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Spauda - savo keliu 
Ryšiams palaikyti aukštosios technologijos dėka jau už

tenka mygtukų. Užtat pasigirsta ir entuziastingų spėlionių, 
girdi, laikraščių greitai visai nereikės. O vis dėlto periodinė 
spauda savo reikšmės nepraranda, o gal tik dar stipriau išryš
kėja jos paskirtis - ne tik informuoti, bet ir formuoti. 

T OJI paskirtis mūsiškoje išeivijoje buvo ir lieka itin 
svarbi, nes čia atskiru pasaulėliu pavirtęs lietuviškasis 
gyvenimas ir pastangos lietuvybę išlaikyti kone bet ko

kia kaina, reikalaute reikalauja ne vien tik žinių, įvykių apra
šymų, bet ir savojo mąstymo, lietuviško žodžio; ne vien ti~ 
skaitymo ir sužinojimo, bet ir dalyvavimo, suteikiant lengvai 
prieinamą galimybę kiekvienam pasisakyti rūpimais klausi
mais; reikalauja ir savosios dokumentacijos, sudarančios ver
tingą istorinę medžiagą. Taigi laikraštija eina ir turi eiti savo 
keliu. Be savosios spaudos vargu ar būtume išsilaikę kaip at
skira tautos dalis, pasiryžusi nuo lietuviško kelio nenukrypti. 
Jau nuo pat pirmųjų emigracinių laikų savojo spausdinto žo
džio reikšmė buvo visų vienodai suprasta. Ir kas būdinga -
laikraščiai buvo steigiami ne vien tik dėl to lietuviško žodžio 
ir tik susižinojimo tikslams. Jie dienos šviesą išvydo tam tik
ros pasaulėžiūrinės ar politinės krypties pagrindu. O tai ir bu
vo ta žmonių mąstysenos formavimo paskirtis, kuri praktiškai 
negali būti išjungta iš leidybos užduočių. Tiesa, yra laikraščių, 
kurie skelbiasi esą neutralūs, ne sroviniai, taikomi visiems, jo
kios spalvos nepripažįstantys. Kai kurie iš jų vadinami bulva
rine spauda, komercine, minioms pataikaujančia ir t.t. Tai 
daugiau reklamos reikalui. Kas giliau į visą sudedamą medžia
gą pažvelgia, gali nesunkiai atrasti redaktorių požiūrius, nes 
koks žmogus bebūtų, jis nėra absoliučiai neutralus. Laisvoji 
spauda, kokia ji bebūtų, jeigu ji nepažeidžia žmogaus orumo, 
neskleidžia neapykantos, gandų ar melo, yra svarbi vertybė, o 
mums, išeiviams, ypatinga, nes tokios niekas kitas mums ne
duos. Tai mūsų pačių reikalas, mūsų kultūrinis ir gyvybinis už
davinys. 

KANADOS lietuvių katalikų kultūros draugija "Žibu
riai" nuo 1949 metų Toronte leidžia krikščioniškos 
tautinės krypties visiems lietuviams skirtą savaitraštį 

Tėviškės žiburiai. Vis pasikartojančių leidybos sukakčių progo
mis apie šį laikraštį buvo nemažai rašyta. Kas domėjosi ar to 
savaitraščio veiklą ir pokyčius sekė, žino kokiu keliu jis ėjo. 
Leidėjams vis tekdavo priminti apie nelengvą finansinę 
būklę, iškelti laimėjimus ir rūpesčius, padejuoti apie naujų 
prenumeratorių stoką, apie stygių skaitytojų, kurie išmiršta 
arba darosi nebepajėgūs skaityti. Cia užaugę jaunesnieji arba 
išeivijon įsijungę naujieji Lietuvos emigrantai bent tuo ta~p_u 
išretėjusių skaitytojų gretų nepapildo. Atrodo, kad ateitis 
daugiau miglota nei šviesi. O iš tikrųjų ji tokia, kokia ateitis 
visos išeivijos. Sakykim, kol Kanadoje išeivija bus ne vien tik 
etninė grupė, bet jausis esanti svetur gyvenanti lietuvių tautos 
dalis, tol gyvuos ir savoji spauda kaip organizuoto gyveųimo 
būtinybė tautinei veiklai puoselėti ir Lietuvai padėti. Siuo 
metu paskatinančios moralinės paramos Tėviškės žiburiai su
silaukia iš Lietuvos skaitytojų, ku!ie laikraštį vertina labai pa
lankiai, net pastebėdami, kadv TZ kai kuriais atžvilgiais pra
noksta ir Lietuvos periodiką. Zinoma, tai malonios pastabos, 
kartu ir įpareigojančios, kad taip iš tikrųjų būtų, kaip verti
nama. Pavasariams prasidedant, kasmet Tėviškės žiburiai ren
gia vadinamąsias spaudos popietes (anksčiau spaudos balius). 
Platesnės apimties metiniais suėjimais norima padėkoti 
bendradarbiams bei skaitytojams, sudaryti progą visiems aki
vaizdžiai pabendrauti. Šiemet tokia popietė įvyks balandžio 
30, sekmadienį, Anapilio sodybos didžiojoje salėje įr bus kiek 
skirtinga bei iškilesnė, nes paminėsime pirmojo TZ redakto
riaus istoriko dr. Adolfo Šapokos 100-ąjį gimtadienį. Prisi
mintina varginga savaitraščio leidybos pradžia, ta sunkioji 
našta, kurią teko iš~ermingai pakelti pirmajam redaktoriui 
bei jo talkininkams. C.S. 
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LLA karių rėmėjų grupė 2005.Iv.9, dalyvavusi konferencijoje Kauno įgulos ramovėje 

Lietuvos laisvės armijos konferencijos dalyviai posėdžiauja 2005 m. balandžio 9 d. Kauno įgulos 
karininkų ramovėje 

Lietuvos laisvės armija - LLA 
1941 m. gruodžio 13 d. Gedimino pilyje 

prisiekė dvylika Lietuvos karininkų. Kazio Ve
verskio iniciatyva buvo sudarytas pirmasis štabas. 
Tai - slapta karinė politinė, antinacinė, antiso
vietinė pasipriešinimo organizacija, kurios tikslas 
- laisvės ir nepriklausomybės iškovojimas. 

Iki 1944 m., artėjant antrajai sovietų oku
pacijai, tapo masiškiausia okupaciniam pasiprie
šinimui organizacija, apėmusi visą Lietuvą. 1942 
m. - 1943 m. LLA buvo kūrimosi stadijoje.; Orga
nizavosi Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Siaulių 
apygardos kuopos, būriai. Vadovavo Lietuvos 
karininkai, jaučiantys nuoskaudą ir dalinę kaltę 
dėl to, kad 1940 m. nebuvo pasipriešinta ir ne
benorintys klausyti baikščių politikų įsakymų. 

1944 m. liepos 20 d. vado Kazio Veverskio 
įsakymu nr. 21, LLA buvo suskirstyta į du sekto
rius: a) OS - organizacinį, b) VS - veikiantį. 
Veikiančio sektoriaus kariams buvo pasiūlytas 
pavadinimas "Vanagai". Organizacinis sektorius 
OS - sėslieji partizanai, aprūpinantys veikiantį 
sektorių. 

1944 metų vasarą LLA nariams vanagams 

Žemaitijoje buvo įsteigtas apmokymo punktas -
Platelių stovykla. Apmokyti kariai, suskirstyti į 
būrius, buvo siunčiami į savo rajonus per fronto 
liniją. Ne visiems pasisekdavo sėkmingai grįžti. 

1944 m. rugpjūčio 25 d. pasibaigus kari
niams apmokymams, vanagai buvo prisaikdinti 
brg. gen. Motiejaus Pečiulionio. Jis vbuvo vado
vavęs kovose su bermontininkais, Zeligovskio 
lenkų pulkais ir bolševikais. Perskaitytas vyriau
sybės įsakymas vanagams į gimtąsias vietas ir 
pradėti pasipriešinimą sovietiniams okupantams 
- partizaninį karą. LLA vadovybė draudė palikti 
savo kraštą ir trauktis į Vakarus. Tačiau, artėjant 
"raudonajam marui", daugelis nepakluso ir pa
sitraukė kartu su vokiečių kariuomene. 

1946 metais dalis LLA apygardų vadų 
deklaravo susijungimą su kitomis pogrindžio or
ganizacijomis. LLA organizacinio bei teritorinio 
įdirbio pagrindu kūrėsi naujos pasipriešinimo 
struktūros, kurios tęsė organizuotą kovą iki 
1953 metų, rezistencinio karo pabaigos. 

Irena Giedraitienė, 
LLA sąjungos pirmininkė 

Atkurta Lietuvos laisvės armija 
2005.IV.9 d. Kauno įgulos 

karininkų ramovėje įvyko isto
rinė konferencija tema LLA -
lietuvių tautinė pasipriešinimo 
organizacija. Konferencijos 
tikslas - LLA veiklos įvertini
mas ir įteisinimas laisvės kovų 
bei Lietuvos istorijoje. Konfe
rencijoje dalyvavo LLA kariai, 
partizanai, šauliai, kariškiai ir 
piliečiai, neabejingi Lietuvos 
nepriklausomybei ir Laisvės 
kovoms dėl jos. 

Profesionaliai paruoštus 
pranešimus skaitė humanitari
nių mokslų dr. A. Bubnys, 
istorikas K. Kasparas ir Atku-

riamojo seimo narė dr. Z. Sličy
tė. Konferencijoje priimtą dek
laraciją pasirašė dr. A. Bubnys, 
dr. Z. Sličytė, dim. mjr. E. Sme
tona, dr. J. Jankauskas, prof. 
A. Tyla, akademikas Z. Zinke
vičius bei kiti žymūs visuome
nės veikėjai ir LLA nariai. 

Po konferencijos vyko 
draugijos Lietuvos laisvės armi
jos karių ir rėmėjų sąjunga stei
giamasis susirinkimas. Sios vi
suomeninės organizacijos atkū
rimo iniciatoriai buvo istorijos 
žurnalo Laisvės kovų archyvas 
bendradarbis Vytautas Urbikas 
(Kelmė) ir verslininkas Albinas 

Klimas (Plungė). Steigiamojo 
susirinkimo metu buvo priimti 
sąjungos įstatai, išrinkta taryba 
ir kitos valdymo struktūros, pa
skirti apskričių koordinatoriai. 

Dalyvavusieji vienbalsiai 
nutarė, kad organizacijai vado
vautų paskutinio Žemaičių apy
gardos vado, LLA nario Vlado 
Montvydo-Žemaičio dukra, 
LLKS narė Irena Giedraitienė. 
Pavaduotojais išrinkti Albinas 
Klimas ir Donatas Abrutis 
(Plungė). 

Nukelta į 3-čią psl. 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
Vilniaus arkivyskupijos 

kunigų eilinis susirinkimas 
įvyko kovo 8 d. Menotyrininkė 
dr. Sigita Maslauskaitė kalbė
jo apie bažnytinio meno verty
bių surinkimą bei apsaugą. 
Klebonams negalint jų atski
rai laikyti, jie raginami steigti 
savo muziejus, arba atiduoti 
arkivyskupijos bažnytinio me
no muziejui. Taip pat svarbu 
bendradarbiauti su arkivysku
pijos bažnytinio meno komi
sija, ypač restauruojant ver
tingus reikmenis. Kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis pabrė
žė, kad būsimas Bažnytinio 
paveldo muziejus atliks pažin
tinę, evangelizacinę bei kate
chetinę funkciją. Susirinkime 
taip pat aptarti kunigų išlai
kymo fondo reikalai, pateikta 
Vilniaus arkivyskupijos 2005 
m. statistika. 

Šventosios Šeimos seserų 
kongregacijos 75-mečio mi
nėjimas įvyko Marijampolėje 
kovo 18 d. taip pat buvo pami
nėtos steigėjos Elzbietos Ben
doravičiūtės (1906-1937) gi
mimo metinės. Iškilmingoms 
Mišioms vadovavo apaštališ
kasis nuncijus arkivyskupas 
Peter Stephan Zurbriggen 
kartu su Kauno arkivyskupu 
metropolitu Sigitu Tamkevi
čiumi, SJ, Vilkaviškio vyskupu 
Rimantu Norvila ir vyskupu 
emeritu Juozu Žemaičiu, 
MIC. Savo pamoksle vysk. 
Norvila peržvelgė vienuolijos 
istoriją. Po Mišių vienuolijos 
vyresnioji ses. Sigutė Kopa
linskaitė, SF, pristatė įkūrėjos 
E. Bendoravičiūtės asmenį ir 
supažindino su dabartine se
serų veikla. Šiuo metu vienuo
lijai priklauso 32 seserys, ku
rios dirba Marijampolėje, Šv. 
Kazimiero kolegijoje Romoje, 
apaštališkojoje nunciatūroje 
Vilniuje, taip pat Kaune ir Vil
kaviškyje. Seserys rengia suža
dėtinius šeimos gyvenimui, 
organizuoja šeimų sambūrius, 
talkina vaikų bei jaunimo 
sielovadoje. 

Seminarų apie vadovavi
mo tarnystę antrąją dalį Kau
no arkivyskupijoje kovo 17 d. 
tęsė Michelle ir Peter Moran 
iš Didžiosios Britanijos. Cik
las "Stiprėk Kristaus malonė
je!" buvo pradėtas prieš dve
jus metus su tikslu katalikišku 
požiūriu pažvelgti į vadovavi
mo tarnystę bei stiprinti va
dovavimo įgūdžius. Renginy-

je, kurį organizavo Katalikų 
evangelizacijos centras (KEC) 
gausiai dalyvavo parapijų bei 
įvairių katalikiškų bendruo
menių vadovai iš įvairių Lie
tuvos vietovių. Seminare apie 
vadovavimą tarnaujant pa
brėžta, kad vadovui būtina iš
laikyti pusiausvyrą tarp dėme
sio žmonėms bei tikslo, dėl 
kurio gyvuoja bendruomenė. 
Užuot viziją primetus kitiems, 
geriau skatinti žmones prisi
dėti savo sugebėjimais ją ku
riant. Vadovas turi jausti pa
reigą brandinti savo asmeny
bę. Vadovavimas tarnystės 
pagrindu yra grįstas tuo, ką 
visi padarė, ne tuo, ką vadovas 
padarė. 

Konferenciją apie vyro 
vaidmenį šeimoje kovo 19 d. 
suorganizavo Katalikų evan
gelizacijos centras (KEC) 
Kauno arkivyskupijos jauni
mo centre. Dalyvavo apie 80 
skirtingo amžiaus vyrų iš įvai
rių Lietuvos vietovių. Kalbėjo 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos sekretorius mons. Ginta
ras Grušas ir Didžiosios Bri
tanijos "Sion" katalikų bend
ruomenės vadovas Peter Mo
ran. Mons. Grušas kalbėjo 
apie šiuolaikinio vyro tapaty
bę, vyro vaidmenį Bažnyčioje. 
P. Moran ragino dalyvius pa
žvelgti į save remiantis šeimo
je ar visuomenėje atliekamais 
vaidmenimis. Konferencija 
baigėsi Mišiomis, kurias kon
celebravo arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius ir mons. Grušas. 

Emerito jubiliato mons. 
Juzef Obrembskio 100 metų 
jubiliejus buvo švenčiamas ko
vo 19 d. Vilniaus arkivyskupi
j os Maišiagalos parapijoje. 
Mišioms Švč. M. Marijos ėmi
mo į dangų šventovėje vado
vavo Vroclavo arkivyskupas 
emeritas kardinolas Henryk 
Roman Gulbinowicz, konce
lebravo Maskvos arkivysku
pas ir kiti dvasiškiai. Švento
vėje įrengtuose ekranuose iš
kilmių dalyviai matė monsin
jorą, kuris dėl sveikatos auko
j o Mišias savo kambarėlyje. 
Mišių pabaigoje jis tarė žodį, 
pasidžiaugdamas susirinku
siųjų gausumu, pastebėjo, kad 
Bažnyčia turėtų jungti lietu
vių ir lenkų tautas. Kovo 14 d. 
mons. Obrembskį aplankė ir 
specialiais diplomais apdova
nojo Lenkijos ir Lietuvos pre
zidentai. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 16 metų sukakties proga garbės konsulas Argentinoje dr. Jonas M. 
Daujotas (kairėje) įsega oficialų raštą protokolų knygoje ryšium su Lietuvos prezidentų ir krašto vadovų 
atidengtais atvaizdais Info-biuro patalpose Buenos Aires mieste (Ntr. A. Mičiūdo); dešinėje - Kovo 11-ąją 
minint Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 16-ąją sukaktį, Lietuvos informacijos biuro 
Argentinoje paveikslų galerijoje atidengti buvusių Lietuvos prezidentų atvaizdai: Antano Smetonos, 
Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Vytauto Landsbergio, Algirdo Brazausko, Rolando Pakso ir Valdo 
Adamkaus. Po Lietuvos himno ir minutės tylos už visus lietuvius, mirusius kovoje su tėvynės okupantais, 
reikšmingą žodį tarė garbės konsulas dr. Jonas M. Daujotas (jo senelis buvo prezidento A. Stulginskio 
pusbrolis). Jautrų sveikinimą atsiuntė Estijos garbės konsulas Argentinoje Peet Pullisaar. Nuotraukos 
dešinėje - garbės konsulas dr. Jonas M. Daujotas, šalia jo - Lietuvos informacijos biuro Argentinoje 
direktorius Artūras Mičiūdas ir ALOS tarybos pirm. Julius Mičiūdas (Ntr. F. Darateno) 

Mokykimės iš kaimynų: Quo vadis, Lenkija? 
VALDAS SAMONIS 

Šio komentaro motto: "Dievo karalystė bus 
iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių" 
- sakė šventasis Patrikas. 

Ankstesniuose komentaruose kalbėjome, 
kad žinių vadyba, kaip metodas, apima ir moky
mąsi iš kitų klaidų, pvz. kaimynų klaidų. Tai 
ypač aktualu po prezidento Lecho Kaczynskio 
vizito Lietuvoje bei Lenkijos reformų klystkelių, 
ypač užsienio investicijų srityje. Šioje srityje ir 
Lietuva turi labai daug problemų. 

Aleksandro Kwasniewskio vadovaujami 
ekskomunistai (beje, apipilti aukščiausiais Lie
tuvos apdovanojimais!) už stambius Maskvos 
grašius ir kitais milžiniškos korupcijos skandalų 
keliais nustūmė Lenkiją iš reformų pirmūnų į 
patį Europos ekonominės uodegos galą ir paty
čių objektą (grįžo sena vokiška ironija "polnis
che Wrrtschaft" - betvarkės, korupcijos sinonimas). 

Dėl žmonių visuotinio pasipiktinimo 2005-
ųjų rudenį Lenkijos prezidento ir seimo rinki
mus laimėjo dvi nekomunistinės partijos, kilu
sios iš garsaus "Solidarumo" judėjimo. Tačiau dėl 
abipusių politinių ir asmeninių ambicijų prezi
dento Kaczinskio Teisės ir teisingumo partija 
nesutarė su Piliečių platforma (ši koalicija tur 
būt būtų geriausias Lenkijai varijantas). Vietoj to 
jis sudarė daugumą su populistinėmis-demago
ginėmis partijomis: Savigyna, Lenkijos šeimų ly
ga, kitais populistais. 

Teisės ir teisingumo partija, prezidentas Ka
czynski ir premjeras Marcinkiewicz - abu jie kilę 
iš Lietuvos - pradėjo energingą kovą su pavel
dėtu teisiniu nihilizmu, nomenklatūros korupci
ja, senų komunistinio saugumo struktūrų nusi
kaltimais, milžinišku nedarbu (apie 20% ), bend
ru visuomenės nusivylimu ir tikru "emigracijos 
cunamiu". Britai ironiškai pastebi, kad jie savo 
šalyje sukūrė lenkams daugiau darbo vietų, negu 
buvusi ekskomunistų valdžia Lenkijoje. Patys 
lenkai su kartėliu prideda: "Protingi žmonės jau 
senokai paliko mūsų šalį". 

Tačiau kiti partneriai Lenkijos seimo daugu
moje traukia kita linkme. Savigynos partija ir 
Lenkijos šeimų lyga teigia, kad dėl visų Lenkijos 
bėdų kaltas ne tiek komunizmas ir vis dar kles
tinti nomenklatūra, kiek vadinamosios liberalios 
rinkos reformos ir užsienio kapitalas, kuris atima 
darbo vietas iš lenkų. Atseit, reikia atmesti pa
grindinę 17-kos metų reformų kryptį ir patraukti 
kitu keliu. Tačiau kuriuo? 

Ir štai greitai atsirado konkretus "kelrodis". 
Italijos "UniCredito" bankas nuo 1999-ųjų 

pradėjo investuoti į Lenkijos bankininkystę, kuri 
buvo ypatingai nesėkminga dėl komunistinio pa
veldo ir reikalinga esminių reformų. Tiesa, "Uni 
Credito" iš pradžių įsipareigojo, kad nebandys 
pirkti daugiau bankų - tik tą vieną. Tačiau 2004-
aisiais, įstodama į Europos sąjungą, Lenkija įsi
pareigojo laikytis kertinių rinkos reformų ir ne
daryti kliūčių laisvam kapitalo judėjimui. Tad 
"UniCredito" pabandė investuoti ir į kitą Lenki
jos banką, tuos du bankus sujungti, tuo laužyda
mas seną apribojimą, kuris jau ir taip nebegalio
jo dėl vėlesnių ir aukštesnio rango įsipareigoji
mų ES. 

Betgi populistai pakėlė didelį triukšmą dėl 
tariamo sutarties sulaužymo ir apkaltino šalies 

bankus prižiūrintį Centrinio banko valdytoją 
šalies ekonomikos griovimu, pardavimu užsienio 
kapitalui. "Balcerowicz turi pasišalinti", šaukia jie. 

Su profesoriumi Leszeku Balcerowicz teko 
gana ilgai ir artimai bendradarbiauti ES tyri
muose ir analizuojant pokomunistinių šalių re
formas. Balcerowicz pasaulyje vertinamas kaip 
nuosekliausias Rytų Europos reformatorius, pri
statytas Nobelio premijai. Nors klaidų nebuvo 
išvengta (klaidų nedaro tik tas, kas jokių reformų 
nedaro, pvz. Lukašenko ), tačiau ryžtingų "Soli
darumo" reformų metai, kuomet vicepremjeru 
buvo Balcerowicz, davė rezultatų. Dėl jų Lenkija 
pasaulio žinovų buvo nurodoma pavyzdžiu vi
soms pokomunistinėms šalims ir vadinama pa
saulio ekonominiu tigru, antrąja Airija ir pan. 

Kaip ir senais "gerais" komunistiniais lai
kais, populistai-demagogai bando iš vyriausybės 
centro tiesiogiai įsakinėti visai ekonomikai, tuo 
griaudami centrinio banko nepriklausomybę, 
demokratinį valdžių pasidalijimo principą, kitus 
rinkos pagrindus. 

