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Praradimai 
v· ~migracij~ ~ !1e nauji~na. Tačiau apie ją (lietuviškąją) 
siandien nemazai snekame Ir ne be pagrindo nuogąstaujame, 
kad ji per didelė, stačiai masiška, tarsi koks 1944-ųjų pasikar
tojantis bėgimas, o skaičiais lenkiantis bet kokius, prieš tai 
buvusius. 

A NTROJO pasaulinio karo metu bėgome nuo Lietuvon 
grįžtančių bolševikų. Nuo ko dabar bėgame? Negi 
nuo savo valdžios, kurią laisvai išsirinkome? Iš dalies 

gal ir taip, nes, kaip jau visiems žinoma, nemažai tų išrinktųjų 
per trumpą laiką pasistatė pilaites ir dar toliau statosi, nepai
sydami runkeliais pavadintų rinkėjų, net ir intelektualų, kurie 
jau rėkia: vyrai, ką jūs darote!.. Dėl to susidaro įspūdis, kad 
masinė iš Lietuvos emigracija yra ne vien tik geresnio gyveni
mo ir didesnio uždarbio ieškojimas, bet ir tam tikra demonst
racija prieš valdžią, kuri per 16 metų dar nesugebėjo bent 
parodyti, kaip stengiamasi kurti gerovę visiems Lietuvos gy
ventojams. Paprastai palikti gimtąją šalį yra nelengva ir grau
du. Tačiau tėvynės meilės atmiešimas kažkokiom naujom idė
jom, galimas dalykas, tą graudulį sumažina. O gi tikrai yra ir 
tokių, kurie jau sovietmečiu buvo įpratę "didžiąją tėvynę" 
garbinti daugiau negu savąją mažytę. Taip viskam susidėjus ir 
išsipūtė toji rūpestį kelianti emigracija, kuriai stabdyti pa
prasčiau įgyvendinamų receptų beveik nėra. Siūlymas gyveni
mo lygį pakelti, tai yra uždarbius bent maždaug suvienodinti 
su Vakarų atlyginimais, tuo tarpu, atrodo, nėra realus dalykas. 
Paveikti kuo kitu, kad žmogus nenorėtų keltis į svetimas pa
danges, taipgi nieko viliojančio neturime. Lieka laukimas, 
kažkokia viltis, lyg žvilgsniai į gerąjį dėdę, šiuo kartu į Europos 
sąjungos iždą, kaip į kokią tarptautinės apimties loteriją - gal 
pagaliau ir mes laimėsime? Bet dar nieko nelaimėjus, nieko 
neturint, jau viršūnėse ginčijamasi, kas skirstys tuos gautus 
e_urus, ir kuriems tikslams nueis toji išsvajota suma, kai vi
siems to pinigo reikia, o labiausiai tiems, kurie jo turi. 

N AUJAJAM šių laikų "gold rush" įkarščiui užėjus, pra
randama dau~ jau~ų ~monių, ~okslus baigu_sių, sveti
mų kalbų pasimokmsių, gyventi bet kur pasiruošusių. 

Tie labiausiai ir užkliūva dėl žalos, kurią valstybei daro ta įsi
siūbavusi emigracija. Ji net "smegenų nutekėjimu" vadinama. 
Gal taip ir turi būti matant, kokios negerovės aplinkui plaiks
tosi ir nemažėja. Bet dėl tų nutekėjimų tikrovė turbūt jau nė
ra tokia baisi. Jei taip būtų, drąsiai galėtume teigti, kad Lietu
voje lieka tik "seniai besmegeniai", ir užtat mums taip nesise
ka„. O koks svetimtautis, kopdamas į valdžios viršūnes, dar 
prideda, kad lietuviai vieni patys neišmano kaip tvarkytis. 
Juokas juokais, bet atsimintina ir tai, kad nemažai tų "nute
kėjusių smegenų" Vakaruose sėdi už grotų, arba bando vers
tis nepaisydami įstatymų, šliejasi prie įvairių rizikų, kad tik 
per trumpiausią laiką padarytų daugiausia pinigų. Tikriausiai 
dėl šitokių nereikėtų per daug verkšlenti. Toks praradimas -
joks praradimas. Kita grupė, vienokius ar kitokius mokslus 
baigusių, nesibaido jokio fizinio darbo, bando pakankamai 
uždirbti, remia Lietuvoje pasilikusius, daro viską, kad svetur 
gaištamas laikas atneštų naudos, kuri įgyjama sąžiningai. 
Nemažai yra atvykstančių stažuočių ar tolesnių studijų tiks
lais, didėja ir profesinių sportininkų skaičius. Kai kurie įsijun
gia į lietuviškąją veiklą, steigia naujus sambūrius, klubus, 
naujus laikraščius, atidaro viešas prekyvietes. Tokie ateiviai 
naudingi ir Lietuvai, kurią paliko, ir gyvenamajam kraštui. 
Užtat visus iš Lietuvos emigruojančius sumesti į vieną maišą 
nebūtų nei tikslu, nei teisinga. Kiekvienam kraštui savų 
žmonių pr~radimas nėra linksmas reiškinys. Bet kas iš tikrųjų 
yra praradimas? Kas svarbiau - ar kur tėvynainis gyvena, ar 
ką jis savo tėvynei duoda? Ne visi sėslieji yra geras pavyzdys 
ir ne visi emigrantai - blogas. Č.S. 
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Nuogų karalių mantija 
ANTANINA GARMUTĖ 

Paskutinė lietuviškojo po
litinio elito naujiena: šuo ne
teko seimo automobilio! To 
paties, kuriuo šunelį 20 km 
vežiojo pabėgioti miške. Mat 
elito - ir šuo - elitinis. Nesu
pratote? Jo šeimininkas -
aukščiausias teisminis parei
gūnas seime - taip ir pasakė: 
"Jeigu turite klausimų, pasi
klauskite pas mano šunelį". 
Suprask, toks keturkojis yra 
aukščiau už dvikojį (savo šei
mininką?). 

Fantastiška analogija su 
faraonų laikais: anuomet die
vybėmis buvo laikomos katės. 
Jų atvaizdai liko piramidžių 
sienose; randamos net kačių 
mumijos. Seimo šunų mylėto
jai savo dievinamų šunelių gal 
nepavers mumijomis. Greičiau 
jau šuneliais laikys - o gal lai
ko? - kitus: girdėti, jog seimo 
darbininkai siunčiami įvai
riems darbams į valdininkų 
namus. Televizija rodė pasta
ruoju metu seimo dirbtuvėse 
remontuojamą kažkurio rašti
ninko valtį ... Ponų didybė ne
išpasakyta. Faraoniška. 

Nuomonė: ir ko galima ti
kėtis, kai staiga susikūrusios 
karjeristų partijos paverčia po
litiką verslu, kai vagys tampa 
neliečiamybės šarvais apsau
gotais didvyriais, o tiesa ir teis-

mai perkami už pinigus arba 
politikos vertelgų telefono 
skambučius? Kai atsibastęs 
mažaraštis svetimtautis, ne
užimdamas jokio valstybinio 
posto, vograudamas žargonu 
laisvai sukinėjasi aukščiau
siose valdžios instancijose, 
visus moko ir stengiasi valdyti 
mūsų valstybę? Jam tai lei
džiama. Fenomenas! 

Paradoksalu, kad okupa
cijos laikais išgarbintą trokš
tamą komunistinę gerovę mū
sų neokomunistėliai pasiekė 
būtent dabar - kančių keliais 
atgautos Nepriklausomybės 
metais. Nomenklatūra - ta pa
ti, tik jau žymiai galingesnė. 
(Nebėra atsakomybės). Privi
legijos - pasaka, palyginus su 
anų laikų privalumais. 

Turniškės. Čia stovintys 
vasarnamiai buvo įrengti ir 
privatizuoti, užstačius bankui 
prezidento rezidenciją, apie 
tai nežinant pačiam šalies va
dovui. Koks cinizmas! Ši 40 ha 
teritorija, dešimtis kartų ro
dyta per televizorių, mums, 
vyresnės kartos žmonėms, kaž
kuo primena pamaskvės vieto
vę Gorkis - tirono Lenino po
ilsio rezidenciją. Panašios tvo
ros, sargybos postas, žaliuo
jančios eglių eilės. Veždavo į 
ten ekskursijas, atvykusias į 
Maskvą. Kaip pasakodavo eks-

kursijų vadovai, vieną eglę 
ypač mėgęs Iljičius. 

Nomenklatūros dvelks
mas beveik tas pats: anas, pa
maskvės, stingdantis kraują, 
primenantis mūsų iškentėtas 
represijas - gyvulinius vago
nus, lagerius, Sibiro šaltį„. Cia 
- Turniškės, dar iš sovietmečio 
politinio elito buveinė, kur 
gyveno CK nariai, tautos bu
deliai ir jų pakalikai. Ir šiuo
laikiniai - KAS? Ogi į aukš
čiausių šalies pareigūnų ir už
sienio ambasadorių gyvenvietę 
prasiskverbę įvairūs priepla
kos (net buvę stribai!) - zam
biai, mintantys Tautos krauju. 
Ne vien šlykštu. Baisu! 

Nuogi karaliai siekia fara
onų didybės, o skleidžia tik 
dvasios skurdą. Nuogų karalių 
mantija - optinė apgaulė. Jos 
paprasčiausiai nėra! 

Kaip sniego kamuoliai ri
tasi skandalai. Sudaromos ko
misijos. Bedantės. Formalios. 
Skirtos problemų suvyniojimui 
į vatą. Tūlas skeptikas kraipo 
pečiais ir sako: "Neverta ste
bėtis. Taip ir turi būti. Tada 
buvo Atgimimas, dabar -
Išsigimimas". 

Tikėtina, kad dar ne viskas 
prarasta. Palaukime Aušros. 
Ir sulauksime. Kol tiksi žinia
sklaidos laikrodis. Ir lietu
viškas žodis - neužčiauptas! 
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Mažosios Lietuvos 
patriotas 

Martyno Reisgio ir jo šeimos likimas 

IGNAS MEDZIUKAS 

Martynas Reisgys gimė 
1886 m. gruodžio 11 d. Venckų 
kaime, Priekulės valsč„ lauki
ninkų šeimoje, turėjusioje ne
didelį ūkelį ir gausią šeimą. 
Nors mokytojas buvo pataręs 
stoti į mokytojų seminariją, bet 
jam teko dirbti namų ūkyje ir 
mokytis dailidės amato. 1906-
1908 m. tarnavo vokiečių ka
riuomenėje. 1913 m. M. Reis
gys vedė Anikę Deckytę iš Jur
gių kaimo ~r vedybomis įsigijo 
54 ha ūkį. Cia jis atnaujino se
nąją uošvių trobą, pastatė kitus 
trobesius ir pavyzdingai ūkinin
kavo. Per l Pasaulinį karą vėl 
mobilizuotas į vokiečių kariuo
menę, buvo lietuvių ir latvių 
kalbų vertėju. 1919 m. įsijungė 
į politinį judėjimą Mažąją Lie
tuvą prijungti prie naujai atsi
kūrusios Lietuvos respublikos. 

1922 m. santarvininkams 
ėmus spręsti Klaipėdos krašto 
likimą, su Lietuvos diplomatais 
ir kitais klaipėdiečiais Braku, 
Gaigalaičiu, Stikliorium, Simo
naičiu, Labrencu vyko į Paryžių 
su įrodymais apie krašto lietu
viškumą, kad jis būtų prijung-

tas prie Lietuvos. Kuriantis 
krašte lietuviškoms "Santaros" 
draugijoms, M. Reisgys su ki
tais bendraminčiais Lankupių 
kaime įsteigė jaunimo draugiją, 
kuri įsijungė į "Santaros" orga
nizacijų tinklą. 

Sukilimo išvakarėse 1923 
g:i. M. Reisgys su kitais vyko į 
Silutę, kur buvo Mažosios Lie
tuvos gelbėjimo štabas. Čia bu
vo sudaryta sukilėlių direktori
ja, kuriai vadovavo Erdmonas 
Simonaitis, į ją įėjo ir M. Reis
gys. Jam teko būti nariu ir E. 
Borcherto, Kadgieno bei E. Si
monaičio pirmininkavimo di
rektorijai metu. 1930 m. Klai
pėdos krašto gubernatorius di
rektorijos pirmininku paskyrė 
M. Reisgį, bet, boikotuojant re
vanšistams, direktorija negavo 
seimelio pasitikėjimo ir turėjo 
atsistatydinti. 1934 m. atšaukus 
O. Šreiberio antilietuvišką di
rektoriją, Reisgiui vėl buvo pa
vesta sudaryti naują. Jis pašali
no daugumą nepatikimų krašto 
viršaičių, Klaipėdos burmistrą, 
stengėsi pertvarkyti švietimą. 
Seimeliui nepatvirtinus refor
mų, direktorija turėjo atsistaty-
dinti. Nukelta į 3-čią psl. 

Jis nugalėjo 
Pažiūrėk, JIS kyla vainikuotas 
Į dangaus mėlynę pro rūkus. 
Uolos skyla, trūksta, byra grotos, 
Juoda žemė drebina ir mus. 

- Saulės patekėjimas šviesus ... 

JIS KARALIUS iš visų karalių, 
Žemės valdų vis didžių 
JO Karūna šiandien be spyglių, 
Žėri perlais aukso gintarų. 

- Eik, parnešk negęstančių žarų! .. 

Prieš JĮ klaupias šįryt visa Žemė, -
JĖZUI Prisikėlusiam garbė! 
Tavo žingsnius šis stebuklas lemia -
Varpai skamba, giesmės, net erdvė ... 

- Upėm aida dangiška versmė. 

LAISVE, pasikvieski JĮ į sostą, -
LIETUVA triumfuos per amžius čia. 
JIS KARALIUS mūsų amžių Būsto, -
Skelbk JO garbę garsiai ne slapčia! 

- Tave nuves į amžių Uostą. 
Mirties Nugalėtojui 

ALELIUJA! 
SOFIJA ŠVIESAITĖ 

Sielovados rūpesčiai Australijoje 
ir Ispanijoje 

PREL. EDMUNDAS PUTRIMAS 

Pirmąsias tris kovo savaites 
buvau Australijoje vesti reko
lekcijų. Lankiausi Adelaidėje, 
Canberroje, Sidnėjuje, Geelon
ge ir Melburne. Sakoma, kad 
Australijoje lietuvių , lietuvių 
kilmės gyventojų, yra apie 
17,000, daugiausia - pokario 
emigracijos. Naujų imigrantų, 
palyginus su Europa ir Siaurės 
Amerika, yra mažai. Rekolek
cijose Melburne, Sidnėjuje, 
Adelaidėj e dalyvavo maždaug 
po 100 tikinčiųjų, Geelonge ir 
Canberroje - apie 30-50. Man 
taip pat buvo svarbu susipažinti 
su tenykšte lietuvių bendruo
menine ir katalikiška veikla. 

Sidnėjaus miestas 
Sidnėjaus lietuvių apylinkė 

turėjo ilgametį dvasios vadovą 
mons. Butkų, kuris mirė prieš 
keletą metų. Šiame telkinyje 
yra jaučiama dvasinė spraga. 
Tik dabar neseniai atvyko lietu
vių kilmės kunigas, kuris sutiko 
būti lietuvių kapelionu. Jis gi
męs Lenkijoje, dirbo Papua
New Guinea misijose ir dabar 
gyvena Sidnėjaus užmiestyje, 
sutiko Mišias atnašauti lietu
viams. Bet pamokslus tegali sa
kyti angliškai. 

Sidnėjaus Lietuvių Namai 
buvo parduoti prieš keletą me
tų ir dabar nupirktos naujos pa
talpos lietuviškai veiklai. Jos 
yra mažesnės, bet geriau supla
nuotos ir arti traukinio stoties, 
lengvai prieinamoj vietoj. Pa
talpų oficialus atidarymas turė
tų įvykti šių metų rugsėjo arba 
spalio mėnesį. Esu labai suža
vėtas kaip racionaliai ir protin
gai Lietuvių Namų komitetas 
planavo ateičiai, neaukodami 
lėšų remontuoti seną pastatą, 
kuris tik iš dalies tiko bendruo
menės poreikiams. Komitetas 
vietoj to gera kaina pardavė tą 
pastatą, ir stato labiau tinka
mas patalpas; dalį lėšų paliko 
fonde, kuris remia lietuvišką 
veiklą. 

Canberra-Adelaide-Geelong 
Tas pats įvyko Canberroje. 

Lietuvių bendruomenė laiku 
pardavė savo Lietuvių Namus, 
įsigijo mažesnes patalpas, ir da
bar turi fondą paremti jų veik
lai. Cia visiems yra geras pavyz
dys, kaip reikėtų planuoti patal
pas bendruomenės labui. 

Adelaidėje yra vienintelė 
bendruomenė, turinti savo pa
rapiją - Šv. Kazimiero. Joje kle
bonas yra kun. Jonas Petraitis, 
MIC. Parapijos patalpos yra la
bai geroje, centrinėje vietoje, 
gražiai prižiūrimos, turi ir savo 
kultūros centrą. Adelaidės lie
tuviai turi ir savo Lietuvių Na
mus, kuriuose sekmadieniais 
būna pietūs. Vietiniai lietuviai 
abejoja dėl tų Namų ateities, 
nes juose veikla gerokai suma
žėjusi. 

Geelonge buvo ir yrama
žas lietuvių telkinys. Po Mišių 
susirinkome pietų Lietuvių klu
be. Jų Lietuvių Namai sudegė 
prieš porą metų . Jie buvo iš
nuomoti keliam dienom polici
jai, užsidegė, nes buvo perkrau
ti elektros laidai. Sudegė visas 
pastatas, ir laimė, kad niekas 
nenukentėjo. Gaila, kad žuvo 
bendruomenės turtas - doku
mentai ir archyvas. Geelongo 

Prel. E. Putrimas su Sidnėjaus lietuvių klubo pirmininku Aliumi 
Migumi ir jo žmona (kairėje) bei Lietuvos garbės konsulu 
Viktoru Šliteriu ir jo žmona š.m. kovo mėn. 

miestas kompensavo jiems -
davė patalpas klubui nemo
kamai. 

Melburnas 
Melburno lietuvių bend

ruomenė yra labai veikli, visur 
stengiamasi įtraukti jaunimą -
valdybose, organizacijose. Jau
nimo sąjunga čia ypatingai ak
tyvi. Tuip pat yra labai graži ka
talikiška misija. Kapelionas yra 
Vilniaus arkivyskupijos kun. 
Algis Šimkus. Man buvo malo
nu matyti kaip kun. Algis yra 
įsijungęs į visokeriopą veiklą, 
atsiliepdamas į tos bendruome
nės poreikius. Esu paskyręs 
kun. Algį koordinuoti Melbur
no-Adelaidės-Sidnėjaus ir Gee
longo lietuvių jaunimo organi
zaciją dalyvauti Pasaulio jau
nimo dienose 2008 liepos mėn. 
Sidnėjuje ir priimti lietuvišką 

jaunimą iš Lietuvos bei išeivi
jos. Manoma, kad tose Pasaulio 
jaunimo dienose dalyvaus 500, 
goo - 800,000 jaunuolių. Atvyks 
Sv. Tėvas, ir manau kad PJD, 
kaip ir visuose kraštuose, turės 
labai didelę įtaką vietinės Ka
talikų Bažnyčios atnaujinimui. 

Pokaryje imigravo Austra
lijon apie 10,000 lietuvių. Jie ir 
jų palikuonys sudaro daugumą 
lietuviškuose telkiniuose. Gai
la, kad Lietuva nėra įsteigusi 
jokių diplomatinių tarnybų, tad 
didelis darbas tenka garbės 
konsulatams Sidnėjuje, Adelai
dėje ir Melburne. 

Pabaigai - Ispanijoje 
Iš Australijos vykau lspani

jon, kur buvo visai kitokie rū
pesčiai. 

Nukelta į 3-čią psl. 

Prel. E. Putrimas susitikime su Canberros lietuviais š.m. kovo 
mėn. 

Prel. E. Putrimas š.m. kovo mėn. susitiko su Adelaidės lietuvių 
parapijos valdybos nariais ir kun. Jonu Petraičiu, MIC 

Prel. E. Putrimas su Geelongo lietuviais š.m. kovo mėn. 



Prel. E. Putrimas Australijoje š.m~ kovo mėn. susitiko su Melburno lietuvių katalikų misijos 
komitetu ir jų kapelionu kun. Algiu Simkumi 

Sielovados rūpesčiai ... Daugelis bendruomenių 
prašo kunigo, bet, deja, nėra 
užtektinai tinkamų kunigų Lie
tuvoje, kurie galėtų aptarnauti 
visas užsienio lietuvių parapi
jas, bendruomenes ir misijas. 
Užsienyje pašaukimų nėra, o 
jei yra, tai-įstoja į vietinę semi
nariją. 

Atkelta iš 2-ro psl. 

Buvau pietinėje Ispanijos 
dalyje, Almerijos provincijoje, 
kur gyvena apie 15,000 lietu
vių, naujai atvykusių per pra
ėjusius 5 metus. Jų dauguma -
žemės ūkio darbininkai ir staty
bininkai. Jie įsteigė Almerijos 
lietuvių bendruomenę, kurios 
pirmininkė yra Marina Ruibie
nė, turinti labai veiklią valdybą. 
Yra sekmadieninė lituanistinė 
mokykla, ruošiamasi įsteigti 
tautinių šokių grupę; sporto 
klubas rengia sporto šventes. 
Ten vykau tartis su Almerijos 
vyskupija, kad priimtų iš Lietu
vos kunigą aptarnauti tos apy
linkės lietuviams. Buvau suor
ganizavęs kovo mėn. pradžioj, 
kad kun. Gediminas Numgau
dis, OFM, su savo komanda 
vestų Gavėnios rekolekcijas -
pirmas toje vietovėje. Bekal
bant su Almerijos vyskupijos 
atstovais, paaiškėjo: jie nėra 
įpratę, kad pas juos dirbtų kuni
gas iš užsienio, ir jiems yra sun
ku suprasti, kodėl pas juos tu
rėtų veikti lietuviška sielovada. 
Jie mano, kad imigrantas, atvy
kęs į tą šalį, turi iš karto integ
ruotis. Aš su tuo nesutinku, nes 
integracija yra procesas ir kai 
imigrantai kreipia daugiausia 
dėmesio į darbą ir nepritampa 
prie aplinkos dėl savo kalbos ir 
požiūrių, tikėjimas būna visiš
kai atmestas. Tokį argumentą 

pateikiau vietiniams Bažnyčios 
atstovams. Vis dėlto Lietuvoje 
jau yra paskirtas kunigas, kuris 
vyks į Almeriją baigus pasi
ruošimo darbus. 

