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Meilė galingesnė 
už mirtį 

KUN. DR. KESTUTIS 
A. TRIMAKAS 

Kaip tik prasidedant 
Gavėniai, pakankamai laiko 
prieš Velykas, Discovery (At
radimo) bendrovė paskelbė 
sensacingą žinią, kad atras
tas Jėzaus šeimos kapas -
įsidėmėtina: ne tik Jėzaus, 
bet ir jo šeimos: Marijos 
Magdalietės ir jų sūnaus Ju
da kapas kartu. Kapas buvo 
užtiktas 1980 metais, kai bu
vo kasama žemė daugiabu
čio pastato pamatams viena
me Jeruzalės priemiestyje. 
Sensacija paskelbta "strate
giniu" laiku: prieš Velykas, 
kad tuo sukeltų smalsumą 
televizijos "dokumentiniam" 
filmui. 

Archeologas prof. Arnas 
Kloner, kuris kaip tik vado
vavo 1980 m. to kapo tyri
mams, paneigė tame kape 
buvus istorinio Jėzaus N aza
riečio palaikų (kaulų). Pa
našiai teigė ir kiti Jeruzalės 
archeologai. Buvo nurodyti 
įvairūs argumentai, kodėl tai 
negalėjo būti istorinio Jė
zaus Nazariečio kapas. Tvir
tinta, jog ta "žinia" - prasi
manymas. 

Mirtis ir nemirtingumas 
Visi žmonės miršta. Mi

rę brangieji laidojami. Palai
doję laukia ir savo mirties. 
Bene visos religijos skelbia, 
jog mirusiųjų sielos išlieka 
gyvos. Žmonėse yra, kaip is
panų mąstytojas Miguel de 
U namuno teigia, toks 
"nemirštamas nemirtingu
mo alkis". Anot jo, "vienin
telė gyvybiškai svarbi proble
ma - tai nemirtingos sielos 
problema". 

Miguel de Unamuno 
pripažįsta, jog "institucija, 
kurios pagrindinis tikslas yra 
saugoti šį tikėjimą asmeni
niu sielos nemirtingumu, yra 
katalikybė". O šį tikėjimą ji 
įgijo iš Kristaus, o "Kristuje 
žmogaus giminė tobuliausiai 
įkūnįj a amžinybės alkį". 

Sis mąstytojas vis dėlto 
teigia, kad krikščionybėje 
teranda šaltus teologinius 
aiškinimus apie žmogaus ne
mirtingumą, tad labai pasi-

v 

genda giliai jausminio at
skleidimo. 

*** 
Nežinau, ar šis nemir

tingumo ieškotojas būtų pa
tenkintas dabartinio popie
žiaus Benedikto XVI paaiš
kinimu. Žodžiai yra žodžiai. 
Jausmai yra jausmai. Bet už 
kai kurių žodžių slypi giliausi 
jausmai. Turiu omenyje da
bartinio popiežiaus Bene
dikto XVI aiškinimą, kuria 
galia pats Kristus prisikėlė iš 
numirusių ir kuria galia Jis 
prikels mus po mirties. Tas 
aiškinimas randamas Krikš
čionybės įvade, kurįjis parašė 
būdamas kardinolu Juozapu 
Ratzingeriu. 

Nemirtingumo šauksmas 
Mūsų meilė yra silpna. 

Kardinolas Ratzingeris tei
gė: "Mūsų meilė nėra pa
kankamai galinga, kad įveik
tų mirtį. Palikta sau, ji tėra 
neįvykdomas nemirtingumo 
šauksmas". 

"Tik Jėzaus meilė, susi
vienijusi su Dievo meilės ir 
gyvenimo galybe, gali pagrįs
ti mūsų nemirtingumą." 

Pagaliau ir paties Jėzaus 
prisikėlimas iš mirties įvyko 
iš jo meilės Tėvui: „. "totali 
Jėzaus meilė žmonėms, nusi
vedusi Jį ant kryžiaus, buvo 
užbaigta totalaus perėjimo į 
Tėvą ir todėl tapo stipresnė 
už mirtį, nes atrado totalų 
pagrindą". 

Meilė Tėvui pasireiškia 
ir jo meile mums, žmonėms. 
Tad toji meilė tampa pagrin
du Jo paties prisikėlimui, 
kartu ir mūsų prikėlimui iš 
mirties. 

** * 
Šis žodis "meilė" slepia 

paties Dievo didžiausią ga
lią, nuostabiausią jėgą, stip
riausią jausmą. Dievo Sūnus, 
tapęs žmogumi, turėjo tą 
dievišką jausmą, o jos jėgą 
parodė savo kančia ir savo 
prisikėlimu iš mirties. Tas 
jausmas jungė Jį su Tėvu, 
bet taip pat jungė su mumis 
tada, tebejungia dabar ir 
jungs amžinai. Mes esame 
amžini iš Dievo Sūnaus 
meilės. 

Siame numeryje 
Kas veda, kas seka, kas priešinasi, kas traukiasi iš kelio - 2 psl. 

"Ąžuolas" augina ąžuoliukus - 3 psl. 
1926-ųjų perversmo sukakties paraštėje - 4 psl. 

Gyva liaudies meno tradicija - 8 psl. 
Po Baltijos saule - 9 psl. 

Lietuvos karininkai Kanadoje - l O psl. 
Lietuvos atstovė Vasario 16-osios gimnazijoje - 11 psl. 

Mūsų kultūra - mūsų pasididžiavimas - 13 psL 

PROCESIJA Dail. P. Augius 
Prisikėlimo rytmečiai, šv. Velykų džiaugsmas, per kartų kartas mus jungęs, kad dvasia stiprėtų, 
šiandien tepavirsta tautai kelrodžiu į Dievo laiminamą rytojų ... 

Drąsos įkvėpimo šventė 
BROLIAI, SESERYS KRISTUJE, 

Kai apaštalams kilo audra Genezareto ežere ir jų valtis buvo jau toli nuplaukusi 
nuo kranto, blaškoma bangų (Jono 6,16-18), pasirodęs Kristus nusigandusius apaštalus 
ramino sakydamas, "Aš čia. Nebijokite!" (Jono 6,20). 

Prisikėlęs Kristus taip pat pasirodė savo mokiniams: "Jiems besikalbant, pats Jėzus 
atsirado jų tarpe ir prabilo: Ramybė jums!" (Luko 24,36). 

Kristaus žodžiai "nebijokite" ir "ramybė jums" padeda mums giliau pažinti Kristų. 
Jis kviečia mus drąsiau ir su didesniu pasitikėjimu priartėti prie Jo, nes Jis yra tas, kuris 
panaikina mūsų dvasines silpnybes ir gydo baimės, keršto ir nepasitikėjimo žaizdas. Tie 
žodžiai yra skiriami ir jaunimui Lietuvos jaunimo dienų proga Klaipėdoje 2007 m. 
Vyskupas R. Norvila rašė: "Lavinkite širdis, kad jos ant Baltijos jūros kranto išgirstų 
Jėzaus žodžius, pirmą kartą nuskambėjusius prieš du tūkstančius metų virš Genezareto 
ežero bangų ir niekada nenutylančius: Drąsos! Tai aš". 

Baigdami Gavėnios atgailos laikotarpį ir žengdami į Didžiąją Savaitę - pradedant 
Verbų sekmadieniu, iki Didžiojo Ketvirtadienio paskutinės vakarienės ir Didžiojo 
Penktadienio Aukos, prisimenam Jėzaus išganingąją kančią ir mirtį. O tada - džiau
giantis jo Prisikėlimu mums dera ne tik atlikti religinę pareigą, dalyvauti velykinėse 
apeigose, bet ir giliau susipažinti su išganymo istorija. Kristaus išganymo malonė tęsiasi 
iki šios dienos - tik mums reikia turėti tos drąsos išgyventi Dievo valią, sekti Kristų 
mūsų kasdieniniame gyvenime. 

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius, išsklidusius per visus pasaulio žemynus, šv. 
Velykų proga. Tegul šv. Velykų palaima mus skatina būti drąsesniais krikščionimis, 
pasitikėti Tuo, kuris yra su mumis "per visas dienas" (Mato 28, 20). Eikime į Kristų, 
kuris yra meilė, nes "pasitikėjimas ir tik pasitikėjimas veda į meilę" rašė šv. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresėlė, šių metų Lietuvos jaunimo dienų globėja. 

LINKIU VISIEMS PALAIMINTŲ ŠV. VELYKŲ! 

Jūsų Kristuje, Prelatas Edmundas J. Putrimas, 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai 
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~ RELIGI~IAMf GY'ff ruIMf 
Šiluvos Švč. Mergelės 

Marijos su Kūdikiu paveiks
lo kopija vasario 18 d. buvo 
pašventinta Šiaulių katedro
je. Ta ~roga vysk. Eugenijus 
Bartuhs aukojo Mišias, pa
moksle priminė, kad Švč. 
Mergelės Marijos pasirody
mu Siluvoje Lietuvai teko 
neI?ai:rasta garbė tapti pir
m~a ~eme ~uropoje, kurią 
pabete Man1os kojos. Iš Ka
te~ros,. kur jis. bus ilgiau kaip 
menesĮ, paveikslas bus iškil
mingai perneštas į Šv. Jurgio 
~ventovę, vėliau keliaus į kitas 
Siaulių vyskupijos vietoves. 

Apaštališkasis nuncijus 
arkivyskupas Peter Stephan 
Zurbriggen aplankė Vilniaus 
arkivyskupijos Caritas, norė
damas padėkoti ir paskatinti 
Vilniaus arkivyskupijos Cari
tas vaikų ir paauglių dienos 
centro "VilJies Angelas" 
programos "Seimas užuovė
ja" dalyvius. Programoje da
lyvaujančioms vienišoms 
daugiavaikėms, neturin~ 
či~ms. darbo moterims, kurių 
v3:i~ai lanko Dienos centrą, 
teikiamos socialinės teisinės . ' ' 
psichologinės, įsidarbinimo 
konsultacijos. Jos taip pat 
l~nko dailės terapijos, kom
pmterio, kulinarijos pamo
kas, kartu švenčia Mišias bei 
šventes, dalyvauja maldos 
grupėje. Anksčiau šiais me
tais Pasaulinės migrantų ir 
p~bėgėlių. dienos proga ar
kiv. Zurbnggen aplankė Už
sieniečių registracijos centrą, 
kalbėjo su Vilniaus arkivys
kupijo Caritas, Lietuvos Rau
donojo kryžiaus ir Užsie
niečių registracijos centro 
vykdomo projekto "Sociali
nis .aktr:r~nimas užsieniečių 
reg1strac11os centre" darbuo
tojais, pačiais pabėgėliais. 

Ekumeninė popietė buvo 
surengta vasario 8 d. Kaune 
paminklinės Kristaus Prisi~ 
kėlimo parapijos konferenci
jų salėje vysk. dr. Jono Iva
nausko iniciatyva. Dalyvavo 
vysk. Ivanauskas, evangelikų 
lmteronų kun. Erikas Laico
nas, evangelikų reformatų 
kun. Julius Norvila, metodis
tų kun. Giedrius J ablonskis. 
D~l.ijantis ~uomonėmis pri
pazmtas akivaizdus tikėjimo 
ir šeimos tradicijų nuosmu
kis, žiniasklaidos neigiama 

įtaka žmonių vertybinėms 
nuostatoms. Skirtingos kon
fesijos galėtų bendradar
biauti rengdamos jaunąją 
kartą santuokai ir šeimai. 
Kitas susitikimas įvyks ba
landžio. 8 d., bus diskutuoja
ma, kaip sugrąžinti į šeimą 
bendrą maldą, Biblijos skai
o/mą, ben~:uomeninį giedo-
11mą parapijose. 

Šv. Valentino dienos 
šventę Kauno arkivyskupijos 
konferencijų salėje vasario 
12 d. surengė Kauno arkivys
ku pijos kurija, Jaunimo ir 
šeimos centrai, Lietuvos šei
mos centras. Šia švente 
ste?gt~s~ kitaip pažvelgti į 
~eilę u Ją apsvarstyti, negu 
visuomenėje, kurioje vyrauja 
vartotojiškas ir lengvabūdiš
kas požiūris. Vyko programa 
-:-- vaikiškų dainelių, fortepi
JOno grojimo, šokių, taip pat 
meditacija pagal šv. Kūdikė
lio Jėzaus Teresės mintis. 
Knygos Meilės pamokos au
torius Ričardas Pagojus pasi
?ali~o mintimis, atsakinėjo į 
Jaummo klausimus. 

Kauno arkivyskupijos 
Caritas ataskaitinė konferen
ci~a i'!~o va~ario 14 d. pa
mmklmes Knstaus Prisikėli
mo parapijos patalpose. Da
lyvavo arkivyskupijos Caritas 
p~r1:11ininkas arkivyskupas 
S1g1tas Tamkevičius augzi
liaras vyskupas Jo~as Iva
nauskas, Lietuvos Caritas di
rektorius kun. Robertas Gri
gas, arkivyskupijos Caritas 
direktorius kun. Virginijus 
yeprauskas bei reikalų vedė
J a Ona Virbašiūtė, dekanai 
kiti pareigūnai bei darbuoto~ 
jai. Padėkota vedėjoms ir ku
nigams už darbą 2006 m., ku
rie buvo sunkūs, Caritas įsi
traukus į Europos sąjungos 
projektą ir dalijant paramą 
vargstantiems. Direktorius 
pabrėžė, kad ši parama bus 
tęsiama ir šiemet, todėl dė
mesys parapijų poreikiams 
~ėl vy~do~~ ES projekto ga
h ~ustlp~eti. Konferenciją 
apibendrmęs arkiv. S. Tam
kevičius padėkojo už darbą 
vadovams, vedėjoms ir vi
s~ems darbuotojams, pakvie
te aktyviau raginti žmones 
skirti 2% savo pajamų Cari
tas veiklai paremti. 

Kas veda, kas seka, kas priešinasi 
kas traukiasi iš kelio ' 

ALGIMANTAS ZOLUBAS vęs nesupranta. Vis dar! Čia nius, nedalyvauti rinkimuose. 

. . ~ai .ein~~a į organizuotą 
dtdĮ zygĮ, reikia, kad būtų kas 
veda, kad būtų kas seka o 
abejingieji ar nepritariantieji 
trauktųsi iš kelio. Tačiau retai 
tai~ būna: nes būsią ir tokių, 
~.1.me. sekti nenori, kurie prie
~mas1 .ar tampa kliūtimi kely
je. Taip buvo žygyje einant į 
Kovo 11-osios Lietuvą. 

Ieškant kelio pradžios iš 
tikrųjų reikėtų atsigręžti į Še
šių su viršum dešimtmečių 
praeitį, kai Lietuva Nepri
klausomybę prarado. O ve
dančiųjų ir sekančiųjų tenka 
ieškoti tarp 1941 m. Birželio 
sukilėlių, tarp generolo P. Ple
chavičiaus Vietinės rinktinės 

kari~, t~rp 1944-1953 metų 
partt~ami:10 k~ro dalyvių, tarp 
pognndyJe veikusių bei nele
galią spaudą leidusių rezis
tentų, tarp sovietinių kalini
mo lagerių sukilėlių, tarp karo 
aud~ be~ okupacijų išblašky
tų he~uv1ų užsienyje iki pat 
1988-JŲ metų. Dėl pasiprieši
nimo žygiui nelengvas buvo 
tas kelias, nuo pat pradžių nu
žymėtas didžiulėmis aukomis 
ir netektimis. Tačiau Laisvės 
ir Nepriklausomybės siekis 
buvo nesužlugdomas. Istori
nio likimo bendryste susieta . ' neman tautos dvasia 1988 me-
tais iš sutemų išsiveržė Lietu
va~ Sąjū~žiu, kuris ir vedė į 
Laisvę bet Nepriklausomybę. 

Iš iškilių, visuomenei ži
nomų asmenybių susikūrusi 
Sąjūdžio iniciatyvinė grupė 
ryžtingai stojo į tautos vedlio 
vietą. Visoje Lietuvoje spon
ta.niškai ~ūrėsi Sąjūdžio gru
pes, kunos kilnių idėjų pa
trauktos sekė Sąjūdžio tary
bos brėžiamu keliu. 

Buvusio okupanto bruta
lios jėgos visais būdais - iki 
ginkluotų išpuolių - stengėsi 
sustabdyti Sąjūdžio pirmuo
s~~~ žii:gsnius, judėjimą griau
tl 1s vidaus, grąžinti tautą į 
okupanto "globą". Tačiau per 
"perestroiką" atpalaiduotas 
užgniaužtas žodis jau pasiekė 
!?l!mi~1:1sius šalies kampelius, 
1ssiverze per geležinės uždan
g~s pr?peršas .. Kol žodis tapo 
kunu, JIS patyre daug niekini
mo iš tų, kurie priešinosi Lais
v~s. ~g~ui, kurie vedami spy
no1os1 utų, kurie liko šalike
lėje. 
„ 1990 m. kovo 11-ąją dieną 
Zodis, reiškiantis Lietuvos 
Laisvę ir Nepriklausomybę, 
tapo kūnu. 
„ Sukakus 17 metų nuo to 
Zodžio įsikūnijimo, iš seimo 
tribūnos pirmasis Kovo 11-
osios Lietuvos vadovas, euro
parlamentaras Vytautas Lands
bergis atkreipė dėmesį į Lie
tuvos .kitokią priklausomybę. 
Ne pnklausomybę kokiai sve
timai valstybei, o priklauso
mybę iš praeities senoms ir 
dabarties naujoms ligoms. 
"Dabar mūsų užduotis - išsi
kovoti nepriklausomą visuo
menę, tai yra, išlaisvintą nuo 
senų ir liguistų priklausomy
bių. Pirmiausia liaukimės bent 
rusiš~ai keiktis, nors gyveni
mas u mokytų, kad kitaip ta-

pat ir alkoholizmas ir kitų so
cialinių ligų virtinė" - sakė 
profesorius. 

Lietuvos nelaimė ta kad . ' 
ne ~lsa tauta sekė Sąjūdžiu, o 
t~~el .nesunkiai vedlio vietą 
uzeme buvę komunistai. Nors 
vedami į Nepriklausomybę jie 
P.r~dž~oje priešinosi arba spy
~~OJ?Si, .taciau pajutę, kad gali 
islaikyti savo buvusias privile
gijas ir gyvenimą pertekliuje, 
naudodamiesi išlavintomis ko
mun~sti?ės demagogijos prie
monemis, demokratiškai mul
~inamos liaudies dėka ~tėjo į 
Jau at.gautos Laisvės kelią, į 
valdžią, rašė pareiškimus į 
NATO, į ES. Tokiu pat būdu 
buvo kurpiami kiti, minėtajai 
ko~~~istinei ~utvei giminingi 
P.ohtm1ų verteivų dariniai, ku
ne patekę į valdžias jungiasi 
prie "vedlių", nes ten "gera". 
V~duoti liaudį nuo žalingų 
pnklausomybių vedliams net į 
galv~ ?eateina, nes tik nepri
tekhuje gyvenanti, patriotiš
kai bei pilietiškai neugdoma 
liau.di~ l~ngvai pasiduoda po
puhstmrnm manipuliavimui, 
padeda išsilaikyti valdžioje. 

Daugiau nei pusę dabarti
nės lietuvių tautos sudaro 
abejingieji arba apsileidėliai. 
Jei pastarieji pasitraukė iš ke
lio, netrukdė žengti į Nepri
~ausomybę anuomet, galima 
JUOS suprasti; nesusivokė kas 
darosi, daugelį ištiko šokas, 
kad pančiai tarsi savaime nu
krito. Tačiau, Lietuvai einant 
L~isvės keliu, abejingumas 
pnlygsta priešinimuisi tautos 
ir jos valstybės raidai. Būtent 
abejingieji užleidžia vietą ak
tyvesniems, žalingas priklau
somybes turintiesiems ateiti į 
valdžias, parazituoti skurstan
čiųjų sąskaita. 