Tokių užmačių apgailėtinų rezultatų ilgai 
laukti nereikėjo. Europos komisija griežtai pa
reiškė, kad Lenkija turi laikytis kertinių reformų 
- jas gilinti, o ne griauti; ir pradėjo svarstyti di
deles baudas, kurias Lenkija turės užmokėti, jei
gu ir toliau bus trukdoma Europos kapitalo 
plėtra Lenkijoje. Dar blogiau, Lenkija pakirsta 
ir dėl sparčiai menkėjančio užsienio investuoto
jų pasitikėjimo, kuris vyko dėl didėjančios no
menklatūrinės korupcijos. Biržose pradėjo svy
ruoti zloto kursas, apie eurą dar niekas rimtai 
negalvoja. 

Susvyravo ir pati valdančioji koalicija, kuri 
aiškiai neduoda gerų vaisių. Nauji rinkimai dar 
šiais metais atrodo neišvengiami šalyje, kuri ką 
tik baigė sunkų rinkimų procesą ir kuri turi daug 
svarbesnių darbų, negu nuolatinės rietenos val
džioje. ......... """",,.,;--~~~~~~~~~~~~-, 

Paminklas Červonkos k. (Latvija) lietuvių ka
riams, žuvusiems 1919 metais kovoje su bolše
vikais dėl Lietuvos nepriklausomybės. Užrašas 
lietuviškai ir latviškai: "Žuvusiems Lietuvos 
kariams 1919-1920. Keleivi, pasakyk Lietuvai, 
kad žuvome gindami Tėvynę". Paminklas pa
statytas 1932 m. Ntr. S. Sajausko 



Tiesa apie emigraciją Žinoma, kad ir pastarųjų 
negalima atstumti: visi yra mū
sų tautos vaikai. Ir yra dar gali
mybė, kad, neradę "kosmopoli
tinės ambasados", tokie pajus 
SAVOS ambasados prasmę. 
Deja, mūsų žiniasklaidoje per 
dažnai pasitaiko lyg ir skatini
mai išvykti, rodant tik "laimin
gus", be jokių bėdų ir pažemi
nimų, "ten" įsikūrusius besi
linksminančius išeivius. Kalba
ma tik apie tai, kiek uždirbama, 
o ne kiek tai kainuoja įvairiais 
neparodomais būdais. 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Valstybei ir tautai žalingai 
emigracijai iš Lietuvos sustab
dyti pirmiausia būtina dalykus 
vadinti tikrais vardais. Sveikin
tinos dr. Povilo Jakučionio blai
vios mintys tuo klausimu 2006 
m. kovo 23 d. (nr. 12) Tremtyje. 
Jis ten tarp kitko sugriovė didįjį 
"bedarbių bėgimo" melą, kuris 
neatsakingai naudojamas kaip 
pirmas "bėgimo" pateisinimas. 
Kvalifikuotų darbuotojų stoka 
nutraukia pirmąją to melo kau
kę. O neva bėgą skurdžiai be
darbiai neturi pinigų net bilie
tui į Vilnių nusipirkti. Reikia 
nuplėšti ir "bėgimo" (be rau
donarmiečių durtuvų ir Sibiro 
tremties pavojaus) kauk!(. 
Vyksta ne "bėgimas", o PABE
GIMAS: pabėgimas nuo parei
gos tėvų kraštui - Tėvynei; nuo 
pareigos prisidėti prie Lietuvos 
priešų nuniokotos ( ekonomiš
kai ir dvasiškai) Lietuvos atsta
tymo. 

Pabrėžtina, kad čia nekal
bama apie tuos, kurie parodo 
pagirtinos drąsos ir iniciatyvos 
užsidirbti lėšų užsieniuose, ten 
imantis bet kokio darbo, kad 
padėtų ekonominius pagrindus 
savo ar artimųjų projektams 
Lietuvoje. Jie yra lietuviai "in
vestuotojai" į Lietuvos atsta
tymą. 

Tačiau keblus klausimas, ar 
galime visiškai pasmerkti kaip 
dezertyrus iš kovos lauko net ir 
tuos, kurie, pareiškę, "kas man iš 
tos Lietuvos", atsuka tėvų žemei 
nugarą ir eina ieškoti ne darbo, 
o uždarbio, gal lengvai parsiduos 
ir trečiam, daugiau užmokan
čiam kraštui. Vienok jie yra ap
gailėtini, o ne beatodairiškai pa
smerktini, nes yra šlykščiausios 
žinomos pasaulyje sistemos -
komunizmo okupacijos aukos. 
Naciai dujų kamerose kitas tau
tas žudė nuodingomis dujomis, o 
komunistai už "geležinės uždan
gos", lyg didžiulėje kameroje, 
tautas žudė tautiškumui ir pat
riotizmui nuodingomis mela
gingų idėjų formomis. 

Karo ginklų skeveldros pa
liko daugybę žmonių be rankų 
ir kojų, o didžiojo melo dujos 
daugelį sovietinėje kameroje 
uždarytų žmonių paliko be vie
no iš šviesiausių jausmų širdyje 
- be Tėvynės meilės jausmo, 
kurį seka net iki mirties pasiau
koti skatinąs patriotizmas. Tad 
tie filosofai, kurie lyg kokie ha
bilituoti runkeliai, niekina pat
riotizmą, atgaivina antipatrioti
nių užsilikusių dujų veikimą. 
Be Tėvynės meilės jausmo 
žmogus yra dvasinis invalidas. 
Tad reikia gailėtis ir užjausti 
tuos, kurie tą kilnų ir žmogų 
virš savęs pakeliantį jausmą yra 
praradę. Jie yra tolygūs kur
tiems, kurie negirdi lakštinga
los, akliems, kurie nemato dan
gaus žvaigždžių ir margaspalvių 
pievų. Kadangi ir pastariesiems 
kartais yra viltis pagyti, reikia 
tikėtis, kad atsidūrę svetur, tapę 
svetimais tarp svetimųjų, jie pa
jus Tėvynės laukų, artimųjų šil
tos šypsenos trauką ir atgaus 
Tėvynės meilę, tapdami tikrais 
lietuviais, o ne pasaulyje pasi
metusiais kosmopolitais. 

Tam reikia, kad juos už
jaustume, bet taipogi nelaiky
tume jų kažkokiais gudragal
viais, gudresniais už likusius 
pakelti Lietuvos atsistatymo 
vargus ir darbus. 

Jokiu būdu neprisidėkime 
prie plepalų, kad tie Lietuvą 
palikę lietuviai-yra Nepriklau
somybės aukos: raudonojo ma
terializmo apakinti jie negirdė
jo net Kudirkos pasmerkimo 
tų, kurie atsuko nugarą tautai 
dėl svetimo "trupiniuko aukso, 
skanios sriubos šaukšto". 

Įdomiai nuteikė neseniai 
girdėta žinia apie bėdon pa
kliuvusius mūsų tautiečius už
sieniuose, apgulančius Lietuvos 
ambasadas su pagalbos prašy
mais ar reikalavimais. Jei bė
don pakliuvo tie, kurie išvyko 
užsidirbti lėšų ir grįžti, turi mo
ralinę teisę pagalbai. O kiti, lyg 
turėtų pagalbos bėdoje ieškoti 
kokioje nors kosmopolitinėje 
ambasadoje. 

Ypač apgailėtini tie, kurie 
žada sugrįžti, "kai Lietuvoje 
bus viskas geriau". Jie yra lyg 
sūnūs, sakantys ligotai motinai: 
"Kai tu prikaposi malkų, užkai
šiosi stubos sienų plyšius, pakū
rensi krosnį, aš sugrįšiu". Ta
čiau ir tokie gali grįžti kaip "sū
nūs palaidūnai". 

"Protų nutekėjimai", iš
naudojus Lietuvos aukštąsias 
mokyklas, sustabdymui padėtų 
pirmojoje Respublikoje naudo
tas atsimokėjimo už valdiškas 
stipendijas metodas. Stipendi
ninkas pasirašė sutartį, kad Lie
tuvoj e ar užsieniuose baigęs 
mokslus, bent 3 metus dirbs 
Lietuvoje jam nurodytoje sri
tyje. 

Kadangi dabar atsirado 
"nutekėjimas", tokią sutartį tu
rėtų pasirašyti kiekvienas į 
aukštąjį mokslą kopiąs Lietu
vos pilietis. Jei nelieki dirbti 
Lietuvoje, apmokėk pilną, rea
lią vieno studento išmokslini
mo kainą su nuošimčiais. Ant
raip, kaip prasiskolinęs valsty
bei, būsi iš bet kur sugrąžintas. 
O "trečiąją bangą" lepinti jų ir 
jų vaikų lietuviškumo (?) ku
riam laikui išlaikymui Respub
likos iždo sąskaiton yra nusi
kaltimas Tėvynėje liekančiam 
jaunimui. Kur yra valstybės rū
pinimasis ir parama patrioti
nėms moksleivių organizaci
joms - skautams, ateitininkams, 
valančiukams, kudirkiečiams? 

Tad žiūrėkime į emigraciją 
blaiviai, vadinkime dalykus tik
rais vardais. Tai padės sustab
dyti pabėgėlius ir grąžinti dalį 
pabėgusiųjų nuo Tėvynės bėdų. 

Kovo 11-osios proga Argentinos lietuvių parapijos sodelyje patriotinį žodį taria Lietuvos garbės 
konsulas dr. Jonas M. Daujotas (ketvirtas iš dešinės), šalia jo kunigas Augustinas Steigvilas, MIC, 
Julius Mičiūdas Ntr. Info-biuro 

Atkurta Lietuvos ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Lietuvos laisvės karių ir rėmėjų sąjungos 
tikslai: l. Įteisinti LLA vardą Laisvės kovų ir Lie
tuvos istorijoje; 2. Įamžinti LLA atminimą pa
minklais ir kitais memorialiniais žymenimis; 3. 
Rinkti atsiminimus ir kitą istorinę medžiagą apie 
LLA veiklą ir jos kovotojus, taip pat - apie kitus 
laisvės kovų dalyvius; 4. Vykdyti švietėjišką veiklą 
istorinių žinių pagrindu; 5. Siekti vienybės ir 
bendradarbiavimo su kitomis atsikūrusiomis 
antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo or
ganizacijomis, siekusiomis nepriklausomybės, ir t.t. 

Sąjungos tikslas - Lietuvos laisvės, nepri-

klausomybės, tautos vienybės ir kitas LLA kovo
tojų moralines-dvasines, visuomenines bS!i poli
tines vertybes perduoti ateities kartoms. Sis tiks
las nėra naujas Laisvės kovų istorijoje. Blėstant 
ginkluotoms kovoms, 1952 m. paskutinis Vakarų 
Lietuvos (Jūros) srities vadas Antanas Bakšys
Germantas įsteigė pogrindinę organizaciją -
"Vyčių sąjungą", kuri turėjo tapti LLKS tradi
cijų tęsėja, siekianti Lietuvos nepriklausomybės 
neginkluotu būdu. 

LLA vardas negali išnykti iš Laisvės kovų ir 
Lietuvos istorijos, o LLA kovotojų atminimas ir 
vertybės, dėl kurių jie guldė savo jaunas galvas, 
turi išlikti gyvas ateities kartoms. Organizacijos 
būstinė įregistruota Plungės raj. Babrungėnų 
kaime Elenos Leliugienės kaimo turizmo sodyboje, 
netoli 1944 m. organizuotos LLA stovyklos. 
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lhl SAVAITE LIETUVOJE 
Atstatydintas seimo 

pirmininkas 
Lietuvos seimo pirminin

kas Artūras Paulauskas ba
landžio 11 d. pralaimėjo bal
savimą dėl nepasitikėjimo juo. 
Per opozicijos pasiūlytą slap
tą balsavimą jo nušalinimui iš 
parlamento vadovo pareigų 
pritarė 94 parlamentarai, 
prieš balsavo 11, du biulete
niai buvo sugadinti. Naujosios 
sąjungos nariai nebalsavo, ra
šo DELFI. Nutarime dėl A. 
Paulausko nušalinimo pasiū
lyme buvo pareikštas susirū
pinimas dėl paaiškėjusio pras
to seimo kanceliarijos darbo. 

Europos reikalų komiteto 
vadovas "darbietis" Vydas 
Gedvilas paskirtas laikinuoju 
seimo vadovu iki balandžio 
13, kada vyko balsavimas. Iš
rinktas Darbo partijos vice
pirmininkas, seimo vicepirmi
ninkas Viktoras Muntianas. 
Atstatydinus seimo pirminin
ką, jo vadovaujama Naujoji 
sąjunga (socialliberalai) nu
sprendė pasitraukti iš valdan
čiosios koalicijos. Nariai trau
kiasi iš visų pareigų seime ir 
vyriausybėje. 

Nauja koalicija 
Sugriuvus koalicijai, Dar

bo partijos vadas Viktoras Us
paskichas pareiškė pretenzi
jas į šiuo metu socialdemok
ratams priklausančią prem
jero kėdę, rašo BNS. Social
demokratai betgi jos atiduoti 
nelinkę, tačiau tikisi išsaugoti 
likusių trijų valdžios partijų 
partnerystę. Už išsaugotą 
premjero vietą socialdemok
ratai "darbiečiams" siūlo sei
mo pirmininko kėdę. 

Balandžio 12 d. posėdžia
vusių trijų likusių valdančio
sios koalici- ~--~-~ 
jos partijų -
Darbo parti
jos, Social
demokratų ir 
Valstiečių 
liaudininkų -
vadovai sutarė tęsti bendra
darbiavimą seime ir vyriausy
bėj e. Ministeriu pirmininku 
lieka Algirdas Brazauskas. 
Per artimiausias dvi savaites 
bus peržiūrėta koalicijos su
tartis ir nuspręsta, kas užims 
atsilaisvinusias užsienio rei
kalų bei socialinės apsaugos 
ir darbo ministerių vietas. 

"Mažeikių naftos" kaina 
Lietuvos vyriausybė ir 

"Jukos" bendrovė susitarė, 
kad išperkamų 53. 7% "Ma
žeikių naftos" akcijų kaina 
sieks 1.2 bln. dolerių (apie 3.5 
bln. litų), o "Jukos" dar gaus 
dividendų iš beveik l bln. litų 
2005 m. "Mažeikių naftos" 
pelno, praneša LGTIC. Lie
tuva yra pateikusi pasiūlymą 
"Jukos" išpirkti iš jo akcijas 
už daugiau kaip 1.4 bln. JAV 
dolerių, tačiau derybose šią 
kainą pavyko sumažinti maž
daug 200 mln. litų. Vyriausybė 
įsigytas akcijas ketina iškart 
parduoti dar pridėjusi 21 % 
vertybinių popierių. 

"Mažeikių naftoje" dar 
mėgina įsitvirtinti Lietuvos 
valdžiai nepriimtina Rusijos 
naftos bendrovė "Lukoil", 

kurios interesams Lietuvoje 
pradėjo atstovauti Darbo par
tijos vadovas Viktoras Uspas
kichas. Vyriausybės ataskaito
j e numatyta, kad Kremliui 
ištikimų firmų "Lukoil" arba 
"Gazprom" atėjimas į "Ma
žeikių naftą" sukeltų grėsmę 
valstybiniam saugumui. 

Ministeris pirmininkas A. 
Brazauskas kovo 29 d. pripa
žino, kad šiuo metu yra trys 
galimi "Mažeikių naftos" pir
kėjai: Kazachstano bendrovė 
"Kazmunaigaz", Rusijos fir
mos TNK-BP ir "Lukoil". 

Dar neįves eurų 

Europos sąjungos politi
kų manymu, Lietuvoje inflia
cija artimiausiu metu didės, 
tad šalis dar negali prisijungti 
prie euro zonos. Kaip praneša 
DELFI-BNS, praėjusį rudenį 
Europos komisijos (EK) pa
skelbtoje ekonomikos apžval
goje teigiama, kad šiais beiki
tais metais Lietuvoje kainos 
didės sparčiau negu iki šiol. 

Rengdama ataskaitą apie 
Lietuvos pasirengimą, EK gali 
remtis Lietuvai nepalankiais 
spėliojimais. EK gali net ne
siūlyti Europos sąjungos eko
nomikos ir finansų ministerių 
tarybai svarstyti Lietuvos pa
sirengimo. EK išvadas apie 
tai paskelbs gegužės viduryje. 
Lietuvos infliacija dabar virši
ja vadinamą Mastrichto kri
terijų. 

Mažiau įmokų ES 
Europos sąjungos (ES) 

biudžeto vykdymo rodikliams 
pernai pasiekus rekordą, šie
met sumažės valstybių narių 
įmokos bendrajam bloko 
biudžetui. Lietuvos įmoka tu
rėtų sumažėti 5 mln. eurų, 
skelbia BNS. Praėjusių metų 
ES biudžeto perteklius, kuris 
yra perkeliamas į kitų metų 
biudžetą, siekė 2.41 bln. eurų. 
Pernai nebuvo paskirstytos 
vos l% biudžeto išlaidoms nu
matytos sumos arba 1.07 bln. 
eurų. Papildomos įplaukos 
pernai siekė 1.29 bln. eurų, 
todėl šiemet valstybių narių 
įmokos ES biudžetui bus su
mažintos iš viso 2.41 bln. eurų. 
Ši suma yra mažiausia nuo 
1997 m. 

Apdovanojimas 
V. Landsbergiui 

Europos parlamento na
riui Vytautui Landsbergiui ba
landžio 4 d.įteiktas Aukso ap
dovanojimas už nuopelnus 
Europai (Merite Europeen), 
skelbia BNS. Šis medalis pir
majam tikrajam Lietuvos va
dovui po nepriklausomybės 
atkūrimo įteiktas Berlyne 
vykstančioje konferencijoje, 
skirtoje diskusijoms apie Lie
tuvos vietą Europoje. Konfe
renciją pradėjo Lietuvos am
basadorius Vokietijoje Eval
das Ignatavičius, organizavo 
Konrado Adenauerio fondas. 
Lietuvai konferencijoje atsto
vavo parlamentaras Emanue
lis Zingeris bei Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų institu
to vadovas Raimundas Lo
pata. RSJ 
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Gyvenkime, kurkime, veiki
me per Kristų! 'lbkį šūkį š. Ame
rikos ateitininkų taryba pa
skelbė 2005-2006 veiklos me
tams. Čikagos ir jos apylinkių 
ateitininkų sendraugių susirin
kimas, įvykęs kovo 19 d. Aleiti
ninkų namuose, Lemonte, buvo 
skirtas pasvarstyti apie šio šūkio 
prasmę ir veiklą. Susirink.imą 
pradėjo pirmininkas Juozas Po
likaitis ir pakvietė žodžiui kun. 
dr. Kęstuti nimaką, kuris buvo 
parašęs porą naujų leidinių pa
našiomis temomis ir suorgani
zavo šio susirinkimo programą. 

])lnamlška1is ateltlnlnlcijos 
trikampis 

Kun. dr. Kųtutis 1Hmakas 
Pagrindinėje paskaitoje 

hm. dr. Kęstutis 'Ilim.akas .kal
bėjo apie .žmonijai Dievo su
teiktą gyvybę. Kūrėjas nepasi
tenkino .žmonėms suteikta pri
gimtine gyvybe. Jis siuntė savo 
Sūnų, kuris, tapo .žmogumi, 
"kad žmonės turėtų gyvenimą, 
- kad apsčiai jo turėtų" (Jn 
10,10). Tiems, kurie Sūnų pri
ėmė, Jis davė ir tebeduoda "ga
lią tapti Dievo vaikais" (Jn 
1,12). Prigimtinė ir antgamtinė 
gyvybė yra didelė Dievo dovana 
.žmonėms. Deja, žmonės nusi
kreipė nuo Dievo. 

Dvidešimtojo šimtmečio 
pradžioje į dosnųjį Dievą at
kreipė dėmesį Pranas Dovydai
tis, o to paties šimtmečio ant
roje pusėje - Karolis Wojtyla, 
vėliau išrinktas popiežiumi 
Jonu Pauliumi Il. 

Ateities pirmajame nume
ryje "Ateitinink.ų" vardu pasi
rašęs Dovydaitis atkreipė dė-

RASĄ NOBKllTĖ 

Aldona Budraitė prisime
na senelius Marijoną ir Praną 
Bur.žinskus. Kai senelis mirė, 
Aldonai buvo ketveri metukai. 
Iš keturių vaikų užaugo trys. 
Aldonos tėvai - Sofija ir Juo
zas Budraičiai. Aldona gimė 
Sangailių kaime, Ariogalos 
valsčiuje. Ten ji išgyveno iki 
dvidešimt penkerių metų. Tė
vas buvo labai religingas ir die
vabaimingas žmogus - šventai 
tikėjo i Dievą. 'lb paties mokė 
ir vaikus. Abu tėvai daug mel
dėsi namuose. Aldonos brolis 
Albertas, mamos išmokytas, 
Aldoną mokė katekizmo. Abu 
labai gerai išmok.o ne tik pote
rius, Rožinį, katekizmą, bet ir 
mąstyti, galvoti, aiškinti. 

Mama iš suverptų pilkų 
naminių vilnų išaudė ir pasiu
vo ilgą apsiaustą, dar lininę 
suknelę. Autobusų nebuvo. 
'Thd šaltą rudens metą išsiruošė 
pėsčiomis, kaip ir visais kitais 
kartais. Kaimo keliuku pasu
kome i vieškelį, nes vasaros 
kelias per Rūdynę jau pliaukš
tėjo nuo pelkių - neišbrisime. 
'Thd iki bažnyčios lygiai aštuoni 
kilometrai. 

Vasara su alpinančiu žydė
jimu ir svaigiaisiais kvapais jau 
seniai išėjo. Sodų obelys nuo
gut nuogutėlės. Dar kabo užsi
likęs vienas kitas obuoliukas. 
'Thi sodų dovana pavėlavu
siems mūsų žemę palikti 
paukščiams. O gal tiems, kurie 
žiemą atskris pas mus pavie
šėti. 

Ėjome su mama tuo pačiu 
amžinuoju vieškeliu. Šaltokas 
rudens vėjas šuorais skruodė 
ir vėl tolo. Ak, kaip gera buvo 
vasarat Tiesiai per Rūdynę! 
Nė nepajusdavome, kaip greit 
pasiekdavome Dievo namus. 

Ateitininkija ir gyvybės kultūra 

Ateitininkq sendraugių susirinkime š.m. kovo 19 d. Iš kairės: dr. L. Sidrys, R. Sidrienė, dr. V. 
Aleksa, kun. dr. K. 'liimakas 

mesį į tris tikroves: Kristų, gy
venimą ir kultūrą (jas kun. lii
makas pavadino Dinamilkuoju 
ateitininkijos trikampiu). Kris
tus yra ateitininkų Idealas, mo
tyvuojantis ateitininkus Jam gy
venti ("nebe aš, bet Kristus ma
nyje") ir savo veikla persunkti 
kultūrą "Kristaus tiesa", nes 
šiais laikais kultūrą savinasi ir 
ją iškreipia žmonės be Dievo, 
per ją pažeisdami žmones "fi
ziškai, doriškai ir dvasiškai". 
Ateitininkų veikla turi būti 
nukreipta "Vma atnaujinti Kris
tuje". 