Sustojau Madride susitikti 
su Ispanijos LB pirmininke Lo
reta Paulauskaite, kuri tikrai 
moka paremti ir padėti besiku
riančioms bendruomenėms, ir 
labai padeda lietuviams Madri
de. Ji - tikra idealistė. 

Lietuvoje, kai seni kunigai 
miršta arba išeina į pensijas, 
jaunesni turi aptarnauti net ke
letą parapijų. Kunigas turi svar
bią vadovavimo pareigą bend
ruomenėje, nes kunigystei yra 
būdingas neutralaus vadova
vimo vaidmuo. Tai yra vienas iš 
didžiausių iššūkių šiose mano 
pareigose - rasti kunigus įvai
riems telkiniams ir jei jo neran
dama - išspręsti, kas galėtų at
likti tą sielovados darbą. 

Ispanijoje yra 50,000 - 70, 
000 lietuvių, visi yra naujai at
vykę. Tai yra jų pirmoji banga, 
nes Ispanijos ekonomika ne per 
seniausiai sustiprėjo - įstojus į 
ES, kaip ir Airijoje ir Portuga
lijoje, kur dabar irgi yra lietu
vių telkiniai. 

Campohermoso, Ispanijoje (netoli Almerijos), sekmadieninė 
lituanistinė mokykla - mokiniai ir mokytojos 

Mažosios Lietuvos patriotas 
Atkelta iš 2-ro psl. 

1939 m. kovo 22 d. Hitleriui jėga užėmus 
Klaipėdos kraštą, M. Reisgys pasitraukė į Di
džiąją Lietuvą. Jo sūnus Jurgis, pasižymėjęs 
"Santaros" veikloje, taip pat pasitraukė. 

Okupavus Lietuvą sovietams, enkavedistai 
ėmė domėtis ankstyvesne M. Reisgio veikla. Ga
vęs Vokietijos konsulo užtikrinimą, kad į jo 
ankstesnę politinę veiklą nebus žiūrima, M. 
Reisgys grįžo į savo namus Jurgių kaime. Prasi
dėjus sovietų karui su Vokietija, gestapas Reisgį 
areštavo. Jis buvo laikomas Klaipėdos, Kara
liaučiaus kalėjime. Iš čia išvežtas į Oranienburgo 
koncentracijos stovyklą ir perkeltas į Mauthau
sen akmenų skaldyklą, kur buvo nukankintas 
1942 m. balandžio 2 d. 

Kai Raudonoji armija artėjo prie Klaipėdos 
krašto, vietiniams gyventojams buvo įsakyta 
trauktis į Vokietiją. Reisgienė su vaikais Marty
nu, Jonu ir Ieva karui pasibaigus susitiko Kestri
no miestelyje, netoli Berlyno. Sovietams ragi
nant, Reisgienė su vaikais nutarė grįžti į tėviškę. 
Jų sodyboje šeimininkavo svetimi žmonės iš Že
maitijos, tik kampininko teisėmis jiems buvo 

leista apsistoti savo namuose. Sugrįžusieji buvo 
visaip koliojami, vadinami prusokais, vokiečiais 
išdavikais, kurie turi būti išvežti į Sibirą. 

1948 m. seną motiną Reisgienę su sūnumis 
Martynu ir Jonu, dukra Ieva išvežė į Sibirą. Ap
gyvendino Krasnojarsko srityje Baltrūno kaime, 
kur jie turėjo dirbti prie miško kirtimo darbų. 
1958 m. rugpjūčio 28 d. Reisgienė ten mirė. 
1960 m. Martynas, Jonas ir Ieva gavo leidimus 
išvykti į Vakarų Vokietiją. 

Prisimintina, kad viena Reisgių duktė buvo iš
tekėjusi už buvusio Lietuvos karo aviacijos lakūno 
A. Barzdžio, vėliau tarnavusio pasienio policijoje. 
Kai sovietai okupavo Lietuvą, Barzdys buvo areš
tuotas. Tik žmona per repatriacijos komisiją jį 
galėjo išgelbėti iš kalėjimo. Jie išvyko į Vokietiją, o 
karui pasibaigus emigravo į Australiją. 

Šiandien Jurgių kaime nėra Reisgių sody
bos. Gyyenamas namas sudegė, kiti trobesiai su
nyko. Čia tik likęs kuklus liaudies meistro 
Vytauto Majoro paminklėlis, primenąs, kad čia 
kadaise gyvenęs žymus Mažosios Lietuvos veikė
jas, patriotas, kuris už nuopelnus Lietuvai buvo 
apdovanotas Gedimino ordino 111 laipsniu, 
Šaulių žvaigžde, sukilėlių medaliu. 
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lhl SAVAITE LIETUVOJE 
Naujas seimo pirmininkas 

Viktoras Muntianas, Dar
bo partijos vicepirmininkas, 
buvęs A. Paulausko vadovau
jamo seimo vicepirmininkas, 
balandžio ,-------,,,-----., 
13 d. išrink
tas naujuo
ju seimo va
dovu. Jo kan
didatūrai pri
tarė 75 sei
mo nariai, 
prieš balsavo 56, vienas bal
savimo lapas buvo sugadintas, 
pranešė DELFI. Už V. Mun
tiano kandidatūrą pasisakė ir 
atstatydintasis A. Paulauskas, 
teigęs, kad seimui vadovauti 
parinktas tinkamas žmogus. 
Pastarasis, dėkodamas kole
goms už išreikštą pasitikėji
mą, pažadėjo dirbti "pasirai
tojęs rankoves". Seimo tribū
noje dėstė savo moralios poli
tikos viziją pabrėždamas, kad 
etika turi tapti politikų gyve
nimo būdu bei elgesio norma. 
Klausimų dalyje seimo narių 
klausinėtas naujasis vadovas 
išsamiau nė į vieną klausimą 
neatsakė. O dėl okupanto ža
los atlyginimo sakė, kad "žala 
turi būti atlyginta, bet neįsi
vaizduoju, kas galėtų tai pa
daryti. Subjekto, kuris padarė 
žalą, nėra". Toks jo pareiški
mas kai kurių seimo narių su
tiktas nepritarimo šūksniais. 

nijų partijų koalicija 
Socialliberalų vadovą ir 

seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską nušalinus iš seimo va
dovo pareigų, iš buvusios ke
turių partijų koalicijos social
liberalai pasitraukė, taipgi kai 
kurie atsistatydino iš pareigų 
vyriausybėje. Likusios trys val
dančiosios koalicijos partijos 
-Darbo partija, Socialdemok
ratų partija ir Valstiečių liau
dininkų partija - balandžio 12 
d. pasirašė susitarimą, pagal 
kurį premjeru lieka Algirdas 
Brazauskas, o seimo pirmi
ninko pareigas užima Vikto
ras Muntianas. Partijų vado
vai apgailestavo, kad sociali
nės apsaugos ir darbo ministe
rė V. Blinkevičiūtė pasitraukė 
iš pareigų. O dėl užsienio rei
kalų ministerio A. Valionio 
atsistatydinimo dar neaišku, 
nes kol kas nenumatoma, kas 
galėtų tokias atsakingas pa
reigas užimti. Galimas daly
kas, kad laisvi ministerių port
feliai gali būti patikėti ir ne
partiniams žmonėms, rašo 
DELFI. Trims dabartinėms 
valdančiosios koalicijos parti
joms seime atstovauja 71 sei
mo narys, kas sudaro minima
lią daugumą. Tvirtesnei po
zicijai reikėtų dar vienos part
nerės. 

Svarstymai po pertvarkos 
Politikos stebėtojų ir ži

novų nuomone, nušalinus so
cialliberalų vadovą Artūrą 
Paulauską iš seimo pirminin
ko pareigų, suardžius valdan
čiąją koaliciją, niekas nelai
mėjo. Po 2004 metų seimo rin
kimų koaliciją sudarė keturios 
politinės partijos - Darbo par
tija, socialliberalai, socialde
mokratai ir valstiečiai liaudi
ninkai. Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto dėstyto
jas Mindaugas Jurkynas ma
no, kad šitoji pertvarka rodo 

koalicijos trapumą, dingsta 
pastovumas, atsiranda nauja 
įtampa, skelbia DELFI. To 
paties instituto dėstytojas 
Lauras Bielinis pastebi, kad 
naujų kėdžių reikalaujanti 
Darbo partija verčiau pasirū
pintų, kaip pačiai išlikti koali
cijoje. "Vaivorykštės koalici
jos" būtų per silpnos. M. Jur
kynas mano, kad realiausia 
padėtis yra mažumos vyriau
sybė, kurios ašis būtų social
demokratai, valstiečiai liaudi
ninkai ir socialliberalai. Deši
nei opozicijai tokia ašis būtų 
priimtinesnė, negu valdžioje 
matyti "darbiečius". 

Opozicijos vadovo siūlymai 
Seimo opozicijos vadovas 

Andrius Kubilius siūlo kuo 
skubiau ištirti piktnaudžiavi
mo tarnybine padėtimi seimo 
kanceliarijoje faktus, dėl ku
rių kilo vadinamasis privilegi
jų skandalas, kainavęs pareigų 
praradimą ne tik atskirų pa
dalinių vadovams, bet ir pa
čiam seimo pirmininkui A. 
Paulauskui, kuris buvo iš pa
reigų atstatydintas balandžio 
11 d. 94 seimo narių balsais. 
Nors šio atstatydinimo prie
žastis nurodoma "privilegijų 
skandalas", vis garsiau kalba
ma, jog A. Paulauskas paau
kotas Darbo partijai siekiant 
sustiprinti įtaką koalicijoje, 
rašo DELFI. Opozicijos va
dovas balandžio 12 d. susida
riusią padėtį aptarė su prezi
dentu V. Adamkumi. Įvairiai 
apie valdžios sudarymą svars
tant, neatmetama nė pirma
laikių seimo rinkimų gali
mybė. 

Neišvengiamas žingsnis 
Liberalų ir centro sąjun

gos vadovas Artūras Zuokas 
susirūpinęs esama valstybėje 
padėtimi ir pasigenda valsty
bės pareigūnų, pirmiausia 
prezidento, veiksmų. Apgai
lestauja, kad partijų vadovai 
neišnaudojo galimybės veiks
mais paremti moralią politiką 
siekiant europietiško valsty
bės valdymo, atsakingų spren
dimų dėl valstybės ir Lietuvos 
piliečių gerovės. Seimo pirmi
ninko A. Paulausko atstatydi
nimas buvęs neišvengiamas 
žingsnis, siekiant išlaisvinti 
Naująją sąjungą ir jos pirmi
ninką A. Paulauską iš V. U s
paskicho įtakos, rašo OMNI. 
A. Zuokas ragina prezidentą 
būti aktyviu ir siekti "valsty
bininkų koalicijos". 

Valdžia turi keistis 
Verslininkai įsitikinę, kad 

susikompromitavusi Lietuvos 
valdžia ilgiau valdyti nebegali 
- ji privalo keistis, iš koalici
jos pasitraukus Naujajai są
jungai (socialliberalams). 
Kaip Lietuvos žinios skelbia, 
"British Petroleum" atstovas 
Lietuvoje Gintaras Gaurilči
kas net pareiškęs, kad paga
liau "atsikratytume nepraus
taburnių milijonierių ir kitų 
chamų iš Gariūnų". A. Pau
lausko atstatydinimą jis verti
na kaip stiprią galimybę paga
liau žlugti senaįai valdžios no
menklatūrai. "Zemaitijos gra
nito" gen. direktorius Rimvy
das A. Levanas skundėsi, kad 
verslininkas "niekam neįdo
mus", valdžioje nesą jokio už
nugario. Snk. 
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ANTANINA 
URMANAVIČIENĖ 

1930 m. gruodžio 9 d. 
Krekštėnų kaime Alytaus rajo
ne Anelės ir Igno Aleškevičių 
šeimoje gimė mergaitė. Tėvai 
pirmagimę pavadino Monikos 
vardu. 

Nespėjo Monika apsižiūrė
ti, kai šviesios vaikystės dienų 
džiaugsmą nutraukė mokykli
nis skambutis. Baigusi Krokia
laukio pradinės mokyklos 6 sky
rius, ji pateko Simno vidurinės 
mokyklos antron klasėn. Jos tė
veliai labai džiaugėsi dukros 
darbštumu, gerais mokymosi 
rezultatais, sportiniais laimėji
mais. Mokykloje domėjosi 

sportu, pastoviai dalyvavo tink
linio ir lengvosios atletikos ra
joninėse varžybose. Ji mokyk
los šuolio į tolį - rekordininkė. 
Šiltu žodžiu Monika prisimena 
savo fizinio lavinimo mokytojus 
- B. Kuncaitį ir J. Ambrasą, ku
rie turėdami labai prastas dar
bo sąlygas sugebėjo įdomiai at
likti savo pamokas. Tinklinio 
treniruotes teko rengti žydų po 
karo sudegusioje škaloje, nete
kusioje langų ir durų, ant pur
vinų, gaisro paliktų žymių grindų. 

Mokantis vidurinėje mo
kykloje, jos gyvenimo varpinėn 
švieson įskrido mintis spar
nuota - taQti fizinio lavinimo 
mokytoja. Sis noras tapo toks 
ryškus, kai jai tik vienai iš 16 
mergaičių pavykdavo padaryti 
špagatą. 

Tučiau kūno kultūros insti
tutas tapo nerealus ir nepasie
kiamas. Jai besimokant dar vi-

('Ięsinys iš 16 nr.) 

Aldona prisiminė, kaip 
mamą išvežė laidoti. Buvo 
daug sniego ir labai šaltas ry
tas. Likę namuose, susispietę į 
krūvą, vaikai bijojo, kad po lai
dotuvių grįžtant neužpustytų 
tėvo. Buvo didelė pūga. 

Birželyje tėvas parvedė 
pamotę, daug jaunesnę už jį. 
Išgyveno pamotė su tėvu iki 
kitų metų sausio septintos die
nos. Tą dieną pamotė susirin
ko visą tėvo turtą ir išėjo. Visai. 
Tėvą ir vaikus paliko visiškai 
plikus, be duonos, be pinigų ir 
drabuži9. Prasidėjo tiesioginis 
badas. Ziemos mėnesiais nuo 
sausio iki kovo mėnesio pabai
gos tėvas vaikų neleido į mo
kyklą, nes neturėjo kuo ap
rengti. Balandyje pradėjo lan
kyti mokyklą skolintais drabu
žiais. 

- Vasarą tėvas įsigijo kar
vę. Susiraugindavome pieno. 
Prisisėjome visokių žolių ir bu
vo galima gyventi pridėjus šiek 
tiek bulvių. Tik mes, vaikai, 
negalėjome pamiršti mamos. 
Kai buvo ji, buvo ir duonos, 
apie kurią beveik dvejus metus 
galėjome tik pa.wajoti. Vaikys
tėje buvome labai prisirišę prie 
mamos. Mama buvo baigusi 
Šaukėnų žemės ūkio mokyklą 
Kelmės rajone, dirbo kolūkio 
pirmininko pavaduotoja. Ma
ma nekartą prašė tėvą, kad 
leistų man baigti mokslus, nes 
turėjau labai gerą atmintį. -
Motinai pritarė ir jų namuose 
gyvenusi mokytoja Regina 
Kielaitė. Tučiau Aldona moks-
1 us pradėjo, kai jai sukako 
„ .dvidešimt penkeri - išvyko 
mokytis į Vilnių. Ten gyveno 
pas svetimus. Brolis Albertas 
nusigriovė tėvų namus ir tėvas 
su juo išvažiavo. Mirė jis, kai 

Jei gyvenimo ratas pasisuktų atgal •.. 
Mergaitės Monikos kelias, vedęs ją aukštyn per įvairias kliūtis 

durinėje, jos tėvai visus javus, 
užaugusius 22 ha žemėje, buvo 
priversti "atiduoti" sovietinei 
valdžiai, o gausiai šeimai, ku
rioje augo septyni vaikai, teko 
skolintis duonai grūdų pas ma
žažemius, nes jiems priklausė 
mažesnės duoklės ir nebuvo lai
komi ''buožėmis". 

Ar galėtų užmiršti Monika, 
kai atvykę stribai, reikalavo 
duoklių, kurių dalis nebuvo ati
duota. Darydami kratą ant 

krosnies surado pusmaišį pasi
skolintų rugių duonai ir juos 
pasiėmė. 

Prabėgę dešimtmečiai ne
pajėgūs ištrinti iš atminties šiur
pių pokario vaizdų. Jai, besi
mokančiai Simne, tėvai buvo 
išnuomoję butą, pro kurio lan
gą pažvelgus pamatė keliolika 
vežimų, vežančių po 1945 m. 
gegužės 16-osios Kalniškės mū
šyje, nelygioje kovoje su oku
panto reguliaria kariuomene, 

žuvusius 44 partizanus. Nerami, 
pareidama iš mokyklos, regėjo 
išniekintus jų kūnus, numestus 
miestelio aikštėje. 

"Nubuožinti" tėvai nepajė
gė leisti Monikos į aukštuosius 
mokslus. Jos kelelis atvedė ją į 
Simno paštą, kur buvo pakvies
ta dirbti pašto telegrafo agente. 
Laimei, neilgai teko dirbti šioje 
įstaigoje. Kaimuose trūko mo
kytojų. Kreipėsi į švietimo sky
rių. Įsižiebė vilties ugnelė šviesi 

Monika Matukynienė 1956 m. gimnastikos užsiėmimuose 11 kurso studentė 

Tai buvo nuostabu 
Aldona sulaukė trisdešimties. 

Grįžti Aldonai nebebuvo 
kur, o brolis norėjo, kad ji kar
šintų seną tėvą, nors brolis bu
vo turtuolių turtuolis. Aldona 
prisiminė vieną giminių teis
mą, kai ją nusivežė kaip liudy
toją, aprengtą dideliu mėlynu 
apsiaustu. Ji ir šiandien nepa
miršo šio liūdno ir šalto teismo 
proceso, kai įkyriai buvo klau
sinėjama, kaip liudytoja. Ne, ji 
nieko nepasakė, bet vargano 
vaiko nuotaika dar tebeslegia 
ją ir šiandien. Meldėsi ji tada 
ir prašė Dievą, kad jos buvimas 
teisme nieko nenuskriaustų. 

Mudviejų pokalbis su Al
dona vėl grįžo į jos vaikystę, 
kurios, dėkui Dievui, neužmir
šo iki šios dienos. Iš namų į 
bažnyčią išeidavo keliuku, ku
ris sukdavo į kalną. Pakelėje 
skubėjo Mūkės upelis. Nuo 
kalno vėl keliuku, kurio deši
nėje pusėje gyveno senukas 
Stasys Dapkus. Jo namelis bu
vo labai mažas ir Aldona ste
bėdavosi, kaip tokiame maža
me namelyje galima gyventi. 
Kaimo žmonės sakydavo, kad 
namelis mažas, bet senuko šir
dis didelė: jo mažyčiame kie
melyje, apsuptame obelų ir 
vyšnių, stebėtinai gražu. Pačio
j e gražiausioje mažo kiemo 
kertelėje koplytėlė ir kryžius. 
Aplink baltos tvorelės, žydi gė
lės. 

Toliau lauko keliukas suka 
tarp aukštų šimtmečių medžių. 
Jo kairėje pusėje pūpsojo di
delis, medžiais apaugęs dvaras. 
Dešinėje keliuko pusėje nedi
delė Ciliūnų trobelikė, pasislė
pusi tarp vaismedžių. Gražus 
savo darbo kryžius iš tolo ma-

RASA NORKUT~ 

tosi. Keliukas baigiasi - prasi
deda didžiulis durpynų plotas 
- Rūdynė, kaimo žmonių pra
minta Pempine. Kai vasarą iš
džiūdavo, vietomis tarp pelky
nų kaimo žmonės ganydavo 
arklius. Pėsčiomis keliaujan
tieji į miestelį ir bažnyčią, per 
Rūdynę sumindavo vingiuotą 
taką. Tai beveik perpus su
trumpindavo kelią. Kairėje 
durpyno pusėje mažoje trobe
lytėje gyveno Laneckių šeima. 
Kitoje durpyno pusėje tęsėsi 
dvaro laukai. 

Rudenį Rūdynė pa*ęsda
vo pelkių vandenyje. Ziemą 
užšaldavo ir jos bekraštėje ly
gumoje viešpataudavo žiema. 
Buvo metų, kai sniegas užvers
davo ištisus akivarus: iš jų 
žvelgdavo laumių akys ir jose 
atsispindėdavo sunkūs debesų 
kalnai, pritvinkę sniego. Anks
tyvais pavasariais, kol dar ne
buvo galima įbristi, pempės 
sukdavo lizdus. Galbūt dėl to 
Rūdynę dar Pimpine vadino ... 

Vasarą į bažnyčią eidavo 
per daugelį metų pramintu ta
ku kiek dešinesniu durpynės 
taku. Thi buvo pelkėti l~ukai 
su nedideliais akivarais. Zmo
nės brisdavo basomis kojomis. 
Batelius nešdavosi rankose. 

Išėjus iš Rūdynės vėl eida
vo laukais vingiuojančiu keliu
ku tarp Burbiškės dvaro laukų. 
Už jų vėl prasidėdavo miškas. 
Miško keliukas leisdavosi į 
durpingą pakalnę, kurioje te
kėjo labai švarus šaltinis, vadi
namas Upele. Joje nusiplauda
vo kojas ir eidavo prie Didžio
jo akmens. Tun, kol nudžiūda
vo kojos, susitvarkydavo plau-

kus, drabužius, apsiaudavo ko
jas ir vėl kildavo į kalną. Netoli 
ir miestelis, vidurinė mokykla 
ir bažnyčia, kurios bokštus ir 
kupolus su kryžiais Aldona ga
lėjo matyti iš savo namų. Į Be
tygalos bažnyčią - į šventos 
Onos atlaidus suplaukdavo mi
nios žmonių. U gionių bažny
čioje žmonės švęsdavo žolinės 
atlaidus. 

