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Ak, ta gramatika...
Sveikiname Toronto Maironio mokyklą, švenčiančią sa

vo darbo 60 met0 sukaktį. Kas per tą laiką padaryta, atsi
spindi metraščiuose, periodinėje spaudoje, daugybėje nuo- 
trauk0 ir vaizdajuosči0, o išlieka daugumos torontieči0 lie- 
tuvi0 atmintyse.

M
OKI žodį - žinai kelią. Taip sakydavo, kartodavo 
mūs0 senoliai, aiškindami vaikams ar vaikaičiams 
mokslo naudą. Su didžia pagarba senovės lietu
viai kalbėdavo apie mokslą tartum kaip apie kokį šventą, ne 

visiems prieinamą dalyką. Pabrėždavo ir materialinę tos pa
garbos pusę sakydami, kad “kas skaito, rašo - duonos ne
prašo”, patvirtindami tiesą, kad “ką išmoksi, ant peči0 ne
nešiosi”, atseit joki0 sunkum0 nejausi daug žinodamas, ta
pęs mokytu žmogumi. Senovės laikais net galintys pasirašy
ti būdavo laikomi kaip aukštesnio išsilavinimo žmonės. O 
ką jau bekalbėti apie tuos, kurie sugebėdavo parašyti laišką, 
laisvai paskaityti ne vien tik iš maldaknygės. Išsilavinimo ri
ba būdavo aiškiai matoma. Šiandien su apšvietos pažanga 
toji riba yra pasikėlusi į aukštą akademinį lygį, kuris jau be
veik kiekvienam prieinamas, jei tik pastang0 dedama. 
Mokslo reikšmė ir jo užduotys toli gražu nebe tos, kas yra 
buvę kadaise. Nebelengva būt0 nustatyti ar net ir pavadinti, 
kas iš tikr0j0 yra mokytas ir kas ne - šiandien mokslas 
mokslui nebe naujiena. Mokslas - ne vien tik įrankis ar 
priemonė geriau gyventi, daugiau uždirbti. Mokslo ir už
darbiavimo keliai jau seniai yra išsiskyrę, kai civilizuoto gy
venimo pažangai vystantis, žmoni0 įgimti talentai ar ryžtingi 
siekiai pradėjo užtikrinti geresnį ekonominį susitvarkymą 
nepriklausomai nuo mokyklinio išsimokslinimo. Mokslo 
reikšmė pakilo į kitą sritį.

Toronto Maironio mokyklos 60-mecio šventėje buvo pagerbti mokyklos vedėjai. II iš k. - 
dabartine vedėja Virginija Kuraitė-Zubrickienė. Stovi antroje eilėje - Vytautas Bireta, Jonas 
Gustainis, Jonas Andrulis, Giedra Rinkūnaitė-Paulionienė, Aldona Aušrotaitė-Šimonėlienė. 
Žemiau, kairėje - visi vaišinosi mokyklos gimtadienio tortu; dešinėje - mokinukai neša aukas 
Mišiose, kuriomis pradėtas švęsti mokyklos jubiliejus Ntr. R.D. Puterių

K
ALBANT apie švietimo bei mokslo reikšmę ir už
davinius ši0 dien0 gyvenime, derėt0 pažiūrėti, kur 
mes, lietuviai išeiviai, esame su savomis “vargo mo
kyklomis”? Gal kartais pasirodo, kad šalia t0 vis0 apšvietos 

ir pažangos aukštum0 mes lyg kokie mažai kam matomi, 
neįdomūs nykštukai. Gal kai kam atrodo, kad mūs0 siekiai 
tėra kažkoks nevykęs užsispyręs nesusipratimas? Nes išvy
kai iš savo krašto kitur gyventi, emigravai - ir junkis visu 
kuo į aplinką, kur duoną uždirbi, kur esi įstatymais globoja
mas, kur tavo poreikius tenkina ir ateitį užtikrina. Taip, ro
dos, paprasta, nesunku ir absoliučiai naudinga. O vis dėl to 
nerimstame, iš kartos į kartą perkeliame tą nerimą ir dėko
dami Dievui džiaugiamės, kad žmogus nėra daiktas, kurį 
galima bet kur nuvežus lengvai prilipdyti. Laikomės nuo
monės, kad savitumas staiga negali būti prarandamas. To 
praradimo procesas gana ilgas, per kelias kartas nusitęsian
tis, o dažnai to praradimo ir visai nėra. Šaknys ir kilmė vis 
žybteli, vis tarsi kažko saldaus ant širdies užpila kasdieny
bės užsiėmimuose paskendus. Užtat ir lietuvybės išlaikymas 
- tai kaip vandens lašai, kad tos šaknys nepradėt0 džiūti, 
kad bet kur gyvendamas aiškiai žinotum, kas esi ir kuo gali 
skirtis nuo kit0. O tai jau nemenka vertybė. Jai susidaryti ir 
padeda lietuviškosios mokyklos. Ak, ta gramatika sunki, o 
istorija tarytum pasakos, Lietuva mažytė šalis, beveik nėra 
nieko, kuo galima būt0 pasididžiuoti prieš draugus. O šeš
tadieniai vis užimti ir užimti, laisvalaikio trupinėliai per vi
sus mokslo metus. Ir taip metai po met0. Tačiau neteko gir
dėti, kad kuris nors, tuos šeštadienius praleidęs lietuviškoje 
mokykloje, vėliau būt0 gailėjęsis. Tie šeštadieniai, šalia gra
matikos ir istorijos, išmoko būti lietuviu. O tai svarbiausia. 
Ir jau vien dėl to sav0jų mokykl0 reikšmė pasikelia į atitin
kamas jaunimo ugdymo aukštumas. ČS

Ką reiškia Marijos apsireiškimas?
Vysk. Jono Ivanausko kalba, pasakyta Šiluvos Mergelės Marijos 400 metų 

jubiliejaus atidarymo iškilmėje Kanadoje 2008 m. balandžio 5 d.
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Tikrai man didelė garbė 
Kanadoje, kur yra Lietuvai 
taip brangi šita žemė, kur dalis 
iš jūs0 atvyko čia - seneliai, 
tėvai, o kai kurie iš jūs0 esate 
gimę čia. Didelė garbė padėti 
atidaryti Švč. Mergelės Mari
jos 400 m. jubiliejaus šventi
mo metus Kanadoje. Vis0 pir
ma noriu perduoti nuošird0 
sveikinimą Kauno arkivysku
po metropolito Sigito Tamke- 
vičiaus, kuris taip pat mielai 
sutiko atvykti pas jus į Kana
dą, baigiant jubiliejaus šventi
mą lapkričio mėnesį. Noriu 
padėkoti Šiluvos pasirengimo 
jubiliejaus komitetui, Kana
dos lietuvi0 katalik0 centrui, 
Kunig0 vienybei, visoms para
pijoms, misijoms, telkiniams; 
padėkoti visiems čia dirban
tiems kunigams, įvairioms or
ganizacijoms ir bendruome
nėms; ir padėkoti kiekvienam 
iš jūs0 - jūs0 asmenyje visiems 
mūs0 brangiems tautiečiams 
visose parapijose, kur jie be- 
gyvent0. Taip pat noriu šia 
proga padėkoti už jūs0 didelę 
paramą Lietuvai, ne tik Kau
no arkivyskupijai, kur yra Ši
luva, bet didžiausias jūs0 įna
šas ir indėlis - tai ne tai, ką 
jūs darote dėl Lietuvos, bet 
tai, ką jūs darote čia. Nes mes, 
būdami vienos tautos, vienos 
mamos ir tėvo vaikai, kur be

gyventume ir ką bedarytume 
- tai yra svarbu mums visiems.

Mes, giliai jausdami šian
dienos Marijos poveikius, kur 
yra išeivijoje, čia ir kituose 
kraštuose, kiek mūs0 galimy
bės leidžia, iš savo pusės taip 
pat norime atsiliepti į jūs0 po
reikius, suprasdami, kad mūs0 
galimybės taip pat yra ribotos. 
Visuomet Lietuva bus dėkin
ga išeivijai, kuri tęsia nenuils
tamą Lietuvos laisvės kovą. 
Ir mes kartu, nežiūrint kad 
tas kelias, apie kurį pop. Jonas 
Paulius II lankydamasis Lie
tuvoje kalbėjo, yra nelengvas, 
tačiau iš tikr0j0 tai yra laisvos 
tautos kelias, kuri naujai su
vokia savo istoriją, kuri geba 
branginti savo žmones, kuri 
vis labiau jaučia pilnavertį ir 
brand0 ryšį ir tarpusavio vie
nybę su visais lietuviais, kur 
jie begyvent0.

Kanados lietuviams tikrai 
tenka didelė šiandien garbė 
pradėti šį jubiliejaus šventimą 
pirmiesiems. Tai galėtume pa
sakyti - jog tai jūs0 gražus 
ženklas ir sveikinimo žodis vi
soms išeivijos bendruome
nėms nuo Kanados iki tolimos 
Australijos. Tai tarytum tas 
pirmutinis ženklas ir žingsnis, 
kuris manau ne vienai lietu- 
vi0 bendruomenei, gyvenan
čiai kitose šalyse, bus labai 

padrąsinantis ir uždegantis 
jūs0 veiksmas. Šiame savo 
pranešime norėčiau paliesti 
keletą sutapusi0 brangiam ju
biliejui ir šventei toki0 svar- 
bi0 akcent0, kurie manau dar 
labiau leis mums suvokti Šilu
vos vertę ir prasmę.

Kokia Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje prasmė?

Tikrai nenoriu gilintis į is
torinį kontekstą ir daug laiko 
sugaišti perduodamas įvairias 
istorines detales. Jūs galite 
apie tai puikiai skaityti išleis
toje kun. Stasio Ylos knygoje 
Šiluva žemaičių istorijoje, Pi
ligrimo vadove, interneto 
svetainėje - apie Šiluvoje ap
sireiškimo įvykį. Bet mes ver
tingiau paklauskime šiandie
ne kalba: ką gi reiškia Marijos 
apsireiškimas šiandien? Mums, 
gyvenantiems Lietuvoje ir iš
eivijoje, kokia apsireiškimo 
prasmė? Marija, pasirodžiusi 
Šiluvoje, sakė: “Čia kitados 
buvo garbinamas mano Sū
nus, o dabar ariama ir sėja
ma”. Šitie Marijos žodžiai vi
sada kreipė ir kreips kiekvie
no Dievą tikinčio krikščionio 
žvilgsnį į Sūn0. Marija rodė į 
Krist0.

Nukelta j 3-čią psl.
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Kardinolas A.J. Bačkis, naujasis Kolegijos rektorius kun. Petras Šiurys ir buvęs ilgametis 
rektorius prel. A. Bartkus su studentais po šv. Mišių, koncelebruotų pareigų perdavimo proga 
kolegijos Šv. Kazimiero koplyčioje

Šiluvos Mergelės Mari
jos 400 m. apsireiškimo Lie
tuvoje jubiliejui paminėti iš
leistas JAV pašto ženklas. Fi
latelistų draugija “Lietuva” 
surengė jubiliejinę 30-ąją 
LITHPEX pašto ženklų ir 
numizmatikos rinkinių paro
dą š.m. balandžio 25-27 d. d. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje Čikagoje. Šis įvy
kis įamžintas specialiai tai 
progai išleistais JAV pašto 
ženklais ir pačios draugijos 
pagamintais vokais ir ant
spaudais. Balandžio 27 - tre
čioji parodos diena buvo pa
žymėta išleidžiant voką ir 
JAV pašto ženklą Šiluvos 
Mergelės Marijos 400 m. ap
sireiškimo Lietuvoje jubi
liejui paminėti. Tą dieną vo
kas buvo antspauduojamas 
specialiu parodos antspau- 
du-žymekliu, skirtu šiai gar
bingai Lietuvos datai įam
žinti. Antspaudą sukūrė L. 
Volodka, tekstus ir aprašy
mus - V. Rutkauskienė ir J. 
Variakojis. (www.balsas.lt)

Mirtinų nuodėmių sąra
šą Vatikanas peržiūrėjo pir
mą kartą per pusantro tūks
tančio metų. Prie iki šiol bu
vusių septynių nuodėmių pri
dėtos dar septynios. Atnau
jintas sąrašas buvo paskelb
tas oficialiame Vatikano 
laikraštyje “L'Osservatore 
Romano”. Nuodėmėmis nuo 
šiol laikomi bioetiniai pažei
dimai, kaip gimstamumo 
kontroliavimas, abejotini 
moraliniu požiūriu bandy
mai, kaip kamieninių ląstelių 
tyrinėjimai, narkotikų varto
jimas, aplinkos teršimas, per 
didelis turtingumas ir veiks
mai, dėl kurių daugėja 
vargšų. Pagal VI amžiuje 
popiežiaus Grigaliaus I iš
dėstytą sąvoką mirtinomis 
nuodėmėmis laikomas godu
mas, puikybė, apsivalgymas, 
pavydas, kerštas, gašlumas, 
tingumas. Vatikanas mirtino
mis nuodėmėmis taip pat lai
ko abortą, seksualinę prie

vartą ir pedofiliją. Vatikano 
apaštališkosios penitenciari- 
jos tribunolo vadovas vysk. 
Gianfranco Girotti sako, kad 
iki šiol nuodėmė buvo sie
jama tik su individu, tačiau 
globalizacijos epochoje nuo
dėmės reikšmė išsiplėtė ir 
turi ne tik asmeninį, bet ir 
socialinį atgarsį.

Mokslinė konferencija 
“Šiluva Lietuvos kultūroje” 
įvyko balandžio 18 d. VDU 
Katalikų teologijos fakultete. 
Konferenciją, skirtą Švč. M. 
Marijos apsireiškimo Šilu
voje 400 metų jubiliejui, or
ganizavo VDU Menų insti
tutas bendradarbiaujant su 
Kauno arkivyskupijos kurija, 
Kauno arkivyskupijos mu
ziejumi bei Šiluvos Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bazi
likos parapija. Programėlė ir 
tezių knygelė buvo iliustruota 
bazilikos puošybos elementų 
nuotraukomis. Sveikinimo 
žodį tarė konferencijos glo
bėjas, Kauno arkiv. metro
politas S.Tamkevičius, VDU 
rektorius prof. Z. Lydeka ir 
prel. V. S. Vaičiūnas. Konfe
rencija susilaukė didelio įvai
rių amžiaus grupių ir profe
sinių sričių žmonių susido
mėjimo. Pirmos dvi dalys bu
vo skirtos Šiluvos Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bazi
likos puošybai, vargonams, 
pamaldumui bei parapijai at
skleidžiant istorinės raidos 
aktualumą šios dienos žmo
gui. Trečioje dalyje atskleis
tas Šiluvos Mergelės Marijos 
apsireiškimo koplyčios ar
chitektūros unikalumas. Ket
virtoje dalyje priminta 1937 
m. Paryžiaus pasaulinė paro
da, kurioje buvo rodomas J. 
Mikėno Rūpintojėlis. Tai bu
vo padidinta Rūpintojėlio, 
rasto už Šiluvos bazilikos al
toriaus, kopija. Buvo atskleis
tas Oskaro Milašiaus Dievo 
įkvėptos poezijos supratimas 
ir atkreiptas dėmesys į Šilu
vos apraišką lietuvių poezi
joje. Vatikano radijas

Svarbu žinoti
Šiemet Romos Lietuvių kolegija švenčia 

savo egzistavimo 60-metį. Per šį laikotarpį 
joje savo pašaukimus subrandino ir kunigiškai 
tarnystei pasiruošė daugybė kunigų, kurie 
pašventė savo gyvenimą Dievo Žodžio skel
bimui ir lietuvybės išsaugojimui išeivijoje. Per 
paskutinį dešimtmetį, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, joje savo studijas užbaigė Lietu
vos Vyskupų atsiųstieji kunigai, kurie jau da
bar vadovauja kunigų seminarij oms, dirba universi
tetuose, mokyklose, vyskupų kurijose bei kito-

se atsakingose pareigose. Patvirtinus naują 
Kolegijos statutą, Lietuvos Vyskupų konferen
cija perėmė šios įstaigos administravimą, bet 
kaip iki šiol, nėra pajėgi pilnai jos išlaikyti.

Pačioje Tėvynėje statomos ir atnaujina
mos šventovės, seminarijos ir vienuolynai.

Norintiems Kolegiją paremti - čekius ir 
adresus rašyti: Pontificio Collegio Lituano, 
c/o Kun. Petras Šiurys, Via Casalmonferrato, 
20, 00182 Roma-Italia; Amerikoje, jei norite 
nurašyti nuo mokesčių: St. Casimir's Guild, 
c/o Mrs. Becky Pataki, 142 Forest Str., Kearny, 
NJ 07032, USA; (201) 955-1122. Inf.

Lietuviškumo daigai Turgeliuose
MARIJA ŠAKNIENĖ
Š.m. vasario 15 d. Lietuvai 

pagražinti draugija, vadovau
jama Juozo Dingelio, surengė 
išvažiuojamajį posėdį - Vasa
rio 16-osios minėjimą Šalči- 
ninku rajono Turgeliuose. Vi
durinėje mokykloje buvo ati
daryta fotomenininko Vytau
to Ylevičiaus darbų paroda 
Tėviškės spalvos. Parodos ati
daryme dalyvavo pats meni
ninkas, Lietuvai pagražinti 
draugijos pirm. J. Dingelis, 
“Gervėčių” klubo pirm. A. 
Augulis, fotografas L. Verb- 
liugevičius, aktorius T. Vaisie
ta, kiti svečiai, mokyklos šei
mininkai - mokytojai ir moki
niai, vadovaujami direktorės 
Aušros Voverienės. Be šios 
fotoparodos mokykloje dar 
veikė moksleivių piešinių pa
roda, vyko Lietuvos valstybės 
atkūrimo 90-mečiui paminėti 
skirtos sporto varžybos.

Mokyklos vadovė svečiams 
aprodė mokyklą, papasakojo 
jos kūrimosi istoriją. Ši mo
kykla savo veiklą pradėjo 
1992-aisias, įsteigta kaip pra
dinė Lietuvos vyriausybės at
stovo Arūno Eigirdo. Pirmieji 
šios mokyklos mokiniai ne
mokėjo nė vieno lietuviško 
žodžio, tačiau labai norėjo lie
tuvių kalbą išmokti. Jolantą 
Jerinkevič, Ivaną Andrijevskį, 
Vadimą Stankevič, Nataliją 
Vaškevič, Aleksandrą Jucke- 
vič, Algį Videiką, Nikolajų 
Andrijevskį, Viačeslavą Ostik 
lietuviškų žodžių mokė pir
moji šios mokyklos mokytoja 
Laima Matonytė. Vėliau mo
kykla plėtėsi, kasmet mokinių 
daugėjo. Penktaisiais gyvavi
mo metais mokykla pertvar
koma į pagrindinę. Joje, išvy
kus Laimai Matonytei, nuo 
1995 m. rugsėjo pirmosios dir
ba jaunos pedagogės Aušra

Maskoliūnaitė ir Asta Vove
rytė. Mokosi 28 mokiniai.

Daug pastangų padėjo 
bendraujant su mokiniais bei 
jų tėveliais, raginant juos mo
kytis lietuvių kalbos tuo metu 
“Vilnijos” draugijos Kauno 
skyriaus vadovas Alfonsas 
Petrukevičius. Mokiniai gyve
no ne vien mokslais - daug 
dėmesio skirta kultūrinei, pa
žintinei veiklai. Šventės, vaka
ronės, įvairūs kiti renginiai į 
mokyklą traukte traukė ne tik 
mokytojus, bet ir jų tėvelius, 
bendruomenės narius, sve
čius. Mokykla nestokojo dė
mesio - 1998-aisiais metais iš 
“Zontos” klubo dovanų gavo 
pirmąjį muzikos instrumentą 
- pianiną. Mokytoja J. Lesie
nė įkūrė “Valančiukų” grupe
lę, mokinių kūybiškumą ugdo 
puiki lituanistė V. Valentaitė. 
Mokykloje dažnai vieši an
samblis “Raskila”. Svečiuojasi 
Vytautas Landsbergis, K. Bo
belis, kiti svečiai.

2000-aisiais metais moky
tojas Giedrius Krasauskas pa
rengė projektą “Paskatos po
zityviems pokyčiams formuo
tis etniškai mišrioje kaimo 
bendruomenėje” ir gavo “At
viros Lietuvos fondo” para
mą, už kurią mokyklos kieme 
pastatė koplytstulpį, o kaimo 
bendruomenei surengė šven
tę. Aktyviai sportuoti moki
nius skatino ir daug gražių 
pergalių su jais nuskynė įvai
riose tarpmokyklinėse varžy
bose mokytojas Alvydas Ša- 
lomskas.

2002-aisiais mokykla ne 
tik šventė 10 metų jubiliejų, 
bet ir persitvarkė į vidurinę. 
Per tą laikotarpį jos kolekty
vas išaugo iki 122 mokinių ir 
22 mokytojų bei didėjo toliau. 
Daugėjo tėvų, norinčių, kad 
jų vaikai išmoktų lietuvių kal

bą. 2004-aisiais jau buvo ati
daryti Turgelių vidurinės mo
kyklos skyriai Akmenynėje, 
Tabariškėse, Rakonyse.Tais 
pačiais metais buvo gauti pini
gai naujam mokyklos priesta
tui statyti. 2006-aisiais rugsėjis 
jau sutiktas naujose šviesiose 
patalpose. Erdvūs nauji kabi
netai, sporto salė, valgykla.