Nuostabu: popiežius Jonas 
Paulius 11 pasirinko tas pačias 

tris tikroves (tik jis pabrėžė gy
vybės vertę, o Dovydaitis - gy
venimą). Popiežius pabrėžė 
Kristų kaip .žmogumi tapusį 
Dievo Sūnų, pakėlusi žmogaus 
vertę, nes per Kristų žmogui 
buvo suteikta nauja, Dievo vai
ko, gyvybė. O kultūra yra kovos 
laukas tarp tų, kurie gyvybę ver
tina, ir tų, kurie ją pažemina, 
lengvai ją nutraukia abortu, eu
tanazija, savižudybe, genocidu 
ir kt. 'Thd Kristaus vietininkas 
skatino ugdyti ir puoselėti gyvy
bės kultūrą ir tuo būdu atsverti 
mirties ''kultūros" plitimą. 

Paskaitininko išvada: atei
tininkai, atsiliepdami i dabar-

ties iššūkius tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje, turi į savo veiklą 
įjungti gyvybės kultūros ugdy
mą (naujame leidinyje.A,psliai 
gyvenimo tutiti jis pateikia tiek 
motyvus, tiek veiklos gaires). 

Šeima ir IJVYbės kultūra 
Rima ir dr. Linas Siliriai 
Rima Sidrienė pritarė po-

piežiaus Jono Pauliaus n min
tims apie šeimos pirminę reikš
mę gyvybės kultūroje. Ji atkrei
pė dėmesį į kun. K. 'Ii'imako 
leidinyje iškeltą reikalą "švęsti 
gyvenimą". Ji teigė, kad tai yra 
"mūsų vedyb'Ų esmė. Tui - kaip 
mes interpretuojame gyvybės 

Tai buvo nuostabu 
Einame, būdavo, tarsi skren
dame. Prie sodybų medumi al
pėdavo liepos. 'l'Yliai skam
bėdavo katilėlių varpai, tarsi 
bažnyčioje prieš pakylėjimą. O 
šienaujamų pievų gilusis ato
dūsis! Kaip giliai vaiko vaiz
duotėn įsėsdavo rausvos žy
dinčių dobil'Ų jūros, griaudė
jančios nuo bičių choralų. O 
rugių marios nuauksėjusiom 
vilnim, žmogaus prakaitu kve
piančios! 

Kiek.vienas metų laikas tu
ri savo viliojantį groži, kvapus. 
Ypatingas vėlyvo rudens kva
pas, kol .žemę dar nesukaustė 
šalčio šarvai, kol iš visų kam.pe
lių surinkęs švelniatones spal
vas, savo nuostabiom akvare
lėmis nudažęs laukus ir miš
kus, ima trauktis, blukti. Vario 
dūdomis ir bronzos varpais 
skamba pavieškelės. Žemė al
suoja parudusiais lapais ir pa
sitraukiančių iš gyvenimo au
galų kvapais. Koks tat įdomus 
Dievo surėdymast Kaip jaudi
na sielą gamta prieš atkeldama 
žiemos vartus, išdalinusi visas 
sodų, miškų ir laukų gėrybes. 

Mudvi su mama išėjome 
prieš saulės tekėjimą, bet rei
kia skubėti, nes sugrįžti irgi 
reikės tuo pačiu keliu ir minti 
tuos pačius ilgus vieškelio kilo
metrus. Atrodo, kad jau tikrai 
pučia ledinis vėjas ir smelkiasi 
už apykaklės, nuplikina veidą. 
Pakelės miške įlomėse tvyro 
stiprus gailių tvaikas. 1o net 
vėjas neišsklaido. Bet aš esu 
vaikas - nenustygstu vietoje. 
Delnu paliečiu šiurkščią eglės 
šaką - krūtinę užlieja Hkingas 
spyglių aromatas, net gerklė 
prikarsta. Tie miško kvapai, 

tos ilgos kelionės į bažnyčią 
buvo tarsi nelengvo mažo žmo
gaus gyvenimo paguoda, ieš
kant maldos gamtos atodūsy. 

Dievo namai. 'Thip mama 
vadindavo bažnyčią. Tuos žo
džius ji tardavo su ypatinga pa
garba. Iš tikrų.jų tai buvo nuo
stabu. Gėlėmis papuošti alto
riai, daugybė gėlių. šventos 
Mišios. Matydavau kaip mel
džiasi senutės, apsigobusios 
gražiomis skarelėmis. šventų
jų statulos, paveikslai, nukry
žiuotas Kristus. Vaikas, kurį 
motina vesdavosi už rankos 
bažnyčion, nustebęs žiūrėdavo 
i šią dangišką buveinę, ypač 
per šventas Mišias. Kalėdų 
prakartėlė. šventos Velykos. 
Kristaus prisikėlimo momen
tas. Vaikui buvo šventė, kai ei
davo apie bažnyčią. Didelė 
šventė. Daugybė žmonių. Mi
nios. Baltai apsirengusios mer
gaitės berdavo gėles po Dievo 
kojų, o kvapnūs smilkyl'ų dū
mai kildavo link bažnyčios 
bokšto - dangun. Ne vienas 
vaikas nustebęs žvelgdavo į 
auksinę monstranciją, kurio
je per pakylėjimą apsilanko 
Dievas. 

„.Iš prisiminimų Aldona 
sugrižo į tikrovę, kai abi suma
ma nuėjo tiesiai i zakristiją pas 
kunigą. Kunigas mergaitę pa
sisodino šalia, paklausinėjo 
poterių, katekizmo ir nustebo, 
kad Aldona visą katekizmą ir 
kitas krikščioniškas tiesas taip 
puikiai, tikrai nevaikiška~ mo
kėjo. Mama pasitarė su kunigu 
ir Aldona tą pačią dieną atliko 
išpažintį ir priėmė Pirmąją Ko
muniją, kurią iki šiandien te
benešioja širdyje. 

Buvo kovo pabaiga. Mud
vi su Aldona sėdėjome nedi
deliame jos kambarėlyje. Apie 
ją glaustėsi šešiametė vaikaitė 
ir keturmetis vaikaitis. Jų tėvai, 
vyresnioji dukra ir žentas buvo 
darbe. Jaunesnioji gražuolė 
dukra universiteto studentė, 
sukosi virtuvėje. Mudvi gėrė
me kvapnią jos gimtųjų laukų 
žolynų arbatą ir kalbėjomės. 
Tiksliau - ji kalbėjo, kalbėjo. 
Jos lakioje vaizduotėje vėl at
gimė prisiminimų virtinės - ji 
iš tikro buvo gamtos vaikas, 
nors gyveno dideliame mieste 
ir daug metų dirbo ir tebedirba 
laiškaneše. 

- Liko atmintyje šventos 
Onos atlaidai, žolinė, į ku
riuos važiuoti kolūkio pirmi
ninkas darbininkams duodavo 
mašiną . .žolinės atlaidus švęs
davome Ugieniuose - Arioga
los, vėliau Raseinių rajonas. 
Atsimenu, kai mama nusivedė 
i Žolinės atlaidus rugpjūčio 
penkioliktą dieną. Labai ver
kiau, nes kelias buvo tolimas -
labai pavargau. Man tada buvo 
tik šešeri metukai. 

Tėvai turėjo didžiulį seną 
sodą. Vienoje sodo pusėje bu
vo žalia, graži pievelė. Jeigu 
neidavome į bažnyčią, tai toje 
pievelėje pasiklodavome lova
tiesę ir visa šeima kartu mels
davomės. 'Thi buvo šventa pa
reiga. Ir savo namuose prisi
laikydavome nustatytos bažny
tinės tvarkos: vyriškoji giminė 
visada būdavo dešinėje pusėje, 
moteriškoji - kairėje, kaip baž
nyčioje. 

Aldonos motina gimė Ry
goje 1908 metais. Iš gyvenimo 
išėjo 1956-aisiais. Tėvai, atva-

kultūrą". Džiaugsmas yra "es
minis dalykas katalikų gyveni
me". "Mes sukūrėme savo gy
vybės kultūrą šeimoje". Dievas 
yra šeimos nariams pirmoje vie
toje. Vyras ir žmona - vienas 
kitam antroje vietoje; paskui -
vaikai. 18.ip pat ir mūsų vai
kams: Dievas - pirmoje vietoje. 
"Mes esame vienas kitam kelias 
į dangų". 

Dr. Linas Sidrys pritarė Ri
mai, kad tėvų tikslas yra paro
dyti savo vaikams kaip "pilnai 
gyventi". Juk Dievo pirmasis 
įsakymas žmonėms buvo: "Bū
kite vaisingi ir dauginkitės .•. " 
Vis dėlto tiek Lietuvoje, tiek 
Europoje yra problemų: gyvybė 
nevertinama, o taip pat neverti
namos gausios šeimos. Fondai 
neskiria pakankamai pinigų 
jaunimui. Ateitininkams vertė
tų pasirūpinti jaunimu, kad jie 
galėtų vykti į Lietuvą liudyti 
ten gyvybės kultūrą. 

Gyvosios d't'Uios aadūdis ir 
8Y')'bės ll:ultūra 

Dr. Petras v. Kisielius 
Ateitininkija nebuvo atsi

tiktina XX š. pradžioje. Ji buvo 
ypatingas Dievo Šventosios 
Dvasios reiškinys mūs'Ų tautos 
istorijoje. Kun. dr. Kęstutis lii
makas labai taikliai parodė idė
jinį panašumą tarp Prano Do
vydaičio ir Jono Pauliaus 11. 
Jiems abiems didžiausią reikš
mę turėjo šventasis Raštas. Pa
našiai mąstė Jonas Paulius 11 ir 
kitas ateitininkas mąstytojas 
Antanas Maceina apie kovą 
tarp gėrio ir blogio. 

Nukelta i 5-tą psl. 

žiavę į Sangailių kaimą, nusi
pirko aštuonis ha žemės, pra
dėjo statyti labai gražius pasta
tus: gyvenamąjĮ namą, ūkinius, 
lauko virtuvę, kūtę. Stafyboms 
užbaigti prittūko pinigų. Statė 
tikras meistras-statybininkas. 
'Tuip prasidėjo vargai. 

- Bet mes, vaikai, augome. 
Brolis tapo vargonininku. 'Dli 
vyresnėlis. Jį Kaune sušaudė 
vokiečiai. Tėvai turėjo mokėti 
išpirką, bet nesuspėjo nuvežti. 
Pavėlavo. Kai nuvežė, visi su
šaudytieji jau buvo mirę. Kitas 
brolis per karą išėjo i m.išką ir 
dingo. Vyresnysis brolis mirė 
K1aipėdoje. 

Aldonos motina buvo bai
gusi Šaukėnų žemės ūkio mo
.k.yklą Kelmės rajone. Ji turėjo 
gerą draugę Kališauskaitę. 1bs 
draugės sesuo būsimą Aldonos 
mamą supažindino su būsi
muoju Aldonos tėvu. Mama 
buvo labai graži. Tėvas buvo 
turtingo ūkininko sūnus. Su 
neturtingu Aldonos mamos 
tuoktis neleido. Už jo ištek.ė
jusi mama visą neilgą gyveni
mą labai vargo. Vyras jos ne
mylėjo, mušdavo. Mažai padė
jo ir vaikų prašymas mamos 
nemušti. Prisikankinusi nuo 
žiauraus tėvo, mama mirė, kai 
Aldonai buvo dvylika metų. 
Mirė ji nesirgusi ir lovoj negu
lėjusi. Vakare išėjo pamelžti 
karvės ir, perbridusi žiemos 
pusnynus su kibiru pieno, grižo 
labai pavargusi. Nuėjusi mie
goti, pasikvietė Aldoną, paža
dėjo ją išmokyti verpti, austi, 
siūti. 'Thčiau„. rytą motina mi
rė. Aldona dar atsimena, kaip 
tą rytą išeidama į mokyklą, 
pamojavo mamai. Iš mokyklos 
grižo, kaip visada, sutemus, 
kai mama jau buvo pašarvota. 

( Bus daugiau) 



Vasario 16-osios šventės priėmime, surengtame Lietuvos ambasados Ot~vo~e N:itionval Ar~s 
Centre. Iš d.: parlamento pirmininkas Peter Milliken, Lietuvos ambasadore Sigute Jakstonyte, 
"Paramos" pirm. Audrius Sileika 

Ateitininkija ir gyvybės kultūra 
Atkelta iš 4-to psl. 

Popiežius atskleidė didelį 
konfliktą tarp gyvybės ir mir
ties kultūrų, o Maceina kėlė 
kultūroje velnio įtaką, per kurią 
visuomenės kultūra tapo indi
ferentiška Kristaus klausimu. 

Ateitininkų uždavinys yra 
prieš šį indiferentiš~umą sti~
riai kovoti. Stasys Salkausk1s 
kėlė gyvosios dvasios sąjūdį 
tam, kad Lietuvos tikintieji at
gytų dvasia. Jis pripažino, jog 
ateitininkiškoji ideologija gali 
ir turi plisti. Jis kėlė gyvosios 
dvasios sąjūdį, kad ateitininkai 
ir kiti Lietuvos tikintieji atgytų 
dvasia. Taip ir dabar visai tinka, 
kad, Šventajai Dvasiai veikiant, 
galima į ateitininkiją uungti Jo
no Pauliaus 11 gyvybės kultūrą. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

r----

Literatūra ir gyvybės kultūra 
Dr. Vainis Aleksa 

Koks ryšys tarp literatūros 
ir gyvybės kultūros? Sudėtingas 
ir nelengvai apibrėžiamas. Va
karų kultūroje apskritai litera
tūra pateikia sekuliarinį atsa
kymą, kaip būti ar išlikti žmo
gumi. Priklauso nuo autoriaus, 
ar ji rišasi su gyvybės kultūra. 
Jonui Pauliui 11 literatūros tiks
las yra būdas apibūdinti gyveni
mą arba pažinti žmogų, kurio 
gal nepažįsti. Stalinui gi litera
tūros tikslas yra manipuliacija. 
Tikinčių krikščionių autorių 
raštuose pastebima įtampa tarp 
sekuliarizmo ir tikėjimo, kuris 
atsimuša į sekuliarizmą ir ban
do grumtis. Dr. Aleksa davė du 
pavyzdžius: vieną iš Bradūno 
poezijos, antrą - iš Gaškaitės 

Žemaitės romano Užverstų šu
linių vanduo. 

Tikiu gyvenimą - ne mirtį 
Meninė programa 

Ši meninė pro$rama buvo 
gyvybės kultūros Svęsti gyveni
mą pavyzdys. Pagal temą Tikiu 
gyvenimą - ne minį Kęstutis 1ii
makas parinko eilėraščius, o Da
rius Polikaitis - muzikinius in
tarpus. Eiles skaitė Nerijus Šme
rauskas ir Kęstutis Trimakas. 

*** 
Atsilankiusiųjų nuomone, 

tiek akademinė, tiek meninė 
programa buvo įdomi, įvairi ir 
prasminga. Kun. K. Trimako 
pateiktos idėjos yra jau išspaus
dintos jo leidiniuose (naujausia 
-Apsčiai gyvenimo turėti). Ko
mentarų tekstai pasirodys Atei
ties žurnale. Inf. 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 
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··TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS~~ 
Norintiems susipažinti "Tėviškės žiburiai" 

siunčiami nemokami šešias savaites 

Vardas, pavardė 

Gatvė 

Miestas ProvincijaNalst. 

Telefono numeris E-pašto adresas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
LSC l T3, Canada 
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-======11 KANADOS ĮVYKIAI l:ii---
Pavojinga karių misija 

Parlamento nariai svars
tė Kanados tarptautinę politi
ką - dalyvavimą tarptautinėje 
sandraugoje ir kovojant su te
rorizmu. Daugeliui susirūpi
nimą kelia vis gausėjantys te
roristiniai išpuoliai Afganista
ne. Kanados taikos misijos ka
riams vis dažniau tenka susi
durti tiesioginiame mūšyje su 
užpuolikais, ir mažiau laiko 
lieka kitam darbui. Nuo misi
jos pradžios jau žuvo 12 karių, 
dešimtys sužeistų. Svarstymo 
dalyviai išklausė vyriausybės 
atstovų pranešimą apie Kana
dos karių misiją. Visi vienin
gai patvirtino, kad jie besąly
giškai remia Kanados karius 
ir jų atliekamus darbus, tačiau 
daugelis norėtų žinoti, kiek il
gai kariai bus šioje pavojingo
je padėtyje? Nebuvo priimta 
jokių konkrečių nutarimų. Vi
sos opozicinės partijos pagei
davo, kad ateityje būtų taria
masi parlamente prieš siun
čiant karius į karo veiksmų 
lauką. 

Parlamente priimtas nau
jas dokumentas - atsiskaito
mybės aktas. Kaip ir buvo ža
dėję rinkimų metu, konserva
toriai savo valdymą pradeda 
valdžios aparato pertvarka, 
kova su besaikiu pinigų švais
tymu. Naujasis dokumentas 
numato pareigūnų paskyrimų, 
pinigų panaudojimo viešumą, 
riboja lobistų ir riykiminių va
jų rėmėjų įtaką. Sis aktas ap
saugoj a informatorius apie 
galimus pažeidimus, taip pat 
padidina vyriausiojo revizo
riaus teises. Visos partijos su
tiko, kad toks įstatymas būti
nas ir reikalingas - tai demok
ratijos stiprinimas. Tačiau 
opozicija pasigedo informaci
jos skelbimo straipsnių, kal
tindama dabartinę vyriausybę 
nereikalingu slapukavimu ir 
spaudos laisvės varžymu. 

Gausėja kandidatų į libe
ralų partijos vadus. G. Ken
nedy paliko Ontario švietimo 
ministerio pareigybę, kad ga
lėtų dalyvauti rinkiminėje 
veikloje. Oficialiai apie savo 
ketinimus tapti partijos vado
vu pareiškė M. Ignatieff. B. 
Stronach pranešė, kad ji ne
beketina dalyvauti rinkimuo
se. Tapti liberalų partijos va
dovu pasiruošęs ir buvęs ap
linkos apsaugos ministeris S. 
Dion. Liberalų partijos vado
vui Paul Martin po pralaimėtų 
rinkimų atsistatydinus, nauja
sis vadovas bus renkamas me
tams baigiantis. 

Elektros energijos kainos 
didės, perspėja jos tiekėjai ir 
valstybė. Jie jau iš anksto psi
chologiškai ruošia gyventojus 
dar vienam kainų šuoliui ge
gužės mėnesį. Energijos vers
lovės ieško natūralių jos ištek
lių gamtoje. Ypač daug vilčių 
teikia vėjo energija. Pirmųjų 
vėjo variklių nauda pasitvirti
no. Ontario provincijoje, ne
toli Goderich bus pastatyti 22 
nauji vėjo varikliai, vėliau bus 
statoma 11 vėjo jėgainė, galin
gesnė bent keturis kartus. On
tario energijos specialistai yra 
užsibrėžę iš natūralių gamtos 
išteklių gauti 5% viso energi
jos kiekio. 2010 m. jis išaugtų 

iki 10%. Gyventojai skatina
mi taupyti.Taip pat siūloma 
keisti senus buitinius elektros 
įrengimus, oro vėsinimo siste
mas naujesnėmis, mažiau su
naudojančiomis energijos. 
Dalį išlaidų - net iki 500 dol. 
- žada padengti valstybė. 

Naujausios Kanados teri
torijos Nunavut ateitis kelia 
didelį susirūpinimą. Prieš 7 
metus kuriant šią teritoriją, 
buvo tikėtasi, kad savivalda 
padės išspręsti jaunimo užim
tumo ir kitas socialines prob
lemas. Tačiau dabartiniai re
zultatai nedžiuginantys. Teri
torijos valdžios institucijose 
tik 45 % yra vietinės kilmės 
inuitų, 75% moksleivių nebai
gia mokyklos. Gausūs savižu
dybių, rūkymo, tuberkuliozės, 
lytinių ligų atvejai. Socialinę 
inuitų izoliaciją didina kalbos 
kliūtys. Iki 5-6 klasės jie mo
komi tik gimtąja inuktikut kal
ba, vėlesnėse klasėse pereina
ma prie anglų kalbos. Jauni
mas taip ir lieka neišmokęs 
nei savo gimtosios, nei oficia
lios valstybinės kalbos. 

Ontario provincijos poli
cija ir gyventojai buvo nuste
binti nemaloniu atradimu. 
Nuošaliame kaime netoli 
Londono automobiliuose bu
vo rasti 8 negyvi žmonės. Po
licija greitai išaiškino, kad nu
žudytieji priklauso vienai iš 
motorizuotų nusikalstamų 
gaujų "Bandidos". Oficialiai 
jie yra motociklų sporto mė
gėjai, susibūrę į klubą, tačiau 
iš tiesų tai nusikalstamo vers
lo dalyviai - prekeiviai narko
tikais. Policija sulaikė penkis 
įtariamuosius žmogžudyste -
keturis vyriškius ir vieną mo
terį. Manoma, kad šios žudy
nės - tai susidorojimas gaujos 
viduje su konkurentais ar ne
pageidaujamais liudininkais. 

UNESCO organizacija 
Montrealį yra paskelbusi 
2005-2006 metų knygos sosti
ne. Čia įvyko 8-asis tarptauti
nis "Mėlynojo miesto" litera
tūros festivalis. Jame dalyvavo 
200 rašytojų, vertėjų ir leidyk
lų atstovų iš viso pasaulio. Da
lyvių tarpe - Nobelio premi
jos laureatas Derek Walcott. 
Surengta 300 susitikimų, po
kalbių, literatūros skaitymų. 
Festivalio tradiciniu Didžiuo
ju prizu buvo apdovanotas 
Montrealio dramaturgas Mi
chel Tremblay. Jis geriausiai 
žinomas kaip 20 pjesių auto
rius, žiūrovams pasakojantis 
apie mažojo žmogaus - pa
prastų darbininkų, gatvės mo
terų ir kitų socialinių mažumų 
likimus. M. Tremblay taip pat 
daugelio romanų, literatūros 
vertimų autorius. 

Geresnės bibliotekos -
pažangesni moksleiviai. Tokį 
tiesioginį ryšį nustatė švietimo 
darbuotojai. Mokyklų biblio
tekos, aprūpintos šiuolaikine 
technika, turinčios turtingus 
knygų fondus ir patyrusius 
darbuotojus, padeda mokslei
viams įgyti skaitymo įgūdžių, 
sudomina literatūra ir moks
lu, atveria įdomius tyrinėjimo 
kelius ir patirtį. Visa tai tie
siogiai atsispindi moksleivių 
žiniose. S.K. 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
POPULIARIAUSI 
AUTOMOBILIAI 

Vilniaus policija interne
to tinklalapyje www.policija. 
It/sostine paskelbė labiausiai 
vagiamų automobilių markių 
dešimtuką, sudarytą remian
tis Autotransporto priemonių 
grobimo tyrimo skyriaus pir
mųjų trijų šių metų mėnesių 
laikotarpio duomenimis. Po
puliariausi - "Audi" automo
biliai, per 3 mėnesius jų pa
vogta 45. Po to - "VW Golr' 
(30), "VW Passat" (23), "Mer
cedes Benz" (22), "BMW" 
(12). Iš viso per tą laikotarpį 
pavogti 232 automobiliai, iš 
jų 83 - surasti, skelbia BNS. 

