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Prie užrakintų durų 
Šventovių praradimas - skaudus reiškinys išeivijoje. 

Bet ir akivaizdus pavyzdys, kokio likimo susilaukiama, kai 
bandoma kurtis ne ant savos žemės ir neįstengiama įsigytą 
tautinį židinį išlaikyti. Tada jis patenka į rankas tų, kuriems 
dar jų reikia. Ir šitaip sentimentai priverčiami nusileisti gy
venimo tikrovei. 

O TA tikrovė čia kalbamu atveju yra tokia: išsiskirs
tom, susimaišom, nutolstam nuo lietuviškumo. 
Šventovės, nors ir mūsų senelių statytos, kai 

kuriems virsta tartum kokiais muziejais, į kuriuos retkar
čiais užsukama pasidairyti. Kai lankytojų yra per mažai ir 
nebėra lėšų joms išlaikyti, kam jos bereikalingos? Be to, ir 
savų kunigų trūksta, nes kunigystės siekti šių dienų jau
nimui "nepraktiška". Tai ką su apytuščiais pastatais turėtų 
daryti dvasinė vyresnybė, kuri, žmones pagal tautybes 
neskirstydama, pirmiausia rūpinasi jų religine praktika? 
Taip ir susidaro būklė, kuriai aptarti iškyla daug "teisybių", 
o tada jau labai sunku išvengti nemalonių sankirčių. Į mūsų 
senelių ar prosenelių pastatytų šventovių perleidimą 
kitataučiams arba apylinkių tikintiesiems mes reaguojame 
gana karštai. Visa tai rodo dar neišblėsusį patriotizmą, kuo 
reikėtų džiaugtis ir didžiuotis. Thčiau jei reikia su plakatais 
stovėti prie užrakintų šventovės durų, peršasi nemaloni 
mintis, kad čia kažkas ne taip yra buvę, kažkas lyg pavėluo
ta. Mat jei būtų išlikęs toks entuziazmas lankyti ir remti 
savo šventovę, koks kyla dabar demonstracijas organizuo
jant - vargu ar būtų reikėję tokių iššaukiančių protestų, 
kurie, deja, rodo, kad dėl praradimo turime bent pusę 
kaltės patys prisiimti. Užtat dabartiniai įvykiai turėtų tapti 
įspėjančiais ženklais, kaip reikėtų elgtis, kad ateityje tokių 
išpuolių sumažėtų arba išvis nebebūtų. 

v YMUSIS aušrininkas, energingas kovotojas už lietu-z vybę, laisvamanis dr. Jonas Sliupas, gyvendamas 
Amerikoje lietuvybės darbuotėje labai vieningai reiš

kėsi su kun. A Burba bei kitais, rinko aukas, skatino kurti 
savas lietuviškas parapijas, atsiskirti nuo lenkų, kurie tuo 
metu per katalikybę lenkino lietuvių emigrantus. Lietuvių 
vienybė jam buvo pats aukščiausias tautinės veiklos idealas, 
kurio jis siekė, ragino ir kitus to paties siekti. Nėra abe
jonės, kad tai labai svarbu ir šiandien, kai kasdien esame 
viliojami skirstytis, maišytis, nebesirūpinti savo šaknimis. 
Užtat norėdami išsilaikyti, kas esame, turėtume būti pa
kankamai aktyvūs savajame lietuviškame gyvenime. Įsigiję 
savuosius pastatus bei kitas nuosavybes, patys juos ir turime 
prižiūrėti, skirti pakankamai lėšų, o svarbiausia - nepalikti 
jų tuščių, tarkim - savų šventovių. Atsiradusias tuštumas 
užpildo kiti, tuštumoms platėjant liekame savų namų kam
pininkai, kol pagaliau viską prarand~me. O tada jau žen
giame į kovą, kad mūsų neskriaustų. Sia proga prisimintina 
ir tai, kad šventovės pastatytos ne vien didžiųjų metinių 
švenčių suėjimams, kada tautiečių spūstys byloja, kiek daug 
mūsų yra, kokių jaunų, darbingų, daug galinčių nuveikti 
tautos labui. Mūsų šventovės, be viso kito, ir yra vietos suei
ti, pabendrauti, įrengtos patalpos sudaro sąlygas lietuviškai 
veiklai puoselėti. Ko daugiau bereikėtų? Telieka jas lankyti 
ir remti. Žinoma, jei kam lietuvybė neberūpi, klausimas 
kitas. Bet kad ji rūpėtų, labai gelbsti glaudesni ryšiai su 
savaisiais ir su Lietuva. Jie labai reikalingi ir nuolatos prak
tikuotini, nes viena - jie įpratina žinoti ir jausti, kad virš 
įvairių susigrupavimų yra kažkas svarbesnio, antra - be 
sutarimo ir vienybės jokie didesni uždaviniai neįvei
kiami. Č.S. 
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Socialinė atskirtis - grėsmė 
tautiniam saugumui 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Pastebėjote: dingo iš žinia
sklaidos akiračio ir TV ekranų 
V. Uspaskichas. Mėnesių mė
nesiais rodė jį marširuojantį 
Raudonąja aikšte, politikuo
jantį ir dainuojantį, dosniai 
dalijantį interviu jo durų ran
keną atsargiai klebinusiems 
korespondentams. 

Veikiantys politikai ir juos 
aptarnaujantys žurnalistai ne
užsikirsdami barškėjo apie šį 
veikėją "spaudos klubuose" ir 
"TV forumuose", lyg apie di
džiausią Lietuvos problemą. 
Neparodytas faktiškai liko tik 
vienas siužetas: kaip jam ap
žiūrinėjami dantys, nelyginant 
į nelaisvę paimtam velioniui 
Saddamui Husseinui. 

Ir staiga - tyla. Kodėl? 
Aiškinti vien tuo, kad Lietu
voje norma tapo "teisingumą" 
įvykdyti pirmiausia laikraščių 
puslapiuose, o jau paskui de
rinti teisinius argumentus prie 
įdirbio viešųjų ryšių srityje, 
būtų nepakankama. Priežas
čių turi būti daugiau, nepai
sant to, kad rimtesnių kaltini
mų nei per visas televizijas 
pakartotinai rodytas siužetas, 
kuriame kaukėti vyrai išneša 
iš Darbo partijos būstinės mė
lynuose šiukšlių maišuose su
vyniotus kompiuterius, V. Us
paskichui pateikta kol kas nė
ra. Gal dar bus, bet kol kas -
tik spėlionės ... 

Priežastis - paprastutė: V. 
U spaskichas nebepavojingas. 
Savivaldos rinkimai praėjo, 
pasirodyti Lietuvoje jis neiš
drįso, Darbo partija be jo rin
kimuose nieko rimtesnio nu
veikti taip ir neįstengė. Thigi, 

šis paragrafas, bent tuo tarpu, 
gali būti "uždarytas". Iki nau
jų seimo rinkimų. O jau tada 
- bus matyti, situacija padik
tuos veiksenos būdus ir prie
mones. 

V. Uspaskicho populiari
nimui eikvotą brangų eterio 
laiką ir pirmuosius laikraščių 
puslapius dabar norom neno
rom tenka užleisti kitiems. 
Prieš akis - naujas iššūkis: at
gijo R. Paksas! Kaip toje slibi
no Gorinčiaus pasakoje: vieną 
pabaisos galvą nuritinus, toje 
pačioje vietoje netrunka atsi
rasti kita ir tučtuojau žiojasi 
kąsti didžiavyrį ... 

Ne sunku suprasti, kad 
Lietuvos politikos lauke tas 
didvyris, nepavargstantis ka
poti vis ataugančias Rytų slibi
no galvas, yra ne kas kita kaip 
vadinamasis "politikos valsty
bininkų" luomas arba "tradi
cinių partijų ratelis", akivaiz
džiai netenkantis klasikinių 
politinės diferenciacijos pa
grindų, atkakliai ignoruojan
tis aktualiausias valstybės so
cialines problemas, tačiau 
veiksmingai ir pakankamai 
solidariai veikiantis, kai iškyla 
būtinybė ginti turimas politi
nes privilegijas. 

Kai vadinamųjų tradicinių 
partijų vadovai neturi nieko 
daugiau pasiūlyti rinkėjams, 
išskyrus lėkštą savigyrą, besaikį 
"populistų" niekinimą ir rusiškos 
meškos vedžiojimą vaikigalių ir 
cirko mėgėjų džiaugsmui, darosi 
suprantama, kodėl Rolandas 
Paksas iškopė jau į antrąją 
vietą tarp populiariausių šalies 
politikų ir aiškia persvara 
lenkia savo aršiausius kritikus. 

Svarbiausias dalykas, ku
rio nesupranta vadinamieji 
"valstybininkai", o ypač - de
šinysis jų sparnas, yra tas, kad 
rinkėjų jokiomis aplinkybėmis 
negalima laikyti kvailiais, juo 
labiau - iš jų tyčiotis ar juos 
pravardžiuoti. 

Kiekvienų rinkimų rezul
tatus politikai, jei jie iš tiesų 
verti valstybiškai mąstančių 
žmonių vardo, turėtų priimti 
lojaliai, kaip juos vienareikš
miškai įpareigojantį piliečių 
valios pareiškimą, atidžiai 
juos analizuoti, daryti išvadas 
pirmiausia savo pačių politi
nės retorikos, veiklos progra
mos, rinkimų taktikos ir stra
tegijos atžvilgiais, o ne vertin
ti rinkėjus, užgaulioti oponen
tus, svaidytis jokiais faktais 
nepagrįstais kaltinimais ki
toms valstybėms. 

Nuo šitos ligos dešinieji 
niekaip negali pagyti nuo pat 
1992 m., kada su dideliu pasi
tikėjimu ir triukšmingais kal
tinimais kairiesiems pradėję 
vadinamąją "parlamentinę re
zistenciją" Aukščiausiojoje 

taryboj e - Atkuriamajame 
seime, vėliau triuškinamai 
pralaimėjo išankstinius seimo 
rinkimus. Nuo gyvenimo turi
nio atitrūkusi retorika žmo
nėms įspūdžio nedarė, kadan
gi žodžiai buvo sau, o darbai 
-sau. 

Tada irgi netrūko kaltini
mų rinkėjams: lietuviai, girdi, 
pasirodė "burokai", o manyta, 
kad jie "ridikai" ("raudoni" 
tik iš paviršiaus, viduje - "bal
ti"). 

Nukelta į 2-rą psl. 
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Dvigubas Prisikėlimas 
KUN. ROBERTAS 

PUKENIS 

Bekeliaudamas Jėzus 
skubėjo dar daug ką pasakyti, 
pamokyti. Jis nuolat paly
ginimais primindavo, kad 
amžinasis gyvenimas jau yra 
prasidėjęs, čia pat yra dan
gus arba pragaras. "Ir atsakys 
karalius: iš tiesų sakau jums: 
kiek kartų tai padarėte vie
nam iš mažiausių mano bro
lių, man padarėte" (Plg. Mt 
25, 31-46). "Aš buvau išalkęs, 
ir jūs mane pavalgydinote, 
buvau ištroškęs, ir mane pa
girdėte" ... Mintimis, gerais 
darbais ir žodžiais žmogus 
laimi arba praranda nuopel
nus. Kiekvieno mūsų gyveni
mas yra nuopelnų arba pra
radimo laikas. Tačiau tiek 
mintys ar žodžiai pirmiausia 
išeina iš širdies. Ir palaimin
tas tas žmogus, kurio širdy 
yra šventosios Dvasios bu
veinė. 

O ko labiausiai vartoto
jiškoje visuomenėje trūksta? 
"Būkite gailestingi, kaip ir 
jūsų dangiškasis Tėvas gai
lestingas. Neteiskite, ir ne
būsite teisiami; nesmerkite, 
ir nebūsite pasmerkti; atleis
kite, ir jums bus atleista" (Lk. 
36-37). Štai visuose evangeli
niuose pamokymuose aš ir 
matau, kokia nuostabi krikš
čionybė. Jos gaiva žmogui 
yra lyg vanduo ištroškusiam 
dykumoje. Ar lydi tave šis 
alksmas ir Dievo žodžio 
troškulys? Ar atgaivinai jį 
sakramentine praktika? 

Ir vėl matau Tave, kaip 
didįjį psichologą, apgaulingų 
žmonių rate, surandantį to
buliausią išeitį. Tai ką jūs taip 
rimtai nusiteikę sviesti akme
nis į moterį, sugautą sveti
maujant, o aš rašau raides 
smėlyje? Nežinau, ar buvo 
karštas smėlis, bet vargšę 
moterį krėtė baisus drebulys, 
stovint prieš žmonių teismą. 
Nors šitie "teisieji" vakar ar 
užvakar buvo padarę dardi
desnes nuodėmes, o šiandien 
Viešpaties akivaizdoje norė
tų pritaikyti Mozės įstatymą. 

"Kas iš jūsų be nuodėmės, 
tegu pirmas sviedžia į ją ak
menį?". Pagaliau praregėjo, 
kad niekas iš jų nėra teisus, 
be nuodėmės, kad galėtų 
mesti akmenį pirmas. Jie 
krito iš pykčio degančių ran
kų į žemę. Jėzaus malonus 
žvilgsnis į moterį: "Kur jie 
pasidėjo? Niekas tavęs nepa
smerkė?". Nežinau, koks bu
vo moters džiaugsmas ir dė
kingumas: "Niekas, Viešpa
tie". (Plg. Jon. 8. 1-11 ). 

Bažnyčia šiuo ar kitais 
Evangelijos vaizdais, palygi
nimu apie sūnų palaidūną, 
kviečia žmones sugrįžti į 
Viešpaties namus. Nebijoki
te atlikti išpažinties. Kas nei
gia didžiojo Mokytojo prakti
ką, labai dažnai atsiduria 
pas burtininkus, šarlatanus 
ar kitus guodėjus, kad tik 
užpildytų atsiradusią savo 
sieloje tuštumą. Ir vis tik 
daug žmonių ėjo ir ėjo, 
šnabždėjo, kas guli ant šir
dies. Ir norėjome nušluostyti 
tavo ašaras, kad tik tu būtum 
laimingesnė ar laimingesnis. 
Žinai, kad gi aš nieko netu
riu, tik ją vieną, Tėvynę. Jos 
skausmas yra mūsų skaus
mas, jos džiaugsmas yra mū
sų dvigubas džiaugsmas. 

Tragedija prasideda ta
da, kai nieko žmogui nebelie
ka švento, kai nėra ribos tarp 
gėrio ir blogio. Todėl jūs pa
tys patikrinkite, pasverkite, 
argi ne taip? Kaip baisu gy
venti be Dievo? Ir vėl jie kry
žiuoja Kristų nuolatiniais 
keiksmais, alkoholiu ar lais
va meile be ribų, kol yra 
sveikatos ... Tada ima bausti 
jau pati gamta įvairiomis 
ligomis. Dievas dar atleis, 
bet gamta nebeatleidžia, tik, 
žmonės, sugrįžkite į Viešpa
ties namus - Bažnyčia lieka 
vienintelė lietuvybės sala, ku
rioje kovojama, kad mes iš
liktume ir po tūkstančio me
tų lietuviais. Čia augtų graži, 
kilni, laisvę mylinti tauta. 
Todėl ir Velykų šventė visada 
mums primena Tėvynės pri
sikėlimą. 

: • Uždek tik, Viešpatie, mūsų širdis tavo meilės ugnimi Duok tik 
~ mums Tavo Šventą Dvasią, kad mes tik tikrai visko išsižadėję Tavo 
~ garbei ir Tavo Bažnyčiai visiškal pilnai atsiduotume. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) -

Amerikos atstovas - lietuvis 
JAV karinio jūrų laivyno vadas Amerikos lietuvis Tomas Alksninis 

paskirtas kariniu atstovu Lietuvoje 

EUGENIJA MISEVIČIENĖ 

Labai smagu mums, už
sienio lietuviams, girdėti apie 
mūsų tautiečių pasiekimus. 
Čia noriu jus supažindinti su 
Amerikos lietuviu JAV kari
nio jūrų laivyno karininku 
Tomu Alksniniu. JAV gimęs 
lietuvis kariškis liko pastebė
tas ne tik Amerikoje, šiemet 
jis yra paskirtas prestižinio 
Amerikos karinio oro ir jūrų 
laivyno atstovu Lietuvoje ir į 
savo tėvų žemę vyksta jau šią 
vasarą. 

Tomas Alksninis penkių 
vaikų šeimoje yra jauniausias. 
Abu jo tėvai gimę Lietuvoje, 
mama Dana kilusi iš Lazdijų, 
o tėvas Algirdas iš Šakių. Dar 
būdami paaugliais po 11-ojo 
Pasaulinio karo pasitraukę iš 
savo tėvynės, atsidūrė Niujor
ke, kur jiedu ir susitiko, vėliau 
sukūrė šeimą, susilaukė - 3 
mergaičių ir 2 berniukų. Vai
kystę Tomas su broliu ir sese
rimis praleido Brockton mies
te (Massachusetts valstijoje), 
kur jaunuolis ketvertą metų 
mokėsi lituanistinėje mokyk
loje. Deja, Tomas jos nebaigė, 
kadangi šeima persikėlė į 
Daytona Beach miestą Flori
doje. Lietuvių kalbos būsima
sis kariškis pramoko, nes tėvai 
stengėsi su jaunėliu atžala kal
bėti savo gimtąja kalba. Vė
liau Tomas įstojo į Niujorko 
valstijoje esantį Politechnikos 
institutą (Rensselaer Poly
technic Institute, NY), kuria
me studijavo statybos moks
lus. Tomo tėvas Algirdas buvo 
Amerikos jūrų laivyno kari
ninkas, todėl ir Tomui buvo 
pasiūlyta stipendija jo studi
joms institute apmokėti, už 
ką vaikinas 4 metus turėjo ati
tarnauti laivyne. Dabar Tomas 
Alksninis laivyne tarnauja jau 
19 metų ir užsitarnavo aukšto 
rango laipsnį. Dar vaikystės ir 
paauglystės metu Alksninių 
namuose dažnai buvo kalba
ma apie karinio jūrų laivyno 
istoriją ir tarnybos tradicijas; 
NAVY dvasia visuomet tvy
rojo jų namuose. Tomo tėvas 
ir dėdė jam įkvėpė patriotiškų 
jausmų, jų namuose buvo 

Socialinė.„ 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Tačiau kaipgi tada tie "bu
rokai" 1991 m. referendume 
daugiau kaip 90% piliečių bal
sais pasisakė už nepriklauso
mybę? Tai tik liudijimas, kad 
politine išmintimi ir savikriti
ka nepriklausomybės pionie
riai nespindėjo nė tada, kai 
per dvejus metus (1990-1992) 
sugebėjo iššvaistyti turėtą ne
lygstamą politinį kapitalą. 

Vienas vokiečių socialinio 
klausimo autoritetų teisingai 
yra pastebėjęs: "Nei spaudos 
laisvė, nei draugijų laisvė, nei 
rinkimų laisvė, nei parlamen
tas, nei gražios kalbos, nei 
tautų suverenumas negali pa
penėti alkanųjų, pridengti 
nuogųjų, paguosti nuliūdusių
jų, pagelbėti ligoniams". 

Tomas Alksninis su seserimi Rūta (jam iš kairės) ir žmona 
Beverly Vašingtone - USBF Gala vakaro (2007 m. vasario 10 
d.) metu 

nuolat puoselėjama lietuvybė. 
Kaip sako pats Tomas, jo pat
riotinį išdidumą skatino ir lie
tuviška kilmė. Apie tai galime 
spręsti ir pamačius jaunojo 
Alksninio karinę striukę, ku
rią puošia raudono Vyčio žen
klas. Tomui pradėjus tarnauti 
laivyne jam labai gerą įspūdį 
paliko ten vyraujanti tvarka. 
Jam teko tarnauti su šauniais 
kolegomis, jaunuolis patyrė 
nepaprastų dalykų ir kraują 
stingdančių nuotykių, jam 
būdavo pavedama nemažai 
atsakingų užduočių. Tomas 
jautėsi turintis daug svarbių 
įsipareigojimų sau ir jį išaugi
nusiai šaliai, todėl atitarnavęs 
pažadėtus 4 metus iš laivyno 
neišėjo. Įvaldęs įvairių lėk
tuvų pilotavimą nuo 1990-ųjų 
metų jaunasis karininkas 
pradėjo skraidyti jūrų laivyno 
pajėgų bombonešiais. Kariū
nas gyveno ir dirbo tokiose il
gam į atmintį ir širdį įstrigu
siose šalyse - Ispanijoje, Grai
kijoje, Bachreine (Persijos 
įlanka), Japonijoje, Italijoje, 
Vokietijoje, JAV sostinėje Va
šingtone. 

Taip pat 1991-aisiais Ame
rikos lietuvio eskadrilė buvo 
pasiųsta į karą Persijos įlan
koje, tačiau tiesioginiuose ka
riniuose veiksmuose jis neda
lyvavo. Kaip mini pats lakū
nas, jam teko skristi virš visų 
pasaulio regionų. Nuo 1994 
iki 1997 metų Tomas Alksni
nis tarnavo kalbininku-analiti
ku Valstybinio saugumo agen
tūroj e Ft. Meade (Maryland 
valstijoje). Nuo 1997-ųjų me
tų lietuvis JAV karinio jūrų 
laivyno žvalgybos operacijose 
skraidė JAV žvalgybos lėktu
vu EP-3, šio "paukščio" vado 
pareigose. Lietuvis kariūnas 
tarnauja atsidavusiai. Tai nelie
ka nepastebėta. 1999-aisiais 
metais tuometinio JAV pre
zidento Bill Clinton vardu To
mui Alksniniui buvo įteiktas 
medalis - Bronzos žvaigždė 
už pavyzdingą misijos atliki
mą Jugoslavijoje. 

1999-2002 metais jis buvo 
paskirtas į oro laivyno žvalgy
bos eskadrilę. 2003 metais 
baigė karinio jūrų laivyno va
dovų ir štabo kolegiją Karinio 
jūrų laivyno karo kolegijoje 
Newport mieste (Rhode Is
land valstijoje), įgijęs Valsty-

binio saugumo ir strategijos 
mokslų magistro laipsnį. 