Šiemet, švęsdama 15 me
tų jubiliejų, mokykla turi 191 
mokinį ir 29 mokytojus. 3 jų - 
mokytojai metodininkai, o 9 - 
vyr. mokytojai. Mokykloje 
įkurtas muziejus, kuriame 
kaupiama medžiaga apie šio 
krašto bei mokyklos istoriją. 
Mokiniams sudarytos puikios 
sąlygos siekti užsibrėžtų tiks
lų, tobulinti savo gabumus, 
įgyvendinti svajones - sporto 
salėje, muzikos ar dailės būre
lyje, o gal informatikos kabi
nete. Mokykloje dirba geras 
jaunatviškas, sumanus ir išra
dingas mokytojų kolektyvas.

Baigdama pasakojimą mo
kyklos direktorė Aušra Vove
rienė nuoširdžiai padėkojo 
svečiams už apsilankymą, do
vanas bei atsivežtą gerą nuo
taiką, padedančią kolektyvui 
“nesukaimėti”.Tarptautinio 
“Gervėčių” klubo pirmininkas 
Alfonsas Augulis padovanojo 
mokyklai lietuviškų kalen
dorių, Lietuvai pagražinti 
draugijos pirmininkas Juozas 
Dingelis įsteigė mokykloje 
šios draugijos skyrių, kuriam 
vadovauti sutiko mokytoja 
Rasa Midverienė. Pasibaigus 
renginiams mokykloje visi nu
skubėjome į Turgelių kultūros 
namus, kuriuose Vasario 16- 
ajai skirtą programą buvo pa
sirengę parodyti abi mokyklos 
- Turgelių vidurinė ir K. Bžos- 
tovskio mokykla lenkų dėsto
mąja kalba. (Straipsnis su
trumpintas. Red.)

mailto:tevzib@rogers.com
http://www.balsas.lt
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Ką reiškia Marijos apsireiškimas?
Atkelta iš 1-mo psl.

Ir šitas Marijos ženklas, 
šitas Marijos prašymas ir mal
da, yra verta labai gilaus ap
mąstymo ir dėmesio. Marija 
visuomet rodo į Dievą. Tai iš 
tikrųjų labai svarbu, nes visa 
marijologija, visa Marijos teo
logija, kaip tik ir yra ta Dievo 
Motinos tarnystė, kuri mums 
naujai padeda perskaityti 
Evangeliją. Vienas Vokietijos 
žurnalas Kirche Heute (Bažny
čia šiandien) praeitų metų 
lapkričio mėnesio vedamąjį 
paskyrė Šiluvai. Tame veda
majame Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje žurnalas pavadino 
“Viltis Europai”. Manau šitie 
žodžiai turi prasmę tik tuo
met, kada mes giliai suvokia
me pačią Marijos apsireiški
mo reikšmę. Be dvasinio gi
laus gyvenimo sunku būtų įsi
vaizduoti bet kokią reikšminę 
veiklą, bet kokį atgimimą, bet 
kokią apsireiškimo prasmę. 
Taigi, dvasinis gyvenimas, ku
rio pagrindą sudaro malda, 
sekmadienio šventimas, gilus 
ryšys ir gyvenimas šeimoje, 
sakramentų praktika - yra 
pats kertinis pamatas tiek iš
eivijai sprendžiant ir ieškant 
atsakymų į įvairius labai rūpi
mus klausimus, tiek į savo lie
tuviško identiteto suvokimą ir 
išsaugojimą, tiek lygiai taip 
pat Lietuvai, taip pat naujai 
susiduriančiai su sekuliariza
cija, dvigubu sovietiniu ir var
totojišku konsumerizmu, ir 
nepalankia aplinkai terpe, kur 
šiandien gyvenantis tikintis 
Dievą žmogus nuolat susidu
ria, siekdamas išsaugoti tikė
jimą, kad nebedingtų sakrali
nis matmuo, kad tikėjimas į 
Dievą netaptų vien tik sociali
niu, kultūriniu ar kokiu nors 
kitu reiškiniu; kad religija ir 
Bažnyčia nebūtų vien tiktai 
priedas prie kažkokio tai žmo
gaus gyvenimo. Todėl didžiau
sia prasmė ir reikšmė Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje - tai 
žmogaus gyvenimas, kuris yra 
Dievo garbinimas. Šitame 
žmogus atranda patį save, sa
vo asmens vertę. Tame suvo
kia artimo meilę, atsakomybę 
bendruomenėje ir visuome
nėje, savo savimonės patrio
tizmą, gilius tėvynės meilę 
pagrindžiančius darbus, kurie 
nėra pigus praeinantis senti
mentas, bet pati žmogiškojo 
gyvenimo ir savęs realizavimo 
kilmė. Jeigu pažvelgtume į pa
tį jubiliejaus šventimą, kur 
ruošiasi ypatingai Kauno ar
kivyskupija, kadangi Šiluva, 
būdama Raseinių dekanate, 
kartu yra Kauno arkivyskupi
jai priklausanti parapija. Ne
seniai iš Šiluvos parengėme 
programą, kurios vienas iš 
pagrindinių akcentų, pati filo
sofija programos - kaip bebū
tų paradoksalu - nebuvo Šilu
va. Mums iš tikro labai rūpėjo 
tikinčiųjų tikėjimo autentiš
kumas, maldingumas, sekma
dienio šventimas, pagalbinė 
katechezė, dėmesys ypač jau
noms šeimoms, tautinė savi

monė, susipratimas, vaikų 
krikščioniškas auklėjimas šei
moje, perspektyvinė socialinė 
veikla, gebėjimas išsivaduoti 
iš totalitarinio mentaliteto, 
naujai atrandant laisvę, mo
kyklom mokant savo istoriją, 
naujai suvokiant savo atsako
mybę parapijos ir Bažnyčios 
gyvenime. Be šitų siekių, be 
jų įgyvendinimo, pasirengi
mas jubiliejui būtų tuščiavi
duris. Jis nuskambėtų kaip 
graži muzika. Tik jam pasibai
gus, mes vėl lauktume naujos 
šventės.

Todėl pasirengimas ap
ėmė eilę sričių: buvo sudaryti 
komitetai kiekvienoje parapi
joje, dekanate. Vyko kiekvie
ną mėnesį parapijos ir deka
nato piligriminės kelionės į 
Šiluvą, dekanato eucharisti
niai kongresai, Šiluvos Dievo 
Motinos Marijos paveikslo pi
ligriminė kelionė. Bet kalbant 
apie vyskupijos parapijas, tuoj 
pat į šitą programą įsijungė ir 
kitų vyskupijų parapijos. Kaip 
tik rytoj, apkeliavęs jau visas 
Kauno arkivyskupijos parapi
jas, Šiluvos Dievo Motinos 
Marijos paveikslas atkeliaus į 
Kauną, į Kristaus prisikėlimo 
bažnyčią, mūsų tautos šven
tovę, kuri, kaip žinia, yra visos 
lietuvių tautos padėkos ženk
las už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, prie kurios at
statymo ir atkūrimo tikrai pri
sidėjo jūsų seneliai ir tėvai, 
rėmėte atstatymą jūs, ir (kaip 

Vysk. Jonas Ivanauskas susitiko su Toronto arkivyskupu Tho^ 
mas Collins balandžio pradžioje

atstovė) šita šventovė, kaip 
Kauno (veteranų) centras, su
tiks paveikslą. Aplankęs visas 
Kauno parapijas, paveikslas 
bus nešamas iš Kauno į Šiluvą. 
Rugpjūčio 31 dieną jis pasieks 
Šiluvą ir netrukus už savaitės 
prasidės iškilmingas jubilie
jaus šventimas. Visa pasiren
gimo programa siekia įtraukti 
ir apimti kuo daugiau tikinčių 
žmonių. Mes taip pat truputį 
- praktiškai pradžioje net ir 
kunigai ir tikintieji - abejo
jom ar paveikslo piligriminė 
kelionė bus tokia sėkminga. 
Kaip pavyks mums pasiekti 
žmones? Ir vėl mes turime 
tarti “ačiū” išeivijai. Kada 
pop. Jonas Paulius II lygiai 
prieš 15 metų lankėsi Lietu
voje ir Šiluvoje, jis ant vienos 
Marijos statulos uždėjo pa

šventintą karūną. Ta statula, 
prašant Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės, apkeliavo 
daugelį Š. Amerikos parapijų. 
Kartu keliavo knyga. Buvo ap-

Vysk. Jonas Ivanauskas Ana
pilio parapijos salėje š.m. ba
landžio 5 d. kalba gausiai su
sirinkusiems tautiečiams į 
Švč. Mergelės Marijos apsi
reiškimo 400 metų jubiliejaus 
šventę

rašoma kaip tai vyko. Įklijuo
tos nuotraukos. Ir šiandien 
manau ne vienas lietuvis, gy
venantis Kanadoje ar Ameri
koje, galės ten rasti savo tėvų 
ar senelių parašą. Ji keliavo, 
ta statula, per visas parapijas, 
meldžiant Lietuvai laisvės. Ir 
ta laisvė, kaip Dievo dovana, 
mums buvo suteikta. Šiandien 
ta statula yra Šiluvoje. Ji pa
dėta garbingoje vietoje, kiek
vienam lietuviui primenanti 
kokia yra didelė Dievo galia, 
kada su tikėjimu pasitikima

Dievo, o ne žmonių galybe. 
Nusižiūrėta į šitą išeivijos gilią 
patirtį: taip pat su paveikslu 
paleidom keliauti knygą, kur 
žmonės rašė ir pasirašė, apra
šė įvairius dalykus. Šita knyga 
bus saugojama ateities kar
toms Šiluvos muziejuje, kuris 
dabar pradedamas statyti. Į 
tai žvelgdami, mes pamatėme 
kokio gyvo entuziazmo sulau
kė visas pasirengimas jubilie
jui: atsiliepė parapijos, uni
versitetai, studentų akademi
nė sielovada, jaunimo šeimos 
centrai, Caritas organizacijos, 
dekanatų pastoraciniai cent
rai; atsiliepė taip pat visos 
Lietuvos vyskupijos. Taip pat 
atsiliepė Lietuvos vyriausybė, 
savivaldos, kitos institucijos ir 
organizacijos. Ir iš tikrųjų Lie
tuvoje mes pradėjome naujai 

atrasti, kokį brangų perlą tu
rime - Šiluvą.

Kada po karo sunkiais lai
kais Vašingtono - šventovėje 
buvo ruošiamasi įgyvendinti 
lietuvių koplyčią - kai kurie 
jūsų iš savo tėvų turbūt žinote 
- buvo svarstoma kokią kop
lyčią įrengti. Po daugybės įvai
rių diskusijų, kun. Stasys Yla 
pasiūlė įrengti Šiluvos Marijos 
koplyčią, kadangi tai vieninte
lė Bažnyčios pripažinta tikra 
Marijos apsireiškimo vieta. 
Šiluvą mes naujai atrandame. 
Šiluva dar skiriasi ir tuo, kad 
joje yra vienas iš seniausių 
kartu su Trakų Dievo Motinos 
Marijos paveikslu 18 a. vaini
kuotas popiežiaus karūnomis, 
bet turbūt ir tai, kad Šiluvos 
Marijos apsireiškimas yra vie
nas seniausių Europoje ir šita 
šventovė unikali dar ir tuo, 
kad yra ne tik stebuklingas 
popiežiaus vainikuotas Šilu
vos Dievo Motinos Marijos 
paveikslas, bet tai kartu yra ir 
Marijos apsireiškimo vieta. 
Aš tokios kitos vietos nei Eu
ropoje, nei visam pasaulyje, 
tokios vietos nežinau. Mes tu
rime tokį brangų perlą, kurį 
visos okupacinės valdžios no
rėjo iš mūsų Bažnyčios ir tė
vynės atimti. Norėjo surusin
ti, suprovoslavinti, o sovieti
niais laikais - apkasti apka
sais, paskelbti marą, užtverti 
įvairiais kardonais, pastatyti 
policiją, kariuomenę, kad 
žmonės nenuvyktų į Šiluvą, 
kad Šiluva būtų užmiršta kaip 
atokus kaimas, į kurį vedė tik 
žvyruotas kelias, kad tikintie
siems būtų kuo sunkiau nu
vykti.

Su didele pagarba šian
dien turiu paminėti mūsų bro
lius kunigus ir visus pasaulie
čius, parapijų pastoracines ta
rybas, įvairias organizacijas, 
kurios tiek daug meilės ir šir
dies įdėjo rengiantis šitam ju
biliejui. Mes stengiamės Šilu
vos jubiliejų švęsti taip, kad iš 
tikrųjų būtų mums patiems 
gilus suvokimas - ką mes turi
me. Stengiamės padaryti tai - 
tiesiog ieškoma galimybių - 
kad kelios užsienio televizijos 
transliacijos galėtų satelitiniu 
būdu transliuoti pagrindinę 
iškilmę į visą pasaulį ir kad 
mūsų tautiečiai, gyvenantys 
ar Sidnyje ar Toronte, galėtų 
matyti pačią iškilmę. Žinoma, 
labiausiai laukiame atvykstant 
jūsų. Laukiame visų lietuvių, 
laukiame kiekvieno. Laukia
me su tuo lietuvišku svetingu
mu, kurį mes išsinešėme iš sa
vo šeimos, iš savo namų. Ži
noma, Šiluvoje mes neturime 
tokių puikių pastatų, kuriuos 
jūs čia turite Anapilyje, tačiau 
Šiluva keičiasi. Tačiau svar
biausiai ir svarbiausiai turime 
širdį, kurią tikrai atveriame 
kiekvienam išeivijoje gyve
nančiam mūsų tautiečiui, 
kiekvienam, kuris turi šaknis 
Lietuvoje.

Šios Šiluvos šventovės su
tvarkymui taip pat skiriame 
daug dėmesio. Man prisimena 
prel. Maironis, kuris pašven

tino dabartinę Šiluvos koply
čią ir pamatus kertinius, turi
me arkivyskupo Skvirecko pa
rengtą projektą, kuriuo buvo 
siekiama sujungti šitas dvi 
šventas vietas - Marijos apsi
reiškimo vietą ir baziliką, ku
rioje kabo stebuklingas po
piežiaus karūnuotas-vaini- 
kuotas paveikslas - viena sak
raline erdve. Ir turiu tikrai 
pasakyti, jog Dievui padedant 
ir Dievo Motinai globojant, 
tikrai mes tai padarysime. 
Nupirkta visa žemė, reikalingi 
sklypai ir jau šiandien atsive
ria viena vientisa erdvė, di
džiulė aikštė tarp bazilikos ir 
koplyčios. Vyksta šiuo metu 
bazilikos atnaujinimo darbai, 
koplyčios atnaujinimo darbai 
ir, kiek suspėsime - tiek jubi
liejui padarysime.

Ko nesuspėsime - darbus 
tęsime toliau. Iš tikrųjų yra 
labai svarbu ir jūs turite didelę 
patirtį. Jūs čia gyvendami lais
vajame pasaulyje, jūsų vaikai 
ir anūkai, turėjote daugybę 
įvairių galimybių. Jūs gerai 
valdote anglų kalbą ir iš tikrų
jų tas Šiluvos vertinimas mums 
patiems yra labai svarbus. 
Mes patys be jūsų pagalbos 
viso to nepadarysim. Jūsų iš 
tikrųjų geras žodis ir patari
mas, jūsų konkreti pagalba, 
jūsų kontaktai-ryšiai gali taip 
pat padėti Šiluvos Dievo Mo
tinos Marijos patį jubiliejų ir 
pačią šventovę dar plačiau 
išgarsinti.

Taip jau sutapo, kad Šilu
vos Marijos jubiliejų mes 
švenčiame šalia kitų jubiliejų: 
Fatimoje pernai buvo šven
čiama 90 metų Marijos apsi
reiškimo jubiliejus, šiais me
tais Lurdas švenčia 150 metų. 
O mes - labai seni: Šiluvai 400 
metų! Tai tokį mes turime 
perlą, tokią brangenybę, tokią 
- jeigu būtų kitokia Lietuvos 
istorija - aš tikrai manau, kad 
Šiluva būtų Europos ar pa-‘ v A _
saulio Lurdas. Žinoma, mūsų 
istorija tokia: Lietuva, kaip ta 
suvargusi mama, kuri labiau
siai vargo dėl savo vaikų kaip 
ir kiekviena mama, ir labiau
siai patyrė žaizdų, žaizdų iš 
visų, kurie siekė ne tik Šiluvą 
ištrinti iš Lietuvos istorijos, 
bet pačią Lietuvą ištrinti iš 
pasaulio istorijos ir pasaulio 
žemėlapio. Tačiau vėl Marijos 
žodžiai mus padrąsina ir su
stiprina, kad Lietuva tikrai tu
rės ateitį, tikrai ją turės, nes 
nė vienas, kuris pasitikėjo 
Dievu, kuriam Dievo Motina 
Marija buvo mama, nė vienas 
nenusivylė savo gyvenime pa
žvelgęs į tai, kas buvo, ir su 
viltimi tikėdamas ateitimi.

Ačiū už jūsų pastangas, 
už jūsų meilę ir gerumą, už 
jūsų gyvą ryšį. Ir kiekvieną iš 
jūsų mes kviečiame ir lauki
ame: kviečiame kartu švęsti 
visai Lietuvai, mums visiems 
tokią brangią šventę. Ačiū 
jums už dėmesį.

(Iš garsajuostės kalbos 
tekstą paruošė - prel. Jonas 
Staškevičius)

(Ntrs. K. Baliūnaitės)
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Bostono lietuviai 
pas Niujorko 

lietuvius
Bostono “Jaunų širdžių” 

ansamblis (jo pagrindą sudaro 
JAV LB Bostono apylinkės 
valdyba) kovo mėn. buvo pa
kviestas niujorkietės Ann 
Charles (Zikaras) dainuoti - 
padėti reklamuoti Lietuvos 
turizmą “New York Times 
Travel Show” (NYTTS) Jacob 
K. Javits “convention” (suva
žiavime) Niujorko mieste. Ši 
kelionė sutapo su Niujorko 
lietuvių kovos už Aušros Var
tų šventovės išlikimą metinė
mis. Keturių Bostono “Jaunų 
širdžių” ansamblio narių bei 
trijų iš jų apylinkės valdybos 
narių - bostoniškių Esteros

Su giesmėmis ir plakatais pri
tariant Niujorko lietuvių kovai 
už savos šventovės atgavimą

Reikalaujant lietuviams grąžinti Aušros Vartų šventovę Niujorke, su plakatais prie katedros

Sužiedielienės, Dianos Žibai- 
tienės, seselės Ingridos Kaz
lauskaitės ir Rimos Girniuvie- 
nės kelionė buvo suplanuota.

Baltijos kioskelį (Baltic 
Booth), kuris kviečia kelio
nėms į Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, Niujorke gyvenanti Jung
tinių Tautų korespondentė 
Ann Charles savo jėgomis 
NYTTS įsteigė prieš keletą 
metų, norėdama stiprinti tu
rizmą šiose trijose Baltijos ša
lyse. Nuo to laiko ji atranda 
vis daugiau ir daugiau padėjė
jų, kurie aukoja savo laisvą 
laiką ir talentus, kad kuo dau
giau pasaulio žmonių sužino
tų apie Baltijos šalis ir jose 
keliaudami stiprintų jų eko
nomiką. Praėjusiais metais 
per 3 dienas NYTTS aplankė 
29 tūkstančiai žmonių.

Kai aš 2006 metais buvau 
Lietuvoje Pasaulio lietuvių 
bendruomenės suvažiavime, 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus savo kalboje minė
jo, kad yra labai svarbu, jog 
pasaulio lietuviai skirtų kaip 
galima daugiau dėmesio Lie
tuvos įvaizdžio pasaulyje stip
rinimui. Manau, Lietuvos at
stovų dalyvavimas panašiuose

pasirodymuose, kuo geriau 
pristatant Lietuvą ir jos Balti
jos kaimynes, padeda įgyven
dinti šį Lietuvos prezidento 
prašymą. Baltijos tautų kios
kas, kaip atrodė, pasirodė ne
blogai, buvo spalvingas, muzi
kalus. Programa buvo suorga
nizuota “GoBalticEurope. 
com/BTC” ir vadinosi “Vil
nius, European Capital of 
Culture 2009”, (Vilnius - Eu
ropos kultūros sostinė 2009), 
kurioje be “Jaunų širdžių” an
samblio, pasirodė ir lietuvių 
vaikų chorelis “Mažas varpe
lis”, “Tarumi” ansamblis, - la
bai gerai grojantis vaikų stygi
nis ansamblis ir kiti. Niujorko 
lietuviai pasisiūlė pakviesti 
“Jaunų širdžių” ansamblį į ki
tais metais organizuojamą

Vilniaus miesto įkūrimo tūks
tantmečio paminėjimą.

Sekmadienį, kaip ir buvo 
iš anksto suplanuota, Bostono 
valdyba nuvyko palaikyti už 
Aušros Vartų šventovės išliki
mą kovojančius Niujorko lie
tuvius, taikiai protestuojan
čius prie Niujorko katedros 
kardinolo Eagan Mišių metu. 
Pamaldoms pasibaigus, “Jau
nų širdžių” ansamblis nuvyko 
giesmėmis ir maldomis pažy
mėti vienerių metų kovos su
kaktį ant Aušros Vartų švento
vės laiptų.