- Dievo namai. Tai buvo 
nuostabu. Altoriai. Mišios. 
Matydavau kaip nuoširdžiai 
meldžiasi senutės, apsirišusios 
galvas gražiom margom skare
lėm. Kaip virpa seno žemdir
bio rankos, sukant Rožinio ka
roliukus. Kaip nemirksinčiom 
akim maži berniukai ir mer
gytės žvelgia į Didįjį altorių, 
kur iškilmingai vyksta šventos 
Mišios. Didžiausia šventė vai
kui buvo, kai kartu su didžiu
lia minia tiesiog plaukdavo 
apie bažnyčią, - dar kartą Al
dona prisiminė anuos tolimos 
vaikystės laikus. 

- Nuostabi vaikystės pasa
ka. Ar galima pamiršti anksty
vuosius pienių žiedus, kurių 
Visagalis nepagaili mūsų gra
žiajai žemelei. Tui saulės duk
ros. Jos žydėjo visur: pakelėse, 
prie takų, ant dirvonų. Jos ir 
šiandien tebežydi. Negaliu įsi
vaizduoti vaikystės be aukso 
pienių pievos. 

Pakelėje, kur mūsų takas 
suko į kaimo kelią, atsimenu, 
augo šermukšnis. Eidamos 
bažnyčion abi su mama visada 
stabtelėdavome prie jo. Tui bū
davo pavasarį, kai plunksniš
kos baltų žiedų vėduotės mud
vi gaivindavo. Baltuose žiedų 
skietukuose darbuodavosi bi
tės. Rudenį, kai šalnos nuauk-

- tapti mokytoja. Ją siunčia į fi
zinio lavinimo mokytojų kur
sus, o grįžusi iš jų, paskiriama 
Šeštokų vidurinėn mokyklon. 
Jauną, gražią fizinio lavinimo 
mokytoją nusižiūrėjo matema
tikas ir ilgai nedelsdamas pa
siūlė jai savo ranką ir širdį -
Amūro sužeistą. Likimo su
jungta! porai po 2 metų teko 
dirbti Zuvinto, vėliau Stebulies 
septynmetėse, kuriose jos vyrui 
Albinui teko direktoriauti. 

Aukštojo mokslo trauka 
neatlėgo. 1954 m. įstojusi į Kau
no kūno kultūros institutą 1959 
m. jį sėkmingai baigė. Po jos 
kojomis - tvirtas gyvenimo pa
matas: Monika Matukynienė 
skiriama Kibyšių aštuonmetės 
mokyklos Lazdijų rajone direk
toriaus pavaduotoja. 

Čia visa energija, visos ži
nios vaikams. Mokiniams, pa
milusiems sportą, jau po metų 
rajoninėse varžybose, suteikia
mi prizininkų vardai net pen
kiose sporto šakose. Turistai, 
patekę į respublikines varžybas 
prie Platelių ežero, iškovoja 5-
ąją vietą tarp respublikos aš
tuonmečių. Po 2 metų Matuky
nai persikelia į gimtąjį Alytaus 
rajoną. Monika - Ryliškių vidu
rinės mokyklos direktoriaus pa
vaduotoj a; didžiausią dėmesį 
skiria sportinės bazės įrengi
mui. Rūpesčio dėka atsiranda 
rankinio vartai. Jos parengta 
mergaičių komanda skina lau
rus ir patenka į geriausių rajo
no rankininkių eiles. 

Nukelta i 5-tą psl. 

suodavo šermukšnio lapus, o 
šiaurys juos nukrėsdavo, tuoj 
po šalnų visas šermukšnis rau
donuodavo nuo sunkių uogų 
kekių. Ūžteldavo svirbelių pul
kas, po jų svečiai iš šiaurės ir 
pakelės šermukšnis likdavo be 
raudono rubino karolių. 

... Už miško pakelėje vin
giavo upė" Supo ją alksniai, 
gluosniai. Zmonės up~ vadino 
Didžiuoju šaltiniu. Saltinio 
vandenyje savo stiprias šaknis 
maudė dvi didelės ievos. Kiek
vieną pavasarį jos pasipuoš
davo baltais nuotakos drabu
žiais ir laukdavo karalaičio ant 
balt~ žirgo ... 

Saltinis tryško veržlia vers
me iš po ąžuolo šaknų. Vanduo 
buvo toks tyras, toks skaidrus, 
jog nedrąsu būdavo jo pakraš
tyje nusiplauti durpyno rūdi
mis aplipusias kojas. Bet ne
plautomis kojomis nelipsi į vie
nintelius batelius - į bažnyčią 
reikia kaip į didelę šventę. 

-Atrodo ir dabar, kai pri
simenu, išgirstu upelio sraujos 
čiurlenimą, skleidžiantį pože
mių muzikos melodiją. Nega
liu įsivaizduoti be šio amžino 
šaltinio savo vaikystės nei jau
nystės. 

Netoli šaltinio, žole apau
gusios pievelės gunksojo laukų 
riedulys - akmuo, kokių mili
jardai žemėje. Basom pereida
vome pievelę. Susėdę ant Di
džiojo akmens pasigražinda
vome, kai jau buvome panelės 
ir jaunuoliai. Per miestelį 
žingsniuodavome oriai, išdi
džiai - juk mes iš tolimiausių 
kaimų ateinam pagarbinti Die
vo, pasibūti su jaunimu, padai
nuoti. Miestelyje mus pasitik
davo liepa su didžiule drėve, 
kurioje jaukios voverės išperė
davo krūvą žvitrių voveriukų ... 

(Bus daugiau) 



Patrankos prie Karo muziejaus Kaune. Nuotrauka daryta 1931 metais 
Fotoreprodukcija S. Sajausko 

Jei gyvenimo ratas ... nika pedagogė mokėjo prie jos 
prisilietusį mokytoją, mokinį 
užjausti, sušildyti, o savo tryš
kančia energija paskatinti gerų 
rezultatų siekimui. Visus ge
riausius, gražiausius metus pa
aukojo mokyklai. Gal ta rūpes
čių našta aštuonkoju smaugė, 
gal darbas nelengvas vykęs to
kiu laikmečiu prieštaringu, gal 
savęs ir savo jėgų netausojimas 
atsiliepė sporte gyvenimą ma
čiusios Monikos sveikatai. Jai 
pensijinio metų gyvenančiai, 
likimas nepašykštėjo sunkių 
išbandymų. Ji išgyveno sunkias 
širdies, dvi sąnarių operacijas. 

Atkelta iš 4-to psl. 

Švietimo skyrius, paste
bėjęs ir įvertinęs Monikos -
vadovės sugebėjimus, ją skiria 
Verebiejų aštuonmetės mokyk
los direktore. 

Čia atvykusiai pirmiausia 
reikėjo sutvarkyti mokyklos ap
linką. Jai pavyko į šį darbą 
įtraukti mokinius, mokytojus ir 
sulaukti iš ūkių vadovų pagal
bos. Po kelerių metų aplinka 
savo gražumu, tvarkingumu iš
siskyrė iš kitų rajono mokyklų 
aplinkos. Pasidalinti patirtim 
švietimo skyrius atveždavo mo
kyklų vadovus. Sutvarkius ap
linką, būtinai reikėjo įrengti 
sporto aikštelę. Kolūkio vado
vai skyrė ploto, kuris buvo išly
gintas ir pažvyruotas. Įrengus 
aikštę pasikeitė moksleivių gy
venimas. Pertraukų, papamo
kiniu metu jie bėgdavo aikštėn, 
kurioje teko išgirsti daug džiu
gių mokiniškų akimirkų. Luks
nėnų medelyne gavo medelių, 
kurie apjuosė sporto aikštynus, 
o po kelerių metų skleidė grožį. 
Įkurta mergaičių krepšininkių 
komanda, kuriai rajoninėse 
varžybose pasisekė iškovoti pir
mąsias vietas. 

Dirbant su tėvais, mokyk
lai pasisekė pasiekti gerų rezul
tatų mokinių pažangume, page
rėjo lankomumas. 

Šiai mokyklai teko paau
koti 11 darbo metų. Jos triūsas, 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

pasiekti geri darbo rodikliai ne
buvo nepastebėti: apdovanota 
Garbės, Pagyrimo, Padėkos raš
tais. Tris kartus jos nuotraukos 
atsidūrė rajono garbės lentoje. 

Monikai pasiūlė švietimo 
skyrius vykti į Butrimonių vidu
rinę mokyklą direktorės parei
goms. Čia atvykusi rado labai 
gerą, darbingą kolektyvą ir ap
leistą mokyklos aplinką ir spor
to aikštę. Turinčią sporto aikš
čių ir aplinkos tvarkymo patirtį, 
Monika pasitelkusi pedagogų 
ir mokinių kolektyvus sulaukė 
labai gerų rezultatų. Jau po me
tų atvykusi rajono m-klų direk
torių ekskursija įsitikino, kad 
darniai ir sutartinai dirbant 
daug pasiekiama. 

Pedagogai, susirinkę l-jo 
trimestro rezultatams apžvelg
ti, nutarė dirbti kabinetine sis
tema. Sandėliuose sukrautos 
vaizdinės priemonės atsidūrė 
kabinetuose. Vykusiuose rajo
niniuose kabinetų konkursuose 
po 2 metų Butrimonių 5 kabi
netams skirtos prizinės vietos. 
Su dideliu malonumu prisime
na mokytojus entuziastus: dir. 
pavaduotoją A. Brūzgą, J. Kar
lonienę, J. Stankevičienę, A. 
Lukošiūną, M. Balinskienę, V. 
Kazlauskienę, J. Brūzgienę, V. 
Račkauską ir kt. Įkurta moky
tojų agitbrigada tapo respubli
koje nugalėtoja ir apdovanota 
prizu. 

Savo gerumu ir meile Mo-

Algis MEDELIS 

Gamtos ir Dievo apdova
nota dvasiniais turtais: atjauta, 
meile, optimizmu, tikėjimu, vil
timi, kurių ji nepraradusi ir 
mielai dalijasi su kitais. 

\ii Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I 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. 

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant i Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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__ .....,., KANADOS ĮVYKIAI .,., __ _ 

Uždrausta veikla 
Tamilų tigrai (Liberation 

Tigers of Tumil Beiam) Kana
doje pripažinta teroristine or
ganizacija. Nuo šiol jos "._eikla 
yra uždrausta įstatymu. Si or
ganizacija, jau 25 metus kovo
janti už ąepriklausomą tamilų 
valstybę Sri Lankoje, savo ko
vai naudoja savižudžius. Jiems 
priskiriama beveik 64,000 au
kų. Dėl neramumų šalyje be
veik trečdalis milijono tamilų 
emigravo į Kanadą. Buvusioji 
liberalų vyriausybė uždraudė 
daryti rinkliavas "Tamilų tig
rų" paramai po 2001 rugsėjo 
11-osios, bet jos kita veikla 
nebuvo varžoma. Konserva
toriai, remdamiesi turimais 
pranešimais, kad ši organiza
cija prievartiniu būdu renka 
lėšas iš Kanadoje ir kitose 
valstybėse gyvenančių tamilų, 
visiškai uždraudė bet kokią 
jos veiklą šalyje. 

Kanados armijai reikia 
didesnės paramos, taip tvirti
na ginkluotųjų pajėgų vadas 
generolas Riek Hiller. Kana
dos kariai dabar atlieka pavo
jingą ir sunkią užduotį Afga
nistane. Ten jie nuolat atsidu
ria ne atkuriamojo darbo, bet 
gynybinėse pozicijose. Per 
pastaruosius dešimtmečius ar
mijos lėktuvai, laivai, auto
mobiliai ir ryšių priemonės 
susidėvėjo ir neatitinka šian
dienos reikalavimų. Po dauge
lio mažinimų armijai skiria
mos lėšos dar nesiekia netgi 
1991 metų lygio. Paramos ka
riams reikia dabar, kai jie at
lieka itin pavojingą tarptauti
nę užduotį. 

Reikalaudama valstybės 
finansinės paramos žemės 
ūkiui, ūkininkų grupė surengė 
protesto eitynes prie Parla
mento rūmų Otavoje. Kiti 
ūkininkai savo sunkiuosius 
traktorius nuvairavo ne į lau
kus, bet prie didžiųjų maisto 
gaminių tiekimo centrų, gra
sindami sutrukdyti maisto pri
sta~ą į didžiąsias parduotu
ves. Ūkininkai tikisi iš federa
cinės valdžios gauti 6,1 bln. 
dol. primindami, kad ūkinin
kai JAV ir Europos sąjungoje 
gauna daug didesnę paramą 
negu Kanadoje. Tuo tarpu vy
riausybė jiems žada skirti 2,5 
bln. per penkerius metus - tai 
mažiau negu pusė žemdirbių 
reikalaujamos sumos. 

B. Mulroney pripažintas 
labiausiai gamtą mylinčiu mi
nisteriu pirmininku. Buvo ap
klausta 12 žymių Kanados vei
kėjų ir politikų, kuris iš šalies 
vadovų labiausiai rūpinosi 
gamta ir jos apsauga. Daugelis 
apklaustųjų pripažino, kad 
buvusio konservatorių vyriau
sybės vadovo rūpesčiu buvo 
pasiektas susitarimas su JAV 
dėl rūgštaus lietaus, klimato 
pasikeitimo ir ozono sluoks
nio apsaugos problemų. Jie 
sutiko, kad kiti šalies vadovai 
yra darę daug pažadų, tačiau 
B. Mulroney veikla davė pra
džią labai svarbioms gamtos 
apsaugos sumanymams ir pro
jektams. 

Kanada tikriausiai ne
įvykdys savo Kioto įsipareigo
jimų. Dabartinis ministeris 
pirmininkas S. Harper sako, 
kad praktiškai tai neįmano
ma. Kanada buvo pasižadėjusi 
sumažinti oro užterštumą nuo 

1990 iki 2012 metų 6%. Deja, 
oro tarša padidėjo beveik 
penkis kartus. Vyriausybė ke
tina peržiūrėti savo įsiparei
gojimus ir juos pakeisti. Gam
tos apsaugos specialistai ir ak
tyvistai prieštarauja tokiai vy
riausybės nuostatai ir ragina 
visas opozicijos partijas prie
šintis bet kokiems pakeiti
mams. 

Prieštaringai vertinamas 
sudarytas sandėris Louis Ruso 
byloje. Prieš pora metų ši mo
teris buvo sužeista nusikaltė
lių susišaudymo metu. 46 m. 
moteris išliko gyva, bet para
lyžiuota ir negali vaikščioti 
bei rūpintis savo neįgalia pa
augle dukra. Po ilgo ir kruopš
taus tyrimo nusikaltėliai buvo 
sugauti ir teisiami. Teismo 
metu paaiškėjo, kad jie sumo
ka 2 mln. dol. kompensaciją 
moteriai. Daugelio nuomone, 
toks sprendimas nemoralus, 
nes tuo nusikaltėliai tikisi 
lengvesnės bausmės, o išmo
kai skirti pinigai esą įgyti ne 
visai aiškiu keliu. 

Ontario provincija, di
džiausia elektros energijos 
naudotoja, skatina taupyti jos 
išteklius. Visiems, kas pasiry
žę tai daryti, valstybė numatė 
piniginį paskatinimą. Siūloma 
keisti senesnes oro vėsinimo 
sistemas naujomis, reikalau
jančiomis daug mažiau ener
gijos. Iš valstybės lėšų už at
naujinimą bus mokama 500 
dol. Už pakeistą senąjį tempe
ratūros reguliatorių nauju 
programiniu, papildoma iš
moka - 75 dol., senųjų oro vė
sintuvų atnaujinimui valstybė 
skiria 50 dol. Paskaičiuota, 
kad namų valdos, kurios pa
seks šiuo raginimu, gali su
taupyti elektros vartojimą 30-
40%. Taip norima išvengti 
energijos "užtemimo" atei
nančią vasarą. 

Vankuverio milijonie
riaus sūnus, pagrobtas prieš 
savaitę, sėkmingai buvo grą
žintas pas tėvus, o jo pagrobė
j ai suimti. Vaikinas, važiavęs 
kartu su savo drauge, buvo 
sustabdytas ir tiesiog ištrauk
tas iš automombilio. Pagrobė
j ai dingo su juo, nereikalau
dami jokios išpirkos ar nesta
tydami kokių nors kitų sąlygų. 
Policija visomis jėgomis sten
gėsi surasti nusikaltėlius. Jai 
pavyko aptikti pagrobėjus ir 
jų įkaitą viename Vankuverio 
priemiestyje. 

Raloxifenas - vaistas nuo 
osteoperozės - daug vilčių tei
kia gydant ne tik šią ligą, bet 
ir kai kuriuos vėžinius susirgi
mus, ypač krūties vėžį. Po ilgų 
klinikinių tyrimų nustatyta, 
kad šie kaulų trapumo ligą gy
dantys vaistai veiksmingi kaip 
ir tamoxifenas. Raloxifenas 
beveik per pusę sumažina ga
limybę susirgti krūties vėžiu 
didelės rizikos moterims. Ta
čiau skirtingai nei tamoxife
nas, pastarasis vaistas neturi 
tokių stiprių pašalinių povei
kių. Kaip parodė klinikiniai 
tyrimai, jis mažina kraujo kre
šulių susidarymą, grėsmę su
sirgti gimdos vėžiu. Kol kas 
šie vaistai krūties vėžiui gydyti 
neskiriami, tačiau tikimasi, 
kad jo gamintojas farmacijos 
verslove "Eli Lily" sieks ofi
cialaus patvirtinimo. S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
PASITIKI BAŽNYČIA 
Lietuviai labiausiai pasi

tiki bažnyčia, mažiausiai -
partijomis. Kaip rodo visuo
menės nuomonės ir rinkos ty
rimo centro "Vilmoms" ap
klausa, religinėmis instituci
jomis pasitiki 70% apklaustų
jų, draudimo bendrove "Sod
ra" ir švietimo įstaigomis 
60%. Tačiau stebina itin ma
žas pasitikėjimas valstybės 
įstaigomis: policija - tik treč
dalis, eismais - 17%, vyriau
sybe - 16, Seimu - tik 7.6 (?), 
partijomis - 4%. Populia
riausias asmuo - prezidentas 
Y.Adamkus. 

PADĖKA ISLANDUAI 

Šią vasarą sukanka 15 
metų, kai atstatytą Lietuvos 
nepriklausomą valstybę pir
moji pripažino Islandija. Sios 
šalies vardu vilniečiai jau yra 
pavadinę gatvę. O šiemet nu
matyta surinkti po padėka is
landams ne mažiau kaip 
300,000 parašų - tiek, kiek 
yra gyventojų Islandijoje. Lie
tuvos sportininkai savotiška 
estafete numatė perduoti šią 
rašytinę padėką į tolimą šalį. 
Planuojama, kad dviratininkų 
komanda sveikinimo doku
mentą nuveš iki Lamanšo są
siaurio. Čia plaukikas V. Ur
bonas pasiryžęs perplaukti 
Lamanšą per 10-12 val. Iš D. 
Britanijos sveikinimą nu
skraidins žinomas Lietuvos 
lakūnas Jurgis Kairys. Padėka 
bus įteikta Islandijos prezi
dentui, Lietuvos artistai su
rengs šventinį koncertą Reik
javike. Šį dėkingų mūsų šalies 
piliečių sumanymą remia 
Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus. 

KLAIPĖDA PASIRUOŠUSI 
SUTIKTI SVEČIUS 
Šiemetinis sezonas bus 

ilgiausias Klaipėdos uosto tu-
ristinės laivybos istorijoje. 
Balandžio pabaigoje jį pradės 
Bahamų turistinis laivas 
"Mana Lisa", kuris atplukdys 
apie pusę tūkstančio turistų. 
Per 6 mėn. šis svarbiausias 
Lietuvos uostas priims 54 lai
vus ir 32,000 jūrų turistų -
ketvirtadaliu daugiau nei pra
ėjusiais metais. Patirtis rodo, 
kad vienas turistas kiekviena
me uoste palieka po 100 dol. 
Paskaičiuota, kad miestas per 
sezoną gali uždirbti arti 9 
min. litų. Miesto šeimininkai 
rūpinasi turistų aptarnavimu 
ir patogumais, viešąja tvarka 
mieste, keliais. Didžiausią rū
pestį kelia turistų susibūrimo 
vietose prašeivos, daugiausia 
vaikai, maldaujantys iš turis
tų bet kokios išmaldos. Poli
cija ir socialiniai darbuotojai 
pasiruošę kovoti su šia blogy
be, budėdami turistų lanko
mose vietose. 

LIETUVIŠKAM ALUI -
BRONZOS MEDALIS 

"Kalnapilis Grand" pa
sauliniame aludarių konkurse 
"World Beer Cup" - 2006 pri
pažintas vienu iš geriausių 
europietiškojo alaus rūšių. 
Parodoje dalyvavo 541 įmonė 
iš 55 šalių. Alų vertino 113 

teisėjų. Jie alaus kokybę įver
tina, ragaudami užsiaptintus 
pavyzdžius, nežinodami nei 
kūrėjų, nei alaus pavadinimo 
ar šalies. Jiems teko paska
nauti bent 2000 rūšių šio gė
rimo. "Kalnapilio" alus jau 
nebe pirmą kartą laimi šio 
konkurso prizą. 2004 metais 
lietuviškasis "Kalnapilis Ori
ginal" ir "Kalnapilis 7,30" bu
vo pripažinti geriausiais pa
saulyje. 

VERSLO PLĖTROS 
CENTRAI NEĮGALIESIEMS 

Šį pavasarį didžiausiuose 
Lietuvos miestuose neįga
liuosius, norinčius dirbti, pa
kvies verslo plėtros centrai. 
Juose galės rasti sau tinkamą 
užsiėmimą 5000 su fizinėmis 
negaliomis žmonių. Jie bus 
mokomi verslo planavimo 
praktikos, teikiama juridinė 
informacija, finansiniai pata
rimai, padedama ieškoti dar
bo, veiks mokymo kursai. 
Šiuo metu darbo rinkoje daly
vauja vos penktadalis iš 57% 
galinčių dirbti neįgaliųjų. Pa
sirūpinti jais Lietuvą paskati
no Europos šalių bendrijos 
projektas "Neįgaliųjų verslo 
plėtros bendrija". 