KEISIS "LIETUVOS 
TELEKOMAS" 

Pastovaus ryšio rinkoje 
vyraujantis "Lietuvos teleko
mas" numato keisti pavadini
mą į "TEO LT'. Kaip skelbia 
DELFI, pavadinimo keitimo 
klausimas yra įtrauktas į dar
botvarkę "Lietuvos teleko
mo" rengiamo akcininkų su
sirinkimo balandžio 24 d. Ja
me taip pat bus tvirtinama 
įmonės 2005 m. ataskaita, pa
skirstomas pelnas, renkama 
kontrolės įmonė bei bendro
vės valdyba. "Lietuvos teleko
mas" iš pernai gauto pelno 
numato akcininkams išmokė
ti 124.29 min. litų dividendų, 
o už vieną akciją - 16 centų 
dividendų. "Lietuvos teleko
mas" pernai pagal Tarptauti
nės finansinės atskaitomybės 
standartus uždirbo 84.07 min. 
litų patikrinto grynojo pelno 
- 2.5 karto daugiau negu 2004 
metais. Skandinavijos teleko
munikacijų bendrovė "Tulia
Sonera" valdo 60% "Lietuvos 
telekomo" akcijų. 

STA1YS PAMINKLĄ 
Vilniaus universiteto Sau

lėtekio universitetiniame 
miestelyje 2007 m. bus pasta
tyta skulptūrų grupė, aukšti
nanti Teisingumo idėją, skel
bia DELFI. Balandžio 13 d. 
įsteigtas paramos fondas šiam 
paminklui sukurti. Paminklo 
sumanymo autoriai ir fondo 
steigėjai - šeši Teisės fakulte
to Strateginio planavimo ko
miteto nariai verslininkai ir 
Vilniaus universiteto Teisės, 
Komunikacijos, Ekonomikos 
bei Fizikos fakultetų dekanai, 
profesoriai Vytautas N ekro
šius, Domas Kaunas, Birutė 
Galinienė ir Jūras Banys. Pa
ramos fondas biržeij planuoja 
paskelbti atvirą konkursą 
skulptūrų ansambliui sukurti. 
Fondas taip pat rūpinsis lėšų 
sukaupimu paminklui sukurti 
ir jį pastatyti. 

NESILAIKO TAISYKLIŲ 
DELFI praneša, kad įsi

senėjusi problema Vilniuje -
statyti transporto priemones 
gyvenamųjų namų kiemuose 
ir ant šaligatvių, nesilaikant 
Kelių eismo taisyklių reikala
vimų. Sostinės policija nuo 
š.m. balandžio 12 d. organi
zuoja tikrinimus ir baus pa
žeidėjus. Baudos - nuo 50 iki 
100 litų už neteisėtą stovėji
mą ar važiavimą kiemuose, o 
stovėjimas ant šaligatvio, kai 
nėra tai leidžiančių kelio 
ženklų, gali užtraukti baudą 
vairuotojams nuo 100 iki 150 
litų. Viešosios tvarkos tarnyba 
seniūnijose platins informaci-

nius lankstinukus apie admi
nistracines atsakomybes, pa
darius Kelių eismo taisyklių 
pažeidimus. 

MIRĖ SEThfO NARYS 
Kovo 23 d. Vilniaus uni

versiteto ligoninės Santariš
kių klinikose po sunkios ligos 
mirė seimo Valstybės valdy
mo ir savivaldybių reikalų ko
miteto pirmininkas, Darbo 
partijos atstovas Stasys Mike
lis. Gegužės l d. jam būtų su
ėję 53 m. Kaip pranešta 
DELFI, jis jau seniai skundė
si įvairiomis sveikatos proble
momis. S. Mikelis taip pat 
dirbo Jūrinių ir žuvininkystės 
reikalų komisijoje, priklausė 
24 tarpparlamentinių ryšių 
grupėms. Jis buvo išrinktas į 
seimą 2004 m. spalį pagal 
Darbo partijos sąrašą daugia
mandatėje apygardoje. Prieš 
trejus metus už nuopelnus 
Lietuvai, uolų ir sąžiningą 
darbą bei visuomeninę veiklą 
prezidentas buvo apdovano
jęs jį Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi. 

STATYBOS PARODA 
Lietuvos parodų centre 

"Litexpo" balandžio pabai
goje vyks statybos ir remonto 
paroda "Resta", kurioje rin
kos naujienas pristatys per 
570 firmų iš 15 pasaulio vals
tybių. Paroda užims 30,500 
kv. metrų plotą. Tikimasi, kad 
susilauks daugiau kaip 60, 
000 lankytojų. Parodoje bus 
pristatomos statybinės ir ap
dailos medžiagos, statybinė 
technika ir įrankiai, langai, 
durys, tvoros, šildymo, vėdini
mo ir kt. įranga. Dalyvaus 
daugiau kaip 450 firmų iš Lie
tuvos ir beveik 100 bendrovių 
iš kitų Europos valstybių, 
daugiausia iš Lenkijos, Vo
kietijos ir Latvijos. Pernai 
"Resta" pagal dalyvių ir lan
kytojų skaičių ir plotą buvo 
didžiausia tarp Baltijos re
gione rengiamų statybos pa
rodų. 

ISTORINĖ SUTARTIS 
Lietuvos istorijos insti

tuto direktorius Alvydas Nik
žentaitis ir Gudijos valstybi
nio universiteto prorektorius 
Vladimiras Kliunia balandžio 
12 d. pasirašė dvišalio bend
radarbiavimo sutartį. Jos tiks
las - paskatinti dviejų šalių 
mokslininkų ir visuomenių 
tarpusavio supratimą. Šios 
dvi institucijos įsipareigoja 
keistis istorijos specialistais ir 
studentais, dalyvauti šalių 
rengiamose mokslinėse kon
ferencijose. 

NUIMS REKLAMAS 
Kauno miesto savivaldy

bė balandžio 19 d. pradės nu
imti be leidimo pakabintas 
lauko reklamas, rašo DELFI. 
Seniūnijų darbuotojai nuolat 
registruos nelegalias rekla
mas ir kas savaitę jos bus nu
kabinamos. Dienraštyje Kau
no diena savaitę prieš bus 
spausdinama, kurias rekla
mas ketinama pašalinti. Per
nai pagrindinėse Kauno gat
vėse tokių reklamų priskai
čiuota apie tūkstantį. Dauge
lio nelegaliai mieste kaban
čių reklamų savininkai yra 
įspėti, tačiau dažniausiai jie 
jau yra bankrutavę. RSJ 

LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE t----
Hamilton, ON 
HAMILTONIEČIAI IR APY

LINKĖS LIETUVIAI susirinkę 
kovo 20 d., atšventė garbingą mū
sų tautai dieną Kovo 11-ją. Mi
nėjimą gražiai vedė "Gintarinių 
aidų" lietuviškos radijo valandė
lės vedėja Liuda Stungevičienė. 
Priminusi keliais žodžiais mūsų 
tautos kančias ir šio minėjimo 
prasmę, kvietė Aušros Vartų_pa
rapijos kleboną kun. Audrių Sar
ką, OFM, invokacijai. Po to -
Hamiltono Tėvynės sąjungos ir 
minėjimo rengėjų pirm. Lionginą 
Paškų. Jis trumpai priminė ilgą 
Rusijos carų žiaurią okupaciją, 
kai Lietuvoje buvo uždrausta 
spauda ir Vasario 16-sios saujelė 
signatarų prikėlė Lietuvą lais
vam gyvenimui. Taip pat priminė 
sovietų 50 metų trukusią dar 
žiauresnę okupaciją, per kurią 
Lietuva prarado vieną trečdalį 
savo geriausių sūnų ir dukrų, 
daug žuvo miškuose kovodami 
su okupantais; daug ištremtųjų 
visam laikui liko gulėti Sibiro įša
le ir daug pasitraukė į Vakarus. 
Taip pat priminė Sąjūdį Lietuvoje 
ir rinkimus į Aukščiausiąją tary
bą, kuri savo pirmoje sesijoje 
vienbalsiai priėmė ir paskelbė šį 
Nepriklausomybės aktą: "Lietu
vos respublikos Aukščiausioji ta
ryba, reikšdama tautos valią, nu
taria ir iškilmingai skelbia, kad 
yra atstatomas 1940-ais metais 
svetimos jėgos panaikintas Lie
tuvos Valstybės suvereninių galių 
vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl 
yra nepriklausoma valstybė ... " Šį 
Aktą pasirašė Aukščiausios tary
bos pirm. V. Landsbergis, sekr. 
L. Sabutis ir 124 signatarai. KLB 
krašto valdybos pirm. Rūta Ži
linskienė perskaitė PLB pirmi
ninko G. Zemkalnio sveikinimą 
ir pati sveikino ta proga minėji
mo rengėjus, prašė visus prisi
minti, nesvarbu kur begyventume 
esame vienos tautos vaikai. 

Pagrindinė šio minėjimo kal
bėtoja Lietuvos seimo narė Vincė 
Vaidevutė Margevičienė, kuri yra 
tremtinių duktė, gimusi pakeliui 
į Sibirą, pasakė, kad išgirdo apie 
Lietuvą iš savo mamos pasakoji
mų, kad ten kažkur labai toli yra 
mažas, bet labai gražus kraštas, 
kur gėlėmis žydi ištisi laukai, kur 
ežerų ir upių vanduo toks skaid
rus, kad gali matyti plaukiojan
čias žuveles, kad ten žmonės yra 
labai draugiški, kalba tik gražia 
lietuvių kalba. Nors pirmą žodį 
išgirdau iš savo mamos lūpų lie
tuviškai, bet man reikėjo lankyti 
mokyklą ir mokytis tik rusų kal
ba, tad tik su mama kalbėjome 
lietuviškai. Bet kai mes su mama 
grįžome į tą mamos svajonių 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Iškilmės kalbėtoja Vincė Vaidevutė Margevičienė (antroji iš dešinės) 
ir dalis rengėjų komiteto 

-.......-........ -.-.--

Viešnia kalbėtoja Vincė Vaidevutė Margevičienė (trečioji iš kairės) 
ir iškilmės rengėjų komitetas (deja, korespondentas nenurodė 
pavardžių) 

kraštą, pasirodė visai kitaip: gėlių jautimu deklamavo keletą patrio
nebuvo matyti laukuose, vanduo tiškų eilėraščių. Hamiltono Auš
N emune buvo dumblinas ir žmo- ros Vartų parapijos choras, vado
nės nebuvo draugiški... Aš klau- vaujamas Darijos Deksnytės, gra
siau mamą, kur tas tavo svajonių žiai atliko keletą tremtinių ir liau
kraštas, mama teatsakė: ne tokį dies dainų. Prie choro prisijungė 
kraštą mes palikom ... Kai atga- su smuiku Virginija Lukavičienė, 
vom laisvę, daug kas pasikeitė į su gitara T. Ambrazaitis, prisidė
gerąją pusę. Baigė jos mėgstamu jo ir torontiečių pora, kurie yra 
eilėraščiu ir dar pridėjo: "Dievo labai mėgstami hamiltoniečių 
galybė ir Apvaizda kiekvieną publikos, tai sol. Lilija Turūtaitė 
globoja skirtingai. Aš gimiau ir sol. Vytautas Mašalas. Jiedu 
pakeliui į Sibiro tremtį, bet šian- gražiai padainavo keletą duetų. 
dieną esu su jumis, o daug stip- Pabaigoje rengėjų pirmininkas 
resni liko ten visam laikui..." Po dėkojo visiems, kurie vienaip ar 
trumpos pertraukos prasidėjo kitaip prisidėjo prie renginio ir 
meninė programa. Hamiltono kvietė visus sugiedoti Lietuvos 
lietuvių teatro "Aukuras" aktorė himną. Po to visi buvo pavaišinti 
Marija Kalvaitienė su dideliu įsi- pyragaičiais ir kavute. Dalyvis 

Pirmasis lietuvių bankelis Ktinadoie. 
įsikūręs nuosavuose namuose -· 

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario I..8M 1L6 
Tul. 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: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ••••••.•..••• 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų Indėlius ....... 2.00% 
180 dienų Indėlius •..••• 2.25% 
1 m. term. Indėlius ...... 3.50% 
2 m. term. indėlius •..••• 3.55% 
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. • ••••••.•..••• 3.50% 
2 m. ind. . ....•..•..•.. 3.55% 
3 m. ind. . ....•..•..•.. 3.65% 
4 m. lnd ••••••••.•..••• 3.75% 
5 m. ind. . .. . ......... .4.00% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 5.75% 
neklln. turto 1 m .•••••.•• 5.75% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokė/Ima/ 

•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 



London, ON 
GRAŽIĄ IR SAULĖTĄ ba

landžio 8-sios popietę pas londo
niečius Marytę ir Joną Naruševi
čius susirinko grupė giminių ir 
artimesnių draugų š~ęsti Marytės 
50-ojo gimtadienio. Seima sukak
tuvininkei suruošė staigmeną. 
Dukros Alicija, Lina, Teresė ir 
Aušra su tėčiu parūpino geras 
vaišes, kad Mamai būtų malonu, 
o ir svečiai liko labai patenkinti. 
Sukaktuvininkė buvo sutikta be
grįžtanti iš parduotuvės, o svečiai 
jau laukė prie durų giedodami 
jai Ilgiausių metų! Kiek atsigavusi 
nuo "siurprizo", Marytė buvo pa
sveikinta su geltonų rožių puokš
te ir eilėmis KLB Londono apyl. 
valdybos vardu, nes jau daugelį 
metų ji yra šios valdybos narė ir 
labai stropiai atlieka pavestas 
pareigas. Be jos šeimyniškų suge
bėjimų neapsieina nė vienas mū
sų bendruomenės renginys. Už
auginusi 4 dukras, Marytė iki šiol 
pilna jaunatviškos energijos. Visa 
šeima jau džiaugiasi dukros Ali
cijos ir Dariaus vaikučių porele, 
kurie seneliams suteikia daug 
malonių akimirkų. Sukaktuvinin
kė džiaugėsi šeimos ir draugų 
dovanotomis gėlėmis ir dovano
mis. Aldona V. 

A.a. ERVINAS PRANAS 
JOKSAS staiga mirė balandžio 5 
d. savo namuose, baigdamas 70-
uosius gyvenimo metus. Maldas 
prie karsto O'Neil laidotuvių na
muose vedė klebonas kun. K. 
Kaknevičius, dalyvaujant gau-

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

KLB Londono apylinkės Naruševičią šeima, pagerbusi savo mamytę 
jos gimtadienio proga. Iš k.: dukros - Alicija, Teresė, sukaktuvinin
kė Marytė N. su vyru Jonu, dukros - Aušra ir Lina 

siam giminių ir londoniečių bū
riui. Nuoširdžią užuojautą velio
nies motinai Martai, broliui Ted 
ir seseriai Martai Ruikis bei jų 
šeimoms visų Londono lietuvių 
vardu pareiškė KLB Londono 
apyl. pirmininkas Stasys Keras. 
Jis priminė, kad žmogus eina per 
gyvenimą, lyg prieš vėją, o netikė
tos audros ir žaibai taip dažnai 
vis lydi mus. Laidot~vių Mišios 
buvo atnašaujamos Siluvos Ma
rijos šventovėje balandžio 8 d., 

Ntr. A. Valaškevičienės 

giedant "Pašvaistės" chorui, 
akompanavo muz. A. Petrašiū
nas, jn. Velionis pajydėtas į amži
nojo poilsio vietą Sv. Petro kapi
nėse Londone, ON, kuriose jau 
ilsisi jo tėvas Petras, miręs 1990 
m. Aldona V. 

MOTINOS DIENĄ minėsi
me gegužės 7, po 10 val. šv. Mišių 
parapijos salėje. Bus trumpa 
programėlė ir vaišės su kavute. 
Lauksime visų, ypač mamyčių! 

KLB Londono apyl. valdyba 

=====:1ĮVAIRIOS Ž:INIQS,1!::::::===-

''Tuatriukas", 5 jaunų a.1.Ųorių 
trupė, pasiruošusi gastroliuoti Siau
rės Amerikoje š.m. rugsėjo-spalio 
mėn., numato aplankyti ir Torontą. 
Gautomis žiniomis, "Teatriukas" 
įsteigtas Vilniuje 1998 m. Tui pro
fesinė, nepriklausomų, jaunų ak
torių trupė, vaidinanti, dainuojanti, 
organizuojanti šventes vaikams ir 
suaugusiems Lietuvoje. Pasirody
mų buvę daugiau negu 1000. Gast
rolių tikslas užsienyje - aplankyti 
lietuvių telkinius, užmegzti naujus 

ryšius, pabandyti parodyti lietuviš
ką kultūrą JAV ir Kanados nelietu
vių visuomenei. Amerikoje "Te~t
riukas" pasirodys Niujorke, Ci
kagoje, Vašingtone, Bostone, Da
las, Klyvlande ir kt. Spektaklių 
aprašymus galima rasti tinklalapyje 
www.teatriukas.lt. Ryšiai: Viešoji 
įstaiga ''Teatriukas", Aukštaičių g. 7, 
Vilnius LT-11341, Dalia (aktorė, 
direktorė) + 370 686 04303, el.paš
tas: info@teatriukas.lt, www.teat
riukas.lt. Inf. 

PAREMKITE Tėviškės žiburius auka, rėmėjo ~r garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anksto dėkingi - TZ leidėjai 

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 

'PĖDOS S'PEClllLISTllS 
REMtile FOUR SEASONS 

i/./ REALTY LIMITED 

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

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
.... KULNO SKAUSMAI 

.... PĖDOS SKAUSMAI 

.... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

.... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELrN IA I SUSIRG IMAI 

.... ĮAUGĘ NAGAI 

.... VI ETrNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

.... SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDĖKLAIS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLANINTUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIAI 

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

Parduodant, perkant 

~-l(ilį1' ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo 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 

l 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

St. Petersburgo, FL, lie
tuviai Kovo 11-tąją JIIinėjo 
sekmadienį, kovo 12. Sv. Var
do šventovėje Mišias atnašą,vo 
kan. B. Talaišis ir kun. dr. Cy
vas. Kan. B. Talaišis pasveiki
no susirinkusius atšvęsti Ne
priklausomybės atstatymo 
šventę ir perskaitė arkiv. S. 
Tamkevičiaus pamokslą, pasa
kytą minint Vasario 16-ąją 
Vilniaus arkikatedroje. Per 
pamaldas giedojo Lietuvių 
klubo choras, vadovaujamas 
muz. A. Jurgučio. Antroji mi
nėtuvių programos dalis vyko 
Lietuvių klubo salėje. Dalyva
vo Lietuvos ambasadorius Va
šingtone V. Ušackas, pasaky
damas ir pagrindinę kalbą, 
garbės konsulas J. Jurgutis iš 
Detroito, Klaipėdos miesto 
vicemerė A. Daujotienė, Klai
pėdos Valstybinio jūrų uosto 
direkcijos prekybos vadovas 
A. Drungilas. Ambasadorius 
V. Ušackas savo kalboje pla
čiai apibūdino Lietuvos „eko
nomini us laimėjimus. Salia 
pažangos iškėlė ir trūkumus: 
mažėjantis gimstamumas, di
dėjanti emigracija, dar vis ke
rojanti korupcija, atjautos sto
ka Lietuvos piliečio proble
moms. Klaipėdos mero R. Ta
raškevičiaus padėkos raštą vi
cemerė A. Daujotienė įteikė 
Lietuvos garbės konsului Flo
ridoje A. Karnavičiui, padėju
siam išgelbėti 12 Klaipėdos 
jūreivių nuo kalėjimo baus
mės. Mat jie darbavosi "Jal
tos" laive, registruotame Pa
namoje. Amerikiečių saugu
mas, patikrinęs laivą, rado ja
me didelius kiekius kokaino. 
Su kitais šio laivo jūreiviais 
buvo suimti ir klaipėdiečiai. 
Po metų trukusios bylos Flo
ridos valstijos teisme, pade
dant Lietuvos diplomatams, 
šie klaipėdiečiai jūreiviai buvo 
išteisinti. Padėkos raštas buvo 
įteiktas ir Lietuvos ambasa
dos Vašingtone trečiajai sek
retorei J. Dapkutei. Minėji
mas baigtas visų dalyvių sugie
dota Lietuva brangi. 

Urugvajus 
Pirmą kartą po Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo 
Lietuvos ambasada Argenti
noje Vasario 16-ąją surengė 
Montevideo mieste Urugva
juje. Šio miesto Nepriklauso
mybės aikštėje, dalyvaujant 
Urugvajaus užsienio reikalų 
ministerijos Protokolo ir Eu
ropos departamentų direkto
riams bei kitiems diploma
tams, lietuvių bendruomenės 
nariams, prie Urugvajaus ne
priklausomybės kovų simboli
nio paminklo iškilmingai pa
dėtas vainikas. Po to vyko pri
ėmimas ir koncertas, kur daly
vavo Urugvajaus valdžios at
stovai, lietuvių bendruomenės 
nariai. Visus dalyvius pasvei
kino laikinasis Lietuvos reika
lų patikėtinis Argentinoje A. 
Naujokaitis. Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto folklori
nė grupė "Gegutala" padai
navo liaudies dainų, pašoko 
tautinių šokių. 

Vokietija 
Miuncheno LB apylinkei 

priklauso apie 70 narių. Į su
sitikimus ateina ir daugiau 
tautiečių, formaliai nepriklau-

sančių LB apylinkei. Praėjusių 
metų pabaigoje išrinkta nauja 
valdyba: pirm. R. Schneideris, 
vicepirmininkai A. Hermanas 
ir D. Zavistauskaitė, sekr. R. 
Purtulis bei ižd. Ramunė Fi
sher. Reguliariai Miunchene 
lietuviai susitinka kiekvieno 
mėnesio trečiąjį sekmadienį 
Kreuz šventovėje. Po pamal
dų visi susirenka kitose šven
tovės patalpose. Į tokius susi
tikimus atvyksta apie 40 tau
tiečių. Jų žymiai daugiau susi
renka per didžiąsias šventes. 
Kartais kas nors atvyksta 
programos atlikti iš Lietuvos. 
Tada klausomasi populiarių 
lietuviškų dainų, o po progra
mos vyksta pasilinksminimas 
- šokiai. Buvo paminėta Va
sario 16-oji. Ta proga surengta 
meninių nuotraukų paroda. 
Kiekvieno mėnesio trečiąjį 
šeštadienį LB patalpose vyks
ta ir vaikų susitikimai, kuriuo
se programai v„adovauja D. 
Zavistauskaitė. Cia vaikai kar
tu pašoka, padainuoja, užsi
ima piešiniais. O prieš Kalė
das juos aplanko Kalėdų se
nelis. Šių metų vasario mėn. 
vyko vaikų karnavalas, o kovo 
mėn. vaikų susitikime buvo 
daug kalbėta apie Lietuvą. 

Naujoji Zelandija 
Lietuvos prezidentą V. 

