl norėtųsi pajust mano 
vaikystės šv. Velykų rytą. M. Biekšienė 


