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Jurgines pasitinkant 
Nemažai jau turime atmintinų dienų bei metinių šven

čių. Bent kukliau prisiminti vertėtų dar vieną, būtent - Šv. 
Jurgio dieną, balandžio 23. 

VYRESNIEJI atsimena, o jaunesnieji gal knygose 
skaitė, kad Jurginės Lietuvoje buvo laikomos pava
sario pradžios švente, vykdavo tuomet gana spartus 

žmonių judėjimas, būdavo ūkio darbininkų kraustymosi 
metas, o pavasario laukimas - apipintas įvairiais prietarais 
bei burtais. Daugeliui buvo žinoma, kad šv. Jurgis tomis 
dienomis "stebuklus" daro, nes jis vienintelis tikras gamtos, 
gyvulių, ypač arklių, globėjas, o be jo gero žodžio nė pieva 
vešliai nežaliuosianti; be jo palaiminimo jaunimas nedorais 
keliais nueisiantis, jaunavedžiai didelį vargelį vargs ... Dau
gybė Jurgines liečiančių papročių ir mąstymų surašyta tau
tosakos knygose. Šiandien nykstant senovinio tipo kaimams, 
nyksta ir buvę papročiai. Tačiau šv. Jurgis yra išlikęs daug 
platesne apimtimi, ir tai ne vien tik Lietuvoje, bet ir visame 
krikščioniškame pasaulyje. Išlikęs ne kaip "stebuklus" da
rantis gamtos globėjas, bet kaip legendinis riteris, nugalėjęs 
slibiną, perkeltine prasme - nugalėjęs blogį. Išlikęs ir su šv. 
Jurgiu susietas posakis: "Naikink pikta pasaulyje, o pirmiau
sia pačiame savyje". Tai jau ne papročių reikalas, ne liau
dies burtai. Tai gili mintis, labai svarbi nuoroda, kaip gyven
ti, ko siekti. Todėl šv. Jurgis ir jo diena savaime jau pasike
lia į atitinkamas dvasines aukštumas, kad tai matytų visos 
tautos šiandien ir ateityje. Aišku, pikto naikinimo problema 
sena kaip pasaulis. Įvairūs mąstymai ir siūlymai, kaip įveikti 
pikta, slinko drauge su besikeičiančia kultūra bei civilizaci
ja. Net tam tikrų kompromisų tikėtasi, tačiau nuolaidžiavi
mai nieko nepakeitė. Blogį nugalėti gerumu kviečia Palai
mintasis Jurgis Matulaitis. O tai grynai krikščioniškasis ka
lavijas smogti slibinui. Linkmė aiški visiems. 

K ELRODŽIAI susmaigstyti. Rodos, belieka eiti. Bet 
daugeliui gal nežinoma, iš kur semtis to gerumo 
tiek, kad įstengtum blogį nugalėti? Gal kai kas 

klausia čia pat, vos išėjęs iš šventovės po gražių ir įspūdingų 
pamaldų? Atrodo, kad šioje vietoje reikėtų stabtelti ir susi
mąstyti. Tam turi atsirasti laiko, nes antraip daugeliui kas
dienis gyvenimas gali viską sujaukti taip, kad nebeatskirsi, 
kur riteris, o kur slibinas. Mat jau nebe šv. Jurgio laikai, kai 
apranga ir išvaizda padėdavo lengvai atskirti kas yra kas. 
Šiandien kažkaip lyg visi vienodai apsirengę, nors pasakyti, 
kad aš toks, o anas kitoks, labai knieti. Vis dėlto ir šiais 
susimaišymo laikais iškyla naujų riterių - vyrų ir moterų -
kurių darbais reiškiama artimo meilė tampa pastoviausia ir 
patikimiausia priemone kovojant su blogiu. Toli gražu, ne 
visi jie yra žinomi ir matomi, ne visi iškilmingai laidojami ir 
į knygas įrašomi. Bet jie yra, jie tikri, nes juo duslesnis gar
sas, juo gilesnė meilė. Užtat nevertėtų per daug dejuoti, 
kad jau viskas, kas kilnu ir gera, sugriauta. Reikėtų mums, 
lietuviams, šia proga prisiminti dar taip neseniai veikusias 
vergų stovyklas, kuriose didžiadvasių - ir nukankintų, ir iš
silaisvinusių - ilgą eilę galėtume surašyti. Jų pasiaukojimo 
ir artimo meilės pavyzdžiai - tai naujųjų laikų durklas, smo
gęs į slibiną. Nenuostabu. Ir kasdien šen bei ten gimsta bū
simasis riteris. Taip tęsiasi, taip pradėta, taip viskas slenka į 
nežinomą rytojų. Daug šventovių pavadinta šv. Jurgio var
du, daug žmonių pakrikštyta Jurgio vardais. Taigi yra kam 
priminti, ką visa tai simbolizuoja, kokiu keliu kviečia eiti. Ir 
apie save pagalvoti - pirmiausia, prieš pradedant ruoštis į 
didesnį žygį. Č.S. 
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Didžioji Prisikėlimo šventė žadina mūsų džiaugsmą ir pačias gražiausias mūsų viltis. Toronto 
Maironio lietuviškosios mokyklos 8 klasės mokiniai, aptardami šios dienos prasmę ir atgimi
mo simbolius, mokėsi, kaip pasidaryti įvairiaspalvį margučių medį ar paukščiukų lizdą. Ir 
sunku įspėti, kas jiems buvo svarbiau - ar išmokti pasidaryti šiuos rankdarbius, ar, sveiki
nant su atgimimo švente, pasidalinti savo dirbiniais ir atgimimo šventės nuotaika su kitais. 
Su Prisikėlimo švente, su amžino atsinaujinimo viltimi, sako moksleivių ir jų tarpe sėdinčios 
seselės Paulės šypsenos Ntr. R. Žemaitytės de Iuliis 

Alė Rūta ieškojo deimančiukų ... 
REDA KISELYTĖ 

Knygos - minties laivai, 
plaukiojantys laiko bangomis 
ir rūpestingai gabenantys savo 
brangų krovinį iš kartos į kartą. 

(F. Bacon) 
Pavasar~ja ... Kovo 16 d. -

KNYGNESIO diena. Vaka
rėja ... Beprotiškai įdOlJlU kla
joti po knygų pasaulį. Sį kartą 
ne apie knygnešių ir darakto
ri ų įmintas pėdas, bet apie 
žmones, kurie tausoja, brang!
na knygas, lietuviškąjį žodį. Sį 
kartą apie žmones, kurie gal
voja apie knygų tikrąjį gyveni
mą, jų vertę, ilgaamžiškumą ... 
Alė Rūta (tikr. Elena Nakai
tė-Arbačiauskienė) - prozi
ninkė, poetė, kuri Rokiškio 
"Romuvos" gimnazijos biblio
tekai jau trečią kartą dovanoja 
autografuotų leidinių rinkinį. 
Paskutinėje siuntoje apie 150 
leidinių. Knygnešio dienos 
proga, panagrinėsiu autentiš
kus įrašus. 

Savo turiniu įdomus poe
tės, prozininkės, eseistės Jū
ratės Sučylaitės įrašas apysa
koje Sumaištis. Įrašas šiandie
ninį žmogų tarsi prikelia iš 
naujo gyventi. Autorė rašo: 
"Mūsų žmonės pavargę nuo 
sumaišties, bet jie dar prašvie
sės, išsities, sutvirtės. Tikė
kim ... " 

Optimistinis palinkėjimas 
poeto, prozininko, vertėjo 
Jurgio Kunčino knygoje Na
mai be žiburių. Ją autorius do
vanoja gerbiamai Alei Rūtai 
palinkėdamas, kad "Jūsų na
muose visada šviestų žibu
riai". Atrodo, ko daugiau žmo-

gui ir bereikia? 
Atviras ir nuoširdus įrašas 

prozininko, publicisto Jono 
Mikelinsko knygoje O laikro
džiai eina: "Sąžiningam lietu
viškos žemės talentui, - su 
draugiškais jausmais ir linkė
damas, kad laikrodžiai muštų 
tik darbščias ir prasmingas ir 
sveikas valandas!" 

Prozininkės, poetės auto
grafuotų leidinių rinkinyje 
kraštiečio poeto Prano Kozu
lio knyga Dulkės ežere, išleista 
1950 m. Toronte. Kaip kraštie
tis kraštietei autorius rašo: 
"Prisiminimui mūsų aukštai
tiškos žemės". 

Gerbiamos Alės Rūtos 
knygų lobyne ne tik jai auto
grafuoti, dovanoti leidiniai. 
Knygos dovanotos ir jos šei
mos nariams. Sklaidau litera
tūros istoriko, prozininko, 
poeto Prano Naujokaičio pa
sakojimų jaunimui knygą Ma
ži žingsniai. Joje įrašas jau į 
Amžinybę iškeliavusiam ger
biamos Alės Rūtos sūnui. Lei
dinyje įrašas: "Los Angeles 
šeštadieninės mokyklos IV
ojo skyriaus pirmajam moki
niui ARIMANTUI ARBUI -
1960-1961 mokslo metams pa
minėti. Leidinį dovanoja Tėvų 
komitetas (Lietuvių bendruo
menės dovana). 

Gerbiama rašytoja net 
maldaknygę anglų kalba pado
vanojo gimnazijos bibliotekai. 
Tai brangus leidinys. Kažkada 
maldaknygę jai padovanojo 
dukra Vijolė su įrašu: "Mielai 
mamytei - kuri išmokė mane 
mylėti gražius dalykus". 

Autografuotą leidinį Kvai
tulys gerbiamai savo mokyto
j ai Alei Rūtai dovanojo prozi
ninkė Vytautė Žilinskaitė, o 
žurnalistas, vertėjas Bronys 
Raila knygoje Iš paskendusio 
pasaulio rašo: "Iš tos pačios 
aukštaičių žemės - tik prie
šingų polių - rytų ir vakarų, 
Aukštaitijos - prie Tuvo pen
kių didžiųjų meilių jungdama
sis su savo skurdžia šeštąja 
dingusių laikų džiaugsmų tru
piniais ir skausmų kvepalais, 
vaišindamasis paskendusio 
pasaulio burtuose" - Bronys 
Raila. 

Šiais metais per Lietuvą 
nuvilnijo poeto Bernardo 
Brazdžionio jubiliejui skirti 
renginiai, o gerbiamos Alės 
Rūtos autografuotų leidinių 
rinkinyje surandu poeto eiliuo
tą įrašą, kuris dvelkia šilta ir 
saulėta vaikyste: 

Meskit gerą akį 
Į knygelę šitą 
Ir ne vien tik žodį, 
Mano pramanytą. 

Žvelkite į dažno 
Puslapio puošnumą -
Akiai irgi širdžiai 
Mielą malonumą. 

Užu aptarimą 
l ą iš visų pusių, 
Aš mielai kolegei 
Dėkingas būsiu. 

Kas atrodo begalėtų būti 
šilčiau ir atviriau? Kitame lei
dinyje Po Aukštaitijos skliau
tais poetas Bernardas Braz
džionis eiliuotą įrašą skiria 
Alei ir Edmundui Arbams. 

Nukelta į 5-tą psl. 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Šiluvos Švč. M. Marijos 

paveikslas buvo perduotas 
vasario 25 d. Domeikavos pa
rapijos delegacijai, atvyku
siai į Karmėlavos šventovę. 

Jo iškilmingas sutikimas įvy
ko prie Domeikavos Lietu
vos kankinių šventovės, kur 
buvo giedamos giesmės irau
kojamos Mišios. Vasario 26 
d. vyko Švč. Sakramento 
adoracija, maldos ir Mišios 
bei Raudondvario gimnazi
jos moksleivių surengtas Švč. 
M. Marijai skirtas vakaras. 
Paveikslas kovo l d. perduo
tas Lapių jaunimo delegaci
jai. Lapėse taipgi jis sutiktas 
giesmių ir varpų skambesiu, 
Mišiomis ir maldomis. Kovo 
4 d. po Mišių Šiluvos Dievo 
Motinos su Kūdikiu paveiks
las su žibintais, vėliavomis, 
procesijos kryžiumi buvo iš
lydėtas ir perduotas Vandžio
galos parapijos atstovui. 

Utenos Dievo Apvaizdos 
parapijoje antrus metus vyko 
Giesmių giesme/ės šventė. 
Joje dalyvauja Utenos miesto 
ir rajono mokyklų ansamb
liai, Utenos miesto parapijų 
chorai. Šiais metais dalyvavo 
daugiau kaip 300 mokinių iš 
įvairių mokyklų. Šių metų 
šventė skirta šv. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresei, kurios relik
vijos gegužės 28-29 d.d. pa
sieks Utenos miestą. Šventę 
organizavo Utenos mokyk
los-vaikų darželio "Varpelis" 
bendruomenė. 

Lietuvoje veikiančių 
bendruomenių "Gyvieji ak
menys" ("Naujoji sandora", 
"Pilnų namų bendruomenė", 
"Tikėjimas ir šviesa", "U g
nies vaikai") kartu su Mari
jampolės charizminės šeimų 
bendruomenės vadovais va
sario 23 d. Kauno arkivysku
pijos kurijoje susitiko su Jo
hannes Fichtenbauer (Aust
rija). Jis yra Vienos arkivys
kupijos nuolatinių diakonų 
vadovas ir diecezinės nuola
tinių diakonų seminarijos 
rektorius, ENC (Europos 
charizminių bendruomenių 
tinklo) pirmininkas, ekume
ninės programos Austrijoje 
"Kelias į susitaikinimą" pir
mininkas, taip pat Vienoje 
veikiančios ir 170 narių vieni-

jančios charizminės katalikų 
bendruomenės "Sugrįžimas 

pas Viešpatį" steigėjas. Jis 
pasidalino mintimis apie cha
rizminių bendruomenių tink
lą, jų bendradarbiavimo pa
grindą bei galimybes. Bend
ruomenių atstovai papasako
j o apie savo veiklą, svarstė 
savo vietą Bažnyčioje ir kaip 
galėtų vieni kitus paremti. 

Gudijos ir Austrijos Ca
ritas organizacijos Minske 
vasario 27 - kovo l d.d. su
rengė seminarą "Vadovavi
mas kolektyvui, kolektyvo ir 
organizacijos dinamika". Da
lyvavo Lietuvos, Gudijos ir 
Ukrainos Caritas darbuoto
j ai. Seminarą vedė Vienos 
(Austrija) Katalikų sociali
nės akademijos dėstytojas dr. 
Hans Ubleis. Gudijos Caritas 
sudaro keturi padaliniai -
Gardino, Minsko, Pinsko ir 
Vitebsko vyskupijų Caritas 
bei centrinė Caritas organi
zacija. 

Antrasis jaunimo ugdy
mo ir rengimo šeimai prog
ramos "Pažink save" savano
rių rengimo seminaras vyko 
š.m. sausio 26-28 d.d. Trus
kavoje. Jį organizavo Pane
vėžio vyskupijos ir Lietuvos 
šeimos centrai. Dalyvavo 32 
savanoriai. Lietuvos šeimos 
centras, eksperimento būdu 
pradėjęs įgyvendinti "Pažink 
save" programą Panevėžyje, 
ateityje sieks, kad ši progra
ma būtų įgyvendinama ir kitų 
vyskupijų šeimos centruose. 

Nauja Šv. Brunono 
Kverfurtiečio parapija įsteig
ta sausio 7 d. Klaipėdoje. Pa
rapiją aptarnauja pranciško
nai, pakviesti Telšių vyskupo 
Jono Borutos, SJ. Laikino
sios koplyčios adresas - Deb
receno g. 3. Naujosios para
pijos globėjas - šv. Brunonas 
Bonifacas Kverfurtietis (gy
venęs apie 974-1009). Jis -
vienuolis benediktinas, gi
męs Kverfurte, mirė kanki
nio mirtimi kartu su kitais 
misionieriais 1009 m. Tais 
metais Kvedlingburgo analuo
se rašant apie šv. Brunono 
mirtį pirmą kartą rašytiniuo
se šaltiniuose buvo paminė

tas Lietuvos vardas. 

Lietuvos kariuomenės paradas prie seimo rūmų švenčiant Kovo 11-ają Vilniuje 
Ntr. A.K. Vaičiūno 

Kaltina katilas puodą 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Juokėsi puodas, kad ka
tilas juodas. Tačiau, pasiro
do, kartais randa progą kati
las puodui atsilyginti, - tik 
ne juoku, o kerštu. Ir ne tik 
puodui... 

Kalbama apie pripažintą 
ir prisipažinusį buvus KGB 
rezervistu, dar veikusį išvien 
su okupaciniu režimu atgimi
mo metais, dabar sau į talką 
kviečiantis buvusius kadri
nius kagėbistus liudininkais, 
tuos liudijimus priimantis 
kaip patikimus, Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
vadovą Arvydą Pocių ir neva 
sovietmečiu buvusį KGB 
"patikimą asmenį", Liustra
cijos komisijos nepripažintą 
bendradarbiavimu su KGB, 
seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirmi
ninką (NSGK) Algimantą 
Matulevičių. 

VSD vadovas meta kalti
nimus, kad jo departamento 
veiklą tyręs NSGK komiteto 
pirmininkas gali būti "susijęs 
su KGB" ir jam reikia apri
boti galimybes susipažinti su 
slapta informacija. Tuo tarpu 
pats VSD vadovas yra aki
vaizdžiai susijęs su KGB kaip 
rezervistas ir tai visiškai ne
trukdo jam išlikti VSD vietoj, 
naudotis visa slapta informa
cija, panaudoti ją įtartiniems 
savo siekiams. Kaltinimų gū
sis įsiplieskė po VSD kari
ninko Vytauto Pociūno žū
ties Gudijoje aplinkybių, pri
dengtų VSD paslapties šydu 
bei prilygstančių sunkiems 
nusikaltimams, tyrimo. 

Kai purvas pilamas ant 
velionies V. Pociūno per ži
niasklaidą visuomenės neįti

kino, kai jo ištrėmimo į Gu
diją priežastis ryškėjo, veikiai 
buvo ištraukta dešimtmetį 
vilkinta J. Abromavičiaus žū
ties byla, kuri turėjo užgožti 
V. Pociūno žūties aplinkybių 
tyrimą. J. Abromavičiaus žū
tis, VSD vadovo susieta su 
Bražuolės tilto bei Lietuvos 
ryto sprogdinimu, tarsi paša
lino nuo A. Pociaus šešėlį, 
užgulusį jį dėl V. Pociūno iš
siuntimo į Gudiją ir tragiško 
pastarojo likimo. 

Sąmoningai VSD sureži-

suotas provokuojantis A. 
Petrusevičiaus sekimas bei 
sulaikymas su įkalčiais ir nu
teisimas taip pat buvo mini
mo spektaklio dalis, turėjo 
pasitarnauti VSD vadovo 
"rankų nusiplovimui" dėl V. 
Pociūno žūties. VSD vadovo 
kurptų ir pritaikytų savo gy
nybai "priemonių" visuma 
bei jo "ugninga" kalba seime, 
panašu, paveikė seimą, vals
tybės vadovus, kurie įvilioti į 
"katilą", palikę viliotoją ramy
bėje, kartu su juo metėsi kal
tinti "puodą". 

Lietuvos televizijos kovo 
21 d. "Spaudos klube" galė
jome stebėti minimo suvie
nytų pajėgų katilo "grietinė
lę", kuri, "pamiršusi" V. Po
ciūno žūties aplinkybių tyri
mą, V. Pociaus viešai tarsi 
negynė, tačiau dėl visų bėdų, 

susijusių su VSD veikla, kar
tu su laidos vedėju puolė Tė
vynės sąjungą ir jos atstovę 
šiame klube, seimo NSGK 
bei komiteto V. Pociūno žū
ties aplinkybėms tirti narę 
Rasą Juknevičienę. Apie kai 
kuriuos klubo dalyvius skai
tytojui dera priminti, nes jie 
lėmė diskusijos eigą. 

Pirmučiausia, - klubo 
šeimininkas Audrius Siauru
sevičius, kuris naudojasi teise 
kelti klausimus ir ne visuo
met leisti atsakyti į juos. Jis 
jau ne pirmą kartą organi
zuoja grupinį auklėjimo 

seansą parlamentarei Rasai 
Juknevičienei. Stojęs į aki
vaizdžią "gaspadoriaus" po
zą, nevengdamas savo ten
dencingų komentarų, taip jis 
elgėsi ir šį kartą. 

Vienas dalyvių, Naujo
sios sąjungos pirmininkas 
Artūras Paulauskas, kadrinio 
KGB papulkininkio sūnus, 
pats bandęs pasisemti kagė
bistinių mokslų Minsko KGB 
mokykloje (nepriėmė dėl 
prastos sveikatos), sovietme
čiu santarvėje su KGB dirbęs 
prokuroru, buvęs seimo pir
mininkas ir net laikinai ėjęs 
prezidento pareigas. Štai čia 
ir stabtelsime, nes su tuo jo 
laikinumu susijęs A. Pociaus 
skyrimas VSD vadovu. Taigi 
per labai trumpą laiką, ne
tikrinęs A. Pociaus praeities 

veiklos patikimumo (neofi
cialiai, be abejonės laikina
jam prezidentui viskas buvo 
žinoma) , pastarąjį paskyrė 
VSD vadovu, todėl ir klubo 
diskusijoje mūru stojo už A. 
Pocių. 

Valstiečių liaudininkų 
partijos pirmininkė Kazimira 
Prun~kienė, KGB "krikšty
ta" "Satrijos" vardu, o nepri
klausomybės metais už nuo
pelnus Rusijai tituluota Ru
sijos kunigaikštiene, savo pa
lankumo Rusijai neslepianti 
ir šiuo metu, net be derini
mo su valstybės vadovais su 
tos valstybės institucijomis 
bendraujanti, todėl ir palai
kymą A. Pociui taip pat vie
šai demonstravo. 

Socialdemokratų atstovė 
Irena Šiaulienė, žinant šios 
partijos kilmę (komunistų 
partija valdė KGB, jai duo
davo užduotis, reikalavo at
siskaitomybės), kitaip nega
lėjo elgtis su partijos globoti
niu, palaikė A. Pociaus pozi
ciją. 

Darbo partijos, kuri iš
dygo iš to paties kairiojo kel
mo, pirmininkas Kęstutis 
Daukšys, jausdamas, kad tik 
greta socdemų jo partija dar 
šį tą reiškia, taip pat pūtė į 
paminėtųjų dūdą, priekaiš
tavo konservatoriams už įsta
tymų nesilaikymą. 

Liberalų ir centro parti
jos atstovas Vytautas Bogu
šis, linkęs veltis į politines 
peštynes, taip pat naudojosi 
proga, švaistėsi savo "išmin
ties perliukais", žinoma, taip 
pat konservatorių link. 

Tik Tėvynės sąjungos at
stovė Rasa Juknevičienė ir 
Liberalų sąjūdžio vadovas 
Petras Auštrevičius klube 
laikėsi oriai, nepasidavė ne
pelnytiems prasimanytiems 
kaltinimams bei užgaulioji
mams, kuriuos organizavo 
juodasis katilas, motyvuotai 
atsakinėjo į klausimus. 