Adamkų šiame krašte pirmieji 
prie generalinio gubernato
riaus rūmų Auckland mieste 
sutiko senųjų gyventojų pali
kuonys maoriai, pasveikinda
mi jį savo tradiciniu papročiu. 
Po priėmimo pas generalinę 
gubernatorę S. Cartwright, 
prezidentas ir delegacija iš
skrido į ~rašto sostinę Wel
lington. Cia "Duxton" viešbu
čio konferencijų salėje vyko 
pokalbiai su N. Zelandijos mi
nistere pirmininke H. Clark, 
užsienio reikalų ministeriu P. 
Winston ir opozicijos vadovu 
D. Brask. Wellingtono dien
raštis išspausdino su Lietuvos 
prezidento nuotrauka straips
nį Baltijos vadovas - apie mai
nus skatinantį vizitą. N. Ze
landija į Lietuvą eksportuoja 
žuvies, vilnos ir gyvūnų pro
duktų, o Lietuva į šį kraštą -
stiklo gaminių, virvių bei au
deklų. Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris A. Valionis ti
kisi, kad netrukus padidės 
eksportas į N. Zelandiją. Pa
sak Valionio, didžiausias šios 
prezidento kelionės laimėji
mas - vienas australas inves
tuotojas pasiryžęs Lietuvoje 
įsteigti hipodromą tarptauti
nėms žirgų lenktynėms. Su sa
vo tautiečiais prezidentas su
sitiko grįžęs į Aucklandą. Ne
toli oro uosto vynuogyne 
esančioje viloje "Villa Maria" 
konferencijos salėje preziden
to laukė apie 150 tautiečių, 
atvykusių iš įvairių vietovių, 
keliavusių net 500 kilometrų. 
Moterys buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Milda 
Hartleg, paskutinė iširusios 
Lietuvių bendruomenės pir
mininkė, vilkėjo daugiau nei 
prieš 100 metų savo močiutės 
Lietuvoje išausta prijuoste. 
Po neilgų oficialių kalbų visi 
susitikimo dalyviai vaišinosi 
jūrų gėrybėmis, dešrelėmis ir 
miniatiūriniais sumuštiniais 
bei raudonu ir baltu N. Ze
landijos vynu. J.A. 
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Kas tie senovės aisčiai? 
Germanų ir aisčių gentys romėnų istoriko Tacito veikale Germania 

pr. EPMUNOAS REMYS 

Pagal turimus duomenis, nėra visiškai aišku, kada 
gimė ir mirė romėnų rašytojas bei istorikas Publius ar
ba Gaius Cornelius Tucitus. Spėjama, kad jis gimė 
apie 56 m. po Kr. vienoje provincijos aristokratų šei
moje ir mirė apie 120 m. po Kr. Tuip pat nėra nustaty
ta kur Tucitas buvo gimęs. 

Jo gimimo vieta buvo arba šiaurės Italijoje, romė
nų provincijoje Gailia Narbonensis, dabartinėje pietų 
Prancūzijoje arba Ispanijoje, iberų pusiasalyje. Iberai 
buvo Pirėnų pusiasalio senosios gentys. 

'Ilūksta irgi smulkesnių žinių apie jo gyvenimą. 
Tui ką mes žinome, randama veikaluose bei laiškuose, 
parašytuose jo draugo Pliniaus Jaunesniojo (e. 63 m. -
113 m. po Kr.), senovės Romos advokato, rašytojo ir 
fiziko. 

Yra užrašas iš Mylasa Turkijos, kuris pateikia 
mums bent vieną neabejotiną faktą apie jo gyvenimą. 
Tun parašyta, kad Tucitas buvo romėnų Azijos provin
cijos gubernatoriumi vakarų Anatolijoje tarp 112 m. ir 
113 m. po Kr. Tucitas buvo vienas iš žymiausių bei 
svarbiausių senovės Romos istorikų. 

Tucitas palaiko graikų-romėnų istorinių rašytojų 
tradicijas, pagal kurias veikalų tikslas turi būti skleisti 
moralinius įsitikinimus ir kartu išaiškinti istorinius 
faktus. 

Romoje jis studijavo retoriką, įskaitant Ciceroną 
(Marcus Tullius Cicero - e. 106 - 43 pr. Kr.). Galbūt 
Tacitas rašė retorinius traktatus bestudijuodamas 
Romoje. Jis taip pat buvo oratorius, advokatas, konsu
las (Romos magistrato narys, išrinktas vienam termi
nui) ir senatorius, be to, pasižymėjęs valdžios ir visuo
menės veikėjas. 

Dirbdamas Romos valdžioje, Tucitas pasinaudojo 
proga stebėti ir vertinti imperatorių valdymą, kuris su
darė jo istorinių veikalų pagrindą. Tucitas buvo aštrus 
Romos imperijos kritikas, nes kaip jis tvirtina, impe
ratoriai buvo atsakingi už bendros moralės pablogėji
mą bei romėnų politinės laisvės nykimą. 

Jo du žinomiausi veikalai -Annales (metraščiai) 
ir Hi.storiae (istorijos, istoriniai įvykiai). Annales api
būdina Romos valdžią Tiberio, Claudio ir Nerono val
dymo laikais. Veikalas Historiae apima Romos istoriją 
nuo Augusto (63 m. pr. Kr. - 14 m. po Kr.) mirties iki 
96m.poKr. 

Mažesnieji veikalai yra Dialogue on Orators, reto
rikos diskusija Cicero stiliaus, ir trumpas traktatas 
Germania (De origine et situ Germanorum - apie ger
manų genčių kilmę ir gyvenvietes), kuris aprašo įvai-

...... 
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-UtdPt. ~tyiĮ būtį! 

Daug saulės ir velykinio džiaugsmo visiems tautie
čiams visame pasaulyje .•. 

rias germanų tautas, 
jų būdingas savybes 
bei papročius. Ger
mania yra etnografi
nė monografija, t.y. 
didesnis atskiras moks
lo darbas apie gentis 
ir tautas, kurios gy
veno į rytus ir į šiaurę 
nuo Reino ir Duno
jaus upių už Romos 
imperijos ribų. 

Tacitas savo et
nografijos veikale 
mini ir Pabaltijo gy
ventojus, kuriuos va
dina ai.sčiai.s. Čia ais- ~---------~ 
čių gentys pirmą sykį Gaius Comelius Tucitus 
pasirodo istorijos do-
kumentuose. Savo veikaluose Tu.eitas palai.ko tradi
ciją, pradėtą antikinių autorių nuo Herodoto ( 484 - c. 
425 pr. Kr.) iki Julijaus Cezario (100 - 44 pr. Kr.). 

Germanų gentys 
Savo monografijoje Tucitas rašo apie skirtingas ger

manų gentis, gyvenančias už Romos imperijos. 
Germania pirmiausia bendrais bruožais aprašo ger
manų gyventojus ir jų kraštus. Jis toliau išvardina ir 
aprašo atskiras gentis, kurios gyvena Germanijoje, 
pradedant prie romėnų šalių arčiausiai esančiais ger
manų kraštais ir baigiant su Baltijos pakrantėse gyve
nančiais aisčiais. 

Knyga nagrinėja germanų kultūras ir gyvenimo 
būdus Europoje anais senovės laikais. Tu.eitas aprašo 
jų tradicijas, religiją, kasdieninį gyvenimą, apsirengi
mą, laidotuves, dievus, ginklus, klimatą, papročius„. ir 
pabrėžia jų moralinį gyvenimo būdą: jų šeimyninį gy
venimą, ištikimą, atvirą bei nuoširdų charakterį, drą
swną kovose ir jų meilę laisvei. Tacitas čia sako, kad 
germanų tautos yra doros ir kilnios, o Roma morališ
kai sugadinta ir nusmukusi. 

Aisčiai 

Tucitas savo veikale Germania mini aisčius, kurie 
gyvena šiaurės rytuose nuo germanų genčių, rinkusių 
gintarą Baltijos pakrantėse. Aisčių gentys tikriausiai 
buvo baltai, priklausantys indoeuropiečių etninei gru
pei, kurią sudaro senovės prūsai, lietuviai, latgaliai, 
kuršiai, žiemgaliai ir kitos gentys. Iš visų aisčių kilčių 
ir jų kalbų tik lietuviai ir latviai išliko. 

Senieji prūsai gyveno ant Baltijos jūros pietinio 
kranto nuo Vyslos upės pietvakariuose iki Nemuno 
šiaurės rytų. Senieji prūsai išmirė, buvo asimiliuoti vo
kiečių XVIII šimtmečio pradžioje. Prūsų gentys buvo 
sūduviai-jotvingiai, skalviai, galindai, pamedėnai, 
sembai. Jie kalbėjo atskirais senųjų prūsų kalbos dia
lektais. Nė viena kalba iš šitų vakarų baltų genčių ne
išliko. 

Mes daugiau žinome apie senųjų prūsų kalbą, ku
ri visai išnyko XVIII š. pradžioje, nes yra išlikę keletas 
prūsų kalba parašytų tekstų. XVI š. buvo daug prūsų, 
kurie dar mokėjo savo kalbą. 'Ilys vokiečių liuteronų 
katekizmai buvo išversti į prūsų kalbą ir išleisti. Prūsų 
kalba, buvusi labai senovinė (senoviškesnė negu lietu
vių), pagaliau pradėjo nykti. XVII š. pabaigoje liko 
mažai žmonių, kurie dar galėjo suprasti prūsiškai, o 
XVIII š. pradžioje neliko nė vieno. 

Latgaliai gyveno Dauguvos dešiniajame krante ir 
yra latvių pamatas. Rytų baltų tauta kuršiai gyveno 
prie B~tijos. XVI š. jie susiliejo su žemaičiais ir lat
viais. Ziemgaliai, irgi rytų baltų gentis, gyveno maž
daug Mūšos ir Lielupės upynuose. Sūduvių-jgtvingių 
gentys, artimos seniesiems prūsams, gyveno Sešupės 
aukštupio baseine. Jie buvo asimiliuoti lietuvių ir sla
yų pradedant XVI š. Skalviai, baltų gentis, gyvenusi 
Šešupės ir Nemuno žemupyje. Baltų gentis galindai 
gyveno vakariniame ir rytiniame baltų paribyje. Pame
dėnai buvo viena senųjų prūsų genčių, gyvenusi prie 
Vyslos. Sembai taip pat buvo prūsų gentis, gyvenusi 
Sembas pusiasalyje. 

Savo veikale Germania, 45-tame skyriuje, Tucitas 
rašo, kad "į rytus palei Suebi jūros krantą randame 
aisčių gentis (Aestiorum gentes), kurių papročiai ir 
bendra išvaizda panašios į Suebi. Aisčių kalba yra arti
ma britų (keltų) kalbai". 

Aisčiai jau nuo seno gyveno Baltijos pakrantėse 
tarp Vyslos ir Dauguvos upių iki dabartinės Estijos. 
Aisčiai buvo baltai, t.y. senieji prūsai, lietuviai, latviai 
ir kitos paminėtos tautos. Į šiaurę nuo baltų genčių 
gyveno Baltijos finougrų gentys, o i pietus slavų tautos. 

Pagal aisčių kalbą galima išskirti tris grupes: 
senieji prūsai - vakarų kilčių grupė, lietuvių bei latvių 

tautos - rytų kilčių grupės. V1Sos aisčių kiltys gyveno 
nuošaliame krašte palei Baltijos jūrą. Panaši buvo jų 
kultūra ir religija. Visi garbino gamtą, visa gamta bu
vo pilna dievybių. 

Tu.eito laikais romėnai vadino Baltijos jūrą Mare 
Suebicum. Suebi gentys buvo Eibės germanų kiltys 
netoli Baltijos jūros. Tucitas vadina visas Eibės germa
nų tautas Suebi. Suebi buvo germaniškų tautų sąjunga, 
kuri buvo užėmusi plačius žemės plotus Germanijoje. 
Jie buvo susivieniję, kad galėtų geriau ir lengviau ap
siginti nuo priešų. Jų teritorija plito nuo Vyslos iki Ei
bės upės palei Reiną iki Dunojaus. 

Įdomu, kad V š. pradžioje Suebi tauta įsikūrė ibe
rų pusiasalio šiaurės vakarų srityje ir įsteigė Romos 
imperijoje pirmą germanų katalikų karalystę, kuri 
gyvavo iki VI šimtmečio pabaigos. Maždaug nuo 500 
m. po Kr. Suebi jau rašoma Suabi (vok. Schwaben). 

Aisčių ir keltų (britų) kalbos nėra tokios artimos 
kaip Tu.eitas čia rašo. Jas galima palyginti ne dėlto, 
kad jų kalbos yra giminingos, bet dėlto, kad jos yra ki
lusios iš indoeuropiečių kalbų šeimos. Artimos gimi
nystės tarp aisčių ir britų (keltų) kalbų, kaip Tueitas 
galvoja, nėra. Keltų gentys gyveno Britanijoje prieš 
anglosaksų atėįimą. 

Airijoje ir Skotijoje žmonės dar kalba keltų šakos 
kalbomis. Pavyzdžiui, galų kalba priklausė keltų šakai, 
taip pat ir bretonų kalba. Iš galų kalbos išsivystė pran
cūzų ir italų kalbos. Aisčiai buvo baltai, nei germanai, 
nei keltai. Turp kitko, romėnai vadino keltus Gallį o 
graikai - Galatai arba Keltoi. žodis keltai reiškia bar
barai. 

Tu.eitas toliau rašo: "Jie garbina dievų motiną. Jie 
nešioja šernų statulas arba atvaizdus - jų religinius 
simbolius. Šitos statulos tarnauja deivės garbintojams 
kaip apsauga, be ginklų, nuo pavojaus ar žalos net 
nuo jų priešų. Jie retai naudoja geležinius ginklus, žy
miai dažniau vartoja medinius vėzdus". 

Pagrindas pagoniškos aisčių religijos buvo gamtos 
reiškiniai. Ąžuolas jiems buvo vertas didžiausios 
pagarbos. Tuip pat šventi šaltiniai, akmenys ir šventoji 
ugnis. 

Daugybė dievybių bei dvasių saugojo gamtą, 
būtent miško tėvas, motina žemė ir pan. Tucitas sako, 
kad aisčiai garbina dievų motiną. Svarbiausia moteriš
ka dievybė tarp aisčių buvo motina žemė. Gal Tu.eito 
paminėta dievų motina yra motina žemė. Kitos dievy
bės buvo pievų arba laukų motina ir sniego motina. 

Tu.eitas teigia, kad aisčiai "atkakliai kultyvuoja 
javus ir vaismedžius, skirtingai nuo germanų tautų, 
kurios pasižymi tinginyste". Vienu žodžiu, pagal ji, 
aisčiai buvo geri ūkininkai. Pagrindiniai aisčių pragy
venimo šaltiniai buvo žemdirbystė bei gyvulininkystė. 
Augino miežius, kviečius, rugius, daržoves ir vaisius. 
Jie taip pat augino gyvulius: arklius, karves, ožkas, 
avis, kiaules ir t.t. Medžioklė ir žvejyba taip pat buvo 
svarbūs pragyvenimo šaltiniai. 

Tęsdamas savo tvirtinimus apie aisčius, Tucitas 
rašo: "Jie taip pat apkeliauja jūrą beieškodami gin
taro. Jie vieninteliai žmonės, kurie renka gintarą, va
dinamą glesum (stiklas). Jie suranda gjntarą negiliame 
vandenyje arba ant pačio kranto". Cia Tucitas mini 
baltų gentis, rinkusias gintarą Baltijos jūros pakran
tėse. Jis vartoja žodį glesum. Neaišku, ar glesum yra 
germaniškas žodis (vok. Glas), ar senųjų prūsų kalbos. 

Įdomu, ką Tucitas sako apie gintaro prekybą. 
"Būdami (aisčiai) barbarai, jie nėra ištyrę ir nesi
stengia sužinoti bei suprasti, iš kur atsiranda gintaras. 
Pasak Tu.eito, aisčiai patys neturi jokios naudos iš gin
taro, jo nenaudoja, jiems patiems gintaras nereikalin
gas. Užtat jie gintarą renka ir parduoda neišdirbtą, 
nepadailintą romėnams už gerą kainą". 

Aisčiai išplėtė svarbią prekybą su Romos imperija 
ir turėjo gerus santykius su ja. Romėnų pirkliai keliau
davo ilgu ir sunkiu keliu į šiaurės kraštus pirkti ginta
ro. Senovės gintaro prekyba rodo istorinį ryšį tarp bal
tų genčių ir Viduržemio jūros pasaulio. Intensyvi gin
taro prekyba vyko su Romos imperija ir jos kolonijo
mis gintaro keliu. Romėnai, graikai ir kiti labai vertino 
gintąrą, iš kurio buvo gaminami papuošalai. 

Sis gintaro kelias buvo senovės prekybos kelias. 
Šimtmečiais tas gintaro kelias ėjo iš Europos į Aziją. 
Upėmis prekyba siekė net tolimuosius Rytus bei Vi
duržemio pajūrio kraštus. Gintaras taip pat buvo 
gabenamas nuo Šiaurės jūros bei Baltijos per Vyslos ir 
Dniepro upes iki Italijos, Graikijos, Juodosios jūros ir 
Egipto. Aisčiai prekiavo net su Bizantija. 

Gintaras buvo labai svarbi eksportinė prekė. 
Romoje jau iš senų lai.kų buvo brangintas Pabaltijo 
gintaras. Dėl to romėnams ir buvo įdomu sužinoti, kas 
gyvena už germanų ir slavų anapus Romos imperijos. 



Vyrų choras "Aras" rengiasi 
dainų šventei 

Toronto l!etuvių vyrų choras "Aras" su vadove muzike Lilija Turūtaite pasiryžęs dalyvauti dainų 
šventėje Cikagoje ' Ntr. R. Stirbio 

VYTAUTAS PEČIULIS 

Dainų šventės šūkis "Atsi
liepk daina" pašaukė visus su
krusti ir atgaivinti tradicinį ren
ginį, kuris buvo pradėjęs smuk
ti į užmarštį. 

Toronto vyrų choras 
"Aras", nors ne toks pajėgus 
kaip prieš keletą metų, dar dai
nuoja, mokosi ir rengiasi daly
vauti dainų šventėje. Choras 
pradėjo veiklą 1978 metų pra
džioje, tais metais dalyvavo 
penktoje dainų šventėje Toron
te. Veiklos pirmame dešimtme
tyje buvo choristų, kurie pasidi
džiuodami pasakodavo apie da
lyvavimą pirmoje dainų šventė
j e 1956 metais ir vėlyvesnėse 
šventėse. Dauguma choristų 
tais laikais dainuodavo garsia
me chore "Varpas". Laikui bė
gant, sulaukę garbingo am
žiaus, nustojo dainuoti ir dau
gelis užbaigė dainingą gyveni
mą. Dabartiniu metu chore yra 
choristų, kurie dalyvaudavo 
dainų šventėse jose dainuoda
mi, arba kaip žiūrovai. Čia ra
šančiam buvo proga pamatyti 
trečią dainų šventę 1966 metais 
Cikagoje ir 1978 metais penktą 
dainų šventę Toronte. Nuo 1979 
metų dainuojant chore daly
vauta paskutinėse dainų šven
tėse, po kurių sekė penkiolikos 
metų pertrauka. 

Vyrų choras "Aras" di
džiausiame pajėgume turėjo 54 
choristus. Pirmame dešimtme
tyje buvo aplankyti didesni lie
tuvių telkiniai Kanadoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
bei dalyvauta išvykoje į Didžią
ją Britaniją. Iš tų laikų chore 

Toronto lietuvių vyrų choras "Aras" gieda Prisikėlimo parapijos 
šventovėje pamaldose Ntr. R. Stirbio 

dainuoja mažiau nei pusė da
bartiniu metu dainuojančių 22 
vyrų. Gaila, kad dėl vyresnio 
amžiaus tik apie pusė ruošiasi 
dalyvauti aštuntoje dainų šven
tėje. Būnant tokio amžiaus yra 
sunku pakelti kelionės nuovargį 
ir jėgų reikalaujantį dalyva
vimą. 

Repertuaro dainos, kurių 
dalis yra žinomos ir anksčiau 
šventėse dainuotos, kitos yra 
žinomos, bet harmonizuotos ir 
pritaikytos kitokiam dainavi
mui ir trečios naujai sukurtos 
Lietuvoje. Repertuaras įdomiai 
sustatytas ir bus skirtingas nei 
ankstyvesnėse šventėse. Leng
viausia dainuoti žinomas dai
nas, bet ir prie negirdėtų grei
tai priprantama ir išmokstama, 
tam repetuojama. Susijungus 
visiems chorams bus didingas 
choras, kuris išliks ne tik žiūro
vų, bet ir dainavusiųjų atminty
je. Tebus ši dainų šventė ban
dymas rasti naujas jėgas ir nau
jus chorus, kurie gabių organi
zatorių dėka galės parodyti mū
sų tautos dainingumą ne tik 
sau, bet ir plačiajai visuomenei. 

Reikėjo šio sumanymo prikelti 
iš sąstingio. "Atsiliepk daina" 
paskatino atsiliepti esamus 
chorus ir paragino kurtis nau
jus. 

Jei kas paklaustų, kuri dai
na labiausiai patinka ir kuri 
sunkiausia, mes, ariečiai, atsa
kytume: lengviausia daina 
"Aras". Ją dainuojam 28 metai. 
Daina yra tapusi choro himnu. 
Sunkiau išmokstamos dainos 
sukurtos dabartinių laikų kom
pozitorių, bet tai nereiškia, kad 
jos neįveikiamos. Gabios vado
vės dėka dainos pamėgstamos. 
Nelengva tai vyresniems, bet 
sakoma, "ir iš lazdos galima iš
spausti lašą vandens". Nors me
tų našta slegia pečius ir "smil
kinius dengia šarma", bet "šir
dis dar žydi, dar jauna" sako 
dainuojamų dainų žodžiai. 

Norisi pareikšti pagarbą 
šios dainų šventės organizato
riams, kurie užaugę toli nuo tė
vynės, nenutolę nuo prigimties 
kamieno, ėmėsi didelės atsako
mybės, kuri parodys, kad "Atsi
liepk daina" bus jų darbo dide
lis vaisius. 

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio "Gintaras" šokėjai Nepriklausomybės šventės koncerte 
Anapilyje, Mississaugoje š.m. vasario 12 d. Ntr. K. Baliūnaitės 
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'1 tillLTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus kongresų rū

muose kovo 4 dieną įvyko ka
merinės muzikos koncertas Į 
kylančią paukštę, skirtas vieno 
iškiliausių Lietuvos muzikų, 
smuikininko Raimundo Kati
liaus (1947-2000) atminimui. 
Koncertą suorganizavo jo bu
vęs mokinys, Lietuvos valsty
binio simfoninio orkestro 
koncertmeisteris Zbignevas 
Levickis ir 1995-1997 metais 
profesoriaus klasėje koncert
meistere dirbusi pianistė Ala 
Bendoraitienė. Be šių solistų 
koncerte dalyvavo tam vaka
rui susibūręs Raimundo Kati
liaus mokinių ansamblis. 