. ~astarieji savivaldybių 
rmkimai akivaizdžiai parodė, 
~~d ap~ileidėlių, nesirūpinan
cių .sayivalda (savo kiemu) dė
ka Į vietos valdžią atėjo su sa
vo interesais populistai, kurie 
d~~ did~l~ ?~lį rinkėjų suge
beJ o pns1v1hoti asmeniniais 
laiškais, nemokamais koncer
tais, rankų paspaudimais ar 
skambiu, tik mulkiams reikš
mingu šūkiu: "Tvarka ir tei
singumas!". Apmaudu kad 
aplaidumą skatino iki ši~l lai
kytas.pa?oriu, tačiau, matyt, 
galutmai konstruktyvias idė
jas išėmęs, judėjimas "Kitas 
pasirinkimas". Jis atvirai agi
tavo gadinti rinkimų biulete-

. Kaip ~dyti.s nuo žalingos 
v1su.om~~es pnklausomybės, 
tarsi ats1hepdamas į V. Lands
bergio žodį seime, per šv. Mi
šių pamokslą Kovo 11-osios 
proga Vilniaus arkikatedroje 
kalbėjo kardinolas Juozas 
Audrys Bačkis. Kardinolas 
kre~pėsi į tėvus ir mokytojus, 
prasydamas juos žodžiu ir sa
v.o pa~zdžiu jaunimui rodyti 
tikrąsias vertybes, vesti doro
vės keliu. 

Formaliai Lietuva yra at
gavusi Laisvę, Nepriklauso
mybę, demokratinį valstybės 

valdymą. Tučiau didelė dalis vi
suomenės tebeklaidžioja rau
doname rūke, jos akis dengia 
slogios praeities valktis, todėl 
neskiria amžinųjų bei bend
ražmogiškųjų vertybių nuo 
netikrų, yra pasidavusi ne
saikin~o alkoholio vartojimo, 
hedomstinių poreikių tenkini
mo bei kitoms žalingoms pri
klausomybėms, tebėra, nors ir 
ne marksistinio, tačiau mate
rializmo nelaisvėje. Demokra
tinis valstybės valdymas te
bėra tik tokio valdymo regi
~ybė, ~es i~ tikrųjų dėl korup
CIJOS, pilkŲJų bei juodųjų val
džios rinkimų technologijų į 
valstybės valdymą ateina žmo
nės ne idealų, o siaurų intere
sų vedami, todėl ir geidžiama 
demokratija apsireiškia jos 
Y:domis ir grimasomis, į ved
b~s patenka ne geriausieji, o 
visuomenės padugnių atsto
vai, jos atplaišos. 
. Taut.a !uri kilti į naują, 

tikro atg1mnno žygį, į amžino
siomis ir bendražmogiškosio
mis vertybėmis grįstą gyven
seną. Į tą žygį turi vesti dva
sio~ ar!~tok~atija, mokykla, 
Baznycrn. Siekdama išsiva
duoti nuo žalingų priklauso
mybių, tik jomis turi sekti šei
ma, bendruomenė, visa visuo
menė. Kas trikdo žygį, kas 
kenkia kilniems siekimams 
privalo trauktis arba būti šali~ 
narni iš šio kelio. Čia dera su 
d~iau~sm~ pažymėti, kad į žy
gĮ kehancms balsus, nusitei
~mo ir telkimosi jam ženklus 
Jau galime stebėti. 

Iš tikrųjų tik tokiu būdu 
atgau.sime tikrą Laisvę, tikrą 
Nepnklausomybę, geidžiamą 
be ydų ir grimasų demokrati
ją, sulauksime tikrų valstybės 
vadovų, kurių brėžiamu vals
tybės keliu su pasitikėjimu ga
lėsime eiti drauge. 

Ilgas ėj~mas laisvėn. Aukščiausiosios tarybos gynimas 1991 
m. sausm 13 d. Ntr. iš Kovo 11 Lietuvos valstybingumo raidoje 



Š.m. vas~rio 20 d. įvyko susitikimas su Buenos Aires arkivyskupu, kardinolu Jorge Mario 
Bergogho, SJ. Susitikime dalyvavo Buenos Aires universiteto vicedirektorius prof. dr. 
Paršelis, lietuvių kapelionas kuo. A. Steigvilas, MIC, ALOST pirmininkas Juris Brazaitis ir 
prelatas Edmundas Putrimas, LVK delegatas išeivijos lietuvių katalikų sielovadai. Su kardi
nolu kalbėta apie lietuvius, gyvenančius Buenos Aires apylinkėje, apie Argentinos ir Lietuvos 
Katali~ų Bažnyčios rūpesčius ir siekius. Nuotraukoje iš kairės: prof. dr. Paršelis, prel. 
E. Putrimas, kardinolas Bergoglio, SJ, kuo. A. Steigvilas, MIC, ir ALOST pirm. J. Brazaitis 

''Ąžuolas'' augina ąžuoliukus 
BIRUTĖ JONELIENĖ 

Jau septyniolikti metai, kai atkurta Lie
tuvos nepriklausomybė. Iš istorijos perspek
tyvos - tai visai nedaug, o gyvenantiems - tai 
jau nemaža laiko atkarpa. Per ją beveik spėjo 
užaugti nauja karta jaunimo, auginto ir auk
lėto tų "prarastosios kartos" žmonių, jų tėvų 
ir mokytojų, kurie gyveno okupacijos sąlygo
mis, žmogaus asmenybės žlugdymo ir nivelia
vimo sąlygomis. Ar šitie nauji žmonės jau atsi
kratys 50 metų lietuvių tautą naikinusio rau
donojo maro bacilų, ar jie bus pilnaverčiai 
laisvo, demokratiško pasaulio piliečiai? Apie 
tai kalbamės su Prienų "Ąžuolo" pagrindinės 
mokyklos direktoriumi Stanislovu Teišerskiu. 

Jo vadovaujama mokykla ir pradėjo gy
vuoti maždaug tuo laiku, kai prasidėjo Lietu
vos Atgimimas. Naujai pastatyta mokykla bu
vo pavadinta Prienų 111 vidurine, o jos direk
toriumi paskirtas jaunas istorijos mokytojas -
tada Stanislovui buvo vos per 30. Gal dėl to, 
kad visoje sovietų imperijoje jau buvo prasi
dėjusi Gorbačiovo paskelbta "perestroika", jį, 
tremtinių vaiką, paskyrė vadovauti mokyklai. 
O gal dėl to, kad jis buvo aktyvus, iniciatyvus 
ir sumanus pedagoginiuose ir ūkiškuose rei
kaluose. O to labai reikėjo bebaigiant įrengti 
mokyklą. 

Tie, kurie tada vadovavo ir respublikos, ir 
rajonų gyvenimui - komunistų partijos elitas, 
turbūt nė nenujautė, kad greitai ta mokykla 
taps Atgimimo idėjų lopšiu ir centru, o jos di
rektorius - vienu iš aktyviausių Sąjūdžio vei
kėjų. Toje mokykloje vykdavo Sąjūdžio susi
rinkimai, tremtinių susirinkimai, kiti patrioti
niai renginiai- tada dar pusiau nelegalūs. Sta
nislovą už tai kvietė ir tardė sovietinis KGB, 
bet imtis sankcijų jau bijojo, nes jau su vis di
desniu pagreičiu įsibėgėjo išsivadavimo judė
jimas. Mokyklos direktorius visur buvo pirmo
se gretose - jis ir Lietuvos Sąjūdžio seimo na
rys, ir 1-ojo Sąjūdžio suvažiavimo delegatas. 

Tada gal ir nukentėjo tiesioginis darbas, 
bet toks buvo laikas - kai svarbiausia visiems 
buvo netikėtai prieš akis atsivėrusi išsivadavi
mo perspektyva. O klasėj - vis tie patys brež
nevinių laikų vadovėliai su Lenino raštų cita
tom, vis tos pačios istorijos klastotės, kai Lie
tuvos okupacija buvo vadinama išvadavimu, 
laisvės kovotojai - banditais, o kolaborantai 
stribai - liaudies gynėjais (gynėjais nuo ko?). 
Tada Stanislovas atsisakė istorijos pamokų 
pasilikdamas tik administracinį darbą ir darbų 
pamokas. 

- Kaip aš galiu dėstyti istoriją, jei neseniai 
mokiniams kalbėjau vienaip, o dabar - jau 
kitaip. Turi praeiti kiek laiko, - sakė jis. 

Iš tiesų tą istorinį lūžį sunkiai išgyveno 
visi žmonės, o pedagogai - juo labiau. Ir ne 
visi norėjo ir sugebėjo eiti nauju Laisvės keliu. 
Tada prasidėjusi švietimo reforma vyko sun
kiai ir skausmingai - nes tai ne vienos dienos 
ir ne vienerių metų darbas. Garantuoju, kad 

dar yra mokyklose mokytojų, kurie mieliau iš
sikeltų raudoną vėliavą su kūju ir pjautuvu 
negu trispalvę. Tai tie, kurie užsikrėtę sunkiau
sia raudonojo maro forma. 

Stanislovas sako, kad švietimo reforma 
paskandino viską popierizmo liūne, net so
vietmečiu nebuvo tiek biurokratizmo. Per po
pierėlių, pažymų rašymą nematai gyvo žmo
gaus, mažai laiko lieka svarbiausiam - bendra
vimui su moksleiviais, jų auklėjimui. 

"Ąžuolo" mokyklos direktorius Stanislovas 
Teišerskis 

Per tą laiką labai pasikeitė ir mokiniai -
tapo protingesni, savarankiškesni, žinantys, 
ko nori iš gyvenimo. Bet iš kitos pusės - mo
kykloje suvešėjo visuomenėje plintančios ydos 
- akiplėšiškumas, agresyvumas, anarchija. O 
kur dar žalingų įpročių plitimas: alkoholis, rū
kymas, narkotikai. Sunku jauną žmogų nuo to 
apsaugoti. Sunku valdyti demokratiją. 

Vis tik mokykla pasikeitė į gerą. Ją baigę 
mokiniai gauna pakankamai žinių, kad galėtų 
studijuoti šalies ir užsienio aukštosiose mokyk
lose. Atėjusi kompiuterių, elektronikos era 
įgalina žengti koja kojon su gyvenimu ir nau
jausiais mokslo pasiekimais, mokymo reika
lavimais. 

Su mokyklos tautiškumu kiek sudėtinges
ni ir subtilesni reikalai. Tėvynės meilės ir tau
tinės savimonės neįskiepysi prievarta ir jokiu 
muštru. Praėjo tie laikai, kai varu išrikiuoti 
būdavo varomi spaliukai ir pionieriai į "didžio
jo Lenino" ar spalio revoliucijos minėjimus. 
Na, ir niekas tuo netikėjo ir nesižavėjo, sten
gėsi kiek galėdami išsisukti nuo nemalonių 
pareigų. 

Jėga ir primygtinai brukamos tautinės 
idėjos tik atbaidys mokinius. Tai turi būti pa
teikiama subtiliai, protingai, natūraliai. Isto
rijos pamokose turi būti perduodamos tei
singos žinios ir tinkama įvykių interpretacija. 
O svarbiausia - tautinės savimonės užuomaz
gos turi susiformuoti šeimoje, nuo mažų dienų 
- ne pamokslaujant, bet matant tėvų pavyzdį, 
jaučiant kasdieniniame gyvenime be jokių 
skambių frazių - tiesiog savaime. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Sutarties 50-metis 

Prezidentas Valdas Adam
kus kovo 24-25 d.d. darbo vi
zitu vyko į Belgijos sostinę 
Briuselį ir į Berlyną, kur da
lyvavo Romos sutarties pa
sirašymo 50-ųjų metinių mi
nėjimo renginiuose. Briu
selyje Lietuvos vadovas daly
vavo iškilmingame priėmime 
Belgijos karaliaus rūmuose. 
Bedyne Vokietijos preziden
to Horst Koehler rengiamo
j e vakarienėje Lietuvos va
dovas pasakė kalbą. Kovo 
25 d. V. Adamkus kartu su 
kitais Europos sąjungos 
(ES) valstybių bei vyriausy
bių vadovais dalyvavo ofi
cialioje 50-ųjų Romos sutar
ties pasirašymo metinių 
minėjime. 

Iškilmių metu kalbėjo 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkei, Italijos ministeris 
pirmininkas Romano Prodi, 
Europos komisijos pirminin
kas Jose Manuel Barroso, 
Europos parlamento pirmi
ninkas Hans-Gert Poette
ring. Iškilmių metu buvo pa
sirašyta Berlyno deklaracija 
dėl Europos ateities. 

Vėliau vyko susitikimas, 
kuriame aptarta ES Kons
titucinė sutartis ir su ja su
siję procedūriniai klausimai. 
ES valstybių vadovai kalbė
josi apie Europos vaidmenį 
pasaulyje ir transatlantinius 
santykius. 

KAM Irake 
Kovo 19 d. Krašto ap

saugos ministeris Juozas 
Olekas aplankė Irako Basros 
provincijoje tarnaujančius 
Lietuvos karius. Ministeris 
domėjosi LITCON-9 būrio 
tarnybos ir buities sąlygomis. 
Maždaug 50-ies karių būrys 
yra suformuotas Motorizuo
tosios pėstininkų brigados 
"Geležinis Vilkas" štabo 
žvalgybos kuopos pagrindu 
ir pusmetinę tarnybą Irake 
pradėjo vasario mėnesį. 
Basroje ministeris J. Olekas 
taip pat buvo susitikęs su 
Didžiosios Britanijos vado
vaujamos tarptautinės Piet
ryčių divizijos vadu generolu 
majoru Jonathan Shaw ir 
Danijos bataliono vadu pul
kininku Kim Bruno Peter
sen, kurie labai gerai įverti
no Lietuvos karius, pabrėž
dami jų puikų profesinį pa
sirengimą, drausmę ir tvar
ką. Su vadais buvo aptarta 
situacija regione ir tolesnės 
operacijos perspektyvos. 

Iš Irako ministeris su de
legacija išskrido į Jungtinius 
Arabų Emyratus (JAE). Abu 
Dabyje vyko jo susitikimas 
su JAE kariuomenės vado 
pavaduotoju karališkuoju 
Abu Dabio princu generolu 
šeichu Mohamed bin Zayed 
AI Nahyan, su kuriuo aptar
ta galima JAE parama Af
ganistano Goro provincijos 
civiliniams projektams. 

Euras 2010-aisiais? 
ELTA praneša, kad ko

vo 27 d. Europos sąjungos 

(ES) finansinio programavi
mo ir biudžeto komisarė Da
lia Grybauskaitė, viešinti 
Lietuvoje, po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adam
kumi pareiškė mananti, kad 
2010 m. Lietuvoje įvesti eu
rą yra nerealu. Jos teigimu, 
Lietuvos vyriausybė šiuo 
metu nenaudoja jokių kainų 
stabilizavimo priemonių, o 
bet kokia infliacijos valdymo 
priemonė suveikia po 6-8 
mėnesių, taigi praktiškai 
pasiruošimas eurui įvesti už
trunka apie 2.5 metų. Eurą 
įsivesti bus galimybė, kai vy
riausybė ims taikyti fiskali
nes priemones. 

Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pritarė D. 
Grybauskaitės išsakytoms 
pastaboms dėl vangiai įsisa
vinamų ES lėšų. Prezidento 
nuomone, vyriausybei būti
na įsiklausyti ir atsižvelgti į 
komisarės pastabas dėl 
bendros ekonominės būklės 
ir imtis neatidėliotinų prie
monių infliacijai mažinti -
pirmiausia apriboti valsty
bės išlaidas ir siekti subalan
suoto biudžeto. 

Dar einantis finansų mi
nisterio pareigas Z. Balčytis 
sakė, kad 2010 m. data yra 
įrašyta Lietuvos Konver
gencijos programoje - minė
ti metai minimi kaip pats 
palankiausias laikotarpis 
eurui įsivesti. Be to, ir Lie
tuvos banko pateiktame 
išaiškinime teigiama, kad nė 
viena valstybė, o ypač tokia 
maža, neturi galimybės regu
liuoti infliacijos. 

Atsistatydino ministeris 
ELTA žiniomis, Lietu

vos finansų ministeris Zig
mantas Balčytis atsistatydi
no kovo 27 d., įteikęs pareiš
kimą ministeriui pirminin
kui Gediminui Kirkilui. Jis 
teigė nebenorintis "sudaryti 
prielaidų spekuliacijoms ir 
interpretacijoms mano sū
naus tema, nors teismo 
sprendimas jam ... buvo pa
lankus." Ministerio sūnus D. 
Balčytis buvo išteisintas by
loje dėl piktnaudžiavimo tar
nybine padėtimi bei doku
mentų klastojimo. 

Pasitraukti iš politikos 
jis neketina, nes mato darbų, 
kuriuos turi nuveikti kaip 
seimo narys bei Socialde
mokratų partijos pirmininko 
pavaduotojas. Jis dar kartą 
patikino, kad atsistatydino 
grynai dėl šeimyninių prie
žasčių, o ne dėl Lietuvos ne
sėkmės nuo šių metų įsivesti 
eurą ar dėl Europos komisa
rės Dalios Grybauskaitės 
kritikos. Z. Balčytis finansų 
ministerio pareigas eis laiki
nai, kol bus surastas kitas 
kandidatas. Žiniasklaidoj e 
jo atsistatydinimas buvo 
siejamas su Socialdemok
ratų partijoje paaštrėjusia 
kova dėl pirmininko vietos 
arba su ketinimais iš naujo 
formuoti valdančiąją koali
ciją. RSJ 
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Prisikėlimas 
](jtiems ištarsi daug paguodos žodžių, 
Parodysi regėjimuos šviesių vaizdų -
Mes, atsiklaupę tyliai pabučiuoti 
Penldų žaizdų -
Laimingi. būsim, jei išmokysi 
Atskirt ~lykų rytmetį 
Nuo Didžiojo Penktadienio. 
Laimingi. būsim, jei galėsime 
Atskirti naktį 
Nuo dienos. 

Tiek metų nesi.skubino pražysti karklai 
Išnykti akyse mirties vaizdai, 
O Tu, iš savo kapo atsikėlęs, 
Kvieti vardais 
Visas vėles nuo senkapių, 
Visas vėles nuo žvyrduobių 
Į didžiąją ~lykų eiseną. 

O Tu kvieti, iškėlęs baltą vėliavą, 
Ir mus žygiuoti 
Su verbų šakelėmis. 

Žinau, jog nepamirši jau nė mano vardo 
Tarp daugelio gyvų ir negyvų vardų. 
Kai senkapiuose atidarius vėjui 
Senus vartus, 
Iš/ei.si mirusius pavasarius 
Be žaJio šilko aprėdo 
Išleisi mano protėvius 

Piešinys Adelės Abromaitienės 

Be drobių, juostų, gi.ntaro -
Kai senkapių vartus atvėrus vėjui, 
Prisikėlimą 

Karklai skelbs. 

LEONARDAS ANDRIEKUS 

Lietuvos liberalų sąjūdis Britanijos 
Londono lietuvius apdovanojo knygomis 

STASYS KASPARAS 

Praeitų metų vasarą Londone lankėsi Lie
tuvos liberalų sąjūdžio vadovai Petras Auštre
vičius - seimo narys, Gintaras Steponavičius -
Lietuvos seimo pirmininko pavaduotojas. 
Tuos garbingus svečius Londono lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebonas kun. Petras 
Tverijonas priėmė nuoširdžiai, leisdamas 
jiems po šv. Mišių kalbėti šventovėje. Jie abu 
daug kalbėjo, pranešė, kad šiuo metu jie vyk
do Lietuvoje knygų rinkimo vajų stengiantis 
išeivijos bendruomenes bei mokyklas aprū
pinti lietuviškomis knygomis. Kun. Petras 
Tverijonas svečiams padėkojo už atvykimą į 
parapiją su tokiais svarbiais pranešimais ir 
link.ėjo Liberalų sąjūdžiui sėkmės. 

Sekmadienį prieš Kalėdas įėjęs i švento
vės zakristiją pamačiau didžiulį knygų krovinį. 
Pradėjau jas vartyti. Jų galėjo būti apie tūks
tantį. Pradėjus jas kilnoti, dėmesį patraukė 
šios knygos: 1) l. Straževa- Tulpės iš kosmod
romo. Aprašymas dukart Socialistinio darbo 
didvyrio - Michelio Jaugelio; 2) D. Jalopas -
Kas nužudė Romos popiežių? Vertimas iš anglų 
kalbos. (Popiežius Jonas Paulius I - kardino-

las Albinas Luciani); 3) Kaunas - Turistui apie 
miestą. Išleista 1977 metais; 4) Ivanas Stad
niukas - Karas - aprašymai iš Didžiojo tėvynės 
karo; 5) Vilnius - Turistui apie miestą. Apdo
vanotas Lenino ordinu, išleistas 1977 m.; 6) 
Halina Korsakienė - Susitikimai 1941-1974 
metų laikotarpiu; 7) Petras Cvirka - Pirmo
sios Mišios. Išleista 1985 m. 