Nors minimas katilas di
delis ir nenuvalomai juodas, 
tikėkime, kad puodas nepel
nytą kerštą atlaikys; melo ko
jos ilgos, tačiau kelias trum
pas. Sį jau per toli nusitęsusį 
kelią sutrumpinti - prezi
dento ir seimo priedermė. 
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Lietuva viena - lietuviai trijų rūšių? 
Pokalbio santrauka 

Lietuvos konstitucinio teismo sprendimas 
neleisti turėti dvigubą pilietybę sukėlė daug 
svarstymų ir ginčų Lietuvoje ir už jos ribų. Apie 
šią svarbią problemą dažnai yra kalbama 
Lietuvos radijo laidoje "Dienos temomis". 
Esame spausdinę žurnalisto laidos vedėjo T. 
Dapkaus pokalbį su vieno iš šio nutarimo 
autorių konstitucinio teismo nariu Eug. Jara
šiūnu (Pilietybė - privilegija, teisė ir pareiga, 
"TŽ", nr. 9). Ginčytino nutarimo būtinybę jis 
pagrindė tuo, kad " ... jos (Lietuvos) piliečiai 
neprašinėtų iš užsienio valstybių pilietybės", kad 
" ... iš šalies piliečiai niekur nevažiuotų ir matytų 
perspektyvą pačioj Lietuvoj". 

Šiame numeryje spausdiname kito žurnalis
to T. Dapkaus pokalbio radijo laidoje apie dvi
gubą pilietybę atpasakojimą. Šįkart jo pašneko
vai - ministerio pirmininko patarėjas, darbo 
grupės pilietybės sampratos klausimams spręsti 
narys Remigijus Merkevičius, buvusi respublikos 
prezidento patarėja Skirmantė Kondratienė, M. 
Riomerio universiteto politikos mokslo katedros 
dėstytojas Saulius Spurga. 

Kas siūloma vietoje atimtosios pilietybės? 
Į šį klausimą pokalbio vedėjas paprašo at
sakyti R. Merkevičių, ministerio pirmininko 
patarėją. R. Merkevičius paaiškino, kad ko
misija siūlo padalinti visus lietuvius į tris rūšis 
- tikruosius Lietuvos piliečius, užsieniečius ir 
netikruosius, t.y. lietuvius pagal kilmę, išsau
gančius ypatingą ryšį su Lietuva. Į savaime 
kylantį klausimą, ką "netikriesiems lietu
viams" duos tas "ypatingas ryšys", komisijos 
atstovas paaiškina, kad "netikrosios grupės 
lietuvių teisinis statusas bus maksimaliai pri
artintas prie to, kurį turi tikrieji Lietuvos 
piliečiai. Išskyrus politines teises, kurių įgy
vendinimą pati konstitucija sieja tik su respub
likos piliečiais". Pagal tolesnius R. Mer
kevičiaus aiškinimus, "netikrieji" lietuviai 
išsaugos asmens tapatybės dokumentus -
Lietuvos pasą, jie laisvai galės atvykti, išvykti 
ir gyventi ar mokytis tomis pačiomis sąly
gomis, kaip ir piliečiai. Dar nėra nuspręs
ta, kaip bus tvarkomasi su valstybiniais mo
kesčiais. 

S. Kondratienės nuomone dabartinė 
Lietuvos konstitucija labai aiškiai nurodo, kad 
kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje. 
Tačiau socialinės garantijos - pensijos, pašal
pos, medicininis gydymas - pagal konstituciją 
suteikiamos tik piliečiams. O "netikrieji", 
jeigu jie gyvens, dirbs, mokės mokesčius Lie
tuvoje, pasilieka be jokios socialinės apsau
gos. Ji primena, kad pagal JAV įstatymus gi
męs šioje šalyje vaikas automatiškai tampa jos 
piliečiu. O kaip Lietuva spręs mišrių šeimų -
piliečių ir nepiliečių santuokoje gimusių vaikų 
padėtį? Ar neatsiras dar viena lietuvių rūšis? 
Konstitucinio teismo pareiga aiškinti įstaty
mus ir žiūrėti, kad jų būtų laikomasi, o ne 
nustatinėti tautos interesus. Juos pagal kons
tituciją tauta nustatys pati. 

Saulius Spurga, M. Riomerio universiteto 
dėstytojas, apgailestauja, kad prieš priimant 
tokį svarbų sprendimą nebuvo daugiau viešų 
pokalbių ir svarstymų. Nutarimas jau priim
tas, o dabar sukame galvas kaip išsinarplioti iš 
tos painiavos, į kurią įstūmė konstitucinis teis
mas. Skubotai taisant galima dar labiau supai
nioti. Sovietinė okupacija perskėlė Lietuvą, o 
mes galutinai įteisinsime dvi lietuvių rūšis. 
Siūlomi sprendimai kelia daug daugiau 
klausimų negu atsakymų. Dviejų rūšių lietu
viai - turės Lietuvos respublikos pasą, bet 
nebus piliečiai? Tas "ypatingo ryšio statusas," 
padiktuotas iš viršaus, nebuvo aptartas su 
pačiais žmonėmis, kuriuos jis liečia. Ar prezi
dentas V. Adamkus, lankydamasis Amerikoje, 
nėra kalbėjęs su Amerikos lietuviais? 

Laidos vedėjas T. Dapkus pašnekovams ir 
radijo klausytojams priminė, kad prezidentas 
V. Adamkus aiškiai pasisako už dvigubą pilie
tybę. Prezidentas įsitikinęs, kad dabartines 
pilietybės problemas išspręstų priimtas papil
domas straipsnis, nekeičiant pagrindinio vals
tybės konstitucijos teksto. Žurnalistas pasitei
rauja, kaip komisija vertinanti tokią prezi
dento nuostatą ir siūlymą? 

R. Merkevičius atsako: komisija girdėjusi, 
kad buvo pareiškimas, pati idėja aiškiai pa
sakyta, bet neaišku - kaip konkrečiai išspręsti. 

Kiti du laidos dalyviai - S. Kondratienė ir 
S. Spurga, išreikšdami abejones dėl subjek
tyvaus konstitucijos straipsnių aiškinimo, pri
pažįsta, kad pilietybės atiminėjimas - skriauda ir 
lietuviams, ir Lietuvos valstybei. 

R. Merkevičius, gindamas priimtuosius 
sprendimus, tvirtina, kad "tai tik tarpinis 
žingsnis, kuriuo norima parodyti, kad niekas 
nenusisuka nuo šių lietuvių. Tai vienintelis 
logiškas sprendimas, nekeičiant konstitucijos 
ir neprašant konstitucinio teismo malonės 
peržiūrėti savo sprendimą." 

Kitaip manančių nuomonę išreiškia S. 
Spurga: "Pilietybė yra kartu ir simbolis, o jam 
šiuo metu yra suduotas rimtas smūgis. 
Konstitucinio teismo sprendimu nukirsta vie
na tautos šaka". S.K. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Susitiko prezidentai 
Vilniuje balandžio 10 d. 

susitiko Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai Valdas Adamkus 
bei Lech Kaczynskis, aptarė 
užsienio politikos naujienas, 
bendrų energetikos ir infra
struktūros projektų tolesnę 
plėtrą, planuojamą naujo Ig
nalinos atominės elektrinės 
reaktoriaus statybą. V. Adam
kaus teigimu, svarbu, kad šis 
projektas būtų įgyvendintas 
kaip galima greičiau. 

Kaip skelbia BNS, prezi
dentai pasikeitė nuomonė
mis apie padėtį Ukrainoje, 
galimą tolesnę įvykių eigą 
bei pareiškė ryžtą esant po
reikiui padėti išspręsti esa
mą situaciją. Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentai taip pat 
kalbėjosi apie bendradarbia
vimą Europos sąjungoje, ES 
ir Rusijos energetinį dialogą, 
aptarė aktualias Baltijos re
giono, Rytų bei Vidurio Eu
ropos kelių ir geležinkelių 
plėtros problemas. V. Adam
kus išreiškė paramą Augus
tavo aplinkkelio tiesimui, 
dėl kurio Lenkija susilaukė 
kritikos iš Europos komisi
jos. L.Kaczynskis pasidalino 
savo įspūdžiais apie vizitus 
Kazachstane ir Azerbaidžane, 
pabrėždamas bendradar
biavimo svarbą su šiomis val
stybėmis energetikos srityje. 

Premjeras Ukrainoje 
BNS žiniomis, Ukrainos 

prezidentas Viktoras Juš
čenka balandžio 12 d. pri
ėmė su vizitu Ukrainoje vie
šintį Lietuvos ministerį pir
mininką Gediminą Kirkilą. 
Susitikime Lietuvos prem
jeras teigė, kad Ukrainos va
dovai gali ir turi išspręsti po
li tinę krizę patys, tačiau 
Lietuva yra pasirengusi pa
dėti. 

Praėjusią savaitę įsi
galiojo Ukrainos prezidento 
įsakas paleisti šalies parla
mentą. Promaskvietiškam 
premjerui Viktorui J anuko
vyčiui lojalūs Ukrainos par
lamento ir ministerių kabi
neto nariai šį prezidento 
žingsnį laikė nekonstituciniu 
ir pareiškė, kad nepaklus įsa
kui. V. Juščenka teigė palei
dęs seimą, nes buvo pažeista 
konstitucija ir politinių jėgų 
balansas plečiant koalicijos 
sudėtį, taip pat tai, kad buvo 
plačiai naudojami korupci
niai ryšiai. Vienintelė išeitis 
iš šios politinės krizės yra 
rinkimai, po kurių politinis 
žemėlapis neturėtų keistis, 
bet atsiras pagarba konstitu
cijai. Prezidentas V. Juščen
ka taip pat patvirtino, kad 
Ukraina ir toliau savo vieną 
pagrindinių tikslų laiko eu
roatlantinę integraciją. 

Augs BVP 
BNS žiniomis, Lietuvos 

ūkis šiemet augs iki 7.2%, o 
infliacija sieks 4.3%. Vyriau
sybė numato, kad Lietuva 
per artimiausius trejus me
tus išlaikys spartų ekono
mikos augimą, o infliacija iš
liks artima euro zonos kainų 

kilimo tendencijoms. 
Numatoma, kad 2007 m. 

bendrasis vidaus produktas 
(BVP) augs 6.3-7.2%, kitais 
metais - 5.3%, o 2009 m. -
4.5%. Vėlesniais metais, ti
kimasi, šalies ekonomika 
augs vidutiniškai po 6%. 
Numatoma, kad 2007-2009 
m. vidutinė metinė infliacija 
Lietuvoje bus atitinkamai 
4.3%, 3.9% ir 3.1 %. Finansų 
ministerijos parengta Lie
tuvos ekonomikos apžvalga 
ir artimiausios perspektyvos 
pristatytos ministerių kabi
netui vyriausybės pasitarime 
balandžio 3 d. 

Vilniaus vadovybė 
Balandžio 11 d. liberal

demokratų, socialdemok
ratų ir Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos (LLRA) atsto
vai pasirašė sutartį, kuri 
Vilniaus miesto mero kandi
datūrą siūlo liberaldemok
ratams, administracijos di
rektoriaus - socialdemokra
tams, po vieną mero pava
duotojo pareigybę siūloma 
kiekvienai koalicijos frakci
jai. Kaip praneša BNS, mi
nėtosioms partijoms suvieni
jus jėgas, teoriškai jos turės 
26 vietas taryboje iš 51 - 14 
liberaldemokratų ir po šešis 
socialdemokratus ir lenkus. 
Liberaldemokratų vadovas 
Rolandas Paksas nėra garan
tuotas, jog visi šeši socialde
mokratai palaikys jo kandi
datūrą. Jo teigimu, "nuo ry
tojaus mūsų koalicija pradės 
derybas ir su rusais (Lietu
vos rusų sąjunga), ir su kon
servatoriais, neatmetame ir 
liberalcentristų". Jis taip pat 
sakė, kad galimybė, jog libe
raldemokratai kandidatu į 
merus siūlytų kitą asmenį, o 
ne jį, nesvarstyta. 

Balandžio 12 posėdžia
vusi partijos Etikos ir pro
cedūrų komisija rekomen
duos partiečiams renkant 
naująjį sostinės merą remtis 
LSDP prezidiumo nutarimu, 
kuris įpareigoja neremti ga
limų nušalintojo prezidento 
R. Pakso, Vilniaus konser
vatorių vadovo Kęstučio 
Masiulio ir buvusio sostinės 
mero Artūro Zuoko kandi
datūrų į naujuosius merus. 

Vadovaus ES padaliniui 
Europos sąjungos kari

nio štabo žvalgybos padali
niui balandžio 2-ąją savaitę 
pradėjo vadovauti lietuvis 
brigados generolas Gintaras 
Bagdonas. ES karinio štabo 
viršininko pavaduotojo pa
reigos yra aukščiausios iki 
šiol Lietuvos atstovų ES ta
rybos Generaliniame sekre
toriate turėtos pareigos. 

G. Bagdono kadencija 
truks trejus metus, vėliau jis 
grįš tęsti tarnybą Lietuvoje. 
Jis buvo išrinktas iš trijų 
kandidatų _praėjusį birželį 
Briuselyje. Stabas atsakingas 
už išankstinį perspėjimą, 
strateginį planavimą ir si
tuacijos vertinimą. Stabui 
užduotis teikia ES karinis 
komitetas. RSJ 
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JONAS JAKIMAVIČIUS 

Liūdnai pagarsėjusioje spaudos 
draudimo gadynėje sužibo tamsioje 
Lietuvos padangėje J. Basanavičiaus 
Aušra, įžiebusi viltį šviesesnės ateities, 
davusi lietuvių tautai tikėjimą, kad 
lietuvių tauta turės ateitį, įžiebusi 
karštą Tėvynės meilę. Tie dalykai yra 
svarbiausi, kad tauta nepražūtų, išlai
kytų savo gyvybę. J. Basanavičius ir 
kiti "aušrininkai" karšta Tėvynės mei
le palietė dar gyvas lietuvių širdis ir 
pažadino plačiu mastu busti tautiniam 
atgimimui, patiems sukrusti tautinės 
gyvybės išsaugojimui. Po dvidešimt 
penkerių metų ėmė švisti Lietuvai ir 
šviesesnis rytas, o dar po dvidešimt
mečio, šviesi saulėta diena įsidienojo. 

Lietuvos atgimimas 
Jonas Basanavičius, nuo tautinio atgimimo iki 

Vasario 16-sios akto 

Siekiant paryškinti Vasario 16-
osios reikšmę, prasminga būtų pa
žvelgti į lietuvių tautinį atgimimą, ku
ris ir buvo vainikuotas Vasario 16-
osios aktu ir tautinės valstybės sukūri
mu. Daugelis įžymių mūsų veikėjų 
įnešė svarų indėlį į šį tautos prisikėli
mo darbą. Tarp jų Jonas Basanavi
čius, Aušros įsteigėjas, tautos savimo
nės žadintojas, vienytojas, švietėjas, 
idėjinis, organizacinis ir politinis vado
vas. Prasminga būtų pažvelgti į tai, ką 
į lietuvių tautinį atgimimą įnešė Basa
navičius, koks jo dalyvavimo tautinia
me atgimime būdas, kokie svarbiausi 
jo nuveikti darbai. 

J. Basanavičiaus laidotuvių dieną 
buvo tarti tokie žodžiai: "Dr. J. Basa
navičius kaip Mozė vedė mus iš tyru
mų pažadėtojon žemėn, laisvojon Lle
tuvon ... ".Prisiminkime kaip J. Basa
navičius vedė lietuvius, koks vadovas 
jis buvo. Kuo gi Basanavičius panašus 
į Mozę, kuris vedė žydų tautą iš Egipto 
vergijos į laisvos tautos būvį. ŠV. Rašte 
užrašyti Mozės žodžiai: "Galinga ran
ka Viešpats išvedė mus iš Egipto, iš 
vergijos namų. Kai faraonas kietašir
diškai užsispyrė neleisti mums išei
ti..." (Išėjimo 13,15). Išėjus į laisvę 
Mozė paskelbė iš Diev~ savo tautai 
pirmuosius įstatymus. Sie įstatymai 
Dekalogo vardu sudaro mūsų civiliza
cijos pagrindą. O mūsų tautinio atgi
mimo patriarchas J. Basanavičius ve
dė lietuvių tautą iš žiaurios carizmo 
priespaudos, kai buvo uždarytas Vil
niaus universitetas, uždrausta lietuvių 
spauda, į laisvos, kultūringos tautos 
būvį. Vėliau, jau po Vasario 16 akto, 
kai buvo leista sudatyti patiems krašto 
konstituciją, jau kartu su visa Lietuvos 
taryba priėmė pirmuosius įstatymus, 
nustatančius konstitucinius Lietuvos 
valstybės pagrindus. Tai patvirtina 
teisininkas Mindaugas Maksimaitis 
veikale Lietuvos Taryba, kaip Konstitu
cinis Lietuvos Valstybės pagrindas (Vil-

nius, 2001 m.). Grįžęs į Lietuvą 1905 
m. Basanavičius jau turėjo autoritetą 
lietuvių inteligentų tarpe kaip Aušros 
įsteigėjas. Jo patarimo dėl Va!po stei
gimo klausė V. Kudirka. O Vilniuje, 
parvykus Lietuvon, jau ėjo pirmas P. 
Vileišio lietuviškas laikraštis Vilniaus 
žinios. Nuo 1901 m. jau buvo atgauta 
ŠV. Mikalojaus šventovė, pirmoji šven
tovė Vilniuje su pamaldomis lietuvių 
kalba. Pirmas didis žygis, padaręs J. 
Basanavičių realiu lietuvių vadovu, 
buvo Vilniaus Didžiojo seimo suorga
nizavimas. 

J.Basanavičius jau prieš organi
zuodamas Vilniaus seimą turėjo savo 
Lietuvos ateities viziją, ateities pro
gramą. Tu vizija jis sugebėjo įtikinti 
pirmiausia Vilniaus inteligentų grupę, 
susitelkusią apie Vilniaus žinias. Tuo 
pat metu J. Basanavičius parašė atvirą 
memorandumą caro valdžiai dėl Lie
tuvių tautos padėties ir jos reikalavi
mų. Tui buvo labai drąsus memoran
dumas. Jame sakoma: " .. .lietuvių tau
ta paskutiniame 25-metyje atbudo iš 
amžino snaudulio, ir paskutiniu laiku 
tautiškoji sąmonė paplito po visą Lie
tuvą. Lietuviai dabar didžiuojasi savo 
kalba, būdu ir papročiais, didžiai bran
gina istoriškąsias savo tradicijas ir 
rūpinasi nuosekliai, lygiai kaip ir kitos 
apšviestos Europos tautos, įgyti tau
tišką savarankiškumą ... ". "Geisdami 
kuo plačiausios, žmogui įgimtos lais
vės ir sykiu norėdami, kad kitos tau
tos, kartu su jais gyvenančios galėtų 
tuo naudotis, lietuviai reikalauja savo 
tėvynei plačios autonomijos su įstei
giamuoju seimu senovės Lietuvos sos
tapylėje Vilniuje, idant apie savo ša
lies reikalus, patys galėtų tartis". Pa
našiai ir Mozė reikalavo faraono: 
"leisk mūsų tautą į laisvę". 

Įdomu, kad net kai kuriems lietu
vių veikėjams iš pradžių ir autonomi
jos reikalavimas neatrodė priimtinas. 
Kai Basanavičius Petrapilyje kreipėsi 
į tenykščią lietuvių labdarių draugiją, 
prašydamas sukviesti platesnį lietuvių 
inteligentų susirinkimą Lietuvos auto
nomijos klausimui aptarti, dauguma 
susirinkimo dalyvių šiam Basanavi
čiaus sumanymui nepritarė. 

Jie įrodinėjo, kad neturint nei va
dovėlių, nei pakankamai paruoštų 
mokytojų, nei ekonominių įstaigų ir 
gautą autonomiją sunku būtų išlaikyti; 
panašiai kiti teigė, kad Lietuva netu
rinti pakankamai inteligentų. Basana

vičius šiuos abejojan
čius žmones taip įtiki
nęs: "Kol neturime sa
vų vadovėlių, mokysi
mės iš svetimų. Bet už
tat visą savo gyvenimą 
patys tvarkysimės. Pri
siminkime Bulgariją: 
pradžioje ji nieko ne
turėjo - nei įstaigų, 
nei valdininkų, nei 
mokyklų, nei mokyto
jų. O dabar išaugo į 
modernią valstybę". 

Lletuvią Mokslo draugijos (L.M.D.) nariai prie 'fraką 
pilies griuvėsių. Iš k.: Konstantinas Vilimavičius, ku
nigas Adomas Jakštas-Dambrauskas, Pcttras Vileišis, 
dr. Jonas Basanavičius, kunigas Juozas Ziogas, V. Ja
kubauskas, Križanauskaitė 

Šie Basanavičiaus 
žodžiai paveikė visą 
draugijos valdybą ir ji 
priėmė rezoliuciją rei
kalauti Lietuvai pla
čios autonomijos. Su
kaupta per 25 metus 
nepriklausomos Bul
garijos atstatymo pa
tirtis, matyt buvo Ba
sanavičiui vienas iš 
svarbiausių argumen
tų, formuojant nepri-

Dr. Jonas Basanavičius 

klausomos Lietuvos ateities viziją, 
tvirtas įsitikinimas, kad Lietuva gali, 
kaip ir kitos Europos šalys - Čekija, 
Serbija, Bulgarija- atgauti savo laisvę 
ir savarankiškai susitvarkyti, remian
tis pripažįstama tautų apsisprendimo 
teise. Didžiojo Vilniaus seimo suorga
nizavimu Basanavičius pasireiškė kaip 
gabus politikas, tautos derintojas, vie
nytojas. Suvažiavimo sušaukimu Ba
sanavičius norėjo įtikinti visą lietuvių 
tautą priimti laisvos Lietuvos ateities 
viziją, pasitarti ir bendrai demokratiš
kai priimti tikslus ir uždavinius, nes 
"keliai, kuriais mums kaipo tautai, 
reikės eiti, kaip arčiausiame laike, 
taip ir tolimesnėje ateityje, nėra dar 
visų bendrai paskirti". Bendrą visų 
tikslą- Lietuvos autonomijos reikala
vimą patvirtino suvažiavimo rezoliuci
jos. Vėliau, jau 1917 m. Vtlniaus kon
ferencijoje šis laisvės troškimas virto 
bendru visiems lietuviams, nepriklau
somos, demokratiniais pagrindais su
tvarkytos, Lietuvos etnografinėse nbo
se reikalavimu jau vokiečių valdžiai. 