Muzikos informacijos ir 
leidybos centras tęsia kom
Eaktinių plokštelių seriją 
Siuolaikinis kompozitorius 
kompozitorės Nomedos Va
lančiūtės kūrinių rinkiniu 
Nymphaeum. Plokštelės pra
džioje - bene pirmasis plačiau 
nuskambėjęs jos kūrinys Nar
cizas (1986). Toliau seka kom
pozicija Nymphaeum (2001) 
šešioms violončelėms, kurią 
atlieka Davido Geringo vado
vaujamas ansamblis "Geri
Celli", dvi kompozicijos stygi
nių orkestrui - Mortamarija 
(1994) ir Sodas (2001), kurias 
įrašė Lietuvos kamerinis or
kestras. "Chordos" kvartetas 
įrašė Ligoninės parko fragmen
tą (1998), o plokštelę užbaigia 
simfoninė kompozicija Žinia 
(1994), kurią atliko Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkest
ras, diriguojamas Vytauto Lu
kočiaus. 

Kompozitorė Nomeda Va
lančiūtė studijavo Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijo
je, profesoriaus Juliaus Juze
liūno kompozicijos klasėje. 
~ompozitorė yra trijų Stasio 
Simkaus premijų už chorinius 
kūrinius laureatė, Lietuvos 
muzikos fondo kamerinių kū
rinių konkurso laimėtoja. Pa
sak muzikos vertintojų, N. Va
lančiūtės muzikos išraiška 
stipri, neretai aštroka, kūri
niai "nušlifuoti" iki tobulumo. 
Kompozitorė teigia, kad jai 
artimas stilius, kuriame dau
giau asketiškumo, todėl jos 
muzika nėra dekoratyvi ir net 
programinių elementų turin
čiuose kūriniuose į pirmą vie
tą iškyla išraiškos jėga, atren
kant tik tai, kas esminga. 

Klaipėdos muzikinis teat
ras kovo pabaigoje pastatė 
pasaulinės muzikos aukso 
fondo šedevrą Giuseppe Ver
di operą Rigoletto. Pagrindinį 
vaidmenį joje atliko legendi
nis Lietuvos Rigoletas Eduar
das Kaniava. Jo dukra Džilda 
- Rita Petrauskaitė, Mantuos 
kunigaikštis - Algirdas Janu
tas. Kiti solistai - Dalia Kuž
marskytė, Aurelija Dovydai
tienė, Egidijus Dauskurdis, 
Artūras Kozlovskis. Sceno
grafiją ir kostiumus spektak
liui sukūrė Sergejus Bocullo, 
režisavo Raimundas Banionis. 
Spektaklio statytojų sprendi
mu, operos veiksmas buvo 
perkeltas iš Mantuos kuni
gaikščio rūmų į šiuolaikinį pa
jūrį, prabangų jachtų klubą -
Klaipėdai artimesnę aplinką. 
Kunigaikščio draugai ir juok
dariai pavirto šiuolaikiniais 
turtuoliais ir jų pataikūnais. 

Opera buvo atlikta lietuvių 
kalba, kad žiūrovai "geriau 
suprastų dramos elementus". 

Lietuvos bankas išleido 
dviejų dalių knygą Tikroji litų 
spausdinimo istorija. Lietuvos 
ir litų gamintojų keturiolika 
prieštaringo bendravimo metų. 
Knygos autorius Mindaugas 
Vinkus, 2004 metais parašęs 
kitą knygą apie litą - Lito už
kulisiai. Kęstučio Lyniko vaid
muo atkurto lito istorijoje. 
Naujosios knygos pirmoje da
lyje, kuri apima 1989-1994 
metus, aprašoma, kaip žinomi 
Lietuvos menininkai kūrė 
banknotų projektus, kaip is
torikai diskutavo dėl jų sam
pratos, kokį vaidmenį kuriant 
litą suvaidino sovietų saugu
mas, kodėl pirmoji litų laida 
buvo nekokybiškai pagamin
ta. Antrojoje dalyje, kuri api
ma 1995-2004 metus, aprašo
ma, kaip Lietuvos bankas, 
saistomas įsipareigojimų JAV 
bendrovei, nutaria spausdinti 
naujus banknotus. 

Šioje knygoje pirmą kartą 
viešai skelbiami intriguojan
čių faktų ir valstybinių pinigų 
kūrimo epizodai, kurie iki šiol 
mažai buvo žinomi plačiajai 
visuomenei. Pasak Lietuvos 
banko valdybos pirmininko 
Reinoldijaus Šarkino, apie 
daugelį dalykų garsiai ir nebu
vo galima kalbėti, kol tęsėsi 
teisminės procedūros dėl ne
kokybiškų pirmųjų litų bank
notų spausdinimo. Neseniai 
tik pasibaigė ilgai trukusi byla, 
kur JAV bendrovė, Lietuvos 
banką - atsisakiusį naują 
banknotų laidą vėl patikėti jai 
spausdinti - padavusi tarptau
tiniam arbitražui, iš ieškovės 
tapo atsakove ir turėjo sumo
kėti Lietuvos bankui kompen
saciją. 

Leidykla "Baltos lankos" 
išleido vieno ryškiausių XX 
šimtmečio moderniosios pro
zos kūrėjų Franz Kafkos 
(1883 Prahoje - 1924 Vienoįe) 
rankraštį Pasakojimus. Sis 
rankraštis, kurį sudaro Kafkos 
pasakojimai spausdinti jam 
gyvam esant (Stebėjimas, Kai
mo gydytojas, Badautojas), 
pasak jo bičiulio Max Brod, 
turėjo būti sunaikintas, bet 
M. Brod neįvykdė paskutinės 
F. Kafkos valios ir rankraštį 
išsaugojo. Dauguma šio rinki
nio pasakojimų lietuvių kalba 
pasirodo pirmą kartą ir lei
džia dar geriau susipažinti su 
nepaprastai talentingo rašyto
j o kūrybiniu palikimu. Lietu
viams jau pažįstami F. Kafkos 
romanai - Procesas, Pilis, 
Amerika ir Metamorfozė. G.K. 

Prahos Hradčanų rajone, 
Auksinės gatvelės (Zlata Ulič
ka) Nr. 22, kur 1916-17 metais 
gyveno rašytojas Franz Kafka. 

Ntr. GK 
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KASOS VALANDOS: pinnad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeštad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekrnad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekrnad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 1.80% 
180-364 d. term. ind ......... 2.00% 
1 metų term. indėlius ........ 2.75% 
2 metų term. indėlius ........ 2.95% 
3 metų term. indėlius ........ 3.00% 
4 metų term. indėlius ........ 3.05% 
5 metų term. indėlius ........ 3.25% 
1 metų "cashable" GIC ...... 2.30% 
1 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.50% 
2 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.50% 
3 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.80% 
4 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.85% 
5 metų GIC-met. palūk. . ..... 4.00% 
RRSP, RRIF ''Variable" ....... 2.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.60% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.65% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. • .3.75% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.25% 
Taupomąją sąskaitą iki ...... 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

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

term. ind ..•.......... 3.75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .........• 6.50% 

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .......• 5.15% 
2 metų .......• 5.40% 
3 metų .......• 5.65% 
4 metų .......• 5.65% 
5 metų .......• 5.85% 

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

iPod 
... puiki dovana jaunimui, 

kuris atidaro ir naudoja sąskaitą 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVE 

JAUNIMAS NUO 16IKI 25METŲAMŽJAUS 

PRISIKELIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Mes nestatome dangoraižių 
Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis susirinkimas 

VINCAS KOLYČIUS 
Daug kam gali atrodyti, kad ši antraštė apie 

dangoraižius visiškai netinka kooperatyvo susi
rinkimo aprašymui. Kam čia kalbėti apie dango
raižius, jeigu iš metinio pelno net padorios lūš
nos negalima nusipirkti. Tačiau pasisekimui ma
tuoti gali būti skirtingi standartai. Vienoms fi
nansinėms institucijoms gali būti dangoraižiai, 
kurių pačioje viršūnėje matosi jų "logo" - var
das, kitų, - kaip ir Prisikėlimo kredito koopera
tyvo -pasisekimo užtikrinimas gali būti savo na
rių nuoširdus aptarnavimas, matomas narių pa
sitenkinimas, kai jiems metų pabaigoje už gautų 
palūkanų sumą prirašoma dar 30%, o skolinin
kams už sumokėtas palūkanas prirašoma 15%. 
Nors čia ir netaip jau didelės sumos, tačiau čia 
svarbiau negu dangoraižiai. Be to, kooperatyvo 
tarnautojams yra smagu matyti narių šypseną, 
kai yra suteikiami nemokamai įvairūs patarnavi
mai, už kuriuos reikėtų mokėti kitoms finansi
nėms institucijoms, kurių vardai matosi dango
raižių viršuje. 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo, kuris da
bar turi naują "logo" (vytis viršuje, apačioje kle
vo lapas ir RCU), 43-as metinis susirinkimas įvy
ko balandžio 2 d. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Susirinkime dalyvavo net 297 nariai. Susirinkimą 
pradėjo ir vedė valdybos pirmininkas Algis Si
monavičius. Pirmiausia pristatė dalyvaujančius 
svečius, kurių buvo iš PARAMOS kredito koo
peratyvo valdybos pirmininkas A. Šileika ir A. 
Morkūnas. Iš Hamiltono TALKOS dalyvavo pir
mininkas A. Enskaitis, J. Stankus ir S. Dalius. 
Taip pat dalyvavo kanadiečių svečių. Kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, parapijos klebo
nas, buvo paprašytas pradėti susirinkimą malda. 

Pirmininkas perskaitė visų 2005 m. mirusių 
narių pavardes, kurių buvo 42. Jie buvo pagerbti 
tylos minute. Praėjusių metų susirinkimo proto
kolą perskaitė valdybos sekretorius M. Rusinas. 
Protokolas priimtas be pataisų. Kooperatyvas 
per praėjusius metus pasiekė 69.4 mln. dolerių 
kapitalą, ypač padidėjo skolintojų skaičius, sko
linimų suma viršijo 61 mln. dolerių. Pirmininkas 
pabrėžė, kad paskolos nariams yra pagrindinis 
pajamų šaltinis. Tai parodo narių pasitikėjimą 
taupymo ir skolinimo reikaluose. Taupytojams 
prirašyta 30% nuo gautų palūkanų sumos, o 
skolintojams -15% nuo sumokėtų palūkanų su
mos. Tai sudarė 489,000 dolerių. Beveik pusė 
milijono grąžinta nariams. Iš viso nariams grą
žinta palūkanų įskaitant minėtas, $1.6 mln. Sie
kiant pritraukti daugiau jaunimo, pradėtos skirti 
stipendijos studentams; 2005 metais buvo išduo
ta 10 stipendijų - $10,500. Praėjusiais metais bu
vo gauti 43 prašymai. Stengiamasi pritraukti 
daugiau narių. Naujiems nariams duodama $50 
vertės akcija sąskaitai atidaryti. Tobulinami 
elektroniniai patarnavimai; naudojant internetą 
galima atlikti daug patarnavimų, net neatvyks
tant į kooperatyvo patalpas. Tas patarnavimas 
teikiamas nemokamai. 

Pirmininkas pabrėžė, kad visi praeitų metų 
valdžios tikrinimo rezultatai yra vieni iš aukš
čiausių visoje Ontario provincijoje. Padėka pri
klauso vedėjai Ritai Norvaiša ir visam štabui. 
Dėl to ir draudimo kainos yra vienos iš žemiau
sių. Bus stengiamasi ir toliau išlaikyti šį aukštą 
lygmenį. Taip pat buvo paminėta, kad vienas re
vizijos komisijos narys Darius Kukta iš komisijos 
pasitraukė, nes jo žmona dirba pagalbine kasi
ninke nepilną laiką. Baigdamas savo pranešimą 
valdybos pirmininkas padėkojo vedėjai Ritai 
Norvaiša ir jos pavaduotojams - Violetai Rama
nauskienei bei Rimui Prakapui už jų pavyzdingą 
bendradarbiavimą ir paslaugas valdybai. 

Iždininkės pranešimas 
Pranešimą padarė Julija Adamonis-Danai

tis. Metai užbaigti su 69.3 mln. dol. balansu, 

pusantro milijono daugiau negu 2004 metais. 
Padidėjo paskolos, kurios dabar sudaro beveik 
88% kooperatyvo aktyvo. Pajamos viršijo 3.1 
mln. dol., tai 425,000 dol. daugiau negu praėju
siais metais. Nariams buvo grąžinta 489,000 dol. 
dėl papildomų palūkanų už indėlius ir paskolas. 
Papildomų išmokėtų palūkanų suma buvo beveik 
dviguba palyginus su 2004 metais. Metų pelnas 
$33,863 pervestas į rezervus. Prisikėlimo koope
ratyvo rezervas šiuo metu yra 5.6 mln. dolerių, 
arba 8.1 % viso turimo kapitalo. Pagal valdžios 
įstatymus rezervų kapitalas privalo būti ne ma
žiau 5% viso turimo kapitalo. Tai parodo, kad 
kooperatyvas finansiškai stipriai laikosi. Šis re
zervų kapitalas yra kooperatyvo narių nuosavybė. 

2005 metais buvo paskirta per 67,000 dol. 
aukų jaunimo, kultūros, spaudos, sporto bei ki
toms lietuvių organizacijoms. Išduota 10 stu
dentų stipendijų $10,500. Stipendijos bus išduo
damos ir šiais metais. Norint pritraukti daugiau 
nekilnojamo turto paskolų, buvo loterija, kurio
je buvo išduotos penkios premijos po $2,000 
naujiems nekilnojamo turto skolintojams, daly
vavusiems 2004 metų metiniame susirinkime. 
Iždininkė padėkojo kooperatyvo vedėjai ir tar
nautojams už glaudų bendradarbiavimą. 

Revizijos komisijos pranešimą padarė ko
misijos pirmininkas Jurgis Valaitis. Be jo, revizi
jos komisijoje dar buvo Edvardas Macijauskas ir 
Darius Kukta. Komisija rinkosi kas mėnesį, tik
rino visas knygas, kasą, net fiziškai atliekant pi
nigų skaičiavimą. Peržiūrėjo kooperatyvo veik
los planą, neinvestuotam ilgesniam laikui pinigų 
planą, rezervų ir nuošimčių nustatymo, kad ne
būtų rizikos plane. Komisijos nuomone, visos 
kooperatyvo operacijos buvo vykdomos pagal 
kredito unijoms išleistas taisykles bei įstatymus. 
Patikrino revizoriaus (auditoriaus) Tinkham & 
Associates pristatytą pranešimą ir finansinę 
apyskaitą. Pastaroji atitinka 2005 m. gruodžio 31 
d. kooperatyvo finansinę būklę, ir pirmininkas 
pasiūlė susirinkimui ją priimti. 

Taip pat pirmininkas paaiškino, kad Darius 
Kukta savanoriškai atsistatydino iš revizijos ko
misijos, nes jo žmona pradėjo dirbti pagalbine 
kasininke. Padėkojo Dariui už sąžiningą darbą. 
Vėliau jam valdybos pirmininkas įteikė mažą 
dovanėlę. Trumpą pranešimą padarė samdomas 
Tinkham & Associates revizorius. 

Paskolų skyriaus pranešimą padarė Violeta 
Ramanauskienė pabrėždama, kaip paskolų sky
riaus tarnautojai stengiasi padėti visiems, kurie 
kreipiasi įvairiais reikalais, sudaryti palankias 
sąlygas, ypač naujai atvykusiems tautiečiams. 
Buvo gauti 62 pareiškimai būsto kreditui -
$15,011,737. Taip pat buvo 16 verslo kredito 
pareiškimų - $5,502,528. Visi buvo patvirtinti. 
Asmeninių paskolų pareiškimų buvo mažiau, 
nes dauguma naudojasi siūloma būsto kredito li
nija su kredito riba iki 75% būsto vertės. Gauti 
78 pareiškimai asmeninėms paskoloms - iš viso 
$1,582,556. Suteikiama galimybė studentams 
pasiskolinti mokslo išlaidoms. Buvo gauti 6 stu
dentų prašymai ir visi buvo patvirtinti. Per visus 
2005 metus gauta 156 prašymai, iš kurių buvo 
patvirtinti 153 - iš viso $22,086,821. Metų 
pabaigoje buvo tik 9 kredito sąskaitos, at
silikusios mokėjimu daugiau negu 90 dienų. 
Stengiamasi geriausiu būdu išspręsti šias proble
mas ir sumažinti nuostolio riziką. 

Diskusijų dėl pranešimų nebuvo, tik T. Sta
nulis pareiškė, kad paskolų nuošimtis yra per 
aukštas. B. Saplys dėkojo už nuolatinę paramą 
Vilniaus krašto mokykloms. Susirinkimas pri
ėmė ir patvirtino visas apyskaitas. Taip pat buvo 
patvirtintas tas pats revizorius 2006 metams. 

Nukelta į 11-tą psl. 

_____ ..,.., SKAITYTOJAI PASISAKO ..,, _____ _ 

KARALIAUČIUS IR LIETUVA 

GERBIAMI MAŽOSIOS LIE
TUVOS BIČIULW! 

Ką tik pasikeitė Mažosios 
Lletuvos reikalų tarybos (MLRT) 
elektroninio pašto vardas. Da
bar jis yra: infomlrt@gmail.com 

Mūsų surengta konferen
cija Karaliaučius ir Lietuva su-

laukė per 85 dalyvių, 8 prane
šėjų ir 11 diskutantų. Konfe
rencijos medžiaga išspausdinta 
Lietuvos aido nr. 69, 70, 74. Pa
teiksime medžiagos ir Vorutai. 
Dar ne visi pranešėjai įteikė 
mums savo pranešimus. Kai 
juos turėsime, ruošime papildy
mus savo tinklalapiui www.mlrt.lt. 

MLRT stokoja lėšų, todėl 
maloniai prašome Lietuvos pi
liečius: kas galite, paskirkite sa
vo mokesčių 2% dalį mūsų or
ganizacijai. Prašymo anketa su 
instrukcija yra mūsų tinkla
lapyje. 

Vytautas Šilas, 
MLRT pirmininkas 



Dabartinė Kanados lietuvių fondo taryba: stovi iš k. G. Ignaitytė, V. Jonušonienė, kuo. V. Staškevičius 
(KLB), R. Kalendra, M. Stanevičius (KLB), K. Deksnys, P. Kuras ir V. Stanevičienė (KLB). Priekyje sė
di iš k. A. Nausėdas, D. Baltrušytė-Sher, R. Žilinskienė (KLB), dr. A. Pabedinskas, I. Sungailienė ir A. 
Kaminskas. Nuotraukoje trūksta Tarybos narių A. Bušinsko, J. Kuliešiaus bei fondo administratoriaus 
L. Baziliausko. Fondo metinis narių susirinkimas įvyks š.m. balandžio 23 d., 2 v.p.p., Toronto Lietuvių 
Namų trečio aukšto salėje Ntr. D.R. Puterių 

Mes nestatome dangoraižių 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Toliau turėjo būti svarsto
mas statuto pakeitimas ir papil
dymas, nes valdybos buvo pa
siūlyta, kad, renkant naujus val
dybos narius, būtų sudaryta no
minacinė komisija, kuriai no
rintys kandidatuoti turėtų iš 
anksto pranešti, ir tie kandida
tai būtų pristatyti per bendrą 
susirinkimą. Kandidatai nebūtų 
siūlomi susirinkimo metu. Eu
genijus Girdauskas tokiam 
siūlymui pasipriešino ir per
skaitė savo paruoštas pastabas, 
kad tai būtų priešinga demo-

Algis MEDELIS 

kratiškiems rinkimams, nes at
rodytų, kad valdyba jau iš anks
to parenka kandidatus. Tuo rei
kalu trumpai padiskutuota, ir 
buvo nutarta palikti tą pasiūly
mą iki ateinančių metų. Nepa
daryta jokio pakeitimo. 

Vyko rinkimai. Reikėjo iš
rinkti du narius į valdybą, nes 
šiais metais pasibaigė M. Rusi
no ir V. Biretos kadencija. Buvo 
dar trečias kandidatas A. Pabe
dinskas. Visi trys buvo pakvies
ti trumpai prisistatyti susirinki
mui ir pareikšti savo kvalifikaci
jas. Suskaičiavus balsus buvo 
perrinkti M. Rusinas ir V. Bire-

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., Mississauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 

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 

ta. Revizijos komisijon buvo 
perrinktas J. Valaitis irvieton pasi
traukusio D. Kuktos išrinkta V. 
Juzukonytė-Vadauskienė. Kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir šie
met įvyko loterija, kurios metu 
8 nariai laimėjo po $25 ir 6 - po 
$50. Dar buvo gauta dovana iš 
draudimo bendrovės (Bonding 
Administration), kurią loterijos 
būdu laimėjo vienas narys. 

Valdybos pirmininkas A. 
Simonavičius padėkojo visiems 
nariams už atvykimą ir tuo bai
gė susirinkimą. Po jo - B. Sta
nulienės ir jos padėjėjų paruošti 
pietūs. Didelis dalyvių skaičius 
susirinkime rodo, kad yra susi
domėjimas kooperatyvo veikla 
ir visais jo patarnavimais. Kaip 
yra visą laiką skelbiama, kad 
kooperatyvo tikslas ne pelnas, 
bet sąžiningas patarnavimas ir 
aiškiai matyti, kad tai yra vyk
doma. Kiek daug neapmokamų 
patarnavimų, teikiamų nemo
kamai, visiems patogios darbo 
valandos ne tik Prisikėlimo pa
rapijoje, bet ir Anapilio skyriu
je. Tarnavimas savo nariams, 
visiems, kuriems reikia kokių 
nors finansinių patarimų. Pa
tartina sekti skelbimus Tėviškės 
žiburiuose, arba kreiptis į ko
operatyvo tarnautojus, kurių 
tikslas tik patarnauti. 

