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Spauda pokyčių spartoje 
Vis dažniau pasigirsta balsų, kad netrukus laikraščiai 

gali būti nebereikalingi. Mat jau technika valdo pasaulį ir 
nustato, ko žmogui reikia ir ko nereikia, arba mažai be
reikia. 

l Š dalies tai tiesa. Aukštoji technologija tiesiog stebuk
lus daro. Jos dėka per 50 pokarinių metų taip daug vis
kas pasikeitė, kad eiliniam žmogui-vartotojui daug kas 

nebesuprantama, staigių pokyčių šaltiniai neprieinami be 
specialaus pasiruošimo. O naudotis viskuo, kas paduota, 
gali visi, net ir verčiami, nes kitokio pasirinkimo nebėra. Tui 
materialistinės pažangos ženklai, rodantys ir gyvenimo 
kryptis. Rodos, dar taip neseniai ryšiams palaikyti periodi
nė spauda buvo viena iš patikimiausių visiems prieinamų 
priemonių. Ir ne tik tai - spauda buvo vadovė, visuomeninių 
organizacijų bei politinių partijų kūrėja, dvasinių poreikių 
tenkintoja, kultūrinio gyvenimo rodyklė ir matas. Siandien 
ji ieško aiškesnės savo paskirties, kai didelių galimybių 
elektronika (kompiuteriai, internetas), kaip milžiniška ir 
viską aprėpianti knyga, atsivertė prieš žmonijos akis - tik 
vartyk, ir viskas per minutę kitą tau bus ant stalo padėta, 
ak, ir seniai pamiršus, kad reikėjo pažingsniuoti iki kampo 
ir nusipirkti rytinę laikraščio laidą. O naktiniai laikraščių 
išvežiotojai jau niekada nebebus pirmieji, žinias pateikiantys 
kultūros nešėjai. Visos kilnios ir tradicinės pastangos nie
kais pavirsta spūstelėjus modernaus įtaiso mygtuką. Tech
nologijai įsitvirtinus, gal dar per anksti spėlioti, kiek žinia
sklaidos priemonės viena kitai turės įtakos stiprėti, silpnėti, 
išsilaikyti savo užduotims bent patenkinamai atlikti. Apie 
sunaikinimą ar kurios nors priemonės išnykimą kalbėti dar 
gal ir nebūtų tikslu. Atsiradus radijo priimtuvui, spauda ne
išnyko. Kažkas darosi, kad visi reikalingi, neatmetami, o tik 
grupuojasi aiškesnėmis paskirtimis, ieško ryškesnių bruožų 
savo būviui pateisinti. 

M UMS rūpi savoji lietuviška spauda išeivijoje. Jos 
bruožas aiškus - tai kalba ir tautos kultūra bei 
Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, atspin

dys. Praktiškai ji jungia tautiečius, juos informuoja gimtąja 
kalba ir kviečia, šalia viso kito, gyventi ir savo tautos rūpes
čiais bei džiaugsmais - būti ten, kur jau fiziškai nebesame. 
Todėl nėra abejonės, kad kol tautos atšaka gyvena svetur, 
tokia spauda, ypač periodinė, jai bus reikalinga. Antra ver
tus, ji ir tą atšakos gyvybę bei dvasinę sveikatą padeda išlai
kyti. Ta prasme ji stovi pačiose pirmosiose pastangų linijo
se. Deja, šiuo metu lietuviškų laikraščių būklė išeivijoje nė
ra gera. Per paskutinį dešimtmetį vienas po kito leidybą su
stabdė ilgesnį laiką leisti laikraščiai. Silpsta išlikę. Didžioji 
priežastis - prenumeratorių, skaitytojų stygius. Jų dauguma 
iškeliavo ir iškeliauja amžinybėn. Jaunoji karta, liečiama 
skirtingų požiūrių, kalbų mokėjimo bei kitokių reikmių, 
bendrame lietuviškame gyvenime nebejaučia to pulso, kuris 
padėtų lietuvių kalba leidžiamą raštiją išlaikyti ir puoselėti. 
Naujųjų ateivių dauguma į bet kokias lietuviškas apraiškas 
žiūri iš kito taško. Ir tai galima suprasti. Šitaip kitoniškoms 
aplinkybėms susiklostant, atsirado naujos problemos, su 
kuriomis kasdien susiduria spaudos leidėjai bei tvarkytojai. 
Kanadoje, neskaitant smulkesnių žiniaraščių, biuletenių, 
šiuo metu tėra leidžiamas tik vienas periodinis savaitraštis 
Tėviškės žiburiai, po poros metų švęsiantis savo darbo 60-
metį. Klausimas ne sykį keltas ir tas pats - kas toliau? Kad 
Kanados lietuviams reikalingas bent vienas savas laikraštis, 
skirtingų nuomonių turbūt nebūtų? Taigi belieka dirbti, ir tai 
visiems. O to darbo keliai, kad ir ne rožėmis kloti, bet jie 
mūsų. Pabaigai siūlymas: užprenumeruokime laikraštį 
Lietuvoje gyvenantiems giminėms, draugams. Jie laukia. Č.S. 
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Simtametė lietuvių parapija 
Šv. Kazimiero parapija Montrealyje yra pirmoji lietuvių 

parapija Kanadoje 
Šventovės statyba 

1912 m. pabaigoje prasi
dėjo intensyvus aukų rinki
mas šventovės statybai. Kle
bonas kun. J. Vyšniauskas rin
ko aukas visur, prašė aukoti ir 
kitataučius. Yra gavęs aukų ir 
iš žydų. Buvo padarytos spe
cialios rinkliavos pas lenkus ir 
rusus. Buvo surinkta $70.35. 
Buvo daroma rinkliava litur
giniams drabužiams įsigyti, 
altoriui statyti ir vargonams. 
Iki 1916 m. buvo surinkta dra
bužiams $896.92, altoriui 
$211.50, vargonams $1,286.36 
(vargonai kainavo $2,350.00). 
Klebonas kun. J. Vyšniauskas 
pats smulkmeniškai vedė pa
jamų ir išlaidų knygas, jis pats 
daugiausia ir aukų surinko: 
ėjo per žmones pėsčias iki vė
lyviausio vakaro ir jeigu buvo 
išalkęs, pats paprašydavo val
gyti, o jei staiga užkluptas pa
rapijietis nebuvo pasiruošęs, 
tardavo: "Duok kad ir neluptų 
bulvių su druska - bus dau
giau stiprybės toliau keliauti". 
(Onos Arlauskienės pasakoji
mas). Organizavo aukų rinki
mą, surengė lietuvių pamal
das ir gegužinę ant Mount 
Royal kalno netoli mažosios 
Šv. Juozapo šventovės (tuo 
metu dar nebuvo didžiosios 
bazilikos - oratorijos), gauta 
pajamų $47.25, o vienuoliai 
sulpicijonai paaukojo švento
vės statybai $100.00. Buvo 
gauta aukų ir iš kitų Kanados 
vietovėse gyvenančių lietuvių. 

1914 m. gegužės 30 d. bu
vo paduotas prašymas Mont
realio arkivyskupijai dėl leidi
mo šventovės statybai. Leidi
mas buvo gautas 1915 m. ge
gužės 13 d. Tuojau buvo su
šauktas parapijiečių susirinki
mas ir parodyti šventovės pla
nai. Planai buvo maždaug ko
pija senosios St-Eusebe pran
cūzų šventovės, pridedant kle
bono sumanymu lietuviškos 
architektūros kaip bokštas ir 
varpinė. Planus paruošė ar
chitektas M.J.H. Caron. Šven
tovės statyba buvo sutarta su 
statybininkais Anthime Valin 
ir Georges Bail už $19,000. 
Laikantis visų statybinių nor
mų šventovės statyba būtų 
kainavusi gal net ir dvigubai, 
bet sutarus su miesto inspek
toriumi M.J. Normand, reika
lavimai buvo sumažinti (vė
liau atsiliepė į pastato nepa
stovumą). 

Klebonas kun. J. Vyš
niauskas La Patrie laikraštyje 
parašė viso puslapio straipsnį 
apie Montrealio lietuvius 
nurodydamas, kad Montrea
lyje gyvena 1,500 lietuvių, kad 

Pirmoji Montrealio lietuvių katalikų medinė šventovė 

jie ruošiasi statyti savo šven
tovę ir jau turi surinkę $7,000. 
Parašė apie Lietuvos istoriją. 
Statybos darbų pradžia tenka 
laikyti 1915 m. spalio 23 d., 
kai statybininkams buvo iš
mokėti pirmi $2,076.00. Pra
dėjus šventovės statybą kle
bonas informavo Montrealio 
arkivyskupą laišku su 531 pa
rapijiečių parašu. Nors Mont
realio arkivyskupas buvo pa
lankus lietuvių parapijos stei
gimui, bet pinigų šventovės 
statybai neskyrė. Klebonas, 
lankydamas parapijiečius ir 
rinkdamas aukas, surašė lietu
vius, kurie sutiko priklausyti 
Šv. Kazimiero parapijai - 324 
šeimos. 

Klebonas kun. Vyšniaus
kas savo raštais pristatė lietu
vius Kanados vyriausybei, 
Anglijos parlamentui, Mont
realio miestui, kad lietuviai 
yra tauta su savo sena istorija 
ir nieko bendro neturi su len
kais ir rusais. 

Šventovės statyba vyko 
1916 metų žiemą ir pavasarį 
balandžio mėn. jau buvo gali
ma naudoti pamaldoms. 
Montrealio The Evening News 
1916 m. balandžio 10 d. rašė: 
"Jo prakilnybė arkivyskupas 
P. Bruchesi vakar iškilmingai 
pašventino lietuvių šventovę 
(720 Parthenais St.). Šis nau
jas pašventintas pastatas yra 
pirmoji lietuvių šventovė 
Kanadoje, kuri kainavo apie 

$35,000. Montrealio lietuvių 
telkinys susideda iš 2000 as
menų, kurių dauguma yra 
darbininkai. Parapijos klebo
nas yra kun. J. Vyšniauskas." 

Tuometinis komiteto na
rys Antanas Sakalas yra pasa
kojęs, kad statybos metu kle
bonas daug laiko praleisdavo 
prie statybos apsivilkęs darbo 
drabužiais, guminiais batais, 
apžiūrėdamas kaip vyksta sta
tyba. Net statybininkai stebė
josi, kad tokio kunigo jie dar 
nebuvo matę. 

Pirmoji šventovė buvo 
medinė, iš lauko apmūryta 
plytomis, šventovės gale buvo 
klebonija. Pastatas su rūsiu, 
kuriame buvo įrengta parapi
jos salė. 

1916 m. gegužės 25 d. sa
voje šventovėje buvo iškilmin
gai švenčiama Dievo Kūno 
šventė. Oficialus šventovės 
šventinimas buvo atliktas vys
kupo J. Molan 1916 m. rug
pjūčio 20 d. ir oficialus pava
dinimas - šv. Kazimiero para
pija (nes anksčiau veikė kaip 
misija). 

Nebuvo surinkta pakan
kamai pinigų šventovės staty
bai, teko skolintis iš Mlle J.P. 
Desmarchais - $10,000.00, 
Caddy & McCrory - $1,125. 
00, Villeneuve Co. - $1,780. 
00, šv. Kazimiero draugijos -
$500.00, privačių asmenų, 
daugiausia parapijiečių, -
$11,948.00. Buvo mokama 
3%-5%-6% palūkanų. 
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Trys lietuviai kankiniai 
O, Lietuva! Tu - mažytis 

grumstelis virš žemės rutu
lio. Tu - vyturėlis virš juodų 
pavasario arimų. Tu - mažy
tis, sidabrinis rasos lašelis, 
kurį vėjas lengvai gali nu
pūsti ir išdžiovinti. Tu- siau
rutis takelis, kuris, istorijos 
vėjams papūtus, lengvai gali 
žole užželti. Tu - tas mažytis 
žemės lopinėlis po žydru am
žinu dangaus skliautu. Nuo 
amžių čia gyveno darbštūs 
žmonės, sugebantys daug ir 
gerai dirbti, puikiai ilsėtis ir 
linksmintis, o ypač dainuoti. 

Ši mažytė Lietuvos že
melė pasižymėjo savo pui
kiais vaizdais, gražiomis ly
gumomis, ežerais ir ežerė
liais, miškais ir miškeliais, 
gojais ir gojeliais, šilais ir ši
leliais. 

Juk laikas nuo laiko Lie
tuva patiria karų ir netikėtų 
smūgių, vergijos, okupacijų, 
tremčių siaubus. Ypač žiauri 
paskutinioji 50-ties metų 
okupacija, vieniems čia pasi
likusiems, kitiems - Sibiro 
lediniuose toliuose savo 
skaudaus likimo kryžių ne
šusiems. 

Daugelio lietuvių, net ir 
čia pasilikusių, laukė pats 
žiauriausias likimas ir pačios 
baisiausios kančios, kurių 
kartais, rodos, ir įsivaizduoti 
neįmanoma. Pats ryškiau
sias viso šito pavyzdys - pa
čių nekalčiausių trijų kunigų 
žudynės Budavonės miško 
pelkėje, kur dažnai mums 
tenka nuvažiuoti ir pabuvoti. 
Tai buvo: kunigas Vaclovas 
Balsys, kunigas Justinas 
Dabrila, kunigas Jonas Pet
rikas. 

Visos Tavo, Lietuvos pa
tirtos nelaimės, skriaudos, 
karai ir siaubo dienos ateina 
staiga ir netikėtai, žmonių 
mintyse ir širdyse sukelda
mos baimę, nepasitikėjimą, 
bejėgiškumą ir gailestį nu
kentėjusiems, kada jauti, 
matai ir gerai žinai viską apie 
neapsakomą svetimųjų žiau
rumą, apie neapsakomas ne
kaltų žmonių - aukų - kan
čias. Greitai sunkvežimis su 
suimtaisiais, niekuo nenusi
kaltusiais žmonėmis, išvažia
vo iš klebonijos kiemo. Da
bar jie važiavo Budavonės 
miško link. 

Sunku. Labai sunku įsi
vaizduoti, ką jautė ir ką gal
vojo tada šie niekuo nekalti 
žmonės. Juk jie suprato, kad 
juos veža mirti. Aišku viena, 
kad jie tikrai jautė, jog dar 
bus ir kankinami. Ir kas kada 
galėtų pasakyti, l Ką jautė 
kankiniai, jau vežami numirt. 
l Juk šitie žmonės niekuo nie
kuo nenusikalto l Tarytum 
Kristus - prie medžio kryžiaus 
kala. 

Čia miške, pelkės pa
kraštyje vyko pačios didžiau
sios baisybės. Prie medžių 
pririšti ir kankinti, mušti ir 
pjaustyti šie žmonės buvo 
rasti negyvi netoli vienas ki
to. Vienas gulėjo pačioje 
pelkėje. Jo galva - vandeny. 
Kiti du - sausoje vietoje, bet 
negreta. Jau tada labai gerai 
matėsi, ką iškentė šie žmo
nės, kol pagaliau sulaukė 
kiekvienas savo mirties. 

Nėra galimybių šiandien 
aprašyti ir apsakyti viso to, 
kas čia dėjosi. Gretimo kai
mo žmonės kalbėjo, kad bu
delių šauksmai ir keiksmai 
bei aukų klyksmai ir dejonės 
gerai girdėjosi kaimelyje. 
Kartu su kunigais vos nežu
vo vietinis gyventojas. 
Gėrė žemė čia skausmą 
Ir kraują mūs brolių, 
Gėrė lapai garsus 
Aimanų ir dejonių. 
Ir gaila, kad žmonės, 
Paliudyt galėję, 
Daugiau neateis čia. 

Prasidėjus karui, 1941 
m. birželio 22 d., sovietų ka
riai Vilkaviškio rajone Bu
davonės miške žiauriai nu
kankino tris niekuo nekaltus 
kunigus. 

Lietuva stengiasi nepa
miršti savo vaikų, nužudytų 
pamiškėse, tremtyje, kalėji
muose. Nors įniršę budeliai 
trypė jų kaulus, lygino su že
me, kankinių atminimas ne
išblės. Jie tarsi apgaubti ne
mirtingumo aureole. 

Dabartiniu metu kuria
ma dokumentinė apybraiža 
- filmas apie kunigus kaaj<l
nius Budavonės miške. Zi
noma, nebus lengva įgyven
dinti šią kilnią misiją, bet su 
Dievo ir gerų žmonių pagal
ba tikimės tai pad~i. 

Jonas Šidlauskas 

Partizaninės Lietuvos kovos 
Tauro apygarda 1945-1952 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Kaip neparašyti apie po
kario Lietuvos partizanų žiau
rias kovas prieš bolševikų oku
pantus? Štai prieš mane guli 
585 puslapių knyga su partiza
nų vadų_ įsakymais ir iliustraci
jomis. Cia skaitome, kad nuo 
1944 m. vasaros susikūrę tau
tos kovotojų daliniai stiprėjo ir 
tapo kariniais vienetais. 
Įsteigta vieninga politinė ir ka
rinė ginkluoto pasipriešinimo 
vadovybė. Pagal knygą, šio ryž
to pradininkai buvo Suvalkijos 
partizanai, susitelkę į Tauro 
apygardą. Lietuvos spaudoje 
daug prirašyta apie Suvalkijos 
partizanų kovas. 

Bolševikinė spauda bandė 
nuslėpti svarbiausią kovos tiks
lą - atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. Iškreipę kovos 
turinį ir pobūdį, bolševikai 
lietuvių partizanų kovas pava
dino "klasių kova". Surinkę 
enkavedistų tardymo proto
kolus ir kitus nuorašus iš pasi
priešinimo dalyvių baudžia
mųjų bylų, originalius partiza
nų dokumentus, jų kopijas, 
kurias jie paėmė operacijų 
metu, susekusius ir sunaiki
nusius partizanų štabus, leido 
panaudoti sovietinei propa
gandai. 

Tarp jų buvo ir Tauro apy
gardos bei trijų rinktinių štabų 
dokumentai. Išleista neva do
kumentiniai autorių kolektyvo 
leidiniai. Aišku, viskas ap
traukta ant bolševikinio kur
palio. Įvykiai nušviesti mela
gingai ir aiškiai matyti, kad tai 
bjauri propaganda. Juozas 
Lukša-Daumantas ir jo paly
dovai, kurie iškeliavo užsienin, 
bolševikų pavadinti šnipais. 

Suvalkijos partizanų veiks
mai puikiai nušviečiami J. 
Lukšos-Daumanto knygoje 
Partizanai. Tai pirmoji partiza
nų veiklos knyga, pasiekusi 
lietuvius išeivius. Lietuvos 
laisvės kovų istoriją plačiai 
savo straipsniuose ir knygose 
aprašo J. Brazaitis, S. Vardys 
ir daugelis kitų. Tauro apygar
dos organizavimas ir veikla 
yra viena iš geriausiai ištirtų 
Lietuvos partizanų istorijos 
temų. Nemažai Tauro apygar
dos dokumentų yra partizanų 
ir tremties muziejuje Mari
jampolėje. Muziejuje yra pir
mojo apygardos štabo ir kitų 
štabų 1945-1946 m. doku
mentų kopijų rinkinys. 

Knygos pradžioj e ilgas 
įvadas, kuriame aprašoma 
Tauro apygardos pradžios is
torija, organizacija, vadovybė 
bei Tauro apygardos veiklos 
pabaiga. 1953 m. Suvalkijoje 
beliko tik pavieniai partizanai. 
Paskutinieji žuvo 1955 m. Bet 
lietuvių tautos pasipriešini
mas okupantams tęsėsi kito
mis formomis iki Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 
1990 m. 

Dokumentai išdėstyti chro
nologiškai. Sugrupuoti pagal 
partizaninio karo laikotar
pius. Dokumentai sunume
ruoti. Kiekvienas dokumen
tas turi redakcinę antraštę ir 
dokumento legendą. Iš viso 
271 dokumentas. Įvadą para
šė Nijolė Maslauskienė. 

Pirmasis dokumentas -
Algimanto skyriaus susirinki
mo protokolas 1945 m. birže
lio 17 d. Skardupiuose. Skyrių 
įsteigė A. Pileckis ir kun. A. 
Ylius. Toliau - Tuuro apygar
dos steigiamojo posėdžio pro
tokolas nr. 1. Dalyvauja: Vy
tautas Gavėnas-Vampyras, Al
binas Ratkelis-Oželis, kun. 
Antanas Ylius-Vilkas, kpt. 
Leonas Taunius-Kovas ir Jo
nas Pileckis-Brokas. Kiti pro
tokolai. 

Gimtųjų namų sargyboje 
Ntr. iš J. Daumanto knygos 

Partizanai 

1945 m. rugpjūčio 15 d. 
Tauro apygardos vado Leono 
Tuuniaus-Kovo įsakymas nr. 1 
(slaptas). Jame paskelbiama 
štabo sudėtis; taip pat Stirnos, 
Vytauto, Geležinio Vilko ir 
Perkūno rinktinių vadų pa
vardės. Pastebima, kad rinkti
nių vadams įsakyta išgamų su
naikinimą vykdyti tik esant 
pakankamai kiekvienam kalti
namosios medžiagos ir jokiu 
būdu nenukauti pašalinių as
menų. Įsakymas vykdytas apy
gardoje 10 metų. 

Iš Tuuro apygardos štabo 
operatyvinio įsakymo nr. 2 
1945 m. rugsėjo 6 d. matyti, 
kad Suvalkijoje bolševikai
rusai, NKVD, padedant mūsų 
išdavikams-istrebiteliams ir 
kitokiom išgamom vykdo ne
va partizanų šeimų išvežimus. 
Išveža daugiausia pasiturin
čias šeimas, neturinčias jokio 
ryšio su partizanais. Įsakyme 
liepiama vykdyti aktyvius 
veiksmus, kiek galima truk
dyti bolševikų veiklą, sprog
dinti geležinkelių tiltus bei ki
tas susisiekimo priemones. 

1945 m. spalio 10 d. įsaky
me rinktinių vadams nurodo
ma Tauro apygardos uždavi
niai Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo (suprask karo) 
laikotarpiu. Įsakymas ilgas ir 
jame nurodoma, kaip užimti 
pavienias įstaigas, ginklų san
dėlius, geležinkelių tiltus ir 
stotis. 

Tauro apygardos vado 
Leono Tauniaus-Kovo įsaky
me nr. 3 skelbiama, kad kai 
kurių rinktinių vadai nesilaiko 
drausmės nuostatų ir partiza
nų veiklos statuto. Stirnos 
rinktinės būrio vadas Aras ne
siliauja girtauti ir net eina ieš
koti degtinės pas bolševikuo
jančius piliečius. Dėl to vienas 
iš jo būrio partizanas buvo ty
čia nunuodytas. Panašių alko
holizmo reiškinių įsakymuose 
pasikartoj a tik keletą kartų. 
Bet alkoholis iš tikrųjų buvo 
viena iš partizanų bėdų. 