Jeigu būčiau galėjęs daugiau paieškoti tų 
knygų, būčiau radęs dar įdomesnių. Buvau iš
varytas iš zakristijos, dėl to kad tos knygos ne
priklauso man. Išeidamas vis dėlto išsinešiau 
tas penkias knygas. 

Kaip tos knygos buvo išdalintos savait
galio mokykloms ir Londono bendruomenei, 
negaliu pasakyti. Te~o girdėti iš Nottinghamo 
lietuvių katalikų "Zidinio" gyventojų, kad 
kun. Petras Tverijonas atvežė daug knygų iš 
Lietuvos, ant kurių yra štampai, kad jos išim
tos ą Lietuvos bibliotekų„. 

Cia kartu su šiuo laišku siunčiu knygų 
išleidimo metrikų kopijas, kad kas nepa
galvotų, jog čia prasimanymai. (Dėl vietos 
stokos atsiųstų iliustracijų spausdinti nega
lime. RED.) 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet "eriausiomis kainomis! 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1b ronto jstaigoj e esu antradienia is ta rp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būt ina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

MEDELIS CONSULTING #1 202·50 Elm Dr.E., Mlsslssauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikliiečiafll gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendami Lieturą. 
J AV DOLERIUS LIETUVOJ E PRJSTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIE A . Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės i11formacijos kalhėkite Slt ALGIU MEDELIU 
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POSŪkiS Kvebeke 
Rinkimus Kvebeko pro

vincijoje laimėjo liberalų 
partija, tačiau jų rezultatai -
išskirtiniai provincijos politi
niame gyvenime. Nors dau
gumą vietų parlamente lai
mėjo Jean Charest vadovau
jami liberalai, pirmą kartą 
nuo 1878 m. valdžioje atsi
dūrė mažumos vyriausybė. 
Kitos dvi partijosAction De
mocratique du Quebec ir Kve
beko partija laimėjo atitin
kamai 41 ir 36 vietas. Visus 
nustebino Action Democra
tiąue du Quebec partijos sėk
mė. Jos vadovas Mario Du
mont - naujoji Kvebeko po
litikos žvaigždė. Jo nuosta
tos labai artimos daugeliui 
kvebekiečių, kuriems atsi
bodo nesibaigiantis atsisky
rimo-pasilikimo klausimas. 
M. Dumont ir jo demokrati
nio Kvebeko judėjimo parti
ja - vieningos Kanados šali
ninkai, bet pasiryžę ginti 
Kvebeko savarankiškumą ir 
kultūrinį išskirtinumą. 

Kanados pasieniečių pat
ruliai - 24 žmonių brigada 
su sniegoeigiais patikrins 
8,000 km taką, pažymėdama 
Kanadai priklausančią Ark
tikos teritoriją, kurią bando 
užginčyti kitos valstybės. 
Kartu jie ieškos brakonierių, 
pradedančių baltųjų lokių 
medžioklės sezoną. 1Hjų sa
vaičių misijoje dalyvauja Ka
nados armijos patruliai ir at
sarginiai kariūnai. Jie aplan
kys stotį Alert - tai pati šiau
riausia pasaulyje gyvenama 
vietovė. Joje įsikūrę šiaurės 
žvalgytojai. Patruliai kai ku
riose vietovėse suremontuos 
apleistus būstus, kurie gali 
būti panaudojami, ištikus 
laivų ar lėktuvų avarijoms. 

Kanados uostų saugu
mu susirūpinęs senatas rei
kalauja griežtesnės kontro
lės įvežamiems kroviniams 
ir aptarnaujančiam persona-
1 ui. Kasmet į valstybės 19 
uostų atvežama 4 mln. tal
pintuvų. Trečdalis jų siun
čiama toliau į JAV. Tik nedi
delė jų dalis tikrinama. Ko
misija siūlo, kad kiekviena
me uoste būtų įranga, tikri
nanti gama spinduliais visų 
talpintuvų turinį. Komisijos 
nuomone, reikia padidinti 
policijos skaičių uostuose, 
atidžiau parinkti uostų kont
rolierius, pasirūpinti jų ID ir 
uosto teritorijos saugumu. 

Irakiečių pabėgėliai bus 
priimami į Kanadą bendra 
tvarka, ne išimtiniu keliu. 
Tuks Kanados pareigūnų at
sakymas į Jungtinių Tu.utų 
organizacijos ir JAV ragini
mą padėti milijoniniam Ira
ko karo pabėgėlių būriui. 
JAV paskelbė, kad priimanti 
7,000 irakiečių ir ragina Ka
nadą paskelbti irakiečių imig
raciją pirmaeiliu uždaviniu. 
Praėjusiais metais 177 ira
kiečiai gavo !eisę apsigyventi 
Kanadoje. Svedija priėmė 
9,000 ir žada dar priglausti 
20,000. Tu.čiau dėl karo veiks
mų ir vidinės nesantaikos į 
kaimynines Artimųjų rytų 

valstybes persikėlė daugiau 
kaip milijonas bėglių. 

Kanados meno tarybai 
(Art Council) - 50 metų. Ji 
buvo įsteigta 1957 m. kovo 
28 d. Meno tarybos tikslas -
padėti talentingiausiems me
nininkams: muzikams, kompo
zitoriams, dainininkams, tapy
tojams, architektams, kitų 
meno rūšių kūrėjams įgyven
dinti savo sumanymus, tur
tinti Kanados kultūrą. Ji ski
ria vyriausios gubernatorės 
literatūros ir scenos meno 
premijas, pedagogams ska
tinti turi Killam programą. 
Padėdama vaizduojamojo 
meno kūrėjams, meno tary
ba turi jų darbų banką, kuria
me sukaupta per 18,000 dai
lės kūrinių. Į pusės šimtme
čio sukakties minėjimą Ota
voje pakviesta 50 žymiausių 
įvairių sričių atstovų: akto
rių, režisierių, rašytojų, šo
kėjų. 

Nova Scotia provincijos 
miškininkų šį pavasarį lau
kia sunki užduotis. Prieš 7 
metus provincijos eglynus 
pradėjo naikinti medžio ken
kėjai. Spėjama, kad kenks
mingieji vabalai čia pakliuvo 
iš Europos su atvežamais kro
viniais, nes kitur Amerikos 
žemyne jie nesutinkami. Po 
žieve gyvenantis vabalas nai
kina medį po medžio, ištisus 
eglynus paversdami negyvais 
plotais. Buvo bandoma ko
voti, kertant užkrėstus me
džius, bet tai nesustabdė jų 
plitimo. Dabar prieš sezono 
pradžią aptikta dar 18 naujų 
kenkėjų židinių. 

Vankuverio imigracijos 
tarnyba kartu su privačia 
energijos įmone pradeda nau
ją programą kitose užsienio 
šalyse išmokslintiems inži
nieriams. Pirmoji 12 žmonių 
grupė 16 savaičių mokysis 
teorijos klasėse, o dirbdami 
įmonėje turės progos susipa
žinti su praktiniu darbu, įgyti 
reikalaujamo kanadietiško 
patyrimo. Baigus numatytą 
kursą, jiems bus padedama 
surasti darbo pagal tikrąją 
specialybę. Jei ši grupė bus 
sėkminga, bus rengiami kur
sai buhalterijos, sveikatos 
apsaugos specialistams, at
vykusiems iš kitur ir turin
tiems aukštąjį išsilavinimą 
bei patyrimą. 

Albertos provincija ne 
tik turtingiausia valstybėje, 
bet ir didžiausia oro teršėja. 
Jos pramonė 2005 m. išleido 
į orą 40% teršalų. Ontario 
išleidžia 28%, trečioji - Sas
katchewan provincija- 8%. 
Albertoje esanti anglies ir 
naftingoj o smėlio pramonė 
- pagrindinis taršos šaltinis 
- kelia pavojų dažniau su-
sirgti astma, bronchitu, kito
mis kvėpavimo takų ligomis. 
Iš 10 valstybėje esančių di
džiausių taršos šaltinių 
Albertos provincija turi dau
giausia - 7, Ontario - 2: tai 
jėgainės, kūrenamos angli
mis. Kvebeko provincijos 
padangė švariausia. S.K. 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
PIENINIŲ PELNAS 
BNS žiniomis, Lietuvos 

pieninės už pernai parduo
tus pieno produktus gavo 
1.81 bln. litų pajamų - 12% 
daugiau nei 2005 m. Beveik 
pusė visų pajamų gauta par
davus įvairius sūrius ir varš
kę, pranešė Ūkio ministeri
ja. Pieninių pardavimai vi
daus rinkoje 2006 m. siekė 
866 mln. litų, pajamos iš eks
porto - 944 mln. litų. 60% 
eksportuotos gamybos išvež
ta į Europos sąjungos šalis. 
Lietuvoje parduodama di
džioji dalis šviežių pieno pro
duktų, o daugiausia ekspor
tuojami brandinti sūriai, 
sviestas, sausi pieno produk
tai. Už įvairius sūrius ir varš
kę šalies pieninės gavo 39%, 
už jogurtus ir raugintus-fer
mentuotus produktus - 22%, 
geriamąjį pieną - 12%, val
gomuosius ledus - 8% visų 
vidaus rinkos pajamų. Sūriai 
ir varškė taip pat atnešė 
59%, grietinėlė - 13% eks
porto pajamų. Didžiausi Lie
tuvos pieno perdirbėjai yra 
"Pieno žvaigždės", "Rokiškio 
sūris", "Žemaitijos pienas". 

ŽVEJYBOS STATISTIKA 
Lietuvos įmonės Balti

jos jūroje pernai sugavo 
15,400 tonų įvairių rūšių žu
vų - 18% daugiau nei 2005 
m„ teigiama Ūkio ministeri
jos parengtoje 2006 m. ūkio 
apžvalgoje. 102 priekrantėje 
žvejojančios įmonės 2006 m. 
sugavo 389.5 tonos žuvų -
5.6% mažiau nei per 2005 
m. (412.4 t.). Kuršių mariose 
pernai sugauta 1,100 tonų 
įvairių rūšių žuvų - 5.3% ma
žiau nei per 2005 m. Mauri
tanijos išskirtinėje ekonomi
nėje zonoje 7 Lietuvos laivai 
pernai sugavo 65,100 tonų 
žuvų. Palyginti su 2005 m., 
pernai žuvų šiame regione 
sugauta 15.3% mažiau. Lie
tuvos laivai šiaurės vakarų 
Atlante organizacijos (NA
FO) reguliuojamoje zonoje 
2006 m. sugavo 2,400 tonų 
krevečių ir žuvų. Nuo 2004 
m. Lietuvos laivai komerci
nių kvotų sąskaita pradėjo 
žvejybą Maroko vandenyse, 
kur pernai iš viso sugauta 51, 
000 tonų žuvų. 2006 m. ryti
niuose Grenlandijos van
denyse Lietuvos laivai suga
vo 310.7 tonos jūros ešerių. 
Praėjusių metų pabaigoje 
Lietuvos žvejybos laivyną su
darė 300 laivų, iš jų - 237 
žvejojo Baltijos jūros prie
krantėje, 47 atviroje Baltijos 
jūroje ir 16 Atlanto vande
nyno žvejybos rajonuose. 

FRANKOFONUOS DIENA 
Beveik septyniasdešim

tyje šalių kovo 20 d. šven
čiama tarptautinė Frankofo
nijos diena, žyminti Tarptau
tinės Frankofonijos organi
zacijos (TFO) steigimą. 
Tarptautinės Frankofonijos 
dienos proga Lietuvos vals
tybiniame muziejuje Užsie
nio reikalų ministerijos ir 
Mažosios Lietuvos muzie
jaus iniciatyva kovo 20 d. ati-

daryta paroda "Prancūzai 
Klaipėdoje 1920-1923 me
tais", kuri veikia iki balan
džio 15 d. Paroda - vienas iš 
daugelio renginių Lietuvoje, 
skirtų artimiau susipažinti su 
prancūzų ir kitų prancūziškai 
kalbančių kraštų kultūra. Pa
roda atskleidžia istorinį lai
kotarpį, iki šiol mažai tyrinė
tą tiek Prancūzijoje, tiek Lie
tuvoj e. Pasauliniam karui 
pakeitus žemėlapį ir Vokie
tijai praradus Klaipėdą (tuo
metinį Memelį), Prancūzijai 
buvo patikėta administruoti 
Klaipėdos kraštą. Parodos 
nuotraukose, kituose liudiji
muose bandoma atkurti 
prancūzų valdymo Klaipė
doje 1920-1923 m. istoriją. 
Rudenį parodą ketinama ro
dyti Paryžiuje, istorinėje Vin
cennes pilyje. 55 šalis nares 
ir 13 šalių stebėtojų vienijan
ti Tarptautinės Frankofoni
jos organizacija skatina pa
saulio tautų ir kultūrų dialo
gą, pasisako už kultūrinę ir 
kalbinę įvairovę, demokrati
jos stiprinimą, ekonominę ir 
socialinę pažangą, propa
guoja prancūzų kalbą. Lietu
va TFO veikloje stebėtojos 
teisėmis dalyvauja nuo 1999 
metų ir jau aštuntus metus iš 
eilės švenčia Frankofonijos 
dienas. Išsami Frankofonijos 
pavasario Lietuvoje programa 
skelbiama Užsienio reikalų 
ministerijos ir Prancūzų kultū
ros centro tinklalapiuose. 

TĖVO DIENA- ŠVENTĖ 
Lietuvos vyriausybė ko

vo viduryje pritarė seimo pa
siūlymui suteikti Tėvo dienai 
švenčių dienos statusą. Ati
tinkamai pakeitus Darbo ko
deksą, Motinos ir Tėvo die
noms būtų suteiktas nedis
kriminacinis ir lygiavertis 
švenčių dienų statusas. Iki 
šiol Tėvo diena (birželio pir
masis sekmadienis) buvo at
mintina diena, o Motinos 
diena (pirmasis gegužės sek
madienis) - pripažįstama 
kaip švenčių diena. Lietuvo
je dabar yra 13 šventinių die
nų per metus. Tai šiek tiek 
daugiau nei vidutiniškai Eu
ropos sąjungos šalyse, pra
neša BNS. 

DAUGĖJA TELEFONŲ 
Lietuva yra trečia Eu

ropos sąjungoje (ES) pagal 
nešiojamųjų telefonų - ju
damojo ryšio skverbtį. 2006 
m. spalį ji šalyje siekė 132. 
9%, rašo BNS. Pagal šį ro
diklį Lietuvą lenkia tik Liuk
semburgas (170.6%) ir Itali
ja (133.8% ), skelbiama ES 
2006 m. telekomunikacijų 
rinkos ataskaitoje. Latvija 
pagal judamojo ryšio skverb
ti pernai spalį buvo ketvirto
je (123.3% ), o Estija- aštun
toje vietoje (112.5% ). Pasku
tinėje pozicijoje - Prancūzija 
(82.3% ). Lietuva gerokai at
silieka pagal į kito operato
riaus tinklą perkeltų juda
mojo ryšio numerių skaičių 
- tokių numerių pernai spalį 
šalyje buvo vos 2.4%. Nuo 
Lietuvos atsilieka tik Latvija 
(0.7%). RSJ 

Suvalkų krašto lietuvių kapela ir choras "Sūduva", vad. V. Balytos, atlieka meninę programą KLB 
Delhi-Tillsonburgo apylinkės surengtame Kovo 11-osios minėjime š.m. kovo 17 d. Sv. Kazimiero 
parapijos salėje 

Delhi, ON 
DELHI-TILLSONBURG 

APYLINKĖS LIETUVIAI kovo 
17, šeštadienį, paminėjo Koyo 
11-osios šventę. Ji pradėta Sv. 
Kazimiero šventovėje Mišio
mis, kurias aukojo kun. Vytau
tas Staškevičius. Mišių metu 
giedojo Šv. Kazimiero parapi
jos choras kartu su svečiais, 
"Sūduvos" choristais, akompa
nuojant vargonininkei Daliai 
Norkutei. 

Komunijos metu giedojo 
jaunosios parapijos choristės -
Gabrielė Mickevičiūtė, Alina 

Comeau ir Jordana Comeau. 
Po Mišių visi rinkosi į parapijos 
salę, kur minėjimą pradėjo 
apylinkės valdybos pirm. Teresė 
Pargauskienė. 

Po kun. V. Staškevičiaus 
invokacijos T. Pargauskienė 
perskaitė tai progai gautus svei
kinimus iš Lietuvos ministerio 
pirmininko Gedimino Kirkilo, 
Lietuvos seimo narės Irenos 
Degutienės, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento gene
ralinio direktoriaus Antano 
Petrausko ir PLB valdybos pir
mininkės Reginos Narušienės. 

Meninę dalį atliko Suvalkų 
krašto lietuvių kapela ir choras 

"Sūduva", vadovaujami Vito 
Balytos, atvykę iš Toronto-Mi
ssissaugos. 

Dainomis, muzika ir Vy
tauto Pečiulio žodiniais intar
pais jie pralinksmino ir pakėlė 
nuotaiką gausios publikos, ku
rią papildė svečiai, atvažiavę iš 
Londono, Hamiltono ir St. 
Catharines. 

Po meninės dalies visi vai
šinosi skania šilta vakariene, 
kurią paruošė Lukošių giminių 
neseniai atidarytas restoranas 
"Neighbours" Port Rowan 
miestelyje. Minėjimą surengė 
KLB Delhi-Tillsonburg apylin
kės valdyba. Inf. 

Kalgario lietuvių folkloro ansamblis "Klevelis" 

Calgary, AB 
KALGARIO LIETUVIŲ 

FOLKLORO ANSAMBLIS 
"KLEVELIS" gimė 2005 m. ru
denį. Ansamblio įkvėpėja, su
būrėja ir vadovė Rasa Rimavi
čienė, išsiilgusi lietuviškos dai
nos ir šokių, uždegė savo entu
ziazmu grupę prijaučiančių tau
tiečių, atvykusių iš Lietuvos. 
"Klevelio" pirmasis koncertas 
įvyko 2006 m. pavasarį Kovo 
11-osios proga. Pasirodymas 
buvo smagus ir suteikė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dienos minėjimui lietuviško 
atspalvio, pagyvino renginį. Pir
mojo koncerto programoje bu
vo populiarios, gerai žinomos 
lietuvių liaudies dainos ir šo
kiai. Antrąjį koncertą su ta pa
čia programa surengė buvusio 
LR seimo nario, Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo akto 
signataro dr. Leono Milčiaus 

~ATSIŲSTA PAMINĖTll 
Vytautas Volertas, PRA

NYKO, IR TIEK. Romanas vie
tai ir laikui. Redaktorius Jonas 
Vabuolis. Dailininkas Gedimi
nas Pempė. Tiražas 400 egz. Lei
dėjas - Į laisvę fondo Lietuvos 
filialas. Kaunas 2006, 354 psl. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ naujas elekt
roninis paštas -

tevzib@rogers.com 

viešnagės Kalgaryje proga. Mū
sų kolegos Edmontono lietu
viai pakvietė ansamblį koncer
tuoti derliaus nuėmimo šven
tėje 2006 m. vėlų rudenį. Ka
dangi jo nariai esam užimti ir 
repeticijoms neturėjome laiko, 
Edmontono lietuviams taip pat 
pasirodėme su pirmąja prog
rama. 

Naujuosius 2007 m. "Kle
velis" pradėjo su visiškai nauja 
programa. Į ją įtraukta keletas 
gerokai autentiškesnių, mažiau 
žinomų dainų ir sudėtingesnių 
šokių. Buvome vėl pakviesti 
koncertuoti Edmontone Vasa
rio 16-osios proga. Ansamblio 
repeticjjos vyksta kartą per sa
vaitę. Siuo metu repetuojame 
dalyvių namuose. Anksčiau 
nuomodavome salę, tačiau tai 
sudarė papildomų finansinių 
įsipareigojimų ir šios idėjos at
sisakėme. 