SKALBĖJAI SAUGO 
APLINKĄ 

Pritarimo Lietuvoje su
laukė ir kitas Centrinėje ir 
Rytų Europoje populiarus ju
dėjimas "Tausojantis skalbi
mas". Jo tikslas skatinti pa
žangias technologijas buiti
nėje chemijoje, o buitinės 
chemijos gaminių vartotojus 
rūpintis aplinkos apsauga. 
Skalbiant mūsų panaudoti 
cheminiai skalbimo milteliai 
ir jais užterštas vanduo teršia 
aplinką, patenka į vandenį. 
Šio sąjūdžio, kuriame daly
vauja ir Lietuva, dalyviai sten
giasi diegti taupaus skalbalų 
naudojimo įgūdžius. Lietuvos 
rinkos kontrolieriai rūpinsis, 
kad į šalį būtų įvežami tik ge
ros kokybės skalbalai. Labiau 
koncentruoti, lengvesni ir ati
tinkantys gamtosaugos ir 
sveikatos reikalavimus skalbi
mo milteliai padės mažinti 
vandens suvartojimą, dirvos 
ir vandens užterštumą, tau
pyti energiją. Tokios buitinės 
chemijos prekės jau gamina
mos ir Lietuvoje. Gaminiai, 
atitinkantys tarptautinius rei
kalavimus, bus žymimi spe
cialiu "Eurocompact" žymeniu. 

DZŪKŲ GAMINIAI 
KELIAUS Į KUVEITĄ 

Alytaus nuotekų valymo 
įrenginių įmonė "Traidenis" 
surado rinką savo gaminiams 
Kuveite. Šalyje, kur didelė 
kaitra, bet kokie nešvarumai 
kelia pavojų sveikatai, nute
kamieji vandenys bus valomi 
alytiškių vandens valymo 
įrenginiais. Jau pasirašyta su
tartis su vietos verslovėmis 
dėl įrengimų tiekimo Kuvei
tui. Jie bus gabenami laivais. 
Naujieji užsakymai paskatino 
plėsti gamybą. Su viena JAV 
firma pasirašyta sutartis dėl 
naujų įrengimų technologinės 
linijos alytiškių įmonei. S.K. 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ii----
Ateitininkų 
kongresas 

XV Ateitininkų kongresas 
vyks Panevėžyje 2006 m. 

rugpjūčio 18-20 d.d. 
Kongreso organizacinis ko

mitetas (KOK) jau parūpino in
formaciją apie Panevėžio viešbu
čius ir svečių namus, kur iš toliau 
atvykstantys gali apsistoti. Šiame 
tinklalapyje galima prisijungti 
prie Panevėžio apskrities turizmo 
centro tinklalapio http://lietuvos 
ateitis.org/nuorodos.php. Infor
maciją, susijusią su kongresu, no
rint patalpinti kongresiniame 
tinklalapyje, siųsti adresu: mail 
to:kongresas@ateitis.lt kongre
sas@ateitis.lt. 

Ateitininkų federacijos prieš
kongresinis (Lietuvos ateitinin
kų) renginių planas: http://lietu
vosateitis.org/AFrengplanas 
PKA.php 

XV Ateitininkų kongreso te
ma: Kristuje gyvenkime ir kurkime. 
Darius Mickevičius, AF tarybos 
sekretorius pranešė FT nariams 
ir atstovams į AFT: Pagal statutą 
AF taryba turi tvirtinti AF kong
reso programą. Vakarykščiame 
(balandžio 1 d.) Kongreso orga
nizacinio komiteto posėdyje man 
buvo oficialiai perduotas AF 
kongreso programos projektas, 
Kongreso organizacinio komite
to nutarimus ir kitą informaciją 
apie pasirengimą kongresui rasi
te puslapyje www.lietuvosateitis. 
m:g. Programoje dar nėra prane
šimų ir diskusijų temų, pranešėjų 
ir moderatorių pavardžių, nes te
mas yra įsipareigojusi parinkti 
pati AF taryba. 

Apie ateitininkų susidomėji
mą (jo stoką) artėjančiu kong
resu dr. Romualdas Kriaučiūnas 
kovo 23 d. rašė Šiaurės Ameri
kos ateitininkų (ŠAAT) tinklala
pyje http:Uateitis.org/kriauciu
nas/trukstazodziu.html, po "'Itūks
ta žodžių" antrašte. 

Ramunė Kubiliūtė, 
Chicago, JAV 

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

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 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Minint Kovo 11-ąją, Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos 
tarybos pirm. Julius Mičiūdas (kairėje) ir vicepirm. Jurgis Brazaitis 
įneša gėlių vainiką į šventovę. Vainiką po Mišių padėjo sodelyje prie 
lietuviško kryžiaus. Kalbėjo J. Brazaitis Ntr. Info-biuro 

Kovo 11-osios proga Lietuvos ambasados suruoštose vaišėse 
Argentinos lietuvių parapijos salėje lietuviškai kalbėjęs laikinasis 
reikalų patikėtinis Arvydas Naujokaitis, jo kalbą ispanų kalbon 
vertęs Marijus Kalainis Ntr. Info-biuro 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 5.75% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 5.75% 
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. ind ............... 3.75% 
5 m. ind. . ............. 4.00% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 



Kaip atsirado stovyklavietė Dainava? 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

1955 m. Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos ta
ryba nutarė nupirkti bevardį ūkį 
su ežerėliu ir ten įkurti jaunimo 
stovyklą. Ta nuosavybė buvo ke
letą mylių į vakarus nuo Man
chester, Michigan, miestelio. Pa
galiau pirmoji stovykla įvyko 
1957 metų vasarą. 

Naujai įsigytai stovyklai no
rėta parinkti patrauklų bei pras
mingą pavadinimą. Buvo pa
skelbtas konkursas. Jo laimėtoja 
buvo Dainora Juozapavičiūtė, 
Kanadoje gimusi lietuvaitė. Jos 
konkursan pasiųstas naujos jau
nimo stovyklos vardas - DAINA
VA. Dainava tapo plačiai žinoma 
lietuvių, ypač lietuviškojo jauni
mo. Su laiku Dainava jaunimui 
tapo mažoji Lietuva. Šįmet Dai
nava švenčia savo gyvavimo 50-
ties metų jubiliejų. 

Užklausta apie stovyklos 
vardo parinkimo konkursą, Dai
nora Juozapavičiūtė priminė, kad 
tai buvo prieš daugelį metų. "Dėl 
vardo sugalvojimo - mama skai
tydavo V. Krėvės Dainavos šalies 
senų žmonių padavimus. Man 
labai patiko ypač tos pasakos. 
Mano vardas Dainora yra kilęs iš 
žodžio daina ... Lietuva yra dai
nuojančių žmonių šalis. Kiek 
supratau, einant dirbti į laukus 
dainuodavo, švenčių proga vis 
dainuodavo. Atsimenu, kad ir 
mano tėvo šeima dažnai, atsisėdę 
darželyje prie savo namų Kaune, 
dainuodavo. Abudu mano tėvai 
turi gerus balsus ir mėgdavo dai
nuoti. Tad mūsų šeima namuose 
irgi uždainuodavome kartu. Ma
ma priminė, kad Lietuvoj yra vie
ta, pavadinta Dainava. Tai visa 
tai sudėjus, kilo mintis pasiūlyti 
'Dainavos' vardą". 

Kaip konkurso laimėtoja, ji 
gavo savaitę nemokamai daly
vauti mergaičių stovykloje. Pir
mą kartą stovyklon nuvyko 1959 
metais. Pirmieji įspūdžai: "Pati 
vieta - labai atvira, erdvi. Rodos, 
kad tada buvo labai mažai me
džių. Man labai patiko ežerėlis ir 
kalneliai. Jautėsi maloni vieta. 
Buvo daug vietos pabėgioti". 

Dainora Juozapavičiūtė gi
mė Hamiltone, o augo Toronto 

Dainora Juozapavičiūtė 

mieste. Dalyvavo lietuviško jau
nimo organizacijų veikloje. Ji 
ypač vertina lietuviškas jaunimo 
stovyklas. "Jos anksčiau išlaiky
davo lietuvybę, sudarydavo pro
gą susipažinti ir pagyventi drau
ge ir tokiu būdu sudaryti gilesnes 
draugystes su kitu lietuvių kilmės 
jaunimu. Iš gilių pažinčių buvo 
daug vedybų. Dabar stovyklos 
sudaro progą ir antrai kartai susi
pažinti su kitais lietuviukais. Čia 
gera proga susipažinti ir su pačia 
Lietuva, lietuviškais papročiais 
bei tradicijomis ir rūpesčiais. To
kiu būdu jaunimo stovyklos įdie
gė ir išlaikė ir tebeišlaiko lietu
vybę." 

Atrodo, kad jai patiko sto
vyklauti, nes po to daug metų 
stovyklavo arba Dainavoje, arba 
Kanados stovyklose. Taip pat ta
po vadove ir kelerius metus va
dovavo Dainavoje, Vasagoje 
("Kretingoje") pranciškonų sto
vyklavietėje ir "Neringoje". Ke
lerius metus kaip vadovė visą va
sarą praleido keliaudama tarp 
stovyklų. Atsimena, kad kelias 
vasaras teko praleisti net dau
giau kaip mėnesį Dainavoje. Jos 
manymu, tas patyrimas buvo la
bai gera proga išmokti vadovavi
mo, kuris vėliau jai padėjo pa
siekti vadovaujančias vietas dar
bovietėje. 

Dainava savo auksinę su
kaktį atšvęs JAV Darbo dienos 
savaitgalį pačioje Dainavoje. Pla
nuojamas koncertas su pokyliu. 
Būtų tikrai džiugu tarp svečių 

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 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
.... KULNO SKAUSMAI 

.... PĖDOS SKAUSMAI 

.... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

.... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELrN IA I SUSIRG IMAI 

.... ĮAUGĘ NAGA I 

.... VIETrNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

.... SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

lNDĖKLAlS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLANINTUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIA I 

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

bei rėmėjų matyti ne tik Daina
vos "krikšto mamytę" Dainorą, 
bet ir daugelį kitų joje stovykla
vusių. Kam nebūtų įdomu vėl pa
matyti stovyklavietę ir sutikti pa
žįstamus nuo senų stovyklos 
laikų? 

Skaitytojams gali būti įdomu 
šiek tiek daugiau sužinoti apie 
Dainoros Juozapavičiūtės gyve
nimą bei atsiekimus. Baigusi 
mokslus ji dirbo provincijos val
džios tarnyboje, talkino atsiku
riančiai Lietuvai, o paskutinius 
keletą metų vadovauja savo 
įsteigtai bendrovei, randamai in
terneto tinklalapyje www.peak
track.com. Jos pačios žodžiais: 
"Atlieku konsultacijas ryšium su 
pokyčiŲ, vadyba ir organizacine 
plėtra. Siose srityse gavau platų 
patyrimą, kai dirbau didesnėje 
organizacijoje. Taip pat teikiu 
patarimus vadovybės ir gyveni
mo krypties srityse. Tikrai smagu 
matyti per palyginti trumpą laiką 
klientų daromą pažangą". 

Ačiū Dainorai Juozapavičiū
tei už suteiktą informaciją ir už 
skambaus vardo parinkimą, ke
liaujančio per kartas bei žemynus. 

A.a. POVILO GIRNIAUS 
atminimui Marija Šiūlienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $20. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Ir šiemet Lietuvoje (Pivašiū
nuose) parskrendančius gandrus 
pasitiko vienos sodybos gyvento
jai. Netrukus jie pastebėjo nema
tytą šiuose kraštuose paukštį su 
labai dideliu snapu. Iš pradžių 
atvykėlis laikėsi atokiai nuo žmo
nių. Tačiau lietuviški orai privertė 
jį gelbėtis nuo šalčio ir ateiti į so
dybą. Šeimininkams pavyko jį 
privilioti ir uždaryti klėtyje. Pa
kviesti gamtosaugininkai nusta
tė, kad netikėtas svečias - rožinis 
pelikanas, saugomas Europoje. 
Paimti mėginiai nustatė, kad 
paukštis neturi jokios užkrečia
mos ligos, nutarta jį grąžinti į na
mus, kur daugiau saulės ir šilu
mos, tikriausiai į Graikiją. Jo ke
lionę pasiryžusi apmokėti viena 
D. Britanijos gamtos bičiulių 
draugija. O kol kas pelikanas 
Dzūkijoje jaučiasi gerai, tik jo 
globėjams kelia rūpestį svečio 
apetitas: jis kasdien praryja iki 2 
kg šviežių strimelių. S.K. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

nr hlAt..V: FOUR SEASONS 
IU'/../'rl~ REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

':'"-=.:Jllllilį1' ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy
l inkėse kre i pk i tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

Šiais metais Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus Čika
goje švenčia 40 metų sukaktį. 
Jį įsteigė Stanley Balzekas 11. 
Kita neblogai žinoma vieta 
yra "Balzekas Motors" auto
mobilių parduotuvė, kurią 
1919 m. įsteigė Stanley Balze
kas l, S. Balzeko 11 tėvas. Tai 
buvo viena pirmųjųvautomo
lJilių parduotuvių Cikagoje. 
Siuo metu šiam verslui vado
~a uja Stanley Balzekas 111. 
Cikagos miestas nusprendė 
pagerbti Stanley Balzeką 11 už 
nuopelnus miestui ir pavadin
ti 65-tąją gatvę prie muziejaus 
"Stanley Balzekas Way" vardu. 

Australija 
Melburno lietuviai Vasa

rio 16-ąją š~entė sekmadienį, 
vasario 2, Sv. Marijos Jūrų 
Žvaigždės šventovėje ir Lietu
vių Namų salėje. IškilmiD-gas 
Mišias atnašavo kun. A. Sim
kus. Jose organizuotai dalyva
vo "Džiugo" tunto skautai, 
Katalikių moterų draugija, 
Ramovės ir šaulių organizaci
jos su vėliavomis, moterys pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais. Po pamaldų visi rinkosi 
į Lietuvių Namų salę. Minėji
mą pradėjo LB apylinkės val
dybos pirm. B. Zumeris, pa
sveikindamas visus dalyvius ir 
aptardamas šventės prasmę. 
Susirinkusius taipgi pasveiki
no Lietuvos gargės generali
nis konsulas A. Zilinskas, pa
darydamas ir pranešimą apie 
Lietuvos prezidento V. Adam
kaus apsilankymą Australijo
je. Australiios lietuvių fondo 
pirm. A.P. Simkus įteikė pa
dėkos raštą F. Sodaičiui už 
nuopelnus lietuviškai veiklai. 
Jis taip pat pasveikino moks
leivius, 2005 m. išlaikiusius 
lietuvių kalbos egzaminus, ir 
įteikė po 250 dol. dovanų: M. 
Didžiui, R. Kymantaitei, M. 
Vaitkui, A. Sadauskui ir Al
donai Gaylard. Lietuvių fon
do pirmininkas dar apdova
nojo premijomis moksleivius, 
rašančius laikraščio Tėviškės 
aidai, Spindulėlių skyriuje. 
Meninėje programoje pasiro
dė "Kaimo dainininkai", dek
lamatorė M. Šidlauskienė, 
"Gintaro" tautinių šokių gru
pė ir "Dainos" sambūris. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu. 

Sibiras 
Šių metų pradžioje Ir

kutske įsteigtas garbės konsu
latas. Garbės konsule paskirta 
verslininkė Tatjana Musina, 
kurios tėvas kilęs iš Lietuvos. 
Šiemet Irkutsko lietuviai Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę minėjo pakiliai. Konsulato 
patalpose dalyvavo svečiai -
miesto valdžios atstovai, tauti
nių bendruomenių pirminin
kai. Į šventę suvažiavo daug 
tautiečių iš Irkutsko srities. 
Minėjime buvo perskaityti 
Lietuvos ministerio pirminin
ko A. Brazausko ir kitų lietu
vių bendruomenių Rusijoje 
valdybų sveikinimai. Irkutsko 
lietuvių bendruomenės pirm. 
J. Vilkevičius pasveikino ir 
padėkojo visiems minėjimo 
dalyviams ir LB valdybos na
riams už lietuvišką veiklą. Bu
vo parodytos vaizdajuostės 
apie šiandieninį lietuvių gyve
nimą Sibire, konsulato atida
rymą. Meninės programos da-

lyje gražiai pasirodė vaikai ir 
ansamblis "Gintaras". Tautie
čių būrys kovo mėn. slidėmis 
leidosi ledu per Baikalo ežerą 
su Lietuvos tautinėmis vėlia
vėlėmis. 

Gudija 
Minsko lietuviai Kovo 11-

ąją paminėjo Lietuvos amba
sadoje Gudijoje. Nepriklau
somybės atstatymo minėjimas 
pradėtas Mišiomis, kurias at
našavo vienuolis kun. Astijus. 
Kalbą pasakė Lietuvos amba
sadorius P. Vaitiekūnas, ap
žvelgdamas Lietuvos istoriją. 
V. Tarnauskaitė paskaitė šiai 
progai pritaikytų eilėraščių. 
Gervėčių krašto folklorinis 
ansamblis "Zilvitis" padaina
vo dainų, pašoko ratelių. M. 
Mažeikienė, ansamblio narė, 
padeklamavo savo kūrybos ei
lėraštį. Muzikinę dalį atliko 
Pelesos lietuvių mokyklos ka
pela, vadovaujama mokytojo 
P. Rimkaus. Gervėčiai buvo 
sužavėti šiltu Minsko lietuvių 
priėmimu. 

Gudijos lietuvių laikraš
čio Lietuvių godos redakcija 
dėkoja už reikšmingą paramą 
Švenčionių rajono savivaldy
bei, Lietuvių katalikų religi
nei šalpai, Kanados lietuvių 
fondui, Tautos fondui, Tautos 
fondui Kanadoje, Kanados 
lietuvių katalikų centrui ir to
ron tieči ui B. Sapliui už su
rinktą 520 dol. auką (be rin
kėjo, aukojo E. Stepaitienė, 
A. Bražys, A. Bumbulis ir A. 
Jurcevičienė ). Redakcija tiki
si: laikraščio bičiuliai ir šiais 
metais išties pagalbos ranką, 
kad būtų išsaugotas vieninte
lis spausdintas žodis Gudijoje. 

Ukraina 
Dnepropetrovsko srities 

lietuviai paminėjo Vasario 16-
tąją. Į šventę atvyko Vikopolio 
lietuvių bendruomenės dele
gacija, taipgi tautiečiai iš 
Dneprodzeržinsko ir Pavlog
rado miestų. Pastarosiose vie
tovėse rengiamasi suorgani
zuoti lietuvių bendruomenes. 
Dneprodzeržinsko atstovas 
Albertas Roze papasakojo 
įdomią šio miesto istoriją, ku
rioje didelį vaidmenį atliko 
lietuviai. Buvo aptarta Ukrai
nos lietuvių dainų ir šokių 
šventė, kuri įvyks birželio 3-4 
d.d. Dnepropetrovske. Po or
ganizacinių klausimų vyko pa
bendravimas lietuvių kalba, 
skambėjo lietuviškos dainos, 
buvo deklamuojami eilėraš
čiai apie Lietuvą. Po minėtu
vių visi pakilia nuotaika išvyko 
namo. 

Vokietija 
Stuttgarto LB apylinkei 

priklauso 64 nariai. Apylinkės 
valdyba praėjusiais metais su
rengė 5 susitikimus, kurie vy
ko Kolpingo namuose. Lietu
viškų pamaldų nebuvo, nes 
lietuvis kunigas susirgo ir iš
vyko į Lietuvą. Daugiausia su
sirenkama per Vasario 16-
osios, Kovo 11-osios šventes 
ir Kalėdas. Veikla finansuoja
ma iš narių mokesčio, gauna
ma paramos ir iš Rottenbur
go-Stu ttgarto vyskupijos . 
Stuttgarto LB apylinkės val
dyba leidžia informacinį biu
letenį Lietuvis Baden-Wiut
temberge. Spausdinami skelbi
mai, aprašomi vietiniai įvy
kiai. J.A. 
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Malonu matyti, kad pasi
ruošimas Dainų šventei, patikė
tas jaunajai mūsų kartai, rieda 
taip tvarkingai pirmyn. Su Dai
nų švente yra vilties atgaivinti 
ir muzikų bei mlJZiką remiančių 
suvažiavimo - SALMS-os sei
mo - tradiciją, kuri buvo daž
niausiai siejama su praėjusio
mis Dainų šventėmis. 

Todėl ir šį kartą ant ryto
jaus po š.m. įvyksiančios Dainų 
šventės kviečiame muzikus ir 
kitus kultūrininkus, palaikan
šius mūsų muzikinę gyvybę į 
SALMS-gos seimą, kuris įvyks 
lįepos 3, pirmadienį, 10 val. ryto 
Cikagos Jaunimo centre. Užsa
kytos šv. Mišios už mirusius są
jungos narius, po jų bendri pus
ryčiai centro kavinėje, sąjungos 
naujos valdybos rinkimai ir 
naujo Muzikos žinių redakto
riaus suradimas. 

Bandykime visi pergalvoti, 
ką norėtumėm siūlyti į redakto
rius ir į valdybą ir kuriame 
mieste norėtume matyti sėk
mingai dirbančią naują sąjun
gos valdybą. Jei būtų visuotinis 
pritarimas, reiktų siekti sąjun
gai tokio pat statuso, kaip Tau
tinių šokių institutas, teisiškai 
įsikorporuojant į Amerikos 
valstybines įstaigas. Tuo atveju 
kitai Dainų šventei būtų užtik
rinti finansiniai pamatai ir ne
bereiktų siūlo galo ieškoti. Sei
mo dalyviai turės progą susipa
žinti su nepaprastais muziki
niais turtais, sukauptais ten 12at 
Jaunimo centre esančiame Zi
levičiaus-Kreivėno Muzikologi
jos archyve. Šįam archyvui rei
kalingas visų SALMS-os narių 
dėmesys . Seimo proga ne tik 
susipažinsit su juo, bet pa-

P. ADAMONIS 

Visokių nelaimių, karų, 
okupacijų ir vargų genami Lie
tuvos vaikai visais laikais sklido 
po pasaulį saugesnio ar geres
nio gyvenimo ieškodami. Už 
tūkstančių kilometrų, už vande
nynų juos priėmė svetimi kraš
tai, pasiūlydami daugiausia 
sunkų darbą už kasdieninės 
duonos kąsnį. Visais laikais 
išvažiavę ar išvežti išvyko su 
tikėjimu į Dievą, tėvynės meile, 
vienas kitam artuma ir ne vie
nas dar ir su gimtos žemės 
sauja. 