Svarbiausias J. Basanavičiaus dar
bas Lietuvai - "Lietuvių mokslo drau
gijos" įkūrimas, jos suorganizavimas 
ir jai pirmininkavimas iki gyvenimo 
pabaigos. Dar 1882 m. Basanavičius 
kvietė patiems lietuviams steigti moks
lo draugiją mūsų kalbai, tautinei kul
tūrai puoselėti. Basanavičius visada 
rūpinosi "ką Lietuvai gera padaryti". 
Reikėjo lietuvių tautą plačiai žadinti, 
reikėjo jos istorinę savimonę gaivinti, 
reikėjo ją apšviesti mokslu ir mokyklo
mis, kad ji kaip atgimusi, save suvo
kianti, kultūringa tauta vėl jaustųsi 
pilnavertė Europos tautų tarpe ir ga
lėtų įgyti sau prideramų teisių. Basa
navičius suprato, kad dabar Lietuvai 
turi ateiti kultūros periodas, kurio 
atėjimą buvo sutrukdžiusi caro Rusi
jos priespayda. "Mokslo, šviesos ir vėl 
mokslo". Sis šūkis lydėjo jį iki pat 
L.M.D. įsteigimo. "Balandžio 7 d. bu
vo viena svarbiausių lietuvių atgimimo 
istorijoje diena - Lietuvos Mokslo 
Draugijos įsteigimas Vilniuje", rašo J. 
Basanavičius autobiografijoje. Ši 
draugija subūrė lietuvius inteligentus, 
išėjusius mokslus įvairiuose universite
tuose, bendram moksliniam darbui 
tirti Lietuvą ir lietuvių tautos kultūrą. 
Laisvai tautai reikia turėti savo moks
lininkų įvairiose mokslo srityse. Prieš 
tai daugelis mokslininkų nueidavo tar
nauti svetimoms tautoms. Dažnai tiek 
rusų, tiek vėliau vienas iš vokiečių ar
gumentų dėl Lietuvos nepriklausomy
bės buvo "juk lietuviai neturi savo in-

teligentų, kaip jūs sugebėsite patys 
tvarkytis". Basanavičius organizuoja 
bendrą lietuviško švietimo darbą. Bu
vo steigiamos mokyklos, joms reikėjo 
ruošti vadovėlius, taip pat reikėjo 
ruošti mokytojų. Mokslo draugija 
greitai tapo šviesos, sklindančios i visą 
kraštą centm Draugija sudarė komjsijas 
lietuviškiems vadovėliams rengti. Siam 
darbui vadovavo mokslininkai vėliau 
tapę signatarais - P. Klimas, M. Bir
žiška, A. Smetona, K. Bizauskas. Va
dovėliams ruošti ir leisti komisija atli
ko milžinišką darbą. Iki 1915 m. buvo 
išleista 56 vadovėliai, o 1915-21 m. 
115 vadovėlių lietuviškoms mokyk
loms. Lietuvių mokslo draugija tapo 
savotiška pirmąja švietimo ministerija 
Lietuvai, dar nesant Lietuvos valsty
bės. Ji per mokslą, švietimą plačiu 
mastu ugdė Lietuvai inteligentus, 
būsimus veikėjus. Daugelis L.M.D. 
narių vėliau tapo svarbiais mokslo, 
kultūros, švietimo darbuotojais, su
darė pagrindą atkurtam Vilniaus ir 
tautiniam Vytauto Didžiojo univer
sitetui. 
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Svarus Basanavičiaus indėlis yra 
ir į Lietuvos Bažnyčios atlietuvinimo 
darbą. Jis įsteigė draugiją "„.Dėl lietu
vių kalbos teisių Bažnyčiose". Rašė 
memorandumus rusų valdžiai, popie
žiui, apie lietuvių kalbos padėtį Lietu
vos bažnyčiose. Kartu su susipratu
siais lietuviais kunigais vedė platų 
darbą dėl lietuviškų pamaldų, dėl lie
tuvio vyskupo paskyrimo Vilniuje, dėl 
Lietuvos Bažnyčios atskyrimo nuo 
Lenkijos Bažnyčios. Kas galiausiai 
buvo ir pasiekta, popiežiui savo bule 
"Lituanorum gentis" įsteigiant Lietu
vos Bažnytinę provinciją 1926 m„ ir ją 
suorganizuojant vyskupui Jurgiui Ma
tulevičiui. Bažnyčia bendrai Lietuvos 
istorijoje suvaidino žymų vaidmenį 
tautų ir žmogaus laisvinime. Iš esmės 
tikroji tautos ir žmogaus laisvės teisė 
yra kilusi iš evangelinio Kristaus mo
kymo. Brolybės, lygybės idėja kilo iš 
įsakymo "mylėk savo artimą kaip save 
patį". Kristus atėjo "skelbti belais
viams išvadavimo". 

(Ntrs. iš Gimtoji istorija) 

Nukeltai 1 O-tą psl. 



Alė Rūta ieškojo deimančiukų ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Poetas, kritikas, vertėjas 
Algimantas Baltakis knygoje 
Upės ir tiltai dėkoja už įdomią 
vakaronę Arbų pastogėje, o 
kraštiečio poeto Vytauto Ci
nausko knygelėje Kad būtume 
šalia atsispindi tremties moty
vai, todėl ir įrašas liūdnas: 
"Mielai kraštietei Alei Rūtai 
per liūdną sukaktį nelinksmos 
eilutės". 

Sugrįžtu prie Alės Rūtos 
sūnui dovanotų leidinių. Uni
kalus įrašas Antano Bara
nausko knygoje Anykščių šile
lis. Knyga skirta Alės Rūtos 
sūnui Arimantui apsilankius 
Varšuvoje. J. Markuza rašo: 
"Anykščių šilelis tai geriausia 
poema lietuvių kalboje, čia 
pasireiškia lietuvių kalbos tur
tingumas vaizduojant puikią 
mūsų krašto gamtą". 

1974 m. Velykų proga 
poetė, prozininkė, dramatur
gė Birutė Pūkelevičiūtė auto
grafuotą romaną Naujųjų me
tų istorija dovanoja su nuošir
džiais linkėjimais ir meile. 

Autografuotų leidinių rin
kinyje surandu ne tik grožinės 
literatūros leidinių. J<.unigas 
dominikonas Tomas Ziūraitis, 
O. P. knygoje Žodis ir gyveni
mas paliko įrašą: "Mieliems 
mūsų kūrėjams A. ir Ed. Ar
bačiauskams gilios pagarbos 
vardan". 

Analizuodama autogra
fuotus įrašus, pastebėjau, kad 
nemažai leidinių gerbiamai 
Alei Rūtai padovanota prieš 
šventes. Apie tai liudija ir 
1981 m. prieš šventas Kalėdas 
siunčiami linkėjimai su įrašu 
knygoje Lietuvių literatūrinė 
kritika tremtyje. 

Nuoširdų, šiltą, atvirą įra
šą surandu prozininko, dra
maturgo, poeto, publicisto 
Vytauto Alanto (tjkr. Jakševi
čiaus) romane Sventaragis. 
Autorius rašo: "Labai bran
giai kolegei Alei Rūtai iškiliai 
lietuviško grožinio žodžio kū
rėjai ir lietuvių tautos dvasios 
versmės Puoselėtojai nuošir
džios pagarbos ir pripažinimo 
ženklas". 

Savitas poeto, dramatur
go Stasio Santvaro įrašas. Au
torius rašo: "Jeigu šių knygų 
pastangos mirs, tai jos nėra ir 
niekad nebus poezija ... ", poe-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

tės, prozininkės, eseistės Jū
ratės Sučylaitės įrašas liudija 
įvykius, kaip ji pamatė Ame
riką. Autorė prisipažįsta: "Du 
apsakymus - iš šios knygos -
Skersvėjį ir Budelį - Jūsų Vijo
lė išvertė į anglų kalbą, ir aš 
pamačiau Ameriką". 

Su pavadinimu dovanoja
mą leidinį susiejo dramatur
gas, prozininkas Kazys Saja. 
Knygoje Rasi rasoj rasi auto
rius rašo: "Dalinkimės savo 
nerimu kaip duona, linkėda
mi, kad ją užgrūdintų Dan
gaus rasa". 

Savo turiniu įdomi Lietu
vos kariuomenės savanorio 
Antano Mikalajūno knyga 
Motinų motina. Kuo ji įdomi? 
Šalia palinkėjimo gerbiamai 
Alei Rūtai, yra knygos litera
tūrinio bendraautoriaus Al
berto Laurinčiuko prierašas: 
"Versdama šios knygos pusla
pius savo žvilgsnį sustabdykite 
177 p.". Knygos skyriuje Arti
mo meilė nemažai rašoma 
apie rašytojos, poetės Alės 
Rūtos literatūrinę veiklą. Ap
žvelgiant minėtąjį straipsnį, 
galima jį reziumuoti knygos 
autoriaus žodžiais: "Nepalen
kiamas kūrybinių jėgų puose
lėtojas Vaižgantas kitų darbuo
se ieškodavo deimančiukų ir 
labai džiaugdavosi, kai juos 
atrasdavo. Panašiai Kaliforni
joje elgiasi rašytoja Alė Rūta ... " 

Filosofiniu mąstymu pasi
žymi poeto, publicisto Rober
to Keturakio knygoje Namai 
ant traškančio ledo įrašas: " ... 
ši knyga tegu tampa lieptu 
tarp mūsų likimų". 

Nemažai įrašuose ir šird
gėlos ... Su grauduliu širdyje 
kunigo, visuomenės veikėjo 
Jono A. Kučinsko-Kučingio 
knygoje Šventiniai ir proginiai 
pamokslai įrašas: " ... paskaity
kite, pamąstykite, parašykite, 
ši knyga - tai mano sielos ai
das, tai paskutinė mano knyga 
- su kuria man belieka iškeliau
ti iš kur niekas nebegrįžta ... " 
Su meile ir malda ... Jonas A. 
Kučinskas-Kučingis. 

Poetė, prozininkė, drama
turgė Vidmantė Jasukaitytė 
romane Po mūsų nebebus mū
sų, brangiai Alei Rūtai ir jos 
nuostabiai šeimai linki: "Bū
kite laimingi ir stiprūs, tegul 
mūsų visų viltys susitinka mū
sų Lietuvos kultūroje ir jos 
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ateityje, o mūsų šviesioms 
mintims tegul atveria Aukš
čiausias tiesius kelius, - nuo
širdžiai Jūsų Vidmantė". 

Gilių išgyvenimų kupinas 
įrašas JAV poeto, vienuolio 
pranciškono Leonardo And
riekaus eilėraščių rinktinėje 
Pasilikau tik dangų mėlyną. 
Rinktinės autorius džiaugiasi 
ilga draugyste su Arbų šeima 
ir kreipiasi į gerbiamą rašyto
ją: "Ale, neverk, kai skaitysi 
šiuos eilėraščius, nes 'nuo rai
džių kraujas laša' - kraujas 
mano širdies". 

Prozininkės, poetės auto
grafuotų leidinių rinkinyje -
Poezijos pavasario - 2000 al
manachas. Leidinį su nuošir
džiu įrašu gerbiamam Ed
mundui Arbui dovanoja poe
tas Albinas Bemotas. Jis rašo: 
"Prie šios knygos pridedu lie
tuvišką rankšluostį - tai lietu
viško lino raštai - tegu jie, 
mielas Edmundai, gaivina 
Jums ne tik veidą prausiantis, 
bet ir širdį - gyvenimui ir kū
rybai. Garbingo Jubiliejaus ir 
parodos Vilniuje atidarymo 
proga. Su širdingiausiu prie
lankumu -Albinas Bemotas". 

Baigiu apžvelgti autogra
fuotų leidinių rinkinį, kurį Alė 
Rūta padovanojo Rokiškio 
"Romuvos" gimnazijos biblio
tekai. Ant mano darbo stalo 
meno albumas. Tai knyga My
kolas Paškevičius. Thpytojas ra
šo: "Skiriu šią monografiją, 
mieliems draugams Alei Rū
tai, Edmundui Arbui, kurie sa
vo draugyste pagražino mūsų 
gyvenimą". Thi gili tiesa. Aš tuo 
džiaugiuosi, kad Alė Rūta savo 
kilniu darbu pagražino litera
tūrą ir sugebėjo ieškoti dei
mančiukų ir juos surado ... 

Alė Rūta laiške prašėpa
dėkoti verslininkui Albinui 
Markevičiui, kuris lėšomis 
prisidėjo, kad autografuotų 
leidinių rinkinys pasiektų gim
naziją. Už gražią idėją, kad 
Rokiškio rajone tik vienas 
toks unikalus autografuotų 
leidinių rinkinys, dėkojame 
gerbiamai pr9zininkei, poetei 
Alei Rūtai. Siltą ir nuoširdų 
padėkos žodį jai ir verslinin
kui Albinui Markevičiui siun
čia Rokiškio "Romuvos" gim
nazijos direktorius Gediminas 
Matiekus. Tai deimančiukai, 
kuriais didžiuojamės ... 
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Pagerbiami didvyriai 
Prancūzijoje pagerbti 

kanadiečiai, prieš 90 metų 
žuvę Vimy mūšyje Pirmojo 
pasaulinio karo metais. Ke
turias dienas vyko kova dėl 
aukštumos, kurioje buvo įsi
tvirtinę vokiečiai. Daugiau 
kaip pusketvirto tūkstančio 
kanadiečių žuvo šiame mū
šyje, kuris nulėmė tolesnę 
karo eigą. 1936 metais jų at
minimui buvo pastatytas pa
minklas. Per daugelį dešimt
mečių paminklas iro ir nyko. 
Pastaraisiais metais jo at
naujinimui buvo skirta 20 
mln. dol. Į iškilmes atvykusi 
D. Britanijos karalienė Eli
zabeth l atidengė atnaujintą 
paminklą, dalyvaujant Ka
nados ministeriui pirminin
kui S. Harper ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeriui 
Dominique de Villepin. Kar
tu su Kanados vadovu į šią 
įsimintiną kelionę buvo išvy
kę 300 Kanados kariškių, pa
vienių žmonių, žuvusiųjų gi
minaičių. Vimy mūšis pažy
mėtinas tuo, pabrėžė S. Har
per, kad Kanados armijos 
visų keturių divizijų atstovai 
pirmą kartą kartu kovojo 
bendrame mūšyje ir visiems 
laikams įtvirtino pasaulio at
mintyje kanadietišką narsą 
ir tautinį charakterį. 

Minint šį istorinį mūšį ir 
pagerbiant jo dalyvius, Ka
nados delegaciją pasiekė pa
ti liūdniausia žinia per pasta
ruosius metus. Afganistane 
nuo pakelės bombos žuvo 6 
kanadiečiai, keletui pavyko 
išsigelbėti. Šarvuotis LA V, 
kuriuo važiavo kariai, buvo 
laikomas itin patikima ap
sauga nuo pakelės bombų, 
jie yra pagrindinė susisieki
mo ir kovos priemonė šiame 
kare. Tačiau arba pakelės 
bomba buvo itin galinga, ar
ba nuo pirminio smūgio ga
lėjusi sprogti šarvuočio 
šaudmenų atsarga. 

Ontario meno galerijos 
(AGO) remontui dešimt 
mln. dolerių dovaną paskyrė 
20 pasiturinčių italų-kana
diečių kilmės šeimų, pano
rusių likti nežinomomis. Ta 
proga meno galerijoje lan
kėsi Italijos ambasadorius 
Kanadai, apžiūrėdamas mo
dernią parodų salę, kuri bus 
vadinama Italijos sale. Ši su
ma paspartins svarbaus me
no centro atnaujinimo dar
bus. Jiems skirta 254 mln. 
dolerių, darbai turėtų būti 
baigti 2008 metų pabaigoje. 

Neramios savaitės atei
na k~u su pavasariu į preri
jas. Cia prasideda tradiciniai 
potvyniai. Dėl ledo sangrūdų 
pakilęs vanduo Raudonojoje 
upėje užliejo kai kurias pa
krantes ir ten esančias gy
venvietes. Saskatchewan 
provincijoje pavasariniai 
vandenys nuplovė dalį greit
kelio ties Regina. 

Phillip Roth, iš Kvebeko 
kilusiam rašytojui, keliskart 
Pulitzer ir Faulkner premijų 
laureatui, paskirta pati pir
moji PEN/Saul Bellow pre-

mija už jo paskutinį romaną. 
Saul Bellow, Nobelio premi
jos laureatas, vienas iš žy
miausių dabartinės Ameri
kos rašytojų, mirė prieš ke
letą metų. P. Roth ir S. Bel
low buvo draugai. S. Bellow 
premija ($40,000) bus ski
riama kas antri metai. 

Jungtinių tautų organi
zacijos remiama tarpvalsty
binė klimato atšilimo tyrimo 
grupė pateikia savo pirmą
sias išvadas. Per 1000 žy
miausių pasaulio mokslinin
kų tyrė mūsų šiltėjančios 
planetos ateitį. Ji nedžiugi
nanti. Skyriuje apie Šiaurės 
Amerikos padėtį tvirtinama, 
kad klimato atšilimas Kana
doje labiausiai paliestų On
tario ir pietrytinį Kvebeką. 
Šiose teritorijose dažnės 
karščio ir drėgno oro ban
gos. Oro tarša labiausiai pa
lies vyresnių žmonių sveika
tą. Kitas pavojus - erkių iš
plitimas. Jos gali išgyventi 
temperatūroje iki 7 laipsnių 
šalčio. Šiltėjant klimatui, er
kės plis link šiaurės teritori
jų. Visuotinio atšilimo pa
sekmes pajunta žvejai - laši
šos, mėgstančios šaltesnį 
vandenį, jau traukiasi į arkti
nių vandenų plotus. Žem
dirbiams klimato atšilimas 
bus palankus, nes bus išaugi
namas gausesnis derlius. Ta
čiau abejotina jo kokybė. Di
džiausia grėsmė iškyla žie
mos sportui ir miškams. Ma
žėjant sniegui sniegoeigiai ir 
jų trasos liks tuščios. Miškai 
patirs didžiulį gaisrų pavojų. 

Gaudyk vėją laukuose, 
sako sena lietuvių patarlė. 
Tikrai tuo užsiima Guelph, 
ON, "Rowan Williams Da
vies" ir "Irwin Inc." (RWDI) 
mokslininkai ir inžinieriai, 
pasaulyje pripažinti vėjo 
energijos tyrinėtojai ir kon
sultantai. Paskutinis jų dar
bas -pagalba neseniai pasta
tyto Oro pajėgų paminklo 
Arlingtone (JAV) kūrėjams. 
RWDI konsultantų patirtimi 
buvo pasinaudota statant 
Toronto "SkyDome" (dabar 
"Rogers" centras), šiuo me
tu aukščiausią pasaulio pas
tatą - 509 m dangoraižį Tai
vane. Kanados specialistai 
taip pat patarinėja statybi
ninkams Jungtiniuose Ara
bų Emiratuose. Dubajuje 
statomas būsimas aukščiau
sias pasaulyje 808 m dango
raižis. Jo projektuotojams ir 
statybininkams pravertė ka
nadiečių atlikti statinių pati
kimumo bandymai vėjuota
me ore. Guelph vėjo energi
jos specialistai padeda įgy
vendinti labai svarbų projek
tą Niujorke. Čia 2001 rugsė
jo 11 sugriauto Pasaulio pre
kybos centro vietoje atstato
mas Laisvės dangoraižis 
(The Freedom Tower) - pa
minklas žuvusiems. Iš trijų 
pasaulyje esančių vėjo ener
gijos konsultacinių grupių, 
geriausios dvi yra Kanadoje. 

S.K. 
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DIENRAŠTIS 
Lietuvos skaitytojų tyri

mo duomenimis, dienraštis 
Vakaro žinios pralenkė ant
roje vietoje esantį Lietuvos 
rytą. Rinkos tyrimų bend
rovė "TNS Gallup" dien
raštį Vakaro žinios paskelbė 
žiemos labiausiai skaitomu 
dienraščiu. Bendras Vakaro 
žinių skaitytojų skaičius 
nuolat auga. 2006 m. žiemą 
jį skaitė 41.6% žmonių, pa
vasatj- 42.4%, vasarą - 43%, 
rudenį- 44.9%. Dabar po
puliariausio dienraščio 
skaitytojų skaičius išaugo 
iki 48.5% - jį skaito 1.27 
mln. žmonių. Pagal šį ro
diklį Vakaro žinios lenkia 
Lietuvos rytą jau 6.4%. Pas
tarojo bendras skaitytojų 
skaičius - 42.1 %, arba 1.11 
mln. skaitytojų. 

DAUGIAUSIA AVARUŲ 
Lietuva Europos sąjun

goje (ES) pirmauja pagal 
avarijų rodiklius, praneša 
DELFI. Susisiekimo minis
terijos duomenimis, šis 
veiksnys paskatino priimti 
nutarimą dėl artimųjų švie
sų naudojimo visus metus. 
Pernai Lietuvoje eismo įvy
kiuose žuvo 241 pėsčiasis, 
230 vairuotojų, 201 keleivis 
ir 67 dviratininkai. O su
žeisti buvo 3,023 keleiviai, 
2,615 vairuotojų, 2,123 pės
tieji ir 614 dviratininkų. 
Sviesų vartojimo naujovė 
įvesta nuo š.m. balandžio 1 
d. Pakeitimas įrašytas nau
jojoje Kelių eismo taisyklių 
redakcijoje. Iki šiol važinėti 
su įjungtomis artimomis ži
bintų šviesomis reikėjo tik 
nuo rugsėjo 1 iki balandžio 
1 d. Kai kuriems vairuoto
jams šis reikalavimas atro
do skirtas pasipelnyti lem
pučių gamintojams ir dega
linėms, nes padidina kuro 
sąnaudas. Tučiau įjungti arti
mųjų šviesų žibintai net ir 
dieną daro automobilį ge
riau matomą. Manoma, kad 
dėl iš toliau ir aiškiau ma
tomų automobilių sumažės 
avarijų skaičius. Europos 
komisijos paskelbtose išva
dose teigiama, kad jeigu iš
tisus metus vairuotojai die
ną privalėtų važinėti su 
įjungtomis artimosiomis ži
bintų šviesomis, tai suma
žintų mirtinų avarijų skai
čių 3-5%. Iš viso tai sudary
tų iki dviejų tūkstančių ava
rijų Rer metus ES teritori
joje. Siuo metu 14 iš 25 ES 
narių jau yra patvirtinusios 
taisykles dėl dieną įjungtų 
artimųjų žibintų šviesų. 
Panašius reikalavimus savo 
vairuotojams iškėlė ir Ka
nada bei JAV. 

REMS PILIETINĮ 
UGDYMĄ 

BNS žiniomis, Švietimo 
ir mokslo ministerija (ŠMM) 
paskyrė 5 mln. litų valstybi
niams ir savivaldybių pilie
tinio bei tauJinio ugdymo 
projektams. SMM daugiau 
kaip 100 valstybinių pro
jektų paskyrė arti 2.5 mln. 

litų. Tiek pat - savivaldybėms, 
organizavusioms pilietinio ir 
tautinio ugdymo konkur
sus. Mokyklų, bendruome
nių, klubų ir kitus pilietinio 
bei taųtinio ugdymo pro
jektus SMM parėmė pirmą 
kartą. Stambiausiomis su
momis paremti VĮ "Drą
sinkime ateitį", Lietuvos 
jaunimo organizacijų tary
bos (LiJOT), Pilietinių ini
ciatyvų centro, Lietuvos 
moksleivių sąjungos ir Lie
tuvos sJrnutijos projektai. 
Pasak SMM, finansavimą 
gavo projektai, kuriais sie
kiama įprasminti valstybės 
ir tautos reikšmingus įvy
kius, ugdyti mokinių pilie
tiškumą, demokratiją, stip
rinti savivaldą. Paramą ga
vo muziejų programos, taip 
pat projektai, puoselėjan
tys kraštotyrą ir etninį pa
veldą. Pilietinio ir tautinio 
ugdymo projektų rėmimo 
konkursas rengiamas vyk
dant "Ilgalaikę pilietinio ir 
tautinio ugdymo programą". 