2005-aisiais Tomas Alks
ninis buvo paskirtas bendros 
JAV-Europos karinės prog
ramos (Joint Contact Team 
Program for the US European 
Command) vadu. Tai - pro
jektas, padedantis Rytų Eu
ropos šalims ir Afrikos vals
tybėms jų demokratijos ir lais
vos rinkos ekonomikos proce
so kūrimo metu. Ši programa 
buvo vienas pagrindinių daly
kų Lietuvai kuriant Vakarų/ 
NATO stiliaus kariuomenę. To
mas Alksninis apdovanotas ke
liais gynybos tarnybos, oro pa
jėgų ir jūrų laivyno medaliais, 
nusipelnė nemažai kitų apdo
vanojimų. Tomas labai tuo di
džiuojasi, jis aktyviai ruošiasi 
vykti į savo tėvų žemę Lietuvą, 
nuo liepos mėnesio Vilniuje 
Tomas Alksninis tarnaus JAV 
karinių pajėgų atstovu. Tomas 
jau ir anksčiau kelis kartus 
buvo Lietuvoje. 2003-aisiais 
Tomas vyko į Lietuvą, lydėjo 
savo JAV jungtinių Europos 
pajėgų viršinin~us iš Voki~t~
jos, Stutgarto miesto. Jų misi
jos tikslas buvo derybos dėl 
amerikiečių karinės pagalbos, 
tai yra karinių įrengimų ir gink
lų pirkimas, susitikimas su LR 
Krašto apsaugos ministerijos 
aukštais pareigūnais. Vienas iš 
jų buvo tuo metu Lietuvos ka
riuomenės vadu generolas Jo
nas Kronkaitis. Misija truko 
tik vieną parą, tačiau Tomas 
paliko savo vadams labai gerą 
įspūdį, todėl dabar jį paskyrė 
JAV karinio laivyno atstovu 
darbui Lietuvoje. 

Tomas Alksninis labai lai
mingas, kad gavo šį pasiūlymą 
ir jau netrukus vyks tarnauti į 
Lietuvą. Jis didžiuojasi tuo, 
kad šią užduotį skyrė jam. To
mas dirbs Amerikos ambasa
doje jūrų laivyno atstovu -
JAV ambasadoriaus patarėju. 
Jam teks bendradarbiauti su 
Lietuvos kariuomenės parei
gūnais ir padėti koordinuoti 
JAV ir Lietuvos karinę veiklą. 
Į Lietuvą trims metams Tomas 
vyksta su žmona Beverly, kuri 
šiuo metu intensyviai mokosi 
lietuvių kalbos viename Vir
ginia valstijos mieste diploma
tinėje mokykloje, ir vaikais -
6 metų dukra Kelly ir 2 metų 
sūnumi Algirdu. 



Trečiojo amžiaus universitetas 
Marijampolėje 

Gerontologų teigimu, yra trys žmogaus Užsienio kalbų ir Informacinių technologijų 
amžiaus tarpsniai: vaikystė ir jaunystė - mo- fakultetus užsiėmimai vyksta dažniau. Visa 
kymasis ir pasiruošimas gyvenimui; brandus TAU veikla paremta geranoriškumu, nes nei 
darbas ir šeima; pagyvenusių žmonių pilnatvė, dekanai, nei lektoriai jokio atlygio negauna. 
išėjus į užtarnautą poilsį, kada žmogus dar gali Kadangi TAU skyrius įsteigtas prie Marijam
kurti ir veikti savo ir kitų džiaugsmui. polės kolegijos, mes esame dėkingi už mums 

Nuo 1995 m. Lietuvoje įsteigtas pagyve- suteiktas sąlygas mokytis ir šviestis kolegijos 
nusių žmonių Trečiojo amžiaus ___________ direktoriui Sigitui Valančiui. 
universitetas (TAU), kurio rek- Kiekvieną mokslo metų pra-
torius gerontologų ir geriatrų džią ir pabaigą stengiamės pa-
draugijos pirmininkas, medici- žymėti kolegijos iškilmių salėje 
nos mokslų daktaras doc. konferencija ar susirinkimu su 
Medardas Čobotas. Laipsniš- programa ir koncertu. 2006 m. 
kai kūrėsi šio universiteto sky- spalio mėn. pradėdami antruo-
riai visoje Lietuvoje. sius mokslo metus, surengėme 

Marijampolėje toks skyrius konferenciją Pagyvenusių žmo-
įsteigtas 2005 m. kovo l d. nių turiningo ir ilgo gyvenimo 
Mokslo metų trukmė universi- poreikiai ir galimybės. lšklau-
tete spalio l d. - birželio l d. sėme pranešimus apie pagyve-
Taigi 2007 m. birželio l d. baig- nusių žmonių demografinės si-
sime antruosius mokslo metus tuaciJ. os požiūrius, socialinės Trečiojo amžiaus universiteto 
ir išduosime išklausytų valandų Marijampolės skyriaus direk- apsaugos įstatyminę bazę, pa-
pažymėjimus. torė Ona Sakalauskienė gyvenusių žmonių laisvalaikio 

Pagyvenusių žmonių susi- problemas, kaip sustabdyti 
domėjimas šio universiteto veikla didžiulis. žmogaus senėjimą ir sulaukti ilgo amžiaus 
Marijampolėje universitetą lanko 352 klausy- ir kt. 
tojai. Universiteto Marijampolės skyriui vado- Kultūros ir meno fakultete organizuojami 
vauja Kolegijos tobulinimosi studijų centro ve- šventiniai renginiai šv. Kalėdų, Užgavėnių, šv. 
dėja Ona Sakalauskienė, kuri sumaniai orga- Velykų progomis. Pirmųjų mokslo metų baigi
nizuoja pagyvenusių žmonių švietimą ir mo- mo proga fakulteto dekanė savo klausytojams 
kymą. Pirmaisiais mokslo metais, pagal klausy- surengė ekskursiją po Suvalkijos literatūrines 
tojų pageidavimus, veikė šeši fakultetai: l. vietas, o antruosius mokslo metus šio fakulte
Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo to klausytojai pradėjo ekskursija į Salomėjos 

Nėries memorialinį muziejų 
Palemone (Kauno raj.). Visų 
fakultetų entuziastų keliau
tojų grupė, praeitų metų 
rudenį vyko į Raimundo 
Paulso koncertą Rygoje, o šiais 
metais balandžio mėn. ruo
šiasi į Olandiją - į pavasarinių 
gėlių šventę. Kol kas ieškome 
rėmėjų, kad daugiau senyvo 
amžiaus žmonių galėtų išvykti 
į keliones. 

Ne veltui yra sakoma, kad 
katė ir moteris - ištvermin
giausi sutvėrimai žemėje. Mo
terų visur daugiau. Net 90% 
(42% - našlės) TAU lankytojų Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai kolegijos iškilmių 

salėje koncerto metu yra moterys. Dažniausias klau
sytojų amžius 60-70 metų (97% ). 30% turi 
aukštąjį išsilavinimą, 55% - spec. vidurinį. 

(dekanė gydytoja Emilija Montvilienė); 2. Na
mų ūkio ir aplinkosaugos (dekanė Inžinerijos 
katedros vedėja Nijolė Savukynienė ); 3. Kul
tūros ir meno (dekanė kolegijos dėstytoja Vi
da Mickuvienė ); 3. Psichologijos (dekanė ko
legijos dėstytoja Rima Klasavičienė ); 5. Infor
macinių technologijų (dekanė kolegijos dėsty
toja Dalia Visockienė ); 6. Užsienio kalbų ( de
kanė kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus ve
dėja Vida Vilkienė). 

Nuo antrųjų mokslo metų duris atvėrė 
dar keturi fakultetai: l. Dailės (dekanė kole
gijos dėstytoja Liuda Dereškienė ); 2. Muzikos 
(dekanė kolegijos dėstytoja Janina Jundulie
nė ); 3. Fizinio aktyvumo ir kineziterapijos 
(dekanas kolegijos dėstytojas Algirdas Burlė
ga); 4. Politinių diskusijų (dekanas kolegijos 
dėstytojas Kazys Balickas ). 

Taigi turime 10 fakultetų, kuriuose užsi
ėmimai vyksta kartą per mėnesį. Kadangi už
siėmimų laikas nesutampa, klausytojai gali 
pasirinkti net kelis fakultetus. Lankantiems 

Daugiausia domimasi sveiko gyvenimo bū
du bei dvasinio tobulėjimo ir psichologijos 
klausimais. Be vietinių lektorių užsiėmimus 
veda lektoriai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
aukštųjų mokyklų ir kitų mokslo įstaigų. Taip 
vyksta nenutrūkstamas mokymasis visą gy
venimą, padedantis pagyvenusiems žmonėms 
jungtis į šiuolaikinę visuomenę. 
Tik neskaičiuokime nei savo, nei kitų 

gyvenimo metų, 
Jie taip greitai ateina ir praeina. 
Tik nedejuokime ir neliūdėkime, kitiems 

blogiau dar būna. 
Neprisiminkime blogų klaidų, 
Nes jos visus klaidina. 
Pagautas bendras džiaugsmas visus neša 

į amžiną širdies jaunystę. 
Janina J asiulaitienė, 

TAU direktorės pavaduotoja, tarybos narė 
(Ntrs. A. Gudelevičiaus) 

Trečiojo amžiaus universiteto choras "Jaunystės aidas", vad. Birutė Pavalkienė 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
''Neišnaudotų galimybių 

valstybė'' 

Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus balandžio 
19 d. seime skaitė savo meti
nį pranešimą. Kaip skelbia 
DELFI, šalies vadovas teigė, 
jog praėjusieji metai tapo 
Lietuvos demokratinės sis
temos išmėginimu, tačiau 
dėl vidaus politikos nesuta
rimų, "nesugebėta išjudinti 
nė vienos reikšmingos šalies 
vidaus ekonominio ir socia
linio gyvenimo reformos". 
O "bendrų tikslų, socialinės 
partnerystės, tikėjimo vals
tybe ir pasitikėjimo bendra
piliečiais stoka, pilietinis ir 
politinis susvetimėjimas pri
vedė Lietuvą prie valstybės 
tapatybės krizės", sakė V. 
Adamkus. 

Jo teigimu, būtina keisti 
dvasinį Lietuvos klimatą, 
įveikti visuotinį nepasiti
kėjimą. Jis ragina seimą aiš
kiai sutvarkyti parlamentinę 
kontrolę ir ją aktyviai vyk
dyti. Gyventojų pajamų mo
kestį nuo kitų metų jis siūlo 
sumažinti iki 20%. Pasiges
damas valstybės pastangų 
pritraukti į Lietuvą užsienio 
investicijų ir turistų srautų, 
V. Adamkus paragino mo
kytis kurti valstybės įvaizdį 
iš kaimynų. Sėkmingu pava
dino "Mažeikių naftos" par
davimą, susitarimus su Len
kija dėl dujų ir elektros tie
kimo sistemų sujungimo. 
Apgailestavo, kad pernai 
Lietuvai nepavyko įsivesti 
euro. 

Prezidentas patarė siek
ti glaudesnio bendradar
biavimo su Vakarų Europa 
ir ieškoti naujų partnerių 
Rytuose bei Pietų Kaukaze, 
padėti, kad Gudija nebūtų 
atskirta nuo Europos. Jis 
kvietė visų teisėsaugos insti
tucijų vadovus garantuoti, 
kad įstatymai galiotų vi
siems. Baigdamas paragino 
seimą ir Vidaus reikalų mi
nisteriją per 2008 m. pava
sario sesiją priimti teisės ak
tus, panaikinančius apskri
tis, nes baigta žemės refor
ma atvers galimybę panai
kinti dvigubą valdymo dar
bą - apskritys dabar užsi
ima veikla, kurią pajėgtų 
atlikti savivaldybės. 

V. Muntianas Švedijoje 
BNS žiniomis, Švedijoje 

viešintis seimo pirmininkas 
Viktoras Muntianas, balan
džio 18 d. susitikęs su tos 
šalies Riksdago vadovu Per 
Westerberg, aptarė Baltijos 
jūros aplinkosaugos klau
simus. Svedijos pareigūnas 
pabrėžė, jog ypatingas dė
mesys Baltijos jūros ekosis
temos apsaugos proble
moms šiuo metu skiriamas 
šalies parlamente. V. Mun
tianas pažymėjo, jog dauge
lio ekologinių problemų 
priežastis - naftos tranzitas. 
Lietuva suinteresuota, kad 
visos ES šalys su Rusija kal
bėtųsi vienu balsu. 

Baltijos jūros regiono 
valstybėms susirūpinimą ke-

lia Rusijos ir Vokietijos pla
ųuoj amas 1200 km ilgio 
S!aurės Europos dujotiekis 
(SED), kuris būtų tiesiamas 
Baltijos dugnu, sujungiant 
Rusijos Vyborgo ir Vokieti
įos Greifsvaldo miestus. 
Siaurės šalys jau yra pareiš
kusios, jog nesutiks su šio 
dujotiekio tiesimu, kol ne
bus ištirtas projekto povei
kis aplinkai. Kai kurios ES 
~alys ir Europos komisija 
SED projektą vertina kaip 
esminį užsitikrinant didė
siančią Europos gamtinių 
dujų paklausą. Tačiau jo kri
tikai įspėja apie neigiamas 
geopolitines, ekonomines ir 
ekologines jo pasekmes Bal
tijos jūros regiono valsty
bėms ir laiko jį politiniu 
Kremliaus žingsniu, susilp
ninančiu kitų valstybių 
energetinį saugumą. 

Lietuvos veikla 
Lietuvos paramos ir pro

jektų Afganistane koordi
natorius ambasadorius Ge
diminas Šerkšnys ir buvęs 
politinis Lietuvos vadovau
jamos provincijos atkūrimo 
grupės (PAG) Čagčarane 
atstovas Bartas Trakymas 
NATO būstinėje Briuselyje 
apibūdino Lietuvos vado
vaujamos provincijos atkū
rimo grupės veiklą. Balan
džio 13 d. Lietuvos nuolati
nėje atstovybėje NATO taip 
pat įvyko NATO ir Aljanso 
veiklą Afganistane remian
čių kitų valstybių atstovų 
susitikimas. Lietuvos atsto
vai susirinkusius supažindi
no su Lietuvos specialiąja 
misija ir planais bei infor
mavo apie civilių ir karių 
bendrą veiklą Goro provin
cijoje. 

Pabrėžta auganti civilių 
specialistų reikšmė ir indėlis 
į NATO veiklą. Palyginti su 
2006 metais, Lietuva šiemet 
skiria daugiau lėšų vysto
majam bendradarbiavimui 
ir pritraukia daugiau auko
tojų lėšų, plėtojami ryšiai su 
Afganistano ir kitų šalių ne
vyriausybinėmis organizaci
jomis. Pasiektas konstruk
tyvus bendradarbiavimas su 
Goro provincijos administ
racija leidžia plėsti civilinę 
veiklą ir skatinti provincijos 
atkūrimo užduotį. 

Atsisakė mandato 
ELTA-LGTIC žiniomis, 

Viktoras Uspaskichas nebe
dirbs Kėdainių rajono savi
valdybės taryboje ir atsisako 
laimėto mandato. Vyriau
sioji rinkimų komisija gavo į 
to rajono savivaldybės ta
rybą išrinkto buvusio Darbo 
partijos vadovo oficialų atsi
sakymo raštą. Š.m. sausio 26 
d. VRK, tenkindama Gene
ralinės prokuratūros pra
šymą, panaikino Rusijoje 
esančio V. Uspaskicho teisi
nę neliečiamybę. Tai reiškia, 
kad atvykęs į Lietuvą jis būtų 
sulaikytas. Darbo partija 
kaltinama apgaulingu buhal
terinės apskaitos tvarkymu. 

RSJ 
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Prisiminimų knygoje Nai
ldntos, bet nenugalėtos kartos 
kelias - visas autorių žvaigž
dynas! Savo išgyvenimus pa
sakoj a partizanų ryšininkės, 
studentės, vienuolės, kunigai, 
klierikai, profesoriai bei kiti 
Tėvynės šviesuoliai. Vieni sa
vo prisiminimus pasakoja iš
samiai, kiti glaustai, o jau už 
išėjusius į Amžinybę arba už 
tuos, kurie dėl ligos nebepajė
gia pasakoti, ką yra patyrę la
geriuose, rašo draugai. 

Bene išsamiausiai apie sa
vo išgyvenimus KGB tardymo 
rūsiuose bei vergo darbus la
geriuose pasakoja Natalija 
Gudonytė. Jos dvasinės-fizi
nės kančios - visų moterų ka
linių kančios - patirtos dir
bant nepakeliamai sunkius 
darbus, kenčiant alkį, šaltį bei 
prižiūrėtojų patyčias. Jos kirto 
medžius, rovė kelmus, dirbo 
žėručio fabrike. "Ypač sunkus 
darbas buvo žėručio ir kalkių 
fabrikuose. Lietuvaitės, korė
jietės, jugoslavės, čekoslova
kės, vengrės, bulgarės bei kitų 
tautybių moterys pūslėtomis 
rankomis tvirtino pylimus 
velėnomis ir akmenų skalda 
geležinkelio darbuose, me
lioravo pelkę, tiesė pontoninį 
tiltą per kitą pelkyną, ruošė 
jiems medžiagą- rąstus, pjo
vė 40-50 cm skersmens mau
medžius. Rudeniop už zonos 
valė tvartus plikomis ran
komis: vežė mėšlą iš tvartų ir 
krovė į krūvas". 

Natalija Gudonytė, knygos 
sudarytoja, svečiuojasi Kau
ne pas šio rašinio autorę Ire
ną Vaičekauskaitę 

Tučiau kalinės nepalūžo. 
Nerodė ašarų priešui, nors tai 
buvo pragaras pragare. Išlikti 
tvirtoms padėjo malda. "Ne
pamirštama kalinių tarpe bu
vo vienuolė sesuo Uršulė -
Teresė Navickaitė, marijam
polietė, prie kurios glaudėsi 
nemažas lietuvaičių būrys. 
Sekmadieniais ji atkalbėdavo 
šv. Mišių maldas, o mes giedo
davome Dievas mūsų prieglau
da ir stiprybė ... Galybių Vieš
pats buvo su mwnis. Šie psal
mės žodžiai buvo mūsų stip
rybė laimėje ir nelaimėje. 

Gražios savo vidiniu pa
sauliu lagerio moterys ir mer
ginos, kad ir pūslėtomis ran
komis, išblyškusiais veidais, 
alkanos, apsitulojusios vatinė
mis "papaikomis", apsiavu-

Kankinti, bet nenugalėti 
Daugelio tautiečių dramatiški išgyvenimai, sutelkti į vieną leidinį 

sios kojas veltiniais, suvargu
sios, sušalusios. O kaip jos 
džiaugėsi pavasariu taigoje! 
Natalija rašo: " ... Rasos lašai 
lyg skaidrūs deimantai srove
no medžių šakelėmis. ( ... ) 
Berželių šakos nusvirusios ir 
viliojančios. Jautėme jų kvėpa
vimą. O aplink - gėlių marios. 
( ... ) Visos šio ryto grožybės, 
visas tas žemės veržimasis į 
dangų žavėjo ir svaigino mus. 
O stebuklingas taigos paukš
čių koncertas garbino šio gro
žio Kūrėją. Negirdėti paukš
čių garsai. Iš visų išskyrėme 
tik du - lakštingalos ir gegutės 
kukavimą. Klausėme gegutės: 
'Pasakyk, brangioji, kiek me
telių mes čia vergausime? O ji 
vis kukavo ir kukavo kukū
kukū-k:ukū .. .' Kartais žmogui 
tiek nedaug reikia, kad pasi
justų laimingas. Tui būna tik 
tada, kai gali ir svetimo krašto 
gamtos kampeliu grožėtis, 
jaustis bent minutę laimin
gas ... Pavasaris taigoje. Pava
saris kalinio širdyje. Tu nieka
dos neužmiršiu". 

Skaitant šią prisiminimų 
knygą, it kaleidoskope nušvin
ta viena po kito lagerių praga
rus praėjusių kalinių vardai: 
Natalija Gudonytė, Algirdas 
Kavaliauskas, kun. Juozas 
Vaičionis, vienuolė Anelė Se
reikaitė - sesuo Remigija, An
tanina Matusaitė-Tumulienė, 
kun. Pranas Račiūnas, Marija 
Šarauskaitė-Baškienė, vie
nuolė sesuo Uršulė-Teresė 
N avickaitė, Edvardas Buro
kas, Jadvyga Žukauskaitė
Petrauskienė, Danutė Janke
vičiūtė-Gvildienė, poetas Al
gis Bitvinskas, Verutė Jakšto
nytė-Kėmišienė, Elena Sine
vičiūtė-Imbrasienė, Alfonsas 
Samys, Antanas Napoleonas 
Stasiškis, Edvardas Svilainis, 
Ona J eskelevičiūtė-Gorodec
kienė (Eglė N emunaitė ), Jus
tinas Šilinas, Antana Lukšytė
Garšvienė - partizanė Milda, 
Pranas Sinevičius, Albina Nor
kutė-Kairienė, Elvyra Tugau
dytė-Savickienė, Povilas Pe
čiulaitis-Lakštingala ir dar de
šimtys kitų, žodžiu bei ginklu 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
tikėjimo laisvę kovojusių bei 
kalėjimuose ir Sibiro lageriuo
se alkį, pažeminimą beižiau
riausią vergo dalią kentėjusių, 
nepalaužiamos dvasios Tėvy
nės patriotų. 

Thi reto sielos grožio tau
rios asmenybės. Albina Nor
kutė-Kairienė rašo: "Ir jau
nystėje partizanaudama ir dar 
vėliau slapstydamasi, ir dar 
vėliau Sibiro gulaguose nesi
gailėjau, kad pasirinkau tokį 
erškėčiuotą kelią. Jeigu kas 
grąžintų praeitį, pasirinkčiau 
tą patį kelią". 

O kokios stiprios buvo 
partizanų motinos! Verutė 
Jakštonytė-Kėmišienė rašo: 
"Sunkus buvo metas, išdavys
tės, susišaudymai. Siaubingi 
vaizdai miesto aikštėse, ken
čiančios partizanų motinos. 
Niekada nepamiršiu vaizdo, 
kai atėjusi moteriškė padėjo 
du rožinius bijūnus ant savo 

sūnų lavonų ir be jokių dejo
nių ir ašarų nuėjo tolyn". 

Poetė Eglė J eskelevičiū
tė-Gorodeckienė (Eglė Ne
munaitė) šviesi ir tauri asme
nybė Laiške Motinai rašo: Pa
vasario jau bunda giedros die-

sausį E . Burokas drauge su 
kitais dalyvauja ginant parla
mentą ir televizijos bokštą. 
(„.) 1994 m. E. Burokas pa
kviečiamas dalyvauti Izraelyje 
surengtame Komunizmo au
kų asociacijos suvažiavime. 

Knygos viršelyje: vandens transportas. Susisiekimo priemonė 
- jautis "Cob-Cuba". Vežame vandenį į virtuvę. Ant statinių: 
Genutė Zagorskaitė, Natalija Gudonytė, Albina Norkutė. 
Taišetas 1955 m. birželis 

nos, l Ir vyturys naujieną tau 
parneš: l Toli nuo būrio atsi
skyręs vienas, l Ant gatvės grin
dinio gu.liu negyvas aš. Tokių 
tamsių "naujienų" aštrios 
strėlės pervėrė daugelio Lie
tuvos partizanų Motinų širdis. 