Lietuvos laisvinimo komi
teto posėdžio protokole nr. 1 
skelbiama šventojo Mykolo 
Arkangelo diena. Rugsėjo 29, 
simboliška pikto nugalėjimo 
šventė, skirta lietuvių tautos 

solidarumui ir vienybei. Ją 
švęsti iškilmingai, dalyvaujant 
šv. Mišiose šventovėje, susilai
kyti nuo darbų. 

Tauro apygardoje įsaky
me nr. 6 (1945 m. liepos 1 d.) 
skelbiama:v"Apygardos štabo 
karininką Serną nuo pareigų 
atleidžiu". Tas pats liečia ad
jutantą Broką, kuris irgi pate
ko į NKVD nagus. Panašūs 
įsakymai pasikartoja kituose. 
Dėl išdavystės 1945 m. spalio 
22 d. pakliuvo į NKVD nagus 
apygardos štabo pareigūnai: 
Uosis, Vaidila, Luoba, Vilkas, 
Kovas ir Tuutvydas. Turne pa
čiame įsakyme iš pareigų at
leidžiamas apygardos štabo 
viršininkas Bacevičius-Baltru
šaitis-Vygandas, išaiškinus, 
kad dirbdamas tarp partizanų, 
veikė kaip NKVD agentas, iš
davikas ir provokatorius. Ba
cevičius-Vygandas, Marijam
polės kalėjimo kameroje sė
dėdamas, siuntinėjo savo šni
pus pas rinktinių vadus, pasi
rašydamas štabo viršininko 
Vygando pavarde. Tuo būdu 
norėta išprovokuoti visą orga
nizaciją. 

Panašių išdavikų buvo ir 
daugiau. Iš įsakymų matyti, kad 
partizanų vadovybė ėmėsi tam 
tikrų apsaugos veiksmų. Vė
lesniais metais smogikai išžudė 
keletą vadų ir eilinių partizanų. 
Tauro apygardos vado Jono 
Mykolo įsakyme nr. 1 matyti, 
kad partizanai visais būdais 
stengėsi sutrukdyti bolševiki
nius rinkimus. Skatindavo tau
tiečius nebalsuoti. Apygardos 
ir rinktinių vadų įsakymuose 
matyti, kad po Antrojo pasau
linio karo pabaigos partizanų 
vadai 100% buvo tikri, kad 
įvyks rusų-vakariečių karas. 
Tik po 9-10 metų tikėjimas ka
ru išblėso. 

Šioje knygoje nepaprastai 
aiškiai matyti, kad Tauro apy
gardos didvyriškos kovos ir 
vadų nuolatinis dėl žūties keiti
mas, nesibaigianti kova prieš 
okupantų bandymą sunaikinti 
lietuvių tautą. Viename iš apy
gardos vadų įsakyme liepiama 
griežtai kovoti su alkoholizmu. 

Iš šventinių dienų įsakymų 
aiškėja, kad apygardos ir rink
tinių vadai buvo tikri katalikai. 
Jie primindavo visas krikščio
niškas šventes. Vytauto rinkti
nės vado Vytauto Gavėno
Vampyro įsakyme nr. 7 1946 
m. balandžio 20 d. kreipiamasi: 
"Kristus kėlės. Aleliuja! Kad 
dėl mūsų Tėvynės šviesesnės 
ateities ir laisvės užgrūdinti, 
ant Laisvės aukuro aukojame 
brangiausią žemės turtą - savo 
gyvybę, Broliai..." 

Knygos gale - Tuuro apy
gardos irvGeležinio Vilko, Vy
tauto ir Zalgirio rinktinių va
dų sąrašas. Tauro apygardos -
9 vadai, du suimti, 7 žuvę. Ge
ležinio Vilko - 11 vadų, 2 su
imti, 9 žuvę. Vytauto rįnkti
nės - 5 vadai, visi žuvę. Zalgi
rio - 10 vadų, 3 suimti, 7 žuvę. 
131-mame puslapyje asmen
vardžių rodyklė: tikros pavar
dės, slapyvardžiai, pareigos ir 
puslapių numeriai. 

LIETUVIŲ PARTIZANŲ 

TAURO APYGARDA 1945-
1952. Dokumentų rinkinys. 
Finansavo Plybijaus fon
das. Vilnius, 2000. 



POKALBIAI 

Vilniaus katedros klebonas pasakoja 
Kun. Ričardas Doveika, 2007 m. kovo 

mėnesį vedęs Gavėnios rekolekcijas Toronto 
ir apylinkių lietuviškose parapijose, TŽ-iams 
papasakojo apie savo gyvenimą ir dabartines 
pareigas Vilniaus arkikatedroje 

Gimiau Vilniuje 1974 m. rugpjūčio 7 d. 
paprastų darbininkų šeimoje. Augau kartu su 

gose. Po metų išvykau studijuoti į Romą, kur 
popiežiškajame Laterano universitete studija
vau Santuokos ir šeimos fakultete. Įgijau teo
logijos licenciato laipsnį. Sugrįžęs į Liety.vą 
buvau paskirtas tarnystei arkikatedroje. Sias 
klebono pareigas einu iki šiolei. Pačioje ka
tedroje esu nuo jos atidarymo dienos, teko 

jaunesniu broliu Robertu. Gy
venimiška ir buitinė aplinka 
nebuvo labai jau "prašmatni": 
15 metų pragyvenome 16 kv.m 
kambarėlyje 5 žmonės - tėve
liai, tėčio mama ir aš su bro
liu. Tačiau buitinius nepatogu
mus, kaip lauko tualetas, van
duo esantis irgi lauke, tuose 
metruose telpanti anglimis kū
renama krosnis, atstojo ypa
tinga tėvų meilė ir rūpestis. 
Tėvai sugebėjo įdiegti labai 
svarbią savybę - turėjimo ver
tę. Mokėjome džiaugtis kiek
viena smulkmena, o erdvės 
kuklumas leido nuoširdžiai 
augti brandinant ypatingus ry
šius šeimoje. Todėl esu labai 

Kun. Ričardas Doveika 

per iškilmes nešti degančią 
žvakę ant altoriaus pastatyti, o 
šiandien tą degančią Kristaus 
Šviesą tenka toje pačioje Šven
tovėj e skelbti žmonėms. Lie
tuvoj e katedrose dirbančius 
klebonus vadina administrato
riais, nes tikrasis katedros šei
mininkas ir klebonas yra vietos 
vyskupas. Bet žmonės ir mus 
klebonais vadina. Katedroje 
labai įdomus ir vertingas dar
bas. Tenka rūpintis ir patarna
vimais žmonėms, įvairių apei
gų parengimais, aukštų svečių 
sutikimu, aprodymu švento
vės. Diena joje prabėga labai 
greitai. Tenka labai kruopščiai 
ir atsakingai ruošti pamokslus, 

dėkingas tėvams už įskiepytą šeimos narių 
tarpusavio tvirtumą, pagarbą, įsiklausymą ir 
meilę bei vienybę. Tai padėjo labai stipriai 
gyvenime. Šiandieną su broliu vienas kitam 
esame neatskiriama užuovėja ir tvirtovė. Ga
lime bet kurią akimirką vienas už kitą net sa
vo gyvybę atiduoti. 

Juk viskas, arba bent jau didelė dalis pri
klauso nuo auklėjimo šeimoje. Tėvai negalėjo 
duoti turtų, todėl jie visiškai, pasiaukojančiai 
dovanojo mums save ... Prieš septynerius metus 
mirė 54 metų tesulaukęs Tėtis, o prieš nepil
nus 3 mėnesius į amžinybę iškeliavo teturinti 
vos 50 metų Mama ... Tikri tėvai visada moka 
gyventi ir mirti vardan savo vaikų ... ne veltui 
jie ir tampa ta Šventojo Rašto šventove, iš ku
rios plūsta Gyvojo vandens versmė ... 

Mama įskiepijo ypatingą meilę knygai. 
Gal todėl šiandieną mano didžiausias turtas 
yra kaupiama knygų biblioteka. Kiekvieną 
dieną bent kelis knygos puslapius stengiuosi 
perskaityti. Namų erdvėje išmokau pirmas 
maldas. Močiutė buvo tas regimas ryšys tarp 
vaiko ir šventovės, nes tėvai turėjo sunkiai ir 
daug dirbti. Turėjau gražią vaikystę. Namuose 
net buvau savo mažą altorėlį ant knygų lenty
nos įsitaisęs. Kadangi vietos buvo nedaug, tai 
melsdavausi atsiklaupęs ant kėdės. Tuose tėvų 
namuose esu sukalbėjęs gražiausias savo gy
venimo maldas ... 

Vidurinės mokyklos mokslus baigiau Vil
niuje. Niekada nepamiršiu kaip tekdavo ruoš
ti pamokas ant tėčio iš fanieros lakšto paga
mintos lentos, kurią pasidėdavau ant kelių, 
nes broliui, pradėjusiam eiti į mokyklą, reikėjo 
stalą užleisti, kad išmoktų tvarkingo ir gražaus 
rašto. Todėl pradžios mokykloje negalėjau pa
sigirti ypatingais pažymiais. Pabaigęs 9 klases 
stojau į Vilniaus Prekybos ir verslo mokyklą, 
kurioje įgijau vidurinį išsilavinimą ir virėjo 
specialybę. Tai irgi man šiandien padeda kuni
giškoje tarnystėje. Po vidurinės stojau į Kauno 
Tarpdiacezinę kunigų seminariją ir Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulte
tą. Taigi sulaukęs 18 metų išėjau iš tėvų namų, 
į kuriuos sugrįždavau tik atostogų metu. Pra
sidėjo savarankiško gyvenimo tarpsnis. Tėvai 
nebuvo turtingi, tai stipriai buvau remiamas 
močiutės brolio ir sesers. Supratau, koks svar
bus yra šalia esančio žmogaus vaidmuo pa
lydint kitą žmogų į gyvenimą. Dievas visada 
dosnus tam, kuris juo pasitiki. Dievas visada 
išmoko ieškoti prasmės kasdienybėje ir praby
la bei prisiliečia prie žmogaus per kitus asme
nis. Pabaigęs kunigų seminariją, turėdamas 23 
metus, buvau pašventintas Vilniaus arkikated
roje diakonu. Ten ir atlikau savo diakono tar
nystę, o 1998 rugsėjo 19 d. kardinolas A.J. 
Bačkis suteikė kunigo šventimus. 

Taigi jau būdamas 24 metų buvau kuni
gas. Pirmoji mano tarnystės vieta buvo Vilniu
je, pal. J. Matulaičio parapijoje, vikaro parei-

nes dažnai aukojamos Mišios tiesiogiai trans
liuojamos per Lietuvos radiją. 

Tenka atstovauti Bažnyčios vyresnybei 
visuose patikėtuose reikaluose. Vilniaus ka
tedra vadinama pagrindine Lietuvos šventove, 
todėl ir būti joje bei darbuotis yra didelė do
vana, ir didelė atsakomybė. Dažnai tenka 
susitikti su kardinolu, įsiklausyti į jo mintis ir 
būti jo padėjėju skelbiant Dievo žodį ir patar
naujant tikintiesiems. Burti aktyvią ir veiklią 
bendruomenę, liudyti tikėjimo vertybes ir 
stengtis žmonėms padėti, būti jiems atrama ir 
paguoda, patarėju, o gal tiesiog kartais pa
prastu klausytoju, kai jis nori tik išsikalbėti, 
nes skubančiame amžiuje mes mažiau randa
me laiko tiesiog pasikalbėti. Parapijoje aptar
navimų yra daug ir įvairių. Per metus tenka 
sutuokti iki 200 porų jaunavedžių, pakrikštyti 
iki 500 vaikų. Aptarnaujam Raudonojo Kry
žiaus ligoninę, tai kas sekmadienį ten aukoja
mos Mišios, lankomi ligoniai. Džiugina nema
žas skaičius žmonių, einančių išpažinties, to
dėl net eilinę dieną kartais tenka po porą va
landų kunigams praleisti klausykloje. O prieš 
didžiąsias šventes ir po 8 val. klausyti išpažin
čių per dieną. 

Prie parapijos veikia jaunimo grupelė, 
kasmet rengiame stovyklas, tenka rūpintis ir 
buitiniais dalykais, ir programų sudarymu. 
Mišioms patarnauja apie 40-50 patarnautojų, 
kurie pasidalinę ateina į tarnystę katedroje. 
Šiemet pasiuvome naujus ir labai gražius spe
cialius drabužėlius Mišių patarnavimui. Kiek
vieną sekmadienį aukojamos Mišios vaikams, 
jų ateina kartais iki 150-200 su jaunomis šei
momis. Man tai gražiausios savaitinės Mišios, 
nes vaikų buvimas prie altoriaus yra savotiš
kas Rojaus buvimas žemėje ... su jais kartu 
sakome pamokslus vieni kitiems, tėveliams. 

Nukelta į 5-tą psl. 

Vilniaus katedra Ntr. D. Puterienės 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Narystės NATO metinės 

ELTOS žiniomis, kovo 
29 d. Prezidento rūmuose 
buvo iškilmingai paminėtos 
trečiosios Lietuvos narystės 
Šiaurės Atlanto sąjungoje 
metinės. Šventinis renginys 
prasidėjo vidudienį Lietuvos 
valstybinės ir NATO vėliavų 
pakėlimo iškilmėmis Simo
no Daukanto aikštėje. Pre
zidento rūmų didžiajame 
kieme susirinkusius svečius 
pasveikino prezidentas Val
das Adamkus, kalbėjo minis
teris pirmininkas Gediminas 
Kirkilas, užsienio reikalų 
ministeris Petras Vaitiekū
nas ir istorikas Alfredas 
Bumbliauskas. Svečiams pri
statytas ir pirmą kartą rodo
mas režisieriaus Domanto 
Vildžiūno dokumentinis 
filmas "Laiškai iš Afganis
tano". 

Krašto apsaugos minis
terio Juozo Oleko teigimu, 
3-siais narystės metais ženg
tas istorinis žingsnis karinio 
įsijungimo į NATO kelyje -
2006 m. rugpjūčio mėnesį 
pradėtas Lietuvos kariuo
menės motorizuotosios pės
tininkų brigados "Geležinis 
Vilkas" priskyrimas Danijos 
divizijai. Tai leis žymiai pa
didinti Lietuvos kariuo
menės sąveikumą su NATO 
kariniais vienetais, jų gebė
jimą veikti kartu tarptau
tinėse operacijose, o Lietu
vos kariai įgis gebėjimų va
dovauti divizijos lygmens pa
jėgumams. Ministeris išvar
dino ir kitus Lietuvos pasie
kimus gynybos srityje. 

Sutartis turi galioti 
Darbo vizitu Lietuvoje 

viešintis Europos komisijos 
(EK) vadovas Jose Manuel 
Barroso teigė nematąs gali
mybių Lietuvai pratęsti Ig
nalinos atominės elektrinės 
(IAE) veiklos po 2009 m. 
Kaip skelbia BNS, svečias 
priminė, kad Lietuva įsi
pareigojo uždaryti pirmąjį ir 
antrąjį blokus. Vienintelė 
galimybė pratęsti IAE veiklą 
- jei tai numatančiam sutar
ties punkto pakeitimui pri
tartų visos bloko narės. 
Tačiau tai yra beveik neįma
noma, pareiškė jis. 

Kaip Lietuva buvo įsipa
reigojusi, pirmasis IAE reak
torius buvo sustabdytas 2005 
m. pradžioje. Antrojo reak
toriaus veikla turi būtinu
traukta 2009 m. Nepaisant 
tokių įsipareigojimų, seime 
nuolat diskutuojama apie 
galimybę pratęsti IAE vei
kimą. 

Savo kalboje svečias taip 
pat išreiškė viltį, kad Sutar
ties dėl konstitucijos Euro
pai ratifikavimo procesas 
įstrigęs, kai prancūzai ir 
olandai referendumuose 
atmetė šį dokumentą, bus 
baigtas iki 2009 vyksiančių 
Europos parlamento rin
kimų. 

Stiprins "Mažeikių naftą" 

BNS žiniomis, "Mažei
kių naftą" valdanti Lenkijos 

naftos bendrovė "PKN Or
len" baigė rengti Lietuvos 
bendrovės vertės didinimo 
programą. Į "Mažeikių naf
tą" lenkai žada investuoti 
apie bilijoną JAV dolerių. 
"PKN Orlen" vadovo ir 
"Mažeikių naftos" valdybos 
pirmininko Piotro Kownac
kio teigimu, pernai spalį su
degusį "Mažeikių naftos" 
įrenginį tikimasi atstatyti 
anksčiau nei metų pabai
goje. 

Kovo 22 d. susitikime su 
premjeru Gediminu Kirkilu 
buvo aptarti ir "PKN Orlen" 
planai tiesti produktotiekį ir 
naftotiekį iki Klaipėdos. Bus 
pateikti "PKN Orlen" tech
niniai pasiūlymai ir sudaryta 
bendra darbo grupė. Su pre
zidentu Valdu Adamkumi 
kalbėta apie naftos tiekimo 
perspektyvas, kad bus ple
čiama Būtingė ir "Klaipėdos 
nafta". "PKN Orlen" dar 
pernai skelbė sieksiantis 
įgyvendinti produktotiekio 
iš Mažeikių į Klaipėdą pro
jektą. Lenkijos bendrovė 
taip pat skelbė esanti suinte
resuota naftos importu per 
Klaipėdą - dabar žaliavą 
"Mažeikių nafta" gauna jūra 
tik per Būtingės terminalą, 
per kurį anksčiau Lietuvos 
įmonė tik eksportavo Rusi
jos naftą. 

TVF vertinimas 
Tarptautinio valiutos fon

do (TVF) konsultacijų ata
skaitoje Lietuvai rekomen
duojama atsisakyti dabar 
galiojančių pajamų mo
kesčių ir pridėtinės vertės 
mokesčių (PVM) lengvatų, 
kurios skirtos padėti skurs
tantiesiems, tačiau realios 
naudos dažniausiai nesutei
kia. Anot TVF, šių lengvatų 
panaikinimas leistų išplėsti 
šalies mokestinę bazę, 
mokesčių sistema taptų tei
singesnė, be to, tai leistų su
stiprintų fiskalinį stabilumą. 
Kaip praneša BNS, taip pat 
rekomenduojama daugiau 
dėmesio skirti socialiniam 
sektoriui, ypatingai sveika
tos apsaugai ir paramos iš
mokoms skiriamų lėšų efek
tyvumo didinimui, siekiant 
kuo geriau padėti skurstan
čioms šeimoms. 

Lietuvos bendrojo vi
daus produkto augimą pas
taruoju metu skatino didė
j antis vidaus vartojimas, 
augančios algos bei mažė
jantis nedarbas. Tačiau jei 
atlyginimų augimas ir toliau 
lenks produktyvumo didė
jimą, tai gali sumažinti šalies 
eksporto konkurencingumą 
ir turėti neigiamos įtakos 
tolesnei ekonomikos plėtrai. 
Didėjanti infliacija kelia 
abejonių dėl Lietuvos gali
mybių įsivesti eurą 2010 m., 
todėl būtina pristabdyti at
lyginimų augimą bei skatinti 
gamybos produktyvumą, pa
brėžia TVF. Lietuvos eko
nominės konsultacijos vyks
ta kas 12 mėnesių. Tarptau
tinio valiutos fondo nare 
Lietuva yra nuo 1992 m. RSJ 
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VINCAS KOLyč!US 

Susirinkimas įvyko kovo 
25 d., 3 v.p.p. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. 

Vaikščiodamas gatve vis 
matau elgetaujančius žmones, 
kurie laiko puoduką rankoje, 
prašydami išmaldos. Dažniau
siai pro juos praeinu nekreip
damas dėmesio. Vieną kartą 
pamačiau senesnį vyrą ir jam 
į puoduką įmečiau vieną dole
rį, paspaudžiau jam ranką ir 
prakalbinau. Jis nusišypsojo ir 
kokią minutę su juo pakalbė
jau. Kai jau rengiausi eiti, jis 
paprašė dar palaukti ir man 
pasakė: "Dėkoju už įmestą pi
nigėlį, bet jūsų pasveikinimas 
ir mano rankos paspaudimas 
man reiškė daug daugiau". 
Abu nusišypsojome, ir aš nu
ėjau. Jaučiausi laimingas. 

Neseniai baigėsi Prisikėli
mo parapijos rekolekcijos. 
Viename savo pamoksle re
kolekcijų vedėjas pasiūlė, kad 
sutikę savo pažįstamą ar drau
gą jam pasakytume: "Man 
svarbu, kad tu esi mano gyve
nime. Man rūpi". Noriu tą pri
taikyti kredito kooperatyvui. 
Suprantu, kad tarnautoja ne
paspaus rankos atėjusiam 
klientui, bet labai daug reiš
kia, kad ji, pakėlusi galvą nuo 
savo popierių, pažiūri į klien
tą, gal ir nusišypso ir leidžia 
jam suprasti, lyg ir sakytų: 
"Mums svarbu, kad esate mū
sų narys, kad galime jums pa
tarnauti". Reikia pasidžiaugti, 
kad tas Prisikėlimo kredito 
kooperatyve vyksta. 

Susirinkimą pradėjo val
dybos pirmininkas A. Simona
vičius, pristatydamas atvyku
sius svečius, dvasiškius ir at
vykusius iš Hamiltono TAL
KOS, taip pat iš PARAMOS 
kredito kooperatyvo atstovus. 
Pakvietė Prisikėlimo parapi
jos kleboną kun. Augustiną 
Simanavičių, OFM, sukalbėti 
maldą. Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė valdybos 
sekretorius M. Rusinas. Pro
tokolas buvo priimtas be pa
taisų. Pirmininkas pranešė, 
kad susirinkime dalyvauja 292 
nariai, o bendras kooperatyvo 
narių skaičius jau pasiekė 
3600. Praėjusiais metais į am
žinybę iškeliavo 42 nariai, ku
rių pavardes pirmininkas per
skaitė ir paprašė juos pagerbti 
atsistojimu. 