MAŽĖJO INFLIACUA 
BNS skelbia, kad Var

tojimo prekių ir paslaugų 
kainos Baltijos šalyse ir to
liau sparčiausiai auga Lat
vijoje, o mažiausia infliacija 
- Lietuvoje. Baltijos valsty
bių statistikos žinybų duo
menimis, mėnesio infliacija 
Lietuvoje kovą siekė 0.6%, 
Estijoje - 1.0%, Latvijoje -
1.4%. Didžiausios įtakos 
infliacijai visose trijose vals
tybėse kovo mėnesį turėjo 
brangę degalai ir maisto 
produktai. Infliacija per 
pastaruosius 12 mėnesių 
(kovą, palyginti su tuopa
čiu praėjusių metų mėne
siu) kukliausia buvo taip 
pat Lietuvoje - 4.6%. Lat
vijoje vartojimo prekės ir 
paslaugos praėjusį mėnesį 
buvo 8.5% brangesnės nei 
pernai kovą, o Estijos var
totojų kainų indeksas per šį 
laikotarpį pakilo 5.7%. 

GINKLŲ KONTRABANDA 
Valstybės saugumo de

partamentas (VSD) balan
džio pradžioje padėjo už
kirsti nelegalaus ginklų ga
benimo kanalus į Lietuvą ir 
kitas ES valstybes, skelbia 
BNS. Tyrime, trukusiame 
pusę metų, VSD bendra
darbiavo su Lietuvos mui
tinės kriminaline tarnyba, 
Estijos bei kitų ES šalių 
specialiosiomis tarnybomis. 
Lietuvoje, Estijoje ir kitose 
Europos valstybėse buvo 
sulaikyta 14 asmenų, rasta 
daugiau kaip 100 automa
tinių šaunamųjų ginklų, 
didelis kiekis šaudmenų, 
sprogmenų, detonatorių 
bei narkotinių medžiagų. 
Nustatyta, kad neutrali
zuotas nusikalstamas su
sivienijimas nuolat tiek
davo ginklus Lietuvoje vei
kiančioms organizuotoms 
~riminalinėms grupėms. 
Sie ginklai galėjo pasiekti ir 
užsienyje veikiančias tero
ristines organizacijas. RSJ 

LIETUVIĮĮ TELKINIUOSE ii------
Calgary, AB 
Dr. KARL LEDERIS mirė 

2007 m. kovo 17 d. Gimęs Lie
tuvoje 1920 m., gyveno Angli
joje nuo 1945 m. iki 1969 m., 
kada šeima išsikėlė į Kalgarį. 
Jis buvo farmakologijos ir tera
pijos profesorius, mokslininkas, 
autorius ir redaktorius. 

Pradėjęs savo akademinį 
darbą Bristo! universitete, 
Jungtinėje Karalystėje, jį baigė 
Kalgario universiteto Medici
nos fakultete. Jis buvo "Medi
cal Research Council of Cana
da" narys, tos tarybos pirminin
kas 1983-1990 m., Journal of 
Experimental and Clinical Phar
macology vyriausias redakto
rius 1977-1989 m., "Royal So-

Argentina 
Š.m. balandžio l, sekma

dienį, prasidėjo naujas "Ecos 
de Lituania" sezonas. Be to, ir 
valandėlės laikas naujas - nuo 
19 iki 21 val. (Argentinos lai
ku). Laidos galima klausyti in
ternetu www.ecosdelituania. 
com.ar. Gavome įrašus ir per 
radiją galėjome klausytis Lietu
vos užsienio reikalų ministerio 
Petro Vaitiekūno žodžio, pa
sveikinusio mus ir linkėjusio 
sėkmės mūsų darbuose. Taip 
pat galėjome klausyti Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento generalinio direktoriaus 
Antano Petrausko. Esame labai 

Edmonton, AB 
• Edmontono Lietuvių Na

muose balandžio 13 įvyko Bal
tiečių vyno ir sūrio vakaras ( ap
rašymas bus kitame TŽ nume
ryje). "Casino" dienos rengia
mos gegužės 11 ir 12 d.d. Dar 
ieškoma savanorių šiam rengi
niui. Prašome skambinti John 
Morris tel. 476-8304. Birželio 
9, šeštadienį, rengiamas tradici
nis Šeimos dienos minėjimas. 
Pradžia - 5.30 v.p.p. Edmonto
no LB pensininkams parūpina 
nemokamą transportaciją į LB 
renginius. Kvieskite "Yellow 
Cab" firmą telefonu 462-3456. 
LB išduoda apmokėjimo kvi
tus. 

• Edmontono LB teiks tris 
$1000 stipendijas 2007-2008 
mokslo metams. Prašantys sti
pendijų turi parašyti 1000 žo
džių rašinį, apibūdinantį savo 
šeimos istoriją lietuvybės įtaką 
gyvenime, pasirinktą mokslo 
sritį. Bus atsižvelgiama į pažy
mius, sportinę ir lietuvišką veik
lą. Siųsti "resume" adresu: Ca
nadian Lithuanian Society of 
Edmonton, c/o 16532 - 103 St., 
Edmonton, AB T5X 2H4. Pir
menybė bus teikiama Ed
montono ir apylinkės studen
tams. Inf. 

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

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

A.a. dr. Kari Lederis 

ciety of Canada" mokslo bend
radarbis (Fellow) ir profesorius 
emeritas 1989-2007 m. Jo žmo
na Hildegard mirė 2000 m. Liko 
draugė Inge Naglis, dukra Al
dona ir jos vyras Mel Lipsey 

dėkingi, kad Lietuvos instituci
jos remia mūsų lietuvišką radijo 
programą, vienintelę visoje Pie
tų Amerikoje. Mielai perskai
tėme Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdybos pirminin
kės Reginos N arušienės raštą, 
taip pat transliavome prelato 
Edmundo Putrimo įrašą. Mūsų 
radijo stoties studijoje lankėsi 
FM Difusion direktorė Cecilia 
Bignasco ir Argentinos Kance
liarijos ministeris dr. Jorge 
Drkos, kurie pasveikino ir lin
kėjo mums sėkmės naują sezo
ną pradedant. Kaip visada, per 
pirmą ir paskutinę laidą galima 
buvo išgirsti visus valandėlės 
tarnautojus ir korespondentus, 
kurie pasakojo apie save ir savo 

(San Diego), sūnus Ed ir žmona 
Heather, vaikaičiai Paui ir Kris
tine (Victoria, BC). Atsisveiki
nimas su velioniu įvyko kovo 
23 d. Comox, BC, kur jis gyveno 
pastaruoju metu. 

Mirties pranešimas buvo 
išspausdintas tos dienos Calgary 
Herald dienraštyje. Velionį pa
žinojo Algirdas Arelis (Medici
ne Hat, AB), kuris rašo: "Aš 
su juo susipažinau, kai aš nuva
žiuodavau į Kalgarį Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimus. Jis buvo labai gerai 
susipratęs lietuvis. Jo žmona 
(austrė) ir duktė visuomet ne
šiojo lietuviškus tautinius dra
bužius. Visi, specialiai dr. Le
deris, labai gerai kalbėjo lietu
viškai". Inf. 

darbą. Nuoširdžiai dėkojame 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteriui Petrui Vaitiekūnui, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento generaliniam di
rektoriui Antanui Petrauskui, 
Laurai Tupei, Lietuvos ambasa
dos Argentinoje laikinajai rei
kalų patikėtinei, Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdybos pir
mininkei Reginai Narušienei ir 
prelatui Edmundui Putrimui, 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos delegatui užsienio lietu
viams katalikams, visiems rė
mėjams, tarnautojams ir radijo 
klausytojams. 

Juan lgnacio Fourment 
Kalvelis, radijo valandėlės 

"Ecos de Lituania" vedėjas 

Kai žiedai prabyla apie gyvybę ir gyvenimą.„ Ntr. V. Maco 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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. 

• 
1'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
„ KULNO SKAUSMAI „ PĖDOS SKAUSMAI „ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS „ NAGŲ DEFORMACUOS TR 

GRYBELfNIAI SUSIRGIMAJ „ ĮAUGĘ NAGAI „ VIETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS „ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKIMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PROMAME VISUS 
c__=:_=-_ __J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERJLOS [RANKIAI 

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



Amerikos lietuvių fondas ir jo parama 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

ALF spaudos konferenci
joje š.m. kovo 16 d. PLC, Le
monte, žiniasklaidos atstovams 
kalbėjo ALF tarybos pirm. Ar
vydas Tamulis ir ALF valdybos 
pirm. Ramūnas Astrauskas. Ta
rybos pirmininkas pranešė, kad 
iki šiol buvo sušaukti du tary
bos posėdžiai, patvirtinta nauja 
valdyba ir komitetai. Valdybą 
sudaro: Ramūnas Astrauskas 
(pirm.), Valdas Aušra, Sigita 
Balzekienė, Saulius Čyvas, Kęs
tutis Ječius, Marius Kasniūnas, 
Tadas Kubilius ir Laima Petro
liūnienė ( ex officio ). 

Garbės komiteto pirm. yra 
Kazys Ambrozaitis, Finansų -
Rimantas Griškelis, Įstatų -
Saulius Kuprys, Meno globos -
Marius Kasniūnas, Pelno skirs
tymo - Algirdas Saulis, Plėtros 
- Robertas Vitas. Kontrolės ko
misiją sudaro Vytas Vaitkus 
(pirm.), Kazys Laukaitis ir Da
lia Povilaitienė. Prieš suvažiavi
mą buvo padarytas vienos CPA 
firmos metinis patikrinimas. 
ALF darbas buvo įvertintas 
aukščiausiu pažymiu. 

Metinis suvažiavimas įvyks 
š.m. balandžio 21 d. PLC, Le
monte. Bus išklausyti ALF pra-

Atl iekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

{prie Evans) 
Savininkas Jurg is Kuliešius 

nC' ~At..V FOUR SEASONS 
.V-/./rll'K\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

~ Co ll ingwooclo apy-
lin kėse kreipk i tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvai tis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

11Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą , kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

nešimai ir renkami 6 tarybos 
nariai 3 metų trukmei. Kandi
datai: Danutė Bindokienė, Sau
lius Čyvas, Vytautas Kamantas, 
Marius Kasniūnas, Ilona Lau
cienė, Laurynas Misevičius, Vy
tas Naru tis ir Arvydas Tamulis. 
Trys iš jų - D. Bindokienė, l. 
Laucienė ir L. Misevičius buvo 
naujai pasiūlyti, o kiti yra tary
bos nariai, kurie bus perren
kami. 

Kontrolės komisijai naujų 
kandidatų iš anksto nebuvo pa
siūlyta, tai kandidatais lieka 
buvusieji komisijos nariai-Ka
zimieras Laukaitis, Dalia Povi
laitienė ir Vytas Vaitkus. Kont
rolės komisija renkama viene
riems metams. Kandidatus ta
rybai ir kontrolės komisijai bus 
galima siūlyti ir suvažiavime. 

A. Tamulis toliau pranešė, 
kad paramai paskirta šiais me
tais 600,000 dol. Pelno skirsty
mo komitetą dabar sudaro trys 
nariai iš ALF ir trys nariai iš 
ALB ir po vieną antrininką iš 
ALF ir iš ALB. Priminė, kad 
prašymus paramai reikia pa
duoti iki š.m. balandžio 15 d. 
Anketą pasiųsti turi ir žinia
sklaida. Tobulinama ir toliau 
įgaliojimų naudojimo ir per
ėmimo procedūra. Yra nauji 

blankai. Narys suvažiavime pir
miausia privalo naudoti savo 
asmeniškus balsus prieš naudo
j ant įgaliojimais gautus balsus. 

Valdybos pirm. Ramūnas 
Astrauskas kalbėjo apie ALF 
plėtrą. "Be plėtros nebus augi
mo, be augimo nebus įnašų", 
sakė jis. Ypač stiprinamas ir 
plečiamas darbas per ALF įga
liotinius. Amerikos lietuvių 
fondas remia visas išeivijos 
veiklos kryptis pagal ALF įstatus. 

Šiais metais - naujovė: na
riai yra kviečiami tapti nuola
tiniais ALF rėmėjais, įnešant 
papildomą vienkartinį ar kar
totinį įnašą. Tai galima atlikti ir 
kredito kortele. ALF kviečia 
vaikus siųsti piešinius sudaro
mai ALF vaikams spalvinimo 
knygelei. ALF krepšinio taurė 
bus teikiama ir šiemet. Laimė
jusi taurę ir 1000 dol. komanda 
tuos pinigus skiria savo pasi
rinktai lituanistinei mokyklai. 
ALF nariams bus išsiuntinėta 
Liepsna, ALF žinialapis ir 
ataskaitinė informacija. Infor
macija apie suvažiavimą pa
siųsta anksčiau. (Nesiunčiama 
viso paketo kartu, taupant per
siuntimo lėšas). Po šių praneši
mų buvo atsakyta į žiniasklai
dos atstovų klausimus. 

Feliksas Mockus viešnagėje pas Puzauskus Kačerginėje 

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 
JA Valstybės 

Palm Beach, FL, lietu
viai kovo 10 d. St. Paui šven
tovės salėje minėjo Vasario 
16-ąją ir Kovo 11-ąją. Minė
jimą pradėjo ir jam vadova
vo ALB apylinkės valdybos 
pirm. Kęstutis Miklas. Invo
kaciją sukalbėjo prel. Alber
tas Kontautas. Pagrindinį žo
dį tarė Lietuvos generalinis 
konsulas Mindaugas Butkus, 
atvykęs iš Niujorko. Kalbėjo 
apie ekonominius reikalus 
Lietuvoje, paliesdamas ir 
dvigubos pilietybės klausimą 
bei primindamas, kad Lietu
vai prireiks 15 metų iki eko
nomiškai susilygins su Vaka
rų Europa. Meninę progra
mą atliko Palm Beach litua
nistinės mokyklos mokiniai. 
Jie deklamavo eilėraščius; 
mokinė Renata Armonaitė 
paskambino pianinu. Vietos 
moterų choras "Dainelė" 
padainavo lietuviškų dainų, 
tarp jų pabaigai - Žemėj Lie
tuvos ir Lietuva brangi. 

Prancūzija 
Prancūzijos lietuvių bend

ruomenė kovo 3-4 d.d. mi
nėjo savo veiklos 60 metų 
sukaktį. Kovo 3, šeštadienį, 
Lietuvos ambasadoje Pary
žiuje įvyko priėmimas. Am
basadorius Jonas Čekuolis 
susirinkusiems priminė -
"šis Lietuvių bendruomenės 
minėjimas iš tikrųjų vyksta 
Lietuvoje, nes ambasada, 
pagal tarptautines normas, 
yra ant žemės, kuri laikoma 
Lietuvos". Šio krašto Lietu
vių bendruomenę sudaro 
įvairių sričių menininkai, 
medikai, studentai, teisinin
kai, legionieriai, inžinieriai, 
žurnalistai, senosios kartos 
atstovai. Į minėjimą buvo at
vykęs kardinolas Audrys J. 
Bačkis, ilgai gyvenęs Pran
cūzijoje. Jis kvietė tautiečius 
grįžti į Lietuvą, padėti atsta
tyti kraštą. Minėjime dalyva
vo Išeivijos instituto Kaune 
vadovas prof. Egidijus Alek
sandravičius, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departa
mento atstovės Violeta Rau
lynaitienė, Eugenija Jundu
lienė, Lietuvos seimo narys 
Egidijus Vareikis, prel. Ed
mundas Putrimas, Lietuvos 
vyskupų konferencijos dele
gatas išeivijos lietuvių sielo
vadai. Kovo 4, sekmadienį, 
Joseph Artisan šventovėje 
buvo atnašaujamos Mišios 
su muzikiniais intarpais. Po 
pamaldų vyko programa su 
trumpomis kalbomis. Vaka
re vyko literatūrinė vakaro
nė, skirta Oskaro Milašiaus 
130 metų gimimo sukakčiai 
paminėti. 

Belgija 
Belgijos lietuviai kovo 3 

d. šventė savo bendruome
nės 60 metų veiklos sukaktį. 
Minėjimas pradėtas Mišio
mis, kurias atnašavo Lietu
vos vyskupų konferencijos 
delegatas užsienio lietuvių 
sielovadai prel. Edmundas 
Putrimas. Jis savo pamoksle 
kvietė tautiečius išlaikyti ne 

tik lietuvybę, bet ir krikščio
nybę. Po pamaldų vyko mi
nėjimo programa, kuriai va
dovavo Linas Linkevičius, 
ambasadorius prie ŠAS (NA
TO). Vyresnės kartos šio 
krašto ateivė Regina Pauliu
kovaitė prisiminė, kaip Bel
gijoje kūrėsi pokario lietu
viai pabėgėliai. Jiems čia su
siorganizuoti padėjo kun. 
Julius Danauskas ir pik. Juo
zas Lanskoronskis. Senes
nioji karta bendruomenės 
vadovybę išlaikė iki 2000-jų 
metų, kai vadovavimą per
ėmė naujai atvykę tautiečiai 
iš Lietuvos. Dabar Belgijos 
lietuvių bendruomenei va
dovauja gydytoja Aurelija 
Norienė. Pasak kalbėtojos, 
nors Belgijoje gyvena ne vie
nas tūkstantis lietuvių, ta
čiau šventėse ar išvykose da
lyvauja tik kelios dešimtys. 
Belgijoje nemažai lietuvių 
darbuojasi trijose diplomati
nėse atstovybėse, Europos 
sąjungos institucijose, meno, 
sveikatos apsaugos, verslo 
srityse. Vytautas V. Lands
bergis skaitė savo eiles, rodė 
trumpametražius filmus. Ra
gino palaikyti ryšį su Lietuva. 

Afganistanas 
Lietuvos kariai šiame 

krašte gelbėjo vietinius gy
ventojus. Vasario 10 d. į Go
ro provincijos atstatymo gru
pės lietuvių karių vadovybę 
kreipėsi provincijos sostinės 
Čagčarano ligoninės direk
torius, prašydamas gelbėti 
vietinius gyventojus, įstrigu
sius kalno perėjoje. Tarp jų 
buvo ir sergančių, reikalingų 
neatidėliojamos medicininės 
pagalbos. Lietuvos kariai, 
vadovaujami mjr. Tomo Ma
tijošaičio, per pusantros va
landos pasiekė įstrigusiųjų 
vietą. Paramedikas jaunes
nysis puskarininkis Darius 
Kaulinis ir medicinos sesuo 
puskarininkė Marija Busi
kienė apžiūrėjo sergančius. 
Visiems buvo duota karštos 
arbatos ir maisto. Afganista
ne veikia jau 4-toji Lietuvos 
karių pamaina, kurią sudaro 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų kariai. 

Gudija 
Per Rimdžiūnų mokyk

los surengtą Vasario 16-osios 
minėjimą buvo prisimintas 
didysis atgimstančios Lietu
vos žadintojas dr. Jonas Ba
sanavičius. Programą orga
nizavo mo~oja Vilma Zu
kauskaitė. Šeštos klasės mo
kinė Rasa Žvainytė padekla
mavo poetės Janinos Degu
tytės eilėraštį Jonui Basana
vičiui ir kitiems. Buvo dekla
muojami ir kitų poetų eilė
raščiai. Mokiniai suvaidino 
scenos vaizdelį iš J. Basana
vičiaus ir V. Kudirkos gyveni
mo. Rimdžiūnų kaimo daini
ninkės, sukviestos mokyto
jos Liudos Dymčenko, pa
dainavo Kur bėga Šešupė. Mi
nėjime žodį tarė Rimdžiūnų 
lietuvių vidurinės mokyklos 
direktorė Svetlana Lukšienė 
ir kiti. J.A. 
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Profesoriaus A. Miškinio dovana Kaunui Išklausęs mane, jis pasiūlė kartu nuei
ti pas miesto merą. 'Ihlp ir padarėme. 
Po susitikimo su dabartiniu Kauno 
meru Arvydu Garbaravičiumi reikalai 
pajudėjo. Nekaltinkite rinkimine agi
tacija, su rinkimais tai tikrai neturi 
nieko bendra", - pasakojo profeso
rius, siekdamas padovanoti kolekciją, 
"patyręs ir nepelnyto pažeminimo, ir 
pakankamai užgauliojimų". 

YIDJOLIS JONELIŪNAS 

Valstybinio M.K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Paveikslų galerijoje buvo 
iškilmingai atidaryta profesoriaus Al
gimanto Miškinio Kaunui dovanota 
Lietuvos dailės kolekcija. Nuo šiol ga
lerijos trečiojo aukšto dviejose salėse 
ir antrojo aukšto koridoriuje bus ro
doma profesoriaus Kauno miestui do
vanotos dailės ir ikonografijos kolek
cijos dalis - Lietuvos dailės kūrinių 
rinkinys, kurį sudaro aliejinės tapybos 
darbai, akvarelės ir grafika. 'Tuminiu 
požiūriu tai penktoji kolekcijos dalis. 
Kitas keturias dalis sudaro Europos 
dailės, Rytų dailės, lituanistinės iko
nografijos (atvirukų ir originalių nuo
traukų) rinkiniai ir biblioteka su ar
chyvu. 

Nors pirmąjį lietuvių dailės .k:ūrinj 
-Jono Mackevičiaus Berlų alėją -
profesoriaus mama Elena Miškinienė 
įsigijo iš paties dai1ininko dar 1935 m. 
Birštone, kur jis ir buvo nutapytas, 
kolekcininkas meno kūrinius pradėjo 
kaupti gerokai vėliau. Po kelerių me
tų kolekcininko tėvas Feliksas Miški
nis, dailininko Antano žmuidzinavi
čiaus patartas, latvių ir lietuvių tapy
tojų parodose įsigijo dar keletą pa
veikslų. 

Kolekcininką, XX š. šeštuoju de
šimtmečiu pradėjusį rinkti Lietuvos 
urbanistikos studijoms reikalingą li
tuanistinę ikonografiją (daugiausia 
miestų ir miestelių atvirukus bei nuo
traukas), dailės kūrinius jsigyti paska
tino kultūros istorikas ir kolekcininkas 
Edmundas Laucevičius. Lietuvos dai
lės rinkinys pradėtas kaupti XX š. 
septintojo ir aštuntojo dešimtmečio 
sandūroje nuo N. Ordos ir J.K. Vil
činskio grafikos lakštų, taip pat akva
relių. Tuo metu iš vilniečio Prano Dai
nausko, globojusio senatvėje Juozą 
Kamarauską, įsigyta šio dailininko 
darbų - Kauno ir VIiniaus retrospek
tyvinių vai?.dų, atliktų akvarele ir miš
ria technika. 

vo Jamonto, Pranciškaus čebatorevi
čiaus, Pranciškaus Jurjevičiaus ir kt.) 
bei sovietmečio dailininkų kūrinių. 
1lup pastarų.jų yra ir antrosios sovietų 
okupacijos metais Lietuvoje apsigyve
nusių ir čia dirbusių rusų dailininkų 

Juozas Mikėnas. Dainius (Kankli· 
Dinkas). 1943. 'lbnuotas gipsas 

Aleksandro Kukujevo, Nikolajaus Ze
linskio, Ivano Medvedevo paveikslų. 