"Klevelio" dabartinis sąsta
tas: R. Rimavičienė, N. Karlo-

nas, L. ir R. Plungiai, R. ir P. 
Dainoros, E. ir J. Zubiai, G. 
Grahame, A. Gaulia, L. Tijū
nėlienė ir G. Rassin. "Klevelis" 
pasirengęs į savo gretas priimti 
naujų narių, jeigu tik atsirastų 
norinčių ir galinčių. Ansamblis 
nuoširdžiai dėkoja Tuutinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
prie LR vyriausybės atstovui V. 
Mikelioniui už moralinį palai
kymą ir nuolatinę globą bei visą 
medžiagą, padovanotą kolekty
vui. Esame nepaprastai laimin
gi ir dėkingi C. Kairaitis bei jos 
šeimai už "Kleveliui" padova
notus tautinius drabužius. 

Nuoširdus ačiū Elvyrai 
Krausienei bei Aldonai Calixte 
- šios puikios moterys niekuo
met neatsisako paskolinti "Kle
veliui" tautinių drabužių kon
certams. Džiugu, kad yra gerų, 
dosnių žmonių, kuriems rūpi 
lietuviško paveldo puoselėji
mas tolimame nuo gimtinės 
krašte. Inf. 

~w~v~ 

DENT~L C:::~RE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416> 763-5677 



Alberta - laukinių rožių kraštas 
Tenai, kur taip toli, kad ir mintis nuklysti niekados nedrįso, 
Kur, rodės, žemės tos po kojomis tikrai nejausti, 
Tenai, kur Lietuvos diena naktim, o vakaras pavirsta rytu, 
Likimas leido net ir man ta tolima šalim tmmpai gėrėtis, džiaugtis. 
Alberta. 
Tas nepažintas, bet puikus laukinių rožių kraštas. 
Jo toks gilus dangaus ir ežerų žydrumas, sraunios, šaltos upės. 
Uolėtųjų Kalnų iškylantis ir toly plytintis miražas, 
Lyg burtais pave115ė, į pasaką gražiausiąją ilgam įsupo. 

Girdėjau aš, kad žemė begaliniai nuostabi, 
Tikėjau, kad pasaulio įvairovė be ribų, 
Žinojau aš, kad žmogui motina Gamta dosni, 
Jei moka ją mylėt, būti kūrėju, būt darbščiu. 
Buvo ruduo. 
Skaisčiu raudoniu degė tuopos, o auksu maumedžiai. 
Tik eglių žaluma visur ir visada sutikdavo sodri. 
Jau iš toli girdi, kaip upė slenksčiuos gaudžia. 
Ir, rodos, netiki, kad j~ palikus kalnus, net lygumoj dar gali būt rami. 
Jei ką norėčiau pasiimti sau, pa1vežt iš čia namolio -
Tai aukštus kalnus. Nors vieną kalną. 
Tą, kurio viršūnė saulėj švyti. 
Nuo jo galėčiau kaimus, miestelius, laukus, miškus, gimtinės 

tolių tolius 
Lig žemės pakraščių, lyg iš dangaus nuo debesų matyti. 
Alberta. 
Dabar ji liko svajone - kai bus pavasaris, na kada nors, ir vėl 

į čia atvykti. 
Juk rudenį jau rožės nežydėjo. Koks jų, laukinių, kvapas? Ar saldus? 
Kaip žydi priekalnės, kokiais žieda.is jos šviečia da.r norėtųs pamatyti? 
Ir dar. .. 
Ar vis taip pat laimingas į šį kraštą iš Lietuvos atklydęs mūs žmogus? 

LEONAS MILČIUS. 2006-09-28 Kalgaris - Raudondvaris 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 
e IROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

111> KUL O SKAU MAl 

111> PĖD KAU MAI „ PIR TŲ DEFORMAC IJO „ AGŲ DEFORMACIJOS IR 

RYBELINIAI USIRGIMAI 

111> !AUGĘ AGAI 

111> Vl TfNĖ NEJAUTRA IR 

HIRURGINIS YDYMAS „ S !ORŲ P DŲ PRJE2JŪRA 

+ VAIKŲ EISENO 

KLANDUMAl 
+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

+ PRffMAME VlSUS 
L....:==-_ __J PLAN1 IU DRAUDIMUS 

+ STERILŪ IRA KIAI 

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

Istorikė Rūta Kuncienė su vi
suomenės veikėja Marija Re
miene Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime Čika
goj e, vasario 25 d., skaičiusi 
pagrindinę paskaitą v 

N tr. E. Sulaičio 

Wasaga Beach, ON 
KOVO MĖNESIO suėjime 

žiūrėjom filmą Vienui vieni, pa
sivaišinome pica. 

KLUBO valdybos rinkimai 
įvyks balandžio 10, antradienį, 
2 v.p.p. Prašom visus narius da
lyvauti susirinkime. Labai lau
kiame naujų kandidatų į val-
dybą. v 

PRANESAME, kad balan
džio 15 d. Moterų būrelis ruo
šia Atvelykio šaltus pietus su 
vynu tuojau po pamaldų mūsų 
kavinėje. Bilietai jau platinami. 

Inf. 
NAUJAI ĮSISTEIGUSI Va

sagos mėgėjų vaidintojų grupė, 
vadovaujama Algio Ulbino, ko
vo 3 d. labai sėkmingai suvai
dino A. Ulbino surežisuotą A. 
Gustaičio komediją Sekminių 
vainikas. Visų aktorių nutari
mu grupė pavadinta "Vasagos 
kibirkštis" vardu. Vaidintojai 
ruošiasi naujam pasirodymui 
per Sekmines. A.V. 

Hamilton, ON 
S.J. SINKEVIČIAI Pagal

bai Lietuvos vaikams aukojo 
$200. 

A.a. PRANĖS LUKOŠIE
NĖS atminimui A. Gailienė au
kojo $25. Dėkojame auko
jusiems. PLV komitetas 

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

įsikūręs nuosavuose namuose -

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

11Dievas teikia mums meilęj 

kad mylėtume tą , ku rį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

TI 4LKA LIETUVIŲ KREDITO 
1'" 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 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.35% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% apmokėjimai 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

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

Sekite kasdienę informaciją apie ~uošimčius TALKOJE . 
MASTER CARO KREDITO KORTELE - INTERAC KORTELE 

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Pompano Beach, FL, va
sario 11 d. kiniečių restorane 
įvyko LB apylinkės susirinki
mas. Jame dalyvavo 24 nariai. 
Apylinkės valdyba apsvarstė 
einamuosius reikalus. Buvo 
nutarta Vasario 16-osios ir 
Kovo 11-osios minėjimus 
rengti kartu. Vasario 4 d. mi
rė LB apylinkės narys a.a. 
Vytautas Gincas, 77 m. am
žiaus. Palaidotas vasario 10 d. 
West Palm Beach miesto ka
pinėse, lietuvių sekcijoje. 
Velionies liūdi žmona Moni
ka ir dukra Loreta. 

Palm Beach, FL, LB apy
linkės mėnesinis pabendravi
mas įvyko vasario 13 d. Pi
cadilly restorane. Dalyvavo 
per 30 narių, taipgi JAV LB 
socialinių reikalų tarybos 
pirm. Juozas Polikaitis ir 
Tautos fondo tarybos narys 
Jurgis Birutis. Pastarasis, po 
LB apylinkės pirm. Kęstučio 
Miklo pranešimo, kalbėjo, 
plačiai aptardamas Tautos 
fondo veiklą ir kviesdamas 
visus tą fondą paremti. Visi 
surinkti pinigai skiriami Lie
tuvos reikalams. Vienas iš 
paramos būdų yra įsidukrini
mas kurios nors mokyklos 
Lietuvoje. Mokyklos laukia 
užsienio tautiečių paramos. 
Jis taipgi priminė, kad kraš
tas kenčia dėl gyventojų emig
racijos, girtavimo ir šeimų 
krizių. 

Airija 
Šiame krašte norima 

įsteigti Lietuvos informaci
jos centrą. Pasak Airijos lie
tuvių bendruomenės pirm. 
Jurgos Vidugirienės, tarp 
lietuvių atvykėlių daugelis, 
turėdami įvairių klausimų, 

nenori kreiptis į Lietuvos 
ambasadą. Nemažai tautie
čių patiria vargo dėl krašto 
kalbos nemokėjimo. Todėl 
Airijos lietuvių bendruome
nės vadovybė kartu su Vil
niaus savivaldybe nori Airi
joje įsteigti Lietuvos infor
macijos centrą. Toks centras 
turėtų teikti informaciją ne 
tik apie darbo pasiūlą Lietu
voje bei atlyginimus, bet ir 
apie nekilnojamąjį turtą, 
pensijas, mokesčius, verslo 
galimybes, sveikatos apsau
gą. Informacijos centras tu
rėtų pradėti veikti balandžio 
ar gegužės mėn. 

Australija 
A.a. Alfonsas Viliūnas, 

medicinos daktaras, 87 m. 
amžiaus, pasižymėjęs labai 
įvairia veikla, mirė sausio 31 
d. Sidnio mieste. Velionis gi
mė 1919 m. kovo 29 d. dvyli
kos vaikų šeimoje Skaisgiry
j e, Šiaulių apskr. 1937 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją, ir 
prasidėjo jo ilgas įvairių stu
dijų kelias. Lankė pedagogi
nius kursus, mokytojavo pra
džios mokykloje, studijavo 
teisę Kauno universitete, 
ekonomiką - Vilniaus uni-

versitete. Darbavosi Vil
niaus teatro "Vaidila" admi
nistracijoje. Okupacijos me
tu dalyvavo pogrindžio veik
loje. Priverstas vokietmečiu 
išvykti iš Lietuvos apsigy
veno Austrijoje ir 1946 m. 
baigė ekonomikos mokslus 
Insbrucko universitete. 1950 
m. išvyko į Australiją ir apsi
gyveno Melburno mieste. 
Dirbo psichiatrinėje ligoni
nėje, lankė psichinėmis ligo
mis sergančių slaugymo kur
sus ir tapo registruotu slau
gytoju. Sioje srityje kaip va
dovaujantis ir toliau darba
vosi. A. Viliūnas su šeima 
1958 m. išvyko į Ameriką pa
dėti seseriai slaugyti sergantį 
sūnų. Mėgino įsidarbinti re
gistruotu slaugytoju, bet ne
pavyko. Pasitaręs su žmona 
Jadvyga, išvyko į Austriją ir 
1965 m. Insbrucko universi
tete baigė medicinos moks
lus daktaro laipsniu. Grįžęs 
į Ameriką, darbavosi dr. 
D.V. Dargio klinikoje. Nega
vęs Amerikos pilietybės, dr. 
A. Viliūnas su šeima (žmona 
ir dviem dukterim) grįžo į 
Australiją ir vakarinėje jos 
dalyje, Mukatharra-Willuma 
rajone, paskiriamas aptar
nauti 6000 gyventojų. Po tre
jų metų jis persikėlė į Sidnio 
miestą ir vertėsi šeimos gy
dytojo praktika. Šalia tiesio
ginio darbo domėjosi medi
cinos pažanga, rašė gydytojų 
spaudoje, ir žmonių buvo 
laikomas geru gydytoju. 
Reiškėsi lietuvių bendruo
menės veikloje ir itin domė
josi Lietuvos reikalais. Kelis 
kartus važiavo į Lietuvą, 
skaitė paskaitas, dalyvavo 
pokalbiuose, spaudoje, norė
damas pabudinti tautiečių 
savigarbos jausmą. Parašė 
knygą Tautos garbė atostogų 
neturi. Velionies netektį ap
gaili žmona Jadvyga, dukros 
Ginta ir Vida su šeimomis 
bei visuomenė, kurioje jis 
buvo plačiai žinomas. 

Olandija 
Tarptautinės Europos 

mokyklos direktoriumi Ber
geno mieste paskirtas Jonas 
Jatautas, Šilutės gimnazijos 
direktorius. Tai pirmas lietu
vis, užimsiantis tokias parei
gas nuo rugsėjo 1 d. Europos 
mokyklų valdytojų taryba, 
atrankos komiteto siūlymu, 
patvirtino J. Jatauto paskyri
mą. Jis buvo išrinktas iš ke
turių kandidatų. Renkant at
sižvelgta į kandidato vady
bos patirtį, užsienio kalbų 
mokėjimą, sugebėjimą bend
rauti su kitais, Europos mo
kyklų sistemos išmanymą. J. 
Jatautas, 51 m. amžiaus, yra is
torijos metodininkas, Vil
niaus universitete įsigijęs isto
rijos ir visuomenės mokslų 
dėstytojo diplomą. Moka ang
lų, vokiečių, lenkų ir rusų kal
bas. Europoje iš viso yra 14 to
kių mokyklų. Dviejose mo
kyklose - Briuselyje ir Liuk
semburge - mokosi lietuvių 
darbuotojų vaikai. J.A. 
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LIJANA ŠATAVIČIŪTt: 

Sausio 18 d. Anastazijos 
ir Antano Tumošaičių galeri
joje "Židinys" Vilniuje buvo 
pristatytas visus metus trukęs 
projektas "Tuutinių drabužių 
audimas pagal XIX-XX š. pir
mos pusės drabužių rinkinių 
pavyzdžius", kurį rėmė Lietu
vių tautodailės institutas Ka
nadoje. Projekte dalyvavusios 
istorikė Rasuolė Dindaitė ir 
pradinių klasių mokytoja Vio
leta Gudaitė pristatė savo ran
komis išaustus net keturis dra
bužių komplektus (poy du 
aukštaičių ir žemaičių). Siuo 
sumanymu, kuriuo pagerbtas 
Antano Tamošaičio (1906-
2005) gimimo šimtmetis, 
siekta jaunus žmones suartin-

Gyva liaudies meno tradicija 

ti su tradiciniu amatu, pratin
ti pamilti liaudies meną, ver
tinti tautinius drabužius ir 
mokėti patiems juos išsiausti. 
Projektas - tai pagarbos ženk
las lietuvių dailės patriarchui, 
kuris norėjo, kad galerijoje 
aidėtų staklių poškėjimas, kad 
jaunimui rūpėtų liaudies 
menas. 

Drabužius audė iki tol 
niekad į tradicinius amatus 
nesigilinusios metsinos. Pro
jektui vadovavo "Zidinio" ga
lerijos metodininkė tekstili
ninkė Ramutė Raciūtė, kon

Anastazijos Tamošaitienės sultavo tautinių drabužių spe
išausti tautiniai drabužiai, cialistė profesorė Vida Kuli
rodyti 1938 m. Pirmojoje kauskienė ir nuolat galeriją 
tarptautinėje amatų parodoje lankančios liaudies meno ži
Berlyne. Iš "Židinio" archyvo novės muziejininkės. 

Violeta Gudaitė (kairėje) ir Rasuolė DiJJdaitė audžia tauti
nius drabužius Tamošaičių galerijoje "Zidinys" 2006 m. Iš 
"Židinio" archyvo Ntr. G. Zemlicko 

Kriaučiūnaitės grafika 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Dalyvavusieji dail. Elvyros Katarinos Kriaučiūnaitės meno 
parodos Atodango~ atidaryme Vasario 16-osios vakare "Čiur
lionio" galerijoje Cikagoje matė tikrai nekasdienišką kūrybą, 
o ją pristatė iš Vilniaus atvykusi grafikė. 

E.K. Kriaučiūnaitės meno kūriniai yra "kitokie" negu juos 
esame įpratę matyti toje vietoje kitomis progomis. Jie nepri
klauso tradicinei grafikai, kuri anksčiau buvo populiari, o da
bar jau išgyvena transformaciją. Minėta vilnietė kaip tik eina 
atnaujintojų gretose. 

"Gimiau ir užaugau Argentinoje„. Tun buvo mano šak
nys ... Mes nežinojome, kaip atrodo gyvenimas Lietuvoje. Grį
žę i Lietuvą, atrodėme kaip keistuoliai ... Pirmąją vasarą nie
kur nėjau iš namų. Stengiausi nepamiršti to, ką išmokau Ar
gentinoje. Vaikščiodavau po laukus ir dainuodavau ispaniškai, 
kad nepamirščiau kalbos. Dabar galvoju, kad reikėjo išgyventi 
tą nelengvą laikotarpį. Reikėjo pabūti su savimi ir suvokti, ko 
noriu iš gyvenimo", - taip kalba parodos autorė programinio 
leidinio puslapiuose. 

"Thkia patirtis praturtino, o sudėtingas likimas dailininkei 

Projekto pristatymas pri
minė etnografinę vakaronę: 
merginos šoko, judesiais imi
tuodamos pluošto verpimo ir 
audimo procesą, dainavo liau
dies dainas, grojo kanklėmis, 
švilpynėmis, lumzdeliu. 'frau
kian t sutartinę, jaunosioms 
audėjoms pritarė į pristatymą 
atėjusios jų draugės. Salėje 
susirinko daug jaunimo, ir šis 
vaizdas paneigė vyraujančią 
nuomonę, kad jauni žmonės 
nesidomi tautodaile. Galbūt 
atvirkščiai, stiprėjantys globa
lizacijos procesai skatina mus 
atsigrįžti i savo šaknis, prisi
minti tai, kas mus išskiria iš 
kitų ir kuo mes esame įdomūs 
pasauliui? 

Be tautinių drabužių ne
įsivaizduojama nė vienos ša
lies kultūra. Thmošaičiai visą 
gyvenimą tyrinėjo ir kūrė tau
tinę aprangą. Dar nepriklau
somoje Lietuvoje A. Tumošai
tis sukaupė gausų liaudies au
dinių ir drabužių rinkinį, iš
leido Sodžiaus meno serijos 
knygą apie tautinių drabužių 
savitumą. 1938 m. Bedyne vy
kusioj e Pirmojoje tarptau
tinėje amatų parodoje prie 
staklių palinkusi, tautiniais 
drabužiais pasidabinusi A. Tu
mošaitienė demonstravo, kaip 
audžia lietuvaitės. Jos išausti 
tautiniai drabužiai Bedyne 
susilaukė aukščiausio paro
dos įvertinimo - garbės apdo
vanojimo. Sėkmė lydėjo A. 
Thmošaitienės sukurtus tauti
nius drabužius (kaip ir A. Tu
mošaičio kilimus) prieškario 

Antano Tamošaičio piešinys. 
8-asis dešimtmetis. Iš "Židi
nio" archyvo 

pasaulinėse parodose Pary
žiuje ir Niujorke. 

Tumošaičiai neapleido kū
rybinio darbo ir išeivijoje. 
1977 m. gegužės 14 d. daili
ninkų sodyboje Kingstone 
(ON) buvo įsteigtas iki šiol 
savo veiklą plėtojantis liau
dies kultūros centras - Lietu
vių tautodailės institutas išei
vijoj e, puoselėjantis tauto
dailę emigracijos sąlygomis, 
tyrinėjantis tradicinius ama
tus ir mokantis jų išeivijos lie
tuvius. Būtent Lietuvių tauto
dailės institutas rūpinosi ir 
tautinių drabužių pr~ektu A. 
ir A. Tamošaičių "Zidinio" 
galerijoje VIiniuje. 

2000 metais visam laikui 
sugrįžęs į tėvynę "Židinio" 
galerijos steigėjas A. Tu.mo
šaitis planavo čia organizuoti 

suteikė dvigubą perspektyvą - savo siekiais, vaizduote, princi
pais, silpnybėmis ir kitoniškumu, apdovanota kūrybine vaiz
duote ir vidine aistra E.K. Kriaučiūnaitė yra išsiskirianti meni
ninkė nūdienos dailėje", - taip ją apibūdina tame leidinėlyje 
rašanti Dalia Valančiūtė. 

Parodos metu apie savo kūrybą kalbėjo ir pati autorė, taip 
pat ir "Čiurlionio" galerijos direktorė Laima Apanavičienė. 
Jos abi įnešė kiek daugiau šviesos į Atodangų autorės kūrybinį 
pasaulį, kuris išraizgytas įvairiais labirintais. E.K. Kriaučiū
naitė yra laiminga savo patirtį Argentinoje mokėjusi suderinti 
su Lietuvoje įgytais įgūdžiais, tai davė jai galią prisistatyti ne 
tik vaizdžiai, bet ir naųjoviškai. 