Šviesų, šiltą ir taurų poe
tės partizanės Mildos, Anta
ninos Lukšytės-Garšvienės 
paveikslą knygoje piešia pro
fesorė Ona Voverienė. Daug 
eilėraščių poetė partizanė yra 
paskyrusi partizanams ir jų 
motinoms. Vieną iš jų - Dai
navos apygardos vadui Adol
fui Ramanauskui-Vanagui. 
Poetė partizanė Milda rašė: 
Su pavasario vėju jūs skriskit, l 
Jums pergalė, Vade, skirta. l 
Krauju, ašarom, sielvartu skęs
ta, l Alpsta tėvis"kės žemė s"venta. 

Daug šiltų žodžių apie 
Edvardą Buroką -vieną veik
liausių bei atkakliausių kovo
tojų už Tėvynės laisvę tiek la
geriuose, tiek sugrįžus į Lie
tuvą, knygoje paskiria Jonas 
Burokas. Apie šią neeilinę as
menybę tekalba šie žodžiai: 
"Per 10 metų lageriuose E. 
Burokui buvo bandyta su
kurpti 9 bylas. Maždaug 7 me
tus jis iškalėjo uždaruose ir 
tardymo kalėjimuose. Dau
giau kaip 150 parų teko pra
leisti karceriuose. O kur dar 
BUR'ai, griežto režimo ir spe
cialios paskirties ypatingieji 
lageriai. Grįžęs į Lietuvą, E. 
Burokas su S. Ignatavičiumi, 
A Stasiškiu, A Terlecku nu
taria toliau tęsti kovą su oku
pantais. 1975 m. su V. Vainei
kiu ir kitais organizuoja "Var
po" leidybą. Išleidžia daug 
plakatų: "Laisvę kun. A Sva
rinskui'', "Laisvę kun. S. Tum
kevičiui" bei atsišaukimus dėl 
Vilniaus arkikatedros grąžini
mo tikintiesiems( ... ). 1991 m. 

Rūpinosi LLKS atkūrimu. 
Yra išleidęs savo atsiminimų 
trilogijos 1-osios knygos Pūtė
me prieš vėją I-ą dalį Ko nepa
sakė Solženycinas. 

Knyga supažindina skaity
toją su Povilu Pečiulaičiu -
partizanu Lakštingala, kuris 
artimai bendravo su partizanų 
vadais J. Lukša-Daumantu, S. 
Stasiškiu - Litu ir kt. Parašė 
atsiminimų knygą Šitą paim
kite gyvą. 

Įdomus Lietuvos marijo
nų provincijolo kunigo Prano 
Račiūno (1919-1997) dvasinis 
testamentas. Patyręs daug 
sielvartų, baimės, nepriteklių, 
pažeminimų, šalčio kančių, 
kun. P. Račiūnas dvasiniame 
testamente rašo: "Prašysiu pa
laimos visai Žmonijai, kad 
greičiau joje išplistų Kristaus 
mokslas, kad tarpusavio tautų 
meilė suardytų jas skiriančias 
ribas ir visą žmoniją sujungtų 
į vieną Kristaus ir Bažnyčios 
šeimą". 

Nemažai dvasininkų, dir
busių įvairius alinančius dar
bus Sibiro tremtyje, slaptai 
ėjo ir kunigo pareigas, krikš
tijo vaikus, teikė santuokos 
sakramentus, šventino kapus. 
Apie vieną iš jų N. Gudonytė 
rašo: "Ką galima apie šį Dva
sios galiūną- monsinjorą An
taną Bitvinską - pasakyti? 
Manau, nesuklysiu sakydama: 
jis - Šviesa, Meilė, Gėris ir 
kelrodis į Vilties Žvaigždę .. .'' 

Dėmesį patraukia knygo
je skelbiami vieno likimo 
draugų laiškai. Tai subtiliai 
jautrios sielos bei giliai skaid
rios minties asmenybės. Vie
name laiške N. Gudonytei Al
gis rašo: "Golgota - tai buvo 
kelias Jo, Golgota - tai kelias 
kiekvieno žmogaus nuo papė
dės - lopšio iki kalno viršūnės 

- mirties. Ir aš žinau, tikiu: Jis 
paliko kelią ir kryžių paliko 
kiekvienam. O kur vargas, 
kentėjimai, kančia - kelerio
pai prabyla veržimasis į gėrį, i 
laimę, į žmoniškumo absoliu
tą - Dievą". 

Skaitytojo širdies stygas 
bene jautriausiai paliečia Al
girdo Kavaliausko, 2006 m. 
išėjusio į Amžinybę, bet dar 
suspėjusio mums pažerti nors 
mažytę saujelę perlų - prisi
minimų iš savo taurios širdies 
gilybių, kad suprastume, ką 
gali nuveikti, kad ir vargo bei 
kančios retežiais sukaustytas, 
tačiau Dievybės alsavimo gai
vinamas žmogus - vergas, ku
ris net du kartus pabuvojo 
saugumo tardymo požemiuo
se - "gyvųjų karstuose". 

Algirdas Kavaliauskas- tau
ri asmenybė. Kai 1944 m. ru
denį sovietų okupantai pradė
jo kruvinas žudynes, Algirdas 
Kavaliauskas buvo vienas iš 
pirmųjų, kuris iškėlė mintį 
"gelbėti tautos dvasią". Savo 
prisiminimuose rašo: " Į mane 
tarsi kažkas tyliai prakalbo -
sieloje nušvito: reikia Lietuvą 
paaukoti Nekalčiausiai švč. 
Mergelės Marijos širdžiai! Tą 
reikia padaryti jaunimui!" Ir 
šis jaunimas 1948 m. spalio 31 
d . (per Kristaus Karaliaus 
šventę) susibūrė į Aušros Var
tų kolegiją. Tą rytą šv. Mišias 
aukojęs kun. Kazimieras Vai
čionis pasakė įspūdingą pa
mokslą: "Mes pastatysime 
mistinę Aušros Vartų katedrą, 
į kurią susirinks melstis ir gy
venti visa tauta". 

Į šią Aušros Vartų kolegi
ją įsijungė daug gražaus jauni
mo: studentų, kunigų, klieri
kų, vienuolių. Thčiau raudo
najam terorui vis smarkėjant, 
čekistai antrąsyk areštuoja Al
girdą Kavaliauską. O 1950 m. 
pavasarį suimamas būrys stu
dentų: L. Guobužas, V. Ra
siukev~čiusi.,..M .. sa?aitė, z. 
Budryte, L. Srrvru.tyte, A Ma
tusaitė, A Sereikaitė, G. Ma
razauskaitė, M. Norkūnas, E. 
Dirkstytė, buvę Kauno kunigų 
seminarijos auklėtiniai: P. Vai
čekauskas, P. Burba, B. Zin
kus, M. Vaidakavičius, K. Ba
ronas, Mokslų Akademijos 
darbuotojas A Dilys. 

Dideles dvasines-fizines 
kančias teko iškęsti suimtie
siems Tėvynės šviesuliams, 
tardant sadistams. Tui prisimi
n~s A. Kavaliauskas mąsto: 
"Sios piktadarystės, padary
tos per 70 metų, pranoksta ką 
nedori žmonės padarė per vi
są žmonijos istoriją, sudėjus 
viską į vieną vietą ... Gal iš pra
lieto kraujo susidarytų nauji 
vandenynai, iš pralietų ašarų 
atsirastų naujos amazonės, 
volgos, nemunai, vyslos! Kiek 
ant žmonių kaulų išaugo 
miestų, nutiesta geležinkelių! 
Kiek sugriauta gyvenimų, liki
mų, išardyta šeimų. O žmo
gaus nužmoginimas, jo paver-
tunas u, zvennn .... . gyvu1i v • • "? " 

Šie Algirdo Kavaliausko 
žodžiai tarsi apvainikuoja 
šioje prisiminimų knygoje per 
100 trumpesnių-ilgesnių, Sibi
ro pragarus praėjusių lietuvių 
kalinių išgyvenimų pasako
jimus. 



Visuomenės veikėjų konferencija 
Kovo 31 d. Lietuvos ka

riuomenės karininkų ramovė
je įvyko konferencija "Lukiš
kių aikštės Laisvės simbolis 
tūkstantmečio Lietuvai" ir 
Lietuvos laisvės kovotojų są
jungos (LLKS) ataskaitinis 
susirinkimas. 

Apie paminklo sukūrimą 
Lukiškių aikštėje bei aikštės 
ir jos aplinkos sutvarkymą 
konferencijos dalyviai išklau
sė profesoriaus Antano "fylos 
pranešimą, dalyvių pasisaky
mus. LLKS ataskaitiniame su
sirinkime Sąjungos veiklos 
ataskaitą pateikė valdybos 
pirmininkas Jonas Burokas. Į 
naują valdybą išrinkti: J. Bu
rokas, J. Parnarauskas, R. 
Parnarauskienė, A. Burokas, 
E. Subačius, A. Zolubas, R. 
Smetonaitė, K. Garšva, Z. 
Vaštakevičius, S. Zimnickis. Į 
revizijos komisiją išrinkti: A. 
Bik.ulčius, A Masaitis, V. K.u
zelis. 

Konferencija priėmė krei
pimąsi i prezidentą, seimo pir
mininką, min. pirmininką, 
Vilniaus merą ir Lietuvos vi
suomenę bei kitų šalių lietu
vių bendruomenes. 

Algimantas Zolubas 

Kreipimasis į 
visuomenę 

Lietuvos laisv6s kovotojų 
sąjunps konferencijos KREI
PIMASIS d61 Luklški1Į aikšt6s 
suplanal'imo ir simbolinio pa
minklo "Laisvė" sukiirimo. 

Artėja Lietuvos valstybės 
Jubiliejus. 2009 metais Vilnius 
taps ir Europos kultūros sosti
ne. Lietuvos tūkstantmečiui 
Lukiškių aikštės sutvarkymas 
ir joje "Laisvės" simbolio su
kūrimas būtų per ištisas epo
chas vykusių kovų už Tėvynės 
laisvę ir Nepriklausomybę 
įprasminimas, sostinės prisi
statymo Europai ir pasauliui 
reikšmingas dėmuo. 

Lietuvos seimas 1999 m. 
vasario 11 d. priėmė nutarimą 
nr. VIII-1070 Dėl valstybės 
sostinėje eaanlios Lukiškių 
aikltės funkcijų. Jame aiškiai 
įvardinta, kad aikštėje turi bū
ti sukurtas šiuolaikinis me
morialinis akcentas - kom
pozicija "Laisvė", atspindinti 
Lietuvos žmonių kovas už 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

laisvę ir pergalę, savo dydžiu 
deranti dabartiniam aikštės 
plotui. Aikštės erdvės turi būti 
suplanuotos memorialinei, re
prezentacinei bei žmonių bend
ravimo paskirčiai. Buvę KGB 
rūmai turėtų tapti kovojusiųjų 
už Tėvynės laisvę informaci
niu centru - muziejumi, įkom
ponuojant Aukų gatvę, Pa
mėnkalnio šlaitą ir 'Tuutos na
mus kalne. 

Iš atgavusių nepriklauso
mybę valstybių Europoje, Lie
tuva po 17 nepriklausomybės 
metų liko vienintelė, kurios 
sostinė neturi reprezentaci
nės aikštės su atitinkamais 
prasmingais simboliais. 

Vilniaus miesto savivaldy
bė ėmėsi sunkios naštos skelb
ti konkursą, tačiau be vyriau
sybės, seimo, prezidento, ar
chitektų, skulptorių, istorikų, 
intelektualų iniciatyvos, vi
suomenės paramos ir bendro 
darbo geri norai gali sužlugti 
- ilgai nepavyksta įgyvendinti 
laisvės kovotojų troškimų, su
laukti architektūrinių spren
dinių. 

LLKS konferencija "Lu
kiškių aikštės Laisvės simbo
lis tūkstantmečio Lietuvai" 
laiko būtina: 1. Lukiškių aikš
tės, jos aplinkos bei memoria
lo kūrimui sutelkti visas vals
tybės pastangas. 2. Kuriant 
Lukiškių aikštės konkurso są
lygas, archite.k.tūrini planavi
mą ir simbolinį paminklą 
"Laisvė„, vadovautis LR sei
mo 1999 m. vasario 11 d. nu
tarimu nr. 1070. 3. "Laisvės" 
simbolinis paminklas turi ap
imti visų epochų Iietuvos lais
vės kovų atminimą. Bendra
me komplekse turi būti Neži
nomo kario kapas su amžinąja 

ugnimi. 4. Simbolinis "Lais
vės" paminklas turi būti pagrin
dinis, dėmesį patraukiantis 
Lukiškių aikštės akcentas. S. 
Valstybę reprezentuojančiai 
Lukiškių aikštei turi priklau
syti muziejus bei informacinis 
centras (buvę KGB rūmai ir 
dabar tebesantys teismai). Be 
to, i bendrą kompleksą turi 
būti įtraukta Aukų gatvė, o 
Pamėnkalnio šlaite ir kalne 
reikėtų įamžinti žuwsius par
tizanus ir kitas aukas. (Latviai 
Lestenės kapinėse įvardino 
12,000 žuvusių partizanų, o 
Lietuvoje jų žuvo trigubai 
daugiau). 6. Lukiškių aikštės 
suplanavimas ir "Laisvės" pa
minklo sukūrimo architektū
rinis-meninis projektas kon
kurso sąlygose turi atspindėti 
reikalavimus kūrėjams, kurie 
pateikti mūsų siūlymuose. 7. Į 
Lukiškių aikštės planavimo ir 
simbolio "Laisvė" kūrimo 
konkurso vertinimo komisiją 
papildomai įtraukti atstovus 
iš patriotinių visuomeninių 
organizacijų, dvasiškius, ar
chitektus, skulptorius. Dėl 
subjektyvių, prieštaraujančių 
Lietuvos valstybės raidą inter
pretuojančių nuostatų, verti
nimo komisijos nario Alvydo 
N:ikžentaičio paslaugų atsisa
kyti. 8. Konkurso sąlygas, pa
pildžius šiais siūlymais, skelbti 
nedelsiant. "Laisvės" simboli
nį paminklą sukurti ir pasta
tyti 2009 metais. 

Konferencijoje dalyvavo 
132 delegatai. Kreipimasis 
priimtas vienbalsiai. 

Konferencijos pirminin
kai: 

Jonas Burokas, 
Juozas Parnarauskas 
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf.Mll( West Realty Inc. 

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1bronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11ir17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina. skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsik11iečia11tgimi11es iš Lietuvos, arba Jums skre11da11t į Liet111•ą. 

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. K.reipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos lwlbėkite suALGIU MEDELIU 
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Tiria nuodingą aplinką 
Albertos prol'incljos vy

riausybė, įgyvendindama 
sveikatos programą, nutarė 
ištirti 30,000 vaikų ir būsimų 
motinų kraują, aiškintis, ko
kie chemikalai ir kaip pa
tenka į žmogaus kūną. Di
džiausia tokios rūšies studija 
(biomonitoring) pradėta jau 
praėjusį rudenį. Ji tiria įvai
rius cheminius gaminius pra
dedant plaukų laku ir bai
giant pesticidais. Savo ruož
tu Kanados statistikos tarny
ba tiria atrankos būdu kana
diečių nuo 61 iki 79 metų 
kraują ir šlapimą, stebėdama 
nuodingų medžiagų ir kitų 
chemikalų sankaupas žmo
gaus organizme. Manoma, 
kad iš aplinkos į žmogaus 
kūną patenka per 70 metalų 
ir cheminių junginių. Ši pro
grama - pirmoji, kuri padės 
tirti aplinkos poveikį .žmo
gaus organizmui. 

Valkq 11nimo arupės 
tvirtina, kad vienas iš 20-ties 
vaikų, gyvenančių senuose 
namuose, gali patirti sveika
tos sutrikimų dėl švino dul
kių. Šiais dažais buvo dažo
mi namai iki 1960 metų. Pa
teikiamas skaičius, kad 3.5 
min. namų buvo pastatyta 
iki 1960 metų. Dabar .ketvir
tadalis Kanados mažylių iki 
4 metų amžiaus dar tebegy
vena tokiuose namuose. 

Kanados kosminės enl
vės tyrimą agentūros vado
vu paskirtas Laurier Bois
vert. Jis pakeis buvusį kos
monautą Mare Garneau, ku
ris bando savo sėkmę politi
koje. L. Boisvert ateina iš 
didelės satelitinių ryšių pri
vačios verslovės, .kurioje dir
bo tris dešimtmečius. Ši or
ganizacija turi 700 darbuo
tojų, metinis biudžetas - 368 
mln.dol. Jai patikėta rūpin
tis ne tik kosminių slaydžių, 
bet ir žemės stebėjimo, kos
minių ryšių programomis. 

Jocelyne Coature-No
wak, prancūzų kalbos moky
toja, yra tarp Virginia Tech 
žudynių aukų. Ji kartu su sa
vo vyru nuo 2000 metų dirbo 
užsienio kalbų fakultete. 
Prieš tai ji yra dirbusi Nova 
Scotia, padėjo įsteigti pran
cūzų kalbos mokyklą. Kana
dos vyriausybė perdavė už
uojautą visų žuvusių artimie
siems ir universitetui. 

June Callwood-žumalis
tė, rašytoja, visuomenės vei
kėja, mirė Turonte, sulauku
si 84 metų. Ji yra daugiau 
kaip 30 knygų ir 1,000 žurna
lų straipsnių autorė, buvo il
gametė The Globe and Mail 
laikraščio skilties autorė, TV 
laidų kūrėja. 

Parlamento aarė Belin
da Stronach palieka politinį 
gyvenimą ir gtjžta į šeimos 
verslą. Palyginti per neilgą 
laiką spėjusi pabūti dviejose 
- konservatorių ir liberalų 
partijose, abiejose pralaimė
jusi bandymus tapti vadove. 
Ji yra "Magna lnternational" 
- auto dalių milijoninio vers
lo dalininkė ir valdytoja. 

Kanados •emninkai su
rengė protesto eiseną Ota
voje. Jie smerkia konserva
torių vyriausybės sprendimą 
mažinti valstybės paramą 
meno kūrėjams. Konserva
toriai per 35 metus pirmą 
kartą nepaskyrė 11 min. dol. 
kanadiečių meno kūrybos 
populiarinimui užsienyje. Ši 
parama leisdavo pasaulio 
meno sritis supažindinti su 
geriausiais Kanados meni
ninkų darbais, skatinti jų po
puliarumą. 

Af'Ranistano misijoa ka
riai dar šią vasarą sulauks 
geresnių šarvuočių. Leopard 
2A yra atsparesni išorės po
veikiams, mažiau .išskiria ši
lumos. Kanados vyriausybė 
pasiryžusi iš Vokietijos nuo
moti 20 šių atsparių šarvuo
čių. Dabar esantys Leopard 
2 yra mažiau atsparūs išorės 
smūgiams, viduje kaista. 

'1Brptautin6s Bookerpre
mijos kandidatų tarpe - trys 
kanadiečiai: Alice Munro, 
Michael Onclaatje, Margaret 
Atwood. Penkiolika autorių 
iš 100 šalių varžysis dėl šios 
premijos ($135,000). Tu.rp
tautinė premija, papildoma 
kas antri metai, teikiama 
angliškai rašančiam britų ar 
Britanijos sandraugos auto
riui. Thrptautinė premija ski
riama už trumpus darbus, ir 
autorius tik vieną kartą gali 
tapti laimėtoju. 

Nedidelio Newfound
land miestelio pakrantę ties 
šv. Lauryno upės žiotimis 
jau antrą kartą praryja van
duo. Praėjusi rudenį į vande
nyną nugriuvo per 120,000 
kub. metrų kranto, balan
džio mėnesį vėl įsmuko tos 
pačios pakrantės dalis. Dėl 
galimos griūties teko užda
ryti greitkeli 430 ir išk.eldin
tinti artimiausius pakrantės 
gyventojus. 

Beveik pusė jaunę pro
fesionalię kanadiečių anksti 
pradeda taupyti senatvei, 
praneša Kanados statistikos 
tarnyba. Pastebimai padidė
jo skaičius gyventojų, taupy
mui pasirinkusių valstybės 
siūlomą RRS planą: 68% 
dirbančiųjų senatvės santau
pas didina, mokėdami mė
nesio ar ketvirčio įmokas. 
Daugiau kaip pusė apklau
sos dalyvių jaučiasi finansiš
kai apsirūpinę senatvei. S.K. 

Bell Canada savininkė, 
Montrealio $31 bln. vertės 
bendrovė BCE Inc., pranešė, 
kad yra parduodama. 'Tui bus 
didžiausias bet kokios bend
rovės pirkimas Kanados is
torijoje, dėl kurio varžysis 
Kanados didieji pensijų fon
dai. Šiuo metu vyksta dery
bos dėl šio telekomunikacijų 
galiūno su trimis Kanados 
pensijų fondais (Canada 
Pension Plan Investment 
Board, Caisse de depot et 
placement du Quebec ir 
Public Sector Pension In
vestment Board) ir viena 
JAV firma Koblberg Kravis 
Roberts & Co. RSJ 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
KVIEČIA GRĮŽTI 

BNS žiniomis, Vilniuje 
balandžio 14 d. įvyko mugė 
"Gyvenk ir dirbk Lietuvo
je", kurioje darbdaviai ir 
įvairių institucijų atstovai 
pateikė besikeičiančias gali
mybes gyventi ir dirbti Lie
tuvoje. Renginį organizavo 
Tarptautinė migracijos or
ganizacija (TMO), Socia
linės apsaugos ir darbo mi
nisterija bei Lietuvos darbo 
birža. Buvo pateikta infor
macija apie šiandienos dar
bo rinką pagal regionus ir 
sektorius. Besidomintieji 
sulaukė patarimų pilietybės, 
smulkaus verslo, investicijų, 
nekilnojamojo turto, mo
kesčių ir socialinių garantijų 
klausimais. Buvo gvilde
nama migracijos grėsmės ir 
prekybos žmonėmis prob
lema. Pranešime Lietuvos 
statybininkų organizacija 
informavo, kad vien staty
bos sektorius per praėjusius 
metus paaugo 23%, kasmet 
atsiranda 3,000-4,000 darbo 
vietų statybose. Jo teigimu, 
Lietuvoje statybininko alga 
yra 2,500-3,000 litų, gero 
specialisto siekia 6,000 ar 
7,000 litų. Ateityje panašias 
muges ketinama rengti 
Dubline, Londone. Pagal 
gyvenamosios vietos dek
laravimo duomenis, 2006 m. 
į užsienį nuolat gyventi 
išvyko daugiau kaip 12,000 
Lietuvos gyventojų (2005 -
15,600), sugrįžo - 5,500. 
Dažniausiai emigruojama į 
Didžiąją Britaniją, Airiją, 
JAV, Vokietiją, Ispaniją, 
Rusiją. Pasak Statistikos 
departamento, nuo 1990 
metų iš Lietuvos iš viso emig
ravo apie 404,000 žmonių. 