Išgelbėtoje nuo uždarymo 
Šv. Petro parapijoje Bostone 
“Jaunų širdžių” ansamblis jau 
keleri metai gieda Taize ir Lie
tuvos charizmatinės grupės 
Gyvieji akmenys giesmes, pri
tariant gitaroms ir altui (vis
labiau ir labiau populiarėda- 
mas Bostono lietuvių tarpe). 
Trys iš atvykusių keturių šio 
ansamblio narių yra taip pat 
Bostono apylinkės valdybos 
narės. Mes nusprendėme da
lyvauti kartu su niujorkiečiais 
jų reguliariose sekmadienio 
Aušros Vartų šventovės išsau
gojimo apeigose ir savo daly
vavimu bei giedojimu pakelti 
jų kovos dvasią.

Sekmadienio rytą jie turi 
teisę demonstruoti prieš ka
tedrą kardinolo Eagan Mišių 
aukojimo metu. Mes ten sto
vėjome, laikėme Aušros Vartų 
šventovės Niujorke nuotrau
kas, Lietuvos Aušros Vartų 
Marijos paveikslus, lietuviš
kas trispalves vėliavas ir, Mi
šioms pasibaigus ir šimtams 
žmonių plūstant iš katedros, 
giedojome Marija, Marija. Po 
to mes nuvykome prie jau visi 
metai uždarytos Aušros Vartų 
šventovės. Ant jos laiptų pasi
meldėme, pritariant gitaroms

pagiedojome šventų giesmių 
ir įteikėme Niujorko apygar
dos pirmininkei Ramutei Žu
kaitei mažą kryželį ir žemės 
žiupsnelį nuo Bostono Šv. Pet
ro šventovės Kryžių kalnelio.

Pasikalbėjau su Niujorko 
apygardos pirmininke Ramu
te Žukaite - kodėl jie vis dar 
kovoja - ar yra vilties, kad 
šventovė išliks? Ji sakė, kad 
netgi tuo atveju, jeigu jų kova 
būtų pavėluota, ji gal paska
tins kitų miestų lietuvius susi
rūpinti savo šventovių būkle 
dabar, kad nebūtų per vėlu. 
Šiuo šventovių nelankymo, 
uždarymo ir kunigų trūkumo 
metu daug priklauso nuo mū
sų pačių: mes savo šventovių 
lankymu turime įrodyti, kad ji 
mums tikrai yra reikalinga. 
Kai buvo iškilusi grėsmė Bos-
tono lietuvių šventovei, atro
dė, kad čia tik Bostono prob
lema. Dabar matome, kad tai 
gali atsitikti bet kuriame 
mieste.

Kad šventovės išliktų, jos 
turi būti lankomos ne tik per 
didžiąsias šventes, ne tik per 
šv. Velykas ir šv. Kalėdas. Man 
UMASS Bostone bebaigiant 
taikomosios sociologijos ma
gistrą, labai įstrigo skaityta 
JAV sociologo mintis, kad 
tautinės bendruomenės JAV 
prasideda šventove ir baigiasi 
su šventove. Aš tuo patikėjau. 
Manau, kad būtų pats laikas 
sugrįžti į lietuviškas švento
ves, tuo prisidedant prie lietu
vių bendruomenių išlikimo iš
eivijoje. Kelionę parėmė Tau
tos sąjungos Bostono skyrius, 
Amerikos lietuvių tarybos 
Bostono skyrius. (Straipsnis 
sutrumpintas. Red.)

Rima Girnius, JAV LB 
Bostono apyl. pirmininkė, “Jaunų 

širdžių” ansamblio vadovė

tf TEVISKES ŽIBURIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

♦ tautinės-krikščioniškos minties straipsnius...
♦ išeivijos gyvenimų liečiančius rašinius, 

pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...

♦ apsakymus, knygų, filmų recenzijas, koncertų, 
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus...

♦ naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų...

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: ‘Tėviškės žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 * Faksas: 905-290-9802 * E-paštas: tevzib@rogers.com
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Vilnius - kultūros sostinė
Kaip numatyta, 2009-ai- 

siais Vilnius taps Europos kul
tūros sostine. Anot viešosios 
įstaigos “Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009” direk
torės Elonos Bajorinienės, 
kultūrinė programa neapsiri
bos vien paveikslo rėmais, ki
no ekranu, šokių ar teatro sa
le, joje galės dalyvauti ne tik 
profesionalūs menininkai, bet 
ir paprasti gyventojai, miesto 
svečiai.

Kiekvieną sezoną mieste 
vyks po atskirą didelį renginį. 
Pavasarį džiugins Gatvės mu
zikos diena, vasarą nemiegoti 
ragins “Kultūros naktis”, ru
denį - projektas “Menas neti
kėtose erdvėse”, niūrius žie
mos vakarus nušvies šviesos 
festivalis “Lux”. Iš viso 2009- 
aisiais žadama įgyvendinti 
apie 300 projektų, kai kurie iš 
jų susidės iš kelių dešimčių 
atskirų kultūrinių renginių.

Istoriko profesoriaus Al
fredo Bumblausko įsitikini
mu, Vilniaus Europai neįma
noma pristatyti be istorijos. 
“Juk be istorijos negalima įsi
vaizduoti, kas yra Europa, ir 
niekas be istorijos negali atsa
kyti, kas yra Vilnius. Vilnius 
turi dešimt konfesijų, ko ne
turi nė vienas Europos mies
tas, turime 14 šventųjų, turi
me mažiausiai keturias tau
tas, kurios Vilnių laiko savas
ties dalimi - lenkus, lietuvius, 
gudus, žydus. Kuriama didžiu
lė vokiečių, rusų, ukrainiečių 
tradicija, ką jau kalbėti apie 
karaimus ir totorius”, - teigė 
profesorius.

Vilniaus daugiakultūriš- 

Dvi Europos kultūros sostinės - Vilnius (viršuje) ir Linzas

kumą atskleis ir Kultūrų atpa
žinimo programa, kurioje ne
mažai renginių bus skirta žydų 
kultūros pristatymui. “Vilnius 
be žydų neįmanomas. Smui
kininkas Jascha Heifetzas, es
peranto kūrėjas Liudvikas Za- 
menhofas, dailininkas Chai
mas Soutine - tiek daug pa
vardžių, be kurių neįmano
mas nei Vilnius, nei Lietuva, 
nei pasaulis šiandien”, - kal
bėjo Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininko pavaduoto
ja Maša Grodnikienė.

Anot jos, žydų kultūrą 
pristatys pirmą kartą po dau
giau kaip pusės šimto metų 
vyksiantis klezmerių - tradici
nių liaudies muzikantų - festi
valis, skambės kompozitoriaus 
Anatolijaus Šenderovo spe
cialiai sukurta oratorija “Kad- 
dish” (Requiem) holokausto 
aukoms. 2009-aisiais Vilniuje 
taip pat vyks trečiasis pasauli
nis litvakų kongresas, jidiš 
kultūrai puoselėti skirta kon
ferencija.

Festivalyje skambės pri
pažinta operos klasika ir au
tentiški senosios barokinės 
operos spektakliai, susipins 
eksperimentinis teatras ir 
naujoji lietuvių opera. Rengi
nio metu planuojamos Sankt 
Peterburgo Marijos teatro ir 
Izraelio operos teatro gast
rolės. Eksperimentinę teatra
lizuotą programą atliks Gido- 
nas Kremeris ir kamerinis or
kestras “Kamerata Baltica”. 
Teatro programą pradės Ei
munto Nekrošiaus premjera 
Idiotas pagal Fiodoro Dosto
jevskio romaną, unikalią upių 

misteriją Santaka kurs reži
sierius Oskaras Koršunovas. Į 
Vilniaus - Europos kultūros 
sostinės renginius įsilies ir tra
dicinis festivalis “Sirenos”, 
2009-aisiais truksiantis visus 
metus, ir anot festivalio direk
toriaus Martyno Budraičio, pri
statysiantis garsiausius teatro 
vardus ir režisierius - teatrą 
“Comedie Francais”, vieną 
ryškiausių Europos kūrėjų ita
lą Romeo Castellucci, suomių 
režisierių Kristianą Smedso ir 
daugelį kitų.

Dvi neeilines tarptautines 
parodas surengti žada Nacio
nalinė dailės galerija. Anot ga
lerijos direktorės Lolitos Jab
lonskienės, paroda Spalvų ir 
garsų dialogai, pristatysianti 
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio kūrybą tarptautiniame 
kontekste, bus įdomi ne tik 
miesto svečiams, bet ir patiems 
vilniečiams. Antrąją parodą, 
skirtą pažinčiai su Šaltojo karo 
metais, žadama atsivežti iš 
Karališkojo Viktorijos ir Al
berto muziejaus Londone. Čia 
bus rodomi žymiausių pasaulio 
dailininkų Francisko Bacono, 
Pablo Picaso, Gerhardo Rich- 
terio darbai, unikalūs inžineri
niai objektai. Kino mėgėjų lau
kia speciali kino programa Ker
tant Europą, kurią pristatys 
Šiaurės šalių kino forumas 
“Scanorama”. Tai kino tiltas, 
sujungiantis dvi Europos kul
tūros sostines - Vilnių ir Linzą, 
programa filmų apie tai, kas 
vyksta Europoje čia ir dabar. 
Vilnius - Europos kultūros sos
tinės titulu dalinsis su Austrijos 
miestu Linzu. Inf.

KANADOS ĮVYKIAI

Vadovų susitikimas
Kanados ministeris pir

mininkas S. Harper ir dar 
du federacinės vyriausybės 
ministeriai tradiciniame Š. 
Amerikos valstybės vadovų 
susitikime N. Orleane apta
rė bendradarbiavimo santy
kius. Kanados, JAV ir Mek
sikos valstybių pokalbiuose 
paliestos gamtosaugos, naf
tos prekybos, maisto koky
bės kontrolės temos, Kana
dos ir JAV pasienio tarnybų 
darbas. Dėl griežtesnių ap
saugos taisyklių prie sienos 
labai ilgai užtrunkama su 
kroviniais ar keliaujant kitais 
verslo tikslais. Windsoro- 
Detroito pasienio muitinė, 
turinti 4 linijas, statyta prieš 
80 metų, jau per maža. Per 
ją vyksta A visų Kanados ir 
JAV prekybinių mainų. Tiki
masi, kad ji bus atnaujinta. 
Kanados vadovams buvo la
bai svarbu išgirsti patvirtini
mą, kad nebus peržiūrima 
Šiaurės Amerikos mainų su
tartis (NAFTA). Apie tai nere
tai kalba dabartiniai kandida
tai į JAV prezidento pareigas.

Kanada - pirmoji vals
tybė pasaulyje, uždraudusi 
naudoti plastmasinius bute
liukus kūdikiams maitinti. 
Sveikatos apsaugos tarnyba 
dar kartą įspėja apie pavojų 
sveikatai, naudojant kai ku
riuos plastmasinius gaminius 
maistui laikyti. Žaislai, bute
liukai kūdikiams, geriamo 
vandens buteliai, maisto in
dai, pagaminti iš plastmasės, 
turinčios bisphenolA(BPA), 
per ilgesnį laiką gali paveikti 
estrogeną žmogaus organiz
me. Tai sukelia didesnį pavo
jų susirgti krūties vėžiu, virš
svoriu, padidina nevaisingu
mo galimybę bei atsparumą 
insulinui. Sveikatos apsau
gos tarnybos pateiktas išva
das valstybės kontrolės orga
nizacijos turi apsvarstyti per 
60 dienų ir per metus įgy
vendinti priimtus sprendi
mus. Kai kurios įmonės Van
kuveryje, gaminančios plast
masę, nelaukdamos vyriau
sybės nurodymų, išėmė iš 
prekybos maisto indelius ir 
plastmasinius vandens bute
lius, plastmasinius buteliu
kus kūdikiams pakeitė stikli
niais. Gaminiai iš plastma
sės, turinčios BPA, yra drau
džiami Europos sąjungos 
valstybėse, Australijoje, Ja
ponijoje.

Konservatorių partija 
kaltinama piktnaudžiavimu 
rinkimams skirtomis lėšomis 
ir rinkimų įstatymų pažeidi
mu. Kanados rinkimų tarny
ba (Elections Canada), ga
vusi leidimą kratai, patikrino 
konservatorių būstinėje rin
kimų dokumentus. Rasta, 
kad konservatoriai per pas
kutinius rinkimus propagan
dai ir agitacijai panaudojo 1 
mln. daugiau negu leista pa
gal įstatymą. Buvo ne tik pa
žeista lėšų naudojimo lygia
va, bet ir pastebėti bandy

mai nuslėpti pažeidimus. 
Konservatoriai tvirtina, kad jie 
elgėsi taip kaip ir kitos rinki
muose dalyvaujančios partijos.

Nejspėjami oro reiški
niai Kanadoje tęsiasi visus 
metus. Rytinėje Kanadoje 
pagaliau nutirpo aukštos 
sniego pusnys, patvinusios 
upės kelia potvynio pavojus. 
Kai čia oro temperatūra sie
kė 24 laipsnius šilumos, va
karinė Kanada buvo pa
dengta sniegu. Vankuverio 
gyventojai sulaukė 20 cm, 
Kalgario - 30 cm, kai kuriose 
Saskatchewan teritorijos - 
0.5 m sniego dangos.

Dvidešimt žinomų kul
tūros, švietimo ir visuome
nės veikėjų laiške Ontario 
provincijos liberalų vyriausy
bės vadovui D. McGuinty, 
reikalavo išleisti į laisvę įka
lintus Pirmosios tautos bend
ruomenių vadovus. Jie buvo 
sulaikyti 2007 m., kai bandė 
protestuoti prieš bet kokius 
naujus pramoninius kasinė
jimus ir statybas jų teritori
joje netoli Thunder Bay. 
Laiško autoriai, tarp kurių - 
žinoma rašytoja Margaret 
Atwood, buvęs Kanados at
stovas Jungtinių Tautų orga
nizacijoje S. Lewis ir kiti 
bando įtikinti vyriausybę, 
kad indėnų nuosavybė būtų 
labiau gerbiama ir be jų su
tikimo nevykdomi jokie dar
bai. Vyriausybės atstovai 
tvirtina, kad jie negali sava
vališkai pakeisti teismo 
sprendimo, bet siūlo 200,000 
dol. paramą advokatų pagal
bai. Indėnų protesto veiks
mai dėl atimamų statyboms 
ar pramonei teritorijų paste
bimi ir kitose vietose.

Yucon teritorijų indėnai 
buvo pakviesti į visuotinės 
maldos valandą. Pastaruoju 
metu vėl pagausėjo savižudy
bių bendruomenėse. Bend
ruomenių vadovai šį reiškinį 
sieja su išmokomis, kurios 
pradėtos mokėti buvusių in
ternatinių mokyklų gyvento
jams. Beveik visuose rezer
vatuose ir gyvenvietėse pa
stebimai padidėjo girtavimo 
atvejų ir su juo susijusių savi
žudybių. Bendra malda tiki
masi atkreipti dėmesį į šiuos 
reiškinius ir sutelkti bend
ruomenės žmones kovoti su 
girtavimu, depresija, smurtu.

Kvebeko provincija pir
moji valstybėje uždraudė 
pesticidų naudojimą aplin
kos gražinimui. Ontario pro
vincija numato taip pasielgti 
ateinantį pavasarį. Jau ren
giami įstatymų projektai, 
draudžiantys parduoti ir 
naudoti šią sveikatai itin 
kenksmingą trąšą, svarsto
mos bausmės už galimus pa
žeidimus. Tokiems provinci
jos vyriausybės ketinimams 
pritaria sveikatos apsaugos 
ir gamtosaugos organizaci
jos. Jau plinta ir kitas vajus 
- atsisakyti plastmasinių pir
kinių maišelių. SK
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MAŽIAU TARŠOS
Lietuvos bendrovės per

nai išmetė beveik 8% ma
žiau anglies dvideginio negu 
2006 m. Pagal šį rodiklį šalis 
užima antrąją vietą Euro
poje. Lietuvą lenkia tik Da
nija, kurios bendrovėms 
anglies dvideginio išmeti
mus pavyko sumažinti be
veik 10%.

Europos bendrovės “Car
bon Market Data” duome
nys rodo, kad prekybos tar
šos leidimais sistemoje daly
vaujančios Lietuvos bend
rovės 2007 m. išmetė 5.99 
mln. tonų anglies dvideginio, 
2006 m. - 6.5 mln. tonų. Taip 
pat pažymėta, kad ženkliau 
anglies dvideginio išme
timus (10-6%) pavyko su
mažinti keturioms valsty
bėms: Danijai, Lietuvai, 
Švedijai bei Portugalijai. Di
džioji dauguma prekybos 
taršos leidimais sistemoje 
dalyvaujančių valstybių 20
07 m. teršė daugiau negu 
užpernai.

Palyginus su 2006 m. iš
metimais, pernai visos vals
tybės kartu paėmus išmetė 
kiek daugiau anglies dvi
deginio (1.13%). Didžioji 
dauguma iš 25 prekybos tar
šos leidimais sistemoje daly
vavusių valstybių praėjusiais 
metais sunaudojo mažiau 
anglies dvideginio leidimų 
nei jų turėjo. Tik septynios 
valstybės - Slovėnija, Airija, 
Danija, Graikija, Italija, Is
panija ir Jungtinė karalystė 
- taršos leidimų praėjusiais 
metais pritrūko. Bendrai 
paėmus, 2007 m. Europos 
valstybės išmetė 7.5 mln. to
nų mažiau anglies dvidegi
nio nei turėjo leidimų.

DAUGĖJA STUDENTŲ
Lietuvoje 2007-2008 moks

lo metų pradžioje aukštojo 
mokslo siekė daugiausia per 
visą šalies istoriją jaunimo - 
204,400. Šalies aukštosiose 
mokyklose studijavo 42% 
20-24 m. amžiaus jaunimo. 
Statistikos departamento 
duomenimis, aukščiausios 
kvalifikacijos specialistus 
šalyje rengia 50 aukštųjų 
mokyklų - 22 universitetai 
ir 28 kolegijos (iš jų 7 uni
versitetai ir 12 kolegijų - 
nevalstybiniai). Aukštųjų 
mokyklų skaičius, palyginti 
su praėjusiais mokslo me
tais, nepasikeitė, o studijuo
jančiųjų jose padaugėjo be
veik 5,000. Per metus stu
dentų skaičius universite
tuose padidėjo 1,000, kole
gijose - 4,000 ir siekė atitin
kamai 144,300 ir 60,100. 
2007-2008 mokslo metų 
pradžioje bakalauro studijų 
pakopoje studijavo 113,000, 
o magistrantūroje - 28,000 
jaunuolių. Studijuojančiųjų 
skaičius universitetų dokto
rantūroje išliko panašus - 
beveik 4,000, mokslo ins
titutuose doktorantūroje 
studijavo 335 asmenys. Vis 

daugiau studentų renkasi 
vakarines arba neakivaizdi
nes studijas. Šiuo metu va
kariniu arba neakivaizdiniu 
būdu studijuoja 42% uni
versitetų ir 56% kolegijų 
studentų.

MISIJA AFGANISTANE
Balandžio 22 d. Alytaus 

miesto Rotušės aikštėje vy
ko į tarptautinę misiją Afga
nistane išvykstančios Lie
tuvos vadovaujamos Goro 
provincijos atkūrimo grupės 
septintosios pamainos ka
rių palydėtuvės. Būrys su
formuotas Kunigaikštienės 
Birutės motorizuotojo pės
tininkų bataliono karių pa
grindu - iš viso apie 140 ka
rių. PAG-7 vadu paskirtas 
plk. ltn. Ramūnas Baronas. 
Kartu su lietuviais PAG-7 
Afganistane tarnaus kariai 
iš Danijos, Gruzijos, JAV, 
Kroatijos ir Ukrainos. Nau
joji karių pamaina į Afga
nistaną išvyko balandžio 
pabaigoje. Lietuvos vado
vaujama PAG misija pradė
jo veikti 2005 m. birželį. 
PAG yra NATO Tarptauti
nėms saugumo paramos pa
jėgoms (ISAF) priklausanti 
Lietuvos vadovaujama bend
ra karinė ir civilinė misija. 
Viena iš pagrindinių PAG 
užduočių - padėti Afganis
tano valdžiai plėsti įtaką 
provincijoje, užtikrinti sau
gumą ir sudaryti tinkamas 
sąlygas provincijai atkurti.
ALKOHOLIO REKLAMA

Alkoholio reklama ir 
toliau bus draudžiama Lie
tuvos jurisdikcijai priklau
sančių transliuotojų ir re- 
transliuotojų programose 
nuo 6 val. ryto iki 23 val. 
Tačiau šis draudimas nebus 
taikomas tiesiogiai ir ištisai 
transliuojamiems ar retrans
liuojamiems tarptautiniams 
meno, kultūros ar sporto 
renginiams. Tai numato balan
džio 22 d. seimo priimtos Al
koholio kontrolės įstatymo 
pataisos, už kurias balsavo 
55 seimo nariai, prieš buvo 
13, susilaikė - 21. Pagal pri
imtą dokumentą, reklama 
nelaikomi alkoholinius gėri
mus gaminančių arba jais 
prekiaujančių įmonių regist
ruoti pavadinimai ar prekių 
ženklai, kai jie “neregulia
riai ir netikėtai matomi 
transliuojamose ar retrans
liuojamose programose ir 
kai šių pavadinimų bei pre
kių ženklų atvaizdai yra ša
lutiniai, palyginus su transliuo
jamos ar retransliuojamos 
programos vaizdais”. Sei
mas nepritarė grupės parla
mentarų siūlymui drausti al
koholio reklamą programo
se nuo 6 iki 23 val., tačiau šį 
draudimą netaikyti alui iki 
5.5% tūrinės etilo alkoholio 
koncentracijos ir natūralios 
fermentacijos vynams, kurių 
tūrinė etilo alkoholio kon
centracija neviršija 13%.