Parodos autorė į Cikagą atvežė savo nekasdienišką paro
dą, o jos dukra-pianistė iš Vokietijos Gabrielė Gylytė- meno 
mėgėjus pradžiugino fortepijono muzika. Atlikėja, kuri yra 
tarptautinių konkursų laureatė, keliais išėjimais parodė, jog ji 
ne be reikalo gauna apdovanojimų įvairiuose konkursuose. 

Buvo paskelbta, kad jaunoji pianistė vasario 16 d. kaip tik 
švenčia savo gimtadienį. Ji susilaukė gausių plojimų ir gėlių. 
Beje, ši fortepijono virtuozė kitą dieną-vasario 17-ąją-kon
certavo Lietuvių dailės muziejuje Lemonte. Jos pasirodymą 
rengė vaikų globos būrelis "Saulutė", kuris rūpinasi Lietuvos 
vaikų parama. Ir ši kartą viešnia iš Vokietijos buvo šiltai pri
imta. 

įvairių amatų kursus, mokyti 
jaunimą austi pagal jo surink
tus tautodailės pavyzdžius. 
Dailininkas buvo įsitikinęs, 
kad liaudies tradicijų plėtoji
mas ir tautodailės studijavi
mas neprarado reikšmės ir 
šiomis dienomis, kad dvide
šimt pirmojo šimtmečio jau
nimas turi pažinti senąjį Lie
tuvos meną, užsiimti liaudies 
amatais - audimu, puodinin
kyste, kalvyste. Galerijos įkū
rėjui atrodė, kad unikalaus 
darbo, etnografiniais bruožais 
pasižymintys dirbiniai reika
lingi dabartiniams vartoto
jams, kad tautinio stiliaus kū
rėjai turi ugdyti visuomenės 
skonį, jos poreikį tautodailei. 
A. Tumošaičio nuveikti darbai 
įkvepia jaunimą puoselėti lie
tuvių tautinį mentalitetą, stu
dijuoti jo sukauptus liaudies 
meno rinkinius, skaityti daili
ninko surinktą literatūrą apie 
tautodailę. y 

Galerija "Zidinys" Vilniu
je jau keleri metai gyvuoja 
kaip tautodailės ,tyrinėtojų 
traukos centras. Cia niekad 
netrūksta lankytojų, kuriuos 
svetingai priima galerijos ve
dėja, A. Tumošaitienės dukte
rėčia Laimutė Lukoševičienė 
ir metodininkė Ramutė Ra
ciūtė. Jos lankytojus ne tik supa
žindina su galerijos rodiniais, 
bet ir papasakoja apie Thmo
šaičių gyvenimą Kanadoje, jų 
nuveiktus darbus išeivijoje. 
Galeriją nuolat lanko moks
leivių ekskursijos, Vilniaus 
dailės akademijos ir kitų aukš
tųjų mokyklų studentai, daili
ninkai, muziejininkai, svečiai 
iš užsienio. "Zidinys" patrau
kia tuo, kad čia nėra sustingu
sios muziejinės atmosferos, 
kad kiekvienas lankytojas su
tinkamas kaip laukiamas sve
čias. Galerijoje nuolat rengia
mos naujų knygų sutiktuvės, 
Vilniaus dailės akademijos 
Dailėtyros instituto mokslinės 
konferencijos. 

Audimas - neatsiejama 
"Židinio" veiklos dalis. Meto
dininkė R. Raciūtė galerijoje 
rengia vakarinius audimo kur
sus, kuriuos lanko įvairaus 
amžiaus ir išsilavinimo lanky
tojos. Čia ir toliau ketina aus
ti V. Gudaitė ir R. Dindaitė. 
Tu.d A. Tumošaitis tikriausiai 
džiaugtųsi, matydamas, kad 
duoda vaisius jo pradėti dar
bai, kad jo įsteigtoje galerijo
je mokoma mylėti liaudies 
meną ir puoselėti gyvybingą 
tautodailės tradiciją. 

MINIATIŪROS 

Neatspėta spalva 
Juoda naktis, juoda ang

lis ... Baltas gyvenimas, bet 
mirtį, vis tiek vaizduojame 
juoda spalva. Kokios spalvos 
pomirtinis gyvenimas? 

Kitų variantų nebūna„. 

Karčios gyvenimo piliu
lės ... Jų būna ir saldžiu ap
valkalu. Ar yra skirtumas ko
kias valgyti? Rezultatas - tik 
vienas variantas ... 

Apdraustasis 
Kojomis spardoma iš

kamša. Spardomas ir žmo
gus„. Na ir kas, kad žmogus 
apdraustas, o iškamša ne ... 
Jis vis tiek spardomas .. 

Reda Kiselytė 



Po Baltijos saule 
DANGUOLĖ LELIENĖ 

Šiais metais balandžio 28 
d., 4 v.p.p. George Weston Re
cital Hall (Toronto Centre for 
the Arts, 5040 Yonge Street, 
Toronto, ON) vyks neeilinis 
chorinės muzikos koncertas. 
Jam intensyviai ruošiasi suo
mių, estų, latvių ir lietuvių 
chorai, kurie susijungs į vieną 
apie 100 balsų chorą. Norisi 
prisiminti, kad tai jau trečias 
šių keturių chorų bendras 
renginys. 

2002 m. įvykęs kalėdinis 
"Baltic Noel" panašus į ren
giamą koncertą tuo, kad tik 
antroje koncerto dalyje į vie
ną susijungė suomių "Vox 
Finlandiae", estų "Estonia", 
latvių "Dzirksts" ir lietuvių 
"Volungė" chorai kelioms 
bendroms giesmėms ir pa
grindiniam Joseph Haydn kū
riniui Missa Sancti Nicolai. 
Šiais metais šie chorai kartu 
atliks visus numatytus kūri
nius ir pateiks klausytojams 
malonių staigmenų. 

Pagrindinį koncerto Franz 
Schubert kūrinį Missa in G 
diriguos Toronto universiteto 
muzikos profesorius lvars 
Taurins, visos Kanados muzi
kinio pasaulio garsenybė. Jis 
yra patyręs simfoninių orkest
rų ir chorų dirigentas, įkūręs 
ir jau daugelį metų vadovau
jantis profesionaliam "Tafel
musik" orkestrui, kuris yra 
gavęs daugybę apdovanojimų. 
Kaip kviestinis dirigentas 
Ivars Taurins yra dirigavęs 
daugeliui Kanados simfoninių 
orkestrų. Taip pat šis žymus 
žmogus dalinasi patirtimi su 
Toronto universiteto studen
tais, mokydamas juos chori
nės muzikos. 

Šių metų koncertas pa
teiks klausytojams ir kitų nau
jovių. Čia pirmą kartą bus 
atliekama Kanadoje gyve
nančio ir kuriančio kompozi
toriaus Imant Raminsh kūri
nio premjera. Šiam kūriniui 
parašyti buvo naudojamos ke
turių Pabaltijo tautų liaudies 
dainos. Tačiau, kaip jos supin
tos į vieną kūrinį, kaip atlikta 

jų interpretacija, išgirsime 
koncerte. 

"Kokias dainas koncerte 
dainuosime estiškai ir apie ką 
jos? Kokios choristų nuotai
kos ruošiantis šiam koncer
tui?" - klausiu "Estonia" cho
ro vadovę Margit Viia-Maiste. 

"Mūsų dainos apie saulę, 
jūrą, jūreivius - apie mūsų iš
siilgtą šalį, apie troškimą nors 
mintimis ir dainomis lankyti 
mūsų žemę prie Baltijos jūros. 
'Estonia' choristai truputį su
sirūpinę, nes visas dainas tu
rėsime dainuoti skirtingomis 
kalbomis. Taigi privalome iš
mokti dainuoti ir latviškai, ir 
lietuviškai; tai mums yra gana 
sunku. Tačiau visi esame pilni 
entuziazmo ir supratimo, kad 
įgyta patirtis yra neįkainoja
ma. Mūsų chore dainuoja ir 
slovakė, kuri, išmokusi kon
certines dainas visom ketu
riom kalbom, yra puikus pa
vyzdys kitiems. 

"Vox Finlandiae" vadovas 
Paul Hietala iš choro dainuo
tų dainų šiam koncertui pa
rinko dainas apie pavasarį, jū
rą, saulę ir tėvynę: "Iš pradžių 
pasiūlėme šešias. Tačiau vė
liau kai kurių atsisakėme. Pa
silikome tas, kurios tinkamos 
dainuoti dideliam choui ir ku
rios kažkuo susiję su Kanada. 
Pavyzdžiui, nostalgiškoji gim
tinei Kotimaan kaipuu - ir žo
džiai, ir muzika sukurta Ka
nadoje gyvenančio mūsų tau
tiečio. Po praėjusio mūsų bend
ro koncerto dalyvavome bei 
didelio pasisekimo susilaukė
me Amerikos ir Kanados suo
mių dainų festivalyje Mičiga
ne (JAV), draugaujame reng
dami bendrus koncertus su 
choru iš Sudburio. Šiam kon
certui choristai ruošiasi labai 
atsakingai. Jaučiamės palai
minti, kad turime galimybę 
dainuoti diriguojant tempera
mentingajam Ivars Taurins. 
Taip pat džiaugiamės įgauda
mi vis daugiau patirties dai
nuoti broliškų tautų kalbo
mis. O kaip nepaminėti Imant 
Raminsh naujojo kūrinio su 
nuostabia liaudies dainų in
terpretacija! Šį kūrinį taip 
puiku dainuoti". 

Latvių choras "Dzirksts" 
prieš porą metų atšventė 20-
ąjį jubiliejų - prisiminė jo va
dovė Vizma Maksins. "Mes 
daug ruošėme Kabare pasi
rodymų iš lengvosios muzikos 
su Vienos valsais, F. Leharo 
bei J. Štrauso kūriniais. Ruo
šėme programas su šokiu ar 
judesiu. Visuomet dalyvauja
me Kanados ir Amerikos lat
vių bei Latvijos dainų šventė
se, kurios rengiamos kas dveji 
ar treji metai. O šiuo metu 
repeticijose susidraugavome 
su estų choru ir kaskart, ne
paisant kalbų skirtumo, mes 
vis labiau tampam artimesni 
muzikoje bei dainoje. Ren
giam bendrus vakarėlius prie 
alaus, vykstam į vieni kitų re
peticijas. Džiugu, kad be kitų 
latvių dainų koncerte dainuo
sime ir Roka roku roka tur 
(Ranka rankon ). Ši daina sim
bolizuoja mūsų tautų vienybę 
ir gali būti himnas mūsų bend
rai ateičiai. Ji buvo parašyta 
Latvijoje gyvenančios kompo
zitorės Ilze Arne ir anonimiš
kai dal~avo Klaipėdoje vyku
siame Siaurės tautų chorinės 
muzikos festivalyje, kur buvo 
įvertinta aukščiausiu prizu. 
Daina simbolizuoja mūsų 
šiaurės tautų aplink Baltijos 
jūrą vienybę ateityje. Žinoma, 
koncerte bus ir kitų nema
žiau įdomių dainų, bet nesi
nori išduoti visų paslapčių ... " 

O kalbinama "Volungės" 
vadovė Dalia Viskontienė, 
kaip visuomet juokavo vadin
dama save "durininke" - "aš 
privedu choristus, atidarau 
jiems duris, o žengti per 
slenkstį privalo patys. Tenka 
vedžiot juos po muzikos labi
rintus, kur kartu ieškom nau
jų, gražių išgyvenimų. Chori
nės muzikos lobiai neišsemia
mi - niekad 'neužbaigti moks
lai', todėl vis grįžtam, ieško
dami kažko naujo, kitoniško, 
kažko prasmingo ar unika
laus ... " Dar nepraėjus šiam 
koncertui, jau girdisi pokal
biai apie kitą trijų chorų 
("Exultate", "Dainava" ir 
"Volungė") užmojį ... O tuoj 
po šv. Velykų jungsim balsus 
"Po Baltijos saule". 

Ilgesio monologas Po rudenio medžiu 
Poeto B. Brazdžionio l 00-osioms metinėms Ukmergės bočių daina, 

muzika Audronės Baronienės 
Per ūkanotus mėlynus Atlanto tolius, 
Tėvyne, visada regėjau aš Tave -
Vaikystės taką Pasvalio rausvajam mory 
Ir šilagėlę mėryną ... sapne. 
Siūbavo mano valtį okeano vilnys 
Ir saulė šildė. Tik ... ne Lietuvos. 
Aš tyliai brandinau tą tylią viltį 
Sugrįžt per lauką dobilų ... namo. 

Prie okeano daugsyk aš stovėjau, 
Džiovino ašarą pikti ir sūrūs vėjai. 
Girdėjau pelkėse vėl gervės krykia. 
Mačiau, kaip Nemunėlis teka tykiai ... 
Per tėvo lauką, per pušyną žalią 
Nešiausi ilgesį aš visą, visą kelią -
Mylėjau tyliai, skaidriai ir šventai 
Tas lygumas, kur vien gimtinės pamatai ... 
Tuos bočius, kur piliakalniuose guli, 
Tą obelį, pražydusią mėnuliui ... 

*** 
Širdin įsmigęs tarsi peilis skausmas. 
Tėvyne, be tavęs aš- nendrė dykumoj, 
Buvai man kryžkeliuos žvaigždės 

Aušrinės džiaugsmas, 
Buvai gyvenimo prasmė širdies maldoj. 

Nors jau ruduo, saulėrydžiai dar ryškūs, 
Viršum Šventosios sklaidosi palši rūkai. 
Čia liko brydė per rasotą pievą -
Dar vakar, rodos, tu čia nubridai. 

Priedainis: 
Ateik po rudenio medžiu 
Ant aukštojo Šventosios kranto. 
Tegul pavirtusi paukščiu 
Svaja jaunystės pievon skrenda. 

Šilta saulelė debesin įkopus 
Pro pušį žvalgas guolin už aukštų šilų, 
Ir rudenys spalvoti tyliai supasi 
Virš tavo pasodintų obelų. 

Gyvenimą tarsi šaltinį godžiai 
Kiekvienas gėrėme iš savo šulinių. 
Negrįžta laikas, grįžo tavo žodžiai 
Iš atminimų toliuos pabertų. 

Prie kelio svyra medžiai ir šešėliai, 
Ant bočių kalno - protėvių seni takai. 
Po rudenio sparnais sustojęs vėlei 
Vaikaičių pulką tuos takuos matai. 

ZUZANA STUNŽĖNIENĖ 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Skulptoriaus Antano Žu

kausko kūrybos paroda vyko 
beveik visą vasario mėnesį 
Klaipėdoje. Skulptorius yra 
sukūręs per 50 stambesnių 
kūrinių, iš kurių paminėtini 
paminklai Lietuvos patriar
chui Jonui Basanavičiui, 
Lietuvos himno autoriui 
Vincui Kudirkai Vilkavišky
je, Vydūno skulptūra Bel
mondo muziejuje (Vokieti
joje), skulptūros Džiugesys 
Las Vegas (JAV), Anūkas 
Klaipėdoje, Juodojo paukš
čio giedojimas Varšuvoje ir 
kt. Taip pat sukūrė Lietuvos 
monetas (centus ir litus), 
Lietuvos didžiųjų kunigaikš
čių monetų ciklą, įvairių pro
ginių monetų ir medalių. Jo 
darbų yra įsigiję Lietuvos ir 
užsienio muziejai bei galeri
jos. Po parodos Klaipėdoje 
A. Žukausko kūriniai bus 
rodomi Briuselyje, Europos 
parlamento rūmuose, vėliau 
Londone, Romoje ir Vilniuje. 

Lietuvos ir Italijos dip
lomatinių santykių atstaty
mo penkiolikmečiui pami
nėti Florencijoje, Cerretani 
rūmuose sausio 19-31 d.d. 
buvo surengta nuotraukų 
paroda Lietuva 1990-2006 
metais. Jos metu buvo rodo
mi Italijos TV Rai 1990-1991 
metų dokumentiniai kadrai 
apie ano meto įvykius Lietu
voje. Pranešimus apie Lietu
vą parodoje skaitė Florenci
jos universiteto humanitari
nių mokslų instituto direkto
rius profesorius Franco Car
dini, Florencijos universiteto 
lingvistikos katedros docen
tas Alessandro Parenti, Lie
tuvos garbės konsulas Ange
lo Perugini ir Lietuvos am
basados Italijoje atstovai. 
Vėliau šią parodą planuoja
ma perkelti į Veneciją, Mila
ną, Barį, N eapolį ir Toriną. 

Vilniaus "Menų spaus
tuvė" vasario 7-8 d.d. suren
gė keturių kanadietiškų pje
sių skaitymus, kuriuos reži
savo trys Lietuvos režisieriai 
- Dalia Jokubauskaitė, Algi
mantas Pociūnas, Gintaras 
Liutkevičius - ir kanadietė 
režisierė Caroline Binet. Vi
sos keturios pristatytos pje
sės - tai prancūzakalbių Ka
nados dramaturgų kūriniai. 
Carole Frechette Elenos vė
rinys aprašo į Beimtą atvy
kusios svetimšalės Elenos iš
gyvenimus: Elena ieško pa
mesto vėrinio ir kartu su juo 
pro pirštus byrančio gyveni
mo. Kitos trys pjesės yra pa
auglių temomis: J asmine 
Dube Nojos laivas pasakoja 
apie mažą mergaitę, išgyve
nusią jos miestelį nuplovusį 
cunamį; Jean-Rock Gaud
reault Matjė ir Fransua buvo 
teatro žurnalo Le Masque 
pristatyta 1999 metais geriau
sios Kanados pjesės apdova
nojimui. Larry Tremblay Pil
vakalbys kalba apie patį ra
šymo procesą ir jo atspin
džius tikrovėje: kiekvienas 
gabios mergaitės parašytas 
žodis ima virsti tikrove. Ši 
pjesė buvo išversta į daugelį 
kalbų, laimėjo įvairių apdo-

vanojimų. 

Kauno styginių kvarte
tas - smuikininkės Karolina 
Beinarytė, Dalia Terminaitė, 
altininkė Dovilė Sauspreik
šaitytė ir violončelininkas 
Saulius Bertulis - pernai 
gruodį atšventę savo gyvavi
mo 25-metį, šių metų pra
džioje išleido aštuntąją kom
paktinę plokštelę Mozaika. 
Kvartetas nutaręs įamžinti 
daugiausia kauniečius kompo
zitorius, ankstesnėse plokš
telėse buvo įrašę Vidmanto 
Bartulio, Algimanto Kubi
liūno, Giedriaus Kuprevi
čiaus, Dalės Kairaitytės kvar
tetus. Šioje plokštelėje įrašy
ta kaunietės Zitos Bružaitės 
kvartetas Mozaika, kartu su 
W. A. Mozarto kvartetu Nr. 
15 ir Felikso Bajoro naujau
siu kūriniu styginių kvarte
tuiNidus D6. Kauno styginių 
kvartetas yra daugelio muzi
kos festivalių dalyvis sugro
jęs per 1,500 koncertų Lie
tuvoje ir užsienyje. 

Vileišių rūmų ansamb
lis Vilniuje prie Antakalnio 
gatvės buvo pagrindinai res
tauruotas ir Vasario 16-osios 
išvakarėse, po trijų metų 
darbo ir 9 mln. litų, simbo
liškai atidarytas. Atidarymo 
iškilmes surengė rūmuose 
įsikūręs Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas. Ins
tituto darbuotojus ta proga 
pasveikino premjeras Gedi
minas Kirkilas, seimo vice
pirmininkas Česlovas J uršė
nas ir kiti ministerijų, mu
ziejų, akademijų vadovai bei 
garbūs svečiai. Rūmų an
samblis apima tris pastatus 
- rezidenciniai rūmai, kuriuo
se įsikurs instituto administ
racija ir literatūrologijos sky
riai, gyvenamasis trijų aukš
tų pastatas, kuriame 1907 
metais įvyko pirmoji lietuvių 
dailės paroda, ir buvusi tar
nų oficina, kurioje įrengtos 
instituto fondų saugyklos ir 
pagalbinės patalpos. Sutvar
kytas ir rūmų parkas, deko
ratyviniai vartai bei tvora. 