Savo pranešime valdybos 
pirmininkas pasidžiaugė ko
operatyvo augimu. Balansas 
jau pasiekė 75.5 milijono do
lerių ir pabrėžė, kad tas paau
gimas yra pagrįstas narių dė
ka, nes jie pasitiki patarnavi
mu ir mokamais aukštesniais 
nuošimčiais. Paminėjo, kad 
vėl galėjo p31didinti mokamas 
palūkanas. Sios palūkanos bu
vo 40% už indėlius ir 15% už 
paskolas, daugiau kaip 700,-
000 dolerių. Įvairioms organi
zacijoms, meno ansambliams 
ir lietuvių bendruomenei bu
vo paaukota 71,000 dolerių, 
paskirta 10 stipendijų jauni
mui, nes kreipiamas dėmesys 
į jaunąją kartą. Kad pritrauk
tų daugiau naujų narių, koope
ratyvas įdeda $50 vertės akci
jas į jų sąskaitą. Nariai, kurie 
yra išsikraustę iš Turonto arba 
atostogauja kituose pasaulio 
kraštuose, turės galimybę iš
siimti savo santaupas arba dė-

Mums svarbu ... 
Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinis susirinkimas 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdybos nariai su vedėja. Iš kairės - Marius Rusinas 
VFutas.~ireta, Rita Norvaiša - vedėja, Julija Adamonis-Danaitis, Tadas Slivinskas Algi~ 
S1monavic1us ' 

Prisikėlimo kredito kooperatyvo tarnautojai, pasiruošę registracijai 

ti indėlius per tam tikslui pa
ruoštą tinklą. 

Pabaigoje pirmininkas pa
dėkoj o kooperatyvo vedėjai 
Ritai Norvaišai ir jos padėjė
jams - Violetai Ramanaus
kienei ir Rimui Prakapui, vi
siems tarnautojams ir valdy
bai už gražų bendradarbiavi
mą ir pastangas užtikrinti ko
operatyvo dabartį ir ateitį. 

Iždininkė J. Adamonis
Danaitis perskaitė pranešimą, 
pabrėždama, kad praėjusių 
metų paaugimas buvo di
džiausias per praėjusius 3 me
tus. 

Narių indėliai padidėjo 
nuo 61.8 mln. dolerių iki 68.6 
mln. dolerių. Pajamos viršijo 
3.9 mln. dol. Thi 800,000 dol. 
daugiau negu 2005 metais. 
Taupytojams buvo išmokėta 
40% papildomų palūkanų, iš 
viso 357,000 dol., o asmeni
niams skolininkams buvo sugrą
žinta 15% sumokėtųyalūka
nų, iš viso $357,020. Si suma, 
grąžinta nariams per pasku
tinius 4 metus paaugo beveik 
keturis kartus, nuo 180,000 
iki 731,000 dolerių. Metų pel
nas 130,497 dol. pridėtas prie 
išteklių. Prisikėlimo koopera
tyvo ištekliai viršija 5.7 min. 
dolerių arba 7.6% viso turimo 
kapitalo. Šis išteklių kapitalas 
yra kooperatyvo - visų narių 
nuosavybė. Jaunimo, spau
dos, kultūros, sporto ir ki
toms lietuviškoms organiz.aci
joms paskirta per 71,000 dole
rių. Išduotos 10 studentų sti
pendijų: devynios po $1000 ir 
viena - $1,500. Stipendijos 
bus teikiamos ir šiais metais. 

Revizijos komisijos pra-

Antanas Matulaitis prie registracijos stalo 

nešimą padarė revizijos komi
sijos pirmininkas Edvardas 
Macijauskas. Revizijos komi
siją sudaro: Edvardas Maci
jauskas, Vida Juzukonis ir 
Jurgis Valaitis. 

Jie rinkosi kas mėnesį, 
tikrino mėnesines kompiute
rio suvestines, mėnesinį fi
nansinį pranešimą, taip pat 
tikrindavo darbuotojų ir val
dybos narių sąskaitas, kad ne
būtų neįprastų bankinių ope
racijų. 

Komisijos nuomone, visos 
kredito kooperatyvo operaci
jos yra daromos pagal kredito 
unijoms išleistas taisykles bei 
įstatymus. Revizijos komisija 
pasiūlė vėl patvirtinti Tink
ham and Associates revizo
rius 2007 metams. Revizorius 
Paui Brocklesby padarė savo 
pranešimą ir padėkojo vi
siems tarnautojams už bend
radarbiavimą darant reviziją. 

Paskolų vedėjos praneši
mą perskaitė Violeta Rama-

nauskienė. Paskolų skyrių su
daro: Rita Norvaiša, koopera
tyvo vedėja, Giedra Slaboše
vičienė - vyresnioji paskolų 
tvarkytgja, Irena Rentelienė, 
Nijolė Zukauskienė ir Violeta 
Ramanauskienė. 2006 metais 
buvo priimti 187 paskolų pra
šymai, iš kurių 183 patvirtinti 
už bendrą sumą $19,496,420. 
Pabrėžė, kad mūsų nariai, rei
kalui esant, nedvejodami krei
piasi į kooperatyvą, prašydami 
finansinės pagalbos. Jie įsiti
kinę, kad mūsų kredito koope
ratyvas ne bankas, bet geriau 
negu bankas. Pranešėja pa
brėžė, kad sėkmingo gyvavi
mo principas yra bendradar
biavimo jėga bei darbas savo 
bendruomenei. Išduota 100 
asmeninių paskolų - $1,413,-
700. Draudos agentūra pra
ilgino leidžiamą kredito nu
mokėjimo laikotarpį nuo 25 
iki 40 metų. Thi sudaro dides
nes galimybes jaunoms šei
moms, ypač naujiems atei
viams, įsigyti savo būstą. Gau-

tas 71 būsto kreditui pareiški
mas, išduota 70 už $14,159,-
378. Metų pabaigoje buvo tik 
7 kredito sąskaitos, sudaran
čios $355,823 atsilikusios mo
kėjimu daugiau negu 90 die
nų. Stengiamasi geriausiu bū
du išspręsti šias problemas. 
Dėl padarytų pranešimų jokių 
diskusijų nebuvo. Priimtos 
apyskaitos ir patvirtinta ta pa
ti revizorių bendrovė. 

Statuto pakeitimas ir pa
pildymas. Valdybos pirm. A. 
Simonavičius perskaitė siūlo
mą pakeitimą, kad prieš ren
kant valdybą ar komisijas siū
lomi kandidatai būtų dar prieš 
susirinkimą pristatomi no
minacijų komisijai, kuri, pa
tikrinusi jų tinkamumą, pri
statytų metiniam susirinkimui. 
Ne visi su tuo sutiko, ir prasi
dėjo diskusijos, kurios užtru
ko beveik visą valandą. Euge
nijus Girdauskas perskaitė 
paruoštus argumentus, kad 
toks pakeitimas nėra teisin
gas, nes siūlyti kandidatus ir 
juos rinkti turi teisę visi ko
operatyvo nariai, o neteisinga 
būtų nustatyti tinkamumą tik 
nominacijų komisijai. Atsira
do daugiau kalbėtojų, kurie 
išreiškė savo nuomonę. Kal
bėjo -A Pabedinskas, dr. Č. 
Jonys, Vaičiūnas, jn. ir tėvas, 
R. Kuliavas, T. Stanulis. Pra
šyta balsuoti ir buvo surinktos 
balsavimo kortelės tų narių, 
kurie sutinka perskaitytą pa
siūlymą pakeisti. Kad įsiga
liotų pakeitimas, reikėjo dvie
jų trečdalių balsų. Suskaičia
vus korteles rasta, kad tik 124 
nariai pasisakė už pakeitimą, 
o reikėjo bent 190. Pasiūlymas 
nepraėjo. Po ilgų diskusijų su
daryta komisija tą pasiūlymą 
peržiūrėti, padaryti papildy
mus ir pranešti savo nutari
mus. Tą komisiją sudarė: dr. 
Č. J onys, E. Girdauskas ir vie
nas valdybos narys. 

Rinkimai. Į valdybą vėl 
buvo perrinktas A. Simonavi
čius, o į revizijos komisiją - E. 
Macijauskas. 

Klausimų ir pasiūlymų 
nebuvo. B. Saplys dėkojo už 
paramą Vilniaus krašto mo
kykloms ir pabrėžė, kad para
ma toms mokykloms yra labai 
reikalinga. Vienas narys skun
dėsi, kad ne visada vartojama 
lietuvių kalba. Kaip ir kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
per loteriją 8 nariai laimėjo 
po $25 ir 6 po $50. Valdybos 
pirmininkas baigė susirinki
mą. Po to - vaišės-pietūs, ku
riuos paruošė B. Stanulienė. 
~ galima daugiau pasa

kyti? Ziūri į kooperatyvo skel
bimą, kuris kas savaitę pasi
rodo Tėviškės žiburiuose. Ten 
viskas pasakyta. Viskas daro
ma padėti savo nariams, lietu
viškai bendruomenei, nesta
tyti dangoraižių, mažinti iš
laidas, atsižvelgti į savo na
rius, ypač jaunimą, kuris tą 
darbą turės tęsti toliau. Turi
me pasidžiaugti, kad tai jau 
daroma 44 metai. Kooperaty
vas kviečia visus, ir tuos, kurie 
dar nepriklauso, ateiti, pasi
teirauti ir pasinaudoti visais 
siūlomais patarnavimais. Ne
nusivilsit. Kartoju šio aprašy
mo pradžią: "Mums svarbu, 
kad jūs naudojatės mūsų pa
tarnavimais, kad esate mūsų 
nariai. M~ rūpi". 

(Ntrs. N. Zukauskienės) 
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Vilniaus katedros„. 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Bandome kuo aktyviau juos įtraukti. Ne
mažas rūpestis ir buitis. Džiaugiuosi, kad turiu 
nemažai pagalbininkų pasauliečių, kurie pa
deda tvarkyti šventovę, budi joje dienos ir net 
nakties metu. Veikia knygynėlis, kurį tikintieji 
tikrai mėgsta. Galim platinti religinę litera
tūrą. 

Veikia kelios ir maldos grupės, kaip Gy
vojo Rožinio, Gailestingumo vainikėlio. Yra 
ir šeimų bendruomenė. Patarnauja 6 chorai, 
tai irgi pareikalauja nemažai laiko ir dėmesio. 
Visiems dirbantiems katedroje kunigams ka
techetei ir diakonui pakanka įsipareigojimų 
visai dienai. Eminencija palaiko savo palaimi
nimu, pritarimu, patarimais ir dalyvavimu. 
Tudėl katedroje ypatingai jaučiamas bendruo
menės ryšys su savo Ganytoju. 

O tai labai svarbu, nes tik gyvame ir asme
niškame ryšyje bręsta brandi, tvirta ir aiškiai 
tikėjimą liudijanti bendruomenė ir parapija. 
E:min~ncija kiekvieną sekmadienį, o kai gali ir 
kiekvieną rytą aukoja katedroje šv. Mišias. Jo 
buvimas tarp mūsų - stiprus, mus palaikantis 
ženklas. Todėl pagrindinius veiklos krypties 
bruožus aptariame su Eminencija. 

Nuo praėjusios vasaros esu paskirtas arki
vyskupijos kancleriu, tai tenka prisidėti ir prie 
arkivyskupijos darbų kurijoje, atstovauti kur 
Eminencija siunčia. Tudėl mano diena prabė
ga labai greitai ir niekada neturiu laiko dyka
duoniauti! Tunka dėstyti Šeimos centre kursus 
jaunavedžiams prieš santuoką, esu kelių mies
te veikiančių komisijų narys. Man labai patin
~ visuomeninė veikla, nes suprantu, kad ku
mgas - iš žmonių paimtas ir žmonėms grąžin
tas turi kuo aktyviau dalyvauti ir religiniame . . . . . , 
rr ~is_uomemmame gyvemme. Ypač šiandien, 
kai tiek daug tamsos jėgų kėsinasi į žmonių 
sąmonę, perša klaidingas ideologijas, pateisina 
klaidas kaip vertybes ir tokiu būdu įneša su-

ID:aiš~ į visą žmogaus asmens integralumą. Tu
del visada man svarbu buvo būti aktyviu kuni
gu, skirtu žmonėms. Nes rūpestis ir įsiklausy
~as į šalia esantį man jau buvo giliai skiepytas 
tevų namuose. O turimą laisvalaikį praleidžiu 
su knyga. Mėgstu labai ''buolingą" žaisti. Einu 
į ~~at:ą, l~au konce7tus,. stengiuosi pasižiū
ret1 nmtą filmą. Dommosi spauda ir tuo, kas 
vyksta visuomenėje tiek politiniame, tiek kul
tūriniame gyvenime. Juk daug ateina žmonių 
prašydami visokių patarimų. Nesekant šian
dieninių aktualijų ir neįsigilinant su kokia tik
rove susiduria parapijiečiai - neįsivaizduoju 
vaisingo ir tikro kunigiško darbo. Turiu žinoti, 
kuo gyvena žmonės, kuriems esu paskirtas pa
tarnauti. 

Kanadoje esu jau 4 kartą. Visuomet su di
deliu širdies džiaugsmu grįžtu čia, kai tik esu 
pakviečiamas. Jau ne kartą esu sakęs, kad iš
eivija yra didinga dovana tėvynei, nes būnant 
pas Jus visada prisimenu ir atgaivinu savo 
meilę Lietuvai. Jumyse gyvas ir tikras rūpestis 
tautos reikalais, tikėjimo perteikimu tradicijų 
išsaugojimu. Verta prie šių dalykų' nuolatos 
sugrįžti. Todėl ir noriu padrąsinti nenuilsta
mai liudyti šią išsaugotą unikalią meilę Lietu
vai. Mums jau mažiau reikia drabužių ir mais
to, mums labiau reikia perteiktos Jūsų sukaup
tos patirties, kaip reikia aukotis vardan vienas 
kito, kaip visada būti dėmesingiems vienas ki
tam, kaip kurti ir puoselėti gyvas lietuviškas 
?endruomenes ir įtraukti kuo daugiau žmonių 
1.neapm?kestinamą gerumo įsipareigojimą 
vienas kitam. Paremti ir palaikyti projektus 
kurių dėka išmokstama jausti atsakomybę vie~ 
nas už kitą. Palaikyti gyvybę bendruomenėse. 
Tu.rime iš Jūsų tai išmokti. Padėti tautiečiui 
nieko nesitikint už tai. Paliudyti šalia savęs 
esančiam žmogui, kad tu man iš tikrųjų rūpi. 
Esi man Dievo suteikta dovana, kurioje išsau
gau ir auginu bei brandinu savo paties žmo
giškumą. 

Kalbėjosi-
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 

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

Atsistatydino kontrolierius 
Bernard Shapiro atsi

statydino iš federacinės eti
Jsos kontrolieriaus pareigų. 
Si pareigybė įsteigta nese
niai, valdant liberalų vyriau
sybei, paaiškėjus pareigūnų 
piktnaudžiavimo valstybės 
lėšomis faktams. Tučiau pa
sikeitus valdančiosioms par
tijoms, konservatorių vyriau
sybės vadovas nepanoro 
bendradarbiauti su pareigū
nu. Nors vyriausiasis kont
rolierius liberalų pateiktus 
tariamus etikos pažeidimo 
atvejus išaiškino konservato
rių naudai, nepasitikėjimas 
neišnyko. Tai tikriausiai ir 
padiktavo šį B. Shapiro 
sprendimą palikti šią vietą. 

Pasaulio verslininkai su
tartinai pripažino, kad la
biausi~i jie norėtų apsigy
v~nti Zenevoje ir Ciuriche 
(Sveicarija). Pasauliniame 
populiariausių miestų sąraše 
- tr~čioje vietoje Vankuve
ris. Siame mieste yra visos 
sąlygos moderniam verslui, 
ir čia pat aktyvaus poilsio 
zona - kalnai, vandenyno 
pakrantė, parkai. Pagal gy
venimo kokybę Toronto -
15, Otava - 18, Montrealis 
- 22, Calgary - 24 vietose. 
Apklausoje, kurią atliko 
Mercer Human Resources 
Consulting, buvo vertinama 
215 pasaulio miestų aplinkos 
apsaugos, socialinių įstaigų 
plėtros, sveikatos, saugumo, 
viešosios tvarkos, politinio ir 
ekonominio gyvenimo veiks
niai, išsilavinimo, susisieki
mo, poilsio galimybės. Cal
gary, pagal šios apklausos 
rezultatus - pats švariausias 
miestas, labiausiai susitvar
kęs pagal pasaulinius sanita
rijos ir sveikatos apsaugos 
reikalavimus. Kanados sos
tinė Otava - ketvirtoje vie
toje. Tokia išvada padaryta, 
patikrinus sveikatos apsau
gos, oro užterštumo, infek
cinių ligų atvejų statistiką. 
Taip pat buvo vertinama 
šiukšlių tvarkymas, vanden
tiekio sanitarija ir vandens 
kokybė, miesto apsauga nuo 
visokių kenksmingų gyvių. 

Naujas ekonominis su
sitarimas įsigaliojo tarp Al
bertos ir Br. Kolumbijos 
provincijų. Jų vadovai dar 
prieš metus pasirašė susi
tarimą nedaryti jokių kliūčių 
verslo vystymui abiejose teri
torijose. Pagal šį susitarimą 
nereikia perregistruoti ar 
keisti savo verslovės vidaus 
įstatymų. Abu susitarimo da
lyviai tikisi, kad konkuren
cija padės vartotojui, pagy
vins ekonomiką. Kritikai 
tvirtina, kad tokie laisvi vers
lo mainai prieštaraus provin
cijų vidaus įstatymams, at
siras nekontroliuojamas pro
cesas. Tučiau federacinės vy
riausybės ekonomikos spe
cialistai vertina teigiamai 
laisvuosius mainus valstybės 
viduje. Jie skatina Ontario 
provinciją prisijungti prie šio 
susitarimo. Pirmasis atviro 
verslo erdvės žingsnis skirtas 
tik pramonės ir paslaugų 
verslininkams. Vėliau bus 

priimti punktai dėl medici
nos, švietimo ir kitų sričių 
specialistų darbo mainų. 

Rusijos atominės ener
gijos specialistai Kanadoje 
ieško partnerystės galimy
bių, tobulinant atominės 
energijos gamybos modelius 
ir jais prekiaujant pasaulyje. 
Kanados atominės energijos 
specialistai pripažįsta, kad 
dabartinė Rusija yra nema
žai padariusi, gerinant šios 
energijos gavybos patiki
mumą, turi gerų specialistų. 
Visai įmanomas bendradar
biavimas kai kuriose srityse, 
tačiau ne artima partnerystė. 
Abi valstybės parduoda savo 
gaminius pasaulinėje rinkoje. 

Naminių gyvulių savi
ninkams dar viena verslovė 
pranešė atšaukianti savo ga
minius. Del Monte Pet Pro
ducts savanoriškai atsiėmė iš 
prekybos įstaigų savo gami
nius, kuriuose irgi rasta svei
katai kenksmingo chemikalo 
melamino. Melaminas Azi
joje naudojamas kaip trąšų 
sudėtinė dalis, taip pat jis 
yra randamas plastmasėse ir 
laminuotuose gaminiuose. 
Tą patį padarė Hill Pets Nut
rition, iš prekybos išėmusi 
visus savo sauso kačių ir šu
nų maisto gaminius. Jau 
anksčiau milijonus indėlių 
naminių gyvulėlių maisto at
šaukė Alpo Prime Cuts - In 
Gravy for Purina (JAV). Ja
me rasti melamino kiekiai, 
kurie katėms ir šunims sukė
lė inkstų nepakankamumą ir 
kitokius sveikatos sutriki
mus, neretai mirtinus. Šis 
chemikalas į maistą pateko 
per kviečių gluteiną, kuris 
naudojamas maisto gamy
bai. Tiekėjų Kinijoje, kurie 
siunčia šį užterštą melaminu 
kviečių gluteiną, vardo mais
to gamintojai neatskleidžia. 
Jie tvirtina, kad klaida yra 
ištaisyta, kad verslovė pasi
ryžusi atlyginti už patirtus 
nuostolius ir prarastus gyvu
lėlius. Nestle Purina Pet Care 
( Canada) praneša, kad jos 
produktai yra saugūs, netu
rintys jokių kenksmingų prie
maišų. 

New Brunswick išsaugos 
savo didžiausią įžymybę -
Beavertono paveikslų galeri
ją. Ją įsteigė lordas Beaver
ton, pamilęs ši kraštą ir jo 
žmones. Jis padovanojo dau
giau kaip 100 įžymių tapy
tojų paveikslų, vertų dau
giau kaip 100 min. dol. Po 
lordo Beaverton mirties jo 
paveldėtojai - du vaikaičiai 
pradėjo reikalauti, kad pa
veikslai būtų grąžinti į D. 
Britaniją, esą, jie buvo tik 
paskolinti galerijai. Ginčas 
buvo sprendžiamas teisme. 
Beaverton galerija pirmąjį 
ginčą laimėjo. Teismas nu
tarė, kad iš 133 paveikslų 85 
yra lordo Beavertono dova
na miesto muziejui, jie čia ir 
pasiliks. Dėl kitų dar bus 
sprendžiama vėliau. Beaver
tono galerija - pati įžymiau
sia Atlanto provincijose, ją 
kasmet aplanko dešimtys 
tūkstančių turistų. S.K. 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
STIPENDUOS STUDUOMS 

UŽSIENYJE 
Lletuvos vyriausybė, siek

dama skatinti lietuvių kalbą 
studijuojančius užsienio 
valstybių studentus, įsteigė 
valstybines Kazimiero Bū
gos stipendijas. Kaip prane
ša ELTA, kasmet bus skiria
ma ne daugiau kaip dešimt 
K. Būgos stipendijų, kurių 
dydis - 1040 litų per mėnesį 
(skiriamos akademiniams 
metams - 10 mėnesių). Stu
dentų atranka stipendijai 
bus vykdoma lituanistikos 
centruose užsienio universi
tetuose bei Švietimo ir 
mokslo ministerijoje. Kon
kurse stipendijai gauti galės 
dalyvauti užsienio šalių ba
kalauro, magistro ar dokto
rantūros dieninių studijų li
tuanistinių ar baltistikos 
programų studentai, kurie 
lietuvių kalbą studijuoja 
ne mažiau kaip vienerius 
metus. 