PAGERBĖ TREMTINIUS 
Tadžikistane viešintis 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Petras Vaitiekū
nas apsilankė netoli Afga
nistano sienos esančioje 
Kurgan Tiubėje, kur pager
bė Lietuvos tremtinius, skel
bia BNS. Kaip pranešė 
URM, pagerbdamas trė
mimo aukų atminimą P.Vai
tiekūnas prie pušies pririšo 
trispalvę juostą. 1945 m. ba
landžio 25 d. į Tudžikistaną 
iš Kauno buvo atvežtas eše
lonas su 854 tremtiniais, iš 
kurių 263 - vaikai. Tremti
niai buvo vežami į Sibirą, 
tačiau palikti Tadžikistano 
Vachšo upės slėnyje - Kur
gan Tiubėje, kur per 1945-
1946 metus dauguma jų, 
tarp jų visi vaikai, žuvo. 1991 
m. tremtinių ekspedicijos 
dalyvių rūpesčiu Kurgan 
Tiubėje buvo pastatytas 
skulptoriaus Donato Gedi
minsko sukurtas paminkli
nis kryžius. Dėl karo veiks
mų Afganistano pasienyje 
šis kryžius neišliko. Kurgan 
Tiubėje P.Vaitiekūnas taip 
pat susitiko su miesto mere 
ir žmonėmis, kurie prisi
mena ten gyvenusius Lie
tuvos tremtinius, ir kalbėjo 
apie galimybes atstatyti pa
minklinį kryžių. 

LĖŠOS PROJEKTAMS 
Balandžio 17 d. Socia

linės apsaugos ir darbo mi
nisterija paskelbė, kad pen
ki milijonai litų padalinti 32 
projektams, kuriais siekia
ma plėtoti vaikų dienos 
centrus, šeimos paramos ir 
kitas bendrąsias ir sociali
nės priežiūros paslaugas 
teikiančias įstaigas. BNS 
žiniomis, 13 projektų skirti 
socialinės rizikos šeimoms 
ir vaikams, 11 - bendruo
meninių įstaigų plėtrai, 3 -
socialinės rizikos suau
gusiems asmenims, 4 - neį
galiesiems, 1 - senyvo am
žiaus žmonėms. Atrinkti 
projektai bus vykdomi 26 
savivaldybėse. Į paramą iš 
viso pretendavo 68 projek
tai už daugiau nei 19 mln. 
litų. Konkursas paskelbtas 
įgyvendinant Socialinių pa
slaugų infrastruktūros plėt
~os 2007-2009 m. programą. 
Si programa Lietuvoje įgy
vendinama nuo 1998 m. Per 
devynerius metus progra
mai vystyti skirta daugiau 
nei 38.5 mln. litų, už kuriuos 
vykdytos socialinių paslaugų 
įstaigų rekonstrukcijos, re
monto darbai, įsigyjama 
įvairių priemonių. 

PAMINKLŲ APSAUGOS 
DIENA 

Tarptautinę paminklų ir 
paminklinių vietovių apsau
gos dieną - balandžio 18 -
1983 m. paskelbė Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacija UNES
m. Lietuvoje ši diena mini
ma nuo 1997 m. Šiais me
tais ji buvo skiriama kul
tūros paveldo temai "Kultū
rinis kraštovaizdis ir gamtos 
paminklai". Balandžio 18-
ąj ą pasaulyje lankomi žy
miausi kultūros paminklai, 
organizuojamos nemoka
mos ekskursijos į muziejus 
ir saugomas paminklines 
vietoves, atkreipiant visuo
menės dėmesį į paveldo iš
saugojimo problemas. 

GINS BALTIJOS JŪRĄ 
Jaunųjų konservatorių 

lyga, susirūpinusi dėl grės
mės Baltijos jūrai tiesiant 
Šiaurės Europos dujotiekį 
jūros dugnu, suorganizavo 
vajų "Apgink Baltijos jūrą, 
kol ne vėlu" . Kaip praneša 
LGTIC, balandžio 23 d. pra
dėta interneto peticija, ku
rią gali pasirašyti kiekvienas 
pilietis. Visi kviečiami iš
reikšti susirūpinimą Baltijos 
jūros ekosistema. Jie prime
na, kad dujotiekio statyba 
išjudins chemines atliekas 
Baltijos dugne, kurios žaloja 
žmonių sveikatą ir naikina 
gyvybę. Žala bus didelė ne 
tik Baltijos jūrai, bet ir ap
link Baltijos jūrą gyvenan
tiems 85 mln. žmonių. Peti
cija bus pateikta Europos 
sąjungos institucijoms kartu 
su nevyriausybinių organi
zacijų kreipimusi ir prašymu 
organizuoti nepriklausomą 
dujotiekio statybos poveikio 
aplinkai tyrimą. RSJ 

LIETUVI 

Edmonton, AB 
THE CANADIANLITHUA

NIAN SOCIE1Y OF EDMON
TON is proud to introduce the 
three outstanding youths that 
are the recipients of the first 
Lithuanian scholarships in Ed
monton. Each student was as
ked to write a 1000 word essay 
on how their Lithuanian heri
tage has influenced them as ci
tizens of Alberta. Stacey Zalys 
is an education student at 
Grant MacEwan college. Sta
cey has volunteered on several 
committees throughout high 
school and her community. She 
tutored students in math, che
mistry and English. Stacey vo
lunteered at the Mustard Seed 
Church serving meals to the 
homeless and raising money 
for abused women in shelters. 
Michael Cooper is grandson of 
dr. Joseph Pilipavičius, one of 
the founding members of the 
community in Edmonton. Mi
chael is studying Law at the 
University of Alberta. Michael 
is very active in politics and has 
been a contributing columnist 
to the Globe & Mail and has 
worked as an assistant to Pat
rick Brown, MP in Ottawa. 
Colin Bartkus is studying scien
ce at Concordia University. 
Colin is an accomplished athle-

Kristaus 
Prisikėlimo 
pamaldos 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Šv. Antano parapijos šven
tovė Cicero mieste!Jje buvo 
viena iš nedaugelio Cikagos ir 
jos apylinkių vietų, kur Velykų 
rytą buvo atnašaujamos lietu
viškos Kristaus Prisikėlimo Mi
šios. Šioje parapijoje per pas
kutiniuosius 20 metų lietuvių 
yra gerokai sumažėję, ir joje 
dabar šeimininkauja ispaniškai 
kalbantieji, tačiau mūsų tautie
čiai nepasiduoda - čia vis dar 
vyksta lietuviškos pamaldos. 

Kaip ir ankstesniais metais, 
taip ir šių (2007) Velykų rytą 
lietuviai dar prieš 6.30 val. rin
kosi į Prisikėlimo pamaldas. 
Nors tikinčiųjų ir nebuvo daug 
(apie šimtinė), tačiau jautėsi 
tam tikras iškilmingumas. Šven
tiškai giedojo Vilmos Meiluty
tės vadovaujamas choras, šįkart 
buvęs kiek gausesnis, bei solistė 
Lijana Kopūstaitė-Pauletti. 

Velykų ryto programa pra
sidėjo Kristaus Prisikėlimo 
apeigomis. Giedant Linksma 
diena mums prašvito susirinku
sieji su žvakėmis rankose, prie
kyje žygiuojant pamaldų vado
vui kun. dr. Kęstučiui 'Ii"imakui, 
apėjo šventovę. 

Vėliau vyko šv. Mišios, ku
rias atnašavo minėtas dvasiškis, 
pasakęs ir šventei atitinkantį 
pamokslą. Giedojo lietuvių 
choras, trys kūriniai buvo atlikti 
kartu su soliste Lijana. Gaila, 
kad rečiau pamaldas lankantys 
mūsų tautiečiai nebuvo jautrūs 
raginimams apsilankyti - ir šio
se pamaldose sekmadieniais 
nematomų žmonių čia beveik 
nebuvo. 

Po pamaldų eita velykinių 
pusryčių, choro vadovybės su
ruoštų savo nariams bei kviesti
niams svečiams. Juos organiza
vo viena iš ilgiausiai šiame chore 

J 
Edmonton scholarship winners (from left to right) Michael Coo
per, Colin Bartkus, Stacey Zalys 

te having competed and won 
several soccer tournaments. 
His love of sports has led to his 
volunteering as a referree and 
coach for junior high and high 
school volleyball teams. Colin 
volunteers in the community 
for the Bethel Christian Church 
Christmas dinner for those in 
nee d. 

We are also sad to announ
ce that Tudas Korris is leaving 
Edmonton in September tostu
dy at the Schulich School of 
Music at McGill University in 
Montreal. Tadas has also been 
accepted to play in the Edin
burgh Festival Rehearsal Or
chestra this summer in Scot
land. 

Tadas Korris will be leaving 
Edmonton to study in Mont
real 

Švenčiant Prancūzijos lietuvių bendruomenės 60 metų įsteigimo 
šventę Paryžiuje. Stovi iš kairės: Inga Lanchas (PLB valdybos 
kultūros reikalų komisijos pirm.), prel. E. Putrimas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos dept. atstovė, Vilniaus arkivyskupas kardi
nolas J.A. Bačkis, ilgametis Paryžiaus lietuvių kapelionas kun. J. 
Petrošius, Prancūzijos LB pirm. Linas Maknevičius ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos dept. atstovė 

giedančių Jonė Bobinienė, Mėta 
Gabalienė bei kiti. 

Per vaišes kalbėjo minėta 
J. Bobinienė, choro vadovė V. 
Meilutytė, talkininkas Marius 
Prapuolenis bei kiti. Iš svečių 
sveikinimo žodį tarė JAV LB 
Kultūros tarybos buvusi vado
vė, o dabar JAV LB valdybos 
narė Marija Remienė. 

Visi džiaugėsi, kad Cicero 
mieste dar gali gyvuoti choras, 
giedantis šventovėje ir per kai 
kuriuos renginius. Tik buvo pa
sigesta Cicero lietuvių telkinio 
veterano ir kultūros veikėjo dr. 
Petro Kisieliaus, dėl ligos nega
lėjusio išvykti iš namų. Jo ypač 
trūksta sekmadieniniuose Ci
cero lietuvių susibūrimuose, 
kuriuose jis būdavo puikus ve
dėjas. 

Gaila, kad velykiniai pusry-

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

čiai turėjo greitai baigtis, nes 
kun. dr. K. Trimakas ir choris
tai turėjo grįžti į Šv. Antano 
parapijos šventovę regulia
rioms lietuviškoms pamaldoms, 
kurios kiekvieną sekmadienį 
prasideda 9 v.r. 

Ir per šias pamaldas skam
bėjo gražios lietuviškos gies
mės, kurios džiugino lietuvių 
širdis, matant, kad ši lietuvių 
pinigais statyta šventovė dar iš
laiko jos iniciatorių mintį - gar
binti Dievą sava kalba. 

nrhl..ta..v FOUR SEASONS 
KfJ"./',..I~ REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 

ar lik dėl informacijos 
apie namus, vm,arna· 
mius, ūkius, žemes 
Wasago , Staynerio ir 
Coll ingwoodo a py· 
l inkėse kreipk itės Į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Pasidžiaugta pelningais metais 
Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo TALKA metinis susirinkimas 

TALKOS 52-asis metinis 
susirinkimas įvyko š.m. kovo 
3 d. Hamiltono Jaunimo cent
ro salėje. Nariai susirinko da
lyvauti valdybos rinkimuose ir 
išklausyti pranešimus apie 
praeitų metų darbus bei fi
nansinę padėtį. Didžiausias 
pasikeitimas TALKOS valdy
boje - tai praradimas ilgame
čio iždininko ir darbuotojo 
a.a. Stasio Daliaus. Jo atmini
mui TALKOS tarnautojos pa
ruošė gražų specialų stalą. 
Registracija vyko sklandžiai. 
Dalyvavo svečių iš kitų lietu
viškų kredito kooperatyvų To
ronte. PARAMOS kredito ko
operatyvui atstovavo v~ldybos 
pirmininkas Audrius Sileika, 
o Prisikėlimo - valdybos pir
mininkas Algis Simonavičius 
ir Vytautas Bireta. Dalyvavo 
ir Vilniaus krašto s-gos pirmi
ninkas Bronius Saplys iš To
ronto. 

Susirinkimas prasidėjo 
punktualiai. Jį vedė valdybos 
pirmininkas Algis Enskaitis. 
Jis pranešė, kad valdyba visa
da deda pastangas taupiai 
veikti, ir užtat metai buvo už
baigti gerais rezultatais. Kapi
talas paaugo iki 56.2 milijonų 
dolerių, finansinė būklė gera, 
rezervinis kapitalas peržengęs 
valdžios nustatytus 5%-TAL
KA pasiekusi 8.34%. Pirmi
ninkas priminė, kad šiais me
tais turi vykti valdybos ir kre
dito komiteto rinkimai trejų 
bei vienerių metų kadencijom. 

Iždininkas Gailius Senkus 
detaliau išaiškino TALKOS 
finansinę padėtį. Išdėstė paja
mas, išlaidas ir kiek buvo iš
mokėta nuošimčių už įvairius 
indėlius. Finansinis stiprumas 
leido valdybai pridėti papildo
mus nuošimčius taupytojams 
- 23%, o skolininkams grą-

Wasaga Beach, ON 
PER VISUOTINĮ SUSI

RINKIMĄ balandžio 10 d. bu
vo atšvęsti gimtadieniai ir iš
rinkta nauja valdyba. Taip pat 
buvo priimti du klubo įstatų pa
keitimai, numatantys, kad val
dyba renkama dvejiem metam 
ir kvorumui sudaryti reikalinga 
vieno trečdalio narių dalyvavi
mo. Nauja valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Antanas 
Samsonas, vicepirm. Joana Dū
dienė, ižd. Birutė Samsonienė, 
sekr. Jūratė Batūrienė, rengi
nių ir iškylų koordinatorius 
Kastytis Batūra. 

ATVELYKIO SEKMA
DIENĮ Moterų būrelis suruošė 
pietus, kuriuose dalyvavo apie 
60 žmonių. Prie tulpėmis pa
puoštų stalų visi vaišinosi gar
džiais patiekalais ir saldumy
nais. Moterų būrelio valdyba 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie šių vaišių paruošimo ir 
talkos. 

ATEINANTIS suėjimas -
gegužės 8 d., 2 v.p.p. - bus Mo
tinos dienos tema. Bus užkan
džiai su vynu, kava ir saldumy
nais bei trumpa meninė pro
grama. Visų laukiame! 

Vasagos ir apylinkės 
pensininkų klubo valdyba 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palily.mu. Iš 
anksto dėkingi - TZ leidėjai 

žinti -13%. Taip pat paminė
jo, kad šitie papildomi nuo
šimčiai mokami ne tik papras
tom, bet ir registruotom są
skaitom - RRSP ir RRIF. Tai 
vienintelis lietuvių bankelis 
Ontario, kuris taip daro. Kiek
vienam nariui taip pat buvo 
pridėta dar po 2 "patronage" 
akcijas. Lietuviškai veiklai bu
vo skjrta daugiau kaip 51,000 
dol. Sitą naudą patyrė ne tik 
Hamiltono lietuvių organiza
cijos, bet ir kitos vietovės. 
Kredito komiteto pirmininkas 
Antanas Jusys pranešė, kad 
metinis paskolų išdavimas na
riams padidėjo maždaug 1.4% 
nuo praeitų metų. Įvairios pa
skolos sudaro didelę dalį 
TALKOS kapitalo, įskaitant 
asmenines, riboto kredito, ne
kilnojamo turto ir komerci
nes. Pareiškė, kad gali di
džiuotis, nes blogų paskolų 
nebuvo. 

Atstovas iš TALKOS sam
domų revizorių, Retford & 
Lane, Chartered Accountants 
pateikė 2006 metų finansinę 
apyskaitą, su kuria kiekvienas 
narys gali susipažinti bet kada 
TALKOS patalpose. Paminė
jo, kad kredito kooperatyvas 
sklandžiai ir gerai vedamas, 
padėkojo vedėjui Rimui Sa
kalui ir tarnautojams už pa
galbą revizijos metu, palinkė
jo vėl pelningų bei sėkmingų 
metų. 

Revizijos komiteto pirmi
ninkas Stasys Kareckas pabrė
žė, kad komitetas dažnai per
žiūrėdavo bankelio kasdieninę 
tvarką, ir pagal atitinkamus 
revizijos nuostatus rado viską 
tvarkinga, padėkojo savo ko
miteto nariams ir TALKOS 
tarnautojams už stropumą 
darbuose bei bendradarbiavi
mą su revizijos komitetu. 

Pirmininkas Algis Enskai
tis vedė susirinkimą toliau. 
Nariai patvirtino ir priėmė 
metinę apyskaitą ir taip pat 
patvirtino Retford & Lane, 
Chartered Accountants 2007 
metams. Rinkimų komisija 
vedė rinkimus slaptu balsavi
mu. Išrinkti: į valdybą Mari
jus Gudinskas, Tomas Ko
chanka, Bernardas Mačys ir 
Gailius Senkus; į kredito ko
mitetą Juozas Gedris ir Anta
nas Gudinskas. 

Naujoji valdyba 2007 me
tais: pirmininkas Algis Ens
kaitis, vicepirmininkas Jonas 
Stankus, sekretorius Marijus 
Gudinskas, iždininkas Gailius 
Senkus; revizijos k. pirm. Sta
sys Kareckas, sekr. Tomas 
Kochanka, narys Bernardas 
Mačys; kredito k-tas: pirmi
ninkas Antanas Jusys, sekre
torius Antanas Gudinskas, 
narys Juozas Gedris. 

Po rinkimų pirmininkas 
paskyrė ilgamečiam Revizijos 
komiteto pirmininkui Gedi
minui Skaisčiui dovaną, dėko
damas jam už įdėtą darbą. 
Pastarasis dėl sveikatos turėjo 
pasitraukti iš valdybos ir ne
galėjo susirinkime dalyvauti. 
Dovaną priėmė TALKOS val
dybos vicepirmininkas Jonas 
Stankus. Susirinkimui bai
giantis Bronius Saplys padė
kojo TALKAI ir nariams už 
gausią paramą Vilniaus krašto 
lietuviškom mokyklom bei 
veiklai, pabrėždamas lietu
viškų kredito unijų svarbumą 
tolesnei lietuviškai veiklai. 

Prieš uždarant susirinki
mą pirm. A. Enskaitis vedė 
trumpą loteriją ir išdalino pre
mijas bei laimikius, kvietė na
rius pasivaišinti kavute ir py
ragais, padėkojo visiems už 
dėmesį ir dalyvavimą. G.S. 

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: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
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% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.35% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.35% 

•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 

St. Petersburgo, FL, lie
tuviai Kovo 11-osios minėji
mą pr~dėjo Mišiomis kovo 
11 d. Sv. Vardo šventovėje. 
Po pamaldų Lietuvių klubo 
salėje vyko minėjimas. Daly
vavo ambasadorius Vygau
das Ušackas, atvykęs iš Bri
tanijos pakeliui į pavasarines 
golfo žaidynes, kurias jau 7 
metai organizuoja Lietuvos 
garbės konsulas Vakarų Flo
ridai Algimantas Karnavi
čius. V. Ušackas savo žodyje 
kalbėjo apie jau 17 metų gy
vuojančią laisvą Lietuvą, dė
kojo Amerikos lietuviams už 
ilgų metų pastangas laisvei 
atgauti. Sakė, kad naujieji 
ateiviai Airijoje ir Britanijo
je siunčia saviesiems pinigų į 
Lietuvą. Kokius ryšius galėtų 
palaikyti išeiviai su gimtuoju 
kraštu, turėtų nustatyti Lie
tuvos vyriausybė. Pasak am
basadoriaus, reikėtų išeivijo
je išlaikyti lietuvių tapatybę 
ir bendravimą su Lietuva. Il
gesnę kalbą pasakė pik. Rai
mundas Visockis, šiuo metu 
gyvenantis Tampoje, Mac 
Dill karių bazėje. Nuo pat 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo pradžios buvo 
pradėta atst~igti Lietuvos 
kariuomenę. Siuo metu Lie
tuvos kariai dalyvauja ŠAS 
(NATO) vadovaujamose ka
rinėse misijose. Beveik 200 
karių veikia vadinamuosiuo
se "karštuose" pasaulio taš
kuose, dalyvaudami kovoje 
su terorizmu. Po kalbų Alvita 
Kerbelienė padeklamavo 
patriotinių eilėraščių. Klubo 
pirm. Loreta Kynienė tarė 
padėkos žodį. Minėjimas 
baigtas Lietuva brangi. 

Gudija 
A.a. Zosė Vaišnytė-Va

lickienė, eidama 90-uosius 
metus, mirė sausio 28 d. Ra
moškonių kaime, Varanavo 
apylinkėje. Velionė gimė 
1917 m. rugsėjo 15 d. Ra
moškonių kaime. Ankstyvo
j e jaunystėje neteko moti
nos. Augo su dviem vyresniais 
broliais, globojami tėvo Si
mono Vaišnio. Šeima kalbė
jo lietuviškai bei didžiavosi 
savo kilme, tik liūdėjo, kad 
jų kraštas atskirtas nuo ne
priklausomos Lietuvos, kad 
lietuvių kalba išstumiama ki
tų kalbų. 1926 m. jos broliai 
Vincas ir Liudas tėvų namuo
se, padedami "Ryto" draugi
jos, įsteigė lietuvių mokyklą
skaityklą, kur jaunoji Zosė 
išmoko lietuviškai skaityti. 
Ne visiems užtekdavo ele
mentorių, tai kiti mokėsi iš 
maldaknygių. 

Vaišnių namuose vyresni 
žmonės rinkdavosi pabend
rauti, pagiedoti, pasimelsti, o 
jaunimas pasimokyti liaudies 
dainų, ratelių, žaidimų. Vė
liau broliai Vincas ir Liudas 
subūrė jaunimą į Šv. Kazi
miero draugiją, 1burioje daly
vavo ir Zosė. Si draugija 
1930 m. nutarė paminėti Vy
tau to Didžiojo 500-ąsias 
mirties metines. Kaime pa
statė ąžuolinį kryžių, pasi
meldė už Lietuvą, pagiedojo 

giesmių, Zosė ir kiti jaunuo
liai sakė eilėraščius, o iš vy
resniųjų papasakojo apie 
Lietuvos istoriją. Kryžius po 
trijų dienų piktadarių buvo 
nupjautas. 