TALKOS valdyba ir Revizijos k-tas: (sėdi iš kairės) G. Senkus - iždininkas, J. Stankus - 
vicepirmininkas, A. Enskaitis - pirmininkas, M. Gudinskas - sekretorius; Revizijos k-tas 
(stovi iš kairės) T. Kochanka - sekretorius, S. Kareckas - pirmininkas, B. Macys - narys

Ntr. V. Beniušio

Pajamos stiprios - išlaidos mažos
Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo TALKA susirinkimas

GAILIUS SENKUS
TALKOS 53-iasis metinis 

susirinkimas įvyko kovo 1 d. 
Hamiltono Jaunimo centro 
salėje. Nariai susirinko daly
vauti valdybos rinkimuose ir 
išklausyti praeitų metų darbų 
bei finansinių pranešimų. Na
rių registracija vyko sklan
džiai. Dalyvavo svečių iš kitų 
lietuviškų kredito koopera
tyvų Toronte. “Paramos” kre
dito kooperatyvui atstovavo 
valdybos pirm. Audrius Šilei
ka, o Prisikėlimo kooperaty
vui - Tadas Slivinskas ir Vy
tautas Bireta. Iš viso susirin
kime dalyvavo 74 nariai. Pir
mininkas Algis Enskaitis, pri
statęs valdybą ir tarnautojus, 
sudarė balsų skaičiavimo ko
misiją. Buvo pakviesti Motie
jus Jonikas, Antanas Kamai- 
tis, Vytas Apanavičius, Romas 
Giedraitis ir Regina Cho- 
romanskytė. Buvo pagerbti 
metų eigoje mirę 22 nariai.

Susirinkimą vedė valdy
bos pirmininkas. Pranešė, kad 
valdyba visada deda pastan
gas taupiai operuoti ir veikti 
narių naudai, ir užtat metai 
buvo užbaigti rekordiniais re
zultatais. Kapitalas paaugo 
iki 59 mln. dolerių. Priminė, 
kad šiais metais turi vykti val
dybos ir kredito komiteto rin
kimai, pareiškė, kad TALKA 
galėjo nariams išmokėti tau- 
pytojams 25%, o skolinin
kams 13%. Šitie papildomi 
mokesčiai yra mokami visom 
TALKOS sąskaitom, ir esame 
vienintelis kredito kooperaty
vas provincijoje, kuris taip 
moka, įskaitant RRSP ir 
RRIF sąskaitas. Nariams bu
vo išmokėtos dvi “patronage” 
akcijos (šėrai), tad nariai jau 
nuo 2000 metų turi 16 šėrų, 
vertų $400. Pirmininkas padė
kojo tarnautojams už įdėtas 
pastangas darbuose ir nariams 
bei svečiams už atsilankymą.

Iždininkas Gailius Senkus 
detaliau išaiškino TALKOS 
finansinę padėtį. Išdėstė pa
jamas, išlaidas ir kiek buvo iš
mokėta nuošimčių už įvairius 
indėlius. Paminėjo, kad narių 
skaičius 2007 m. padidėjo iki 

1,609 asmenų. Narių skaičius 
- tai didžiausias ateities klau
simas. Svarbu pritraukti jau
nesnių narių ir naujų ateivių. 
Iždininkas pateikė skaičius, 
kiek padidėjo paskolos TAL
KOJE - 14% daugiau kaip 
2006 metais. Pajamos stiprios, 
o išlaidos palyginti yra mažos. 
Neužmirštant TALKOS misi
jos ir lietuviškos veiklos svar
bumo buvo paminėta, kad 
daugiau kaip 46,000 dol. buvo 
išdalinta įvairiom organizaci
jom. Šitą naudą pajautė ne tik 
Hamiltono lietuvių organiza
cijos, bet ir kitos vietovės. Pa
dėkojo visai valdybai ir vedė
jui Rimui Sakalui, su kuriuo 
teko metų eigoje dirbti. Pra
nešė, kad 2007 metų pabaigoj, 
apmokėjus visas išlaidas ir pa
skyrus aukas, TALKA turėjo 
$5,424,355 atsargos kapitalo, 
tai yra 9.19% nuo viso kapitalo.

Kredito komiteto pirmi
ninkas Antanas Jusys pranešė, 
kad metinis paskolų išdavi
mas pasiekė $17,857,746. Pa
reiškė taip pat, kad gali džiaug
tis, jog blogų paskolų nebuvo.

Atstovas iš TALKOS 
samdytų metinių revizorių 
Retford & Lane, Chartered 
Accountants pateikė 2007 
metų finansinę apyskaitą, ku
rią kiekvienas narys gali pa
žiūrėti bet kada TALKOS 
bankelio patalpose. Paminėjo, 
kad kredito kooperatyvas 
sklandžiai ir drausmingai ve
damas, padėkojo vedėjui ir 
tarnautojams už pagalbą revi
zijos metu ir palinkėjo vėl pel
ningų bei sėkmingų metų.

Paskutinį pranešimą davė 
Revizijos komiteto pirminin
kas Stasys Kareckas. Pabrėžė, 
kad komitetas dažnai peržiū
rėdavo bankelio kasdieninę 
tvarką ir pagal atitinkamus 
revizijos įstatymus rado viską 
tvarkingą. Padėkojo savo ko
miteto nariams ir TALKOS 
tarnautojams už stropumą 
darbuose bei kooperavimą su 
revizijos komitetu. Pasiūlė vėl 
patvirtinti Retford & Lane, 
Chartered Accountants TAL
KOS revizoriais.

Pirmininkas Algis Enskai- 
tis toliau vedė susirinkimą. 

Nariai patvirtino ir priėmė 
metinę apyskaitą ir Retford 
& Lane, Chartered Accoun
tants būti revizoriais 2008 
metais. Susirinkę nariai taip 
pat turėjo balsuoti dėl poros 
TALKOS “By-Law” pakeiti
mų. Pirmas pakeitimas buvo 
pakeisti statute, kad kiekvie
nas asmuo, norintis tapti 
TALKOS nariu, privalės įsigy
ti 4 $5 šėrus. Nariai vienbalsiu 
priėmė šitą pakeitimą. Antras 
pakeitimas - suteikti valdybai 
galimybę panaikinti kredito 
komitetą. Į komiteto vietą val
dyba paskirtų pareigūną-tar- 
nautoją, kuris atliktų komite
to darbą. Nariai vienbalsiu su
tiko su statuto pakeitimu. Nu
tarta palaikyti kredito komi
teto veiklą iki 2008 metų pa
baigos.

Valdybos ir kredito komi
teto rinkimai vyko slaptu bal
savimu. Rinkimų rezultatai: į 
valdybą Marijus Gudinskas ir 
Jonas Stankus išrinkti akla
macijos būdu trejų metų ka
dencijai. Į Kredito komitetą 
kandidatavo Antanas Gudins- 
kas ir Loreta Stankutė; išrink
ta Loreta Stankutė. Naujoji 
valdyba 2008 metais: pirmi
ninkas - Algis Enskaitis, vice
pirmininkas - Jonas Stankus, 
sekretorius - Marijus Gudins- 
kas, iždininkas - Gailius Sen
kus, Revizijos k-to pirm. - Sta
sys Kareckas, revizijos sekr. - 
Tomas Kochanka, revizijos 
narys - Bernardas Mačys. 
Kredito komitetas 2008 me
tais (iki gruodžio 31 d.): An
tanas Jusys, Loreta Stankutė, 
Juozas Gedris. Prieš uždarant 
susirinkimą pirm. A. Enskaitis 
vedė nariams trumpą loteriją, 
išdalino premijas bei laimikius, 
kvietė narius pasivaišinti ka
vute ir pyragais, padėkojo už 
dėmesį ir dalyvavimą.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

(prie Evans) 
Savininkas Jurgis Kuliešius
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Grupė hamiltoniečių, dalyvavusių Lietuvių katalikių moterų draugijos 100 m. įkūrimo sukak
ties minėjime. Pirmoje eilėje sėdi (iš k.) KLKM dr-jos Centro valdybos vicepirmininkė Regina 
Choromanskytė, Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonas kun. Audrius Šarka, OFM, 
KLKM dr-jos Hamiltono skyr. valdybos pirmininkė Danutė Enskaitienė, diakonas Bernardas 
Belickas, OFM, KLKM dr-jos skyriaus narė Valė Šniuolienė

0 LIETUVIAI PASAULYJE

Hamilton, ON
MININT LIETUVIŲ KA

TALIKIŲ MOTERIŲ DRAU
GIJOS 100 metų įsikūrimo 
jubiliejų, balandžio 13 d. Ha
miltono Aušros Vartų parapi
jos šventovėje buvo aukoja
mos šv. Mišios. Susirinkusieji 
buvo trumpai supažindinti su 
LKMD įsikūrimu ir veikla 
Lietuvoje ir išeivijoje (G. Ens
kaitienė). Šv. Rašto skaitinius 
bei aukas nešė KLKM dr-jos 
Hamiltono skyr. valdybos na
rės. Gražų pamokslą sakęs 
diakonas Bernardas Belickas, 
OFM, priminė svarbų vaid
menį moters, kaip pirmos mo
kytojos ir krikščioniškųjų do
rybių puoselėtojos šeimoje ir 
visuomenėje. Buvo melstasi 
už LKM draugijos nares, iš
ėjusias amžinybėn, ir prašyta 
Viešpaties pagalbos dabar 
veikiančių Katalikių moterų 
draugijos narėms jų darbuose 
ir pasiryžimuose.

Tą pačią dieną nemažas 
būrelis hamiltoniečių vyko į 
iškilmingą Jubiliejaus minėji
mą Prisikėlimo parapijos sa
lėje Toronte. Jaukioje ir puoš
nioje salėje po oficialiosios 
dalies klausėmės puikaus ka-

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126
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 59 MILIJONUS DOLERIU

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...............................1.00%
kasd. pal. taupymo slsk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius .............. 2.35%
180 dienų indėlius ............2.50%
1 m. term. indėlius ............. 3.60%
2 m. term. indėlius ............. 3.70%
3 m. term. indėlius ............. 3.80%
4 m. term. indėlius ............. 3.90%
5 m. term. indėlius ............. 4.10%
RRSP ir RRIF
(Variable)..................................1.00%
1 m. ind...................................... 3.60%
2 m. ind...................................... 3.70%
3 m. ind...................................... 3.80%
4 m. ind...................................... 3.90%
5 m. ind...................................... 4.10% 

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

TINKLAPIS: www.talka.ca

merinio koncerto, kurį atliko 
jaunas talentingas tenoras 
Arūnas Radtke, akompanuo
jant mamai - Danguolei Radt
ke. Susirinkusios draugijos 
narės ir gausūs svečiai ne tik 
pasivaišino, bet ir pasidžiaugė 
puikia proga pabendrauti bei 
pasikeisti patirtimi. ME

A.a. BRONIUS VENC
LOVA mirė Hamiltone. Nuo
širdžią užuojautą reikšdami 
jo žmonai ir sūnui Algiui, J. 
Gimžauskas ir J. Krištolaitis 
Kanados lietuvių fondui au
kojo po $20. JK

A.a. BRONIAUS VENS- 
LOVO atminimui, užjausdami 
jo žmoną Bronislavą ir sūnų 
Algį, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $60 - Stanevičių 
šeima; $40 - P.D. Mahony; 
$30 - V.O. Kezys, E.M. Kle
vas; $25 - P.L. Cipariai, Z. 
Vaičiūnas; $20 - D. Alderdice, 
R. Alderdice, O. Bungardie- 
nė, E.M. Gudinskai, S. Karec- 
kas, G. Kažemėkienė, V. Ra- 
guckienė, D.D. Šablinskai, P. 
Styra, F. Venskevičius; $15 - 
E. Grajauskienė; $10 - F.M. 
Gudinskai, H.J. Otto, F.A. 
Pietrantonio; $5 - M. Rebys.

Už aukas nuoširdžiai dė
koja - PLV komitetas

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS
Asmenines nuo ....................8.50%
nekiln. turto 1 m....................6.80%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

St.Catharines,ON
A.a. JUOZUI SENDŽI- 

KUI mirus, užjausdami jo 
žmoną Sofiją ir gimines, Pa
galbai Lietuvos vaikams po 
$30 aukojo: J. Bieliūnas ir S.S. 
Zubrickai.

Dėkoja - PLV k-tas

Sault Ste. Marie, ON
NYKSTA mūsų lietuviš

kas telkinys. Per metus amži
nybėn iškeliavo trys mūsų tau
tiečiai palikdami žmonas ir 
šeimas. A.a. V. Goldbergas 
mirė 2007 m. vasario 11 d., 
a.a. Vincas Žurauskas - 2007 
m. rugpjūčio 6 d. ir a.a. Juozas 
Kvosčiauskas, iškankintas vė
žio ligos, mirė 2008 m. balan
džio 4 d. Paliko liūdesyje žmo
ną Izabelę, sūnus Sigitą ir Jo
ną, kuris taip pat prieš metus 
palaidojo savo žmoną, liko su 
dviem dukrelėm. Linkim stip
rybės ir ištvermės gyviesiems, 
o mirusiems tebūna lengva 
Kanados žemelė.

GEROS SĖKMĖS mūsų 
naujai valdybai, kurią sudaro 
Rimas Gasperas, Dana Pode- 
rienė ir Ievutė Druskytė- 
O'Neill. AV

ATSIŲSTA PAMINĖTI

“TILTAS”, Ukrainos lie
tuvių bendruomenės laikraš
tis, 2007 m. nr. 12(95), 2008 
m. nr. 1(96), nr. 2 (97), lietu
vių ir ukrainiečių kalbomis, 
iliustruotas nuotraukomis; 
aiškiai patriotinės, lietuvybės 
išlaikymo krypties leidinys su 
motto prie pavadinimo - 
“Mylėk, lietuvi, tą brangią že
mę, kame nuo amžių tėvai gy
veno...” Nedidelėje apimtyje 
- aktualūs rašiniai. Adresas: 
V Loginova, a/box 834, 95024, 
Simferopol, Krym, Ukraine.

FOUR SEASONSiwzrirrv REALTY limited

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, 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

JAV
Hartford, CT, Švč. Tre

jybės parapijos lietuviai sek
madienį, kovo 16, šventė 
kun. Albino Gurklio 90 me
tų amžiaus sukaktį. Po lietu
viškų pamaldų Švč. Trejybės 
šventovėje, specialus komi
tetas parapijos salėje suren
gė sukaktuvininkui pokylį. 
Komitetą sudarė lietuviškų 
organizacijų atstovai. Poky
liui vadovavo ir apie kun. A. 
Gurklio nueitą gyvenimo ke
lią kalbėjo A. Dzikas. Su
kaktuvininkas gimė ir augo 
Waterburio, CT, mieste. Lan
kė Šv. Juozapo parapijos pra
džios mokyklą ir Grosby 
gimnaziją. Marijanapolio ko
legijoje įsigijo bakalauro 
laipsnį, o Marquette univer
sitete - magistro laipsnį. 
Įšventintas kunigu 1943 m. 
rugpjūčio 8 d. Nuo 1950 m. 
kun. A. Gurklis matematiką 
ir kitus dalykus dėstė Maria- 
napolio parapijinėje mokyk
loje, eidamas ir kitas parei
gas. Trečdalį savo gyvenimo 
kun. A. Gurklis paskyrė lie
tuviams - kiekvieną sekma
dienį Švč. Trejybės švento
vėje atnašavo lietuviškai Mi
šias. Sukaktuvininkas buvo 
maloniai nustebęs, kai D. 
Banevičienė jį apjuosė tau
tine juosta, o A. Saiminin- 
kienė įteikė specialiai jam 
skirtą šiaudinukų paveikslą. 
Daugelis kunigui įteikė pini
gines dovanas. Visi vaišių 
dalyviai sugiedojo Ilgiausių 
metų. Ses. M. Luise pasvei
kino sukaktuvininką parapi
jos klebono kun. Ch. Jacobs 
vardu. Kun. A. Gurklis ir to
liau lietuviams aukos Mišias 
sekmadieniais.

St. Petersburgo, FL, 
Lietuvių klubo sekmadienio, 
kovo 16, popietėje buvo atsi
sveikinta su prof. Broniumi ir 
Stase Vaškeliais, grįžtančiais 
atgal į Vilnių. (Pastarieji žie
mą praleidžia Floridoje). 
Kultūros būrelio pirm. An
gelė Karnienė padėkojo pro
fesoriui už skaitytą paskaitą 
apie Bernardą Brazdžionį ir 
jo kūrybą, o Stasei Vaškelie- 
nei, kuri sutiko neturtin
giems Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune studentams 
nuvežti surinktas aukas - 
2,552 dol. Profesorius, vėl 
sugrįžęs žiemoti į Floridą, 
pažadėjo parengti paskaitą 
apie poetą Joną Aistį. A. 
Karnienė pranešė ir apie žy
maus aktoriaus ir muziko Vy
tauto Kernagio mirtį. Velio
nis yra čia lankęsis ir koncer
tavęs suaugusiems bei vaikams.

Šveicarija
Šiame krašte, Ciuriche,

gyvena šveicarė Janine So- 
bercheim, 25 metų amžiaus, 
mokanti lietuvių kalbą ir my
linti Lietuvos kraštą. Šiuo 
metu darbuojasi vienoje vi
durinėje mokykloje ir rengia 
darbą magistro laipsniui įsi
gyti. Ji priklauso “Jubla” or

ganizacijai; panašiai į atei
tininkus. Pirmoji jos pažintis 
su Lietuva įvyko, kai ten 
2004 m. buvo Euroforumas. 
Jai patiko tada Kauno žmo
nių svetingumas. Pagal Eraz
mus programą ji vienerius 
metus (2005-2006) gyveno ir 
studijavo Šiauliuose. Tais 
metais ji labiau susipažino 
su žmonėmis ir kraštu. Lie
tuvoje jai patinka žmonės, 
jų atvirumas bei nuoširdu
mas, baltas sūris, didžkuku
liai, bandelės su spirgučiais 
nors iki atvykimo į Lietuvą 
buvo vegetarė; patinka ir lie
tuviška pirtis. Ji ir įsigyti ba
kalauro laipsniui darbą pa
rašė apie tautinę lietuvių vir
tuvę ir tradicijas. Kai nuva
žiuojanti į Lietuvą, jaučiasi 
kaip namie. Kai šiemet Va
sario 16-oji buvo švenčiama 
Ciuriche, jos lietuviai drau
gai pasikvietė ją į talką. Ji, 
kaip pati sako, su didžiausiu 
noru prisidėjusi prie šios 
šventės renginio. Ji gali kal
bėti ir rašyti lietuviškai.

Gudija
Šių metų pradžioje Rim- 

džiūnų lietuvių vidurinėje 
mokykloje vyko buvusių 
moksleivių susitikimas. Ši 
mokykla yra išleidusi 10 lai
dų, ir joje jau mokosi buvu
sių moksleivių vaikai. Buvo 
surengtas kuklus, draugiškas 
vakaras. Į jį buvo pakviesti 
visų laidų buvę moksleiviai. 
Dabartiniai mokiniai džiau
gėsi, kad svečiai buvo labai 
patenkinti renginiu. Daug 
kam malonumo suteikė mo
kyklos metraščiai. Visiems 
buvo malonu sugrįžti į pra
eitį, pasižiūrėti jaunystės lai
kų nuotraukų. Taipgi buvo 
visiems surengti įdomūs kon
kursai. Vienas iš tokių dau
geliui patiko “Veidrodėli, 
pasakyk”. Reikėjo nupiešti 
šalia sėdintį asmenį. Išėjo 
labai originalių “portretų”.

Afganistanas
Lietuvos karių grupė 

Goro provincijoje rūpinasi 
vietinių žmonių ir sveikatos 
reikalais. Per vieną dieną bu
vo apžiūrėti 68 vyrai, 45 mo
terys ir 18 vaikų. Lietuvių 
medikams padėjo ir vietinis 
Cagčarano gydytojas. Susir
gimų daugiausia pasitaiko 
dėl nesilaikymo higienos. Be 
medicinškos pagalbos buvo 
teikiama ir kitokia pagalba: 
dalinami šilti drabužiai, ba
tai, antklodės, radijo priim
tuvai. Pagalba suteikta ir 
Cagčarano ligoninei. Kovo 
27 d. lietuviai medicinos dar
buotojai ir JAV-bių kariai li
goninei perdavė kraujospū
džio matavimo aparatų ir ki
tokių medicinos priemonių, 
vaistų. Lietuviai medikai 
moko vietinius gyventojus, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. 
Ligoniai priimami ir į lietu
vių vadovaujamos stovyklos 
ligoninę. JA

http://www.talka.ca
mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Kelionė į kitokį pasaulį
Ten akmenys daug kalbėjo apie senovę, bet ne lietuviškai

GEDIMINAS KURPIS
Tęsinys iš 16 nr.

Trumpa faraonų laikų istorija
Egipto 5000 metų istorija ne tik įvairi, įdomi, 

bet ir labai sudėtinga. Laimė, kad ji nepražuvo už
marštyje, ir apie didelę tos istorijos dalį kalba ak
menys. Akmenys valdovų, didikų kapuose, šventyk
lų įvairiems dievams akmeninės kolonos ir sienos 
buvo dosniai išrašinėtos hieroglifais, kurių moksli
ninkai ilgai nepajėgė išskaityti, kol 1821 metais su
rado vadinamąjį “Rosetos akmenį”, ant kurio ta 
pati istorija buvo surašyta hieroglifais, suprastintu 
rankraščių stiliumi ir graikiškai. Daug istorinių įvy
kių aprašymų buvo rasta ir papyrusuose, kurių dalis 
išliko iki vėlesnių laikų.