ORO TARŠA 
Aplinkos apsaugos agen

tūros duomenimis, aplinkos 
oro užterštumas didžiuo
siuose šalies miestuose kovo 
paskutinę savaitę viršijo nu
statytas leidžiamas normas. 
Susidarius nepalankioms 
teršalams išsisklaidyti mete
orologinėms sąlygoms (sausi, 
nevėjuoti orai), smulkios 
kietosios dalelės kaupėsi 
aplinkos ore, ir jų koncentra
cija didėjo. Daugiausia jų į 
orą patenka su automobilių 
išmetamosiomis dujomis ir 
važiuojančių transporto 
priemonių pakeltos nuo ne
valytų gatvių. Todėl regionų 
aplinkos apsaugos departa
mentai pareikalavo, kad 
didžiųjų miestų savivaldy
bės pateiktų siūlymus, kur 
reikėtų riboti transporto 
eismą, jeigu oro užterštu
mas kietosiomis dalelėmis 
nesumažės, pranešė Aplin
kos ministerija. Mažinti oro 
taršą kviečiami ir visi di
džiųjų miestų gyventojai 
mažiau važinėjant savo au
tomobiliais, o daugiau nau
dojantis viešuoju trans
portu. Taip pasirūpintų ne 
tik kitų žmonių, bet ir savo 
sveikata. Tai derėtų prisi
minti ir susiruošus savait
galį neleistinai deginti buiti
nes atliekas. Su laužo dū
mais į orą pakyla ir kieto
sios dalelės. 

DIDINS DĖSTYTOJŲ 
ATLYGINIMĄ 

Nuo šių metų liepos 1 
d. dėstytojų ir mokslo dar
buotojų darbo užmokestis 
padidės vidutiniškai 20%, 
vyriausybei pritarus nuta
rimui "Dėl mokslo ir studijų 
institucijų vadovų, jų pava
duotojų, akademinių pa
dalinių vadovų, jų pavaduo
tojų, mokslinių sekretorių, 
mokslo darbuotojų, kitų ty
rėjų ir dėstytojų darbo ap
mokėjimo sąlygų aprašo pa
tvirtinimo". Juo remiantis, 
vadovaujantieji darbuotojai 
bus atskirti nuo akademinių 
ir jiems bus nustatytos jų 

veiklos pobūdį labiau atitin
kančios garbo apmokėjimo 
sąlygos. Siam nutarimui įgy
vendinti nuo š.m. liepos l d. 
2007 metų valstybės biu
džete numatyta 35.6 mln. 
Lt„ praneša balsas.It. Lletu
va, įgyvendindama Lisa
bonos strategijos įgyvendini
mo programą, siekia ugdyti 
žinių visuomenę, sukurti ži
niomis pagrįstą ekonomiką 
ir eiti suderintos plėtros 
keliu, kurti ir plėtoti moder
nų, dinamįšką, konkuren
cingą ūkį. Siam tikslui įgy
vendinti būtina gerinti dės
tytojų ir mokslo darbuotojų 
darbo apmokėjimą. Padidi
nus dėstytojų ir mokslo dar
buotojų darbo apmokėjimo 
lygį, Lietuvos mokslo irstu
dijų institucijos galės geriau 
konkuruoti dėl akademinio 
personalo su kitomis viešojo 
administravimo institucij o
mis, verslu, taip pat užsienio 
šalimis. 

AUTOMOBILIŲ RINKA 
Š.m. sausio-kovo mė

nesiais Lietuvos naujų auto
mobilių rinka padidėjo 28% 
iki 4921 vienetų (vnt.), o 
Latvijos rinka pakilo net 
77% iki 8766 vnt., Estijos 
paaugo 46% iki 8749 vnt. 
Per pirmuosius tris mėne
sius Lietuvoje populiariau
sia marke išliko "Volks
wagen" , pranokusi "Škoda" 
ir "Toyota". Didžiausia gy
ventojų skaičiumi Baltijos 
valstybė Lietuva ( 48% re
giono gyventojų) užima ma
žiausią Baltijos šalių naujų 
lengvųjų automobilių rinkos 
dalį - 2007 m. sausio-kovo 
mėnesiais jai teko vos 22% 
bendros rinkos. Tuo tarpu 
Latvija ir Estija pasidalino 
po 39% regiono rinkos. Lat
vijoj e pirm~vo "Toyota", 
pralenkusi "Skoda" ir "Vol
kswagen". Estijoje pirmos 
vietos taip pat neužleido 
"Toyota", palikusi "Honda" 
ir "Volkswagen" antroje ir 
trečioje vietoje. 

DAUGĖJO GAISRŲ 
BNS žiniomis, ugniage

siai šiemet užgesino beveik 
2,000 gamtoje kilusių gaisrų. 
Lietuvoje esant gana šil
tiems ir sausiems pavasario 
orams, daugėja gaisrų degi
nant pernykštę žolę. Sie
kiant sumažinti gaisrų skai
čių atvirose teritorijose, gel
bėjimo tarnybos imasi pasi
saugojimo priemonių: infor
muoja visuomenę apie per
nykštės žolės gaisrus ir jų 
pasekmes, sugriežtino miš
kų ir durpynų priešgaisrinės 
saugos kontrolę gaisrams 
kilti palankiu laikotarpiu. 
Daugiausia gaisrų atvirose 
teritorijose ugniagesiams 
teko gesinti Vilniaus (529), 
Kauno (353) ir Klaipėdos 
(207) apskrityse, mažiausiai 
- Marijampolės (29), Tau
ragės ( 44) ir Telšių (39) 
apskrityse. Nuo metų pra
džios jau išdegė apie 1,900 
ha atvirų teritorijų, ir tokie 
gaisrai sudaro beveik 35 % 
visų gaisrų. RSJ 

Hamilton, ON 
HAMILTONO IR APY

LINKĖS LIETUVIAI Kovo 11-
ąją šventė kovo 17 d. Jaunimo 
centre. Minėjimui vadovaujanti 
lietuviškos radijo valandėlės 
"Gintariniai aidai" vedėja Liu
da Stungevičienė pradėjo gausų 
susirinkimą įvadiniu žodžiu ir 
pakvietė Aušros Vartų parapi
jos kleboną kun. Audrių Šarką, 
OFM, invokacijai. Po to buvo 
pristatytas į parapiją atkeltas 
diakonas Bernardas Beliekas, 
OFM, paskaitęs savo patrioti
nės kūrybos. Šventinį žodį tarė 
Tėvynės sąjungos Hamiltono 
sk. pirm. Lionginas Paškus, pri
minęs ilgametę kovą už Lietu
vos laisvę. Sveikino KLB Krašto 
valdybos pirm. R. Žilinskienė 
ir KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. A. Vaičiūnienė, perdavusi 
ir PLB pirmininkės R. N arušie
nės sveikinimą. Pristatytas pa
grindinis kalbėtojas Lietuvos 
seimo narys med. dr. Antanas 
Matulas papasakojo apie Lie
tuvą, padarytą pažangą, apie 
Pasvalio rajoną, kuriame jam 
tekę ilgesnį laiką darbuotis. Į 
sceną pakvietė Angelę Vaičiū
nienę ir Lionginą Paškų, ku
riems įteikė medalius. Meninę 

Choras "Daina", vad. muz. sol. Lilijos Turūtaitės, Hamiltone, 
0.N, po koncerto, minint Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomy
bes atstatymo šventę kovo 17 d. Ntr. L. Stungevičienės 

programą atliko Turonto "Dai
nos" choras, vad. L. Turūtaitės, 
ir "Aukuro" aktoriai Marija 
Kalvaitienė ir Kęstutis Kalvai
tis. Pabaigai skambėjo Turūtai
tės-Mašalo duetas pritariant 
chorui. Minėjimo rengimo vice
pirm. Amalija Gedris dėkojo ir 
kvietė sugiedoti Tuutos himną. 
Šventinis suėjimas baigtas ka
vute ir visų pabendravimu. 

Sekmadienį, kovo 18, Auš
ros Vartų šventovėje buvo mel
džiamasi už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Diakonas B. Belic-

v 

kas, OFM, pasakė gražų pa
mokslą. Giedojo parapijos cho
ras, vad. D. Deksnytės. Pa
maldos baigtos Lietuvos himnu. 
(Aprašymas sutrumpintas. 
RED.) L. Paškus 

Atitaisymas. Tėviškės žibu
rių, 13 nr. įsivėlė klaida Kovo 
11-osios minėjimo nuotraukos 
paraše. Tėvynės sąjungos Ha
miltono skyriaus pirmininkas 
yra Lionginas Paškus, ne Vida 
Stanevičienė. Už klaidą atsi
prašome. 

Iškeliavo Zenius Sileris 
čiaus informacija apie Z. Šilerį: 
"Zenius turėjo sveikatos prob
lemų, prieš keletą metų jį buvo 
ištikęs infarktas. Be to, sirgo 
diabetu. 

EDVARDAS ŠULAITIS 
Š.m. vasario 12 d. mirė Ma

rijampolės miesto veikėjas, kul
tūrininkas, žurnalistas, knygų 
autorius, leidėjas Zenius Šile
ris, išgyvenęs vos 57 metus. Z. 
Šileris buvo plačiai žinomas 
kaip 1997 m. įsteigto Etnokul
tūros paveldo leidinio-žurnalo 
Suva]kija redaktorius ir leidė
jas. Zurnalas pastaruoju metu 
dėl lėšų stygiaus nesirodė ta
čiau skelbiama, jog a.a. Z. Sile
ris norėjęs žurnalą atgaivinti -
mirties dieną kaip tik žadėjo 
vežti į spaustuvę naujai pareng
tą Suvalkijos numerį, skirtą šio 
leidinio dešimtmečiui pami
nėti. 

Šių eilučių autoriui a.a. Ze
nių teko pažinti kaip tik dėl ar
timų ryšių su šiuo žurnalu, nuo 
pirmojo numerio būnant jo at
stovu ir bendradarbiu JAV. 1998 
m. vasarą teko dalyvauti šio 
žurnalo sutiktuvėse Marijam
polės miesto viešojoje bibliote
koje, asmeniškai bendrauti su 
j_~ leidėju bei redaktoriumi. 
Zurnalas negavo pakankamai 
žadėtų lėšų. Tud po penkerių 
metų Suvalkija pradėjo išeiti 
rečiau, o vėliau ir yisai sustojo. 

Iš pradžių Z. Sileris dar ti
kėjosi paramos iš įvairių šalti-

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokyb6. 

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

(prie Ev ans} 
Savininkas Jurgis Kulia~ius 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

nių, tačiau vėliau prarado viltį, 
nors ir nepaaiškino, kodėl žur
nalas nesirodo, nepranešė, kad 
jis užsidaro. Neatsakydavo nei į 
laiškus, nei į telefoninius skam
bučius. Tokia padėtis, atrodo, 
pakirto šio žmogaus sveikatą, 
dvasinę pusiausvyrą. O tiek 
daug gražių planų dar turėjo, 
tiek daug vertingų knygų žadėjo 
išleisti. Deja, tik mažą dalį savo 
SUIIJanymų pajėgė įgyvendinti. 
Z. Silerio laiškai šių eilučių au
toriui šiandien byloja apie lei
dėjo kilnias idėjas ir jo meilę 
Lietuvai, ypač Suvalkijos žemei. 

JAV nedaug teatsirado 
žmonių, kurie panoro šį leidinį 
skaityti, o dar mažiau - jo lei
gybą stambesne auka paremti. 
Sį rašinį norisi baigti kolegos iš 
Marijampolės, Lietuvos ryto 
korespondento Algio Vaškevi-

Tą rytą buvo užsiregist
ravęs pas gydytoją-endokri
nologą konsultacinėje polik
linikoje. Atėjęs ten, atsistojo į 
eilę prie registratūros ir po ke
lių minučių joje stovėdamas su
smuko. Greitai buvo pakviesti 
gydytojai, jį gaivino apie 40 
min., tačiau gyvybės išgelbėti, 
deja, nepavyko. 

Didžiausia jo aistra buvo 
poetas Pranas Vaičaitis, kurio 
atminimui įamžinti paskyrė 
daug savo gyvenimo metų, įstei
gė Prano Vaičaičio drą,ugiją, 
kuri sėkmingai veikia. Siomis 
dienomis išėjo paskutinis jo 
parengtas suvenyrinis leidinys 
apie P. Vaičaitį Elegantiškas Jili
čaitis. Ir dar suspėjo parengti 
paskutinį Suvalkijos numerį." 

Lietuviai kovo 11 d. prie St. Patrick katedros Niujorke, NY, de
monstravo prieš Aušros Vartų parapijos uždarymą 

Ntr. E. Misevičienės 

~w~v~ 

DENI.A.L C::.A.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 



ULKS ŽINIOS 

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos delegatas išeivijos lie
tuvių sielovados reikalams, kar
tu su Amerikos lietuvių katali
kų federacija, JAV LB religine 
taryba ir šv. Andriaus parapija 
Filadelfijoje rengia lietuvių ka
talikų JAV-se Sielovados konfe
renciją, kurioje kviečiami daly
vauti parapijų ir misijų klebonai 
ir jų tarybų atstovai, vienuoliai 
ir vienuolės, dirbantys lietuviš
kose parapijose ar misijose. 

Programoje numatyti pra
nešimai ir diskusijos apie gyvą 
evangelizaciją ir jos reikalingu
mą mūsų lietuviškoms parapi
joms ir misijoms, lietuvių para
pijų ir misijų įvaizdį, jaunimo 
sielovadą ir lietuviškų tradicijų 
tęstinumą, parapijos komiteto/ 
tarybos reikšmę parapijos/misi
jos gyvenime, nuolatinių diako
nų paskatinimą ir žiniasklaidos 
vaidmenį lietuvių katalikų 
parapijinėje veikloje JAV-se. 
Konferencija įvyks 2007 m. ~a
landžio 28 d., 10 v.r. - 6 v.v. Sv. 
Andriaus parapijoje, 1913 Wal
lace St., Philadelphia, PA 
19130. 

Wasaga Beach, ON 

Vasagos choro "Bočiai" ir vai
dybos grupės "Kibirkštis" va
dovas Algis Ulbinas, atšventęs 
gimtadienį draugų ir giminių 
apsuptyje 

Argentina 
Lietuviška radijo valandė

lė "Ecos de Lituania" pradėjo 
naują sezoną balandžio 2 d., 
nuo 1iki3 v.n. (Lietuvos laiku). 
"Ecos de Lituania" galima klau
sytis per mūsų patobulintą in
terneto tinklalapį www.ecos
delituania.com.ar. Netrukus 
bus galima klausyti paskutinių 
dviejų laidų - jos bus mūsų pus
lapyje nuolatos. Inf. 

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

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Istorinis prisiminimas Montrealio Šv. Kazimiero parapijos kle
bonų ir parapijiečių nuotraukų parodoje kovo 4 d. Petras Ada
monis (kairėje) pastatė parodai stendus. Vida Lietuvninkaitė su
rinko daug senų nuotraukų. Nuotraukoje trūkst~ Joanos Ada
monytės, projekto vedėjos. Paroda bus tęsiama. Simtmečio ko
mitetas dar vis ieško senų nuotraukų Ntr. P. Pingitore 

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. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų -416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

'PĖDOS S'PECIALISTAS 
H!ROPODI T ROBERTAS NEKRAŠAS 

._ K ULN SKAUSMA I 

._ PĖDOS SKAUSMAI 

._ PIR TŲ DEFORMA IJO 

._ AGŲ D · FORMACIJO. IR 

RYBELINIAI USI RGIMAI 

._ĮAUGĘ AGAI 

._ VI TI Ė NEJAUTRA IR 

HIRURGINIS GYDYMAS 

._ SE !ORŲ PĖDŲ PRIEZIŪRA 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

l DEKLAlS 

LTGON /US PRJIMA ME: 
352 WILL O T.E. AN A T ER, Ont. T EL. (905) 648-9176 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 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% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
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% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
Airija 

Š.m. kovo 10-11 d.d. Dub
lino prekybos centre "Power
court" pirmą kartą Airijoje 
vyko Kaziuko mugė. Joje da
lyvavo ir Airijos žemės ūkio 
ministerė Mary Coulgan. 
Mugėje buvo galima nusi
pirkti lietuviškų maisto pro
duktų ir Lietuvos kaimo bend
ruomenių atvežtų verbų, li
ninių drabužių, staltiesių, 
papuošalų, medinių indų, 
žaislų, mažų originalių kal
vystės dirbinių, kaip skelbia 
LGITIC. Pasižymėjęs pa
puošalų srityje Algirdas Mi
kutis pateikė vietoje paga
mintų lietuviško gintaro pa
puošalų. Mugėje vyko ir lo
terija. Joje ~urinktos lėšos 
paaukotos Sv. Kazimiero 
vaikų namams Kupiškyje ir 
Dublino vaikų ligoninei. Bu
vo galima laimėti asmeninę 
Lietuvos žemės ūkio minis
terės Kazimieros Prunskie
nės premiją - tris skrydžio 
bilietus Dublinas-Vilnius. 
Pasak ministerės, "bilietai 
bus tik į vieną pusę - namo į 
Lietuvą". Mugėje koncerta
vo Virgis Stakėnas, folkloro 
ansambliai "Sutaras" ir "Lie
tuviškas dobilas". Kovo 11, 
sekmadienį, St. Andrews 
šventovėje, kaip ir kiekvieną 
sekmadienį, buvo atnašauja
mos lietuvių kalba Mišios. 
Po pamaldų vyko Kovo 11-
osios minėjimas. 

Švedija 
~rlshamn mieste, pieti

nėje Svedijoje, veikia lietuviš
ka parduotuvė-kavinė "La
gom fOr Alla" (Užteks vi
siems sočiai), savininkas -
Vytas Cypas. Prekiaujama 
sūriais ("Rokiškio sūris"), 
varškės gaminiais, "Klaipė
dos duona", džiuvėsiais, kep
ta duona su česnakais, "Klai
pėdos mėsinės" produktais 
- šalto bei šilto rūkymo 
mėsos gaminiais, "Guberni
jos gira", "Vilniaus perga
lės" saldainiais, sausainiais, 
"Marijampolės pieno kon
servų" konservuotu pienu, 
kava, kakava, "Kėdainių 
konservų" konservuotomis 
daržovėmis, grybais, o taip 
pat kruopomis, makaronais. 
Kavinėje pateikiami cepeli
nai, koldūnai, lietiniai, virti
n ukai, atvežti užšaldyti iš 
įmonės "Liūtukas ir Ko"; 
tortai, mišrainės iš Klaipė
dos "Akropolio". 80% pir
kėjų yra švedai, lietuvių ir 
kitų ateivių - tik maža dalis. 
Kainos šioje parduotuvėje 
yra panašios ~aip ir švedų 
parduotuvėse. Sio verslo čia 
ėmėsi lietuvis. 

Gudija 
Rimdžiūnų lietuvių vi

durinėje mokykloje sausio 
22-28 d.d. vyko kalbų dienos. 
Pirmoji diena buvo skirta 
kiekvienos kalbos atstovo 
pristatymui. Suvaidintas ir 
scenos vaizdelis apie Babilo
no bokštą. Antrąją dieną bu
vo ugdoma pagarba gimta
jam žodžiui, supažindinama 
su Gervėčių krašto tautosa
ka, tobulintasi gražiame skai
tyme, žodžių kirčiavime, se
kamos Gervėčių krašto pa
sakos. Vakare Girių kaime 

įvyko nuostabus prisimini
mų vakaras. Jadvyga Kasevi
čienė pamokė kaimo mote
ris dainų ir žaidimų; taipgi 
paprašė jas atsinešti senovi
nių valgių. Visi gardžiai val
gė ir valgius gyrė. Trečioji 
diena skirta gudų poeto 
Maksimo Bogdanovičiaus 
prisiminimui. Buvo sureng
tas šio poeto eilėraščių kon
kursas, paminėti jo gyveni
mo bei kūrybos momentai. 
Ketvirtąją dieną bendrauta 
anglų kalba, buvo sakomi ei
lėraščiai, žaista ir dainuota -
tik angliškai. Penktąją dieną 
paminėtas rusų poetas Alek
sandras Puškinas - vaidinta, 
deklamu9ti rusų poeto eilė
raščiai. Seštąj ą dieną vyko 
pabaigtuvės - apdovanoji
mai ir visų kalbų bendras pa
sirodymas. 

Britanija 
Kaip rašoma Anglijos 

spaudoje, Londono South
wark kriminalinis teismas 
kalėjimo bausme nubaudė 
tris lietuvius už draudžiamų 
ginklų prekybą. Dariui Stan
kūnui, 34 metų amžiaus, 
skirta kalėti 10 metų. Jis pri
sipažino laikęs draudžiamus 
ginklus bei šaudmenis. Ores
tas Paulauskas, 34 metų, nu
baustas už ginklų ir šaudme
nų laikymą 11 metų. O And
rius Gurskas, 26 metų, gavo 
kalėjimo 11 metų už ginklų 
ir šaudmenų įvežimą. Teisė
jas, skirdamas bausmes ap
gailestavo, kad krašte už 
prekybą neleistinais ginklais 
taikomos mažesnės bausmės 
negu už prekiavimą narkoti
kais. A. Gurskas į Britaniją 
buvo įvežęs didelį kiekį re
volverių ir jiems tinkančių 
šaudmenų. 

Suomija 
Lietuvos "Caritas" at

stovė Kristina Mišinienė 
sausio 29-30 d.d. dalyvavo ir 
kalbėjo Suomijos parlamen
te, pakviesta šio parlamento 
socialdemokratų ir žaliųjų 
partijų frakcijų. Ji Lietuvoje 
vadovauja "Carito" projek
tui padėti moterims, nuken
tėjusioms moterų prekyboje. 
Suomijos parlamente buvo 
diskutuojami klausimai apie 
grėsmingai plintančią preky
bą moterimis šįaurės Euro
pos kraštuose. Sio klavusimo 
svarstyme dalyvavo Svedi
jos, Danijos, Norvegijos, Is
landijos parlamentų atsto
vai. K. Mišinienė kalbėjo 
apie Lietuvos "Carito" tei
kiamos pagalbos nukentėju
sioms moterims patirtį. Suo
mijos parlamento frakcijų 
darbo grupėse buvo pripa
žinta, kad iki šiol buvo ne
įvertinta šio organizuoto nu
sikaltimo grėsmė. Buvo labai 
vertinamos Lietuvos "Cari
to" darbuotojos įžvalgos, tei
kiant teisinę, socialinę bei mo
ralinę paramą. K. Mišinienė 
susitiko su Suomijos "Carito" 
bendradarbe Maila Berzch
told, Suomijos katalikų mažu
mos organizacijos darbuotoja. 
Sutarta, kad Suomijos "Cari
to" vadovė atvyks į Lietuvą su
sipažinti su vartojamais darbo 
metodais. J.A. 
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S. KATKAUSKAIT~ 

Turp šių dviejų datų tilpo 
talentu ir neramiais ieškoji
mais pažymėtas jaunos kūrė
jos gyvenimas. Daugelį iš mū
sų vienaip ar kitaip sudomino 
jos kūryba, likimas ir netgi jos 
išėjimas į amžinatvę - pirma
laikis, skaudus ir su didele 
dvasios stiprybe. Su ja per visą 
savo vingiuotą gyvenimo ir 
kūrybos kelią ėjo Jurga Iva
nauskaitė, viena iš žymiausių 
dabartinės Lietuvos rašytojų. 