Rūmus 1904-1906 metais 
pasistatydino žymus Lietu
vos visuomenės ir kultūros 
veikėjas, rašytojas, inžinie
rius Petras Vileišis, pats ir 
prižiūrėjęs statybas. Staty
boje buvo panaudotos retai 
tada Lietuvoje naudojamos 
statybinės medžiagos: beto
nas, gelžbetonio perdangos. 
Pamatams akmenys užsakyti 
Suomijoje, plytos - rinkti
nės. Kokliai krosnims parsi
siųsdinti iš Olandijos, o jų 
papuošimui, sakoma, P. Vi
leišis davęs svarą aukso. Sto
gas padengtas švino plokšte
lėmis. Visi trys pastatai buvo 
aprūpinti elektros šviesos 
įrengimais, vandens įvadu ir 
kanalizacija su biologiniu 
filtru. Viename iš namų bu
vo įkurdinta laikraščio Vil
niaus žinios redakcija bei 
spaustuvė. P. Vileišis su šei
ma čia gyveno iki 1914 m., 
vėliau visą architektūrinį an
samblį padovanojo Lietuvių 
mokslo draugijai. G.K. 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antrad. Ir treaad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 Y.r. Iki e Y.Y.; leitad. 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.; ketvlrtad. nuo 1 Y.p.p. Iki 
e 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 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. tenn. ind •......... 2.35% 
1 S0-364 d. tenn. lnd. . ....... 2.60% 
1 metų term. lnd611us .......• 3.20% 
2 metų term. lndtllus .......• 3.35% 
3 metų term. lndtllus .......• 3.40% 
4 metų term. lndtllus .......• 3.45% 
5 metų term. lndtllus .......• 3.55% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.10% 
4 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.20% 
5 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.25% 
RRSP, RRIF ''Vartabla" .....•• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.55% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd .•• 4.75% 
~upomąJą sąskaitą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki •••• 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. •••••••• 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

tarm. ind. . ........... 4.50% 

IMAUŽ: 
Asmenines pukolas 

nuo .......... 7.00% 

Sutartlea paskolas 
nuo .......... 7.00% 

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •••••••• 5.45% 
2 metų „ „ „ „5.60% 
3 metų •••••••• 5.85% 
4 metų „„„„5.90% 
5 metų ........ 6.05% 

Su kaičiamu 
nuoilmčlu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
tulfo paskolas 

Duodame komercines 
nekllnoJamo turto paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "'INTERAC-PLUS'" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąflnlngas patarnavimas 
APLANKYKJTE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

AR JUS TENKINA KANADOS VALSTYBINĖS 
OBLIGACIJOS (CANADA SAVINGS BONOS), KAI YRA 
GERESNĖS PALŪKANOS GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ 
INDĖLIUOSE BEl REGISTRUOTŲ PENSIJŲ TAUPYMO 

BEl PAJAMŲ PLANUOSE 

GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ REGISTRUOTŲ PENSIJŲ 
l DĖLIAJ (GIC) TAUPYMO BEl PAJAMŲ PLANAI 

lm. 

2 m. 

3m. 

4 m. 

Sm. 

4.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 

(RRSP) (RRIF) 

l m. 4.40% 
2m. 4.50% 
3m. 4.55% 
4 m. 4.65% 
S m. 4.75o/o 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

Toronto ON, M8W l CS 
Tcl. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage• 

10720 Yongc Strccr, Suite 226 
Richmond l li!I, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: laimaslz~hoo.cą 

"lndependenUy ONned and Operated, REALTO~ 

Dalis lietuvių, dalyvavusių tarptautinės dienos parodoje Bonlene; pirmoje eilėje iš kairės: V. 
Augustanavičius, L. Matuka~, A. Rasiulls, V. Rasiulis, V. Rasiulienė, G. Matukienė, J. Batūrie
nė, prel. J. Saškevičius, R. Zilinskienė, l. Pečiulienė, A. Bražukas, V. Pečiulytė; antroje: A. 
Stunguris, K. Batūra, kpt. A. Kananavičius, kpt. V. Bublys, V. Pečiulis, mjr. R. Matulaitis, 
mjr. Z. Jankauskas 

Lietuvos karininkai Kanadoje 
VYTĄUIAS PEČIULIS 

Metams baigiantis prieš Kalėdas baigę 
mokslą sugrįžo į Lietuvą Bordeno stovykloje 
mokęsi Lietuvos karininkai. Praėjus mėnesiui, 
sausio pradžioje, atvyko trumpam kursui 
krašto apsaugos viceministeris Antanas Valys. 
Po savaitės ilgam kursui prisidėjo penki 
karininkai: mjr. Raimondas Matulaitis, mjr. 
Zigmantas Jankauskas, kpt. Vygandas Au
gustanavičius, kpt. Vaidotas Bublys ir kpt. 
Audrius Kananavičius, kurie mokysis anglų 
kalbos iki gegužės mėnesio pabaigos. 

Nuo kurso pradžios 1995 metais iki dabar 
juo pasinaudojo 152 asmenys. Iš jų buvo keturi 
krašto apsaugos civiliai asmenys, kiti buvo 
įvairių laipsnių karininkai. Tame skaičiuje 
buvo trys karinį laipsnį turintys kapelionai, du 
gydytojai ir du karinės medicinos tarnautojai 
karininkai. Karinės jūrų pajėgos atsiuntė 
penkis karininkus. Oro pajėgos, pasinaudo
damos teikiama pagalba, atsiuntė dvidešimt 
karininkų, tarp kurių buvo vienas transpor
tinio lėktuvo pilotas, vienas mokomojo nai
kintuvo pilotas ir trys malūnsparnių pilotai. 
Kiti buvo štabo, kontrolės centro ir kitų 
pareigų karininkai. Du sausumos pajėgų ka
rininkai mokėsi Turonto karinėje kolegijoje ir 
tie patys dar mokėsi ir Bordeno stovykloje. Iš 
viso buvo atvykę mokytis 158 karininkai, kurių 
šeši buvo po du kartus, kartą pilnam kursui ir 
kartą trumpam. Iš trijų generolų, kurie buvo 
Bordene, du išėję į atsargą. Iš buvusių 
pulkininkų du yra gavę generolo laipsnį ir 
dirba aktyvioje tarnyboje. Į karininkų skaičių 
įeina keturios moterys karininkės. 

Nuo 1995 metų Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa glaudžiai bendradarbiauja su ka
rininkais, kuriuos dažnai parsiveža į Turonte 
vykstančius lietuviškus renginius. Didžiausias 
įsipareigojimas yra padėti surengti tautybių 
dienos parodas, kurios būna du kartus per 
metus Bordeno stovykloje. Dvejus metus kari
ninkai mokėsi Toronto karinėje kolegijoje, 
reikėdavo surengti parodą tais metais tris kar
tus. Buvo nemaža našta kuopai, bet gaudama 
paramą iš finansinių institucijų ir fondų kuopa 
galėdavo bendromis jėgomis padėti karinin
kams. Ateinantieji dveji metai bus Lietuvai 
perėjimo laikotarpis, nes šis kursas yra pasku
tinis, kurį visiškai padengia Kanados gynybos 
ministerija pagal NATO įsipareigojimus. Kur
suose ir parodoje dalyvaujančios valstybės 
keičiasi, nes Kanada trejus metus po pakvie
timo į NATO padengia mokymo išlaidas. 

Neaišku, ką darys Lietuva, kai reikės padengti 
dalį mokymo išlaidų. Pagal sutartį šis kursas 
yra paskutinis pilnai finansuojamas. Kitiems 
trims Lietuva turės padengti atvykimo išlaidas, 
o tikv mokymą finansuos Kanados vyriausybė. 

Ziemos ir pavasario kurso paroda įvyko 
kovo 8 dieną. Kuopos šauliai Vytautas ir Irena 
Pečiuliai, Alfonsas Stunguris, padedant kari
ninkams, paruošė maisto ir rodinių stalus. 
Kaip ir ankstesnėse parodose, pagrindines 
maisto gėrybes pagamino Irena Pečiulienė. 
Jos kepti šakočiai -vienas parodai, kitas gaba
lais supjaustytas pasivaišinti. Platus "skruzdė
lynas", pintinė baravykėlių, beržo šaka, napo
leono tortas ir Irenos Paznėkienės pyragas bei 
Virginijos Pečiulytės pagaminti saldumynai 
praturtino maisto stalą. Kulinarės Janinos 
Gurklienės papuoštas arbūzėlis su suvertomis 
gėrybėmis ir atrodantis kaip ežys, įvairūs 
suvožtinukai buvo lankytojų su pasigėrėjimu 
ragaujami. 

Parodoje dalyvaujančios 19 valstybių su 
savais karininkais visos rodė savo meną ir vai
šino maistu. Valstybės buvo pasidalinusios į 
dvi sales; pirmoje buvo Lietuva, Latvija, Es
tija, Rumunija, Mongolija, Serbija, Rusija; 
antroje buvo Albanija, Bulgarija, Brazilija, 
Bosnija, Korėja, Malaizija, Makedonija, 
Slovakija, Slovėnija, Tailandija, Ukraina ir 
pirmą kartą dalyvaujanti Afrikos Mali vals
tybė. 

Lankytojų skaičius buvo mažesnis nei 
būdavo. Thip pat ir lietuvių mažiau atsilankė, 
bet buvo nemažas būrys. Atsilankė Lietuvos 
generalinis garbės konsulas Liudas Matukas 
su žmona Gražina. Dalyvavo Kanados gyny
bos ministerio pavaduotojas Andrius Rasiulis, 
kuris kartu atsivežė savo tėvus Vytautą ir 
Valeriją Rasiulius. Dalyvavo Kanados lietuvių 
bendr!lomenės krašto valdybos pirmininkė 
Rūta Zilinskienė ir prel. Jonas Staškevičius. 
Matėsi lietuvių iš Turonto, Vasagos ir Orilijos. 
Lietuvių atstovavimas buvo teigiamai įver
tintas. 

Parodoje dalyvavę jaunuoliai Virginija Pe
čiulytė ir Alvydas Bražukas, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, budėjo parodos lietuvių skyriuje; 
pasikeisdami su karininkais aiškindavo lanky
tojams apie lietuvišką meną ir maisto ga
minimą bei tradicinį vartojimą. 

Paroda rengiama supažindinti karinin
kams su kitų valstybių maistu ir menu bei 
parodyti Kanados karininkams ir parodos 
lankytojams kiekvienos valstybės kultūrą. 

LEDAS ERIGBIATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

R. Jar1ck1I 
(905) 333-5553 

Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR STW 



Lietuvos atstovė Vasario 
16-osios gimnazijoj 

Su trumpu vizitu LieJuvos Švietimo ir 
mokslo ministerė Roma Zakaitienė aplankė 
Vasario 16-osios gimnaziją Hiittenfelde, 
Vokietijoje. Lietuvos vyriausybės atst,,ovę pasi
tiko gimnazijos direktorius Andrius Smitas su 
mokytojais. Gimnazistai viešnią pasveikino 
orkestro maršu ir tautiniais šokiais. Ministerė 
apžiūrėjo berniukų ir mergaičių bendrabučius, 
gimnazijos klases, mokyklos baraką, aplankė 
pilies koplytėlę, gimnazijos biblioteką. Ji 
domėjosi reprezentacine gimnazijos veikla, 
bendradarbiavimu su kitomis mokyklomis bei 
organizacijomis iš Lietuvos, pvz. skautais. 

Savo kalboje ministerė teigė, kad Lietuva 
suinteresuota Vasario 16-osios gimnazijos 
išlaikymu ir trečdaliu padidina mokyklai 
skiriamas metines lėšas. Nors Vasario 16-
osios gimnazija savo ankstesnę misiją Lietuvos 
okupacijos metais jau yra atlikusi, ji ir ateityje 
bus reikalinga Lietuvai kaip stiprus lietuviško 
švietimo ir kultūros centras visai Europai. 
Dabar gimnazijos ateitis yra įsivaizduojama 
tik kartu čia įkuriant Europos lietuvių kultūros 
centrą, - pabrėžė ministerė. 

Kol gimnazija laikoma tik kaip eilinė lietu
viška mokykla užsienyje gyvenantiems LR pi
liečiams, jai skiriamas finansinis išlaikymas, 
LR vyriausybės požiūriu, nėra pateisinamas 
atsižvelgiant į lėšas, skiriamas mokykloms 
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Lietuvoje, ir vis daugiau susilaukia kritikos. 
Todėl įkūrus Hiittenfelde Europos lietu

vių kultūros centrą, kurio veikla tiesiogiai sie
tųsi su Vasario 16-osios gimnazijos darbu, 
finansinės paramos galima tikėtis pirmiausia 
lietuviškam švietimui gimnazijoje, - kalbėjo 
politikė. 

Po trumpo pasisakymo ministerė pakvietė 
visus susitikimo dalyvius atvirai diskusijai ir 
paragino be jau esamų kultūrinių projektų 
(kaip lietuvių kalbos mokytojos B. Lipšienės 
su mokiniais iš Pietų Amerikos parengtas D. 
Grinkevičiūtės Lietuviai prie Laptevų jūros 
vertimes į ispanų kalbą, bendradarbiavimas su 
M.K. Ciurlionio menų gimnazija arba abitu
rientų susirašinėjimas su Klaipėdos Ąžuolyno 
gimnazijos mokinių parlamentu) siūlyti pačias 
įvairiausias idėjas ar sumanymus, kurių įgxven
dinimu bei finansavimu rūpintųsi pati Svie
timo ir mokslo mini~,terija. 

Pritardamas R. Zakąitienės mintims, gim
nazijos direktorius A. Smitas prasitarė jau 
seniai galvojąs apie tokią bendradarbiavimo 
galimybę. Lietuvos ambasadorius Berlyne 
Evaldas Ignatavičius taip pat pabrėžė Europos 
lietuvių kultūros centro svarbą Lietuvai ir 
lietuviams, gyvenantiems svetur. Jis pasi
džiaugė, kad Lietuvoje kultūros centro idėja 
buvo sutikta itin palankiai. VLB info 

UlfOAl!ACl:llSREtlEJ~ o 
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"Gyvenk ir dirbk 
Lietuvoje" 

Balandžio 14 d., 10 v.r. 
Vilniuje "Reval Hotel Lietu
va" viešbutyje (Konstitucijos 
pr. 20) vyks informacinė mugė 
"Gyvenk ir dirbk Lietuvoje". 
Bus daug naudingos informa
cijos užsienyje gyvenantiems 
lietuviams apie darbo ir gyve
nimo sąlygas Lietuvoje, verslų 
steigimą, investicijas, pasko
las, nekilnojamojo turto įsigi
jimą ir kt. Diskusijose bus ap
žvelgiami patys aktualiausi šio 
meto klausimai: užsienio lie
tuvių grįžimas, jo sprendimo 
būdai, žvilgsnis iš užsienio į 
Lietuvą, Lietuvos piliečių 
emigracija, pilietybė, karjeros 
galimybės, aukštos kvalifika
cijos darbo jėgos poreikis, pa
galba užsienyje, prekyba žmo
nėmis. Mugę rengia Tarptau
tinė migracijos organizacija ir 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Rėmėjai - Olan
dijos užsienio reikalų ministe
rija ir Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas prie Lie
tuvos respublikos vyriausy
bės. Inf. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z·· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD ViM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkile 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.20% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.05% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.35% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.60% 
3 metų ...... 5. 70% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATI.KRINTI 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 LIETlN Ą IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a'1lracL i' trečiad. rlJO 9 v.r. • 3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklacl. rlJO 9 v.r. - 8 v.v. 

L.N skyriuje • penktad. nuo 9 v.r. • 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje • šešta.d. 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 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , OLS , OLl.f> 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M9B 4W7 
E-mail : tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 

Ir vėl lietuvių vardą garbingai apgynė "Lithuanian Athletic 
Club", laimėjęs bronzos medalius Cambridge vykusiose krepši
nio varžybose vasario 9-10 d.d. Žaidė-iš k.: L. Janowicz, L. Kai
rys, L. Krikštaponis, A. Ažubalis, L. Luža, A. Bundalo, A. Craig, 
A. Craig, l. Brazdeikis, J. Jareckas, L. Aleknevičius. Treneriai -
S. Ignatavičius, M. Leknickas ir D. Bundalo 

PADĖKA 
Sporto klubas "Lithuanian Athletic Club" nuoširdžiai dėkoja 

dosniems rėmėjams už finansinę paramą: Romui Kartavičiui ir 
"Eden Oak" - $1,600, Stepui Ignatavičiui - $1,500, Alvydui Gri
gučiui ir "Punia Construction" - $1,000, Algiui Pacevičiui ir "Pa
ce Law Firm" - $750, Boris Kobierzycki ir "Ardent Laborato
ries" - $250, Prisikėlimo kredito kooperatyvui - $250, Margaritai 
Zaleskis ir "Ehzed Solutions" - $150, Arūnui Duliūnui - $150, 
Raimundui Jareckui ir "Ledas Refrigeration" - $100. Po $50 au
kojusiems - Einar Medri, Joseph Petroniui, Pranui Vilkeliui, Ri
mui Kruzikui, Genei Venskaitis ir Viktorui N arušiui. 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Lietuvos krepšinio lygos 

(LKL) rungtynėse Kaune su
si tiko du galiūnai. Kauno 
"Žalgiris" šį kartą buvo daug 
stipresnis ir 90:69 sutriuškino 
Vilniaus "Lietuvos ryto" krep
šininkus bei užsitikrino regu
liaraus LKL sezono nugalė
tojų vardą. 

• Lietuvos futbolo rink
tinei nesiseka. Atrankos į 
2008 metų Europos futbolo 
čempionatą B grupės rungty
nėse Odesoje (Ukraina) Lie
tuvos futbolo rinktinė ir vėl 
rezultatu 0:1 pralaimėjo Uk
rainos vienuolikei. 

• Ispanijoje vykusioje tarp
tautinėje buriavimo regatoje 
"Barcelona Olympic Sailing 
Week" Lietuvos atstovė kau
nietė Gintarė Volungevičiūtė 
(38 baudos tšk.), "Laser" -

jachtų klasėje tarp 25 buriuo
tojų iš 12 šalių užėmė antrąją 
vietą. 

• Egipto sostinėje vykusio 
pasaulio šiuolaikinės penkia
kovės taurės varžybų antrojo 
rato vyrų varžybų baigmėje Lie
tuvos atstovas Edvinas Krun
golcas užėmė trečiąją vietą. Nu
galėjo vokietis E. Walther, su
rinkęs 5592 taškus. Pasaulio 
čempionas E. Krungolcas surin
ko 5512 tšk. Antras - čekas M. 
Michailik (5548 tšk.). 

• Serbijos sostinėje vyku
siose Europos stalo teniso 
čempionato mišrių dvejetų 
varžybose Rūta Paškauskienė 
ir A. Karakaševič, lietuvė ir 
serbas, baigmėje 4:0 nušlavė 
porą iš Rusijos ir trečią kartą 
tapo senojo žemyno čempio
nais. V.P. 

"Širvintos-Nemuno" tunto skautai Kaziuko mugėje laukia svečių 
Ntr. L. Stungevičienės 

Skautės prie savo iškepto raguolio "Širvintos-Nemuno" tunto 
Kaziuko mugėje Ntr. L. Stungevičienės 

2007 Slidininkų savaitgalis 
Montrealyje 

Kovo 8-11 d.d. įvyko 11-tas 
Montrealio lietuvių slidininkų 
savaitgalis. Šis suvažiavimas 
pritraukė apie 80 žiemos spor
tininkų - įvairiausių amžių. Su
sibūrė sportininkai ne tik iš 
Montrealio, Otavos ir Toronto, 
bet ir iš New Jersey, Detroito ir 
Baltimorės. Penktadienis pra
leistas garsiame Mont Tremb
lant slidinėjimo centre. Oras 
buvo šaltokas iš ryto, bet po 
pietų atšilo. Gamtos grožis ir 
Alpių stiliaus pastatai sužavėjo 
tuos, kurie dar nebuvo apsilan
kę šiame Kvebeko kampelyje. 
Penktadienio vakaras smagiai 
praėjo tarp senų ir naujų drau
gų. Seštadienio rytas buvo sau
lėtas ir nustebino nemažai slidi
ninkų, kurie buvo girdėję, kad 
oras bus nekoks. 