"Ryto" draugi.jos nariai iš 
lenkų valdžios susilaukdavo 
grasinimų ir trukdymų. Vė
liau Vaišnių namuose veikusi 
mokykla-skaitykla buvo val
džios uždaryta, Zosei ir jos 
broliams įsakyta nutraukti 
bet kokią lietuvišką veiklą. 
Zosė priverstinai dieną mo
kėsi lenkiškai, o vakarais 
slaptai mokėsi gimtosios kal
bos, Lietuvos istorijos ir geo
grafijos. Sekmadieniais po 
pamaldų susitikdavo su vei
kėjais iš Lietuvos. Zosė soviet
mečiu, gerbdama savo brolių 
atminimą, tęsdama jų pradė
tus darbus, visą laiką vado
vavo Ramoškonių lietuvių 
skaityklai-bibliotekai, kurią 
įsteigė Rodūnios-Varanavo 
krašto lietuvių klubas. Pati 
Zosė nuolatos skaitė lietu
vių spaudą, sekė įvykius Lie
tuvoj e per televiziją ir radiją. 
Velionė visus stebino savo 
atmintimi - galėjusi tiksliai 
papasakoti apie įvairius kai
mo įvykius. Ypač jai didelį 
įspūdį padarė jaunas kalbi
ninkas Jonas Šukys, 1959 m. 
buvojęs jos namuose ir užra
šęs jos lietuvių kalbos tarmę. 
Ji noriai pasakodavo ir dai
nuodavo kalbininkams, tau
tosakininkams, istorikams 
atėjusiems jos paklausyti ar 
paklausinėti. Velionė palai
dota sausio 30 d. senosiose 
Armoniškių kapinėse šalia 
brolio Vinco. 

Ispanija 
Valencijos miesto cent

rinėje bibliotekoje balandžio 
3 d. atidaryta Lietuvos ir 
Lenkijos kultūros centras. 
Kaip praneša BNS, ši biblio
teka suteiks Valencijos apy
linkėje gyvenantiems lietu
viams ir lenkams galimybę 
skaityti grožinę ir kitokią li
teratūrą, o taip pat elektro
ninę spaudą savo gimtąja 
kalba. Tuo pačiu Valencijos 
gyventojai galės gauti infor
macijos apie Lietuvą ir 
Lenkiją ispanų kalba. Šio 
kultūros centro atidaryme 
dalyvavo apylinkės valdžios 
atstovas ryšiams su Europos 
sąjunga Rafael Ripoll, Len
kijos garbės konsulas Ra
mon Sentis ir Lietuvos kon
sulas Valencijoje Saulius La
butis. Teigiama, kad pietinė
se provincijose - Valencijoje, 
Mursijoje bei Andabizijoje -
gyvena kelios dešimtys tūks
tančių Lietuvos piliečių. 

Urugvajus 
Vasario 16-osios minėji

mą Urugvajuje surengė 
Urugvajaus lietuvių kultūros 
draugijos nariai. Nepriklau
somybės ir Lietuvos aikštėse 
Montevideo mieste padėta 
gėlių prie nepriklausomybės 
simbolių. Išrinkta nauja 
Urugvajaus lietuvių kultūros 
draugijos valdyba. Jos pir
mininku tapo Roberto lbar
ra Veta. J.A. 
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Lietuvos rašytojai 
VIKTORĄ$ ALEKNA 

Pirmieji rašytojai Lietu
voje gimė net penkioliktąjį 
šimtmetį, bet jie rašė lotynų 
kalba, todėl pirmuoju lietuvių 
kalba rašiusiu rašytoju yra lai
komas Stanislovas Rapolonis, 
gimęs šešioliktojo šimtmečio 
pradžioje. Jis išvertė iš lotynų 
kalbos į lietuvių kalbą keletą 
giesmių, kurių viena buvo iš
spausdinta Martyno Mažvydo 
Katekizmo prasti iadei kny
goje 1547 m. Mažvydo kate
kizmo Broliai, seserys„. taip 
pat originalus eiliuotas kū
rinys. 

Neužmirštinas ir Motiejus 
Konstantinas Sarbievijus (1595-
1640), - garsus poetas ne tiek 
Lietuvoje, kiek visoje Euro
poje, nes tuo metu jis eilėraš
čius rašė lotynų kalba. 

Poetas Motiejus Konstanti
nas Sarbievijus 

Ntr. myw.kf.vu.lt 

Pamažu vis atsirasdavo 
naujų lietuvių rašytojų, kurių 
kūriniai buvo vis dažniau 
spausdinami įvairiuose bend
ruose leidiniuose, o 1814 m. 
buvo išspausdintas ir Antano 
Strazdo poezijos rinkinėlis -
Giesmės svietiškos ir šventos -
pirmoji eilėraščių, parašytų 
lietuvių kalba, knygelė. 

Devynioliktajame šimtme
tyje lietuvių grožinė literatūra 
vis gausėjo. Thi Simonas Sta
nevičius, Dionizas Poška, Sil
vestras Valiūnas, Motiejus Va
lančius, Antanas Baranaus
kas, Vincas Kudirka, Jonas 
Maironis-Mačiulis, Juozas Tu
mas-Vaižgantas, Antanas Viena
žindis, Pranas Vaičaitis ir daug 
kitų. 1818 m. buvo išspausdin
ta ir Kristijono Donelaičio, 
gyvenusio 1714-1780 m„ poe-

ma Metal o Maironio pirma
sis poezijos rinkinys Pavasario 
balsai buvo išspausdintas de
vynioliktojo šimtmečio pabai
goje - 1895 metais. 

Dvidešimtasis šimtmetis 
- lietuvių tautos suklestėjimo 
amžius. 1904 metais atgauta 
teisė spausdinti knygas ir laik
raščius lotyniškomis raidėmis. 
1918 m. vasario 16 d. paskelb
ta nepriklausoma Lietuvos vals
tybė, o 1990 m. dar kartą at
kurta nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. 

Dvidešimtąjį šimtmetį la
bai išaugo ir lietuvių grožinė 
literatūra. Vienas po kito by
rėjo eilėraščiai, apsakymai, 
romanai, dramos, poemos, 
vienas po kito gimė vis nauji 
kūrėjai„. O dvidešimt pirmą
jį šimtmetį minimos ir švenčia
mos jau šimtmetinės sukak
tys. Stai ir 1907 m. gimė net 
trisdešimt septyni lietuvių ra
šytojai. Visa lietuvių tauta pri
simena Bernardą Brazdžionį, 
Pulgį Andriušį, Benediktą 
Rutkauską-Rutkūną, Nelę 
Mazalaitę, Antaną Rūką, Jus
tiną Piliponį„., tautosakos 
rinkėją Jurgį Dovydaitį ir dar 
trisdešimt žinomų lietuvių ra
šytojų. 

Bernardas Brazdžionis gi
mė 1907 m. vasario 14 d„ o jo 
šimto metų gimimo sukaktį 
pradėjo Lietuvos rašytojų klu
bas jau vasario 7 d. Sausakim
ša rašytojų klubo salė sakyte 
sako, kad lietuviai niekad ne
pamiršta Vytės Nemunėlio ar 
Bernardo Brazdžionio rinki
ąių Krintančios žvaigždės, 
Zenk/ai ir stebuklai ar Kuni
gaikščių miestas, ir visų širdyse 
tebe,glūdi Brazdžionio rinkti
nė Saukiu aš tautą KGB ui
guitą. Ir visiems suprantama, 
kas Lietuvoje atsitiko, kai 
1989 m. lietuviai išpirko šimtą 
tūkstančių knygų Bernardo 
Brazdžionio poezijos Poezijos 
pilnatis, kai dešimtys tūks
tančių lietuvių laukė Braz
džionio ne tik Vilniuje, bet ir 
Kaune, Pasvalyje„. Dešimtys 
tūkstančių lietuvių jau 2002 
m. liepos mėnesį Bernardo 
Brazdžionio palaikus pasitiko 
Vilniuje ir palydėjo Į Kauno 
Petrašiūnų kapines. 

Juk visi prisiminė ir dar 
1935 m. )šleistą jo eilėraščių 
rinkinį Zenk/ai ir stebuklai ir 
šiame rinkinyje išspausdintą 
eilėraštį Mūsų metai, kurio 
paskutinės eilutės sako: [ Ta-

Alma Karosaitė Pasvalio M. Katiliškio viešoje bibliotekoje su 
Daujėnų mokyklos moksleiviais Ntr. myw.psyb.lt/vaikąi 

ve, Tave jau grįžta Dieve, l Jau 
ir mūsų, jau ir mūsų metai. 

1932m. vasario 21 d. Kau
no Vytauto Didžiojo universi
teto didžiojoje salėje susirin
ko daugiau kaip penkiasde
šimt lietuvių rašytojų ir įsteigė 
Lietuvių rašytojų draugiją, iš
rinko jos valdybą ir pradėjo 
organizuotą rašytojų veiklą. 
Sovietų okupacijos metais 
Lietuvoje taip pat gyvavo 
TSRS rašytojų sąjungos Lie
tuvos skyrius, kuris 1989 m. 
birželio 7 d. sušaukė neeilinį 
Lietuvos TSR rašytojų suvažia
vimą ir jame nutarė atsiskirti 
nuo TSRS rašytojų sąjungos, 
pasivadindama Lietuvos rašy
tojų sąjunga. 

Dabar eiliniai Lietuvos 
rašytojų sąjungos suvažiavi
mai vyksta kasmet, o Rašytojų 
sąjungos pirmininkas ir valdy
ba renkami ketveriems me
tams. Šiemet vasario 2 d. įvy
kusiame visuotiniame Lietu
vos rašytojų sąjungos susirin
kime ir buvo renkama valdyba 
bei kitos vadovaujančios gru
pės. Susirinkimo pradžioje 
buvo pranešta, kad šiuo metu 
Lietuvos rašytojų sąjungai pri
klauso 357 nariai, į susirin
kimą atvyko 192, todėl susi
rinkimas teisėtas, ir pradėtas 

Juozas Kralikauskas 

darbas: pateiktos ataskaitos, 
pasvarstyta bendroji rašytojų 
veikla, išrinkta valdyba. Pir
mininku antrą kartą išrinktas 
poetas Jonas Liniauskas. 

Lietuvos rašytojų sąjun
goje vyksta nuolatinė kaita: 
vieni miršta, kiti priimami į 
sąjungą. Anksčiau nebuvo ir 
šiuo metu nėra nė vieno nario 
sulaukusio šimtą metų. Šiuo 
metu seniausias rašytojų są
jungos narys yra Kotryna 
Grigaitytė-Graudienė, gimusi 
1910 m. liepos 26 d„ gyvenanti 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Tik keliais mėnesiais už 
ją jaunesnis Juozas Kralikaus
kas, gimęs 1910.X.22, šiemet 
sausio 25 d. mirė ir palaidotas 
Kietaviškių šventoriuje. K. 
Grigaitytė pasidarė vyriausia 
Lietuvos rašytojų sąjungos nare. 

Lietuvos rašytojų sąjunga 
kasmet priima naujų narių, 
bet kasmet ir amžinai atsisvei
kina. Štai 2003 m. mirė penki, 
2004 - net šešiolika, 2005 -
septyni, o 2006 - aštuoni, o iš 
viso per ketverius metus mirė 
36 sąjungos nariai. Per tuos 
metus buvo priimta tik 37 -
vienu rašytoju daugiau. 

Nemažai rašytojų yra susi
būrę į Nepriklausomų rašy
tojų sąjungą ir dar daugiau į 
Kaimo rašytojų sąjungą, ku
rios centras yra Jonavoje. Yra 
ir tokių rašytojų, kurie nepri
klauso nė vienai sąjungai, o 
vis tiek rašo ir kasmet leidžia 

Kotryna Grigaitytė 

vis naujas knygas. Ir tų knygų 
nepaprastai daug. Ir 2006 m. 
Lietuvoje išleista beveik penki 
tūkstančiai knygų. Prisiminę, 
kad sovietų okupacijos metais 
net devintąjį dešimtmetį kas
met buvo išleidžiama vos šiek 
tiek daugiau kaip trys šimtai 
knygų, matome, kad dabar 
Lietuvoje kasmet išleidžiama 
keliolika kartų daugiau, negu 
buvo išleidžiama sovietiniais 
laikais. Knygos pardavinėja
mos ne tik knygynuose, bet ir 
gatvėse, susirinkimuose, ir 
nors knygynuose pilnos lenty
nos, bet perka ir knygos mėgė
jai. Ak nemažai knygų nu
plaukia ir i bibliotekas, kurių 
Lietuvoje yra gerokai daugiau 
kaip tūkstantis. 

Sakytum, kad Lietuvoje 
labai pakilo raštingumas. 
Tuip, pakilo. Bet juk ne visos 
knygos kelia ir žmonių sąmo
ningumą. Jau vien knygos pa
vadinimas Dumių laivas sako, 
kad ir kai kurie rašytojai kuria 
ne pačius gražiausius vaizdus. 
O priaugantys rašytojai ir savo 
pirmosiose knygose sako, kad 
jiems nelabai suvokiama, kas 
yra dar senovės graikų pasa
kyti žodžiai "kalos ka, gatos" 
- grožis ir gėris. 

Gyvename, bet kai kas pa
sako, kad po trijų šimtų metų 
neliks žmonių, kurie kalbėtų, 
rašytų lietuviškai ar bent su
prastų lietuvių kalbą. Gal taip 
neatsitiks. Juk vos prieš porą 
savaičių lietuviai rašė lietuvių 
kalbos diktantą. Konkurse da
lyvavo daugiau kaip trys tūks
tančiai varžovų ne tik iš Lie
tuvos, bet ir iš Anglijos, Ar
gentinos, Čikagos, Airijos, 
Olandijos, Ukrainos, Rusijos, 
ŠVedijos, Danijos, Japonijos, Is
panijos, Vengrijos ... Diktanto 
antraštė "Teisybė", o jo tekstą 
parengė poetė Alma Karosai
tė, kuri šauniausiai parašė 
diktanto tekstą apie teisybę. 

Diktanto "Teisybė" auto
rė A. Karosaitė jau gerai ži
noma poetė: ji yra išleidusi 
jau trisdešimt tris poezijos rin
kinius. O prieš metus Lietuvos 
mokyklų šešiolikmečiai-aš
tuoniolikmečiai dalyvavo raši
nio tema K!Jkią Lietuvą kurs 
mano karta konkurse. Rašė 
271 jaunuolis-jaunuolė. Ge
riausi šešiasdešimt penkių 
mokinių darbai išleisti atskira 
knyga. Pirmoji premija teko 
Plungės mokinei Mantei Ma
kauskaitei. Štai ką jį parašė: 
"Aš- laisvės vaikas .... Užaugs 
karta, kuri mylės savo šalį ir 
išdidžiai rankose laikys tri
spalvę. Svajonių daug„. No
rėčiau tikėti, kad po dešimties 

metų Lietuvoje gyvens darbš
tūs ir sąžiningi žmonės, kurie 
rūpinsis ne tik materialinėmis, 
bet ir dvasinėmis vertybėmis. 
Jų šypsenos bus tikros ir nuo
širdžios, jų žodžiai nesiskirs 
nuo darbų, jie tikės savimi ir 
pasitikės kitais. Tikės Tėvynės 
ateitimi ir patys ją kurs„. Aš 
tikiu, kad būsiu su jais. „" 

Lieporių mokyklos dvy
liktokas Tudas Varpučinskas: 
"Esu laisvas ne vien tada, kai 
galiu daryti ką noriu, o tada, 
kai moku prisiversti daryti tai, 
ką reikia ... Tikro patrioto do
rovinė priedermė - tarnauti 
Tėvynei žmonijoje ir žmonijai 
Tėvynėje". Ignalinos rajono 
gimnazijos moksleivė Gabija 
Tulačkaitė: "Žmonių ryžtas ir 
stiprybė - štai čia stebuklas, 
kuriuo turėtume didžiuotis 
labiau negu krepšiniu". Ir t.t. 
Subrendusius žmones keičia 
nauja karta, kuri puikiai bręs
ta Lietuvos ateičiai, todėl ne
išnyks nei tauta, nei juo labiau 
lietuvių kalba. Rašytojai taip 
pat kurs gražesnės Lietuvos 
ateities vaizdus„. 

v 

Zodis 
Paukštis - į dangų. 
Žodis - į šird~ 
Ki,eno ten spamas 
taip graiiai iydi? 

Kas ten taip leki.a, 
kas ten taip gieda? 
Žodis sugrįžta: 
parneša žiedą. 

Tas žodis 
Duona - laukuose. 
Žodžiai - lūpose. 
Kaipgi erdvu, tiesu! 

Lūpos žodį pasėjo. 

Žemė ištarė grūdą. 
Vyturys patekėjo - šviesu. 

Braido mano dvasia 
iydinčiuose rugiuose 
ir mokos ištarti: gimtinė. 

To žodžio gūžtoj gyvenk. 
To rugio varpoj siūbuok. 
Pasaulio kaUJoj ataidėk. 

O kai į saulėlydį guls~ 
kai nešamas jau tylėsi -
kaip kardą šalia pasidėk. 

JUSTINAS 
MARCINKEVIČIUS 

Sūduvos liepa 
Aš liepa Sūduvos -
Sukroviau žiedų kraitį, 
iydėjau ant kalvos 
jauna žavi liepaitė. 

Liekni beneliai ošė 
ir ąžuolai šlamėjo 
mykti pasiruošę, 
mykjo ir iadėjo. 

Daug skausmo patyriau, 
kančių ir netekties, 
ėjau į tamsią girią 
priglusti prie pitšies. 

Ėjau, klupau, raudojau, 
kentėjau skriaudžiama, 
deja, tik nežinojau -
po saule man vieta. 

Švelniais žiedais praiydus 
į šviesą paki.lau, 
per vargo liūną bridus 
gyventi atėjau. 

Gyventi, dirbt, svajoti, 
augint atiakles 
ir vėjų nebijoti, 
(iiedais) atvert bitėms taures. 

VIDA VOSYLIENĖ, 
LKRSnarė 



RASA NORKUTĖ 

Pakelkim akis į dangų, 
naktį - į skaisčiai švytinčius 
žvaigždynus. Kokia nuostabi 
būna aušra! Kasryt vis aukš
čiau pakyla saulė, rasų karo
liais nubarstydama žemę. Pa
tikėkim - jau pavasaris! Žy
dėjimas! Kristaus Prisikėli
mas! O mes, abejojantys mei
le, patikėkime Kristaus auka 
žmonijai. Patikėkim ir atgim
kim iš naujo, prisikelkime sa
vo kasdienybėje. Būkim ge
resni, tvirtesni, atlaidesni sa
vo artimui. Juk esame gam
tos dalelė. Sudėkim maldai 
rankas ir mažą valandėlę pa
mąstykime apie gyvenimo 
prasmę, apie amžinybę. 

Šventos Velykos - visų 
atgimimas. Tuo padvelks jau
ni gegužio vėjai. Baltais žie
dais apsigobs vyšnios, obelys, 
kriaušės. Paupiais nubaltuos 
ievos. Pakels iš laimės svaigs
tančias galvas raudonskruos
tės tulpės. Skubėdami šio gy
venimo vingiuotais ir akme
nuotais keliais, klaidžiais 
bruzgynų takais, vėl ir vėl pri
siminkim: kėlėsi Kristus. Pri
sikelkim ir mes iš klaidų ir 
pavydo, iš neapykantos liūno. 
Pasižiūrėkim į takažolę -var
gana, skurdi pamestinukė, 
šio pasaulio didžiųjų mindo
ma pelenė - tikisi pražįsti ... 

Kristus kėlės. Aleliuja! 

Biliūnai 
ZITA BILEVIČIŪTĖ 

Nuo XVI š. Biliūnai pri
klausė Bilevičiams. Paskutinis 
iš Bilevičių buvo Juozas Bile
vičius (mirė 1850 m.). Jo vai
kaitis Julius Pilsudskis buvo 
kovotojas už Lietuvos laisvę. 
Už dalyvavimą 1863 m. sukili
me, kaip ir daugelis dvarinin
kų, buvo ištremtas į Sibirą, o 
dvaras perduotas caro valdi
ninkui Nikalojui Draškovs
kiui. Tarpukariu Biliūnų savi
ninkas buvo Jonas Kamins
kas. Po 11 Pasaulinio karo dva
re veikė kolūkio administraci
ja, ligoninė. Po nepriklauso
mybės paskelbimo, dvarą at
gavo J. Kaminsko dukra Ber
nadeta Elena Kaminskaitė
Žagarnauskienė. 

Biliūnų dvaro rūmai sta
tyti XVIII š., vėliau ne kartą 
perstatyti. Tai vieni iš nedau
gelio išlikusių barokinių rū
mų. Kadangi dvaras pastaty
tas ant Šaltuonos upės skar
džio, tai nuo Šaltuonos upės 
pusės jis yra 4 aukštų. Rūmų 
išorėje vyravo aukštas stogas 
su pakopa ir dekoratyviniais 
stoglaukiais. Būdinga rūmų 
išorės detalė: visi langai be iš
orinių lauko palangių - tai liu
dija gynybinį pobūdį, panašiai 
kaip yra pilyse - kad priešas 
negalėtų patekti į pastato vi
dų. Pastato išorė buvo kukliai 
dekoruota. Tačiau vidus buvo 
gana turtingas. Ypač puošni 
buvo šokių salė, kurios kam
puose įgilintose nišose stovėjo 
ypač gražios originalios kros
nys. Prabangiai buvo įrengta 
ir svetainė, esanti šalia šokių 
salės. Ją puošė dekoratyvinės 
krosnys ir dobilo lapų formos 
mozaikos parketinėse grindy-

Pavasario 
šventė 

Aukso bitėmis dūzgia bažny
čios vargonai. Tyliai srovena 
malda po Pakylėjimo. Ji pri
mena Kristaus žengimą į 
dangų. Taip pat tyliai, tarsi 
dėkodami Kūrėjui, sulapoja 
medžiai, vaiskia žaluma sau
lėn atsiveria žolynai, pražįsta 
gėlės, vaivorykštės spalvom 
pasidabina drugiai... Tarsi 
dangiškojo Tėvo tobuli vai
kai, viens kitą pavaduodami, 
lyg seserys, lyg broliai. 

Mums dar toli iki šito to
bulumo, iki nuolankios, pasi
aukojančios tarnystės žmo
nėms ir Dievui. Praėjusiais 

metais, ir šiais, ir kitais - per 
amžius žengs į dangų, į savo 
aukštąją buveinę visų laikų 
didysis Mokytojas Kristus. 
Šią šventę Velykų dieną mū
sų širdys prisipildys gerumo 
spindesio, nežemiško švytėji
mo, lyg pumpurai ryto rasos 
kas pavasarį pasikartojan
čiam Prisikėlimo stebuklui, 
skrydžiui į saulėtąjį aukštį ... 

Tad ir mes išskleiskime 
žmogiškosios stiprybės spar
nus: ne šiai dienai, ne metams 
- šviesmečiams. Perduokime 
tikėjimo stiprybę kartų kar
toms, už kurias turėsim nuga
lėti netikrą žmogiškąją aistrą, 
grubią šio pasaulio meilę, par
duotus, užstatytus, įkeistus 
gyvenimus. Vardan ateities, 
vardan Prisikėlimo. 

Ir vėl "baltais žiedais apsigobs vyšnios, obelys, kriaušės ... " 
Ntr. V. Maco 

se. Centriniame vestibiulyje 
išsiskyrė baltos glazūruotų 
koklių krosnys su keramikinė
mis grotelėmis ir ištaigingi 
ąžuoliniai laiptai. 