Lietuvių muzikų suvažiavimas 
Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos s~ungos seimą pasitinkant 

Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjungos narių suvažiavimo dalyviai Čikagoje 1956 m. Iš k. 
1-oj eilėj: Justinas Kudirka, Justina Karpiūtė, kun. Juozas Prunskis, prof. Juozas Žilevičius, prel. 
Jonas Balkūnas, Aleksandras Aleksis, kun. Jonas Pakalniškis(?), X, Kostas Gaubis; 11-oj eilėj: 
Antanas Visminas, Antanas Stulga, Juozas Olšauskas, Juozas Kreivėnas, Genovaitė Giedraitienė, 
Pranas Bujanauskas; 111-čioj eilėj: X, X, Antanas Skridulis, Stepas Sodeika, Bronius Budriūnas, 
Pranas Ambrazas; IV-oj eilėj: X, Jonas Zdanius, Antanas Giedraitis, Ričardas Sabonis, Algirdas 
Kačanauskas, Vladas Baltrušaitis 

svarstysit ir jo ateitį, kaip 
sąjunga turėtų prisidėti, kad 
archyvas klestėtų. Malonėkite 
susitvarkyti savo kelionės į Dai
nų šventę planus, kad galėtu
mėt keliam valandom (10 v.r. -
1 v.p.p.) dalyvauti. 

Sąjunga leidžią žurnalą 
Muzikos žinios. Jis prasmingai 
atspindi šio laikotarpio mūsų 
muzikinę lituanistiką. Lietuvos 
muzikos institucijos pagarbiai 
pažymėjo mūsų žurnalo 70 me
tų sukaktį, Klaipėdos universi-

v 

tetas surengė visų nuo 1934 m. 
išleistų žurnalo numerių paro
dą. Jei kiek daugiau visi prisi
dėtų savo straipsniais, žurnalas 
būtų įdomesnis ir reikšminges
nis. Nuo 1934 m. žurnalą leido 
vargonininkai - gal kartais ir 
menkesnio pasiruošimo žmo
nės - tiek muzikoje, tiek lietu
vių kalboje. Jau daugelį metų 
sąjungos revizorius Manigirdas 
Motekaitis kruopščiai patikrina 
sąjungos iždą. Paskutiniu metu 
dauguma narių žurnalą dosniai 

remia, kaskart surenkame pa
kankamai pinigų leisti vis naują 
numerį, todėl mums nevalia 
pasiduoti. Užsidaryti būtų leng
viausias sprendimas, bet kažin, 
ar išmintingas?! Tuo nelai
mingu atveju, jei būtų siūlymas 
žurnalo leidybą sustabdyti, rei
kia balsavimo ir nutarimo, kam 
perduoti iždą. Be abejo, susi
rinkus, būtų gera proga pasida
linti ir Dainų šventės įspūdžiais. 
Apie savo dalyvavimą (ir kiek 
asmenų) prašau pranešti ar pa-

Simtametė lietuvių parapija 
Lietuvių Šv. Kazimiero parapijai Montrealyje 100 metų 

Taip atsirado lietuvis Ka
nadoje, tame milžiniškame 
krašte nuo Atlanto iki Ramiojo 
vandenyno, nes čia trūko žmo
nių. Taip atsirado lietuvis ir 
Montrealyje, ankstesniaisiais 
laikais pačiame didžiausiame 
krašto mieste, kur ūžė dideli 
fabrikai, užtikrindami, kad bus 
darbo, bus duonos, taigi bus 
galima gyventi. 

Tai buvo apie 1902 metus, 
kai pirmieji, atvykę iš Anglijos 
ir Škotijos anglių kasyklų, su
stojo Montrealyje, kažkur apie 
St-Urban gatvę, nes ten jau bu
vo lenkų, rusų ir kitų tautybių 
žmonių. Čia kilo klausimas, 
kaip gyvensime? Kaip vieniša, 
kaip nesaugu svetimame krašte, 
ypač pirmaisiais metais. Kur 
pasimelsti, kur pasiguosti, kur 
gauti stiprybės, kur Dievui lie
tuviškai savo vargus išsakyti, su 
savais susitikti, pabendrauti, 
kaip savitarpio pagalbą su
kurti? 

Bet kaip ir nuo ko pradėti? 
Kaimynai - Amerikos lietuviai 
turi savas organizacijas ir laik
raščius, bet jie atvyko daug 
anksčiau ir jų yra daug daugiau. 
Iš Amerikos atvykdavo vienas 

kitas kunigas, dažniausiai kun. 
A. Savukynas iš Filadelfijos su 
religiniais patarnavimais. Kun. 
A. Savukynas Montrealio arki
vyskupui Paui Bruchesi 1906 
metais siūlė kuo. Matą Plauši
naitį, kuris mokėjo kelias kal
bas ir pradėjo susirašinėti tuo 
reikalu. 

Skaitome kun. Jono Gaud
zės, Šv. Kazimiero parapijos vi
karo, parašytus ir Nepriklauso
moje Lietuvgje spausdintus at
siminimus Sv. Kazimiero para
pijos istoriniai metmenys. Iš 
Amerikos atvykęs Jonas Alek
sandravičius išjudino reikalą 
organizuotis ir 1905 metais va
sario mėn. sušaukė susirinkimą, 
kur buvo įsteigta "Vytauto Lie
tuvos Kunigaikščio Draugija". 
Tai būtų draugija savišalpai, ku-

Kairėje - St. Vincent de Paui prancūzų šventovė, 2310 St. Catherine St., E. Montrealyje; dešinėje - įėjimas į parapijos salę 
St. Vincent de Paui šventovėje, į kurią lietuviai pradėjo rinktis pamaldoms 1907 metais 

likti žinutę ne vėliau Memorial 
Day (gegužės 29 d.): Faustas 
Strolia, 15325 Sequoia St„ Oak 
Forest, IL 60452, USA arba 
el.paštu: theres8@comcast.net, 
tel.: 708 687-1430. 

KREIPIMASIS 
į muzikus ir lietuvišką 

muzikinę gyvybę 

palaikančius kultūrininkus 

Sekantį rytą po Dainų 
šventės 10 val. Čikagos Jau
nimo centre šaukiamas Šiau
rės Amerikos lietuvių muzi
kos sąjungos visuotinis sei
mas. Sąjunga įsteigta 1911 m. 
ir nuo 1934 m. leidžia žurna
lą Muzikos žinios, kurios ban
do atspindėti mūsų užjūrio 
lietuvišką muzikinę veiklą. 
Sąjungai per gyvavimo laiką 
priklausė vargonininkai, vė
liau ir kompozitoriai, solistai 
- vokalistai ir instrumentalis
tai, choristai ir visi, kuriem 
rūpi palaikyti savą žurnalą ir 
lietuvišką muzikinę gyvybę. 
Mūsų seimai būdavo jungia
mi su Dainų šventėmis, kada 
dauguma narių suvažiuoja. 
Seimas turi išrinkti naują val
dybą ir persvarstyti ateities 
veiklą. Kviečiame visus, ir 
naujus narius prisijungti. 
Apie dalyvavimą prašau pra
nešti Faustui Stroliai ligi 
"Memorial Day" (gegužės 29 
d.) telefonu 708-687-1430, 
arba paštu: Faustas Strolia, 
15325 Sequoia St„ Oak Fo
rest, IL 60452, USA arba 
el.paštu: theres8@ comcast. 
net. 

ri galėtų pagelbėti nelaimės at
veju, rūpintųsi kitais lietuviš
kais reikalais: kunigo iškvieti
mu tam tikrais atvejais ar kuni
go suradimu, kuris pastoviai 
Montrealyje rūpintŲ§i lietuvių 
dvasiniais reikalais. Siuo klau
simu tariantis su Montrealio 
arkivyskupija teko pakeisti or
ganizacijos vardą iš pasaulietiš
ko į kr~ščionišką ir dr-ja pava
dinta "Sv. Kazimiero Lietuvių 
Rymo-Katalikų Draugija". 

Kun. A. Savukyno susiraši
nėjimas su Montrealio arkivys
kupija užtruko, kuo. Mato 
Plaušinaičio dokumentai nebu
vo gauti ilgesnį laiką. 1907 me
tais vasario mėn. iš Anglijos at
vyko kuo. Boleslovas Slamas. 
Jis Montrealio arkivyskupijai 
pristatė ankstesnio darbo su 
lietuviais Anglijoje rekomen
dacijas - iš Westminster kardi
nolo Vaughn ir Glasgow arki
vyskupo Joannes Aloisius. 
Montrealio arkivyskupija pri
ėmė jį ir pavedė jam organi
zuoti lietuvių ir lenkų misiją 
Montrealyje. Viena iš pirmųjų 
buvo išnuomota parapijos salė 
St. Vincent de Paui prancūzų 
šventovėje, (2310 St. Catherine 
St.E.) ir pradėtos bendros pa
maldos kartu su lenkais. 

P.S. Šv. Kazimiero parapi
jos 100 metų sukakčiai paminė
ti bus keletas rašinių. Tui nebus 
istorija, nes sunku rasti tikslius 
duomenis. Bus tik būdingesnių 
įvykių iškėlimas. Naudojuosi 
daugiausia kuo. Jono Gaudzės 
surinktais duomenimis, kuris, 
savo laiku būdamas Šv. Kazi
miero parapijos vik:aru, artimai 
bendravo su senosios kartos lie
tuviais, tyrinėjo Montrealio ar
kivyskupijos arch~ose randa
mą medžiagą apie Šv. Kazimie
ro parapiją. 



"Kai užgieda, uždainuoja ... " 

ALDONA GRICIENĖ 

Aldona Mankutė-Kursevi
čienė labai paprasta - ir kartu 
nepaprasta. Kur ji eina, aidi 
juokas, skamba dainos ir gies
mės. "Mes su Kristumi. Kodėl 
turėtume būti liūdni?" - sako 
ji. Dviejų poezijos knygų autorė 
- poetė, gimusi kartu su Lietu
va. Paukščių čiulbėjimas, pievos 
žiedų įvairumas įkvėpė kūry
bai. Pirmoji knyga - Kad tik su
spėčiau. 

Joje pagarbos ir meilės 
žodžiai močiutei, mamytei, 
seneliui ir kitiems. Antroji -
Per iškapotą slenkstį. Joje autorė 
apdainuoja Pavilkija pievas, 

A. Kursevičienė (stovi) Sėlių klube 

kryžių tarp alyvų, basas vasarė
les. A. Kursevičienė įvade dė
koj a redaktorei, korektorei, 
dailininkei. Taip pat ir "Kauno 
grūdams" už finansinę paramą. 
Grūdai ir eilėraščiai - argi tai 
įmanoma? O kodėl gi ne! Kiek 
dainų dainavo lietuvis apie sė
jamą grūdą, apie želmenėlį, žie
mos speigus iškentusį, apie sun
kią rugio varpą ... Trečioji knyga 
- pakeliui į skaitytoją. 

Praeitą vasarą KTU choras 
"Absolventas" važiavo į Romą. 
Jo dainininkė A. Kursevičienė 
taip pat važiavo. Iš gausybės 
įspūdžių išsiskyrė popiežiaus 
Jono Pauliaus 11 kapo lanky
mas. Taip gimė jos eilėraštis: 

l M l N l A T l U R OS l trumpalaikė laimė. Žmogau, ne-•· ___________ „_ sitikėk ko Tau ant nugaros neuž-
REDA KISELYTĖ ridens kas nors tavosios naštos. 

Nepasiteisinę lūkesčiai 

Šiandien Tu toks didelis, 
maudaisi svajonių jūroje, Tave 
vilioja neatrasti keliai, neatrasti 
kraštai... Išmintingasis valdovas 
laikas, Tave lyg įniršusį žvėrį ve
da apraizgytą likimo grandinė
mis. Skubi į svajonių šalį, ginči
jiesi su patirtį turinčiais žmonė
mis. Laikas sveria nuveiktų dar
bų krepšį. Iš jo iškrenta tik kelios 
žėrinčios monetos ir veidą vago
j a nelengvų kelių išartos rūpes
čių vagos. 

Savas kryželis 
Žmogus nešė maišą ir jį pa

metė. Tikslas - atsikratyti svorio, 
nepakeliamos naštos, rūpesči"!l··. 
Gerų daiktų niekas nemėto. Ejo 
jo draugas. Surado maišą. Krovi
nio neėmė. Kam jam reikalingi 
svetimi daiktai. Savininkas džiau
gėsi atsikratęs kroviniu ... Tai tik 

Kiekvienam savo kryželis ir gali 
tekti nešti dar sunkesnį ir di
desnį ... 

Populiari tema 
Seni laiškai, seni juodraščiai, 

seni draugai, seni eilėraščiai... 
Laiškų jau neberašau, juod

raščių nebetaisau, išaugti dra
bužiai primena vaikystę, seni 
draugai tampa ištikimiausi - se
nuose ir naujuose eilėraščiuose ... 

Sava teorija 
Žilagalvis laikas pavogė die

ną, mėnesį, metus ... Aš jo nekal
tinu, nesiveliu į beprasmes grum
tynes su pasaulio galingaisiais. 

Minčių kaita 
Jos glosto, guodžia, ramina. 

Išbėga nuogos į šaltą žiemos spei
gą. Sugrįžta ... Praeina metai, ki
ti... Jos vėl sugrįžta. Kartais labai 
brandžios, o kartais išsidraikiu-

Paliestas Dievo 
Paskutinis sniegas nutirpo 
Tą antrąją dieną balandžio. 
Visoj šventoj žemėj nuo ryto 
Varpai gaudė ilgai ir graudžiai 

Lietuva tik per vieną kanalą 
Visą dieną palinkus stebėjo 
Vatikano, visos žemės skausmą 
Ir kartu su pasauliu gedėjo. 

Dar, atrodo, visai neseniai 
Lietuvos bučiavai šventą žemę, 
Kryžių kalną Šiauliuos aplankei, 
Tau patiko mediniai smūtkeliai. 

Tu užtarsi Tėvynę mūs brangią 
Pas Viešpatį Dievą nuėjęs. 
Juk mylėjai šią šviesią padangę: 
Mūsų kraujo lašelį turėjai. 

sios kaip plaukų sruogos ir pri
sidengusios mini sijonuku. 

Turtuolis? 
Tavo kišenė pilna įvairių 

valstybių monetų. Manojoje ka
raliauja vėjas. Tu turtingesnis? 
Įdomu, kodėl grabaliojiesi po 
svetimą kišenę? 

Sąžinei reikia būsto ... 
... Kai nebeturime kaltinti ko, 

kaltiname: orą, gyvenimo ritmą, 
laiką ... Mus valdo amžinas sku
bėjimas, nerimauja sąžinė. Ma
nome, kad turėdami laiko dau
gelį dalykų padarytume geriau. 
Kur apgyvendinti sąžinę? 

Kas papirks mirtį? 
Šypsomės tik akimirką, ilsi

mės tik akimirką, milžiniškoje 
amžių tėkmėje gyvename tik aki
mirką. Mūsų gyvenimuose kara
liauja šiuolaikinės technologijos. 
Neišpasakyta pažanga! Niekas 
dar nesugalvojo papirkti mirties. 
Vadinasi, dar tiesa nemirė ... 

Dail. Eglės Valiūtės vitražai. Kairėje - pagal V. Mačernio ''Vizijas"; dešinėje - "Miestas" (1989-
90 m.) Ntr. iš www.lithuanianart.org 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vilniaus Šv. Kazimiero 

grigališkojo choralo studija 
kasmet rengia grigališkųjų 
giesmių popietes Vilniaus ar
kikatedroj e Didžiąją savaitę 
prieš Velykų šventes. Balan
džio 13 ir 14 d. 5 val. vak. 
"Schola Gregoriana Vilnen
sis" choras (vadovė Živilė Sto
nytė) giedojo liturgines Nak
tinių budėjimų, arba vigilijų, 
valandas. Tokia maldos prak
tika ankstesniaisiais viduram
žiais įsitvirtino Europos vie
nuolynuose, ir ji nepakito iki 
mūsų laikų. Didžiojo penkta
dienio Šventojo Kryžiaus pa
gerbimo pamaldose buvo gie
dama improperia - sudėtinga 

muzikinė kompozicija, suda
ryta iš lotyniškų ir graikiškų 
tekstų, dar vadinamų Kristaus 
priekaištais. Drauge su "Scho
la Gregoriana Vilnensis" pa
maldose giedojo Vilniaus sa
vivaldybės kamerinis choras 
"Jauna muzika" (dirigentas 
Vaclovas Augustinas). 

Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo festivalis Sugrįžimai šie
met pristatys daugiau vokali
nių renginių. Festivalio metu 
koncertuoja užsienyje dirban
tys arba studijuojantys Lietu
vos muzikai. Į festivalį svečiai 
sulėks iš Vokietijos - daini
ninkai Aušrinė Stundytė ir 
Gintaras Liaugminas, pianis
tės Gabrielė Gylytė ir Jonė 
Punytė, smuikininkas Domas 
J uškys, vargonų virtuozė Ire
na Renata Budrytė-Kummer; 
iš Olandijos - kanklininkė 

Kristina Kuprytė, iš D. Brita
nijos - mezzosopranas Liora 
Grodnikaitė, liutnininkė Ele
na Čičinskaitė, dainininkė Ka
thrine Brandt, iš JAV - pia
nistė Ieva J akubavičiūtė. Su
grįžusių ir viešinčių meninin
kų biografijos mirgėte mirga 
žymiausiomis pasaulio mo
kyklomis, garsių profesorių 
vardais, laimėtų konkursų 
laurais, žymių koncertinių sa
lių pavadinimais. Festivalio 
uždaryme (gegužės 24) kon
certuos Latvijoje gimęs, bet 
Lietuvoje mokslus baigęs 

(prof. V. Noreikos vokalo kla
sę) tenoras Sergejus Larinas 
ir jo žmona Lilija Deksnytė 
(sopranas). Festivalio metu 
bus surengtas prisiminimų va
karas, skirtas dainininkės Juo
zės Augaitytės 100-sioms gi
mimo metinėms. 

Kauno valstybinis dra
mos "Sriubos teatras" balan
džio pradžioje pristatė ketvir
tąją savo premjerą - norvegų 
rašytojos Inger Hagerup ko
mediją Stiklinė arbatos su citri
na. Režisierė Danutė Jurony
tė su spektaklio aktoriais Eu
genija Bendoriūte, Vilija Gri
gaityte, Albinu Budniku ir Si
gitu Račkiu šįkart prie sriu
bos pasiūlė ir saldžiarūgštaus 
humoro. Nuo pat pradžios 
intriguojantis trijų žmonių -
rašytojo, jo žmonos ir jo mei
lužės - pokalbis prie arbatos 
ir konjako apie turto dalybas 
netikėtai virsta kažkuo kitu. 
Inger Hagerup, viena žymiau
sių XX š. norvegų rašytojų, 
geriausiai žinoma kaip šmaikš-

ti vaikų poetė. Daugelį metų 
dirbo literatūros redaktore 
Friheten laikraštyje, 1945-1962 
m. vadovavo Norvegijos rašy
tojų sąjungai, parašė 19 kny
gų, daugiausia poezijos rinkti
nių. Komedija Stiklinė arbatos 
su citrina Norvegijos radijuje 
buvo pristatyta 1959 metais. 
Kazys Jonaitis ją išvertė į lie
tuvių kalbą aštuntame dešimt
metyje, savaitraštis Literatūra 
ir menas ją paskelbė, Lietuvos 
televizija netrukus ją pastatė 
pirmą sykį. Šią premjerą 
"Sriubos teatre" pagyvino dai
lininkės Ingos Kažemeckienės 
scenovaizdis ir kompozito
riaus Giedriaus Misiūno mu
zika. 

Norvegų dramaturgo Hen
riko Ibseno 100-sios mirties 
metinės buvo paminėtos ir 
Lietuvoje- Vilniaus kongresų 
rūmuose kovo 10 buvo pirmą 
kartą lietuvių kalba atlikta 
norvegų kompozitoriaus Ed
vard Griego muzikinė drama 
Peer Gynt pagal H. Ibseno dra
minį kūrinį. Koncerte dalyva
vo solistai Sigutė Trimakaitė, 
Laima Jonutytė ir Laimonas 
Pautienius, aktoriai Jūratė 
Onaitytė, Saulius Balandis, 
Rūta Papartytė ir Vytautas 
Kaniušonis, Lietuvos valsty
binio operos ir baleto teatro 
choras ir Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, diriguo
jamas Martyno Staškaus. 
Koncertas surengtas bendra
darbiaujant su Norvegijos am
basada. 

Edvard Griegas muziką 
dramai Peer Gynt parašė 1875 
metais dramos autoriaus pra
šymu. Pirmą kartą ji nuskam
bėjo prieš 130 metų Kristia
nijoje dramos spektaklio me
tu. Taip H. lbseno istorinė 
drama ir liko daugiau skaito
mu negu statomu veikalu. 
Muzikos mėgėjai šiandien dar 
gali klausytis charakteringų 
E. Griego Peer Gynt melodijų, 
sudėstytų į dvi orkestrines sui
tas - Solveigos daina, Auštantis 
rytas ar Kalnų karaliaus oloje. 
Zmonių silpnybes ironizuo
jančią, žmogišką prigimtį sa
tyriškai atskleidžiančią Peer 
Gynt istoriją muzikiniam 
atlikimui pirmą kartą į lietu
vių kalbą išvertė Jūratė Ku
metaitienė. G.K. 