Dalis savaitgalio dalyvių 
net bandė slidinėti pirmą kartą. 
Tarp jų buvo keturi Lietuvos 
karininkai, kurie šiuo metu stu
dijuoja anglų ar prancūzų kal
bas Saint Jean kariuomenės ba
zėje netoli Montrealio. Tai 
Andrius Mickus, Rytis Juonys, 
Egidijus Bružas ir Darius Ra
manauskas. Kitas dalyvis iš Lie
tuvos - garsus aktorius Riman
tas Bagdzevičius taip pat pasi
naudojo proga geriau susipa
žinti su Kanados žiemos vaiz
dais. Po pietų oras staigiai pasi
keitė, ir pradėjo kristi šlapias 
sniegas ir net lietus. Silpnas 
matomumas ir slidinėjimo takų 
padėtis nebuvo tinkami lenk
tyniauti, todėl pirmą kartą slidi
ninkų savaitgalis įvyko be slidi
nėjimo varžybų. Vistiek, vėliau 
po pietų, įvyko tradicinis 
"broomball" žaidimas. Romas 
Otto vadovavo dviem žaidimam 
-vienas vaikams, o kitas suau
gusiems. Tradicinės Montrealio 
ir Toronto komandos susidarė 
ir smarkiai kovojo. Daugybė 
žmonių susirinko žiūrėti ir pa
laikyti savo komandas. Laikas 
smagiai praėjo. Nors Montrea
lis šį kartą laimėjo, Toronto 

Lietuvių slidinėjimo savaitga
lio rengėjai Vilija ir Rytis Bu
lotos su torontiečiu Danium 
Leliu 

Akordeonistai Vitas Dalyta 
(kairėje) iš Toronto ir Jonas 
Rimeikis iš Montrealio links
mina susirinkusius slidinėjimo 
savaitgalį St-Donat, QC 

žaidėjai kitais metais žada at
sigriebti. Vakare įvyko bendra 
vakarienė ir linksmavakaris. 
Vieną dalį prizų, kurie buvo 
skirti varžybų laimėtojams, iš
dalinom laimės būdu; kitą dalį 
dalyviai galėjo "atpirkti". Su
rinkti pinigai buvo skiriami Na
talijos fondui. 

Nuotaika buvo nepaprastai 
linksma ir gyva, nes du akor
deonistai - Vitas Balyta iš To
ron to ir Jonas Rimeikis iš 
Montrealio - skatino visus prie 
šokių ir dainos. Visi grįžo namo 
apdovanoti savaitgalio tradici
niu šaliku, rankšluostuku ar šių 
metų nauja dovana - kepure. 

Dėkojame visiems daly
viams, o ypač mūsų rėmėjams: 
Montrealio lietuvių kredito 
unijai LITAS, Joanai Adamo
nytei (Labrecque, Brouillette 
& Castelli, Inc.). Aleksandrui 
Stankevičiui (Coffragants) ir 
Saint Donat merui Richard Be
nard už padovanotas meno 
knygas. Vilija Bulotienė 

Dalis slidininkų, dalyvavusių slidinėjimo savaitgalį St-Donat, 
QC, kovo pradžioje 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l R un-ec1io11 Rd. ~ ronlo M9 5 l 

Fondas 
Foundation 

Tel.:416- 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jasų sutelkta pa rindini kapitala Fonde per 45 metu 
Kanados lietuvitf 01 anizacijoms davė 2. 09 min. dol. 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei tudentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietu oje 0.37 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo te tamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

LITHUANIANS 
LOCKEDOUT 
On February 26th Lithua

nians and parishioners of Our 
Lady of Vilnius Church in 
New York City were shocked 
to hear the news that the locks 
to their church had been 
changed. On that day Father 
Eugene Sawicki, priest of Our 
Lady of Vilnius was called to 
a meeting with the Archdio
cese of New York. Upon arri
val Cardinal of New York 
Egan informed Sawicki that 
the locks of the church were 
being changed and the church 
seized. Currently, Sawicki is 
unable to take possession of 
his personai items as well as 
cherished items in the church. 

As to claims of the greatly 
dwindling attendance rate at 
mass, Father Sawicki said, 
"They say there are no Li
thuanians left. Not true. For 
years, the country was under 
communist rule-not so now. 
There's an influx of Lithua
nians." 

Still with no word on 
progress, around 75 Lithua
nians and parishioners gath
ered to pray outside their 
beloved church at the usual 
time for Sunday mass. I had 
the great honour of being one 
of those protesting that day. 
The church suddenly trans
formed as signs and crosses 
were attached and laid at 
every corner of the entrance. 
Here many prayers for inter
vention and guidance were 
read followed by the singing 
of Marija Marija. Not only is 
there worry for the parish
ioners not having Mass, but 
there is also a worry for the 
objects locked inside the 
church. Inside are several 
panes of stained glass win
dows from Lithuania that 
were salvaged from another 
closed Lithuanian church in 
New York. Also, countless 
items of historic significance 
are still in the church such as 
the chalices and books from 
the days of the church's con
struction. The church was 
constructed in 1905 by 
Lithuanian immigrants, pro
viding a sanctuary to genera
tions of Lithuanians fleeing 
Soviet persecution in their 
homeland. The Archdiocese 
has stipulated there will be 
no opportunity for consulta
tion, discussion, or appeal. 
Letters from Lithuania in 
opposition have been sent 
including a personai letter 
from President Adamkus. 

Lithuanians in New York 
are anticipating news on the 
fate of their church. Being 
present gave me the insight 
into how important faith and 
community is to Lithuanians 
all around the world. I felt 
overcome by the overpower
ing will of those there to get 
their home back. Just like 
during Soviet times, faith is 
what helped guide many 
Lithuanians through the dark
ness of that evil regime. Now, 
that faith still exists but all 
around the world, which I had 
a chance to witness first hand. 

Taddes Korris, 
Edmonton, AB 



Mūsų kultūra - mūsų 
pasididžiavimas 

Toronto Aukštesniųjų li
tuanistinių kursų moksleiviai 
vasario 24 d. dalyvavo tradici
nėj e šeštadieninių moky_klų 
šventėje "Kalba. Kultūra. Švie
timas". Čia jie turėjo progos 
susipažinti su kitų tautinių 
bendrijų kultūra, istorija, pa
pročiais, parodyti kuo turi pa
sidžiaugti mūsų tauta. Šventės 
metu aktyviausiems visuome
nininkams ir geriausiai besi
mokantiems buvo įteikti tradi
ciniai ''Ambasadoriaus" apdo
vanojimai. Apdovanotųjų tar
pe ir mūsų kursų 12 kl. moks
leivė Daina Šablinskaitė. Siū
lome paskaityti 11 klasės moks
leivių įspūdžius apie šią šventę. 

Mkt. S. Katkauskaitė 

* 
Vasario mėnesį Toronto 

Don Bosco mokykloje buvo 
tarptautinis kalbų festivalis. 
Ten visos Toronto šeštadieni
nės mokyklos susirinko paro
dyti kitiems apie savo tautą ir 
kultūrą. Sporto salėje buvo 
paruoštos parodos apie istori
ją, kultūrą, meną, ir, žinoma, 
daug valgių. Kitoje salėje bu
vo susirinkimas ir koncertas. 
Ten šoko egiptiečiai, ukrai
niečiai, vietnamiečiai ir kiti. 
Buvo įdomu matyti jų šokius 
ir palyginti su lietuviškais. 
Man ypatingai patiko matyti, 
kaip kitos tautos rengiasi tau
tiniais drabužiais. Po paskai
tos ir koncerto grįžom į paro
dų salę. Ten mes ir kiti turė
jom paruošę stalus. Ant jų pa
dėjom lietuviško maisto: duo
nos, sūrio su medumi, pyragė
lių su spirgais, riestainių. Mes 
turėjome ir lietuvišką vėliavą, 
knygų apie Lietuvą, tautinių 
juostų, paveikslų. Man patiko 
sutikti savo kitus draugus, su
sipažinti su jų kultūra. Buvo 
smagu matyti, kiek daug žmo
nių eina mokytis į šeštadieni
nes mokyklas, kad sužinotų 
apie savo kilmę ir kultūrą. 

Violeta Pečiulytė 

* 
Tarptautiniame šeštadie

ninių mokyklų festivalyje man 

111ETlUJVA 

Šiemetinį "Ambasadoriaus" 
apdovanojimą gavo Daina 
Šablinskaitė, 12 kl. moksleivė 

labiausiai patiko ukrainiečių 
šokiai. Dar šoko Egipto, Ko
rėjos ir kitų tautų šokėjai. Pa
rodoje buvo įdomu palyginti 
visų tautų maistą. Man buvo 
skaniausi italų patiekalai, 
ypač "lozania". 

Mes gražiai parengėme 
lietuvišką parodą. Visi kartu 
buvom nupiešę Lietuvos že
mėlapį ant didelės drobės, tu
rėjom lietuvišką vėliavą. Mū
sų lietuviškas maistas buvo la
bai skanus ir greitai suvalgy
tas. Man labai patiko ši šven
tė. Norėčiau joje dalyvauti ir 
kitais metais. 

Dainius Ramanauskas 

* 
Kalbų ir kultūrų festiva

liui mes ruošėmes iš anksto. 
Mes turėjom didelį plakatą, 
tai ant audinio gabalo nupieš
ta Lietuva ir didelėm raidėm 
užrašyta Lietuva ir Lithuania, 
kad visi žinotų, kas mes esam. 
Ant stalo padėjom lietuviškų 
valgių, gintaro, knygų, medi
nę kaukę. Skaniausias buvo 
"skruzdėlynas". Šalia mūsų 
parodos stendus turėjo egip
tiečiai, ispanai, buvo korėjie
čių, italų, armėnų, lenkų. Visų 
parodos buvo įspūdingos, bet 
mūsų geriausia. Mes net turė
jom lietuviškos "Žalgirio" 
krepšinio komandos sportinę 
aprangą. Man atrodo, kad to
kie susitikimai yra naudingi ir 
įdomūs, nes mes visi galėjom 
sužinoti ką nors naujo apie 
kitas tautas ir papasakoti apie 
save. Man patiktų, jeigu ir ki
tąmet galėtume dalyvauti šio
je šventėje. 

Vytautas Dzemionas 

* 
Kalbų ir kultūrų festivaly

je man labiausiai patiko šo
kiai, ypač ukrainiečių. Jie la
bai panašūs į lietuvių tautinius 
šokius. Jų drabužiai, muzika 
ir šokio žingsniai buvo kaip 
lietuvių. Kiniečių šokiai lėti, 
rami muzika. Egiptiečių šo
kiai tikrai skirtingi nuo lietu
vių, juos šoko tik mergaitės. 
Nepatiko kalbėtojai, nes jie 
nieko nekalbėjo apie šį festi
valį. Mūsų lietuviškas stalas 
buvo geriausias, nes mes turė
jome daugiausia tautinių da
lykų - rankomis austos stal
tiesės, gintaro karoliai, ant 
audeklo Lietuvos himnas. 
Aukštai kabėjo lietuviška vė
liava, o ant stalo buvo išdėsty
ta įvairios knygos ir Trakų, 
Kryžių kalno, Gedimino pilies 
paveikslai. Turėjom plakatus 
apie Lietuvos istorijos ir kal
bos faktus. Mes patys nupie
šėm Lietuvos žemėlapį. Pati
ko ir maistas, mūsų stalas tu
rėjo lietuviškų valgių. Labai 
patiko Italijos, Lenkijos val
giai. Aš praleidau laiką labai 
smagiai, nes nereikėjo eiti į 
šeštadienines pamokas ir mo
kytis. Gal kitais metais vėl su
sirinksime Don Bosco mokyk
loje ir švęsime tautų kultūrų 
festivalį. Audrius Valiulis 

(Ntrs. M. Slapšio ir 
L. Kriščiūnaitės) 
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Lituanistinių kursų moksleiviai ir mokytojos Don Bosco mokykloje parengė parodą, pasako
jančią apie Lietuvos istoriją, kultūrą ir papročius 

VELYKINIAI ŠOKIAI 
1Jl:3~&g @D@'\Yl'\'7~D&D ~[p ~~~&M@~~D&D 

(Heroes and Villains) 

š.m. balandžio 8, sekmadienĮ, 8 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose - Karal iaus Mindaugo menėje - Įėjimas $1 O 

PREMIJOS UŽ GERIAUSIAS KAUKES! 

Velykinio margučio stebuklas 
GABRIELĖ TAMINSKAITĖ 

(14 metų) 

Pavasaris - prisikėlimo 
metas. Šiuo metu mes turime 
nuostabią šventę - Velykas. 
Velykos suteikia džiaugsmą ir 
dideliems, ir mažiems. Vi
siems malonu dažyti, o paskui 
ridenti spalvotuosius margu
čius. Turbūt linksmiausia yra 
eiti ir prašinėti margučių. Ko
kių tik negauni: vieni raudoni, 
kiti žali, o treti įvairiausių 
spalvų. Pavasario metu gamta 
atsibunda iš gilaus žiemos 
miego. Medžiai pradeda leisti 
pumpurus, pievos užsikloja 
margaspalve antklode. Iš po 
žemės pradeda rodytis pirmo
sios pavasario gėlytės: žibutės, 
pienės, šalpusnės. Visa gamta 
pradeda naują gyvenimo eta
pą. Jau galime išgirsti čiul
bant vieversėlį ir lakštingalą. 
Danguje pasirodo pirmieji 
grįžtančių paukščių pulkai. 
Jie visus sveikina ir linki geros 
vasaros. Ir saulė ryškiau švie
čia, labiau šildo žemę. Atrodo, 
kad gyvenimas prasidėjo iš 
naujo. 

Aukštai kalnuose, kur oras 
pats tyriausias ir švariausias 
bei gamta kerinti, yra mažas, 
bet nuostabus miestelis -
Lauksargiai. Visi namai rau-

donais stogais, patys jie balti 
balti. Jų stogai taip tviska sau
lėje, jog iš aukštai atrodo, tarsi 
visas miestelis būtų miniatiū
rinis ir paties geriausio daili
ninko rankomis sukurtas. 
Gatvės grįstos akmenimis, o 

vidury Lauksargių stovi didelė 
aukšta šventovė su mokykla. 
Tai miestelio širdis. 

Aplinkui miestelį plyti 
bekraštės kalnų pievos ir slė
niai. Pievose ganosi daugybė 
avių, kurios pažvelgus iš vir
šaus atrodo, kaip pūkeliai nuo 
pienės. Atsidūręs šiame mies
telyje, gali pasijusti tarsi nuo
stabiausiame rojuje žemėje. 

Kai tik išaušta naujos die
nos rytas, mokytoja Liucija, 
kaip visuomet, atsistoja ant 
laiptelių prie mokyklos ir 
skambina varpeliu, kviesdama 

visus vaikus į mokyklą. Vai
kams taip patinka šis varpelio 
skambėjimas, kad jie su di
džiausiu džiaugsmu ir malo
numu bėga mokyklon. Tačiau 
ne viskas Lauksargiuose taip 
malonu ir gera, kaip atrodo. 
Netoli mokyklos, gal tik per 
kokius du namus, gyvena mer
gaitė. Ji maža, kokių septyne
rių ar aštuonerių metų, tačiau 
labai simpatiška. Jos plaukai 
tamsūs ir nuostabiai dera prie 
jos baltos, kaip pienas odos. 
Mergaitės akys žydros žydros, 
kaip pavasario dangus. Iš pir
mo žvilgsnio viskas atrodo 
puikiai, bet, atidžiau įsižiūrė
jus į jos akis, pamatai, kad jos 
tarsi negyvos. Cecilija - toks 
mergaitės vardas - yra akla. 
Cecilija labai gera mergaitė, ji 
nejaučia nei pykčio, nei ne
apykantos niekam. Ji nežino, 
kodėl tapo akla, bet turi be
galę klausimų, tik neturi atsa
kymų į juos. Cecilija lanko 
mokyklą kartu su viso mieste
lio vaikais. Ji labai gerbia mo
kytoją Liuciją, kuri yrajai tarsi 
šviesa, kurios ji negali matyti, 
tarsi jos akys, kurios ją ve
džioja po visą pasaulį. Cecilija 
be galo myli ir savo draugus, 
žinoma, kaip ir jie ją. 

(Bus daugiau) 
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Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a meninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

užalojimu, i"icškojima 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klau imai 

295 The West Mal~ 6th Floor, Toron10, ON M9C 4Z4 
Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 

Tinklalapis: w1~w.nacclawfirm.com El. pašia~: lawyers@'pacclawfi rm.com 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. balandžio 12 ir 26 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. balandžio 12 ir 26 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* ofi for l parcel ofi 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head off1ce. 

Kanados Londone -
dar vienas kapas 

A.a. JUOZAS BENDO
RAITIS, gimęs Šakiuose, su
laukęs 80 m. amžiaus, pasku
tinį ketvertą metų žmonos 
Mirgos slaugytas savo gražios 
vietovės namuose, mirė 2007 
m. kovo 1 d. Strathmere Lod
ge naujuose slaugos namuose, 
Strathroy, ON. Į juos skubiai 
paslaugių, mylinčių vaikų bu
vo perkeltas, žmonai Mirgai 
staigiai, nelauktai turėjus sun
kią operaciją. 

Abu, su trimis dukrelėmis 
- Lilly, Regina, Diana - atvy
ko į Kanados Londoną iš 
Australijos, kurią buvo pasie
kę iš pabėgėlių stovyklų po
kario Vokietijoje, prižiūrimų 
Thrptautinės pabėgėlių orga
nizacijos IRO (International 
Refugee Organization). Apsi
stoję Londone susilaukė sū
naus John ir ketvirtos dukros 
Mary Ellen. 

Iki pensijos dirbo gelžbe
toninių statybų struktūrų spe
cialistu - inspektoriumi M.M. 
Dillon inžinerijos firmoje. Su 
žmona Mirga, gimusia Latvi
joje ir laisvai kalbančia lietu
viškai, dalyvaudavo Londono 
lietuvių bendruomenės kultū
rinėj e veikloje, chore "Pa
švaistė", taut. šokių ansamb
lio "Baltija" veteranų grupėje 
"Sugrįžki, jaunyste", Siluvos 
Marijos parapijoje ir bend
ruomenėje. Net turėdama 
slaugomą ligonį namuose, 
Mirga su trimis "Pašvaistės" 
choristais, patys pasiruošę, 
dalyvavo 8-ojoje išeivijos lie
tuvių Dainų šventėje Čika
goje. Tui meilė lietuviškai dai
nai ir atkurtai šventei ne žo-

PRENUMERATORIŲ DĖMESIUI 
Sekite savo pnmumeratos baigimosi datą, kuri yra pažymėta ant 
laikraščio lipdės su jūsų adresu. Nelaukite priminimo - laiku ją 
atnaujinkite. Tuo sutaupysite administracijos laiką ir pašto iš· 
laidas. 

(nuo 1919 metų) 
.A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes. atminimo lenteles . 
.&. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.&. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto , Ontario M6N 3P7 

A Mūsų senelių maldoj kasdien inėj 
(,~ yra žodžiai šventi sudėti 
d.l!.~~ 

<M.ei[ė • gerumas • dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI : 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd ., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

džiu, - o darbais ir triūsu! 
Savo pačių darbu, patys 

pasistatė namus, įsikurdami 
gražiame savo "dvarelyje" 
Kilworth Heights, vakarinia
me Londono užmiestyje, kur 
ne kartą vyko džiugūs suėji
mai, skambėjo dainos ... Nuti-

A.a. Juozas Bendoraitis 

lo jų sąskambiai... Jie ir Juozo 
palikti mieli prisiminimai ly
dės, kol vėl susitiksim Ana
pus. 