Dvaro ansamblį sudaro 
svirnas iš plūkto molio (jau 
restauruotas, ledainė - gerai 
išsilaikiusi), rūkykla ir kt. Už 
dvaro parko tolėliau dunkso 
senas piliakalnis. Pats Biliūnų 
dvaras apipintas įvairiomis 
legendomis. Prieš pagrindinį 
įėjimą į dvarą buvo iškastas 
tvenkinys (papuošimui). Pa
davimai mini, kad prancūzų
rusų karo metu apie 1812-
1814 m., traukdamiesi pran
cūzai buvo užėmę Bilevičių 
rūmus. Kai Napoleoną su visa 
armija buvo apsupę rusų ka
zokai, iš apsupties jie paspru
ko įšokę į tvenkinį, esantį prie 
dvaro rūmų. Skamba juokin
gai, bet sako, kad tai tiesa. 

Rūmai nebūtų rūmais, 

jeigu neturėtų slaptų atsargi
nių išėjimų. O vienas tokių ir 
buvo tvenkinyje. Tai buvo ilgo 
tunelio galas, užsibaigiantis 
kūdroje, padarytas iš ąžuoli
nių rąstų, su tvirtu dangčiu. 
Vos tik tvenkinyje nuleisdavo 
dalį vandens, tada buvo gali-

Biliūnų dvaras iš parko pusės 

ma atidaryti šulinio dangtį ir 
įlipus į jį patekti į kitus pože
minius labirintus. 

Tuneliais buvo galima net 
pasiekti Raseinių vienuolyną, 
esantį už keliolikos kilometrų 
nuo dvaro. Kiti tunelio išėji
mai buvo anapus Šaltuonos 
upės bei į netoliese esantį pi
liakalnį. Tuneliai buvo pakan
kamai erdvūs, kad N apoleo
nas į juos patekdavo su visa 
savo amunicija. Ypač erdvus 
buvęs tunelis prie piliakalnio, 
ten netgi arkliai sutilpdavę. 
Belieka tik stebėtis senovės 
protėvių lietuvių galybe. Kaip 
jie galėjo iškasti tokius tune
lius be jokios technikos? O ir 
kurgi dėjo žemes, atsiradusias 
iškasus tunelius? Į šį klausimą 
vietiniai gyventojai atsako 
taip: esą žemės iš iškastų tu
nelių buvo pilamos į netoli 
dvaro esantį kalną. Sunku at
sakyti kaip ten buvo iš tikro. 

Dabartiniu metu rūmai 
remontuojami: uždengtas sto
gas, vyksta kiti restauravimo 
darbai. Į dvarvietę patogiau
sia įvažiuoti nuo senojo že
maičių plento, atkarpoje tarp 
Girkalnio ir Raseinių. 

Ntr. Z. Bilevičiūtės 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Festivalis "Jauna muzi

ka" šiais metais jau keturio
liktą kartą vyko Vilniaus 
Šiuolaikinio meno centre 
balandžio 20-28 dienomis. 
Festivalį rengė Kompozito
rių sąjunga. Tris specialias 
naujoviškas programas atli
ko festivalio svečiai iš Belgi
jos ir Olandijos. Belgų elekt
roninės muzikos studijos pa
sirodymuose ypatingas dė
mesys buvo skiriamas žmo
nių sąveikai su mašinomis: 
projekte Žmogus ir mašina 
muziką kūrė į kūno judesius 
ir instrumentų leidžiamus 
garsus reaguojantys muziki
niai robotai. Olandų gyvo
sios elektronikos centro 
STEIM koncerte eSENSO
RIKA demonstravo kaip vei
kia žmogaus raumenų įtam
pą fiksuojanti ir ją garsais 
paverčianti sistema. Kelionę 
į nepatirtas garsų ir muzikos 
erdves su nežinoma pabaiga 
kvietė lietuvių projektas Gir
nų giesmės ir austras Chris
tian Fennesz, žavintis gerbė
jus naujųjų elektroninės ir 
gitarinės muzikos tendenci
jų deriniais. 

''Jaunos muzikos" festiva
lyje netrūko dėmesio lietu
vių elektroninei muzikai: 
buvo atlikti ne tik kompiute
riais, sintezatoriais ir gyvąja 
elektronika sukurti naujausi 
Mariaus Baranausko, Lino 
Paulauskio ir Ryčio Mažulio 
kūriniai, bet ir kitokios, ne
tradiciniais "instrumentais" 
sukurtos kompozicijos. Ar
tūras Bumšteinas skambino 
pusšešto kilogramo sverian
čiais metaliniais svareliais, 
Justės Janulytės ir Dovydo 
Klimavičiaus kūrinyje muzi
ką skleidė oro skulptūros
burbulai. Festivalį papildė 
specialiai festivaliui sukurta 
Vladimiro Tarasovo instalia
cija Pirmoji upė, jį baigė Lie
tuvos klubinės elektronikos 
kūrėjų koncertas eFINE, pa
sižymėjęs didele stilių įvai
rove, drąsiais eksperimen
tais ir užvedančiais ritmais. 

Lietuvos pučiamųjų or
kestrų čempionatas įvyko 
balandžio viduryje Panevė
žyje. Jame dalyvavo 31 kolek
tyvas iš Lietuvos ir užsienio 
- du orkestrai iš Latvijos, 
eufonijos meistras David 
Thornton iš D. Britanijos. 
Orkestrus vertino tarptauti
nė jury komisija. Koncertuo
se buvo pristatytas ir aukš
taitiškų liaudies dainų moty
vais olandų kompozitoriaus 
Jacob de Haan sukurtas vei
kalas Lietuvos širdis, kurį 
bendrai atliko 7 orkestrai. 
Čempionato koncertai vyko 
Panevėžio muzikiniame 
teatre, V. Mikalausko menų 
ir Panevėžio muzikos mo
kyklose, Šv. Apaštalų Petro 
ir Povilo bei Truskavos Šven
tosios dvasios šventovėse. 

Pulgis Andriušis, rašy
tojas, žurnalistas, vertėjas, 
puikus humoristas, gimė 
prieš šimtą metų, kovo 18 

dieną Gaidžių kaime, Tau
ragnų ir Daugailių krašte, 
gražiame Utenos apskrities 
kampelyje. Gimė kaip Ful
gencijus Andriusevičius, kai
me jų šeimą vadino Žemai
čiais, o Pulgiu Andriušiu vir
to jau baigęs universitetą, 
pasinaudojęs Balio Sruogos 
pasiūlymu. Baigęs penkias 
klases Utenos progimnazi
joje, 1923 m. rudenį su ke
liais draugai pėsčias iškelia
vo į Kauną mokytis toliau. 
Kauno "Aušros" gimnazijo
je žavėjosi direktoriaus My
kolo Biržiškos senosios lite
ratūros pamokomis. Dailės 
mokykloje, kurią lankė lygia
grečiai, sėmėsi žinių iš daili
ninkų Antano Žmuidzinavi
čiaus, Petro Kalpoko. 1926 
m. įstojo į Kauno universite
tą, kuriame tuo metu dėstė 
J. Tumas-Vaižgantas, Balys 
Sruoga, Levas Karsavinas ir 
daug kitų žinomų profeso
rių. Universitete jis ne tik 
lankė paskaitas, bet ir stro
piai mokėsi užsienio kalbų 
(anglų, prancūzų, vokiečių, 
italų, ispanų, portugalų, šve
dų), domėjosi ir esperanto 
kalba, lankė B. Sruogos teat
ro seminarą, aktyviai dalyva
vo keliose studentų organi
zacijose. 

Pats Pulgis svajojo tapti 
rašytoju, bet daug laiko skyrė 
žurnalistikai. Savo aštria 
plunksna rašė teatro spek
taklių recenzijas, reportažus, 
vaizdelius apie kaimą ir apie 
keliones: jis daug keliavo po 
Lietuvą pėsčias ir dviračiu. 
Labiausiai jį išgarsino kelio
nė arkliu ir vežimu, su drau
gu Šalom Zelmanovičiumi, 
iš Kauno per visą Vakarų 
Europą iki Maroko. Ilgiau
sias jo projektas buvo verti
mas iš ispanų kalbos Miguel 
de Carvantes romano Išmo
ningasis idalgas Don Kicho
tas iš La Mančos - idėją jam 
pakišo 1925 m. M. Biržiška, 
bet vertimas buvo baigtas tik 
1942 m. Knyga, išleista 1944 
m. 10,000 tiražu, buvo be
matant išgrobstyta (pakarto
tinai išleista 1950 ir 1959 m. 
didesniais tiražais, bet be 
vertėjo pavardės, nes Pulgis 
jau buvo tuo metu Australi
joje). Pasitraukė 1944 m. į 
Vokietiją, 1949 m. išvyko į 
Australiją, kur dirbo autobu
sų kontrolieriumi, paštinin
ku. Tačiau laisvalaikiu nenu
stojo rašyti. Pasaulį išvydo 
feljetonų rinkiniai Ir vis dėlto 
juokimės, Siuntinėlis iš Ame
rikos, knyga vaikams Vabalų 
vestuvės, apysakų knygos 
Anoj pusėj ežero, Sudiev, 
kvietkeli (abi knygos premi
juotos). 1953 m. parašė ke
lionių knygą Laivas linksmy
bės ir humoristinį romaną 
Tipelis. Iki šiol jo šimtmetį 
tepaminėjo jo kraštietis Jo
nas Rudokas straipsniu Ak, 
kad nereiktų nešti tas bena
mystės kryželis... (Veidas, Nr. 
15, 2007.IV.12), kuriuo ir aš 
šiek tiek pasinaudojau. G.K. 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antrad. Ir treaad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 Y.r. Iki e Y.Y.; leitad. nuo 9 Y.r. Iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 Y.p.p.; ketvlrtad. nuo 1 Y.p.p. Iki 
e Y.Y. Ir penktad. nuo 11 Y.r. Iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 75 milijonus dolerių 

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

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

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

IMAUŽ: 
Asmenines pukolas 

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

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
tulfo paskolas 

Duodame komercines 
nekllnoJamo tulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

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

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

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

BEl PAJAMŲ PLANUOSE 

GARANTUOTŲ NUOŠIMČIŲ REGISTR OTŲ PENSIJŲ 
l 'DĖLW (GIC) TAUPYMO BEI PAJA!\11) PLA AI 

lm. 

2m. 

3m. 

4m. 

Sm. 

4.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 

(RRSP) (RRIF) 

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

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

Toronto O , MSW lCS 
'ICI. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage• 

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

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

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

"lndependenUy ONned and Operated, REALTO~ 

Iškilmės Kybartų gimnazijoje 
Paminėta jos 95 metų gyvavimo sukaktis 

EDVARDAS ŠULAlTIS 

Vasario mėnesio pirmo
joje pusėje kelios dienos bu
vo pašvęstos Kybartų švieti
mo įstaigos, dabar besivadi
nančios Kristijono Donelai
čio gimnazijos vardu, 95-me
či ui paminėti. Čia prisiminti 
1912 m., kai Kybartuose buvo 
įsteigta pirmoji mokykla, ku
rioj e mokėsi 86 mokiniai. 
1925 m. ši mokslo įstaiga jau 
turėjo aukštesniosios komer
cinės mokyklos vardą, o dar 
vėliau pavadinta tiesiog Ky
bartų gimnazija. 

Karo ir pokario metais 
mokyklai trūko patalpų ir tik 
per 7-ąjį dešimtmetį ji ėmė 
plėstis: pastatytas priestatas, 
sporto salė, naujas bendra
butis. Tada mokslo įstaigai 
suteiktas Kristijono Donelai
čio vardas. Ši mokykla savo 
saviveiklininkais, sportinin
kais, mokslo pirmūnais buvo 
žinoma ne tik Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų. 

Pirmoji mokyklos jubilie
jaus šventės diena buvo skirta 
susitikimams su kitų apskri
ties gimnazijų atstovais. Prog
ramoje "Kartų keliai: iš pra
eities į dabartį" buvo kalba
ma apie mokyklos ugdytinius, 
dabar žinomus ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje. Po to 
visų laukė koncertas Mus 
Pažinimo medis apkabino. 

PATIKSLINIMAS 
Perskaičiau Tėviškės žibu

rių 2007 m. kovo 20 d. nr. 12 
skyrelį "Skaitytojai pasisako". 
Tun buvo Valerijos Girniuvie
nės iš Rosindale, MA, bei re
dakcijos nuomonės, kuriose pa
rašyta, kad TėviJkės žiburių nr. 3, 
2007 m„ mano straipsnyje apie 
Kavarską yra netikslumas - įdė
ta ne tos šventovės nuotrauka. 
Aš irgi pertikrinau - tikrai pa
aiškėjo nesutapimas. Įvyko 
klaida -vietoj ~varsko švento
vės įsimaišė Sėtos šventovės 
nuotrauka. Klaidos ištaisymui 
siunčiu Kavarsko šventovės 
nuotrauką. Kaip sako sena lie
tuvių liaudies patarlė: kas ne
dirba, tas neklysta, o iš klaidų 
mokomės. Zita Bilevi~iūtė, 

Turonto, ON 

Antrąją iškilmių dieną 
čia lankėsi atstovai ne tik iš 
kitų apskrities gimnazijų, bet 
ir svečiai iš Vokietijos -
Ahaus gimnazijos. Jie susipa
žino su Lietuvos etnine kul
tūra ir aktyviai dalyvavo šventi
niuose renginiuose. Penkta
dienio programą vainikavo 
žaidimai, kuriuose draugiš
kai sukosi visų gimnazijų mo
kiniai. Žaidimus parengė 
gimnazijos kūno kultūros 
mokytojai, o visų dienos ren
ginių koordinatorė buvo mo
kytoj a Zita Jasaitienė Gi ir 
informavo mus apie šį minė
jimą.., - aut.). 

Seštadienio rytą Kybartų 
šventovėje buvo aukojamos 
šv. Mišios. Po jų mokiniai ir 
svečiai dalyvavo gimnazijoje 
vykusioje konferencijoje. Čia 
savo pranešimais dalijosi bu
vę gimnazijos auklėtiniai bei 
kiti kviesti svečiai. Buvo su
darytos socialinių, gamtos, 
tiksliųjų mokslų bei meno 
sekcijos, kuriose skaityti įvai
rūs pranešimai. Šioje šventė
je buvę gimnazijos auklėti
niai tarė ne vieną padėkos 
žodį. Jie turėjo galimybę su
grįžti į praeitį, išgyventi ma
lonias prisiminimų akimir
kas. 

Rengėjų paprašytas, mi
nėjimo organizatoriams svei-
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

kinimo žodį nusiuntė ir šių 
eilučių autorius, Kybartų 
gimnazijoje mokęsis iki 1944 
m. pavasario. Tui buvo dau
geliui tos gimnazijos mokinių 
paskutinieji metai prieš pasi
traukiant į Vakarus. Nemažai 
šios lavinimo įstaigos moki
nių atkeliavo į JAV, bet dalis 
jų jau ilsisi amžinybėje. Kai 
kurie iš jų nepamiršta savo 
gimtųjų Kybartų ir juos visais 
galimais būdais remia. Tukių 
tarpe bene žinomiausia yra 
čik.agietė Elena Rožėnienė, 
kuri dabar žiemas praleidžia 
Arizonoje. Jos pavardę žino 
daugumas kybartiečių. 

Kybartų seniūnijos teri
torijoje gyvena apie 9000 
žmonių. Ji yra antra pagal 
dydį seniūnija Vilkaviškio ra
jone. Jos seniūnas yra Kęstu
tis Rakauskas, kuris džiau
giasi, kad per pastaruosius 
kelerius metus daug svarbių 
dalykų buvo galima nuveikti. 
Jis pareiškė, kad baigtas sta
tyti Kybartų pagrindinės mo
kyklos priestatas, sporto 
kompleksas ir atlikta senojo 
pastato rekonstrukcija (tai 
kainavo 19 mln. litų). Kybar
tų mieste už 1.6 milijono litų 
suremontuoti nauji techno
loginiai įrenginiai, ypač pa
gerinę geriamojo vandens 
kokybę. Padaryta ir kitų pa
gerinimų. 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir" PARDAVIMAS 
PATIKI MOSE RANKOSE! 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

(416) 236-6000 
utton Group-Assurancc Realty Inc. 
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Liga, kurios galima išvengti 
Storosios žarnos vėžys ( colon cancer) kelia vis daugiau rūpesčių Kanados gyventojams ir me

dikams. Tai dideliu mirtingumu pasižyminti liga, tačiau apie ją lig šiol buvo kalbama mažiau negu 
apie kitus susirgimus. Vyriausybė ir CCAC (Colorectal Cancer Association of Canada) yra pasiry
žusi pakeisti dabartinę padėti siekti, kad visuomenei būtų prieinama visa informacija apie šią ligą. 
Kitas žingsnis - didinti galimybes visiems profilaktiškai tikrintis, kad liga būtų nustatyta, tik jai 
prasidėjus, kai dar galima ją sėkmingai išgydyti. Šiemet Ontario provincija pirmoji Kanadoje 
paskelbė visuotinę storosios žarnos vėžio profilaktikos programą. Programa skirta sulaukusiems 50 
metų. Kiekvienas vyresnis nei 50 metų žmogus dabar galės gauti iš savo šeimos ar "Walk-in-Clinic" 
gydytojo priemones (kit) paprastam patikrinimui, kuris padeda anksti nustatyti storosios žarnos 
vėžį. Ontario provincijos pavyzdžiu panašias programas rengia Manitobos, Albertos, Britų 
Kolumbijos provincijos. 

Mūsų pašnekovė - dr. RIMA PETRONIENĖ, Barrie Karališko
sios Viktorijos ligoninės vidaus ligų/gastroenterologijos specialistė. R. 
Petronienė yra baigusi Kauno medicinos universitetą, ten pasirinko 
gastroenterologijos sritį. Savo darbą šioje srityje tęsė ir persikėlusi gy
venti į Torontą. St. Michael's ligoninėje ji dirbo su geriausiais šios sri
ties specialistais, kartu su jais paskelbė nemažai mokslinių straipsnių 
medicinos spaudoje. Išlaikiusi Kanados vyriausybės reikalaujamus 
egzaminus, dirba Barrie ligoninėje savo specialybėje. R. Petronienė 
priklauso Kanados gydytojų, JAV gastroenterologų sąjungoms, yra 
Lietuvos medikų draugijos narė. 

- Kodėl pastaruoju metu itin dažnai kal
bama apie šios rūšies vėžį ? 

- Pirmiausia, tai labai paplitusi liga. Tai 
trečias pagal dažnumą vėžinis susirgimas Ka
nadoje ir daugelyje kitų vakarų šalių. Kasmet 
šios rūšies vėžys nustatomas 20,000 kanadie
čių. Mirtingumas nuo šios ligos didelis. Po 
plaučių vėžio - tai antra labiausiai žudanti ka
nadiečius vėžio forma. Kas trečias žmogus, 
kuriam ši liga yra nustatyta, galų gale mirs 
nuo jos. Kasmet storosios žarnos vėžys pasi
glemžia 8,500 kanadiečių gyvybių. Tuo tarpu, 
jeigu ši liga nustatoma ankstyvoje stadijoje, 
yra 90% galimybė išgyti. Taigi, daugelis žmo
nių liūdnos baigties galėtų išvengti, jeigu laiku 
pradėtų tikrintis profilaktiškai. 

- Kodėl apie šį susirgimą kalbama nenoriai 
arba visai nekalbama ? 

- Atrodo, kad kalbėti apie žarnyno ligas 
nėra įprasta. Pacientai nelabai nori pasakoti 
net ir gydytojui apie tuštinimosi sutrikimus ar 
kraują išmatose. Nėra gražių ir "negražių" 
ligų, gėdingų funkcijų. Neteisingai suprastas 
drovumas gali brangiai kainuoti. 

- Kokie pirmieji šio susirgimo požymiai, 
kurie verstų mus kreiptis į gydytoją? 

- Ši liga dažnai pasireiškia pasikeitusiu 
tuštinimosi pobūdžiu. Sakykim, jeigu žmogaus 
žarnyno veikla visada buvo normali, tai atsira
dęs vidurių užkietėjimas ar viduriavimas jau 
gali būti šios ligos požymis. Rimto pavojaus 
ženklas - kraujas išmatose ar netikėtas svorio 
kritimas. Gali būti ir kiti pojfičiai, tokie kaip 
pilvo pūtimas ar skausmas. Sia liga susirgu
siems žmonėms dažnai atsiranda mažakrau
jystė (anemija), ir įie jaučia bendrą silpnumą, 
galvos svaigimą. Cia norėčiau pridurti, kad 
kai pastebime mūsų minimus požymius - tai 
jau gali būti vėlyva vėžio stadija. Pradėti profi
laktinius patikrinimus reikia tada, kai jaučia
mės esą sveiki. Ši liga išsivysto iš polipų -
gėrybinių storosios žarnos auglių. Jie yra nu
statomi kolonoskopijos metu ir pašalinami, 
taip užkertamas kelias auglio atsiradimui. 

- Kaip nustatoma liga medicinos įstaigoje? 

- Kai daugelis požymių rodo esant šį susir-
gimą, būtina atlikti kolonoskopiją. Kolonos
kopija - tai storosios žarnos apžiūra iš vidaus 
lanksčiu vamzdeliu, kuris turi mažytę kamerą 
viduje ir leidžia specialistui ne tik pamatyti vi
są žarnos paviršių, bet ir paimti audinio mėgi
nius (biopsija) tyrimui mikroskopu ar net pa
šalinti gėrybinius auglius, tokius kaip polipai. 
Kai liga nustatyta, ja užsiima onkologai ir chi
rurgai. Jeigu ankstyva stadija - operuojama. 
Jeigu liga išplitusi į limfmazgius ar dėl kitų 

priežasčių neįmanoma operuoti - skiriama 
cheminė terapija. Ši liga reta tarp žmonių, 
jaunesnių nei 40 m. Paprastai (90%) ji nusta
toma žmonėms, kurie jau peržengė 50 m. 
slenkstį. Todėl ir profilaktiškai tikrintis patar
tina, pradedant nuo 50 m. amžiaus. Ankstyva 
diagnozė ir kompleksinis gydymas leidžia 
prailginti gyvenimą sunkesnės metastazinės 
formos vėžį turintiems ligoniams. 

- Kas padėtų išvengti šios ligos? 