Nuo pat vaikystės Jurga 
turėjo išskirtinį domėjimąsi 
visomis meno išraiškos formo
mis, įvairiapusį talentą. Bai
gusi Vilniaus dailės institutą 
užsiiminėjo fotografija, tapy
ba, bet jos stiprybė - rašytas 
tekstas. Tą pajuto ir skaityto
jai, ir pati Jurga. Vėliau ji grįž
davo prie tapybos, savo kny
gas iliustruodavo pati, bet žo
džio magija buvo stipresnė už 
kitas. 

Mano kartos skaitytojams 
Jurga Ivanauskaitė prabilo 
anuomet įprastu rašytojų de
biutantų keliu - leidyklos "Va
ga" leidžiamos serijos Pirmoji 
knyga rinkinyje apysaka Pa
kalnučių metai (1985). Jos 
veikėjai- mūsų bendraamžiai, 
bet nebūdingi tuometiniams 
sovietinės santvarkos dešimt
mečiams - ilgaplaukiai, hipiš
ka apranga, besidomintys džia
zo muzika, kalbantys apie eg
zistencialistus ir kitus Vakarų 
filosofus, norintys pažinti pa
saulį. Pirmasis kūrinys paro
dė, kad į Glavlito (tuometinė 
cenzūros įstaiga Maskvoje) 
šukuojamą literatūrą ateina 
savotiška maištautoja prieš 
gyvenimo ir kūrybos rutiną. 
Jurga gyveno ir kūrė sudėtin
gu laiku, kai griuvo mąstymą 
ir veiklą ankštai įrėminusi so
vietinė santvarka ir kūrėsi, 
dažnai skausmingai ir chao
tiškai, nauja laisva nepriklau
soma visuomenė. Ir šioje isto
rinėje sandūroje rašytoja, ver
tindama savo kartos patirtį, 
bando ieškoti atsakymų, išei
ties iš dvasinio chaoso, tuštu
mos ir neigimo, kuris visada 
lydi permainas. Nepriimdama 
iš anksto primestų tiesų ir fi
losofijos, ji pati bando suvokti 
savo vietą, tikslą šiame pasau
lyje. 

Šitas ieškojimas ir tampa 
beveik visų jos knygų - roma
nų, straipsnių, kelionės apy
braižų motyvu. Kelionė - tai 
ne tik fizinis veiksmas, persi
keliant iš vienos vietos i kitą, 
tai daugiau dvasios, kūrybos, 
tikėjimo, vilties, Absoliuto pa
ieškos. Atmesdama iš anksto 
kažkieno nulemtą ir apibrėžtą 
priklausomybę vienai kultū
rai, šaliai, religijai, ji leidžiasi 
ilgon kelionėn į Rytus - ir fi
zine, ir dvasine prasme. Gy
veno Indijoje, 5 metus - Ti
bete, buvo susitikusi su Dalai 
Lama, studijavo budizmą iš 
vietinių šaltinių. Visam liku
siam gyvenimui liko Tibeto, 
Rytų kultūrų dvasinio simbo
lio mylėtoj a. Šių kelionių re
zultatas - kelionių apybraižos, 
5 knygos apie Tibetą, daugybė 
straipsnių spaudoje, piešinių 
ir fotografijos parodos. O ir 
vėlesniuose romanuose karto
jasi naujos kultūrinės ir dvasi
nės patirties ženklai - Rytų 

''Neatsisveikinu bet išeinu ... '' 
Jurga Ivanauskaitė (1961-2007) 

mitologijos įvaizdžiai, filoso
fija. Iš Jurgos knygų, iš negai
lestingai apnuoginamo savo ir 
kitų mąstymo, patirties, jaus
mų atrandame skaudžias, daž
nai šokiruojančias savo pa
prastumu tiesas. Bėgimas nuo 
Vakarų kultūros, nuo sumaiš
ties išoriniame ir vidiniame 
savo gyvenime ir buvusių ryšių 
i šią naują, labai skirtingą pa
tirtį visą religijos, filosofijos, 
buities sanklodą, vadinamą 
Rytų kultūra - tai bėgimas į 
niekur. Veikėja Ašara (roma
nas Sapnų nublokšti) palieka 
savo gimtą šalį, kurioje viskas 
svetima. Nesu vokdama savęs, 
savo vietos tarp žmonių, jų 
buvimo priežasties, keliauja i 
Rytus, tikėdamasi ten surasti 
savo būties, žmogiškųjų ryšių 
prasmę. Ten labai nuoširdžiai 
bando pasinerti i visiškai nau
ją gyvenimo filosofiją ir kas
dienybę. Bet po kelerių metų 
pati turi sau pripažinti - tu 
negali šiaip sau įeiti i svetimą, 
skirtingą iš esmės kultūrą ir 
religiją. Ašara lieka stebėtoja, 
svetima būtis ir visuomenė 
jos, su atsineštine kultūra, ne
įsileidžia giliau nei paviršuti
niškai. Nieko neišsprendžia ir 
grįžimas namo - namuose tu 
jau kita, su kita patirtimi. Gy
venimo permainos namuose 
vyko be tavęs, ir čia reikia iš 
naujo surasti savo buvimo 
prasmę. Tui būsena, kurią gali 
patvirtinti dalis išvažiavusių iš 
Lietuvos žmonių. Pati rašyto
ja, nors ir netapatinanti savęs 
su romano heroje, sakosi pa
dariusi tą paprastą atradimą 
(beje, žinomą nuo Odisėjo lai
kų) ir patyrusi grįžimo namo 
džiaugsmą. 

Daug prieštaringų svars
tymų sukėlė romanas Ragana 
ir lietus. Daliai skaitytojų jis 
atrodė nepriimtinas, netgi 
draustinas. Netipiški veikėjai, 
gausūs erotikos aprašymai -
tokie neįprasti po sovietinių 
dešimtmečių nugludintos lite
ratūros sukėlė sąmyšį ar net 
atmetimą. Skubėdami neigti 
jiems nepatikusį turinį ar 
įvaizdžius, vadinamieji "doro
vės sargai" lyg ir nepastebėjo 

tragiška, dažnai liūdna ir bau
ginanti. Joje yra viskas, ką re
gime šiandien Lietuvos (ir ne 
tik Lietuvos) gyvenime. Tai 
materialinių gėrybių, valdžios 
ir galios troškimas, akla tar-

piešinyje didžiulė rytietiška 
deivė lyg nepermaldaujamas 
likimas rankose laiko dvi vyro 
ir moters figūrėles tarsi žais
liukus. Šis romanas pripažin
tas geriausia 2006 metų knyga. 

Rašytoja Jurga Ivanauskaitė 

nystė pinigams, reklamai ir 
valdžiai, jų grėsmė trapiems 
žmogaus gerumo daigams ir 
vilčiai. Romane su Orwell sa
tyros jėga parodoma, kaip ne
matoma, bet visur esanti vi
suomenės Valdytojo (jis ne
įvardintas - asmuo? sistema? 
partija?) jėga ir galia keičia ir 
dėsto žmonių likimus lyg šach
matų figūrėles. O šie, sukda
miesi pagal Valdytojo užma
čias, apakinti vienadienių no
rų išsipildymo, neįtaria, kad 
pamažu artėja prie savęs su
naikinimo ribos. 

Miegančių drugelių tvir
tovė romanas apie dabartinės 
moters, šeimos likimą Lietu
voje ir pasaulyje. Miegančių 
drugelių - grožio ir vasaros 
simbolio motyvas kartojasi 
knygos veiksme. Jis turi įspėti, 
kad visuomenėje ir pasaulyje 
kažkas negerai, jei šitaip skriau
džiamos, prievartaujamos mo
terys. Pati gamta atsiliepia 
stichijos - potvynių, žemės 
drebėjimų perspėjimais. Šei
mos irimo, prostitucijos tema 
romane - nenudailinta, tokia 

Jurgai Ivanauskaitei liksi
me dėkingi už išsamią pažintį 
su vienu slėpiningiausių pa
saulio kampelių Tibetu. Ji ap
rašė ne tik savo įspūdžius ir 
patirtį, bet ir daug objektyvių 
žinių apie šios gana uždaros 
valstybės socialines proble
mas, visuomenę, politiką, fi
losofiją ir religiją. Likdama 
šios Rytų šalies gerbėja, ji su 
ironija ir kartais sarkazmu ap
rašo Tibeto visuomenės moder
nėjimą, mokėjimą pasinau
doti vakariečių naivumu ir pi
nigais. Savo ruožtu iš dauge
lio patirčių autorė pašaliečius 
perspėja, kaip pavojinga pasi
nerti i svetimos pasaulėžiūros 
gelmes tam nepasiruošus, ne
turint moralinės atramos. Pri
siartinti prie dvasinių slėpinių 
pavojinga - jie gali lyg žaibas 
nudeginti sielą, palikti žymę 
psichikoje visam gyvenimui. 

Jaunos rašytojos budisti
nės filosofijos ieškojimai vie
niems bus svarbūs kaip nauja 
patirtis, tapusi jos kūrybos šal
tiniu, kitiems - tai nedovano
tina savo kultūros ir religijos 
išdavystė. Net sunkiu metu, 
kai Jurga sirgo nepagydoma 
liga, ją pasiekdavo pikti laiš
kai, primenantys Dievo baus
mę ... Kaip visada, net ir savo 
grumtynėse su mirtina liga 
Jurga buvo negailestingai at
vira ir tiesi. "Laiške iš kovos ir 
tylos lauko" (bernardinai.lt), 
kurį ji parašė dėl ligos negalė
dama dalyvauti literatūrinia
me renginyje, prisipažįsta: 

Jurgos Ivanauskaitės tapytas paveikslas 

"Keletą pastarųjų metų, pa
klausta, ko labiausiai noriu, 
atsakydavau - gilaus tikėjimo. 
Aš jo ieškojau visur: Paberžė
j e, Himalajuose, Šventraš
čiuose, dvasinėse praktikose, 
žūtbūtinėse pastangose nu
švisti ir aklame, bet labai žmo
giškame įtūžyje, kad tai nepa
vyksta. Dievas tyli. Palengva 
suvokiau, kad tikėjimo nega
lima susikurti, pasiimti, pasi
vogti ar jėga išplėšti. Pastarai
siais metais buvo vis daugiau 
tylių ir garsių raginimų žengti 

romane nuskambėjusio per
spėjimo: egoistiški jausmai, 
savitikslė meilė ir akla aistra 
nekuria, jie naikina, o griovi
mo ir neigimo jėgai atsispiria 
tik labai stiprūs. 

Dabartinės Lietuvos tik
rovė Jurgos Ivanauskaitės ro
mane Placebo daugiasluoksnė 
- kartais groteskiška, kartais 

kaip Lietuvos mergaičių liki
mas, daug kartų aprašytas 
spaudoje. Kas kaltas dėl to
kios jų dalios, kodėl pačios 
moterys, tokios stiprios savo 
prigimtimi, aklai pasiduoda 
jausmams, net jeigu jie veda i 
pražūtį ir susinaikinimą? Gal 
atsakymas pačios autorės nu
pieštame knygos viršelyje? Jo 

lemiamą žingsnį iš tamsiosios 
sielos nakties į šviesą, bet aš 
nežinojau, kaip tai padaryti." 

Turne pačiame laiške rašy
toj a tvirtina, kad būtent tuo 
sunkiausiu metu ji gavusi pa
čią svarbiausią patirtį savo gy
venime: "Mano draugai tiki, 
kad įvyks Stebuklas. Bet Ste
buklas jau įvyko. Tui - Dievo 
priartėjimas, Malonė, kasdien 
vis gilesnis ir gilesnis mano ti
kėjimas. Kai kam liga ir kan
čia, kuria susimoku už šias 
transcendentines patirtis, gali 
pasirodyti per didelė kaina. 
Tačiau aš taip nemanau. Esu 
dėkinga savo ligai, nors prie
šinuosi jai ir su ja iš paskuti
niųjų kovoju. Bet jaučiu, kad 
svarbus yra ir nuolankumas, 
atsidavimas būti vedamai tuo 
keliu, kuris neišvengiamas". 

Jurgos Ivanauskaitės kū
rybinis palikimas nemažas: 6 
romanai, straipsniai, apsaky
mai, knyga vaikams su pačios 
autorės piešiniais, knygos apie 
Tibetą, dailės darbai ir foto
grafijos. Ji sulaukė ir oficia
laus įvertinimo, ir skaitytojų 
dėmesio. J. Ivanauskaitei pa
skirta valstybinė premija, ji 
buvo išrinkta Moters žurnalo 
Metų moterimi. Romanas 
Miegančių drugelių tvirtovė 
2006 metais pripažinta Metų 
knyga. Iš dabartinių Lietuvos 
rašytojų jos kūryba gausiau
siai verčiama i kitas pasaulio 
kalbas. 

Be romanų, kelionių kny
gų ir dailės bei fotografijos 
darbų, Jurga Ivanauskaitė pa
liko mums dvi poezijos kny
gas. Viena išleista anksčiau, 
kita Odė džiaugsmui jau prieš 
pat mirtį. Ji prisipažįsta ra
šanti eiles "kai užplūsta jaus
mai, kuriuos negali išsakyti 
kitaip tik eilėraščio eilutė
mis". Tos eilutės santūrios, 
nedaugiažodės tarsi skurdo
kas Tibeto kraštovaizdis. 
Rytą dar neprabudus 
Manyje išdygsta eilutės, 
skurdžios ir gležnos, 
kaip augalai ant uolų 

Užliūliuota slinkties liūdnų 
dienų 

Rašau savo eiles smilgomis ant 
akmenų: 

Gyvenu lyg supdamasi ant 
varpo šerdies 

Tai triukšmingai 
Savęs neapkenčiu 
Tai tyliai 
Save myliu. ... 

Šios čia spausdinamos ei
lės rašytos prieš ketvertą me
tų. Tikriausiai, tada ji dar ne
žinojo savo lemties, bet jose -
nuojauta, kad gyvenimas nesi
baigia vienu ar kitu momentu, 
kad jis yra nepabaigiama ke
lionė amžinoje Būtyje. Apie 
tai mums ir vėlesnėms skaity
tojų kartoms primins Jurgos 
Ivanauskaitės asmuo, gyveni
mas ir kūryba - paveikslai, 
knygos, eilėraščiai, prie kurių 
tikriausiai ne kartą grįš kriti
kai, grįšime ir mes, skaitytojai. 
Neatsisveikinu 
Bet išeinu visiems laikams 
Nei juodžiausias sielvartas 
Nei balčiausia malonė nepririš 

manęs 

Prie jokios vietos. 
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Zeimių dvaras ir šventovė 
ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Jeigu kada važiuosite Kau
no-Šėtos keliu, pravažiavę Jo
navos sankryžą, geležinkelį, ir 
iš tolo pamatysite didingus 
šventovės bokštus, žinokite -
tai Žeimių šventovė. Švč. 
Mergelės Marijos gimimo 
šventovė - puikus neogotiki
nis paminklas - statyta 1898-
1906 m. Šventovę projektavo 
architektas Vaclovas Mickevi
čius, kuris ir palaidotas šven
toriuje. Čia pat yra ir 1843 m. 
statytas graf9 Kosakovskių 
mauzoliejus. Sventovės puoš
mena - du liauni, smailėjan
tys bokštai. 

Žeimių vietovė rašytiniuo
se šaltiniuose minima nuo 
1363 m. Tais metais kryžiuo
čiai sudegino čia stovėjusią 
pilį. Žeimių miestelis augo 
prie dvaro, kuris XV-XVI š. 
priklausė Zavišoms, Medek
šoms ir kitiems didikams. 
1780 m. dvarą iš Medekšų nu
sipirko vyskupas Juozas Kosa
kovskis. Jis čia ir pastatė klasi
cistinio stiliaus rūmus. Dvare 
vyskupas retai lankydavosi, 
mat buvo pradėjęs statyti Jo
navos šventovę (dabartinę). 
Vyskupas aktyviai dalyvavo to 
meto politiniame gyvenime. 
Už bendradarbiavimą su Ru
sija, kilus Tado Kosčiuškos su
kilimui, 1794 m. Varšuvoje bu
vo sukilėlių pakartas, o palai
kai atgabenti į Jonavą. 

Po vyskupo mirties dvarą 
pradėjo valdyti jo giminaitis 
Mykolas Kosakovskis ir jo sū
nus Simonas. Jie rūmus ne
kartą perstatė, kol šie tapo 
tokie, kokie yra dabar - dvi
aukščiai, keturšlaičiu stogu. Į 
antrą rūmų aukštą vedantys 
laiptai pristatyti XX š. pra
džioje, jau ne klasicistinio sti
liaus. 1890 m. rūmuose būta 
25 kambarių, tiek pat krosnių 
ir 4 priemenių. Krosnys buvo 
olandiškos, baltų koklių, tri
kampėmis viršūnėmis. 

Kosakovskių giminė dva
rą valdė iki 1940 m., kai pas
kutinis jų - Zigmantas Kosa
kovskis, užėjus sovietams, bu-

Žeimių dvaras iš kiemo pusės. Laiptai, pristatyti XX š. 
pradžioje 

vo ištremtas į Sibirą. 
Dvaro rūmų šone, tankiai 

apsodintas krūmais, iki šiol 
yra atviras įėjimas į 1.5 km il
gio požeminį tunelį, vedantį 
iki pat miestelio. 11 Pasaulinio 
karo metu dvare buvo karoli
goninė, vėliau mokykla, mo
kytojų butai, bendrabutis, 
technikumas. 

Prieš dešimtmetį Žeimių 
dvarą nupirko Birutė Lapie
nė, buvusio seimo nario, kai
mo reikalų komiteto pirmi
ninko Vaclovo Lapės žmona. 
Dvaras pagal išgales remon
tuojamas. Dabar daug jėgų 
dvaro atgaivinimui skįria Vac
lovo Lapės vaikaitis Sarūnas. 
Antrame rūmų aukšte įreng
tas mažas muziejus-paroda su 
nuotraukomis api~ dvaro bei Žeimių miestelio Švč. Merge
miestelio istoriją. Sarūnas bei lės Marijos gimimo šventovė 
jo draugė Dailės akademijos 
studentė Agnė Bagdžiūnaitė 
mielai papasakojo dvaro isto
riją, aprodė rūmus. 

2006 m. liepos 13-16 d.d. 
dvaras yavirto filmavimo aikš
tele. Cia kino studija "Art 

Box" filmavo kai kurias sce
nas savo kuriamam filmui 
Mano tėvas (režisierius Ma
rius Ivaškevičius). Tai filmas 
apie tėvo ir sūnaus santykius. 

(Ntrs. Z. Bilevičiūtės) 

Prie Žeimių dvaro. Iš kairės: Šarūnas Lapė, Zita Bilevičiūtė 
(centre) ir Dailės akademijos studentė, Šarūno draugė Agnė 
Bagdžiūnaitė 

Aptartas lituanistinis švietimas išeivijoje 
Kovo 22 d. švietimo ir mokslo ministerė 

Roma Žakaitienė lankėsi Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamente (TMID) generalinio di
rektoriaus Antano Petrausko kvietimu. 

Susitikime buvo aptarti užsienio lietu
viams, Lietuvos tautinėms mažumoms bei Ry
tų Lietuvos regionui aktualūs švietimo klausi
mai. Vadovai, pabrėždami naujosios emigraci
jos bangos poreikius, daug dėmesio skyrė li
tuanistinių mokyklų klausimams, tarėsi dėl to
lesnės metodinės ir kitos pagalbos šioms mo
kykloms. Taip pat buvo aptartos galimybės 
Pietų Amerikos lietuviams mokytis Lietuvoje. 

"Airijoje ir Did~iojoje Britanijoje gyvena 
labai daug lietuvių. Svietimo ir mokslo minis
terija siūlo ir toliau su TMID dirbti rengiant 
metodinius pasiūlymus lituanistinių šeštadie
ninių mokyklų mokytojams. Siekiame išleisti 

Neapgalvojo 
Senelė anūkėliui parašė nuostabų 

gyvenimo scenarijų. Deja ... Pagrindinis 
herojus perbėgo į kitą teatrą. 

Maištininkas 
Maištauja vėlyvasis ruduo. Nenori 

iškeliauti... Iš istorijos žinau, kad visi 
sukilimo maištininkai sulaukia atpildo ... 

išeivijoje dirbantiems mokytojam,,s aktualias 
knyg,as", - sakė ministerė Roma Zakaitienė. 

Svietimo ir mokslo ministerijos vadovė ir 
TMID generalinis direktorius sutarė pratęsti 
aktyvų bendradarbiavimą rūpimais švietimo 
klausimais, peržiūrėti abiejų įstaigų veiklą 
švietimo srityje. 

Šiuo metu visame pasaulyje veikia dau
giau nei 150 lietuviškojo švietimo įstaigų, ku
riose mokosi per 5800 mokinių. 

Ieva Tamutytė, Ministerio atstovė spaudai. 
Tel. +370 5 219 1182, +370 614 13069. El. 
paštas:Ieva.Tamutyte@smm.lt,www.smm.lt. 
Giedrius Šniukas, TMID Užsienio lietuvių 
skyriaus vyriausiasis specialistas informacijai. 
Tel. +370 5 212 2249, mob. +370 612 16193. 
El.paštas:giedrius.sniukas@tmid.lt, www. 
tmid.lt 

Nežinia 
Vėlyvo svečio kaktą vagoja lietaus 

čiurkšlės, kartais kepina radioaktyvūs 
saulės spinduliai. Drėgmė, sausra ... Per tą 
patį veidą, per tą pačią širdį ... Širdis dosni, 
atvira ... Tuomet nuo kokių stichijų suram
bėja širdis? 

Reda Kiselytė, Rokiškis 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Pirmasis J.S. Bacho mu

zikos festivalis Lietuvoje 
prasidėjo kovo 21 dieną, J.S. 
Bacho gimtadienį Vilniaus 
evangelikų liuteronų švento
vėj e (joje vyko ir visi kiti 
koncertai, išskyrus Kavos 
kantatą). Jį sekė penki "temi
nių programų" koncertai. 
Kovo 25 d. koncerto tema 
"Bachas ir Lietuvos muzi
ka". Itin pikantišką, kompo
zitoriaus labai mėgto kavos 
aromato prisodrintą vakarą 
žadėjo koncerto "Bachas ir 
Kavos kantata" programa 
kovo 29 d. "N aručio" vieš
bučio Kolonų salėje. Kadan
gi pats Johann Sebastian Ba
chas gimė senoje ir gausioje 
muzikų dinastijoje ir išaugi
no net keturis sūnus, popu
liarius muzikus, balandžio 1 
d. koncerto tema "Bachas ir jo 
sūnūs". Balandžio 4 d. kon
certo tema "Bachas ir XX š. 
muzika". Paskutiniame kon
certe, balandžio 9 d. skam
bėjo kompozitoriaus didin
gas kūrinys Velykų oratorija. 