Domėdamasis Lietuvos dailės 
visuma, kolekcininkas rinko ir žinomų 
skulptorių bei grafikų Juozo Zikaro, 
Petro Aleksandravičiaus, Jono Kuz
minskio, Vytauto Jurkūno ir kitų tapy
bos ir akvarelės darbus. 

Valdininkams reikėtą 1alvoti ir apie 
naqjm Parodų rūmus 

Spaudos konferencijoje pri
statydamas Kaunui dovanotą kolek
ciją, Valstybinio M. K. Čiurlionio dai
lės muziejaus direktorius Osvaldas 
Daugelis išskyrė Kaune gimusio, bet 
Peterburge kūrusio žydų kilmės daili
ninko Jehudos Epšteino nutapytąMo
ters portretą. Šio dailininko kūrinių iki 
šiol nebuvo ne tik Lietuvos, bet ir 
Lenkijos muziejų rinkiniuose. Labai 

įdomus ir A Galdiko Rūpintojėlis, ku
ris iki šiol buvo žinomas tik iš ŠVedijo
je išleistos P. Galaunės ir J. Vieno
.žinski.o knygos Lietuvos menas, kurio
je - Kazio Šimonio darbai, Stasio 
Ušinsko scenografija, iš Šveicarijos 
Lietuvą pasiekęs Petro Kalpoko dar
bas Kiemas su gėlėmis, Apolinaro Šim
kūno tapyti portretai. 

Pristatydamas dovanotą kolekci
ją, O. Daugelis apgailestavo, kad Lie
tuvoje neatsirado mecenato dovanotą 
kolekciją įkurdinti atskirame pastate. 
Jis pareiškė pasigendąs ryžtingesnių 
miesto valdžios žingsnių naujų Parodų 
rūmų statybos link. "Kaunui reikia 
galvoti ne tik apie ~opolį', naujus 
sporto ir laisvalaikio rūmus Nemuno 
saloje, bet ir naują parodinę erdvę", -
sakė muziejaus direktorius. 

Vertingai kolekcijai padovanoti 
prlmkė dešimtmečio 

Kad gimtajam miestui dovanoja
ma kolekcija taptų prieinama visiems 
kauniečiams ir miesto svečiams, pro
fesoriui A. Miškiniui prireikė dešim
ties metų. Istorija prasidėjo 1997-ai
siais. 'Thda, sulaukęs Valstybinio mu
ziejaus direktorės Birutės Kulnytės 
pasiūlymo penkis dešimtmečius kaup
tą kolekciją parduoti šiam muziejui, 
profesorius apsisprendė ją ne parduo
ti, bet dovanoti gimtajam miestui su 
sąlyga, kad ji visa būtų įkurdinta viena
me pastate. Kadangi Valstybinis mu
ziejus neturėjo patalpų Kaune, bandė 
spręsti tarpukariu laikinojoje sostinė
je buvusios Italijos ambasados pastato 
Vydūno alėjoje pritaikymo meno pa
rodoms klausimą. Vilniaus muzieji
ninkai ketino įsipareigoti restauruoti 
šį dabar tuščią pastatą ir jame įkurdin
ti kolekciją, tačiau iki 2001-ųjų trukę 
bandymai susitarti su Kauno valdžia, 
kad ji ši pastatą perduotų Valstybi
niam muziejui, baigėsi nesėkmingai. 
Pamačiusi, su kokiais valdininkais 
tenka susidurti, B. Kulnytė nuleido 
rankas. 

Priglausti kolekciją siūlėsi ir Lie
tuvos dailės muziejaus direktorius 

Romualdas Budrys, ta
čiau A Miškinis, būda
mas kaunietis, nutarė 
valdininkams nepasi
duoti. Jis atsisakė ir 
prieš dvejus metus per 
tarpininkus perduoto 
sostinės mero Artūro 
Zuoko kvietimo: "'Th
gu profesorius atva
žiuoja, per mėnesį Vd
niuje atidarysime jo 
vardo galeriją". 

2005 m. buvo pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis, kuria A. Miškinis, 
Kauno miesto savivaldybė ir Valstybi
nis M.K. Čiurlionio muziejus įsiparei
gojo išsaugoti visą kolekciją Kaune. Iš 
karto visą kolekciją patalpinti viena
me pastate buvo neįmanoma, todėl 
kol kas lankytojai gali susipažinti tik 
su jos dalimi. Ateityje Paveikslų galeri
joje įsikurs Rytų dailės, Vakarų dailės 
ir kitos kolekcijos. Profesoriaus valia 
visos jo surinktos kolekcijos yra neda
lomas rinkinys, todėl turi būti vienoje 
vietoje. 

Adomas Galdikas. Stalo indų natiur
momu 
Korio nors Tieno darbo nelšsldraau 

Pasak kolekcininko, vienas daly
kas yra nueiti į antikvariatą ir nusi
pirkti patinkantį darbą, kitas - surasti 
kūrinį, apie kurį viską žinai, ir jį įsigy
ti. Kiekvienas kolekcijoje atsiradęs 
kūrinys turi savo istoriją. "1bdėl neiš
skirčiau kurio nors vieno darbo, nes 
daugeliui kūrinių įsigyti reik~o dide
lių pastangų. Pavyzdžiui, A Zmuidzi
navičiaus romantinis Merkio peizaias 
sukurtas 1913 metais. Jis i Lietuvą yra 
atkeliavęs iš Čikagos„, -pasakoja A 
Miškinis, ateityje planuojantis pa
rengti knygą apie tai, kaip i kolekciją 
pateko kiekvienas kūrinys. 

Paklaustas, ar negaila kolekcijos, 
kurią dovanojant teko tiek daug patir
ti ir išgyventi, A Miškinis sakė: "Aiš
ku, kad gaila, bet kitos išeities nėra. 
.žmogus turi kartais pasirinkti. Mano 
pozicija buvo tokia, nes suvokiau, kad 
su savim kolekcijos nepasiimsiu. Man 
dabar jau 78-eri ... " 

Iš Lietuvos dailės rinkinį sudaran
čių 369 darbų rodoma 227. Didžioji 
kūrinių dalis - Kauno meno mokyklą 
Lietuvoje ir nacių okupacijos metais 
baigusių ar dėl emigracijos į Vakarus 
studijas nutraukusių dailininkų pa
veikslai, taip pat tuo laikotarpiu akty
viai kūrusių senosios dailininkų kar
tos (Adomo Varno, Jono Šileikos, An
tano žm.uidzinavičiaus, Kazio Šimo
nio, Justino Vienožinskio ir kt.) dar
bai. Rinkinyje yra ir apie 90 itin pro
duktyvaus daiHninko Adomo Galdik.o 
kūrinių. Thi ne tik realistiniai darbai, 
sukurti iki išvykstant i Vakarus, bet ir 
abstrakcijos, nutapytos išeivijoje. Ge
rokai mažiau yra Vilniaus meno mo
kyklos auklėtinių (Jono Rustemo ap
linkos, Ferdinando Ruščico, Ivano 
Rybakovo, Ivano 1lutnevo, Bronislo- Antanas ŽIDuidzina\'iBus. Per kiaurą nalctj. 1906 

"Kai buvau visiškai 
nustojęs vilties kolek
ciją įkurdinti Kaune, 
sutikau profesorių Egi
dijų Aleksandravičių. (Ntrs. ii http;/Jldmuzięjm,nu;h,!!iUfi 

v 

Jis "Sviečia virš galaknkų visų" Kelyje 
Minint poeto Bernardo Bmzdžionio gimimo l 00-sias metines Dulkėtas kelias ... 

Deja, juo tenka eiti -

Mano vaikystės J?te NemunėN, 
Lyg ąžuolas nugairintas audrų. 
Jūs Lietuvą iki žvaigždynų kėlėt, 
Lyg saulės liedq nelėte kantrus. 

Palaukti tautą ne kiekvienas gali, 
Jūs protėvių dvasia vis laukėt jq. 
Su rrzudomis ramunių ir berželių, 
Su Laisvės paukltės giesme lirdyje. 

Ir prilaukėt - bažnyčių bokštai spindi, 
Laisvės .fviesa tirpdo ITemties ledus. 
Išnyko prieblandų klaidingi vingiai, 

~11[ais jau žmonės niekados nebus. 
Sugr;J,ote, kai obelys žydijo. 
Kas šitq Jūsų džiaupną apsakys? 
Laisvė ir eiklū8 Algimimo vėjai. .. 
Poezijoa gaivioji "Pilnatis" ... 

Glaudžiu žodžius, į rinkinį sudėtus 
''KAS ŠVIEČIA VIRŠ GALAKTIKŲ 

VISŲ". 

Laisvės ~aukly ir nemarus Poere, 
Mes amžiams liekame su Jūs balsui 

Juk ne kasdien tiesus asfaltas veda. 
o pakelbn ne tik žilvičiai ulia -
Stypso ir dagia~ saulėj susimitę, 
Tursi neboja du/kinų kaskadų. 

Ir mes nebojami 
Jei ryžtą pasitelkę, 
SJc/aidysim dulkes lemties kelio vingiuos, 
ŠViesesnis auš gyvenimo rytojus, 
Pajusim - pakelės gėlėm jau dvelkia -
Už savo keliq patys atsakingi. 

••• 
Lemties žemėlapį spalvinam patys, 
Tik ne i.ikarl prisė<Ų netikėtai: 
Dienų tėkmėj vaivorykštę pam~, 

IM spalvų šviesą duinam iš lėtc. 

Atžymime vaikystę ežerėliais, 
Žalia spalva sušvinta meilės salos, 
Tik patirtis, į kalnus pasikėlus, 
Naujas mįsles mūsų kūrybai kelia. 

Žvelgia i ženu;, linki laimės, gėrio, 
Bet kaip žemėlapyje tai žymėti? -
Lemtis tik kontūrus nubrėžia spėriai, 
Ar išmintis 9Ukurs spalvų paletę? 

Janina Mardnken<!ienė, 
Šakiai 



Tarsi priesakas mūsų kartai 
ELENA DEKAMINAVIČIENĖ kiečių cenzūros leidimo 

pasirodė ir kitas poeto rin
kinys Iš sudužusio laivo 
(1943). Tais pačiais metais 
buvo išleista didoka jo ei
lėraščių rinktinė Per pasaulį 
keliauja žmogus, virtusi po
puliariausia savo meto lie
tuvių poezijos knyga. Jau 
būdamas užsienyje, poetas 
domėjosi tremtinių gyveni
mu, gaudavo laiškų, girdėjo 
pasakojimus tų, kuriems te
ko pabuvoti tremtyje ir sėk
mingai pabėgti. Visa tai gi-

Daug vietos užima liturginė 
atributika, Senojo Testamento ir 
Evangelijos vaizdiniai, netgi tie
sioginės citatos. Tipiškas poeto 
(Brazdžionio) eilėraštis virsta 
modernia psalme ar himnu, pa
remtu konfliktais ar dramatiško
mis priešpriešomis. Jis aprėpia 
didžiulę religinių jausmų gamą, 
aštriai pavaizduodamas žmogaus 
ypatingumą Visatoje, būties pa
radoksalumą, kontrastingumą -
nuo vienatvės, abejonės, siaubo 
per protestą ir maištą, nusižemi
nimą ir atgailą ligi pagarbinimo. 

Nueisiu pėsčias į Čenstakavą, 
Pėsčias į šventą vietą. 

v • • liai išgyveno, jautė širdyje ir 
Bernardas Brazdzmms tai atsispindėjo jo kūryboje. 

Aš vienas chamas, aš vienas nusidėjėlis, 
Aš vienas juodas ant šito balto svieto. 

Girdėjo mano meilės bakchanaliją 
Visa ši žemė ir visi aukštieji dangūs; 
Ir paskutinė nuodėmė pabudusi 
Skausmu ir sielvartu užtvino akių langus. 

O buvo laimė ir nelaimėje
Maža, toli, tyli, nežinoma. 
O buvo taip: ant miesto rinkos harakiri 
Visais vardais vadinama. 

Visą naktį tyla, tyliai rėkia. 
zyla rėkia, naktis mane šaukia. 
Tai pasimelsiu dievišku žodžiu, kaip pranašas 
Darydamas stebuklą, 
Ir nusiimsiu kaukę. 

Religinės temos Bernardo Brazdžionio 
pateikiamos gaiviai ir naujai, su pirmapradžiu 
atvirumu derinant gilią emociją su prozavi
mais, neretai liaudiško primityvo tonu. "Ką 
sakė Malūnininkas Jėzui tą naktį". Linkdamas 
į ekspresionizmą ir net savotišką siurrealizmą, 
poetas naudoja maldos intonacijas, litanijų 
bei suplikacijų ritmus, atėjusius iš senojo lietu
viško sodžiaus religinės praktikos. Nevengia 
sintaksinių archaizmų, netgi barbarizmų, at
skambančių tarsi iš senos maldaknygės ar gies
myno (čysta, dūšia, miniška, mostys). Rašyda
mas religine tematika Bernardas Brazdžionis 
taip pat naudoja labai daug metaforų, pvz., 
"Kūčia": 

Baltų sielių, juodų sielių 
Nemunais užtvino paskutinė advento naktis ... 
Ant tų sielių žydi baltos rožės -
Baltos saulės 

Pilna mano dūšia ir pilna širdis 
Žalių eglių, kadugi,ų žalių. 
Ir lūšnelė mano tai pilna 
Aukso ir sidabro (skųstis negaliu ... ) 

Šokite jūs mano dienos saulėtos ir liūdnos, 
Ir vaikai prie Jėzaus kūčios, ir visi vaikai! ... 
Susirūpinęs ir nusiminęs valgau baltą 

Dievo duoną, 
O už durų beldžiasi, už durų supasi visi varpai. 

Bernardo Brazdžionio simboliai palyginti 
negausūs, tačiau išraiškingi. Eilutės nelygaus 
ilgio, laisvai ir efektingai banguojančios, kar
tais nervingos ir trūkčiojančios. 

1941 m. kovo pradžioje įvykus sukilimui 
ir SSSR kariuomenei pasitraukus iš Lietuvos, 
be okupacinės cenzūros leidimo tuojalJ pasi
rodė Bernardo Brazdžionio rinkinys Saukiu 
aš tautą (1941). Šioje knygoje vyravo politiniai 
eilėraščiai, nestokoję retorinio ir publicistinio 

Todėl ir metaforos Bernardo Brazdžionio yra 
įvairių atspalvių, išvaizdos, garso, padėties 
veiksmo ir būsenos, jausmo, vertės ir funkcijų 
panašumų. Kiekviena metafora yra tam tikras 
palyginimas, tačiau pasakoma tik su kuo lygi
nama, o kas lyginama - nutylima. Nutylėtąjį 
narį atkuria mūsų vaizduotė. Metafora esti 
dviejų vaizdų suma: žodžiu pasakyta ir 
suvokiama. Ir kokį Bernardo Brazdžionio 
kūrinį beskaitytume, jo poezija yra tai, ką tau
tai davė Brazdžionio poezija, pasak Valentino 
Sventicko "niekad nesibaigianti misija". Kūry
ba susigėrusi į gimtąją žemę, įsismelkusi į 
ąžuolą, į pilnatį, į rezistencijos, laisvės ir vals-
tybės sąvokas, į Meškiuko Rudnosiuko mažųjų 
klausytojų pagalves. Ji kartu su žmogumi atbu
vusi lagerius, gaivinusi lietuviškus Dievo na
mus. Ji pabaigos neturi, ji gyvena savarankišką 
gyvenimą. 

Rašydamas eilėraščius Bernardas Braz
džionis, anot V. Sventicko, "parašė pasiprieši
nimo, laisvės ir grožio konstituciją, kuri nulė
mė šimtų, tūkstančių lietuvių gyvenimo ke
lią ... " 

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius 
prof. Vytautas Kaminskas prisiminė poeto są
sajas su šia Alma Mater, kuri 1994 m. birželio 
17 d. suteikė Bernardui Brazdžioniui garbės 
daktaro laipsnį. Rektorius pacitavo testamen
tinius poeto žodžius, pasakytus per garbės 
daktaro inauguraciją, linkėdamas, kad jo min
tys išliktų "tarsi priesakas mūsų kartai ir būsi
moms lietuvių kartoms". 

elemento, tačiau įspūdingai išreiškiantys isto- A. Dociaus iliustracija iš B. Brazdžionio Poe
rinės akimirkos nuotaiką. Be okupacinės vo- zijos pilnatis 

Pogrindininkai 
Trokštame šventos ramybės. Yra darbų, 

kuriuos atliekame pogrindyje. Tai kilnūs 
darbai. Nenorime tautos maišto. O gal 
padarėme nuodėmę? Ar negalima kilniai 
elgtis, bet savęs nereklamuoti? 

Mes trokštame šventos ramybės ... 

Žemės keleiviai 
Savo gyvenimo kelyje sutinku nepapras

tus žemės keleivius ... Jie vaikšto kitais ke
liais. Aš irgi nemėgstu minios, bet vis tiek 

Benamė 

Pats šventės įkarštis. Pasibeldžia Nelai
mė. Jos gyvenamoji vieta nedeklaruota, to
dėl ir bastosi šen, ten ... Geros valios žmonės 
nupirktų būstą. Niekas nenori gyventi kai
mynystėje su Nelaime. 

Skirtingi tikslai 
Apsigaubusi stora, vilnone skara atpė

dina Darna. Tvyro beprotiška ramybė, bet 
sukaktuvininkas Chaosas pradeda laidyti 
petardas ... 

~ esame pakeleivingi... 
~L___ ____________ _ 

Reda Kiselytė, Rokiškis 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Hans Christian Ander

seno gimimo dieną, balan
džio 2, visame pasaulyje šven
čiama Tarptautinė vaikų kny
gos diena. Ta proga Tarptau
tinės vaikų ir jaunimo litera
tūros draugijos Lietuvos sky
rius skiria apdovanojimus už 
geriausias metų knygas jau
nimui. Specialios komisijos, 
vertinusios kelias dešimtis 
originalių ir verstinių vaikų 
ir paauglių knygų, paskyrė 
2006 m. apdovanojimus de
vyniose kategorijose. Ge
riausia knyga jaunjmui pri
pažinta Vytautės Zilinskai
tės Kintas. Metų poezijos 
knyga tapo Martyno Vaini
laičio Akivarų tiltas. Geriau
sia knyga mažiausiems skai
tytojams - Pauliaus Juodi
šiaus Amarėlio pyragas. 

Geriausiais vertimais pri
pažinti: vaikams - Viltarės 
Urbaitės išverstos Sinikkos 
ir Tiinos N opolų knygos 
Šiaudinukė ir Veltinukė bei 
Šiaudinukė, Veltinukė ir Li
tuvėnų padauža, paaugliams 
- Indrės Klimkaitės išversta 
Juttos Richter knyga Lyde
kos vasara. Gražiausia metų 
knyga vaikams išrinkta Jūra
tės Račinskaitės iliustruota 
Ramutės Skučaitės knygaAš 
esu-kas?, paaugliams - Eg
lės Kuckaitės nespalvotai 
iliustruota Juttos Richter 
apysaka Lydekos vasara. Vai
kų ir paauglių literatūr9s de
biutu išrinkta Justino Zilins
ko Gugis - girių kaukas ir 
žmonių draugas, o reikšmin
giausia vaikų literatūros ty
rinėjimų bei sklaidos knyga 
- Gintarės Adomaitytės Gra
žuolės vaikai. Laureatams 
buvo įteikti diplomai ir pini
ginės premijos. 

Lietuvos valstybinio ope
ros ir baleto teatro daini
ninkė Sandra J anušaitė kar
tu su kitais 24 pasaulio daini
ninkais birželio 9-17 dieno
mis varžysis dėl BBC televi
zijos rengiamo BBC Cardiff 
Singer of the World ~onkurso 
nugalėtojo titulo. Siųmeti
niame konkurse dalyvauti 
norą pareiškė apie 1,000 dai
nininkų iš 64 valstybių. Po 
pradinės atrankos 25 daini
ninkai išsikovojo teisę daly
vauti baigminėse varžybose 
Valijos sostinės Cardiff St. 
David's Hall scenoje. Praei
tais metais Lietuvos operos 
solistas Kostas Smoriginas 
taip pat sėkmingai pasirodė 
konkurse, patekęs tarp 25 ge
riausių dainininkų. 

Solistė Sandra Janušaitė 
nuo 2001 m. stažavosi Salz
burgo universiteto "Mozar
teum" vasaros akademijoje, 
prof. Lilian Sukis (buvusios 
Kanados lietuvaitės, operos 
solistės Lilijos Šukytės) kla
sėje bei Gdansko Stanislaw 
Moniuszko muzikos akade
mijos meistriškumo kursuo
se, prof. Renatos Scotto kla
sėje. 2004 m. ji buvo išrinkta 
"Operos švyturių" Metų ope
ros vilties kategorijos laurea
te. Tarp jos atliekamų vaid
menų Lietuvos valstybinia
me operos ir baleto teatre: 
Žynė (Verdi operoje Aida), 
Donna Elvyra (Mozarto 

operoje Don Giovanni), Lisa 
(Caikovskio operoje Pikova
ja dama), Sesuo Angelika 
(Puccini operoje Suor Ange
lica ), Zenta (Wagnerio opero
je Der fliegende Hollaender), 
Leonora (Verdi operoje La 
forza del destino ). 

Trakų pilies kieme Vals
tybinis operos ir baleto teat
ras vasaros sezono metu, bir
želio 30 ir liepos 5 d.d., statys 
Vytauto Klovos operos Pilė
nai spektaklius. Pradedant 
2001 metais, kiekvieną vasa
rą Lietuvos kunigaikščių pi
lies fone ši istorinė drama
opera įgauna naują grožį, 
naujom gaidom suskamba 
operos arijos. Bilietus į spek
taklius jau galima įsigyti da
bar. Pilėnus diriguos Vytau
tas Viržonis, birželio 30 d. 
dainuos Eugenijus Vasilevs
kis, Alma Buzaitė, Inesa Li
naburgytė, Vytautas Juoza
paitis, Liudas Norvaišas, 
Audrius Rubežius, Arūnas 
Malikėnas, Vladas Bagdo
nas, Deividas Steponkus, Jo
nas Valuckas; liepos 5 d. - Vy
tautas Bakula, Vilma Mon
čytė, Jovita Vaškevičiūtė, Ra
mūnas Urbietis, Egidijus 
Dauskurdis, Audrius Rube
žius, Arūnas Malikėnas, Euge
nijus Chrebtovas, Deividas 
Steponkus, Jonas Valuckas. 

Lietuvaitė dirigentė Mir
ga Gražinytė, studijuojanti 
chorvedybą Austrijos Grazo 
menų universitete, kovo 11 d. 
Budapešte pasibaigusiame 
IV Tarptautiniame Zoltan 
Kodaly jaunųjų dirigentų 
konkurse laimėjo pirmąją 
vietą. Konkurse dalyvavo 17 
dirigentų iš 12 valstybių. Be 
privalomų vengrų kompozi
toriaus Z. Kodaly kūrinių, vi
suose konkurso ratuose rei
kėjo diriguoti renesanso, ro
mantizmo, šiuolaikinės mu
zikos kūrinius įvairiems cho
rams (moterų, kameriniam, 
mišriajam). Konkurso daly
vius vertino septynių žinomų 
dirigentų ir chorinio diriga
vimo dėstytojų komisija iš 
Italijos, Vengrijos, Olandijos 
ir D. Britanijos. Sėkmingai 
įveikusi visus tris ratus tarp 
šešių geriausiųjų iš Vokieti
jos, Gudijos, Latvijos ir Veng
rijos, M. Gražinytė buvo pri
pažinta absoliučia laimėtoja. 
Antroje vietoje liko Viačes
lav Zacharovas iš Gudijos, tre
čioje - latvis Marcis Imantas. 