Kompozitoriaus Edvard Grie
go statula prie jo namelio
muziejaus Norvegijos Ber
gene Ntr.GK 
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KASOS VALANDOS: pirmad., 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.; 
sekmad. 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.; sekmad. 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 

JA UNIMAS NUO 16 JKJ 25 METŲ AMŽIAUS 

PRISIKĖLIMO 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'Į 

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

_____ ...... , SKAITYTOJAI PASISAKO "'l-----
ILGAMETIS SKAITYTOJAS 

Please renew the Lithuanian weekly for my 
father Joseph Bendoraitis. I have enclosed $50. Jo
seph turned 102 years old on January 3, 2006. He 
still loves to read, watch "J eopardy", "Wheel of 
Fortune", wrestling and listening to good music. 
He keeps up with news and is very much in touch 
with the world. His family often call on Joseph for 
advice or words of wisdom, as his memory is very 
good. Due to a few health related problems he now 
lives at Extendicare. He enjoys it there and feels 
very well cared for and loved by the wonderful 
staff. He feels fortunate that he hasn't any aches or 
pains. He still walks to meals and entertainment, 
feeds himself and is very independent. He takes 
one day at a time and thanks God for his many 
blessings especially his wife, his six children, seven
teen grandchildren and forty-four great-grandchil
dren. 

At 102 years of age Joseph is very peaceful and Juozas Bendoraitis, 102 metų amžiaus sulaukęs 
fulfilled with his life as well as his accomplishments Tėviškės žiburių skaitytojas 
here on earth. Sometimes he jokes that God prob-
ably forgot about him here on earth. His family feels very proud and grateful to have this gentie, peace
ful, patient and kind man for a father, grandfather and great-grandfather. We all love him and pray that 
God will continue to bless him. Sincerely, Leona Fix (daughter) 

SUTEPfAS LITERATŪRINIS PERLAS 

Norėčiau manyti, kad į TŽ (2006.11.21) aštun
tame numeryje visą puslapį užėmusį paskelbtą Eg
lės - žalčių karalienės vertimą anglų kalba atsiliepė 
gausiai gerai nusimanantys žinovai. Lig šiol tačiau 
jų atsiliepimų neteko pastebėti. 

Net ir mažai nusimanančiam literatūroje jos 
vertimuose iš vienos kalbos į kitą, neabejotinai aiš
ku, kad šis bandymas išversti lygus literatūrinio 
perlo išniekinimui - žiaurus iškraipymas ir lietuviš
ko teksto, ir turinio, ir pačios minties, ir jos reikš
mės, neminint tikslaus anglų kalbos, jos atitinkamų 
žodžių vartojimo/nevartojimo. Minima, kad angliš
kos poemos tekstas pasirodęs kartu su lietuvišku 
1947 metais išleistoje knygoje. Sovietmečiu veik vi
si vertimai iš lietuvių į anglų kalbą pasižymėjo silp
nu anglų kalbos mokėjimu. Apgailėtinai, tai skubo
tas, neapgalvotas, tipiškai varganai sovietmečio 
anglų kalbos ir jos niuansų nepažinimo, ir žodžių 
netikusio pasirinkimo, ir vartojimo geriausias pa
vyzdys. Klaidinga būtų manyti, kad štai turime šio 
lietuvių literatūrinio perlo reprezentatyvinį, veid
rodiniai atitinkantį, visapusiškai tikusį atstovą -
pakaitalą anglų kalba. Be abejonės, turistiniam va
dovui ne tiek svarbūs "tikslumai ar netikslumai" 
poemos vertime vedant turistus Palangoje, stab
telint prie Antinio Eglė - žalčių karalienė žavingos 
skulptūros ir taupant paaiškinimui laiką, išdalinant 
suklijuotus 4 puslapių "turistinius varijantus ... " Te
galima tik tikėtis, kad lig šiol ne per daug jų "išpla
tino" išdalinant! Ir dievai lai saugo, kad nebūtų su
rastas verslininkas-mecenatas tūkstantiniams per
spausdinimams "leidinėlio" povyza . 

Skaitome, "įdomu pažymėti, kad vertimas at-

TORONTO 

liktas ne tiesiai iš lietuvių, bet iš prancūzų kalbos". 
Kaip kitaip - Eglės prancūziškos versijos būta tiks
lesnės nei lietuviškos! Paaiškinama toliau: "Matyt 
tai ir nulėmė, kad Eglė įvardyta poemoje Pine, nors 
būtų tiksliau Fir( Vaje, vaje! Betgi poemoje nepa
keistai minimas Zilvinas! - nerasta šio žodžio ang
liškai? Kodėl pakeista Eglė?! Poema pavadina Eglė 
- žalčių karalienė, ne Pušis - žalčių karalienė... Ne 
tik tai, bet ~gliškai poema pervadinta The Tale of 
an Adder - Zalčio/gyvatės pasaka. Kodėl ne Eglė -
The Qu~en of Adders? Ką besakyti, kai skaitai 
"pretty Zilvinas ... , ... in a gold car ... " CAR!? PRET
TY!? Kai "pretty" nevartojamas vyriškiams tarp 
angliškai kalbančių! Nebent šių dienų AC/DC. Ir 
taip toliau ... 

Gi dėl "car" - ką gi, žinoma, dabar net ir Lie
tuvoje pilna blizgančių (ir nenuplautų) įvairiausių 
karų ... ir "tarpukarių ... " Nebūnant ir neturint tin
kamo tikslaus vertimo, kol toks atsiras - geriau be 
jokio, sau gėdos nedarant. 

Edmundas Petrauskas, London, ON 

TARYBINĖ NOSTALGIJA 

Lietuva pamažu grįžta į tarybinius laikus ir 
nesistebėkite, jei Lietuvos parduotuvėse dabar ma
tysite sekančio pavadinimo prekes, kaip antai: "Ta
rybinis servelatas", "Tarybinės dešrelės", "Tarybi
niai kibinai". Sovietiniai simboliai vartotojų visuo
menėje tapo gajūs. Tokio prekinio ženklo ir rekla
muoti nereikia, o iš kitos pusės tai yra melaginga 
reklama, nes tie produktai nėra iš Tarybinės Lietu
vos, bet iš Nepriklausomos Lietuvos. 

Nukelta į 11-tą psl. 

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. 

F1nnn1nll'A 



Toronto skautininkių-kų draugovės sesės su vadovu laukia pirkėjų Kaziuko mugėje š.m. kovo 5 d. Iš k. 
Marytė Vasiliauskienė, Valentina Grybienė, Mėta Kazakevičienė, už jų - Kastytis Batūra (draugi
ninkas), Jūratė Batūrienė, Elzė Simonavičienė, Dalia Rocca, Rūta Žilinskienė Ntr. R.R. Otto 

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

Pernai man lankantis Lietuvoje pas pažįsta
mus karštą vasaros dieną jie man pasiūlė iš didelio 
butelio atsigerti limonado, ant kurio buvo nupiešta 
didelė raudona žvaigždė ir tuo pačiu vardu buvo 
pavadintas tas butelis. Aš labai nustebau, ir maniau, 
kad tą butelį jie dar išlaikė pas save nuo tarybinių 
laikų. O pasirodė, kad jis buvo nupirktas tik prieš 
keletą dienų. L. Stankevičius, Montrealis 

ATSIMINIMAI IR AUKA 

Gerbiami Tėviškės žiburių redaktoriai, 
leidėjai ir visi darbuotojai, 

Visuomet su malonumu skaitau Tėviškės žibu
rių laikraštį (nors kartais ilgai užtrunka pašte). 
1949 metais atvykęs į Kanadą, Pickle Crow, ON, 
aukso kasyklas, kartu su a.a. dr. Aleksu Valadka, 
ten jau radome rašytoją Juozą Kralikauską. Mūsų 
grupėje buvo 21 vyras. Aš buvau jauniausias. Antras 
jauniausias greitai mirė nuo peršalimo, dirbdamas 
kasyklose - 2100 pėdų po žeme. 

Po kelių mėnesių požemyje susižeidžiau koją. 
Kai pagerėjo sveikata, mane paskyrė dirbti į virtu
vę - užimti a.a. Alekso Valadkos vietą, nes jį, kaip 
daktarą, atleido nuo darbo sutarties. Jis išvyko į 
Torontą, kur vedė, užaugino gražią šeimą ir vertėsi 
medicinos praktika. Pradėjęs virtuvės darbą, susi
pažinau su rašytoju Juozu Kralikausku. Jis irgi dir
bo virtuvėje. Jis man sakė: "Gavau prašymą platin
ti naują laikraštį Tėviškės žiburiai. Jis mane įparei
gojo, kad aš rinkčiau prenumeratą iš mūsų kartu 
atvykusios grupės. Pakalbinus vieną kitą, nė vienas 
nerodė noro užsisakyti laikraštį, norėjo taupyti 
sunkiai uždirbtus pinigus (mokėjo tik 63 centus už 
valandą). Niekam daugiau nieko nesakęs, visiems 
(manau - 19) užsakiau. Kai atėjo visiems pirmas 
numeris, pradėjau prašyti, kad man sumokėtų (aš 
buvau už visus sumokėjęs). Dauguma man sakė, 
kad būtų užtekę vienos prenumeratos visiems pa
skaityti. Tuo metu jau buvau naktinės pamainos vi
rėjas, kur vyrai bet kuriuo vakaro laiku norėdavo 
užvalgyti. Po virtuvės uždarymo visuomet atėję ga
lėdavo gauti visokių užkandžių. Matydamas, kad 
reikia imtis priemonių surinkti pinigus už prenume
ratą, visai grupei pranešiau, kad daugiau nė vienas 

iš jų negalės ateiti į virtuvę po uždarymo valandos 
ir negaus jokių užkandžių (nors kai kurie jau buvo 
sumokėję). Sakiau, kad jie padėtų surinkti ir iš tų, 
kurie nesumokėjo. Reikalas buvo greitai išspręstas. 
Po 56 metų gal ir ne visai tiksliai atpasakojau, bet 
iš mūsų grupės, kurie dar esame gyvi, galėtų pa
tikslinti. 

Linkiu sekantiems 57 metams, pritraukti nau
jus emigrantus ir prieaugį, panaudojant priemones 
esamose sąlygose. Siunčiu už prenumeratą metams 
ir pridedu mažą auką - $500. 

Albinas Markevičius, Santa Monica, CA 
Red. Nuoširdžiai dėkojame už įdomius prisi

minimus iš Kanados aukso kasyklų ir tokią stambią 
auką lietuviškos spaudos žodžiui paremti. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Vilis Normanas, ŠNABŽDESYS. Romanas. 
Tai vieno likimo istorija, kurioje susipina likimo 
nepermaldomumas ir žmogaus gebėjimas per kan
čią atrasti naujas prasmes. Viršelio dailininkė Ilona 
Kukenytė. Išleido "Tyto alba" (J. Jasinskio 10, LT-
01112 Vilnius). Vilnius, 2005 m., 200 psl. 

Prie Mindaugo dr-vės paviljono vadovai v.s.fil. dr. 
Arūnas Dailydė ir s. Ričardas Kalendra Toronto 
skautų-čių Kaziuko mugėje š.m. kovo 5 d. 

Ntr. R.R. Otto 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 ANTANAS GENYS 

Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 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 • PH~IG~NĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES CEKIAI (TRA VELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracl. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

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

ONTARIO LAND SURVEYOR 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

TEL: (416) 237-1893 

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

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

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

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

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\I~ 

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

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

Tel. (416) 763-5677 

RFDMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated •. „_. 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell: 416-427-1875 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5Gl Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

9-0 SPORTAS 
PADEKA 

Kėgliavimo klubas (Bowling Club) "JUNGTIS", užbaig
damas sėkmingą sezoną, dėkoja Lietuvių kredito koope
ratyvui "PARAMA" už finansinį klubo parėmimą. Maloniai 
kviečiame naujus narius prisijungti prie šio klubo. Nėra 
amžiaus ribų ir patirtis nebūtina. 

ATEINANČIO SEZONO PRADŽIA 
š.m. rugsėjo 6 d. 

Dė l išsamesnės informacijos skambinkit 
Reginai Stauskienei tel. 905-712-8307 

Jaunučių pirmenybės 
Šiaurės Amerikos lietuvių 

jaunučių pirmenybės įvyks To
ronte gegužės 27-28 d.d., varžy
bas vykdant sporto klubui "Auš
ra". Išankstinės registracijos duo
menimis, pirmenybėse dalyvauti 
jau yra užsiregistravusios 34 ko
mandos iš 6 sporto klubų. Galu
tinė registracija turi būti atlikta 
iki gegužės l d. šiuo adresu: 
"Aušra" Sports Club, c/o Larry 

Hurst, pirmenybių vadovas, 3509 
Wagondust Road, Mississauga, 
ON IAY 3Ml, Canada. Tel. 416 
992-3449; el.paštas: info@ausra. 
net Ausra Sports Club tinklala
pis: www.ausra.net. Papildomas 
ryšys: Raimondas Paškauskas, 
PPSK "Aušros" pirmininkas, tel. 
416 604-9261; el.paštas: rpask@ 
sympatico.ca 

ŠALFASS e. valdyba 

Krepšinio ir tinklinio varžybos 
• 56-osios ŠALFASS-gos 

sporto žaidyųės įvyks gegužės 19-
20-21 d.d. Čikagoje. Galutinė 
krepšinio komandų ir žaidėjų re
gistracija privalo būti atlikta iki 
gegužės l d. šiuo adresu: Dr. Do
natas Siliūnas, 5116 Illinois Ave., 
Lisle, IL 60532-2014. Tel. 630 
852-3204; faksas: 630 852-4026; 
el. paštas: dsiliunas@oal.com; 
tinklalapis: www.lituanica.org. 
Papildomas ryšys: Svajūnas Ma
silionis, tel. 708 691-3018; el.paš
tas: zalgirisOl@yahoo.com._Ri
mas Miečius, ŠALFASS krepši
nio vadovas, tel. 416 234-5792; 
el. paštas: rimmeri@sympatico.ca 

•Tinklinis numatomas vyk
dyti - vyrams, moterims ir miš
rioms komandoms. Mišrią ko-

Golfo žaidynės 
Lietuvos garbės konsulas A. 

Karnavičius St. Petersburge, FL, 
kovo 12-13 d.d. surengė penktą
sias lietuvių golfo žaidynes, ku
rios sutraukė šio sporto mėgėjų 
iš apylinkės ir tolimesnių vieto
vių. Golfininkai susirinko į Lie
tuvių klubo salę susipažinti, pa
bendrauti ir pasiskirstyti į žaidėjų 
grupes. Lietuvos garbės konsulas 
A. Karnavičius pasveikino susi
rinkusius ir pristatė Lietuvos am
basadorių Amerikai ir Meksikai 
V. Ušacką kaip vieną iš golfinin
kų. Kovo 13 d. žaidynės vyko St. 
Petersburgo "Country Club" lau
kuose. Po varžybų žaidėjai susi
rinko į to klubo salę, kur garbės 
konsulas A. Karnavičius priminė 
Kovo 11-tąją, įteikė varžybų lai
mėtojams dovanas. Taipgi buvo 
įteikta dovana - čekis ambasado
riui V. Ušackui - Loretos ir Vy
gaudo Ušackų fondui paremti 
Lietuvos kaimo vaikų stovyk
loms. 

Žaidynių dalyviai ir svečiai, 
tarp kurių buvo Lietuvos garbės 
konsulai E. Rainis ir J. Jurgutis 
bei jų žmonos, vaišinosi lengva 
vakariene, užbaigdami varžybas 
maloniu pabendravimu. J.A. 

Stalo tenisas 
Jis bus žaidžiamas 56-ųjų 

Šiaurės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių sudėtyje gegužės 20 d. 
Pasaulio lietuvių centre, 14911, 
127th St., Lemonte, IL. Pradžia 

mandą sudaro 6 žaidėjai. Aikštė
je turi būti nemažiau kaip 2 mo
terys (arba nemažiau kaip 2 vy
rai). Moterims leidžiama žaisti 
vyrų komandose, tačiau neat
virkščiai. Galutinė tinklinio ko
mandų ir žaidėjų registracija pri
valo būti atlikta iki gegužės l d. 
šiuo adresu: Justinas Andriušis, 
58 Romiga Lane, Palos Park, IL 
60464. Tel. 708 359-7046 ( cell); 
el.paštas: lituanicakid@hot
mail.com. Papildomas ryšys: Gin
tautas Garsys, ŠALFASS tinkli
nio vadovas, P.O. Box 3623, Wa
quoit, MA 02536. Tel. ( cell): 508 
353-5079; faksas: 508 519-4777; 
el.paštas: gintautasgarsys@ 
yahoo.com 

ŠALFASS e. valdyba 

žės 2 d., šiuo adresu: Algirdas 
Vitkauskas, 905 Warner Ave., 
Lemont, IL 60439. Tel. 630 257-
3182; el.paštas: Algirdasv2005 
@comcast.net. Papildomas ryšys: 
dr. Donatas Siliūnas, tel. 630 852-
3204; el.paštas: dsiliunas@aol. 
com. ŠALFASS e. valdyba 

Varžybos prie 
pabaigos 

Kanados sporto apygardos 
vyrų krepšinio lygos varžybos ei
na prie pabaigos. Rungtynės dar 
vyks balandžio 29-30 ir gegužės 5 
ir 14 d.d. Balandžio 9 d. duome
nimis, komandų padėtis buvo to
kia: "Vytis" 7-1, Hamiltono l 5-
2; "Aušra" 4-3; "Gintaras" 4-4; 
Hamiltono 112-7; "Anapilis" 1-6. 

Inf. 

- l v.p.p. Pradmės mokestis - $8 Slidininkas K. Zlatkauskas, Lie
( JAV) už kiekvieną vienetą ir tuvos atstovas, dalyvavęs Italijos 
dvejetą; $10 (JAV) už komandą. Torino žiemos olimpiadoje vyrų 
Išankstinė registracija - iki gegu- biatlono 10 km lenktynėse 

Paulius Putrimas, lietuvių spor
to klubo "Lithuanian AC" krep
šinio komandos žaidėjas, su lai
mėjimo medaliu ir treneriu Vik
toru Juzėnu po "IEM Invita
tional" krepšinio rungtynių 
Newmarket, ON 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Pasibaigus Lietuvos vyrų 

rankinio čempionatui galutinė 
reguliaraus sezono varžybų len
telė: l. Panevėžio "Viking Malt", 
2. Kauno "Lūšis-Akademikas", 
3. Vilniaus "HC Vilnius", 4. Vil
niaus "Šviesa-Savanoris", 5. Kau
no "Granitas-Karys", 6. Klaipė
dos "Dragūnas", 7. Alytaus "Al
meida-Marisa", 8. Šiaulių "Uni
versitetas", 9. Kauno "LKKA-Te
ledema" 

• Panevėžyje baigėsi 2006 
metų Lietuvos moterų uždarų 
patalpų žolės riedulio čempiona
tas. Nugalėtoja tapo Vilniaus 
HFTC komanda, o sidabro me
galius po atkaklios kovos laimėjo 
Siaulių "Gintra-Strekte-Univer
sitetas", įveikusi Šiaulių "Lidviją". 

• Vilniuje pasibaigusiose IX 
"Baltic Amadeus" taurės tarp
tautinėse jaunių vandensviedžio 
varžybose, kuriose dalyvavo 10 
komandų iš Gudijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rusijos ir Vokietijos, 
varžybų šeimininkė Vilniaus 
"BSM-Baltic Amadeus" koman
da baigmėje dėl trečios vietos 7:3 
įveikė Lodze LSTW (Lenkija) 
bendraamžius. 

• Benidorm (Ispanija) vyku
siose tarptautinėse lengvosios at
letikos varžybose vyrų ieties me
timo rungties nugalėtoju tapo 
lietuvis Tomas Intas (74.17 m.), 
aplenJęs ispaną R. Baraz (68.17 
m.). Suolį į tolį laimėjo Mantas 
Dilys (7.49 m), antras - marokie
tis T. Bougtaib (7.45 m.). 

• Kaune dvi dienas vykusio
se Pasaulio jaunimo (iki 20 metų) 
taurės džiudo varžybose, kuriose 
dalyvavo 168 sportininkai iš Airi
jos, Armėnijos, Estijos, petuvos, 
Latvijos, Suomijos ir Svedijos, 
Lietuvos sportininkai iškovojo 
keturis aukščiausius apdovanoji
mus. Taurės laimėtojais tapo Jur
gita Kairytė (svorio kategorija iki 
63 kg) iš Elektrėnų, kauniečiai 
Karolis Bauža (90 kg) ir Lorena 
Rimavičiūtė (78 kg) bei panevė
žietė Skaistė Marcinkevičiūtė 
(virš 78 kg). 

• Lietuviai pradeda aktyviau 
reikštis ledo ritulio (hockey) 
sporte. Ledo ritulio čempionate, 
kuriame dalyvauja Austrijos, 
Kroatijos, Estijos, Lenkijos, 
Olandijos ir Lietuvos rinktinės, l 
padalinio B grupės pirmose rung
tynėse Lietuvos rinktinė sužaidė 
lygiomis 3:3 su Olandija. V.P. 

PRENUMERATORIŲ DĖME
SIUI. Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra pažymė
ta ant laikraščio lipdės su jūsų 
adresu. Nelaukite priminimo -
laiku ją atnaujinkite. Tuo sutau
pysite administracijos laiką ir 
pašto išlaidas. 



;&CJAU~IMO ZODIS 
Kanados lietuvių fondas 

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai, išklausę Algio Nausėdo pranešimą apie Kanados 
lietuvių fondą 

DAIVA PAŠKAUSKAITĖ. 
Aukštesnieji lituanistiniai 

kursai Toronte 
A. Nausėdas, Kanados lietu

vių fondo (KLF) pirmininkas, 
balandžio l d. aplankė lituanisti
nius kursus. Jis jau dvidešimt me
tų dirba su KLF. Jis mums paaiš
kino apie fondą, kaip jis veikia ir 
kaip lietuviai gali juo pasinau
doti. Buvo labai įdomu daugiau 
sužinoti apie šį svarbų fondą. 