Ir vėl norisi grįžti prie tų 
"dangoraižių", kurių nenori (ir 
nepajėgia) kooperatyvas statyti, 
bet nori susidariusį pelną grą
žinti savo nariams ir taip pat 
paremti įvairias kultūrines, tau
tines ir dvasines lietuviškas 
organizacijas. Padėkime ir mes 
visi, taupydami ir skolindamiesi 
savo lietuviškam banke! 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 142 milijonus dolerių 

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

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

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

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

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

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

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

ONTARIO LAND SURVEYOR 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

TEL: (416) 237-1893 

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

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

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

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



12 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.IV.19 Nr.16 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\I~ 

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

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

Tel. (416) 763-5677 

RFDMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated •. „_. 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

9-0 SPORTAS 
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" 

Slidinėtojų dešimtmetis 
Š.m. kovo 9-12 d.d. įvyko tra- Montcalm" kambarių ir visur gir

dicinis slidinėtojų savaitgalis dėjosi ir matėsi lietuviai. 
Saint Donat, Kvebeke. Jau de- Trispalvė kabėjo virš viešbučio 
šimti metai, kai ši slidinėjimo tra- įėjimo, o lietuviška muzika buvo 
dicija buvo atgaivinta ir šiemet viešai grojama viešbutyje penk
netrūko nei entuziazmo, nei daly- tadienio ir šeštadienio vakarais. 
vių. Suvažiavo apie 100 žmonių Visi norėjo pasportuoti ir pabend
įvairiausių amžių iš Toronto, New rauti kartu Laurynų kalnuose. 
Jersey, Otavos ir Montrealio. Penktadienio slidinėjimas "Mont 
Dalyvavo net penki vyrai iš Tremblant Ski Centre" vyko po 
Lietuvos, kurie šiuo metu studi- miglos ir lietaus, bet lietuyiai 
juoja prancūzų kalbą netoli nepasidavė, nors ir sušlapo. Seš
Montrealio Saint J ean kariuo- tadienis buvo pavasariškai šiltas 
menės bazėje: Vaidas Augūnas, ir saulėtas. Varžybose dalyvavo 
Irmantas Mickevičius, Gedi- apie 50 žmonių keturiose kate
minas Indrašius, Jurij Parfencik gorijose. Po to "broomball" žai
ir Valdas Lopšaitis. Ypač buvo dimas pritraukė ne tik daug da
daug šeimų su vaikais. Lietuviai lyvių, bet ir didelę grupę ste
užpildė daugiau kaip pusę "Hotel bėtojų. Romas Otto ėjo "refe-

ree" pareigas. Montrealio ir To
ronto komandos smarkiai žaidė 
iki pat pabaigos. Montrealis lai
mėjo, bet Torontas P31Žadėjo at
sigauti kitais metais. Seštadienio 
linksmavakaris ir vakarienė 
sklandžiai praėjo. Visi dalyviai 
buvo apdovanoti. Varžybų laimė
toj ai taipgi paskelbti ir apdova
noti. Nuoširdus ačiū mūsų ilga
mečiams rėmėjams: Montrealio 
lietuvių kr. unijai LITAS, Joanai 
Adamonytei (Labrecque, Brouil
lette ir Castelli draudos agentū
rai), Aleksandrui Stankevičiui 
(Coffragants) ir Kanados lietu
vių fondui. Esame labai dėkingi 
visiems už pagalbą, šypsenas ir 
nuotaiką. 

Varžybų laimėtojai: Vaikų 
kategorija (9-13 metų)- l) Juozas 
Sadonis (New Jersey), 2) Povilas 
yrigutis (Torontas), 3) Daina 
Simkutė (Torontas ); Moterų kate
gorija - 1) Sofija Bulotaitė 
(Montrealis), 2) Emilija Sado
nienė (New Jersey), 3) Loreta 
Statkevičienė (Torontas); Vyrų 
kategorija I (iki 40 metų) - 1) Vi
tas Balita (Torontas ), 2) Algis 
Nevulis (Torontas), 3) Robertas 
Sakalauskas (Montrealis); Vyrų 
kategorijaJI ( 40-45 metų) - 1) 
Viktoras Simkus (Torontas), 2) 
Rimas Piečaitis (Montrealis), 3) 
Gailius Vaidila (Torontas); Vyrų 
kategorija JI/ ( 46 + metų) - 1) 
Audrius Vaidila (Torontas ), 2) 
Rainer Gentemann (Montrea
lis), 3) Robertas Sadonis (New 
Jersey). 

Visų varžybų geriausio slidi
ninko vietą laimėjo jaunasis Juo
zas Sadonis. 

Rytis ir Vilija Bulotos, 
organizatoriai 

Thadicinio slidinėjimo savaitgalio Saint Donat, QC, dalyviai 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Atrodo kad A. Sabonio 

krepšinio mokyklos įdėtos pa
stangos pradeda rodyti vaisius. 
Villagarcia (Ispanija) vykusiose 
aštuonių komandų jaunių (iki 21 
metų) krepšinio varžybose Kau
no "Zalgirio" - A. Sabonio mo
kyklos komanda tapo nugalėtoja, 
baigmėje įtikinamai 84:73 įvei
kusi Madrid "Adecco Estuaden
tes"(Ispanija) klubo bendra
amžius. 

• Taline (Estija) pasibaigu
siose Baltijos vyrų krepšinio lygos 
(SEB BBL) varžybose nugalėto
ja tapo Vilniaus "Lietuvos ryto" 
komanda, lemiamose rungtynėse 
86:74 įveikusi čempionų titulą 
praradusį Kauno "Žalgirį". 
Bronzos medalį antrus metus iš 
eilės iškovojo Šiaulių "Šiauliai", 
76:59 nugalėję Kėdainių "Nevė
žio" krepšininkus. 

• Moterų krepšinio Baltijos 
lygos (BWBL) čempionėmis tapo 
Vilniaus "Lietuvos telekomo" 
klubas. Baigminėse rungtynėse 
Druskininkuose vilnietės 90:57 
sutriuškino Kiev "TIM SKUF" 
(Ukraina) krepšininkes. Trečią 
vietą iškovojo Marijampolės "Ar
vi" komanda, 88:77 įveikusi 
Gardino"Olimpia" (Baltarusija) 

klubą. 
• Birželio 30 - liepos 3 d.d. 

Lietuvoje pirmą kartą vyks Vals
tybinės krepšinio draugijos 
(NBA), Tarptautinės krepšinio 
federacijos (FIBA) ir Lietuvos 
krepšinio federacijos (LKF) or
ganizuojama "Krepšinio besie
nų" stovykla. Joje dalyvaus dau
giau kaip 50 talentingiausių jau
nųjų (1988-1999 m. gimimo) Eu
ropos krepšininkų iš 30 valsty
bių; tarp jų bus ir 8 lietuviai. Žai
dėjus šiai stovyklai parinko 
FIBA, atsižvelgdama į jų gabu
mus. Tikslas - padėti jauniems 
žaidėjams patobulinti savo gabu
mus krepšinyje. Bus taip pat se
minarų jiems ir sportą mėgstan
čiam jaunimui apie sveiką gyveni
mo būdą, AIDS keliamą grėsmę 
ir apsisaugojimą, labdaros veiklą 
vaikų globos namuose. Norima, 
kad istorinėje Kauno Sporto ha
lėj e savo sugebėjimus pade
monstruotų būsimoji profesiona
lų karta - "talentingiausieji jau
nieji Lietuvos ir Europos krepši
ninkai", sakė NBA tarptautinių 
krepšinio užduočių vyresnysis va
dybininkas bei buvęs Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės žaidėjas 
Artūras Karnišovas. NBA klu-

bams atstovaujantys Ž. Ilgauskas 
ir Š. Jasikevičius Kaune vyksian
čiose Europos jaunių talentų 
"Visų žvaigždžių" varžybose pa
dirbės treneriais. 

• Dukart olimpinis ir pa
saulio disko metimo čempionas 
Virgilijus Alekna sėkmingai pra
dėjo naują sezoną. Vilniuje su
rengtose miesto metimų pirme
nybėse antruoju bandymu nu
sviedė įrankį 69 metrus 8 centi
metrus. 

• Tarptautiniame šokių festi
valyje "Vilnius Open-2006", su
augusių klasikinių šokių čempio
nate, pirmą vietą užėmė Arūnas 
Bižokas ir Edita Daniūtė, antrą -
Donatas Vėželis ir Lina Chatke
vičiūtė, trečią-Julius Šeniauskas 
ir Iveta Paurytė. Visos trys poros 
priklauso Kauno sportinių šokių 
"Sūkurys" klubui. Prizines vietas 
užėmusios šokėjų poros atsto
vaus Lietuvai tarptautinėse ir eu
ropinio lygio varžybose. Europos 
sąjungos Pietų Amerikos sporti
nių šokių čempionate pirmą vietą 
iškovojo Andrius Kandelis ir Eg
lė Visockaitė - Kandelis, antrą -
Eugene Vosnuk (Vokietija), tre
čią - Martin Zanabellato ir Mi
chelle Abildtrup (Danija).V.P. 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Šiandien po ilgo laiko vėl 

nušvito saulė, išsigiedrijo dan
gus, ir jo tolima, žydra giluma su
spindo jau ištirpusio sniego balu
tėse ... Kaip ir kiekvieną pavasarį 
ta pati saulė prikelia visus iš mie
go, verčia pasitempti, eiti pirmyn ... 

''Atsiliepk daina'' 

Pasveikinu vis dar nespėjusį 
atsibusti savo devynmetį sūnų 
ankstyvą sekmadienio rytą. Ma
tau, kaip mėgina atitraukti lango 
užuolaidą. "Kaip išmiegojai, Lu
kai?" O jis į mane daina: Saulė 
teka, leidžiasi šilai, leidžiasi ši
lai ... Štai tada ir suprantu, kad 
laiko neleidom veltui važinėdami 
į savaitgalio repeticijas, kur To
ronto Prisikėlimo parapijos vai
kų ir jaunimo choras, vadovauja
mas Dalios Viskontienes ir Anitos 
Puodžiūnienės, intensyviai ruo
šjasi artėjančiai Dainų šventei 
Cikagoje, kuri įvyks liepos 2 dieną. 

Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos jaunimo choro dalis repetici
jos metu Ntr. R. Juozapaitytės-Kapeniak 

Mes, lietuviai, visada pagrįs
tai didžiuojamės dainuojamosios 
tautosakos gausumu ir turbūt ne
rastumei nė vienos lietuvės moti
nos, kuri nemėgintų įskie:izyti tos 
tradicijos savo vaikams. Saunu, 
kad mūsų choras jungia vaikus 
nuo penkerių iki septyniolikos 
metų amžiaus. O ir dainininkų 
skaičius šiemet jau išaugo iki 55. 
Galime pasidžiaugti nauja daini
ninkų karta. 

Pakalbinu kelis pirmuosius, 
išeinančius po įprastinės sekma
dienio repeticijos: "Ką jums reiš
kia dainuoti?" Martynas trumpai 
drūtai atrėžia: "Smagu!" O štai 
Adelė, Laura, Daina, chore dai
nuojančios jau nebe pirmus me
tus pabrėžia, kad joms labai pa
tinka dainuot, bet labiausiai pa
tinka dainuoti kartu su savo 
draugais. 

Aš pati žodį daina visada ta
patinu su žodžiu gyvenimas. To
liau šnekučiuodamasi su jaunai
siais dainininkais sužinau, kad 
nemažai vaikų groja bent vienu 

ATEITININKŲ ŽINIOS 

• ŠAAT Rinkimų komisijos 
pirm. P. Zaranka praneša: Per 
kovo mėnesį vykusius ko!'espon
dencinius rinkimus į Siaurės 

ar keliais muzikos instrumentais, 
ir dainavimas jiems tik dalis kas
dieninės veiklos. Jie, atėję į cho
rą, jaučiasi labai ypatingi dalin
damiesi savo patirtimi, o kartu ir 
įprastai darydami tai, ką daro 
galbūt kiekvieną dieną. Tai jau -
jų gyvenimo dalis. Nuostabu, kad 
dainą randa pirmiausia ne kon
certų salėse, ne svcenoje, o čia 
tarp savų žmonių. Saunu, kad jau 
penkerių metų amžiaus žmogutis 
auga po dainos sparnu. Man re
gis, kad vaikai po kiekvienos cho
ro repeticijos išeina šiek tiek ge
resni, labiau suaugę ir, žinoma, 
daugiau išmokę. 

Dainos iš pirmo žvilgsnio at
rodo gana sudėtingos: gili pras
mė, nelengva melodija. Dar pasi
teirauju vienos iš choro vadovių 
Anitos Puodžiūnienės: "O kaip 
gi jums patinka dainų šventės re
pertuaras?" Anita galvoja, kad 
muzika įvairi, tinkama ir vai
kams, ir suaugusiems. O vaikų 
repertuaras parinktas pagal tai, 

Amerikos ateitininkų tarybą iš
rinkti: Algis Norvilas, PhD, Biru
tė Bublienė, Kazys Razgaitis, 
Danguolė Kuolienė, ses. Marga
rita Bareikaitė, Loreta Grybaus
kienė, DDS, Aloyzas Pakalniškis, 

Skautės, pasiruošusios viską išparduoti Toronto "Šatrijos" ir "Ramby
no" tuntų surengtoje Kaziuko mugėje Ntr. R.R. Otto 

Lietuvių tautinių šokių grupė "Rambynas" Brazilijoje 

ką vaikai gali atlikti geriausiai. 
Įvairaus amžiaus grupių chorai 
susilies. Ir visi visi, tiek daininin
kai, tiek mes, besiklausantieji, 
turėtume pajusti žodžiais nenu
sakomą ryšį su žeme, dangumi, 
paukščiais, žmonėmis ir, svar
biausia - Tėvyne Lietuva. 

Gera, kad tos dainos jau 
šviečia ir aidi mūsų vaikų širdyse. 
O mumyse prikelia tiek vaizdi
nių, kiek jokia kita muzika. Tad, 
ATSILIEPK DAINA! 

Ir baigdama norėčiau Jus vi
sus pakviesti į Prisikėlimo para
pijos Vaikų ir jaunimo choro kon
certą, kuris įvyks šių metų birže
lio 4-tą dieną Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Pažymėkite savo 
kalendoriuose ir būtinai nepa
mirškite, ateikite pasiklausyti 
mūsų jaunųjų dainininkų ir kartu 
su mumis visais išlydėti į Čikagą, 
palinkėti jiems geriausios klo
ties. Nuoširdžiai Jūsų-

Rasa Juozapaitytė-Kapeniak 

MD, Rasa Kasniūnienė-Naru
tytė, Jolita Kisieliūtė-Narutienė, 
PhD, Pranas Pranckevičius, Al
das Kriaučiūnas, PhD, Virgus 
Volertas; kandidatė Marytė Vi
liamienė. 

• Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų tarybos vardu dėkoju ŠA
AT Rinkimų komisijos pirminin
kui Pranui Zarankai, Daliai Na
vasaitienei ir dr. Janinai Udrienei 
už rinkimų pravedįmą, renkant 
2006-2009 metų SĄA tarybą. 
Nijolė Balčiūnienė, SAAT pirm. 

• Garso greitis kartais būna 
labai mažas: dažniausiai tai, ką 
jūs sakote savo vaikams jų paaug
lystės metais: pasiekia tik sulau
kus keturiasdešimties metų„. 

(Bernardinai) 
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~ 12-asis PASAULIO LIETUVIŲ „ JAUNIMO KONGRESAS 

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

www.kongresas.org 

Kanados lietuvių fondas remia KONGRESĄ! 
Ačiū už jūsų visų aukas kongresui! 

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

1 Resurrection Road , Etobicoke, ON M9A 5G1 CANADA 

Jaunimo rekolekcijos 
Dainavoje 

RENATA SIMONAVIČIŪTĖ 

Kovo 17-19 d.d. susirinko 
apie 40 jaunimo Dainavos sto
vyklavietėje (Mic~igan) dalyvau
ti rekolekcijose. Sio savaitgalio 
pagrindinė tema buvo Interakty
vus krikščioniškumas - savo kūry
bingu ir aktyviu darbu pasidalini
mas ~u Dievu šioje žemėje per mal
dą, Sv. Raštą, Eucharistiją, apaš
talavimą, draugystę ir pasaulio gy
venimo įvykius. 

Programa prasidėjo penkta
dienio vakare susipažinimo va
karu. Visi buvom suskirstyti į gru
pes ir žaidėm įvairius žaidimus, 
kurie įgalino sužinoti daugiau 
apie viens kitą. Vakaras pasibaigė 
meditacija, kurią vedė Rūta Sa
monytė ir Audra Rusinaitė. Jos 
mums davė tokią mintį: dienos 
metu mes ne visada norime sekti 
Jėzaus pavyzdžiu ir kartais toli
namės nuo Dievo; turėtume jį 
prašyti, kad Jis mus pakeistų per 
miegą. Tai pats geriausias laikas 
mus paveikti. 

Seštadienio rytą įvyko kita 
meditacija. Buvo proga pamąsty
ti apie Samuelio tartus žodžius: 
Ka,lbėk, Viešpatie, nes Tavo tarnas 
klauso. Mes turime būti pasiruo
šę paklusti Diev__o žodžiui. Po pus
ryčių Regjna Cyvaitė ir Tomas 
Quinn iš Cikagos, Laura Karve
lytė iš Detroito, Vincas Gudins
kas iš Hamiltono, Darius Kuras 
iš Toronto pasidalino savo įspū
džiais iš praeitų metų Pasaulio 
jaunimo dienų. 

Rimas Sidrys iš Floridos ve
dė pokalbį apie gyvenimą ir kaip 
mes turėtume reaguoti į asmeni
nius sunkl!mus. Jis mums paaiš
kino apie Sv. Raštą ir jo reikšmę 
mūsų gyvenime. Galėjom paste
bėti, kad mes tikrai vaikštom J ė
zaus pėdsakais. Rimas mums pa
rodė, kad daugelyje Šv. Rašto 
pasakojimų atsispindi, kas vyksta 

(Ntr. iš žurnalo Mūsų Lietuva) 

mūsų kasdieniniame gyvenime. 
Gytis Mikulionis iš Detroito 

vedė svarstybas apie maldą. Pra
dėjom klausdami save, ar mes 
meldžiamės? Kaip dažnai? Ką 
mums reiškia malda? Kodėl mes 
meldžiamės? Kaip ir kur yra 
lengviausia melstis? Atsakydami 
į šiuos klausimus, patyrėm mal
dos svarbumą. Jis priminė mums, 
kad Dievas visada klauso mūsų ir 
priima visus mūsų maldavimus. 

Po pietų Kristina Quinn iš 
Čikagos kalbėjo apie draugystę. 
Užmegzkime draugystės ryšius 
su visais Dievo vardu! Ji mums 
paaiškino apie įvairias draugų 
rūšis (pvz. - artimi ar tolimi drau
gai) ir draugysčių svarbumą. 

Rimas Sidrys, dirbdamas mi
sionieriumi, papasakojo apie sa
vo gyvenimą ir apie apaštalavimą 
universitetuose bei jaunimo ap
linkoje. Jis mums paaiškino, kaip 
atpažinti Dievo veikimą savyje ir 
kituose. Per apaštalinį, šeiminį ir 
profesinį gyvenimą žmogus gali 
atsiduoti Dievui. Jis mus skatino 
tapti aktyviais krikščionimis, vyk
dančiais bei skleidžiančiais Dievo 
žodį savo kasdieniame gyvenime. 

Algis Aukštuolis iš Klyvlan
do iškėlė idėją, kad vienišas 
krikščionis - tai krikščionis, ku
riam reikalinga visų pagalba. Jis 
pasidalino savo gyvenimo patirti
mi, ypač dalyvavimu Lietuvos ir 
vaikams, sergantiems AIDS, JAV 
stovyklose. 

Po vakarienės visi pasiruošė 
susikaupimo vakarui. Kunigas 
Ričardas Repšys klausė išpažin
čių. Polteraičių broliai pasidalino 
savo išgyvenimais, kai per vie
nerius metus prarado savo tėvą 
ir j~uniausią sesutę. Vija Sidrytė 
iš Cikagos mums papasakojo 
apie svarbumą daryti gera pasau
lyje. Rašėme gerų darbų pasiža
dėjimo laiškus. Parašėm tris ge
rus darbelius, kuriuos žadam at
likti sugrįžę namo. Įdavėm tuos 
laiškus vadovams, kurie vėliau 
mums juos išsiųs, primindami 
apie mūsų pažadus. Susikaupimo 
vakaras pasibaigė šventomis Mi
šiomis. 

Sekmadienį susirinkom ryti
nei maldai ir pusryčiams. Tada 
susipakavome visus savo daiktus. 
Prieš išvykimą liko dar laiko pa
bendrauti ir padiskutuoti. Buvo
me pasiruošę nustebinti visus su
grįžę su gyvąja dvasia. Mes pali
kom Dainavą pasiryžę tęsti šių 
rekolekcijų temą ir būdami in
teraktyvūs krikščionys! 

Esame dėkingi Birutei Bub
lienei, kuri šias jaunimo rekolek
cijas suorganizuoja kasmet. Tai 
puiki proga lietuviškam krikščio
niškam jaunimui sueiti ir pasi
ruošti šv. Velykom. 
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VIENAM IŠ "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" STEIGĖJŲ 

A t A 

BALIUI SAKALUI 
mirus, 

skaudžios netekties paliestą dukrą, TŽ redaktorę 
RAMŪNĘ SAKALAITĘ-JONAITIENĘ, jos 
mamytę SALOMĖJĄ, sesutę VIRGINIJĄ MI
KĖNIENĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia -

"Tėviškės žiburių" darbuotojai 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAS TĖVELIS IR SENELIS 

A t A 
JUOZAS ROVAS 

iškeliavo amžinybėn 2005 m. lapkričio 13 d. 

Nuoširdus ačiū prel. J. Staškevičiui ir kun. Vytui 
Staškevičiui už suteiktą Ligonio sakramentą, maldas 
prie karsto laidotuvių namuose, gedulines Mišias bei 
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. Nuoširdžiai dėko
jame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie lankė Tėtę ligoninėje prieš mirtį. 

Mūsų padėka Toronto Vl. Pūtvio kuopos šauliams 
už garbės sargybą bei karsto nešėjams, muz. D. Vis
kontienei ir D. Radtke už jautrias giesmes šv. Mišių 
metu. Dėkingi liekame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse, palydėjusiems į kapines, pareiškusiems užuojau
tos žodžius, maldas, užsakytas Mišias, gražias gėles ir 
gausias aukas Tėviškės žiburiams, Dvasinės pagalbos 
jaunimo centrui Klaipėdoje ir Šv. Mykolo ligoninei. 

Dėkojame visiems, padėjusiems mums atsisvei
kint su mūsų Tėte ir Seneliu -

Bernadeta, Kristina, Rimantas ir vaikaičiai 

(nuo 1919 metų) 
.&. 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 

. Ll. 
i\IAR.GUTIS Parcels 
~ 134 Dundas St. West, Toronto, O N. M8X l X3 Fax: (416) 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 

Ji ilsisi ramybėje ... 
A.a. agronomė Elzbieta Birutė Civinskaitė-Sondienė 

Šių, 2006 metų, balandžio 17 dieną suėjo 
vieneri metai, kai mūsų pasaulį paliko mama, 
močiutė ir mano kolegė agronomė Elzbieta Bi
rutė. Elzytė gimė Kaune 1912 metų gruodžio 9 
dieną. Augo Aleksote, tarp keturių brolių ir tri
jų seserų. Civinskų šeima, dėdės kunigo A. Ci
vinsko pastangomis, buvo neseniai persikėlusi į 
Aleksotą iš Suvalkijos. Tėvai, nusipirkę didelį 
sodą, vertėsi sodininkyste ir daržininkyste. Bū
dami pažangių pažiūrų visus vaikus leido į 
mokslą, kartu padėdami ir giminių vaikams 
siekti mokslo. Elzytė baigė "S~ulės" gimnaziją 
Kaune ir studijavo Dotnuvos Zemės ūkio aka
demijoje. Ją sėkmingai baigė gaudama Namų 
ūkio agronomės diplomą. v 

Elzytė, baigusi Akademiją, dirbo Zemės 
ūkio ministerijoje. Jinai kursuose mokė kaimo 
mergaites gaminti skanų, sveiką maistą, tvarky
ti kambarius, namų aplinką, skoningai rengtis. 
Elzytė daug metų kėlė Lietu'los kaimo kultūri
nį- buitinį lygį. Ji ilgai dirbo Zemaitijoje, trum
piau Suvalkijoje. Dirbdama Marijampolės ap
skrityje susipažino su agronomu Vladu Sonda 
ir 1941 vasario 20 dieną sukūrė šeimą. Sunkiu 
karo metu gimė ir po metų mirė duktė Audro
nė. Karui einant į pabaigą gimė sūnus, bet ir vėl 
nelaimė - karo audra išskyrė šeimą. Vladas pa
teko į Vokietiją, vėliau persikėlė į Kanadą. El
zytė liko Lietuvoje, grįžo į Kauną ir viena augi
no sūnų Rimvydą, kuris 1967 metais baigė Kau
no Politechnikos institutą. Sovietų laikais mo
terys, kurios neturėjo vyrų, buvo nuolatos tar
domos, persekiojamos, negalėdavo gauti geres
nio darbo. Po karo Elzytė dirbo sanatorijoje, 
paskui pradžios mokykloje, vėliau gimnazijoje 
gamtos ir namų ruošos mokytoja. Elzytės vyras 
Vladas gyveno Toronte ir pastoviai siuntė siun
tinius savo motinai, žmonai bei sūnui į Lietuvą. 
Vladas net penkiolika metų darė vis naujus iš
kvietimus žmonai ir sūnui emigruoti į Kanadą, 
bet sovietų valdžia jų vis neišleisdavo. Elzytei 
pagaliau pavyko. 1968 metais išėjusi į užtar
nautą pensiją gavo leidimą emigruoti pas vyrą į 
Kanadą. 