Šiame muzikos festivalyje 
buvo suburtos itin gausios 
Lietuvos bei užsienio atlikė
jų pajėgos: prof. Donato 
Katkaus vadovaujami Šv. 
Kristoforo ir Lietuvos kame
riniai orkestrai, "Polifoni
jos" choristai iš Šiaulių, va
dovaujami Gedimino Rama
nausko, "Jaunos muzikos" 
choras, vadovaujamas Vac
lovo Augustino, žinomi vo
kalistai Ieva Prudnikovaitė 
( mezzosopranas ), Raminta 
Vaicekauskaitė (sopranas), 
Ignas Misiūra (bosas-barito
nas), Mindaugas Zimkus 
(tenoras) ir užsieniečiai mu
zikai Alessandro Baccini 
(obojus) iš Italijos ir Jean 
Ferrandis (fleita) iš Prancū
zijos. 

Kauno paveikslų galeri
joj e įkurdintas architekto 
prof. Algimanto Miškinio 
surinktas ir Kauno miestui 
padovanotas lietuvių dailės 
rinkinys. Profesorius kaupė 
meno vertybes per 50 metų. 
Rinkinį sudaro apie 32,000 
rodinių: aliejaus, akvarelės 
ir grafikos darbai, mažoji li
tuanistinė ikonografija ( at
virukai ir originalios nuo
traukos), istorinio architek
tūrinio profilio biblioteka, 
originalių dokumentų archy
vas. Iš jų tik 227 Lietuvos 
dailės kūriniai pristatomi ga
lerijos lankytojams. Vėliau 
žadama išstatyti daugiau 
darbų. Šiuo metu galerijoje 
pristatomi senosios dailinin
kų kartos - Adomo Varno, 
Jono Šileikos, Antano Žmui
dzinavičiaus, Kazio Šimo
nio, Adomo Galdiko - dar
bai, kartu su mažiau žinomų 
dailininkų - Igno Martinai
čio, Mykolo Paškevičiaus, 
Romualdo Kuprevičiaus, 
Stanislovo Aleksiūno bei 
Stasio Sčesnulevičiaus - kū
riniais. 

Naujų idėjų kamerinis 
orkestras savo veiklą pradė
jo vasario 3 d. koncertu Vil
niaus Šv. Jonų šventovėje. 

Programoje orkestro vado
vo, jaunosios kartos kompo
zitoriaus ir dirigento Gedi
mino Gelgoto kūrinio Ex 
Uno premjera, Johann Se
bastian Bach ir jo jauniausio 
sūnaus J ohann Christian 
Bach kūriniai. Septyniolikos 
muzikantų orkestrą sudaro 
daugelio tarptautinių ir Lie
tuvos konkursų laureatai, 
aktyviausi jaunosios kartos 
muzikantai. Kolektyvas susi
būrė 2006 m. pabaigoje šiuo
laikinės akademinės ir im
provizacinės muzikos pro
jekto "Be dviejų brūkšnių" 
metu. Vadovo teigimu, šis 
orkestras Lietuvos muzikos 
pasaulyje neturi analogų -
viena iš jo veiklos krypčių 
bus specifiniai šiam kolekty
vui sukurti muzikiniai pro
jektai. Penkių konkursų pir
mųjų vietų laureatas G. Gel
gotas šiuo metu studijuoja 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Nuo 2004 m. 
jo kūriniai skamba įvairiuo
se tarptautiniuose festivaliuo
se Lietuvoje, Rusijoje, Itali
joje ir Kuboje. 

Du Lietuvos valstybinės 
filharmonijos kolektyvai ko
vo mėnesį gastroliavo užsie
nyje. Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras kovo 7 
d. koncertavo Hamburge, o 
kovo 9 d. Koelne. Vokietijo
je orkestrui dirigavo Chris
toph Eschenbachas, kritikų 
vertinamas kaip puikus, di
namiškas ir skvarbios intui
cijos dirigentas. Programose 
P. Čaikovskio muziką (uver
tiūrą-fantaziją Romeo ir 
Džiuljeta, Variacijas rokoko 
tema ir Patetinę simfoniją Nr. 
6) orkestras atliko su japonų 
violončelininku Danjulo Ishi
zaka: jo techniką kritikai va
dina fenomenalia, o inter
pretaciją - inteligentiška. Į 
gastroles Bulgarijoje išsi
rengė ir Lietuvos kamerinis 
orkestras. Kovo 24 ir 25 d.d. 
koncertuose Rousse ir Sofi
joje orkestras atliko P. Čai
kovskio Andante cantabile ir 
serenadą styginiams, W.A. 
Mozarto Divertismentą B
dur bei J. Haydno Koncertą 
violončelei ir styginiams. Su 
orkestru grojo violončeli
ninkas Mischa Maiskis, kurį 
Maestro M. Rostropovičius 
vadina poetišku, tauraus sub
tilumo ir fantastiškos tech
nikos atlikėju. 

Akademikas profesorius 
Vytautas Merkys savo nau
jai išleistoje knygoje Tauti
niai santykiai Vilniaus vysku
pijoje 1798-1918 m. aptaria 
Vilniaus vyskupijos istoriją 
ir carinės Rusijos politiką 
po trečiojo Lietuvos-Lenki
jos valstybės padalinimo: gy
ventojų tautinės sudėties rai
dą, etninį katalikų gudų ir 
"tuteišų" fenomeną, lietuvių 
katalikų padėtį, vyskupijos 
dvasininkų veiklą, tikybos 
mokymo kalbą mokyklose ir 
bandymus rusifikuoti Bažny
čią. Knygą išleido leidykla 
"Versus aureus". G.K. 
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KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. lld 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad .... o 9 Y.r. lld 3.30 v.p.p.; kelvlrtad. nuo 1 v.p.p. lld 
8 Y.Y. Ir penldlldl. nuo 11 YZ.. Iki 8 v.v.; 1181cmad .... o 9 v.r:. Iki 12..30 Y.p.p. 

AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179 d. term. lnd. . ••..••.. 2.35% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 2.80% 
1 metų mnn. lnd611ua •••••••• 3.20% 

nuo ..•••..••. 7.00% 

2 metų tenn. lndtllua ••..••.. 3.35% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.40% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.45% 
5 metų 18nn. lnd611ua ••..••.. 3.95% 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.00% 
2 metų GIC·maL palūk. ..•••. 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. ..•••. 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. •••••• 4..20% 
5 metų GIC·mal palūk. ..•••. 4.25% 
RRSP, RRIF "Varlable• •..•••. 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4..40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.55% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.8&% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .4.75" 
Taupomqlų Ųlbltą Iki ..•••. 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 
Amerlkoe dol. lcud. pal. 

taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

nuo ..•••..••. 7.00% 
Neklln. turto p88kOIU: 

Su nekelellmu 
nuoilm61u 
1 metų • • • • • ••• 5.45% 
2 metų „ ... „ .S.80% 
3 metų „ ... „ .S.85% 
4 metų •••••••• 5.90% 
5 metų „ ... „ .8.05% 

Su kel61amu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 metų .••. 6.00% 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodeme i0m91Clnea 
term. lnd. • ••••••••••• 4.50% neldlnoJanto fulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet ųĮlnlngas patllmavlmas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP/: 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 
INDĖLIAI (GIC) TAUPYMO BEI PAJAMl) PLANAI 

lm. 

2m. 

3m. 

4m. 

Sm. 

4.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 

(RRSP) (RRIF) 

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

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS") 

Toronto ON, M8W lCS 
Te l. (416) 207·0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

***** HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage* 

10720 Yonge Streec, Suite 226 
. Richmond Hill, 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: 905-737-3 132 el.paštas: laima.dz@yahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated. REALTORZI 

Atnaujinau nutrauktą prenumeratą 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Su šiuo žurnalu susipaži
nau nuo pat pirmųjų jo nu
merių, bet tada buvau juo nu
sivylus, nes žurnalas daugiausia 
būdavo užpildomas ilgais, 
sausais, filosofiniais, religiniais 
straipsniais. Po kelerių metų 
nutrauktą prenumeratą at
naujinau ir buvau maloniai 
nustebinta jo įdomiais straips
niais, apimančiais daug šiuo
laikinių aktualių temų. 

O dabar tiesiog laukiu 
Naujojo židinio-Aidų, nes kiek
viename numeryje randu visą 
eilę puikių straipsnių. Kaip 
pavyzdį, norėčiau apžvelgti 
pirmąjį šių metų numetj. 

Pradžioje - Laiškas re
daktoriui, kur įvairūs autoriai 
iškelia kokią aktualią mintį. 
Šiame numeryje Aušra Vaiš
vilaitė rašo apie balsavimą in
ternete ir kelia jo patikimumo 
.klausimą. Po to autoriai, die
noraščio forma, irgi kelia 
svarbias mintis. Šį kartą Julita 
Krainska rašo apie mišrių šei
mų ir jų vaikų pilietybės .klau
simą, apie kurį - dvigubą pi
lietybę - dabar ypač kalbama. 
Toliau kun. Juliaus Sasnaus
ko, OFM, pokalbis su kard. 
Audriu Juozu Bačkiu jo 70-jo 
gimtadienio proga Mano gy
venimas - tai Kristus. 

Kitas dėmesį patraukęs 
straipsnis - Kęstučio K. Gir
niaus Moki žodį - linai kelią. 
Autorius visada įžvalgiai pa
liečia svarbius politinius, isto
rinius klausimus. Sį kartą jis 
rašo apie tai, kaip svarbu ~ 
sienio reikalų ministeriui "pa
jėgti veiksmingai atstovauti 
Lietuvai tarptautiniuose foru
muose .•. rišliai ir itaigiai kal
bėti angliškai. .. " (psl. 8). Šį 
įdomų straipsni K. Girnius 
užbaigia: "Bet kol nebus .krei
piama dėmesio i užsienio rei
kalų ministrų iškalbingumą, 
tol Lietuva liks nepastebėta 
užsienio forumuose ir bus 
dažnai vaizduojama, tegul ir 
neteisingai, Baltijos našlaite" 
(psl. 8). 

Ir kiti straipsniai, mano 
galvojimu, yra naudingi ir rim
ti žinių šaltiniai, papildantys 

l'X'hua..v FOUR SEASONS 
IU'J'/„ll'K\. REALTY LIMITED 

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

Pa rtluotlan l, perkant 

ar lik dėl informacijos 

apie namus, vasarna· 
m i us, ūkius, žcm cs 
Wasagos, Staynerio ir 

"" Collingwoodo apy
linkėse kreipki tės į 

' '----''----

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

turėtas ir teikiantys naujas ži
nias, plečiantys akiratj, supa
žindinantys su Lietuvos gyve
nimo požiūriais, kurie visiems 
mums rūpi. 

Kad ir Pauliaus Subačiaus 
Reliatyvizmo diktatūros šaltu
kas, kuriame jis kelia religiją 
liečiančius klausimus Lietu
voje, pasirinkdamas arkiv. Si
gito 'Thmkevičiaus žodžius 
kaip motto: "Deja, mes Lie
tuvoje beveik visur linkę lai
kytis 'spragų užkamšymo' tak
tikos. Programos paprastai 
taikomos te~ kur yra Jaizinės 
situacijos" (psl. 9). 

2006 metų Lietuvos eko
nomiką išsamiai ir įdomiai ap
žvelgia Guoda Steponavičie
nė ilgokame straipsnyje Per
mainų metas, kuris suskirsty
tas į keletą dalių: Paskutinė 
2006-ųjų naujiena - parduota 
'MaUikių nafta', Privatizacijos 
lėšų dalybos, Didžiausias 
neįvykęs įvykis - euro įvedi
mas, Nesugaunamoji inflia
cija, Reformų apšilimai, Vieša
sis administravimas, Sveikatos 
apsauga, Aukštasis mokslas, 
Pokyčiai politinėje valdžioje ir 
saugumas, Tvari vartotojo ga
lia ir Vietoje palinkėjimų, kur 
autorė rašo: "'Thigi jei daug 
žmonių tikrai norės, kad vals
tybės tarnautojai neimtų ky
šių, o geri gydytojai bei moky
tojai uždirbtų daugiau nei 
prasti, ir kad valstybė nebūtų 
dosni būsimų kartų sąskaita, 
tai taip ir atsitiks. Tik jokie 
modeliai nei ekspertai nepa
sakys kada" (psl.27). 

Egidijus Vareikis savo irgi 
ilgokame rašinyje Politologijos 
ir politikos nesutarimai skaity
tojo dėmesį patraukia savo 
mintimis, nagrinėdamas pa
saulio 2006 metų ivairias 
problemas. Pradeda jis pri
mindamas: "Senas politinis 
anekdotas byloja, kad polito
logai yra tie, kurie pasako 
kaip bus, o po to ramiais vei
dais aiškina, kodėl atsitiko ki
taip" (psl. 28). "Pasaulis", ra
šo jis, "praėjusiais metais vys
tėsi kaip tik pagal šio anekdo
to scenarijų - politikos žino
vams ir teoretikams teko be
siteisinančiais veidais aiškinti, 
kodėl viskas ne taip, kaip tu
rėjo būti. „ „ (psl. 28). 

Skaitytojo dėmesio vertas 
Arūno Streikaus straipsnis 
Dar kartą apie KGB bendra
darbių grupes ir skirtingą jų po
liūrį į savo praeitį, suskirstytas 
į Režimo priešai ir Režimo tal
kininkai, kur kalbama apie 
kunigų priešinimąsi ir bend
radarbiavimą su režimu. 

Adelės 'llimakienės 'Nau
jojo bnogaus' kūrimas: sovieti
nės pedagogikos atvejis yra itin 
įdomus. Iškeliamos švietimo 
reformos buvo SSSR laikais. 
"Sovietinės pedagogikos vei
kėjai ypatingą dėmesį teikė, 
pasak jų pačių, nuolatiniam 
auklėjamajam darbui ... " (psl 
45). "Jo tikslas yra išauklėti 
sąmoningus, aktyvius ir atsi
davusius komunizmo statyto
jus" (autorė cituoja iš Mark
sistinės filosofijos pagrindai, 
Vilnius, 1962, psl. 45). Per
skaičius šį mokslinį ir objekty
vų straipsnį, kyla skausmingai 
sunkios mintys, kad pusę šim
to metų Lietuvoje buvo prie
vartaujama jauno žmogaus 
siela ... 

Kiti straipsniai: Katarzy
na Korzeniewka rašo apie ar
kiv. Wielgus neįvykusi ingre
są; Manfredas Zvirgždinas -
apie naują literatūros Nobelio 
premijos laureatą Orhan Pa
muk; Rūta Binkytė - apie 
multi.kultūralizmą Amerikoje; 
Egidijus Vareikis - apie šven
tuosius karus, kur kelia serbų 
problemas; Tomas Daugirdas 
- apie šventes. Keliuose 
straipsniuose yra paminėti 
2007 m. mirusieji: lenkų rašy
tojas Ryszard Kapuscinsk.i, 
Gražina Didelytė ir Abbe 
Piene. 

Dar yra laiškų skyrius ir 
knygų mugė, kur trumpai ap
tariamos žymesnės lietuvių ir 
užsienio rašytojų knygos. 
Mėmaštis baigiamas skyreliu 
Ulsklanda/atsklanda, kuri už
pildo Palemonas Dračiula. Jis 
su humoru ir labai lakia vaiz
duote žvelgia į praei!į, viską 
savaip aiškindamas. Si kartą 
tenka prancūzams, interpre
tuojant jų revoliucini šūki 
"6galit6, fratemit6, libert6" -
"O Laisvc; prancūzai pavertė 
statula ir ištrėmė už Atlan
to" ... (psl. 72). 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mati, 6th Floor, Toronlo, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236· 1809 
Tinklalapis: www.pacelawtirm.com El. pašia~: lawyers@pacelawfirm.com 



Lietuvos bankas išleido naują monetą 
Paskutinė numizmatinė 

naujovė - lietuviška auksinė 
monetėlė, skirta Aukso pjūvio 
principui. Monetą išleido Lie
tuvos bankas, nukalė Lietuvos 
monetų kalykla Vilniuje. Tai 
antroji lietuviška moneta, iš
leista pagal tarptautinę progra
mą "Mažiausios aukso mone
tos pasaulyje. Aukso istorija". 
Tad suprantama, kodėl moneta 
vos 1.244 g. masės. 

Aukso pjūvis - tai nuo An
tikos laikų žinomas ir plačiai 
taikomas principas, pagal kurį 
nustatomas harmoningas santy
kis tarp aukščio ir pločio. Daž
niausiai Aukso pjūvis taikomas 
architektūroje, dailėje. Muzi
koje šiuo principu nustatomas 
pauzės ilgis. Aukso pjūvis gau
namas dalijant atkarpą į dvi da
lis taip, kad didesniosios ir ma
žesniosios dalių santykis būtų 
lygus visos atkarpos ir didesnio
sios dalies santykiui. Manoma, 

Kairėje - lietuviška naujoji aukso moneta, ir antroji monetos 
pusė Ntrs. S. Sajausko 

kad Aukso pjūvio principas jau 
buvo žinomas Antikoje ir pa
naudotas statant Partenoną 
Atėnų akropolyje (438 m.pr. 
Kr.).Lietuvoje harmoningos 
proporcijos išlaikytos senosios 
gotiko§ stiliuje pastatytoje Vil
niaus Sv. Onos šventovėje, ba
rokiniame Pažaislio Švč. Mer
gelės Marijos Apsilankymo 

Vasaros kursai Vilniuje 
Nuo 2007 m. rugpjūčio 6 d. 

iki rugpjūčio 19 d. "Lingua Li
tuanica" rengia 2 savaičių in
tensyvius lietuvių kalbos vasa
ros kursus. Numatomos prade
dančiųjų, pažengusiųjų ir mo
kančiųjų grupės. Kursų metu 
siūloma turininga kultūrinė 
programa po Lietuvą. 

Kviečiame registruotis in
ternetu iki 2007 m. liepos 15 d. 
Gavus patvirtinimą apie tai, 
kad esate priimta(s) į mūsų kur
sus, reikia sumokėti 100 Lt (30 
eurų arba $40) registracijos 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

LIETUVA - TAI MES VISI 
Mielieji, 

Šiandien nepriklausoma mū
sų Lietuva beveik sulaukė pil
nametystės. Visa tai, kas vedė 
mus iki šios dienos įvykių nuo 
pat karaliaus Mindaugo laikų, 
neturėtų prarasti vertybinės ga
lios ir šiandien. 

Pasididžiavimo ir pasigėrė
jimo verti mūsų tautos ir valsty
bės istorijos įvykiai - neišsen
kantys gyvybės šaltiniai, per 
amžius turintys maitinti Lietu
vos Nepriklausomybę ir kiek
vieno iš mūsų pilietiškumo 
nuostatas. Tai nuostabi šventė, 
verta mūsų pasididžiavimo ir 
nuoširdaus džiaugsmo. Norėtų
si palinkėti sugebėjimo puose
lėti savo istorines, moralines 
vertybes ne dėl, kaip sakė Tau-

mokestį (avansą) į "Lingua Li
tuanica" sąskaitą. Taikomos 
įvairios nuolaidos (pakartotinai 
atvykusiems, šeimos nariams, 
studentams ir moksleiviams, 
neįgaliesiems)."Lingua Litua
nica" laukia Jūsų! 

Nauja lietuvių kalbos mokymo 
paslauga! 

Siūlomas trumpas lietuvių 
kalbos pradmenų kursas į Lie
tuvą atvykstantiems turistams 
ir svečiams, kurio metu supa
žindinama su lietuvių kalba ir 

tinės giesmės autorius V. Ku
dirka, "trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto", o dėl Lietuvos, 
nes Lietuva - tai mes. Džiugios 
Jums šventės! Pagarbiai-

Edmundas Pupinis, Lietuva 

DEJA, MANO PROGNOZĖS 
PILDOSI 

Premjeras Kirkilas paskuti
niais komentarais įrodė, kad jis 
neturi tikro šalies ūkio vaizdo, 
nesupranta padėties. 

Daug Lietuvos bankų yra 
užsienio bankų rankose, tad iš
kyla vadinamoji "kredito kana
lo" ( credit channel) problema, 
ypač, kad Lietuvoje nėra klasi
kinio centrinio banko, moneta
rinės politikos, tinkamos bankų 
priežiūros ir t. t. 

Nepaisant kai kurių gerų 
Valiutų valdybos pusių, šios 
krizės atveju tai didelė proble
ma, didinanti krizę. Lietuvoje 
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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 

šventovės ir Kamaldulių vie
nuolyno ansamblyje, taip pat 
statant Vilniaus gynybinės sie
nos Aušros (Medininkų) ';:ar
tus. Koplyčios altoriuje yra Svč. 
Mergelės Marijos stebuklingas 
paveikslas s~ auksuoto sidabro 
apkaustais. Sie vartai ir pavaiz
duoti monetos averse. 

S. Sajauskas 

sociokultūrine aplinka, moko
ma svarbiausių žodžių ir bend
ravimo posakių. Suderinus su 
administracija paskaitos vyksta 
viešbučiuose, poilsio namuose 
arba sanatorijose. 

Kviečiame registruotis in
ternetu. Gavus patvirtinimą 
apie tai, kad esate priimta( s) į 
mūsų kursus, reikia ir sumokėti 
100 Lt (30 eurų arba $40) re
gistracijos mokestį (avansą) į 
"Lingua Lituanica" sąskaitą. 
Informacija - tinklalapyje www. 
lingualit.lt. 

Prof. Genovaitė Kačiuškienė, 
doc. Irena Kruopienė 

problemą aštrina dar ir Vakarų 
investicijų srauto praktiškas 
išnykimas (nedidėja reikiamais 
tempais bendras produktyvu
mas šalyje) bei didesnė emi
gracija, negu kitur Pabaltijyje. 
Tai tik paaštrins krizę, kai ji jau 
prasidės, nes išeiviai staiga nu
stos investavę Lietuvoj; deja, 
taip gali atsitikti! 

Na, tada nekilnojamo turto 
burbulas sprogs labai smarkiai 
ir staigiai, po to seks ekonomi
nis sulėtėjimas (stagnacija) ir 
t. t. Tai sustiprins emigracines 
nuotaikas. Siaip ar taip, padėtis 
labai rimta, panaši į 1997-98 m., 
bet jos dabartinė valdžia ne
įžvelgia, nes prie to privedė! 