KLF buvo įsteigtas 1962 m. 
ir yra labai susijęs su Kanados 
lietuvių bendruomene (KLB). 
KLF tikslai yra: l) Remti, skatin
ti, ugdyti lietuvišką kultūrinę, 
švietimo bei labdaros veiklą Ka
nadoje; 2) Remti specialius pro
jektus, teikti humanitarinę pa
galbą Lietuvoje; 3) Remti stipen
dijomis lietuvių kilmės studen
tus, siekiančius aukštojo mokslo 
Kanadoje ir Lietuvoje. Fondo 
statusas yra: a) Registruotas Ka
nados valdžioje kaip "Public Do
nation" ir yra pelno nesiekianti 
organizacija; b) Turi teisę rašyti 
pakvitavimus už visas sumas, atlei
džiamas nuo pajamų mokesčių. 

KLF metiniame susirinkime 
daro pagrindinius nutarimus. Per 
susirinkimą taryba nusprendžia 
kaip dalinti pinigus. Taryba suda
ryta iš šešiolikos asmenų: dvylika 
jų yra rinkti iš narių, keturi iš 
KLB. Iš šitos tarybos sudaromi 
komitetai: investicijų, pelno 
skirstymo, KLF valdybos, kuriai 
A. Nausėdas priklauso. Investici
jų ir pelno skirstymo komitetai 
paruošia rekomendacijas, kam 
dalinti pinigus. KLF gauna dau
giausia pinigų iš narių. Thpti KLF 
nariu reikia sumokėti $100 įnašą. 

• LSS vadovybės rinkimų re
zultatai paskelbti Rinkimų prezi
diumo biuletenyje nr. 4. Tarybon 
išrinktųjų narių balsavimu, LSS 
tarybos pirmininku išrinktas v.s. 
fil. Gintaras Plačas, gavęs 12 bal
sų, pralenkęs savo varžovą v.s. 
fil. Rimą Griškelį, gavusį 9 bal
sus. ASS pirmininke išrinkta v.s. 
fil. Zita Rahbar; Brolijos vyr. 
skautininku išrinktas v.s. fil. Ro
mas Rupinskas; Seserijos vyr. 
skautininke -v.s. Dalia 'Ifakienė. 
Kanados rajono vadu vienbalsiai 
perrinktas v.s. Romas Otto (už 
balsavo 32, niekas prieš, nekas 
nesusilaikė). Biuletenis taipgi 
skelbia siūlymų nubalsavimus, 

Kanados lietuvių fondo pirmininkas Algis Nausėdas kalba apie tą 
fondą Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviams 

Nariai tada irgi duoda aukas 
KLF. 

Yra daug lietuvių fondų Ka
nadoje, bet KLF yra pagrindinis, 
būtent 4.70 milijono dolerių, ku
ris yra neliečiamas. ALF (Ame
rikos lietuvių bendruomenės) ka
pitalas yra 15 milijonų. Kadangi 
Kanadoj yra mažiau gyventojų, 
imant proporcingai, Kanadoj lie
tuviai daugiau aukoja negu Ame
rikoj. 

Kiekvienais metais KLF turi 
$205,000, kuriuos galima dalinti. 
KLF dalina pinigus įvairioms or
ganizacijoms bei grupėms, pvz. 
Anapilio muziejui, "Gintaro" šo
kių grupei, "Aušros" sporto klu
bui, šiais metais ypač Dainų šven
tei. KLF daug pinigų skiria KLB, 
stipendijoms studentų, kurie yra 
KLF nariai ir studijuoja Kana
doje. KLF išrenka maždaug pen
kiasdešimt studentų kiekvienais 
metais stipendijoms gauti. Pir-

SKAUTU VEIKLA 
ASS, Seserijos bei Brolijos 2003-
2005 veiklos apžvalgas, iš kurių 
matyti, kad Lietuvių skautų są
junga (LSS) ilgametę veiklą tęsia 
pastoviai. Inf. v 

• Hamiltono "Sirvintos-Ne
muno" tunto skautų draugovė 
vasario mėnesį iškylavo A. Au
gustinavičiaus ūkyje, netoli Del
hi, ON, kur anksčiau skautai sto
vyklaudavo prieš įsikūrimą nuo
savoje "Romuvoje". Miške dar 
yra išliJsę skautų padaryti tiltai, 
vartai. Sios iškylos metu skautai 
atliko daug žiemos pratimų, statė 
lapines, kūrė laužus, gamino sau 
maistą, mokėsi, kaip saugiai eiti 
per užšalusį ežerą, kuriame pa-

mais metais, kai studentas prašo 
stipendijos, gauna $500, antrais 
metais $400, trečiais metais $300, 
ketvirtais $200. KLF duoda stu
dentams stipendijas ketveriems 
metams. Kai studentas gauna sti
pendiją, privalo rugsėjo mėnesio 
pabaigoj įrodyti, kad jau sumo
kėjo mokesčius ir kad yra pilno 
laiko studentas. 

Stipendijų daugiausia prašo 
nariai iš Toronto ir Mississaugos. 
KLF paskiria 25% iš $205,000 
($50,000) Lietuvai. Lietuvoje 
tuos pinigus skiria įvairioms or
ganizacijoms ir grupėms, pvz. 
Vilniaus pedagoginiam institu
tui, universitetams, Suvalkų tri
kampio studentams, studijuo
jantiems Lietuvoje, ir kitoms gru
pėms, kurios prašo. KLF negali 
padėti asmenims, bet gali padėti 
nariams, organizacijoms, gru
pėms ir studentams, kurie yra 
fondo nariai. 

statė "eglutę"; vądovai vedė nak
ties žaidimus. Seimininkas A. 
Augustinavičius parodė ąžuolą, 
kuris buvo pasodintas v.s. Stepo 
Kairio mirties metais (1970) šio 
žymaus vadovo atminimui; įdo
miai aiškino skautams apie mišką 
ir gamtą. G.S. 

• Skautininkių/skautininkų 
sueiga įvyks šeštadienį, gegužės 
13, 11 val. ryto Prisikėlimo para
pijos posėdžių kambaryje. Bus 
svarstoma mūsų draugovių atei
tis. Raginame visus skautinin
kus/es gausiai dalyvauti. Turint 
klausimų ar pasiūlymų, skambin
ti Jūratei ar Kastyčiui, tel. 416 
239-8986. Draugininkai 
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Jaunimas dainuos! 
Toronto lituanistinių kursų 10 skyriaus 

mokiniai dalinasi įspūdžiais apie dainavimą 
ir artėjančią Dainų šventę Čikagoje 

Šiais 200~ m. įvyks aštuntoji 
dainų šventė Cjkagoje. Paskutinė 
dainų šventė Siaurės Amerikos 
žemyne įvyko 1991 metais, kada 
Lietuva atgavo nepriklausomybę. 
Mes šeštadieniais dainuojame 
Lituanistiniuose kursuose ir man 
atrodo, kad yra labai gera mintis. 
Daug kam patinka, kad mes mo
komės šias lietuviškas dainas. 
Mes turime dvi dainų knygas
dainorėlius. Vienoje yra suaugu
sių chorų repertuaras, o kitoje 
dainos jaunimo chorams. Knygos 
labai gražiai padarytos ir turi at
rinktas dainas. Mvan ypač patinga 
Jaunimo giesmė. Si daina man la
bai patinka, nes yra smagi ir man 
lengva išmokti jos žodžius, taip 
pat ji yra trumpa daina. Septinta 
ir aštunta dainų šventės skiriasi 
tuo, kad per tą ląiką labai išsivys
tė technologija. Siomis dienomis 
per satelitinę televiziją visame 
pasaulyje galime matyti įvairias 
šventes. Organizatoriai ir dalyviai 
gali susisiekti per elektroninį paš
tą. Man atrodo, kad visiems lietu
viams vertėtų dalyvauti aštuntoje 
dainų šventėje ar tai būtų atlikė
jas ar žiūrovas. Nors šventės ne
būna organizuojamos labai daž
nai, bet jos būna labai įspūdin
gos. Vytas Dzemionas 

* 
Mes galime išmokti daug 

apie Lietuvos kultūrą per daina
vimą lietuviškų dainų. Aš džiau
giuosi, kad dainų šventė vyks Či
kagoje, nes ten gyvena daug lie
tuvių. Kai daug lietuvių susiren
ka vienoje vietoje, yra proga su
sitikti su kitais lietuviais ir sustip
rinti lietuvių koloniją. Kaip visos 
grupės dainuos tą pačią dainą 
tuo pačiu laiku, susidarys labai 
įspūdingas laikotarpis. Lietyviš
ka dvaina skambės per visą Cika
gą. Si daina sujungs visus daini
ninkus, jaunus ir senus ir sukels 
didelę įspūdingą lietuvišką nuo-

taiką. Mes tą nuotaiką galėsime 
ilgai nešioti savo širdyse ir visam 
laikui ją atsiminti. Daugiau infor
macijos apie Dainų šventę gali
ma sužinoti tinklalapyje www.dai 
nusvente.org Audrius Valiulis 

* 
Čikagos lietuvių vargoninin

kų sąjunga suo!ganizavo pirmą.ją 
Dainų šventę. Si šventė įvyko Ci
kagoje 1953 metais. Kitos šešios 
Dainų šventės buvo organizuoja
mos JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenių jėgomis. Antroji 
Dainų šventė įvyko 1961 m., tre
čioji - 1966 m., ketvirtoji - 1971 
m., visos - Čikagoje. Penktoji 
Dainų šventė, 1978 m. įvyko To
ronte, šeštoji-1983 m„ vėl Čika
goje ir paskutinė prieš 15 metų 
(1991 m.) irgi Čikagoje. Šiais me
tais įvyks aštuntoji Dainų šventė 
Čikagoje. 1991 m. Lietuva atgavo 
savo nepriklausomybę. 1994, 
1998 ir 2003 metais Lietuvoje vy
ko Pasaulio lietuvių dainų šven
tės, todėl taip ilgai laukėme aš
tuntosios Dainų šventės išeivijo
je. Jeigu mes dalyvausim ar neda
lyvausim Dainų šventėje šiais me
tais, mes dainuojame lituanisti
niuose kursuose. Man labai pa
tinka, nes yra smagu ir įdomu. 
Mes gavome du dainorėlius: dai
nos jaunimo chorams ir dainos 
suaugusiųjų chorams. Visos dai
nos yra labai gražios. Mano 
mėgstamiausia daina iš šių knygų 
yra Atvažiavo mašinėla, kuri ran
gasi jaunimo chorų dainorėlyje. 
Si daina yra lietuvių liaudies dai
na harmonizuota A. Mikulskio. 
Ji yra truputį greita ir linksma. 
Aš nevažiuosiu į šią Dainų šven
tę, bet tikiuosi, kad visiems bus 
labai įdomu ir smagu. Tikiuosi, 
kad nereikės laukti vėl penkio
likos metų iki kitos Dainų šven
tės. Daiva Paznėkaitė 

(Bus daugiau) 

Hamiltono skautai su savo vadovais š.m. kovo mėn. aplankė Toronte 
vykusią "Sportsmen Show 001", į kurią nemokamą įėjimą parūpino 
j.ps. Rimas Sriubiškis (trečias iš dešinės) Ntr. R. Bartninkienės 

Hamiltono skautai š.m. vasario mėn. iškyloje su iškylavietės šei
mininku. Iš k. J. Blyskis, P. Bartninkas, K. Špokas, M. Senkus, šei
mininkas A. Augustinavičius, K. Brazauskas, R. Bartninkas, 
M. Lattanzi Ntr. G. Senkaus 
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Buvusiam KLB krašto valdybos pirmininkui 

AtA 
BALIUI SAKALUI 

iškeliavusiam amžinybėn, 
gili užuojauta jo žmonai SALOMĖJAI, dukroms -

VIRGINIJAI ir RAMŪNEI su šeimomis. Kartu 
liūdime su jo vaikaičiu, mūsų nariu, KL.JS pirmininku 

TOMU JONAIČIU -
KLB krašto valdyba 

BRANGIAM TĖVELIUI 

AtA 
BALIUI SAKALUI 

mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai RAMŪNEI 

JONAITIENEI ir jos šeimai bei visiems artimiesiems 

ir mintimis esame su jumis -
''Aitvariečiai" 

AtA 

BALIUI SAKALUI 
mirus, 

jo žmoną SALOMĖJĄ, dukras RAMŪNĘ SAKALAI
TĘ -JONAITIENĘ ir VIRGINIJĄ MIKĖNIENĘ bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiu -

Rasa Mažeikaitė 

LIETIMŠKO GYVENIMO VEIKĖJUI 

AtA 

BALIUI SAKALUI 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame skausme likusią jo žmoną 
SALOMĖJĄ dukras - RAMŪNĘ ir VIRGINIJĄ su 

šeimomis bei visus astimuosius -

Joana ir Česius Kurai Joana ir Jonas Lasiai 
Alė Žulienė Virginija ir Linas Zubrickai 
Rasa ir Paulius Kurai Rūta ir Danielius Dionne 

AtA 
STEFA GRIKENIENĖ -

ŠIMKUNAITĖ 
savo žemišką kelionę užbaigė, sulaukusi senatvės. Gimė 
Rygoje, Latvijoje. Gyveno Marquette Park ir Oak Lawn, 
IL. Sveikatai susilpnėjus persikėlė pas dukterį, gyvenan
čią Cameron, South Carolina. Amerikoje gyveno nuo 
1956metų. 

Nuliūdę liko: duktė Aušrelė Hinshaw su vyru Ed
ward, vaikaite Jennifer; seserys Elytė Draudvilienė su 
šeima Toronte, Kanadoje ir Nastutė Remeikienė su šei
ma Lietuvoje. Liūdi ir kiti giminės bei pažįstami Ameri
koje ir Lietuvoje. A.a. Stefa buvo a.a. Broniaus Grikenio 
žmona. 

Laidotuvių apeigos įvyko, šeštadienį, balandžio 22, 
9.30 v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovėje, kur 
po trumpo lankymo 10 v.r. buvo aukojamos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po šv. Mišių a.a. Stefa buvo palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo motinos ir vyro. 

Liūdesyje likusi 
duktė Aušre/ė su šeima 

Solisto Kipro Petrausko kapas Rasą kapinėse Vilniuje Ntr. J. Kuliešiaus 

------... 1 AUKOJO TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 1ol------
Tėviškės žiburiams aukojo: 

$1,000 - G. Kuzmienė; $500 - R. 
Rimša; $200- prof. dr. K. Lede
ris; $130 - D. Danienė; $100 - K. 
Grunys, E. Spudas, J. Jaseliūnas, 
M. Petronis, A. Streimikis; $90 -
V. Kėžinaitis; $60 - V. Kadis, P. 
Dovydaitis, V. Kecorienė, J . Otto, 
J. Smulskis; $50- V. Radžius, A. 
Smolskis, H. Butkevičius, A. 
Klemka, J. Šleinius, L. Adomavi
čius, S. Gampp, J. Zlatkus, L. 
Barčauskas, P.R. Kurai, S. Got
ceitienė, S. Valickis, M. Žyvat
kauskas, M. Leparskas, E. Pet
rus, V. Abramavičius, A. Lajukas, 
O. Giedriūnas, A. Saplys, J. Gra
bys, M. Bušinskas, J. lgnatavi
čius, R. Zubrickas; $40- E.J. Sin
kys, R. Dementavičius, A. Mar
gis, R. Miškinis, K. J asudavičius, 
E. Laukys, J.E. Paunksnis, B. Gy
lys, A. Budrys; $36 - E. Kuchals
kis; $30 - B. Dženkaitis, A. Gry
bas, V. Jasinevičienė; $23 - J. Ga
tautis; $20 - M. Vilutis, J. Pleč
kaitis, K. Stankus, L.B. Petrušai
tis, R. Downey; $15 - O. Kara
lius, V. Satkus, B. Danaitis; $10 -
A. Venslovaitienė, M. Janeliūnas, 
V. Ivanauskas, A. Keblys, J . Baro
naitis, M. Biekša, M. Rybienė, 
O.Spidell, J. Nakutavičius, B. Si-

monaitienė, J. Vėgys, AR. Min
kūnas, J. Mališauskas, B. Barisas; 
$5 - J. Gaižutis, V. Mitukas, J. 
Statkevičius, B. Tamulis, A. 
Giedraitis, W. Zajančauskas. 

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: ~65 - J. Lapp, Z. čečkauskas, 
V. Ziaugra; $60 - S. Pargauskas, 
M. Dambrauskas, D. Šablinskas, 
B. Vaičiūnienė, l. Kymantas, A. 
Pauliukonis, A. Kisielius, A. Po
vilonis, J. Šapočkinas, A. Zarem
baitė, G. Kuzmienė, P. Misevi
čius, A.N.Gutauskas, A. Kamins
kas, M. Kušlikis, A. Lajukas, J. 
Lukoševičius, R. Piečaitienė, A. 
Šeškus, M. Vilutis, B. V}'.!liautas, 
J. Šleinius, A. Povilaitis, C. Javas, 
p. Puzeris, S. Grigaliūpas, T.E. 
Siurna, O. Senkus, K. Zutautas, 
D. Vasiliauskas, L. Bigauskas, V. 
Juška, A. Kažemėkas, S. Kliori
kaitis, L. Matukas, A. Mickus, J. 
Mickus, E. Bugailiškis, V. Čepė
nas, B. Sadauskas, K. Zanon, V. 
Paulionis, V. Rociūnas, V. Štui
kys, G. Zarkis, A. Žiobakas, A. 
Kiaupa, J. Kiaulėnas, A. Mar
chertas, J. Karalius, K. Kačiulis, 
L. Petravičius, S. Danaitis, A Da
naitis, J. Peleckis, K. Rašytinis, A 
Stonkus, R. Berentas, V. J asine
vičienė, A. čepėnas, D. Danienė, 

AtA 

DR. ANTANUI PACEVIČIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

jo žmonai SOFIJAI, sūnui skautininkui dr. ANTANUI 
su šeima, sūnui VYTAUTUI bei visiems giminėms ir ar
timiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiškia -

'{oronto skautininkių-skautininkų draugovė, 
Toronto "Satrijos" ir "Rambyno" tunta~ Romuva Inc. 

PADĖKA 
MYLIMAM SŪNUI 

AtA 

PRANUI JOKŠUI 
iškeliavus į amžinąjį Dievo prieglobstį, 

dėkojame klebonui kun. K. Kaknevičiui už maldas prie 
karsto ir atnašautas šv. Mišias Šiluvos Marijos šventovėje 
bei palydėjimą į Šv. Petro kapines. Dėkojame "Pa
švaistės" chorui už giedojimą šv. Mišių metu ir A. Petra
šiūnui, jn., užvargonavimą. Nuoširdi padėka visiems, da
lyvavusiems laidotuvėse ir užprašiusiems šv. Mišias bei 
pareiškusiems užuojautą. 

Liūdintys-
mama, sesuo ir brolis su šeimomis 

prel. J.A. Kučingis, S. Virkutis
Maksvytis, A. Povilauskas, J. 
Sprein, J. Stonkusi A. Vitkienė, 
V. Bigauskas, K. Cerškus, Y.G. 
Levickas, N. Nielsen, A Valavičius, 
M. Čeponis, B. Sergautis, D. Sty
ra, D. Vaidilienė, R. Pavilanis, J. 
Vaičaitis, V. Dargis, B. Vidugiris, 
l. Mališka, P. Čiurlys, V. Jankevi
čius, S. Kiškis, N. Stonkus, J. 
Vizgirda, E. Skardis, R. Rožans
kas,. V. Danyla, K. Kudirka, prof. 
Y.A. Mantautas, S. Pikūnas, E. 
Kimsa, S. Noreika, S. Poška, A 
Regis, l. Poškus, J. Vieraitis, L. 
Hirsch V. Hanson, V. Karnilavi
čius, K. Astravas, K.R. Poškai, D. 
Balsys, A Kalendra, R.A. Čygas, 
kun. A. Babonas, E. Barisas. 

Rėmėjo prenumeratą už 
dvejus metus atsiuntė: V. Platt, 
A. O'Donohue. 

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $110 - L. Mačikūnas; $100 -
V. Nakrošius, V. Grigelytė, G.D. 
Sakus, Z. Stankaitis, S. Zukas, A 
Laugalys, R. Šomkaitė, A. Kera
minas, J~ Nastajus, dr. A. Josiu
kas, A. Zukauskas, H.V. Radė
nas, A. Šmulkštienė, G. Radke; 
$90 - Č. Kuras, V. Pasius, N. Ze
liznak, A Bireta; $80 - V. Lėve
rienė; $75 - J . Kadas, J. Bieliū
nas, D. Augaitis; $70 - P. Ado
maitis, V. Vaitkus, P. Kučinskaitė, 
V. Paulionis, J. Petronis, R.G. 
Paulioniai, M. Vaitkus, S. Yoku
bynas, D. Paškus, E. Jasin, B. 
Niedvaras, B. Poškus, R. Tumpa, 
A. Grigutis, M. Rusinas, V. Balei
ša, V. Balsienė, V. Birštonas, P. 
Jokšas, B. Šerkšnas, V. Timošen
ko, V. Urbaitis, E. Olšauskas, dr. 
R.S. Saplys, V. Tamulaitis, D. 
Vasys, A. Veselka, O. Vindašius, 
E. Bartminas, B. Dženkaitis, L. 
Šimonėlis, T. Renkauskas, T. 
Timmerman, J.A. Kuncaitis, dr. 
E . Birgiolas, R .L. Underiai, dr. 
A.L. Cepulis, J. Popikaitis, J. 
Jaseliūnas, L.B. Petrušaitis, A. 
Pusdešris, J. Puzas, D. Peddle, R. 
Downey, M. Gudjurgis, E . Bub
nys, l. Petkus, O. Yurka, M. Joni
kas, B. Čižikas, dr. R. Stas, A. že
maitis, T. Gureckas, S. Gaidaus
kas, A. Aschenbrenner. 

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: E. Kronas, K. 
Grunys. 