Pasak mūsų vadovo, seniausios Egipto karalys
tės istoriją galima pavaizduoti raide W: viršutiniai 
raidės smaigaliai vaizduoja klestėjimo periodus, že
mutiniai - nuosmukius, nepastovius laikus, suiru
tes. Pirmojo klestėjimo laikotarpio (3100-2100 m. 
pr. Kr.) faraonai buvo ne tik karaliai, bet ir dievai, 
todėl juos palaidoti ir pagarbiai išleisti į pomirtinę 
karalystę buvo statomos piramidės netoli to meto 
sostinės Memfio (netoli dabartinio Kairo). Antruo
ju klestėjimo laikotarpiu (2050-1650 m. pr. Kr.) fa
raonai buvo “nužeminti” į pusdievius, bet po mir
ties vis dar pagerbti piramidėmis, o trečiuoju kles
tėjimo laiku (1550-1050 m. pr. Kr.) faraonai buvo 
laikomi tik žemiškais valdovais, todėl juos laidojo 
“Karalių slėnyje” kuklesnėse požeminėse kapavie
tėse prie naujosios sostinės Tebų (dabartinis Luxor). 
Kairioji Nilo upės pusė skirta (su mažomis išimti
mis) laidojimui, dešinioji - dievų garbinimui didin
gose šventyklose. Dievų sąrašai su laiku po truputį 
keitėsi, iš kaimyninių karalysčių buvo “adoptuojami” 
nauji, arba tik senųjų dievų vardai būdavo keičiami 
(panašiai, kaip romėnai priėmė graikų dievus).

Vėliau Egiptą valdė svetimšaliai valdovai, vadi
nami Hyksos (Valdovai iš svetimų žemių). Atsiradusi 
krikščionybė greitai atkeliavo į Egiptą ir plito la
biausiai tarp tuometinių koptų. Iš Egipto kilo 
pirmosios herezijos (gnosticizmas, arianizmas, me- 
letionizmas), Egipte prasidėjo vienuoliškas (atsisky
rėlių) gyvenimas. Dar ir dabar Kairo mieste yra 
koptų rajonas, tik tie šiandieniniai koptai susiskal-

Duoną restoranui kepa jo kieme

dę į katalikų, Rytų apeigų ir protestantus krikščio
nis, naudoja savo kalbą tik religinėms apeigoms.

Persai užkariavo Egiptą 525 m., juos išstūmė 
Aleksandras Makedonietis 332 m., po savo mirties 
paskyręs karaliauti karo vadą Ptolemėjų, kurio įpė
diniai (Ptolemėjai II iki XV ir Kleopatra VII) valdė 
300 metų, kol 30 m. pr. Kr. Egiptas tapo Romos 
imperijos dalimi. Dar vėliau Egipte įsigalėjo turkai, 
mamelukai, prancūzai, mėgino čia įsitvirtinti britai 
(jie statė Suezo kanalą). Kultūrinė įtaka keitėsi su 
Viduržemio jūros pakrantėmis plitusiu helenizmu. 
Galiausiai, VII š. atkeliavęs Islamas (kultūra ir reli
gija), vyrauja Egipte ir dabar. Apie 90 nuošimčių 
egiptiečių yra musulmonai.

Papietavę - lankome parduotuves ir muziejų
Išalkę ir ištroškę bebindzinėdami aplink pira

mides ir sfinksą, sustojome mažame egiptietiškame 
restorane pavalgyti. Mus susodino ant plokščio sto

go po skėčiais nuo saulės - netoliese matėsi tik ką 
lankytos piramidės. Valgyti pasiūlė vištienos, jautie
nos ar žuvienos (kiaulienos Egipte niekur negausi). 
Duona atkeliavo mažų lengvų “balionų” forma. 
“Pita” paplotėliai tik ką iškepti atrodo kaip balio
nai, kuriuos reikia pradurti ir padažyti į mums duo
tus šešis padažus. Į du iš jų dažiau, kiti buvo arba 
per daug aštrūs, arba šiaip neskanūs. Žuvis su daržo-

Kairo priemiestyje

vėmis buvo labai skani (arba aš buvau labai alkanas).
Pakeliui į žymųjį Egipto muziejų, sustojome ke

liose mūsų vadovo rekomenduotose parduotuvėse. 
Pirmojoje iš jų pardavinėjo kilimus (viena iš Egipto 
specialybių - seniausias pasaulyje kilimas rastas 
faraono Tuthmosis IV, 1400-1390 m. pr. Kr. kapavie
tėje), kitoje - kvepalus (kvepalų esencija gaminama 
Luxore), o trečioje auksinius papuošalus, kuriais la
biausiai domėjosi mūsų bendrakeleivės. Toje par
duotuvėje buvo galima užsakyti auksinių plokščių 
diskelių, paprastai pakabinamų ant antkaklio rete
žėlio, su pirkėjo vardu išrašytu hieroglifais. Tai va
dinami cartouche, kuriuos senovėje nešiodavo tur
tingi egiptiečiai. Bežioplinėdamas ten pamačiau 
įdomius šachmatus: baltosios figūros iš sidabro bu
vo pavaizduotos kaip Egipto dievybės, o “juodieji” 
iš aukso kaip sultono Saladino kariauna. Lenta iš 
spalvoto alabastro, kaina - pasakiška!

Egipto muziejų Kaire įsteigė prancūzas Auguste 
Mariette 1863 metais. Kai patalpos persipildė rodi- 
nių, 1902 m. muziejus buvo perkeltas į specialiai 
tam tikslui pastatytą pastatą. Muziejaus dviejuose 
aukštuose išstatyta apie 120,000 faraonų laikų rodi- 
nių, išdėstytų chronologiškai - seniausi, iš 3100 m. 
pr. Kr., I aukšte, pradedant kaire puse. Visą muziejų 
apžiūrėti truktų labai ilgai, todėl mūsų vadovas mus 
vedė tik prie svarbesnių rodinių. Muziejaus piece de 
resistance - faraono Tutankhamun (1336-1327) kapo 
radiniai. Tie turtai kadaise keliavo po žymesnius pa
saulio muziejus, bet auksinė jo veidą dengusi kaukė 
iš šio muziejaus niekad neiškeliauja į parodas.

Faraono Tutankhamun kapą, plėšikų nepaliestą, 1922 m. 
surado egiptologas Howard Carter. Kape buvo apie 1700 
įvairių daiktų, pagamintų iš aukso, sidabro, dramblio 
kaulo, juodmedžio (ebony), brangakmenių, alabastro, 
ginklų, jo sostas, net ir karo vežimas (chariot), kuriuos fa
raonas galėtų panaudoti pomirtiniame gyvenime. Faraono 
mumija buvo uždengta aukso kauke, įdėta į tris paauk
suotus karstus, prieš įdedant į kvarco sarkofagą.

Mohammed Ali mečetė

Iš kitų rodinių labiausiai mane sudomino Mei- 
dumo žąsų piešinys ant tinko iš 2620 m. pr. Kr. - 
ryškios jo spalvos išsilaikė iki šių laikų. Iš akmens 
iškaltas karalienės Nefertiti biustas (1340 m. pr. 
Kr.), nors ne toks gražus kaip jos spalvotas gipsinis 
biustas Berlyno egiptologijos muziejuje, bet įdo
mus. Ir spalvotas piešinys ant medinės skrynios, ku
riame faraono Tutankhamen sužadėtinė įteikia jam 
dvi puokštes gėlių. Puokštė su trimis gėlėmis simbo
lizuoja meilę, antra su penkiomis gėlėmis - sutikimą 
būti jo žmona. O galėjo būti tik viena puokštė. Šis 
muziejus įsimintinas ne tik dėl savo dydžio, rodinių 
skaičiaus ir jų vertės, bet kad iš jo tiesiog dvelkia 
senovė, daugelio šimtmečių dvasia.

Kai grįžome į viešbutį, buvo jau tamsu, tačiau 
Kairo pagrindinėse gatvėse eismas buvo tirštas kaip 
ir vidurdienį. Piramidžių pusėje matėsi blykčiojan
čių šviesų pašvaistė - tai turbūt “Garso ir šviesos” 
spektaklis vyko prie sfinkso.

Islamo ir krikščionybės paminklai Kaire
Kairo tapo Egipto sostine tik XII š., po Memfio, 

Tebų, ir Aleksandrijos. Dabar jame apie 13 milijo
nų gyventojų. Moterys beveik visos su skaromis, 
daug vyrų apsivilkę baltais, ilgais iki žemės marški
niais. Daug muziejų, parkų, daugiaaukščių namų, 
mečečių su aukštais plonais minaretais, iš kurių per 
garsiakalbius penkis kartus per dieną nelabai melo
dingu balsu šaukia maldai. Miestas turi požeminę 
tramvajų sistemą. Pro autobuso langą pastebėjau 
japonų dovanotus operos rūmus ir modernaus me
no muziejų (1988), gražiai išmargintą Kairo bokštą 
(1958), trumpesnį už Toronto CN bokštą, 185 m 
aukščio. Miestas gražus, įdomus, kitoks - truktų 
nemažai laiko viską apžiūrėti, bet mes teturėjom 
pusdienį, paskirtą Kairui, todėl lankėm vietas labai 
išrankiai.

Įėjimas į Šv. Sergijaus šventovę

Pirmiausia aplankėme Kairo Citadelę. Pavažiavę 
mažiau nei 10 kilometry, peršokom apie 3700 metų 
istorijos puslapiuose! Šią karinę tvirtovę (Citadel 
arba Al-Qualaa) įkūrė sultonas Saladin (Salah ad
Din, 1138-1193) - pagarsėjęs kovose su kryžiuočiais 
kaip riteriškas karo vadas - 1176 metais ir joje 
gyveno Egipto valdovai per kitus 700 metų. Ap
juosta aukšta akmenų siena su trimis vartais, Cita
delė tapo vienu pagrindinių turistų lankomu objek
tu. Jos teritorijoje yra Qasr al-Gawhara (Brangeny
bių rūmai, kuriuose parodyta Mohammed Ali laikų 
karališko dvaro gyvenimas), karo, gėlininkystės ir 
policijos muziejai, vienintelė likusi mamelukų sta
tyta persiško stiliaus Nasr Mohammed mečetė 
(1335), mečetė pastatydinta valdovo Suleiman Paša 
(1528) ir valdovo Mohammed Ali pastatydinta tur
kiško stiliaus mečetė (1830-1848).

Mes apžiūrėjome tik pastarąją, Mohammed Ali 
mečetę. Ji visa pastatyta iš alabastro, kurį teko ga
benti net iš Luxor kasyklų, nes tik ten galima jo ras
ti. Pasak mūsų vadovo, Šv. Petro bazilikos Romoje 
grindys irgi iš tokio paties Luxor alabastro. Įeinant 
ne tik teko nusiauti batus, bet jų ant grindų buvo 
negalima dėti - reikėjo arba padėti ant palangės, 
arba laikyti rankose. Mečetės vidus buvo labai įspū
dingas: salės vidurį dengė pagrindinis kupolas, ap
link jį keli mažesni kupolai. Alabastras spindėjo 
įvairiomis spalvomis. Salę apšvietė daug mažyčių 
lempučių, lyg plačiai išdėstytas sietynas.

Nukelta j 9-tą psl.
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LIETUVIU TAUTINIU

ŠOKIU 
ŠVENTĖ

Susipažinimo Vakaras - šeštadienį, liepos 5d. 8 v.v
____  Bilietai @ $30

Banketas - sekmadienį, liepos 6d. 7 v.v
____  Bilietai @ $85 
____Rezervuotas 10 vietų banketo stalas @ $800

Jaunimo banketo bilietai @ $35 
(alkoholiniai gėrimai nebus parduodami) 
Tik šokiai 10 v.v. @ $25

Bilietų Paketai
____ Susipažinimo vakaras ir banketas @ $105 
____Susipažinimo šokiai ir jaunimo banketas @ $60 
____  10 bilietų į susipažinimo vakarą ir rezervuotas

10 vietų stalas @ $1.050
Per paštą parduodami iki birželio 3d.

Siunčiu už bilietus viso
Auka _____________
VISO

Čekį rašyti: (US $): LAC XIII Folk Dance Festival 
Siųsti: 2608 Manhattan Ave. #A. Montrose, CA 91020 

Neapmokėti bilietai nebus siunčiami. Bilietai bus pasiųsti laike 4-6 savaičių | 

Bilietus, paramą ir reklamas taip pat galima užsakyti su kredito 
kortele per tinklapį WWW.S0kiuSvente.C0m

LOS ANGELES
LIEPOS 6, ZOOS

at The University of Southern California

WWW.SOKICISVENTE.COM

Rengia JAV Lietuviu Bendruomenė

Kanados Lietuvių Bendruomene

XIII-osios Lieti vių Tautinių Šoku, Šventes Komitetas

Meno Vadove Danguolė Varniene

ii K!ILIUKINEJI VEIKLOJE
ŠOKIU Šventė — sekmadienį, liepos 6d. 1:30 v.p

Bilietai @ $39.50
Bilietai @ $5 (vaikams iki 12 metų)
Garbės bilietai (ložėje) @ $75
Ar reikalingas pritaikymas neįgaliems?

Vardas

Adresas

Telefonas

Email

Kelionė į kitokį...
Atkelta iš 8-to psl.

Mečetė įspūdinga ir iš lauko pusės, su 
dviem aukštais minaretais ir keliais mažes
niais bokšteliais. Pats Mohammed Ali palaido
tas marmoriniame kape, į dešinę nuo pagrindi
nių durų.

Kadangi Citadelė stovi ant kalvos, išėjus 
iš mečetės atsivėrė graži Kairo panorama su 
įvairiais medžių apsuptais pastatais, mečetė
mis, minaretais. Deja, horizonto nesimatė, 
nes skendo autovežimių užteršto rūko debesy
je. Beeinant autobuso link, teko patirti gana 
įkyrių prekiautojų antpuolį - su jų siūlomais

Koptų miestelio gatvelėje

suvenyrais, nuotraukomis, skaromis, kepurai
tėmis, statulėlėmis. Vadovas mus apgynė - iš
sirinko kelis iš jų, kurie siūlė prekes už “pado
rią” kainą, kitus nuvarė.

Vėl istorijos laikrodį atsukam atgal į III š. 
atkeliaudami į Koptų (krikščionių) miestelį. 
Tai buvusi senovės romėnų Babilono tvirtovė, 
dar ir dabar aptverta aukšta akmenų siena.

Įėjus pro vartus pasijunti vėl kitame pa
saulyje, skirtame tik pėstiesiems - tylu, ramu, 
gatvės siaurutės, tik praeinančiųjų batai kaukši 
ant akmeninio grindinio. Miestelyje kelios 
šventovės - graži ir įdomi Mergelės Marijos, 
Sv. Barboros šventovės, Sv. Jurgio šventovė ir 
vienuolynas, Sv. Sergijaus šventovė, Ben Ezra 
sinagoga - ir Koptų muziejus.

Krikščionybė į Egiptą atkeliavo anksti, 
dar I šimtmetį, kaip padavimas sako, su evan
gelistu Sv. Morkum, kuris tapo pirmuoju Alek
sandrijos patriarchu. O IV š. krikščionybė bu
vo paskelbta oficialia Egipto religija. Po Baž
nytinio susirinkimo Chalcedone 451 m. Egipto 
krikščionys atsiskyrė nuo Bažnyčios, nes nesu
tiko su Kristaus kaip Dievo ir žmogaus aptari
mu. Šventajame Rašte minėtas Sv. Šeimos bė
gimas į Egiptą nuo karaliaus Erodo persekioji
mo davė pradžią dar vienam padavimui - Sv. 
Seima kurį laiką gyveno oloje, kuri dabar yra 
po Sv. Sergijaus šventove, jos rūsyje. Kairo 
priemiestyje Mataryya yra ir senas gumbuotas 
sikomoro medis, kurio pavėsyje, pasakojama, 
Mergelė Marija ilsėjosi. Ben Ezra sinagoga, 
daug kartų restauruota, yra seniausia Egipte 
ir užsilikusi dar iš prieškrikščioniškos gady
nės. Apžiūrėję kelias šventoves ir sinagogą, 
pavaikštinėję tyliame Koptų miestelyje, vėl 
išlindome į triukšmingąjį Kairą. Mūsų vadovas 
žadėjo prieš išvažiuojant į Aleksandriją už
sukti į papyruso dirbtuvę, kur mums parody
tų, kaip gaminamas papyrusas pagal tūkstant
mečių senumo receptą. (Bus daugiau)

Ntrs. G. Kurpio

Zarasai - Lietuvos kul
tūros sostinė 2008. 39 Lietu
vos miestai ir miesteliai sie
kė tapti šių metų kultūros 
sostine, pagaliau buvo likę 
tik septyni: Zarasai, Anykš
čiai, Zapyškis, Veliuona, 
Siauliai, Trakai ir Kaunas. 
Laimėtojas - Zarasai, prista
tę projektą “Kultūra kaip gy
vas vanduo”, kurį konkurso 
komisija, vadovaujama Zitos 
Kelmickaitės, pripažino ge
riausiu. Pasak jos, komisiją 
žavėjo tie projektai, kurie šį 
konkursą suvokė, kaip gali
mybę padaryti kažką kitaip, 
o ne atkartoti tradicinius 
renginius. Komisijai labiau
siai patiko Zarasų projekto 
vizija - didžiąją Zaraso eže
ro salą paversti nauja kultū
rine erdve.

Zarasai visų lauks rugsė
jo 5-7 dienomis. Saloje bus 
surengta Lietuvos kultūros 
mugė, vyks specialūs “van
dens projektai”: šimto valčių 
paradas, teatralizuotas ma
dų pristatymas scenoje ant 
vandens, šiuolaikinio meno 
instaliacijos vandens tema. 
Zaraso ežero pakrantėje įsi
kurs šiuolaikinio meno gale
rija, vietiniai menininkai ir 
kūrėjai pristatys savo kūrybą 
įvairiose miesto vietose. 
Konkurso laimėtojas gavo 
Kultūros ministerijos skirtus 
100,000 litų projekto įgyven
dinimui. Zarasai tikisi, kad 
šis kultūros sostinės titulas at
neš ilgalaikių pokyčių, pri
trauks daugiau turistų, nes 
miestas siekia kurorto sta
tuso.

Lietuvos žurnalistų są
junga (LŽS) medaliu “Už 
nuopelnus žurnalistikai” ap
dovanojo žurnalistę Eleną 
Sliesoriūnienę ir 80 metų ju
biliejų šiemet švenčiantį žur
nalistą ir rašytoją Albertą 
Laurinčiuką. Siuo medaliu 
apdovanojama už svarų in
dėlį puoselėjant ir stiprinant 
žurnalistų bendruomenę, už 
asmenines pastangas ginant, 
plėtojant spaudos ir žodžio 
laisvę, stiprinant LŽS veiklą.

Elena Sliesoriūnienė 1959 
m. baigė žurnalistiką Vil
niaus universitete. Dirbo 
Jaunimo gretų redakcijoje, 
rašė straipsnius, apybraižas 
Mokslo ir gyvenimo žurnalui 
įvairiomis temomis - apie 
naujas technologijas, moks
lo atradimus, kultūros, švie
timo, lietuvių kalbos klausi
mais. 1991-1992 m. dirbo 
kultūros savaitraščio Dieno
vidis redakcijoje. Apie susiti
kimus su iškiliais mokslinin
kais 2006 m. išleido knygą 
Inteligentų karta. Nuo 1969 
m. LŽS narė, šiuo metu da
lyvauja LŽS Senjorų klubo 
veikloje, išrinkta į LŽS tarybą.

Albertas Laurinčiukas 
žurnalistinę karjerą pradėjo 
1950 m. Vidurinėje mokyk
loje dėstė fiziką, dirbo Kom
jaunimo tiesos koresponden
tu bei redaktoriumi, Tarybi
nio mokytojo redakcijoje, vė

liau atvyko į JAV šešeriems 
metams, kur buvo Tiesos, 
Moscow News koresponden
tas. Nuo 1970 m. iki 1988 m. 
Tiesos redaktorius. 1971
1975 m. LŽS pirmininko pa
vaduotojas, 1975-1988 m. 
LŽS pirmininkas. Parašė ke
lias knygas iš savo kelioninių 
įspūdžių Vakaruose, apy
braižų rinkinį Trecioji dole
rio pusė (1964).

Vilniaus paveikslų gale
rijoje vasarį buvo pristatyta 
dailės istorikės dr. Laimos 
Laučkaitės monografija Eks
presionizmo raitelė Mariana 
Veriovkina, kurią išleido Kul
tūros, filosofijos ir meno ins
titutas. Rusų kilmės vokiečių 
ekspresionizmo dailininkė 
M. Veriovkina (1860-1938), 
“Mėlynojo raitelio” meno 
grupės dalyvė, Vasilijaus 
Kandinskio, Aleksiejaus 
Javlenskio, Paul Klee bend
ražygė M. Veriovkina buvo 
susijusi su Lietuva - čia au
go, pradėjo meno karjerą, 
atvykdavo iš Muencheno, 
rengė parodas Vilniuje, kūrė 
lietuviška tematika.