- Niekas tiksliai nežino, kas sukelia šią 
ligą. Paveldėjimas yra svarbu. Jeigu žmogus 
turi pirmos eilės giminaitį, kuris sirgo storo
sios žarnos vėžiu - tai jo paties tikimybė su
sirgti storažarnės vėžiu padidėja du kartus. 
Jeigu giminaitis susirgo jauname amžiuje 
(prieš 50 metų) - pavojus susirgti padidėja 
net šešis kartus. Yra šeimyninių šios ligos at
vejų, kai serga daug žmonių vienoje šeimoje. 
Tokioms šeimoms taikomi genetiniai ir spe
cialūs profilaktiniai tyrimo metodai. Žodžiu, 
šeimos istoriją žinoti yra labai svarbu. Mityba 
ir gyvenimo būdas irgi, ko gero, svarbu - bet 
įrodymų apie konkrečią įtaką mažoka. Daug 
skaidulų (fiber) turinti dieta, mažinant valgo
mos mėsos ir didinant vaisių bei daržovių 
kiekį gali turėti apsauginį poveikį. Lygiai taip 
pat skatintina aktyvumas, judėjimas - tai 
sveika visam kūnui. 

Vienas iš mūsų, gydytojų, tikslų - nustaty
ti vėžį ankstyvoje stadijoje ir užkirsti kelią jo 
atsiradimui. Anksti nustatyti šią ligą padeda 
specialus išmatų tyrimas, kuris nustato mažus, 
tik akimi nematomus kraujo kiekius išmatose 
(vėžys kraujuoja po truputį). Šis pradinis tyri
mas vadinasi - Fecal Occult Blood Test 
(FOBT). Klinikiniu tyrimu yra nustatyta, kad 
FOBT padeda sumažinti mirtingumą nuo sto
rosios žarnos vėžio beveik ketvirtadaliu. Šis 
tyrimas pagal naują profilaktikos programą 
bus prieinamas ir nemokamas visiems gyven
tojams, vyresniems nei 50 metų. Patariama šį 
tyrimą daryti kasmet. Jeigu jis parodo, kad 
yra kraujo išmatose, tai žmogus turi būti siun
čiamas kolonoskopijai. O kolonoskopijos metu 
bus nustatyta, ar kraujuojama dėl vėžio ar ne. 

Šiuo metu tik 1iš5 Ontario gyventojų, ku
rie turėtų tikrintis profilaktiškai, tai yra pada
rę. Raginu visus, ypač pasiekusius 50-ties am
žiaus ribą, einant tikrintis sveikatos pas savo 
gydytoją, prisiminti patiems ir priminti savo 
artimiesiems apie šį labai svarbų tyrimą. Jis 
padėtų užkirsti kelią šiai pasalūniškai ligai, su
mažintų rūpesčių mūsų gyvenime. 

-Ačiū už pokalbį 

Kalbėjosi S. Katkauskaitė 

UJ o 
z 
UJ 
UJ a.. 

• Gydytojas: Štai jums migdomųjų tabletės 
šešioms dienoms. Pacientas: Tačiau aš neno
riu taip ilgai miegoti. 

jūs turėtumėte man pasakyti, o ne klausinėti 
nesąmonių. 

- Aišku, aš duosiu jums savo bičiulio vete
rinaro telefoną. Jis, kitaip nei aš, sugeba savo 
pacientų diagnozę nustatyti, nesikalbėdamas 
su jais. Bernardinai.It 

> 
~w 

•Labai užsiėmusiam pacientui iškvietė 
gydytoją. Šis įėjęs pasisveikino, nusišypsojo ir 
klausia: Kaip reikalai? Pacientas piktai: Tai 
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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 (TRAVELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

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

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI. 

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

SKYRIAI: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MSX 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-mai l: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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Europos universitetų krepšinio varžybose 2006 m. Vytauto Didžiojo universiteto komanda, 
tapusi čempione Ntr. iš žurnalo Universitas Vytauti Magni 

----======:1 SKAUTŲ VEIKLA1 .... ---

Toronto skautininkių-kų grupė, paruošusi loterijos laimikių 
stalą Kaziuko mugėje kovo 4 d. Anapilio salėje. Iš k.: V. Grybienė, 
D. Melnykaitė-Rocca, l. Petrauskienė, M. Vasiliauskienė, P. 
Saplienė, E. Simonavičienė, J. Yčienė ir K. Batūra 

Vyr. skaučių ''Vištų" stalas Kaziuko mugėje kovo 4 d. Anapilio 
salėje 

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. 

Sporto žaidynės 
Niujorke 

Šių metų ŠALFASS žai
dynės bus jau 57-sios ir vyks 
Niujorke birželio 8-10 d.d. Pa
grindinės žaidynių salės bus 
Niujorko miesto universiteto 
Nat Holman Gymnasium, 138 
St. ir Convent Ave., Manhat
tene. Niujorko Lietuvių atletų 
klubas (LAK) savo tinklala
pyje www.nylak.com teikia in
formacijų apie viešbučius, jų 
kainas, adresus, telefonus bei 
tran~ortaciją. 

Salia krepšinio ir tinklinio 
bus žaidžiamas ir kėgliavimas 
(bowling), jei atsiras pakanka
mai dalyvių. Rengėjai tikisi 
sulaukti apie 300 sportininkų, 
jei didžioji Čikaga su savo 12 
krepšinio klubų pajudės rytų 
link. Krepšinio ir tinklinio ko
mandų bei kėgliavimo žaidėjų 
registraciją vykdo Juozas Mi
liukas, 21 Edgewood Rd., Da
rien, CT 06820. Tel. 203 918-
7031. El.paštas joem@nylak. 
com. LAK inf. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Atvirojo Lietuvos mote

rų krepšinio lygos (LMKL) 
čempionato bronzos meda
lius laimėjo Kauno "Laisvės" 
komanda, "mažosios" baig
mės ketvirtosiose rungtynėse 
svečiuose 86:77 nugalėjusi 
Klaipėdos "Lemminkainen" ko
mandą ir laimėjusi seriją 3-1. 

• "Nors Lietuva maža vals
tybė, - bet viena didžiausių pa
saulio valstybių kalbant apie 
krepšinį", - tokiais žodžiais 
FIBA Europos pirmininkas 
George Vassilakopoulos svei
kino Lietuvą, šiemet mininčią 
net tris su didžiausiais laimėji
mais susijusias datas. Mini
mas Lietuvos krepšinio 85-
metis - 1922 metų balandžio 
mėnesį Kaune Lietuvos rink
tinė sužaidė pirmas oficialias 
rungtynes. Prieš 70 metų Lie
tuva pirmą kartą tapo Euro
pos čempione, o lygiai prieš 
dešimt metų - 1997-taisiais -
Lietuvos moterų rinktinė 
triumfavo senojo žemyno pir
menybėse. Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) pirminin
kas Vladas Garastas pareiškė, 
kad minint šias datas didžiau
sias dėmesys bus skiriamas 
krepšinio veteranams. 

• Lietuvos ministeris pir
mininkas Gediminas Kirkilas 
priėmė Vilniaus "Lietuvos ry
to" klubą, ULEB taurės var
žybose užėmusį antrąją vietą. 
Vyriausybės vadovas apdova
nojo krepšininkus vardiniais 
premjero laikrodžiais ir 300,-
000 litų čekiu. 

• Virgilijus Alekna jau 
pirmose oficialiose sezono 
varžybose pademonstravo pui
kų pajėgumą. Vilniaus miesto 
ilgų metimų pirmenybėse da
lyvavęs dukart olimpinis ir pa
saulio bei Europos čempionas 

jau antruoju bandymu diską 
nusviedė 70.01 metro ir pasie
kė geriausią sezono rezultatą 
pasaulyje. 

• Portugalijoje vykusiame 
sportinio ėjimo varžybų "IAAF 
World Race Walking Challen
ge" trečiajame rate 20 km 
nuotolyje Lietuvos ėjikė So
nata Milašauskaitė užėmė de
šimtąją vietą ir įvykdė Beijing 
(Peking) olimpinių žaidynių 
A normatyvą. 

• Triuškinančią pergalę 
Lenkijos lygos ketvirtbaigmė
j e iškovojo Sopoto "Prokom 
Trefl" krepšininkai. Jie namuo
se 100:62 nugalėjo Gdansko 
"Polpharma" komandą ir seri
joje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. 

• Triuškinančia pergale 
Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) kevtvirtbaigmę pradėjo 
Kauno "Zalgirio" krepšinin
kai. Jie namuose rezultatu 
110:69 sutriuškino Marijam
polės "Sūduvą". 

• Antrąją pergalę Lietu
vos futbolo A lygos čempio
nate iškovojo Kauno "FBK 
Kaunas", antrajame rate na
muo§e 2:1 (2:0) įveikęs Šiau
lių "Siaulius". 

• Melburne (Australija) 
vykusiose 12-osiose pasaulio 
vyrų plaukimo varžybose 200 
m kompleksinio plaukimo 
pus baigmėje Vytautas J anu
šaitis užėmė 6-ąją vietą ir pa
teko į baigmę, nuotolį įveikęs 
per 2 min. 00.5 sek. 

• Vienu iškiliausiu Lietu
vos bei Europos krepšininku 
Renaldu Seibučiu susidomėjo 
trys Šiaurės Amerikos NBA 
komandos. Susidomėjimą lie
tuviu pareiškė Houston "Ro
ckets", Orlando "Magic" ir 
Dallas "Mavericks" koman
dos. V.P. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.sc.1 LLB. 

PACE LAW FIRM 
• a meninė žalo , atsiradusi s ryyium u kūno 

sužalojimu iši "kojima 
• imigracija į Kanadą 
• te tamentų udaryma 
• palikimtĮ tvarkyma 
• nekilnojamo turto pirk.ima /parda ima 
• kon ultacijos Lietuva re publika eisės klau imai 

295 The West Mall 6th Floor Toronto ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapi.: W\\W.pacelawfirm.com El. paštas: lawyers@pacelawfirm.com 

Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto O M9 SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-W l 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus lilsų u.telkta 4.88 mln. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 97 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje humanita1inei pa albai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvh1 tudentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Jaunimo rekolekcijos Dainavoje 

Tęsinys iš 16 nr. 

SES. PRANCIŠKA. FDCJ 

Ketvirtojį paskaita, kuriąvvedė teologijos 
studentas iš Cikagos Nerijus Smerauskas, va
dinosi Eucharistijos šventimas ir praktika gyve
nime. Suprantama, kad ši paskaita buvo apie 
išsamesnį šv. Mišių supratimą ir dalyvavimą. 

Po vakarienės pasimokėme bendrai gie
doti giesmes, aptarėme kai kurias šv. Mišių 
detales ir ėmėme švęsti Atgailos ir Sutaikinimo 
sakramentą. Kad būtų įdomiau, ką ketinome 
švęsti, pradžioje su jais pažaidėme keletą 
drąsą primenančių žaidimų. Paskui rekolekci
jų dalyviai turėjo pagalvoti ir garsiai pasakyti: 
kas jiems žaidžiant patiko ar nepatiko, kaip 
jie jautėsi žaidimo metu, kokie jų jausmai bu
vo paliesti? Apibendrinus priėjome prie susi
taikymo vieni su kitais, o ir su Dievu - mūsų 
Kūrėju, poreikį. Po šio įvado vėl susirinkome 
savo "Tylos kambaryje", kur prelatas Edis, 
rankose laikydamas indą su vandeniu, primi
nė jo reikšmę krikščioniškoje tradicijoje, pas
kui, įbėręs žiupsnelį druskos, jį pašventino ir 
pakvietė kiekvieną dalyvį juo persižegnoti. Po 
to sekė skaitinys iš Šventojo Rašto, psalmė, 
sąžinės peržvalga. Priėjęs išpažinties ir padė
jęs degančią žvakelę į iš anksto paruoštą šir
dies formą prie altoriaus, kiekvienas dalyvis 
turėjo parašyti Jėzui laišką ir įsijungti į koliažo 
darymą. Koliažas buvo kuriamas ant didelių 
kryžiaus formos suklijuotų lapų, tyliai, naudo
j ant žurnalus, žirkles, klijus, rašymo priemo
nes. Rytojaus dieną šie lapai buvo padalinti į 
skaičių, kiek būta dalyvių, su kitoje pusėje iš
rašytu Jaunimo dienų himnu bei citatomis 
apie drąsą. 

Visiems susitaikius su Dievu, šventėme 

Eucharistiją. Jos liturgijai vadovavo prel. Edis. 
Jis pamokslo metu keletą jaunuolių pakvietė 
Sūnaus palaidūno istorijos inscenizacijai. Buvo 
nauja ir įdomu - liturgijos vadovas stengėsi 
šią situaciją perteikti šių dienų kontekste. O 
šv. Mišios buvo aukojamos už rekolekcijų da
lyvių sunkiai sergančias mamas ir už lygiai 
prieš metus žuvusį rekolekcijų dalyvių bend
raamžį ir draugą Andrių Grigorio. 

Po šv. Mišių vėl susirinkome į "Tylos kam-

Diskusijų būrelio pranešimas jaunimo reko
lekcijose Dainavoje (Michigan, JAV) kovo 16-
18 d.d. Ntr. L. Bublytės 

barį", kuriame jau turėjome Švč. Sakramentą, 
ir jo akivaizdoje pora jaunimo vadovų - Lina 
ir Marius Poskočimai - pasidalino liudijimais 
apie savo tikėjimo išbandymą ir brendimą, su
sidūrus su minėto jų artimo draugo Andriaus 
netektimi ir sužinojus apie sunkią savo ma
mos Rasos ligą. Šie liudijimai buvo tokie stip-

PIEŠIA TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS MOKINIAI 
~ 
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rūs, kad privertė susigraudinti 
ne vieną rekolekcijų dalyvį, 
juolab, kad visa rekolekcijų 
nuotaika sukosi apie drąsą. 
Po įkvepiančių liudijimų kai 
kurie dar ilgai liko koplytėlė
j e, paslaptingai apšviestoje Jė
zaus artumoje, tylūs, susimąstę, 
paliesti... 

Vėliau mūsų dar laukė 
naktipiečiai ir tradicinis pla
katų vienas kitam rašymas. 
Tai buvo paskutinioji šios die
nos programos dalis, pasibai
gusi gerokai po vidurnakčio. 
Suprantama - jaunystė! Negi 
eisi anksti miegoti, kai tiek 
draugų aplinkui!? 

Sekmadienio rytas prasi
dėjo vėl su giesme, malda ir 
šv. Teresėlės ištrauka apie 
drąsą ir meilę. Beje, ar žinai, 
kad mažoji šv. Teresėlė iš Li
sieux, Prancūzijos, yra Lietu
vos Jaunimo dienų Globėja? 
Jos relikvijos kaip tik keliauja 
į Lietuvą ir dalyvaus Jaunimo 
dienose! O šv. Teresėlė yra 
tuo įdomi, kad ji tegyveno 24 
metus, ir nors iš savo karmeli
čių vienuolyno nebuvo kojos 
iškėlusi, paskelbta Misijų Glo
bėja. Be to, prieš 10 metų ji 
buvo paskelbta Bažnyčios 
Mokytoja, nes šventumui pa
siekti darė mažiausius darbe
lius, tačiau su didele meile. Il
gainiui ji dėl plaučių džiovos 
ir dirbti nebegalėjo, tačiau jos 
meilės Jėzui niekas negalėjo 
atimti... Jos užtarimu Dievo 
malonės iš dangaus krenta lyg 
rožių žiedai - dažnai žmonės į 
Teresėlę melsdamiesi pajau
čia rožių kvapą„. 

Papusryčiavus buvau pa-

kviesta pasidalinti rekolekci
jas apvainikuojančiomis min
timis, visa užbaigti Gavėnios 
dvasioje. Dievo Dvasia ruošė 
mane tam ir įkvėpė paskaityti 
istoriją iš Biblijos apie Dovy
do kovą su Galijotu, atėjusiu 
su kalaviju prieš visą izraelitų 
tautą. Dovydas, paprastas jau
nuolis, pasitikėjęs tik Gyvuoju 
Dievu, visiškai neapsiginkla
vęs, o tik kaip piemuo pasi
ėmęs penkis akmenėlius iš 
upelio, nugalėjo milžiną Gali
jotą. Mes, pasirodo, savo gy
venime visi turime "Galijotą" 
- gąsdinantį mus, bauginantį, 
menkinantį, gundantį„. Todėl 
visada prie savęs privalome 
"nešiotis" penkis akmenėlius, 
Dievo vandens nuplautus, o 
tai yra: malda, Biblija, Atgai
los ir Sutaikinimo sakramen
tas, šv. Mišios ir pasninkas. 
Nežinia, kurio "akmenėlio" iš 
mūsų "krepšio" gali prireikti, 
tad būtina prie savęs visada 
turėti visus„. 

Dar ilgai ilgai stoviniavo
me, lūkuriavome prie durų, 
kieme, prie mašinų, nenorė
dami išsiskirti su draugais, su 
Dainava„. Buvome labai dė
kingi organizatoriams, vado
vams, iš kurių dar reikėtų pa
minėti Audrą Rusinaitę ir Rū
tą Samonytę_, iš Toronto, Rimą 
Kuprytę iš Cikagos. Patiko„. 
Labai... Gal kitais metais ir 
Tu atvyksi čia? Tau tikrai tu
rėtų patikti, nes visiems čia 
būna labai gera. Jau šiandien 
įsirašyk į savo kalendorių: 
"Trečiasis kovo savaitgalis -
Dainavoje". Ir „.iki pasimaty-
mo! (Pabaiga) 

- r 
.!\ 

/" 

Prisikėlimo parapijos stovykla "Kretinga" - lietuviškai nekalbantiems lietuvių kilmės vaikams 2006 vasarą Ntr. D.R. Puterių 
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ILGAMEČIAM DRAUGUI 

a.a. JONUI GELAŽIUI 
mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai NIJOLEI, 

vaikaičiams ir provaikaičiams -

Paulius ir Anelė Adomaičiai, 
sūnūs Paulius ir Mindaugas 

ir Gintarėlė Mačionytė 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

AtA 
VANDA LAPIENIENĖ 

mirė 2007 m. balandžio 8 d., eidama 87 metus, Nor
folk General ligoninėje, Simcoe, ON. Ji su vyru Petru 
gyveno Hillside Ave., Delhi, ON, ten priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai, giedojo chore, buvo Katalikių 
moterų draugijos narė, KLB Delhi apylinkės iždininkė. 
Liūdi dukros Rita Birgiolas (vyras dr. Eimutis), Etobi
coke; Dalia Pursley (vyras Allan), LaSalette; sūnus 
Renis Lapienis (žmona Lorraine ), Bramptone; septy
ni vaikaičiai - Jonas, Angie ir Andrius Birgiolai, Am
ber, Adam, Paui ir Patrick Lapieniai. Taip pat liko sū
nėnų ir dukterėčių. Anksčiau mirė velionės trys broliai 
Petras, Antanas ir Vytas Žukai. Velionė buvo yašar
vota Murphy Funeral Home, gedulines Mišias Sv. Ka
zimiero šventovėje balandžio 11 d. aukojo prel. Jonas 
Staškevičius. Palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. Aukas Vandos atminimui galima siųsti 
Šv. Kazimiero parapijos fondui arba "Canadian Liver 
Foundation". 

~ w~ \/:Įl,._~ 

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

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

Tel. (416) 763-5677 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAUSMAI 

... PĖDOS SKAUSMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAJ SUSIRGIMAJ 

... ĮAUGĘ NAGA I 

... V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURG!NlS GYDYMAS 

... SEN IORŲ PĖDŲ PRI EŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACI JŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINlAJS 

INDĖKLAJS 

+ PRJ IMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERILOS įRANKIA I 

LIGONI US PRJIMAME: 
352 WILLSO N ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 

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

plokštes, atminimo lenteles. 
.A. Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
... ~ yra žodžiai šventi sudėti 
<Ąf}Dt..~~ 
~ ..... "~~ 

:Jvleifė •gerumas +dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

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

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

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

Renginys lėšoms telkti 
Pasikvietę kaimynus, drau

gus ir pažįstamus, kartu su 
tėvais, vaikais, vaikaičiais, net 
su savo mylimais gyvuliukais, 
senais ir jaunais - visi nuo l 
iki 98 metų esate kviečiami 
dalyvauti "Toronto Challenge" 
5 km ėjime arba bėgime, taip 
pat l km ėjime š.m. birželio 
10, sekmadienį. Lenktynės 
prasidės tiksliai 9.30 val. ryto. 
Visos sutelktos dalyvių lėšos 
skiriamos "Labdaros" slaugos 
namams. 

"Toronto Challenge" - tai 
renginys, kurį jau šešiolikti 
metai organizuoja Toronto 
namai pagyvenusiems žmo
nėms (Toronto Homes for the 
Aged). Jie vadovauja dešim
čiai ilgalaikės priežiūros na
mų, kuriuose yra 2,600 gyven
tojų. Praėjusiais metais šio 

renginio metu buvo sutelkta 
iš viso $400,000. Dalyvavo 
75,000 žmonių, iš kurių 25,000 
pasiekė baigmės liniją. Jų tar
pe buvo ir lietuvių. Jau keleri 
metai jie aktyviai dalyvauja 
šiame renginyje ir surinktas 
lėšas skiria "Labdaros" slau
gos namams. Praėjusiais me
tais buvo sutelkta $4,286.00. 
Ši suma padeda gerinti ir įvai
rinti gyventojų buitį. 

Norintys šiais metais daly
vauti renginyje prašomi regist
racijos lapus pasiimti iš Lietu
vių Namų, "Paramos" kredito 
kooperatyvo arba iš "Labda
ros" slaugos namų. Papildo
ma informacija tinklalapyje 
www.toronto.ca/challenge. 
arba skambinkite Virginijai 
tel. 416 232-2112/409. 

Virginija Ruškienė 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

MARGUTIS Parcels 
4 134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. gegužės 1 o ir 24 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. gegužės 1 o ir 24 d.d 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$100 - dr. A. Šalkus; $75 -
H. Butkevičius; $50 - G.D. 
Rocca, A. Kusinskis, B. Baltru
šaitis; $40 - A. Dobienė, D. 
Giedriūnas, V.P. Melnykai, D. 
Karosas; $35 -J. Smulskis; $30 
- B. Gylys, J. Kvosčiauskas; $27 
-J. Arbačiauskas; $25-D. Žu-
kauskas; $20 - V.O. Narušiai, 
D. Danys, T. Kareckas, E. Ma
čiulis, J. Statkevičius; $10 - P. 
Krilavičius, V. Pasius, kun. A. 
Babonas, A. Lukas, E. Keburis, 
J. Stravinskas, J. Gylys. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $75-J. Lapavičius-Lapp; 
$70 -A. Dasys, O. Yurka, S. Kir
šinas, A. Vitkevičius, J. Vėgys, 
V.O. Narušiai, J. Vieraitis, J. 
Čėpla, M. Gudjurgis, R. Žukaus
kas, R. Bulovas, D. Danys, V. 
Karnilavičius, J. Genys, J. Vaš
kas, V. Grigelytė, prel. E. Putri
mas, B. J asevičius, P. Gaputis, V. 
Keturakis, J. Balaišis, J. Gaižutis, 
B. Šerkšnas, dr. G. Skrinskas, A. 
Barkauskas, R. Berentas, dr. L. 
Levinskas. 