Valdas Samanis, Toronto, ON 

PAREMK.ITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - TŽ leidėjai 

ANTANAS G ENYS 

"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. l'l.IC> 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklacl. l'l.IC> 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 , OLLI' 

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. Te l. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 
-~~~ ŠIAURĖS AMERIKOS_BĄLTIEČIŲ 
. LEDO RITULIO BAIGMINES ZAIDYNES 

TORONTO "KLEVO LAPAI" • TORONTO ESTAI 
balandžio 13, penktadienį, 8.30 v.v. 

Canlan lc_ esp.orts Etobicoke 
Rink #2 

· 1120 Martin Grove Rd. 

" (i šiaurę nuo Dixon) 

TORONTO "KLEVO LAPAI" 
http ://torontoklevolapai . blogspot. com/ 

ŠALFASS žinios 
• Jaunučių krepšinio pirmenybės K.lyvlande, OH, gegužės 

19-20 d.d. Numatoma, kad dalyvaus 42 komandos iš 8 klubų. 
G~lutinė komandų ir žaidėjų registracija, kartu su mokesčiais, 
pnvalo būti atlikta iki balandžio 23 d. imtinai šiuo adresu: Vidas 
Tatarūnas, 8697 Harvest Rome Drive, Mentor, OH 44060. Tel. 
440 209-0440; faksas: 216 481-6064; el.paštas: tatarunas@ch. 
rr.com. 

• Stalo teniso pirmenybės Čikagoje gegužės 19 d. Dalyvau
ti kviečiami visi lietuvių kilmės žaidėjai, atlikę 2007 m. registraciją 
SALFASS-oje. Varžybų vadovas - Algirdas Vitkauskas, 905 
Warner Ave., Lemont, IL 60439; tel. 630 257-3182· el.paštas 
algirdasv2005@comcast.net. ŠALFASS 'e. valdyba 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Melburne (Australija) 

vandens sporto šakų čempio
nate vyrų 200 metrų plaukimo 
kompleksiniu būdu rungties 
baigmėje Vytautas Janušaitis 
nuotolį įveikė per 1:59.84 min. 
ir užėmė septintą vietą. 

• Vokietijoje Thailand 
bokso varžybose "Atvira 
IFMA Europos taurė 2007" 
Lietuvos Muay- Thai sąjun
gos (LMTS) rinktinė iškovojo 
17 medalių. Dalyvavo 400 spor
tininkų iš 24 šalių. Lietuvos 
rinktinei atstovavo 21 kovoto
jas. Aukso medalius iškovojo 
septyniolikmečiai Arnoldas 
Karpavičius (svorio grupė -
48 kg), Povilas Andriušaitis 

(71 kg), Airidas Vainauskas 
(75 kg) ir 21-erių Ernestas 
Dapkus (71 kg). Sidabro me
galiai atiteko 23-ejų Karoliui 
Sigždai (75 kg) ir devyniolik
mečiui Mantui Grybuliui (per 
91 kg). Trečiąsias vietas už
ėmė J. Leitonaitė (19 m., 75 
kg), K. Balandžius (14 m., 51 
kg), D. Danyla (15 m., 54 kg), 
T. Jankovec (15 m., 63.5 kg), 
S. Kochanauskas (19 m., 60 
kg), D. Končius (23 m., 63.5 
kg), E. Norkeliūnas (21 m., 
75 kg), N. Bružas (29 m., 80 
kg), T. Mičkauskas (18 m., 80 
kg), N. Lisauskas (20 m., 80 
kg) ir S. Dudėnas (20 m., per 
91 kg). V.P. 

"Romuvos" stovyklavietę pasiekę Toronto skautai š.m. vasario 
3 d. žiemos Jškyloje - iš k. D. Kuliešius, A. Kuliešius, M. 
Valadka, D. Sablinskas Ntr. R.R. Otto 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l R un-ection Rd. Toronto M9 5 l 

Fondas 
Foundation 

Tel.:416-8 9.5·31 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus Jasų 'Utelktas 4. min. dol. 'Ondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 97 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitaTinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuviit tudenlams. 

Remkime Kanado lietuvių fondą 

ir prisiminkime jį savo testamentuose! 
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 s v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

"Aušros" berniukų B klasės komanda Toronto "Raptors" žaidime su Leonu Rautins ("Raptors" 
komandos komentatoriumi), š.m. kovo 21 d. l eil. iš k.: Erikas Kamaitis Jonas Stončius Saulius 
Grybas, Audrius Valiulis, Matas Jaglowitz, Nicolas Stauskas; 11 eil.: Vlktoras Zubrick~s Vytas 
Dzemionas, Leo Rautins, Michael Pylypiv, Peter Stauskas, Lukas Byra, Robert Draudvila· in eil.: 
treneriai - Aras Ruslys ir Mykolas Kamaitis ' 

i;;;;;;;;;:==========!I SKAUTĮĮ VEIKLA 1i---------
I 

Kanados skautai užsiėmimuose Ntrs. iš Northern Lights Society Annool News kttter 2007 

• Kanados skautų Northern Lights Society 
žiniaraštyje, minint skautybės 100 metų sukaktį, 
rašoma: "Kai 1907 metais rugpjūčio l d. tekėjo 
saulė, skautybės įkūrėjas Robert Baden-Powell 
jau buvo atsikėlęs, pažadintas 'Kudu' rago, ir 
tuoj pat kėlė savo jaunuosius londoniečius, ku
riuos buvo parinkęs stovyklauti bandomoje sto
vykloj e Brownsea saloje. Po šios sėkmingos 
stovyklos tuoj pat pasirodė knyga Skautybė ber-
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niukams. Steigėsi skautų draugovė Britanijoje, ir 
greitai naujo sąjūdžio idėja pasiekė Kanadą. 
Nova Scotia ir Ontario provincijos buvo pirmos, 
kuriose susiorganizavo skautų draugovės. Nuo 
1907 metų Kanadoje per skautų eiles perėjo 17 
milijonų jaunimo. Šiuo metu visame pasaulyje 
yra per 32 milijonus skautaujančių jaunuolių. 
Tai gausiausia jaunimo organizacija pasaulyje". 

Inf. 

V.s. Vlado Bacevičiaus paruoštas sukaktuvinių gairelių bei skautiškų pašto ženklų atvirukas 
lie.t_u':ių s~~utybės 65-mečiu~ (1918-1983) paminėti. Šiais metais tarptautinis skautybės 
s~ud1s m1m 100 metų sukaktĮ Ntr. V. Bacevičiaus 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

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

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

416 769-2526 



Kalgario Vytauto Didžiojo 
lituanistinė mokykla 

2006 m. vėl sėkmingai sa
vo veiklą pradėjo Kalgario 
Vytauto Didžiojo lituanistinė 
mokykla, kurios atidarymas 
buvo suorganizuotas Odetos 
ir Raimundo Vedegių na
muose. Į mokyklos atidary
mo šventę susirinko ne tik 
tėveliai su mokiniais, bet ir 
visi tie, kuriems rūpi lietuvy
bė bei jos išlaikymas išeivijo
je. Kad šventė skirta mokslo 
metų pradžiai, liudijo ir spe
cialiai rugsėjo pirmajai skir
tas Zigfrido Tijūnėlio sukur
tas plakatas, kabėjęs šventės 
šeimininkų namuose. Buvusi 
lituanistinės mokyklos moky
toj a ir vedėja Nelė Astravie
nė perdavė seniau sukauptą 
mokyklos biblioteką nau
jiems mokyklos mokyto
jams; mokyklos administra
torė Ela Krivelienė įteikė 
Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
padėkos raštus Kalgario lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkei Elytei Balkytei-Zubis, 
Nelei Astravienei bei Ramu
nei Martinaitytei. Padėkos 
raštu už lietuvišką veiklą bu
vo apdovanota ir pati mo
kyklos administratorė Ela 
Krivelienė. Lietuvių bend
ruomenė visiems mokiniams 
- o jų šiemet turime vienuo
lika, - įteikė dovanėlių moks
lo metų pradžios proga. Nors 
metų pradžioje, buvusiai mo
kytojai Ramunei Martinaity
tei išėjus į motinystės atosto
gas, būta dvejonių, ar pajėg
sime susitvarkyti savo jėgo
mis, tėvelių ryžtas nugalėjo -
atsirado norinčiųjų dirbti 
mokytojomis, taip pat pamo
kose dalyvauja po vieną pa
dėjėją iš tėvelių. Pirmokė-

apie Vėlinių tradicijas (Elytė 
Balkytė-Zubis), Kūčių ir Ka
lėdų papročius (Ramunė 
Dainorienė ). Mokyklos ad
ministravimą nuo Naujųjų 
metų iš Elos Krivelienės per
ėmė Ramunė Dainorienė. 

Kokios būtų Kalėdos be 
kalėdinės programėlės prie 
eglutės! Visi moksleiviai nuo 
mažiausiųjų iki vyriausiųjų 
buvo pasiruošę - išmokę ei
lėraštukų, kuriuos gražiai pa
pildė Roberto Krivelio pia
ninu paskambintos kalėdinės 
giesmės. Už gerus darbus ir 
pastangas moksluose Kalėdų 
senelis vaikučiams paliko do
vanėlių, kurios labai visus 
pradžiugino. Nuoširdus ačiū 
Kalgario lietuvių bendruo
menei už dovanėlių finansa
vimą. Po žiemos atostogų pa
mokos mokykloje prasidėjo 
Sausio 13 - Laisvės gynėjų 
dieną, ir vaikai turėjo puikią 

Pianinu skambina Robertas 
Krive lis 

galimybę pasiklausyti pasa
kojimo apie Sausio 13-ąją, 
apie kurią pasakojo šių įvy
kių dalyvis Raimundas Ve
degys. Ta proga norėtume 
pakviesti į jaunosios kartos 
švietimą įsijungti platesnį 
bendruomenės ratą, labai 
lauktume svečių savanorių, 
kurie Lietuvos švenčių ar 
svarbių datų progomis Kal
gario Vytauto Didžiojo litua-

Nuotraukoje iš k.: Iveta, Mantas, Kamilė, Rapolas, Vilius, 
Marius ir Karolis 

liams - Rapolui Rimavičiui nistinės mokyklos mokslei
ir Viliui Dainorai, darželinu- viams papasakotų apie tradi
kams - Mantui Čepaičiui bei cijast.papročius, istorines da
Karoliui Plungiui ir penkto- tas. Sį pusmetį bus mokoma 
kams - Laurai Vedegytei bei apie šias lietuviams svarbias 
Romualdui Kriveliui dėsto datas ir šventes: Užgavėnes, 
Jūratė Žukauskienė, antro- Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, 
kus - Justiną Tijūnėlį, Ivetą Velykų tradicijas, Motinos 
Milčiūtę, Kamilę Čepaitytę, dieną, Tėvo dieną bei Joni
Robertą Krivelį bei Marių nes. Jeigu turite noro ir galite 
Dainorą moko Evelina Tijū- kuria nors tema pasisakyti 
nelytė. Taip pat mokykloje mokykloje, maloniai jūsų 
gyvuoja graži iniciatyva - lauksime. Tai praturtins jau
kviestis kalbėtojus įvairių nosios kartos istorines žinias 
švenčių proga. Taip šį pusme- bei paskatins norą išlaikyti 
tį vaikams buvo papasakota lietuvybę. Inf. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 

Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai atlieka tautinius šokius Lampertheime 

Velykinio margučio stebuklas 
Tęsinys iš 14 nr. 

GABRIELĖ TAMINSKAITĖ 

Kaip ir kiekvienas mes, 
taip ir ji turi geriausią draugę 
- Korneliją. Kornelija ją myli, 
nors ji ir kitokia, su Cecilija ji 
bendrauja ne iš gailesčio, o iš 
draugiškumo. Joms patinka 
bendrauti, kartu žaisti, moky
tis, bėgioti po pievas ir skinti 
laukų gėles. Kornelija ją veda 
už rankos į mokyklą, kartu ei
na namo, žaisti į pievas. Atro
do, kad jos neišskiriamos 
draugės. Šiame mažame 
Lauksargių miestelyje gyvena 
tik dešimt vaikų, neįskaitant 
suaugusiųjų. Jie visi panašaus 
amžiaus, visi lanko tą pačią 
mokyklą pas tą pačią mokyto
ją. Vaikai labai draugiški vie
nas kitam, jie negaili pasko
linti kokio nors daikto ar žais
lo ir nėra egoistai, nėra godūs 
ir moka džiaugtis tuo ką turi. 
Atrodo, kad visame miestelyje 
žmonės nežino, kas yra pyk
tis, pavydas ir neapykanta. 

Lauksargiai - kalnų mies
telis ir jis nėra toks kaip kiti. 
Jis magiškas, kadangi jame 
dedasi keisti dalykai. Dieno
mis miestelis ir jo gyventojai 
gyvena įprastą gyvenimą. Vai
kai žaidžia, mokosi, žmonės 
dirba kasdienius darbus, o kai 
ateina naktis, visi tampa gam
tos dalele, ypač vaikai. 

Miestelio šventovė pri
klauso kun. Anastazui. Anas
tazas tiesiog prisikėlęs darbui 
Lauksargiuose. Jis stengiasi 
padaryti kuo daugiau gerų 
darbų šiam miesteliui ir jo 
žmonėms. Kunigas be galo 
dievina šv. Velykas. Tai jo pati 
mylimiausia pavasario šventė. 
Per Velykas jis stengiasi su
kurti kokį nors ypatingą daly
ką Lauksargiuose. Taigi per 
vienas Velykas jis nudažė vie
ną ypatingą kiaušinį. Šis mar
gutis turėjo stebuklingų galių. 
Toks margutis gali paimti į sa
ve žmonių ir gyvūnų ligas, iš
sklaidyti pavydą, neapykantą, 
kerštą, apsaugoti žmones nuo 
piktų dvasių. Taigi kun. Anas
tazo margutis buvo magiškas. 
Jis jį nudažė su meile, į darbą 
įdėjo dalelę savo širdies. 
Kiaušinį jis dažė juodai, tuo 
norėdamas pagerbti motiną 
Žemę, įdėjo ir raudonos spal-

vos, kuri suteikia margučiui 
gyvybės. Be to, raudona spal
va turėjo išsklaidyti blogio jė
gas. Anastazas nepamiršo ir 
žalios spalvos, kuri simboliza
vo pavasarį. Be visų šių spalvų 
kunigas dar išmargino kiauši
nį piešiniais, tokiais piešiniais, 
kad jie apgintų žmones ir 
miestelį nuo blogio jėgų. 

Taigi artėjo visų miestelio 
gyventojų be galo laukiama 
šventė - Velykos. Buvo dar 
tik Verbų sekmadienis, liko 
savaitė iki Velykų, tai mieste
lyje pradėjo dėtis neregėti da
lykai. Kai tik saulė ėmė leistis 
už kalnų į gilią jūrą, kur yra 
jos gintaro pilis, tuojau moky
toja Liucija pavirto nuostabiu 
šviesos spindulėliu, kuris ap
švietė miestelį bei jo apylinkes 
nepaprasta melsvai-geltona 
šviesa. Viskas nušvito kaip 
dieną. Mokytoja Liucija glo
boja savo mokinius ir dieną, 
ir naktį, ir namie, ir mokyklo
j e. Padeda vaikams, o, atėjus 
nakčiai, juos apšviečia savo 
šviesa ir saugo, kaip tikra mo
tina. 

Atėjus nakčiai, kai saulė 
nusileidžia į savo rūmus van
denyno dugne, berniukas, var
du Alodijus, tampa miestelio 
vieversiu. Jis išskleidžia spar
nelius ir toks mažytis, pilkas 
ir švelnus paukštelis pakyla 
aukštai į dangų. Jis taip nuo
stabiai čiulba, kad net lapeliai 
nustoja šnarėję. Viskas aplin
kui nurimsta ir gamta prisipil
do amžinos ramybės. 

Mergaitė Filomena. Ji nuo
stabi, ji taip pat norėtų pakilti 
virš snieguotų kalnų viršūnių, 
pievų, miškų, aukštai virš 
miestelio, tačiau ji to negali. 
Ji yra lakštingala ir turi skleisti 
ramybę anksti rytą savo pui
kiąja giesmele. 

Dar viena mokytojos Liu
cijos mokinė, darbštuolė De
bora. Ji klasės pirmūnė, visa
da pasiruošusi visiems padėti. 
Debora labai draugiška, nors 
ji ir nėra geriausia Cecilijos 
draugė, bet dažnai su ja būna 
kartu, padeda Cecilijai, kai 
šalia nėra Kornelijos. Na, o tą 
stebuklingąją naktį, Debora 
sužavėjo visus savo taip malo
niu širdžiai dūzgimu. Juk tai ji 
ta darbštuolė bitelė, kuri skren
da virš pievų ir laukų, gėrisi 

nuostabiu gėlių patalu, kuris 
viską aplinkui dengia. Tai ji 
neša savo aukso kibirėlyje 
medų ir žiedadulkes, kurias 
išbarstys virš Lauksargių ir to
kiu būdu pasės meilę, šilumą, 
santarvę ir taiką žmonių šir
dyse. 

Vienas iš mokinių yra ber
niukas, vardu Levas. Jis geros 
širdies, tik gal kiek pasipūtęs, 
bet visuomet pasiruošęs pa
dėti klasės draugams, ypač 
Cecilijai. Levas, kaip ir visi 
miestelio gyventojai, labai no
ri, kad Cecilija praregėtų. Bet 
šią stebuklingą naktį jis, kaip 
ir kiti vaikai, virsta gamtos da-

Sveikinu visus laikraščio dar
buotojus ir skaitytojus su pa
vasarine švente šv. Velykomis. 

Pagarbiai - Gabrielė 
Taminskaitė 

lele. Jis tampa - liūtu. Liūtu -
karaliumi. Liūtas Levas nėra 
labai simpatiškas ir linksmas. 
Jis labiau mėgsta vienumą ir 
dūlina nė neketindamas su 
kuo nors bendrauti, nes jau
čiasi tikru girių valdovu. Levas 
mano, kad yra pats stipriau
sias ir protingiausias. Juk ne 
veltui liūtas vadinamas karaliu
mi. Tačiau čia, Lauksargių 
apylinkėse, tik plyti bekraštės 
pievos ir slėniai, o už jų stūkso 
nepereinami ir neperžengia
mi kalnai. 

Lėja - tai nuostabi ir 
grakšti miestelio mergaitė. 
Dabar ji - antilopė. Lėja šoki
nėja per pievas ir atrodo, tarsi 
ją neštų pats vėjas. Tai tikrai 
nuostabus vaizdas, kurį galė
tum amžinai žiūrėti ir niekada 
neatsibostų. 

Šiame nuostabiame gam
tos ir žmonių kampelyje čiur
lena nepaprastai gaivaus ir 
skaidraus vandens šaltinėlis. 
Juk tai skaidrioji Amarilė gai
vina žvėrelius ir paukštelius 
karštą ir tvankią pavasario 
naktį. (Bus daugiau) 
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PADĖKA 

AtA 

JUOZUI URKIUI 
2007 m. vasario 11 d. iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžiai dėkojame kun. Arūnui Brazauskui, 
OFM, diakonui Kazimierui Ambrozaičiui už mal
das prie karsto, laidotuvių namuose bei atnašautas 
šv. Mišias Prisikėlimo parapijos šventovėje. Dėko
jame vargonininkei Danguolei Radtke už giedoji
mą bei gražias giesmes. Visiems, kurie palydėjo į 
paskutinę kelionę, už gėles, užprašytas šv. Mišias. 
Ačiū tariame ir karsto nešėjams. Nuoširdžiai dėko
jame Birutei Stanulienei už skaniai paruoštus pie
tus, ponioms už suneštus gardžius pyragus. 

Dėkingi esame ir visiems artimiesiems, drau
gams bei pažįstamiems. 

Likę giliame nuliūdime -

žmona Anelė, sūnus Albinas ir žmona Susan 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A. A. 
muzikas VYTAUTAS STROLIA 
mirė 2007 m. kovo 29 d., sulaukęs 79 metų. 

Gyveno Fairlawn, New Jersey. Nuliūdę liko žmo
na Irma (frakytė ), duktė Gražina, sūnus Darius, bro
lis Faustas ir Turesė bei jų sūnūs - Povilas, Thmas, 
Jonas ir Matas bei jų šeimos. 

Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 
1, lankymas vyko 2-4 v.p.p. ir 7-9 v.v. Vander Plaat 
Colonial Home laidojimo namuose, 13-31 Saddle Ri

ver Road, Fairlawn, NJ. Religinės atsisveikinimo 
apeigos įvyko 8.30 v.v. Laidotuvės buvo privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti velionį maldose -

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direkt. Joseph J. Cagiano tel. 201 797-3500. 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
(.~ yra žodžiai šventi sudėti 
Ą[}l) f>.~~ 
~-""' 

<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 

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

plokštes. atminimo lenteles . 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus . 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų . 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Mirties angelas antrųjų vedybų šeimoje 
Juozas Orentas, našlys ke

liolika metų, kažin ar pagalvo
jo, kad jo likimas yra dar kartą 
vesti. Juozo antroji žmona Ire
na, našlė, skrisdama i Ameriką 
aplankyti savo tetos, aukštai, 
virš debesų per Atlantą, galvo
jo, kaip ji sutiks tetą po tokio 
ilgo nematymo, kaip ta šalis 
Amerika atrodo.„ Ir likimas 
juos suvedė. Jie pajuto, kad jie 
skirti vienas kitam. Tuip Irena 
tapo Juozo žmona. Jų meilė, 
Dievo palaiminta, sujungė ir 
jųjų pirmųjų vedybų šeimas. 

Mirties angelas, tas nepra
šytas svečias, lanko visus. Pra
eitų metų spalio 25 d. Lietu
voje išsivedė į amžinuosius na
mus Irenos dukrą Auksytę. 
Skaudi netektis Juozo ir Irenos 
Orentų sujungtoje šeimoje. 
Laidotuvės Lietuvoje. Pakarto
tos laidotuvių Mišios Ameriko
je, Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos šventovėje, South
field, MI, kurias atnašavo para
pijos klebonas kun. Ričardas 
Repšys. Mišių skaitovas buvo 
Juozo sūnus Linas Orentas. Mi
šiom tarnavo Juozo vaikaičiai. 
Vargonavo Rita Giedraitienė, 
giedojo sol. Asta Piestienė. Juo
zo dukros Daivutė ir Raselė, 
pačios ašarodamos guodė aša-

A.a. Auksytė 

rojančius, naują mamą ir savo 
tėvelį. Visų prijaučiančių, besi
meldžiančių kartu už Auksytės 
vėlę, veiduose matėsi užuojau
tos liūdesys ... Po Mišių visi buvo 
pakviesti pietų į parapijos kavi
nę. Reginos gaminti patiekalai, 
visiems žinoma, kad tai ska
niausia; stalų papuošimas gra
žus. Kun. Ričardui palaiminus 
vaišes, kai visi atsisėdo, Juozas 
Orentas atsistojo kalbai. Pir
miausia supažindino visus su 
žmonos Irenos šeima Lietuvoje. 