Rusijos Sankt Peterbur
go valstybinio universiteto 
Filologijos fakultete kovo 
pradžioje įvyko tarptautinė 
konferencija Baltijos kalbos: 
psicholingvistika, sociolingvis
tika ir kompiuterinė lingvisti
ka. Filologijos fakulteto Bal
tistikos centro jau dešimtą 
kartą surengtoje konferenci
joje dalyvavo mokslininkai 
iš Rusijos, Lietuvos, Latvijos 
ir Gudijos. Konferencijos da
lyviai buvo painformuoti 
apie Lietuvos iniciatyvą Fi
lologijos fakulteto kiemelyje 
pastatyti paminklą šį fa
kultetą baigusiam ir čia dir
busiam žymiam lietuvių kal
bininkui, žodynininkui Kazi
mierui Būgai. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., anlrad. ir tretiiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvlrtad. Ir penklad. nuo 9 v.r. Iki 8 Y.Y.; ieitad. nuo 9 v.r. Iki 1 Y.p.p.; 
aekmad. nuo 8.30 Y.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; katvlrlad. nuo 1 v.p.p. Iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
90-179 d. term. ind. • •••••••• 2.35% Atimenines paskolas 
180-364 d. term. ind .•.••.••• 2.60% nuo ••.••••••• 7.00% 
1 metų tenn. lnd611us •.••.••• 3.20% 
2 metų tenn. lnd611us •••••••• 3.35% 
3 metų tenn. lnd611us •.••.••• 3.40% 
4 metų tenn. lnd611us •••••••• 3.45% 
5 metų tenn. lnd611us •••••••• 3.55'% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.25% 
RRSP, RRIF ''Vartable" ••••••• 2.50'% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.40% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.50'% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.55% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.65% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.75% 
Taupom~ii, ųskaitų iki •••••• 1.00% 
Kasei. pal. čekių sąsk. Iki •••• 1.00% 
Amertkoa dol. kaad. pal. 

taupymo sąsk. • ••••••• 2.00% 

Sutarties paskolas 
nuo ••.••••••• 7.00% 

Neklln. birto paskolas: 
Su nekel~amu 
nuošimčiu 
1 metų •••••••• 5.45% 
2 metų •••••••• 5.60% 
3 metų •••••••• 5.85'% 
4 metų •••••••• 5.90% 
5 metų •••••••• 6.05'% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų •••• 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas neldlnoJamo 
turto pNlcolaa 

Amertkoa dol. GIC 1 metų Duodame komerclnea 
term. lnd. • •.••.•••••• 4.50'% nekilnojamo furto paalcola• 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRAKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITa; ·1NTERAC-Pws· KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąilnlngas patarnavimas 
APl.ANKYKITE MŪSŲ TINKlA.LAPĮ: www.rpcul.com 

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

BEl PAJAMŲ PLANUOSE 

GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ REGISTR OTŲ PENSIJŲ 
INDĖLIAI (GIC) TAUPYMO BEI PAJAMŲ PLANAI 

l m. 

2 m. 

3 m. 

4m. 

5 m. 

4.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 

(RRSP) (RRIF) 

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

PRISIKĖLIMO KREDrro KOOPERATYVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PA Rll Mos·) 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

#*'** HomeLife IJ&I Victory Realty Inc„ Brokerage• 
10720 Yongc S1rect, Sui1e 226 
Richmond I-lill, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

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

' lndependenUy Owned and Operaled. REALTORll 

Pirmoji Lletuvos valstybės taryba, 1918 metų vasario 16 d.ieną paskelbusi Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą. Iš kairės sėdi: Jonas Vlleišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas 
Narutavičins, Jonas Basanavičins, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, 
Jonas Smilgevičius; stovi: Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, 
Vladas Mironas, Mykolas Biriiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klim.as, 
Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis 

Lietuvos atgimimas 
Atkelta iš 4-to psl. 

Iki krikščionybes Europoje buvo vergovi
nė santvarka. Su jo mokymo šviesa palaipsniui 
Europos mentalitete visiems žmonėms buvo 
pripažinta laisvės teisė. Thigi čia irgi Basanavi
čius prisidėjo, kad šviesa gimtąja kalba pa
siektų plačiuosius tautos sluoksnius. 

Basanavičius taip pat suprato ir ekonomi
nės tautos pažangos reikšmę. Jis drauge suki
tais įsteigė "Vilijos" bendrovę žemės ūkio ma
šinoms gaminti, o vėliau ir "Cemento" bend
rovę, rūpinosi prekybos, pramonės, žemės 
ūkio pakėlimu. "Begyvendamas Bulgarijoje jis 
turėjo progos gerai suprasti, kaip pavergta 
tauta pradeda organizuotis ir kuriomis prie
monėmis gali sėkmingai tvarkyti savo reika
lus.„" (7). "Pridėkime dar prie to, kad Basa
navičius pirmas gerai nusimanė kas yra 'tei
singi' vadinasi demokratiški rinkimai" (8), ir 
daugelyje lietuvių organizacijų vadovavo, pir
mininkavo - gauname vaizdą tikro tautos va
dovo - vakarietiškos, europietiškos, demokra
tinės kultūros ugdytojo, - vedančio tautą į kul
tūringos, laisvos, pilnavertės tautos būvį. 

Kai Vilniaus 1917 m. rugsėjo 18-23 d.d. 
konferencija, pasitarusi dėl Lietuvos ateities, 
bendru sutarimu nutarė, kad laisvai tautai rei
kia turėti ir savo nepriklausomą, demokrati
niais pagrindais sutvarkytą valstybę, tada J. 
Basanavičius, jau kartu su visa Lietuvos taryba 
vedė lietuvių tautą į pažadėtąją žemę. Basana
vičiaus vizijos reikšmė formuojant neprikĮau
somos Lietuvos ateitį tebebuvo didelė. Stai 
memorandume vokiečių valdžiai 1917 m. ma
tome Basanavičiaus argumentus: "Lietuvių 
tauta reikalauja būsimos valstybės atstatymui 
tik iš senų senovės jos gyvenamų žemių, bū
tent, tose ribose, kurias remdamiesi etnografi
jos dėsniu, esame jau pažymėję. Tu.riamoji in
teligentų bei viršutinių luomų stoka, kaip ro
do laimingas Bulgarijos augimas, visai nesu
trukdytų atkurti Lietuvos. Dar prieš karą lie
tuvių giminė, palyginti. yra išleidusi daug inte
ligentijos ... Naujai susidariusios sąlygos išva
duotoje šalyje duos naujų inteligentų, kaip tai 
visuomet yra buvę naujai įsteigtose valstybėse 
(9). Dabar jau visa Lietuvos taryba prašo Vo
kietijos valdžią lyg Mozė su Araonu "leiskite 
lietuvių tautą į laisvę". 

Galiausia simboliška, kad tautos patriar
chui, garbes vadovui teko pirmininkauti istori
niam Vasario 16 dienos vienybės posėdžiui, ku
riame vienbalsiai buvo priimtas Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas. Tuigi 

tikrai J. Basanavičius, kartu su visais mūsų 
tautos vadovais, lyg Mozė vedė lietuvių tautą 
laisvon Lietuvon. 

Naujausio mūsų tautinio atgimimo metu 
vėl buvo aktualus šis palyginimas apie Mozę 
iš Išėjimo knygos (Išėjimo 12-16), kai mes 
ėjome iš nelaisvės 1988-1991 metais. Po ilgos 
sovietinio melo okupacijos mes rėmėmės tik.
tai mūsų Dievo Tiesa. Vyko neprievartinė, tai
ki kova už Tiesą, "čia Lietuva, lietuvių tauta 
su Dievu, o ne Sovietų Sąjunga". Ir Tiesa nu
galėjo melą, anų dienų terminologija "faktai 
galiausiai stipresni už melą". 

Išėję iš melo sistemos nelaisvės ar jau tik
rai pasiekėme savo galutinį tikslą? O gal dar 
tebeklaidžiojame dykumose, tikrą tikslą, tiesą, 
Lietuvą pametę. Pamenate kaip visi kartu dai
navome, skandavome: "Lietuva, Lietuva - bus 
laisva". Bet ar jau iš tikrųjų sugrįžome visai į 
Lietuvą iš dykumų ir tyrų. Ar visai sugrįžome į 
mūsų namus, mūsų kultūrą, europietišką de
mokratiją, mūsų kalbą, mūsų tikybą, mūsų 
Tėvynę. Ar iš tikrųjų visi tarnaujame Lietuvai, 
tautos laisvei ir gerovei? O gal dar visiems rei
kia atsinaujinti ir iš tiesų pasišvęsti Lietuvos 
atstatymui. 

Būkim.e laisva tauta laisvoje tėvynėje. Vi
suomet atminkime Vasario 16-ąją, mūsų iš
ėjimo į laisvę dieną, ir jos prasmę perduokim.e 
savo vaikams. 
(Ntrs. iš Kovo 11 Liduvos valstybingumo raidoje) 

LIETUVOS TARYBA 
skelbia 

Id e tu v ~-s ne priklaus o m y b ę 
h>1et111•os l ar9ba savo posėd9je vasario m. 16 d. 

1~18 m. ~ie1w balsu. nutarė l(reiptis: į R.usljos, Vol(°1e· 
t11os ir l(1t11 vu lstyb1ų v9riaus9bes šiuo poreišl{imu: 

bietuvos Tm9bo, l(nipo Vil'nintelė lietuvfų tautos 
a~stov9?~• .rer:idm~os pripC1:žintqja toulLJ apsispren• 
d11110 teise 1r lletuv111 V1lnrous l(onferencijos nutarimu 
rugsėjo rr:. 18- 28 d. 191?' metois, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pa• 
matais .sutYark„tą Ll~tuvos walst„bę 
su. s.ostme V l L N l U J E Ir tą V<dst9bę atsi{ irianti 
nuo VhJ vo l::>tybin i ų r9šių, l(urie 9ru buvę su l(itomis 
tautom ;s. 

Dro~~e lui~tuvos Taryha pare'škia kad hietUVOS Valstybės pa· 
matus ir JOS santykius su kitomis vaistybėmis privalo 
galu.tinai. nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia· 
mas1s Seimas, demokratiniu D Ūau ųj;ų jos gyventojų išrinktas. 

Vilni11s , ,·H.sarlo 16 d . 1918 m Ueluvo.s Taf)•bos nariai: 
nr J. Ba!:i~n;wičh1~ . l\. lli~:msli Ji.S., M. 61r!Hka, S. H1nĄll l$, P. Dch·ydaiHs St. 
!\~ir)"'. P. K lll:i ,·,i; .n .. \t11li :1.JuskH . \ '. Mi1on;is. St. Narullh·i~ius, ,\. Petr 11iis, 

C>r. J. _..,„u:ys, K. '.!i a11lys. J. Sc~n:>s- A. S tulKinskls , A Sme1ona. J, S111ilgf\'I· 
flus . J. S:11u l! ;lil 1 ~. J Vidl(Jk itlrfs_ J. \'lltB.i_~ 

~w~v~ 

DENI.A.L CA.RE 
Dr. J. Birgiolas 

LEDAS REFRIGERATIDN 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

Dr. S. Dubickas 
Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 

2373 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

R. J1r1ck1I 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 



Kas padaryta - LIKS 
Torontietės Ievos Adomavičienės gimtadienio proga 

Amžiaus sukakčių eilėn 
su savo 90-uoju gimtadieniu 
ir vis su tuo pačiu entuziazmu 
purenti lietuviškojo gyvenimo 
dirvą, kad joje nuolatos mir
gėtų geltonos, žalios ir raudo
nos spalvos - su geriausiais 
užmojais ir tyliais darbais dar
beliais atsistoja Torontui, Ka
nadai, Amerikai ir Lietuvai 
gerai žinoma mažlietuvė vei
kėja Ieva Toleikytė-Adomavi
čienė. Daugelis taria jai ačiū 
už viską, o linkėjimų glėbiuo
se - ilgos ir reikšmingos tauti
nės veiklos nenykstantis vai
nikas. 

Sukaktuvininkė gimė 1917 
m. kovo 11 d. Dumpių kaime, 
Klaipėdos apskr. ūkininko 
šeimoje, kuri pasižymėjo tau
tiniu sąmoningumu. Ieva To
leikytė 1938 m. baigė Vytauto 
Didžiojo gimnaziją Klaipėdo
je. Naciams užėmus Klaipė
dos kraštą, Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete ji studi
javo vokiečių ir anglų kalbas. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
gyveno ir dirbo Vilniuje, kur iš
tekėjo už spaustuvininko Leo
no Adomavičiaus. Artėjant 
antrajai sovietų okupacijai, 
abu pasitraukė į Vokietiją. 
Karui pasibaigus, Ieva Ado
mavičienė dirbo vertėj a ame
rikiečių karo teisme ir UN
RRA-IRO, pabėgėlių globos 
organizacijų administracijose. 
Mokytojavo Regensburgo lie
tuvių stovyklos mokykloje. 
Persikėlusi į Kanadą, Toronto 
universiteto pedagogikos fa
kultete įgijo gimnazijos moky-

Ieva Adomavičienė, 1984 
Ntr. B. Tarvydo 

tojos diplomą ir daugelį metų 
Woburn kolegijos institute 
(Scarborough, ON) dėstė lo
tynų ir vokiečių kalbas. 

Antras užsiėmimas, kaip 
neatskiriama gyvenimo dalis, 
buvo šakota lietuviška veikla. 
Kur jos nebūta, kas nedaryta! 
Mokytojavo Toronto Mairo
nio mokykloje, nuo pat įsistei
gimo priklausė ir aktyviai reiš
kėsi Lietuvių tautodailės insti
tute, 15 metų ėjusi iždininkės 
pareigas, buvo ir liko viena iš 
Mažosios Lietuvos moterų 
draugijos uolių veikėjų, jos pra
dininkė, dažna kalbėtoja tra
dicinėse "Šiupinio" vakaronė
se, ilgametė Mažosios Lietu
vos fondo Kanadoje iždinin
kė, lietuvių evangelikų liute
ronų Išganytojo parapijos ta
rybos pirmininkė ir sekretorė, 
nuolatinė lietuviškos spaudos 
bendradarbė, rašanti straips
nius bendruomeninio gyveni-

mo klausimais. Atstačius Lie
tuvai nepriklausomybę, darbų 
krūvis padidėjo. Ypač pažy
mėtinas jos lėšų telkimas kny
goms apie Mažąją Lietuvą tė
vynėje leisti. Tuo reikalu daž
nai lankydavosi Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje. Atkakliomis 
Ievos Adomavičienės bei kitų 
pastangomis pavyko išleisti 
17 reikšmingų veikalų, tarp jų 
ir Mažosios Lietuvos enciklo
pedijos pirmąjį tomą. 

Prof. Domas Kaunas 
rašo: "Svarbus l. Adomavičie
nės nuopelnas yra materiali
nė ir organizacinė parama Ka
nadoj e besilankantiems Lie
tuvos mokslininkams". Be to, 
"l. Adomavičienė talkina ver
čiant į lietuvių kalbą senuo
sius Mažosios Lietuvos istori
jos šaltinius, Mažosios Lietu
vos tyrinėtojus Lietuvoje ap
rūpina naujaisiais Vokietijos 
ir kitų šalių leidiniais". 

Nueito jos gyvenimo kelio 
sukaktį švenčiant, tenka džiaug
tis ir sveikinti, kad Sukaktuvi
ninkė buvo pagerbta valstybi
niu mastu - apdovanota DLK 
Gedimino ordinu. Nei lietu
viškoji veikla, nei kasdienis 
profesinis darbas netrukdė 
jai, drauge su vyru Leonu, au
ginti sūnus Rimvydą ir Jurgį 
bei atlikti daugybę šeiminio 
gyvenimo darbų. Kai daug ša
kų, tai ir žiedų daugiau. 

Džiaugiamės galėdami 
sveikinti Sukaktuvininkę, ilga
metę Tėviškės žiburių bendra
darbę bei rėmėją. O tasai 
džiaugsmas kyla iš minties: 
kur benueitume, ką toliau be
darytume, kas padaryta, liks 
ilgiems laikams, visiems tėvy
nainiams. Su linkėjimais di
džiai Mažlietuvei -

Č. Senkevičius 

i:::::========:1ATSAKOM E SKAITYTOJAMS..._ _____ _ 

APIE LIETUVOS ISTORIJĄ 
IR TIESĄ 

Istorija, mokslas apie pra
eitį, remiasi istorikų, archeolo
gų, visuomenės tyrinėtojų su
rinktais faktais ir atradimais, 
išlikusiais dokumentais. Jie ne 
visada tokie, kokius mes įsivaiz
duojame ar norėtume girdėti. 
Viso pasaulio valstybių ir tautų, 
jų tarpe ir Lietuvos, istorija -
ne vien gražus paveikslas. Tai 
skaudžių, žūtbūtinių kovų, per
galių ar tragiškų pralaimėjimų 
virtinė. Ypač aršios kovos buvo 
genčių vienijimosi ir valstybių 
kūrimosi laikotarpiu. Tik stip-

rios, neretai pamynusios savo 
asmeninius jausmus asmenybės 
galėjo apginti savo tautos ar ką 
tik gimusios valstybės intere
sus. Lietuvos istorijoje yra išlikę 
rašytinių paliudijimų apie pir
muosius valstybės kūrėjus, jų 
likimus. Istorija yra teisinga tik 
tada, jei kalbama apie visus -
malonius ir nemalonius - fak
tus, objektyvią tiesą. 

Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleivius mokome iš 
Z. Ivinskio, A. Šapokos, D. 
Sruogienės, R. Makausko pa
rašytų istorijos vadovėlių. Sky
riuose apie valstybės gimimą 

„„„„„-1111111111111111111111 
RC>VAIL LEPAGE 
„„„„„„111 111 1111111 1111111 11 

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 

(Z. Ivinskis, Lietuvos istorija, 
162-163 psl., A. Šapoka Lietu
vos istorija, 48-49 psl.) galime 
rasti istorinių žinių apie Min
daugo, Treniotos, Švitrigailos ir 
kitų Lietuvos kunigaikščių as
menybes ir likimus. Moksleiviai 
turi teisę svarstyti, lyginti, pasa
kyti, ką jie galvoja. 

Mokėjimas be pykčio iš
klausyti kitokią nuomonę ir be 
baimės pasidalinti savo minti
mis - laisvos ir kultūringos as
menybės požymis. Tokius mes 
norime matyti savo mokinius, 
šito mokome juos ir istorijos 
pamokose. S. Katkauskaitė, 

istorijos mokytoja 

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 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Baltijos moterų lygos 

čempionato nugalėtojomis 9-
tą kartą klubo istorijoje ir 8-
tą iš eilės tapo Vilniaus TEO 
klubo krepšininkės. Druski
ninkuose vykusiose varžybose 
baigmėje TEO nugalėjo savo 
pagrindines konkurentes -
Marijampolės ARVI koman
dą rezultatu 75:66. 

• Europos moterų šach
matų čempionate Drezdene 
(Vokietija) pasaulio čempio
nato bronzos medalio laimė
t9ja Lietuvos atstovė Viktorija 
Cmilytė (ELO 2462) užėmė 
15-ąją vietą tarp 150 moterų 
varžybų dalyvių. Ji surinko 7.5 
taško iš 11 galimų. 

• Lietuvos penkiakovi
ninkas Edvinas Krungolcas 
pasaulio šiuolaikinės penkia
kovės taurės varžybų trečiaja
me rate Didžiojoje Britanijoje 
užėmė trečiąją vietą. Nugalė
jo vengras G. Balogh, surinkęs 
5592 taškus. Pasaulio čempio
nas E. Krungolcas nuo jo atsi
liko 36 taškais. 

• Passo Tonnale (Italija) 
slidinėjimo vietovėje vyku
siose Pasaulio lietuvių slidi-

nėjimo pirmenybėse, kurios 
buvo pavadintos "Night of 
Olympic Skiing Competi
tion", dalyvavo daug slidinė
tojų, bet rungtyniavo tik apie 
150. Rungtyniautojų tarpe 
buvo ir du lietuviai iš Ontario 
provincijos - torontietis Gai
lius Vaidila ir Collingwoode 
(Ontario) mokytojaujanti 
Audra Stukaitė. Audra labai 
gerai pasirodė ir laimėjo sla
lom ir didžiojo slalomo nu
sileidimuose aukso meda
lius. 

• Moterų krepšinio klubų 
FIBA Europos taurės varžy
bas laimėjo Maskvos "Dina
ma" (Rusija) komanda, baig
mės atsakomosiose rung
tynėse namuose 76:56 nugalė
jusi "Faenza" (Italija) krepši
ninkes. 

• Lietuvos futbolo vice
čempionai Panevėžio "Ekra
nas" per A lygos 2-ojo rato 
rungtynes su "Vilniumi" nete
ko dviejų pagrindinės sudėties 
žaidėjų. Po susidūrimų su var
žovais rimtas traumas patyrė 
gynėjas Taavi Rahnas ir sau
gas Mantas Savėnas. V.P. 

Kviečiame į vasaros kursus Kaune 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete šią vasarą rengiami in

tensyvaus mokymo lietuvių kalbos kursai. Universitetas jau nebe 
pirmi metai organizuoja vieno semestro ar metų trukmės kursus 
užsieniečiams ar užsienio lietuviams. Paprastai sulaukiama gerų 
atsiliepimų apie dėstytojų darbą, bendrą kursų užsiėmimų orga
nizaciją. Kiekvienas kursų lankytojas, be pamokų ir užsiėmimų, 
turi progos plačiau susipažinti su Lietuvos kultūra, istorija. Čia su
sitinkama su žmonėmis iš įvairių pasaulio šalių, užmezgamos nau
jos pažintys ir draugystės. 

2007 metų vasaros kursai vyks liepos 24- rugpjūčio 17 d. Jų 
trukmė - 4 savaitės (2 savaitės). Bus sudarytos trijų lygių grupės: 
pradedančiųjų, vidurinio ir aukštesniojo lygių užsiėmimai. 
Daugiau informacijos apie vasaros kursus Kaune galite rasti 
interneto puvslapyje :ĮJ.ttp://vdu.lt/LTcourses/ arba kreiptis 
asmeniškai į Zydrūnę Zemaitytę (tel. +370 37 327807), el.pašto 
adresas z.zemaitytė @pmdi.vdu.lt. Inf. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo at iradu i rf ium u kūno 

užalojimu ivi šk jima 
• imigracija į Kanadą 
• t tam ntų sudarymas 
• palikimų tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirkjma /parda imas 
• k n. ultacijo. Li tuvo. r publiko, i · klau, imai. 