Liko giminės ir artimieji 
Lietuvoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje, Kanadoje. Lon
dono liet. kat. Šiluvos Marijos 
šventovei dar esant "nesau
giai", neįeinamai, kovo 5-tos, 
ypač žvarbią žiemos dieną, su 
snaigių ir Šiluvos Marijos 
bendrijos administratoriaus 
prel. Jono Staškevičiaus paly
da, Juozas palaidotas Šv. 
Petro kapinių sekcijoje "O" iš 
O'Neil laidotuvių namų Šv. 
Dismas koplyčios gausiai pa
lydėtas. E. Petrauskas 

BESTWAYTO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd„ 
Toronto, ON M9P 366 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAIT~·TATARSKY 

$949- Iki birželio 23 
+mok. 
$1199 - po bi rželio 23 

+m k. 
Kelionių bilietai, draudimai, 

nem okamas pristatymas Į namus 

Tcl. (41 6) 249•7710 
Ccll (416) 473-9020 

Fax: 416 249-7749 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 

TĖrt/ŠKĖS ŽIBURIŲ naujas elekt
roninis paštas -

tevzib@ro rs.com 

l"lll:'~.A ... V FOUR SEASONS 
IV'././',..I~ REALTY LIMITEO 

Assoclate Broker, 67 First Street 
Colllngwood, Ontarlo L9Y 1A2 

Pa rduodan l, perka nl 

ar li k dėl informacijos 

apie narnu~~ va~arna· 

mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slayncrio ir 

...,. Co ll ingwoodo apy-
linkėse kreipkitės i 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis pašias: salvailis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



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

B ALif1JB 2007m. 
SA Y & ~ balandžio 21, 

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. 

Programoje jaunimo kapela "Sūduva", 

šokių muzika 
• 

6 val. vak., 

Toronto 

Lietuvių 

Pakvietimai: J . Šimkus tel. 416 231- Namuose 
9425, LN sekmadienio popietėse , pas (1573 Bloor St.W.) 
narius ir prie įėjimo. Kaina$25. 

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

VELYKINIUOSE PIETUOQE 
š.m. balandžio 15, sekmadienį, 1 v.p.p. 

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

,~~ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA 
~ - Velykų bobutė su dovanėlėmis ~ ~ 
' ' PROGRAMOJE - vaikų muzikinis spektaklis 91 

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

Aldonai tel. 416-762-1497. 
Įėjimas : suaugusiems - $20, vaikams 11-16 m. - $1 O, 

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

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS ~ , 
....,. Re/max West Įstaigoje 
~ ilgiausiai dirbantis agentas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 23 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

Rf'Mll( West Realty Inc. 
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. MSP 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769·3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

2007 m. balandžio 15, sekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį! 
MENINĘ PROGRAMĄ atliks 

Prisikėlimo parapijos jaunimo choras, vad. D. Viskontienės 
ir A. Puodžiūnienės 

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais). 

PASIVAIŠINSITE skania J. Gurk lienės pagaminta vakariene. Veiks baras. 

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p. 

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

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių " leidėjai 

Toronto Lietuvių Namų vyrų būrelio valdyba ir revizijos 
komisija 2007 m. Iš kairės sėdi: E. Bartminas, E. Steponas, A • 
Aisbergas; stovi: J. Gudavičius ir pirmininkas - T. Stanulis 

Ntr. T. Stanulio 

Toronto Lietuvių pensininkų klubo Velykų pietūs įvyks ba
landžio 11d„12 v.d. 111-čio aukšto menėje. Karšti pietūs su vy
nu, pyragai ir kava. Bilietai po $15 gaunami pas J. Morkūną (tel. 
416 233-1920) arba S. Kuzmicką (tel. 416 769-1351). 

A.a. Emilijos ir Mato Šimkūnų 10 metų mirties prisiminimui 
(balandžio 4 į 5 d.) sūnus Algirdas Siriūnas ir šeima, sūnus 
William Siriūnas ir šeima, duktė Birutė Marcolini ir šeima Tė
viškės iiburiams aukojo $100. 

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 

Montrealietės Silvija ir Danutė 
Staškevičienės dalyvavo rank
darbių parodoje St-Jean-sur
Richelieu. Silvija dalyvaus 
"Coast to Coast" parodoje 
Meadowvale Convention Cent
re Mississaugoje balandžio 19-
22 d.d. "Art & Hobby" kioske 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Ellans} 
Savinin kas Jurgis K ulie!;ius 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (416) 763·5161 

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

Patyrimas Moje srityje nuo 1987 m .. 

Ontarlo Fresh & Tasty - European Dellcatessen Store & Sausage Factory 
parduotuvės savininkai nuoširdžiai sveikina visus lietuvius ŠV. VELYKŲ proga ir maloniai kviečia apsipirkti mūsų parduotuvėje. 

Jums siūlomas gausus europietiškų dešrų, sūrią bei įvairią lietuviškų prekių pasirinkimas. Fresh & Tu.sty pateikia dalelę velykinių vaišių 
Jūsų namų stalui: 

• Lietuviška duona 
• Kumpis 
• Kepta plekšnė aliejuje 
• Kepta menkė pomidorų 

padaže 
• Sprotai 
• Konservuoti burokėliai 
apelsinų sultyse 

• Užkandėlė "Grybas" 
• ĮJurokėlių sriuba 
• Sokoladinio ir vanilinio 

skonio javinukai, 
gruzdučiai 

• Pomidorų padaž.ai 
• Padažas šašJykams 
• Tušla cepelinams bei 

7.emaitiškiems blynams 
• Kelių rūšių meduoliai 
• Rokiškio sūris 
• Kėdainių konservų fabriko 

gaminiai (įvairios uogienės, 
majonezai, mineralinis vanduo) 

• Rauginti kopūstai 
• Silkė daržovių padaže 
• Grybų ir pupelių sriubos 

Nuo ketvirtadienio galite pirkti ir įvairių šviežių mėsų. 

Trečiadienį (kovo 28 d.) atkeliauja nauja 
maisto produktų siunta iš Lietuvos 

Parduotuvės darbo valandos 
Didžią.ją savaitę: 

pirmadienį 9.30 v.r. - 7.30v.v. 
antradienį 9.00 v.r. - 8.00v.v. 
trečiadienį 9.00 v.r. - 8.00v.v. 

~.t.U.Į......W1 1

.l Jj RDH UD '"" 
99 Advance Rd., Etobicoke, ON M8Z 286 
Tel.: 416-234-8063 

ketvirtadienį 8.00 v.r. - 9.00v.v. Bloor St. W. 

penktadienį 8.00 v.r. - 9.00v.v. 
šeštadienį 8.00 v .r. - 9.00 v.v. 
sekmadienį UŽDARYTA 

99 Advance Rd., Etobicoke, 
ONM8Z2S6 

tel. 416 234-8063 

LAUKIAME JŪSŲ! VELYKŲ ŠVENTĖS JAU ARTI! 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka AnapŲyje: D. ket
virtadienį - 7 v.v. Svč. Sakra
mento įsteigimo pamaldos; D. 
penktadienį - 3 v.p.p. Kristaus 
kančios ir mirties pamaldos; D. 
šeštadienį - 7 v.v. Kristaus pri
sikėlimo pamaldos; Velykų 
sekmadienį - 7 v.r. Prisikėlusio 
Kristaus pasitikimo pamaldos. 
Velykų dieną 11 v.r. Mišių ne
bus. Paskutinės Mišios tą dieną 
bus 9.30 v.r. 

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

• Kun. Kazimieras Kakne
vičius yra išvykęs iki Atvelykio 
savaitgalio. 

• Balandžio 15, Atvelykio 
sekmadienį, tuojau po 2 v.p.p. 
Mišių, Gerojo Ganytojo misi
jos salėje Moterų būrelis ruošia 
šaltus Atvelykio pietus su vynu. 
Bilieto kaina- $10. Bilietus pla
tina: Jo ana Dūdienė, tel. 705 
445-6898 ir Birutė Samsonienė, 
tel. 705 429-3933. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti B. Piesarsko ir B. Svečia
vičiaus paruoštą anglų-lietuvių 
ir lietuvių-anglų kalbų žodyną 
bei Vili Dainų šventės vaizda
plokščių (DVD). 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 8: 7 v.r. Prisikėlusio 
Kristaus pasitikimo pamaldos; 
9.30 v.r. už a.a. Emiliją Zakar
ževskienę; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje, balandžio 8, 
sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. Oną 
Kanap~ienę (XXIV metinės); 
Delhi Sv. Kazimiero šventovė
j e, balandžio 7, šeštadienį, 3 
v.p.p. Kristaus prisikėlimo pa
maldos. 

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $30 aukojo 
J. Lapavičius. 

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai $30 aukojo J. Lapavi
čius. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo S. Vyskupaitienė. 

A.a. Rimo Bagdono mirties 
prisiminimui (balandžio 9 d.) 
žmona Regina Bagdonienė Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Broniaus Ulozo 10 me
tų mirties prisiminimui S. Ulo
zienė Tėviškės žiburiams aukojo 
$100. 

Tremtinių grįžimo fondui 
aukojo: $1,500 - Lietuvių fila
telistų sąjunga per Antaną Lau
rinaitį; $100 - J.S. Sinkevičiai. 
Aukotojams nuoširdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro v-ba 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687. 

NAUJOS 2 CD PLOKŠTELĖS. 
Dainuoja su orkestru estrados 
solistas Juozas Nakutavičius 
("Dainuok ir šok", "Ugningas 
bučinys"). Kaina vienos CD 
plokštelės, įskaitant pašto iš
laidas - $12 (JAV). Užsakymus 
siųsti: Joseph Nakutavičius, 
7119 Toledo Rd., Spring Hill, 
FL 34606-6165 USA. Tel. 352 
688-2476. Galima gauti vaizda
juosčių (212), garsajuosčių 
(482), CD plokštelių (90) sąra
šą. Visos iš Lietuvos. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
•Parapijos vadovybė ir pa

rapijos taryba sveikina parapi
jiečius ir visus lietuvius šv. Ve
lykų proga. Mišių dalyvius Ve
lykų dieną po Mišių kviečia 
užeiti į parapijos salę pasivai
šinti kava ir pyragaičiais, ku
riuos ruošia KLKM draugijos 
parapijos skyrius. 

• Verbų sekmadienį, per 
10.45 v.r. Mišias giedojo "Vo
lungės" choro moterų grupė. 
Didįjį penktadienį prieš pamal
das "Volungės" choras atliks 
giesmių koncertą, o Velykų sek
madienį volungiečiai ir kitų 
chorų giesmininkai giedos per 
Prisikėlimo ir kitas Mišias. 

• Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka: Didįjį ketvirta
dienį, 7 v.v. vyks Paskutinės va
karienės Mišios su procesija po 
Mišių. Adoracija iki 9 v.v. Didį
jį penktadienį, 2.30 v.p.p. "Vo
lungės" choras atliks giesmių 
koncertčj, 3 v.p.p. vyks pamal
dos su Sv. Rašto skaitiniais, 
maldomis, kryžiaus pagarbini
mu ir Komunija. Po pamaldų -
procesija prie Kristaus kapo. 
Pamaldų metu bus daroma rink
liava Šv. Žemėj esančių švento
vių ir parapijų išlaikymui. Ado
racij a po pamaldų iki 5 v.p.p. 
Didįjį šeštadienį, 7 v.v. vyks Ve
lykų iš~akarių (vigilijos) apei
gos su Sv. Rašto skaitiniais, ug
nies ir krikšto vandens šventi
nimu bei Komunija (be Mišių). 
Velykų dieną, 7.30 v.r. Prisikė
limo Mišios, o kitos Mišios vyks 
9 v.r. (anglų kalba), 10.45 v.r. ir 
12.15 v.d. Latviams katalikams 
Mišios bus aukojamos latvių 
kalba J v.p.p. 

•Seimas ir draugų tarpe 
Valerija ir Donatas Karosai at
šventė savo vedybinio gyveni
mo 50-ąją sukaktį. 

• Kovo 28 d. palaidota a.a. 
Teresė Macienė, 78 m. Paliko 
vyrą Vytautą ir sūnus Tadą, 
Mindaugą ir Vytą su šeimomis. 
Lietuvoje mirė a.a. Albertas 
Vaišnoras, torontiečio Balio 
Vaišnoro brolis. Balandžio 4 d. 
iš laidotuvių namų malda į Šv. 
Jono lietuvių kapines buvo pa
lydėtas a.a. Sidney Roy (Sigitas 
Raškauskas ), 83 m. Paliko žmo
ną Stasę ir tris vaikus Petrą, 
Angelę ir Arlene. 

• Metinis parapijiečių susi
rinkimas vyks balandžio 15 d., 
po 10.45 v.r. Mišių. Susirinkime 
bus padaryti visų parapijos tary
bos sekcijų pranešimai ir bus 
renkama pusė tarybos narių 
dvejų metų kadencijai. Kadangi 
tą dieną vyks keletas kitų ren
ginių, susirinkimas bus trumpas. 

• Vasaros stovyklų tvarka 
"Kretingos" stovyklavietėj, Va
sagoj: lietuvių kilmės lietuviš
kai nekalbantiems vaikams lie
pos 8-21 d.d., lietuviškai kal
bantiems liepos 22-rugpjūčio 3 
d.d., šeimų su vaikais stovykla 
rugpjūčio 5-11 d.d. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 8, Velykų dieną: 7.30 
v.r. Prisikėlimo Mišios; 9 v.r. už 
a.a. Alidą Groen In't Woud; 
10.45 v.r. už a.a. Balį Radzevi
čių, už a.a. dr. Sigitą Kazlauską 
ir už a.a. Vincą Normantą, 
12.15 v.d. už a.a. Mariją Leikū
nienę. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu - tevzib@rogers.com 

Išganytojo parapijos žinios 

• Didžioįo penktadienio 
pamaldos su Sv. Komunija 11 
v. ryto. Pamaldų metu bus ren
kamos specialios aukos vasaros 
"Vanagų" jaunimo stovyklą pa
remti. 

• Velykų pamaldos su Šv. 
Komunija įprastu laiku - 9.30 
v. ryto. 

• Antradienį, balandžio 17, 
7.30 v. v. įvyks parapijos tary
bos posėdis Petro ir Irmos Stur
mų namuose, Mississaugoje. 

• Sekmadienį, balandžio 
22, 2 v.p.p. Moterų draugijos 
pamaldos. Apmąstymo žodį 
tars teologijos studentė Vida 
J augelienė. 

• Balandžio l d. pamaldose 
buvo prisimintas a.a. Antanas 
Pūkas, gimęs 1914 m. sausio l 
d., miręs 2002 m. kovo 31 d. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio l d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 165 
svečiai. 

• Balandžio 8, Velykų die
ną ir balandžio 6, Didįjį penkta
dienį Lietuvių Namai bus užda
ryti. 

• Balandžio 15 d., l v.p.p. 
įvyks tradiciniai Atvelykio pie
tūs. Programoje - muzikinis 
spektaklis, atvyks Velykų bobu
tė su dovanomis, bus šilti pie
tūs. Kviečiame tėvelius su vai
kučiais. 

• Balandžio 21 d. Vytauto 
Didžiojo salėje įvyks Medžio
tojų-žūklautojų klubo "Tauras" 
tradicinis metinis balius. 

• Po kapitalinio remonto 
atidarytas vienintelis lietuviškas 
baras Toronte "Lokys". Kvie
čiame visus apsilankyti ir nepa
miršti pasikviesti draugus. Gali
ma barą išsinuomoti įvairioms 
privačioms progoms. 

• Sekmadieniais pietūs Lie
tuvių Namuose nuo 11 v.r. iki 2 
v.p.p. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams Ada 

Monstvilas aukojo $500; Aldo
nos Skilandžiūnienės gimtadie
nio proga draugai slaugos na
mams aukojo $200. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą. Aukos 
priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se, arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St.W, To
ronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 

• Lietuvos kankinių (Ana
pilio) parapija paaukojo $1,500 
mokyklai paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

• Kovo 31 d. Velykų bobutė 
(Aldona Biškevičienė) mus ap
lankė su lauktuvių pintinėle, 
apeidama visas klases, kur pa
sišnekėjo su mokiniais apie ar
tėjančią Velykų šventę. Aukš
tesniuosiuose lituanistiniuose 
kursuose Nijolė Benotienė per
skaitė Pupų medį ir Jonelį (A. 
Biškevičienės vertimas Jack and 
the Bean stalk pasakos). 

• Mokytojai dėkoja tėvų 
komitetui, paruošusiam prieš
velykines gardžias vaišes. 

• Dėmesio, būsimųjų abi
turientų tėveliai! Balandžio 21 
d., 9.15 v.r. mokykloje įvyks po
sėdis, kuriame bus aptartas 8 
sk. ir Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų abiturientų pagerbimas. 
Kviečiame šių mokinių tėvus 
pasitarimui su mokyklos admi
nistracija bei tėvų komitetu. 

• Balandžio 7 d. pamokų 
nebus - šv. Velykų pertrau
ka. Živilė 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Sėkmingai praėjo baltiečių pašto ženklų ir pinigų paroda 
Aušros Vartų parapijos salėje kovo 31-balandžio l d.d. Su labai 
gausiais pašto ženklų rodiniais dalyvavo du estai, du latviai ir 
lietuvis Romas Verbyla, kuris vienintelis pasirodė ir su pinigų 
rinkiniu. Filatelistų dr-jos pirmininkas šiuo metu yra estas J. 
Raudsett. 

Programą per KLKM dr-jos rengiamą Velykų stalą ba
landžio 15 d. atliks mokyklos mokiniai, vadovaujami vedėjos 
Živilės Jurkutės-Blayney, akompanuos muz. A. Stankevičius. 
Pasirodys ir Velykų bobutė, kuri labai susidomėjo, ką gi vaikai 
padainuos, ką susirinkusiems padeklamuos. Rengėjos nuošir
džiai kviečia montrealiečius į šią tradicinę šventę - praleisti 
malonią ankstyvo pavasario popietę. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Prisikėlimo pamaldos 8 val. rytą. Klebonas ir parapijos ta

ryba kviečia parapijiečius bei svečius po šv. Mišių nueiti į salę 
margučių, pyragų ir kavutės vaišėms. 

Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas la
bai dėkoja aukotojams. Aukojo: $2500 - "A§surances Labrec
que, Brouillette & Castelli Inc."; $300 -A. Zukauskas; $200 -
E. Jancevičius; $175 - Montrealio Aušros Vartų parapijos cho
ras; $150 - J. Adamonienė; po $100 - G. Kudžmienė, J.B. Pa
kulis; $50 - KLB Londono apylinkė. V.L. 

ADAMC>NIS CASTELLI INSURANCES 
L A B R E CQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK STE., SU ITE 555, MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 51 ~286-1 985 PV<..: 5 1 ~286-1 981 

Joana Adamonis A.l. B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue D e Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 

METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyks 2007 m. balandžio 29, sekmadienį, 

Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 rue Parthe'nais, Montreal 

NARIŲ REGISTRACIJA VYKS 

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

KLK moterų dr-jos Montrealio skyriaus tradicinis 

VELYKŲ STALAS 
š.m. balandžio 15, sekmadieni, 12 val. 

Aušros Vartų parapijos salėje 
1moje - šeštadieninės mokyklos mokiniai 
vadovė - Živilė Jurkutė-Blayney 

VAIŠĖS • LOTERIJA • VYNAS • 
Auka - $25, jaunimui - $1 O 

KVIEČIAME GAUSIAI DALYVAUTI 

Kun. K. Ambrasas, SJ, iš 
Kauno su Velykų sveikinimais 
atsiuntė pluoštą linkėjimų Ale
liuja akistatoje. Tarp įvairių kitų 
prasmingų poetinių žodžių 
skaitome: "Tegul tuščiažo
džiaujanti mūsų meto plokščia 
žodžių gausa, pabyranti iš laik
raščių, žurnalų( ... ) Jūsų neap
stulbina, neišveda iš pusiausvy
ros, bet pamoko, kad tuštybę 
galima įveikti malda, tyla, san
tūriu žodžiu ... " 

PARDUODAMAS "CONDO" 
11 Michael Power Pl., Apt. 211 
(prie Prisikėlimo parapijos). l 
miegamojo ir "den", pilnai ap
statytas butas - su baldais, pa
veikslais; TV ir kiti muzikos 
aparatai; du tualetai; automo
biliui vieta ir sandėliukas. Die
ną skambinti tel. 905 361-5235. 

IEŠKAU DARBO. Valau na
mus, apartamentus, raštines. 
Prašau skambinti tel. 416 817-
5944. 

CONSTRUCTIO 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 