Kai pradėjo mirusios duk
rytės Auksytės plaučių vėžio li
gos kelią, Juozui kalbėti trukdė 
ašaros. Sunku jam buvo sulai
kyti ašaras, kai pamatė, kad 
žmona Irena verkia ... Vėliau iš 

Irenos girdėta - jei vienas ver
kia, tai verkia ir antras; jei 
linksma vienam, tai linksma ir 
antram. Čia tikrosios meilės 
paslaptis ... 

Juozas išsakė, kiek buvo 
stengtasi išgelbėti Auksytę. 
Ieškota specialistų net keliose 
valstybėse. Ji pati buvusi opti
mistė. Jokios pastangos, nė 
maldos nepakeitė Dievo valios.„ 

Auksytei sunku buvo skir
tis su mylimu vyru Anatolijum 
ir studenčioku sūneliu Artūru. 
Su paskutiniu atsikvėpimu lū
pose pastebėtas žodis buvęs -
gelbėkite.„ Kaip skausmingas 
tas jos žodis buvo mylinčiam 
vyrui, sunku įsivaizduoti... Sa
ko, dabar laukiąs tik pavasario 
ir sugrįžtančios Auksytės ... 

Sulauks jis pavasario, bet 
niekad, o niekad nebesulauks 
savo mylimos žmonos Auksy
tės ... Kartu su juo liūdi visa su
sijungusi Orentų šeima. Mo
tinos skausmo niekas neišma
tuos ... Juozo ir Irenos Orentų 
sujungtos šeimos liūdesiu dali
nasi visi jų nuoširdūs draugai, 
Dievo Apvaizdos parapijos pa
rapijiečiai. Tugul Dievo meilė 
guodžia mamą, Auksytę tegu 
puošia angeliuko sparnai ... 

R. Ražauskienė 
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T.E. Janeliūnas, J. Kairiūnaitė, E. Malkus, A. Jau
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Mickevičius, A. Veselka, B. Barisas, R. Akelaitis, 
S. Kojelis, J. Bendoraitis, G. Krikščiūnas, V. Krikš
čiūnas, B. Lukošius, J. Bušauskas, G. Stauskas, L. 

Gedvila, D. Gutauskas, S. Kiršinas, L Baltakys; 
$15 - S. Džiugas, B. Tumosa; $10 - J. Vazbys, V. 
Šukienė, vysk. P. Baltakis, OFM, J. Kažemėkas, S. 
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lis; $70 - R. Kairys-Macintosh, A.S. Danaitis, A. 
Danaitis, V. Štuikys, R. Piečaitienė, K. Zanon, A. 
Povilaitis, R. Mitalas, A V. Stanevičiai, B. Tumulio
nis, S. Janušonis, O. Bakšienė, V. Žalnieriūnas, V. 
Lembertas, V. Jasinevičienė, V. Žiaugra, S.G. No
reika, V. Verbickas, H. Stepaitis, dr. J.E. Birgiolas, 
dr. Y.D. Kvedaras, T. Timmerman, J. Jauneika, A. 
Povilonis, P.S. Meiklejohn, S. Girčienė, G. Krikš
čiūnas, M. Bulvičienė, H. Vaitaitis, J. Karalius, A. 
čepėnas, S. Virkutis, A Augustinavičius, D. Vaidi
lienė, R. Pavilanis, V. Peteraitis, R. Tirilis, V. Juška, 
J. Stonkus, B. Vaišnoras, G. Simaitis, J. Popikaitis, 
J. Šergalis, L. Stosiūnas, V. Danyla, E. Bočkus, 

Nukelta i 15-tą psl. 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



-„ -
Under the Baltic S11n 

JUNGTINIS 
100 BALSŲ CHORAS, 

susidedantis iš 

Dzirksts, Estonia Koor, 
Volungės ir Vox 

Finlandiae chorq dainininkų, 

š.m. balandžio 28 d., 4 v.p.p. kviečia i 
George Weston Recital Hall (Toronto Centre for the Arb, 

5040 Yonge Street, Toronto, Ontario) 

ĮWKSIANTĮ KONCERTĄ. 

Bus atliekamos Šuberto G Mišios, kurioms diriguos 
kviestinis dirigentas lvars Taurins, taip pat išgirsite prem

jerą specialiai šiam koncertui parašyto Imant Raminsh 
kūrinio Under the Baltic Sun bei kitas chorines dainas iš 
Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 

30 ar 40 dolerių kainuojančius bilietus galima įsigyti pas 
Danguolę Radtkę, tel. 416 691 5294, arba "Box Office". 

Užsakymams telefonu skambinti į 
"TicketMaster" - 416 870 8000 

Papildoma informacija teikiama 

elektroniniu paštu: underthebalticsun@gmail.com 

KLK Moterų dr-ios skyrių atstovių 
SUVAžlAVIMAS 

įvyks 2007 m. balandžio 21-22 d.d. 
Prisikėlimo parapijos patalpose 

BALANDŽIO 21 , šeštadienį, 1 O v.r. suvažiavimo atidarymas, 
sveikinimai bei darbo posėdžiai; BALANDŽIO 22, sekmadienį, 

pamaldos, paskaita, suvažiavimo uždarymas ir agapė. 

VISOS NARĖS IR SVEČIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI 
KLK Moterų dr-jos centro valdyba 

WATERSIDE DENTAL 

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

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.:.~~·tOl-<.:;;.:~""'l).-~,c;- J~,__-~.~~· 

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

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

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (4 16) 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 il<i NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
8
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2007 m. balandžio 15, s1ekmadieni, didžiojoje Anapilio salėje 

Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį! 
MENINĘ PROGRAMĄatliks 

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

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

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p. 

Programos pradžia - 4.30 v.p.p. 
STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais "TŽ" admi
nistracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėl imo parapijose po pamaldų 

sekmadieniais. BILIETO KAINA-$40 asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu). 

Visus dalyvauti kviečia - "Tėviškės žiburių" leidėjai 

Medžiotojų ir žūklautojų klubaS'TAURAS" JI 
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ ĄJ1 

PROGRAMOJE: jaunimo kapela "Sūduva". 

2007 m. 
balandžio 21, 
šeštadienĮ, 

6 val. vak., 
Toronto Lietuvių 
Namuose 

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. Šokių muzika. 

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

(1573 Bloor St.W.) pas klubo narius ir prie įėjimo. 

AUKOJO 
Tmt/ds 21BURIAMS 

Atkelta iš 14-to psl. 

M. Chrolavičius, dr. A. Šidlaus
kaitė, V. Bagdonas, A. Kernius, 
L. Hirsch, J. Kulikauskas, B. 
Dženkaitis, E. Bumeisteris, J. 
Pavilonis, A Vitkus, DA Urbu
tis, K. Stankus, K. Kudirka, A. 
Rašytinis, M. Jonikas. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $200 - L. Kupstys; $100 -
U. Bliskis, A Laugalys, G. Šer
nas, V. Abramavičius, A. Žukaus
kas, F. Povilauskas; $90 - l. Jo
kubynas, J. Bieliūnas, N. Zeliz
nak, A Knblinskas, A. žeberta
vičius, E. Sinkys, A. Bireta, A. 
Morkūnas, B. Kiaulėnas; $88- P. 
Gaputis, dr. B. Girnius; $85 - V. 
Balsienė. $80 - V. Jagučanskas, 
S. Kliorikaitis, R. Ka.knevičius, 
G. Kažemėkas, V. Paulionis, J. 
Mačiulaitis, J. Aušrotas, T.E. 
Janeliūnas, J. Petronis, V. Balei
ila, l. Poškos, S. Žemaitis, V. Birš
tonas, A. Valaškevičienė, D. Ped
dle!r. V. 'lhunpjonas, J. Waitschat, 
L. Slenys, R.L. Underiai. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. 

Dėkojame garbės bei rėmėjo 
prenumeratoriams ir visiems, 
kurie, siųsdami reguliarią prenu
meratą prideda ir auką. 

Homel ife Realty 
Plus ltd. 

2281 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLE B. BATES 
Tcl. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Toror110 ON M9A 5G l Tel.: 416-889-553 1 

praneša, kad 
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO 

METU BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA, 
Įvyks balandžio 29, sekmadlenĮ, 2 v.p.p. TORONTE, 
Prtslktllmo parapl)os patalpose, 1 Resurrecaon Rd. 

Nartų reglatraclJa nuo 1.30 v.p.p. 
Kvorumui nesusirinkus 2 v.p.p., susirinkimas prasidės 

po pusės valandos, nežiūrint dalyvaujančių narių skaičiaus. 
Bus renkami 4 asmenys į Tarybą ir 1 asmuo i Kontrolės 
komisijų baigusiųjų savo kadencijas narių vietoms užimti. 
Tam tikslui yra sudaryta nominacijų komisija, kuriai galima 
siūlyti kandidatus iki balandžio 18 dienos. 

KOMISIJĄ SUDARO: Algls Naus6das. tai. 416-231-
1423; kun. Vytautaa Staikevl61us, tai. 905-277-4320; 
Rimas Srlublikls, tel. 705-737-9101. 

Fondo naria;, norintys kand;datuoti į Fondo tal)'bą, 
prmomi kreiptis į au~iau nurodytą komisiją. 

liltybe 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į UETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

A.a. 'Thresei Macienei mirus, 
užjausdami jos vyrą Vytautą, sū
nus, vaikaičius ir visus gimines, 
Kovai su vėliu sergantiems vaiku
čiams lietuvoje aukojo: $50 - V. 
Macas, P. Kazilis, A Jagėlienė, l. 
Paškauskienė; S40 - S. Styrienė, 
dr. J.E. ČUplinskai; $30 - NA Si
m.onavičiai; $25 - B.T. Stanuliai; 
$20 - L. Kybartas, A.R. Kalend-

ros, R. Rimas, R. Celejewski, v.v. 
Paškus, l Kairienė, L Murauskie
nė, l. Jokowich, V. Skuk.auskas, 
P.B. Sapliai; $10 - M. Mikelėnas
McLoughlin, E. Bočkienė, G. 
Morkūnas. V.B„ M.P„ B.K. 

A.a. dr. Antano Pacevičiau1 
pirmųjų mirties metinių prisi· 
minimui jo žmona Sofija Tėvil
kis žiburiams aukojo $250. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Velykų švenčių proga 
sveikinimus mūsų parapijoms 
atsiuntė vysk. Juozas Preikšas, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
vysk. Antanas Vaičius, vysk. Ri
IJlantas Norvila, vysk. Juozas 
Zemaitis, MIC, vysk. Juozas 
Matulaitis ir vysk. Jonas Iva
nauskas. 

• Lietuvoje mirė a.a. Biru
tė Pacevičienė (Survilaitė ), ma
ma mūsų parapijiečio Raimun
do Pacevičiaus. 

• KLKM draugijos skyrius 
parūpino gėles ir jomis papuošė 
Kristaus kapą bei Velykų alto
rių. 

• Balandžio 15, Atvelykio 
sekmadienį, po 2 v.p.p. Mišių, 
Vasagos Gerojo Ganytojo misi
jos salėje Moterų būrelis ruošia 
šaltus Atvelykio pietus su vynu. 
Bilieto kaina - $10. Bilietus plati
na J. Dūdienė tel. 705 455-6898 ir 
B. Samsonienė tel. 705 429-3933. 

• Mississaugos miesto bur
mistrė Hazel McCallion kviečia 
visus šio miesto gyventojus da
lyvauti "Mississauga Earth 
Days 2007" programoje ir ba
landžio 20, penktadienį, 2 v.p.p. 
praleisti bent 20 minučių apva
lant savo gyvenamų namų ap
linką. 

• Sveikiname Anapilio jau
nuosius krepšininkus, kurie 
Ontario krepšinio lygos 111 kla
sės naujokų grupėje laimėjo 
sidabro medalį. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti B. Piesarsko ir B. Svečia
vičiaus anglų-lietuvių ir lietu
vių-anglų kalbų žodyną bei VIII 
Dainų šventės vaizdaplokščių 
(DVD). 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 15: 9.30 v.r. už a.a. Al
fonsą Dausą (XL metinės); 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, balandžio 
15, sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. 
Algį irvEmiliją Baltrušaičius; 
Delbi Sv. Kazimiero šventovė
je, balandžio 14, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Hans Schneider ir 
Teodorą Mašalaitę-Schneider. 

Vaikučių savaitraščiui.Kregž
dutė $100 aukojo V. Poškaitis. 

Sudbury apylinkės lietu
viai suaukojo Tikinčiajai Lietu
vai $460. Stambesnes sumas au
kojo: $100 - M. Ven§kuvienė, 
A. Rukšys; $80 - K. Sviežikas; 
$50 - S. Petrėnienė. 

Trumpam anglų kalbos 
kursui nuo balandžio 2 iki bir
želio 8 dienos į Bordeno bazę 
atvyko plk. ltn. Ina Naruševi
čienė, Krašto apsaugos minis
terijos finansų ir biudžeto de
partamento direktorė. Ji prisi
jungė prie visą kursą lankančių 
penkių karininkų. V. Pečiulis 

Pasaulio anykštėnų bend
rija, veikianti nuo 1992 metų, 
liepos 26-29 dienomis rengia 
penktąjį pasaulio anykštėnų su
važiavimą ir miesto šventę ir 
kviečia visus to krašto žmones 
dalyvauti. Iš anksto galima atsi
liepti elektroniniu paštu anyks
tenai@gmail.com arba prisista
tant tinklalapyje www.anykste
nai.lt. Tel. informacijai: Br. Lu
kaitienė 8381-51784; 8686-
95601. Adresas: A. Baranausko 
a. 2, LT 29132, Anykščiai. Iš 
anksto apie dalyvavimą nepra
nešus, galima registruotis pir
mąją suvažiavimo dieną. Inf. 
PIGIAI PARDUODU viengulę 
mechanizuotą medicininę lovą. 
Mažai naudota. Skambinti tel. 
416 887-4412 Reginai. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Parapijos kunigai dėkoja 

visiems, juos sveikinusiems žo
džiu ir raštu bei už aukas para
pijai ir vienuolynui šv. Velykų 
proga. 

• Didžiojo penktadienio, 
šeštadienio ir Velykų liturgijos 
giedojimą paįvairino "Volun
gės" ir parapijos jaunimo cho
rai, solistai A. Puodžiūnienė ir 
A. Radtke, psalmistai R. Ra
džiūnaitė ir A. Puodžiūnas, flei
tistė K. Pabedinskaitė ir D. 
Haldman su trimitu, vadovau
jant parapijos muzikos vado
vėms D. Viskontienei, D. Radt
ke ir A. Pakalniškytei-Puodžiū
nienei. 

• Metinis parapijos susi
rinkimas šaukiamas balandžio 
15 d., tuoj po 10.45 v.r. Mišių 
parapijos salėj. Susirinkimas 
bus trumpas. 

• Balandžio 10 d. palaidota 
a.a. Veronika Dunderienė, 81 
m. Paliko dukras Margaritą ir 
Audronę Mariją su šeimomis 
ir sūnus Paulių ir Andrių. Lie
tuvoj e mirė a.a. Magdalena 
Ambrazavičienė, Bronės Pra
kapienės sesuo ir a.a. Ričardas 
Kalendinskas, 58 m., Adelės 
Viskontienės sūnus. 

• Pakrikštytas Darius Jai
me, Kariannos (Levišauskaitės) 
ir J effrey Costa sūnus. 

• "Kretingos" šių metų sto
vyklų vadovų susirinkimas vyks 
balandžio 23 d., 7 v.v. Prisikė
limo parapijos kavinėje. Sto
vyklų tvarka: lietuviškai nekal
bantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 8-21 d.d., lietu
viškai kalbantiems liepos 22-
rugpjūčio 3 d.d. ir jaunų šeimų 
su vaikais rugpjūčio 5-11 d.d. 
Registracijos blankai buvu
siems stovyklautojams yra iš
siųsti paštu, kiti gali jų gauti 
parapijos raštinėje. 

• Kadangi "Kretingos" sto
vyklavietei privesti miesto van
denį ir atlikti visus remonto 
darbus reikia daug lėšų, yra su
darytas jaunų šeimų vajaus ko
mitetas. Iki šiol jau surinkta 
apie 50,000 dol. Net Lietuvos 
tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas atsiuntė 20,000 
litų. Vajaus komitetas dėkoja 
jau aukojusiems ir kviečia visus 
prisidėti prie šio vajaus. 

• Lietuvos jaunimo dienos 
vyks Klaipėdoje birželio 30-lie
pos l d.d. Jaunuoliai-lės nuo 15 
metų, norintys dalyvauti, yra 
prašomi kreiptis į prel. E. Put
rimą 416 233-7819. Daugiau 
žinių apie LJD internete www. 
jaunimodienos.lt. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 15: 8 v.r. už a.a. Juozą 
Vaserį; 9 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 10.45 v.r. už 
a.a. Laimutę Gaižutienę, už a.a. 
Balį ir Antaną Milmantus; 
12.15 v.d. už a.a. Juozą Urkį. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Lietuvos žinios š.m. vasario 
3 d. laidoje išspausdino Manto 
Lideikio pokalbį su Didžiojo 
Lietuvos etmono Jonušo Rad
vilos mokomojo pulko vadu 
plk. Arūnu Dudavičiumi, pava
dintą Tikrais vyrais tampama 
kariuomenėje. Straipsnis pa
iliustruotas nuotraukomis, tarp 
kurių plk. A. Dudavičius su gar
siuoju solistu V. Noreika. 

BUTAI LIETUVOJ keliauto
jams - gražūs ir patogūs išnuo
mojami Vilniaus senamiesčio 
centre. Kreiptis http://ricar: 
dasguesthouse.tripod.com 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos 

9.30 v. ryto. Pamaldų metu 
įvyks tikybos pamokos vaikams. 
Pamaldų metu bus renkamos 
specialios aukos "Vanagų" jau
nimo stovyklai Lietuvoje pa
remti. 

• Atėjo naujas Lietuvos 
liuteronų laikraščio Kelias nu
meris. Prašome jį pasiimti prieš 
arba po pamaldų. 

• Tarybos posėdis, antra
dienį, balandžio 17, 7.30 v.v. Ir
mos ir Petro Šturmų namuose. 

• Balandžio 22 d., 2 v.p.p. 
įvyks M<2terų apmąstymo pa
maldos. Zodį tars Wilfred Lau
rier universiteto liuteronų teo
logijos fakulteto studentė Vida 
Jaugelienė. Po pamaldų bus ka
vutė, kurios metu turėsite pro
gą susipažinti ir pabendrauti su 
Vida J augeliene. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 8, Velykų die

ną, ir balandžio 6, Didįjį penk
tadienį, Lietuvių Namai buvo 
uždaryti. 

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

• Balandžio 15 d., l v.p.p. 
įvyks tradiciniai Atvelykio pie
tūs. Programoje -vaikų muziki
nis spektaklis, atvyks Velykų 
bobutė su dovanomis, bus šilti 
pietūs. 

• Sekmadieniniai pietūs 
Lietuvių Namuose nuo 11 v.r. 
iki 2 v.p.p. 

• Norintys įsigyti įvairių 
vaizdajuosčių prašomi skam
binti tel. 416 769-1266 arba 
el. paštu vkulnys@hotmail.com. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dėmesio, tėveliai! Ba

landžio 21 d., 9.15 v.r. įvyks 
posėdis, kuriame aptarsime 
ruošos darbus 8 sk. ir aukštes
niųjų lituanistinių kursų abitu
rientų pagerbimui. Kviečiame 
šių mokinių tėvus dalyvauti pa
sitarime su mokyklos administ
racija bei tėvų komitetu. 

• Po Velykų pertraukos ba
landžio 14 d. grįžtame į mo
kyklą. Živilė 

CONSTRUCTIO 

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 

[1lJ ~tj.ūnaj. 
@~an:J-/a~ion 

1f,/t,t t- • 6, 

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, rusų, 
prancūzų ir 
anglų kalbomis. 

u Ontario provincij akre-
dituota vertėja prie Tei ė au
g s mini l rij (Mini try of 
the Attorney General) 

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

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Prisikėlimo Mišias Aušros Vartų šventovėje atnašavo kle
bonas kun. G. Mieldažis. Procesijoje dalyvavo komiteto nariai, 
skaitovai, patarnautojai ir gražus būrys berniukų bei mergaičių, 
kurios barstė gėles. Puokštę gėlių prie didžiojo altoriaus pa
ruošė ir velykinę žvakę lietuviškais motyvais dekoravo S. Staš
kevičienė. Siemet Mišiose dalyvavo ypač gražus būrys tikin
čiųjų: vietinių ir atvykusių iš toliau švenčių proga aplankyti tėvų 
bei kitų artimųjų. Gražias vaišes po Mišių salėje paruošė ko
miteto narės A. Celtoriūtė-Beniušienė, S. Staškevičienė ir D. 
Jaugelytė-Zatkovic. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Velykų Prisikėlimo Mišios prasidėjo su procesija aplink 

šventovę. Parapijiečiams buvo įteikta po žvakę, kurias visi už
sidegė ir pakartojo tikinčiųjų maldą. Klebonas kun. Aloyzas 
Volskis pasakė gražų pamokslą Velykų tema. Per šv. Mišias 8 
metų Nicolas Dasys iš Sudbury, ON, atvažiavęs aplankyti sene
lių, priėmė pirmąją Komuniją. Choras giedojo velykines 
giesmes. Po iškilmingų Mišių parapijiečiai ir svečiai nusileido į 
salę pasivaišinti vynu ir užkąsti. V.L. 

Velykų rytą Nicolas Dasys, sūnus Andrew ir Manon Dasių iš 
Sudbury, ON, priėmęs pirmąją Komuniją Šv. Kazimiero šven
tovėje tarp savo senelių, tėvelių, brolių ir seserų 

Ntr. V. Lietuvninkaitės 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 'A><: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

Montrealio lietuvių kredito unijos LITAS 

METINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
įvyks 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. 

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. 

"Romuva, Inc." metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
balandžio 25 d., 7 v.v. Toronto 
Lietuvių Namuose. Visi kvie
čiami dalyvauti. 

Rimas Sriubiškis, valdybos 
pirmininkas (905 361-5235) 

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. 

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