Garbės prenumeratą at
siuntė: $200 - A. Šmulkštienė; 
$100- S. Žukas, G. Rodke, R. 
Šomkaitė; $80 - P. Paškevičius, 
B. Brakas, J. Šimkus, V. Pasius, 
kun. A. Babonas, P. Žumbakis, 
R.A. Čygas, A. Kličius, J. Ma
čiulis, A. Pusdešris, Z. Petryla, 
O.J. Lėveris, dr. R. Stas, L. Ba
laišis, R. Tumpa, Z. Dzikas, T. 
Gureckas, B. Cižikas. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumera
toriams ir visiems, kurie, siųs
dami reguliarią prenumeratą 
prideda ir auką. 

l AUKOJO MLF l 
Mažosios Lietuvos fondui 

aukojo: Enciklopedijos rengi
mui: $250 - Česlovas Janys (iš 
viso $1,000); $200 - Aldona 
Gailiu§ (iš viso $1,700), $200 -
E.G. Sernai (iš viso $4,620); 
$100 - G.H. Lapai (iš viso 
$2,000), $100 - Feliksas Mac
kus - 5-ių metų a.a. Vidos Moc
kuvienės atminimui (iš viso 
$850), $100 - Aldona Veselkie
nė (iš viso $1,325), $100 -
Vanda Norvaiša (iš viso $780); 
$50 - Erikas Petrus (iš viso 
$2,500); Karaliaučiaus krašto 
mokykloms: $300 - Išganytojo 
parapijos Moterų draugija (iš 
viso $2,450); $100-prel. P. Gai
da (iš viso $2,200); $25 - Aldo
na Veselkienė (iš viso $1,325); 
kitiems Fondo reikalams: $1,500 
- TALKA kooperatyvas (iš viso 
$10,550); $1,000 - Ieva Ado
mavičienė (iš viso $3,185); $500 
- LITAS Montrealio kredito 
kooperatyvas (iš viso $6,000); 
$200 - S.J. Sendžikai (iš viso 
$1,300); $100 - Lydija Balsienė 
(iš viso $2,180), $100 -A. Bum
bulis (iš viso $2,850), $100 -
Irena Meiklejohn v(iš viso 
$2,080), $100 - E.G. Sernai (iš 
viso $4,620); $50 - Vytautas 
Keturakis (iš viso $700); $75 -
Kazimieras Pajaujis. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems už paramą mūsų veiklai. 

MLFTaryba 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
S avininka s Jurgis Kuliešius 
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"TŽ" spaudos popietė įvyko Anapilio didžiojoje salėje, Mississaugoje, balandžio 15 d. Meninę programą atlikęs Prisikėlimo parapijos jaunimo choras (viršu
je), vadovaujamas muz. D. Viskontienės ir A. Puodžiūnienės (kairėje); apačioje iš k. - popietės svečiai (S. Aušrotienė, red. Č. Senkevičius, bendradarbis 
E Mockus; didžiosios loterijos laimikiai; Anapilio klebonas kun. V. Staškevičius, vyr. red.. prel. P. Gaida, už jų KLKM dr-jos pirm. B.Biretienė, A. Sungailienė 

''Tėviškės žiburių'' popietė 
Jau tradicinė savo data ir apimti

mi, susilaukusi per 200 dalyvių, įvyko 
balandžio 15 d. didžiojoje Anapilio 
sodybos salėje, Mississaugoje, ON. 
Pradėta red. Ramūnės Sakalaitės-J o-
naitienės pasveikinimu ir plojimais 
palydėta priminimu, kad šis savaitraš
tis leidžiamas nuo 1949 metų, dabar 
išlikęs vienas toks Kanadoje. Jo dar
buotojus, bendradarbius bei skaityto
jus čia pat pasveikino ir naudingą vo
kelį įteikė "Paramos" kredito koope
ratyvo vedėjas Linas Zubrickas. 

Scenon suėjo gražus būrelis bal
tais marškinėliais apsirengusių, žaliais 

v 

kaspinais pasipuošusių Thronto Prisi
kėlimo parapijos vaikų. Tui gana gau
sus jaunimėlio choras, vadovaujamas 
ir diriguojamas muz. Dalios Viskon
tienės ir sol. Anitos Pakalniškytės
Puodžiūnienės. Jos ir čia dirigavo tam 
savo gerai paruoštam vienetui, kuris 
per maždaug gerą pusvalandį padai
navo penkiolika dainų dainelių, girdė
tų ir negirdėtų naujoviškų kompozici
jų, visus sąskambius palydėdamas 
įvairiais judesiais; akomeanuojant 
VIimai Sabaliauskienei. O Zibutės Ja
neliūnienės ir Aleksandros Valaitytės 
paruoštas kanklių ansamblis, fleitistė 

ir jaunos solistės leido atsikvėpti dai
nininkėms-kam, o tuo pačiu ir progra
mą paįvairino. Atlikėjai susilaukė 
nuoširdžių paplojimų, o vadovės dar 
ir gėlių. 

Mažąją loteriją (skanumynai, gė
rimėliai) vedė R. Jonaitienė, o didžią
ją (paveikslai ir tautiniais drabužiais 
papuoštos lėlės) - Marius Rusinas. 
Jiems talkino TZ administratorė Auš
ra 'Ihlssow. Thrp tų dviejų loterijų įsi
terpusi J. Gurklienės paruošta skanių 
valgių vakarienė buvo kaip ir centrinė 
visos popietės dalis. Po TZ vyr. redak
toriaus prel. dr. P. Gaidos sukalbėtos 
maldos, besivaišinant vynu, besisoti
nant, visiems susidarė maloni proga 
pabendrauti, pasišnekėti, pasidalinti 

Ntrs. K. Poškaus 
įspūdžiais, žodžiu - kartu pabūti, kas 
labai svarbu norint išlikti kuo ištikrųjų 
esame. 

Išspausdintoje programoje, kuri 
padėjo sekti koncertinę popietės dalį, 
dėkojama Thronto Maironio mokyk
lai, lietuvių kredito kooperatyvui "Pa
rama", Prisikėlimo kredito koopera
tyvui už paramą. O savaitraščio Tėviš
kės žiburiai leidėjai - Kanados Į,i.etu
vių katalikų kultūros draugija "Zibu
riai" dėkoja jaunimui ir vadovėms už 
programos atlikimą šios popietės me
tu. Po pustrečios valandos trukusio 
suėjimo dar nesutemus, su loterijų 
laimikiais ir be jų, bet visi linksmi 
skirstėsi, rengėjams palikę nemažai 
darbo. Dlv. 

Didžiosios "TZ" loterijos aukotojai ir laimėtojai pintinės su skanumynais, G.G. dovano
ta pintinė su skanumynais, T. Senkevi
čiaus dovanotas tradicinis butelis degti
nės ir dešra iš Lietuvos, V. ir S. Piečai
čių dovanotas butelis vyno, N.N. dovano
ta saldainių dėžutė ir butelis vyno ir 
V. Baliūno keptas trad!cinis ''NapolC9· 
no" tortas. NUOŠIRDZIAUSIA PADE
KA didžiosios ir mažosios loterijos lai
mikių aulmtojams. 

1. Birutės ir Antano Matulaičių 
dovanotą medžio drožinį ir Valentinos 
ir Vinco Baliūnų dovanotą lininį rankš
luostį - J, Vmgelienė, Turonto, ON, nr. 
010905; 

graflją - V. Radžius, Ottawa, ON, nr. 
006317; 

7. Kristinos Baliūnaitės dovanotą 
Laurinaičio paveikslą - K.V. Dailydė, 
Victoria, BC, nr. 000075; 

8. Lilės Nakrošienės tautinę lėlę -

12. Danutės Barkauskienės dova
notą Marijošiaus paveikslą - A. Balt
kois, Turonto, ON, nr. 010210; 

2. Lilės Nakrošienės dovanotą Da
gio paveikslą - K.V. Dailydė, Victoria, 
BC, nr. 000073; 

3. Aldonos Vaitonienės tautinę lėlę 
- F. Skutter, Aylmer, ON, nr. 014044; 

4. Ados Monstvilienės dovanotą 
Remeikos paveikslą - kun. A. Žilins
kas, Mississauga, ON, nr. 010760; 

5. Monikos Obelienienės tautinę 
lėlę - B. Dzenkaitis, Glendale, CA, JAV, 
nr. 003661; 

6. Kęstučio Poškaus meninę fotogra-

S. Langer, Mississauga, ON, nr. 
008463; 

9. Valentinos ir Vinco Baliūnų do
vanotą lininę staltiesę - J. Kaye, Sault 
Ste. Marle, ON, nr. 000344; 

10. Liudo Leparsko dovanotą Petri
konio paveikslą - A. Pavilonis, Turonto, 
ON, nr. 009271; 

11. Birutės ir Antano Matulaičių 
dovanotą eskimo statulėlę - T. Gražu
lis, Turonto, ON, nr. 005431; 

13. N.N. dovanotą medinį drožinė
tą indą ir a.a. Paulės Sičiūnienės juostą 
- Č. Kuras, Windsor, ON, nr. 005039; 

14. 'fyrūnės Sičiūnienės dovanotą 
paveikslą- M. Jocius, Rodney, ON, nr. 
005134; 

15. Gintaro Repečkos medžio dro
žinį - A. Baltkois, Toronto, ON, nr. 
010208. 

Maž~joje loterijoje buvo 
PRISIKELIMO kredito kooperatyvo 
dovanotos dvi pintinės su skanumynais 
ir orchidėjomis, PARAMOS ir TAL
KOS kredito kooperatyvų dovanotos 

Tėviškės žiburių spaudos popietės 
proga mūsų nuoširdūs rėmėjai aukojo: 
$200 - A. Bumbulis; $100 - kun. V. Staš
kevičius, N.A. Benotai, H.G. Lapai, dr. 
R.A. Karkos, P.G. Breichmanai, L.D. 
Garbaliauskai, K.R. Poškai; $80 - drs. B. 
Č. Joniai.i A.D. Nausėdai, J.S. Andruliai; 
$60 - S. Ziemelytė; $50 - V.B. Biretos, A. 
Sungailienė, S. Aušrotienė, VA Vait.oniai; 
$40 - RJ. Karasiejai; $20 - V. White. 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tcl. (416) 763·5161 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m .. 

KLB ŽINIOS 

• 2007 m. kovo mėn. pa
baigoje įvyko Genocidui prisi
minti minėjimas Queen's Parlc, 
Thronte. Jo metu kalbėjo latvis, 
istorijos profesorius iš JAV 
Andris Ezergailis, parašęs kny-

gą apie žydų genocidą Lat
vijoje. Tuip pat buvo prisiminta 
per 100 tautų, kurios nuken
tėjusios (tarp jų, žinoma ir 
lietuviai). Tame iškilmi~ame 
minėjime buvo įteiktas Svieti
mo medalis Ahmed Motiar, 
kuris daugelį metų dirba žmo
nių gerovei. Kilęs iš Pietų Afri
kos, yra sėdėjęs tame pačiame 
kalėjime kaip ir Nelson Man
dela. Išėjęs į pensiją, gimnazi
jos mokytojas A. Motiar grįžta 
į savo gimtinę mokyti vaikučių 
su negalia. Lietuviams mi
nėjime atstovavo KLB Krašto 
valdybos pirmininkė Rūta Ži
linskienė ir vykdomoji vice
pirm.Vida Stanevičienė. O.S. 

Naųjas Tėvi.flės žiburių elektroni
nis paštas - tevzib@rogers.com 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Klemensas Kazlauskas. VIS 
IEŠKAU PRASMĖS. Eilėraščiai. 
Dailininkė Alina Rugilė. Redak
torius - Povilas Jankys. Tiražas -
500. Marijampolė 1998, 95 psl. 

Bronius_ Genzelis„ IMPE
RIJAI GRIUVANT. Zmonės, 
įvykiai, procesai. Dailininkas 
Romas Dubonis, redaktorė 
Rima Dulk:inienė. Tiražas 1000 
egz. Išleido Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (Didžioji g. 17 /1, LT-
001128 Vilnius). Vilnius 2006. 

l AUKOS l 
Anapilio moterų būrelis 

Tėvi.škės žiburiams aukojo $300. 
Tautos fondui Kanadoje 

aukojo: $100-T. Urbantas; $50 

- l. Adomavičienė. Gautas pra
nešimas apie Jono Vaidoto pa
likimą - $1000. Dėkojame -

TF Kanadoje valdyba 
A.a. Elenai Graibus mirus, 

užjausdami jos dukterėčią Vytą 
Vytienę su šeima Kovai su vėžiu 
sergantiems vaikučiams Lietu
voje aukojo: $100 - P. Vytas; 
$50 - N. Vytas; $20 - F. Mačiu
lienė, T. Bartkuvienė, E. Molie
nė, O Jacikienė; $5 - R.I. Vens
lauskai. V.B., M.P. 

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

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

Į paskutinį šio sezono kon
certą "Pavasario sonata" 
kviečia koncertų serijos 
"Village Rhapsody" rengė
jai (meno direktorė l. Be
res). Pavasariniam.e koncer
te skambės G. Faure ir l. 
Arenskio kameriniai kūri
niai. Juos atliks smuikininkė 
Rie Watanabe, Teimour Sa
dykov (violončelė) ir Ilona 
Damašiūtė-Beres (piani
nas). Koncertas įvyks gegu
žės 5, šeštadienį, 7.30 v.v. 
Runnymede United Church 
( 432 Runnymede Rd. ). Bi
lietus galima užsakyti iš 
anksto (10 dol.) tel. 416 766 
9959 arba įsigyti prie įėjimo 
(15 dol.). Inf. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Balandžio 21, šeštadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
palaidotas ilgametis mūsų para
pijos darbuotojas a.a. Vladas 
Paliulis, 86 m. amžiaus. 

• Sveikiname Toronto Pri
sikėlimo parapijos kleboną 
kun. Augustiną Simanavičių, 
OFM, balandžio 23 d. atšven
tusį savo 75 m. amžiaus sukaktį. 
Linkime jam geros sveikatos ir 
Dievo palaimos ateities dar
buose. 

• Šv. Jono lietuvių 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 
kapinilJ administracija. 

• Sv. 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. Mišios kapinių koplyčio
j e - 3 v.p.p. Pamokslą sakys 
diak. Bernardas Beliekas, 
OFM, iš Hamiltono. 

• Wasaga Beach apylinkės 
lietuvių choras "Bočiai" rengia 
savo gyvavimo penkmetį gegu
žės 26, šeštadienį, 4 v.p.p. Ge
rojo Ganytojo misijos patalpo
se. Meninėje programoje: iš
trauka iš vaidinimo Sekminių 
vainikas ir "Bočių" choro dai
nos. Bus šilta vakarienė su vy
nu. Bilieto kaina -$15. Bilietus 
platina Rūta Poškienė 705 429-
0790 ir Alina Zabulionienė 705 
429-3651. 

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

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 29: 9.30 v.r. už Poškai
čių mirusius; 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje, balandžio 29, sek
madienį, 2 v.p.p. už a.a. Bronių 
Vitkų (XI metinės); Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, balan
džio 28, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
žuvusius Lietuvos partizanus 
1951 metais. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$200 aukojo Lukoševičių šeima 
(a.a. Juozo Lukoševičiaus X 
mirties metinių proga). 

Muziejaus-archyvo žinios 
• A.a. Albinas Lajokas savo 

testamentu Kanados lietuvių 
muziejui-archyvui paliko $500. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, bal. 22, per 

10.45 v.r. Mišias, kuriose daly
vavo KLKM dr-jos skyrių at
stovės, giedojo "Volungės" ir 
kitų chorų moterų grupė. At
einantį sekmadienį giedos vai
kų choras. 

• Balandžio 29 d. bus da
roma antroji Toronto arkivys
kupijos "Sharelife" vajaus rink
liava. Visi yra prašomi aukoti. 

• Pirmos Komunijos iškil
mės vyks gegužės 6 d., per 10.45 
v.r. Mišias. Vaikučius pirmai 
Komunijai paruošė ses. Paulė. 
Tėvų komitetas rūpinasi visais 
kitais šios iškilmės reikalais. 
Sutvirtinimo sakramentą su
teiks vysk. P. Baltakis, OFM, 
Sekminių dieną, gegužės 27, 
per 10.45 v.r. Mišias. 

• Gegužės 4-5 d.d. parapi
jos salėse vyks vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimas. Daiktus 
prašoma atvežti į salę gegužės 
l ir 2 d.d., nes savanoriams rei
kia laiko juos paruošti parda
vimui. Namuose kepti pyragai 
neša gerą pelną, todėl prašoma 
jų iškepti. Baldų reikalais pra
šom skambinti D. Nausėdienei 
416 231-1423 ar B. Čepaitienei 
416 621-2343; visais kitais rei
kalais skambinti D. Rocca 905 
820-3088 ar B. Pichler 416 248-
8565. 

• Pavasarinė kapinių lan
kymo diena bus birželio 3. Mi
šios - kapinių koplyčioje 3 
v.p.p. 

• Registracijos blankai 
"Kretingos" stovykloms jau iš
siųsti buvusiems stovyklauto
jams. Naujiems stovyklauto
jams registracijos blankus gali
ma gauti parapijos raštinėje. 
Stovyklų laikas: lietuviškai ne
kalbantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 8-21 d.d., lietuviš
kai kalbantiems liepos 22-rug
pjūčio 3 d.d. ir šeimų su vaikais 
rugpjūčio 5-11 d.d. 

• Mišios sekmadienį, ba
landžio 29: 8 v.r. už a.a. Jurgį ir 
Joaną Smolskius; 9 v.r. už a.a. 
Vaidą Kuprevičiūtę; 10.45 v.r. 
už a.a. Bronę Stankaitienę ir 
šeimos mirusius, už a.a. Rūtą 
Augaitienę, už Vainų šeimos 
mirusius; 12.15 v.d. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius. 

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 

"Atžalyno" studentų grupė ruošiasi 2007 šokių šventei Lietuvoje. 
Programos repertuarą matysite koncerte gegužės 5 d. Toronto 
Lietuvių Namuose (žr. skelbimą) 

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, 9.30 v. ryto 

pamaldų metu vyksta tikybos 
pamokos vaikučiams. 

• Sekmadienį, gegužės 6, 
9.30v. ryto pamaldos su Šv. Ko
munija. 

• Sekmadienį, gegužės 13, 
9.30 v.r. vyks iškilmingos pa
maldos, kuriose bus pagerbtos 
ir gėlėmis papuoštos motinos 
Motinos dienos proga. 

• Sekmadienį, gegužės 20, 
pamaldų nebus. 

• Šeštadienį, gegužės 26, 
nuo 8 v.r. iki l v.p.p. Moterų 
draugijos "bazaras". Daiktus 
pardavimui priima Irma Štur
mienė, Moterų draugijos pir
mininkė. 

• Gegužės 27 d. pamaldos 
įprastu laiku - 9.30 v. ryto. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 22 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 135 
svečiai. Pietų metu budėjo Kul
tūros komisijos pirm. V. Kulnys. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - gegužės 16, trečiadie
nį, 7 v.v. LN seklyčioje, "Lab
daros" - balandžio 25, trečia
dienį, 7 v.v. Slaugos namuose. 

• Atnaujintą barą "Lokys" 
galima išsinuomoti privatiems 
renginiams. Teirautis LN admi
nistracijoje. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams A Ski

landžiūnienės gimtadienio pro
ga aukojo: $75 - T.B. Stanuliai; 
$20 - B. Maziliauskas. Nuošir
džiai dėkojame už aukas. Jos 
priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se, arba siųsti tiesiog adresu: 
"Labdara", 1573 Bloor St.W, 
Toronto, ON M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• 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. 

• Gegužės 19 d. nebus pa
mokų - Karalienės Viktorijos 
savaitgalis. 

• Gegužės 25, penktadienį, 
6 v.v., Prisikėlimo parapijos sa
lėj e įvyks Toronto Maironio 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mas su šv. Mišiomis 6 v.v., abi
turientų pagerbimo iškilmėmis 
bei šilta vakariene. Bilietus gali
ma įsigyti pas Kristiną Damba
raitę-J anowich, tel. 905 602-
9231. Suaugusiems - 30 dol., 
vaikams (7-16 m.) - 15 dol. 

Živilė 

~ MONTREAisms 
Šv. Kazimiero parapija 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas 
labai dėkoja aukotojams. Aukojo: po $500 - L.J. Giriūnas, V. 
Viliušis; po $250 - B.N. Greibus, M.K. Zenaitis; $175 - Delhi 
Šv. Kazimiero parapija, Kanados lietuvių katalikių moterų 
draugijos Delhi skyrius, Kanados lietuvių bendruomenės Delhi
Tillsonburg apyl. valdyba ir lietuviai; po $100 - KLB Vasagos 
apylinkė, K. Mickus; $25 - J. MacKenzie. 

Sekmadienį, balandžio 22, po šv. Mišių klebonas ir parapi
jiečiai pakartojo šimtmečio maldą į šv. Kazimierą. Choristė 
Jeannie Benienė solo pagiedojo O dieviškoji Ostija. Klebonas 
kun. Aloyzas Volskis parašė žodžius. Rasa Vaidilaitė-Pavi
lanienė nubraižė maldos viršelį ir puslapį. Šimtmečio rengimo 
komitetas norėtų, kad per šiuos šimtmečio metus malda į šv. 
Kazimierą būtų kalbama kas sekmadienį. V.L. 

Baltiečių pašto ženklų ir pinigų parodos lankytojai Montrea
lyje kovo 31- balandžio l d.d. 

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

1001 SHERBROOKE ST E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2l 1 l3 
: 514-286- 1985 '/lX..: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C. l. B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

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

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

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. 

FAX: (514) 766-1349 

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

PAIEŠKOJIMAS. Liolė But
vylaitė-Baltrušaitienė, 59 m., 
gyvenanti Veliuonoje, Dariaus
Girėno g. 16, (Jurbarko raj.) 
ieško tėvo Leono (Jono) But
vylo giminaičių-pusbrolių Jur
gelevičių arba Šukių, gyvenan
čių Kanadoje. Paskutinėmis ži
niomis, buvo gautas siuntinys iš 
Vinipego, MB, 1957 m. Ką nors 
apie tuos giminaičius žinantys 
prašomi susisiekti su ieškotoj a 
(neš. tel. 865428551). 
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J gegužės 5 šeštadienį J 6-7 v.v. kokteiliai J 7 v.v. programa l 
Čia Jūsų lauks daug įvairių ir įdomių mįslių, siurprizų, visada 
linksmas ''Atžalynas'~ karšta vakarienė, loterija, veiks baras, 
na ir, žinoma, nauja "Tarp ](jtko" programa ir •.. šokiai! 

Bilietai bus platinami sekmadieniais Lietuvių Namuose, 
Prisikėlimo parapijoje ir Anapilio parapijoje. 

Informacija -Angela Biondi (416) 825-9519, www.atzalynas.ca 
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