295 The West Mall 6th Floor: 1bronto ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapi.: www.pacelawfirm.com El. paštas: lall'.)'Crs@pacelawfirm.com 

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

Fondas 
Foundation 

Tel. :416- 9-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo te tamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

Dalis dalyvių slidinėjimo savaitgalį St-Donat, QC, kovo pradžioje 

Bendras Kaziuko mugės vaizdas Anapilio sodybos salėje kovo 4 d. (viršuje); apačioje iš k.: 
Jūrų skautą paviljonas ir "Mindaugo" draugovės paviljonas Lietuviška troba 

Ntrs. l. Meiklejohn 

Vokietijos Lietuvių jauniJDo sąjunga 
2006-2007 Jnetais 

Pirmininko Martyno Gaurilčiko pranešimas 
Šios kadencijos valdybą sudarė: Martynas 

Gaurilčikas (pirmininkas), Aušra Malinaus
kaitė (1 vicepirmininkė), Jūratė Patackaitė 
(2 vicepinų.ininkė ), Sofija Loiter, (iždininkė), 
Martynas Cižauskas (sekretorius). 

Revizijos komisija: Dovydas Šalkauskas, 
Aušra Getautienė, Arūnas Damijonaitis. 

Per šios valdybos kadenciją įvykę rengi
niai: 2006 m. VLJS suvažiavimas, XII PLJ 
kongresas Kanadoje, Informacinis renginys 
V-16 gimnazistams, Baltiečių suvažiavimas, 
2007 m. VLJS suvažiavimas. 

2006 m. pavasarį tradiciškai vyko metinis 
VLJS suvažiavimas; emigracijos problemas 
bei galimybes diskutavo visiems gerai žino
mas Lietuvos politikos atstovas Petras Aušt
revičius, buvęs jauniausias Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus patarėjas; Arnoldas 
Pranskevičius pasakojo apie patarėjo darbą 
bei studijas. Savaitgalį vainikavo bendras 
"Eurvizijos" žiūrėjimas dideliame ekrane. 

2006 m. vasarą Kanadoje vyko Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas. Jame dalyvavo 9 
atstovai iš Vokietijos (trečia pagal dydį atsto
vų grupė kongrese). Per dvi savaites vykusį 
kongresą buvo ne tik priimta daug jaunimui 
aktualių nutarimų, bet ir susipažinta su Ka
nados kultūra, gamta, geografija. Plačiau 

apie kongresą galima paskaityti 2006 m. 111 
Informacijų numeryje. 

2006 m. rudenį Vasario 16 gimnazijoje 
jaunimo sąjunga organizavo informacinį 
renginį gimnazistams apie studijas. Skirtingų 
specialybių studentai pasakojo apie studento 
kasdienybę, sunkumus renkantis studijų 
kryptį, teikė patarimus vienu ar kitu klausi
mu. Po bendros informacinės dalies buvo 
skirta laiko tiesioginiam bendravimui. 

2006 m. rudenį Anabergo pilyje Bonoje 
vyko Baltiečių suvažiavimas; šiemet didžioji 
dalyvių dalis buvo lietuviai ir tik vienas kitas 
latvis. Suvažiavimo šūkis buvo Baltovinas 11. 
Buvo vaidinama lietuvių liaudies pasaka Bo
ba velniui ant ragų, skaitoma paskaita apie 
velnią lietuvių mitologijoje, vyko persirengė
lių karnavalas. Buvo pristatytas 2007 m. ge
gužės 11-13 dienomis vyksiantis VLJS meti
nis suvažiavimas tema: "Lietuvos muzika, ki
nas, fotografija„.". Šeštadienio vakarą vyks 
Lietuvos atlikėjos Jurgos gyvo garso kon
certas. Buvo apžvelgta šios valdybos kadenci
jos pradžioje užsibrėžti ir įgyvendinti tikslai: 
artimesnis bendradarbiavimas su VLB, akty
vesnė rėmėjų paieška, atnaujintas interneti
nis puslapis (www.vljs.de ), ryšių užmezgimas 
su personalo įmonėmis Lietuvoje, lietuviškos 
grupės koncertas. Inf. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Jaunimo rekolekcijos Dainavoje 

stebuklas buvau paprašyta ves
ti aš. Tai buvo greičiau ne pa
skaita, o mano atsivertimo ir 
įtikėjimo liudijimas, kadangi 
augau netikinčioje šeimoje, 
iki 16 metų nepažinojau krikš
čioniškų vertybių, mokykloje 
man atkakliai skiepijo ateiz
mo ideologiją„. Mano gyveni-

SES. PRANCIŠKA~ penktadienio vakare, stovyk- įvykį, jis su ašaromis atgailavo, mo kelionei ir pašaukimo at-
Mielas jaunas žmogau, !avietė jau skambėjo nuo jau- klausdamas, ar Dievas jam at- pažinimui reikėjo daug drą-

Šio laiško forma noriu su nų balsų džiaugsmo, lydėjusio leis, nes piktžodžiavo Jam„. sos ir tam tikra prasme rizi-
susitikus senus draugus. Tur- Pasirodo, gyvenime taip ir bū- k d · · · t · Tavimi pasidalinti nuostabia os, ta su Jaummu apie ai 
būt šio susitikimo daugelis tik- na, kad Dievas daug gerų da- · · · d 1· · L b · · 

Patirtimi, parsivežta iš Daina- atvirai ir a mausi. a ai Jau-
rai laukė. Po atidarymo vyko lykų padaro visiems žmo- d' · · · 1· d" vos, kur vieną savaitgalį, t.y. mausi, nes semai ne m iJau 
susipažinimo vakaras, kurĮ· ve- nėms, tik jie gal to nežino, ne- 'k „ · · „ Dv · kovo 16-18 d.d., vyko 1· aunimo savo tI e1imo iston1os. ziau-
dė viena iš 1·aunų1·ų vadovių mato, nesupranta„. Ar esi tai · k d · · rekolekciJ'os. Ar girdė1'ai apie gmos, a 1aummas manęs 
Lina Bublytė. Mums buvo pri- patyręs ir Tu? Po tokio įspū- kl · · „ · 

J·as? BeJ·e, žodis "rekolekci- ausesi, suprato, pneme„. 
statyti vadovai ir naujasis sa- dingo pasakojimo jaunuoliai M v· · · b t · 

J·os" yra retai vartoiamas kas- an paciai tai uvo arsi re-
J vaitgalio komendantas And- dar kurį laiką liko tylėti ir k 1 k „ · tyv ·v 

dienė1'e kalboie, tad drĮ'stu pri- o e ci1os, naujas mo as is 
J rius Rusinas, kuris tikrai drau- mąstyti... Taip baigėsi pirmas · d· · d · k 1. minti, kad tai yra susikaupi- vakaras. naujo pra etI vasmę e 10nę, giškai ir tvarkingai atliko savo · 1 „ v• k . . v 15 

mui ir dvasiniam atsinau1'ini- R · b 1 b · anks ve pasi1auciau aip pnes -
Pareigas yto1us ne uvo a ai - · · d mui skirtas laikas. · 10 metų, tarsi iš naujo gim a-

Po naktipiečių už salės tyvas. Pirmas visų susitikimas Kr' . 
Aš šiemet 1· aunimo reko- k · 1 k l · 1 · · R ma istm„. įrengtoje koplytėlėje, kurią vy o ve op yte eJe. ytą pra- K' k · i· · 

lekciJ' ose dalyvavau pirmą d.. . k d k ie ve iau orgamzato-vadinome ir "Tylos kamba- e1ome gitaros a or ų s am- . . k . . . . . 
kartą. Jos vyksta kasmet, tra- b . 1 d' . D' . nai pa viete Jaummą pasi-riu", prelatas Edis Putrimas esio y ima giesme ievm, 
diciškai treči~iĮ' kovo savaitga- k k d· k Id k · · · · skirstyti į 5 grupeles, kurios 

'tJ pradėjo susi aupimą ir va aro pa e os ma a, reipimusi Į 
lĮ·. Mičigano valstiJ.OJ·e netoli d't „ J t 1 t Svent~ią Dvasi·ą i'r di'enos turėjo drąsą išreikšti šokiu, me i aciJą. os me u pre a as -u 
Detroito įkurta Dainavos sto- papasakojo savo išgyvenimą Evangelijos ištrauka. Prel. reklama, poezija, vaidinimu ir 
vyklavietė Į. Gavėnios rekolek- m t t · v d Edi's palai'mi'no mus i'r mu-sų daina. Papietavus mums buvo .LOron o oro uos e, pnes ve- v 
cijas pakviečia jaunus žmones jus metus patyrus besilei- laukiantį pusryčių stalą. Po parodyti darbo rezultatai. Stai 
iš įvairių Amerikos kampelių. džiančio lėktuvo gaisrą. Vie- pusryčių Vija Sidrytė, viena iš vienos grupelės eilėraštis: 
Šiais metais čia dalyvavo tris- nas netikintis italas už šį gais- vadovių, vedė keletą žaidimų, Kai nėra mamos, reikia drąsos. 
dešimt 16-17 metų jaunuolių rą ir patirtą išgąstį priekaišta- po kurių prasidėjo rimtesnė Kai esam liūdni, pajaučiam 
iš Čikagos, Detroito, Klyvlan- vo Dievui ir šiam dvasininkui, dienos dalis - prel. Edžio Put- Dievo širdį. 
do ir Kanados. Pačias reko- bandžiusiam nuraminti žmo- rimo paskaita Drąsos! Tai Aš! Kai trūksta taikos, reikia Dievo 
lekcijas organizuoja Užsienio nes ir paguosti, surasti kitus Nebijokite. Prelatas, naudoda- šilumos. 
lietuvių sielovados jaunimo šeimos narius. O tuo tarpu šis mas jaunimui išdalintą meto- Gauni ramybės iš draugystės. 
skyrius, kuriam vadovauja Bi- italas nežinojo, kad jo paties dinę medžiagą, apibūdino są- Gauni stiprybės nuo Dievo 
rutė Bublienė. rankomis išgelbėta iš lėktuvo moningo krikščionio bruožus kantrybės. 

Kaip minėjau, tai buvo bandžiusi išbėgti moteris, kuri ir juos išreiškiančius krikščio- Gaunigerąjausmą, kai pajauti 
pirmoji mano viešnagė Dai- pargriuvo ir būtų likusi gulėti niškus simbolius. Paskui re- Dievo džiaugsmą. 
navoje, taigi negaliu palyginti gaisro apimtame lėktuve, bu- kolekcijų dalyviams išdalino Mūsų siela dainuos, kai turime 
vykusių rekolekcijų su anks- vo tikras Dievo darbas. Tai kitą metodinę medžiagą, pa-
tesniais metais. Tačiau šiuo- buvo dviejų mažų vaikų ma- vadintą Mano tikėjimo kelio- drąsos! 
kart noriu pasidalinti patirtais ma, ir Dievas šioje nelaimėje nė, kurią reikėjo aptarti ma- Trečioji dienos paskaita 
įspūdžiais iš to, ką mačiau ir gir- "pasinaudojo" šio netikinčio žose grupelėse, o paskui Drąsa tikėti - viena iš rekolek
dėjau, ką supratau ir patyriau. italo gera širdimi... Kai prel. bendrai pasidalinti išvadomis. cijų dalyvių Diana Karvelytė 

Man atvykus į Dainavą Edis atskleidė pačiam italui šį Antrą paskaitą Tikėjimo pateikė vaizdinę medžiagą, 
c::-.,.........---,---~~~~~~~~~~~~~,...-~~~~~~~~~~~~~~-.r 

Jaunimo rekolekcijų dalyviai Dainavoje (Michigan, JAV) Ntr. L. Bublytės 

kaip mes galime parodyti drą
są savo kasdienybėje, ir ką iš 
tikrųjų konkrečiose situacijo
se mes rinktumės. Diana 
mums leido prisiminti jauną 
mokinę Rebecca Scott iš Co
lumbine gimnazijos, kuriai 
prie smilkinio gimnazijoje pa
auglys prikišo pistoletą ir pa
klausė, ar ji tikinti Dievą? Ji 
nedvejodama atsakė "Taip, ti
kiu" ir „ .mirė. Tuo pavyzdžiu 
paskaitos vadovė rekolekcijų 
dalyvius bandė išprovokuoti 
drąsai už tikėjimą - net jei 
reiktų atiduoti gyvybę. 

Vėliau, visiems peržiūrė
jus parengtą medžiagą, Diana 
pakvietė jaunimą grupėse ap
svarstyti keletą aktualių šian
dienos situacijų ir atsakyti į 
jas lydinčius klausimus: ką da
rytum, jei būrys žmonių nie
kintų Tavo katalikišką tikėji
mą, taip pat niekintų tikėjimą, 
būryje esant Tavo tylinčiam ir 
tarsi viską priimančiam drau
gui? Ką darytum, jei Tavo 
draugė ima lauktis kūdikio -
ar bandytum atkalbėti ją da
ryti abortą? Kaip reaguotum, 
jei Tavo draugė išeitų gyventi 
pas vaikiną, nors žinai, kad 
katalikų tikėjimas neleidžia 
gyventi kartu nesusituokus? 

Grupelių pristatymo me
tu kilo karštos diskusijos, nes 
nuomonės dėl situacijų labai 
išsiskyrė. Daugelis jaunuolių 
nežinojo tikro Bažnyčios mo
kymo apie tai, o kai kurie bu
vo tikri, kad gyventi kartu tik
rai galima jau po sužadėtu
vių„. Bendromis organizato
rių ir vyresniųjų vadovų pa
stangomis bandėme atsakyti, 
kodėl vienas ar kitas sprendi
mas yra negalimas ir kodėl 
Bažnyčia moko kitaip. Šios 
temos buvo tokios aktualios, 
kad išsiaiškinimui iki galo rei
kėjo net pertraukos. O man 
tai buvo dar vienas patvirtini
mas, kaip atsakingai ir uoliai 
turiu skelbti Kristaus ir Jo 
Bažnyčios mokymą savo dėsto
mose pamokose„. 

Diskusijoms pasibaigus 
pagrindinė rekolekcijų orga
nizatorė Birutė Bublienė su
pažindino jaunimą su Lietu
vos Jaunimo dienomis, kurios 
vyks Klaipėdoje birželio 30-
liepos 1 d.d.; taip pat su Pa
saulio jaunimo dienomis Aust
ralijoje 2008 metais bei progo
mis jaunimui savanoriškai pa
dirbėti Lietuvoje vasaros me
tu su vargstančiaisiais, ypač 
vaikais. 

(Bus daugiau) 

Velykinio margučio stebuklas 
Tęsinys iš 15 nr. 

GABRIELĖ TAMINSKAITĖ 

nų viršūnių ir margaspalvių pievų. Jai 
liūdna, labai labai liūdna. 

nelija ir Debora, nes visi Lauksargiai 
buvo užsiėmę margučiu. Vaikai bėgio
jo, krykštavo tarsi viską būtų pamiršę, 
kiekvienas jį norėjo paliesti ir tai pa
daręs laimingas nužingsniuodavo na
mo. Žmonės tikėjo, kad palietę mar
gutį taps dar laimingesni nei iki šiol, 
kad jis juos apsaugos nuo nesėkmių, 
bėdų ir blogio. Po to visi išsisklaidė, 
beliko Cecilija ir pavargęs kun. Anas
tazas, tačiau jis buvo laimingas. Lai
mingas, todėl, kad padarė savo parapi
jiečius laimingesnius. Staiga jis paste
bėjo šone stovinčią Ceciliją. 

kad jis gali jai padėti, ji troško vienin
telio dalyko visa savo širdimi - prare
gėti. Staiga įvyko stebuklas - viskas 
aplinkui nušvito, ir Cecilija pamatė 
šią ryškią šviesą. 

Ji laisto savo tyru vandeniu margą 
pievų kilimą bei jos krante augančią 
žibuoklę - Jolantą ir nuostabiąją vyš
nią Korneliją, pasipuošusią rožiniais 
saldaus kvapo žiedais. Kornelija iš
skleidžia savo nuostabius žiedus ir jie 
taip pakvimpa, kad nė vienas gyvas 
padaras neiškenčia neatbėgęs pažiū
rėti ir pauostyti. Tas kvapas orui sutei
kia gaivumo. 

Tik vienintelė Cecilija, kaip ir vi
somis naktimis, sėdi savo namuose ir 
be galo liūdi. Ji negali pabėgioti po 
pievas, paskraidyti virš snieguotų kal-

Ir štai pagaliau patekėjo saulė ir 
išaušo šv. Velykų rytas. Tai buvo nepa
prastas rytas - rytas kai visas miestelis 
laukė stebuklo. Visi žmonės susirinko 
prie šventovės, nes šią dieną kun. 
Anastazas išneš visiems parodyti mar
gutį, kurį jis dailino, puošė nuo pat 
Kalėdų. Staiga prasivėrė šventovės 
durys ir jose pasirodė jis - margutis -
ant kunigo rankų. Oi, kaip aikčiojo 
žmonės jį pamatę. Jis atnešė naują gy
venimą į Lauksargius. Tačiau ne visi 
buvo laimingi. Cecilija stovėjo viena 
nuošalyje ir niekas jos nepastebėjo, 
net ir artimiausios jos draugės - Kor-

- Cecilija, ateik čia, - pašaukė jis ją. 
Ji priėjo, Anastazas padavė mer

gaitei margutį. Ji stipriai jį priglaudė 
prie savo mažos širdutės. Cecilija ne
galėjo jo matyti, bet ji jautė šilumą, 
kuri sklido iš jo vidaus. Cecilija tikėjo, 

Prieš jos akis atsivėrė kerintys, 
nuostabūs, žodžiais neapsakomi vaiz
dai. Ji pažvelgė į kun. Anastazą ir vi
sus Lauksargius. Netikėtai šalia atsira
do visi miestelio gyventojai, mokytoja 
Liucija ir visi jos draugai. 

Velykinis margutis savo šviesą ati
davė Cecilijai, ir įvyko stebuklas. Ce
cilija matė - tai buvo gražiausia, ką 
galėjo padovanoti Velykų margutis. 
Dabar šiame miestelyje nebeliko 
skausmo, liūdesio ir nevilties. 

Tai buvo rojus žemėje, rojus žmo
nių širdyse. 

(Pabaiga) 
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Motina, man saulė tavo veidą mena, 
~rgo rauks"lės šviečia kaip žvaigždžių kelia4 
Jlirš šitos i.emės klaidų kelią mano 
'kgul švies man tavo veido spinduliai. 

MIELAI DRAUGEI 

a.a. VERUTEI DUNDERIENEI 
staiga mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukroms 
AUDRAI, MARGARITAI, sūnums PAULIUI, 
ANDRilJI ir jų šeimoms -

Levutė, Vladas Pevceviliai 
Elzytė Kazlauskienė 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
JONAS GELAŽIUS 

miri 2007 m. balandžio 8 d., Phelpston, ON, 
sulaukęs 81 m. amžiaus. 

Giliame liūdesyje liko dukra Nijolė, vaikaičiai 
Darlene, David, John, Shawn ir Kim.. Palaidotas iš 
Lietuvos kankinių šventovės balandžio 12 d. ŠV. Jono 

lietuvių kapinėse Mississaugoje, ON. 

Mes niekada nenustosim Tuvęs liūdėję -

ŠEIMA 

PADĖKA 

AtA 

STASEIBARTUSEVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn 2007 m.. vasario 3 d„ 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams 
už aukotas šv. Mišias. Dėkojame giminėms, šeimos 
draugams, KLKM dr-jos Anapilio skyriaus, kuriam 

mamytė priklausė, narėms už pareikštas užuojautas, 

atsiųstas gėles bei užprašytas šv. Mišias. Ypatinga pa

dėka tetoms Onutei Stončienei, Antaninai Adomo

ni.enei ir jos vyrui Vytui už didelę pagalbą mamytei 

sergant ir laidotuvių metu. Nuoširdi padėka B. Stanu
lienei ir jos t:aJkininkėms už paruoštas vaišes ir visoms 

ponioms už suneštus pyragus. 
Nuoširdus ačiū visiems, palengvinusiems netek

ties skausmą. Liūdintys -

vaikai Rimas, Irena, Kfstutis su šeimomis 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-304 2 

Sekantis siuntimas LAIVU į VilnitĮ 

2007 m. balandžio 12 ir 26 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

Tel: (416)233-4601 
s300* S~OO* 

* c~~on is valid o~~~t~' e!~l~~~Pysanka" head o~ off 

A.a. TERESEI iškeliavus iš šios ašarų pakalnės, 
jos vyrui VITUI ir jos trims sūnums - TADUI, MINDAUGUI ir VYTAUTUI 

ištvermės, stiprybės, paguodos ir tarpusavio meilės nuo -Algio ir Levutės 

Mirė kalbos mylėtoja 
A.a. Ramutę Plioplytę pagarbiai prisi

mena Algirdas Sabaliauskas Lietuvoje lei
džiamame leidinyje Gimtoji kalba (2001, m. 
2). Gimusi Turonte, Kanadojel.}953 m., di
desn~ daij gyvenimo praleido t.ikagoje. Bai
gė Pedagoginį lituanistikos institutą ir gavo 
pradinės lituanistinės mokyklos mokytojo 
cenzą. 1974 m. Čikagos universitete įsigijo 
sociologijos bakalauro laipsnį.1970-1973 m. 
lietuvių kalbą dėstė Kristijono Donelaičio li
tuanistinėje mokykloje. Nuo 1980 m. - Peda
goginio lituanistikos instituto lektorė, 1982-
1986 m. - direktorė. Ji stažavosi Vilniaus 
universitete 1981-1982 ir 1989-1990 m. Tun, 
vadovaujama docento Liongino Pažusio ji 
tyrinėjo antrosios lietuvių išeivių kartos kai-

bos įrašus, su juo paskelbė straipsnį "Lietu
vių kalba nykstančios dvikalbystės sąlygo
mis" (Mūsų kalba, 1982, nr. S). R Plioplytė į 
anglų kalbą išvertė Zigmo Zinkevičiaus Lie
tuvių kalbos istoriją (The History o/ the Li
thuanian Language, Vilnius, 1996). Ji taip 
pat parengė 6~gini leidinį Lietuvių kal
bos istorija ( · 2003), kurioje panaudo
jo ištraukas iš Z. Zinkevičiaus tomo ir A. 
Sabaliausko Mes baltai. Jos kasdieninis dar
bas buvo buhalterija, bet, kaip ir jos brolis 
Audrius (neurologas), ji buvo talentinga 
menininkė, dalyvavo lietuvių liaudies meno 
parodose. Mirė '1007 m. sausio 29 d., P.alai
dota ŠV. Kazimiero lietuvių kapinėse Čika
goje. 

l TORONTO l 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

Toronto lietuviq pensinin· 
kų .klubo metiniame susirinki
me buvo .padaryti pirmininko, 
iždininko ir kitų valdybos narių 
pranešimai, diskutuoti įvairūs 
reikalai, išrinkta valdyba ir revi
zorius. Dabar yra tokia valdy
bos sudėtis: pirm. A AJsbergas, 
vicepinn.J.:N"ešukaitis,sekr. 'f. 
Zaleckienė, ižd. J. Mašalas, 
renginiams Z. Barančiukienė, 
remontams ir tvarkai J. Morkū
nas, sveikatos koord. L. Balsie
nė, nariai - R. Sonda ir S. Kuz
mickas. Revizijos komisija: 
pirm. S. Prakapas, nariai - V. 
Kulnys ir B. Stundžia. ''Vtlniaus 
Manor" pensininkų namams 
sumaniai vadovauja Jonas Sli
vinskas. Pensininkų klubas dos
niai aukoja įvairiems lietuvybės 
reikalams, dažnai rengia suėji
mus, iš kurių paskutinysis buvo 
velykiniai pietūs. S.P. 