Monografijos autorei pa
sisekė rasti unikalų šaltinį - 
Valstybinėje M. Mažvydo 
bibliotekos Rankraščių sky
riuje laikomus dailininkės 
laiškus, kuriais ir pagrįsta ši 
knyga. Joje atskleistas spal
vingas, literatūrinį romaną 
primenantis dailininkės ir 
aristokratės gyvenimas: XIX 
š. pabaigoje ji iš Vilniaus ir 
Vyžuonėlių dvaro keliauja į 
Sankt Peterburgą, XX š. pra
džioje išvyksta į Vakarų me
no centrus - Muencheną, 
Paryžių, prieš I Pasaulinį ka
rą grįžta į Kauną ir Vilnių, o 
karo ir pokario metais gyve
no Sveicarijoje. Knygoje pri
statoma dailininkės teorinių 
pažiūrų bei kūrybos raida, 
gvildenami moters meninin
kės tapatybės klausimai, nu
šviečiama XIX š. pabaigos ir 
XX š. pradžios rusų, vokie
čių, prancūzų dailės panora
ma, kasdieninis gyvenimas. 
Gausu iliustracijų, nuotrau
kų, piešinių, kopijų M. Ve- 
riovkinos paveikslų, saugo
mų Vokietijos, Sveicarijos, 
JAV galerijose bei privačiuo
se rinkiniuose.

Kanklininkė Ona Mo- 
zoliauskaitė-Mikulskienė , 
eidama 104-uosius gyveni
mo metus, balandžio 19 d. 
mirė Lietuvoje. Gimė 1905 
m. Sibire, Omsko priemies
tyje, kur buvo caro ištremta 
jų šeima. Grįžusi į Lietuvą, 
studijavo Klaipėdos konser
vatorijoje. Buvo veikli Klai
pėdos giedotojų draugijos, 
Saulių s-gos veikloje. Daug 
nusipelnė populiarindama 
kankliavimą Lietuvoje ir iš
eivijoje. Su savo vyru Alfon
su Mikulskiu įsteigė tautinio v- c o
meno Čiurlionio ansamblį, 
kuris nuo 1941 metų koncer
tavo Lietuvoje, Vakarų Eu
ropoje, o 1949-1991 m. gy
vavo JAV. GK

http://WWW.S0kiuSvente.C0m
http://WWW.SOKICISVENTE.COM
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Prisikėlimo
Kredito Kooperatyvas
3 Resurrection Rd. Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 Fax: 416-532-4816
Anapilyje: Tel.: 905-566-0006 Fax: 905-566-1554

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 12 v.d. iki 
7 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 84 milijonus dolerių

“Vilnijos” draugijos suvažiavimas

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind..................... 1.50%
180-364 d. term. ind...................1.50%
1 metų term. indėlius.................2.00%
2 metų term. indėlius.................2.50%
3 metų term. indėlius.................2.85%
4 metų term. indėlius.................3.10%
5 metų term. indėlius.................3.25%
1 metų “cashable” GIC ......... 2.50%
1 metų GIC-met. palūk............... 2.75%
2 metų GIC-met. palūk............... 3.25%
3 metų GIC-met. palūk............... 3.75%
4 metų GIC-met. palūk............... 4.10%
5 metų GIC-met. palūk............... 4.25%
RRSP, RRIF “Variable”.............1.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.50% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.85% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.25% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.60% 
Taupomąją sąskaitą...................0.10%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki . . . .0.10% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................0.10%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term. ind.............................1.75%

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPI: www.rpcul.com

^LlScont . brokerage- 

5650 Yonge Street, Suite 1508 
Toronto, ON M2M 4G3

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 ei.paštas: laimaslzčByahoo.ca 

■Independently Owned and Operated. REALTOR!8

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo .................... 5.75%

Sutarties paskolas
nuo .................... 5.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................ 5.25%
2 metų................ 5.75%
3 metų................ 6.25%
4 metų................ 6.50%
5 metų................ 6.60%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų . . . .4.75%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Balandžio 12 d. 11 val. 
Vilniaus įgulos karininkų ra
movėje įvyko “Vilnijos” drau
gijos dvidešimtmečio minėji
mas. Tą pačią dieną, 9 val. ry
to buvo aukojamos šv. Mišios 
už Vilniaus kraštą ir vilniečius 
Šv. Mikalojaus šventovėje. Pa
gal įstatus “Vilnijos” draugija 
tęsia ankstesnių lietuvių orga
nizacijų - Sąjungos Vilniaus 
kraštui remti, Vilniaus lietu
vių komiteto, Lietuvių švieti
mo draugijos “Rytas”, Šv. Ka
zimiero, Lietuvių mokslo ir 
kitų rytų Lietuvos organizaci
jų veiklą. Lietuvių mokslo 
draugija įkurta prieš 101 me
tus J. Basanavičiaus - 1907 m. 
balandžio 7 d. - taigi tiek me
tų turi ir rytų Lietuvos gaivini
mo bei įjungimo darbai.

1987 m. draugijos organi
zacinę grupę sudarė Kazimie
ras Garšva (iniciatorius ir pir
mininkas), Aringas Gorodec- 
kis, Gintaras Songaila. 1988 
m. kovo 20 d. patvirtinta drau
gijos iniciatyvinės grupės ta
ryba. Jos pirmininkas buvo A. 
Gorodeckis, o nariai (be orga
nizacinės grupės) - daugelis 
senųjų vilniečių, buvusių Lie
tuvių mokslo, “Ryto”, šv. Ka
zimiero ir kitų organizacijų 
narių, be pertrūkio tęsusių tą 
darbą ir išrinktų draugijos 
garbės nariais: P. Averka, M. 
Burokienė, P. Čibiras, S. Go- 
rodeckis, B. Fedaravičienė, 
G. Krisiūnienė, J. Maceika, J. 
Mackonis, V. Martinkėnas, A. 
Patackas, P. Razmukas, I. Ši- 
melionis, S. Trepšys, K. Umb- 
ražiūnas. 1994 m., paminint 
Vilniaus ir dalies jo krašto grį
žimo Lietuvai 55-ąsias meti
nes, Lietuvos prezidentas 
daugelį jų apdovanojo Gedi
mino ordino medaliu (tarp jų 
buvo ir pelesiškė M. Kruopie- 
nė, punskietis J. Vaina).

1988 m. balandžio 20 d. 
vyko draugijos steigiamasis 
susirinkimas, pirmininku iš
rinktas Stasys Trepšys. Pasi
baigus kadencijoms, draugijai 
pirmininkavo K. Garšva, E. 
Gečiauskas. Pirmuoju draugi
jos veiklos laikotarpiu buvo 
išsamiai susipažinta su drau
gijų veiklos istorija, Vilniaus 
krašto problemomis, aptaria

mi būdai joms spręsti. Savo 
patirtį perdavė visi senieji vil
niečiai, o kiti draugijos tary
bos nariai, išklausę tą kursą, 
galėtų gauti Vilniaus universi
teto diplomą. Prie draugijos 
įkurtas Senųjų (vėliau Prieš
kario) vilniečių klubas, ku
riam pirmininkavo taip pat S. 
Trepšys. Po jo pirmininkavo J. 
Burokaitė, K. Šimas, ir iš 
draugijos išaugęs klubas pa
laipsniui tapo savarankiška 
organizacija.

Pradžioje svarbiausias drau
gijos tikslas buvo padėti et
ninių žemių lietuviams, todėl 
pakviesti dirbti iš dabartinės 
Gudijos ir Seinų krašto kilę 
kultūros veikėjai (toliau vardi
jamos parapijos iš šiaurės į 
pietus ir vakarus): A. Krivelis 
(Apsas), A. Augulis, G. Ru
činskienė, S. Trepšys (Gervė
čiai), A. Griška, V. Vaišnys, 
N. Vaišnytė-Tuomienė (Ra- 
maškonys), V. Gruzdys, L. 
Gruzdytė (Plikiai), G. Krisiū- 
nienė (Rodūnia), I. Šimelio- 
nis (Pelesa), J. Maceika (La- 
zūnai), A. Markevičius (Puns
kas). Jie buvo draugijos tary
bos, konsultantų komisijos 
nariai, atkūrę svetimos val
džios sunaikintas lietuvių 
šventoves, pamaldas, mokyk
las, sekmadienines mokyklas, 
skaityklas, draugijas. Jiems 
talkino daug kraštiečių ir 
mokslininkų, buvusių žygei
vių, knygnešių.

Draugija turėjo švietimo, 
etninių žemių, atsiminimų, 
kultūros ir religijos, paminklų 
apsaugos, tautinių mažumų ir 
kitas grupes, Gervėčių, Die
veniškių, Apso klubus, Vil
niaus miesto, Vilniaus, Šven
čionių, Trakų, Ignalinos, Ute
nos, Šalčininkų, Kauno, Kai
šiadorių, Panevėžio ir kitų ra
jonų bei miestų skyrius. Buvo 
minima Vilniaus diena (spalio 9- 
oji), Vilniaus ir dalies jo krašto 
grįžimas spalio 27-29 d.d.

Pažeidžiant Lietuvos res
publikos Konstituciją ir įstaty
mus lietuvių kilmės paprastai 
kalbantys Lietuvos žmonės iki 
šiol už Lietuvos mokesčių mo
kėtojų pinigus prievarta mo
komi lenkiškai ir skiepijama 
jiems lenkų tautybė. Draugija 
atkreipė visų švietimo minis- 
terių ir valdžių dėmesį, kad 
Europos sąjungoje, Ameriko
je tautinės mažumos savo kal

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb.

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. paštas: lawversfa pacelawfirni.com

Atnaujintas TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Kviečiame susipažinti su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu - tevzib@rogers.com

bos mokosi savarankiškai, o 
registruoti Lenkų rinkimų ak
ciją ir gaivinti okupacijų pa
darinius yra nesusipratimas.

Draugijos nariai daug pri
sidėjo patvirtinant Lietuvos 
respublikos valstybinės kalbos 
ir kitus įstatymus, atkuriant ir 
stiprinant Lietuvos respubli
ką, paleidžiant jos Konstituci
jos nesilaikiusias Vilniaus, 
Šalčininkų rajonų ir Visagino 
savivaldybes, abipus sienos 
atkuriant ir plečiant lietu
viškas mokyklas, minint vals
tybines šventes, leidžiant lite
ratūrą. Daugelis draugijos na
rių buvo ir Lietuvos Sąjūdžio 
nariai, dirbo svarbiausius jo 
darbus dėl rytų Lietuvos kul
tūros.

1988 m. rudenį Mokslų 
akademijos salėje draugija or
ganizavo didelį susirinkimą, 
palaikantį valstybinės kalbos 
įvedimą. Nelabai norėta duoti 
salės, bijant, kad “vėl neįsi- 
kurtų koks nors Sąjūdis”. 
Draugija kūrėsi Lietuvos ku
nigaikščių rūmų vietoje (tada 
buvo “Talkos” klubo patalpos 
buv. Pionierių rūmuose). Vė
liau dirbta Mokytojų namuo
se, Vytauto Didžiojo gimnazi
joje (Jakšto g. 9). Pagal įsta
tus šis pastatas yra draugijos 
buveinė, 1931 m. už Lietuvos 
valstybės ir JAV lietuvių pini
gus nupirktas Vilniaus krašto 
lietuvių organizacijoms. Isto
rinis pastatas buvo jau dukart 
perparduotas nelabai žino
miems asmenims ir jų UAB. 
Tai, ką lietuvių organizacijos 
galėjo išlaikyti net prie Lenki
jos okupacijos, naikina Lietu
vos respublika. Draugija ne
galėjo likti ir buv. Lietuvių 
namuose, J. ir M. Šlapelių 
muziejuje.

Draugija nelengvomis są
lygomis atliko daug Tėvynei 
svarbių darbų, kurie aprašyti 
Vorutoje, Lietuvos aide, Lietu
vių godose, Valstiečių laikraš
tyje, Tėviškės žiburiuose ir ki
tur. Mūsų pastangomis buvo 
Lietuvos radijo laida “Vilnijos 
rūpesčiai”, išleista 10 knygų 
apie rytų Lietuvą. Dirbame 
kartu su Vilniaus krašto lietu
vių sąjunga išeivijoje, Lietuvių 
švietimo draugija “Rytas”, 
Lietuvos Sąjūdžiu ir kitomis 
Lietuvai lojaliomis organiza
cijomis. “Vilnijos”

draugijos valdyba

http://www.rpcul.com
http://www.pacelawfirm.com
rni.com
http://www.tevzib.com
mailto:tevzib@rogers.com
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Smegenų mankšta - šiandien ir ateityje
Prieš dvejus metus - 2006 

metais sausio 1 d. pirmasis iš 
pokaryje gimusios kartos (ba
by boomers) sulaukė 60 metų. 
Statistikos tarnyba yra apskai
čiavusi, kad dabar kas 7.5 se
kundės šią amžiaus ribą pa
siekia dar vienas penkiasde
šimtmetis. Per artimiausius 2 
dešimtmečius Šiaurės Ameri
koje gyvens arti 90 mln. pensi- 
jinio amžiaus žmonių. Senė- 
jant visuomenei, ryškėja nau
jos socialinės problemos.

Apie šią (baby boomers) 
kartą ir jos įtaką visuomenės 
raidai kalbama labai daug. Jie 
palieka ryškius pėdsakus eko
nomikos, mokslo, kultūros sri
tyse ne tik savo kūrybingumu, 
bet ir nuostata išgyventi ilgą, 
pilnavertį gyvenimą.

Fizinė žmogaus išvaizda 
tapo itin svarbi, būtent per 
šiuos dešimtmečius sukurta 
ištisa kūno tobulinimo pramo-

bą. Jaučiame: mintis ir dėme
sys ne tokie imlūs, pradedame 
skųstis savo atmintimi. Tur
būt labiausiai asmenybės psi
chiką paveikia Alzheimer liga.

Smegenų ląstelė

Ar yra vilties, kad pavyks 
išvengti ar atitolinti tokią gali
mybę, pratęsti dvasiškai pilna
vertį gyvenimą, prilygstantį fi
zinei kūno būklei? Daug moks
lininkų tyrinėja smegenų, mįs-

Toronto Baycrest geriatrijos tyrimo ir gydymo centre steigia
mas smegenų veiklos tyrimo ir gydymo centras. Ontario pro
vincijos vyriausybė šiam tikslui skiria 10 mln. dol., antra tiek 
gaunama iš privačių aukotojų. Naujajame centre bus kuriama 
ir praktiškai taikoma įvairi smegenų veiklos sutrikimo tyrimo 
ir gydymo įranga, sutrikimų nustatymo metodai. Nuotr. Onta
rio mokslo ministeris J. Wilkinson (kairėje), Baycrest dr. Ween 
ir sveikstantis pacientas rodo naują klinikinės diagnostikos 
įrangą - smegenų veiklos kompiuterio ekraną. Per artimiau
sius 5 metus tokia įranga bus aprūpinti visi gydytojai

nė - mankšta, kosmetika, kos
metinė chirurgija ir kt. Visi 
pastebi, kad ilgėjant žmonių 
gyvenimo trukmei, neretai iki 
80-90 metų jų išvaizda pra
lenkia biologinį amžių. Bet 
jaunėjančios išvaizdos visuo
menė neišvengia lemties. 
Gausėja Alzheimer ir kitų se
natvinių ligų. Ne todėl, kad 
sergama daugiau, bet ilgėjant 
fiziniam amžiui, jos labiau pa
stebimos visuomenėje.

Medicinos specialistai yra 
pastebėję, kad fizinė orga
nizmo būklė dažnai neatitinka 
asmens psichinių sugebėjimų. 
Tai atsitinka todėl, kad ne
paisant visų pastangų tobulin
ti ir išlaikyti fizinį kūno pa
trauklumą ir sveikatą, mūsų 
smegenys nepaklūsta šioms 
treniruotėms. Jau po 50-ties 
metų juntame pasikeitimus 
vidinėje kūno sistemoje. Sme
genys pradeda mažinti kai ku
rių cheminių junginių gamy-

lingiausio žmogaus kūno or
gano, veiklą ir galimybes. Dr. 
M. Merzenich, vienas iš pa
saulyje labiausiai žinomų neu
ropsichologijos specialistų, 
surinkęs 50 specialistų iš Yale, 
Cambridge universitetų, Mas
sachusetts instituto, dirba šio
je srityje, taikydamas medici
nos mokslo atradimus prakti
niame gyvenime. Lig šiol buvo 
tvirtinama, kad žmogaus sme
genys susiformuoja tam tikra
me tarpsnyje ir tampa tarsi 
kompiuteriu, turinčiu api
brėžtas galimybes. Tačiau pas
kutinių dešimtmečių mokslo 
tyrinėjimai tai paneigė. Pripa
žinta, kad smegenų plastišku
mo savybė, t.y. galimybė atau
ginti pažeistas ląsteles ir tuo 
pačiu atstatyti neuronų neša
mą informaciją, gali padėti 
atgauti buvusias paskirtis, 
įveikti kai kurių ligų padari
nius.

Dr. M. Merzenich sukūrė

Posit Science programas, ku
rios padeda gerinti dėl vienų 
ar kitų priežasčių pažeistą 
smegenų veiklą. Pirmoji tokia 
programa buvo skirta vaikams 
su mokymosi problemomis. 
Prieš penkerius metus Posit 
Science sukūrė programas vy
resniesiems. Jos taikomos 
JAV ir vienos Br. Kolumbijos 
provincijos slaugos namų pa
cientams. Pasak mokslininko, 
smegenų veikla lėtėja sens
tant kūnui ir dėl nepakanka
mo jų galimybių panaudoji
mo. Neskatinami smegenys 
išskiria mažiau cheminių jun
ginių, nuo kurių priklauso 
mūsų mokslo ir atminties ge
bėjimai; dažnai šios savybės 
sumažėja iki minimumo. Iš
oriniai dirgikliai - sudoku, 
kryžiažodžiai, kompiuterių 
žaidimai yra nebloga mankš
ta, tačiau nepakankama.

Kaip ir dr. M. Merzenich, 
dr. D. Stuss, Toronto univer
siteto profesorius ir neuropsi- 
chologas, dirbantis Toronte 
Baycrest slaugos namuose, pa
brėžia, kad labai svarbu prati
mų smegenims kokybė, inten
syvumas ir kartojimas didi
nant užduočių sunkumą. Me
chaniškai kartojamas veiks
mas norimų rezultatų neduo
da. Posit centro programos 
skatina tikslingai pasirinktus 
smegenų centrus ir refleksus. 
Kartojant pratimus vis didi
namas jų sudėtingumas. To
kios kryptingos programos 
skatina smegenų aktyvumą. 
Specialistų nuomone, smege
nys turi būti mankštinamos 
nuosekliai, taip kaip ir visas 
kūnas: specialūs pratimai ran
koms, liemeniui ar pečiams. 
Jie pranašauja, kad greitai tu
rėsime specialius smegenų la
vinimo centrus, taip kaip tu
rime kūno fizinės mankštos 
sales.

Praktinės smegenų mankš
tos programų galimybės ir tai
kymas svarbios mums visiems. 
Nemažai žmonių patiria insul
tą (stroke) ar širdies smūgį, 
yra sužeistų autoavarijose. 
Irako bei Afganistano karo 
laukuose šimtai karių patiria 
sunkius smegenų sužeidimus, 
jauni žmonės tampa sunkiais 
ligoniais. Posit Science prog
ramos, panaudojant smegenų 
neuroplastiškumo savybes, 
gali padėti sugrąžinti pilna
verčiam gyvenimui tūkstan
čius žmonių, sumažinti ilga
laikės slaugos įstaigų pacientų 
skaičių, palengvinti darbą 
slaugytojams.

Neuropsichologai - šių 
programų kūrėjai, tikisi, kad 
galbūt netolimoje ateityje pa
vyks įveikti atotrūkį tarp psi
chinių ir fizinių kūno galimy
bių, iki gyvenimo pabaigos iš
saugant ne tik patrauklią iš
vaizdą, bet ir žmogiškąją 
esmę. Paruošė SK

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MM
PARAMA

AKTYVAI per 165 milijonus dolerių

MOKA UŽ:
0.75% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.50% už 30-89 d. term. indėlius 
1.80% už 90-179 d. term. indėlius 
1.80% už 180-269 d. term. ind. 
1.80% už 270-364 d. term. ind. 
2.05% už 1 m. term. indėlius 
2.55% už 2 m. term. indėlius 
2.85% už 3 m. term. indėlius 
3.10% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.25% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym.
3.30% RRSP & RRIF (variable)
3.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.85% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
1.50% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.25% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo .......... 5.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate)
1 metų ........... 5.40%
2 metų ........... 5.80%
3 metų ........... 6.25%
4 metų ........... 6.15%
5 metų ........... 6.50%

su keičiamu 
nuošimčiu ........... 4.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 100% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELES 

ČEKIAI • PINIGINES PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKETI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

KASOS VALANDOS
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v. 

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

SKYRIAI:
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, ..ou.<>u*
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

E-mail: tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893

KOKIA MANO NAMO/ 
“CONDO” VERTĖ?

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemokamą įvertinimą be jokių 

Jūsų įsipareigojimų.

SKAMBINKITE TIESIOG

TEODORUI
STANULIUI, b.a.
416-879-4937

FAX: (416) 237-0426

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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©bSI’OlilAS
2008 m. ŠALFASS

KĖGLIAVIMO PIRMENYBĖS 
ir DRAUGYSTĖS VARŽYBOS 

2008 m. gegužės 24, šeštadienį 
REGISTRACIJA - 12 v.p.p. • KĖGLIAVIMAS - 1 v.p.p.

Gali registruotis pilnos komandos (4) arba pavieniai asmenys. 
Kiekvienos komandos sudėtyje privaloma turėti bent vieną moterį.