Likimo ironija - mane su sūnumi išleido iš 
pirmo karto. Man, besiruošiant emigruoti, El
zytė atvykdavo pas mane ir pasakodavo, ką aš 
turėsiu pasakyti jos vyrui atvykusi į Kanadą. Pa
sakyti, nes tada teisybės laiškuose negalėjome 
rašyti. Visus laiškus komunistinis saugumas tik
rindavo. Kai aš emigravau, tai Elzytė su sūnumi 
Rimvydu, jam tėvo nupirktu automobiliu, iš 
Kauno mane vežė į Vilnių. 

Toronte Elzytės materialiniai vargai baigė
si. Vladas turėjo išmokėtą namą, vasarnamį, 

TORONTO 

A.a. agronomė Elzbieta Birutė Civinskaitė
Sondienė 

automobilį ir pinigų banke. Atvažiavusi Elzytė 
mokėsi primirštą anglų kalbą, bet neturėjo rū
pintis, iš kur ateis doleris, nes vyras viskuo 
aprūpindavo. Elzytė gamindavo skanius valgius 
ir ilsėjosi po sunkaus gyvenimo Lietuvoje. Turė
dama daug energijos, Elzytė ir Toronte kepė 
pyragus draugams ir įvairiems renginiams. 
Elzytė daug prisidėjo organizuojant ir rengiant 
lietuvių agronomų suvažiavimą Toronte. 

Elzytė buvo laiminga po savo vyro sparnu, 
tačiau pilnai laimei buvo viena kliūtis - kaip sū
nų Rimvydą ištraukti iš Lietuvos. Ir čia jai nusi
šypsojo laimė. Kanados min. pirmininko P.E. 
Trudeau dėka sūnus 1972 metais atvyko į Kana
dą. Baigė Waterloo universitetą magistro laips
niu. Tuo buvo pripažintas ir jo Lietuvoje įsigy
tas inžinieriaus diplomas. Kaip profesionalas 
inžinierius jis dirba ir dabar. 

Sūnus Rimvydas sukūrė šeimą su Dalia 
Marija Blauzdžiūnaite. Jie įgalino senelius 
džiaugtis vaikaičiais- Darium ir Jūra. Sūnus la
bai mylėjo savo motiną, kuri tiek daug iškentėjo 
gyvendama be vyro Lietuvoje. Elzytė viena už
augino sūnų. Ji troško sūnui geresnės ateities, 
ko jis ir susilaukė. Užmigo Elzytė amžinu mie
gu, kaip ir Vladas savo namuose. Ilsisi Elzytė 
šalia Vlado lietuviškose kapinėse Mississau
goje. Aukščiausiojo valia pernai šalia jų atsigulė 
amžinam poilsiui ir jų martelė Dalia Marija. 

Liūdinti kolegė, agronomė -
Pranciška Matulytė-Norušienė 

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. 
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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. Gurk lienės 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 

Toronto tautinių šokių grupės 

"A TŽAL ~NAS" 
"35-mečio TILTAS" 

2006 m. balandžio 29, šeštadieni 

KONCERTAS 
3.30 v.p.p. 

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

BALIUS 
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 

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

veiks baras, šokiai 

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

··"retingQs„2~~e metų ŠQlda.i! 
š.m. balandžio 22, šeštadienĮ 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE 

6-9 v.v. - šokiai jaunesniems stovyklautojams 
6-12 v. v. - vyresniems stovyklautojams 

Įėjimas : $20 šeimai , $5 vaikams 

Visas pelnas skiriamas "Kretingos " stovyklai 
Rengia Prisikėlimo parapijos Jaunimo sekcija 

[llj 'r%3 rjūna:> 
cfY'7Can:;,/a~ion 

~jlvt:ce:;, 
VER11MAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis. 

Esu Ontario provincijos akre
dituota vertėj a prie Teisėsau

gos ministerijos (Ministry of 
the Attorney General) 

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
Tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 

Adresas: 106 Meadowbank Road, 
Toronto, Ontario M9B 5C9 

A.a. Bertai Klimienei ir a.a. 
Jurgiui Puodžiūnui mirus, nuo
širdžiai užjausdama jų brolį Vik
torą Puodžiūną ir šeimą, Kristina 
Žutautienė Tėviškės žiburiams au
kojo $25. 

A.a. Povilui Girniui mirus, 
reikšdami užuojautą jo žmonai 
Irenai su šeima, giminės Geno
vaitė ir Tadas Baužai Tėviškės ži
buriams aukojo $100 (JAV). 

• 

Knygų r išykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

Lietuviškos spaudos darbuotojai 
Eugenija ir Laurynas Misevičiai, 
suradę vienas kitą JAV-se 

l TORONTO l 
Dalia ir Vladas Buragai, 

Lietuvos nepriklausomųjų rašy
tojų sąjungos veikėjai, atsiuntė 
Tėviškės žiburių darbuotojams 
sveikinimą Velykų proga su lin
kėjimais, kad "visus Jūsų geruo
sius darbus" laimintų Dievo ap
vaizda. 

Sekmadienio popietėje ba
landžio 9, arti 250 gerai paruoštų 
jaunimo balsų chorai perdavė 
klausytojams 14 Jono Govedo 
muzikinių kūrinių, skirtų cho
rams. Rengėjų tikslas - pagerbti 
savo buvusį kolegą, kompozito
rių, chorvedį ir akompaniatorių. 
Koncertas įvyko Toronto miesto 
centre, Metropolitan United 
Church patalpose, turinčiose 
900 vietų, kurios buvo užpildy
tos. Atlikėjai buvo šeši Toronto 
Board of Education mokyklų 
chorai, kuriems pasikeisdami di
rigavo aštuoni dirigent31i ir akom
panavo šeši pianistai. Siame ang
lų kalba atliktame repertuare 
"Riverdale Youth Singers" (diri
gavo Teodora Georgieva, akom
panavo Rasa Gudienė) pasigėrė
tinai atliko ir vieną lietuvišką 
liaudies dainą Pasėjau dobilą. 
Jono Govedo gausius nuopelnus 
jo karjeros metu apibūdino dr. 
Giles Bryant, "Artistic Director 
for the Kiwanis Festival", ir Ja
mes Maben, buvęs "Coordinator 
of Music for the Toronto Board 
of Education". Pastarasis baigė 
savo kalbą sakydamas, kad per 
savo likusį gyvenimą jis niekada 
neužmirš Jono Govedo. I.R. 

Baltiečių muzikos vakaras -
lietuviams, latviams ir estams re
ta proga pasidžiaugti savo jau
nais kompozitoriais bus suteikia
ma koncerte "Baltic Currents" 
("Baltijos srovės"), kurį rengia 
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Koncertas "BALTIC CURRENTS" 
At;Tlaos SROVĖS'' 

Kviestinė kompozitorė RAMINTA ŠERK.ŠNYTĖ 
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 

to ront dartsbou nei l 
...... 

Canada Council Conseil des Arts ~ } 
for t he Arts du Canada X 

An arm 's tength body of the City of To ron t o 

www.NewMusicConcerts.com 

"Paramos" metiniame susirinkime balandžio 9 d. loterijoje kelionę į 
Lietuvą laimėjo Stefanija Ciplijauskienė. Kairėje - pirmininkas 
Audrius Šileika, dešinėje - Herbertas Stepaitis Ntr. D. Blynaitės 

"New Music Concerts", sekma- galima užsisakyti skambinant tel. 
dienį, balandžio 30, 8 v.v. Glen 416 961-9594. Kaina - $25, $15 -
Gould Studio patalpose (CBC pensininkams, $5 - studentams. 
Broadcast Centre, 250 Front St. Informacija - tinklalapyje www. 
West, Toronte ). Dalyvaus jauna newmusicconcerts.com 
įietuvė kompozitorė Raminta 
Serkšnytė, rengėjų pakviesta va
dovauti šiam koncertui. Ji, gimusi 
1975 m., baigė Lietuvos muzikos 
akademiją 2000 m. magistro 
laipsniu, studijavo kompoziciją 
su prof. Osvaldu Balakausku. 
Smuikininkas Fujik9 Imajishi 
gros naujausią R. Serkšnytės 
kompoziciją Vortex, kurios prem
jera vyko Austrijoje. Klausytojai 
pirmą kartą išgirs šiam koncertui 
parašytą kūrinį kameriniam an
sambliui Almond Blossom. R. 
Šerkšnytė pati skagibins Mikalo
jaus Konstantino Ciurlionio pre
liudų ištraukas. Algirdo Marti
naičio kūrybą violončelei gros 
David Hetherington. Taip pat 
bus atliekami estės Helenas Tul
vės (g. 1972) Lumineux/opaque ir 
latvio kompozitoriaus Andrio 
Dzeničio (g. 1978) veikalas §even 
Madrigals by e.e.cummings. Sį kū
rinį atliks mecosopranas Patricia 
Green. Bilietus šiam koncertui 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

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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'~ TORONT@ru1 
Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį pamaldos 
įprastu laiku, 11.15 v. ryto, kurių 
metu vyks sekmadienio mokyk
los pamokos, o po jų konfirman
tų pamoka. 

Anapilio žinios 
• Visus sveikiname Velykų 

švenčių proga! Taip pat sveikini
mus iš Lietuvos siunčia vysk. Juo
zas Preikšas, vysk. Juozas Matu
laitis, vysk. Eugenijus Bartulis ir 
vysk. Rimantas Norvila. 

• Aylmer, ON, mirė a.a. 
Elena Mačiulienė, žmona mūsų 
Delhi parapijos nario Jono Ma
čiulio. 

• Lietuvos kankinių švento
vėj e vaikučių Pirmosios Komu
nijos iškilmė bus balandžio 23, 
Atvelykio sekmadienį, 9.30 v.r. 
Mišių 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, 
skanėstais ir pabendrauti su 
vyskupu bei 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. 

• Gegužės mėnesio sekma
dieniais "Anapilio" sporto klubas 
pardavinės parapijos salėje vasari
nes gėles savo veiklai paremti. 
Gėles galima iš anksto užsisakyti 
pas Praną VtlkeŲ tel. 905 279-1867. 

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo sau
sio-vasario mėnesių laida ir šešių 
tomų Encyclopedia Lituanica 
anglų kalba. Taipgi galima dar 
įsigyti filmaplokštę (DVD) 
Vienui vieni, Algirdo Kyno garsa
plokštę (CD) Arijos ir dainos ir 
velykinių bei kitoms progoms tin
kamų sveikinimo atvirukų. 

• Mišios balandžio 23, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Alfonsą 
Dausą (XXXIX metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje balandžio 22, 
šeštadienį, 2 ~·P·P· už a.a. Bronių 
Vitkų; Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje balandžio 22, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Vladą ir Eleną Vin
dašius. 

Šiluvos šventovių centrui 
aukojo: $100 - A.S. Zimnickai, 
M.A Empakeriai (a.a. Alfonso 
Dausos XXXIX mirties metinių 
atminimui). 

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $50 aukojo V. 
Poškai tis. 

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė J50 aukojo V. Poškai tis. 

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo L.V. Pevcevičiai. 

l AUKOS i 
A.a. Helen Ostrowski (Zars

ka) mirus, nuoširdžiai užjaus
dami jos vyrą Stan ir šeimą, Stasė 
ir Benius Yokubynai Tėviškės 
žiburiams aukojo $100. 

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 
• Prisikėlimo parapijos va

dovybė ir parapijiečiai sveikina 
kun. V. Staškevičių, kurį šį sek
madienį vysk. J. Boissonneau ofi
cialiai įvesdins į Lietuvos kanki
nių parapijos klebono pareigas. 

• Prie Didžiojo penktadie
nio religinės muzikos koncerto, 
Didžiosios savaitės ir šv.Velykų 
liturgijos giedojimu bei instru
mentais prisidėjo chorų vadovės 
D.Viskontienė, D.Radtke, sol. 
Anita Pakalniškytė-Puodžiū
nienė, sol. Arūnas Radtke, "Vo
lungės" choras, "Volungės" cho
ro moterų grupė, parapijos jau
nimo choras, parapijos "Rinkti
nis" chorast. Rūta Melkienė, Ilo
na Beres. Sventovę gėlėmis iš
puošė V. Siminkevičienė. 

• Balandžio 11 d. palaidota 
ilgametė parapijos choro narė 
a.a. Emilija Kvederienė, 91 m. 
Paliko sūnų Juozą su šeima, brolį 
Juozą Sideikį Čikagoj ir seserį 
Aldoną Lietuvoje. Lietuvoje mi
rė a.a. Justinas Babinskas, Onos 
N aruševičienės brolis. 

• Vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas š.m. balandžio 28-
29 d.d. parapijos patalpose. Ren
gėjai prašo: jei pas ką liko darbi
ninkų uniformų, jas prašo grą
žinti į parapiją; daiktus suvežti į 
salę iki balandžio 26 d.; darbi
ninkus - statyti savo automobi
lius autoaikštėj už kelio, kad lik
tų klientams vietos arčiau salės; 
kad daugiau vyrų ateitų į pagal
bą; kad gerai veiktų kavinė, labai 
svarbu turėti namuose keptų py
ragų; smulkių baldų reikalais 
skambinti B.Biretienei 416 261-
4312, dėl kitų daiktų - D.Nausė
dienei 416 231-1423, o visais ki
tais išpasdavimo reikalais skam
binti B.Gepaitienei 416 621-2343 
ar dr.J.Cuplinskienei 416 533-
7425. 

• Diakono Jono Šileikos, 
OFM, kuris bus įšventintas į ku
nigus šį sekmadienį Kennebunk
porto lietuvių pranciškonų vie
nuolyne, primicijos vyks Toronte 
š.m. gegužės 7 d., 4 v.p.p. Po Mi
šių parapijos salėj vyks iškilminga 
vakarienė, į kurią bilietai jau pla
tinami sekmadieniais po Mišių 
salėje, kitu laiku pas J.Vingelienę 
416 233-8108. Bilieto kaina $25. 
Po to kun. Jonas Šileika, OFM, 
bus paskirtas šios parapijos kle
bono padėjėju. 

• Parapijos susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti balandžio 23 d., 
yra nukeltas į š.m. gegužės 28 d. 

• "Kretingos" stovyklauto
jams ir jų tėveliams šokiai vyks šį 
šeštadienį, balandžio 22, 6 v.v. 
parapijos salėj. Daugiau žinių 
šokių rei~alu galima gauti pas 
Ramunę Cygienę 416 234-0998. 

• Mišios sekmadienį, balan
džio 23: 8 v.r. už a.a. Mariją Lei
kūnienę, 9 v.r. už a.a. Gražiną 
Stankienę, 10.45 v.r. už a.a. Mar
tą Simanavičienę - 20 met., už 
a.a. dr. Sigitą J<.azlauską, už a.a. 
Praną ir Juzę Zaliauskus, Ramu
tę Grigonienę ir Onutę Skukaus
kienę, 12.15 v.d. už gyvus ir miru
sius parapijiečius. 

Meno dienas "Neringos" 
stovyklavietėje š.m. rugpjūčio 20-
27 d.d. rengia ruošos komitetas, 
kurį sudaro Dana Grajauskaitė, 
Danguolė Kuolienė, Janė Venc
kutė-Žirlienė ir Antanina Žmui-

• Sekmadienį, gegužės 7, 
11.15 v. ryto Pirmos Komunijos 
pamaldos. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 16 d. Lietuvių 

Namų svetainė buvo uždaryta. 
• Labdaros valdybos posėdis 

- gegužės 3 d., 7 v.v. Slaugos na
muose; Lietuvių Namų - gegužės 
10 d., 7 v.v. Lietuvių Namų sekly
čioje. 

• Balandžio 22 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžiotojų
žūklautojų klubo "Tauras" tradi
cinis metinis balius su žvėrienos 
vakariene ir vynu; vyks loterija ir 
šokiai. Programoje - vyrų choras 
"Aras" ir kapela "Sūduva". 

• Balandžio 23 d., l v.p.p. 
įvyks tradiciniai LN velykiniai pie
tūs, dalyvaujant Velykų bobutei 
su dovanėlėmis vaikučiams. Bus 
ir meninė programa. Bilietai su
augusiems $20, vaikams iki 10 m. 
nemokamai, nuo 11-16 m. - $10. 

• Kultūros k-ja platina įvai
tias vaizdajuostes, skambinti S. 
Skėmai tel. 416 762-8646, arba 
el.paštu vkulnys@hotmail.com. 

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Geras aptar
navimas, veikia baras. 

A.a. Balys Sakalas, 91 me
tų amžiaus, neilgai sirgęs, mirė 
praeitą penktadienį, balandžio 
14. Velionis buvo vienas iš Ka
nados lietuvių katalikų kultūros 
dr-jos "Žiburiai" steigėjų, sa
vaitraščio Tėviškės žiburiai lei
dybos pradininkų, reiškėsi KLB 
veikloje, kurį laiką ėjo Krašto 
valdybos pirmininko pareigas, 
Toronto Prisikėlimo parapijos, 
kitų lietuviškų organizacijų vei
kėjas bei rėmėjas. Palaidotas 
balandžio 19 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse. Velionis paliko 
žmoną Salomėją, dukteris Vir
giniją ir TŽ redaktorę Ramūnę 
su šeimomis. 

Pirmojo Tėviškės žiburių 

redaktoriaus istoriko dr. Adolfo 
Šapokos gimimo sukakčiai pami
nėti Lietuvos šaulių žurnalas Tri
mitas 2006 m. antrame numeryje 
išspausdino dr. Jono Vaičenonio 
straipsnį Istoriko Adolfo ŠaEokos 
sukaktis. Jame pateikta A Sapo
kos biografija, jo gyvenimo Ka
nadoje trumpa santrauka, kurio
je paminėtas jo darbas kaip TŽ 
vyriausiojo redaktoriaus bei jo 
visuomeninė veikla. Pažymėtina, 
kad Kauno miesto tarybos spren
dimu, viena iš naujų miesto gat
vių bus pavadinta A Šapokos 
vardu, o Vytauto Didžiojo uni
versiteto Humanitarinių mokslų 
fakultete jo vardu -viena iš audi
torijų. 

dzinaitė (el.paštas MenoDienos 
@aol.com ). Kviečiami visi kūry
binės dvasios žmonės, nuo 21 iki 
pensijinio amžiaus. Stovykloje 
savo žiniomis pasidalins ir ves 
praktinius užsiėmimus profesio
nalai lietuviai dailininkai, teatra
lai, rašytojai ir muzikai. Progra
ma bus vedama lietuvių kalba. 
Mokestis už savaitę - $375 JAV 
dol., arba $65 už dienos/paros 
stovyklavimą užsiregistruojant 
trumpesniam laikui. Registraci
jos anketos ir $50 mokestis pri
imami iki birželio 30 d. 

Antrąją Velykų dieną (balandžio 17) Tėviškės žiburius pasiekė 
šie šventiniai sveikinimai: Antano Petrausko, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Lietuvos respublikos vyriausybės gen. 
direktoriaus, Lietuvių grįžimo į t~vynę informacijos centro, Irvenos 
Degutienės, LR seimo narės, TZ bendradarbių - Nerijaus Sme
rausko, Stasio Sajausko, Vytauto ir Gražinos Kamantų, Lauryno R. 
Misevičiaus, D. Staškevičienės. TŽ leidėjai dėkoja už sveikinimus, 
kurie ne tik džiugina, bet ir skatina kuo plačiau skleisti lietuvišką 
žodį. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijoje 
Didžiosios savaitės pamaldose 
dalyvavo neįprastai gausus skai
čius parapijiečių. Velykų Prisi
kėlimo procesijoje su klebonu 
kun. V. Gedvainiu ėjo gėlių bars
tytojos, komiteto nariai, patar
nautojai. Gražiai giedojo para
pijos choras, vargonais grojo ir 
dirigavo L. Djincheradze. Mi
šias užbaigė G .F. Handelio Ale
liuja iš oratorijos Mesijas. Mišio
se dalyvavo daug tikinčiųjų, nes 
buvo atvykusių ir iš kitų vietovių 
lankyti tėvų bei artimųjų. Po 
Mišių beveik visi rinkosi į para
pijos salę, kur vaišinosi komite
to narės Janinos Blauzdžiūnie
nės ir jos dukros Lindos paruoš
tais patiekalais, vynu ir kava, 
šnekučiavosi bei sveikinosi su 
pažįstamais. D.S. 

Montrealio veikėjas ir apylin
kės pirmininkas Arūnas Staš
kevičius, š.m. Vasario 16-osios 
proga gavęs Lietuvos krašto 
apsaugos sistemos medalį civi
liams "Už nuopelnus", su moti
na, TŽ bendradarbe Danute 
Staškevičiene 

Šv. Kazimiero parapija 

Po iškilmingų Prisikėlimo Mišių Velykų rytą, 8 val. Šv. Kazimiero 
parapijiečiai ir svečiai nusileido į salę pasivaišinti vynu ir užkąsti. 
Prie tradicinio Velykų stalo stovi (iš k.) chorvedys muz. Aleksand
ras Stankevičius ir klebonas kuo. Aloyzas Volskis tarp parapijos 
seniūnų, - Juozo Žitkaus, Nijolės Šukienės, Alice Skrupskaitės, 
Alberto Dasio, Leo Šimonėlio Ntr. V. Lietuvninkaitės 

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

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 

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

Aušros Vartų parapijos salėje, 
1465 rue de Seve, Montreal 

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS 

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

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, kuri 
yra pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnaujin
kite. Tuo sutaupysite administ
racijos laiką ir pašto išlaidas. 

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. 

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

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

IEŠKAU auklės dvynukėms 18 
mėn. Mississaugoje ilgai dienai 
arba galiu priimti gyventi. Nuo 
gegužės 15 iki rugsėjo mėn. Tel. 
905 897-8436. 