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

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

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

.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidžių. 

.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

.A. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

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

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

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

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų 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 

l AUKOS l 
A.a. Alfonso Dausos XL

'Ųjų mirties metinių (balandžio 
15 d.) atminimui duktė Aldona 
ir žentas Mečys Empakeriai 
Tėviškės žibu1iams aukOjo $100. 

A.a. VlllClO Seniiillo atmini
mui Bronė Baltrušaitienė Te
vilkės liburiams aukojo $75. 

A.a. Veronikos Dunderie· 
nės atminimui pagerbti Kovai 
su vėliu ir tlliova sergantiems 
vaikams Lietuvoje aukojo: $50 
- V.J. Dimitroff; $40 - R.V. 
Beaini; $30 - R. Fritz, M.B. 
Dercola; $25 (JAV) - RL. Mi
kulioniai; $25-D. (Donaldson) 
Merckel; $20 - J. Zenkevičius . 
Aukas rinko Valė Baliūnienė, 
Monika Povilaitienė ir Birutė 
Kazlauskaitė. 

A.a. Vandos Lapienienės 
atminimui pagerbti R. Jaok.aus
kienė Tėvi.fkės žiburiams aukojo 
$2.0. 

BESTWAY TO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 386 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
KAINOS SKRENDANTIEMS Į 

LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ: 
$949- Iki birželio 23 
+mok. 

$1199 - po birželio 23 
+mok. 

Kelionių bilietai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

Tcl. (4.16) 249• 771 0 
Ccll (416) 473-9020 

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



"SKRYBĖLAITĖS" IR TORONTO LIETUVIŲ NAMAI 
VISUS KVIEČIA Į ŠVENTINĮ KONCERTĄ MOTINOS DIENOS PROGA 

"TU NUMEGZK MAN, MAMA, KELIĄ''! 
KONCERTAS ĮVYKS 

'1lm m. GEGUŽĖS 13, SEKMADIENĮ, 
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 
KARALIAUS MINDAUGO MENĖJE, 
1573 BLOOR S'r.W. 

PIETŪS, KAIP VISADA, NUO 11.30 IKI 2.30 .. 

KONCERTO PRADŽIA 1 val. 

"SKRYBĖLAITĖS" VAIŠINS 
KAVA IR PYRAGAIČIAIS, 
O LIETUVIŲ NAMAI VISOMS MAMOMS 
DOVANOS GĖLIŲ IR TAURĘ VYNO. 

Visus maloniai kviečia rengėjai 

KLB Toronto apylinkės valdyba kviečia apylinkės Tarybos 
... ,_"'l"""-~ narius, organizacijų atstovus ir visus bendruomenės narius į 

,~ ATSKAITOMĄJĮ UŽ 2006 M. 
TORONTO APYLINKĖS TARYBOS SUSIRINKIMĄ, 
kuris Įvyks 2007 m. balandžio 26, ketvirtadienĮ, 7.30 v.v. 

Prisikėlimo parapijos muzikos kambaryje (prie KLB raštinės). 

KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI 
TORONTO APYLINKĖJE 

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA PRANEŠA, KAD SUOARĖ KOMISIJĄ, KURI 

2007 m. gegužės 27, sekmadienĮ, 
Prisikėlimo bei Lietuvos kankinių parapijose, Lietuvių Nam uos.e ir 

"Vilniaus rūmuose" vykdys rinkimus į KLB Krašto tarybą 
(renkami 18 kandidatų Toronto apylinkei atstovauti). 

Komisijos sudėtis: B. Jurienė, B. Kazlauskaitė, V. Kulnys, J .Nešukaitis, 
M. Povilaitienė, J .Vingelienė, A. Zablockas. 

"VILNIAUS RŪMŲ" VALGYKLAI 
REIKALINGAS ASMUO, 

kuris/ i savarankiškai gamintų maistą ir 
aptarnautų 20/30 gyventojų 6 dienas arba maž iau 

per savaitę pietų laiku. 
UŽ PATALPŲ NAUDOJIMĄ NĖRA NUOMOS, 

VISAS PELNAS - GAMINTOJUI-JAI 

Suinteresuoti prašomi kreiptis į administratorių 
JONĄ SLIVINSKĄ 

Tel.: 416-278-6279 arba 416-762-1777 

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~ll( Wes t Rea lty Inc_ 

1678 Blooir St. W., Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skamb inti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-41 6 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763•51 61 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m .. 

A.a. Jonnl Gelaiiui mirus, 
nuoširdžiai užjausdami jo duk
rą Nijolę ir jos šeimą, Leonas ir 
Lena Baumgardai Tėvilkė~ ii
buriams aukojo $50. 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriem1 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vaiausiai iki .ket
mtadienio 12 v.d., jeigu nori
ma JĮ skelbti ateinančios sa
vaiUs TŽ numeryje. 

KLB ŽINIOS 

• KLB Turybos rinkimų ko
misija skelbia, kad De1hi ir Wa
saga-Stayner aklamaciniu bū
du paskelbė savo atstoves/us. 

• Calgary, F.dmnnton, Oak
ville/Halton/Peel, Rodney, Sault 
Ste. Marle, Sudbury, Thunder 
Bay, ~. 'Wiudlmbei Win
nipeg pranešė KLB Tarybos 
rinkimų komisijai, kad nepajė
gė surasti kandidatės/o į KLB 
Krašto tarybą. Jų pirmininkės/ 
ai atstovaus savo apylinkei KLB 
Krašto tarybos suvažiavimuose. 

• Apylinkės, kurios sudarė 
savo nominacijos komisijas, yra 
Hamilton, London, Montreal, 
St. Catharines/Welland ir Tu
ronto. Kitos apylinkių valdybos 
nesugebėjo sudaryti nominaci
jos komisijos, tuo būdu valdybai 
reikia surasti kandidatus į Tu
rybą. Hamiltono apylinkės no
minacijos komisiją sudaro Alfa 
Budimnkas, Povilas Kesminas 
ir Juozas Krištolaitis; Londono 
apylinkės nominacijos komisiją 
sudaro Dana Chamauskienė, 
Stasys Keras ir Elena Paulionis
Keras; Montrealio apylinkės 
nominacijos komisiją sudaro 
Andrėja Celtorius, Antanas 
Mickus ir Arūnas Staškevi
čius; Otavos apylinkės nomina
cijos komisiją sudaro Algirdas 
Eimantas, Elė Jurgutienė ir Sil
vija Mitalienė; St. Catharines/ 
Welland apylinkės nominacijos 
komisiją sudaro Jeronimas Bie
liūnas, Jonas Ka.raliūnas ir Sigi
tas Zubrickas_ Bendruomenės 
narės/iai, kurie nori kandida
tuoti i KLB Krašto tarybą. pra
šome kreiptis i šiuos narius. 
KlB 'Iluybos rinkimų komisijos 
pirmininkė Ona Stanevičiūtė. 
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JUNGTINIS -„ -
Under the Baltic Sun 

100 BALSŲ CHORAS, 
susidedantis il 

Dzirksts, Estonia Koor, 
Volungės ir Vox 

Finlandiae chorų dainininkų, 

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

5040 Yonge Stree4 Toronto, Ontario) 

ĮVYKSIANTĮ KONCERTĄ. 

Bus atliekamos Šuberto G Mišios, kurioms diriguos 
kviestinis dirigentas lvan 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 jsigyti pas 
Danguolę Radtkę, tel. 416 691 5294, arba 11Box Office". 

Užsakymams telefonu skambinti i 
"TicketMaster" -416 870 8000 

Papildoma informacija teikiama 

elektroniniu paštu: underthebalticsun@gmail.com 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrection Rd. Toron10 ON M9A 5G l 

praneša, kad 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-553 1 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIO 
METU BUS PATEIKTA FINANSINĖ APYSKAITA, 

iYJkB balandžio 29, sekmadieni, 2 v.p.p. TORONTE, 
Prlalktllmo parapl)oa patalpose, 1 Reaurrectlon Rd. 

Nartų reglstracl)a nuo 1.30 v.p.p. 
Kvorumui nesusirinkus 2 v.p.p., susirinkimas prasidės 

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

KOMISIJĄ SUDARO: Algis Naua6daa, tai. 416-231-
1423; kun. Vytautaa Stalkevltlua, tai. 905-277-4320; 
Rimas Srlublikla, tel. 705-737-9101. 

Fondo narisJ, norintys kandidatuoti į Fondo tat)'bą, 
prdomi kreiptis į au~iau nurodytą komisiją. 

Jiltybe 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. Tororuo ON M9A SG ~ Tel.: 4 16-889-553 1 

2007 metais Kanados lietuvių fondas skirstys 2006 metų 
dangiao kaip $180,000 pelną, kurĮ sudaro: 

Bendrų jna.fų pelnas $107, 056 
Sidaro įnašo pelnas $42, 650 
'llzmolaičių įnašo pelnas $18, 774 
Koyelaičių įnaio pelnas $4,489 
Slcrebutėnų įnašo pelnas $3,850 
Balsių jna.fo pelnas $3,850 
Kantautų jnašo pelnas $2, 625 

'IBrybos sprendimu, nmnatyta skirstyti pelną šitaip: 
$122,294 - Lietuvių veiklai Kanadoje paremti 

(įskaitant $525 paramą Tėvi.fkės žiburiams 
Kantautų vardu); 

$46,000 - Lietuvoje (įskaitant stipendijas Lietuvos 
studentams ir paramq 11.lmolailių 
"Židinio" galerijai); ir 

$15,000 - stipendijoms Kanados studentams 
(Koyelaičių, Kantautų, Slcrebutėnų, 
Balsių bei SUJaro vardu). 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir pri111iminkime jį llBVO te11tamentoo11e 

DĖMESIO TŽ PRENUMERATORIAMS! Leidėjai prašo jos 
atsilyginti už prenumeratas. Pasitikrinkite prenumeratos užsibai
gimo datą, atspausdintą ant adreso lipdės ( address label)- Kanados 
vyriausybės finansinė parama pašto išlaidoms apmokėti yra gauna
ma pagal apmokėtą prenumeratų skaičių. Be šios paramos mūsų 
pašto išlaidos, siuntinėjant jums TŽ, būtų apie du trečdalius 
aukštesnės. Prašome jūsų supratimo šiuo svarbiu klausimu - įrodyti 
Kanados vyriausybei, kad 1Z gyvavimas mums yra aktualus. 

'11. leidėjai 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Balandžio 11, trečiadie
nį, iš Delhi~ ON, Šv. Kazimiero 
šventovės Sv. Jono lietuvių ka
pinėse palaidota a.a. Vanda 
Lapienienė, 86 m. amžiaus. 

• Balandžio 12, ketvirta
dienį, iš Lietuvos kankinių 
šventovės Šv. Jono lietuvių ka
pinėse palaidotas Gerojo Ga
nytojo misijos narys a.a. Jonas 
Gelažius, 81 m. amžiaus. 

• Lietuvos kankinių šven
tovėje Didžiajai savaitei ir Ve
lykų šventei iškilmingumo su
teikė mūsų parapijos chorai su 
savo vadovais, skaitovai, visose 
apeigose dalyvavęs solistas Ri
mas Paulionis, zakristijonas 
Vincas Baliūnas, Mišių patar
nautojai ir Velykų rytą parapi
jos salėje kavute bei pyragai
čiais visus dalyvius pavaišinęs 
Anapilio moterų būrelis. 

• Įrengiama nauja parapi
jos salės šildymo-vėsinimo sis
tema. Šiam didelių išlaidų rei
kalaujančiam užmojui ir ki
tiems neatliktiems remonto 
darbams pradėtas vajus. Paaiš
kinimo laiškas šiais reikalais iš
siuntinėjamas visiems Lietuvos 
kankinių parapijos ir Gerojo 
Ganytojo misijos parapijie
čiams bei rėmėjams. 

• Šv. Jono lietuvių kapinių 
pavasarinio lankymo diena nu
keliama iš paskutinio gegužės 
mėnesio sekmadienio į pirmąjį 
birželio mėnesio sekmadienį. 
Todėl šį pavasarį kapinių lanky
mo diena bus birželio 3, sekma
dienį. Ta pačia proga kapinių 
administracija prašo visus iki 
gegužės l d. nuimti nuo savo 
kapaviečių žiemos metu sudė
tas dirbtines gėles ir dirbtinių 
gėlių vainikus. Nenuimtus to
kius papuošalus vėliau nuims 
pati kapinių administracija. 

• Anapilio knygyne gauta 
kovo-balandžio Lithuanian He
ritage žurnalo laida. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 22: 9.30 v.r. už a.a. Pra
ną Augaitį (XI metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, balandžio 
22, sekmadienį, 2 v.p.p. už a.a. 
Teklę Sekonienę; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje, balandžio 
21, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Eleną ir Vladą Vindašius. 

Kun. A. Lipniūno Jaunimo 
kultūros centrui $100 aukojo 
V. Poškaitis. 

Našlaičiams Lietuvoje 
$100 aukojo V. Poškaitis. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M.A. Empake
riai (a.a. Alfonso Dausos XL 
mirties II!etinių atminimui); 
$50 - M. Zymantienė. 

[1lj ~v·anaj. 
@~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 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Balandžio 15 per 10.45 

v.r. Mišias giedojo parapijos 
"Retkartinis" choras. Ateinantį 
sekmadienį 9.30 v.r. muzikos 
kambaryje renkasi visų chorų 
moterys, kurios giedos 10.45 
v.r. Mišiose. Sveikinam parapi
jos vaikų chorą, kuris gražiai 
pasirodė savaitraščio Tėviškės 
žiburiai metinėje popietėje. 

• Šį savaitgalį, balandžio 
21-22 d.d. parapijos patalpose 
vyks KLKM dr-jos skyrių atsto
vių suvažiavimas. Šeštadienį -
suvažiavimo atidarymas 10 v.r. 
su sveikinimais ir darbo posė
džiais, sekmadienį - Mišios 
10.45 v.r., o po Mišių 12 v.d. 
ses. Onutės Mikailaitės pa
skaita, suvažiavimo uždarymas 
ir agapė. Visos narės, viešnios 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 

• Šeimos ir artimųjų tarpe 
Marytė Tamulaitienė atšventė 
savo 90-tąjį gimtadienį. 

• Balandžio 14 d. palaidota 
a.a. Elena Graibuvienė, 95 m. 
Paliko dukterėčią Vitą Vytienę 
su šeima. Balandžio 16 d. pa
laidota a.a. Angelė Gontienė, 
81 m. Paliko sūnų Algį su šei
ma. Lietuvoje mirė a.a. Stepo
nas Petraitis, Algio Vaičiūno 
svainis. 

• Parapijos metiniame na
rių susirinkime, praeitą sekma
dienį į parapijos tarybą dvejų 
metų kadencijai buvo išrinkti: 
V. Bubelis, A. Bubulienė, R. 
Čygienė, D. Danaitytė, J. Gab
rienė, R. Girdauskaitė, R. Gry
bienė, G. Judvytytė, V. Juzu
konytė-Vadauskienė, K. Mang
licas, L. Nakrošienė, J. Neima
nienė, D. Nausėdienė, Z. Nau
sėdienė, l. Paškauskienė, P. Pet
rauskas, A. Pleinytė, l. Poškutė
Hurst, T. Stanulis, J. Stasiulevi
čienė, M. Sungaila, V. Tumulai
tis, D. Viskontienė. Balandžio 
24 d., 7.30 v.v. vyks visų tarybos 
narių posėdis, kuriame bus pa
siskirstyta pareigomis. 

• "Kretingos" vasaros sto
vyklų vadovų susirinkimas - ba
landžio 23 d., 7 v.v. parapijos 
kavinėje. Vasaros stovyklų tvar
ka: lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams liepos 
8-21 d.d., lietuviškai kalban
tiems nuo liepos 22 d. iki rug
pjūčio 3 d., jaunų šeimų su vai
kais rugpjūčio 5-11 d.d. Visom 
stovyklom registracijos blankus 
galima gauti parapijos rašti
nėje. 

• Pavasario vartotų daiktų 
ir drabužių išpardavimas vyks 
parapijos salėse gegužės 4-5 
d.d. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 22: 8 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 9 v.r. 
už a.a. Gražiną Stankienę - 4 
metinės; 10.45 v.r. už a.a. An
taną ir Stasę Gendrėnus, už a.a. 
Antaną ir Sofiją Laurinavičius 
ir už 1944 m. savanorius - Lie
tuvos vietinės rinktinės miru
sius ir žuvusius narius; 12.15 
v.d. už a.a. Juozą Špoką. 

A.a. Prano Enskaičio 15-
ųjų mirties metinių prisimini
mui Hamiltone gyvenanti Ens
kaičių šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. Velionis buvo 
spaudos žmogus - spaustuvi
ninkas, leidinių redaktorius, 
knygų leidėjas, rašytojas, visą 
savo gyvenimą įvairiais būdais 
skyręs lietuvybės reikalams. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį sekmadienį, balandžio 

22, 2 v.p.p. įvyks moterų Ap
mąstymo pamaldos. Apmąsty
mo žodį tars Wilfred Laurier 
teologijos universiteto, liutero
nų teologijos fakulteto studentė 
Vida J augelienė. Po pamaldų 
bus kavutė, kurioje galėsim su
sipažinti ir pabendrauti su Vida 
J augeliene. 

• Metinė parapijos iškyla 
įvyks sekmadienį, birželio 10, 
pradedant pamaldomis 11 v.r., 
kuriose apmąstymo žodį tars 
viešnia iš Lietuvos Kristina 
lvanauskienė. Ji atvyksta birže
lio 8 d. dalyvauti Pasaulio mal
dos dienos suvažiavime King 
City, ON. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 15 d. Lietuvių 

Namų svetainėje įvyko velyki
niai pietūs, kuriuos rengė LN 
Moterų būrelis. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - balandžio 19, ketvir
tadienį, 7 v.v. LN seklyčioje, 
"Labdaros" - balandžio 25, tre
čiadienį, 7 v.v. slaugos namuose. 

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

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo 

G. Sakus - $2000; P. Gumbinas 
- $1500. Nuoširdžiai dėkojame 
už aukas. Jos priimamos To
ronto LN raštinėje, Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 

• Dėmesio, tėveliai! Ba
landžio 21d.,9.15 v.r. mokyklo
je įvyks posėdis, kuriame aptar
sime ruošos darbus 8 sk. ir 
Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų abiturientų pagerbimui. Kvie
čiame šių mokinių tėvus daly
vauti pasitarime su mokyklos 
administracija bei tėvų komi
tetu. 

• Gavome velykinius svei
kinimus iš Kauno Caritas (Onu
tės Virbašiūtės). 

• Vytautas Rasinskas, "Dva
sinės pagalbos jaunimui cent
ro" fondo direktorius iš Klai
pėdos, atsiuntė padėką Toronto 
Maironio mokytojams, moki
niams ir tėveliams už paramą 
bei sveikinimus šv. Velykų proga. 

• Jaunųjų bei vyresniųjų 
darželiai maloniai kviečiama
mytes gegužės 12 d., 11 v.r. į 
savo klases Motinos dienai pa
minėti. Bus trumpi pasirody
mai ir kavutė. Živilė 

Tėviškės žiburių spaudos 
popietė praeitą sekmadienį, 
balandžio 15, didžiojon Ana
pilio sodybos salėn sutraukė 
nemažą būrį savosios spau
dos bendradarbių bei rėmėjų. 
Muzikinę programą atliko 
Toronto Prisikėlimo parapi
jos vaikų ansamblis, vad. 
muz. Dalios Viskontienės ir 
sol. Anitos Pakalniškytės
Puodžiūnienės. Vyko dvi lo
terijos, pietūs bei smagus vi
sų pabendravimas. (Plačiau 
kt. nr.). 

Lietuviška programa yra 
rodoma pirmadieniais, 2.30 
v.p. p. per 7-tą TV kanalą. 
Programą veda Stasys Ku
liavas. Inf. 

~ MONTREAisms 
A.a. Monikos Jonynienės atminimui aukos Vaiko tėviškės 

namams: $100-J. Tanner; $50-D. Danaitienė, Ottawa; $40-
B. Lukoševičienė, Toronto; $30 - P.J. Adamoniai; $25 - D. 
Staškevičienė, G. Kudžmienė; $20 - J. Blauzdžiūnienė, K. 
Andruškevičius, S. Danaitienė, Ottawa. 

Dėkoja KLKM dr-jos Montrealio skyrius 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje balandžio 15, Atvelykio sekmadie
nį, šv. Mišias už gyvas ir mirusias KLK moterų dr-jos nares at
našavo klebonas kun. G. Mieldažis. Skaitinius skaitė J. 
Adamonienė ir D. Staškevičienė. Po Mišių pavasariškai išpuoš
toje salėje rinkosi svečiai prie tradicinio Velykų stalo.Visus pa
sveikino draugijos vardu pirm. D. Staškevičienė. Programą -
dainas ir deklamacijas - atliko mokyklos mokiniai, vadovauja
mi Ž. Jurkutės-Blayney ir muz. A. Stankevičiaus. Velykų bobutė 
(A. Morkūnienė ), atkeliavusi su pintine skanumynų ir didžiule 
Vilniaus verba, papasakojo apie Lietuvą ir joje švenčiamas Ve
lykas, apdovanojo visus vaikus ir vadovus. Klebonui palaiminus 
velykinį stalą ir dalyvius, visi vaišinosi skaniais ir įvairiais pa
tiekalais, vynu, tortais ir kava. Laimingieji džiaugėsi gražiomis 
loterijos dovanomis. Nepaisant rūstaus pavasario oro, į šį ren
ginį susirinko gražus būrys svečių. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Kitos šimtmečio iškilmės įvyks sekmadienį, birželio 3. Bus 

palaiminamas šimtmečio kryžius. Tai atliks prel. Edmundas 
Putrimas, atvažiavęs iš Toronto. Parapijiečiai ir visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. 

Šv. Elzbietos draugijos paskutinis susirinkimas prieš vasa
ros atostogas įvyks sekmadienį, gegužės 6. Bus švenčiami visų 
narių gimtadieniai. V.L. 

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

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 51~286-1985 P\X: 51~286-1981 

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 UTAS 

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. 

Šv. Velykų proga Tėviškės žiburius, jų bendradarbius bei 
skaitytojus raštu sveikino: pik. Arūnas Dudavičius, mokomojo 
pulko vadas iš Ruklos, Danutė Staškevičienė iš Montrealio, 
Lietuvos seimo narė Irena Degutienė, Amerikos lietuvių fon
das, Vytautas ir Gražina Kamantai iš Grand Rapids, MI, Ar
tūras Mičiūdas iš Argentinos, Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras, Rokiškio "Romuvos" gimnazijos biblio
tekos vedėja Reda Kiselytė, E. ir G. Petrauskai iš London, ON, 
Janina Marcinkevičienė iš Šakių, prel. V. Vaičiūnas iš Kauno, 
Irena Bradaitienė iš Marijampolės. 

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

LANDSCAPING. Žolės pjovi
mas, velėnų dėjimas, krūmų ir 
gėlynų priežiūra. Skambinti 
Valdui tel. 416 909-2464 (cell), 
416 236-5409. 

CONSTRUCTIO LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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