Brunswick Zone Bowling Lanes
2561 Stanfield Rd. (905-270-8634)

Dundas St. į vakarus nuo Dixie Rd., Mississauga, ON

Registracijos mokestis S20. (Įskaito 3 žaidimus, batų nuomą, 
premijas ir metinę ŠALFASS registraciją) 

REGISTRUOTIS REIKIA IŠ ANKSTO, NES VIETOS RIBOTOS

REGISTRUOTIS pas Antaną Stauską tel. 905-712-8307 
tonystauskas@hotmail.com

Kėgliavimo klubas (Bowling Club) "JUNGTIS", užbaigdamas 
> sėkmingą sezoną, dėkoja "PARAMOS", Prisikėlimo kredito 

kooperatyvams ir Kanados lietuvių fondui už finansinį klubo 
parėmimą. Maloniai kviečiame naujus narius prisijungti prie šio 
klubo. Nėra amžiaus ribų ir patirtis nebūtina.

' Ateinančio sezono pradžia - 2008 m. rugsėjo 3 d.
Dėl išsamesnės informacijos skambinkit 
Reginai Stauskienei tel. 905-712-8307

ei.paštas regcasino@hotmail.com

Žaidynės Toronte
Šiaurės Amerikos lietuvių 58-osios ŠALFASS rengiamos 

žaidynės įvyks Toronte š.m. gegužės 23, 24, 25 d.d. Vykdo 
Toronto LSK “Vytis” savo veiklos 60 metų sukakties proga.
Vadovas Edis Stravinskas.

Krepšinio ir tinklinio komandų ir žaidėjų registracija 
privaloma atlikti pas žaidynių vadovą Edį Stravinską, 5 
Montye Ave., Toronto, ON m9b 4W7. Tel. 416 767-9306; 
el.paštas: ele_s@rogers.com. Registracijos terminas: gegu
žės 3 imtinai. Papildomas ryšys tinklalapiui: Gintautas Gar- 
sys, ŠALFASS tinklinio vadovas, tel. 508 353-5079; el.paštas: 
gintautasgarsys@ yahoo.com.

Šachmatų pirmenybės numatomos gegužės 24, šeštadie
nį, ir, jei reikės, sekmadienį. Registruoja: Pranas Vilkelis, 
3309 High Spring Cres., Mississauga, oN L5B 4G8. Tel. 905 
279-1867; el.paštas: lac_pranas@hotmail.com. Galutinė re
gistracija su mokesčiais priimama vietoje, varžybų dieną.

Stendinio (Trap) šaudymo pirmenybės vyks gegužės 24, 
šeštadienį, Hamiltono LMZK Giedraitis šaudykloje. Regist
ruoja: Kazimieras Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, ON 
L7P 2G2. Tel. 905 332-6006; el.paštas: kdeksnys @cogeco.ca. 
Registracija priimama varžybų dieną, gegužės 24, šeštadienį.

Daugiau informacijų ŠALFASS tinklalapyje www.sal
fass.org. ŠALFASS c. valdyba

linui imu iiiiiiiii 
ROYAL LePAGE 
^^^^^^^^■iiniiiiiiiiiiiiiinii

Je/ 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 1P2

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

New Jersey “Liepsna-1” 
be konkurencijos

Po baigmės rungtynių tarp varžybas laimėjusių šeimininkų New Jersey “Liepsna-1”, penketuko 
(šviesi apranga) ir Niujorko “LAK-2” komandos (tamsūs marškinėliai) Ntr. Algio Navikausko

Praeitą rudenį naujai išrinkta ŠALFASS 
Centro valdyba patikėjo pirmąsias šių metų 
varžybas surengti Rytų apygardai. Taigi vyrų 
krepšinio veteranų (per 35 m. amžiaus) varžybos 
balandžio 5 d. įvyko New Jersey, Elizabeth 
mieste, Rimanto Bitėno išrūpintoje Dr. A. 
Einstein vidurinės mokyklos salėje. Kovojo 
šešios komandos: po dvi Niujorko lietuvių at
letų klubo (LAK) ir vietinės “Liepsnos”, o 
taip pat Hamiltono “Kovas” ir Connecticut 
“Ąžuolai”.

Čikagos lietuviai į Rytų pakrantę atvyko ir 
ČLKL buvo atstovaujama... visų trijų šios ly
gos mūsų tautiečių teisėjų. Tai - Giedrius Jo
vaiša, Zydrūnas Širvinskas ir Evaldas Monsta- 
vičius, profesionaliai vadovavę visoms ŠAL- 
FASS veteranų rungtynėms. Varžybas įtikina
mai laimėjo New Jersey “Liepsna-1” vyrai, tik 
pirmojoje dvikovoje turėję šiek tiek vargo su

Žinios iš Lietuvos
• Valstybinės krepšinio ly

gos baigmės serijos šeštose ir 
paskutinėse rungtynėse Kau
no “Zalgirio-Sabonio mokyk
los” komanda Šventojoje nu
galėjo Palangos “Naglio- 
Adakrio” krepšininkus 89:71 
ir laimėjo seriją iki 4 pergalių 
rezultatu 4:2

• A. Zadneprovskis - ant
ras, o E. Krungolcas - trečias. 
Ispanijos sostinėje Madride 
vykusiame pasaulio šiuolaiki
nės penkiakovės taurės varžy-

bų ketvirtajame rate olimpi
nis vicečempionas Andrejus 
Zadneprovskis ir pasaulio 
taurės laimėtojas Edvinas 
Krungolcas užėmė atitinka
mai antrąją ir trečiąją vietas. 
Nugalėjo vengras G. Balog- 
has, baigmėje surinkęs 5556 
taškus. A. Zadneprovskis nuo 
jo atsiliko 64, o E. Krungolcas 
- 116 taškų.

• Panevėžyje vyko Lietu
vos moterų šachmatų čempio
natas, kuriame ratų sistema 
dėl čempionės vardo kovojo 
dešimt šachmatininkių. Po 9 
ratų kovos patyrusi tik vieną 
pralaimėjimą ir vieną partiją 
sužaidusi lygiosiomis, Lietu
vos moterų šachmatų čempio-

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

(416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Realty Ine.

taktiškai puikiai pasiruošusiais Niujorko 
“LAK-1” krepšininkais. Vėliau “Liepsna-1” 
tiesiog triuškino likusias komandas. Antrą 
vietą užėmė Niujorko “LAK-2” penketukas, 
remiamas Niujorke apsigyvenusio verslininko 
Donato Bruzgos, lietuviškų produktų impor
tuotojo į JAV. Treti liko Niujorko “LaK-1” 
krepšininkai, po atkaklios kovos dėl bronzos 
medalių įveikę Hamiltono, Kanada, “Kovą”. 
Penktą ir šeštą vietas užėmė atitinkamai New 
Jersey “Liepsna-2” ir Connecticut “Ąžuolai”. 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių įkurtos parapijos 
Elizabeth salėje po varžybų vyko apdovanoji
mai. Taigi po ilgos pertraukos “Sodų” valstijo
je surengtos ŠALFASS komandinės varžybos 
pasisekė. Dabar nekantriai lauksime tolesnių 
krepšinio varžybų. (Straipsnis sutrumpintas. 
Red.) L.R. Misevičius,

ŠALFASS c. Valdybos pirmininkas

nato nugalėtoja tapo šiaulie
tė, tarptautinė moterų meistrė 
Deimantė Daulytė (7,5 tšk. iš
9 galimų).

• Įvairių Europos šalių 
klubams atstovaujanti pajė
giausia Lietuvos šachmati
ninkė 24-erių m. Viktorija Čmi- 
lytė į gimtuosius Šiaulius grįž
ta su trimis čempionės titu
lais. Visi trys medaliai yra klu
biniai, kuriems ji atstovavo - 
Švedijos, Vokietijos ir Rusijos.

• Šiemet sukanka 50 me
tų, kai buvo iškovota viena 
įspūdingiausių pergalių Lie
tuvos šuolių į vandenį sporto 
šakos istorijoje. 1958-ų metų 
vandens sporto šakų Europos 
čempionate, vykusiame Veng
rijos sostinėje Budapešte, auk
so medalį iškovojo Aldona 
Kareckaitė-Pipynienė. VP

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ nagai

► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

► SEN10RŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

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

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠC’IAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

mailto:tonystauskas@hotmail.com
mailto:regcasino@hotmail.com
mailto:ele_s@rogers.com
yahoo.com
mailto:lac_pranas@hotmail.com
http://www.salfass.org
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IŠ MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS
Rokiškio “Romuvos” gimnazija

Nusijuokti ir bijoti... Pa
justi tai, ko seniai nejutome... 
Susilaikyti nuo skubotumo... 
Įvertinti ne iš pirmo žvilgs
nio... Mokytis to, ko dar neiš
mokome...

*
Šiandien aš piešiu saulę... 

Piešiu ir mirksiu nuo jos ryš
kios šviesos... Negaliu jos pa
siekti, tai gal bent jau pavyks 
ją sutalpinti popieriaus lape...

*
Praeitis... Vaiko klyksmas. 

Dabartis... Maištavimas. Atei
tis... Tvirta pozicija. Ar gali
ma visa tai sujungti į vieną? 
Pasirodo, galima...

*
Idealistai... Tokie mes 

esame beveik visi... Nesupra
tingi... Yra ir tokių... Mylintys 
save... Tokių visai mažai...

*
Įkyri muzika skamba ma

no ausyse... Nutilk, sakau jai...

Ji manęs nenori klausyti... 
Man trūksta tylos...

*
Įdomūs. Keisti. Netikėti. 

Seniai matyti. Tai mes, žmo
nės...

*
Nusinešti naują viltį į seną 

pasaulį... Dek, viltie, neap
leisk manęs, neapleisk...

Laurita Leščinskaitė, 8b kl.
*

Vieni ateina, kiti - išeina. 
Dar kiti pasilieka. Nė vie
niems iš tų žmonių neieško
jau pateisinamos priežasties. 
Aš lyg gėlė... Visada troškau 
pavasarinio lietaus. Slepiu 
randus, nes nenoriu atrodyti 
atgrasi. Aš nebijau, aš tik kei
čiuosi. Laukiu saulės spindu
lių... Spindulių, kurie mane 
išlaisvins. Amžiams...

Gabija Deksnytė, 2 d(g) kl.
Atsiuntė bibliotekos vedėja

Reda Kiselytė,
Rokiškis

Renhofo pilis Vasario 16-osios gimnazijos parke, kur š.m. liepos 4-6 d.d. vyks “Eurofestivalis 
2008”

“Eurofestivalis 2008” 
suburs lietuvių kilmės muzikantus

TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLA

Žaisti, vaidinti, bendrauti, kalbėti lietuviškai - tai tokie musų 
šeštadieniai... Ntrs. D.R. Puterių

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika

Š.m. liepos 4-6 d.d. Vokie
tijoje pirmą kartą įvyks Euro
pos lietuvių roko muzikos fes
tivalis “Eurofestivalis 2008”. 
“Panorome po Europą išsi
barsčiusius jaunus ir talentin
gus menininkus suburti bend
rai kultūrinei veiklai ir suteikti 
jiems galimybės pristatyti savo 
lietuvišką kūrybą. Eurofesti- 
valis - tai nepakartojama gali
mybė scenoje pasirodyti ne 
tik profesionaliems bei kūry
biškai subrendusiems atlikė
jams, gyvenantiems už Lietu
vos ribų, bet savo jėgas išban
dyti ir jauniesiems talentams”, 
- sakė šio sumanymo įkvėpė
jas, prie Vokietijos lietuvių 
bendruomenės įsikūrusio Eu
ropos lietuvių kultūros centro 
direktorius Rimas Cuplins- 
kas.

Roko muzikos festivalis 
vyks Vasario 16-osios gimna
zijos parke (Huettenfelde), 
kur net tris dienas po atviru 
dangumi gros, bendraus bei 
patirtimi dalinsis įvairiose Eu
ropos šalyse muzikuojantys 
lietuviai. Vienintelė sąlyga - 
atliekami kūriniai turi būti sa
vos kūrybos ir, savaime su
prantama, lietuviški.

Festivalis jungs net keletą

DENTAL

MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Sekantis siuntimas LAIVU Į Vilnių 

2008 m. balandžio 23 d. Ir gegužės 7 d.
♦♦♦

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

2008 m. balandžio 23 d. ir gegužės 7 d.
Visi paketai turi būti Į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233-4601
Ooff for 1 parcel «>off

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

Dr. Gintarė Sungailienė
(905) 271-7171 (905) 785-3900
115 Lakeshore Road E. 104-3945 Doug Leavens Blvd. 
Mississauga, ON L5G 1E5 Mississauga, ON L5N 0A5 
www.watersidedental.cawww.9thlinedental.ca

prieš pusę metų įsteigto EL- 
KC veiklos tikslų: puoselėti 
lietuvišką kalbą bei kultūrą, 
remti ir skatinti naujas, origi
nalias kūrybines iniciatyvas, 
populiarinti bei garsinti Lie
tuvos vardą, propaguoti lietu
viškąją kultūrą bei skatinti jos 
plėtrą už Lietuvos ribų.

Vienas svarbiausių šio 
renginio tikslų - įgyvendinti 
jaunųjų Europos lietuvių su
gebėjimą ir norą būti ne tik 
pasyviais kultūros vartotojais, 
bet ir patiems ją kurti ir tapti 
svarbia jos dalimi, - sakė 
ELKC direktorius.

“Eurofestivalis 2008” - 
nekomercinis renginys, todėl 
dalyvavimo sąlygos itin palan
kios. Norintiems dalyvauti 
renginyje tereikės sumokėti 

vienkartinį dalyvio mokestį, 
kuris padengs nakvynės iš
laidas bei suteiks teisę mė
gautis lietuviškos muzikos 
garsų kupina savaitgalio prog
rama. Už simbolišką kainą 
bus siūloma užsisakyti pusry
čius bei įsigyti vietoje gamina
mo maisto ir gėrimų.

Šiuo metu vyksta įvairūs 
parengiamieji festivalio dar
bai, kuriuose pagrindiniam 
renginio organizatoriui ELKC 
įvairiapusiškai talkina Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjunga, 
Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga bei Vokietijos lietu
vių bendruomenė. Plačiau 
apie festivalį skaitykite tinkla- 
lapyje www.eurofestivalis.org 
Europos lietuvių kultūros 
centras, Lorscher Str. 1, D
68623 Lampertheim-Hutten- 
feld, Vokietija; direktorius 
Rimas Cuplinskas, tel.: +49 
6256 858675, faksas: +49 6256 
858679, el.paštas: cuplinskas 
@elkc.org

Bilietai į Lietuvą 2008 
gegužės 1 - birželio 26, 2008 

$800
birželio 27 - rugpjūčio 11, 2008 

$1,150
oro uosto mokesčiai papildomai $250 
Finnair avialinijos. Toronto - Vilnius 

per Helsinki
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 

______ Pabrėžaitei-Flores______  

O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street at Finch 
Toronto, Ontario M2M 4K2 

647-998-6405 
Toll free 1-800 361-9487

Fax 416-221-4885 
gabnele@bdt c^qnt REG. 03228277 

B DTl I orltrfra rel

http://www.watersidedental.cawww.9thlinedental.ca
http://www.eurofestivalis.org
elkc.org
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AtA
ANELEI PAJAUJIENEI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą KAZIMIERĄ, dukrą, 
sūnus, brolį KAZIMIERĄ su šeima, dukterėčias TE
RESĘ, IRENĄ, gimines ir artimuosius -

Lietuvos kankinių parapijos choras

AtA
ANELEI PAJAUJIENEI

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui KAZIMIE
RUI, dukrai RASAI, sūnums JONUI, TOMUI, broliui 
KAZIMIERUI PAZNEKUI su šeima, broliams, seserims 
bei jų šeimoms Suvalkų trikampyje -

Justinas ir Birutė Stankai

P A D Ė K A

AtA

ADOLFAS GODELIS
iškeliavo į amžinojo poilsio namus.

Dėkojame klebonui kun. Audriui Šarkai, OFM, 
už suteiktą ligonio Sakramentą ligoninėje, už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias. Ačiū klebonui kun. 
Audriui Šarkai, OFM, ir diakonui Bernardui Belic- 
kui, OFM, palydėjusiems velionį į amžinojo poilsio 
vietą. Ačiū Rūtelei, Audrutei už smuikavimą per šv. 
Mišias. Dėkojame visiems atsilankiusiems ir už 
užprašytas Mišias. Ačiū už aukas Pagalbai Lietuvos 
vaikams ir karsto nešėjams. Dėkojame visiems už 
atsiųstas gėles. Ačiū Danutei ir Bernardui už skanius 
pusryčius, ponioms už pyragus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems - 
žmona Onutė, 
sūnus Adomas su šeima, 
dukra Ievutė su šeima

DOSNI ŠIRDIS...
GYVENA AMŽINAI

LABDAROS lietuvių slaugos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus.

SKAMBINTI: 41 6-232-2112/402
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 

suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI: 416-232-2112/403
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

Per anksti iškeliavusi amžinybėn
A.a. Anelė Paznėkaitė- 

Pajaujienė gimė 1944 m. rug
pjūčio 14 d. Šlynakiemio kai
me, Punsko parapijoje. Mokė
si Vaitakiemio lietuviškoje 
pradžios mokykloje, baigė lie
tuvišką Punsko gimnaziją. Iš
simokslino ir dirbo gailestinga 
sesele Seinų ligoninėje. 1968 
m. susipažino su iš Kanados 
parvykusiu, iš šio krašto kilu
siu Kazimieru Pajauju, kuris 
ją kaip sužadėtine atsikvietė į 
Kanadą. Čia susituokė Šv. Jo
no parapijos šventovėje 1969 
m. lapkričio 8 d. Užaugino tris 
vaikus, Joną, Rasą ir Tomą. Į 
Toronto Vlado Pūtvio šaulių 
kuopą, kuriai ir vyras priklau
sė, įstojo 1976 m. Buvo parei
ginga šaulė ir paslaugi visuose 
šauliškuose darbuose.

Paaugus vaikams, ilgus 
metus dirbo Lietuvos kanki
nių parapijos raštinės sekre
tore ir Anapilio sodybos bei 
Šv. Jono lietuvių kapinių ad
ministratore. Prieš metus pa
blogėjus sveikatai nustojo 
dirbti ir, iškankinta sunkios li
gos, mirė š.m. balandžio 11 d. 
Laidotuvių namuose, pastatę 
prie karsto kuopos vėliavą, 
kuopos šauliai atliko garbės 
sargybą atsisveikinimo metu. 
Kuopos vadas Vytautas Pečiu
lis pasakė pritaikytą kalbą ir 
paskaitė velionei pagerbti su
kurtą eilėraštį Nukirsta liepa. 
Palaidota balandžio 14 d. iš

Nukirsta liepa
Aš liepa, lietuviška liepa.
Išėjus į tamsą nakties, 
Giedrų ir audrų nejuntu - 
Gyvybė nukrito nuo mano pečių.
Mirtis manęs laukė už lango 
Ir kirto, nukirto mane jau sudie;
Nukrito, sudužo nuo mano krūtinės 
Sviesi kelrodėlė žvaigždė.
Daugiau nežaliuosiu, daugiau nelaposiu 
Ir nebegirdėsiu ošimo šakų;
Tik tu mano daina, paguodos paukšte, 
Kur aidėsi netekus gimtųjų namų.
Daugiau nelauksiu ateinant aš nieko 
Plačiai atidarius duris,

Lietuvos kankinių parapijos 
šventovės Šv. Jono lietuvių ka
pinėse. Buvo apdovanota Lie
tuvių šaulių sąjungos išeivijoje 
šaulių žvaigždės medaliu 1997 
metais ir Lietuvos šaulių

A.a. Anelė Pajaujienė šaulės 
uniforma

sąjungos III laipsnio pa
sižymėjimo ženklu “Už nuo
pelnus šaulių sąjungai”, kurį 
per išeivijos šaulių suvažia
vimą 2003 m. Čikagoje įteikė 
Lietuvos šaulių sąjungos va
das Juozas Širvinskas. Šauliš- 
kas gyvenimas buvo tik pa
reiga, kurią velionė su malo
numu pareigingai atlikdavo.

Anelė Pajaujienė buvo 
neeilinė asmenybė. Ją pažino
jo daugelis lietuvių. Kadangi ji 
dirbo Anapilio sodyboje ir 
tvarkė lietuviškų kapinių ad
ministraciją, ją pažinojo ne tik

Toronto, bet ir kitų apylinkių 
tautiečiai, kurių artimieji bu
vo laidojami lietuvių kapi
nėse. Ji nuolankiai visiems pa
tardavo ir padėdavo visuose 
reikaluose. Ilgus metus giedo
jo Lietuvos kankinių parapi
jos chore. Prieš daugelį metų, 
tik atvykus į Kanadą, dainavo 
tuo metu gyvavusiame chore 
“Varpas”. Ji taipgi dainavo 
įsteigtoje punskiečių kapeloje 
“Sūduva” ir dalyvavo Suvalkų 
krašto lietuvių išeivijos sam
būrio veikloje. Ilgus metus 
buvo veikli Lietuvos kankinių 
parapijos katalikių moterų 
skyriuje. Dirbdama parapijos 
aplinkoje, dažnai papuošdavo 
altorių gėlėmis, mielai prisi
dėdavo prie kitų darbų. Jos 
pasigesime labai parapijos 
chore. Velionė lankė įvarius 
maldų būrelius, dalyvaudavo 
šventkelionėse.