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

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai 



l TORONTO l 
"New Music Concerts" va- kuris buvo labai teigiamai įver

dovas, fleitininkas Robert Aitken tintas kritiko William Littler To
(labai vertinamas Toronto muzi- ranto spaudoje, Toronto lietuviai 
kos pasaulyje), jau ne pirmą kar- gausiai dalyvavo, tai rengėjai vėl 
tą skiria ypatingą dėmesį lietuvių tikėdamiesi gausaus dalyvavimo, 
- šiuolaikinių ir ankstesniųjų - šį kartą net užsakė labai gerai 
kompozitorių muzikai. Balan- muzikų ir publikos vertinamą 
džio 30 d., 8 v.v. rengiamame "Glenn Gould Studio" auditoriją 
koncerte "Baltic Currents" pasi- (CBC). Kad kanadiečių rengėjų 
rodys jo iniciatyva iš Lietuvos pa- pastangos ir lėšų paskyrimas pa
kviesta kompozitorė Raminta siteisintų, reikia, kad Toronto ir 
Šerkšnytė, paskambindama Mi- apylinkių lietuviai pasinaudotų 
kalojaus Ciurlionio kūrinių. šia galimybe pasidžiaugti ypatin
"New Music Concerts" ansamb- gu, neeiliniu lietuvių kūrybos pri
lis pateiks Algirdo Martinaičio ir statymu. Po koncerto įvyks vaišės 
Ramintos Šerkšnytės kūrinių. dalyviams. Bilietų kainos: suau
Kadangi prieš trejus metus šio gusiems - $25; pensininkams -
kolektyvo surengtame lietuvių $15; studentams - $5. Tel. 416 
kompozitorių kūrinių koncerte, 205-5555). I.R. 

Muzikinis sveikinimas pavasariui 

"Pavasario rapsodija" pavadino savo pirmąjį koncertą "Runny
mede United Church" muzikinių vakarų rengėjai. Kamerinės 
muzikos konc~rtų seriją_ "Village panache" jie pradeda kompozi
torių Haydn, Sopeno, Cerny kūrybos vakaru. Programą atlieka 
pianistė Ilona Damašiūtė-Beres (ji ir koncertų serijos meno 
vadovė), Susan Kutertan (fleita), T. Sadykov (violončelė). Kvie
čiame gegužės 6, šeštadienį, 7.30 v.v. į "Runnymede United 
Church" ( 432 Runnymede Rd., Toronto ). Daugiau informacijos 
galite teirautis tel. 416 762-4288. 

l AUKOS l 
A.a. Balio Sakalo atminimui 

Tėviškės žiburiams aukojo: $100 
- dr. R. ir A Karkos, G.V. But
kiai, R.P. Kurai, G.D. Sakai; $50 
- A Valadkienė, B. Tamulionie
nė, G.R. Paulioniaii Y.D. Vaičil!
nai, I.S. Perris, A Zulienė, B.C. 
Joniai, L. Daunienė, A Bumbu
lis, Čuplinskų šeima, B.J. Luko
ševičiai; $40 - L.G. Matukai, L. 
Zubrickas, M. Tamulaitienė, M. 
B. Kušlikiai, L Meiklejohn, kun. 
A ir R. Žilinskai, S. Aušrotienė; 
$35 - R. V. White; $30 - K.R. 
Poškai, J.B. Greičiūnai; $25 - O. 
Stanevičiūtė, P.A Skilandžiūnai, 
G.D. Valaičiai, S.A. Ciplijauskai, 
V. Jasinevičienė, B.T. Stanuliai, 
A Sungailienė, V. Liuima, M.R. 
Dornfeld, B.V. Biretos, J. Pacevi
čienė; $20 - M. Povilaitienė, O. 
Juodikienė, V. Balsienė, M. Vasi
liauskienė, L Kairienė, B. Kaz
lauskaitė, P. Meiklejohn, A Le
dienė, R. (Kačinkienė) Vasyliv, 
S. Pacevičienė, dr. A ir V. Daily
dės, R.J. Karasiejai, G.S. Kra
šauskai, L.Y. Nakrošiai, A.A Vai
čiūnai, J. Gustainis, S.J. Andru-

liai, D. L. Garbaliauskai, Ž.V. 
Vaičiūnai, K. Manglicas, P.B. 
Sapliai, A Trussow, G. Gaižutie
nė, ~- Vingelienė, L.A Smolskiai, 
M. Zyvatauskas; $15 - B. Danai
tienė; $10 - G. Miskevičienė, S. 
Kryževičienė, L Petrauskienė, D. 
Puterienė, Y.G. Tumosai, L. Mu
rauskienė; $5 - B.D. Baronaičiai. 

Aukas rinko - Monika Povi
laitienė ir Birutė Kazlauskaitė. 

Vaikų dienos centrams Lie
tuvoj e J. Sinkevičius paaukojo 
$200. O.G. 

A.a. Baliui Sakalui iškelia
vus amžinybėn, užjausdama ve
lionies šeimą, Tėviškės žiburiams 
$200 aukojo E. Čepienė ir šeima. 

A.a. Balio Sakalo lietuviškos 
veiklos atminimą gerbdami, 
Česlovas ir Laima Senkevičiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $100. 

A.a. Baliui Sakalui mirus, 
užjausdami Ramūnę Jonaitienę 
ir jos šeimą, netekus brangaus 
tėvelio, Rūta ir Raimundas 
Kličiai (Ottawa, ON) Tėviškės 
žiburiams aukojo $25. 

4 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. balandžio 5 irl 9 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. balandžio 5, 12 ir 26 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 
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2006 m. balandžio 30, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

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

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

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

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p. 

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

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

l AUKOJO KLF l 
Kanados lietuvių fondui 

per pirmą šių metų ketvirtį buvo 
suaukota $112,660. Sausį gauta 
$100,945: $100,000 a.a. A Stane
vičiaus palikimas; $110 - J. Ra
gainis; po $100 - S. Kliorikaitis, S. 
Urbantas; $90 - E. Keras; $80 -
E. ir G. Petrauskai; po $50 - J. 
Aušrotas, D. Chainauskas, J. 
Krasauskas, R. Mitalas; $40 - A. 
ir A Švilpa; $30 - S. Navickas; 
po $20 - P. Armonas, Z. Čeč
kauskas, K. Kaknevičius, J. Kriš
tolaitis, A. Pocius, R. Pakalniškis, 
L Somer, P. Styra, A Valaškevi
čienė, K. Žukauskas; $15 - A. 
Didžbalis. Vasarį aukojo: $10,000 
L Ignaitienės palikimas; po $200 
- H. Butkevičius, J. Yčas; $100-
Lithuanian Athletic Club; $60 -
Z. Dabrowski; po $50 - J. Bukai
tis, J. Dimskis, B. Tamulionienė, 
M. Zubrickienė; $30 - V. Svilas; 
$25 - B. Danaitienė; po $20 - K. 
Balyta, A Didžbalis, J. Gimžaus
kas, J. Gurklys, H. Kairys, J. Ka
rasiejus, J. Krištolaitis, L. Matu
kas, B. Matulaitienė, J. Stankus; 
$10 - A Grigonis. Iš viso $10, 
965. Kovo mėl}esį gavome $700: 
$500 - J. ir J. Sarūnai; $100 - R. 
Celejewski; po $50 - S. Kėkštas, 
B. Stundžia. Palikimais - testa
mentais gavome $110,000; mi
rusiųjų prisiminimui - $265. Per 
tą laiką nariais įstojo 2 asmenys 
ir l organizacija. KLF adm. 

A.a. dr. A. Pacevičius, Kana
dos lietuvių fondo pirmasis val
dybos pirmininkas, mirė š.m. 
balandžio 3 d. Laidotuvių na
muose, šeimai pageidaujant, M. 
Povilaitienė, L Vibrienė ir B. 
Kazlauskaitė rinko aukas, skirtas 
Fondo veiklai parem!i. Iš viso 
buvo surinkta $2,800. Sia liūdna 
proga Kanados lietuvių fondas 
reiškia gilią užuojautą velionies 
šeimai, o aukų rinkėjoms - nuo
širdžią padėką. Administratorius 

TEVISKES ZIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu: tevzib@pathcom.com 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m„ 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

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

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

"Best Way to Trave/" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

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

vasarą i Lietuvą. 
Dėl išsamesnės informacijos - SKAMBINKITE. 

Taip pat taikome nuolaidą visiems, 
perkantiems kelionių draudimą. 

416 209-7737 (mobilus) 

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

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Šv. Velykų proga mūsų pa
rapija svei~inimus dar gavo iš 
vysk. Juozo Zemaičio, MIC, vysk. 
Jono Borutos, SJ, ir vysk. Antano 
Vaičiaus. 

• Praeitą sekmadienį Lietu
vos kankinių šventovėje 9.30 v.r. 
Mišiose šie mūsų parapijos vai
kučiai priėmė Pirmąją Komuniją: 
Andrius Ažubalis, Austė Griguty
tė, Jonas Juodis ir Alma Paliulytė. 

• Praeitą sekmadienį, 11 v.r. 
Mišių metu vyko kun. Vytauto 
Staškevičiaus iškilmingas įvesdi
nimas į klebono pareigas. Apei
gas atliko Toronto vyskupas pa
galbininkas John Boissonneau. 
Po Mišių visi vaišinosi kavute su 
skanėstais ir turėjo progos pa
bendrauti su vyskupu bei naujuo
ju klebonu. 

• Panevėžio vyskupijos ka
tedroje kovo 28 d. iškilmingomis 
Mišiomis pradėta beatifikacijos 
byla Dievo tarno ir kankinio kun. 
Alfonso Lipniūno. Jis dabar yra 
palaidotas Panevėžio katedros 
šventoriuje. Ant jo kapo pastaty
tas gražus paminklas, kurį savo 
aukomis yra parėmę ir mūsų pa
rapijiečiai. Melskime Dievą, kad 
Lietuva greitai susilauktų jo pa
skelbimo palaimintuoju. 

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

• Šv. Jono lietuvių kapinių 
administracija prašo visus iki ge
gužės 15 d. nuimti nuo savo ka
paviečių žiemos metu sudėtas 
dirbtines gėles ir dirbtinių gėlių 
vainikus. Vėliau tai padarys pati 
kapinių administracija. 

• Mišios balandžio 30, sek
madienį: 9.30 už a.a. muz. Joną 
Govedą (I metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje balandžio 30, sek
madienį, 2 v.p.p. -gž a.a. Antaną 
Trinkūną; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje balandžio 29, šešta
dienį, 3 v. p.p. už a.a. Engard 
J akniūnienę. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
E. Žulienė aukojo $200 (a.a. J. 
Klimo XX mirties metinių atmi
nimui). 

Visi Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūrio nariai yra 
kviečiami dalyvauti sambūrio 
metiniame susirinkime, kuris 
įvyks balandžio 30, sekmadienį, 
12.30 v. p.p. Anapilio chorų re
peticijų kambaryje. 

A.a. Janės Mažonienės at
minimui pagerbti Ona Yčienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $20. 

A.a. Janės Mažonienės atmi
nimui pagerbti Irena Paškauskie
nė Tėviškės žiburiams aukojo $20. 

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

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį 10.15 

v.r. Mišiose giedojo parapijos 
"Retkartinis" choras. Ateinantį 
sekmadienį giedos moterų grupė. 

• Pirmos Komunijos iškil
mės vyks gegužės 7 d. per 10.45 
v.r. Mišias. Giedos parapijos jau
nimo choras. 

• Santuokai ruošiasi Chris
topher Harris su Valerie Ferron. 

• Sekmadienų Mišioms, 
ypač pirmom ir paskutinėm, rei
kia daugiau skaitovų. Galinčius 
įsijungti į skaitovių eiles, prašo
ma skambinti diakonui dr. Kazi
mierui Ambrozaičiui, 416 236-
7589 ar į parapijos raštinę. 

• Balandžio 19 d. palaidotas 
a.a. Balys Sakalas, 91 m. Paliko 
žmoną Salomėją, dukras - Virgi
niją Mikėnienę ir Ramūnę Jonai
tienę su šeimomis. Balandžio 24 
d. palaidota a.a. Janė Mažonie
nė, 83 m. Paliko brolį Joną Ba
liuką su šeima ir tris vaikaites. 
Balandžio 25 d. palaidotas a.a. 
dr. Juozas Uleckas, 88 m. Paliko 
žmoną dr. Mariją Arštikaitytę, 
dukrą dr. Jūratę ir sūnų dr. Gin
tarą su šeimomis. Lietuvoje mirė 
a.a. Juozas Venslauskas, Romo 
Venslausko brolis; a.a. Ričardas 
Bezingis, Valės Karosienės pus
brolis ir a.a. Viktoras Kubilius, 
Onos Kiršinienės pusbrolis. 

• Parapijos patalpose vyksta 
vartotų drabužių ir daiktų išpar
davimas - penktadienį nuo 9 v.r. 
iki 8 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 
12 v.d. Visi kviečiami išpardavi
mą aplankyti, atnešti namuose 
jau nereikalingų daiktų ar ką 
nors nusipirkti tuo paremiant pa
rapijos tarybos labdaros sekcijos 
veiklą. 

• Vasaros stovyklų tvarka 
"Kretingos" stovyklavietėj: lietu
viškai nekalbantiems lietuvių kil
mės vaikams liepos 9-22 d.d.; lie
tuviškai kalbantjems liepos 23-
rugpjūčio 5 d.d. Seimų su vaikais 
rugpjūčio 6-12 d.d. Būsimų sto
vyklų vadovų susirinkimas vyks 
gegužės l d., 7 v.v. parapijos ka
vinėje. 

• Mišios sekmadienį, balan
džio 30: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už Vin
gelių šeimos mirusius; 10.45 v.r. 
už Mažeikių gimnazijos mirusius 
mokytojus ir mokinius, už a.a. 
Valerijoną Kuprevičių (I met.), 
už a.a. Gundą Zabielienę ir spe
cialia intencija; 12.15 v.d. prašant 
Kristinai Augaitienei sveikatos. 

Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship Fund 

A.a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) atmi
nimui 1985 m. įsteigtas jo tėvų, 
sesers ir artimų draugų stipen
dijos fondas, kuriuo gali pasi
naudoti visi lietuviai studentai, 
siekiantys magistro arba dakta
ro laipsnio tiksliųjų mokslų sri
tyje - vėžio ligų tyrimo darbų 
(pvz. farmakologijos, biochemi
jos ir pan.). Pasiteirauti ir gauti 
prašymų blankus šiuo adresu: 
Kristina Martinkutė, "Dr. Ka
zys Martinkus Memorial Scho
larship Fund", 7120 S. Rich
mond, Chicago, IL 60629-3011, 
USA. El.pašas: Krism516@
yahoo.com. K.M. 

IEŠKOME MOTERS dienos me
tu prižiūrėti 1 m. vaiką Otavoje 
nuo birželio pradžios. Skambinti 
tel. 613 825-4016. 

MOTERIS, 57 metų amžiaus, 
našlė, turinti gerai apmokamą 
tarnybą, mėgstanti keliauti, bend
rauti, priimti svečius ir pati sve
čiuotis, norėtų užmegzti ryšius 
su panašaus amžiaus Kanados 
lietuviu. Jos el. pašto adresas: 
z.balniene@panevezys.lt. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienio pamaldqs 

įprastu laiku, 11.15 v. ryto. Sį 
sekmadienį, balandžio 30 konfir
mantams pamoka neįvyks. Kitos 
jiems pamokos vyks gegužės 4 d., 
6 v.v. šventovėje bei sekmadieni
ais gegužės 7, 14, ir 21 d.d. po 
pamaldų. 

• Pirmos Komunijos pamal
dos įvyks gegužės 7 d. ir po jų 
Moterų draugijos susirinkimas 
bei konfirmantų pamoka. 

- Moterų draugijos ruošia
mas "bazaras" numatytas gegu
žės 27 d. 

• Konfirmacija įvyks birže
lio 4 d., 11.15 v.ryto. 

• Išganytojo parapija sveiki
na kun. Vytautą Staškevičių ta
pus Lietuvos kankinių parapijos 
klebonu. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 24 d. Lietuvių 

Namuose įvyko Atvelykio pietūs, 
kuriuos rengė LN Moterų būre
lis. Susirinkusius svečius pasvei
kino LN pirm. R. Sonda ir Mote
rų būrelio pirm. B. Bedarfienė. 
Meninę programą atliko Valdas 
ir Daiva Ramanauskai. Svečių 
tarpe turėjom Toronto Metro po
licijos komisarą B. Blair, Lietu
vos policijos komisaro pavaduo
toją K. Lančinską ir prokuroro 
pavaduotoją iš Lietuvos G. Jasaitį. 

• Labdaros valdybos posėdis 
- gegužės 3 d., 7 v.v. Slaugos na
muose, Lietuvių Namų - gegužės 
10 d., 7 v.v. Lietuvių Namų sekly
čioje. 

• "Poezijos pavasaris" -
nuotaikinga poezijos popietė. 
Eilėmis pasitiksime pavasarį ir 
pagerbsime motinas gegužės 7, 
sekmadienį, 2.30 v.p.p. Vytauto 
Didžiojo menėje. Rengia LN 
Kultūros komisija. 

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

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams $500 au

kojo L. Balsienė. A.a. M. Pliskat 
atminimui $50 aukojo C. Grace 
ir O. Kybartas; $30 - C.S. Grace. 
Slaugos namų komitetas dėkoja 
visiems už aukas. Jos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Abiturientų tėvai savo po

sėdyje balandžio 21 d. nutarė ruoš
ti Maironio mokykos užbaigimo 
iškilmes Prisikėlimo parapijoje 
penktadienį, birželio 9, 6 v.v. Mi
šiomis, diplomų įteikimu, progra
ma bei šilta vakariene. Kaina -
$30 vienam asmeniui. Vaikams 
(7-16 m.) - pusę kainos. Bilietus 
platins Kristina Dambaraitė. 

• Gegužės 20 d. nebus pa
mokų - Karalienės Viktorijos sa
vaitgalis. 

• Visi mokytojai užjaučia 
Ramūnę Jonaitienę bei jos arti
muosius, netekus a.a. tėvelio Ba
lio Sakalo. Živilė 

Muziejaus-archyvo žinios 
• Archyve buvo tvarkomi 

įdomūs dokumentai. Tai prel. J. 
Bertašiaus 1973 m. surinktos žin
ios apie pirmuosius lietuvius imi
grantus Vakarų Kanadoje. Lietu
viai ūkininkai, atvykę į Kanadą 
1908 ar 1909 metais, užrašė savo 
prisiminimus, pridėjo įdomių 
nuotraukų. Dabar šie dokumen
tai liks išsaugoti mūsų archyve. 

• V. ir T. Sičiūnai muziejaus
archyvo išlaikymui aukojo $75. 

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. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Labai sėkmingai praėjo 
KLK Moterų dr-jos pavasario 
šventė - tradicinis Velykų sta
las. Gluosnių "kačiukais" ir pa
vasario žiedais papuošta Aušros 
Vartų parapijos salė prisipildė 
svečių. Visus pasveikino ir pa
dėkojo skyriaus pirm. D. Staš
kevičienė. Taip pat pasveikino 
kleboną kun. V. Gedvainį jo 
gimtadienio proga, o dalyviai jam 
sugiedojo Ilgiausių metų. Vaiko 
tėviškės namų atstovė G. Kudž
mienė perskaitė vyskupo R. Nor
vilo padėkos laišką Montrealio 
skyriui už praėjusių metų $7,500 
auką. Puikiai pasirodė Mont
realio Vaikų choras, vadovau
jamas Ž. Jurkutės-Blayney ir 
muz. A. Stankevičiaus - dainų ir 
deklamacijų pyne sužavėjęs da
lyvius. Klebonui palaiminus sta
lą, visi vaišinosi gausiais ir įvairi
ais patiekalais, tortais ir bandė 
laimę turtingoje loterijoje. 

Šeštadieninės lietuvių mo
kyklos mokslo metų užbaigimas 
ir Motinos dienos minėtuvės 
bus Aušros Vartuose gegužės 
13, sekmadienį. Mišios 11 v.r. 
Po Mišių - salėje vaikų paruošta 
programa ir vaišės. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Šv. Kazimiero parapijos 

šimtmečio minėtuvių komitetas 
dėkoja Montrealio lietuvių kre
dito unijos LITAS administraci
jai, kad sutiko priimti LITO lan
kytojų vatneštas nuotraukas, 
skirtas Sy. Kazimiero parapijos 
veiklai. Zmonės taip pat gali at
nešti senas nuotraukas į mūsų 
parapiją, arba bet kuris komite
to narys gali jas pasiimti iš na
mų. Prašome parašyti savo pa
vardę, metus ir kokia proga nuo
tra~a daryta. 

Sv. Elzbietos draugijos su
sirinkimas įvyks gegužės 7 d. 
Bus švenčiami narių gimtadie
niai su užkandžiais ir tortu. V.L. 

• Montrealio rajono kariuo
menės leidinys Servir (leidžia
mas prancūzų kalba) š.m. kovo 
15 laidoje aprašė lietuvį veikėją, 
ilgametį KLB Montrealio apy
linkės pirmininką Arūną Staš
kevičių. Jis, 32 metus dėstęs Ka
nados karinių pajėgų kalbų mo
kykloje (Ecole de langues des 
Forces canadiennes) St-Jean ba
zėje, yra anglų kalbos mokymo 
užsienio kariams skyriaus vedė
jas. Savo darbo eigoje dažnai 
mokė ir taip pat globojo atvyku
sius karius iš Lietuvos, buvo jų 
ryšininkas su lietuviais bei jiems 
reikalingomis organizacijomis. 
Šiais metais, Vasario 16-osios 
proga, A. Staškevičius buvo ap
dovanotas Lietuvos krašto ap

saugos sistemos medaliu civiliams "Už nuopelnus". Tai yra aukš
čiausios garbės ženklas, kuriuo jam išreiškiama Tėvynės padėka už 
nenuilstamą darbą. Jis straipsnyje mini, kad jo tėvai ir kiti lietuviai 
įskiepijo vaikams tautiškumo jausmą, kuris skatino jį ir kitus 
išlaikyti lietuvybę Kanadoje. Jam darbas bazės mokykloje itin įdo
mus, nes tenka susitikti su kariais iš užsienio valstybių, kalbančiais 
įvairiomis kalbomis. 

ADAMONIS CASTELLI INSUIRANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

TEl: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.1.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

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

FAX: (514) 766-1349 

"MR. SUB" RESTORANAS ieš
ko sumuštinių (sandwich) gam
intojo-jos. Atlyginimas $9-12 už 
valandą. Adresas: 5555 Eglinton 
Ave. W. (tarp Dixie ir Centennial 
Parkway); tel. 416 857-3353. 