Jos laidotuvės buvo neei
linės. Karstas laidotuvių na
muose skendo vainikuose. 
Maldų prie karsto metu žmo
nės netilpo didžiulėje koply
čioje, o laidotuvių dieną šven
tovė buvo pilnutėlė. Parapijos 
choras įspūdingai giedojo ge
dulinių Mišių metu. Kapinėse 
atsisveikinant su velione buvo 
ant karsto užpiltas žiupsnelis 
žemės iš gimtojo krašto. V. Pe
čiulis paskaitė dalį savo eilė
raščio, sukurto velionės atmi
nimui. Vytautas Pečiulis

A.a. Anelės Pajaujienės atminimui
Dabar aš viena, vienatviškai viena
Vien amžiną tylą turiu.
Aš nesugrįšiu, aš jau neateisiu 
Vaivorykščių tiltais aukštais, 
O mano šešėlis per žolę, per smėlį 
Daugiau aplankyt neateis.
Tik neliūdėkit, tik netikėkit,
Kad pasaka baigės viena;
Iš tolo raminsiu, visus apkabinsiu 
Su virpančia savo daina.
Negaila man nieko, tik mano likimo,
Medžių žalumo, gyventų dienų;
Aš liepa, lietuviška liepa
Amžinai užmigus ne po gimtinės dangum.

VYTAUTAS PEČIULIS

ART STUDIO
PAMINKLAI

♦ granitas, bronza, medis
♦ nemokami paminklų projektai, 

konsultacijos
♦ skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės)

Telefonas (905) 510-4707
EI.paštas: kkesminas@hotmail.com

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING 

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS

Skambinti
R. Jareckul

Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328

http://www.labdara.ca
mailto:finance@labdara.ca
mailto:kkesminas@hotmail.com
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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

Fondas

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 m In. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.15 mln. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams.

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime j; savo testamentuose!

Foundation
Tel.: 416-889-5531

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian

I Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5GI

Raštinės darbo valandos: plrmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo plrmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Kun. Stasio Ylos 100-mečio paminėjimo vakaronė vyks Prisi
kėlimo parapijos patalpose šeštadienį, gegužės 3, nuo 7 val. vaka
ro. Pirmoje dalyje - dr. Gedimino Mikelaičio iš Lietuvos paskaita 
apie kun. Ylos asmenybę ir jo įtaką mums. Dr. G. Mikelaitis atvy
kęs į Putnamą, CT, kur gilinasi tolesnėse studijose apie kunigą 
Ylą, ir Siaurės Amerikos Ateitininkų tarybos kviečiamas, savaitga
liais keliauja per lietuvių telkinius su paskaita apie kun. Ylą. Ant
roje dalyje - 11-metė pianistė/muzikė, Toronte gimusi Vaiva Dze- 
mionaitė atliks meninę programą. Vaiva pradėjo namuose skam
binti vargonėliu iš klausos, nes ji gimė akla. Pradėjo oficialiai mo
kytis skambinti pianinu nuo 6 m. amžiaus pas Iloną Damašiūtę- 
Beres. Gauti 8-tos klasės užskaitai iš muzikos teorijos ji ruošiasi 
Braille muzikos pamokose. Vaiva taip pat mėgsta “pop” muziką 
ne tik skambinti, bet ir dainuoti. Ji domisi kūryba ir yra sukūrusi 
keletą dainų, kurias atlieka sau akompanuodama. Dalyviams ža
dame turiningą ir labai įdomią vakaronę. Laukiame visų atsilan
kymo! Toronto Sendraugių at-kų informacija

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

(prie Evans)
Savininkas Jurgis Kuliešius

A.a. Juliaus Sinkevičiaus 
šviesiam atminimui pagerbti 
našlaičių kaimui Vaiko tėviškės 
namai Lietuvoje aukojo: $500 
- Sofija Sinkevičienė su šeima; 
$100 - Jazmina Baukytė; $50 - 
Paul ir Adelė Valenti. Aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja -

KLK Moterų dr-jos valdyba

DARIUS REMESAT,
PhD, MSc, MBA, B.Eng.

Mgmt. P.Eng.

IX Tautinės stovyklos 
informacinis 

s u s i r i n k i m a s
įvyks gegužės 10, šeštadienį, 12.30 v.p.p.

Toronto Maironio mokyklos patalpose

Visų į šią stovyklą vykstančių skaučių/tų tė
veliams PRIVALOMA dalyvauti šiame susirinkime.

Bus pranešta apie dalyvavimą Tautinėje stovyk
loje, išdalinti visi registracijos lapai ir informacija 
apie kelionę autobusu į stovyklą.

BUS TIKTAI VIENAS INFORMACINIS SUSIRINKIMAS

sėkmingai įsigijo filosofijos 
daktaratą chemijos ir naftos 
inžinerijos srityje iš Calgary 
universiteto. Jis yra Mc Master 
universiteto auklėtinis, šiuo 
metu dirba “Director of Busi
ness Development” pareigose 
Koch-Glitsch bendrovėje ir ne
pilnu laiku dėsto kaip asisten
tas profesorius Kalgario uni
versitete. Darius yra baigęs X 
skyrių Hamiltono vysk. M. Va
lančiaus lituanistinėje mokyk
loje, priklausė sporto klubui 
“Kovas”, yra skautas vytis. 
Sveikina ir sėkmės ateityje lin
ki tėvai Saulė ir Jonas, žmona 
Ramona, vaikučiai Rachel ir 
Devin, brolis Viktoras su šei
ma ir visi artimieji.

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

HELSINKI

WE DON'T JUST CONNECT 
GREAT CITIES.
WE CONNECT GREAT FAMILIES.
When home is far away, you want to 
get there fast. And now you can, with Finnair.

Now you can travel from Canada to Northern 

Europe more easily than ever. If you fly Finnair. 

Our summer non-stops sweep you directly from 

Toronto to the hub city of Helsinki, Finland, 

the most convenient gateway to the Baltics, Russia, 

Poland, and beyond, so you can get home sooner. 

And while you’re with Finnair, you’ll feel like part of 

our family. Because we’ll make sure you’re well fed, 

well rested and well cared for.

For more information, please contact us at 
416.222.0740 or 1.800.461.8651 

Book online at www.finnair.com/ca

FinnniR as
WHY FLY ANY OTHER WAY

mailto:klfondas@on.aibn.com
http://www.finnair.com/ca
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TOROVTO)'1
Anapilio žinios

• Ateinantį savaitgalį Lie
tuvos kankinių, Gerojo Gany
tojo ir Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėse pamokslus sakys 
kun. H. Šulcas.

• Kanados lietuvių parapi
jas ir bendruomenes lankantis 
Šiluvos Mergelės Marijos pa
veikslas mūsų šventovėje bus 
iškilmingai sutiktas gegužės 11, 
sekmad., prieš 9.30 v.r. Mišias. 
Mišių metu bus Pirmoji Komu
nija, o kiekvieną dieną nuo pir- 
mad. iki penktad. bus iškilmin
gos gegužinės pamaldos 7 v.v. 
prie išstatyto Švenčiausiojo. Iš
kilmingas išlydėjimas iš mūsų 
šventovės bus gegužės 18, sek
madienį, po 11 v.r. Mišių.

• Per šiuos Šiluvos Mer
gelės Marijos jubiliejaus metus 
Kanadoje renkamos jubiliejaus 
išlaidoms padengti aukos. Jos 
bus priimamos kiekvieną sek
madienį per ištisus jubiliejinius 
metus. Jeigu atsiras likutis, jis bus 
persiųstas Kauno arkivyskupi
jai Šiluvos šventovės reikalams.

• Šv. Jono lietuvių kapi
nių administracija prašo iki ge
gužės 1 d. nuimti nuo savo ka
paviečių žiemos metu sudėtas 
dirbtines gėles ir dirbtinių gėlių 
vainikus. Nenuimtus vėliau nu
ims kapinių administracija.

• Gegužės 2 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių švento
vėje Mišios bus ir 3 v.p.p., o po 
Mišių - Šventoji Valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo.

• Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo misijos kavi
nėje vietinis maldos būrelis 
ruošiasi gegužės mėnesį kiek
vieną vakarą 7 vai. vesti gegu
žines pamaldas Šiluvos Merge
lės Marijos garbei. Kviečiami 
visi valandėlę pasimelsti savo 
intencijomis ir už Lietuvą.

• Gerojo Ganytojo misi
jos komiteto pirm. Romas 
Dūda sutaisė Anapilio klebo
nijos posėdžių kambario kėdes. 
Nuoširdžiai jam dėkojame.

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo ko- 
vo-bal. laida. Galima įsigyti 
vysk. J. Ivanausko atvežtą kny
gelę Siluva-piligrimo vadovas.

• Mišios gegužės 4, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Gražiną 
Kocienę ir Kazimierą Butkienę; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje gegu
žės 4, sekmad., 2 v.p.p. už Jackų 
šeimos mirusius; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje gegužės 3, 
šeštad., 3 v.p.p. už a.a. Juozą 
Jocą.

Šiluvos M. Marijos jubilie
jaus komitetui aukojo: $200 -
S. Goldbcrgienė su vaikų šei
momis; $100 - B.J. Stankai, M. 
Venskuvienė, A. Bražys; $50 - 
N. Paulaiticnė, A. Kručicnė, A. 
Rukšys, K.E. Šviežikai, J. Valas, 
A. Sekonis, E. Ališauskienė,
T. P. Pargauskai, S. Vilimienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $550 - A. Krašauskas; 
$100 - M. Žymantienė, V. Liui- 
ma, A. Reinert; $50 - R.I. Juo
džiai (a.a. Anelės Pajaujienės 
atminimui).

A.a. Anelės Pajaujienės at
minimui Anapilio parapijai au
kojo: $100 - F. Mockus; $50 - J. 
D. Ažubaliai.

Toronto V. Pūtvio šaulių 
kuopa Tėviškės žiburiams auko
jo $100.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias giedojo ir atei
nantį sekmadienį giedos para
pijos vaikų choras.

• Šį penktadienį, mėnesio 
pirmąjį, 7 v.v. vyksta Mišios ir 
šv. Valanda su Švenčiausiojo iš
statymu ir palaiminimu. Prieš 
Mišias klausoma išpažinčių. Šį 
šeštadienį Gyvojo rožinio drau
gijos nariai renkasi Rožinio 
maldai ir Mišiom 10.30 v.r. Po 
Mišių vyks dr-jos narių susirin
kimas parapijos patalpose.

• Šį sekmadienį parapijoj 
vyks Pirmos Komunijos iškil
mės. Trys vaikučiai priims Pir
mąją Komuniją per angliškas 9 
v.r. Mišias ir 19 per lietuviškas 
10.45 v.r. Mišias. Šventovėje 
tokiomis progomis pritrūksta 
sėdimų vietų, ypač per 10.45 
v.r. Mišias. Būtų gerai, kad tie, 
kuriems nebūtina dalyvauti 
tose Mišiose, pasirinktų kitas.

• Sutvirtinimo sakramen
tą parapijos jaunimui suteiks 
vysk. P. Baltakis, OFM, Sekmi
nių dieną, gegužės 11.

• Pakrikštyti: Martin ir Ju
lija, Lolitos (Papirtytės) ir Dmit
ri Skachkov vaikai; ir Sofia Te
resa Izabella, Stephanie (Aran
go) ir Arthur Bialas dukrelė.

• Klyvlande mirė a.a. Kęs
tutis Šukys. Paliko žmoną Salo
mėją, o Toronte žmonos seseris 
Giedrę Slaboševičienę ir Rūtą 
KulAšienę su šeimomis. Calga
ry mirė a.a. Algis Simonaitis, 
Danos, Saliutės, Elytės, Jani
nos, Kęstučio ir Dariaus Simo
naičių brolis.

• Parapijos metiniame su
sirinkime į tarybą buvo išrink- 
ti/perrinkti dvejų metų kaden
cijai šie asmenys: dr. Judita 
Cuplinskienė, Rūta Girdaus- 
kaitė, Lina Kuliavienė, Rūta 
Jaglowitz, Juozas Morkūnas, 
Gabija Petrauskienė, Daina Pu- 
terienė, Donata Putcrienė, Edi
ta Putrimienė, Ina Radžiūnie- 
nė, Dalia Rocca, Algis Slapšys, 
Alma Slapšienė, Ilona Tarvy
dienė, Raimundas Valadka, Jane 
Vingclicnė ir Linas Zubrickas.

• Parapijos tarybos labda
ros sekcija, kuri surengė varto
tų drabužių ir daiktų išpardavi
mą, dėkoja visiems, kurie dar
bu, daiktais ir pyragais prisidėjo 
prie pasisekimo - buvo par
duota daiktų už $19,290.

• Mišios sekmadienį, ge
gužės 4: 8 v.r. už a.a. Reginą Pi- 
kūnienę; 9 v.r. už a.a. Oną Šva- 
rinskienę; 10.45 v.r. už gyvas ir 
mirusias motinas (novena), už 
Krilavičių ir Matusevičių šeimų 
mirusius, padėkos intencija; 
12.15 v.d. už a.a. Jurgį Šimaitį.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa- 
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu.

NIJOLĖ B. BATES
m. (416) ”763-51 61

Fax: 416 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais, 
’styrimas šioje srityje nuo 1987 m

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį pamaldos 

11.15 v. ryto su Šv. Komunija. 
Pamaldų metu vyksta sekmadie
nio mokyklos pamokos, po jų 
konfirmantų pamoka. Šio sek
madienio pamokslas bus anglų 
kalba.

• Šeštadienį, gegužės 3, 8 v. 
ryto pradedami pavasario dar
bai šventovėje ir jos aplinkoje. 
Šiems pavasario darbams rei
kia savanorių. Norintieji prisi
dėti prašomi susisiekti su Petru 
Šturmu: 905-2743529

• Moterų draugijos “ba- 
zaras” numatytas šeštadienį, 
gegužės 31 nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

• Balandžio 12 d. Vasago- 
je mirė Juozas Stukas, gimęs 
1920 m. gegužės 24 d. Viešintoj, 
Panevėžio raj., mirė sulaukęs 
87 m. amžiaus; palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse bal. 23 
d.; paliko liūdinčius dukrą Eu
geniją Shipley ir sūnų Vidą, po
dukras Danutę Pranaitienę ir 
Silviją Stinson, 6 vaikaičius ir 3 
provaikaičius.

Lietuvių Namų žinios
• Balandžio 27 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 110 
svečių. Pietų metu budėjo ir su 
svečiais supažindinto Kultūros 
komisijos narys A. Kynas.

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - gegužės 6, 7 v.v. Lie
tuvių Namų seklyčioje.
Maironio mokyklos žinios

• Dėkojame p. Kišonie- 
nei, padovanojusiai mokyklos 
knygynui Vilniuje išleistą trijų 
tomų dainorėlį.

• Balandžio 26 d. klebonas 
kun. V. Staškevičius dėstė tiky
bos pamokas pavaduodamas nuo
latinius mokytojus.

• Gegužės 17 d. pamokų 
nebus - Karalienės Viktorijos 
savaitgalis.

• Jaunųjų ir vyresniųjų dar
želiai maloniai kviečia visus ge
gužės 24 d., 11.15 v.r. į Motinos 
dienos minėjimą mokyklos au
ditorijoje. Bus kavutė, ir moki
niai pagerbs mamytes trumpais 
pasirodymais.

• Penktadienį, gegužės 30, 
įvyks iškilmingas pažymėjimų 
įteikimo vakaras Prisikėlimo 
parapijoje. Mišios - 6 v.v. Prog
rama bei šilta vakarienė po Mi
šių. Bilietai - $30 suaugusiems; 
nuo 7-16 metų - $15. Juos gali
ma įsigyti pas Kristiną Damba- 
raitę ar Gražiną Šiaučiūnienę 
Maironio mokykloje 9 v.r. ge
gužės 3 ir 10 d.d., arba paskam
binant K. Dambaraitei į namus 
905 602-9231. Živilė
Jau atnaujintas TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ tinklalapis www.tpvzib.com. 
Kviečiame pasiskaityti.

A.a. Juozui Stukui mirus, 
nuoširdžiai užjausdami sūnų 
Vidą, dukrą Eugeniją Shipley 
ir jų šeimas, Danutė ir Motiejus 
Jonikai Tėviškės žiburiams au
kojo $30.
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H MONTREAL
Aušros Vartų parapija

Ekskursija iš “St. Mary’s Catholic Secondary School”, To
ronto, ON, lankėsi Montrealyje ir ta proga balandžio 2 d. ap
lankė Montrealio lituanistinę mokyklą. Ekskursijoje dalyvavo 
31 studentas ir trys mokytojai: Nijolė Benotienė, Vince Reale 
ir Marco Visenti. N. Benotienė yra mokyklos muzikos departa
mento vedėja ir mokyklos džiazo orkestro vadovė. 14 orkestro 
narių (3 klarnetai, 4 trimitai, 2 gitaros, 2 saksofonai, pianinas, 
būgnai ir vedėjos akordeonas) atliko apie 11 kūrinių. Į progra
mą dainomis įsijungė ir lietuvių mokyklos vaikai, akordeonu pri
tariant N. Benotienei. Tėvai, vaikai ir atsilankę svečiai labai sma
giai praleido šeštadienio rytą. Susitikimui sąlygas sudarė Julija 
ir Petras Adamoniai. Buvo galima pasivaišinti kava ir pyragais.

Vaiko tėviškės namams aukojo po $100 Elena Narbutytė ir 
pensininkų “Rūtos” klubas.

A.a. Juozas Paknys, 89 m. amžiaus, mirė balandžio 23 d. 
Palaikai sudeginti Mount Royal kapinių krematoriume. Pa
maldos už velionį bus vėliau. Liūdi žmona Marcelė, duktė 
Kristina su vyru Norman, sūnus Robertas su žmona Marilyn ir 
vaikaičiai Miriam ir Michael. DS

Šv. Kazimiero parapija
Šv. Elzbietos draugijos pietūs ir susirinkimas perkelta į 

paskutinį gegužės mėn. sekmadienį. Visų narių gimtadienius 
atšvęs gegužės 25 d. Parapijos salė užimta gegužės 4 d. ir birže
lio 1 d. VL

Artinasi gegužės 25 diena, kada Montrealio lietuvių cho
ras išleidžia savo dainų skrynelę - kompaktinę garsajuostę. 
Choras įtemptai dirba, o dar įtempčiau dirba pats Montrealio 
choro vadovas-dirigentas, kompozitorius Aleksandras Stan
kevičius. Jis savo darbo valandų neskaičiuoja, visa siela yra pa
sinėręs į kūrybinį darbą. Jis sukviečia į savo studiją “Coffra- 
gant” atskirų balsų grupes ir atlieka gerai surepetuotus įrašus. 
Montrealicčiai džiaugiasi turėdami tokį gabų muziką, o šį jo 
chorą sudaro nuo jauniausių iki baltagalvių choristų, pasišven
tusių dainai. Tikimės, kad tautiečiai neapvils jų atsilankydami į 
koncertą ir parems juos įsigydami išleistą CD. O choristai ruo
šiasi kelionei į Dainų šventę Lietuvoje 2009 m. Choras laukia 
mecenatų ir rėmėjų. A. Keblys

Montrealio lietuvių kredito unijos “Litas” 53-iasis metinis 
narių susirinkimas įvyko balandžio 27 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje. Dalyvavo 119 narių ir 12 svečių. Susirinkimą pradėjo 
valdybos pirmininkas Andrius Gaputis. Vienuolika praėjusiais 
metais mirusių narių buvo pagerbti tylos minute. Praėjusio su
sirinkimo protokolą, priimtą be pakeitimų, perskaitė sekr. A. 
Staškevičius. Vyko pranešimai: vald. pirm. A. Gapučio, revizi
jos komisijos nario H. Celtoriaus ir “Lito” vedėjo B. Bulotos. 
Priimta 2007-jų metų apyskaita ir padalinta $431,000 pelno 
skolininkams, taupytojams ir aptarnavimo išlaidoms padengti. 
Visi pranešimai priimti be jokių klausimų. Neatsiradus naujų 
kandidatų, aklamacijos būdu valdyboje pasiliko G. Vazalinskas 
ir revizijos komisijoje A. Pališaitis. “Lito” valdybą sudaro: 
pirm. Andrius Gaputis, vicepirm. Rimantas Jurkus, sekr. Arū
nas Staškevičius ir nariai Gytis Vazalinskas ir Regina Piečaitie- 
nė. Revizijos komisija: pirm. Alfredas Pališaitis, sekr. Haroldas 
Celtorius ir narė Roma Lictuvninkas-Pingitore. “Lito” tarnau
tojai: vedėjas Bruno Bulota, padėjėja Teresė Mickienė, buhal
teris Gytis Niedvaras, sekr. Inga Gedrikienė ir kasininkės Zel- 
da Semberov ir Nijolė Šukienė. Vilija Bulotienė padėkojo “Li
to” valdybai už suteiktą paramą golfininkams, slidinėtojams ir 
ypač chorui (išleisti garsaplokštei). Stipendijų komiteto atstovė 
Rita Baršauskas pranešė, kad šių metų stipendija $2,000 - pa
skirta “Universitė de Sherbrooke” biochemijos magistrantui 
Antanui Staškevičiui. Klebonui kun. G. Mieldažiui sukalbėjus 
maldą, susirinkimas baigtas gausiomis vaišėmis. DS

ADAMON1S CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE. BROUILLETTE. CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE ST. I.... SUITE 555. MONTREAt. QUE. H2L 113 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981
Joana Adamonis A.IB. Petras Adamonis C.I.B.

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

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

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, “plumbing” 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821 arba 416 882-8531.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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. 416 503-1687.

http://www.tpvzib.com

